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XUÂN TƯỞNG NIỆM 

 
 

ơn 40 năm trên đất Mỹ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mùa đông nghiệt ngã  như mùa 

đông vừa qua.  Tổng cộng tuyết chỉ rơi khoảng 50", nhưng hàn thử  biểu nhiều khi 

xuống dưới không 0°F.  Có lần  gió thổi với tốc độ 60mph (60 dặm một giờ.)  Ðêm nằm 

mất ngủ vì gió thổi vù vù qua vườn cây như Ðỉnh Gió Hú, Wuthering Heights, Sinh hoạt 

trong vùng bị hủy bỏ hoài.  Học trò nghỉ liên miên ở nhà đến chán ngấy cả chơi băng tuyết.  

Vùng Bắc Ðông Bắc Mỹ (Boston) mới là khổ cực.  Bão tuyết liên tiếp chưa từng thấy trong 

mấy chục năm.  Tuyết chất cao như núi, vài độc giả cứ tưởng vùng của tòa soạn Cỏ Thơm, 

phiá Nam Ðông Bắc Virginia, nên thăm hỏi ân cần.  Thật cảm động. 
Bước sang  mùa Xuân 2015, người Việt khắp nơi đều ngậm ngùi tưởng niệm 40 năm 

ngày Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm Miền Nam, 30 tháng 4, 1975.   Không riêng gì 

người tị nạn bỏ nước ra đi, tất cả những người lớn lên thời điểm đó còn ở lại Việt Nam đều 

không thể quên được ngày đen tối này.  Hai bản nhạc đã ra đời trong thời điểm đó là "Vĩnh 

Biệt Sài Gòn" của NS Nam Lộc và "Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên" của NS Nguyễn Ðình 

Toàn đã làm nhức nhối, lịm hồn và đổ bao nhiêu nước mắt của người Miền Nam mỗi khi 

nghe.  Hàng ngàn quyển sách, hàng triệu dòng chữ uất nghẹn đã ghi lại cái ngày đau 

thương kia của chúng ta.  Người của Chính Phủ Miền Nam Cộng Hòa ở lại bị tù đầy khổ 

ải, bị cướp bóc tài sản, gia đình bị đối xử tàn tệ.   Người ra đi chết sông, chìm biển oan 

nghiệt.  Người sống sót cập bến bờ tự do, lập lại cuộc đời ở xứ người, học hỏi, nuôi dậy 

con cái nên người có giáo dục, tài  năng, đạo đức và là công dân tốt ở các quốc gia đã bao 

dung họ.  Nhiều con cháu thành danh làm vẻ vang dân Việt.    

Chúng ta không khỏi thương xót, buồn cho quê hương cũ vẫn còn những áp bức, tù 

đầy, tham nhũng, bóc lột.  Ðời sống giới bình dân vẫn không hơn gì nửa thế kỷ trước.  Ðất 

nước bị giặc Tầu tràn lan, cắt xén dần mòn. Nhà cầm quyền vô tâm, vô tình với đồng bào 

cùng dòng huyết sử, nói chi tới giặc tầu phương Bắc?!  Mấy đời bánh đúc có xương, Mấy 

đời Trung Quốc có thương dân mình! 

Báo Cỏ Thơm số xuân này cũng có nhiều bài viết, bài thơ tưởng niệm ngày 30 tháng tư 

đau thương, tâm sự trên bước đường tị nạn, hội nhập quốc gia cứu nhận và lập nghiệp để 

thấy người Việt chúng ta thông minh, chịu khó học hỏi xây dựng cuộc đời trên các nước 

văn minh, tân tiến.    

Trong những tháng cuối năm vừa qua có vài tin buồn đã đến với Cỏ Thơm.  Nữ sĩ Vân 

Nương,  Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu và độc giả Lê Thuý Hà đã từ biệt cõi trần.  Cỏ Thơm buồn 

hơn vì chỉ được biết tin vài tuần, vài tháng sau khi ba vị trên ra đi vĩnh viễn.   

- Bà Lê Thuý Hà là cảm hứng của Nguyễn Thị Ngọc Dung viết một truyện trong tập 

"Một Thoáng Mây Bay" cách nay mười mấy năm.  Thúy Hà như con mọt sách, gậm nhấm 

hết tập báo này đến quyển sách kia.  Ðọc sách, đọc báo là giải trí duy nhất của Thuý Hà.   

Bà đã mua báo Cỏ Thơm đều đặn từ nhiều năm nay, dù tài chánh không được dồi dào, dù 

H 
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Cỏ Thơm thông cảm muốn tặng báo.   Mùa thu năm ngoái Ngọc Dung gọi tới Thuý Hà mời 

tham dự Picnic Cỏ Thơm.   Giọng Thuý Hà có vẻ yếu, nói rằng đang đau mệt và cũng 

không có phương tiện di chuyển.  Tôi tưởng bạn cảm cúm thường thôi.  Ai ngờ!...  Thuý 

Hà là cựu nữ sinh Trưng Vương dưới tôi vài lớp,  Còn trẻ hơn Ngọc Dung, sao bạn đã vội 

ra đi?   Báo Cỏ Thơm số mùa đông vừa qua được gửi đến địa chỉ Thuý Hà và đã bị trả lại.   

Cũng may bạn Tâm Ðạt, hội viên Cỏ Thơm, đi chùa thấy ảnh Thuý Hà trên bàn thờ, mới 

kêu gọi các bạn Trưng Vương, kể cả chủ nhiệm Cỏ Thơm, lên chùa xin một lễ cầu nguyện 

cho bạn Lê Thuý Hà.   Cầu mong ở chốn Vĩnh Hằng bạn vẫn có thể theo dõi đọc được các 

sách báo và sinh hoạt Cỏ Thơm qua một luồng viễn thông huyền bí, thiêng liêng nào đó.    

 - Nữ sĩ Vân Nương, khuê danh Trần Thị Vân Chung, pháp danh Tuệ Nguyệt, sinh 

ngày 01/01/1919 tại Thanh Hóa, mãn phần ngày 11/01/2015, tại Sarlat vùng Dordogne, 

miền Nam nước Pháp,  hưởng thọ 96 tuổi. Bà là phu nhân Luật sư Lê Ngọc Chấn, (một 

chiến sĩ Cách Mạng VNQÐD, từng là Bộ trưởng Quốc phòng thời Ðệ nhất Cộng Hòa Miền 

Nam, từng bị tù ba năm thời chế độ Ngô Ðình Diệm vì tham gia nhóm Caravelle, từng là 

Ðại sứ VNCH tại Anh quốc, từng bị tù Cộng sản năm năm, được cho ra khỏi tù thì năm sau 

qua đời tại Sài-Gòn). Chồng mất rồi, năm sau, Nữ sĩ Vân Nương mới được Nhà nước Cộng 

sản chấp thuận cho phép sang Pháp, đoàn tụ với gia đình người con ở Sarlat. Bà là hội viên 

của Thi đàn Quỳnh Dao, Hội Thơ phái nữ đầu tiên thành lập năm 1962 tại Sài-Gòn, với cụ 

Cao Ngọc Anh (con quan đại thần Cao Xuân Dục) làm niên trưởng kỳ I, quy tụ bao nhà thơ 

nữ trổi vượt như Ðào Vân Khanh (thân mẫu nhạc sĩ Vũ Thành), rồi Mộng Tuyết, Tôn Nữ 

Hỷ Khương,  Uyển Hương, Vân Nương, Tuệ Nga, Cao Mỵ Nhân…, hầu hết đều theo Phật 

giáo*. Bà cộng tác với đôi báo chí người Việt hải ngoại, đặc biệt với Tam Cá nguyệt san 

Viên Giác ở Ðức.  (Trích bài bình thơ, "Nhà Thơ và Tình Ðạo" của Giáo sư Nguyễn Thuỳ  

viết về thơ Nữ Sĩ Vân Nương sẽ đăng báo Cỏ Thơm số sau.)  Nữ Sĩ Vân Nương cũng cộng 

tác với Tam Cá Nguyệt San từ số 7 năm 1998 đến số 45 năm 2008 và tham dự tuyển tập 

thơ xướng họa "Hoài Cảm" do Cơ Sở Cỏ Thơm xuất bản năm 2003. Xin xem trang 93.  

- Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu mất ngày 6-2-2015, hưởng thọ 84 tuổi.  Trong dịp Ðại 

Hội Thu Tao Ngộ, Paris do Văn Thi sĩ Ðỗ Bình tổ chức,  ngày 4 tháng 10, 2009, tôi 

đã gặp Nhạc Sĩ Lê Trạch Lựu, tác giả bản nhạc "Em Tôi" mà những người yêu ca 

nhạc ở thế hệ Nguyễn Thị Ngọc Dung đều yêu thích.  Sau đó tôi mời Nhạc Sĩ Lê 

Trạch Lựu gửi cho chúng tôi tiểu sử cùng những bản nhạc và bài viết của ông để 

đăng lên Website Cỏ Thơm.   Chúng tôi hân hạnh có một vài kỷ niệm rất đáng ghi 

nhớ dù nhỏ, dù ngắn ngủi với ông nhưng không bao giờ quên.  Xin xem bài viết 

của Phan Anh Dũng và Nguyễn Thị Ngọc Dung trang  178-181. 
Băng tuyết mùa đông qua đã không làm lịm tắt sự phẫn nộ phản đối sự khủng bố của 

bọn Isis.  Chúng không xâm lăng được các cường quốc Âu Mỹ, nhưng cũng làm chúng ta 

cảm thấy mất an ninh.   Bọn Isis đã chém đầu, đốt sống con tin,  đã giết hại 12 nhà báo 

Pháp Charlie Hebdo, 4 thường dân, và một cảnh sát viên tại Paris ngày 01/09/2015.  Cả 
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triệu dân Paris đã xuống đường biểu tình phản đối quân khủng bố.  Chúng  cũng bắt cóc và 

giết hại hằng trăm người lớn, trẻ con Thiên Chúa Giáo và Jewish.   Không cần xuống âm 

ty, địa ngục chúng ta cũng nhìn thấy quỷ sứ ngay trên trái đất này.  Hoa Kỳ và nhiều nước 

trên thế giới đang hô hào cùng nhau tận diệt nạn khủng bố Isis. 

Năm 2015 này cũng là năm Cỏ Thơm bước vào tuổi 20.   Thật là một thời gian không 

tưởng ở bước khởi đầu.  Cỏ Thơm xin chân thành cảm tạ quý độc giả, quý vị ân nhân ủng 

hộ mua báo dài hạn, cho quảng cáo từ bao nhiêu năm qua,  Xin cảm tạ quý văn, thi, họa, 

nhạc sĩ tác giả đã tín nhiệm Cỏ Thơm, chọn mặt gửi vàng.   Dù giới văn học cho rằng tình 

hình sách báo, sáng tác văn chương yếu kém đi, Cỏ Thơm vẫn có thêm độc giả và tác giả, 

dù trong mấy năm qua đã có nhiều khuôn mặt khuất bóng.  Nhưng tre già măng mọc.   Khi 

còn trẻ, những cây viết bận công việc mưu sinh, không viết nhiều, khi về hưu có thời giờ 

thả hồn trên màn ảnh điện tính, tung hoành mười ngón tay trên keyboard.  Chúng tôi rất vui 

mừng nhận được những suy tư, tâm sự, biên khảo, thi, họa, nhạc của các tác giả gửi tới.   

Nhưng vì số trang có hạn, Cỏ Thơm bắt buộc phải cắt một nửa vài bài viết dài và gác lại 

những bài được gửi đến muộn và sẽ đăng vào số báo tới.   Chúng tôi  thành thực xin lỗi và 

mong quý tác giả thông cảm.  

Tết Ất Mùi vừa mới qua được hơn một tháng nên quý vị để ý thấy rằng dư âm ngày 

Tết vẫn còn vang trong số báo Xuân này của Cỏ Thơm.   Xin mời quý vị đọc Bàn Sách 

Báo Chợ Tết trang 195 và rất nhiều bài thơ, văn, nhạc về Tết.  Nhưng khi báo Cỏ Thơm số 

70 này đến tay quý vị, sẽ không còn mưa tuyết, thời tiết đã ấm áp và thực sự là mùa xuân  

Tây phương có hoa nở trong công viên, vườn nhà.  Cỏ Thơm chào mừng mùa xuân của đất 

trời với bìa trước và bìa sau là tranh hoa sumi-e, loại tranh vẽ bằng bút lông và mực màu, 

rất đẹp của Họa sĩ Trương Minh Châu. (Xin xem trang 95).  

Ðặc biệt nội dung báo còn có giai thoại rất đẹp về Nhà thơ tiến chiến Nguyễn Nhược Pháp 

do Biên khảo gia Nguyễn Văn Thành và Bùi Khánh biên soạn, trang 10.  Biên khảo gia Trần 

Bích San cũng cho chúng ta tìm thấy nhiều tài liệu giá trị về Tự Lực Văn Ðoàn, trang 21. 

 

Sau cùng, xin thông báo cùng quý vị, Lễ Kỷ Niệm sinh nhật Cỏ Thơm năm nay sẽ 

được tổ chức vào Chủ Nhật 21 tháng 6, 2015 tại một nhà hàng ở Falls Church, 

Virginia.  Chương trình có trưng bày sách báo, ăn trưa, tri ân Ban Trị Sự, giới thiệu 

các tác giả ở xa về và có văn nghệ với thơ nhạc của các tác giả và nghệ sĩ Cỏ Thơm.   

Xin quý vị tác giả và độc giả gần xa để dành ngày giờ này tham dự buổi Ðại Hội thứ 

20 của Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm.  Giá vé rất khiêm nhượng US$30.  Các tác giả  

ở xa sẽ được mời.   

 

 Chúc quý vị một mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp, một mùa xuân cuộc đời yên vui, hạnh 

phúc.    Chúc Thế giới hòa bình và hết nạn khủng bố.  

 Hẹn tái ngộ cùng quý vị. 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG
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 ĐI CHÙA HƯƠNG 
---------- 

Nguyên Văn Thành và B.K. 
sưu tầm hợp soạn 

 

Đi Chùa Hương 
 

Hôm nay đi Chùa Hương,  

Hoa cỏ mờ hơi sương.  

Cùng thầy me em dậy,  

Em vấn đầu soi gương.  

 

Khăn nhỏ, đuôi gà cao,  

Em đeo giải yếm đào;  

Quần lĩnh, áo the mới,  

Tay cầm nón quai thao.  

 

Me cười: "Thầy nó trông!  

Chân đi đôi dép cong,  

Con tôi xinh xinh quá!  

Bao giờ cô lấy chồng?"  

 

Em tuy mới mười lăm  

Mà đã lắm người thăm,  

Nhờ mối mai đưa tiếng,  

Khen tươi như trăng rằm.  

 

Nhưng em chưa lấy ai,  

Vì thầy bảo người mai  

Rằng em còn bé lắm!  

(Ý đợi người tài trai).  

 

Em đi cùng với me.  

Me em ngồi cáng tre,  

Thầy theo sau cưỡi ngựa,  

Thắt lưng dài đỏ hoe.  

 

Thầy me ra đi đò,  

Thuyền mấp mênh bên bờ.  

Em nhìn sông nước chẩy  

Đưa cánh buồm lô nhô.  

 

Mơ xa lại nghĩ gần,  

Đời mấy kẻ tri âm?  

Thuyền nan vừa lẹ bước,  

Em thấy một văn nhân.  

 

Người đâu thanh lạ thường!  

Tướng mạo trông phi thường.  

Lưng cao dài, trán rộng.  

Hỏi ai nhìn không thương?  

 

Chàng ngồi bên me em,  

Me hỏi chuyện làm quen:  

"Thưa thầy đi chùa ạ?  

Thuyền đông, trời ôi, chen!"  

 

Chàng thưa: "Vâng, thuyền đông!"  

Rồi ngắm trời mênh mông,  

Xa xa mờ núi biếc,  

Phơn phớt áng mây hồng.  

 

Dòng sông nước đục lờ.  

Ngâm nga chàng đọc thơ.  

