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Phan Khôi 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

 

 

Sinh 

Phan Khôi 

6 tháng 10, 1887 

Điện Bàn, Quảng Nam 

Mất 
1959 

Hà Nội 

Nguyên nhân mất Già 

Nơi an táng Nghĩa trang Mai Động 

Quốc tịch Việt Nam 

Dân tộc Kinh 

Công việc Nhà báo 

Doanh nghiệp Nam Phong tạp chí 

Vợ (hoặc chồng) Hôn nhân 

Con cái Con cái 

Phan Khôi (潘魁, 1887-1959) là một học giả tên tuổi, một nhà thơ, nhà văn, thành viên 

nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm, cháu ngoại của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu, đỗ Tú tài 

chữ Hán năm 19 tuổi nhưng lại mở đầu và cổ vũ cho phong trào Thơ mới. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/6_th%C3%A1ng_10
http://vi.wikipedia.org/wiki/1887
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_B%C3%A0n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/1887
http://vi.wikipedia.org/wiki/1959
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_Nh%C3%A2n_V%C4%83n_-_Giai_Ph%E1%BA%A9m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Di%E1%BB%87u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C6%A1_m%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Chan_dung_Phan_Khoi.jpg
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Mục lục 

 1 Tiểu sử 

 2 Tác phẩm 

 3 Nhận xét 

 4 Chú thích 

 5 Liên kết ngoài 

Ông còn là một nhà báo tài năng, một người tích cực áp dụng tư tưởng duy lý phương 

Tây, phê phán một cách hài hước thói hư tật xấu của quan lại phong kiến và thực dân 

Pháp. Ông cũng là một trong số ít nhà báo tiếp thu nhiều tư tưởng mới, đa văn hóa từ 

Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp... Ông còn nổi tiếng vì sự trực ngôn, trước 

1945 được mang danh là Ngự sử văn đàn. Ông phê phán chính sách cai trị của người 

Pháp một cách sát sườn, đối thoại với học giới từ Bắc đến Nam không e dè kiêng nể. 

Những năm 1956 - 1958 cũng vì cung cách nói thẳng ấy ông đã chịu tai họa và chết trong 

lặng lẽ vào năm 1959. 

Tiểu sử 

Phan Khôi sinh ngày 6 tháng 10 năm 1887 tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam, là con của Phó bảng Phan Trân (tri phủ Điện Khánh) và bà Hoàng Thị Lệ (con gái 

Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu). Ông có quan hệ họ hàng với nhà cách mạng Phan Thanh 

và Phan Bôi tức Huỳnh Hữu Nam. Ông học giỏi Nho văn và đỗ tú tài năm 19 tuổi. Sau 

đó ông gặp cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Châu Trinh và bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của hai 

cụ. 

Năm 1907, ông ra Hà Nội, tham gia phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục và làm việc cho 

tạp chí Đăng Cổ Tùng Báo. Khi tờ tạp chí bị cấm ông về Nam Định rồi về Hải Phòng ẩn 

náu. Ít lâu sau ông lén về Quảng Nam hoạt động trong phong trào Văn Thân cùng với cụ 

Huỳnh Thúc Kháng. Trong một cuộc biểu tình đòi giảm thuế, tức vụ Trung Kỳ dân biến, 

ông bị bắt và giam tại nhà tù Quảng Nam đến năm 1914 thì được ân xá. 

Ra khỏi tù, ông lại về Hà Nội viết cho báo Nam Phong. Vì bất bình với Phạm Quỳnh, 

ông bỏ Hà Nội vào Sài Gòn viết cho báo Lục Tỉnh Tân Văn. Năm 1920, ông lại trở ra Hà 

Nội viết cho báo Thực Nghiệp Dân Báo và báo Hữu Thanh. Năm 1928, Thực Nghiệp 

Dân Báo và Hữu Thanh bị đóng cửa, ông lại trở vào nam viết cho báo Thần Chung và 

Phụ nữ tân văn. Năm 1931, Phan Khôi trở ra Hà Nội viết cho tờ Phụ nữ thời đàm. 

Năm 1936, ông vào Huế viết cho tờ Tràng An và xin được phép xuất bản báo Sông 

Hương. Năm 1939, Sông Hương đóng cửa, Phan Khôi lại trở vào Sài Gòn dạy học chữ 

Nho và viết tiểu thuyết. 

Sau năm 1945, tức sau Cách mạng tháng Tám, ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời từ 

Quảng Nam ra Hà Nội tham gia kháng chiến với cương vị một nhà văn hóa, sau lại lãnh 

chức vụ chủ nhiệm Chi bộ Quảng Ngãi của Việt Nam Quốc dân đảng.[1] 

Ông ở Việt Bắc suốt 9 năm nhưng vì bị bệnh nên phải vào bệnh viện một thời gian. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#Ti.E1.BB.83u_s.E1.BB.AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#T.C3.A1c_ph.E1.BA.A9m
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#Nh.E1.BA.ADn_x.C3.A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#Ch.C3.BA_th.C3.ADch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#Li.C3.AAn_k.E1.BA.BFt_ngo.C3.A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90a_v%C4%83n_h%C3%B3a&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/6_th%C3%A1ng_10
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%E1%BB%87n_B%C3%A0n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B3_b%E1%BA%A3ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Phan_Tr%C3%A2n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Di%E1%BB%87u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Thanh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%C3%B4i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%BA_t%C3%A0i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_B%E1%BB%99i_Ch%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Ch%C3%A2u_Trinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/1907
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Kinh_Ngh%C4%A9a_Th%E1%BB%A5c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C4%83ng_C%E1%BB%95_T%C3%B9ng_B%C3%A1o&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_%C4%90%E1%BB%8Bnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A3i_Ph%C3%B2ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_V%C4%83n_Th%C3%A2n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Th%C3%BAc_Kh%C3%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_ch%E1%BB%91ng_s%C6%B0u_thu%E1%BA%BF_Trung_K%E1%BB%B3_(1908)
http://vi.wikipedia.org/wiki/1914
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Phong_t%E1%BA%A1p_ch%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Qu%E1%BB%B3nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%A5c_T%E1%BB%89nh_T%C3%A2n_V%C4%83n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/1920
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BB%B1c_Nghi%E1%BB%87p_D%C3%A2n_B%C3%A1o&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%AFu_Thanh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/1928
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%E1%BA%A7n_Chung&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A5_n%E1%BB%AF_t%C3%A2n_v%C4%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/1931
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%E1%BB%A5_n%E1%BB%AF_th%E1%BB%9Di_%C4%91%C3%A0m&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/1936
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0ng_An
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/1939
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n
http://vi.wikipedia.org/wiki/1945
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ch_m%E1%BA%A1ng_th%C3%A1ng_T%C3%A1m
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n_%C4%90%E1%BA%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_note-Phan_Kh.C3.B4i_ph.E1.BA.A7n_2_theo_RFI-1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_B%E1%BA%AFc
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Cuối năm 1954 hòa bình lập lại, Phan Khôi về Hà Nội cùng với các văn nghệ sĩ khác. 

Trong thời gian 1956-1957, là một trong những người thành lập tờ Nhân Văn và có các 

bài phê phán giới lãnh đạo văn nghệ lúc bấy giờ, ông bị cấm sáng tác cho đến khi qua đời 

năm 1959 tại Hà Nội. 

Khi mất, ông được chôn cất tại nghĩa trang Mai Động, sau đó, theo cơn biến động, các 

ngôi mộ buộc phải thuyên chuyển, bị san phẳng đi. Mộ ông Phan Khôi đã nằm trong 

những ngôi mộ vô thừa nhận không ai biết, đến nay ngay cả con cháu ông cũng không 

biết mộ ông nằm ở đâu[1] 

Năm 2007, kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông, một tọa đàm về ông đã được Tạp chí 

Xưa và Nay, Hội khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức.[cần dẫn nguồn] Loạt sách Phan Khôi - 

Tác phẩm đăng báo, do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân sưu tầm, cũng được xuất bản 

những tập đầu.[cần dẫn nguồn] 

Năm 2013, cuốn sách "Nắng được thì cứ nắng - Phan Khôi từ Sông Hương đến Nhân 

Văn" đoạt giải thưởng ở hạng mục Phê bình Lý luận văn học của Hội Nhà văn Hà Nội. 

Tác giả của cuốn sách là Phan An Sa, con út nhà văn Phan Khôi.Đây được xem là tác 

phẩm mô tả chi tiết và chân thực nhất về sự nghiệp làm báo cũng như cuộc đời Phan 

Khôi.[2] 

Năm 2013, thành phố Đà Nẵng đặt tên phố Phan Khôi cho một con phố dài 615 mét 

thuộc quận Cẩm Lệ.[3] 

Tác phẩm 

Ông là hội viên Hội nhà văn Việt Nam, từng làm giám khảo trong các giải văn học của 

hội nhà văn Việt Nam. 

Các tác phẩm chính của ông: 

 Bàn về tế giao (1918) 

 Tình già (thơ mới - 1932) 

 Chương Dân thi thoại (1936) 

 Trở vỏ lửa ra (1939) 

 Tìm tòi trong tiếng Việt (1950) 

 Chủ nghĩa Mác và ngôn ngữ (dịch của Stalin, 1951) 

 Việt ngữ nghiên cứu (1955) 

 Dịch Lỗ Tấn (từ 1955 đến 1957) 

 Ngẫu cảm (thơ chữ Hán) 

 Viếng mộ ông Lê Chất (thơ chữ Hán) 

 Ông Năm chuột (truyện ngắn) 

Ông cũng là một trong những người dịch Kinh Thánh sang tiếng Việt. 

Nhận xét 

Nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân nói về ông như sau: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/1954
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nh%C3%A2n_V%C4%83n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_Nh%C3%A2n_V%C4%83n_-_Giai_Ph%E1%BA%A9m
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngh%C4%A9a_trang_Mai_%C4%90%E1%BB%99ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_note-Phan_Kh.C3.B4i_ph.E1.BA.A7n_2_theo_RFI-1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%A1p_ch%C3%AD_X%C6%B0a_v%C3%A0_Nay&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BA%A1p_ch%C3%AD_X%C6%B0a_v%C3%A0_Nay&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_khoa_h%E1%BB%8Dc_l%E1%BB%8Bch_s%E1%BB%AD_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ch%C3%BA_th%C3%ADch_ngu%E1%BB%93n_g%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%A1i_Nguy%C3%AAn_%C3%82n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ch%C3%BA_th%C3%ADch_ngu%E1%BB%93n_g%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%99i_Nh%C3%A0_v%C4%83n_H%C3%A0_N%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_note-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_note-3
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_Nh%C3%A0_v%C4%83n_Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_v%C4%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%ACnh_gi%C3%A0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Iosif_Vissarionovich_Stalin
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"Phan Khôi hiện diện trước xã hội, trước cuộc đời này chỉ với tư cách nhà báo; 

người ta biết ông chủ yếu qua những gì ông viết ra đăng lên báo chí; nhưng, qua 

hoạt động báo chí, Phan Khôi chứng tỏ mình còn là một học giả, một nhà tư 

tưởng, một nhà văn. Phan Khôi là nhà tư tưởng đã đặt ra hàng loạt vấn đề: phê 

phán Khổng giáo, tiếp nhận tư tưởng Âu Tây, nữ quyền. Ông cũng là một nhà 

Hán học và Trung quốc học am hiểu những vấn đề của xã hội Trung Quốc đương 

thời, ông là một dịch giả đã dịch Kinh Thánh của đạo Thiên chúa ra tiếng Việt, 

một nhà Việt ngữ học cả ở phần lí thuyết lẫn thực hành, một nhà văn xuôi với thể 

hài đàm và một nhà phê bình văn học. 

Có thể nói Phan Khôi là người thể hiện rõ nhất và thành công nhất chủ trương 

duy tân kiểu Phan Chu Trinh vào đời sống, nhưng khác với người tiền bối ấy, 

Phan Khôi hoàn toàn không thể hiện mình như một chí sĩ; ông sống như một 

người thường trong đời thường, chỉ hoạt động chuyên nghiệp như một nhà ngôn 

luận, chỉ tác động đến xã hội bằng ngôn luận. Phan Khôi thuộc trong số những 

trí thức hàng đầu có công tạo ra mặt bằng tri thức và văn hoá cho xã hội Việt 

Nam những năm đầu thế kỷ XX, nhưng đặt bên cạnh những gương mặt sáng láng 

như Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Trần Trọng Kim, Huỳnh Thúc Kháng…, ông 

thường tự thể hiện như kẻ phản biện, và sự phản biện của ông thường đem lại 

chiều sâu mới cho tri thức."[4] 

Chú thích 

1. ^ a ă Phần XVI: Phan Khôi - Bài 2: Thời thanh thiếu niên RFI Đăng ngày 21-03-2011 Sửa 

đổi ngày 30-01-2013 18:59 

2. ^ Gia đình Phan Khôi nhận giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội Hiền Đỗ, VnExpress 

10/10/2013 | 15:19 GMT+7 

3. ^ Nghị quyết 42/2013/NQ-HĐND về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

đợt 1, năm 2013 Trần Thọ 11/7/2013 

4. ^ P.V, Suy nghĩ từ hành trình khai quật quá khứ, Tạp chí Tia Sáng 
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 Tìm lại tác giả Phan Khôi (BBC) 

 Phan Khôi trên trang Xứ Quảng 

 Sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo năm 1928 trêb trang Viet-studies 

 Tìm lại chân dung một nhà báo hàng đầu Việt Nam 

 Thanh niên với tổ quốc 

 Cái ác ý Bởi nghề Nghiệp 

 Hồ sơ Phan Khôi 

 Bài của Nguyễn Huệ Chi 

 Suy nghĩ từ hành trình khai quật quá khứ Phỏng vấn Lại Nguyên Ân 

 Một bài báo của Phan Khôi: Cúng tế có nghĩa là gì? 

 Vài nét về Phan Khôi (1887 – 1959) 

 Nắng được thì cứ nắng – Phan Khôi: từ Sông Hương tới Nhân Văn 

 Liệu có thể xem Phan Khôi như một tác gia văn học quốc ngữ Nam Bộ? 

 Phan Khôi và cuộc tranh luận về sử học trên Đông Pháp thời báo 1928 

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%AF_quy%E1%BB%81n
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Trung_qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_Th%C3%A1nh_Ti%E1%BA%BFng_Vi%E1%BB%87t_(1926)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Duy_t%C3%A2n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_V%C4%A9nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A1m_Qu%E1%BB%B3nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Tr%E1%BB%8Dng_Kim
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BB%B3nh_Th%C3%BAc_Kh%C3%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_note-4
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_ref-Phan_Kh.C3.B4i_ph.E1.BA.A7n_2_theo_RFI_1-0
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_ref-Phan_Kh.C3.B4i_ph.E1.BA.A7n_2_theo_RFI_1-1
http://vi.rfi.fr/viet-nam/20110321-phan-xvi-phan-khoi-bai-2-thoi-thanh-thieu-nien/
http://vi.wikipedia.org/wiki/RFI
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_ref-2
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/gia-dinh-phan-khoi-nhan-giai-thuong-hoi-nha-van-ha-noi-2893047.html
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_ref-3
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-42-2013-NQ-HDND-dat-doi-ten-duong-thanh-pho-Da-Nang-nam-2013-vb213759.aspx
http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-42-2013-NQ-HDND-dat-doi-ten-duong-thanh-pho-Da-Nang-nam-2013-vb213759.aspx
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Th%E1%BB%8D_(sinh_1956)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phan_Kh%C3%B4i#cite_ref-4
http://web.archive.org/web/20070618081357/http:/tiasang.com.vn/news?id=2088
http://www.viet-studies.info/Phankhoi/
http://www.talawas.org/talaDB/suche.php
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2003/12/031222_phankhoi.shtml
http://xuquang.com/dialinhnk/danhnhan/phankhoi.html
http://www.viet-studies.info/Phankhoi/LNAn_TieuDan_1928.htm
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Tim_lai_chan_dung_mot_nha_bao_hang_dau/
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Tim_lai_chan_dung_mot_nha_bao_hang_dau/3.viePortal
http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Suy-ngam/Tim_lai_chan_dung_mot_nha_bao_hang_dau/2.viePortal
http://www.viet-studies.org/Phankhoi/index.htm
http://www.gio-o.com/NguyenHueChiThuyKhuePhongVan.html
http://tiasang.com.vn/news?id=2088
http://www.hophan.net/?cmd=act:news%7Cnewsid:5
http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/details/51/chan-dung/104936/vai-net-ve-phan-khoi.aspx
http://www.nxbtrithuc.com.vn/sach-tri-thuc/sach-moi/848-nang-duoc-thi-cu-nang-phan-khoi-tu-song-huong-toi-nhan-van
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=7263&rb=0102
http://www.viet-studies.info/Phankhoi/LNAn_ThaoLuanTrenDPTB.htm
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55 năm ngày mất Phan Khôi  

Wednesday, January 07, 2015 4:40:06 PM 

Viên Linh 

 

Nhà thơ Phan Khôi, chủ nhiệm chủ bút báo Nhân Văn, theo dư luận là người chủ xướng 

vụ chống lãnh đạo văn nghệ ở miền Bắc năm 1956, từ trần ngày 16 tháng 1, 1959 ở tuổi 

72, tới nay đã là 55 năm vắng bóng.  

