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Nhượng Tống (1906-1949) trong những năm cuối thập niên 20 sang đầu thập 

niên 30 thế kỷ trước, nổi tiếng là một nhà báo như Vũ Ngọc Phan trong Nhà 

văn hiện đại nhận định: “Ông là một tay kỳ cựu trong làng văn làng báo Bắc 

kỳ… không mấy người là không biết tên ông, vì ông vốn có tiếng là một nhà 

văn tài hoa.” Nhượng Tống tài hoa thể hiện cả trong thơ ca với những bản 

dịch thơ Đỗ Phủ đăng trên tờ Hà Nội tân văn phát hành ở Hà Nội vào năm 

1940. Cũng năm này ông cho ra đời cuốn tiểu thuyết tình gây tiếng vang trong 

giới thưởng ngoạn văn học, đó là cuốn Lan-Hữu. Đây cũng là thời kỳ ông dịch 

nhiều kiệt tác trong văn học cổ điển Trung quốc như Tây sương ký, Ly Tao, 

Nam hoa kinh…Ngoài ra, Nhượng Tống được nhiều người biết qua cuốn 

Nguyễn Thái Học (1902-1930). Cuốn này là tài liệu quý báu liên quan đến cuộc 

Khởi nghĩa Yên Bái (10-2-1930) và lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng Nguyễn 

Thái Học. 

 

 

Tài liệu về Nguyễn Thái Học dưới ngòi bút Nhượng Tống cung cấp gồm những 

sự kiện trong một giai đoạn lịch sử tối tăm và đẫm máu nhất của dân tộc. Tài 

liệu được viết theo dạng hồi ký bởi một nhân chứng trực tiếp tham dự vào 

đảng cách mạng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo. Những trang sử về cuộc khởi 

nghĩa Yên bái cho biết Nhượng Tống là một yếu nhân của VNQDĐ từ lúc thành 

lập đảng cho tới khi phong trào ái quốc bị thực dân đàn áp dã man. Bản thân, 

Nhượng Tống, sau khi 13 liệt sĩ đồng chí lên đoạn đầu đài ở Yên bái, từng bị 
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đày ra Côn đảo và sau đó bị án trí ở quê nhà. Tác giả cũng là kẻ sĩ nuôi lý 

tưởng vì dân vì nước cho tới lúc gục ngã trong một vụ mưu sát ở Hà Nội vào 

năm 1949. 

Cuốn sách Nguyễn Thái Học (1902 – 1930) được viết dưới dạng hồi ký lịch sử 

hoăc truyện ký danh nhân, bao gồm 43 chương, xuất bản năm 1945 tại Hà Nội 

và trước 1975 có ba lần được tái bản tại Sài Gòn. Ấn bản đầu tiên của cuốn 

sách hiện nay được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Pháp (Bibliothèque 

nationale de France). 

Tác phẩm được xuất bản vào tháng 5, 1945 trong không khí phấn khởi của dân 

tộc Việt khi Hoàng đế Bảo Đại ủy nhiệm cho học giả Trần Trọng Kim thành lập 

chính phủ cho một Việt Nam độc lập vào 11 tháng ba, 1945. 

Trong cuốn Nguyễn Thái Học (1902-1930) Nhượng Tống kể lại là thành viên 

sáng lập Nam Đồng thư xã, cũng là thành viên sáng lập Việt Nam Quốc Dân 

đảng cuối năm 1927. Ông thoát án tử hình vì bị bắt trước cuộc khởi nghĩa: 

Cuối 1929, Nguyễn Thái Học giao nhiệm vụ cho Nhượng Tống vào Huế gặp 

nhà ái quốc Phan Bội Châu để mời Cụ làm chủ tịch đảng danh dự. Nhượng 

Tống bị mật thám bắt tại tòa soạn tờ Tiếng dân. 

Sau 1945, Nhượng Tống đã trở thành người chép sử Việt Nam Quốc Dân 

đảng. Kỷ niệm 15 năm “vụ Yên Bái”, cuốn sách Nguyễn Thái Học của ông 

được ấn hành vào tháng Sáu 1945. 

Đọc kỹ thiên hồi ký Nguyễn Thái Học (1902-1930), chúng ta sẽ thấy tâm sự của 

người cầm bút gắn bó sâu sắc với cuộc giải phóng dân tộc, với tình đồng bào, 

đồng chí. Qua những dòng huyết lệ, tác giả còn vẽ ra chân dung hào hùng bất 

khuất, không những của lãnh tụ VNQDĐ mà của hàng trăm thanh niên yêu 

nước đứng lên đáp lời sông núi dù phải hy sinh bản thân. 

