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

LAÙ THÖ MUØA THU 
 

Kính chaøo quyù vò, 
Trong muøa heø vöøa qua coù moät hình aûnh 
xuaát hieän treân voâ tuyeán truyeàn hình Hoa Kyø 
ñaõ laøm cho ta xuùc ñoäng vaø caûm thaáy ñôøi      
ñaùng yeâu hôn.  Ñoù laø hình aûnh moät caëp vôï 

choàng treû tuoåi, chaøng ñeïp trai, maét xanh 
maøy raäm, naøng ñeïp gaùi, toùc vaøng, mình 
thon.  Luùc môùi nhìn hình, ngöôøi ta ngôõ 
chaøng ñöùng sau löng naøng, quaøng tay qua 
vai naøng vaø oâm naøng.   Nhöng khoâng, naøng 
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coõng chaøng ñaáy, vì chaøng maát caû hai chaân 
treân chieán tröôøng Iraq.    Naøng chæ gaëp vaø 
quen chaøng sau khi chaøng ñaõ laø pheá binh.  
Naøng ñaõ yeâu boä maët khoâi ngoâ, hieàn haäu cuûa 
chaøng vaø xin laøm vôï chaøng.  Ngöôøi ta coøn 
thaáy hình aûnh naøng coõng chaøng daïo chôi 
treân baõi bieån. OÂi tình yeâu aáy thaät ñaùng 
ngöôõng moä bieát bao! 

Moät Tin Möøng (Coû Thôm, trang 122),  
ñaùng keå laø ngaøy 8 thaùng 9, 2013, OÂng Baø 
Baùc só Hoaøng Giang, Ñaïi dieän Coû Thôm 
taïi Buffalo, New York, ñaõ laøm leã vu quy 
cho aùi nöõ laø Kim Vöông Hoaøng cuøng 
James Gregory Shaw, con trai OÂng Baø BS 
John Shaw.  Xin chuùc möøng Coâ daâu, Chuù 
reå vaø hai Hoï. 

 
Nhöõng rung ñoäng muøa heø roài cuõng qua 

ñi.   Hoâm nay ñaõ vaøo thu.  Muøa thu vaãn laø 
muøa cuûa gioù heo may gôïi kyû nieäm, gôïi thuù 
ñau thöông, gôïi buoàn voâ côù, cuûa röøng phong 
laù ñoû laù vaøng, cuûa thi nhaân chieâm ngöôõng 
thaûo ngaøn aùng thô, cuûa hoïa só tuoân maøu treân 
caây coï, cuûa oáng kính nhieáp aûnh gia thaâu 
nhöõng caûnh thieân nhieân tuyeät vôøi.    

Baùo Coû Thôm muøa thu naêm nay coù bìa 
tröôùc laø tranh cuûa Beù Kyù khieán chuùng ta gôïi  
nhôù ñeán baøi haùt vaãn ñöôïc nghe treû em ngoä 
nghónh nhö tieân ñoàng, ngoïc nöõ ngheâu ngao 
trong nhaø, trong ngoõ moät thuôû Saøi Goøn xöa:  
“Teát Trung Thu röôùc ñeøn ñi chôi.  Em röôùc 
ñeøn ñi khaép phoá phöôøng...”  Xin caûm ôn 
Hoïa Só Beù Kyù ñaõ cho pheùp Coû Thôm duøng 
ba böùc tranh Trung Thu raát quyù.   

Veà noäi dung, ñaëc bieät trong soá baùo 
naøy, coù baøi töôøng thuaät veà buoåi ra maét 
saùch Ca Dao, con Ñöôøng Vaên Hoùa Vieät 
cuûa Bieân khaûo gia Nguyeãn Vaên Nhieäm do 
Nhaø vaên Vuõ Nam toå chöùc taïi Ñöùc Quoác, 
(trang 83).  Xin chuùc möøng anh Nguyeãn 
Vaên Nhieäm.    

Trong thaùng 8 Vuõ Nam cuõng laøm moät 
chuyeán ñi thaêm Vaên Thi só Hoà Tröôøng An 
taïi Troyes, Phaùp, (trang 189).  Thaät buøi 
nguøi nhìn hình aûnh gaøy coøm, xuoáng saéc 
cuûa anh Hoà Tröôøng An.   Vuõ Nam laø Ñaïi 
Dieän Coû Thôm, neân chuùng toâi nôi xa xoâi 
cuõng bôùt aùy naùy ñaõ khoâng theå ñi thaêm Hoà 
Tröôøng An töø maáy naêm nay.   

Vì tình traïng ñau yeáu, gaàn ñaây anh 
khoâng vieát nhieàu, neân Coû Thôm coù yù ñònh 
ñaêng baøi vieát cuûa anh veà Nguyeãn Thò 
Ngoïc Dung, (trang 184).  Ñaây laø chöông 
cuoái cuøng trong 8 chöông cuûa taäp Buùt khaûo 
“Giai Thoaïi Vaên Chöông” do Cô Sôû Coû 
Thôm xuaát baûn naêm 2006.  Chöông naøy  
chöa ñöôïc ñaêng taûi treân baùo naøo. Nhöng 7 
chöông khaùc vieát veà “Vieät Baèng, Dö Thò 
Dieãm Buoàn, Phan Khaâm, Vi Khueâ, Vuõ 
Nam, Traàn Bích San vaø Tieåu Thu” ñaõ laàn 
löôït ñöôïc ñaêng trong baùo Coû Thôm töø laâu. 
Sôû só Ngoïc Dung ngaàn ngaïi vì ñöôïc Hoà 
Tröôøng An khen ngôïi quaù trôøi.  Thoùi 
thöôøng ngöôøi ta yeâu “caùi toâi” cuûa mình 
nhöng laïi khoâng öa “caùi toâi” cuûa ngöôøi 
khaùc. Tuy nhieân, toâi tin raèng quyù ñoäc giaû 
Coû Thôm khaùc ngöôøi, coù taâm hoàn côûi môû 
roäng raõi. Vaên phong Hoà Tröôøng An vaãn 
ñaëc bieät nhö theá, khoâng ai baét chöôùc ñöôïc. 
Anh laø moät nhaân vaät raát quan troïng cuûa 
Tam Caù Nguyeät San Coû Thôm töø thuôû ban 
ñaàu 18 naêm veà tröôùc.  Ngoïc Dung xin caûm 
taï ngöôøi ñaõ vieát toát veà mình. Nhöõng mong 
anh Hoà Tröôøng An ñoïc laïi baøi vieát ñoù vaø 
tìm laïi nguoàn vui cuûa nhöõng naêm veà tröôùc 
chuùng ta thöôøng ñieän ñaøm thuù vò haøng giôø 
khoâng döùt...  
 Sau ñaây chuùng toâi cuõng vinh haïnh 
trình laøng moät ñoạn thö cuûa Giaùo sö Bieân 
khaûo gia, Phaïm Thò Nhung khen taëng Taïp 
chí Coû Thôm trong ñieän thö gaàn ñaây: “Chị 
ở xa nhưng  vẫn theo dõi tin tức sinh hoạt văn 
hóa, văn nghệ, tiệc tùng… của các anh chị em 
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qua những bài tường thuật cùng  hình ảnh 
trên những trang báo, trang mạng của Cỏ 
Thơm... Chị vô cùng khâm phục những vị 
trong Ban Trị Sự đã xả thân hoạt động vô vị 
lợi, vì lý tưởng muốn bảo tồn  văn hóa, văn 
chương  Việt  ở hải ngoại. Đồng thời  đã  
chọn  được cho mình và các anh chị em  
trong Hội  một lối sống lành mạnh, hào hứng 
 vui  tươi và không kém phần thi vị nơi xứ 
người… đã đem lại thêm ý nghĩa cho cuộc 
sống của chúng ta. Nhân dịp Tam Cá Nguyệt 
Cỏ Thơm kỷ niệm Sinh Nhật thứ 18, chị kính 
chúc Tạp Chí Cỏ Thơm mỗi ngày một vững 
mạnh,một thăng tiến. Kính chúc quý anh chị 
trong Ban Trị Sự cùng quý Hội Viên và các 
tác giả từng đóng góp bài vở cho Cỏ Thơm 
luôn luôn được thân tâm an lạc, sáng tác bền 
bỉ.  Phạm Thị Nhung (Paris). 
 
 Moät ñoäc giaû Website Cothom ñaõ göûi 
ñieän thö nhö sau:  Trang cothom tuyeät vôøi, 
ñeïp, sang, ñôn giaûn trong trình baøy, ngöôøi 
laøm ra noù vôùi muïc ñích chính laø gì toâi 
khoâng bieát!  Vì baây giôø, ngöôøi ta laøm ra caùi 
gì cuõng mang tính kinh doanh! Coøn trang 
naøy toâi thaáy haàu nhö mang ñeán cho moïi 
ngöôøi nhöõng kyû nieäm ñaõ maát roài, hoâm nay 
tìm laïi ñöôïc moät goùc nhoû, tuyeät. Caûm ôn 
nhieàu laém. Toâi ñaõ tìm ñöôïc baûn nhaïc MP3 
“Ngaøy veà thaêm nhau”cuûa Hoaøi An do 
Thanh Tuyeàn haùt ôû caùi thôøi kyø ban ñaàu cuûa 
coâ aáy treân trang cothom naày. Ngaøy xöa coøn 
nhoû, ba toâi hay dẵn toâi ñi chôi taïi chôï Chuøa 
- Tænh Quaûng Ngaõi, luùc aáy hai ba con ngoài 
treân xe Lam, toâi nghe ba toâi haùt baøi “Ngaøy 
Veà Thaêm Nhau“, töø ñoù toâi thuoäc, baây giôø 60 
tuoåi roài, tìm maõi treân Intenet bao nhieâu 
naêm khoâng thaáy, may thay môùi ñaây ñoïc 
cothom vaø laáy xuoáng oå cöùng nghe haøng 
ngaøy nhôù laïi thôøi kyø vaøng son cuûa Khuùc 

Tình Ca Haøng Haøng Lôùp Lôùp.  Xin moät laàn 
nöõa.  Caûm ôn.  Tonthathoabinh. 
 Coû Thôm xin caûm ôn Bieân khaûo gia Phaïm 
Thò Nhung vaø ñoäc giaû Tonthathoabinh cuøng 
quyù vò ñaõ töøng khen taëng ñaày khích leä 
khoâng uoång coâng Coû Thôm ñaõ mieät maøi 18 
naêm phuïc vuï vaên hoïc ngheä thuaät.   
 
 Thöa quyù vò, raát ñaùng tieác laø coù nhöõng 
tin vui thì cuõng khoâng traùnh ñöôïc tin buoàn.  
Vaên höõu Leâ Thöông cuûa chuùng ta ñaõ qua 
ñôøi ngaøy 31 thaùng 7, 2013 taïi Denver sau 
nhieàu thaùng ñau yeáu.   Anh ñaõ coäng taùc 
nhieät thaønh vôùi Coû Thôm nhieàu naêm gaàn 
ñaây vaø baøi vieát cuoái cuøng cuûa anh göûi ñaêng 
trong Coû Thôm 62, soá muøa xuaân 2013 laø:  
“Doøng Leä Söû – Duyeân Vieät Tình Chieâm“. 
Caàu mong höông linh Nhaø vaên Leâ Thöông 
yeân nghæ nôi ngaøn thu vónh haèng. 
 
 Sau heát, coù moät vaán ñeà baát ñaéc dó Coû 
Thôm phaûi thöa cuøng quyù vò.  Vì ñöôïc söï tín 
nhieäm, neân caøng ngaøy chuùng toâi caøng haân 
haïnh nhaän ñöôïc nhieàu vaên, thô baøi vieát cuûa 
quyù taùc giaû. Moãi taäp baùo laïi chæ coù soá trang 
giôùi haïn.  Neân moät soá baøi phaûi gaùc laïi, öu 
tieân cho quyù taùc giaû hoäi vieân uûng hoä hieän 
kim.  Giaù bieåu göûi ñi AÂu chaâu moät cuoán Coû 
Thôm gaàn 6 Myõ kim, chöa keå tieàn in moät 
taäp gaàn 4 Myõ kim.   Xin quyù taùc giaû thoâng 
caûm vaø uûng hoä cöôùc phí in aán thì Coû Thôm 
môùi coù theå tieáp tuïc ñöôïc göûi ñeán quyù vò.  
Mong quyù taùc giaû thoâng caûm cho. 
 Kính chuùc quyù vò moät muøa thu an laønh 
may maén.  Vaø Coû Thôm seõ nhaän vaø nghe 
ñöôïc toaøn nhöõng tin vui. 
 

NGUYEÃN THÒ NGOÏC DUNG
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3. Công dụng của trầu cau 
 Trầu cau rất đa dụng, nhất là cau. Thân 
cau được dùng làm cột nhà, làm cầu, người 
ta bắc thành cầu khỉ hay đóng thành bè thay 
cầu ván. Mo cau để lợp nhà, làm quạt, làm 
gầu tát nước, đôi khi còn để đựng đồ như 
gói tiền, gói vàng hay bọc thức ăn. Tàu cau 
thì làm chổi quét sân v.v... 
 Trong Đông-y, ngành thuốc Nam, trầu 
cau được dùng làm thuốc chữa bệnh. Theo 
Đỗ Tất Lợi, lá trầu giã nhỏ ép lấy nước 
chữa viêm mủ chân răng hoặc hòa với nước 
để rửa các vết lở loét, mụn nhọt hay vết 
chàm của trẻ sơ sinh. Lá trầu giã nhỏ để 
nguyên chất đắp lên ngực chữa ho hen, đắp 
lên vú cho sữa ngưng chảy. 
 Còn cau thì vỏ cau chữa bụng đầy 
trướng, bí tiểu, ốm nghén, nôn mửa. 
Hạt cau khô giúp sự tiêu hóa, viêm ruột, sốt 
rét, sán lãi và bệnh chốc đầu trẻ em. 
 Tất nhiên, công dụng chính của trầu 
cau là để ăn. Ăn trầu vừa chắc răng, bổ 
xương, lại vừa ngon miệng, say sưa vui 
chuyện; ngoài ra ăn trầu còn để làm đẹp. 
 Một miếng trầu được gọi là khẩu trầu 
gồm có một lá trầu xanh hay xanh ngả vàng 
têm sẵn, trong để chút vôi; cộng với một 
miếng cau, ngoài là vỏ xanh đậm rồi đến 
cùi có sợi trắng ngà, phía trong, phần trên là 

thịt trắng phau, dưới là hạt nhờ nhờ lòng 
tôm; cộng thêm một lát vỏ mỏng chuyển 
dần từ mầu nâu non đến phớt hồng (thường 
lấy từ rễ các cây chay, mít chay hay cây 
đề...). Nhìn mầu sắc đã thấy đẹp mắt, khi ăn 
vào còn có vị ngọt ngọt của cau, cay cay, 
thơm thơm của lá trầu (toàn thân cây trầu 
có tinh dầu thơm), chát chát của hạt và vỏ 
(có chất tanin), cùng cảm nhận được cơ thể 
đang nóng nóng vì vôi và đầu óc hơi 
choáng váng say vì trong hạt cau có chất 
arécoline làm kích thích thần kinh hệ. 
 Đã vậy, nếu còn được đệm thêm tí quế, 
tí hồi hay tí thuốc lào, thuốc lá thì miếng 
trầu ăn vào càng tăng phần kích thích, làm 
thêm nóng bừng cơ thể, thêm dậy hồng đôi 
má và thêm long lanh cặp mắt. Sau nữa, 
nước cốt trầu có sắc màu đỏ tươi làm hồng 
thắm đôi môi. Người phụ nữ xưa đã biết lợi 
dụng những ưu điểm này của miếng trầu, 
nên họ ăn trầu còn để làm đẹp. 
 Làm đẹp cũng phải biết cách và phải có 
nghệ thuật nữa. Đời nào chả thế, người phụ 
nữ xưa “có trầu chẳng để môi thâm” đã đành, 
mà còn biết cách ăn hai ba miếng trầu liên 
tiếp nhau, tạo cho được một cặp môi đỏ có 
đường viền như sợi chỉ, trông thật quyến rũ, 
được mệnh danh là “môi ăn trầu cắn chỉ”. 
Khác nào ngày nay chị em bạn gái chúng ta, 
sau khi đã tô son trên đôi môi rồi còn lấy bút 
lông vẽ thêm một đường son đỏ đậm thật nhỏ 
quanh vành môi cho đôi môi thêm nổi. 
 Sau hết, trầu cau được sử dụng làm 
phương tiện giao tiếp xã hội, biểu lộ tình 
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cảm và được dùng làm lễ vật trong những 
dịp cưới xin, tang ma, cúng tế gia tiên và 
thần linh. 
 