 

Ðộc giả miền Nam nhiều người biết đến ông qua tài liệu và lập luận từ cuốn “Trăm Hoa Ðua Nở 

Trên Ðất Bắc” của Hoàng Văn Chí, do phong trào Bảo Vệ Tự Do Văn Hóa xuất bản ở Sài Gòn 

năm 1959, và một cuốn khác cũng của tác giả này, song ký tên Mạc Ðịnh. Nói chung chung, vụ 

Nhân Văn-Giai Phẩm từng được hiểu là vụ nổi dậy chống Ðảng Cộng Sản của văn nghệ sĩ trí 

thức miền Bắc, song trên thực tế, và nhất là từ khi có những cuốn hồi ký của Trần Dần, Tô Hoài, 

những bài viết của người trong cuộc, sự thực đã khác hẳn. Không ai trong nhóm Nhân Văn dám 

công khai chống đảng Cộng Sản, họ chỉ chống lãnh đạo văn nghệ, chống một cá nhân hay một 

số chính ủy. Không cần đến các tài liệu sau này, ngay ở miền Nam trước 1975, đã có người nói 

ra như thế, chẳng hạn nhà văn Nguyễn Mạnh Côn. Ông Côn viết: “Ðã lâu tôi không được đọc và 

biết tin gì rõ rệt về Phan Khôi. Tuy nhiên, nếu chỉ nói về sự chống đối của ông với chính quyền 

miền Bắc thì tôi nghĩ Phan Khôi không chống cả lãnh đạo (cộng sản) mà chỉ chống một số nhân 

vật lãnh đạo mà thôi.” (NMC, Thời Tập số 4, tháng 3, 1974)  

 
 

Nhà thơ Phan Khôi (1887-1959). (Ảnh trích Từ Ðiển Văn Học 

Việt Nam, Thế Giới 2000) 

 

Người biết rõ nội vụ Nhân Văn-Giai Phẩm không ai bằng họa sĩ Trần Duy, thư ký tòa soạn báo 

Nhân Văn. Nếu còn sống, năm nay ông cũng trên 80 tuổi. Ðọc bài ông kể lại những kinh nghiệm 

riêng liên hệ tới nội vụ, [mà nhà văn Phạm Thị Hoài từ Ðức cho phổ biến trên Talawas], người 

đọc như rớt từ trên mây. Tới nay, nhân “55 Di Cảo Phan Khôi,” nhan đề một cuốn sách do con 

trai nhà thơ là Phan An Sa biên soạn, sự thật càng thêm sáng tỏ. Nó chỉ là chuyện do các nhà 
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thơ gây ra, điều bi thống cho một nửa dân tộc “tiến lên chủ nghĩa xã hội,” đúng như Phan Khôi 

viết, là nó lại đụng tới một nhà thơ dở có chức quyền cao. Trần Duy viết: 

 

“Nếu muốn nhìn lại thì theo tôi, cần nhìn lại từ những ngày đầu tháng 3 năm 1955, thời gian mà 

Trần Dần, Hoàng Cầm, Tử Phác, Hoàng Yến ở Phòng Văn Nghệ Quân Ðội chủ trương phê bình 

tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu. Trong lúc ấy thì Xuân Trường trên báo Nhân Dân, Xuân Diệu trong 

hai số báo Văn Nghệ (tháng 2, 1955) lại tung hô hết lời khen tập thơ này. Ông Phan Khôi nói với 

tôi: “Không ai cấm người làm thơ dở. Nhưng cái không may là người làm thơ dở lại làm người 

lãnh đạo!” 

 

“Bản dự thảo của nhóm văn nghệ sĩ là quân nhân (Trần Dần, Tử Phác, Ðỗ Nhuận, Trúc Lâm, 

v.v... - sau đó Ðỗ Nhuận đã từ bỏ các chủ trương của dự thảo này, quay lại đánh Trần Dần, Tử 

Phác) - đề nghị một số chính sách văn hóa văn nghệ trong quân đội như trả quyền lãnh đạo văn 

nghệ cho văn nghệ sĩ, đòi quyền tự do sáng tác, tách văn nghệ sĩ ra khỏi quy chế quân nhân - là 

những yêu cầu tiến bộ nhằm tạo điều kiện cho tự do tư tưởng, cho việc đổi mới trong sáng tạo 

nghệ thuật. Chỉ có điều là nó trái ngược với chủ trương của nhóm văn nghệ sĩ đang nắm quyền 

lãnh đạo văn nghệ từ Việt Bắc trở về, muốn lấy thơ Tố Hữu với tập Việt Bắc làm mẫu mực duy 

nhất, muốn tạo ra một nền văn nghệ chỉ huy với Tố Hữu là thống soái. Việc đề nghị cải cách 

chính sách văn nghệ (trong quân đội) rốt cuộc đã bị xem là hoạt động của bọn gián điệp còn giấu 

mặt chờ đợi thời cơ (đây là kết luận trong báo cáo kết quả chống Nhân Văn-Giai Phẩm của Tố 

Hữu). Và việc phê bình tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu bị xem là đánh vào sự lãnh đạo và đường 

lối văn nghệ của đảng! Rõ ràng đây là sự hoàn tất một mưu toan loại trừ một bộ phận văn nghệ 

sĩ bằng cách quy kết họ là thuộc hàng ngũ kẻ thù chống cách mạng, chống kháng chiến! Tố Hữu 

đã tự phong cho mình là thần tượng văn thơ cách mạng Việt Nam, và những ai chống Tố Hữu 

và thơ Tố Hữu nghĩa là chống cách mạng, chống đảng, chống lại tổ quốc!” (Trần Duy: Một Câu 

Hỏi Còn Chưa Ðược Trả Lời, www.talawas.org).  

 

Ðúng như Phan Khôi nói với Trần Duy (ông chủ nhiệm nói với thư ký tòa soạn: “Không ai cấm 

người làm thơ dở. Nhưng cái không may là người làm thơ dở lại làm người lãnh đạo!”)  

 

Trần Duy kết luận: “Như vậy... chỉ nhằm đánh chết nhóm cầm đầu chống Tố Hữu và thơ Tố Hữu. 

Chính vì họ chống Tố Hữu và thơ Tố Hữu nên Tố Hữu đã tìm mọi cách quy nhóm này vào tội 

chống cách mạng, chống đảng, phản quốc... Vụ việc Nhân Văn-Giai Phẩm bắt đầu chỉ từ mâu 

thuẫn giữa các thi sĩ sáng tác và thi sĩ lãnh đạo!” 

Nửa thế kỷ sau, văn học sử Việt Nam đang được viết lại, bởi chính những người trong cuộc, và 

các nhân chứng. Ðã không còn thấy ai ca ngợi thơ của lãnh đạo, song thơ của vị chủ nhiệm chủ 

bút Nhân Văn Phan Khôi vẫn như nắng, như gió. 

Phan Khôi 

Nắng Chiều 

 

Nắng chiều đẹp có đẹp  

Tiếc tài gần chạng vạng  

Mặc dầu gần chạng vạng 

Nắng được thì cứ nắng. 

 

(1956) 

Tình Già 

 

Hai mươi bốn năm xưa,  

Một đêm vừa gió lại vừa mưa,  

Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, 

Hai cái đầu xanh, kề nhau than thở! 

-Ôi, đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, 

Mà lấy nhau hẳn là không đặng, 

http://www.talawas.org/
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Ðể đến nỗi tình trước phụ sau, 

Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau. 

- Hay! Nói mới bạc làm sao chớ! 

Buông nhau làm sao cho nỡ! 

Thương được chừng nào hay chừng nấy, 

Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy. 

Ta là nhân ngãi, đâu có phải vợ chồng, 

Mà tính việc thủy chung? 

Hai mười bốn năm sau,  

Tình cờ đất khách gặp nhau.  

Ðôi cái đầu đều bạc. 

Nếu chẳng quen lung, đố có nhìn ra được. 

Ôn chuyện cũ mà thôi. 

Liếc đưa nhau đi rồi, con mắt còn có đuôi. 

 

(10.3.1932) 

 

Nguồn: http://www.nguoi-v iet.com/ absolutenm2/templates/ viewarticlesNVO.aspx?articleid= 

201101&zoneid=16#.VLnBs_Yfrs0 

 

            

Hồ sơ 
Phan Khôi 

 

 Lại Nguyên Ân 

sưu tầm, biên soạn 

  

  

  

http://www.nguoi-v/
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 ©  Lại Nguyên Ân 2003   

Văn bản sưu tầm, giới thiệu, hiệu chỉnh, chú giải 

đều thuộc quyền của người sưu tầm và biên soạn  
  

1928 | 1929 | 1930 

      

 
Lại Nguyên Ân 

 Vài lời chung về việc biên soạn sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi  
  

Lại Nguyên Ân 
Liệu có thể xem Phan Khôi như một tác gia văn học quốc ngữ Nam Bộ? 

  
Lại Nguyên Ân 

Phan Khôi với phong trào thơ mới 

  

 
CÁC TÁC PHẨM CỦA PHAN KHÔI ĐĂNG BÁO 

NĂM 1928 
  
  

Lại Nguyên Ân 
Tiểu dẫn về sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo năm 1928 

  
Lại Nguyên Ân 

Phan Khôi và cuộc thảo luận sử học năm 1928 trên Đông Pháp Thời Báo 

 Học trò đời xưa với quốc sự 

 Tình hình một xóm Chàm ở Tây Ninh và một chuyện truyền khẩu về 

lịch sử Chàm 

 Mấy cái quái trong sách và báo ta 

 Phụ lục: Trần Huy Liệu: Trả lời ông C.D. 

 Bác cái thuyết "nước Pháp giúp nước Nam" về hồi thế kỷ XVIII 

 Phụ lục: Huỳnh Ích Lợi: Một cái đại ngộ điểm... 

 Lời cảm tạ đạt cho ông Huỳnh Ích Lợi 

 Phụ lục: M.V. - Nói điều lỗi của ta là sự may cho ta  

 Trở lại việc "nước Pháp giúp nước Nam" 

 Nói một lần nữa mà thôi về việc "nước Pháp giúp nước Nam" 

 Ba cái sử liệu tìm thấy trong sách đạo 

 Cái tình thế chánh trị xứ Trung Kỳ và nhân dân đại biểu viện xứ ấy 

 Ít lời lạm bàn về chánh sách của ông Pasquier, quan toàn quyền mới 

Đông Pháp 

 Phụ lục: Thơ ngỏ cùng ông Nguyễn Trác 

 Hiện tình người Do Thái 

 Tư tưởng của Tây phương và Đông phương 

 Bác cái thuyết tân cựu điều hoà 

 Học thuyết cũ với vận mạng mới nước Tàu 

http://viet-studies.info/Phankhoi/index.htm#PhanKhoi_1928
http://viet-studies.info/Phankhoi/index.htm#PhanKhoi_1929
http://viet-studies.info/Phankhoi/index.htm#PhanKhoi_1930
http://viet-studies.info/Phankhoi/LNAn_VaiLoiChung.htm
http://lainguyenan.free.fr/baiviet/PKvaBaoChi.html
http://viet-studies.info/Phankhoi/LNAn_PhongTraoThoMoi.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/LNAn_TieuDan_1928.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/LNAn_TieuDan_1928.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/LNAn_ThaoLuanTrenDPTB.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_HocTroVoiQuocSu.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_XomCham.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_XomCham.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_MayCaiQuaiTrongSachBaota.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/THLieu_TraLoiCD.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_BacCaiThuyet.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/HuynhIchLoi_DaiNgoDiem.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_LoiCamTa.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/MV_NoiDieuLoi.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_TroLaiViecPhapNam.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_NoiMotLanNuaThoi.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_BaCaiSuLieu.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_TinhTheChinhTriTrungKy.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_Pasquier.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_Pasquier.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/ThuGoiNguyenTrac.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_VanDeDoThai.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_TuTuongDongTay.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_TanCuuDieuHoa.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_HocThuyetCuNuocTau.htm
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 Mấy lời kết luận về Cô Hồng Minh và cái thuyết châu Âu sắp tan nát 

 Lý với thế: Hồ Thích với Quốc Dân Đảng 

 Cái thế lực của nhà văn hào 

 Thi văn với thời đại 

 Văn chương và văn chương của nhà báo 

 Cái dốt của triều đình Huế 

 Hỏng cả hai, vệ sinh và luân lý:  Đường xe hoả Sài Gòn - Nha Trang 

 Cấm sách, sách cấm 

 Xã hội với nhân tài 

 Dân Đông Pháp đừng kêu! Trong một lúc mà có hai ông thủ hiến 

 Cuộc diễn thuyết hổi về dân quyền 

 Con bò của ông tổng đốc 

 Cắt nghĩa một chữ trong số báo vừa rồi 

 Cụ Bùi thiệt là chướng quá 

 Xìn tả chứ không phải thôi miên 

 CÂU CHUYỆN HẰNG NGÀY 

 Dân quạ đình công 

 Cái chết của con nhà nghèo 

 Một bài vận văn rất có giá trị về lịch sử: Hà Nội Chánh khí ca 

 Quan về vườn (dịch thơ Pháp) 

 Ông Eroshenko, thi nhân mù nước Nga 

 Kể chuyện mình (dịch Eroshenko) 

 Bờ ao (dịch Eroshenko) 

 Thầy trò trong khám (dịch tiểu thuyết của Alexandre Dumas-père) 
  

 
CÁC TÁC PHẨM CỦA PHAN KHÔI ĐĂNG BÁO 

NĂM 1929 
  

Lại Nguyên Ân 
Tiểu dẫn về sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo năm 1929 
 Một số sách tra cứu để chú thích từ ngữ khó trong văn bản sưu tầm 

 Ông Khổng Tử ở đầu lưỡi nhà chánh trị  

 Cảm tưởng của đồng nhơn chúng tôi về cái tin buồn Lương Khải Siêu 

tiên sanh tạ thế 

 Văn học với bình dân  

 CÁI ẢNH HƯỞNG CỦA KHỔNG GIÁO Ở NƯỚC TA 

 Về văn học của phụ nữ Việt Nam 

 Văn học với nữ tánh 

 Văn học của phụ nữ nước Tàu về thời kỳ toàn thạnh 

 Cái tánh ghen cùng dật sự thi văn bởi nó mà ra 

 Làm đi! hơn ngồi mà than 

http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_CoHongMinh.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_HoThich.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_Tolstoy.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_ThiVanVoiThoiDai.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_VanChuongCuaNhaBao.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_DotTrieuDinhHue.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_HongCaHai.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_CamSach.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_XaHoiVoiNhanTai.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_HaiThuHien.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_DienThuyetDanQuyen.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_ConBoTongDoc.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_CatNghiaMotChu.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_CuBuiChuongQua.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_XinTaKhongPhaiThoiMien.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/CauChuyenHangNgay_1928.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_DanQuaDinhCong.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_CaiChetCuaConNhaNgheo.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_HaNoiChanhKhiCa.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_QuanVeVuon.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_Eroshenko.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/Eroshenko_KeTruyenMinh.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/Eroshenko_BoAo.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/Dumas_ThayTroTrongKham.htm
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/tieudan.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/ongkhongtu.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/camtuong.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/camtuong.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/vanhoc.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/caianhhuong.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/vevanhoc.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/vanhocvoi.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/vanhoccua.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/caitanh.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/lamdi.html
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 Lại nói về vấn đề văn học với nữ tánh 