Khách quan nhận định, Nhượng Tống không phải là sử gia như Trần Trọng 

Kim, Đào Duy Anh mà là người “đem tâm tình và huyết lệ chép lịch sử.” 

 

Cứ đọc lại phần đề tựa của cuốn hồi ký thì sẽ rõ: 

“ĐỀ TỰA 

Các bạn, 

Dù sao thì ba chữ Nguyễn Thái Học tới nay cũng đã là một cái tên trên lịch sử. 

Không phải trên lịch sử của dân tộc Việt Nam bị xiềng xích! Mà là trên lịch sử 

của cả nhân loại, hiện nay còn quằn quại đau thương! Đó không phải là ý riêng 

tôi, một bạn cùng thề với Anh. 
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Nhưng là ý chung hết thảy những kẻ hữu tâm ở thế gian này, chẳng hạn như 

những nhà văn Nhật Bản, khi họ viết cuốn “An Nam lê minh ký’’ hay “Nam 

phương dân tộc vận động sử’’. Trong các cuốn sách ấy, người ta đã vì công 

lý, vì nhân đạo mà nói nhiều về Nguyễn Thái Học. 

Vậy mà Quốc Dân ta, các đồng bào Anh, đối với thân thế Anh, nhiều người 

mong được biết qua loa mà không thể được! 

– Bao nhiêu là đợi trông! 

– Bao nhiêu là tủi nhục! 

Cho nên trong lúc này, là lúc có thể được, tôi cần phải viết ngay cho Anh một 

cuốn tiểu sử. Tôi tự nhận đó là một nghĩa vụ. 

Nghĩa vụ đối với Quốc Gia, vì thân thế Anh chính là tấm gương phấn đấu, hy 

sinh, cần phải được nêu ra để khích lệ tất cả mọi người trong nước. Nghĩa vụ 

đối với văn hóa, vì thân thế Anh chính là một kết tinh phẩm của hai giáo lý 

Phật và Khổng, nó đã cho phương Đông ta nảy ra một ánh sáng riêng. 

Sau hết, nghĩa vụ đối với khoa lịch sử học, vì tôi với Anh chẳng những là 

người đồng thời, còn là bạn đồng chí. Có lẽ trong các cây bút ở đây khó có ai 

hiểu biết về Anh hơn tôi nữa. Bởi vậy, tôi đã cố lục lọi sách, báo, cùng trí nhớ, 

để viết nên cuốn sách nhỏ này. 

Tôi rất mừng rỡ đã cho xuất bản kịp trước ngày 17 tháng 6. 

Ngày mà Tỉnh Đảng Bộ Yên Báy đã xây xong mộ Anh và lập cho Anh cùng các 

đồng chí hy sinh vì Đảng một đài kỷ niệm. Ngày mà các đồng bào đã công khai 

làm lễ truy điệu Anh ở khắp mọi nơi. 

Anh Học! 

Hãy đem tinh thần bất tử mà lãnh đạo cho Quốc Dân trên con đường tranh đấu 

lấy một địa vị ở dưới ánh sáng mặt trời! 

Các anh em! 

Hãy giúp thêm tôi về tài liệu để những lần xuất bản sau, cuốn tiểu sử này có 

thể thêm đầy đủ. 

Ngày 28 tháng 5 năm đầu Độc Lập. 

Nhượng Tống” 

 

Trong 43 chương Nguyễn Thái Học (1902-1930), Nhượng Tống kể lại từ việc 

lập Nam đồng thư xã, tới việc thành lập Việt nam quốc dân đảng và tới lúc lãnh 

tụ Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí bị hành quyết bởi máy chém của thực dân 

vào ngày 17 tháng 6 1930 tại Yên Bái. 
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Sau đây là một đoạn trích trong thiên hồi ký trên để chứng tỏ ngòi bút tài hoa 

của Nhượng Tống và tấm lòng sắt son của ông đối với đồng chí và tiền đồ dân 

tộc: 

“NAM ĐỒNG THƯ XÃ 

Thư xã ở số 6 đường 96, bờ hồ Trúc Bạch, gần đối diện với Chùa Châu Long. 

