
 
“Chánh, người đã ám sát quan Biện lý Tỉnh Trà-Vinh” 

Nguyễn Trung Chánh và những người lính gác tù An-nam 

 

Dưới đây là phần phỏng dịch bài trích từ báo Le Mémorial d’Aix,  

số phát hành vào thứ Năm, ngày 1 tháng 3 năm 1894. 

(Người dịch: Ngô Thanh Đế, Décembre 01-2016) 

Một Cuộc Hành Quyết ở Đông Dương 

Đây là bài tường thuật về một ngày hành quyết đã xãy ra ở Đông Dương, một trong những vùng thuộc quyền 

bảo hộ của nước Pháp chúng ta. Chúng ta cũng từng biết là thỉnh thoảng có những tôi phạm bị kết án tử hình, do 

đó, cũng nên tìm hiểu thêm chi tiết diển tiến của một cuộc hành quyết xãy ra như thế nào: 

Vào ngày 16 tháng 1, trong một ngôi làng ở Trà-Vinh, đã hành quyết một người An-nam tên Chánh, là một cựu 

thông chánh (thông dịch viên) cho các quan chức Pháp ở Tonkin. Tên nầy đã, vào ngày 14 tháng 5 năm 1893, 

bằng một phát súng bắn vào đầu đã giết chết Ông Jaboin, một quan Biện lý của chính quyền nhà nước bảo hộ, 

và làm Ông Bocquet là quan đầu tỉnh Vĩnh-Long bị thương ở bụng, đồng thời cũng gây thương tích cho nhiều 

người khác. Hành động nầy được xem là để trả thù Ông Jaboin do chính ông đã bỏ tù tên Chánh vài ngày trước 

đó vì đã gây gổ với một công nhân  người Hoa.  

Phạm nhân là người có văn hoá, đã từng du học 6 năm ở Pháp tại Provence. Anh ta có thể nói và viết tiếng Pháp 

rất chính xác và đã nhiều năm làm thông ngôn tại Tonkin. Chánh được coi là một trong số rất ít người có học 

thức trong những người An-nam vùng nầy. 

Cha Tuyên úy 

Linh mục Demarcq, vị Tuyên úy đã đến từ Sài Gòn ngày hôm trước trên con tàu Ibès và đã dành 4 giờ đồng hồ 

để giúp đở và an ủi tử tù. Sau một lúc nói chuyện với cha Tuên úy, Chánh đã nói với Ông một cách rỏ ràng: 

“Thôi, chỉ còn ngày mai nữa là xong”. 

 

Vị Tuyên úy rất ngạc nhiên trong lời nói ngắn gọn của Chánh, đã muốn bênh vực cho sự vô tội của anh ta 



nhưng Chánh không muốn thế, và nói: “Trong thời gian gần đây, tôi dư biết rằng người ta giải tôi về đây là để 

giết tôi chứ không phải để tôi có thời gian ăn năn hối lỗi. Thôi, kết thúc đi cho xong. Tôi đã có gan làm chuyện 

ấy thì cũng có đủ can đảm nhận cái chết. Hơn nữa, là người theo đạo Thiên Chúa, tôi cũng đã sẳn sàng chết và 

chết trong an bình. Tôi muốn kết thúc cuộc sống khốn khổ của tôi….” 

Linh mục Demarcq, thuộc dòng Thừa sai ngoại quốc, từng là một quân nhân cũng phải nể phục và cảm thấy 

lúng túng trước lòng can đảm của phạm nhân. 

“Thôi, bây giờ chúng ta bỏ qua những việc đau buồn trong quá khứ đó mà hãy nói về những vấn đề khác” 

Cuộc đàm thoại giữa limh mục tuyên úy và phạm nhân chỉ xoay quanh những vấn đề bình thường không quan 

trọng lắm cho đến khi chấm dứt Cha Demarcq mới vay qua hỏi phạm nhân Chánh xem ông có ước muốn gì nữa 

không, Chánh mới trả lời “Tôi rất muốn gia đình tôi được nhận xác và lo việc hậu sự cho tôi”. 

Trong suốt hôm đó, ngày trước giờ tử hình, dưới sự quan sát tò mò của các viên chức, phạm nhân hút thuốc, cầu 

nguyện và ngủ. 

 

Đao Phủ 

Vào lúc tinh sương, ngưòi đao phủ đã vào nhà lao. Cái máy chém của anh ta cũng đã được chuẩn bị sẳn sàng.  

Nhân viên đao phủ ở Cochinchine (Nam Kỳ) là Ông Pâté, một cựu y-tá của nhà thương Chợ Quán. Vì một đam 

mê riêng mà ông Pâté đã bỏ nghề y-tá với số lương hàng năm là 4000 quan để đảm nhiệm việc làm một đao phủ 

với số lương chỉ có 3000 quan. 

Ông Pâté là người có nước da hơi nâu, dóc dáng trung bình với đôi vai rộng và gương mặt ngăm ngăm đen đầy 

sẹo. Tướng người rắn chắc và nhìn có vẻ hơi đần độn. 

Ông ta có hai người An-nam phụ tá để giúp trong việc hành quyết những người bản xứ. 

 

Việc Chuẩn Bị: 

Vào sáu giờ sáng, sau một đêm yên tỉnh, nhân viên đao phủ bắt đầu chuẩn bị dụng cụ hành quyết lần chót. Phạn 

nhân yêu cầu được gặp gia đình lần cuối trước khi lên đoạn đầu đài. Vợ của tử tù Chánh (bà Ngô Thị Đen) vào 

phòng khám ẳm trên tay một đứa bé gái theo sau là đứa con gái lớn của anh ta. Cả ba người đều khóc, nhưng 

Chánh mắt không một giọt lệ, chỉ nhìn thoáng qua đứa bé gái rồi ẳm nó trên tay, một lúc sau đó trả nó lại cho 

người mẹ.  