 Phụ lục: Bài phản đối của ông Thế Phụng  

 Bài trả lời của ông Phan Khôi  

 THEO TỤC NGỮ PHONG DAO, XÉT VỀ SỰ SANH HOẠT CỦA 

PHỤ NỮ NƯỚC TA 

 VIỆT NAM PHỤ NỮ LIỆT TRUYỆN 

 Một cái gương sáng cho người làm mẹ 

 Tơ hồng nguyệt lão với hôn nhân tự do 

 Chữ trinh : Cái tiết với cái nết 

 Luận về phụ nữ tự sát 

 Cảm tưởng trong khi chấm bài luận quốc ngữ 

 Chuyện bà cố tôi  

 Nữ công 

 Người Chàm ở Bình Thuận 

 Chữ quốc ngữ ở Nam Kỳ với thế lực của phụ nữ 

 Vấn đề viết chữ quốc ngữ  

 Phụ lục : Bài phúc biện của Đặng Công Thắng 

 Viết chữ quốc ngữ phải viết đúng 

 Hai dấu hỏi ngã cũng cần phải phân biệt 

 Cùng cô Lệ Thiên nói chuyện thơ Học Lạc 

 Nói chuyện cùng ông Lệ Thiên 

 Cùng sư Thiện Chiếu bàn về lối dịch sách hay là phê bình lối dịch của 

sách Phật học tổng yếu 

 Phụ lục: Thiện Chiếu: Phật học tổng yếu bị phê bình là phải 

 Phụ lục: Thiện Chiếu: Đôi lời cùng Phan Khôi tiên sanh 

 Mấy lời thỉnh giáo lại cùng sư Thiện Chiếu  

 Phụ lục: Thiện Chiếu: Cải chánh những chỗ sai lầm trong bài “Mấy 

lời thỉnh giáo” của Phan Khôi tiên sanh 

 CÂU CHUYỆN HẰNG NGÀY 

 

 
CÁC TÁC PHẨM CỦA PHAN KHÔI ĐĂNG BÁO 

NĂM 1930 
  

Lại Nguyên Ân 
Tiểu dẫn về sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo năm 1930 
Một số sách tra cứu để chú thích từ ngữ khó trong văn bản sưu tầm 

 Hoàng đế với phụ nữ  

 Lại hoàng đế với phụ nữ 

 NHỮNG TỤC LẠ VỀ NAM NỮ Ở THẾ GIAN 

http://lainguyenan.free.fr/pk1929/lainoi.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/theo.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/theo.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/vietnam.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/motcai.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/tohong.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/chutrinh.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/luanve.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/camtuongtrong.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/chuyenba.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/nucong.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/nguoicham.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/chuquocngu.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/vande.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/vietchu.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/haidau.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/cungco.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/noichuyen.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/cungsu.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/cungsu.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/phathoc.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/doiloi.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/mayloi.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/caichanh.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929/caichanh.html
http://lainguyenan.free.fr/pk1929cauchuyen/index.html
http://viet-studies.info/Phankhoi/LNAn_TieuDan_1930.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/LNAn_SachTraCuu1930.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_HoangDeVoiPhuNu.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_LaiHoangDe.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_NhungTucLa.htm
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 Đàn bà mới của một nước mới Thổ Nhĩ Kỳ 

 Xóa một cái án trong lịch sử: thân oan cho Võ hậu 

 Trả lời cho mấy vị học giả hỏi về bài "Thân oan cho Võ hậu" 

 Tại làm sao chúng ta không nên bỏ chữ quốc ngữ và phải viết cho 

đúng 

 CÂU CHUYỆN HẰNG NGÀY 

 Ý KIẾN TRUNG LẬP 

 Cái chánh sách bên kia với cái thời cuộc bên nầy 

 Chánh phủ với nhân dân tréo nhau 

 Sự dùng người của chánh phủ 

 Vấn đề sanh họat ở Sài Gòn và tiền lương người làm công 

 Cách ngôn luận của người Á Đông 

 Đọc cuốn "Nho giáo" của ông Trần Trọng Kim 

 Người mở đường cho luận lý học Á Đông 

 Cảnh cáo các nhà "học phiệt" 

 Về bài phê bình sách "Nho giáo" 

 Về cái ý kiến lập hội "Chấn hưng quốc học" của ông Phạm Quỳnh 

 BÚT CHIẾN "TRUNG LẬP" - "ĐUỐC NHÀ NAM" 

 VỀ CÁC CUỘC BIỂU TÌNH Ở NAM KỲ VỪA RỒI 

  

Nguồn: http://viet-studies.info/Phankhoi/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_DanBaThoNhiKy.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_VoHau.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_TraLoiDocGiaVoHau.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_KhongNenBoQuocNgu.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_KhongNenBoQuocNgu.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/CauChuyenHangNgay_1930.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_YKienTrungLap.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_ChanhSachBenKia.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_ChanhPhuVoiNhanDan.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_DungNguoiCuaChanhPhu.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_VanDeSanhHoat.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_CachNgonLuanADong.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_DocNhoGiao.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_NguoiMoDuong.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_CanhCaoHocPhiet.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_VeBaiPheBinhNhoGiao.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_HoiChanHungQuocHoc.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/ButChienTrungLap_DuocNhaNam.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_CacCuocBieuTinhONamKy.htm
http://viet-studies.info/Phankhoi/index.htm
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Phan Khôi, người đa tài 
07/10/2014 09:15 

Tiếp sau Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh..., đến lượt Phan Khôi được mở hội thảo khoa học tại 

quê hương Quảng Nam hôm qua 6.10, đúng 127 năm ngày sinh của ông, để vinh danh một con 

người đa tài. 

Người “gây sự” 

  

Phan Khôi (người đội nón) chụp chung với Tố Hữu (bìa phải), Văn Cao (bìa trái) và Tú Mỡ tại 

Việt Bắc - Ảnh: gia đình cung cấp 

 

GS Nguyễn Đăng Mạnh gọi Phan Khôi là người có cảm hứng “gây sự”. Cùng với đặc 

điểm chỉ nói lý không nói tình, bác học mà bình dân, hài hước châm biếm..., yếu tố “gây 

sự” đó đã làm nên một phong cách nghị luận, bút chiến độc đáo. 

Những công bố gần đây của nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân về di sản Phan Khôi càng 

làm sáng rõ hơn tầm vóc của “người gây sự”, người sở hữu di sản đồ sộ gồm thơ, 

truyện ngắn, tiểu thuyết, khảo cứu, lý luận, phê bình văn hóa, văn học, dịch thuật... chứ 

không chỉ “đóng khung” ở hoạt động báo chí. Hơn 50 tham luận gửi đến hội thảo Phan 

Khôi và những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc do Sở VH-TT-DL và Liên hiệp 

Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức sáng qua 6.10, trong đó có 19 ý kiến 

trình bày, phát biểu trực tiếp tại hội trường, đã phác họa một Phan Khôi đa tài. Sự 

nghiệp học thuật của ông gây kinh ngạc ở hàng loạt lĩnh vực: nhà báo, nhà tư tưởng, 

người yêu quý lịch sử nước nhà, nhà ngữ học, nhà Trung Hoa học, nhà khoa học... 

Riêng lĩnh vực văn chương, ông tung hoành trên các mảng: phê bình (giai đoạn 1918 - 

1941), sáng tác thơ (khởi xướng phong trào Thơ mới), văn xuôi (viết truyện bằng Hán 

văn, viết tiểu thuyết Quốc ngữ...), tiểu phẩm, hồi ký, dịch giả (dịch tác phẩm của Tư Mã 

Thiên, Lỗ Tấn, Quách Mạt Nhược, dịch Kinh Thánh...). 

Nhà giáo Phạm Phú Phong, Đại học Khoa học Huế, bình luận: Không phải ngẫu nhiên 

mà người Quảng có câu “lý sự quá Phan Khôi”. Và cũng không phải tình cờ mà Phan 

Khôi có biệt hiệu Tú Sơn, theo tiếng Pháp Tout Seul là “Cô độc”, theo nhà nghiên cứu 

Nguyễn Q.Thắng. Thống kê trước đó của nhà nghiên cứu văn học Thanh Lãng cho 

thấy, trong 10 cuộc tranh luận trên văn đàn giai đoạn 1930 - 1945 thì Phan Khôi khởi 
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xướng hoặc tham gia đến 5 vụ, với những vụ đình đám như Nho giáo, Quốc học, 

Truyện Kiều, Duy tâm - duy vật... Tính khí và bản lĩnh đó đã hun đúc nên phẩm chất của 

một trong những người tiêu biểu cho “Quảng Nam hay cãi”. 

Những phát hiện mới 

Lâu nay, bài thơ Tình già của Phan Khôi cùng bài viết giới thiệu Một lối thơ mới trình 

chánh giữa làng thơ được cho là đăng tải trên tờ tuần báo Phụ nữ tân văn số 122 (ra 

ngày 10.3.1932). Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân, bài Tình già đã in 

sớm hơn. Cụ thể, bài Một lối thơ mới trình chánh giữa làng thơ được Phan Khôi đưa in 

trước tiên trong Tập văn mùa xuân (phụ trương của Báo Đông tây ở Hà Nội), ra mắt vào 

dịp Tết Nhâm Thân 1932. Sau đó chừng hơn một tháng, ở Sài Gòn, bài báo nói trên của 

Phan Khôi mới được đăng lại ở tuần báo Phụ nữ tân văn; bản đăng lại này bị kiểm 

duyệt bỏ mất trên 100 từ so với bản đăng lần đầu. 

Nhà nghiên cứu Phan An Sa khá quyết liệt khi đề nghị xóa “án oan” về Phan Khôi, liên 

quan đến dịch thuật. Chuyện là, Phan Khôi dịch chữ pomme de terre (khoai tây) thành 

"khoai nhạc ngựa" trong truyện Một ông vua nước Cộng hòa, với chú thích rằng ông 

tránh chữ khoai tây vì chữ Hán gọi pomme de terre là mã - linh - thự. Nhưng lối dịch cắc 

cớ ấy do ông “cố ý”, như từng dịch chữ dinde (gà mái tây) thành "gà bừu". Tất cả chỉ để 

phản kháng thói quen hay sửa những chữ tiếng Tây, tiếng Tàu (sửa thuốc tây thành tân 

dược, chè tàu thành chè Trung Quốc...), nhưng viết bài phản đối thì các báo không chịu 

đăng. Vì thế, ông mượn chuyện dịch này để biểu lộ ý bực mình và mai mỉa chứ không 

phải “dịch lẩm cẩm” như một độc giả phê bình nặng nề. Những tư liệu này, nhà nghiên 

cứu Phan An Sa tìm thấy ở 2 mẩu ngắn lần lượt đăng trên tuần báo Cứu Quốc (Hà Nội) 

các số 2772 (ngày 5.8.1956) và số 2774 (ngày 19.8.1956). 

Từ bước “khởi động” ở khía cạnh văn hóa dân tộc lần này, nhiều vấn đề khác liên quan 

đến lịch sử của nhân vật Phan Khôi sẽ được hé mở dần. Nhà sử học Dương Trung 

Quốc, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử VN (đồng chủ trì hội thảo), 

khẳng định: Đây là bước tiến đáng khích lệ để tiếp tục làm rõ hơn những khúc ngoặt 

cũng như những đóng góp đối với nước nhà trong cuộc đời cụ. “Văn hóa là nền tảng, 

người có đóng góp vào văn hóa dân tộc thì không lý gì không yêu nước, không có 

những đóng góp ưu việt cho nước nhà. Sau hội thảo về văn hóa, chúng tôi thiết nghĩ 

cần phải có một hội thảo về Phan Khôi - một nhân vật lịch sử”. 

Sẽ mở “hội thảo toàn diện” 

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng kiến nghị tỉnh Quảng Nam cần quan tâm bảo tồn, 

phát huy những di sản liên quan đến Phan Khôi, tập hợp những dữ liệu để cùng các 

nhà chuyên môn xây dựng bộ toàn tập về Phan Khôi đầu tiên, kể cả việc đặt tên đường 

Phan Khôi tại Quảng Nam (hiện TP.Đà Nẵng đã thực hiện). Hội Khoa học lịch sử VN dự 

kiến mở hội thảo về Phan Khôi với phạm vi nghiên cứu toàn diện hơn vào năm 2017 

tại Hà Nội, nhân dịp 130 năm ngày sinh Phan Khôi. 

Ông Nguyễn Chín, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhận xét hội thảo lần này đã 

góp phần đánh giá về những đóng góp của Phan Khôi trên lĩnh vực văn hóa dân tộc, 

giúp có thêm nhiều tư liệu quý và đánh giá khoa học có giá trị cao, toàn diện... 
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Ý kiến 

“Phan Khôi là hiện tượng “kép”, có cả hoạt động sáng tác và phê bình, vừa mở đường 

vừa là chứng nhân, vừa khai phá vừa thúc đẩy, vừa là người anh hùng vừa đi ca ngợi 

người anh hùng, để lại những dấu ấn sắc nét trên dặm dài lịch sử phong trào Thơ mới 

1932 - 1945”. 

PGS-TS Nguyễn Hữu Sơn, Viện Văn học Việt Nam 

“Ở góc độ một người bình dân, với chúng tôi, ông Phan Khôi là một người tự do, đủ 

đầy khí phách của một nhà trí thức, một nhà văn hóa. Cần nói nhiều hơn nữa về khí 

phách của một nhà văn hóa ở Phan Khôi”. 

GS Nguyễn Đăng Hưng 

“Với tư cách một nhà báo, Phan Khôi đã để lại một sự nghiệp viết đồ sộ, không chỉ ở 

nội dung viết, mà còn ở cách viết. (...) Ông không chạy theo việc mô tả sự kiện, mà 

chỉ chú ý đến những vấn đề xã hội hoặc văn hóa đằng sau sự kiện đó”. 

Nhà nghiên cứu Đỗ Lai Thúy 

Phan Khôi (1887 - 1959) quê làng Bảo An, xã Điện Quang, H.Điện Bàn (Quảng Nam), 

xuất thân trong một gia đình khoa bảng. Cụ thân sinh là phó bảng Phan Trân, Tri phủ 

Diên Khánh (Khánh Hòa) nhưng sau đó treo ấn từ quan về quê dạy học vì sự lộng hành 

của công sứ Pháp; mẹ là bà Hoàng Thị Lệ, con gái Tổng đốc Hoàng Diệu. Năm 1905, 

Phan Khôi tham gia các phong trào Duy tân, Đông du. Trong phong trào kháng thuế 

năm 1908, ông bị thực dân Pháp bắt và giam tại Quảng Nam đến năm 1914. Ra tù, ông 

hoạt động trên lĩnh vực báo chí và văn học ở Huế, Sài Gòn, Hà Nội... 

  

Ảnh: T.L 

 

Hứa Xuyên Huỳnh 

Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/phan-khoi-

nguoi-da-tai-501258.html 

 

http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/phan-khoi-nguoi-da-tai-501258.html
http://www.thanhnien.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/phan-khoi-nguoi-da-tai-501258.html


16 

 

Cha tôi - ông Phan Khôi  
17/03/2013 11:13 GMT+7 

TTCT - Cha tôi là nhà báo - nhà văn Phan Khôi. Ông sinh ngày 6-10-1887 tại làng Bảo An, huyện 
Điện Bàn (Quảng Nam) và mất tại Hà Nội ngày 16-1-1959, thọ 72 tuổi. 