 4. Trầu Cau Trong Nghi Lễ Cưới Hỏi 
Người bình dân Việt Nam xưa nhờ vào hoàn 
cảnh sống gần gũi với thiên nhiên, nhờ điều 
kiện sinh hoạt tập thể về nông nghiệp, hội 
hè, hát xướng, lại nhờ vào tục mời trầu của 
xã hội... đã giúp cho tình yêu của họ dễ dàng 
nẩy nở, cởi mở, hồn nhiên. Dù thế nào chăng 
nữa, tình yêu của họ cũng không cuồng 
nhiệt, tự do quá trớn đến vượt ra khỏi vòng 
lễ giáo gia đình và phong tục xã hội. 
 Thực tế, người thiếu nữ vẫn hằng nhủ 
lòng “áo mặc sao qua khỏi đầu”, nên khi 
vừa bước vào cuộc tình là không quên nhắc 
nhở bạn về thủ tục đầu tiên: 
- Thương tôi rượu chén, trầu cơi 
  Đến cùng phụ mẫu, đến nơi sinh thành. 
Nếu người con trai còn nghi ngại: 
- Tốn hao anh chẳng màng chi 
  Chỉ e lỡ dở uổng thì trầu cau. 
thì người con gái xin hứa trước một lời để bạn 
vững dạ về trình cha mẹ, rồi nhờ người mai 
mối  đến thưa chuyện cùng song thân nàng: 
- Đợi lệnh song thân em phải vậy 
  Song em quyết một lời rồi, anh hãy cậy 
mai dong. 
 Người con trai sau khi đã được lời hứa 
chắc của bạn lòng , mặt mày hớn hở, đi 
khoe cùng làng, khắp xóm: 
- Tôi về thưa với mẹ cha 
  Chạy lo sáu lễ đem qua cưới nàng. 
 Nhưng khi vào chuyện rồi người ta mới 
thấy, trong ba việc khó khăn ở đời : 
- Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà 
  Trong ba việc ấy thật là khó thay! 
thì việc cưới xin, việc hệ trọng nhất trong 
cuộc đời của mỗi con người, là khó khăn 

nhất, nghi thức cũng nhiêu khê nhất, và tốn 
kém nhất. 
 Trước hết, nhà trai phải đem phẩm vật 
đến cầu cạnh người mai mối, nhờ họ 
chuyển lời cầu hôn đến nhà gái, đúng như 
phong tục đã định: 
- Mâm trầu hũ rượu đàng hoàng 
  Cậy mai đến nói phụ mẫu nàng mới xong. 
 Khi ông mai, bà mối đã trình bầy tự sự, 
nhà gái thấy xứng đôi (xưa theo tiêu chuẩn 
môn đăng hộ đối) thì ưng, liền cho so đôi 
tuổi cô dâu, chú rể; tuổi tác có hợp rồi mới 
bắt đầu tính đến chuyện cưới hỏi. Đâu đấy 
xong xuôi, hai bên gia đình nhà trai, nhà gái 
cho tiến hành các thủ tục hôn phối. Bắt 
chước Trung Hoa, tất cả phải trải qua sáu 
lễ. Đó là: 
 - Lễ Nạp Thái còn gọi là Lễ Sơ Vấn, nhà 
trai đưa lễ vật để tỏ ý đã kén chọn. Lễ này 
nôm na gọi là lễ chạm ngõ hay lễ giạm vợ. 
 
 - Lễ Vấn Danh: hỏi tên tuổi và họ 
người con gái. 
 
 - Lễ Nạp Cát: báo cho nhà gái biết đã 
bói được điềm tốt. 
 
 - Lễ Thỉnh Kỳ: xin định ngày cưới. 
 
 - Lễ Nạp Tệ: tệ là lụa, nghĩa là đem lụa 
hay phẩm vật quí đến nhà gái, nói chung là 
đem đồ sính lễ đến nhà gái trong ngày lễ cưới. 
 
 - Lễ Thân Nghinh: lễ đón dâu. 
Sáu lễ kể trên về sau ta giảm xuống còn ba 
là lễ Sơ Vấn (chạm ngõ), lễ Vấn Danh (ăn 
hỏi) và lễ Thân Nghinh (đón dâu). Nghi 
thức cũng đã được thay đổi phần nào cho 
hợp với phong cách Việt Nam. Theo phong 



 

SỐ 64                                                                                                                                    11 

tục của nước ta thì cả ba lễ này, trầu cau 
đều là lễ vật căn bản . 
 
 - Lễ chạm ngõ: nhà trai chỉ phải đem 
tới nhà gái vài gói trà, hai chai rượu và một 
nhánh cau cùng một xấp lá trầu (tất cả đều 
phải đi số chẵn). Theo tục lệ trong Nam thì 
ngoài trà rượu bánh mứt, nhà trai còn đem 
tới nhà gái một khay trên bầy 2 cái chung 
(ly) nhỏ, 1 nậm rượu và 1 cơi trầu têm sẵn 4 
miếng, để mời anh chị sui mà trực tiếp thưa 
chuyện giạm vợ cho con. 
- Chiếc khăn nhiễu tím đội đầu 
  Quai thao, nón thúng, cơi trầu cầm tay 
  Xu xê, bánh cốm, bánh dầy 
  Anh nhờ cả mẹ cùng thầy đưa sang. 
 Nếu cô dâu, chú rể tương lai chưa hề 
biết nhau thì đây chính là dịp họ được thấy 
mặt nhau, nên lễ này còn gọi là lễ xem mặt. 
Người thiếu nữ từ ngày nhận trầu cau coi 
như đã là dâu con nhà người, tục ngữ có câu: 
“Miếng trầu nên dâu nhà người” là vậy. 
 Tuy nhiên lễ chạm ngõ không quan 
trọng mấy, vì dù sao mới chỉ là “giạm”, 
nghĩa là ướm hỏi trước giữa hai gia đình mà 
thôi. Do đó sau này vì lẽ gì một bên muốn 
bãi bỏ thì cũng dễ dàng, chỉ cần thông báo 
cho bên kia biết chứ không phải thưa kiện, 
bồi thường gì. Thế nên tục ngữ lại có câu: 
“Miếng trầu chạm ngõ là miếng trầu bỏ đi”. 
 
 - Lễ ăn hỏi: trong Nam lễ vật quan 
trọng nhất kỳ này là trầu cau, rượu trà và 
cặp đèn cầy để lễ gia tiên bên gái. Ở ngoài 
Bắc, xưa có lệ vào dịp lễ ăn hỏi, nhà gái 
chia phần trầu bánh cho bà con họ hàng, 
xóm giềng, bạn bè để báo tin lễ đính hôn 
chính thức của đôi trẻ; vì thế nhà trai phải 
dẫn cho đủ số trầu cau, trà bánh, nem trạo 
để nhà gái biếu xén. 

 Sau lễ ăn hỏi, hai gia đình mới bàn đến 
chuyện đám cưới. Theo phong tục xã hội 
Việt Nam xưa, nhà gái được quyền thách 
cưới. Ngoài vụ thách cưới áo quần, chăn 
chiếu, màn gối, nữ trang cho cô dâu, nhiều 
bậc cha mẹ còn đòi thách cưới cả tiền mặt 
để trang trải cỗ bàn thết đãi hai họ, cùng là 
ruộng vườn, trâu bò cho đôi vợ chồng mới 
ra riêng lập nghiệp. Nhiều chàng trai nhà 
nghèo, không theo được đành phải mất vợ. 
- Vắn tay với chẳng tới kèo 
  Cha mẹ anh nghèo, cưới chẳng đặng em. 
 Từ lễ ăn hỏi đến lễ cưới khoảng một hai 
năm, người con trai phải sêu tết nhà vợ. 
Theo tài liệu trong Việt Nam Phong Tục 
của Phan Kế Bính thì bốn mùa xuân hạ thu 
đông, mùa nào thức nấy. Tháng ba thì sêu 
vải; tháng năm sêu dưa hấu, đường, ngỗng; 
tháng chín sêu cốm, hồng, gạo mới, chim 
ngói; tết sêu bánh mứt, cam bưởi. Không 
sêu mà xin cưới thì người ta cho là thiếu lễ. 
 
 - Lễ đón dâu: sáng sớm ngày lễ đón 
dâu, chính bà mẹ chồng đích thân mang 
một cơi trầu, ngoài phủ khăn điều, trong 
đựng 6 miếng trầu, tượng trưng đủ 6 lễ, 
đem tới nhà gái để xin dâu cho trịnh trọng 
(nếu bà mẹ chồng mất sớm mới phải nhờ 
tới bà cô, bà bác hay người chị lớn của chú 
rể đi thay). Đồng thời báo cho nhà gái biết 
trước giờ phái đoàn nhà trai đến để sửa 
soạn nghênh tiếp. 
 Phái đoàn đón dâu gồm vị chủ hôn 
(phải là người trọng tuổi, vợ chồng song 
toàn, con cháu đề huề, kén chọn trong gia 
đình họ hàng chú rể), mặc áo thụng xanh  
cầm bó hương dẫn đầu, sau đến vợ chồng 
người mai dong, tiếp theo là đoàn người đội 
phù trang mang đồ sính lễ, gồm trầu, cau 
(nguyên buồng), trà rượu, bánh mứt, xôi 
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heo... Với người miền Nam còn phải thêm 
đôi đèn cầy lớn, trạm rồng phượng và đôi 
bông tai (hoa con gái) cho cô dâu. Đoàn 
Chú rể và bà con đi sau chót. 
 Cặp đèn cầy nhà trai đưa tới được thắp 
sáng trên bàn thờ gia tiên nhà gái, một phần 
lễ vật đem ra bầy cúng. Sau khi lễ gia tiên 
(4 lạy, 2 vái ) cô dâu chú rể lạy tạ cha mẹ 
vợ (2 lạy, 1 vái), đoạn đi chào ra mắt cùng 
mời trầu, mời thuốc chú bác, cô dì bên vợ . 
Thời điểm này cô dâu chú rể nhận được 
tiền phong bao và lời chúc mừng cùa họ 
hàng  Xong xuôi, lễ vật, cỗ bàn được bưng 
ra đãi đằng hai họ: 
- Anh hai đi cưới chị hai, 
  Mâm trầu, hũ rượu tốn hai mươi tiền. 
 Mua cặp lồng đèn, hai họ cùng lên. 
  Ông cai, ông ký ngồi trên 
  Sui gia ngồi dưới, hai bên họ hàng. 
 Mọi người ăn uống say sưa, chuyện trò 
vui vẻ; chờ tới giờ hoàng đạo (giờ tốt) mới 
đón dâu về nhà chồng. 
 Về tới đằng trai, cô dâu, chú rể lễ gia 
tiên ( 4 lạy 2 vái ) trước  rồi mới lễ tơ hồng 
(4 lạy 2 vái), chủ đích tạ ơn Nguyệt Lão đã 
xe duyên đôi lứa. Lễ tơ hồng cốt yếu có đĩa 
trầu cau, đĩa sôi gấc trên đặt con gà trống 
thiến luộc, mỏ cắm một bông hồng đỏ và 
đôi bạch lạp.   
 Theo tài liệu của Đỗ Thì Kênh G, trên 
nguyệt san Thế Kỷ 21 số 88,  thì lễ gia tiên    
cũng như lễ tơ hồng lúc này đều có bài bản 
sẵn. Có thể mỗi gia đình soạn một bài 
riêng, nhưng đại khái cũng không khác 
nhau là bao. 
 Thí dụ lễ gia tiên: 
- Cung cúc bái trước bàn thờ 
  Kính dâng lễ bạc hương hoa rượu trầu 
  Cùng là phẩm vật trước sau 
  Lòng thành tâm nguyệt thỉnh cầu gia tiên... 

 Lễ gia tiên xong, cô dâu chú rể ra sân, 
quỳ trước bàn thờ Nguyệt Lão để lễ tơ hồng: 
- Cung duy tơ hồng... Nguyệt Lão thiên tiên 
  Xích thằng giao cấu kết nhân duyên. 
  Gối phượng, chăn loan tưng bừng đôi lứa 
  Chèo lan, lái quế êm ấm một thuyền ... 
 Người chủ tế vừa hoàn tất việc xướng 
lễ, bái lễ, chú rể bước tới bàn thờ, nâng 
chung rượu uống nửa rồi trao cho cô dâu 
nhắp phần còn lại, đoạn nhón 2 miếng trầu 
trong cái đĩa đặt trên bàn thờ, chia cho cô 
dâu một miếng, xong hai người cùng ăn. Ðể 
kết thúc buổi lễ tơ hồng, người chủ tế nhấc 
hai cây bạch lạp trên bàn thờ xuống cho 
châu đầu vào nhau để hai ngọn lửa nhập làm 
một, đoạn thổi tắt, hàm ý vợ chồng từ nay 
sống chết cùng nhau, không rời bỏ nhau.  
 Sau lễ tơ hồng, cô dâu chú rể vào nhà 
lạy cha mẹ chồng ( 2 lạy 1 vái) cùng chú bác 
bên chồng, lại được tiền phong bao nữa. 
 Buổi tối, mâm cỗ lễ tơ hồng được hạ 
xuống cho cô dâu chú rể ăn chung. 
 Hôm sau ngày cưới gọi là ngày nhị hỉ 
hay ba hôm sau gọi là ngày tứ hỉ, cô dâu 
chú rể đem heo, xôi – sau này được thay 
bằng trà rượu – về bên ngoại cúng từ 
đường, thăm nhà và đi chào cám ơn bà con 
cô bác. 
 Tục lệ thách cưới và dẫn lễ này không 
chỉ áp dụng trong dân gian mà ngay cả 
trong triều nội. 
 Theo tài liệu của Ông Tiến Hưng, đăng 
trong báo Thế Kỷ 21 số 84, cho biết, vua 
Thiệu Trị có em gái là công chúa Hương 
La, đến tuổi kén chồng. Các quan trong 
triều và hội đồng hoàng gia thấy ông Hoàng 
Kế Viêm đỗ cử nhân, 23 tuổi, là người hiền 
đức, lại là con cụ Hoàng Kim Xán, nổi 
tiếng hiếu hạnh, có bài vị thờ tại miếu Hiền 
Lương, nên đồng thanh tiến cử làm phò mã 
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và được chuẩn y (mặc dầu ông đã có vợ và 
có 1 con gái, đang sống cùng mẹ chồng tại 
làng Văn La, Quảng Bình). Đám cưới công 
chúa trước sau đủ 6 lễ rườm rà, mỗi lễ đều 
có lễ vật, tính chung gồm 2 mâm trầu cau, 2 
trâu, 2 bò, 3 heo, 4 ché rượu, 2 cây gấm, 12 
cây lụa, 10 nén vàng, 36 nén bạc và 2 chuỗi 
ngọc. Ngoài ra còn các thứ lặt vặt khác như 
2 hộp chỉ ngũ sắc, 100 đồng tiền tượng 
trưng sự phú quí, 2 lá thiên tuế tượng trưng 
cho sống lâu, 2 con ngỗng thay cặp nhạn ở 
xứ ta không có (chim nhạn không lìa đôi). 
 Nghi lễ ấn định như thế, nhưng sau Bộ 
Binh và Bộ Lại tâu lên vua về gia cảnh nhà 
trai nên nhà vua chấp nhận mọi chuyện chi 
phí về hôn lễ sẽ do công bố đài thọ. 
 Từ nửa đầu thế kỷ XX trở đi, các nghi 
lễ cưới xin nào quá rườm rà và không hợp 
lẽ đã bị nhiều nhà văn, nhà báo tiến bộ như 
nhóm Phong Hóa, Ngày Nay... viết sách 
viết báo đả kích kịch liệt. Như chuyện 
thách cưới chẳng hạn, sự đòi hỏi quá lố của 
nhà gái có khác gì bán con? Khẩu ngữ “gả 
bán” cũng từ đấy mới có. Nhiều nhà trai 
nghèo phải vay nợ để cưới dâu nên đem 
lòng oán hận, cưới được dâu về rồi cha mẹ 
chồng mới hành hạ cho đáo để: 
- Mất tiền mua mâm 
  Bà đâm cho thủng. 
 Chỉ vì cha mẹ tham của hay vì chút tự 
ái, thích huênh hoang với xóm làng, ra cái 
điều con gái ta cao giá mà để cho con phải 
chịu đọa đầy. Đã vậy, hai vợ chồng trẻ còn 
phải làm việc còng lưng, trầy vẩy để trả nợ 
cưới mà mãi vẫn không xong. 
 Những tục lệ nào phiền nhiễu và vô lý 
như thế, không chỉ bị đả kích mà còn vì xã 
hội đã có nhiều đổi thay, chiến tranh kéo 
dài, kinh tế khó khăn, tiêm nhiễm văn minh 
tây phương nên chúng đã phải suy giảm rõ  

rệt. Tuy nhiên ở ngoài Bắc trước năm 1954, 
và ở trong nam trước năm 1975, lễ ăn hỏi 
vẫn còn giữ lại tục lệ chia trầu cau, trà và 
bánh mứt (thường là bánh dầy bánh chưng, 
sau mới đổi ra bánh xu xê –  (còn gọi là 
bánh phu thê) – hay bánh quế, bánh cốm, 
mứt sen...cho bà con họ hàng, xóm giềng và 
bạn bè. Tất nhiên nhà nào nghèo thì chỉ cần 
chia trầu cau với gói trà nhỏ  cũng đủ. 
 
- Tục ở rể 
 Xưa kia trong Nam không có tục chia 
trầu cau thì lại có tục ở rể. Trong khoảng 
thời gian từ lễ giạm đến lễ cưới kéo dài hai 
ba năm, người con trai phải về nhà vợ ở rể, 
giúp đỡ cha mẹ vợ mọi việc khi được yêu 
cầu, thường là những công việc nặng nhọc 
như cầy cấy, tát nước, dọn nhà, đào giếng... 
ăn uống thì lại kham khổ khiến nhiều chàng 
đã phải than thở: 
- Trời mưa cho ướt lá khoai 
  Công anh làm rể đã hai năm ròng 
  Nhà em lắm ruộng ngoài đồng 
Bắt anh tát nước cực lòng anh thay 
Tháng chín mưa bụi gió bay 
Cất lấy gầu nước chân tay rụng rời! 
 Chẳng qua chàng trai này vì nhà nghèo, 
không đủ điều kiện cưới vợ nên khi ở rể 
phải làm những công việc nặng nhọc để đền 
bù, có vậy nhà gái mới chịu gả con. Trái 
lại,chàng trai nào chữ nghĩa lầu thông thì 
chẳng những nhà vợ nể vì mà còn được 
phục dịch là đằng khác: 
- Ham chi rể học hơn người 
  Ngồi trên phản vọng còn đòi lửa lư. 
(phản vọng là phản kê ở gian giữa, lửa lư là 
lửa than trong cái đỉnh nhỏ, dùng để mồi 
thuốc hút) 
 Như thế ai dám bảo cứ “ở rể” là khổ ?! 
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LÁ THU 
 

Lá vàng như gợi bóng thời gian 

Được mấy mùa xanh vội úa tàn 

Có phải mưa chan trời cố quận 

Hay vì gió cuốn nẻo quan san? 

