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Sinh: 1900 Chợ Lớn (nay thuộc Long An)
Mất: 1943 Côn đảo
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Tác phẩm chính
- Nước Pháp ở Đông Dương
- Hai Bà Trưng
- Tôn giáo
- Phê bình Phật giáo
Nguyễn An Ninh (15 tháng 9 năm 1900 - 14 tháng 8 năm
1943) là một người trí thức yêu nước, một nhà văn, nhà báo
Việt Nam hoạt động cách mạng đầu thế kỷ 20.



Tiểu sử

Gia thế
Nguyễn An Ninh quê ở Quán Tre, huyện Hóc Môn (nay thuộc TP/HCM) nhưng ông sinh tại quê
mẹ ở xã Long Thượng, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An). Cha ông là
Nguyễn An Khương, một nhà văn có tinh thần yêu nước, tinh thông Hán học và chữ Quốc
ngữ[1],
Nguyễn An Ninh còn là cháu của Nguyễn An Cư, cũng là một nhà văn, một Đông y sĩ nổi tiếng.
Cả cha và chú đều được nhiều người trong nước quí trọng.
Học vấn
Nguyễn An Ninh theo học ở trường Taberd, Collège de Mỹ Tho rồi Trường Chasseloup Laubat
ở Sài Gòn. Năm 1915, mới 15 tuổi, ông đã được nhận làm biên tập cho tờ Courrier saigonnais.
Năm sau, nhờ tốt nghiệp trung học với bằng ưu nên ông ra Hà Nội học Cao đẳng Y Dược và
được miễn chuẩn bằng Tú Tài.
Nhưng học được nửa năm, Nguyễn An Ninh quyết định chuyển sang học luật tại Trường Cao
đẳng Pháp chính thuộc Đại học Đông Dương. Năm 1918, ông sang Paris, Pháp, tiếp tục học
đại học ngành luật tại Đại học Sorbonne. Hai năm sau, ông đã hoàn thành chương trình học tập
và được cấp bằng cử nhân Luật hạng xuất sắc.



Hoạt động chính trị

-Khởi đầu
Trong thời gian ở Paris, Nguyễn An Ninh liên hệ với Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường,
Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Ái Quốc.
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Những hoạt động của cả 5 người, đã tạo được uy tín lớn đối với kiều bào tại Pháp, nên có
danh là nhóm "Ngũ Long"... Trong nhóm, ông Ninh được Phan Châu Trinh và Phan Văn
Trường rất tin cậy, quý mến. Đối với Nguyễn Ái Quốc, ông Ninh là bạn, là người cộng sự cùng
tham gia sáng lập Hội Liên hiệp Các dân tộc thuộc địa, cùng viết bài và quảng bá cho báo Le
Paria (Người cùng khổ).
Ngoài ra, Nguyễn An Ninh còn dành thời gian nghiên cứu các học thuyết cách mạng trên thế
giới. Ông cũng kết giao rộng rãi với các nhà hoạt động cánh tả, cộng sản ở Pháp và một số
nước khác ở châu Âu.
Ngày 5 tháng 10 năm 1922, ông về nước. Lần đầu tiên, Nguyễn An Ninh ra mắt công chúng
Nam Kỳ tại Hội khuyến học Nam Kỳ số 34 đường Aviateur Garros (nay là đường Thủ khoa
Huân), vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 1 năm 1923, với một bài diễn thuyết bằng tiếng Pháp (tạm
dịch: "Chung đúc một nền học thức cho dân An Nam") cốt để kêu gọi mọi người dân Việt hãy
mau "noi theo cái học thức Pháp, đặng mở mang trí dân, rộng tư tưởng của dân, làm cho giòng
giống tráng kiện, mau thoát cái ách nô lệ. Bằng cứ theo nẻo hoạn đồ, lấy việc làm quan là mục
đích của việc học thì hỡi ơi! Sau này giòng giống sẽ yếu ớt, ắt có ngày kia rút vô rừng mà ở!".