Thầy khen: "Hay! Hay quá!"  

Em nghe rồi ngẩn ngơ.  
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Thuyền đi. Bến Đục qua.  

Mỗi lúc gặp người ra,  

Thẹn thùng em không nói:  

"Nam vô A-Di-Đà!"  

 

Réo rắt suối đưa quanh.  

Ven bờ, ngọn núi xanh,  

Nhịp cầu xa nho nhỏ.  

Cảnh đẹp gần như tranh.  

 

Sau núi Oản, Gà, Xôi,  

Bao nhiêu là khỉ ngồi.  

Tới núi con Voi phục,  

Có đủ cả đầu đuôi.  

 

Chùa lấp sau rừng cây.  

(Thuyền ta đi một ngày)  

Lên cửa chùa em thấy  

Hơn một trăm ăn mày.  

 

Em đi, chàng theo sau.  

Em không dám đi mau,  

Ngại chàng chê hấp tấp,  

Số gian nan không giàu.  

 

Thầy me đến điện thờ,  

Trầm hương khói tỏa mờ.  

Hương như là sao lạc,  

Lớp sóng người lô nhô.  

 

Chen vào thật lắm công.  

Thầy me em lễ xong,  

Quay về nhà ngang bảo:  

"Mai mới vào chùa trong."  

 

Chàng hai má đỏ hồng  

Kêu với thằng tiểu đồng  

Mang túi thơ bầu rượu:  

"Mai ta vào chùa trong!"  

Đêm hôm ấy em mừng.  

Mùi trầm hương bay lừng.  

Em nằm nghe tiếng mõ,  

Rồi chim kêu trong rừng.  

 

Em mơ, em yêu đời!  

Mơ nhiều... Viết thế thôi!  

Kẻo ai mà xem thấy,  

Nhìn em đến nực cười!  

 

Em chưa tỉnh giấc nồng,  

Mây núi đã pha hồng.  

Thầy me em sắp sửa  

Vàng hương vào chùa trong.  

 

Đường mây đá cheo veo,  

Hoa đỏ, tím, vàng leo.  

Vì thương me quá mệt,  

Săn sóc chàng đi theo.  

 

Me bảo: "Đường còn lâu,  

Cứ vừa đi ta cầu  

Quan-Thế-âm-bồ-tát  

Là tha hồ đi mau!"  

 

Em ư? Em không cầu,  

Đường vẫn thấy đi mau.  

Chàng cũng cho như thế.  

(Ra ta hợp tâm đầu).  

 

Khi qua chùa Giải-oan,  

Trông thấy bức tường ngang,  

Chàng đưa tay lẹ bút  

Thảo bài thơ liên hoàn.  

 

Tấm tắc thầy khen: "Hay!  

Chữ đẹp như rồng bay."  

(Bài thơ này em nhớ,  

Nên chả chép vào đây).  
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Ô! Chùa trong đây rồi!  

Động thắm bóng xanh ngời.  

Gấm thêu trần thạch nhũ,  

Ngọc nhuốm hương trầm rơi.  

 

Me vui mừng hả hê:  

"Tặc! Con đường mà ghê!"  

Thầy kêu: "Mau lên nhé!  

Chiều hôm nay ta về."  

 

Em nghe bỗng rụng rời  

Nhìn ai luống nghẹn lời!  

Giờ vui đời có vậy,  

Thoảng ngày vui qua rồi!  

 

Làn gió thổi hây hây,  

Em nghe tà áo bay,  

Em tìm hơi chàng thở.  

Chàng ôi, chàng có hay?  

 

Đường đây kia lên trời,  

Ta bước tựa vai cười.  

Yêu nhau, yêu nhau mãi!  

Đi, ta đi, chàng ôi!  

 

Ngun ngút khói hương vàng  

Say trong giấc mơ màng,  

Em cầu xin Trời, Phật  

Sao cho em lấy chàng. 

 

 Chúng ta thường biết đến nhà thơ Nguyễn 

Nhược Pháp qua bài thơ: Đi chùa Hương, 

nhưng ít người biết đến đời sống và tình yêu 

của nhà thơ này. Bài này gồm 2 phần:  

  

Phần 1:  Tuổi thơ Nguyễn Nhược Pháp, 

chuyện ít người biết  

  - Hai tuổi mồ côi mẹ, hưởng dương 

tròn hai Giáp (24 năm), người con trai của 

học giả Nguyễn Văn Vĩnh thật là điển hình 

của sự bất công tạo hóa.  Thế nhưng tạo hóa 

đã bù lại, ban cho con người những thiên 

bẩm, tài hoa đặc biệt. Đó là một trang nam 

nhi tuấn tú, đa tài, gắn trên bầu trời thi ca 

nước Việt những ánh sao lung linh  

  

 
Nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp 

  

 Nguyễn Nhược Pháp là kết quả mối 

tình sét đánh giữa học giả Nguyễn Văn 

Vĩnh, một người đa tài, đa tình đất Hà 

thành và cô gái Lạng Sơn, Phan Thị Lựu.  

  Năm 1913 ông Vĩnh có khách sạn 

Trung Bắc ở nhà 50 phố Hàng Trống, gần 

hồ Gươm - Hà Nội… Cô Lựu thường qua 

lại trọ ở khách sạn, nên quen biết ông Vĩnh. 

Rồi do duyên số, họ nên vợ nên chồng.  

Khách sạn Trung Bắc nằm trong khuôn 

viên rộng mấy nghìn mét vuông. Mặt trước 

quay chính phố Hàng Trống, mặt sau quay 

ra phố Lý Quốc Sư. Cả hai mặt đều có cổng 

lớn, bên trong xung quanh có vườn, cây cối 

xanh tươi và cổ thụ. Giữa khuôn viên này là 

một biệt thự ba tầng, trang bị hiện đại để 

làm nhà khách sạn.  
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 Bà Phan Thị Lựu ở tầng hai. Tại mảnh 

đất thơ mộng này, ngày 12-12-1914, 

Nguyễn Nhược Pháp ra đời, sau này tên 

tuổi in đậm trong “Thi nhân Việt Nam”.  

Ông Vĩnh đi làm, đến trưa thì nghỉ lại 

khách sạn với người vợ hai, tối mới về phố 

Mã Mây với vợ cả và các con. Tưởng thế 

cũng là yên ổn, nhưng số phận con người 

đa tài, đa tình lại vướng bận thêm nhiều và 

không thể dừng ở đó.  Vừa tuổi lên 2 (năm 

1916), Nguyễn Nhược Pháp mồ côi mẹ. 

Khi biết tin ông Vĩnh có thêm một người 

đàn bà khác, mà là một cô đầm lai đẹp như 

thiên thần, thì Phan Thị Lựu không làm chủ 

được tình cảm của mình. Nỗi ghen tuông đã 

trào lên và bà đã tìm cái chết để giải thoát.  

Chập chững những bước chân trên đường 

đời, Nguyễn Nhược Pháp được bà Đinh Thị 

Tính - vợ cả ông Vĩnh - mẹ cả đón về nuôi 

như con đẻ, với một câu thở than: Cái bà 

Lựu ghen ngược. Người ghen phải là tôi…  

  Từ đó cho đến lúc lìa đời, suốt 22 năm 

(1916- 1938), Nguyễn Nhược Pháp đều 

sống với những người anh em cùng cha 

khác mẹ, trong một đại gia đình, thật vui vẻ 

và nhiều kỷ niệm sâu sắc.  Đọc những trang 

hồi ức của những người thân trong gia đình 

phần nói về tuổi thơ Nguyễn Nhược Pháp, 

mới thấy rằng đây là một con người có 

nhiều phẩm chất cao quý, khi còn ấu thơ.  

  Năm 1923, gia đình Nguyễn Văn Vĩnh 

đã chuyển từ phố Mã Mây về phố Thụy 

Khuê, trước trường Bưởi (trường Chu Văn 

An bây giờ) gần hồ Tây.  Đây là một trong 

những tài sản lớn của ông F.H Schneider- 

một người Pháp, vốn là đồng nghiệp làm 

nhà in, xuất bản báo, vì yêu mến ông Vĩnh 

đã chuyển nhượng cho trước khi ông này về 

hưu ở cố quốc.  Nhà ông Vĩnh đông người, 

nhiều con, lại thêm bạn các con ở tỉnh lẻ về 

ở nhờ để tiện bề ăn học… vậy mà vẫn rất 

thoải mái.  Gia sản đất đai của Schneider là 

một khu đất rộng hơn ba nghìn mét vuông. 

Trong này có biệt thự hai tầng, có xưởng 

máy giấy mái vòm, bê tông cốt thép, không 

cột. Ông Vĩnh sửa lại thành nhà thờ và 

nhiều phòng để ở. Có mười gian nhà ngang, 

có bếp, nhà để xe, các phòng cho người nhà 

sinh hoạt…  

  Bấy giờ hai người con lớn của bà Vĩnh 

là Nguyễn Hải và Nguyễn Giang đang đi 

học ở nước ngoài. Còn ba người con gái: 

Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Nội, 

Nguyễn Thị Vân đã lớn, được ở khu biệt 

thự với bà Vĩnh và một người cô ruột là bà 

Nguyễn Thị Tý, làm dược sỹ ở nhà thương 

Phủ Doãn… Nguyễn Nhược Pháp được ở 

chung với 7 anh chị em còn nhỏ tuổi ở khu 

nhà ngang.  Trong đó có Nguyễn Thị Mười, 

Nguyễn Dực, Nguyễn Hồ còn quá nhỏ, 

không tự lực được trong sinh hoạt, nên có 

một u già trông nom… Họ sống rất thoải 

mái, tự do và khép kín, tự quản, dường như 

người lớn không ai để ý đến…  Buổi sáng 

hằng ngày, Nhược Pháp cùng anh chị em 

học chữ nho khoảng nửa giờ do ông tú tài 

Phùng Năng Tĩnh người Bát Tràng làm gia 

sư, dạy dỗ. Rồi họ đạp xe đi học trường tư. 

Mọi sinh hoạt khác như giặt quần áo, cơm 

nước đã có người lo hết.  Trong số 7 anh 

em, Nhược Pháp là con bà hai, được coi là 

anh, mặc dù sinh sau Nguyễn Dương (con 

mẹ cả) mấy tháng. 

  Thời xưa xã hội coi những người con 

vợ bé, chỉ là con thêm vợ nhặt. Nhưng nhà 

ông Vĩnh không hành xử theo lối ấy.  Theo 

kể lại, Nguyễn Nhược Pháp thông minh, 

đẹp trai, học giỏi có đầu óc tổ chức, nhiều 

sáng kiến, làm đầu tầu cho các em trong các 

hoạt động, sinh hoạt thể thao, vui chơi rất 
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văn hóa.  Nhược Pháp có sáng kiến làm 

một bản hợp đồng nội bộ, cấm nói nhảm 

nhí. Cậu soạn ra khoảng 50 câu thông dụng 

hằng ngày mọi người cần tránh, ví như 

những từ ngữ: đếch, bỏ mẹ, bỏ xừ…, hoặc 

những câu chửi thề không ai được nói… Ai 

lỡ lời nói, người nào nghe thấy, có quyền 

cốc vào đầu, véo tai, coi như một hình thức 

phạt.  Nhược Pháp bày trò tập bơi. Khi thì 

hồ Tây, khi thì ra ao đình làng Thụy Khuê, 

lúc đến hồ Trúc Bạch. Bảy anh em đều biết 

bơi kể cả con gái. Nhược Pháp yêu môn bơi 

lội nhất. Cho tới những ngày mới bị bệnh, 

anh vẫn chưa chịu bỏ bơi.  Ngày chủ nhật, 

Nhược Pháp tổ chức đua xe quanh Hồ Tây, 

có giải thưởng, thu hút các bạn học cùng 

tham gia. Lại tổ chức trượt pa-tanh. Ban 

đầu chơi trên đường Hoàng Hoa Thám, sau 

đường đua dài đến Quần Ngựa, vòng trở về 

lối Thụy Khuê… Rồi tổ chức tham quan du 

lịch bằng xe đạp, quanh Hồ Tây, rồi quanh 

Hà Nội và đi xa hơn.  

 Mỗi tuần, cha thường cho các con tiền 

đi xem chiếu bóng, Nhược Pháp rủ rê mấy 

anh chị lớn hơn, để dành tiền ấy, làm vốn in 

báo Tuổi Cười. Nhược Pháp làm chủ 

nhiệm, Nguyễn Phổ làm chủ bút, Nguyễn 

Kỳ quản lý nhà in. Báo in thạch, hai màu đỏ 

và tím.  Mỗi tháng một số, có 16 trang, khổ 

15x20 cm. Nội dung tờ báo là thông báo 

những tin tức gia đình, nêu tên ai học giỏi, 

phê phán những việc xấu. Lại có trang thể 

thao, biểu dương kỷ lục mới( trong gia 

đình), có quảng cáo các buổi diễn kịch, diễn 

xiếc do anh chị em tổ chức trong nhà. 

Trang cuối có in thơ của Nhược Pháp sáng 

tác.  Mỗi số ra 10 tờ, bán 5 xu cho người 

lớn và các anh chị lớn. Báo phát hành được 

mấy năm. Sau này lớn lên, Nhược Pháp đã 

chọn những bài thơ trong báo Tuổi Cười, 

thành tập thơ Ngày Xanh.  Nhược Pháp còn 

tổ chức một đội kịch gia đình, mà chính anh 

viết kịch bản và đạo diễn… Các anh chị em 

làm diễn viên.  Nhà có xưởng in rộng, họ 

kê bàn ghế thành sân khấu, tạm dùng câu 

đối nhà thờ trang trí, lại làm phông màn, 

chăng điện… nghĩa là như sân khấu thật. 

Giá vé 5 xu một chỗ ngồi.  Những người 

lớn trong nhà cũng mua vé và ngồi xem cổ 

vũ con em mình… Có buổi ông Vĩnh cũng 

ngồi xem các con diễn, ông thấy lòng tràn 

ngập niềm vui… Nhược Pháp còn hướng 

dẫn thành lập đội xiếc, phân vai diễn: 

Người diễn xiếc xe đạp, người làm ảo 

thuật,, người dậy thú, người thổi kèn.  

Nguyễn Nhược Pháp có những thú vui thật 

giản dị, không giống bất cứ một thiếu gia 

nào thời bấy giờ. Chăm chỉ học hành, yêu 

quý mọi người, và biết tự lập. Viết xong 

một bài thơ, một truyện ngắn, vở kịch…khi 

có tiền nhuận bút thì rủ một hai em, hay vài 

bạn bè đi ăn phở xách Nghi Xuân bang thất 

ở phố Hàng Đàn, giá 5 xu một bát…  

Nhược Pháp đã viết được một số vở kịch, 

và có một ước mơ, là cùng với Phạm Huy 

Thông, bạn học thời ở Trung học Albert 

Saraut, tri kỷ văn chương, cùng nhau tổ 

chức một Đoàn kịch không chuyên, đưa lên 

sân khấu vở kịch Người học vẽ của mình.  

 Nhược Pháp như một trang giấy trắng 

thơm, một bông hoa thanh khiết. Vào 

những năm cuối đời, trái tim chàng thi sỹ, 

tác giả bài thơ Chùa Hương đã xôn xang 

trước một cô gái áo đen, phố Hàng Đẫy, 

như một lời tỏ tình.  Đó là một tiểu thư, một 

trong tứ mỹ Hà thành bấy giờ. Hằng ngày 

đạp xe qua nhà, đứng bên này đường nhìn 

vào vườn nhà em, ngắm nhìn bóng em thấp 
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thoáng. Rồi hình ảnh cô gái áo đen trong 

vườn của nhà họ Đỗ ở phố Hàng Đẫy, cứ 

sống mãi trong tim Nhược Pháp...  Nhược 

Pháp chưa tường mặt thân mẫu của mình, 

nhưng được mẹ cả hết lòng yêu thương, 

như con đẻ. Trước khi nhắm mắt ra đi về 

cõi vĩnh hằng, bà dặn lại Hãy đặt mộ của 

tôi nằm bên cạnh Nhược Pháp.  