Cơn sầu lã chã bên thềm mộng 

Nỗi nhớ rưng rưng giữa phím đàn 

Xác rã thân mòn theo tuế nguyệt 

Mà tình non nước dễ nào tan! 

 
nguyễn vô cùng 

 

 -  Tục nộp cheo  
 Ở xứ ta những tục lệ liên quan tới việc 
cưới xin thì ngoài những lễ nghi đã trình 
bày ở trên, còn một tục lệ rất đặc biệt và 
cũng rất quan trọng là tục nộp cheo (tục này 
không có ở Trung Hoa). 
- Nuôi lợn thì phải vớt bèo 
  Cưới vợ thì phải nộp cheo cho làng. 
 Nộp cheo là gì? Khi người con trai 
muốn cưới vợ thì phải nộp một khoản tiền 
hay vật liệu cho làng xã bên người con gái 
(gọi là cheo ngoại) để chứng thị lễ hôn 
nhân, rồi xin tờ cheo ở Lý trưởng trong 
làng, tương tự như tờ hôn thú ngày nay. 
 Muốn cám ơn những hương chức đã 
xét và đã chấp nhận cuộc hôn phối của họ 
là phải phép, người con trai ngoài tiền nộp 

cheo còn phải dẫn thêm xôi thịt, trầu cau, 
trà rượu để khao đãi các vị. 
- Ông xã đánh trống thình thình 
  Quan viên mũ áo ra đình ăn cheo. 
 Bằng chưa nộp cheo, chưa khao đãi thì 
dù đám cưới đã được cử hành trọng thể 
giữa hai họ đến thế nào, làng cũng không 
cần biết, và coi đôi trẻ như chưa thành vợ, 
thành chồng. 
- Ai chồng ai vợ mặc ai 
  Bao giờ ra bảng, ra bài sẽ hay. 
  Bao giờ tiền cưới trao tay 
  Tiền cheo rấp nước mới hay vợ chồng. 
 Cuộc nhân duyên không nộp cheo sẽ 
không có gì là vững chắc vì không được 
làng bảo vệ: 
- Có cưới mà chẳng có cheo 
  Nhân duyên trắc trở như kèo không đinh. 
 Trai gái cùng làng lấy nhau thì tiền 
cheo có được giảm bớt (gọi là cheo nội). 
 Lệ nộp cheo này có xuất xứ từ tục “lan 
nhai”, tức tục bọn trẻ trong làng nhà gái giăng 
dây tơ hồng (lụa đỏ) ở cổng hay trên đường 
làng để đón mừng hôn lễ, có nơi còn đốt 
pháo. Để cảm ơn, nhà trai mời trầu và thưởng 
tiền. Dây được cởi ra, đoàn đón dâu tiếp tục 
lên đường. Về sau nhiều người có ý đồ bất 
chính, họ giăng dây làm trở ngại đường đi với 
mục đích vòi tiền. Tiền không nộp đủ, họ 
không cởi dây cho đi, hoặc họ cắt dây và nói 
những lời không hay. Nhà trai sợ xui, đồng 
thời sợ trễ giờ tốt, cứ phải nộp tiền hết chặng 
này đến chặng khác. Tục “lan nhai” trở thành 
một tục lệ xấu. Triều đình thấy vậy ra lệnh bãi 
bỏ và thay vào đấy, cho phép làng được thu 
tiền cheo. Tiền này sẽ được làng chi dùng vào 
những việc công ích. 
 

Phạm Thị Nhung ( Paris) 
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Câu chuyện Tự Lực Văn Đoàn, 
và những điều chưa nói 

PHẠM THẢO NGUYÊN 

ục đích bài biên khảo này là tìm hiểu 
việc xây dựng báo Phong Hoá Ngày 

Nay và Tự Lực Văn Đoàn trong suốt thập 
niên 1930, đưa đến việc hiện đại hoá nghề 
báo và thúc đấy nguyên một cuộc cách mạng 
văn chương, văn hoá Việt Nam. Đồng thời 
khám phá sự thực về đời sống của thành 
viên Tự Lực Văn Đoàn, cái phần lâu nay vẫn 
bị hiểu lầm. 

Cuối thập niên 1920, Nguyễn Tường Tam 
đi Pháp du học ba năm, đỗ cử nhân giáo 
khoa Vật Lý, đồng thời tìm học thêm nghề 
báo, xuất bản, in ấn, và tham khảo văn 
chương các nước. Đối với ông văn bằng cử 
nhân chỉ dùng để dạy học kiếm sống khi cần, 
và là cái cớ để xin chính phủ thuộc địa cho 
đi du học, phần học thêm mới thật quan 
trọng. Ông hiểu sâu sắc rằng chỉ có báo chí 
và văn học mới giúp dân trí chóng tiến hoá, 
nên trước đó đã bỏ nửa chừng việc học Y 
khoa và Mỹ thuật. Chẳng khác người anh cả 
của làng báo Việt Nam Nguyễn văn Vĩnh, từ 
đầu thập niên 1920 đã mang hết cuộc đời đi 
mở mang báo chí và dịch tài liệu từ nhiều 
thứ tiếng sang tiếng Việt, để giúp dân nâng 
cao kiến thức, hiểu biết thế giới bên ngoài. 
Ông Vĩnh từng nói: “Nước Nam ta sau này 
hay dở cũng ở chữ Quốc ngữ ». 

 Về nước, ông Tam đi dậy trường tư thục 
Thăng Long của Phạm Hữu Ninh, chờ thời. 

Sau khi xin ra báo không xong, gập lúc báo 
Phong Hóa của ông Ninh sắp đình bản vì ế 
ẩm, không người đọc. Ông Tam xin mua tờ 
Phong Hoá, nghĩa là mua cái tên báo, cái 
giấy phép ra báo, rồi thay đổi toàn bộ ban 
biên tập: Nhất Linh Nguyễn Tường Tam 
làm chủ bút, với hai người bạn: Khái Hưng 
Trần Khánh Giư, Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu, 
cùng hai em: Tứ Ly Nguyễn Tường Long 
và Việt Sinh Nguyễn Tường Lân.  

Ngày 22/09/1932  báo Phong Hóa số 14 
của nhóm Nguyễn Tường Tam ra đời, là tờ 
báo trào phúng đầu tiên của Việt Nam. 
Mục đích là: 

Bàn một cách vui về các vấn đề cần thiết: 
Xã hội, chính trị, kinh tế- nói rõ về hiện   
tình trong nước… 
Nhờ tính thời sự và giọng trào lộng châm 

biếm với tư tưởng phóng khoáng về văn học, 
nghệ thuật, tờ báo lập tức nổi tiếng.  
Đó chính là khởi đầu tinh thần dân chủ 

mở rộng và bình đẳng trong tư tưởng, 
văn chương, báo chí của cuộc cách mạng 
chữ nghĩa Việt Nam thế kỷ 20, mà chúng ta 
còn được hưởng tới ngày nay.  

Nhất Linh hiểu rõ là dân chúng chán ngấy 
văn chương, báo chí cổ, chỉ đều đều một 
giọng mô phạm dậy đời, họ chờ đợi một tờ 
báo có tinh thần mới, phù hợp với nhu cầu 
muốn biết, muốn hiểu, muốn tiến về đời 
sống đang thay đổi mạnh mẽ. Cho nên 
Phong Hoá làm một cuộc lột xác báo chí: 
báo ngày càng gần gụi đời thường, qua 

M 
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những bài bình luận về thời sự, kinh tế, xã 
hội, chính trị mới mẻ sắc sảo, và những bài 
phóng sự diễu cợt rất được chờ đón.  

Với dòng văn học nhẹ nhàng dễ đọc, dẫn 
đầu bởi Khái Hưng và Nhất Linh, Phong 
Hoá thay đổi sâu xa chữ nghĩa, câu văn 
Việt Nam với những tiểu thuyết ngắn, dài, 
kịch, thơ mới…. Tất cả được lồng trong 
hình thức mỹ thuật hay, lạ, dí dỏm, có 
duyên, với những truyện vui, văn vui, 
những bức tranh khôi hài. Một loạt nhân vật 
hoạt kê trào phúng được sáng tạo: Lý Toét, 
Xã Xệ, Bang Bạnh... Lúc đầu chỉ có Đông 
Sơn (Nhất Linh) và Tứ Ly vẽ minh hoạ, về 
sau là do những hoạ sĩ hàng đầu, tốt nghiệp 
trường Mỹ Thuật Đông Dương phụ trách.  

Với tinh thần rộng mở vui vẻ, tinh nghịch 
tạo không khí trẻ trung yêu đời, Phong Hoá  
Ngày Nay dần trở thành món ăn tinh thần 
mới, không thể thiếu của dân chúng khắp 
nơi. Số báo phát hành tăng vọt, vượt trên 
5000, rồi trên 10 000, những con số chưa 
từng có trong lịch sử báo chí. 

 Hai nhân tố làm cho Phong Hoá Ngày 
Nay nổi bật lên chính là : Sức trẻ tiên 
phong về văn học nghệ thuật và tinh thần 
chiến đấu trên mặt trận văn hoá kiêm chính 
trị. Ta thấy ở đây cách nhìn, cách nghĩ, 
cách cảm nhận đầy tinh thần đổi mới vì sự 
tồn vong và tiến bộ của dân tộc, đầy khí 
huyết của lớp nhà văn khao khát kéo đất 
nước đến với trào lưu chung của thế giới. 
Tóm lại, Phong Hoá Ngày Nay là cái mới, 
hứa hẹn điều tốt đẹp cho Việt Nam, vì 
vậy đã lôi cuốn hấp dẫn được trí thức và 
tầng lớp trung lưu đến thế. 

Không lâu sau, Nguyễn Thế Lữ, một cây 
viết trẻ, đã có ít nhiều thành tựu về thơ văn, 
về hợp tác với Phong Hoá. Ngay khi thấy 
nhân sự đã đầy đủ, báo đã vững vàng, Nhất 

Linh đề nghị thành lập Tự Lực Văn 
Đoàn, một loại «hạt nhân», để giúp đỡ che 
chở nhau cùng tiến lên, tự lập, không dựa 
vào ai khác «Nguyên tắc là làm ăn dựa trên 
sức mình, theo tinh thần anh em một nhà, tổ 
chức không quá mười người nên không 
phải xin phép nhà nước, không cần có văn 
bản điều lệ: lấy lòng tin nhau làm cốt, chỉ 
nêu ra trong nội bộ, mục đích , tôn chỉ, anh 
em tự giác tuân theo». (theo Tú Mỡ (1)), 
(Lúc đó Pháp trợ cấp cho Nam Phong của 
Phạm Quỳng 600fr mỗi tháng, Trung Bắc 
Tân Văn 500fr mỗi tháng, trong khi một 
lạng vàng giá 30fr). 

Tự Lực Văn Đoàn thành lập vào trung 
tuần tháng 7/1933, gồm toàn bộ nhân viên 
toà soạn Phong Hoá :  Nhất Linh, Khái 
Hưng, Tứ Ly (Hoàng Đạo), Thạch Lam, Tú 
Mỡ, Thế Lữ. Trên Phong Hoá số 56 vào 
ngày 22 tháng 7-1933, nhóm chữ-Tự Lực 
Văn Đoàn đã xuất hiện lần đầu tiên trong 
hai khung quảng cáo sách Hồn Bướm Mơ 
Tiên, và Vàng và Máu :  

 

 
Vì « Không cần có văn bản điều lệ : lấy 

lòng tin nhau làm cốt», cho nên lúc đầu 
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Văn Đoàn không công bố tôn chỉ. Nửa năm 
sau, mới đưa ra trên báo Phong Hoá số #87 
ngày 2/3/1934. Điều này không do ý muốn 
của văn đoàn mà vì bị bên ngoài hỏi thăm 
nhiều quá. Đó là:  

 
 
1-Tự sức mình làm ra những sách có giá 

trị về văn chương chứ không phiên dịch 
sách nước ngoài, nếu những sách này chỉ có 
tính cách văn chương thôi : mục đích để 
làm giầu thêm văn sản trong nước. 

2-Soạn hay dịch những cuốn sách có giá 
trị xã hội, chủ ý làm cho Người, cho Xã hội 
ngày một hay hơn lên. 

3-Theo chủ nghĩa bình dân, soạn những 
cuốn sách có tính cách bình dân, và cổ động 
cho người khác yêu chủ nghĩa bình dân. 

4-Dùng một lối văn giản dị dễ hiểu, ít chữ 
nho, một lối văn thật có tính cách Annam. 

5-Lúc nào cũng mới, trẻ, yêu đời. có trí 
phấn đấu và tin ở sự tiến bộ 

6-Ca tụng những nết hay, vẻ đẹp của 
nước mà có tính cách bình dân, khiến cho 

người khác đem lòng yêu nước một cách 
bình dân. Không có tính cách trưởng giả, 
quý phái. 

7-Trọng tự do cá nhân. 
8-Làm cho người ta biết rằng đạo Khổng 

không hợp thời nữa. 
9-Đem phương pháp khoa học thái tây 

ứng dụng vào văn chương Annam. 
10- Theo một điều trong chín điều này 

cũng được, miễn là đừng trái ngược với 
những diều khác. 

Hiện nay, căn cứ trên Di Cảo « Đời Làm 
báo » của Nhất Linh, được gia đình ông 
cho công bố. Chúng tôi xác định :   

  
       Thành viên Tự Lực Văn Đoàn: 

Ngoài sáu vị đầu tiên, không ai bàn cãi. 
Trên Di Cảo chỉ một mình Xuân Diệu 
có thêm hàng chữ «Có chân trong Tự 
Lực Văn Đoàn». Vậy, thi sĩ Xuân Diệu 
là thành viên thứ bẩy.  

  Những trường hợp dư luận có 
nghi vấn: 

* Đỗ Đức Thu:  Nhất Linh đã chính thức 
gửi thư mời, nhưng ông từ chối, vì không 
muốn bị ràng buộc vào tôn chỉ của bất cứ 
văn đoàn nào.  

* Họa sĩ Nguyễn Gia Trí cũng như các 
hoạ sĩ khác, đều không thuộc Văn Đoàn vì 
không phải là nhà văn, tuy các ông làm việc 
sát cánh trong toà soạn Phong Hoá Ngày 
Nay nhiều năm. 

* Cuối thập niên 1950 tại Saigon, ba nhà 
văn Duy Lam, Tường Hùng và Nguyễn thị 
Vinh, được Nhất Linh lựa chọn dự bị cho 
nhập văn đoàn, nhưng việc không thành. 
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Các nhà văn của Tự Lực Văn Đoàn cùng 
nhau làm việc rất hăng hái suốt gần một 
thập kỷ, trong tinh thần anh em bình đẳng, 
không ai làm chủ, mỗi người bắt buộc làm 
chủ bút trong 6 tháng, khiến Tự Lực trở 
thành một văn đoàn kiểu mẫu chưa ai so 
sánh được (chỉ Tú Mỡ và Xuân Diệu không 
làm việc toà soạn) . Nhờ con mắt tinh đời 
của Nhất Linh, các thành viên được mời 
đều là những tài năng độc đáo xuất sắc 
hiếm có. Và nhờ tinh thần dân chủ, đậm 
chất thân ái kính trọng nhau, đã tạo nên một 
tình thân bền chặt khiến mỗi thành viên đều 
hăng hái làm việc hết mình, tài năng ngày 
càng nẩy nở.  

 
Sự nghiệp văn chương lừng lẫy của họ đã 

được nhiều nhà phê bình công nhận. Khái 
Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam được ca tụng 
là những nhà văn hàng đầu, mở đầu cách 
viết văn mới, tiểu thuyết mới. Thế Lữ, 
Xuân Diệu là những thi sĩ sáng chói, tiên 
phong, xây dựng phong trào thơ mới. Trong 
khi lối viết trào phúng hoá chính trị;  hài 
hước đen tố cáo thực tế khốn cùng của dân 
nghèo, cùng những lời thúc dục tuổi trẻ tiến 
lên theo mới, thay đổi xã hội của Hoàng 
Đạo, đã làm rung động bao trái tim thanh 
niên thuở đó.  

Báo Phong Hoá và Ngày Nay được dân 
chúng hoan nghênh, tinh thần yêu tiếng 
Việt, yêu dân tộc được xây đắp, ẩn tàng 
lòng yêu giống nòi, yêu đất nước. Để tiến 
tới mục đích nâng cao dân trí, xây dựng 
tinh thần cho dân chúng, và mong mỏi 
người Việt trí thức nhìn ra tương lai của 
dân tộc mình, cũng như sửa soạn cho ngày 
đất nước thoát khỏi ách nô lệ; trong những 
năm về sau, nhất là từ khi Mặt trận bình 
dân lên nắm chính quyền ở Pháp, Phong 

Hoá đưa ra nhiều loạt bài như Công dân 
giáo dục, Trước vành móng ngựa, Thuộc 
địa ký ước,… cũng như viết những lá thư 
gửi những người Pháp có tinh thần rộng rãi, 
công bình, hiểu những bất công dân thuộc 
địa phải gámh chịu.  