Nó là một nhà xuất bản do tôi và hai anh Phạm Tuấn Lâm (Dật Công), Phạm 

Tuấn Tài (Mộng Tiên) lập nên vào cuối năm 1926. Nguyên hồi ấy, phong trào 

chính trị đương bùng bộc. Tuy vậy, trình độ trí thức của dân mình còn thấp 

kém! Đại đa số người dân không có một chút gì là công dân giáo dục. Chúng 

tôi lập ra thư xã là mong làm việc ấy. Nghĩa là dạy cho người ta biết thương 

đồng bào, biết yêu Tổ Quốc, biết thế nào là nghĩa vụ và quyền lợi của một 

người công dân. Sau nữa, giúp cho ai nấy có đôi chút thường thức về các 

khoa chính trị, như kinh tế học, xã hội học, các hiến pháp, các chủ nghĩa. Tất 

cả công việc ấy sẽ làm bằng cách xuất bản và phát hành các sách. Sách chúng 

tôi bán rất rẻ, chỉ mỗi cuốn một, hai hào mà thôi! Sách hồi ấy còn được xuất 

bản tự do, không phải kiểm duyệt trước như các báo. Những bài bị xóa ở các 

báo, có thể đem in thành sách. Cố nhiên là có thể bị cấm. Nhưng, với cái gọi là 

‘’chậm trễ hành chính’’ của nhà cầm quyền Pháp, khi họ ra được cái nghị định 

cấm thì sách mình đã bán hết rồi! 

Anh Học khi ấy học trong Trường Cao Đẳng Thương Mại. Với các anh em Cao 

Đẳng, bọn ‘’Nam Đồng Thư Xã’’ chúng tôi thường liên lạc để làm các việc 

tuyên truyền, hợp với mục đích của chúng tôi. Ví dụ như truy điệu Cụ Phan 

Tây Hồ, truy điệu Cụ Lương Văn Can, mở các lớp dạy cho anh em lao động 

học biết chữ Quốc Ngữ .Vì thế chúng tôi quen với anh Học, và sự đi lại mỗi 

ngày một thêm thân. Đến cuối năm 1927, thì Anh cùng anh Mịch lên ở hẳn với 

chúng tôi. Chúng tôi đã trở nên những người bạn ‘’đồng xu cuối cùng’’. Nghĩa 

là ‘’còn cùng ăn, hết cùng nhịn!’’ 

Được lệnh anh em cử, tôi hẹn với anh Học mồng bốn Tết năm Kỷ Tỵ (1929) sẽ 

gặp nhau ở Hà Nội, rồi sẽ vào Huế. 

Khi tới Hà Nội, tôi được tin tên Ba-gianh bị giết. Tôi đi tìm anh Học, mới biết đó 

là thủ đoạn của anh em trong Ám Sát Đoàn. Tôi bảo anh Học: 

-Nếu vậy thì một mình tôi đi Huế thôi. Mệnh lệnh Đảng, cố nhiên phải phục 

tòng. Thế nhưng tôi bị bắt thì được, chứ Anh bị bắt thì không được! Đảng cần 

đến Anh hơn tôi. 
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Anh Học cho là phải. Chúng tôi liền uống với nhau một bữa rượu tiễn hành. 

“Ai hay vĩnh quyết là ngày sinh ly’’. 

Đêm hôm ấy, hai tôi đã cùng nhau chuyện trò, cười, khóc suốt đêm. Và từ đấy, 

tôi không được gặp anh Học ở trong đời nữa!” 

Cuộc khởi nghĩa Yên bái thất bại với những cái chết oanh liệt của biết bao liệt 

sĩ nam cũng như nữ. 

Qua ngòi bút của Nhượng Tống, hình ảnh một Nguyễn Biểu tái hiện trong lịch 

sử cận đại. Đó là chân dung của liệt sĩ Ngô Hải Hoàng: 

“Anh Ngô Hải Hoàng quê ở Nghệ An, vào đảng từ năm 1928, ở chi bộ Tuyên 

Quang. Từ khi đổi sang Yên Báy, anh lại theo anh em ở đấy mà làm việc, và 

chính anh được thay anh Quản Cầm chỉ huy anh em võ trang trong việc Đảng 

đánh Yên Báy. Tôi thuật lại lời đối đáp của anh với tên chánh Hội Đồng Đề 

Hình Yên Báy, họp ngày 28 tháng Ba. 

Tên chánh Hội Đồng hỏi: 

– Sao anh lại đánh Yên Báy? 

Anh đáp: 

– Không phải tôi đánh mà là Trung Ương Đảng bộ hạ lệnh tôi đánh. Các ông 

còn lạ gì kỷ luật Đảng tôi; không phục tòng mệnh lệnh, Đảng xử tử! Đánh với 

các ông thua ra nữa, cũng đến xử tử là cùng! 

Hỏi: Anh thật là người vô ơn! Ông quan ba Dua-đanh là quan thầy tử tế với 

anh, vậy mà đêm ấy, anh bắn chết ông ta trước nhất. 

Anh đáp: Ông Dua-đanh tử tế với tôi thật, nhưng đó là tình riêng. Còn tôi giết 

ông ta là bổn phận đối với Đảng, với Nước. Người Việt Nam chúng tôi, thì bao 

giờ cũng đặt nghĩa công lên trên tình riêng. 