 Nguyễn Nhược Pháp sinh ra là hoạt 

động, cả đến khi nhuốm bệnh vẫn không 

ngừng ý chí vươn lên vượt qua số mệnh.  

Từ 2 tuổi Nhược pháp sống với mẹ cả ở Mã 

Mây rồi đi học vỡ lòng. 6 năm tiếp theo học 

phổ thông trường Trí Tri (phố Hàng Đàn và 

Trung Bắc học hiệu- phố Lý Quốc Sư). 14 

tuổi thi đỗ lớp 6 Trường trung học Albert 

Saraut. 20 tuổi đỗ tú tài phần nhất, 1935 đỗ 

tú tài phần hai, vào Đại học luật. Nhược 

Pháp luôn học giỏi, xứng đáng cho các em 

noi theo.  Từ năm 1930 trở đi, kinh tế gia 

đình Nguyễn Văn Vĩnh bắt đầu khó khăn 

trầm trọng. Nguyễn Nhược Pháp vừa đi học 

để thi tú tài, thi đại học Luật, vừa làm ở tòa 

báo An Nam mới, viết thơ… để có tiền 

nhuận bút, giảm bớt chi tiêu của gia đình 

cho mình…  Từ sau khi chị Nội đang đi học 

Luật năm thứ ba mắc bệnh mất (1933), rồi 

cha mất( 1936), chị Vân mất (1938), và tin 

anh Hải mất trong Nam… Nhược Pháp 

buồn đau, nhuốm bệnh lao hạch… 

  Ngày 19-11-1938 ông trút hơi thở cuối 

cùng tại Bệnh viện Đồn Thủy, hưởng 

dương 24 tuổi.  Ông để lại ba bức thư. 
Một bức viết bằng chữ Pháp, cám ơn các 

thầy thuốc đã hết lòng cứu chữa. Một bức 

thư vĩnh biệt mẹ cả và gia đình( khi ấy ông 

Vĩnh mất được  hai năm).  Một bức gửi cho 

người anh là nhà thơ Nguyễn Giang, với tâm 

nguyện, hãy chăm sóc mẹ cả và các em nhỏ 

tốt hơn nữa.  Ban đầu, thi hài Nhược Pháp 

được mai táng ở nghĩa trang Hợp Thiện, 

Quỳnh Lôi, Mai Động, Hà Nội, sau được 

bốc mộ về làng Phượng Dực, quê cha.  

 Người đẹp áo đen 

 

Phần 2:  Giai nhân áo đen của Nguyễn 

Nhược Pháp  

 Bà Đỗ Thị Bính, người đẹp phố Hàng Đẫy 

lâu nay vẫn được xem là bóng hồng mà thi 

sĩ tài hoa Nguyễn Nhược Pháp “thầm 

thương trộm nhớ”. Để rồi trong những bài 

thơ: Đi chùa Hương, Tay Ngà, Sơn Tinh – 

Thủy Tinh... thấp thoáng hình bóng của một 

“tuyệt sắc giai nhân”...  

  Nếu như cuộc đời của người đẹp 

Vương Thị Phượng phố Hàng Ngang đúng 

là “hồng nhan bạc phận” thì cuộc đời của 

người đẹp thứ hai trong “Hà thành tứ mĩ” 

lại bình lặng hơn nhiều. Bây giờ, ngồi trong 

căn nhà biệt thự Pháp ở số 3A, phố Yên 

Thế bà Đỗ Thị Quyên, em gái bà Bính đã 

ngấp nghé tuổi 90 nhưng trên khuôn mặt 

lẫn nụ cười dáng vóc vẫn phần nào cho thấy 

vẻ đẹp của người chị gái từng được mệnh 

danh là “giai nhân Hà thành” khi xưa.  

 Nhấp chén nước, giọng sang mà ấm, bà 

Quyên nhớ lại: Đỗ Thị Bính sinh năm 1915, 

là kiều nữ của cụ Đỗ Lợi, nhà tư sản thầu 

khoán lớn nhất Hà Thành khi đó. Cụ Đỗ Lợi 
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thuộc dòng họ Đỗ thôn Tiên Lữ (Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc).  Vốn làm việc trong sở Lục lộ, 

vừa giàu có lại tài năng, lên Hà Nội, ông lấy 

bà Nguyễn Thị Quỹ, một người con gái xinh 

đẹp, sắc sảo làm nghề buôn bán tại Phà Đen 

làm lẽ. Đỗ Thị Bính là người con đầu trong 

ba người con của ông Lợi và bà Quỹ.  

  Những năm 1930, ông Đỗ Lợi là nhà tư 

sản có tiếng ở Hà thành. Những người già 

cả ở Ngõ Văn Hương bây giờ hẳn vẫn còn 

nhớ ngõ Đỗ Lợi, hồ Đỗ Lợi và trại sản xuất 

gạch hoa Vạn Cẩm, nơi ông sản xuất gạch 

hoa, đúc cống xi măng cung cấp cho các 

công trình xây dựng của người Pháp.  Công 

việc kinh doanh phát đạt, ông Đỗ Lợi 

chuyển sang lĩnh vực thầu khoán. Gần hai 

mươi công trình lớn ở Hà Nội khi đó đều 

do Đỗ Lợi làm chủ thầu. Giàu có, trại gạch 

hoa Vạn Cẩm khi đó còn là nơi nhà tư sản 

nuôi hàng chục con ngựa đua, một thú chơi 

công phu và thuộc vào hàng xa xỉ lúc bấy 

giờ.  Đang học lớp nhì tại trường Brieux, 

tên thông thường là trường Hàng Cót, một 

buổi chiều tan học, trong lúc mải ríu rít với 

bè bạn, Đỗ Thị Bính bị một chiếc xe hơi 

cán phải. Lo lắng cho cô con gái rượu, cụ 

Đỗ Lợi đã không cho người đẹp đến trường 

mà mời thầy về nhà để dạy riêng. Với tư 

chất thông minh và sự ham học, bà Bính 

vừa thông thạo tiếng Pháp lại có thể chơi 

được đàn thập lục hay dương cầm.  

  Trong số hơn chục nhà biệt thự ở rải rác ở 

khắp Hà Nội, gia đình bà Bính sinh sống ở căn 

nhà số 30 Nguyễn Thái Học, ngày xưa là phố 

Hàng Đẫy. “Chị tôi có thói quen mặc đồ đen 

nên người đương thời thường gọi là “người 

đẹp áo đen”.  Nếu được ông bà mua cho quần 

áo khác màu thì cất đi hoặc cho em chứ tuyệt 

nhiên không mặc màu gì khác ngoài màu đen. 

Màu đen đã làm cho vẻ đẹp của giai nhân 

thêm vẻ huyền bí, tôn thêm làn da trắng, sự 

sang trọng, nghiêm trang của người đẹp”, bà 

Đỗ Thị Quyên cho biết.  Mặc dù là người có 

vẻ đẹp nhất nhì Hà thành khi đó, thế nhưng, 

người đẹp không hề có tính kiêu sa của những 

tiểu thư khuê các. Trái lại, bà Bính nhất mực 

hoà đồng, giản dị và gần gũi với mọi người. 

Trong trí nhớ của người em gái thì bà Bính có 

một khuôn mặt trái xoan, đặc biệt là tính tình 

hiền hậu, nhân từ, dịu dàng. “Chị tôi ăn chay, 

không ăn thịt cá bao giờ. Xuân về gia đình lại 

đi chùa Hương cầu kinh niệm Phật. Mỗi khi đi 

nghỉ ở Sầm Sơn, thấy trẻ con xách lồng chim 

đi bán, chị tôi gọi lại mua hết rồi mở cửa lồng 

cho chim bay đi”.  

  

“Bóng hồng” trong thơ  

Trong bao nhiêu trái tim mê đắm người đẹp 

có chàng thi sĩ tài hoa Nguyễn Nhược Pháp – 

con trai của Nguyễn Văn Vĩnh, ông chủ nhà 

in Trung Bắc Tân Văn lớn nhất Bắc Kỳ lúc 

bấy giờ. Ngang tàng hay bình dân chả biết, 

nhưng cụ Vĩnh sau lần đi Pháp đã đặt luôn cái 

tên ấy cho cậu con trai sinh cuối năm 1914. 

Sau khi đậu tú tài rồi vào trường Cao đẳng 

Luật Đông Dương, Nguyễn Nhược Pháp 

không sung vào bất kỳ ngạch quan lại lẫn 

công chức nào mà đi làm văn, làm báo...  

 So về tuổi tác, Nguyễn Nhược Pháp 

hơn người đẹp Bính một tuổi. Chàng thư 

sinh nhỏ bé, với sự yếu đuối thư sinh, với 

cái bẽn lẽn của một hồn thơ mộng mơ đã 

thầm thương nhớ trộm cô tiểu thư Đỗ Thị 

Bính tự bao giờ.  Mê nàng, bao nhiêu người 

làm thơ. Cho nên, để biết cái vẻ “sắc nước 

hương trời” của một trong bốn “mỹ nhân 

Hà thành” xưa, chỉ cần đọc tập thơ Ngày 

xưa cũng đủ để hình dung chân dung Đỗ 
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Thị Bính “Tóc xanh viền má hây hây 

đỏ/Miệng nàng bé thắm như san-hô/Tay 

ngà trắng nõn, hai chân nhỏ”.  

  Đó là sự hồn nhiên của cô gái đi trây 

hội Chùa Hương: “Cùng thầy me em dậy/ 

em vấn đầu soi gương/ Khăn nhỏ đuôi gà 

cao/ Lưng đeo dải yếm đào/ Quần lĩnh áo 

the mới/ Tay cầm nón quai thao …”. Là 

“Cúi đầu nàng tha thướt/Yêu kiều như mây 

qua/Mắt xanh nhìn man mác/ mỉm cười về 

cành hoa…”  Trước hiên nhà ở phố Nguyễn 

Thái Học có hai giò phong lan và đặc biệt 

ba rặng hoa hồng nở hương thơm ngát. 

Chiều chiều, người đẹp lại ngồi nhởn nha 

trên ghế đá đọc sách, ngắm hoa. Khi ấy, 

Nguyễn Nhược Pháp đang làm việc tại tòa 

báo L’ Annam nouveau.  Ngày nào chàng 

thi sĩ cũng kiếm cớ đi qua đi lại ngôi nhà có 

người đẹp ở, để được nhìn thấy nàng cho 

khuây nỗi nhớ. “Ta lặng nhìn hơi 

lâu/Nhưng thì giờ đi mau...Nàng chợt 

nghiêng thân ngà/Thoáng bóng người xa 

xa...Ta mơ chưa lại hồn/Nàng lẹ gót lầu 

son/Vừa toan nhìn nét phượng/Giấy thẹn 

bay thu tròn...”  Chuyện này kéo dài và cả 

hai gia đình đều biết. Gia đình cô Bính cho 

là chuyện phải lòng của anh chàng nhà thơ 

trẻ cũng như nhiều chàng trai khác si mê 

người đẹp mà thôi. Bằng cớ là mỗi dịp xuân 

tới, người đẹp Đỗ Thị Bính vẫn nhận được 

rất nhiều hoa từ những địa chỉ vô danh.  

 Mỗi bài thơ của chàng thi sĩ là một nét 

đẹp của người con gái khuê các áo đen, là 

chất chứa bao niềm thương nhớ. Nhưng 

năm 1938, căn bệnh lao đã cướp đi sinh 

mệnh của nhà thơ tài hoa ở tuổi hai tư. Để 

rồi, tình yêu của tài tử, giai nhân được lưu 

giữ trong tập thơ mang tên “Ngày xưa” tha 

thiết ấy…  

  

Cuộc đời bình dị  

Sau khi Nguyễn Nhược Pháp mất được một 

năm, gia đình thuyết phục cô Bính lấy một 

chàng trai du học bên Pháp về. Đó chính là 

Bùi Tường Viên, em trai út của Luật sư nổi 

tiếng Bùi Tường Chiểu. Mười sáu tuổi, Bùi 

Tường Viên sang Pháp học về ngành silicat 

và là một trong những kỹ sư đầu tiên của 

Việt Nam. Đám cưới giữa người đẹp phố 

hàng Đẫy và nhà trai ở phố Quán Thánh với 

hàng chục xe ô tô rước dâu hạng sang được 

xem là một trong những đám cưới lớn nhất 

ở Hà thành thời bấy giờ.  

  

 
Ảnh cưới của người đẹp áo đen với ông Bùi 

Tường Viên 

  Chiến tranh nổ ra, bà Bính hoạt động 

trong phong trào bình dân học vụ, rồi cả gia 

đi tản cư lên mãi huyện Sơn Dương, Tuyên 

Quang. Mặc dù sống giữa cảnh núi đồi heo 

hút nhưng hai ông bà đi đâu cũng vẫn 

khoác tay nhau theo phong cách châu Âu 

khiến cho không ít người ngưỡng mộ. Bằng 

những kiến thức cơ bản, bà đã cứu sống cho 

rất nhiều người thoát khỏi căn bệnh sốt rét 

hiểm nghèo, trong đó có cả những người 
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con của chính mình.  Đất nước hòa bình. 

Trở về Hà Nội, bà Bính lại cùng chồng, con 

sống cuộc sống bình thường trong một ngôi 

nhà giản dị. Tất cả mười tám ngôi biệt thự 

khang trang của nhà tư sản Đỗ Lợi lúc bấy 

giờ đã hiến tặng cho Chính phủ. Bà tích cực 

tham gia phong trào bình dân học vụ, chống 

giặc dốt. Từ đó cho đến khi về hưu, bà công 

tác tại Phòng Giáo Dục khu Hai Bà Trưng.  

Trong ký ức của những người con, người 

đẹp Đỗ Thị Bính là một giai nhân tài sắc 

vẹn toàn. “Ngay đến bữa ăn cùng gia đình 

chồng, khi nào mẹ tôi cũng là người ăn sau 

cùng, phục vụ cho bố mẹ chồng, chồng con 

ăn trước…  Cho đến những ngày tháng cuối 

đời, bà vẫn giữ thói quen không bao giờ 

đến ăn ở các hàng quán, mà nhất mực trung 

thành với những món ăn do tự tay mình chế 

biến”, ông Bùi Tường Quân, con trai Bà 

Bính cho biết.  

  Người đẹp Đỗ Thị Bính đã cùng chồng 

đi qua cuộc chiến tranh, sống cuộc sống 

bình dị như biết bao người Hà Nội khác.  

 

 

 

 

 

 Trở về với đất, gia đình, người thân 

khoác cho bà bộ quần áo nhiễu đen quen 

thuộc, như là một sự trân trọng với vẻ đẹp 

của người phụ nữ Hà Nội một thời. 

 

 
Ông Bùi Tường Quân, con trai út của người 

đẹp Đỗ Thị Bính và bức ảnh của người đẹp 

được "truyền thần" sang chiếc đĩa sứ. 
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 Khác với vẻ tấp nập 

"vui như trảy hội" vào 

mùa xuân, mùa thu ở chùa 

Hương tĩnh lặng, thanh 

bình để đón những du 

khách tới đây thưởng 

ngoạn vẻ đẹp của những 

bông hoa súng vào mùa nở 

rộ. 

  Chùa Hương thuộc xã 

Hương Sơn, huyện Mỹ 

Đức, Hà Tây cũ (nay thuộc 

Hà Nội), cách Hà Nội 

khoảng 60 km. Bạn đi theo 

đường Ba La, qua huyện 

Thanh Oai, thị trấn Vân 

Đình là tới huyện Mỹ Đức. Đường đi không 

khó khăn nên có thể sử dụng phương tiện xe 

máy hoặc ôtô đều được. 

  Nếu chỉ vào vãn cảnh và chụp 

ảnh suối Yến thì bạn không phải 

mua vé, còn  nếu muốn vãn cảnh 

chùa thì vẫn phải mua vé như 

ngày thường. 

  Mùa này, suối Yến - chùa 

Hương đón lượng khách khá 

đông, phần lớn là dân mê chụp 

ảnh, tới đây để tranh thủ ghi lại 

khoảnh khắc sắc hồng của hoa 

hòa vào thiên nhiên vùng rừng núi 

thanh tịnh.  