 

Tranh bà kiểm duyệt (Nguyễn Gia Trí). 
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Những ngón đòn kiểm duyệt của Pháp :  
Lẽ dĩ nhiên, thực dân muốn điều ngược 

lại vì quyền lợi của họ, nên luôn luôn rình 
rập sơ hở để đóng cửa báo. Vì vậy, muốn 
sống sót để tiếp tục nghĩa vụ của mình, thì 
phải che dấu hết sức khéo léo. Ngoài những 
bài viết bị Kiểm Duyệt xoá trắng tràn đầy 
trên báo, Tự Lực Văn Đoàn đã từng nếm 
trải những điêu đứng như sau: 

1)Phong Hoá bị phạt đình bản 3 tháng, từ 
ngày 24/5/1935. Hồ sơ Mật vụ ở Aix en 
Provence, nơi tàng chữ những tài liệu thời 
thuộc địa cuar Pháp, cho thấy: Báo Phong 
Hoá bị phạt 3 tháng vì giễu nhại các quan 
lại Nam Triều. 

 
2) Sau Phong Hoá số 190 ngày 5/6/1936, 

báo bị đóng cửa rút giấy phép vĩnh viễn, 
không lý do. Chúng tôi cho rằng nguyên 
nhân cuối cùng đưa đến hình phạt tối hậu 
này là do bức tranh « Tam anh chiến nhất 
bố» trong số báo này. 

Sau bao năm tháng chơi mèo rình chuột, 
thực dân Pháp  cho rằng Phong Hoá  đã 
dám hé tới điều cấm kỵ: Trong bức tranh 
này, Lý Toét, biểu hiệu dân tộc Việt, đang 
bị ba con chó tấn công xâu xé, mà con dân 
không hiểu, đứng reo hò bên cạnh! Những 
con chó đó là kẻ thù của dân Việt, là «mẫu 
quốc» chứ ai! Báo đã ra lọt, độc giả dân 
chúng thời đó, cũng như hậu thế chúng ta 
sau này, đã được coi tranh. Nhưng Phong 
Hoá không thoát khỏi sự trả thù của Tây, đã 
bị đóng cửa hẳn.  

(Bức tranh không có chữ ký, có nghĩa là 
hoạ sĩ vẽ theo ý kiến của cả toà soạn. Ngoài 
ẩn ý chính trị chửi Tây, tiêu đề “Tam anh 
chiến nhất Bố” còn là một ý tưởng đùa giỡn 
trong văn chương tuyệt hay. Tam anh chiến 
Lã Bố là tên trận dũng chiến của đại tướng Lã 

Bố chống lại ba anh hùng Lưu Quan Trương 
trong sử Tầu thời Tam Quốc.  Chỉ cần “nói 
trẹo” đi một chữ “Lã” thành “Nhất”, thì các 
anh hùng trong sử Tầu hoá thành Lý Toét 
đánh nhau với 3 con chó ngay!). 

 
Tam anh chiến nhất Bố 
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Nhất Linh đoán biết sẽ có ngày Phong 
Hoá bị giết chết. Nên đã phòng hờ. Ông 
nhờ anh ruột là Nguyễn Tường 
Cẩm, một công chức, xin ra báo 
Ngày Nay từ 31/1/1935. Ban 
đầu, báo Ngày Nay rất hiền 
lành, chuyên về văn hoá, thử 
nghiệm ảnh mỹ thuật và phóng 
sự thực tế. Tuy lỗ vốn, báo vẫn 
được giữ cho sống lai dai tới khi 
Phong Hoá mất. Lập tức, toàn 
lực Tự Lực Văn Đoàn và cộng 
sự viên quay sang làm việc cho 
Ngày Nay, làm Ngày Nay trở 
thành một Phong Hoá thứ hai, 
lừng lẫy, hiện đại hơn nữa.  

3/ Ngày 7/1/1939 Nguyễn Gia 
Trí vẽ tranh bìa Lý Toét biếu gà 
cho quan tây trên bìa báo Ngày Nay số 
#144, cho hợp với biểu hiệu « con gà sống 
(trống)» của Pháp, (cocorico), mà hoạ sĩ 
xuýt bị kiện tù, chủ báo Nhất Linh bị khiển 
trách. Lý do: Nói cạnh quan tây thích gái 
(tiếng Pháp: gà mái= “poule”).   

4/  Ngày Nay bị đình bản một tháng, sau 
tờ Ngày Nay số #206, ngày 6/4/1940. Lần 
này do một bức tranh chửi thực dân của 
Nguyễn Gia Trí đăng trong phụ bản.(Hiện 
nay, chúng tôi không có tài liệu này). 

5/ Cuối cùng, sau số 224 ngày 7/ 9/1940, 
Ngày Nay bị rút giấy phép, đóng cửa vĩnh 
viễn, không lý do. 

Thế mà thời nay có những nhà phê bình 
viết rằng Tự Lực Văn Đoàn không biết ai là 
kẻ thù của dân tộc, không biết đả kích Tây, 
quả thật là quá ngây thơ.  

Dưới đây là một tấm ảnh quý hiếm Đồi 
Lim chụp năm 1938. Có 4 thành viên của 
Tự Lực, và 2 người bạn. Có chữ chữ ký của 

Thế Lữ viết đề tặng Xuân Diệu 1938 
(Nguồn: Cù Huy Hà Vũ).     

Từ phải sang trái: Đứng: Hoàng Đạo 
+một người ban. Ngồi: Khái Hưng, Thế Lữ, 
Xuân Diệu+ một người bạn. Hai người bạn 
trong ảnh, chúng tôi không biết là ai, 
nhưng chắc chắn không phải Nhất Linh, 
hay Thạch Lam, hay Nguyễn Gia Trí. 

 
Về Nhất Linh, thủ lĩnh văn đoàn Tự Lực, 
Nhất Linh là một văn hào viết văn đầy 

hứng thú, đầy tài năng. Gập đúng lúc văn 
chương Việt Nam manh nha từ đầu thế kỷ 
20, đang bắt đầu hiện đại hoá, cái nhìn rộng 
lớn của ông đã giúp văn học Việt Nam 
chuyển hoá từ cổ điển tới hiện đại vô cùng 
nhanh chóng. Không có một tác giả nào có 
tác phẩm đi qua đủ các thể loại tiểu thuyết 
rõ ràng bằng Nhất Linh: Từ phong thái cổ 
kính của những năm 1932 và trước đó, như 
Nho Phong, Người Quay Tơ, tới tiểu thuyết 
luận đề xã hội cũ mới với Giấc Mộng Từ 
Lâm, Đoạn Tuyệt, Lạnh Lùng, qua Nắng 
Thu lãng mạn ly kỳ rất được lòng độc giả, 
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chuyển tới tâm lý xã hội với Bướm Trắng, 
Đời Mưa Gió (viết chung với Khái Hưng), 
rồi tiểu thuyết không cốt truyện Đôi Bạn, 
… và sau cùng là hiện đại với Bèo Giạt, 
Xóm Cầu Mới. Đúng là chính Nhất Linh đã 
mở đầu, sau đó là cả Văn học Việt Nam 
tiến tới, xông pha vào những bộ môn mới 
của văn chương cùng thế giới.  

Thêm nữa, giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn 
đã kích thích hoạt động văn hoá trong nước, 
tạo thêm người viết, văn sản trong nước và 
có su hướng khuyến khích người viết đi vào 
các bộ môn chưa được biết đến.Thế Lữ 
từng nói: “AnhTam dậy tôi nhiều điều. 
Giấc mơ của anh lớn quá…” 

 
Nhất Linh, người điều hành Phong 

Hoá Ngày Nay,  
Nhất Linh điều khiển báo Phong Hoá, 

Ngày Nay và nhà xuất bản Đời Nay đặc biệt 
xuất sắc, có phương pháp, có nghề, làm các 
báo đối thủ không sao chèn chân được. Ông 
có con mắt tinh đời, nhận xét rất xác đáng 
tài năng, sở trường của từng tác giả, tìm 
được nhân  tài, cũng như giao phó trách 
nhiệm rất đúng người, đúng việc. Điều này 
giúp các cộng sự viên tin tưởng theo đuổi sự 
nghiệp của mình đến cùng. Nhất Linh 
thường không ép buộc mọi người phải theo 
ý kiến của mình, chỉ khuyến khích. Theo 
nhiều người kể lại mỗi khi ông có một ý 
tưởng, một dự án nào đó, thường tìm đến 
người thích hợp nhất, cùng bàn luận suy 
nghĩ làm chung, khi việc chạy tốt, ông giao 
hẳn cho người công sự, còn ông đi sang một 
dự án khác. Như nhiều truyện ngắn, truyện 
dài lúc đầu có hai tên tác giả, nhưng sau chỉ 
còn một tên. Tuy nhiên, có khi ngược lại: 
Hình tượng Lý Toét, lúc đầu do Đông Sơn 
« đẻ » ra, sau có vô số người vẽ tiếp!  

Nhất Linh có rất nhiều ý tưởng mới với 
những quyết định đặc biệt. Ngoài ý kiến 
tuyệt vời là mua lại báo Phong Hoá cũ, và 
ra thêm tờ báo Ngày Nay phòng hờ, ta có 
thể kể một vài: 

1* Thành lập Tự Lực Văn Đoàn. Đó là 
việc ông hài lòng nhất trong suốt cuộc đời 
văn chương của mình. 

2* Khuyên Khái Hưng đổi loại viết từ 
nghị luận sang tiểu thuyết. Kết quả: Cuốn  
Hồn Bướm Mơ Tiên là cuốn thử tay của 
Khái Hưng, cũng là cuốn tiểu thuyết đầu 
tiên của văn đoàn Tự Lực, đã được độc giả 
hoan nghênh nhiệt liệt. Còn chúng ta được 
một văn hào thay đổi cả cách viết văn, viết 
truyện Việt Nam. 

3* Đề nghị Tú Mỡ chỉ nên tập trung viết 
thơ trào phúng trong Mục Dòng Nước 
Ngược. Nhờ đó Tú Mỡ phản ứng rất nhạy 
bén dí dỏm trước mọi diễn biến thời sự. 
Được nhiều thế hệ yêu thích, Tú Mỡ nổi 
tiếng một thời, như một Tú Xương đời mới, 
lại có dọng Hồ Xuân Hương!  

4* Sáng tác ra hình tượng Lý Toét, tượng 
trưng cho quốc hồn quốc tuý Việt nam, một 
nhân vật hý lộng đi vào văn học  sử. Đông 
Sơn, Nhất Linh vẽ tranh Lý Toét trước hết 
để vui cười, sau để diễu nhại những thói hư 
tật xấu, hủ lậu, mê tín, tham lam ích kỷ… 
của dân ta, để sửa mình. Nhưng quan trọng 
hơn hết là để phê bình các quan tham, thúc 
dục họ làm việc đắc lực cho dân cho nước, 
sửa soạn lòng dân cho việc tranh đấu đòi 
độc lâp sau này. Hay hơn nữa, Nhất Linh 
không giữ tác quyền Lý Toét riêng mình, 
mà rủ tất cả các hoạ sĩ trong và ngoài toà 
soạn cùng vẽ. Ông tạo ra những cuộc thi vẽ 
tranh Lý Toét để có thêm hứng thú, thêm ý 
tưởng, thêm bạn và mở rộng ảnh hưởng của 
Lý Toét.  
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5* Thành lập An Nam xuất bản, Cục 
Xuất Bản ( Société anamite d’Edition) 
(1933). Đến 1934 đổi tên là Đời Nay. Xin 
độc giả lưu ý, các Nhà Xuất Bản thường 
không có nhà in, họ chỉ đưa tác phẩm cho 
các nhà-in-ngoài như Lê văn Tân, Tân Dân, 
Thuỵ Ký… in thành sách, rồi mang về bán 
(bây giờ vẫn vậy). Vì vậy tiền lời chui vào 
túi các đầu nậu giấy, chủ nhà in, các ông tư 
bản, gần hết. Anh em Nhất Linh hiểu 
chuyện đó, nên nhất định để dành vốn đầu 
tư mua nhà in. Việc mua nhà in còn xa, 
chúng tôi sẽ nói tới sau. 

Thoạt đầu An Nam xuất bản các tác phẩm 
của các thành viên Tự Lực. Theo cách in tại 
các nhà in ngoài rồi mang về bán (ngay các 
báo Phong Hoá Ngaỳ Nay cũng vậy). Sau 
đó xuất bản cả sách của các bạn văn ngoài 
văn đoàn, như Vũ Trọng Phụng, Hoạ Sĩ Cát 
Tường, HS Trần Bình Lộc, Vũ Hoàng 
Chương... Từ đó ra sách và bán sách ngày 
mỗi nhiều, tới 5 vạn bản một năm, mỗi 
cuốn sách in khoảng 5 ngàn bản. Nổi tiếng 
đắt khách chẳng kém gì Phong Hoá Ngày 
Nay, Đời Nay là nhà xuất bản đầu tiên của 
nước ta chia lãi cùng tác giả, để các tác giả 
vẫn được giữ bản quyền, khỏi bị bóc lột 
như khi bán tác quyền cho con buôn sách. 

Trên thị trường lúc đó, khi một tác giả có 
tác phẩm văn chương muốn xuất bản, phải 
đưa cho một nhà in hay một hiệu sách, họ 
thường bị ép bán đứt bản quyền với giá rẻ 
mạt. Đó là một cách: “chiếm đoạt tư tưởng 
của người ta, cả một quãng đời niên thiếu 
của người ta, vì theo hợp đồng hai bên đã 
ký thì những tác phẩm kia đã nghiễm nhiên 
trở nên vật sở hữu của ông buôn chữ rồi!” 
!.Rồi (sách) mãi mãi là của họ, của con 
cháu họ, nó sẽ là di sản của nhà họ. Thực, 
hạng buôn người cũng không tàn nhẫn 

bằng hạng buôn chữ… mà khắp trong nước 
không có lấy một nhà xuất bản sách-  xuất 
bản sách theo như các nước văn minh, 
nghĩa là để tác giả được hưởng chung lãi, 
mà vẫn được giữ bản quyền về cuốn sách 
đã soạn” (4)(Nhị Linh Khái Hưng, Viết 
Sách, Xuất Bản Sách).  

6* Đưa tiểu thuyết trinh thám lên báo 
Việt ngữ và tìm ra người sẽ viết thành công 
những tiểu thuyết đó. Theo chuyện kể trong 
gia đình Thế Lữ: 

Bạn có biết tại sao Thế Lữ viết truyện 
trinh thám không?  

- Đơn giản lắm. Hồi ấy báo bắt đầu giảm 
số lượng phát hành, chính Nhất Linh nghĩ 
rằng phải viết truyện trinh thám cho người 
ta đọc, và Thế Lữ là người có khả năng làm 
việc đó. Hết chuyện. 

Sau đó, không chỉ có báo Phong Hoá 
đăng tiểu thuyết trinh thám, mà các báo chí 
Việt cùng nhiều văn sĩ khác cũng theo 
chân. Theo các nhà phê bình có hai nhà văn 
viết truyện trinh thám nổi nhất thời đó là 
Phạm Cao Củng và Thế Lữ. Nhưng Lê 
Phong phóng viên của Thế Lữ có phần 
được yêu mến hơn Kỳ Phát.  

7* Đưa lên báo vấn đề cải cách y phục 
phụ nữ Việt Nam, giao cho Nguyễn Cát 
Từơng, một hoạ sĩ còn rất trẻ, 22 tuổi, phụ 
trách. (Nhất Linh cũng vẽ vài mẫu áo). Thế 
là các bà các cô có Áo dài Lemur, một 
chiếc áo thay đổi cách ăn mặc của phụ nữ, 
và làm chúng ta thật hãnh diện. 

8* Thiết lập Hội Ánh Sáng, cùng các kiến 
trúc sư “Tiếp và Luyện” xây dựng “Nhà 
ánh sáng” thoáng đãng hợp vệ sinh cho 
người nghèo, thay thế nhà ổ chuột…Mời 
gọi các nhà hảo tâm tới họp, làm việc xã 
hội tập thể tại nhiều tỉnh thành của Việt 
Nam. Việc này đã gây một phong trào lớn 
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trong nước, dân chúng chung lòng làm việc 
giúp người nghèo, như tham gia các việc 
cứu trợ cho các nạn nhân thiên tai, bão lụt 
hàng năm, cũng như các tai nạn lớn, tới cả 
giúp nạn đói năm 1945. 

9* Đăng những bản nhạc mới đầu tiên 
của Tân Nhạc Việt Nam lên báo Ngày Nay, 
giúp các nhạc sĩ trẻ tiên phong phổ biến tác 
phẩm tới quảng đại quần chúng, giúp phong 
trào lan rộng. Ngày nay chúng ta có được 
cả một nền Tân nhạc to lớn thật đặc biệt.  

10* Lập trò chơi văn chương cổ điển 
“Câu  Đối” dưới dạng “Thách đối” cũng do 
Thế Lữ phụ trách, làm điên đầu biết bao 
người đọc!  

 
Nhân đây, tôi xin kể lại một câu chuyện 

xẩy ra cho chính tôi: 
Khoảng hai năm trước đây, được biết tôi 

có trong tay một bộ báo Phong Hóa, Ngày 
Nay cũ, đang cùng các bạn hữu tìm kiếm 
cho đủ, làm số hóa từng trang, sửa soạn đưa 
lên mạng cho tất cả mọi người cùng đọc. 
Một người bạn, học giả Cao huy Thuần, 
người đã được đọc toàn bộ Phong Hoá 
Ngày Nay trong tủ sách gia đình từ trước 
năm 1946, viết cho tôi: 

“Tôi không ngờ chị giữ được của quý văn 
hóa đó cho đến nay. Vậy tôi xin đố chị: 

 Ngày Nay đã ra câu đối này trong số 
nào: "Ngày Nay ngày nay in nhà in nhà"  

Câu đố này đọc lên rối tinh, thật ra có 
nghĩa là: 

(Báo) Ngày Nay ngày (hôm) nay, in (tại) 
nhà-in (của) nhà. 