  

       Nhà báo - nhà văn Phan Khôi - Ảnh tư liệu 

Hồi đó, phương tiện liên lạc chưa hiện đại như bây giờ nên mãi gần một ngày sau tôi mới 

nhận được tin. Tôi lẽo đẽo cuốc bộ từ Trường Học sinh miền Nam số 24 ở Hải Phòng, 

nơi tôi đang theo học, tới Trường Học sinh miền Nam số 6 cách đó hơn một cây số để 

báo tin cho em gái. Hai anh em tôi leo lên một chiếc xe con màu đen, chẳng biết hiệu gì, 

chỉ nhớ nó thấp lè tè, dè nhô ra. Ngồi trên xe, em tôi nghĩ gì không biết, chỉ nghe tiếng 

thút thít, thỉnh thoảng lại nấc lên. Còn tôi có lẽ vì là con trai và nhiều tuổi hơn, vả lại điều 

mất mát vừa xảy ra cho gia đình tôi tuy quá lớn nhưng không hẳn là bất ngờ nên tôi chỉ 

âm thầm chịu đựng và chua xót. Chua xót cho thân phận một con người, cho cuộc đời 

đầy sóng gió của cha tôi.  

Những câu đối dâng cha 

javascript:;
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Lúc bấy giờ, không hiểu sao mọi suy nghĩ của tôi cứ đổ 

dồn về cuộc đời hơn bốn mươi năm bôn ba làm báo, viết 

văn của ông. Thật ra cho tới lúc ấy, tôi chưa biết gì nhiều 

về đời tư của cha ngoài tính nghiêm khắc mà mẹ và các 

anh chị tôi thường kể, bởi tuy đã 19 tuổi nhưng tôi chỉ 

sống với ông chưa đến bốn năm, mà mỗi năm cha con chỉ 

gặp nhau chừng nửa tháng vào mỗi dịp hè hoặc tết.  

Hoạt động báo chí của ông, tôi cũng mới biết qua mấy 

bài báo ông viết trước cách mạng mà mỗi dịp hè tôi được 

đọc từ bản chép tay do ông sao lại từ báo chí mượn ở các 

thư viện lớn của Hà Nội. Đó là các bài: Dân quạ 

đìnhcông, Tình già, Một lối Thơ mớitrình chánh giữa làng thơ, Chuyện bà cố tôi, Xóa 

một cái án trong lịch sử: Thân oan cho Võ Hậu, Đọc cuốn Nho giáo của ông Trần Trọng 

Kim...  

Chỉ với chừng ấy thôi, chưa phải nhiều nhặn gì so với hàng ngàn bài báo mà ông đã viết 

nhưng trong tôi đã hình thành một nhận xét về cha, có vẻ như vượt quá tuổi tác và trình 

độ học vấn của tôi lúc ấy. Đó là cha tôi tuy xuất thân Nho học nhưng tư tưởng rất mới, 

điều quan trọng hơn là ông đã dũng cảm đấu tranh với bất kỳ ai, với bất kỳ thế lực nào để 

bảo vệ lẽ phải và tiến bộ.  

Vượt qua đoạn đường dài hơn 100 cây số từ Hải Phòng về Hà Nội, rồi từ bến xe Long 

Biên về 73 phố Thuốc Bắc, nơi cha tôi trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng chưa đầy 

10 mét vuông lúc nào cũng thiếu ánh sáng, nước mắt tôi trào ra, không cách gì ngăn 

được. Câu đối đầu tiên của đời tôi, buồn thay lại là câu đối khóc cha:  

Lúc xã hội nhố nhăng, cúi chẳng cúi, luồn chẳng luồn, há chịu phép vú to lấp miệng 

Khi văn chương nhập nhoạng, tranh ra tranh, cãi ra cãi, đâu đành lòng mũ nỉ che tai 

Hồi ấy, cuộc đấu tranh chống Nhân văn - Giai phẩm mà cha tôi được coi là thủ lĩnh tuy 

đã hầu tàn nhưng dư chấn của nó vẫn còn rất mạnh, có lẽ chẳng thua gì một trận động đất 

mà cha tôi phải hứng chịu. Mọi lời nói hay luận bàn về ông trở thành điều cấm kỵ. Vì 

vậy, tôi tuy rất ưng ý với câu đối viếng ông mà mình vừa làm nhưng chẳng dám hé môi 

đọc cho ai nghe, kể cả với các anh chị tôi. 

Vào ngày Trùng Cửu (9-9 âm lịch) năm Kỷ Mão (1999), tôi được một anh bạn đồng 

hương gửi tặng cuốn "Bảo An - đất và người" của Nhà xuất bản Đà Nẵng, do tập thể tác 

giả Phan Nam, Lương Ngọc Châu, Phan Văn Hường, Phan On biên soạn cùng với sự 

cộng tác của nhiều người là con cháu tộc Phan - Bảo An đang công tác ở mọi miền đất 

nước. Bên cạnh một số người thuộc hàng em hoặc con ông được vinh danh như các nhà 

cách mạng Phan Thanh, Phan Bôi, Phan Triêm, nhà báo Phan Thao; cuốn sách cũng đã 

dành một số trang giới thiệu tiểu sử và văn nghiệp của cha tôi, xem ông là nhà văn, nhà 

thơ, nhà trí thức lớn của quê hương mình. Đó là điều mà hơn bốn mươi năm về trước 

những ai từng đọc các bài phê phán ông không thể ngờ tới.  

Tôi nhận ra tên tuổi, sự nghiệp cha tôi vẫn sống và sẽ còn ở lại lâu dài với quê hương, 

sông núi, với họ hàng, con cháu dù đã nhiều năm người ta cố lờ đi như ông chưa từng 

hiện diện trên đời. Tôi lại nhớ tới câu đối viết hồi ông qua đời và thế là đúng bốn mươi 

năm sau, tôi lại có thêm một câu đối khác cũng viết về ông. Lần này tôi viết bằng chữ 

"Rồi đây những góc khuất 

trong cuộc đời cha tôi sẽ được 

trở ra ánh sáng. Những gì mà 

một thời người ta viết về ông, 

làm cho con người và văn 

nghiệp của ông bị xô lệch, 

méo mó đi sẽ được nhìn nhận 

lại một cách khách quan và 

công bằng hơn" 

PHAN NAM SINH 
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Hán, với tâm trạng vui hơn nhưng vẫn thắc thỏm lo không chắc sẽ được số đông chấp 

nhận. Câu đối ấy như sau:  

Phan công quyến tộc sơn hà tại 

Việt quốc chương dân thế đại tồn 

Dịch:  

Cụ Phan gia quyến lưu sông núi 

Non Việt dân văn tục vạn đời 

Viết xong, tự tôi thấy còn non nớt, nhưng hai chữ Chương Dân, bút hiệu của cha tôi mà 

tôi dịch là Dân Văn vào câu đối là hình dung của tôi về ông như một nông phu, ngày đêm 

cặm cụi trên cánh đồng văn bút mà không chắc đã gặt hái được gì bởi quyền năng đâu 

phải lúc nào cũng thuộc về ông. 

Năm 2011 tôi 71 tuổi, ngấp nghé cái tuổi ông qua đời, tôi lại có thêm một câu đối khác 

viết về ông. So với hồi năm 1959, lúc này tôi đã hiểu ông nhiều hơn vì không chỉ được 

đọc sách của người khác viết về ông như Nhớ cha tôi: ông Phan Khôi của Phan Thị Mỹ 

Khanh - chị gái tôi, Phan Khôi - tiếng Việt, Báo chí và thơ mới của Vu Gia, Quảng Nam - 

đất nước & nhân vật của Nguyễn Q. Thắng mà còn được đọc hàng ngàn bài báo của 

chính ông trong công trình Phan Khôi - tác phẩm đăngbáo của nhà nghiên cứu Lại 

Nguyên Ân.  

Tôi thật sự choáng ngợp và thán phục trước kho tri thức uyên bác, vừa có chiều rộng lại 

có chiều sâu mà ông sở hữu. Càng khâm phục hơn khi tôi biết kho tri thức đồ sộ ấy là do 

ông tự học, tự tích lũy gần như cả đời mà có. Tôi lại nhớ tới hai câu 5-6: Đầy bụng báng 

nhau trăm bộ sách, Còng lưng thồ nặng chín triều vua trong bàithơluật Đường ông viết 

hồi năm 1957, năm ông 70 tuổi, có tên là Bảy mươi tự thọ mà từ lâu tôi đã thuộc lòng. 

Thế là câu đối cứ tự nhiên mà ra, chẳng gặp bất cứ khó khăn nào, cứ như có ai đó cầm 

tay tôi mà viết giúp vậy:  

Dẫu tự học, chỉ tự rèn cũng đầy bụng báng nhau trăm bộ sách 

Lo dân sinh, vì dân chủ mà còng lưng thồ nặng chính triều vua 

Sao lại là chín triều vua? Ngay từ hồi 1957, lần đầu tiên đọc bài thơ này tôi đã lấy làm lạ, 

tiếc là không dám hỏi thẳng ông. Vì như tôi biết, ông sinh năm 1887, cho tới khi chấm 

dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam, cha tôi từ Quảng Nam ra Hà Nội rồi đi kháng chiến 

trên chiến khu Việt Bắc cũng chỉ mới qua năm đời vua là Đồng Khánh (1885-1888), 

Thành Thái (1889-1907), Duy Tân (1907-1916), Khải Định (1916-1925), Bảo Đại (1926-

1945). Mãi tới năm 1965, khi làm thư mục cho số sách vở, tài liệu, di cảo của ông để lại, 

tôi mới thôi không thắc mắc nữa.  

Ấy là nhờ tôi đọc bài Những con số không nhất định trongtừ ngữ trong số di cảo của ông 

viết gần một năm trước khi mất. Trong bài khảo cứu này, ông cho biết số chín trong từ 

ngữ nào có số chín không nhất định là để chỉ "số rất nhiềutrong các số cơ bản", như 

"chín tầng trời, chín nghìn anh em" là để chỉ rấtnhiều tầng trời, rấtnhiều anhem. Nó khác 

hẳn với số chín nhất định như nói thiều quang chín chục là chỉ chín chụcngày mùa xuân, 

đi bốn biển chín châu là đi cả bốn biển chín châu theo cách người Trung Quốc xưa phân 

chia đơn vị hành chính của nước họ. Vì vậy mà chín triều vua trong còng lưng thồ nặng 
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chín triều vua là đểchỉ ông đã phải sống qua rất nhiều triều vua, không có ý gì khác, 

cũng chẳng định ám chỉ ai hoặc bất cứ điều gì.  

Ấy vậy mà hồi ấy người ta bảo ông muốn ám chỉ chế độ dân chủ cộng hòa cũng chẳng 

khác gì chế độ quân chủ chuyên chế của các triều đại phong kiến ngày trước (!). Hai câu 

kết bài thơ Giật mình trước mắt nền dân chủ, Hất cái bia đi kẻo trái mùa vì thếcũng 

chẳng hề có ý định lật đổ hay gì gì đó như hồi ấy người ta gán cho ông. Có chăng đó chỉ 

là thiện chí muốn gột rửa ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, thực dân; tự đổi mới mình 

cho hợp với thời đại mới, thời đại tândân chủ dự bị đi lên chủ nghĩa xã hội như cách ông 

gọi trong bản Tự kiểm thảo ở đợt chỉnh huấn tại Việt Bắc hồi năm 1953 mà gia đình còn 

giữ được. 

Vậy mà một vị nhà văn nọ đã họa bài thơ với những từ ngữ hết sức khó nghe mà người 

đọc có chút lương tri chắc chắn phải xấu hổ thay. Đây chẳng phải là lần đầu ông bị nghi 

ngờ. Trước đó cũng đã vài lần ông bị nghi oan đến nỗi phải kêu lên: Tôi sao lại có tâm 

địa xỏ lá đến nỗi mỗi khi nói phải có ám chỉ ai mới được? Hóa ra câu cửa miệng muốn 

nói oan... lưu truyền trong dân gian bao đời nay thời nào cũng đúng vậy! 

 

 

"Nắng được thì cứ nắng" 

Đầu năm 2013, tôi nhận được tin vui. Bản thảo Nắng được thì cứ nắng của Phan An Sa, 

em trai tôi, kể lại cuộc hành trình 23 năm cuối đời của cha tôi, từ lúc là chủ nhiệm báo 

Sông Hương, qua chủ nhiệm báo Nhân Văn do Nhà xuất bản Tri Thức ấn hành sẽ ra mắt 

độc giả. Cuốn sách dày gần 700 trang, khổ 16 x 24cm này tôi đã được đọc từ khi nó còn 

là bản thảo. Rồi đây những góc khuất trong cuộc đời cha tôi sẽ được trở ra ánh sáng. 

Những gì mà một thời người ta viết về ông, làm cho con người và văn nghiệp của ông bị 

xô lệch, méo mó đi sẽ được nhìn nhận lại một cách khách quan và công bằng hơn.  

Mấy ngày sau, tôi lại được xem tập phim tư liệu Con mắt còn có đuôi trên trang Phóng sự 

- tài liệu của Đài phát thanh - truyền hình Đà Nẵng. Những điều mà bộ phim nói tới là sự 

khẳng định rất có ý nghĩa tên tuổi và những đóng góp của ông cho quê hương, đất nước; 
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thể hiện cách nhìn, cách đánh giá mới của nhân dân, trong đó có giới trí thức, nhà văn, 

nghệ sĩ đối với con người và sự nghiệp văn chương của cha tôi.  

Càng vui, tôi lại càng ngậm ngùi khi có thời gian nhìn lại và suy ngẫm về cuộc đời ông. 

Sao lại có người như cha tôi, suốt một đời đi tìm cái mới cho đất nước, cho khoa học, có 

khi dấn thân vào cả chốn hiểm nguy, lại một thời gian dài chẳng được ai hiểu cho, mãi 

tận cuối đời vẫn phải sống trong cô đơn, cô đơn ngay trong chính gia đình của mình? 

Phải chăng cuộc đời này đã không công bằng, đã quá nghiệt ngã với ông? Hỏi ông còn 

biết sống với ai, hay cái chết mới chính là sự giải thoát? Năm nay, vào dịp 54 năm ngày 

ông qua đời, tôi viết câu đối thứ tư dâng lên hương hồn ông: 

Đi kháng chiến, đuổi thực dân, tội phản động về cùng chín suối  

Đón văn minh, khai dân trí, gương duy tân ở với trời xanh!  

Phan Nam Sinh 

Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20130317/cha-toi---ong-phan-

khoi/538416.html 
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Thụy Khuê 

Nhân Văn Giai Phẩm 

Chương 15 

Phan Khôi 

Thời thanh thiếu niên 

  

Ngày nay một phần tác phẩm Phan Khôi đã được in lại, nhưng cuộc đời 

thực của ông vẫn chưa được soi tỏ. Hệ thống xuyên tạc và bôi nhọ Phan Khôi 

trong hơn nửa thế kỷ đã tạo cho quần chúng sự e ngại khi nhắc đến tên ông, 

nỗi hoài nghi về con đường tranh đấu của ông. 

 Chúng tôi cố gắng tìm lại cuộc đời đích thực của Phan Khôi, ưu tiên 

qua những điều do chính ông viết ra, lượm lặt trong các truyện ký, truyện 

ngắn như: Lịch sử tóc ngắn, Chuyện bà cố tôi, Bạch Thái công ty thơ ký viên, 

Đi học đi thi, Ông Bình Vôi, Ông Năm Chuột và bài trả lời phỏng vấn, do bà 

Phan Thị Nga (vợ Hoài Thanh) viết lại, năm 1936. Những tài liệu của gia đình 

như Phan Khôi niên biểu của Phan Cừ, Phan An (Chương Dân thi thoại, Đà 

Nẵng, 1996) và Nhớ cha tôi (Đà Nẵng, 2001) của Phan Thị Mỹ Khanh, về 

niên biểu, cũng phỏng chừng, nhiều sự kiện trước sau lẫn lộn, có chỗ viết sai. 