Sau khi ly dị với vợ là Emillie[2], ngày 22 tháng 2 năm 1923, Nguyễn An Ninh sang Pháp lần thứ
hai, với ý định hoàn thành bằng Tiến sĩ Luật, nhưng ông chỉ lưu lại hơn nửa năm rồi trở về
nước, dịch 5 chương đầu cuốn Khế ước xã hội (Contrat social) của Jean-Jacques Rousseau
nhằm truyền bá tư tưởng "Người ta sinh ra tự do. Nhà nước là một tổ chức cai trị theo 'khế ước
xã hội', vì thế nó phải phục tùng ý chí của toàn dân".
Vào đêm 15 tháng 10 năm 1923, Nguyễn An Ninh lại xuất hiện trên diễn đàn với đề tài bằng
tiếng Pháp, tạm dịch: "Cao vọng của thanh niên"[3].
Ông cho rằng "cứ suy tôn Khổng tử, khó cho ta tiến bước được", "tự do không phải là một vật
gì mà ta có thể chuyền tay, có thể cho hay bán. Ai cũng có thể tự do được", "thanh niên ngày
nay, không ai cấm chúng ta phác họa ước mơ và cao vọng" và sau đó ông còn đả kích thực
dân Pháp "khai thác bóc lột đến tận xương tủy cả Đông Dương".
Thống đốc Cognacq mấy lần gọi ông đến đe dọa và tuyên bố cấm ông diễn thuyết tại các nơi
công cộng.
-Ngồi tù lần thứ nhất
Nguyễn An Ninh âm thầm phản ứng bằng cách cho ra tờ báo Pháp văn La cloche fêlée (Tiếng
chuông rè, có người dịch Tiếng chuông rạn) ở Sài Gòn để công kích chính sách thực dân Pháp,
đề cao các nhà cách mạng, làm cho người đọc tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc và truyền
bá những tư tưởng tự do (số đầu tiên ra ngày 10 tháng 12 năm 1923).
Không những ông làm chủ bút, viết bài, xếp chữ, tự tay chăm sóc tờ báo về mọi mặt mà ông
còn tự ôm đi rao bán[4].
Để đàn áp tờ báo, chính quyền thực dân đã cấm các nhà in và Sở Bưu điện không cho họ nhận
in, phát hành và vận chuyển. Ai dám đi bán báo, đọc báo đều bị theo dõi (nếu là công chức sẽ
bị sa thải). Thế cho nên đến số 19 thì báo phải tự đình bản (ngày 14 tháng 7 năm 1924).
Sau khi cưới người vợ khác tên Trương Thị Sáu[5] được hai tháng, vào ngày 10 tháng 1 năm
1925, ông sang Pháp lần thứ ba. Ông và Phan Chu Trinh về nước cùng một lần. Trong thời
gian ở Pháp, ông Ninh viết Nước Pháp ở Đông Dương”, toát lên một tinh thần chống thực dân
quyết liệt, đòi hỏi các quyền tự do dân chủ cơ bản, sơ đẳng nhất của con người. Ngoài ra, ông
còn diễn thuyết tại Khách sạn Hội Bác học (Hôtel des Sociétés Savantes), Paris bài "Tinh thần
dân chủ của nước Việt Nam".
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Cuối năm 1925, sau khi Luật sư Phan Văn Trường (1875-1933) về nước, cho khôi phục lại
Tiếng chuông rè, có ông Ninh cộng tác. Từ đây, khuynh hướng của tờ báo chống thực dân theo
quan điểm chủ nghĩa Marx-Lenin rõ rệt.
Ngày 21 tháng 3 năm 1926, Nguyễn An Ninh diễn thuyết trước ba ngàn người nghe, kêu gọi
chống chủ nghĩa thực dân. Ba hôm sau, ông bị Pháp bắt, kết án 18 tháng tù, nhưng chỉ bị giam
10 tháng thì được "ân xá".
Sau khi ra tù, ông đã sáng lập ra Thanh niên Cao vọng Đảng, một tổ chức yêu nước hoạt động
theo nguyên tắc hội kín ở Nam Kỳ. Ông còn phối hợp với các cán bộ của Hội Việt Nam Kách
mệnh Thanh niên trong vận động quần chúng và phát triển tổ chức của hội[6].
-Ngồi tù lần thứ hai
Sau đó, ông Ninh qua Pháp lần thứ tư. Ở Pháp lần này, ông quan hệ với nhiều nhà yêu nước
thuộc nhiều chính kiến.