Nhận được thư, tôi ngẩn người, tự hỏi: 
Làm sao có thể tìm nổi một câu đối trong 
224 số báo Ngày Nay, mỗi số lúc đầu là 16 
trang, sau tới hơn 24 trang?  Nên đành xin 
hàng, với lý do:“Thời gian báo Ngày Nay 

phát hành thì tôi... chưa sinh ra đời, nên 
bây giờ mù tịt, không biết tìm ở đâu.” 

 
 Hôm sau, tôi nhận được một thư dẫn: 
“…Cho tới hôm đó, Ngày Nay phải mang 

đi in tại một nhà in. Sau một thời gian, xu 
hào rủng rỉnh, Ngày Nay tậu được máy in, 
in ấn ngay tại nhà in của mình. Cho nên 
hôm đó là một ngày có thể gọi là vinh 
quang. Trí nhớ tôi bây giờ đã bắt đầu khập 
khiễng, nhưng hình như câu đối "Ngày Nay 
ngày nay in nhà in nhà" được phô trương 
như một chiến công, đánh dấu một trang sử 
mới của tờ báo.  

Chuyện chẳng có gì, nhưng cái gì trong 
Ngày Nay cũng đều có duyên như thế. Tự 
Lực Văn Đoàn là một cách mạng ngôn ngữ 
mà hậu thế ghi ơn đời đời…”. 

  Thế là nhờ được “mách nước”, tôi biết 
cách đi tìm câu thách đối trong núi báo 
Ngày Nay cũ. Kết quả là: Trên tờ Ngày 
Nay số 208, ra ngày18/5/1940, có câu đố 
nói trên, trong 2 thông báo, và Ngày Nay số 
#209 ra ngày 25/5/1940 là tờ báo đầu tiên 
in tại nhà-in Ngày Nay. 

Vì « Không cần có văn bản điều lệ : lấy 
lòng tin nhau làm cốt», cho nên lúc đầu 
Văn Đoàn không công bố tôn chỉ. Nửa năm 
sau, mới đưa ra trên báo Phong Hoá số #87 
ngày 2/3/1934. Điều này không do ý muốn 
của văn đoàn mà vì bị bên ngoài hỏi thăm 
nhiều quá. Đó là:  

Báo Phong Hóa và Ngày Nay ngày một 
nổi tiếng, hoàn toàn không có đối thủ trong 
làng báo. Bên ngoài tưởng rằng họ là những 
“nhà tư bản, báo có nhà in!”, mà không 
biết rằng, muốn có tiền mua nhà in, họ đã 
sống cần kiệm, thanh bạch như thế nào: 
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Hai thông báo của Ngày Nay 
 
Nhất Linh kể trong Phong Hoá số #154, 

ra ngày 20/9/1935, bài Lời Nói Đầu (về 
việc thành lập báo Phong Hoá): “ Mỗi 
người mỗi tháng chỉ cần một số tiền đủ 
sống, còn tiền lãi, nếu có, sẽ là của chung 
và sẽ dùng vào những công cuộc chung 
phải làm sau này” 

Tú Mỡ, viết trong cuốn Tiếng Cười (5) : 
“Họ tập trung chung lo tờ báo, anh em 
quyết tâm đem hết tài lực làm việc quên 
mình, không vụ lợi. Bốn anh rường cột 
trong tòa soạn (anh Tam, anh Long, anh 
Giư, anh Thế Lữ) tình nguyện chỉ lĩnh mỗi 

tháng 50 đồng (có nhiều nguồn tin nói 30đ) 
đủ sống(1 người), để dành tiền lãi làm vốn 
cho báo phát triển”  

Và họ đã làm được điều họ muốn: “Xuất 
thân từ những bàn tay trắng, đoàn đã có 
một số vốn khá to, đủ để xây dựng một nhà 
in riêng, để có thể từ nay: 

“Ngày Nay ngày nay in nhà in nhà” 
Đó là câu đối báo đưa ra để thách đối, 

đồng thời để báo tin mừng với bạn đọc”. 
Nhưng, đằng sau tất cả những vinh quang 

đó, mấy ai biết tới những cảnh này:  
Báo Ngày Nay bị Tây rút giấy phép sau 

số #224 ngày 7/9/1940. (Đóng cửa hẳn, 
chấm dứt hẳn sự nghiệp của hai tờ báo nổi 
tiếng nhất nước ta. Hồ sơ mật vụ Tây để ở 
Aix en Provence nín thinh, không hề nói 
nguyên do). 

 Nghĩa là: Sau 8 năm làm báo, với biết 
bao tâm lực, bao cố gắng về tài chính, hai 
tờ Phong Hoá và Ngày Nay chỉ được in tại 
nhà in Ngày Nay từ số #209 tới #224. Hay, 
báo chỉ  được in tại nhà-in nhà 16 số tất 
cả, trên 401 số (tổng cộng cả Phong Hoá và 
Ngày Nay) (hay 4%). 
Để gia đình, con cái sống qua nổi những 

ngày tháng thanh bạch đó (từ 1932 tới 
1940, và sau đó), phải có người làm lụng 
buôn bán tần tảo ngược xuôi. Người đó 
chính là những người mẹ, người vợ cuả các 
thành viên nổi tiếng như cồn của Tự Lực 
Văn Đoàn, những tác giả được (bị) mang 
nhãn hiệu “tư bản”, bị ghen tị vì thành công 
lừng lẫy. 

Bây giờ tôi xin kể những việc làm của 
các bà Tự Lực:  

- Bà Nhất Linh buôn cau khô nuôi gia 
đình. Bà kể với các con (anh Nguyễn 
Tường Thiết thuật lại qua điện thoại): “Khi 
đi dậy học ở trường Thăng Long thì lương 
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của cậu mang về là 200 đồng, đến khi làm 
báo, báo bán chạy lắm, nhưng cậu chỉ 
mang về có 20 đồng thôi” (chắc ông chủ 
báo giữ lại ít tiền túi, để tiêu vặt suốt tháng: 
nào xe cộ, chè tầu, thuốc lá,  nào giúp gia 
đình, giúp người nghèo…). 

- Bà Hoàng Đạo nuôi gia đình hoàn toàn. 
Anh Nguyễn Lân, con Hoàng Đạo nói qua 
điện thoại: “Bác Tam còn mang về 20đ, chứ 
ba tôi chẳng bao giờ đưa một đồng nào về 
cho vợ con hết”. 

Theo hồi ký của bà Nguyễn thị Thế, em 
gái Nhất Linh, thì lúc này các vị Nguyễn 
Tường còn chung nhau trả tiền nuôi mẹ, 
tiền thuê nhà ở Hà Nội để đưa cụ bà 
Nguyễn Tường Nhu về sống gần các con 
các cháu. 

- Bà Khái Hưng dù có hoa lợi riêng, cũng 
phải mua bán tần tảo thêm mới đủ chi tiêu 
(Trần Khánh Triệu, Ba tôi).  

- Bà Thế Lữ, ở Hải Phòng hành nghề bà 
lang, chữa bệnh trẻ con gia truyền (truyền 
dạy từ gia đình mẹ của Thế Lữ). Bà làm 
thuốc, đầu tắt mặt tối cơm nước nuôi một 
đàn con và thay chồng phụng dưỡng mẹ 
già. Thi sĩ đang ở Hà Nội làm báo, mỗi 
tháng về thăm một, hai lần. Ông bán cả đất 
mẹ cho để lấy tiền làm kịch với bạn bè.  

Chúng ta đừng quên các bà vợ trong bóng 
tối đó, họ không phải là những nhà tư bản, 
rủng rỉnh xu hào. Sau này đọc bài Tâm tình 
của người con, Nguyễn Tường Thiết viết về 
Nhất Linh, tôi đã thật sự cảm động: 
“…Chúng tôi thường hay nói đùa: “Cậu có 
nhiều cái “sĩ” quá, này nhé: văn sĩ, hoạ sĩ, 
nhạc sĩ, thi sĩ, và kiêm cả “chiến sĩ” nữa. 
Nhưng không mấy ai biết là ông còn có một 
cái “sĩ” nữa mà có lẽ ông hãnh diện nhất 
trong những sĩ vừa kể, đó là “hàn sĩ”. Ông 

sống nghèo, trong sạch, và rất kiêu hãnh về 
điều này. 
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Trong hai năm 1962-63, tất cả bố mẹ con 
chúng tôi chen chúc nhau ở trên một căn gác 
rộng 4mx12m lầu 2 chợ An Đông, vì dưới 
nhà là giang sơn buôn bán của bà cụ tôi mà 
các bồ (đựng) cau đã chiếm hơn nửa. Chính 
tôi cũng không chịu được cảnh bần hàn này, 
nên có lần trong bữa ăn có ai than thở về 
cảnh sống chật chội. Ông cáu, cầm bát đứng 
dậy, cái bát run run trong tay:  

“Mình phải hãnh diện là nhà mình 
nghèo chứ!”.  

Suốt đời chúng tôi không bao giờ quên 
được câu nói này. Tiếc rằng lúc đó chúng 
tôi không hiểu được cái chiều sâu của câu 
nói, chắc ông cũng cảm nhận được điều đó, 
nên càng tỏ ra buồn phiền hơn.”(6) 

Khoảng đầu những năm 1940, Nhất Linh 
bị thực dân Pháp theo dõi. Để mật vụ cho 
rằng mình mê nhạc, không làm chính trị, 
ông tạo ra việc đi thổi kèn cho một dàn 
nhạc, có lẽ là ban nhạc đầu tiên của người 
Việt, tên là Diễm Hoa của Thẩm Oánh và 
Dương Thiệu Tước. Sau đó thoát ra hải 
ngoại. Khi báo Ngày Nay bị đóng cửa, nhà 
in Ngày Nay và nhà xuất bản Đời Nay còn 
hoạt động, đã xuất bản thơ, tiểu thuyết, sách 
Hồng nhiều hơn trước. Lúc này các thành 
viên nhận được ít tiền chia lời thất thường 
của Đời Nay. Nhờ vậy, cũng đã giúp được 
các gia đình qua ngày, trong thời buổi rất 
khó khăn.  

Một vài cố gắng của Thạch Lam và Khái 
Hưng ra báo Chủ Nhật, rồi cũng sớm bị rút 
giấy phép. Năm 1941, Hoàng Đạo, Nguyễn 
Gia Trí và Khái Hưng bị Pháp bắt tại Hà 
Nội, mấy tháng sau bị đưa lên phát vãng tại 
Vụ Bản, Hòa Bình. Hoàng Đạo và Nguyễn 
Gia Trí bị tra tấn tàn nhẫn. Tới 1943, Pháp 
đưa Nguyễn Gia Trí về quản thúc ở Thủ Đầu 
Một. Hoàng Đạo, Khái Hưng ở Hà Nội.  

Trong khi các anh vắng bóng, Thạch Lam 
trông nom nhà xuất bản một mình. Năm 
1942, ông mất trong thiếu thốn vì bệnh lao, 
khi mới 32 tuổỉ. Bác sĩ Nguyễn Tường 
Bách, người em út, đứng ra tiếp tục nhà 
xuất bản Đời Nay. Tháng 4/1945 ra cuốn 
Hoa Niên (tức Nghẹn Ngào) của Tế Hanh 
là cuốn cuối cùng. 

Năm 1946 Tự Lực Văn Đoàn tự giải tán. 
Nhà in mang bán, mỗi thành viên có cổ phần 
được chia 6 nghìn đồng. Thế Lữ mang tiền 
về Hải Phòng chia cho mẹ và vợ con, trước 
khi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ (7). 

 
 80 năm trôi qua, Phong Hoá Ngày Nay 

vẫn còn là đỉnh cao của văn chương, báo 
chí Việt Nam. Đó là một kho tàng văn hoá 
mà chúng ta còn học được nhiều điều…   

 
Phạm Thảo Nguyên 

(New York) 
_________________________________  
 
Thư Mục: 
(1) Tú Mỡ, Tạp chí Văn học, HN, số 

tháng 5,6/1988. 
(2) Nhất Linh, Di cảo  « Đời làm báo».  
(3) (5) Tú Mỡ,Tiếng Cười NXB Hội Nhà 

văn, HN, 1993.  
(4) Khái Hưng, Viết Sách, Xuất Bản 

Sách, PH#101. 
(6) Nguyễn Tường Thiết, Tâm tình của 

người con, Nhất Linh, Người Nghệ Sĩ. 
Người Chiến Sĩ, nhiều tác giả, Thế Kỷ, 
California, USA, 2004.   

(7) Song Kim, Hồi ký: Những chặng 
đường sân khấu, 1995. 
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ẨM TỬU  
KHÁN MẪU ĐƠN 

 
Kim nhật hoa tiền ẩm  
Cam tâm tuý sổ bôi  

Đãn sầu hoa hữu ngữ:  
Bất vị lão nhân khai. 

Lưu Vũ Tích 
____________________ 

 
UỐNG RƯỢU  

NGẮM MẪU ĐƠN 
 

Hôm nay uống rượu bên hoa 
Say sưa mấy chén quả là lòng vui 

Chỉ e hoa sẽ thốt lời: 
Nào đâu có nở cho người già nua. 

 
TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 

chuyển dịch 

 
 

AUTUMN FIRES 
 

In the other gardens 
And all up the vale, 

From the autumn bonfires 
See the smoke trail! 

 
Pleasant summer over 

And all the summer flowers 
The red fire blazes, 

The gray smoke towers. 
 

Sing a song of seasons! 
Something bright in all! 
Flowers in the summer, 

Fires in the fall! 
 

ROBERT LOUIS STEVENSON 
(1850-1894) 

 
 

LỬA THU 
 

Trong vườn khắp chốn đó đây 
Và thung lũng ở muôn nơi 

Ngọn lửa thu bập bùng cháy 
Nhẹ dâng làn khói chơi vơi! 

 
Mùa hè vui đã trôi qua 

Úa tàn theo những cánh hoa 
Ánh lửa hồng lên chói lọi 

Màn khói lam bốc nhạt nhòa. 
 

Hãy hát lên đón mùa sang! 
Khúc ca tươi sáng rộn ràng! 
Mùa hè hoa phô sắc thắm, 

Mùa thu lửa đẹp thênh thang! 
 

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 
chuyển ngữ 
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TÍNH GIỄU NHẠI VÀ TINH THẦN HẬU HIỆN ÐẠI  
TRONG NHỮNG TÁC PHẨM  

CHƯA XUẤT BẢN CỦA HOÀNG ÐẠO 

 

  

ÐẶNG THƠ THƠ 
 20.07.2013 

 
oàng Đạo thường được nhắc tới như lý 
thuyết gia của Tự Lực Văn Đoàn 

(TLVĐ), linh hồn chống đối của Phong 
Hóa và Ngày Nay (PH_NN), ngòi bút vô úy 
trong đấu tranh cách mạng (Võ Hồng, 37-
38). Tuy vậy, viết và nghiên cứu về Hoàng 
Đạo không dễ, vì công việc này đòi hỏi một 
cách tiếp cận khác với những người viết 
khác trong TLVĐ: nghĩ đến Nhất Linh, 
Khái Hưng, hay Thạch Lam, chúng ta thấy 
họ là nhà văn, nghĩ đến Thế Lữ, Tú Mỡ, 
hay Xuân Diệu, chúng ta biết họ là nhà thơ. 
 Khi nghĩ về Hoàng Đạo, chúng ta khó 
quy về một mặt, một thể loại, một khuynh 
hướng để chỉ dựa trên đó mà nhận định đầy 
đủ, khách quan, và công bằng về ông. 
 Trong quá trình thực hiện một vài 
chuyên đề về Hoàng Đạo, tôi “khám phá” 
ra ông như một trí thức đa diện: nhà báo, 
nhà văn hóa, nhà tư tưởng, nhà văn hiểu 
theo nghĩa rộng, nhà cách mạng xã hội, dựa 
trên những gì ông đã viết ra không ngưng 
nghỉ trong thời gian làm PH-NN, trong đó 
ông đóng vai trò chủ lực về đường lối và 
chủ trương vận động xã hội, văn hóa, chính 
trị với mục tiêu là cách mạng giải phóng 
Việt Nam khỏi sự đô hộ của thực dân Pháp. 
 