Trong phòng chờ đợi, phạm nhân vẫn đứng và bị trói. Cổ áo đã được cắt đi để chuẩn bị lên máy chém. Anh ta 

bước vô trong một chiếc xe ngựa loại người An-nam hay dùng, để đến nơi hành quyết cách đó không xa. 

Cả gia đình đều khóc và đi theo. 

Cách chổ đặt cái máy chém khoảng mười lăm bước, mọi người dừng lại. Người phụ tá đao phủ dìu tên tử tù 

bước lên sàn của máy chém.  

Người chỉ huy thủy quân và nhóm lính của anh ta cầm súng trường đứng ngay ngắn với vẻ mặt nghiêm trang và 

hơi buồn.  



Có khoảng năm trăm người An-nam có mặt tại hiện trường, đa số là đàn bà và trẻ em. Họ rất tò mò nhìn quang 

cảnh khu hành quyết và nhất là cái máy chém mà lần đầu tiên họ nhìn thấy. Riêng phạm nhân Chánh quan sát 

rất kỷ toàn bộ máy chém, anh ta ngước nhìn một cách hiếu kỳ từ trên xuống dưới khung của lưởi dao, không 

biểu lộ một chút gì trên gương mặt. Điều nầy cho biết rằng phạm nhân Chánh đã sẳn sàng chấp nhận cái chết. 

 

Triết Lý Của Tử Tù Chánh: 

Giờ hành quyết đã đến, Linh mục Tuyên úy Demarcq ôm hôn tử tù lần cuối và khuyên anh hãy can đảm nhận 

cát chết. Trong khi đó, người phụ tá đao phủ cắt đi những sợi tóc dài phủ lên ót của tử tù và lấy một cái khăn 

mù-soa nhỏ phủ lên chổ đó. Đó là nơi lưởi dao sẽ rơi xuống. 

Tử tù Chánh đến rờ vào khung gổ rồi dỏng dạt nói lớn; “Anh em ở lại cho mạnh giỏi, tôi đi đây”.  

Anh ta cũng muốn có ít lời với những người xung quanh nhưng không được phép vì không còn thì giờ. Nhân 

viên đao phủ lấy tay đẩy vào gáy tên tử tù và đưa anh đến dàn máy chém. Chánh bước chậm rải vài bước cuối 

đời đến đoạn đầu đài. Nhân viên đao phủ đặt cổ của tử tù vào lổ tròn của máy chém.  

Lưởi  dao rơi xuống. Cái đầu của Chánh văng ra. 

Vài thợ chụp hình chụp vài tấm hình quang cảnh cuộc hành quyết. Cái máy chém được lau rửa sạch sẽ, tháo ra 

và cất cẩn thận vào thùng chuyên chở.  

Xác của Chánh được đặt vào một quan tài lớn làm bằng gổ dâu phủ giấy màu đỏ mà người ta để gần nơi hành 

quyết từ chiều hôm trước. Bên trên quan tài có phủ một lớp vải liệm bằng cô-tông có hình bông hoa. Bên trong 

quan tài có để sẳn một bộ đồ liệm của Chánh (để thân nhân thay cho trước khi cử hành nghi thức cầu hồn và 

thăm viếng). 

Người ta đã mang chiếc hòm trong có xác của Chánh về nhà của gia đình Chánh. Họ cũng đã khâu cái đầu liền 

vào xác của Chánh vì theo quan niệm chung của người An-nam, không thể chôn một cái xác mà không có đầu. 

 

 

Bản Tin Hội Nhân Chủng Học Paris, trang 439 

(Người dịch: Ngô Thanh Đế, Décembre 03-2016) 

Tặng vật. 

Những mẩu thân thể người nhận từ Đông Dương. 

Ông Paul Denjoy – Tôi hân hạnh hiến tặng cho Hội những mẫu vật sau đây: 

1. Một sọ đầu người An-nam - Cái sọ nầy được tìm thấy vào năm 1880 ở Biên Hoà bởi những người thợ 

trong lúc đào hầm trú ẩn, do chính mắt tôi nhìn thấy. 

2. Một lóng tay dài 8mm cắt ra từ đầu ngón tay út của một người đàn bà An-nam đã chết. 

3. Một lọn tóc cắt từ đầu của phạm nhân Chánh, 40 tuổi. Tên nầy là người đã dùng súng bắn chết Ông 

Jabouin (Jaboin), quan Biện lý Trà-Vinh  vào ngày 14 tháng 5 năm 1893 và bị kết án tử hình do nhóm 

luật sư Boquet, Garnier và Paul Denjoy, người tặng. 

 

 



 



 

 

Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris - Page 439 

 

Sau đây là vài trang trong sách : 

“L’Ethnographie Criminelle, Les Observations et Les Statistiques Judiciaires 

Recueilles Dans Les Colonies Francaise” 

par Le Docteur A. Corré (1894) 

Trong bài này có nói về sự tương quan giữa tướng mạo và hành động của con người Nguyễn-Văn-Chánh (như 

thuật xem tướng của người Á-đông). 

 

https://books.google.com/books?id=y3UfAQAAIAAJ&pg=PA439&dq=procureur+jabouin+a+tra+vinh&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjak-LAxtjOAhWBUyYKHckRACgQ6AEIJTAB


 

 
 