Những bài đánh Phan Khôi của Nguyễn Công Hoan, Đào Vũ... dù rất nhơ 

bẩn, nhưng có vài chi tiết dùng được, bởi những người này đã có dịp gần Phan 

Khôi trong 9 năm kháng chiến, nghe ông kể nhiều chuyện rồi xuyên tạc đi, để 

buộc ông tội phản quốc. 

  

Tóm tắt tiểu sử và niên biểu: 
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Sinh: 6/10/1887 (20/8/Đinh Hợi) tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. Mất: 16/1/1959 tại Hà Nội. Cha: Phan Trân. Mẹ: Hoàng Thị Lệ, con 

gái tổng đốc Hoàng Diệu.  

Bút hiệu: Chương Dân, Khải Minh Tử, Tân Việt (chung với Diệp Văn Kỳ, 

Nguyễn Văn Bá), Thông Reo (chung với Nguyễn An Ninh), Tú Sơn (phiên âm chữ 

Tout Seul-Một Mình, để nhại Tú Mỡ)... Riêng trên báo Sông Hương (1936-

1937), có hơn 10 tên khác nhau: Phan Khôi, Sông Hương, Ngự Sử, Phan Nhưng, 

Tú Vườn, Bê Ca, K, PK, TV, ... chắc chắn là Phan Khôi; còn TT, TM, PTT... có thể 

cũng là Phan Khôi. Vì vậy việc xác định văn bản Phan Khôi không dễ dàng. 

  

1906, đỗ tú tài Hán học (những nơi ghi 1905 là sai vì 1905 không có kỳ thi 

hương). 

1906-1907: Bỏ khoa cử, học quốc ngữ và chữ Pháp (với Lê Thành Tài). Hoạt 

động trong phong trào Duy Tân. Theo Phan Châu Trinh cắt tóc ngắn, làm bài Vè 

cúp tóc. 

16/2/1908 ra Hà Nội học tiếng Pháp ở trường Đông Kinh Nghiã Thục, 

nhưng tới nơi, trường đã bị đóng cửa. Lánh về Nam Định, học với Nguyễn Bá 

Học tại nhà ông, ở số 108, phố Hàng Rượu, được 3 tháng thì bị bắt giải về 

Quảng Nam. Bị tù 3 năm. Trong tù, làm bài Dân quạ đình công, tự học tiếng 

Pháp, nhờ thầy Ưng Điển (các con ông ghi Ưng Diễn) ra bài. 1911, ra tù. 

1912, vào học trường dòng Pellerin ở Huế được vài tháng, bà nội mất, trở về 

làng chịu tang, rồi ở lại quê. 

 1913 kết hôn với Lương Thị Tuệ, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, 

con Lương Thúc Kỳ, đỗ cử nhân 1900, làm quan tại Huế; sau dậy trường Dục 

Thanh (trường đầu tiên của phong trào Duy Tân, mở năm 1905 ở Phan Thiết). 

1908, Lương Thúc Kỳ bị bắt, bị tù Côn Đảo tới 1917. Bà Lương Thị Tuệ có 

8 con: Phan Thao, Phan Cừ, Phan Thị Hựu Khanh, Phan Thị Bang Khanh, 

một con trai chết lúc 10 tuổi (năm 1935), Phan Thị Mỹ Khanh, Phan Thị Tiểu 

Khanh, Phan Trản. Bà Nguyễn Thị Huệ, vợ thứ nhì, gặp tại Hà Nội, chung 

sống từ 1935, có ba con: Phan Nam Sinh, Phan Thị Thái, Phan Lang Sa (sau 

tự đổi tên thành Phan An Sa). 

1913-1916 Phan Khôi mở trường dậy học chữ nho và quốc ngữ tại quê 

nhà. 

1916 triều đình bỏ thi lối cũ (khoa thi hương cuối, ở Bắc: 1915 và ở 

Trung: 1918). Phan Khôi nghỉ dậy, trở lại trường học tiếng Pháp với thầy Lê 

Hiển (các con ông ghi Lê Hiên), cùng với học trò. Thái Phiên rủ tham gia 

kháng chiến vua Duy Tân, nhưng Phan không nhận. Lý do: không tin tưởng 

ở cách mạng bạo động, chọn con đường hoạt động văn hoá. 
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2/1918-5/1919, Nguyễn Bá Trác giới thiệu vào Nam Phong, viết bài quốc 

ngữ đầu tiên, trên Nam Phong số 8 (2/1918), khai trương mục Nam Âm thi 

thoại, diễn đàn phê bình thơ sớm nhất ở Việt Nam. Đi Huế với Phạm 

Quỳnh dự tế Nam Giao (19/3/1918 - 3/4/1918). 

6/1919, bỏ Nam Phong vào Sài Gòn, viết cho Quốc dân diễn đàn; rồi Lục 

Tỉnh Tân Văn, ít lâu sau bị sa thải vì viết bài công kích một viên chức cao cấp 

Pháp sắp lên làm toàn quyền. Tháng 9/1919, trở về quê Quảng Nam. 

3/1920 ra Hải Phòng, làm thư ký cho Bạch Thái Bưởi (1/5/1920 đến 

31/12/1920). 

Cuối 1920: Nhận việc dịch Kinh Thánh (dịch toàn bộ Tân Ước và 1/3 

Cựu Ước) trong 5 năm (1920-1925) từ bản Hán và Pháp văn ra quốc ngữ. 

1921-1922, viết cho Thực Nghiệp dân báo và Hữu Thanh ở Hà Nội. 

1922 vào Nam, có thể đã liên lạc và hoạt động với nhóm Nguyễn An 

Ninh, Dejean de la Bâtie, khi Nguyễn An Ninh từ Pháp về lập báo La Cloche 

fêlée (1923). 

1922-1925: Xuống Cà Mau ẩn náu. Học tiếng Pháp qua thư từ với Dejean 

de la Bâtie. Tiếp tục dịch Kinh Thánh. 

1925 Phan Châu Trinh từ Pháp về, giao cho Phan Khôi việc viết lại lịch 

sử đời ông. 

24/3/1926 Phan Châu Trinh mất: Phan Khôi soạn bản Hiệu triệu quốc 

dân đi dự đám tang Phan Châu Trinh và viết Lịch sử Phan Châu Trinh. 

1926-1928: Phan Khôi viết cho các báo Thần Chung, Đông Pháp thời 

báo, Văn Học, ở Sài Gòn và Đông Tây ở Hà Nội. Tháng 5/1928, phê bình 

Trần Huy Liệu, đặt vấn đề Viết sử cho đúng trên Đông Pháp thời báo. 

1929-1932: Thời kỳ hoạt động mạnh nhất, viết cho các báo Thần Chung, 

Phụ Nữ Tân Văn (PNTV), Trung Lập, ở Sài Gòn; Đông Tây, Phổ Thông, ở 

Hà Nội, đặt những vấn đề:  

1929, Phê bình Khổng giáo trên Thần Chung. Nữ quyền và Viết tiếng 

Việt cho đúng trên PNTV. 1930, Khai sinh thể loại bút chiến văn học với 

Phạm Quỳnh và Trần Trọng Kim trên PNTV. 1931, viết bài Cái cười của con 

rồng cháu tiên trên PNTV, phê bình cuốn Cay đắng mùi đời của Hồ Biểu 

Chánh: đây là bài phê bình văn học đầu tiên viết theo lối hiện đại. Đầu năm 

1932, công bố bài Một lối "thơ mới" trình chánh giữa làng thơ và bài thơ 

Tình già, cả hai được coi là bản tuyên ngôn của Thơ mới, trên Tập văn mùa 

xuân, báo Đông Tây, rồi PNTV. 

1933 ra Hà Nội viết cho Thực Nghiệp và Phụ Nữ thời đàm. 1934 về Huế 

viết cho Phụ Nữ Tân Văn tái bản, rồi làm chủ bút báo Tràng An. 

1936-1937: Lập báo Sông Hương tại Huế (1/8/1936-27/3/1937). Viết 

cho Hà Nội báo. Xuất bản Chương Dân thi thoại (1936). 

1937-1941: Vào Sài Gòn dậy trường Chấn Thanh. Viết tiểu thuyết. In 

cuốn Trở vỏ lửa ra (1939). Viết báo Tao Đàn từ tháng 3/1939. 1940, viết cho 

Dân Báo. 1941 trường Chấn Thanh đóng cửa. Năm 1944, cha từ trần (theo 

Ông Năm Chuột). Phan Khôi về Quảng Nam ở đến 1946. 
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19/8/1945: Việt Minh cướp chính quyền. 2/3/46: Thành lập chính phủ 

liên hiệp. 6/3/1946: Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ với Pháp. 

Theo Nguyễn Công Hoan, tháng 6/1946, trong một buổi mít tinh ở Quảng 

Nam, Phan Khôi lên diễn đàn đả phá hiệp định sơ bộ. Phan Khôi được bầu 

làm Chủ nhiệm chi bộ Quảng Ngãi của Việt Nam Quốc dân đảng. 

Theo Hoàng Văn Chí: Cán bộ địa phương định phá hủy nhà thờ Hoàng 

Diệu, Phan Khôi cực lực phản đối, họ toan bắt Phan Khôi, nhưng nể Phan 

Thao con trai ông, là cán bộ cao cấp. Phan Khôi viết thư cho Huỳnh Thúc 

Kháng (Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ liên hiệp) nhờ can thiệp. Hồ Chí 

Minh giải quyết khéo léo: viết thư mời Phan Khôi ra Hà Nội, nhưng giao cho 

người em họ là Phan Bôi (tức Hoàng Hữu Nam, Ủy viên Trung ương đảng, 

Thứ trưởng bộ nội vụ), phụ trách việc quản thúc. Phan Khôi ra Hà Nội, nhưng 

không chịu ở nhà Phan Bôi, lên 80 Quan Thánh ở với Khái Hưng. 

Theo Nguyễn Công Hoan, đêm 12/7/1946, công an bao vây nhà Khái 

Hưng, Phan Khôi bị bắt tại đây. Theo Hoàng Văn Chí, sau ngày toàn quốc 

kháng chiến (19/12/1946), Phan Bôi được lệnh đưa Phan Khôi lên Việt Bắc. 

Phan dịch sách và làm biên khảo. Theo Đào Vũ, nhà cửa, ruộng đất của gia 

đình Phan Khôi ở Điện Bàn bị "nhân dân" chiếm hữu sau cách mạng tháng 

Tám.  

1954-55: Về Hà Nội, gặp lại vợ con từ Quảng Nam ra. Ở số 51 Trần 

Hưng Đạo. 

1956: Lãnh đạo tinh thần phong trào NVGP. Làm chủ nhiệm báo 

Nhân Văn. 

1957: Được cử đi Bắc Kinh dự lễ kỷ niệm 100 năm sinh Lỗ Tấn, có Tế 

Hanh đi cùng. 

1958: Nhân Văn Giai Phẩm bị thanh trừng. Phan Khôi bị đuổi khỏi 51 

Trần Hưng Đạo, dọn về 10 Nguyễn Thượng Hiền, rồi 73 phố Thuốc Bắc. 

Phan Khôi mất ngày 16/1/1959. Chôn ở nghĩa trang Hợp Thiện, phía 

đông Hà Nội. Trên mộ đề Chương Dân. Mộ phần bị "thất lạc" trong chiến 

tranh (theo gia đình). 

  

  

Bà cố dựng nghiệp họ Phan ở Điện Bàn 

  

1791, trước khi Gia Long lên ngôi 11 năm, tại làng Hoá Quê gần cửa 

Hàn, một người con gái ra đời. Đó là bà cố của Phan Khôi, người dựng nghiệp 

họ Phan ở Điện Bàn. 

Phan Khôi viết: "Họ Phan chúng tôi, ông thỉ tổ nguyên ở Nghệ An vào 

lập làng tại Quảng Nam, kêu là Bảo An". Làng Bảo An do ba họ Nguyễn, 

Ngô và Phan lập ra. Họ Phan từ khởi thủy đến đời ông cố Phan Khôi, vốn 

"nghèo hèn, dốt nát". 1809, ông lấy bà cố, chung sống 15 năm, có 7 con thì 

ông mất; người con út (ông nội Phan Khôi) mới 2 tuổi. Bà cố buôn gánh ở 

Hội An, nuôi con trong 6 năm. Rồi bà tái giá, làm kế một ông Đội khá giả ở 
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làng Hội Vực, nhưng bà ra điều kiện: phải để cho bà về nhà chồng trước trông 

nom con cái. 

Theo lời những người già trong làng, bà thường cưỡi ngựa đi từ làng Hội 

Vực về Bảo An hay ngược lại, đồ vật chất đầy trên cổ ngựa, nhờ vậy mà các 

con bà được ăn học. Sáu năm sau, ông Đội mất, bà đem 2 con với ông Đội về 

nuôi cùng 7 con đời chồng trước. Nhờ có vốn, bà mở đại lý buôn đường với 

tàu Khách ở Hội An, trở thành người phụ nữ đầu tiên có hãng xuất cảng đường 

và thành "cự phú". Hai con trai bà, Hương Đạo và Bá Đức cũng giàu có tiếng 

trong vùng. Người con út, Phan Nhu (ông nội Phan Khôi) đậu cử nhân khoa 

Đinh Vị (1847), làm đến chức Án sát tỉnh Khánh Hoà thì bị cách chức. 

Dù có công lớn với gia đình, nhưng vì tội tái giá, nên sau khi mất (ở tuổi 

73), bà không được chôn ở đất công của làng. Vì vậy, Phan Khôi đòi kiện cái 

luật cổ hủ của xã hội thời ấy. [Theo Chuyện bà cố tôi của Phan Khôi, Phụ Nữ 

Tân Văn, số 25 (17/10/1929), in lại trong sưu tập Phan Khôi tác phẩm đăng 

báo 1929 của Lại Nguyên Ân trang 228-234]. 

Từ bà cố, người phụ nữ độc lập, cưỡi ngựa nhảy qua hàng rào lễ giáo cổ 

hủ đầu thế kỷ XIX để xác định nữ quyền, nuôi chín con, lập sự nghiệp "tỷ 

phú". Đến người cháu, học giả phản biện, lãnh đạo tinh thần phong trào 

Nhân Văn Giai Phẩm, là một dòng máu dân chủ và tự chủ nối dài. Phan Khôi 

đấu tranh cho quyền làm người của phụ nữ, ngay từ thập niên 30 của thế kỷ 

trước, khi Simone de Beauvoir, mẹ đẻ nữ quyền thế giới, chưa xuất hiện trên 

văn đàn. Đó là đặc điểm của Phan Khôi: tiên phong và phản biện trong nhiều 

lãnh vực tư tưởng. 

  

Như trên đã nói: Ông nội Phan Khôi là Phan Nhu, đỗ cử nhân khoa Đinh 

Vị (1947), làm đến chức Án Sát tỉnh Khánh Hoà thì bị cách chức. Cha là Phan 

Trân (1862-1944), đậu phó bảng, làm tri phủ Diên Khánh, có lần cãi nhau 

kịch liệt với viên công sứ. Năm 37 tuổi (1899), ông cáo bệnh từ quan, lúc đó 

Phan Khôi 12 tuổi. Phan Khôi chỉ có một người em gái (gia đình gọi là cô 

Ba), bà là vợ nhà văn Sở Cuồng Lê Dư và là mẹ của Hằng Phương (vợ Vũ 

Ngọc Phan), Hằng Phân (vợ Hoàng Văn Chí) và Hằng Huân (vợ tướng 

Nguyễn Sơn). Phan Khôi có người chú ruột là Phan Định, cha của Phan Thanh 

và Phan Bôi (Hoàng Hữu Nam). 