 
Cùng với Nhất Linh và Khái Hưng, 

Hoàng Đạo là một trong những nhà văn dấn 
thân nhất của TLVĐ. Các bài viết của ông 
phần lớn thuộc thể loại biên khảo và tiểu 
luận, nội dung của các bài viết đòi hỏi sự can 
đảm, lòng yêu nước, và kiến thức uyên bác, 
mang tính tranh đấu và đối đầu trực diện với 
thực dân Pháp, mang tính giáo dục quốc dân 
và truyền bá những tư tưởng cấp tiến, để 
trang bị kiến thức chính trị xã hội và tạo tinh 
thần cách mạng cho thanh niên thời ấy. 
Trong thời gian làm Phong Hóa (từ số đầu 
ngày 16/6/1932 đến số cuối 190 ngày 
5/6/1936), ông phụ trách các mục Người Và 
Việc, Từ Nhỏ Đến Lớn, Từ Cao Đến Thấp. 
Cùng thời gian này ông còn viết Trước Vành 
Móng Ngựa, Những Cuộc Điều Tra Phỏng 
Vấn Không Tiền Khoáng Hậu, và Tam Quốc 
Chí Diễn Nghĩa, là những thể loại khác mà 
tôi sẽ trình bày sau trong phần nhận định ông 
như một nhà văn đương đại.  
 Hoàng Đạo là cây viết đảm trách phần 
chính luận về nội dung và đường hướng của 
tờ Ngày Nay từ 30 tháng 1, 1935 đến số 
cuối cùng 6 tháng 8, 1940. Chúng ta thấy 
HĐ luôn luôn thực hiện một công trình dài 
hơi nào đó dàn trải qua phần tiểu luận trong 
suốt 224 số báo, bên cạnh các mục thường 
xuyên Người và Việc, Từng Tuần Lễ Một, 
và Ngày Nay Trào Phúng. Ông đi từ Mười 
Điều Tâm Niệm viết cho tầng lớp thanh 
niên, Vấn Đề Cần Lao nhận định về thực 

H 
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trạng lao động dưới chế độ Pháp thuộc, 
Chính Trị và Đảng Phái giới thiệu và phân 
tích các chế độ và chủ nghĩa chính trị cách 
mạng trên thế giới, Công Dân Giáo Dục 
hướng dẫn bổn phận và nghĩa vụ của một 
người dân trong xã hội vừa trong tư cách 
một công dân thế giới, Thuộc Địa Ký Ước 
là một bản cáo trạng xác thực về chủ nghĩa 
và chế độ thực dân. Có Cứng Mới Đứng 
Đầu Gió là loạt bài cuối cùng của Hoàng 
Đạo về các vấn đề luật pháp trong xã hội 
Việt Nam thời đó. Trong loạt bài này ông 
lấy bút hiệu Tường Vân, từ Ngày Nay số 
200 đến số cuối cùng 224. Riêng trường 
hợp cuốn Bùn Lầy Nước Đọng, năm 1938 
vừa xuất bản đã bị Chính Phủ Thuộc địa 
Pháp ra lệnh thu hồi, cấm tàng trữ và lưu 
hành vì nội dung cấp tiến bị coi là nguy hại 
cho chế độ thực dân Pháp. Tất cả những 
công trình vừa kể, trừ Mười Điều Tâm 
Niệm và Bùn Lầy Nước Đọng, đều chưa 
được xuất bản vì Ngày Nay bị đóng cửa sau 
số báo ngày 7 tháng 9, năm 1940 và cuối 
năm đó Hoàng Đạo bị Pháp bắt giam và 
đưa đi an trí tại Vụ Bản. Ông bị tra tấn bằng 
nhiều cực hình dã man và đây có thể là 
nguyên nhân dẫn đến cái chết trẻ ở tuổi bốn 
mươi hai của một người trước đó khỏe 
mạnh và có nếp sống mẫu mực điều độ. 
Với vai trò đầu não trong TLVĐ và PH-
NN, những công trình nghiên cứu về ông 
không nhiều. Tôi chỉ được biết số chuyên 
đề về Hoàng Đạo do tạp chí Văn thực hiện 
năm 1968 tại Sài Gòn, cuốn Hoàng Đạo- 
Nhà Báo- Nhà Văn của tác giả Vu Gia (nxb 
Văn Hóa, Hà Hội, 1997), và chuyện đề 
Hoàng Đạo do Tạp Chí Thế Kỷ 21 thực 
hiện, số 199, tháng 11 năm 2005 ở 
 California. Tôi cho rằng vì những 
nguyên do sau: 

 1. Phần lớn những công trình của HĐ 
chưa được xuất bản. Tất cả vẫn còn nằm 
trong mấy trăm số báo Phong Hóa-Ngày 
Nay, cho đến gần đây mới được số hóa và 
công bố trên mạng.  
 2. Khi nhận định về HĐ, theo nhà văn 
Thế Uyên trong bài viết “Đọc và Đặt Lại Vị 
Trí Hoàng Đạo” (74), phần lớn những người 
viết đều chỉ biết tới hay chỉ coi trọng con 
người HĐ nhà văn, và lơ là con ngươi HĐ 
toàn diện. Theo nhà phê bình Thụy Khuê, 
phần lớn những nhận định về Hoàng Đạo 
trong nước được viết theo “kiểu phê bình 
thành kiến, xây dựng trên thành kiến của 
một người khác” (30), bắt nguồn từ việc 
đánh giá đầy thiên kiến của Vũ Ngọc Phan, 
và sau đó được Nguyễn Văn Xuân trên tạp 
chí Văn 107&108 và Văn Tâm trong cuốn 
Từ Điển Văn Học dựa trên đó viết tiếp hay 
sao chép, là một thí dụ điển hình. 
 3. HĐ xử dụng hầu như tất cả những 
thể văn: nghị luận, biên khảo, ký sự, sáng 
tác, châm biếm, giễu nhại. Trong khi đó, 
khuynh hướng chung khi nhìn Tự Lực Văn 
Đoàn, là nhìn về mảng tiểu thuyết, và thơ 
mới. Vì vậy chỉ có hai cuốn Con Đường 
Sáng và Tiếng Đàn của ông được kể vào 
thể loại sáng tác. Trong bài viết này, tôi sẽ 
không khảo sát Con Đường Sáng, là cuốn 
truyện dài HĐ viết tiếp sau khi Nhất Linh 
đã hoàn tất một vài chương đầu, lý do là vì 
cuốn truyện này vẫn theo hình thức chung 
của tiểu thuyết TLVĐ.  
 4. Những sáng tác khác của HĐ không 
nằm trong khuynh hướng tiểu thuyết thông 
thường của TLVĐ. Trong Hậu Tây Du, 
Những Cuộc Phỏng Vấn Không Tiền 
Khoáng Hậu, ngôn ngữ chủ đạo của HĐ là 
trào phúng, giễu nhại, và châm biếm. Một 
lý do nữa, tuy không hiển hiện, nhưng có 



 

30                                                                                                                             CỎ THƠM 

thể cảm nhận, là cách các nhà phê bình Việt 
Nam nhìn về thể loại châm biếm, trào 
phúng, giễu nhại trong văn học, coi nhẹ thể 
loại sáng tác này. Đây là một điểm khác với 
cách văn học Tây Phương trong cách nhìn 
và đánh giá thể loại giễu nhại hài hước. 
 Vào thời điểm của TLVĐ, những tiểu 
thuyết của Nhất Linh, Khái Hưng đã định 
hình một khái niệm chung thế nào là tiểu 
thuyết, và đã hình thành những nguyên tắc 
chung về cấu trúc, chất liệu, bố cục, nhân 
vật. Những thứ HĐ viết mà tôi sẽ phân tích 
sau đây không thuộc vào dòng tiểu thuyết 
đó. Tuy không thể bỏ qua giá trị tư tưởng 
và văn học trong những tác phẩm này, 
người đọc có thể gặp lúng túng khi tìm cách 
xếp loại chúng. Một trong những đặc tính, 
và cũng là bất lợi cho thể loại giễu nhại, là 
tác động của nó tùy thuộc vào sự nhìn nhận, 
ghi nhớ, và thấu hiểu những tác phẩm 
nguồn bị chúng giễu nhại, cả về phong cách 
lẫn diễn ngôn. Khoảng cách thời gian giữa 
công chúng đọc và tác phẩm giễu nhại càng 
xa thì việc dựng lại bối cảnh ra đời, mục 
tiêu, lẫn đối tượng bị giễu nhại càng thêm 
khó khăn. Điển hình là thời gian đã tạo ra 
những nứt rạn và mảnh vụn trong kiến thức 
người đọc đương đại về những vấn đề đặt 
ra trong những hài kịch cổ Hy Lạp của 
Aristophanes hay Euripides (Dentith 39). 
Ngoài ra, những bài châm biếm giễu nhại 
hay được nhìn như thể loại báo chí có tác 
động cấp thời hơn là một tiểu thuyết để nói 
lên những vấn đề lớn lao của con người và 
đời sống. Nhưng ở vào thời điểm hiện nay, 
trong bối cảnh văn học hậu hiện đại, tôi 
nghĩ chúng ta nên thử tìm ra một cách đọc 
mới về HĐ để có thêm một nhìn nhận khác 
hơn về những điều ông viết. Tôi sẽ tập 
trung vào việc phân tích và so sánh những 

tác phẩm chưa xuất bản (trừ Trước Vành 
Móng Ngựa) của HĐ trong tương quan với 
hình thức văn chương hậu hiện đại, cách 
vận dụng những chất liệu văn hóa đại 
chúng vào tác phẩm, và việc sử sụng thể 
loại giễu nhại hiện nay trong phim ảnh, tư 
liệu, và truyền thông truyền hình. 
 
 1. Các thuộc tính Hậu Hiện Đại trong 
những sáng tác chưa công bố của Hoàng Đạo:  
 Là một trào lưu, một phong cách, hậu 
hiện đại và khái niệm giễu nhại ở đây bao 
gồm việc nhái lại, dưới nhiều hình thức, các 
tác phẩm văn hóa hay nghệ thuật khác, bao 
gồm nhưng không giới hạn trong kiến trúc, 
âm nhạc, kịch nghệ, văn chương. Việc nhái 
lại này mang tính hài hước hoặc châm chọc, 
thông qua cách xử dụng ngôn ngữ, văn 
phong, hay dựng lại cốt truyện và nhân vật 
phỏng theo những văn bản trước đó. Giễu 
nhại và châm biếm, bàn về những vấn đề 
trọng đại hay phù du, mang trong nó bản 
chất hiện sinh, thể hiện qua nhiều hình thái 
nghệ thuật, từ Dada và Pop Art trong tạo 
hình, đến âm nhạc của Erik Satie và 
Moussorgsky, đến múa hiện đại của Myra 
Kinch, cho đến các show truyền hình 
sitcom, cartoon, cho đến điện ảnh như các 
phim tài liệu của Michael Moore chẳng 
hạn. Việc xếp loại châm biếm và giễu nhại 
là một định nghĩa mở cho bất cứ những vấn 
đề nào mang thông điệp về con người và 
chính kiến, kể cả tranh vẽ trên đường phố 
(graffiti), những cuốn niên giám sự kiện thế 
giới (almanac), những ghi chép trong văn 
phòng, những liên hoan phim giễu nhại 
(Mock Festivals). 
 Đặc tính của văn chương hậu hiện đại là 
sự pha trộn nhiều thể loại, văn bản không bị 
đóng trong một thể loại cố định, văn bản 
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mang tính phân tán, phân mảnh, nội dung văn 
bản mang tính nước đôi hay đa nghĩa, và đặc 
biệt là tính liên văn bản trong tác phẩm – 
trong đó sự quy chiếu với những văn bản 
trước đó trong quá khứ đóng một vai trò đáng 
kể. Các tác phẩm hậu hiện đại xử dụng nhiều 
thông tin và tự sự trong văn hóa đại chúng, 
nhiều khi xử dụng những yếu tố này theo 
cách rất thặng dư, lạm phát, và bất định, dẫn 
đến việc tác phẩm không không có một kết 
thúc rõ ràng. Ngoài ra, giễu nhại mang tính 
cách chủ đạo trong việc quy chiếu đến những 
văn bản khác. Có thể kể những tác phẩm hậu 
hiện đại xử dụng giễu nhại và liên văn bản 
như Possession của Antonia Byatt (1990), 
The Cure for Love của Jonathan Bate (1998), 
Oscar and Lucinda của Peter Carey (1988), 
The British Museum is Falling Down của 
David Lodge (1965), và nhiều tác giả khác 
theo phong cách này như Umberto Eco, John 
Fowles, Jonathan Coe, Alasdair Gray, John 
Barth, vv… Mặc dù có những khác biệt, các 
tác phẩm vừa kể đều mang một đặc tính 
chung là việc xử dụng lại những sản phẩm 
văn hóa hay/và văn học trước đó trong quá 
khứ, và cho thấy tính liên tục và cùng lúc 
khoảng cách giữa những tác phẩm hay sự 
kiện văn hóa được quy chiếu lúc đó với chính 
bản thân tác phẩm hậu hiện đại (Dentith 164). 
 
 2. Hậu Tây Du và Tam Quốc Chí 
Diễn Nghĩa, tính liên văn bản, vận dụng 
văn hóa đại chúng, và tinh thần giễu nhại: 
 Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (PH số 131 
– PH số 138) ít được nhắc đến vì Phong 
Hóa bị đóng cửa sớm vào năm 1936. 
TQCDN xử dụng hình thức liên văn bản 
dựa trên một tác phẩm rất phổ cập trong 
văn hóa đại chúng và thêm thắt nhiều yếu 
tố thời sự chính trị, dẫn đến nhiều cách và 

nhiều tầng đọc khi tiếp cận văn bản. Việc 
đọc một tác phẩm liên văn bản thú vị ở chỗ 
nó mở ra nhiều thời gian chồng lấp trong 
một không gian, nhiều thứ văn hóa tương 
tác và nhiều lớp ngữ nghĩa trên một không 
gian truyện. Trong TQCDN, HĐ cho những 
nhân vật được “tôn sùng” như Lưu Bị, 
Quan Công, Khổng Minh hành xử một cách 
trẻ con ấu trĩ như một cách lật đổ những 
thần tượng văn hóa Trung Hoa khỏi tâm 
thức Việt. Cuối truyện ông dựng cảnh Tôn 
Phu Nhân đi chơi với Lưu Huyền Đức bằng 
một kỹ thuật “phá rối” ngôn ngữ:  
“Trong khoang thuyền, Tôn Phu Nhận tựa đầu 
lên vai Huyền Đức mà cất tiếng hát du dương: 
Nói với tôi ái tình…  
Lại nói với tôi những cái đồ mềm… 
Bài hát ấy truyền tụng đến tận bây giờ. Có 
người Pháp thấy hay, phổ vào đàn tây và 
dịch ra rằng: 
Parlez-moi d’amour… 
Recitez-moi des choses tenders…” 
 Vì khoảng cách thời gian, tôi không 
chắc nguyên nhân dẫn đến đoạn giễu cợt 
này. Tham khảo ý kiến của nhà phê bình 
Thụy Khuê, tôi được giải thích có lẽ HĐ 
“muốn chế Ngô Tất Tố; vì lúc đó cụ Tố là 
cụ đồ nho, hay bị chế giễu là không biết 
chữ Tây, mà nhóm Ngô Tất Tố là nhóm đối 
lập với TLVĐ, hoặc cũng có thể HĐ muốn 
chế Phạm Quỳnh, là ngưòi mà ông cho là 
cứng ngắc; không có tình cảm, nên thay vì 
dịch des choses tendres là những lời êm ái, 
thì lại dịch sát nghiã là những cái đồ mềm.” 
Ngay cả khi không thể chắc chắn đối tượng 
của việc giễu cợt này, rõ ràng khái niệm 
dịch thuật ở đây đã bị “đánh phá” trong tinh 
thần hậu hiện đại: trên thực tế, một bài hát 
tiếng Tây dịch lủng củng sang tiếng Ta, 
nhưng trong văn bản lại là nguyên tác tiếng 
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Việt rồi người Pháp phổ nhạc và dịch sang 
tiếng Pháp. Đây là tinh thần mập mờ, nước 
đôi, đa nghĩa, dùng ngôn ngữ Việt xâm nhập 
vào ngôn ngữ Pháp, khuấy rối ngôn ngữ của 
kẻ mạnh bằng tinh thần giễu nhại, châm 
biếm, trào phúng của trí thức yêu nước Việt 
Nam. Đặt tiếng Việt song song và ngang 
hàng với tiếng Pháp, Hoàng Đạo muốn giễu 
cợt những kẻ sính tiếng Pháp cho ra dáng trí 
thức, cũng như những người tôn sùng thái 
quá vào văn hóa Trung Hoa. Vì ngay sau đó 
Hoàng Đạo kết thúc truyện bằng  
“Lời bàn của nhà sử ký Trần Trọng Kim 
“Có người bảo, truyện Tam Quốc đến đây 
chưa kết liễu, Khổng Minh còn phò tá Lưu 
Bị lấy Ích Châu, chia ba thiên hạ làm ra thế 
chân vạc. Nhưng đó là sự hoang đường, 
không đáng tin. Việc xảy ra đã mấy ngàn 
năm về trước, như câu truyện Sơn Tinh 
Thủy Tinh, câu chuyện móng rùa của An 
Dương Vương, và câu chuyện Lưu Huyền 
Đức lấy Thục đều là những truyện không 
căn cứ, không đáng những học giả như tôi 
và các vị để ý đến.” (PH 138, 1/3/1935) 
 Có thể đặt câu hỏi rằng: chuyện Khổng 
Minh phò Lưu Bị chiếm Tứ Xuyên lập 
nước Thục là có thật, không hiểu tại sao 
HĐ lại viết như thế? 
 Xem xét lại cấu trúc của TQCDN, mỗi 
chương lại có lời bàn của những nhân vật 
đương thời (thay vì Kim Thánh Thán) như 
Nguyễn Tiến Lãng, Dương Bá Trạc, ông 
Chánh Ngọt, Trần Trọng Kim, cô Nguyễn 
thị Kiêm, vv…, có thể nói rằng đây là một 
sự chất vấn và lật đổ những giá trị Khổng 
giáo được dùng làm khuôn vàng thước ngọc 
cho dân Việt. HĐ dùng gậy ông đập lưng 
ông, xử dụng chính hình thức văn hóa đại 
chúng để xâm nhập cách nhìn đại chúng. 
Việc vận dụng hình thức kể chuyện gắn chặt 

với mục tiêu của nội dung là một đặc điểm 
của văn chương hậu hiện đại, trong đó việc 
đọc nội dung một văn bản không thể tách rời 
khỏi việc quan sát hình thức, cấu trúc, và kỹ 
thuật dựng truyện của tác giả trên văn bản 
đó. Sự (làm ra) mơ hồ trong lời bàn về lịch 
sử của Trần Trọng Kim là một cách đặt vấn 
đề về tính tương đối của mọi kiến thức, 
trong đó có khái niệm lịch sử luôn luôn là 
một cách diễn dịch lại, không phải và không 
bao giờ là một chân lý. Đây cũng là thuộc 
tính của hậu hiện đại, chống lại những giá trị 
được coi là xác thực, giữ vị trí trung tâm, và 
là hệ quy chiếu trong một trật tự mang tính 
áp chế của quyền lực. 
 Đọc Hậu Tây Du, điều đầu tiên đập vào ý 
thức người đọc là tính nước đôi của văn bản. 
HĐ dùng chính văn phong của Hậu Tây Du 
để kể hành trình sự nghiệp của Phạm Quỳnh 
từ lúc làm báo Nam Phong đến khi vào Huế 
nhận chức Lai Bộ Thượng Thư của triều 
đình. Lời mở đầu của HTD như sau:  
 
