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Sự thật về tập thơ 

 “NGỤC TRUNG NHẬT KÝ” 

 

Thi sĩ Hồ Chí Minh 

Năm 1954, Trung tướng Lê Thiết Hùng từ chiến khu Việt Bắc theo đoàn 

quân chiến thắng về sinh sống ở Hà Nội.  Trong hành trang của Tướng Lê 

Thiết Hùng có một tập thơ chép tay của tác giả Hồ Chí Minh. Tập thơ này 

do vợ ông Lê Thiết Hùng  là bà Hồ Diệc Lan để lại sau khi bà qua đời vào 

năm 1946. 

Theo lời kể của ông Hồ Duy Diệm, trưởng tộc của họ Hồ ở Quỳnh Lưu, 

Nghệ An ( Cựu bí thư tỉnh Hòa Bình ) thì năm 1945 bà Hồ Diệc Lan và ông 

Lê Thiết Hùng từ Trung Hoa về Nghê An tạm sống tại từ đường họ Hồ ở 

Quỳnh Lưu.  Trong thời gian này bà Diệc Lan có cho ông Diệm xem tập 

thơ Ngục Trung Nhật Ký của nhân vật Hồ Chí Minh. 

Đến năm 1958, chính quyền CSVN cho thành lập “Viện Bảo tàng Cách 

mạng”, Tướng Lê Thiết Hùng bèn tặng Viện bảo tàng tập thơ có tựa đề là 

Ngục Trung Nhật Ký, tên tác giả là Hồ Chí Minh.  Có người đến Viện bảo 

tàng đọc được tập thơ tưởng là thơ của Hồ Chủ tịch nên đề nghị với Viện 

trưởng viện Văn học là Đặng Thái Mai cho in và xuất bản tập thơ đó. 

Tuy nhiên ông Trần Huy Liệu là Viện trưởng Viện Nghiên cứu lịch sử Đảng 

ngăn lại vì ông biết có sự nhầm lẫn về tác giả của tập thơ, ông đề nghị nên 

hỏi ý kiến của ông Phạm Văn Đồng là Trưởng ban Tuyên huấn của Trung 

ương Đảng. 

Ngoài ra ông Đặng Thái Mai và ban biên tập cũng phát hiện có nhiều điều 

khó hiểu như:  Từ trang đầu tiên có ghi hai dòng niên biểu là 29-8-1932 và 

10-9-1933.  Đây là ngày vào tù và ngày ra tù của tác giả tập thơ.  Đến 
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trang 53, sau 60 bài thơ bằng chữ Hán, thì lại có hai dòng niên biểu là 29-

8-1942 và 10-9-1943, tuồng chữ ghi ngày tháng này hoàn toàn khác với 

tuồng chữ trong trang đầu. ( Đây là dòng chữ do người khác ghi thêm sau 

này ). 

Ngoài ra, từ trang 53 tuồng chữ Hán cũng đổi khác, và chỉ ghi những sự 

kiện chính trị bằng chữ Hán lẫn chữ Pháp, chữ Việt. Đây là tuồng chữ Hán, 

chữ Pháp, và chữ Quốc ngữ của ông Nguyễn Tất Thành, tức là Chủ tịch 

Hồ Chí Minh sau này. 

Sau khi có lời khuyên của ông Trần Huy Liệu, ông Đặng Thái Mai trình xin 

ý kiến của ông Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Đồng.  Ông 

Đồng xác nhận đó là bút tích của Hồ Chủ tịch và bảo sửa lại những dòng 

ngày tháng ghi trong trang đầu thành năm 1942 và 1943  *( Vì năm 1932 

“bác” có ở tù tại Hồng Kông nhưng ngày vào tù là 5-6-1931, và  ngày ra tù 

là 28-8-1932;  không đúng so với ngày tháng ghi trong trang đầu tập 

thơ.  Hơn nữa, ngày đó “bác” chưa dùng tên Hồ Chí Minh ).  

Sau này ông Đặng Thái Mai cho biết:  “Trong thời gian Viện Văn học hiệu 

đính bản Ngục trung nhật ký, chúng tôi đề đạt lên Bác câu hỏi về điểm này, 

qua Ban Tuyên giáo. Và đã được trả lời, hai con số trên đây là sai, đúng ra 

là 1942 và 1943” (Đặng Thái Mai, Nghiên Cứu, Học Tập Thơ Văn Hồ Chí 

Minh,  1979). 

Sự thực đằng sau tập thơ 

Sự thực ông Phạm Văn Đồng biết rằng nửa đầu của tập thơ là 60 bài thơ 

kỷ niệm những ngày ở tù của ông Hồ Học Lãm (1932-1933).  Đầu năm 

1942 ông Lãm qua đời, người nhà cụ Lãm mới đưa giấy tờ tùy thân của cụ 

Lãm cho ông Nguyễn Tất Thành sử dụng.  Sau đó ông Thành bị chính 

quyền Trung Hoa bắt giam vì nghi ông ta là gián điệp của Nhật. 

Ông Thành trưng ra giấy tờ tùy thân là một công dân của Trung Hoa tên là 

Hồ Chí Minh và một thẻ nhà báo cũng tên Hồ Chí Minh nhưng người ta 

vẫn không tin cho nên ông Thành nhắn người nhà của ông Lãm gởi cho 

ông thêm bằng cớ để chứng minh rằng ông chính là nhà báo Hồ Chí Minh. 