Hỏi: Anh thật là hạng người tàn ác. Một mình anh đêm ấy đã giết chết sáu 

người Tây. 

Anh đáp: Tôi làm gì giết được nhiều như thế! Anh em tôi giết nữa chứ! Thế 

nhưng cả Đảng chúng tôi, chỉ là một người, anh em tôi giết cũng chính là tôi 

giết. Tôi sẵn lòng chịu hoàn toàn trách nhiệm!… 

Vâng! Anh đã được cái vinh dự thay Đảng mà chịu hoàn toàn trách nhiệm về 

việc đánh Yên Báy, cùng với 39 anh nữa, cùng bị chúng xử tử. 

Ấy là những người đã đem tính mệnh mà hy sinh cho Đảng đầu tiên… 

Sau đây là thiên bi hùng ca khi 13 liệt sĩ lên đoạn đầu đài ở Yên bái (Yên Báy) 

dưới ngòi bút của Nhượng Tống: 

“Anh-chỉ Nguyễn Thái học- bị giam hơn ba tháng trời. Chiều ngày 16 tháng 6, 
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Anh và các đồng chí trong số án chém, tất cả 13 người bị giải đi Yên Báy. Từ 

trong buồng giam kín bước ra qua trại giam ngoài, anh chào anh em nghỉ lại. 

Anh vừa đi vừa nói: 

– Chúng tôi chắc đi chết đây! Các anh sống lại, cứ công nào việc ấy nhé! Cờ 

độc lập phải nhuộm bằng máu! Hoa tự do phải tưới bằng máu! Tổ quốc còn 

cần đến sự hy sinh của con dân nhiều nữa! Nhiều nữa! Rồi thế nào cách mệnh 

cũng có ngày thành công! 

Anh em chào tiễn các anh. Và buổi sáng hôm sau, suốt cả Hỏa Lò, thường 

phạm cũng như quốc sự phạm đều bỏ cơm không ăn, để tỏ tình liên ái. Anh và 

12 đồng chí với đội lính Khố Xanh, đi chuyến tàu đêm lên Yên Báy. Theo sau là 

bọn mật thám và hai cố đạo. Trên tàu, các anh vẫn cùng nhau nói chuyện 

phiếm. 

Anh Chính cười: 

– Đến Yên Báy, chúng ta sẽ được đón tiếp long trọng lắm! Thế nào bốn anh 

Thinh, Hoàng, Thuần Thuyết chẳng đứng chực sẵn chúng ta ở sân ga! (Bốn 

anh này đã bị chúng giết ở Yên Báy cũng một ngày trước các anh) 

Anh Học thì cãi lý với Cố Ân: 

– Việc gì chúng tôi phải ăn năn? Chúng tôi chỉ là kẻ thất bại, chứ đâu phải là kẻ 

có tội! Rồi Anh đọc mấy câu thơ tiếng Pháp, dịch nghĩa là: 

“Chết vì Tổ Quốc, 

Cái chết vinh quang! 

Lòng ta sung sướng! 

Trí ta nhẹ nhàng!…” 

Khi đến Yên Báy, chúng giam các anh vào nhà pha. Rồi bắt đầu từ 5 giờ rưỡi 

sáng hôm 17 tháng 6, các anh đã lần lượt bước lên đài vinh dự. 

Đó là một khoảng đất ở gần trại Khố Xanh, chung quanh có lính ta, lính Lê 

Dương vác súng đứng vòng tròn. Các anh, từng người một, do lính lê Dương 

dẫn từ trong ngục thất Yên Báy bước ra. 

Trước khi ra, chúng đưa rượu cho Anh uống. Nhưng Anh từ chối, chỉ đòi hút 

điếu thuốc lào. 

Người chết trước nhất là Nguyễn Như Liên, đến người thứ mười một là 

Nguyễn Văn Chuân, chỉ hô được hai tiếng “Việt Nam…” thì tên lính Lê Dương 

đứng cạnh đã bịt mồm không hô ra tiếng nữa! 

Anh Phó Đức Chính thứ mười hai, đòi đặt anh nằm ngửa để xem lưỡi máy 

chém nó xuống như thế nào! Anh hô được đủ bốn tiếng “Việt Nam vạn tuế!” 
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Anh Học lên cuối cùng, tỏ ra vẻ cực kỳ bình thản. Anh mỉm miệng cười, đưa 

mắt nhìn công chúng, nhìn quân lính, nhìn máy chém, rồi cất giọng đỉnh đạc, 

trầm hùng mà hô thật lớn bốn tiếng “Việt Nam vạn tuế!”… 

(Trích Nguyễn Thái Học (1902-1930)) 

Hoàng Yên Lưu 
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