 Hoa súng thường nở rộ vào 

mùa thu, khoảng tháng 9-10-11 và đặc biệt 

rực rỡ vào buổi sáng. Khi gặp ánh nắng 

mặt trời nó sẽ cụp lại.  

Do đó, nếu tới đây để chụp ảnh, bạn nên tới 

từ sáng sớm, vừa hưởng không khí trong 

lành buổi sáng, ngắm bình minh trên cánh 

đồng lúa mờ ảo trong sương sớm, vừa có 

thể chụp được những bức 

ảnh hoa súng đang khoe 

sắc hồng tươi thắm nhất. 

  Sắc hồng của hoa 

súng nổi bật trên mặt 

nước xanh thẳm, tĩnh 

lặng, thanh tịnh làm say 

lòng biết bao du khách. 

 Ngoài chụp ảnh hoa 

súng, du khách còn bị mê 

hoặc bởi cảnh sắc yên 

bình của nông thôn Việt 

Nam, bởi cuộc sống 

thường nhậ t giản dị của 

những người dân địa 

phương. Đâu đó trên mặt 

hồ là những chú vịt tung tăng bơi lội. 

 

 Nếu đi chụp ảnh theo nhóm, bạn có thể 

thuê thuyền người dân chở với giá khoảng 

300.000 đồng. Họ sẽ chở bạn đi dọc theo 

những cung đường có hoa súng nở đẹp nhất. 

 

Virginia Xuân 2015 
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ĐỪNG NÓI NĂNG GÌ 
 

Chúng tôi cùng im lặng rất là lâu 

Nghe len lén xuân về trong mạch máu 

Nghe thầm thì dưới chân chim vừa mới đậu 

 Nỗi vui mừng thơ dại của ngàn lau 

 

Bởi nín thở nên không nghe tiếng động 

Ở trong hồn bãi rộng đất hoang liêu 

Mà nguy nga mà lộng lẫy trăm chiều 

Tòa cổ tự đứng chờ chuông vỗ sóng 

 

Sao anh biết cõi đi về em náo động 

Nở tưng bừng hoa với bướm nguy nga 

Khi ôm mặt để tóc lùa trong gió lộng 

Em ngồi im bất động dưới trăng tà 

 

 

 

 

Chúng ta hãy ngồi im như thế nữa 

Ngồi im thôi, đừng có nói năng gì 

Để trong lúc chim khuya về với tổ 

Sỏi trên đường sẽ lịm dưới chân đi 

 

Im lặng thế để đón mừng xuân tới 

Xuân trong hồn trên lá với trên hoa 

Xuân rất đẹp của một mùa hôn phối 

Rất thiêng liêng không tiếng nhạc lời ca 

 

 Im lặng qúa bởi vì ta nín thở 

Trong phút giây trang trọng của tâm hồn 

Em  qúa sợ trăng sao này vỡ lở 

Khi xuân về lá động dưới môi hôn. 

 

 VI KHUÊ



SỐ 70                                                                                                                                    21 

 

TỰ LỰC VĂN ĐOÀN 
TẬP ĐẠI THÀNH 

CHỮ VĂN QUỐC NGỮ 

 

 

Trần Bích San 
 
KHÁI QUÁT BỐI CẢNH GIAI ĐOẠN 1932-1945 

 

Sau khi đặt nền đô hộ ở Việt Nam, nhìn thấy quá khứ của ta nặng về Hán học, người Pháp 

muốn cắt đứt liên lạc văn hóa giữa Việt Nam và Trung Hoa. Để hướng tinh thần người Việt 

về với Pháp, chữ Hán cũng như chữ Nôm cần phải triệt bỏ. Do đó, Pháp cấp bách hủy diệt 

nền Nho học và thay thế bằng một hệ thống giáo dục mới phục vụ cho guồng máy cai trị.  

 Năm 1864 là kỳ thi Hương cuối cùng ở trong Nam (tổ chức ở ba tỉnh miền Tây trước 

khi bị Pháp chiếm). Kể từ khi Nam Kỳ hoàn toàn trở thành thuộc địa của Pháp, từ 1878 

chữ Hán trong giấy tờ công văn các cơ quan hành chánh được thay thế bằng chữ Pháp và 

chữ Quốc Ngữ. Ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, dưới quy chế bảo hộ, sự thay đổi về giáo dục 

chậm chạp hơn. Kỳ thi Hương chót ở ngoài Bắc vào năm Ất Mão 1915, ở Huế năm Mậu 

Ngọ 1918. Chế độ giáo dục và khoa cử Nho học thực sự cáo chung với kỳ thi Hội cuối 

cùng năm Kỷ Mùi 1919 ở Huế.  Tuy vậy mãi đến năm 1932 bộ máy quan lại của triều đình 

Huế mới bãi bỏ việc dùng chữ Hán và thay thế bằng chữ Pháp hay Quốc Ngữ [01]. Qua 

việc sử dụng tiếng Pháp trong việc giảng dạy, Tây học ngày một phát triển dần dà tạo ra 

lớp trí thức mới trong xã hội.  

 Từ 1930 các trường cao đẳng, đại học Pháp Việt với những niên khóa liên tiếp sản xuất 

khá đông đảo giới trí thức mới. Họ không còn là những nhà Nho lỡ thời của giai đoạn trước 

như Phan Khôi, Tản Đà, Lê Dư, Phan Kế Bính, Dương Bá Trạc, Nguyễn Bá Trác, Nguyễn 

Bá Học, Nguyễn Đôn Phúc, Nguyễn Đỗ Mục, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Trọng Thuật, 

Ngô Tất Tố, Ngô Văn Triện… Họ là những thanh niên trẻ trung không thấm nhuần hoặc 

biết rất ít Hán học, nhưng lại thâm nhiễm tư tưởng Tây phương qua giáo dục học đường, 

sách báo, văn học Pháp, hoặc trực tiếp sống, sinh hoạt, thở hút không khí xã hội một nước 

văn minh khi du học ngoại quốc. Các nhà trí thức mới ý thức được sự tự do bình đẳng, trên 

con đường canh tân đất nước họ là những thành phần tiến bộ.  

 Tự Lực Văn Đoàn ra đời vào thời điểm này đáp ứng đúng lúc nhu cầu của xã hội, đứng 

lên tấn công vào thành trì luân lý, phong tục, văn hóa cũ để giải quyết băn khoăn về tư 

tưởng, thỏa mãn khát vọng tình cảm…Về phương diện văn học, cách viết còn nặng phần 

biền ngẫu của thời Nam Phong Tạp Chí được Tự Lực Văn Đoàn thay thế bằng lối văn mới 

đơn giản, trong sáng, mạch lạc. 
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TỰ LỰC VĂN ĐOÀN 

Năm 1930 Nguyễn Tường Tam tốt nghiệp Cử Nhân Khoa Học (Vật Lý) du học ở Pháp về 

nước với một quan niệm mới về xã hội, văn chương, nghề báo, xuất bản. Năm 1932 chủ 

trương tờ Phong Hóa (tục bản/đổi mới), và năm sau, thành lập Tự Lực Văn Đoàn. Tự lực 

mang ý nghĩa tự lập, tự sức mình gây dựng nên cơ sở báo chí, không dựa vào chính phủ hay 

một thế lực tài chánh nào để giữ tư cách độc lập [02]. Tự Lực Văn Đoàn có 7 người (thất 

tinh) [03], thời gian đầu văn đoàn có 6 người là Nhất Linh [04], Khái Hưng [05], Hoàng Đạo 

[06], Thạch Lam [07], Thế Lữ [08], Tú Mỡ [09], năm 1938 kết nạp thêm Xuân Diệu [10]. Cơ 

quan ngôn luận của Tự Lực Văn Đoàn là tuần báo Phong Hóa và Ngày Nay. Tôn chỉ [11] của 

văn đoàn gồm 10 điều mà chủ đích được thu gọn vào những điểm quan trọng sau: 

1. Loại văn: để chống lại giai đoạn trước chuyên về học thuật, dịch thuật, văn đoàn chú trọng 

đến sáng tác, tự lực mình sáng tạo không đi phiên dịch hay mô phỏng của ngoại quốc. 

2. Hình thức: chủ trương viết giản dị, trong sáng, dễ hiểu, dùng ít chữ Nho để thay đổi lối 

hành văn còn nặng về biền ngẫu dài lê thê của lớp nhà văn, nhà báo đi trước. 

3. Nội dung: một số tư tưởng nòng cốt mà nhà văn, nếu không chuyên chở được trong tác 

phẩm của mình, cũng không được đi ngược lại gồm có: 

- Chống lại Nho giáo vì đã lỗi thời 

- Diễn đạt tư tưởng xã hội và chủ nghĩa bình dân để chống lại khuynh hướng quan 

liêu, phong kiến. 

- Đề cao tự do cá nhân, chống lại luân lý gia đình độc đoán. 

- Khuyến khích thanh niên yêu đời, vui sống, trẻ trung, mới mẻ, có ý chí phấn đấu 

để xóa tan già nua, thảm sầu, chán nản, than mây khóc gió của giai đoạn Giọt Mưa 

Thu, Tuyết Hồng Lệ Sử. 

- Diễn tả những vẻ đẹp của đất nước để gợi lòng yêu nước, không vọng ngoại. 

- Ứng dụng phương pháp khoa học vào văn chương để đạt được sự rõ ràng, mạch lạc. 

 

   
     Nhất Linh                 Khái Hưng             Thế Lữ 
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Thạch Lam                  Hoàng Đạo                      Tú Mỡ               Xuân Diệu 

TUẦN BÁO PHONG HÓA 

 

Phong Hóa từ số 1 đến 13 do một số giáo sư trường Thăng Long chủ trương, Nguyễn Xuân 

Mai đứng tên giấy phép, Phạm Hữu Ninh [12] làm quản lý, Trần Khánh Giư (Khái Hưng), 

giáo sư Thăng Long là chủ bút. Với tôn chỉ dung hòa “xét trong hai nền văn hóa cái gì tốt 

đẹp thì thâu góp làm văn hóa của nước nhà” chỉ được dư luận chú ý lúc đầu, sau vì không 

đem lại điều gì mới mẻ nên đi xuống. Nguyễn Tường Tam thấy cơ hội tốt nên điều đình 

mua với giá rẻ (mua tên và giấp phép ra báo Phong Hóa), đứng ra làm lại tờ báo. Ngày 22 

tháng 09, 1932, Phong Hóa số 14 đổi mới ra mắt độc giả với Nhất Linh, Khái Hưng, Tứ 

Ly, Tú Mỡ, Thế Lữ, Nhị Linh, Đông Sơn. 

 Chỉ trong vài tháng số in tăng từ 3,000 lên 10,000. Sau số Xuân 1933, thấy được độc 

giả hoan nghênh nồng nhiệt, Nhất Linh cùng các cộng tác viên thành lập nhóm Tự Lực 

Văn Đoàn. Phong Hóa số tháng 3, 1933 văn đoàn ra mắt với bản tuyên ngôn ngắn và giới 

thiệu dấu hiệu của đoàn (logo) là hình con ó bằng mấy nét vẽ kỷ hà.   

 Tờ Phong Hóa ngay từ khi đổi mới đã như một trái bom nổ ra trong làng báo, mang lại 

sự trẻ trung, yêu đời [13] bằng tiếng cười cho độc giả xã hội Việt Nam qua lối văn trào 

phúng, hí họa các nhân vật, tranh hài hước Lý Toét, Xã Xệ, Bang Bạnh…Phong Hóa đã 

khéo học hỏi từ các báo Pháp cùng thời như tờ Rire, Canard Enchainé, Gringoire, 

Marianne trở thành tờ báo trào phúng đầu tiên trong lịch sử báo chí nước ta. Cái cười chinh 

phục được độc giả và nhờ đó thực hiện được, dù dưới khía cạnh tiêu cực, việc đả phá 

những tục lệ cổ hủ, các nhân vật thời danh bằng cách khoác cho họ một biệt danh châm 

biếm, bằng nét vẽ hài hước. Phong Hóa sau khi đã chế diễu hầu hết các người có tiếng tăm, 

năm 1935, trong loạt bài hoạt kê Đi Xem Mũ Cánh Chuồn đả kích gay gắt bọn phong kiến 

quan liêu, nhất là đám quan lại Nam Triều chạy theo Pháp, đụng chạm tới Tổng Đốc 

Hoàng Trọng Phu nên bị đóng cửa 3 tháng kể từ ngày 24 tháng 05, 1935 (tháng 6,7,8). Sau 

khi ra lại được hơn một năm thì bị đóng cửa vĩnh viễn sau số 190 ngày 05 tháng 06, 1936. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Hoangdao.jpg


 

24                                                                                                                           CỎ THƠM 

 

        
       Mụ Kiểm Duyệt        Lý Toét ra tỉnh (ký Đông Sơn bằng chữ Nho bên trái) 

       (ký GTRÍ góc phải)   Lý Toét lẩm bẩm: “Quái! Người ta chôn ai mà đào dài vậy??? 

 
TUẦN BÁO NGÀY NAY 
Trước khi Phong Hóa bị đóng cửa, tờ Ngày Nay đã có mặt. Vào thời điểm Phong Hóa hoạt 
động được hơn 2 năm, thấy đã gây được ảnh hưởng trong quần chúng, nhóm Tự Lực Văn 
Đoàn quyết định ra thêm một tờ báo nữa  do Nguyễn Tường Cẩm, anh của Nhất Linh đứng 
tên giấy phép. Ngày Nay ra đời ngày 31 tháng 01, 1935 vẫn theo đuổi tôn chỉ nhìn đời bằng 
con mắt vui tươi và phấn đấu nhưng thay đổi phương pháp [14]. Ngày Nay loại bỏ mục trào 
phúng và chuyên về phóng sự điều tra [15] với nhiều hình ảnh có tính cách mỹ thuật giống 
như các tạp chí ngoại quốc Paris Match, Life… Đây là lối làm báo mới lạ với độc giả thời 
đó nên được đón nhận nồng nhiệt không kém gì tờ Phong Hóa. Tuy nhiên, vì nhân lực giới 
hạn bị chia sẻ, thêm nữa ấn loát tốn kém nên sau khi ra được 13 số phải tự tạm đình bản để 
dồn nỗ lực vào tờ Phong Hóa. 
 Phong Hóa bị đình bản giữa năm 1936, tờ Ngày Nay ra lại với phần trào phúng bị loại 
bỏ để tránh bị rút giấy phép, chỉ còn 2 phần tiểu thuyết và trông tìm. Nhưng đến cuối năm 
1936 vì thời cuộc chính trị sôi nổi [16], báo cho sống lại phần trào phúng, nhưng giảm bớt 
mức độ so với Phong Hóa lúc trước, gọi là “Cười Nửa Miệng”. Tờ báo trong những năm từ 
1937 đến 1939 là diễn đàn thời sự của cây viết sắc bén Hoàng Đạo đòi hỏi chính quyền bảo 
hộ Pháp giải quyết các vấn đề tự do nghiệp đoàn, báo chí, đời sống dân quê, công lý…[17]. 
Trong thời gian này Tự Lực Văn Đoàn cổ động cho sáng kiến Nhà Ánh Sáng của họ (với 
sự tham gia của kiến trúc sư Võ Đức Diên). Đó là một tổ chức xã hội nhằm giải quyết vấn 
đề nhà ổ chuột của người nghèo ở thành thị.  
 Tờ Ngày Nay bị chính quyền Pháp cảnh cáo vì bức tranh hí họa của Nguyễn Gia Trí 
trên bìa số 144 ra ngày 07 tháng 01, 1939. Đến số 206 ra ngày 06 tháng 04, 1940, báo bị 
đình bản 1 tháng vì bức biếm họa cũng của Nguyễn Gia Trí. Ba tháng sau, Pháp rút giấp 
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phép, Ngày Nay đình bản vĩnh viễn sau số 224 ra ngày 07 tháng 09, 1940 (trong hồ sơ mật 
vụ Pháp ở Aix en Provence không thấy nêu rõ lý do). 
 