Ngày 6 tháng 1 năm 1928, Nguyễn An Ninh về nước, được đồng bào đón tiếp nồng nhiệt. Ông
sáng tác vở tuồng hát Hai Bà Trưng để cổ xúy tinh thần yêu nước, tháng 8 năm 1928 in xong
bốn ngàn quyển, chỉ dành để ký tặng. Vở tuồng 8 cảnh chưa kịp diễn thì bị cấm.
Cuối năm 1928, ông bị bắt lần thứ hai và lần này Pháp dựng lên vụ “Hội kín Nguyễn An Ninh”
để bắt mấy trăm người ủng hộ ông.
Ông bị kết án và ngồi đúng 3 năm tù, tức cho đến ngày 3 tháng 10 năm 1931, ông mới được
thoát khỏi tù giam.
-Ngồi tù lần thứ ba
Ra tù, Nguễn An Ninh viết cho tờ Trung Lập của Nguyễn Văn Tạo (1908-1970), cho tờ Tranh
đấu của nhóm Tạ Thu Thâu (1906-1946), Trần Văn Thạch (1905-1946), Phan Văn Hùm (19021946). Do hoạt động quá tích cực, nên đến tháng 4 năm 1936, ông Ninh lại bị bắt về tội "phá rối
trị an". Ông tuyệt thực phản đối và nhờ quần chúng đấu tranh dữ dội đòi thả ông, nên Pháp
buộc lòng phải trả tự do cho ông vào tháng 11 năm ấy.
-Ngồi tù lần thứ tư và lần cuối cùng
Đến tháng 7 năm 1937, Pháp lại bắt giam ông (lần thứ tư) cho đến tháng 1 năm 1939.
Ra khỏi tù, ông Ninh đi hẳn với những cộng sản trong nhóm Dân chúng và viết cho báo Dân
Chúng, góp phần tổ chức nhiều cuộc biểu tình đòi các quyền tự do dân chủ, ra ứng cử vào Hội
đồng quản hạt Nam Kỳ.
Tháng 9 năm 1939, Thế chiến thứ hai bùng nổ ở châu Âu. Ở Đông Dương, nhà cầm quyền
Pháp liền tuyên bố thiết quân luật, ráo riết truy lùng, bắt bớ và sát hại các nhà yêu nước và
chiến sĩ cách mạng, hòng ngăn ngừa nhân dân Việt vùng lên tự giải phóng mình.
Ngày 5 tháng 10 năm 1939, ông lại bị bắt lần thứ năm và cũng là lần cuối cùng. Sau đó, ông
nhận án 5 năm tù lưu đày Côn Đảo. Trên đảo, ông bị hành hạ, bị đói khát triền miên khiến ông
kiệt sức dần.
Nguyễn An Ninh mất trong tù vào ngày 14 tháng 8 năm 1943, hai năm trước khi Việt Nam giành
lại được độc lập, hưởng dương 43 tuổi.
-Bài thơ cuối cùng
Sống và chết
Sống mà vô dụng, sống làm chi
Sống chẳng lương tâm, sống ích gì?
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Sống trái đạo người, người thêm tủi
Sống quên ơn nước, nước càng khi.
Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn
Sống mắt dường đui, dạ thấy kỳ
Sống sao nên phài, cho nên sống
Sống để muôn đời, sử tạc ghi.
Chết sao danh tiếng vẫn còn hoài
Chết đáng là người đủ mắt tai
Chết được dựng hình tên chẳng mục
Chết đưa vào sử chứ không phai
Chết đó, rõ ràng danh sống mãi
Chết đây, chỉ chết cái hình hài
Chết vì Tổ quốc, đời khen ngợi
Chết cho hậu thế, đẹp tương lai.[7]
-Tác phẩm
Ngoài những bài diễn thuyết, bài báo bằng tiếng Việt lẫn tiếng Pháp, ông còn soạn các sách:
Nước Pháp ở Đông Dương (La France en Indochine) (1925), Hai Bà Trưng (tuồng hát) (1928),
Tôn giáo (1932) và Phê bình Phật giáo (1937). Dân ước (dịch những đoạn chính trong quyển
Contrat social của Rousseau vào năm 1923).