 “Thay lời tựa 
Có người hỏi: tại làm sao lại có chuyện 
Hậu Tây Du này?  
Xin trả lời rằng: 
Ngày xưa, Tề thiên Đại thánh cùng hai sư đệ 
phò Đường-Huyền-Trang đi lấy Kinh, trải 
qua bao nhiêu sự hiểm trở gian nan mới 
thành công quả. Người đời nhân đó mới đặt 
nên chuyện Tây Du, kỳ kỳ quái quái. 
Ngày nay, Phạm Quỳnh tiên sinh, tuy phép 
thần thông không được bằng Đại- Thánh, 
náo được thiên đình, ăn trộm được tiên 
đan, nhưng cũng có lắm điều sở đắc, cũng 
đã có phép hô được quốc tiền quốc túy, 
cũng đã từng nhảy vô Hoàng Cung, đội mũ 
đi hia, và kể về mặt mũi hình dung thì còn 
xinh đẹp hơn Tôn ngộ Không nhiều. 
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Thế cho nên, Phạm tiên sinh phò Hoàng 
Hậu vượt biển như Tây, khó nhọc vất vả ra 
sao, mắt thấy tai nghe những gì, mơ ước 
nghĩ ngợi thế nào, chắc là còn kỳ kỳ quái 
quái gấp trăm gấp nghìn những sự kỳ quái 
trong chuyện Tây Du. 
 Nhân đó, mới đặt ra chuyện Hậu Tây 
Du này vậy.” 
 Với Hậu Tây Du, Hoàng Đạo đã phần 
nào trình bày chủ trương của Tự Lực Văn 
Đoàn (TLVĐ) là dùng tinh thần hài hước 
để đả kích người và việc thời ấy. Đả kích 
quan lại và hệ thống quan trường là một 
trong những mục tiêu của TLVĐ, và riêng 
trường hợp HĐ, năm 1935 ông đã được bổ 
nhiệm làm tri huyện nhưng từ chối, chọn 
cách sống đúng như điều tâm niệm thứ 8: 
“Cần Sự Nghiệp, Không Cần Công Danh.” 
Xin mở ngoặc là điều tâm niệm này được 
đưa ra để chống lại lòng ham muốn làm 
quan của thanh niên và trí thức thời đó. Bởi 
vì làm quan trong tình thế đất nước như vậy 
làm việc cho chính quyền bảo hộ và là một 
hình thức tay sai ngoại bang (Thế Uyên, 
80). HĐ đã phê phán trường hợp Phạm 
Quỳnh một cách rất tiên tri: “Nhưng nên 
nghĩ rằng ông Quỳnh có để tiếng lại về sau, 
sẽ không bao giờ vì ông đã thành một trong 
tứ trụ triều đình, mà sẽ nhờ đời văn chương 
của ông mà ông đã từ bỏ.” Khi viết như 
vậy, ta nên hiểu rằng HĐ đã lấy làm tiếc 
cho PQ, và sự châm chọc nhân vật Thượng 
Chi (tức Phạm Quỳnh), không xuất phát từ 
cảm tính cá nhân, vì HĐ và TLVĐ châm 
chọc tất cả những gì họ xét rằng đi ngược 
với trào lưu tiến bộ và cuộc vận động cách 
mạng xã hội của họ. Đối tượng giễu nhại 
không phải nhân vật PQ, mà là lý tưởng 
ông chọn lựa và đề xướng, trực tiếp hay 
gián tiếp. Trên đường tầm sư học đạo để 

được làm quan, được đội mũ cánh chuồn, 
Thượng Chi gặp một người mắt xanh như 
mắt mèo ở bên Tây Phương sang, tự xưng 
là Mạc Tiên Chân Nhân (một phúng dụ của 
HĐ về thực dân Pháp). Thượng Chi khẩn 
khoản được người mắt xanh thu nhận làm 
đệ tử. Và đây là thử thách đầu tiên mà 
Thượng Chi phải trải qua:  

“Kỳ nhân vội vàng đến gần cung kính 
chìa hai tay ra. Người mắt xanh bèn khạc 
vào tay kỳ nhân một miếng đờm lớn rồi 
mỉm một nụ cười chế nhạo: 
- Đấy! Phép tiên của ta chỉ có thế, nhà ngươi 
có thích thì nuốt đi. 

Phạm kỳ nhân định nhỡn nhìn bãi đờm, 
rật mình kinh hãi. Bãi đờm màu xanh, nổi lên 
những tia màu đỏ thắm, kể người thường 
trông thấy hẳn phải lợm giọng, dẫu ai bảo 
nuốt xong là thành tiên phật cũng không dám 
bỏ vào miệng. Nhưng kỳ nhân không phải là 
người thường, cố giương mục kỉnh để ngắm 
kỹ của vưu vật ấy. Thì bỗng mục kỉnh hóa ra 
cặp kính hiển vi, và dưới cặp kính đó, bãi 
đờm hóa to lên gấp bốn năm trăm lần. 
 Không hay cảm động như kỳ nhân cũng 
đâm ra hoảng hốt. Vì trong bãi đờm, kỳ 
nhân trông rõ từng đám vi trùng lớn bằng 
những con dòi một, lổn ngổn bò ngang bò 
dọc. Kỳ nhân vội nhắm nghiền mắt lại, 
nhưng trước mắt, vẫn thấy hiện ra màu 
xanh rùng rợn của bãi đờm. Kỳ nhân buồn 
rầu mà nghĩ rằng: 
 - Ta bây giờ thật là khó xử. Nuốt ư? 
Không nuốt ư? Trời ơi! Biết làm sao đây. 
Nhưng Kỳ nhân thấy trong tâm trí nẩy ra ý 
tự kiêu rằng tình cảnh của kỳ nhân lúc ấy 
giống tình cảnh của các nhân vật của nhà 
kịch sĩ Corneille. Và một cuộc tranh đấu 
kịch liệt làm náo động linh hồn lớn lao của 
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Kỳ nhân. Mặt Kỳ nhân lúc hồng hào, vui vẻ, 
lúc tái ngắt. 
 Bỗng Kỳ nhân nức nở khóc rằng: 

- Nuốt ư? Sẽ phải tự hạ nuốt cục đờm đầy 
vi trùng ghê gớm, lỡ ra mang hận suốt đời. 

Rồi lại nức nở cười rằng: 
- Nhưng nuốt đi sẽ được học đạo, sẽ 

thoát được cái xác thịt bạch đinh mà bay 
lên cao vót. 
Đoạn, lại cười lên ba tiếng: 
- Không nuốt ư? Sẽ khỏi phải chịu cái 

khổ nhục nuốt đờm. 
Nhưng lại khóc luôn ba tiếng: 
- Nhưng không nuốt thì cái công tìm thầy 

học đạo chẳng hóa ra uổng lắm ru. 
Và Kỳ nhân nghĩ đến những người đời 

xưa đi tu tiên cũng phải chịu khổ nhục nuốt 
đờm. Kỳ nhân bèn cười một mắt, khóc một 
mắt, rồi lấy hết can đảm há miệng thật to 
như miệng cá ngão, ném tuột cục đờm vào 
miệng nuốt thật nhanh. Tức thì một thứ mùi 
kỳ dị xông lên, rồi kỳ nhân thấy bụng sôi 
lên sùng sục. Trong lúc ấy người mắt xanh 
hả hê lắm. 

Phạm kỳ nhân nuốt xong, thấy thân thể tự 
nhiên trở nên nhẹ nhàng, rất lấy làm sung 
sướng, vội phủ phục trước mặt người mắt 
xanh. Người mắt xanh nín cười mà bảo rằng: 

- Nhà ngươi có thể dạy được. Chịu khổ 
nhục đã khá lắm rồi. Miếng đờm nhà người 
vừa nuốt, ta đã khổ công lấy khinh khí 
luyện cho đặc lại, nay vào trong bụng nhà 
ngươi sẽ làm cho thân thể biến ra nhẹ 
nhàng có thể bay lên cao được.” 
 (Ngày Nay số 170, ra ngày 15.7.1939). 
 Hậu Tây Du giễu những tranh luận và 
bút chiến giữa Phạm Quỳnh và Nguyễn 
Văn Vĩnh qua những màn giao đấu rất 
ngoạn mục giữa Thượng Chi và Văn Vĩnh 
Tử: “hiến pháp chùy” đấu với “trực trị 

gươm”, cây gậy “quốc hồn phan” đấu với 
sợi dây “thực tế thằng”, “điếu cầy quốc 
túy” đọ sức cùng “vòng âu tây tư tưởng”. 
Trước khi giao chiến Phạm Quỳnh còn 
niệm thần chú “có đồng đẳng mới bình 
đẳng được.” Để hiểu tất cả những điều này 
người đọc cần quy chiếu đến những gì đang 
xảy ra trong làng báo thời ấy và trong bối 
cảnh chính trị, văn hóa, xã hội đặc thù của 
Việt Nam vào giai đoạn được nhắc đến. 
Liên tiếp dùng hình thức giễu nhại và châm 
chọc, HĐ áp dụng văn phong Tây Du Ký và 
“sáng tác” ra những đạo pháp mà người mắt 
xanh muốn truyền thụ cho Thượng Chi 
bằng phương pháp chơi chữ, như Nông Tự 
Môn Trung, hay Bốc Tự Môn Trung. Cách 
chơi chữ gợi ý cho người đọc hình dung 
một cách diễn dịch khác của hai cụm từ, 
một cách diễn dịch mang tính tượng hình 
và tượng thanh đặc thù của ngôn ngữ Việt, 
“nong” và “bốc” mùi từ giữa miệng. Hay 
với phép đằng vân, Thượng Chi có thể nhảy 
cao và đi xa, một bước 600 km đi từ Hà Nội 
vào ngay Huế (làm quan cho triều đình). 
HTD chỉ sống được có sáu số và bị kiểm 
duyệt số vào số 177. Chân dung Hậu Tây 
Du phần 5 trên Ngày Nay (số 177- ngày 
2/9/1939) là một trang trắng lớn với 2 gạch 
chéo X. Cho đến bây giờ, không ai biết 
được HĐ định lái câu chuyện HTD về đâu. 
Phần kết truyện sẽ là một bí mật không giải 
đáp. Đồng thời gạch chéo X gợi ra những 
câu hỏi: Vì sao? Mức độ động chạm đến 
những nhân vật nào? Nếu chỉ là truyện giễu 
nhại thì có đáng bị kiểm duyệt đến thế, vì 
vốn “truyền thống” của nhóm Tự Lực Văn 
Đoàn vẫn là đả kích, giễu cợt, châm biếm? 
Có những thế lực nào cao hơn nhúng vào 
vụ này chăng? Chắc chắn Hậu Tây Du 
không chỉ là truyện giễu nhạo cho vui, căn 
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cứ vào số phận mà kiểm duyệt dành cho nó, 
cũng như căn cứ vào những bài báo cùng 
thời gian ấy, cụ thể là bài viết của Thanh 
Tịnh về các Cuộc Tây Du, bài của Trạng 
Quỳnh Báo công kích việc ông Phạm 
Quỳnh vận động trở lại Hiệp Ước 1884; và 
bài nghị luận sắc sảo của Hoàng Đạo, phân 
tích mặt phản động của việc quay lại Hiệp 
Ước kể trên (xem chuyên đề Hoàng Đạo 
trên Da Màu). Theo Tú Mỡ: “… Lý do 
chính trị là lúc ấy cái chính phủ Nam triều 
cải tổ đang vận động để Pháp đình trở lại 
thi hành triệt để hiệp ước Pháp-Nam 1884 
mà thực dân Pháp trong hơn 50 năm đã 
được đàng chân lân đàng đầu, cướp hết 
quyền lực về kinh tế, tài chính, quân sự, 
ngoại giao, đến nỗi cái triều đình Huế thực 
tế chỉ còn lại quyền cai quản đám mũ cánh 
chuồn, lũ lính sà cạp vàng, cúng tế tổ tiên 
nhà Nguyễn, tế Nam Giao, phong hàm cho 
công chức Annam, phong sắc cho bách 
thần… Bấy giờ chính phủ bảo hộ muốn giở 
trò mị dân để “Pháp-Việt đề huề”, cùng lo 
phòng thủ Đông Dương, trong lúc tình hình 
quốc tế thay đổi, gay go, phức tạp. Có 
những đế quốc mạnh hơn Pháp, như Đức, 
Nhật, Mỹ đang tranh giành thế lực với 
Pháp ở Đông Nam Á, đang thèm thuồng 
nhòm nhỏ miếng mồi Đông Dương béo bở. 
Cho nên Pháp phải gây lại uy tín cho triều 
đình Huế, hòng lấy lòng người Annam. 
Phong Hóa châm chọc vua Bảo Đại hồi 
loan, con cưng của Pháp, lẽ dĩ nhiên Pháp 
không thể để yên như trước” (Tú Mỡ, 32-
33). Và như vậy, ẩn dụ nằm trong HTD là 
chống đối gián tiếp chính quyền thực dân 
đương thời. Mở đầu với một thông điệp mang 
tính nước đôi và kết thúc với một yêu cầu 
truy cứu liên văn bản (Tú Mỡ, Thanh Tịnh, 
Trạng Quỳnh Báo, nhận định sau đó của 

HĐ…), hành trình của Hậu Tây Du không 
đóng lại với các gạch chéo X, ngược lại nó là 
một chuyến viễn du thú vị qua nhiều chứng 
cứ thu thập được, như một câu hỏi nằm sau 
bề mặt giễu nhại. Việc thiếu vắng một kết 
thức cụ thể càng làm tăng tính mở, tính bất 
định của văn bản, một sáng tác mà đối tượng 
đả kích không hẳn là một cá nhân, mà là một 
chế độ, một quan niệm sống, và cả một hệ 
thống quan lại và thực dân liên kết lại. Kết 
thúc bằng một trang lớn bỏ trắng với hai gạch 
chéo, việc kiểm duyệt đục bỏ có lẽ, theo tôi, 
là kết thúc hay nhất và thích hợp nhất cho 
HTD. Nó nói lên tinh thần chống đối của HĐ 
và của TLVĐ, cho thấy tự do tư tưởng và tự 
do ngôn luận là những quyền TLVĐ không 
ngừng tranh đấu và cho đến tận bây giờ 
quyền ấy vẫn còn là một viễn tưởng xa vời 
trong xã hội Việt Nam.  
 
3. Những Cuộc Phỏng Vấn Không Tiền 
Khoáng Hậu- phóng sự giả hay tiểu 
thuyết thật? 
 Kéo dài từ PH số 139 đến 159, mục 
tiêu của Những Cuộc Phỏng Vấn Không 
Tiền Khoáng Hậu (NCPVKTKH) là lật tẩy 
những nét giả dối, tiêu cực, và vô hiệu của 
chế độ quan trường, và đả phá những cách 
nghĩ đã bám rễ vào truyền thống văn hóa 
của người Việt. NCPVKTKH gồm 3 phần: 
Đi Thăm Mũ Cánh Chuồn phỏng vấn giới 
quan lại từ thượng thư Phạm Quỳnh đến 
tổng đốc Vi Văn Định và tổng đốc Hoàng 
Trọng Phu (sau hai bài phỏng vấn hai vị 
tổng đốc này thì PH bị đóng cửa mất 3 
tháng). Đi Thăm Mũ Ni là cuộc điều tra các 
chùa chiền như chùa Quán Sứ, chùa Bà Đá. 
Đó cũng là thời gian PH tường thuật nhiều 
tin không hay về tăng giới như thầy tu ăn 
thịt, làm tiền bằng cách bán thuốc phiện 
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lậu, lấy tiền phật tử nhờ lên đồng, xuống 
xóm chị em bị bắt quả tang, sư có vợ, vợ sư 
có chửa, ở chung với sư trong chùa, vv.. 
qua những bài phóng sự của Trọng Lang. 
Đi Thăm Mũ Giấy là cuộc phỏng vấn 
những người đã chết, trong đó có Khổng 
Tử, Đức Phật, và Diêm Vương. Qua những 
cuộc đối thoại này, HĐ chất vấn giá trị của 
đạo Khổng, tính cách tiêu cực chịu đựng 
của đạo Phật, và những ý tưởng mê tín về  
đời sống sau cái chết. Đoạn đối thoại với 
Diêm Vương giễu nhại tính luân lý của sự 
trừng phạt ở một “kiếp sau” tưởng tượng:  

“Trong một phố vắng, trước một cái vườn 
hoa trồng tường vi và dâm bụt, lâu đài của 
đức Diêm Vương trông có vẻ đồ sộ nguy nga. 
Chỉ hiềm lối kiến trúc giở kim giở cổ, làm tôi 
nhớ đến kiểu nhà bánh khảo ở cõi dương. 
Đức Diêm Vương còn trẻ và có vẻ tân 

thời hơn tòa nhà lối trung dung của người 
nhiều. Người đương vận áo sơ-mi cụt tay, 
thấy tôi, bắt tay niềm nở chào hỏi: 

- Ông tha lỗi cho, tôi vừa đánh xong một 
sét ten-nít. Ông có muốn đánh, tôi xin hầu. 