  

  

 Phan Nhu và Phan Trân  
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Nhờ loạt bài Đi học đi thi (Ký ức lục của một vị lão Nho), ký Tú Vườn, 

trên Sông Hương 1937 (từ số 23 đến 30), chúng ta biết thêm về Phan Nhu, 

Phan Trân và Trần Quý Cáp (sẽ nói đến sau). Trong bài ký này, Phan "hư cấu" 

ra nhân vật lão Nho (ra đời khoảng 1875) để mô tả chân dung Trần Quý Cáp 

và kể lại những chuyện trước khi Phan ra đời (1887), nói lên hoàn cảnh u uất 

của sĩ phu khi mất nước và sự bất đồng tư tưởng trong gia đình họ Phan, từ 

đời ông, đời cha: 

Kinh thành thất thủ [ngày 23/4 Ất Dậu (5/6/1885)], vua Hàm Nghi chạy 

ra Quảng Trị, phong trào cần vương ở Quảng Nam nổi lên rầm rộ trong ba 

năm từ khi vua xuất bôn đến khi vua bị bắt [ngày 26/9 Mậu tý (30/10/1888)]. 

Phan Nhu cũng muốn tham dự phong trào cần vương, nhưng Phan Trân 

khuyên cha không nên vì biết không chống nổi Tây, "ông tôi ban đầu còn 

chưa chịu nghe, sau thầy tôi can mãi, nhiều khi đến nói mà vừa lạy vừa khóc, 

ông tôi mới thôi". Nhưng thời ấy, không theo nghiã đoàn thì có thể bị hại, nên 

hai cha con phải đem nhau đi trốn. 

"Có một lần, chúng tôi ở trong một chiếc ghe, đậu bên gành núi. Đương 

đêm, vừa mưa vừa gió, trời tối đen như mực, ông tôi thức dậy, đốt đèn ngồi 

một mình rồi không biết vì nghĩ thế nào mà ông tôi khóc oà lên, trong lúc 

khóc, ông tôi kể lể nhiều lắm: Chốc lại kêu Hoàng thượng, chốc lại kêu Phu 

tử (...) Về sau, tôi mới đoán ra rằng lúc đó ông tôi kêu Hoàng thượng là chỉ 

đức Hàm Nghi, còn Phu tử là đức Khổng Tử". 

Phan Nhu, tuy bị cách chức tổng đốc, nhưng vẫn một mực thờ vua và 

Khổng tử, vẫn tiếp tục bắt con cháu phải học để làm quan. Phan Trân muốn 

theo con đường duy tân, nhưng không dám trái ý cha, "Sau khi loạn yên, thầy 

tôi "thưa đơn tòng chánh" và ra làm quan là cũng bởi cực chẳng đã mà phải 

vâng lời ông tôi, nếu không thì ông tôi giận". Ra làm quan, tất phải đụng chạm 

với Pháp: "Lúc ở Hải Phòng, gặp Lê Bá Cử, ông ấy có kể cho tôi nghe khi 

ông làm phán sự toà sứ Nha Trang, thầy tôi làm Tri phủ, có lần cãi nhau kịch 

liệt với viên công sứ, chính ông đứng làm thông ngôn" (Ông Năm Chuột). Và 

sau cùng Phan Trân đã phải từ chức. 

Sau này, trong khoảng từ 1911 đến 1917 (sau khi đi tù về), Phan Khôi 

muốn bỏ nhà đi theo chí hướng của mình, nhưng cũng lại bị cha cản trở, và 

ông cũng phải vâng lời. Vì vậy, Phan viết: "Làm con khác với làm người. 

Nhiều khi làm con không phải làm người! Thành thử trước mặt những người 

cha có học thức, chẳng cứ cái học thức ấy thế nào, thường thường cái tư cách 

làm người của những người con phải bị chôn đi. Thương hại cho thầy tôi, 

suốt đời ở vào cái hoàn cảnh đó!" (Đi học đi thi). Bi kịch cha con thời Khổng 

Mạnh đã khiến sau này, Phan Khôi chống Tống Nho một cách quyết liệt. Và 

cũng vì thế mà ông để các con Phan Thao, Phan Cừ, tự do theo Cộng sản, đi 

con đường trái ngược với tư tưởng của ông. 

   

Tinh thần bất khuất từ nhỏ 
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 Thủa nhỏ Phan học chữ nho và chịu ảnh hưởng ông nội nhiều hơn cha. 

Năm lên bảy, mẹ qua đời. Khi cha đi nhậm chức tri phủ Diên Khánh, gửi Phan 

về bên ngoại cho người cậu làm tri phủ, là con cả Tổng đốc Hoàng Diệu trông 

nom. Ông phủ mướn thày dạy học con trai và Phan Khôi, nhưng ít lâu sau, Phan 

xin cha cho học nơi khác. Tại sao? Phan không nói rõ. 

Nhưng sau này qua lời Ông Năm Chuột, Phan gián tiếp cho biết: Ông ngoại 

(Tổng đốc Hoàng Diệu) hết sức thanh liêm, làm Tổng đốc mà không có tiền lợp 

lại mái nhà (do ông bà để lại) đã tróc ngói. Người cậu làm tri phủ ba năm đã 

mua được mươi mẫu ruộng. Ông ngoại đánh Pháp, tuẫn tiết mà chết. Người 

cậu theo Pháp đàn áp nghiã quân. 

Điều này chứng tỏ: từ lúc 8 tuổi, Phan đã nhìn rõ hành động của người cậu 

tri phủ, và đó chính là lý do khiến Phan xin cha cho học chỗ khác. Phan Trân gửi 

con cho Trần Quý Cáp. Phan Khôi học Trần Quý Cáp 10 năm, từ 9 tuổi đến 19 

tuổi. Trần Quý Cáp là người thầy tiếp tục vun xới tinh thần ái quốc ở Phan Khôi. 

Trong Đi học đi thi, Phan Khôi viết: "Tôi từ nhỏ có tư bẩm thông minh 

lạ. Lên 13 tuổi đã "cụ thể tam trương": Nghiã là về lối văn khoa cử, kinh 

nghiã ở trường nhất, thi phú trường nhì, văn sách trường ba tôi đều làm được 

cả trong tuổi ấy. Ông nội tôi và ông thân tôi đều để hy vọng vào tôi nhiều lắm. 

Ông nội tôi sống đến năm tôi 16 tuổi, đi thi khoa đầu, hỏng trường nhất, rồi 

người mới mất". 

- 16 tuổi, Phan Khôi đi thi lần đầu (khoa 1903) hỏng trường nhất. 

- 19 tuổi (1906), thi lần thứ nhì, chỉ đậu tú tài. Phan Khôi tức giận lắm. 

Bởi từ khoa Giáp Ngọ (1894) trở đi, các học quan bắt đầu ăn đút lót, 

chấm gian, và đến khoa Bính Ngọ (1906) thì bị kiện. Phan Khôi viết: "Tôi là 

một kẻ đứng đơn với bọn Dương Thưởng kiện sự "thủ sĩ bất công" hồi khoa 

Ngọ, tôi đã làm cho mấy ông quan trường bị giáng bị cách thì tôi còn sợ gì 

mà chối?" 

Vì vụ kiện này mà những kỳ thi sau, chính phủ bảo hộ phái người vào 

kiểm soát. 

Và đó cũng là một trong những lý do tại sao Phan Khôi bỏ lối học khoa 

cử. 

Ngoài ra Phan còn cho biết: Nguyễn Bá Trác (1881-1945) đi thi năm 

Bính Ngọ (1906) không phải để đỗ, mà để làm bài thuê, kiếm tiền cho phong 

trào Đông du, rút cục lại đỗ cử nhân. Chính Nguyễn Bá Trác đã rủ Phan Khôi 

bỏ học. Phan học tiếng Pháp với Phan Thành Tài tại trường Diên Phong 

(trường đầu tiên của phong trào Duy Tân ở Quảng Nam). Sau Phan Thành Tài 

tham gia cuộc chính biến vua Duy Tân (1916), bị xử tử. 

Năm 1906, đánh dấu ngõ quặt quan trọng trong cuộc cách mạng duy tân 

và cuộc đời Phan Khôi: bỏ học, theo Phan Châu Trinh cắt tóc ngắn, cổ động 

cắt tóc và làm bài Vè cúp tóc. 
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1906: cắt tóc và làm vè cúp tóc 

  

Việc cắt tóc và mặc âu phục do Phan Châu Trinh chủ trương năm 1906, 

là một hành động duy tân và phản kháng: chống cổ hủ. Hai năm sau, khi vụ 

biểu tình chống thuế xẩy ra (còn gọi là Trung Kỳ dân biến, 1908), chính quyền 

bèn kết hợp: việc cúp tóc với việc biểu tình chống thuế, thành hành động nổi 

loạn, chống lại nhà cầm quyền. 

Trong bài tự truyện Lịch sử tóc ngắn đăng trên báo Ngày Nay năm 1939, 

Phan Khôi kể lại đầy đủ các chi tiết: Từ 1906 trở về trước, đàn ông Việt vẫn 

để tóc dài rồi búi lại đằng sau ót thành một cái đùm. Ngoài Bắc thì đàn bà 

vấn tóc, còn từ Huế trở vào, đàn bà cũng búi tóc, thành thử nhìn sau lưng có 

thể lẫn lộn đàn bà với đàn ông. Giữa lúc toàn dân đang còn để tóc dài, thì vua 

Thành Thái đã cắt tóc ngắn, mặc đồ Tây và ông bắt cận thần phải cắt tóc. Năm 

1905, vua ngự giá vào Quảng Nam, bị dân chúng chế nhạo. Năm sau, phong 

trào cắt tóc được Phan Châu Trinh phát động: 

"Mùa đông năm 1906, thình lình ông Phan Châu Trinh đi với ông Nguyễn 

Bá Trác đến nhà tôi. Đã biết tin ông Phan mới ở Nhật về, tiên quân tôi chào 

mừng một cách thân mật với câu bông đùa này:“Cửu bất kiến quân, quân dĩ 

trọc!” Bấy giờ tôi có mặt ở đó, câu ấy khiến tôi phải chú ý xem ngay đầu ông 

Phan. Thấy không đến trọc, nhưng là một mớ tóc ngắn bờm xờm trong vành 

khăn nhiễu quấn. 

Ở chơi nhà tôi ba hôm, lúc đi, ông Phan rủ tôi cùng đi sang làng Phong 

Thử, nơi hiệu buôn Diên Phong, là một cơ quan của các đồng chí chúng tôi 

lúc bấy giờ mới lập được mấy tháng. Tại đó, gặp thêm ông cử Mai Dị nữa, 

rồi bốn người chúng tôi cùng đi thuyền lên Gia Cốc, thăm ông Học Tổn (...) 

Giữa bữa cơm sáng đầu tiên, khi ai nấy đã có chén hoặc ít hoặc nhiều, ông 

Phan mở đầu câu chuyện, nói: 

− Người đời, nhất là bọn nhà nho chúng ta, hay có tánh rụt rè, không 

dám làm việc. Mỗi khi có việc đáng làm, họ thường tìm cớ trách trút, có khi 

họ nói: Việc nhỏ, không xứng đáng. Trong ý họ, đợi đến việc lớn kia. Nhưng 

nếu họ đã có ý không muốn làm thì đối với họ việc nào cũng sẽ là nhỏ cả, 

thành thử cả đời họ không có việc mà làm!... 
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Ông Phan lúc đó gặp ai cũng hay diễn thuyết. Những câu chuyện luân lý 

khô khan như thế, mấy hôm nay ông đem nói với bọn tôi hoài, thành thử khi 

nghe mấy lời trên đó của ông, không ai để ý cho lắm, cứ tưởng là ông phiếm 

luận. Thong thả, ông nói tiếp: 

− Nếu lấy bề ngoài mà đoán một người là khai thống hay hủ lậu thì trong 

đám chúng ta ngồi đây duy có ba anh − vừa nói ông vừa chỉ ông Trác, ông Dị 

và tôi − là hủ lậu hơn hết, vì ba anh còn có cái đùm tóc như đàn bà. 

Cả mâm đều cười hé môi. Ba chúng tôi bẽn lẽn. Ông Phan lại nói:  

− Nào! Thử “cúp” đi có được không? Đừng nói là việc nhỏ; việc này mà 

các anh không làm được, tôi đố các anh còn làm được việc gì! Câu sau đó, 

ông nói với giọng rất nghiêm, như muốn gây với chúng tôi vậy. Ông Mai Dị 

đỏ mặt tía tai: 

− Ừ thì cúp chứ sợ chi! 

− Thì sợ chi! 

− Thì sợ chi!  

Ông Trác rồi đến tôi lần lượt phù họa theo (...) Ông Mai Dị được hớt 

trước rồi đến hai chúng tôi. Mỗi người đều đầy ý quả quyết và tin nhau lắm, 

chẳng hề sợ ai nửa chừng thoái thác (...) Ở Gia Cốc về, chúng tôi chưa về nhà 

vội, còn định trú lại Diên Phong mấy ngày. Ở đó, chúng tôi yêu cầu các ông 

Phan Thúc Duyện, Phan Thành Tài, Lê Dư cũng làm như chúng tôi; luôn với 

năm, sáu mươi vừa người làm công, vừa học trò, đều cúp trong một ngày. 

Rồi hễ có vị thân sĩ nào đến chơi là chúng tôi cao hứng lên diễn thuyết, cổ 

động, khuyến họ cúp thảy cả. Trong số đó có ông tiến sĩ Trần Quý Cáp, thầy 

chúng tôi và các ông tú Hữu, tú Bân, tú Nhự, còn nhiều không kể hết. Ít hôm 

sau, ông Huỳnh Thúc Kháng ở Hà Đông ra, cũng cúp tại đó, chính tay ông Lê 

Dư cầm kéo hớt cho ông Huỳnh dù ông Lê chưa hề biết qua nghề hớt là gì. 

Hôm ở Diên Phong về nhà, tôi phải viện ông Lê Dư đi về với. Thấy hai 

chúng tôi, cả nhà ai nấy dửng dưng. - Trước tôi mảng tưởng về nhà chắc bị 

quở dữ lắm, nhưng không, thầy tôi tảng lờ đi, bà tôi càng lạnh lùng hơn nữa, 

chỉ ba chặp lại nhìn cái đầu tôi mà chặc lưỡi. Dò xem ý bà tôi, hẳn cho rằng 

tôi đã ra như thế là quá lắm, không còn chỗ nói! (...) 
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Qua đầu năm 1907 giở đi, thôi thì cả tỉnh nơi nào cũng có những bạn 

đồng chí về việc ấy (...) Lúc này không còn phải cổ động nữa, mà hàng ngày 

có những người ở đâu không biết, mang cái búi tóc to tướng đến xin hớt cho 

mình. Bởi một ý đùa, tôi đặt một bài ca dao cho Đoan để mỗi khi hớt cho ai 

thì ca theo nhịp đó:            

               “Tay trái cầm lược, 

               Tay mặt cầm kéo, 

               Cúp hè! Cúp hè! 

               Thẳng thẳng cho khéo! 