NHÀ XUẤT BẢN ĐỜI NAY 
Lúc đầu một số tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn như Hồn Bướm Mơ Tiên (1933), Nửa 
Chừng Xuân (1934) của Khái Hưng, Vàng và Máu (1934) của Thế Lữ được xuất bản dưới 
tên An Nam Xuất Bản Cục (Société Anamite d’Edition). Từ 1934 Nhất Linh đổi tên nhà xuất 
bản của Tự Lực Văn Đoàn là Đời Nay. Sách bán rất chạy (trung bình mỗi cuốn ấn hành 
5,000 bản), ngoài tập thơ của Thế Lữ và Tú Mỡ, phần lớn là tiểu thuyết. Lúc đầu chỉ có các 
tác phẩm trong nhóm, sau xuất bản cả những sách được giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn và 
sách giá trị của các nhà văn bên ngoài như tiểu thuyết của Nguyên Hồng, Nguyễn Khắc Mẫn, 
Vũ Trọng Phụng, thơ của Tế Hanh, Anh Thơ, Vũ Hoàng Chương... Để văn phẩm được phổ 
cập rộng rãi, lúc sau nhà xuất bản Đời Nay cho ra loại Lá Mạ và Nắng Mới phẩm chất kém 
hơn nhưng phí tổn thấp, bán với giá rẻ nên mỗi lần sách ra đều bán hết ngay. 
                                        

  
 
 Ấn phẩm của nhà xuất bản Đời Nay 
trình bày sáng sủa, mỹ thuật từ trong ruột ra 
ngoài bìa, khác hẳn với những sách của các 
nhà xuất bản thương mại trong thời kỳ 
trước vừa luộm thuộm, vừa cổ lỗ xấu xí. 
Đời Nay là nhà xuất bản duy nhất chia tiền 
lời bán sách cho tác giả, đã mở một kỷ 
nguyên mới và là nhà xuất bản thuần túy 
văn học đầu tiên ở nước ta. Đến năm 1940, 
tờ Ngày Nay đóng cửa nhưng nhà xuất bản 
Đời Nay vẫn tiếp tục hoạt động do Thạch  

 
Lam phụ trách, phổ biến các sách của văn 
đoàn. Đến tháng 07, 1942 Thạch Lam từ 
trần, Nguyễn Tường Bách, em út trong gia 
đình Nguyễn Tường, tiếp tục duy trì nhà 
xuất bản. Từ 1940 nhà Đời Nay xuất bản 
thơ, tiểu thuyết nhiều hơn trước và thêm 
loại Sách Hồng cho thiếu nhi. Nhờ vậy có 
tiền lời chia cho thành viên, tuy thất thường 
nhưng cũng giúp gia đình họ phần nào 
trong lúc khó khăn báo bị đóng cửa. Tháng 
04, 1945 tập thơ Hoa Niên (tức Nghẹn 
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Ngào) của Tế Hanh là ấn phẩm cuối cùng của 

nhà xuất bản Đời Nay.    

 

NHÀ IN NGÀY NAY 

Hai tờ Phong Hóa, Ngày Nay và các sách của 

nhà xuất bản Đời Nay đều thuê in ở ngoài, do 

đó Nhất Linh nghĩ đến chuyện mở nhà in 

riêng tiết kiệm phí tổn. Để có tiền Tự Lực 

Văn Đoàn gọi cổ phần, mỗi cổ phần $500 

[18]. Nhà in Ngày Nay bắt đầu hoạt động từ 

tháng 5, 1940, có máy in lớn, chữ mới, thợ 

làm suốt ngày đêm. Báo Ngày Nay bắt đầu in 

ở nhà in nhà từ số 209 ra ngày 25 tháng 05, 

1940 [19]. Hoàng Đạo phụ trách nhà in, ngoài 

báo nhà còn in sách của nhà xuất bản Đời 

Nay và in thuê lấy lời. Tính đến số báo cuối 

cùng trước khi bị đóng cửa, tờ Ngày Nay in 

được ở nhà in nhà tổng cộng 16 số báo. Sau 

khi bán nhà in năm 1946 mỗi thành viên có 

cổ phần được chia $6,000. 

 

CÁC TÁC PHẨM CỦA TỰ LỰC VĂN ĐOÀN 

Các tác phẩm của thành viên Tự Lực Văn 

Đoàn được liệt kê dưới đây là trong khoảng 

thời gian từ 1933 đến 1940 (tuy có vài nhan 

sách xuất bản sau 1940 nhưng các tác phẩm 

này đã đến với độc giả trên Phong Hóa, Ngày 
Nay). Những sách xuất bản về sau không góp 

phần vào ảnh hưởng của Tự Lực Văn Đoàn. 

Nhất Linh: 

Truyện dài: Nắng Thu (1934), Gánh Hàng 
Hoa (viết chung với Khái Hưng-1934), Đoạn 
Tuyệt (1936), Lạnh Lùng (1937), Đôi Bạn 

(1938), Bướm Trắng (1939). 

Truyện ngắn: Đời Mưa Gió (viết chung với 

Khái Hưng - 1934), Tối Tăm (1936), Anh 
Phải Sống (viết chung với Khái Hưng-1937), 

Hai Buổi Chiều Vàng (1937).  

 
Khái Hưng: Truyện dài: Hồn Bướm Mơ Tiên 

(1933), Nửa Chừng Xuân (1934), Gánh Hàng 

Hoa (viết chung với Nhất Linh-1934), Trống 
Mái (1936), Gia Đình (1938), Thừa Tự 

(1940), Tiêu Sơn Tráng Sĩ (1940), Thoát Ly 

(1940), Hạnh (1940), Những Ngày Vui 
(1941), Đẹp (1941) Thanh Đức (hay Tội Lỗi, 
Băn Khoăn -1942), Cái Ve (1944). 

Truyện ngắn: Đời Mưa Gió (viết chung với 

Nhất Linh - 1934), Giọc Đường Gió Bụi (1936), 

Anh Phải Sống (viết chung với Nhất Linh-

1937), Tiếng Suối Reo (1937), Đợi Chờ (1939), 
Cái Ấm Đất (1940), Đội Mũ Lệch (1941).  
Kịch: Tục Lụy (1937), Cóc Tía (1940), Đồng 
Bệnh (1942). 

Loại Sách Hồng: Ông Đồ Bể, Quyển Sách 
Ước, Cây Tre Trăm Đốt, Bông Cúc Huyền. 

Thế Lữ: 

Trinh thám: Vàng và Máu (1934), Bên Đường 
Thiên Lôi (1936), Ba Hồi Kinh Dị (1936), 

Mai Hương và Lê Phong (1937), Lê Phong 
Phóng Viên (1937), Đòn Hẹn (1939), Gói 
Thuốc Lá (1940), Gió Trăng Ngàn (1941), 

Trại Bồ Tùng Linh (1941),  
Tiểu Thuyết: Thoa (1942).  

Thơ: Mấy Vần Thơ (1935), Mấy Vần Thơ, tập 

mới (1941).  

Thạch Lam: 

Truyện dài: Ngày Mới (1939). 

Truyện ngắn: Gió Đầu Mùa (1937), Nắng 
Trong Vườn (1938), Sợi Tóc (1942). 

Tùy Bút: Hà Nội 36 Phố Phường (1942).  

Tiểu luận văn học: Theo Giòng (1941).  

Loại Sách Hồng (ký Thiện Sĩ): Quyển Sách, 
Hạt Ngọc, Hai Chị Em, Lên Chùa. 

Hoàng Đạo: 

Tiểu Luận: Bùn Lầy Nước Đọng (1936), 

Mười Điều Tâm Niệm (1939).  

Phóng Sự: Trước Vành Móng Ngựa (1938). 

Truyện Dài: Con Đường Sáng (1940) 

Truyện Ngắn: Tiếng Đàn (1941).  
Loại Sách Hồng: Con Cá Thần, Lan và Huệ, 
Con Chim Di Sừng, Sơn Tinh, Lên Cung Trăng.  
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Tú Mỡ: Thơ: Giòng Nước Ngược I (1934), II 
(1941), III (1946). 

Xuân Diệu: Thơ Thơ (1938), Phấn Thông 
Vàng (1939), Trường Ca (1944), Gửi 
Hương Cho Gió (1944).    

 

TỔNG LUẬN VỀ TỰ LỰC VĂN ĐOÀN 

 

Tuy chỉ hoạt động trong thời gian 8 năm ngắn 

ngủi nhưng thành tựu của Tự Lực Văn Đoàn 

thật lớn lao. Với 2 tờ tuần báo và một nhà 

xuất bản, nhóm đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến 

xã hội Việt Nam về cả 2 phương diện tư 

tưởng và văn học. 

- Ảnh hưởng về Tư Tưởng:  

Chủ trương bỏ cũ theo mới qua phương tiện 

tiểu thuyết và trào phúng đã như một cơn lốc 

thổi vào xã hội Việt Nam trì trệ trước năm 

1932. Sau 3 năm Phong Hóa ra đời, các đối 

tượng mà văn đoàn nhắm vào đều không thể 

đứng vững [21]. Những sáng tác văn chương, 

thơ, tiểu thuyết đã ngấm sâu vào tâm hồn 

người đọc làm thay đổi lối suy nghĩ của cả 

một thế hệ thời đó. Hình ảnh hoạt kê Lý Toét, 

Xã Xệ, Bang Bạnh phổ cập khắp nước đưa 

đến sự so sánh giữa quê mùa hủ lậu với văn 

minh tân tiến, thúc đẩy trút bỏ tập tục cũ để 

mạnh dạn theo con đường âu hóa, đổi mới và 

cấp tiến [22].  
- Ảnh hưởng trong lãnh vực Văn Học:  

Địa hạt báo chí, xuất bản: văn đoàn đã đem 

lại tiến bộ cho 2 địa hạt này, thay đổi bộ mặt 

sách báo từ hình thức đến nội dung.    

Về hình thức, với cách trình bày sáng sủa 

nghệ thuật cộng thêm những nét vẽ tài hoa 

của các họa sĩ xuất thân từ trường Cao Đẳng 

Mỹ Thuật Đông Dương như Nguyễn Gia Trí, 

Nguyễn Cát Tường, Trần Bình Lộc, Tô Ngọc 

Vân, bắt mọi người phải để ý đến cái đẹp. 
Những nét tranh thiên nhiên lãng mạn, những 

bóng dáng thiếu nữ thướt tha, mơ mộng trên 

trang thơ của Thế Lữ, Xuân Diệu, tiểu thuyết 

của Khái Hưng, Nhất Linh khiến độc giả trở 

nên nhạy cảm với cái đẹp. Mỹ thuật thay đổi 

cách sống, con người tiếp xúc với cái đẹp thì 

cuộc đời thêm thanh lịch [22].  

 Về nội dung, hai tờ báo của nhóm đã 

chuyên chở những bài viết đi vào quần chúng, 

săn sóc dư luận, đặt ra và tranh đấu giải quyết 

các vấn đề liên quan đến số đông, bênh vực 

người cô thế, bài bác bất công, tố cáo những 

thối nát của chính quyền, lầm than của dân 

chúng, cổ võ cho việc cải cách xã hội, cổ 

động cho phong trào truyền bá chữ Quốc 

Ngữ…là những điều mà báo chí nước ta trước 

đó chưa làm.    

- Địa hạt văn chương: tiểu thuyết thuần túy 

Việt Nam chỉ bắt đầu có với các tác phẩm của 

Tự Lực Văn Đoàn. Từ 1932 trở về trước đa 

số là các truyện dịch của ngoại quốc, phần 

còn lại là mô phỏng của Tây hoặc của Tầu, 

nếu không mô phỏng cốt truyện thì cũng mô 

phỏng nhân vật. Ngược lại, các nhân vật và 

khung cảnh trong truyện ngắn, truyện dài của 

Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam là người 

và cảnh Việt Nam, rất gần gũi với cuộc sống. 

Cốt truyện là những chuyện có thể xảy ra 

chung quanh mọi người ngay ngoài đường 

phố Hà Nội, trên đê Yên Phụ, hay trong đồn 

điền trà Phú Thọ, ngay cả tiểu thuyết lịch sử 

Tiêu Sơn Tráng Sĩ của Khái Hưng cũng rất 

Việt Nam. Những cái “thật” đó trong tác 

phẩm Tự Lực Văn Đoàn hoàn toàn không có 

trong tiểu thuyết ở thời kỳ trước.    

 Tự Lực Văn Đoàn xuất phát, lãnh đạo và 

đưa đến toàn thắng phong trào thơ mới mà 

người dẫn đầu là Thế Lữ với góp sức tích cực 

của những nhà thơ tài hoa khác…Đồng thời 

văn đoàn trở thành trung tâm trào lưu văn 

nghệ lãng mạn bằng các tiểu thuyết của Khái 

Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, thơ của Xuân 
Diệu, Huy Cận, Đoàn Phú Tứ, Thanh Tịnh, 

Tế Hanh.    
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 Ngoài ra, Tự Lực Văn Đoàn còn kích 

thích sáng tác và khuyến khích các tài năng 

mới hàng năm bằng Giải Thưởng Văn 

Chương Tự Lực Văn Đoàn. Nhờ hoạt động 

văn học có giá trị này mà làng văn có thêm 

những cây viết mới, một số nổi tiếng sau khi 

được giải của văn đoàn [23].  

 Tự Lực Văn Đoàn chỉ có 7 người mà tập 

hợp được một lực lượng cộng tác đông đảo nhà 

văn nhà thơ, gây được phong trào văn học rộng 

lớn trên toàn quốc. Phong Hóa, Ngày Nay là 

trung tâm quan trọng trong công cuộc đổi mới 

văn học, của phong trào thơ mới, trào lưu văn 

chương lãng mạn, là nơi nâng đỡ giới thiệu 

nhiều tài năng mới như Xuân Diệu, Huy Cận, 

Thanh Tịnh, Nguyên Hồng, Đỗ Đức Thu, Đoàn 

Phú Tứ, Mạnh Phú Tứ, Bùi Hiển, Vi Huyền 

Đắc, Anh Thơ, Nguyễn Bính, Tế Hanh…  

 

KẾT LUẬN 

Từ thời thượng cổ nước ta đã có văn tự riêng 

trước khi bị người Tàu xâm chiếm. Chữ Lạc 

Việt xuất hiện vào đầu thời đại “đồ đá mới” và 

hình thành vào thời kỳ đỉnh cao của “văn hóa 

xẻng đá lớn” (TK40 TTL - TK20 TTL). Thứ 

chữ tối cổ đó còn đang phát triển trong thời kỳ 

“Tự” thì phải bỏ dở vì ách thống trị của Tàu 

hơn 1000 năm. Người Tàu đã dùng thứ chữ 

khắc trên Giáp Cốt Văn và Chung Đỉnh Văn 

của ta làm cơ sở phát triển và kiện toàn để trở 

thành chữ Hán của họ sau này [24].  

 Từ khi bị Tàu đô hộ, dù bị bắt buộc phải 

dùng chữ Hán, ông cha chúng ta luôn luôn 

tìm kiếm một thứ chữ riêng cho dân tộc Việt. 

Chữ Nôm, được biến cải từ chữ Hán, dù chưa 

được hoàn chỉnh và nhiều khiếm khuyết [25], 

là một cố gắng trong mục đích này. Vua 

Quang Trung khi lên ngôi hoàng đế, người 

anh hùng áo vải đất Tây Sơn muốn người 
Việt phải dùng chữ Việt nên bãi bỏ Hán tự, 

bắt dùng chữ Nôm trong việc cai trị và thi cử.  

 Chữ Quốc Ngữ do các mẫu tự La Tinh 

ghép thành xuất phát từ nhu cầu truyền đạo 

Thiên Chúa của các giáo sĩ người Âu Châu 

sang Việt Nam từ cuối thế kỷ thứ 16. Các 

giáo sĩ có công trong việc sáng chế ra chữ 

Quốc Ngữ là các cố Gaspard de Amaral, 

Antanio de Barbosa (người Bồ Đào Nha), và 

Alexandre de Rhodes (người Pháp). Do cơ 

duyên lịch sử, tâm huyết tiền nhân không còn 

là mong ước, chữ Quốc Ngữ dùng diễn tả 

tiếng nói của chúng ta trở thành quốc tự Việt 

Nam [26].  