Nhận xét

Trích một số nhận xét của các nhà văn, nhà nghiên cứu:
GS. Trần Văn Giàu:
Người anh Ninh, tóc chấm vai, mắt sáng như sao, tiếng trong như chuông. Ở đất Sài
Gòn mà mặc bà ba, đi guốc, bán báo Chuông rè của mình viết. Hình ảnh đó tự nó đủ
gây cảm tình sâu sắc với đồng bào... Một thuở, Nguyễn An Ninh là thần tượng của đồng
bào lục tỉnh, của học sinh chúng tôi... Con người sôi nổi, đại chúng đó, hùng hồn ở diễn
đàn, bén nhọn trên cột báo, không chút sợ Tây, tà, vào tù như về quê, con người ấy
đồng thời là một người trầm tư, mặc tưởng...
Nguyễn An Ninh là một chính khách, học giả, một nhà chính trị hoạt động. Trước hết,
anh là một con người của quần chúng, là con người của nhân dân... Trong mắt, trong
lòng người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, chí sĩ Nguyễn An Ninh là một người cách
mạng, xứng đáng được lưu danh bằng bia đá, tượng đồng". Từ một sinh viên của Đại
học Đông Dương, Nguyễn An Ninh trở thành một chiến sĩ, một lãnh tụ có uy tín lớn và có
ảnh hưởng mạnh mẽ của phong trào yêu nước Việt Nam trong suốt gần 2 thập kỷ (từ
1923 đến 1943). Ông còn là nhà tư tưởng, nhà văn hoá và nhà báo lớn. Những tác
phẩm của ông về tư tưởng chính trị, về tôn giáo và về văn hoá có ảnh hưởng sâu rộng
đối với diễn trình lịch sử văn hoá - tư tưởng Việt Nam cận đại. Ông là một trong những
người tiêu biểu nhất của lớp trí thức "Tây học" đầu tiên, dũng cảm dấn thân, xả thân,
đem hết tài năng, dũng khí và tính mạng cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân[8].
Tiến sĩ sử học Pháp Daniel Héméry:
Nguyễn An Ninh là người có ảnh hưởng lớn đến trí thức miền Nam Việt Nam trong
những năm 1920, 1940, người đã thức tỉnh cả một thế hệ [9].
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Nhà văn Sơn Nam:
Nguyễn An ninh xuất hiện, đóng vai trò tích cực rồi trở thành người được ái mộ nhờ khả
năng sáng tạo về mặt lý thuyết cũng như thực hành. Nếu thân phụ của ông ao ước một
cuộc Duy Tân hướng về nước Nhựt thì lần này, khi du học ông hấp thụ được những tinh
túy về lý thuyết của tây phương. Ông sẵn có một căn bản về triết học Đông phương
vững chắc, am hiểu đạo Phật, đạo Lão, đạo khổng. Nhưng quan trọng nhứt là am hiểu
tình hình miền Nam...
Về tác phong của ông, Phan Văn Hùm đã viết như sau: “ Ông người thể chất yếu, nhờ
thể thao, nhờ đi xe đạp, nhờ chịu cực mới khỏe được… Người ông như vậy, cho nên về
sau này ở trong ngục hễ thời tiết thay đổi là ông bị cảm ngay. Thế mà ông ghét đám
thanh niên ăn sung mặc sướng, đi ra nửa bước đã ngồi xe, ông muốn bày ra một cảnh
sinh hoạt tự do, mà “cần lao” như dân đi làm rừng làm rẫy: quần áo vải bô, chiếc nóp,
đãy cơm, bầu nước, rồi mênh mông đâu cũng là nhà...
Tác phong bình dân ấy có sức thu hút khá mạnh. Khi vào tù cửa vừ đóng lại, thiên hạ
vây chung quanh ông, khám bên kia có mấy người chun song sắt qua chào...
Có người nhận xét rằng Nguyễn An Ninh mang tâm hồn nghệ sĩ, ít nghĩ tới việc tổ chức
lực lượng cách mạng. Nhưng ta không nên đòi hỏi quá nhiều ở một kẻ sĩ, một nhà hiền
triết nồng nhiệt yêu nước. Cách mạng không phải là độc quyền của kẻ sĩ nhưng là sự
đóng góp của toàn dân từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhiều miền, nhiều giới.