               Bỏ cái hèn mầy, 

               Bỏ cái dại mầy, 

               Cho khôn, cho mạnh, 

               Ở với ông Tây!” v.v… 

"Giữa lúc đó có lời phao đồn ở Diên Phong, chúng tôi hay cưỡng bách 

người ta hớt tóc, đến nỗi khuyên không nghe mà rồi đè xuống cắt đi, thì thật 

là thất thực, không hề có thế bao giờ. Sự cưỡng bách ấy nếu là có trong vụ 

“xin xâu” năm 1908, do những kẻ cầm đầu đoàn dân thi hành. Tôi vắng mặt 

trong vụ ấy, nhưng sau nghe nói lại rằng mỗi một đoàn dân kéo đi, giữa 

đường nếu có ai xin gia nhập thì đều buộc phải hớt tóc; hoặc khi đoàn dân 

nghỉ ở một cái chợ thì người cầm đầu đứng ra diễn thuyết, bắt đàn ông trong 

chợ đều phải hớt tóc rồi mới cho nhập bọn đi theo mình. Cũng nhờ vậy mà 

sau vụ này, thấy số người tóc ngắn tăng giá lên rất nhiều. Hớt tóc cũng là 

một cớ buộc tội trong vụ án năm 1908 ở mấy tỉnh Trung Kỳ. Làm người không 

có việc gì cả, chỉ đã hớt tóc mà cũng bị ghép vào mặt luật bất ưng vi trọng, 

phải 18 tháng tù. Lại, cuộc phiến loạn năm 1908 ấy, trong các ký tài của người 

Pháp cũng gọi là “cuộc phiến loạn của đảng hớt tóc” (Révolte des cheveux 

tondus). Xem đó đủ thấy hớt tóc ở thời đại ấy bị coi là nghiêm trọng dường 

nào". 
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(Trích Lịch sử tóc ngắn, Tự truyện của Phan Khôi, Ngày Nay số 149, 

15/2/1939). 

  

  

1908: Trung Kỳ dân biến- Phan Khôi bị bắt, bị tù 3 năm 

  

Việc Phan Khôi ra Hà Nội nằm trong chương trình hành động của nhóm 

Duy Tân Quảng Nam: gửi học trò ra Bắc học tiếng Pháp ở trường Đông Kinh 

Nghiã Thục. Phan Châu Trinh xác định có hơn 10 người ở Quảng Nam được 

gửi ra Hà Nội học tiếng Pháp, trong đó có Nguyễn Bá Trác, Phan Khôi, Mai 

Dị... Theo tài liệu mật thám, tháng 10/1907, Phan Châu Trinh ra Hà Nội, mang 

tiền quyên được ở Quảng Nam ra Bắc. 
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Tháng 2/1908, (nhiều tài liệu ghi tháng giêng vì không đổi ngày ta qua ngày 

tây) Trần Quý Cáp - đang làm Giáo thọ ở Thăng Bình - bị đổi đi Ninh Hoà. Hai 

thầy trò gặp nhau trước khi lên đường. Ngày 16/2/1908, Phan Khôi đi Hà Nội. 

 Khi Phan Khôi và các bạn ra đến Hà Nội thì Đông Kinh nghiã thục đã bị rút 

giấy phép. 

Xin nhắc lại: trường khai giảng tháng 3/1907. Tháng 5/1907 chính thức 

được phép. Tháng 1/1908, giấy phép bị thu hồi. Ban giám đốc phải thủ tiêu hết 

sách vở chứng từ, cụ Phương Sơn đốt trọn ba đêm mới hết. Pháp bắt những 

người cầm đầu; bổ một số người ôn hoà vào ty giáo huấn, chức huấn thụ (dậy 

học) hoặc đi tri huyện, có người không nhận. Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Duy 

Tốn bị bắt, bị dẫn vào Hà Đông, nhưng chỉ bị giam một ngày rồi được thả, có lẽ 

vì Hoàng Trọng Phu biết họ không chủ trương bạo động (theo Nguyễn Hiến Lê, 

Đông Kinh Nghiã Thục, chương XI). 

Việc đổi Trần Quý Cáp vào Khánh Hoà nằm trong chủ trương khủng bố của 

nhà cầm quyền: đóng cửa Đông kinh nghĩa thục và Đăng cổ tùng báo. Phân tán 

lực lượng Duy Tân. 

 Tháng 3/1908 (nhiều nơi ghi tháng 2, vì không đổi ngày ta sang ngày tây), 

mới bùng nổ vụ Trung Kỳ dân biến: đây là cuộc biểu tình chống thuế đầu tiên, 

bắt đầu ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam rồi lan rộng khắp miền Trung. 

Trần Quý Cáp bị bắt tại Khánh Hoà, bị xử tử ngày 15/6/1908 (17/5/Mậu 

thân). Huỳnh Thúc Kháng bị bắt ở Quảng Nam. Phan Châu Trinh bị bắt ngày 

2/3/1908 tại Hà Nội. Ngô Đức Kế bị bắt từ 1907, đến 1908 bị đày Côn Đảo cùng 

với những người khác. 

Các thanh niên Quảng Nam được gửi ra Hà Nội học Đông Kinh Nghiã Thục, 

tới nơi thì trường đã bị đóng cửa, bèn chạy về Nam Định, học tiếng Pháp với 

Nguyễn Bá Học. Phan Khôi bị bắt giải về Quảng Nam. Nguyễn Bá Trác trốn ở 

trong Nam một năm rồi chạy qua Thái Lan, Nhật và Tàu. Sở Cuồng Lê Dư có lẽ 

đã đi Nhật từ trước, sau sang Tàu... 

 Số phận những người bị bắt hoặc đi trốn 

  

1- Trong bản hỏi cung số 24, phiên xử ngày 12/7/1908, Phan Khôi khai: 

"Ngày 15 tháng 1 năm nay (16/2/1908), khi tôi xuống Đà Nẵng để ra Hà 

Nội học, tôi đã gặp thày giáo cũ của tôi là ông Trần Quý Cáp (Giáo thọ) đang 

đi đến nhận nhiệm sở mới. Ông nhờ tôi nếu tôi gặp ông Phan Châu Trinh thì 

nói với ông ấy xem có thể tìm giúp cho ông một chỗ làm trong thư viện hay 

trong một toà báo và viết thư báo cho ông ấy biết. Đến Hà Nội, tôi có gặp 
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Phan Châu Trinh và tôi nhắc lại điều ông Trần Quý Cáp đã dặn. Sau đó, tôi 

nhờ ông nếu có viết thư cho ông Trần Quý Cáp thì xin ông ghi ở cuối thư rằng 

tôi đã tới Hà Nội an toàn. Sau đó, tôi đi Nam Định để học tiếng Pháp. Tôi 

không hề viết thư cho thày giáo cũ của tôi, ông Trần Quý Cáp. Đoạn thư có 

liên quan tới tôi mà người ta thấy trong bức thư đó chắc hẳn là do ông Phan 

Châu Trinh viết. Vả chăng, từ khi tôi từ biệt ông để đi Nam Định, tôi không 

còn gặp ông nữa. Do đó, tôi không biết chính xác là ông có viết thư cho ông 

Trần Quý Cáp hay không" (tài liệu của Lê Thị Kinh, in lại trong Nhớ cha tôi 

Phan Khôi của Phan Thị Mỹ Khanh, Đà Nẵng, 2001, trang 282). 

  

2- Về việc Phan Khôi bị bắt, Phan Thị Nga phỏng vấn Phan Khôi, viết 

lại như sau: 

"Ông xuống Nam Định học với ông Nguyễn Bá Học, gặp thầy hay, ông 

thấy sức học mình tấn tới, nhưng rủi mới học được ba tháng ông lại bị bắt 

giải về Quảng. Người ta kết án ông. Ông Phan Thành Tài người Quảng Nam 

(Bảo An Tây) trước làm phán toà sau về dạy học can vào việc vua Duy Tân, 

bị xử tử" (Phan Thị Nga, Lối tự học của những bậc đàn anh nước ta, Hà Nội 

báo, số 10, 11/3/1936). 1916, cuộc khởi nghiã Duy Tân thất bại, Phan Thành 

Tài bị xử tử. 

  

3- Về việc chạy trốn, Nguyễn Bá Trác viết: 

"Kể từ năm 1908 bước chân ra đi, đến năm 1914, trở về Sài Gòn giữa 

ngày tháng 8 (...) Loanh quanh trong nước mất một năm, tạm trọ Xiêm La 

hơn mười ngày, khách qua Nhật Bản hơn một tháng, rồi lại sang Trung Hoa, 

bao nhiêu thương phụ to, tỉnh thành lớn: như Ba Thục miền Tây, U-Yên đất 

Bắc, Quế Việt cõi Nam, đều là chỗ mình có để ít nhiều vết xe dấu ngựa (...) 

Ngày tháng giêng năm 1908, tôi cùng mấy người bạn ra chơi Bắc Kỳ, định ở 

lại Nam Định mà học. Đến tháng 3 nhân việc ngăn trở, phải đáp tàu về Đà 

Nẵng (Tourane). Khi về đến nơi không tiện lên bờ, bèn chạy thẳng vào Quy 

Nhơn. Đến đấy đổ bộ đi xuyên sơn vào Phú Yên, lẩn lút trong chừng 8, 9 

tháng. Ngày 24 tháng chạp năm ấy, mới đáp mành vào Nam Kỳ. Từ cửa bể 

Xuân Đài mà ra khơi. Đến ngày 7 tháng giêng năm 1909, tới Mỹ Tho, lần vào 

Bến Tre, đến làng Tân Hướng tìm chỗ ngồi bảo trẻ. Ngày tháng tư năm ấy, 

nhân theo bạn lên Sài Gòn mua sách vở. Đêm nằm nhà trọ nghe người một 

bên nói chuyện đi Xiêm, nghe lỏm được kỳ tầu và cách đi, bèn xuống tầu mà 

châm chước với một người thủy thủ. Được người ấy chịu lời rồi đêm mồng ba 

tháng tư xuống tầu mà làm khách xuất dương từ đấy" [trích Hạn mạn du ký 

(Bài ký của người đi chơi phiếm) của Nguyễn Bá Trác, nguyên tác chữ Hán, 

dịch in trên Nam Phong số 19 tháng 11/1919]. 

Hạn mạn du ký là một áng văn hay, một tư liệu quý về số phận những 

thanh niên theo Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, như Lê Dư, Nguyễn Bá 

Trác, trong vụ khủng bố 1908 phải chạy trốn: sang Nhật. Nhật đuổi. Sang 

Tàu. Cuối cùng, nhớ nước, phải quay về đầu thú. 
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4- Bản án số 9, ngày 3/8 năm Duy Tân thứ hai (29/8/1908), có đoạn liên 

quan đến Phan Khôi, như sau: 

"Trương Huy, Lê Dư càn quấy diễn thuyết mỗi nơi chỉ trích, phỉ báng quan 

lại; Mai Dị, Nguyễn Bá Trác và Phan Khôi không xin phép, tự tiện đi Bắc Kỳ, dịch 

phục cải trang [mặc âu phục] (...) Xét tình đó, thì tự Phan Châu Trinh và Huỳnh 

Thúc Kháng xướng xuất, mà bọn này là phụ họa đấy thôi. (...) Lê Dư, Mai Dị, 

Nguyễn Bá Trác, Phan Khôi, Đặng Huyên, Lê Vỹ, Mai Luyện, Nguyễn Nhự, Võ 

Kiền, Lê Lượng và Lê Cơ, xin đều xử trượng 100, đồ 3 năm. Tựu trung Nguyễn 

Bá Trác tại đào, xin nên gia đẳng xử trượng 100, đày 2000 dặm, chờ bắt được, 

chiếu án thi hành." (Trích châu bản số 9, triều Duy Tân, Nguyễn Thế Anh, Cuộc 

kháng thuế miền Trung năm 1908 qua các châu bản triều Duy Tân, Văn Vĩ dịch, 

Bộ Văn hoá Giáo dục và Thanh niên xuất bản tại Sài gòn 1973, in lại trong Phong 

trào Duy Tân, Nguyễn Q. Thắng, Văn hoá thông tin, 2006, trang 671-674). 

  

5- Phan Châu Trinh viết: "Ông cử nhân Nguyễn Bá Trác và Phan Khôi, 

Nguyễn Mai, cùng bạn học hơn 10 người ra Hà Nội học tập Pháp văn; sau vụ 

dân biến, đều đánh điện sức về hết. Bạn đồng học năm, sáu người tuân lệnh về 

làng; tức thì bị bắt làm án. Ông cử nhân ấy sợ trốn ra ngoại quốc, nghe nói cha 

ông ta bị bắt giam, bức bách đủ cách, nhà ông trước cũng khá giàu, nay thì đã 

nghèo xơ xác, mà cái lệnh bắt bớ đến nay [1911] cũng chưa đình, như vậy thì 

không khác gì đẩy người ta ra ngoại quốc vậy. 

Bà con của thân sĩ Quảng Nam và những người vô tội bị bắt giam đánh 

khảo, nhiều không kể siết, án tù khổ sai từ 2 tháng đến 3 năm ước hơn trăm." 

(Phan Châu Trinh, Trung kỳ dân biến thỉ mạt ký, bản dịch Nguyễn Q. Thắng và 

Lê Ấm, in trong Phan Châu Trinh cuộc đời và tác phẩm, Văn Học, 1992, trang 

321-322). 

  

6- Kết toán các sự kiện: Phan Khôi bị bắt khoảng tháng 6/1908 ở Nam 

Định (Phan ra Hà Nội giữa tháng 2, xuống Nam Định học với Nguyễn Bá Học 

được ba tháng thì bị bắt).  

Theo bản án triều Duy Tân ngày 29/8/1908, Phan Khôi bị đánh 100 gậy 

và bị tù 3 năm, vì tội "tự tiện đi Bắc Kỳ không xin phép, và mặc đồ Tây". 

Sau khi ra tù Phan Khôi còn bị quản thúc khá lâu: 

"Ra tù từ năm 1911, cho đến năm 1917, chẳng có cơ hội nào cho mình 

vượt khỏi cổng làng. Điều ấy, tự tôi lấy làm uất ức đã đành, mà tiên quân tôi, 

người lại còn lo cho tôi hơn nữa. Muốn ra đi, cái chí của tôi ở chỗ khác; 
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nhưng thầy tôi thì chỉ mong làm sao cho tôi có đường xoay xở hầu mau thoát 

cái lốt tù" (Bạch Thái Công Ty thơ ký viên, Dân báo, Sàigòn, số 201, số Tết 

1940, tài liệu Lại Nguyên Ân). 

  

7- Về sự kiện này, Nguyễn Công Hoan đã xuyên tạc Phan Khôi bằng 

những dòng như sau: "Trong những người bị bắt, người thì bị tử hình, người 

thì bị chung thân khổ sai, hoặc hai mươi năm, mười năm, không rõ Phan Khôi 

đã khai báo như thế nào, hắn chỉ bị giam một thời gian ngắn" (Nguyễn Công 

Hoan, Hành động và tư tưởng phản động của Phan Khôi cho đến thời kỳ toàn 

quốc kháng chiến, Văn Nghệ số đặc biệt thứ hai chống NVGP, số 12, tháng 

5/1958, trang 14). 

  

  

Người thầy đầu tiên: Trần Quý Cáp 

  

Phan Khôi học Trần Quý Cáp 10 năm, từ 1896 đến 1906. 

Trần Quý Cáp (1870-1908), tiến sĩ khoa Giáp Thìn (1904), Huỳnh Thúc 

Kháng đậu hoàng giáp cùng khoa, và Phan Châu Trinh, đậu phó bảng (1901), 

là ba nhà lãnh đạo Duy Tân. Sau khi đỗ đạt, năm 1905, ba ông rủ nhau đi Nam 

và phát động phong trào Duy Tân: chủ trương bài xích cử nghiệp, đề xướng 

tân học. 

Trong ba người, Trần Quý Cáp nguy hiểm hơn cả, bởi ông trực tiếp dậy 

học, hướng dẫn tư tưởng thanh thiếu niên. Học trò Trần Quý Cáp có đến nhiều 

ngàn người. Phan Khôi, sau khi mẹ mất, được cha gửi đi trọ học trường Trần 

Quý Cáp, thôn Thái La, làng Bất Nhị, trong 10 năm, từ 9 đến 19 tuổi. Phan tả 

lại cảnh trường như sau:  

"Ở trong một xóm cuối làng, dân cư lơ thơ, nhà ở xen với những đám 

ruộng thổ, một nếp nhà tranh đôi khi ở trong rừng miá rậm, ấy là nhà của 

thầy tôi và cũng là trường học đó. (...) Thầy tôi là trang quân tử thanh bần, 

thiên hạ đều biết, quân trộm cướp cũng đã thấy mà chê rồi, nên dù ở đó cũng 

chẳng ngại chi. Còn một lẽ nữa là cái cảnh tĩnh mịch đìu hiu lại rất lợi cho 

sự học. Cái nhà ba gian hai chái, sườn bằng gỗ, rộng lòng căn. Trong nhà 

trừ ba gian bàn thờ và một cái buồng ở góc, còn thì liệt ván cả. Một bộ ván 

cao ở giữa là chỗ thầy ngồi; còn bao nhiêu ván thấp, cho học trò" (Đi học đi 

thi). 