 Đi vào văn chương với tất cả nhiệt tình 

và lý tưởng, góp phần quan trọng vào việc đổi 

mới văn chương, xây dựng một nền văn học 

hiện đại, Tự Lực Văn Đoàn thực sự đã đóng 

góp lớn lao cho nền văn học Việt Nam. Trải 

qua gần một thế kỷ, với biến chuyển không 

ngừng của xã hội, nhiều tác phẩm của văn 

đoàn bị lỗi thời chỉ còn giá trị lịch sử của một 

giai đoạn, nhưng có những sáng tác với nghệ 

thuật cao đã vượt qua được sự thử thách 

nghiệt ngã của thời gian. Đoạn Tuyệt, Đôi 
Bạn, Bướm Trắng của Nhất Linh, Hồn Bướm 

Mơ Tiên, Tiêu Sơn Tráng Sĩ của Khái Hưng, 

Gió Đầu Mùa, Nắng Trong Vườn, Sợi Tóc 
của Thạch Lam trở thành những tác phẩm cổ 

điển bất tử vượt thời gian và không gian trong 

văn học sử. 

 Giai đoạn 1932-1940 đánh dấu một mốc 

quan trọng trong lịch sử chữ Quốc Ngữ. Bằng 

những sáng tác của các thành viên qua 2 tờ 

Phong Hóa và Ngày Nay Tự Lực Văn Đoàn đã 

kiện toàn gần như hoàn chỉnh việc sử dụng chữ 

văn tiếng Việt. Ngôn ngữ văn chương trở nên 

giản dị, trong sáng, giàu khả năng diễn đạt, và 

gần gũi với tâm hồn dân tộc. Cách hành văn 

mới mẻ, nhẹ nhàng, lưu loát trong các tác phẩm 

của Tự Lực Văn Đoàn đã là mẫu mực cho sinh 
viên học sinh noi theo. Chữ văn Quốc Ngữ từ 

đây trở nên trong sáng, gọn gàng, đơn giản.  
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 Hành trình tiến triển của văn Quốc Ngữ 

từ lúc sơ khai đến hiện tại là nhờ sự đóng góp 

của nhiều người. Thuở ban đầu gồm các giáo 

sĩ truyền đạo Thiên Chúa, kế đến Trương 

Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, nhóm Đông 

Dương Tạp Chí, Nam Phong Tạp Chí và các 

nhà văn, nhà báo thời cận đại. Tuy nhiên, các 

văn gia Tự Lực Văn Đoàn mới đích thực là 

những người đã tập đại thành được chữ văn 

Quốc Ngữ vậy.  

 

TRẦN BÍCH SAN   

 

CHÚ THÍCH 

  [01] Giáo Dục Thời Pháp Thuộc (Trần 

Bích San, Văn Khảo Toàn Tập, chương 14). 

 [02] Mỗi tháng Pháp cấp cho Nam Phong 
Tạp Chí 600 frs., Trung Bắc Tân Văn 500 frs. 

(lúc đó giá vàng 30 frs.1 lượng).    

 [03] Trong cuộc đi chơi Lạng Sơn đầu 

năm 1932, Nhất Linh, Khái Hưng, Thế Lữ 

bàn chuyện thành lập Tự Lực Văn Đoàn gồm 

7 người như một thứ Pleiades với bảy vì sao.  

(Nhật Thịnh, Chân Dung Nhất Linh trang 127). 

“Năm 1939 cái thất tinh hội ấy bắt đầu lu mờ, 
thất tinh hội TLVĐ tan tác, thất tinh hội rơi 
rụng mất ba” (Tú Mỡ, Tiếng Cười). 
 [04] Nhất Linh (1905-1963): tên thật 

Nguyễn Tường Tam, còn có bút hiệu Bảo Sơn 

(văn), Đông Sơn (vẽ), Tần Việt (thơ), gốc ở 

Cẩm Phô, tỉnh Quảng Nam, sinh ở Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương ngày 25 tháng 07, 

1905. 1926 học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật 

Hà Nội. 1930 du học Pháp đỗ Cử Nhân Khoa 

Học, và nghiên cứu thêm về báo chí, xuất 

bản. 1931 về nước dạy trung học tư thục 

Thăng Long. 1932 chủ trương tuần báo 

Phong Hóa rồi thành lập Tự Lực Văn Đoàn. 

1934 ra thêm tờ tuần báo Ngày Nay. 1936 
Phong Hóa bị đình bản, ông tiếp tục tờ Ngày 
Nay. Từ 1940 hoạt động chính trị, lãnh tụ 

đảng Đại Việt Dân Chính. 1946 giữ chức Bộ 

Trưởng Ngoại Giao trong chính phủ Liên 

Hiệp Kháng Chiến, trưởng phái đoàn Hội 

Nghị Đà Lạt đàm phán với Pháp. 1946 sau 

thất bại của các đảng phái quốc gia với Việt 

Minh, lưu vong sang Tàu một thời gian rồi trở 

về Việt Nam, ở Đà Lat 1951. 1958 chủ trương 

tập san Văn Hóa Ngày Nay. 1963 uống thuốc 

độc tự vẫn để phản đối việc chính phủ Ngô 

Đình Diệm đem ông ra toà xét xử.  

 [05] Khái Hưng (1896-1947): còn có bút 

hiệu Nhị Linh, cây bút nòng cốt của Phong 
Hóa, Ngày Nay, tên thật Trần Khánh Giư, quê 

làng Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương 

thuộc gia đình quan lại, thân phụ là Trần Vỹ, 

Tuần Phủ Phú Thọ, bố vợ là Lê Văn Đính, 

Tổng Đốc tỉnh Bắc Ninh, em ruột là nhà văn 

Trần Tiêu, thâm hiểu chữ Nho, theo học trường 

Albert Sarraut, đậu Tú Tài phần I ban Cổ Điển, 

thành lập Tự Lực Văn Đoàn với Nhất Linh. 

1940 tham gia đảng Đại Việt Dân Chính, bị 

Pháp bắt giam ở Hà Nội năm 1941, đưa đi giam 

ở nhà lao Vụ Bản. 1943 được thả, bị quản thúc 

ở Hà Nội. 1946 tản cư về quê vợ ở làng Lịch 

Diệp, đầu năm 1947 bị Việt Minh bắt đưa đi thủ 

tiêu tại bến đò Cựa Gà, làng Ngọc Cục, huyện 

Xuân Trương, tỉnh Nam Định.  

 [06] Thế Lữ (1907-1989): còn có bút hiệu 

Lê Ta, cây bút cột trụ của Phong Hoá và Ngày 
Nay, kiện tướng dẫn đầu phong trào thơ mới, tên 

thật Nguyễn Thứ Lễ, sinh tại Thái Hà Ấp, Hà 

Nội, nguyên quán làng Phù Đổng, huyện Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh. Học ở Hải Phòng, bỏ học 

năm thứ 3 trung học, lên Hà Nội dự thính trường 

Cao Đẳng Mỹ Thuật một năm. Từng giữ các 

chức vụ: Ủy Viên Thường Vụ Hội Văn Nghệ 

VN, Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Sân Khấu VN.  

 [07] Thạch Lam (1910-1942): còn có 

bút hiệu Việt Sinh (phóng sự), Thiện Sĩ (Sách 

Hồng), tên thật là Nguyễn Tường Lân, em 
Nhất Linh, Hoàng Đạo, gốc ở Cẩm Phô, tỉnh 

Quảng Nam, cha là Nguyễn Tường Nhu, mẹ 

là Lê Thị Sâm, ông nội làm tri huyện Cẩm 
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Giàng, sinh ở ấp Thái Hà, Hà Nội ngày 

07/07/1910, học trường huyện Cẩm Giàng, 

lúc đầu khai sinh tên Nguyễn Tường Vinh, 

sau tăng tuổi để học vượt lớp nên làm lại giấy 

khai sinh đổi thành Nguyễn Tường Lân. Ông 

thân sinh làm việc tại tòa Khâm Sứ ở Lào mất 

năm Thạch Lam mới 7 tuổi. Năm 15 đỗ bằng 

Cơ Thủy, tăng 4 tuổi để được học ban Thành 

Chung, đậu bằng Cao Đẳng Tiểu Học năm 17 

tuổi (1927). Học trường Cao Đẳng Canh 

Nông được 1 năm rồi xin nghỉ qua học trường 

Albert Sarraut. Sau khi đỗ Tú Tài phần I, ở 

nhà học với mấy người anh. Viết cho Phong 

Hoá, Ngày Nay đủ các thể loại từ phóng sự, 

phỏng vấn, tới tiểu luận, tùy bút, truyện ngắn, 

truyện dài, riêng về thể truyện ngắn đã đạt tới 

đỉnh cao của nghệ thuật. Thạch Lam cùng 

nhóm TLVĐ khởi xướng Đoàn Ánh Sáng với 

mục đích cải tạo nếp sống tối tăm, bùn lầy 

nước đọng của tầng lớp những người nghèo 

khổ. Mất ngày 27 tháng 06, 1942 trong cảnh 

thanh bạch vì bệnh lao phổi tại nhà riêng ở 

Yên Phụ, bên cạnh Hồ Tây, Hà Nội.  

 [08] Hoàng Đạo (1906-1948): tên thật 

Nguyễn Tường Long, lý thuyết gia của Tự 

Lực Văn Đoàn, còn có bút hiệu Tứ Ly, em 

Nhất Linh, anh Thạch Lam, gốc ở Cẩm Phô, 

tỉnh Quảng Nam, sinh ở Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương, tốt nghiệp Cử Nhân Đại Học Luật 

Khoa Hà Nội, làm tham tá lục sự một thời 

gian ở tòa án Đà Nẵng rồi Hà Nội, sau cùng 

với Nhất Linh làm báo Phong Hóa, Ngày 
Nay. Từ 1940 hoạt động chính trị có chân 

trong ban lãnh đạo đảng Đại Việt Dân Chính. 

1941 bị Pháp bắt ở Hà Nội, đưa đi giam ở nhà 

lao Vụ Bản. 1943 được thả, bị quản thúc ở Hà 

Nội. 1945 đắc cử Đại Biểu Quốc Hội khóa I, 

rồi giữ chức Thứ Trưởng Kinh Tế trong chính 

phủ Liên Hiệp Kháng Chiến (Bộ Trưởng là 
Chu Bá Phượng thuộc Việt Quốc). Năm 1946 

lưu vong sang Quảng Châu, Trung Hoa. Ngày 

22 tháng 07, 1948 sau khi tiễn vợ và người 

con trai lớn sang thăm về lại Việt Nam bằng 

máy bay, đi xe lửa từ Hồng Kông trở lại 

Quảng Châu thì đột ngột từ trần (có lẽ vì bệnh 

tim) lúc đang ngồi đọc báo gần ga Thạch 

Long. Ông được Nhất Linh và Nguyễn Tường 

Bách chôn cất tại nghĩa trang của thị trấn 

Thạch Long.  

 [09] Tú Mỡ (1900-1976): tên thật Hồ 

Trọng Hiếu, sinh tại Hà Nội, chuyên về thơ 

trào phúng dí dỏm mà duyên dáng, sâu sắc ý 

nhị với từ ngữ điêu luyện. Từ 1932 cùng 

nhóm Tự Lực Văn Đoàn làm báo Phong Hóa, 

Ngày Nay.  

 [10] Xuân Diệu (1916-1985): kiện tướng 

đưa phong trào thơ mới tới thành công, tên 

thật Ngô Xuân Diệu, sinh ngày 01/02/1916, 

quán làng Gò Bồi, xã Tùng Giản, huyện Tuy 

Phước, tỉnh Bình Định, công chức sở Thương 

Chánh, Đại Biểu Quốc Hội Khoá I (1946-

1960), ủy viên trung ương Liên Hiệp Văn 

Học Nghệ Thuật. Mất ngày 18/12/1985.  

 Trong phác thảo hồi ký của Nhất Linh 

được công bố trên nguyệt san Văn Học Nghệ 

Thuật số 3, đặc biệt về Nhất Linh, (Võ Phiến 

chủ nhiệm, Lê Tất Điều chủ bút) phát hành 

tháng 7, 1985, có 2 trang phóng ảnh bài viết 

tay Đời Làm Báo của Nhất Linh (do Nguyễn 

Tường Thiết, con trai Nhất Linh trao cho Võ 

Phiến) có ghi sau tên Xuân Diệu hàng chữ 

“có chân trong TLVĐ (thơ mới)”.   

 (Đặng Trần Huân, Chữ Nghĩa Bề Bề, 
chương Bảy Vì Tinh Tú trang 193-210) 

 [11] Tôn chỉ của Tự Lực Văn Đoàn được 

công bố trên tờ Phong Hóa số 87 ra ngày 

02/03/1933:  “Tự Lực Văn Đoàn hợp những 
người đồng chí trong văn giới: người trong 
đoàn đối với nhau cốt có liên lạc về tinh thần, 
cùng nhau theo đuổi một tôn chỉ, hết sức giúp 
nhau để đạt được mục đích chung, hết sức 
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che chở nhau trong những công cuộc có tính 
cách văn chương” 

01. 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 là để làm 

giàu thêm văn sản trong nước. 

02. Soạn hay dịch những cuốn sách có tư 

tưởng xã hội. Chú ý làm cho người và cho xã 

hội ngày một hay hơn lên. 

03. 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. 

04. Dùng một lối văn giản dị dễ hiểu, ít chữ 

nho, một lối văn thật có tính cách An Nam. 

05. Lúc nào cũng mới, trẻ, yêu đời, có chí 

phấn đấu và tin ở sự tiến bộ. 

06. Ca tụng những nét 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 quí phái. 

07. Trọng tự do cá nhân. 

08. Làm cho người ta biết rằng đạo Khổng 

không hợp thời nữa. 

09. Đem phương pháp khoa học Thái Tây 

ứng dụng vào văn chương An Nam. 

10. Theo 1 trong 9 điều này cũng được miễn 

là đừng trái ngược với những điều khác.  

 [12] Phạm Hữu Ninh là người sáng lập, 

Giám Đốc trung học tư thục Thăng Long, Hà 

Nội. 

 [13] “Nên chơi tuổi trẻ anh ạ! Chơi tuổi 
trẻ để tự nuôi lấy lòng yêu đời. Có biết 
thương đời, yêu đời thì mới cố công mà làm 
việc cho đời. Chúng mình còn trẻ tuổi đừng 

nên làm mặt đứng đắn tôn nghiêm như ông 
già. Thiếu niên là thiếu niên, chớ không phải 
là những ông cụ non lên mặt bi quan than dài 
thở ngắn” (phóng sự, Phong Hóa, 1933).   
 [14] Tôn chỉ của tuần báo Ngày Nay: 

“vẫn theo đuổi một tôn chỉ coi đời bằng con 
mắt vui vẻ và phấn đấu song theo một phương 

pháp khác với phương pháp trào phúng. 
Chúng tôi sẽ đưa các bạn từ rừng đến bể, từ 

thành thị đến thôn quê, xem các trạng thái 
hiện có trong xã hội. Chúng tôi sẽ đi nhận xét 
lấy sự thật, nói lại để các bạn hay và sẽ chụp 
nhiều ảnh in xen vào bài để các bài này được 
rõ rệt hơn. Như thế các bạn chỉ đọc qua cũng 
như đi đến nơi”.     

 [15] Phóng sự về ngày Tết, điều tra về 

nạn trộm cướp ở thôn quê, bí mật đời sống sư 

vãi, v.v.  

 [16] Cuối 1936, phong trào lập kiến nghị 

để chờ đón ủy ban điều tra của chính phủ 

bình dân Pháp phái sang Việt Nam.   