Tôi cáo từ, hơi lấy làm ngạc nhiên. Đức 
Diêm Vương như biết ý, cười bảo tôi rằng: 

- Ông không nên lấy làm lạ, nếu ông thấy 
một người mới như tôi còn ở một tòa nhà 
cũ kỹ và không có mỹ thuật. Nhưng hẳn ông 
biết, cá nhân tiến bộ bao giờ cũng chóng 
hơn hoàn cảnh. 

Tôi lại càng ngạc nhiên. Một ông Diêm 
Vương mà ăn nói như một ông sinh viên 
trường Cao đẳng Hà Nội! 

- Cứ lấy sự kinh nghiệm còn non của tôi 
mà suy xét, người cõi âm không khác người 
cõi dương một tí gì. 
Đức Diêm Vương mỉm cười trả lời: 
- Ông vẫn chưa biết điều ấy ư? Ông há 

lại không biết rằng không phải vì hết thở 

mà tâm tính người ta thay đổi đi. Chết 
xuống cõi âm, người đời vẫn y nguyên như 
khi ở trên trần. Họ xuống đó thì họ lại đem 
những điều xấu của họ theo xuống. Sự chết 
thật không có ích gì cho họ. Ông để ý mà 
xem, ông sẽ lại thấy họ ích kỷ, tham lam, 
hám hư danh và ưa giả dối. Nói tóm lại, họ 
vẫn là người… 

- Tôi ở trên trần vẫn thường nghe nói địa 
ngục là nơi trừng phạt những người có tội 
đối với lương tâm. Sự đó không có hay sao? 

- Địa ngục chỉ có ở trong trí tưởng tượng 
người ta. Họ nói dối nhau để cho bớt cái 
tính tàn ác thiên nhiên của họ, chứ thực ra 
chúng tôi làm gì có thì giờ rỗi mà xét đến 
công việc từng người chết xuống đây. Họ 
dọa nhau những hình phạt ghê gớm: như 
bỏ vạc dầu, cưa đôi người. Nhưng chúng 
tôi nào có ác tâm như họ đâu, mà lấy sự 
đau đớn của người khác làm sự vui sướng 
của mình. Thực ra thì chết xuống đây, 
người nào đem nết xấu của người ấy xuống 
là họ đã đem theo cái hình phạt của họ 
rồi…” (PH 155, ngày 27 tháng 9, 1935) 
HĐ đưa ra một cách nhìn khác và một giải 
đáp khác mang tính triết học thông qua câu 
nói của Diêm Vương. Có thể hiểu rằng, nếu 
như có luân hồi, thì đó là sự luân hồi của tội 
lỗi, địa ngục nằm ngay trong kiếp này, 
trong con người mình, trong những tính xấu 
như ghen ghét, tham lam, nhỏ nhen, của 
chính mình. Sự giải thoát đích thực cũng 
nằm ngay trong bản thân, trong khả năng 
của con người khi muốn vươn tới những 
điều hướng thượng. Mục tiêu của Đi Thăm 
Mũ Giấy không phải để giễu nhại hay báng 
bổ thánh thần mà là lấy lại quyền tự chủ 
của con người từ tay thánh thần và trao 
quyền ấy lại cho con người, làm họ mạnh 
mẽ hơn và đẹp đẽ hơn trong đời sống. 
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Những Cuộc Phỏng Vấn Không Tiền 
Khoáng Hậu là một thiên phóng sự giả, trừ 
bài phóng sự Ông Nghị Linh- Một Quái 
Trạng Ở Trong Nghị Viện (viết theo sự 
thực, PH 159, 25/10/1935). Như thế, dù có 
được nhìn nhận như một tiểu thuyết thật 
hay không, tập phỏng vấn này tự nó đã 
mang tính cách hậu hiện đại, ở chỗ nó tự 
xác nhận và cùng lúc tự phủ định bản chất 
của nó, là phỏng vấn, tức một cuộc hỏi đáp 
và trò chuyện giữa hai nhân vật có thật, hay 
cùng thời đại, và còn sống. Tính hậu hiện 
đại của NCPVKTKH nằm ở chỗ không thể 
tách rời nội dung tường thuật ra khỏi hình 
thức của thể loại, là phỏng vấn giả tưởng. 
NCPVKTKH kết hợp những yếu tố của văn 
hóa đại chúng, vừa tường thuật, vừa đối 
thoại kịch giễu nhại của Saturday Night 
Live trên đài NBC, vừa từa tựa kiểu phỏng 
vấn và dẫn chuyện của đạo diễn Michael 
Moore trong Bowling for Columbine, hay 
Roger&Me, hay Fahrenheir 9/11. Trong 
những bộ phim gọi là “tư liệu” này, Moore 
đặt song song những dữ kiện thật và những 
tài liệu do ông “sáng chế”. Việc ông tháo 
tung những trật tự trong bài diễn thuyết của 
một đối tượng và sắp đặt lại theo một logic 
khác, việc ông xử dụng phương pháp ẩn dụ, 
so sánh, chọn lọc chi tiết và sắp xếp lại theo 
một trình tự hợp lý riêng của tác phẩm, tất 
cả để nhắm đến mục đích chính là nói lên 
một sự thật theo cách hiệu quả nhất và tạo ấn 
tượng mạnh nhất. Thủ pháp này cùng lúc 
cho thấy những dữ kiện giả hay sự sáng tạo 
cũng đóng một vai trò quan trọng tương 
đương trong việc trình bày sự thật như là 
những dữ kiện thật. NCPVKTKH của HĐ 
cũng mang hình thức diễn đạt của loại phim 
tư liệu “giả” tuy dựa trên sự kiện có thật. 
Với giọng điệu đùa cợt, nửa hư nửa thực, tạo 

nghi vấn cho người xem và đọc, HĐ đã làm 
một điều tương tự như Moore, từ hơn bảy 
mươi năm trước, qua thủ pháp cắt ráp ngôn 
ngữ, hình ảnh, và phát biểu của những nhân 
vật được phỏng vấn. Vẫn với phong cách 
hậu hiện đại không coi mọi thứ quá trầm 
trọng, HĐ muốn làm bật lên sự tương phản 
giữa giả và thật, giữa lời nói và việc làm, 
tính cách giả trá của chính trị, thủ đoạn, các 
âm mưu thực dân, sự thỏa hiệp của trí thức, 
sự như nhược của nghị viên và triều đình, và 
sự tha hóa của cái gọi là truyền thống, tôn 
giáo, và ý thức hệ Khổng Nho. 
 
 4. Trước Vành Móng Ngựa, khi một 
thể loại bị đưa ra xử án. 

Trong bối cảnh văn học thập niên 1930 
cho đến 1975 ở VN, tập Trước Vành Móng 
Ngựa (TVMN) được nhìn như một ghi chép 
ở tòa án. Có thể đọc nó như phóng sự tường 
thuật. Có thể “coi” TVMN như từng màn 
xử án riêng rẽ, có thể “xem” nó như kịch 
bản, và cũng có thể đọc chung tất cả như 
đọc một tiểu thuyết với nhiều nhân vật 
chung một chủ đề xuyên suốt.  
 Lối đọc tôi muốn thử nghiệm là “xem” 
TVMN như một tổng thể với những phân 
cảnh cắt và ngưng mang hiệu ứng điện ảnh 
và tâm lý. Với cách đọc như thế, tổng thể 
TVMN là câu chuyện dài về chế độ tòa án 
thời Pháp thuộc, nhân vật tái xuất hiện 
trong tất cả những chương hồi là viên chánh 
án, người thông ngôn, lục sự. Những nhân 
vật thay đổi trong từng chương khác nhau là 
những bị cáo trong phiên tòa. Những màn xử 
trong tòa án đẩy người đọc vào ngay tâm 
điểm ngôn ngữ của nhân vật, khác với lối 
viết như một tường thuật mang tính tự sự. 
Khi chúng ta đã rơi vào không khí của phiên 
tòa, giọng kể trong TVMN sẽ biến mất, đẩy 
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người đọc trở thành người xem, người tham 
dự buổi xử án, trực tiếp nghe nhìn màn kịch 
ở trước vành móng ngựa: 

“Không có gì buồn và chán nản bằng 
một phiên tòa xử “tù rượu”, nghĩa là 
những người bị cáo về tội buôn rượu lậu. 
Cũng không có gì làm cho ta nghĩ ngợi 
bâng khuâng hơn. 

Một giẫy người khốn khổ, ốm yếu, áo nâu 
tả, váy đụp, không dám ngồi hẳn lên chiếc 
ghế dài để riêng cho tội nhân, sợ làm bẩn 
mặt ghế của nhà nước, một giẫy người hốc 
hát, hôi hám như những tang chứng hoạt 
động của sự lam lũ, nheo nhóc ở nơi bùn 
lầy, nước đọng, trông tưởng như một lũ ma 
đói hiện hồn lên trách thầm cái phú quý 
của những người khác. 

- Mày có nấu rượu lậu không? 
- Bẩm có. 
Ông Chánh án:  
- Phạt hai nghìn quan tiền tây. 
Sự thất vọng và tính nhẫn nại đều hiện 

cùng một lúc lên nét mặt gầy gò xanh xao 
của một người nông phu rét run trong 
manh áo mỏng sờn vai, vá nhiều chỗ. Anh 
ta đã rời vành móng ngựa còn quay cổ lại 
như muốn nói điều gì, nhưng có lẽ biết rằng 
cũng đều vô ích, nên lại bước chân đi. 

- Mày có cơm rượu lậu không? 
- Bẩm, con không nấu rượu lậu… 
- Nhưng người ta bắt được bã rượu ở 

nhà mày. 
- Bẩm có. 
Ông Chánh án: 
- Hai nghìn quan tiền phạt. 
Bị cáo nhân, một bà lão, kêu van: 
- Bẩm, con già nua, quan thương cho. 
Viên thông ngôn: 
- Già nua mặc kệ, về việc đoan, không ai 

thương xót đâu. Ra! 

Bà lão thở dài, nước mắt rưng rưng 
muốn khóc, cố van lớn: 

- Bẩm, những hai nghìn, con nghèo khổ, 
con lấy đâu con giả? 

Viên thông ngôn:  
- Toà xử rồi. Không bằng lòng thì chống 

án. Đi. Đi ra! 
Thấy bà lão còn trù trừ, viên thông ngôn quát: 
- Đội xếp đâu! Lôi nó ra! 
Người đội xếp sấn sổ lại, kéo bà lão ra 

ngoài, để đến phiên người khác. 
Một người đàn bà, áo tứ thân rách, váy 

đụp, vừa đứng dậy vừa vạch yếm cho con bú. 
- Mày có cơm rượu lậu không? 
- Bẩm không. 
- Nhưng người ta bắt được bã rượu ở 

nhà mày. 
- Bẩm không, ở ruộng con đấy ạ. 
- Thế là đủ rồi. 
- Bẩm, ruộng con cách xa nhà con 

lắm.Người ta thù con, người ta bỏ vào đấy ạ. 
- Có biết ai bỏ không? 
- Bẩm không. 
Ông Chánh án:  
- Hai nghìn quan tiền phạt. 
Rồi kế tiếp nhau, năm sáu chục người 

nhà quê ra chịu tội. Ông Chánh án không 
mấy khi phải nghĩ ngợi khi lên tiếng: 

- Hai nghìn quan tiền phạt. 
Sau cùng đến lượt một người gù lưng ra 

van lạy: 
- Bẩm, con tàn tật… 
- Tàn tật mặc anh. Có cơm rượu lậu không? 
- Bẩm có. 
- Anh đã bị cáo hai lần rồi. Sao lại còn 

tái phạm? 
- Bẩm, con chỉ có nghề làm rượu. Con 

tàn tật, bỏ nghề ấy thì con chết đói mất. 
- Không biết. Hai nghìn quan tiền phạt.”  
(Ngày Nay số 5, ngày 10 tháng 3 năm 1935) 
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Tết Trung Thu Rước Ðèn Ði Chơi:  Tranh của Họa Sĩ BÉ KÝ 
____________________

 
 Người đọc trở thành người đến xem 
từng phiên tòa xử, mở ra với một vụ án và 
đóng lại với một bản án. Tất cả những màn 
xử vừa đứng độc lập vừa nằm trong chuỗi 
liên kết của tổng thể là bản cáo trạng về chế 
độ thuộc địa và những luật lệ vô nhân áp 
đặt lên người dân bản xứ. Những phần cắt 
nối tạo ấn tượng về một sự liên kết ngầm 
mà người xem/ người đọc giữ nhiệm vụ tự 
suy diễn và giải mã. Sự cắt hay đóng một 
phân cảnh và nối tiếp với một phân cảnh 
khác trong tòa án có tác động thị giác của 
kéo màn và hạ màn trên sân khấu. TVMN 
như vậy là một tổng thể bị nứt rạn, rất gần 
với những tiểu thuyết đương đại vì tính 
cách phân mảnh, đứt quãng, và (dường 
như) thiếu sắp đặt trước. Về hình thức của 
thể loại, việc xử lý cắt/ ráp/ nối của tập 
phóng sự cho thấy tính linh động và năng  
 

 
động trong cấu trúc của một tập hợp (dường 
như) không theo trật tự nào: người đọc có 
thể bắt đầu ở bất kỳ một màn kịch nào, 
không có sự ưu tiên, tất cả các màn kịch 
đều có giá trị tương đương, tạo ra vô số văn 
bản tùy theo cách đọc, nhắc nhở đến tính 
cách bất ngờ và bất chợt của tập hợp những 
hiện thực và kinh ngiệm trong đời sống. 
 Tính cách trực tiếp không bị tác giả hay 
người kể chuyện chen vào giữa người đọc và 
nhân vật khiến TVMN ở lưng chừng giữa 
các thể loại phóng sự, văn xuôi, tiểu thuyết, 
kịch, và nghệ thuật thị giác cùng lúc. 
 
 Kết luận: 
 Việc khó định dạng và phân loại những 
tác phẩm kể trên đến từ việc chúng không 
thuộc cố định vào một thể loại, mà chúng 
tham dự vào nhiều thể loại cùng lúc. Và 
điều này là một đặc điểm của văn chương 
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hậu hiện đại. Một trong những quan tâm 
của người viết đương đại là hình thức diễn 
đạt. Sự thương lượng/cân nhắc/chọn lựa 
hình thức diễn đạt thể hiện tương quan của 
người viết với hiện thực. Tương quan giữa 
HĐ với hiện thực là tương quan của một 
người am hiểu luật và chất vấn những bất 
công trong luật pháp. Với tương quan ấy, 
hình thức diễn đạt thích hợp nhất có lẽ là 
nhìn và trình bày mọi thứ dưới ánh sáng 
giễu nhại, đả kích, châm biếm, mỉa mai. 
Hoàng Đạo viết Hậu Tây Du hay Những 
Thiên Phóng Sự Không Tiền Khoáng Hậu, 
không để đả kích là một cá nhân nào, mà 
nhắm tới việc mở ra những phán đoán mới, 
thúc đẩy và khuyến khích những thảo luận 
mới về sự bất công và bất bình đẳng trong 
xã hội, với tính hệ thống, cơ chế của một xã 
hội nệ cổ và được hậu thuẫn của chế độ 
thuộc địa. Người chọn thể loại giễu nhại là 
kẻ mang tâm trạng canh thức và báo động 
về mọi biến cố đáng cảnh giác trong xã hội, 
đời sống, hiện tượng, và con người. Họ cảm 
thấy hối thúc phải thể hiện thái độ phản 
kháng. Họ viết không phải để thỏa mãn tâm 
trạng cá nhân, mà viết với quan tâm cho 
công chúng, người đọc. Nhiều khi người 
viết phóng sự giễu nhại không được nhìn 
nhận chính thức như một nhà văn. Nhưng 
thực sự họ là nhà văn, họ là nghệ sĩ, người 
nghệ sĩ che dấu nghệ thuật của họ dưới hình 
thức hài hước. Những nghệ thuật ấy bao 
gồm việc so sánh một cách táo bạo, ẩn dụ, 
tượng hình, lật mặt nạ, làm lộ tẩy, khắc họa 
chân dung những nhân vật, chọn lọc và xếp 
đặt với mưu đồ tạo kịch tính. Do đó, tất cả 
những biện pháp nghệ thuật của Hoàng Đạo 
là những kỹ thuật để viết tiểu thuyết dù ông 
đang viết phóng sự, như trong cuốn Trước 
Vành Móng Ngựa, hay khi ông thực hiện 

cuộc phỏng vấn tưởng tượng trong Những 
Cuộc Phỏng Vấn Không Tiền Khoáng Hậu, 
hay khi ông viết lại một câu chuyện liên 
văn bản từ văn hóa đại chúng trong trường 
hợp Hậu Tây Du và Tam Quốc Chí Diễn 
Nghĩa. Nói như vậy không có nghĩa là 
những sáng tác này là những tác phẩm hậu 
hiện đại. Nhưng với con mắt đã quen nhìn, 
đọc, và xem hậu hiện đại, chúng ta sẽ phát 
hiện ra những thuộc tính HHĐ trong những 
văn bản cũ, như trường hợp cuốn Don 
Quixote của Cervantes đầu thế kỷ 17 hay 
Tristram Shandy của Lawrence Sterne vào 
thế kỷ 18. Cuối cùng, sau một tháng “khai 
quật” những gì HĐ đã viết từ PH-NN, cho 
đến lúc này, con người HĐ toàn diện vẫn 
còn là một tảng băng ngầm, những gì chúng 
ta biết đến HĐ vẫn chỉ là một lớp băng 
mỏng trên bề mặt (nhận định của nhà văn 
Phạm Phú Minh). Tiểu luận này nằm trong 
nỗ lực khai phá dần tảng băng ngầm ấy. 
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