Gia đình ông Lãm bèn giởi tập thơ chép tay của cụ Lãm cho ông 

Thành.  Tuy nhiên ông Thành không dám đem tập thơ này ra chứng minh 

vì tuồng chữ của ông khác với tuồng chữ của cụ Lãm.  Nếu gia đình cụ 

Lãm gởi cho một tập thơ đã in thì ông còn có thể dùng làm bằng chứng 

nhưng với tập thơ chép tay thì đành chịu thua. 
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Do đó ông tiếp tục giữ tập thơ để ngâm nga đỡ buồn trong những ngày 

còn ở trong tù.  Vô tình phần sau của tập thơ còn nhiều trang giấy trắng 

nên ông ghi thêm vào đó những điều cần ghi nhớ trong những ngày còn bị 

giam.  Sau khi ra khỏi tù ông trả tập thơ lại cho Hồ Diệc Lan là con gái của 

ông Hồ Học Lãm, trong đó có một số ghi chép của ông.  Vì vậy chồng của 

Diệc Lan là Tướng Lê Thiết Hùng mới tặng cho Viện bảo tàng để lưu niệm 

bút tích của cả hai nhà cách mạng. 

Tập thơ có hai phần với hai tuồng chữ khác nhau, phần đầu khoảng 60 bài 

thơ bằng chữ Hán của cụ Lãm và phần sau là một số trang ghi chép 

những sự kiện chính trị bằng chữ Hán, chữ Việt và chữ Pháp của ông 

Thành.  Ông Phạm Văn Đồng biết sự thật đầu đuôi mọi chuyện nhưng ông 

cố tình để cho dân chúng hiểu lầm. 

Riêng ông Nguyễn Tất Thành cũng im lặng sau khi tập thơ được phát 

hành.  Trước những lời chúc tụng của đàn em thì ông chỉ khiêm tốn bảo 

rằng đừng nhắc tới chuyện đó.  Và đặc biệt khi ông còn sống thì tập thơ 

không được đưa vào chương trình giáo dục mặc dầu thời đó các em học 

sinh đã được học một số bài văn và bài vè của Hồ Chủ tịch. 

Sở dĩ người ta không cho phép đưa vào giáo dục vì Tướng Lê Thiết Hùng 

còn đó và ông Trần Huy Liệu còn đó.  Ngoài ra ông Đặng Thái Mai và một 

số người trong Viện Văn Học cũng đã căn cứ vào bút tích và văn phong 

của tập thơ mà đặt ra nhiều  nghi vấn về việc ai là tác giả. 

Rồi sau khi “bác” chết thì người ta mới đưa Ngục Trung Nhật Ký vào sách 

giáo khoa trong tiết mục “Văn thơ của Hồ Chủ tịch”.  Người đời tưởng rằng 

khi còn sống “bác” kiêm tốn không cho phép khoe khoang cho nên phải đợi 

sau khi bác mất mới chính thức xác nhận. 

Nhưng thực ra không phải là sau khi bác HCM  mất, mà là sau khi ông 

Trần Huy Liệu mất, ông Liệu mất trước bác HCM một tháng.  Lúc còn sống 

ông Liệu không công nhận Ngục Trung Nhật Ký là của HCM, nhưng vì thời 

đó không thể mở miệng phản đối cho nên ông Liệu đành phải làm 

thinh.  Cũng như lúc còn sống ông Liệu không thể mở miệng thú nhận 

nhân vật anh hùng Lê Văn Tám là do chính ông ta bịa ra. 

 

Phân tích chứng cớ 

(1)  Trong tập thơ có một bài chúc mừng Tướng Lương Hoa Thịnh mới 

được giữ chức Tư lệnh phó (Tư lệnh phó Quân Khu), lời lẽ bài thơ cho 
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thấy hai người là bạn chí thân.  Do đó người ta kết luận được rằng ông 

Nguyễn Tất Thành không phải là tác giả vì ngoài đời Tướng Thịnh hoàn 

toàn không quen biết ông Thành, thậm chí đối nghịch nhau.  Tướng Thịnh 

là cán bộ cao cấp của Quốc Dân Đảng Trung Hoa, trong khi ông Thành là 

người của Cọng sản Quốc tế. 

Trong khi đó Tướng Thịnh rất  thân với  ông Hồ Học Lãm vì cả hai cùng 

xuất thân khóa 2 trường sĩ quan Bảo Định và cả hai cùng phục vụ trong 

quân đội của Tưởng Giới Thạch tại Hoa Nam.  Trước khi về hưu ông Lãm 

là Đại tá trong quân đội của Tưởng Giới Thạch 

(2)  Ngoài ra có nhiều bài khác cho thấy tác giả được biệt đãi trong tù vì là 

cán bộ cao cấp của Quốc Dân Đảng, bị giam vì bị nghi ngờ là “Hán 

gian”.  Những chi tiết này trùng khớp với ông Hồ Học Lãm và hoàn toàn sai 

nếu so với ông Nguyễn Tất Thành. 

(3)  Một bằng chứng khác, là ngày nay Văn khố Quốc gia Hoa Kỳ còn lưu 

giữ lá đơn  của ông Phạm Văn Đồng ( Ký tên là Hội Quốc Tế Chống Xâm 

Lược ) xin tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Trùng Khánh can thiệp thả ông Hồ Chí 

Minh.  Đơn được gởi đi tại Bưu điện thành phố Tĩnh Tây ngày 25-11-

1943.  Chứng tỏ ít nhất cho tới ngày 25-11 thì ông Thành vẫn còn ở trong 

tù. 

Như vậy thì cái ngày ra tù 10-9-1943 được ghi trong Nhật Trung Nhật Ký là 

không thật;  bởi vì ông đã ra tù vào tháng 9 thì tháng 11 ông Phạm Văn 

Đồng còn gởi đơn xin tha làm chi nữa ? 

 

 Bùi Anh Trinh 

 (nguồn báo Tổ Quốc) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Gửi lên: Lê-Thụy-Chi 

Ngày 26/10/4893 – Giáp Ngọ (17/12/2014) 
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