 [17] Mục Bùn Lầy Nước Đọng viết về đời 

sống dân quê. Mục Trước Vành Móng Ngựa 

viết về những chuyện xảy ra ở tòa án. 

 [18] “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” (Nhất Linh, lời nói đầu về 

việc thành lập tờ báo, Phong Hóa số 154 ra 

ngày 10 tháng 09, 1935). Sách báo bán chạy 

nhưng thành viên Tự Lực Văn Đoàn rất 

nghèo, họ chỉ lãnh mỗi người $50 một tháng, 

tiền lời để dành cho việc phát triển báo và các 

dự án xã hội. Do đó các bà vợ phải ngược 

xuôi, buôn bán tần tảo nuôi gia đình (vợ Nhất 

Linh buôn cau khô, vợ Thế Lữ lang ta chữa 

bệnh trẻ em, Nhất Linh còn đem về nhà mỗi 

tháng $20 nhưng Hoàng Đạo chẳng đem về 

được đồng nào, vợ phải lo gánh vác một 

mình. Vợ Khái Hưng dù có hoa lợi riêng vẫn 

phải buôn bán thêm mới đủ chi tiêu…). Tú 

Mỡ làm công chức cho sở Tài Chánh sống 

thoải mái, Nhất Linh, Khái Hưng dạy trường 

Thăng Long lương $200 một tháng, Hoàng 

Đạo muốn ra làm quan không phải là khó với 

bằng Cử Nhân Luật, nhưng họ đã quên lợi ích 
cá nhân, gia đình để hy sinh tất cả cho lý 

tưởng phục vụ quê hương dân tộc. 
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 [19] Trước 1 tuần, số 208 ra ngày 18 

tháng 05, 1940, trong thông báo có nhà in 

mới, Ngày Nay ra câu đối “Ngày nay Ngày 
Nay in nhà in nhà” với 3 giải thưởng: giải 

nhất 1 năm báo và 1 cuốn sách của nhà xuất 

bản Đời Nay, giải nhì nửa năm báo và 1 cuốn 

sách, giải ba nửa năm báo. Câu đối này rất 

khó đến nay chưa có ai đối được chỉnh.  

 [20] Dưới sự chế diễu và hí họa của 

Phong Hóa Tản Đà hết ngông phải đóng cửa 

An Nam Tạp Chí, Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố 

cắt bỏ búi tó củ hành, Hoàng Tăng Bí rút khỏi 

báo Trung Bắc Tân Văn, Nguyễn Văn Vĩnh 

ngưng ra Niên Lịch Thông Thư, thành trì văn 

hóa cũ Nam Phong Tạp Chí chịu không thấu 

những “Nhát Dao Cạo” của Phong Hóa 

không còn độc giả phải đình bản vĩnh viễn (từ 

tháng 11, 1932 Phạm Quỳnh vào Huế tham 

chính, giữ chức Thượng Thư kiêm Ngự Tiền 

Văn Phòng cho Hoàng Đế Bảo Đại, chủ bút 

được giao cho Nguyễn Trọng Thuật. Được 

vài số Lê Văn Phúc đứng ra canh tân, rồi 

Nguyễn Tiến Lãng thừa kế tới khi đóng cửa 

vào cuối năm 1934).   

 [21] Hoàng Đạo nhận định: “Ba năm qua, 
sự thay đổi của phong tục lễ nghi tuy chưa rõ 
rệt, nhưng sự thay đổi của linh hồn dân ta đã 
ngấm ngầm từ tốn mà tiến hành, không có 
sức mạnh nào ngăn cản lại được nữa. Những 
lý tưởng, những quan niệm cũ dần dần mất vẻ 
uy nghi lẫm liệt, tất rồi cũng phải theo thời 
gian mà bị phá tan, nhường chỗ cho những 
quan niệm, những lý tưởng mới…” (Phong 

Hóa, số kỷ niệm 3 năm, bài Bên Đường Dừng 
Bước) 

 [22] Về đóng góp mỹ thuật cho xã hội 

trong nỗ lực canh cải y phục của Tự Lực Văn 

Đoàn, họa sĩ Cát Tường (Lemur) đưa ra trên 

Phong Hóa một kiểu áo phụ nữ tân thời. Kiểu 
áo này là nguồn gốc áo dài ngày nay của đàn 

bà, con gái Việt Nam.  

 [23] Các Giải Thưởng Văn Chương Tự 

Lực Văn Đoàn:  

 - Năm 1935: 4 tác phẩm được giải 

khuyến khích (Ba của Đỗ Đức Thu, Diễm 
Dương Trang của Phan Văn Dật, Bóng Mây 
Chiều của Hàn Thế Du).  

 - Năm 1937: có 80 tác phẩm dự thi nhưng 

không có giải nhất, giải $100 được chia đều 

cho 2  tác phẩm (Kim Tiền, kịch của Vi 

Huyền Đắc, Bỉ Vỏ phóng sự tiểu thuyết của 

Nguyên Hồng), 2 tác phẩm được Hội Đồng 

khuyến khích (Nỗi Lòng của Nguyễn Khắc 

Mẫn, Tâm Hồn Tôi, thơ của Nguyễn Bính), 4 

tác phẩm được Hội Đồng chú ý (Bốn Mùa 

tiểu thuyết của Nguyễn Trọng Sơn, Hai 
Người Trọ Học, kịch của Đại Thanh, Hy Sinh 

tiểu thuyết của Phạm Ngọc Khôi, Ngược 
Dòng, tiểu thuyết của Nguyễn Lân). 

 - Năm 1939: 2 giải nhất ngang nhau (Làm 
Lẽ tiểu thuyết của Mạnh Phú Tứ, Cái Nhà 
Gạch tiểu thuyết của Kim Hà), 2 tác phẩm 

được chú ý đặc biệt (Bức Tranh Quê thơ của 

Anh Thơ, Nghẹn Ngào thơ của Tế Hanh) 

(Nguyễn Hữu Ngư, Giải thưởng văn chương 

trên đất Việt/Giải Tự Lực Văn Đoàn, tạp chí 

Bách Khoa, số 140, ngày 01 tháng 11, 1962). 

 [24] Chữ Việt Thời Thượng Cổ (Trần 

Bích San, tạp chí văn học Cỏ Thơm số 67, 

Mùa hè 2014). 

 [25] Chữ Nôm thì tự ý ai muốn đọc ra 

sao mà không được.Trừ một số ít chữ có định 

lệ phổ thông, còn thì cứ trài trại, mài mại gần 

chữ gì thông nghĩa thì cứ theo ý nghĩ của 

mình mà đọc. Người viết chữ Nôm và đọc 

chữ Nôm phải ngang sức học, quen biết tính 

tình, gần hoàn cảnh, chung địa phương thì sự 

đọc mới ít sai lạc, vì đoán được mà hiểu ý tứ 

nhau. Chứ như người viết rất cao mà người 

đọc rất thấp, lại thêm kẻ một vùng, người một 
cõi, tác giả ở cực bắc, độc giả ở cực nam, thì 
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sự đọc chữ Nôm là tai hại cho văn chương 

không ít” 

 (Đông Hồ, Bàn Về Bản Văn Song Tinh Bất 
Dạ, Tạp Chí Nhân Loại, Sài Gòn, 5/1953). 

 [26] Chữ Quốc Ngữ (Trần Bích San, Văn 
Khảo trang 45-61)  
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Quê Hương và Con Người 

Qua Ca Dao 
                                                                 

 
(Tiếp theo) 

 

 Làng xưa ở Việt Nam     

 

ìm hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam, tức 

là văn hóa nguyên thủy có từ hàng ngàn 

năm trước không gì thuận lợi bằng chọn ca 

dao. Thật vậy, ca dao là hình thức tích lũy, 

chuyển tải văn hóa độc đáo, phong phú của 

người bình dân đã may mắn thoát khỏi ảnh 

hưởng trực tiếp văn hóa ngoại lai, còn lưu lại 

cho đến ngày nay là nhờ lối truyền khẩu độc 

đáo của nó. Mặt khác, mô hình đặc biệt của cái 

làng xưa với lũy tre xanh dày đặc, với thể chế 

tương đối khá độc lập đối với chính quyền trung 

ương  cũng góp phần bảo vệ cái nôi văn hóa 

dân tộc. 

    Những câu tục ngữ, ca dao sau đây chứng tỏ 

cái thể chế đó:  “ Phép vua thua lệ làng “   

“Thuế làng nào, làng ấy gánh 

Thánh làng nào, làng ấy nhờ.” 

“Con vua thì ở đất vua                                                                                                                                                      

Ra đi một bước phải mua đất làng                                                                                                                           

Đò dọc phải sợ đò ngang                                                                                                                                         

Ngụ cư phải sợ dân làng chánh tri."  

 

Tuy nói rằng:                                                                                                                                                          

 “Làng theo lệ làng, nước theo lệ nước.” 

Nhưng cũng phải có cái tôn ti trật tự trên dưới:                                                                                                              

 “Vua đi trước, làng nước theo sau.”  

Có như vậy mới có sự hài hòa theo như  Triết 

lý lưỡng hợp thái hòa, vừa hài hòa theo hàng 

ngang giữa các làng với nhau và vừa hài hòa 

theo hàng dọc từ triều đình xuống các địa 

phương. Nếu mất sự hài hòa, nghiêng về  

 

phía trung ương tập quyền thì dân khổ, còn 

khi quyền lực trung ương suy yếu không còn 

chi phối nổi đến các địa phương thì sẽ có 

loạn như thời loạn mười hai sứ quân chẳng 

hạn. 

     Thể chế tôn trọng làng xã này tương tự 

như thể chế liên bang dung hòa quyền hành, 

quyền lợi giữa triều đình và các địa phương. 

Chính nhờ thể chế này mà suốt ngàn năm 

Bắc thuộc, văn hóa nô dịch ngoại lai khó xâm 

nhập sâu vào  đại đa số quần chúng, mà chỉ 

gây tác hại phần nào ở những nơi, những 

giới phải tiếp xúc với nó nhất là giới Nho quan 

ở triều đình. 

      Qua ca dao, người bình dân từ xưa đã có 

nhận xét về hai thái độ chính trị bảo thủ và 

thức thời như sau:                                                                                                                                                                   

 “Người dại bảo thủ                                                                                                                                                         

 Người khôn thức thời.”   

                                                                         

Thật ra đối lập với bảo thủ là cấp tiến, còn 

thức thời là thái độ trung dung của người 

khôn. Bảo thủ và cấp tiến cực đoan mới tai 

hại, còn biết lúc nào bảo thủ, lúc nào cấp tiến 

thì lại là thức thời thành ra là khôn: 

 “Ngày một điều, dở lều mà đi.” 

Mỗi ngày một ý, một điều, không có bảo thủ cũng 

chẳng có thức thời xây dựng thì sẽ tan rã. 

 Tuy đã biết kiên trì bảo thủ là dở, nhưng 

trong thực tế, tính này vẫn tồn tại, che lấp tính 

thức thời cho nên lệ làng ở vài nơi vẫn cứ 

khắc khe và trở thành hủ tục. Dân làng và 

dân ngụ cư đều phải chấp nhận, nếu muốn ở 

trong làng:  

 

T 
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 “Phú Nhiêu có cây da Heo 

 Ai về xứ đó phải theo lệ làng.” 

Vì lệ làng khắc khe như vậy, cho nên  chàng 

trai phải biết lo xa khi muốn kết  

nghĩa vợ chồng với cô gái:      

                                                                                                                                                                                

 “Cô kia đi chợ Hà Đông                                                                                                                                                            

 Để anh kết nghĩa vợ chồng cùng đi                                                                                                                         

 Anh đi chưa biết mua gì                                                                                                                                         

 Hay mua con lợn phòng khi cheo làng.”                                                  

Có chàng trai rất tự trọng, dầu cho cô gái có dễ 

dàng đi theo: 

 “Đất Hòn Ngang chưa mưa đã rã 

 Gái Hòn Ngang chưa gã đã theo                                                                                                                      

 Thò tay ngắt ngọn dưa leo 

 Để anh lo cưới đừng theo họ cười.”  

Có cô gái quen tánh hoa nguyệt, cho nên có thái 

độ mặc kệ:  

 “Tánh quen hoa nguyệt chẳng chừa 

 Lệ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng.”  

 

Cũng có cô đã lỡ “phình phình “, nên phải bỏ 

làng ra đi: 

 “Phình phình ở giữa lớn ra 

 Mẹ ơi, con chẳng ở nhà được đâu 

 Ở nhà làng bắt mất trâu                                                                                                                                           

 Cho nên con phải cúi đầu ra đi.”  

Còn chàng trai thì quá ớn  lệ cheo làng Nhót,  

lệ làng khảo rể, cho nên đành phải chạy làng: 

 “Trèo lên cây gạo cao cao 

 Lệ cheo làng Nhót độ bao nhiêu tiền?  

 Cheo thời có bảy quan hai 

 Lệ làng khảo rể trăm hai mươi vồ 

 Thôi thôi tôi giã ơn cô                                                                                                                                                 

 Tiền cheo cũng nặng, trăm vồ cũng đau.”  

Thật ra lệ làng hay bất kỳ lề luật nào cũng vậy, 

nếu quá khắc khe thì con người mất tự do, 

nhưng nếu không có nó thì tự do sẽ trở thành 

phóng túng cũng rất có hại. Như vậy lề luật phải 

như thế nào để vừa có trật tự cho xã hội vừa 

bảo đảm đưọc tự do cho người dân theo tinh 

thần lưỡng hợp thái hòa. 

 Tính nhân bản qua các tên làng cổ 

 

Nét đặc biệt của đầu tiên của các làng cổ là 

cái tên bắt đầu bằng chữ Kẻ:                                                                                      

 “Lênh đênh ba bốn thuyền kề 

 Thuyền ra Kẻ Chợ, thuyền về sông Dâu.”     

“Kẻ Dầu có quán Đình Thanh 

Kẻ Hạc ta có Ba Đình, Ba Voi 

Mười tám kéo thuyền xuống bơi 

Mười chín giã bánh, hai mươi rước thần.” 

“Ai về Kẻ Nứa Đông Hồ 

Để tôi nhắn nhủ đôi cô hàng vàng 

hẻ lạt buộc vàng                                                                                                                                                         

Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?” 

Em là con gái Kẻ Mơ                                                                                                                                                    

Em đi bán rượu tình cờ gặp anh 

Rượu ngon chẳng quản be sành                                                                                                                                      

Áo rách khéo vá hơn lành vụn may 

Rượu lạt uống lắm cũng say                                                                                                                                 

Người khôn nói lắm hết hay hóa nhàm.”   

 “Ăn Kẻ Gủ, ngủ Kẻ Rét“ 

(Tương truyền Trạng nguyên Lê Văn Thịnh 

quê ở Kẻ Gủ, lúc nhỏ ngày học ở chùa Thiên 

Thai,  ăn ở Kẻ Gủ, ngủ ở Kẻ Rét)  

“Kẻ Cải reo, Kẻ Treo khóc                                                                                                          

Kẻ Treo khóc, Kẻ Sóc reo.” 

(Tình trạng thời tiết khác biệt do núi Hồng Lĩnh chắn 

ngang các làng)   

“Cổ Loa (Kẻ Loa) là đất đế kinh 

 Trông ra lại thấy tòa thành Tiên xây.”  

 

Có lẽ Kẻ Loa ở Phong Khê thời Thục (tức 

huyện Đông Anh ), Kẻ Cả (Làng Cả ở Việt 

Trì) thời Hùng là xa xưa nhất. Kẻ có nghĩa là 

người, người dân ở trong làng, điều đó chứng 

tỏ rằng ngày xưa yếu tố dân, con người được 

coi trọng, nghĩa là có nhân bản. Dần dần về 

sau, chữ Kẻ được thay thế bởi Làng: 

“Đẹp nhất con gái Làng Chanh 

 Chua ngoa Làng Nhót, ba vành Kẻ Om.”                                                                                                                               

(ba vành: mắt bị loét do ở vùng biển gió cát 

làm đau mắt) 
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     Như đã nói, những làng mang tên Kẻ là 

những làng cổ nhất chỉ có ở những vùng đất 

cổ ở miền Bắc, Bắc trung phần. Kẻ Sặt ở Hố 

Nai, Biên Hòa là do người miền Bắc di cư vào 

Nam 1954 đặt tên để kỹ niệm cho quê hương 

Kẻ Sặt ở miền Bắc. 