Ông làm tròn sứ mạng của kẻ sĩ: sáng tạo, đi tiên phong, đốt lên ánh đuốc sáng rực
trong buổi bình minh đầy giông tố...[10]
Nhà văn Lê Minh Quốc:
Biết Nguyễn An Ninh có tài, Pháp đem chức tước dụ dỗ, nhưng trước sau ông vẫn một
mực khước từ, chấp nhận một cuộc sống thanh đạm. Để việc hoạt động được thuận lợi,
ông với mái tóc “bombé” theo kiểu “phi-lô-xốp à mode de Nguyen An Ninh”, đi rao bán
dầu cù là, bán báo Tiếng chuông rè trên khắp đường phố Sài Gòn. Với tài hùng biện,
ông hô hào quần chúng lao khổ vùng dậy đòi tự do cơm áo. Ông thực sự là một nhà
hành động, từng vào tù ra khám nhưng cũng là nhà tư tưởng, nhà triết học...[11].
Tự điển Văn học (bộ mới):
Văn Nguyễn An Ninh, giá trị ở chỗ “sôi động, tình cảm chân thực, đặc biệt là các bài
diễn thuyết và các bài chính luận trên báo Tiếng chuông rè, hết sức lôi cuốn người đọc,
người nghe.
Ông là một nhà yêu nước mãnh liệt, một người trí thức có một đời sống rất trong sạch,
rất gần gủi với quần chúng lao động nghèo.
Ông chống Pháp đến cùng và khi chết cũng cười mà chết".[12]



Tưởng nhớ

Để tưởng nhớ đến những công lao mà Nguyễn An Ninh đã cống hiến cho dân tộc, ngày 18
tháng 11 năm 2000, Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh [13] đã được khởi công xây dựng và tổ
chức khánh thành vào ngày 15 tháng 9 năm 2002. Nhà tưởng niệm nằm ở phía Tây Bắc TP.
HCM, thuộc phường Trung Mỹ Tây, quận 12 với diện tích khoảng 3000 m². Công trình xây
dựng có kết cấu bê tông cốt thép, cột, kèo, đòn dông bằng gỗ mái đỏ, đường nét thẳng là kiểu
lợp mái nhà đặc trưng Nam bộ. Trang bị nhà thờ gồm bàn, ghế, tủ thờ, kệ sách... đều bằng gỗ.
Đây cũng là nơi mà trước kia Nguyễn An Ninh đã từng sống và hoạt động cách mạng. Từ ngoài
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cổng chính vào, một bên là mộ phần ông bà Nguyễn An Khương, cha mẹ của Nguyễn An Ninh
và một bên là bia tưởng niệm ông bà Nguyễn An Ninh.
Ngày 1 tháng 8 năm 1980, Nguyễn An Ninh được nhà nước Việt Nam truy nhận là liệt sĩ.
Ở các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu... có những trường học và
đường phố mang tên ông; như trường THPT Nguyễn An Ninh [14] ở Quận 10 Thành phố Hồ Chí
Minh.

Chú thích
1. Nguyễn An Khương là người nhiệt tình hưởng ứng phong trào Duy Tân]], Đông Du;
thường giúp phương tiện và tiền bạc đưa các thanh niên ra nước ngoài học tập để về
phụng sự cho đất nước. Những năm 1900-1910, ông thường viết báo, dịch truyện Tàu.