Khoảng 1889-1896, học trò đông nhất, hàng ngày đến "nghe sách" có 

đến trăm rưởi, hai trăm. Người không đến nghe, chỉ nộp bài, cũng tám chục, 

một trăm. Mỗi kỳ khảo hạch, thầy phải chấm ba trăm quyển. Học trò đến từ 

các nơi, có khi cả Phú Yên, Bình Định nghe tiếng trường lớn cũng ra học. 

Phan Khôi viết: 

"Thầy bước lên thì ngồi đó [ván cao kê giữa nhà], quay mặt ra phía ghế 

xuân ý [ghế để nghiên son bút son], coi rất nghiêm, vì bao giờ cũng khăn đen 

áo rộng. 
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Sách giảng hàng ngày là kinh, truyện, sử, mà cứ ngày chẵn ngày lẻ đổi 

khác nhau. Như ngày chẵn: Kinh thi, truyện Luận ngữ, sử Hán, thì ngày lẻ: 

Kinh dịch, truyện Mạnh tử, sử Đường. Rồi theo đó cứ luân lưu mà giảng tiếp. 

Thầy ngồi yên rồi, dưới nầy một trò nào chẳng hạn, chiếu theo ngay mà 

mở ba cuốn sách, nhằm chỗ tiếp với hôm trước, theo thứ tự đè chồng lên nhau 

và đem đặt lên ghế xuân ý, trước mặt thầy. 

 Đọc đi! Thầy truyền. (...) Rồi một người tốt giọng bắt đầu đọc. Đọc chậm 

rãi mà ngân ngợi. Được vài ba tờ, tới chỗ thầy bảo dứt thì dứt. Đến phiên 

thầy cắt nghiã." 

  

Về "lương bổng" của thầy: "thầy đối với chúng tôi như chẳng thèm kể 

đến công dậy dỗ. Mỗi một năm hai lễ tết, đoan dương [đoan ngọ] và chánh 

đán [nguyên đán], trò nào đi bao nhiêu thì đi, thầy chẳng hề nói ít nhiều (...) 

Vì vậy nên một trường lớn như trường thầy tôi mà mỗi lễ tết, thầy thâu vào 

không đầy trăm bạc". (Đi học đi thi).  

  

Năm 1906, Trần Quý Cáp được bổ chức Giáo Thọ (quan trông việc học 

ở một phủ) phủ Thăng Bình. Ban đầu ông không nhận, nhưng vì cảnh mẹ già, 

nghèo túng, và các bạn khuyên, ông nhận. 

  

Huỳnh Thúc Kháng viết: "Khi tới trường, tiên sinh mời thầy chữ Tây về 

dậy chữ quốc ngữ và chữ Tây, làm cho phong khí tỉnh nhà được mở mới, như 

Diên Phong, Phú Lâm, Phước Bình. (...). Vì thế Tiên sinh thành ra tấm bia 

cho phái cựu học nhắm vào". [Tiểu sử Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng 

viết ngày 20/2/Mậu Dần (21/3/1938), bản dịch của báo Minh Tân số 63, năm 

1959, in lại trong Trần Quý Cáp của Lam Giang, Đông A, Sài Gòn, 1971, 

trang 10-16)]. Rồi Trần Quý Cáp viết bài Sĩ phu tự trị luận công kích đám 

"trung đẳng sĩ phu". Vì thế, tháng 1/1908, ông bị đổi vào Ninh Hoà.  

Tháng 3/1908, bùng nổ vụ Trung Kỳ dân biến. "Tiên sinh tuy đã vào 

miền Nam, nhưng vì cớ lãnh tụ phái tân học, lại đề xướng dân quyền tự do, 

cũng như cụ Tây Hồ vậy, làm cho nhà đương đạo Khánh Hoà chú mục, kiểm 

soát thư từ ra vào thấy có đôi câu cho là chủ động, kết án "Mạc tu hữu" [xử 

tội chẳng cần án]. Tiên sinh lên đoạn đầu đài, thật là thê thảm! Trong lịch sử 

huyết lệ, Tiên sinh là người thứ nhất!" Huỳnh Thúc Kháng ghi rõ ngày 17/5 

Mậu Thân (tức ngày 15/6/1908), Trần Quý Cáp bị xử tử tại Nha Trang. 

  

Phan Châu Trinh viết: "Không ngờ quan Pháp và quan Nam tỉnh ấy, 

dụng tâm ám hiểm, bắt ông giáo thọ ấy và giam không đầy một ngày một đêm, 

không xét hỏi gì, liền kết án xử tử, lập tức đem chém tại chỗ. Nghe nói đích 

xác là mới đầu, quan tỉnh là Phạm Ngọc Quát xử án "lăng trì" [cắt từng miếng 

thịt], rồi sau đổi ra "trảm quyết" (chém ngay). Chém được một giờ, thì được 

dây thép quan toàn quyền sức giải đi Côn Lôn, nhưng mà đã giết chết rồi, 
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không làm sao sống lại được!" (Phan Châu Trinh, Trung kỳ dân biến thỉ mạt 

ký, bản dịch của Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Ấm, sđd, trang 311). 

  

Phan Bội Châu viết: "Nhớ khi ông ra tới trường chém, dao đã kề cổ, còn 

thung dung xin với quan giám trảm, cho đặt án đốt hương, áo mão nghiêm 

trang, bái tạ quốc dân ngũ bái, rồi khảng khái tựu hình, sắc mặt in như khi 

nhóm trò giảng sách." (Phan Bội Châu, Văn khóc cụ nghè Trần Quý Cáp, in 

trong Thi văn quốc cấm, Thái Bạch soạn, Sài Gòn, 1968, trang 390) 

Trần Quý Cáp là người hay chữ nhất trong ba vị lãnh tụ Duy Tân. Về văn 

bản, Huỳnh Thúc Kháng cho biết: "Về thi văn của Tiên sinh không lưu bản 

cảo, chỉ có đồng nhân cùng tôi còn nhớ đôi bài lượm lặt chép thành tập, gửi 

nơi Tiêu Đẩu Nguyễn Bá Trác". 
 

Trần Quý Cáp bị xử chém ngang lưng. Cái chết thảm khốc này đã in dấu 

sâu đậm trong đời Phan Khôi và ảnh hưởng sâu xa đến đường lối văn hoá và 

sự tranh đấu bất bạo động của Phan Khôi sau này. 

  

 © Copyright Thụy Khuê 2004 - 2011 

Nguồn: http://thuykhue.free.fr/stt/n/nhanvan15-6.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƠ PHAN KHÔI 
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Nguồn: http://poem.tkaraoke.com/10025/Phan_Khoi/ 

cảm đề khi đọc bản dịch thuỷ hử của á nam trần 

tuấn khải 

Tác giả: Phan Khôi  

Đời loạn vua hèn quan giết dân, 

Ông thần pháp luật đứng bằng chân. 

Trời sinh thẻo sắt tuôn ra máu, 

Đổ lại trên đầu lũ bất nhân. 

 

Trăm tám người linh, một vẻ hào, 

Nằm trên rượu thịt, gối gươm đao. 

Xưa nay nổi việc phường này cả, 

Tú sĩ, phương anh có kẻ nào? 

 

 

Khăn áo hương hoa lạy Võ Tòng. 

Giết người như bác mới anh hùng; 

Một đêm đi đứt mười lăm mạng, 

Hàng máu trên tường nhỏ giọt hồng! 

 

Võ nghệ tuy thường, lượng khác thường 

Gần xa suy phục Hắc Tam Lang. 

Cho hay trong cuộc phong vân đó, 

Ai lượng hơn người, ấy chủ trương. 

 

Nầy vũng Lương Sơn nay ở đâu? 

Xa trông che khuất mấy ngàn lau! 

Hát anh bài hát sau bia sách, 

Cảm khái riêng ta với Á đầu...  

 

 

chơi thuyền trên sông tân bình (1) 

Tác giả: Phan Khôi  

Eo đất vắt rừng già ra nước 

Thành con sông xanh biếc dài ghê! 

Khỉ ho cò gáy tứ bề 

Ta đem thân đến chốn này làm chi! 

Nhớ từ trẻ gian nguy từng trải 

Bước giang hồ bước mãi chưa thôi 

Mảnh thân còn chọi với đời 

Hiểm nghèo là bạn, chơi vơi là nhà 

Cảnh hiu quạnh, có ta có chủ 

http://poem.tkaraoke.com/10025/Phan_Khoi/
http://poem.tkaraoke.com/10025/Phan_Khoi/
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Bằng không ta chẳng phụ Hoá công 

Vẻ ra cái cảnh lạ lùng 

Làm cho cọp biển, cá đồng hay sao? 

Xuồng ba lá đâu nào chàng Thổ 

Rượu dế mang theo mỗ lưng bầu. 

Mũi chàng trước, lái ta sau 

Mái chèo khoan nhặt con trào ngược xuôi 

Bóng chiều nhuộm lau mũi vàng úa. 

Khói, nước, trăng, mây bủa tưng bừng 

Vạch lau rẽ khối tung tăng, 

Trên trời, dưới nước bên rừng giữa ta. 

Lô túp lá xà xà trong ngút, 

Chợt thuyền con vùn vụt ngang dòng 

Nguồn đào có phải đây không? 

Vũng Lương Sơn phảng phất cùng là đây. 

Vừng ác lặn chòm cây đen sậm 

Vào càng sâu càng lắm vẻ u 

Rặng dừa lướt gió vi vu 

Chim về ổ thốt, vượn ru con chuyền 

Bỗng cái sạt, mái truyền hùm vọt 

Sáng lập loè ngọn đuốc ma trơi 

Ó vùng dậy, khỉ reo cười 

Trăm yêu ngàn quái nhè người mà trêu, 

Sạt đằng mũi, mái chèo toan đánh 

Lái phất ngang, dường tránh cơn nàn 

Uỷ kìa, rắn hổ phùng mang 

Vượt sông, rẽ sóng băng ngàn như tên 

Vụt đáy nước trông lên cây trụ 

Hẵng đây rồi cá sấu quých đuôi 

Trăm cái sợ, cướp cái vui 

Tới dành chẳng tiện, muốn lùi chỉn khôn 

Sởn tóc gáy, bồn chồn tấc dạ, 

Vững tay chèo nấn ná hồi lâu 

Vừng trăng như hẹn hò nhau 

Trồi lên mặt biển dọi vào gầm hang 

Gợn mát bóng cá vàng giỡn nước 

Lá lật sương chim bạc đeo cành 

Xa trông rừng thắt khung xanh 

Sông phơi dải lụa trắng tinh một màu 

Rỡ muôn tượng như chào lạy khách 

Lặng một chiều dường trách lấy nhau 

Cảnh sao biến đổi quá mau 

Rõ hai thế giới trước sau nửa giờ 

Cảnh đối cảnh những ngờ mộng mị 

Hoặc là do tâm lý mà ra  

Tầm u bước đã quá xa 

Canh khuya trăng lặn liệu mà về đi 

Xoàng hơi cúc khì khì cười mãi 

................. 

................. 

Người như rõ biết ý ta. 

Thì nâng chén rượu mà ca khúc này. 
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(1) Bài này sáng tác vào năm 1930, nhân buồn bực, Phan Khôi cùng người bạn bơi xuồng 

trên sông Tân Bình thuộc vùng Cà mau.  

 

 

 

 

 

 

 

hồng gai 

Tác giả: Phan Khôi  

Hồng nào hồng chẳng có gai 

Miễn đừng là thứ hồng lài không hoa (*) 

Là hồng thì phải có hoa 

Không hoa chỉ có gai mà ai chơi? 

Ta yêu hồng lắm hồng ơi! 

Có gai mà cũng có mùi hương thơm. 

 

(1951) 

 

 

 

 

Chú thích: 

 

(*) “Lài” theo ngôn ngữ Bắc Kỳ xưa là biến âm của tiếng “lai”. Con khuyển Bố Tây, Mẹ Việt 

không là con chó lai mà là con chó lài. Hồng lài cũng vậy. Nó là thứ hồng lai với loài cây nào 

khác, vì nó lai nên nó không có hoa. Hình như ngôn ngữ Bắc Kỳ Xưa chỉ có hai tiếng : Lài: 

Chó lài, Hồng lài.  
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hớt tóc 

Tác giả: Phan Khôi  

Tuổi già thêm bệnh hoạn 

Kháng chiến thấy thừa ta 

Mối sầu như tóc bạc 

Cứ cắt lại dài ra. 

 

(1952)  

 

 

nắng chiều 

Tác giả: Phan Khôi  

Nắng chiều đẹp có đẹp 

Tiếc tài gần chạng vạng 

Mặc dù gần chạng vạng 

Nắng được nắng cứ nắng. 

 

(1956)  

 

 

 

 

 

thơ phan khôi 

Tác giả: Phan Khôi  

Người tim bặt óc lặng dòng tình 

Tai mắt như không phải của mình 

Thấy dưới ánh trăng muôn khúc nhạc 

Nghe trong tiếng ếch một màu xanh 

Suối tiên mát mẻ bao cho chán 

Giấc mộng vờn mơn vẫn chẳng thành 

Cái thú vui xưa nào thấy nữa 

Ngủ say thức thỉnh dậy buồn tênh.  

 

 

http://poem.tkaraoke.com/10025/Phan_Khoi/
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tình già 

Tác giả: Phan Khôi  

Hai mươi bốn năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa. 

Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, 

Hai cái đầu xanh kề nhau than thở: 

- Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, 

Mà lấy nhau hẳn là không đặng, 

Để đến nỗi, tình trước phụ sau, 

Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau. 

- Hay! mới bạc làm sao chớ? 

Buông nhau làm sao cho nỡ! 

Thương được chừng nào hay chừng nấy, 

Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy! 

Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng. 

Mà tính việc thủy chung? 

Hai mươi bốn năm sau. Tình cờ đất khách gặp nhau. 

Đôi cái đầu đều bạc. 

Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được. 

Ôn chuyện cũ mà thôi. Liếc đưa nhau đi rồi, 

Con mắt còn có đuôi. 

 

(Phong Hóa, 24 janvier 1933)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poem.tkaraoke.com/10025/Phan_Khoi/


43 

 

 

 

viếng mộ ông lê chất 

Tác giả: Phan Khôi  

Bình Tây trấn Bắc sử nghìn thu, 

Ấy cỏ mờ rêu đất một u! 

Ấy dũng ấy trung là thế thế! 

Mà ân mà nghĩa ở mô mô! 

Chim gào hờn sót xuân ầm ỹ; 

Hùm thét oai lưa gió vụt vù, 

Cái chuyện anh hùng ai giở đến, 

Hồ Tây còn vẳng tiếng chuông bu. 

 

(Thực Nghiệp, 1921) 

 

-- 

 

Mộ Lê Chất 
 

Bình Tây, trấn Bắc: sử ngàn thu 

Cỏ ấy, rêu mờ đất một u 

Ấy dũng, ấy trung là thế thế 

Mà ân, mà nghĩa ở mô mô? 

Chim gào di hậu xuân âm ỉ 

Hùm thét oai lưa gió vụt vù. 

Câu chuyện anh hùng khi tưởng tới, 

Hồ Tây còn vẳng tiếng chuông bu. 

 

trích: Những bài thơ hay trong văn chương Việt Nam 

Lam Giang, Nguyễn Quang Trứ  

                                                 ------------------------------------------------- 
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