2. Cô Emillie, người Việt gốc Khmer, nhưng có quốc tịch Pháp, quê ở Sóc Trăng. Do
người cô ruột tên Xuyên mai mối, ông Ninh đã cưới Emillie làm vợ
3. Nhà văn Sơn Nam viết: Bài diễn thuyết “Cao vọng của bọn thanh niên An Nam” đêm 15
tháng 10 năm 1923 nêu rõ nỗi khát khao ủa người thanh niên lúc ấy mới 24 tuổi. Dây là
bản tuyên ngôn súc tích, mỗi câu mỗi chữ gợi ý nghĩa lớn. Nội dung là khơi dậy tinh thần
dân tộc, văn hóa dân tộc...(Cá tính miền Nam, Nxb Trẻ, 1997, tr. 117-119)
4. Nguyễn An Ninh bán hết gia sản để lập xưởng in riêng. Sau đó, ông để đầu trần, xoã
tóc, mặc đồ bà ba, đi guốc gỗ tự mình rao bán báo La Cloche fêleé trên đường phố Sài
Gòn. Hành động yêu nước bất khuất của ông đã được các tầng lớp nhân dân Sài Gòn
và Nam Kỳ rất ngưỡng mộ và ủng hộ. Nguyễn An Ninh trở thành lãnh tụ và là thần
tượng của phong trào yêu nước cấp tiến của thanh niên Nam Kỳ. (Theo trang web [1])
5. Trương Thị Sáu vào năm 1924, mới 23 tuổi, quê ở xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc,
thuộc gia đình nghèo "mẹ góa, con côi". Năm 15 tuổi, cô Sáu lên Sài Gòn làm mướn
cho dì ruột có chồng là người Hoa ở Chợ Lớn. Vừa trưởng thành thì mẹ mất, cô cùng
hai em mướn nhà ở chợ Cầu Ông Lãnh làm nghề vá may, sau bán thêm nước mắm,
bánh dầu phộng. Dù tất bật buôn bán, nhưng cô gái trẻ đẹp người, đẹp nết này rất thích
nghe các em đọc báo, nhất là tờ “Tiếng chuông rè”. Sau lần gặp nhau ở Hóc Môn, cô
Sáu và ông Ninh, ngày càng tâm đầu ý hợp... Rồi Trương Thị Sáu trở thành bà Ninh. Kể
từ đó, bà vừa đảm đang việc nhà, vừa góp phần chung lo việc nước với chồng, cùng
chia xẻ ngọt bùi, đắng cay với ông Ninh ngót 20 năm. Khi chồng mất và Cách mạng
tháng 8 thành công, bà được Hà Huy Giáp, xứ ủy Nam Kỳ, giao đảm trách tờ Phụ nữ, là
tờ báo công khai của Đảng. Ngày 19 tháng 5 năm 1946, báo trên ra đời thì bà bị mật
thám mời thẩm vấn, nhưng vì thiếu chứng cứ buộc tội, nên bà được thả. Bà với ông
Ninh có cả thảy 5 người con (3 trai, 2 gái) đều học hành đỗ đạt. Bà là đại biểu Quốc hội
của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa các khoá 2 [2], 3 [3], Uỷ viên Ban chấp hành Hội liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam khoá 1, 2 [4], 3 [5].
6. Theo Lê Minh Quốc: Tính đến hết năm 1927, đảng này đã có đến 7000 đảng viên.
(Nguyễn An Ninh - Dấu ấn để lại, NXB Văn Học, 1997, tr.167)
7. Rognorn, người lính Pháp gác cổng trại giam, đã kêu rú lên khi thấy trong chiếc bao bố
là xác ông Ninh được bó trong manh chiếu. Rognorn chạy nhanh đến xin chúa đảo Côn
Đảo Tisseyer một cái hòm, nhưng chẳng được gì ngoài lời chửi rủa. Bà Charlotte
Printanière, vợ của giám đốc Sở điện của đảo, trước đây cùng học chung với ông Ninh,
đến ngỏ ý muốn đóng một quan tài cho ông, nhưng cũng bị chúa đảo từ chối. Vì vậy,
chiếc xe bò chở xác Nguyễn An Ninh cứ như thế, lại tiếp tục lộc cộc đi qua những con
đường gập ghềnh để đến khu mộ Hàng Keo. Thấy quần áo ông quá cũ nát, một người
tù đã lấy chiếc áo còn khá lành lặn của mình để thay. Và họ đã tìm thấy trong túi áo ông
một bài thơ viết nghệch ngoạc ghi trên. (Lê Minh Quốc, sách đã dẫn, tr.325)
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8. Theo trang web [6]
9. Sài Gòn 1925-1945, xuất bản tại Paris, 1972
10. Cá tính miền Nam, Nxb Trẻ, 1997, tr. 117-119
11. Lê Minh Quốc, sách đã dẫn, tr.343
12. Sách đã dẫn, tr.1104
13. Nhà tưởng niệm Nguyễn An Ninh
14. Nguyễn An Ninh
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