 

Những nét tiêu biểu của cái làng 

 

    Xét  hai bài ca dao  Làng tôi và  Chợ Bỏi  

dưới đây:                                                                                        

 “Làng tôi nhỏ bé xinh xinh 

 Chung quanh có lũy tre xanh rườm rà 

Trong làng san sát nóc nhà 

Đình làng lợp ngói có vài cây cau 

Chùa làng rêu phủ mái nâu 

Dân làng thờ cúng để cầu bình an.” 

“Đồn rằng chợ Bỏi vui thay 

Đằng đông có miếu, đằng tây có chùa                                                                                                                  

Giữa chợ lại có đền thờ                                                                                                                                                  

Dưới sông nước chảy, đò đưa dập dìu.” 

 Nói chung thì làng nào cũng có lũy tre, 

đình, chùa, miếu, đền thờ,cây cau, nhà cửa, 

dân làng, bến đò. Đó là những cái tiêu biểu 

cho cái làng Việt Nam. 

 

     Lũy tre 

 

Lũy tre thường thấy xuất hiện trong ca dao 

nói về các làng thời xưa:                                                                                        

 “Làng tôi có lũy tre xanh 

Có sông Tô Lịch uốn quanh xóm làng 

Bên bờ vải nhãn hai hàng 

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng.” 

“Gió bay trên lúa, nắng bay trên cờ                                                                                                                    

Lũy tre vẫn hiện mái chùa 

Ấm cây đại thọ, mát bồ quê hương...” 

“Con cò bay lả bay la                                                                                                                                                 

Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng.” 

“Bước chân vào ngõ tre làng 

Lòng buồn nặng trĩu nghe nàng ru con.” 

 Muốn vào trong làng, phải bước chân 

qua ngõ tre làng. Xưa kia, làng nào cũng 

được bao bọc bằng những lớp tre dày đặc để 

phân chia ranh làng. Trong làng cũng có tre 

trồng chung quanh từng khu nhà, cho nên cả 

làng là một hệ thống  phòng vệ chống trộm 

cướp và cả giặc ngoại xâm rất hữu hiệu, Giặc 

từ nơi xa lạ lọt vào đây với những lớp tre chi 

chít trong làng, phối hợp với những rừng tre, 

nứa dọc khe suối, bên triền đồi, cạnh bìa 

rừng già như sa vào thế bát quái trận đồ, tiến 

thoái lưỡng nan, dễ bị dân làng tiêu diệt. 

Không kể trang bị vũ khí của quan quân, rất 

có thể võ trang của dân làng thời xưa bằng 

tre nhọn, mà tre thì cần bao nhiêu lại không 

có. Cho mãi đến thời cận đại, thời chống Tây 

mà vẫn còn dùng đến tầm vong vạt nhọn: 

 “Thanh niên Tiền Phong  

 Tầm vong vạt nhọn ”                                                                    

Tre cũng được dùng làm chướng ngại vật 

ngăn địch:  

 “Chẻ tre bệnh sáo cho dày                                                                                                                                        

 Ngăn ngang sông Mỹ (Tho) có ngày 

 gặp nhau.”  

 Tre là nguồn nguyên vật liệu cung cấp 

cho nghề đan đát, làm nên vật dụng phục vụ 

đời sống ở nông thôn .  

 Trước hết cần có kinh nghiệm chặt tre: 

 “Nhất đánh giặc, nhì chặt tre                                                                                                                                   

 Nhất chặt tre, nhì ve gái.”  

 Sau đó cũng cần biết chẻ tre:                                                                                                                               

 “Cây tre trên rừng chẻ ngược                                                                                                                                    

 Cây vườn tược chẻ xuôi.”                                                         

Thớ tre thẳng dọc chẻ như vậy rất đều và 

nhanh, cho nên người ta hay nói:  Thế tiến 

quân nhanh như  thế chẻ tre . 

  

     Trong ca dao, nói đến đối tượng nào cũng 

là cái cớ để bày tỏ tình ý của người bình dân, 

nhất là trai gái trong làng:  
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 “Liệu mà đát được thì đan                                                                                                                                     

 Gầy ra bỏ đó, thế gian chê cười.” 

“Chẻ tre lựa bọng đương sàng                                                                                                                                      

Chờ ba năm nữa cho nàng lớn khôn.” 

“Chẻ tre lựa cật đan nia                                                                                                                                          

Có chồng con một khỏi chia gia tài.” 

Nia, sàng là những vật dụng dùng để gạn lọc, 

sàng lấy gạo sạch sẽ, ý nói sàng khôn, kén chọn. 

 

 Dây lạt và hiệu dụng của nó:                                                                                                                                        

 “Tay cầm sợi lạt bắt cua                                                                                                                                             

 Hỏi em làm mướn một mùa bao nhiêu?” 

 “ Một nuộc lạt là một bát cơm.” 

 “ Ngó lên nuộc lạt mái nhà                                                                                                                                          

 Bao nhiêu nuộc lạt thương mình bấy nhiêu.”  

 

Cây tre cũng được dùng làm gậy trong tang lễ 

ngày xưa:                                                                                              

 “Đàn bà gậy vông                                                                                                                                                              

 Đàn ông gậy tre.” 

  “Trai trưởng nam dây rơm, mũ bạc lại có 

gậy tre                                                                                           

 Gái như em đây thất hiếu có một phe bên 

chồng.”                                                                                           

 (Cổ tục phân biệt trọng nam khinh trong 

tang lễ, con gái thuộc nhà chồng)                                                                    

      Cây tre còn dùng làm cầu:                                                                                                                                   

 “Cầu tre lắt lẻo, anh thắt thẻo ruột gan 

 Sợ em đi chửa quen đàng                                                                                                                                    

 Rủi em có mệnh hệ, lỡ làng duyên anh.”                                          

 

Cầu tre lắt lẻo  là vì cái đặc tính dẻo dai của 

cây tre, cho nên tuy  lắt lẻo  như vậy mà cầu 

tre không mấy khi bị gẫy. Người bình dân 

mượn tính dẻo dai này của cây tre để xem 

tướng  con người:                                                                       

 “Đàn ông trục cúi mắt giang                                                                                                                                   

 Đàn bà lang nhang cẳng nhện.”                                                                                                                                  

 (Giang là một loại tre rất dẻo dai )  

                                              

Cây tre mọc kết thành bụi kiên cố, là biểu 

tượng kết tình bền vững:                                                                                         

 “Công anh đi sớm về trưa                                                                                                                                       

 Mòn đường chết cỏ vẫn chưa gặp tình 

 Khuyên anh đừng ở một mình                                                                                                                                    

 Cây tre có bụi huống chi mình lẻ loi.”  

     Bụi tre rậm kín mít là nơi ẩn núp rất tốt: 

 “Bụi tre gai sầu ai dã dượi                                                                                                                                      

 Con thỏ núp lùm chờ đợi bóng trăng.” 

 “Chuột chê xó bếp không nằm                                                                                                                                   

 Chó chê nhà dột ra lần bụi tre.”    

                                                  

Đó là cái họa nhà dột, mà Nguyễn Bỉnh 

Khiêm đã báo động:  

 “Nhà dột bởi đâu? Nhà dột nóc                                                                                                                                     

 Nếu nhà dột nóc, thế chon von.”  

 

     Cây đa, bến đò 

 

     Cây đa, bến đò là hai hình ảnh quen thuộc 

ở những làng xưa. Cây đa mọc lên ở nhiều 

nơi khác nhau.                 

      Cây đa giữa đồng:                                                                                                                                                   

 “Con cò bay lả bay la                                                                                                                                                     

 Lũy tre đầu xóm, cây đa giữa đồng.”                                        

Cây đa giữa đàng, loại cây cổ thụ có gốc rễ 

sâu nên bền vững, sống lâu:                                                                                     

 “Giữa đàng có cây đa xanh                                                                                                                                      

 Gió đánh một cành tươi vẫn hoàn tươi.”  

Cây đa trước đình miểu tàn lá xum xuê: 

 “Cây đa trước miểu ai bảo cây đa tàn 

 Bao nhiêu lá rụng anh thương nàng 

 bấy nhiêu.” 

Cây đa trong làng cho bóng mát rộng lớn:  “Giếng 

làng có mạch nước trong                                                                                                                         

 Có cây đa mát, bóng vùng rất xa.”                                 

      Đối với dân làng, cây đa rất được quý trọng: 

 “Phượng hoàng đậu nhánh cây đa                                                                                                                        

 Sa cơ thất thế  lủi theo bầy gà.”                                                          

 Cây đa và thần có quan hệ gắn bó nhau: 

  “Ở cho phải phải, phân phân                                                                                                                                      

 Cây đa cậy thần, thần cậy cây đa                                                                                                                     

 Thương người người lại thương ta                                                                                                                

 Ghét người thì lại hóa ra ghét mình.”                                      
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Thông thường người ta nể cây đa là vì sợ 

ông thần:                                                                                     

 “Sợ ông thần, phải nể cây đa.” 

                                                   

Cây đa, bến cũ, con đò xưa là hình ảnh người 

tình cũ, người tình thường ngày gặp gỡ, hẹn 

hò nơi bến đò dưới bóng cây đa :                                                                                                                                                             

 “Cây đa bến cũ con đò xưa                                                                                                                                       

 Gặp mặt em đây con bóng đang trưa 

 Ông Trời vội tối phân chưa hết lời.”                                        

Bến đò là điểm hội tụ thường ngày của dân 

làng do nhu cầu đi lại làm ăn sinh sống, cho 

nên sự gặp gỡ không cần phải hẹn hò:                                                                                                                                     

 “Hai đứa ta không hẹn không hò                                                                                                                      

 Xăm xăm bước tới bến đò gặp nhau.”  

Cũng không cần vội vã:                                                                     

 “Lật đật cũng tới bến giang                                                                                                                            

 Lang thang cũng tới bến đò.”                                                        

Trai gái gặp nhau hoài thật cũng khó dửng dưng:                                                                                   

 “Bến đò Kinh Xáng anh sang                                                                                                                                       

 Gặp em đứng đó xốn xang trong lòng.”  

Trọng người có nghĩa theo Đạo lý truyền 

thống  hơn là đẳng cấp xã hội:                                                           

 “Thuyền rồng bất ngãi bỏ trôi                                                                                                                                           

 Đò ngang có ngãi ta ngồi đò ngang.” 

  “Cây đa bến cũ đò đưa                                                                                                                                                      

 Người thương có nghĩa nắng mưa vẫn chờ.”      

                         

Tuy nhiên, đôi khi cũng có sự ngỡ ngàng:  

“Cây đa tróc gốc trôi rồi   

                                                                                                                                                    

 Đò đưa bến khác, anh ngồi trông ai?”    

Quả thật đây là nơi hội tụ những con người 

nặng tình nghĩa:  

 “Dầu nên cũng bởi mẹ cha                                                                                                                                                 

 Dầu không cũng nhớ cây đa bến đò.” 

 

      Đình làng 

    

Ngôi đình là đặc trưng cho văn minh Việt 

Nam, là biểu hiện văn hóa truyền thống với 

triết lý lưỡng hợp thái hòa giữa trời đất, âm 

dương, vuông tròn. Xem  bài ca dao  Trúc 

xinh  dưới đây: 

 “Trúc xinh trúc mọc đầu đình                                                                                                                                          

Em xinh em đứng một mình cũng xinh 

Trúc xinh trúc mọc bờ ao                                                                                                                                     

Em xinh em đứng chỗ nào cũng xinh.” 

Tre, trúc đều có đặc tính chung là thân thẳng, 

lòng rỗng không:  

 “Tiết trực, tâm hư.”     

                                                                     

Cho nên đã từ lâu tre, trúc là biểu tượng của bậc 

quân tử, đạt nhân. Tâm ngay thẳng, chính trực 

mới phản ánh được chân lý, tâm có trống rỗng, 

nghĩa là không bị che lấp bởi những định kiến thì 

mới có thể loé lên ánh sáng minh triết. Em xinh là 

tự em xinh chứ không phải nhờ cậy vào cái gì ở 

bên ngoài cả. 

      Tiết trực, tâm hư ,  Vuông tròn ,  Bánh 

chưng bánh dày đều nói lên cùng một triết lý 

lưỡng hợp thái hòa.  

 

     Trong bài ca dao trên, hình ảnh cái ao đi liền 

với cái đình. Cặp hình ảnh này  đối với văn hóa 

dân tộc Việt rất có ý nghĩa , chúng phối hợp với 

nhau cho ra đường cong nghệ thuật ở mái đình 

cũng như mái chùa về sau này:   

 “Xưa kia mộc mạc mao từ                                                                                                                                    

 Nay thời ngói lợp chu vi trang hoàng                                                                                                                      

 Xưa kia tre trúc tầm thường                                                                                                                                       

 Nay thời tứ thiết vững vàng biết bao                                                                                                                          

 Bát Tràng có mái đình cong.” 

 

Ngoài cái ao ra, trong sân đình còn có cái 

giếng miệng tròn, lòng giếng sâu, mạch nước 

trong ngọt như suối nguồn tình cảm,tâm linh 

của con người không bao giờ cạn. Nơi đây 

trai gái làng thường đến gánh nước, nhân đó 

bày tỏ tình ý với nhau:  

 “Đất Ngọc Hà tốt tươi phong cảnh                                                                                                                       

 Gái Ngọc Hà vừa đảm vừa xinh                                                                                                                                     
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 Ơi người gánh nước giếng đình                                                                                                                                  

 Còn chăng hay đã trao tình cho ai.”     

                                     

Ngôi đình là nhà chung của làng, là bộ mặt 

của làng, cho nên thường  rất rộng lớn, khang 

trang. Đây là nơi tụ họp của dân làng trong 

những ngày lễ, Tết, nói chung là những dịp 

hội hè, đình đám.      

Ngoài ra đình làng còn là thắng cảnh, cho nên 

dân làng còn đến đây rong chơi:                                                                          

 “Ở đây có cảnh có tình                                                                                                                                                         

 Có sông tắm mát có mình với ta                                                                                                                    

 Đánh tranh ta lợp gian nhà                                                                                                                                    

 Sớm ra nương biếc, chiều ra rong đình

 Nhởn nhơ vui thú cảnh tình                                                                                                                                         

 Có con sáo sậu trên cành líu lo.”     

 

Làng quê vừa có những cảnh vật dễ khắc ghi 

ấn dấu trong lòng người như mái đình, ao sen, 

cây đa, giếng nước, sông tắm mát, những nơi 

hẹn hò lý thú lại thêm có những đặc sản gợi 

người đi xa nhớ về quê nhà:                                                                                                                                              

 “Cây đa, giếng nước quê nhà                                                         

  Mái đình còn đó người xa chưa về                                                                                                                    

 Người ơi người có nhớ quê                                                                                                                                           

 Giò Chèm, nem Vẽ, quạt lá đề như xưa." 

 

Ngôi đình đã từ lâu là đề tài gây cảm hứng cho biết 

bao nhà thơ bình dân, trai gái trong làng, qua đó nói 

lên tình cảm, ý nghĩ của mình:                                                                                                                      

 “Tình thân bất luận khó giàu                                                                                                                                  

 Vải thô khéo nhuộm, cao màu càng xinh 

 Trăng thanh nguyệt vọng mái đình                                                                                                                   

 Chén son chưa cạn sao tình đã quên.”  

(Chén son: Chén rượu thề nguyền) 

 

 “Ăn cơm có cá có canh                                                                                                                                                       

 Ăn vô mát bụng như anh gặp nàng                                                                                                          

 Chim quyên đậu nóc đình làng                                                                                                                                      

 Tay cầm quyển truyện, sầu nàng quên ngâm.” 

“Chim sẻ nó đẻ cột đình                                                                                                                                                    

Bà ngoại đẻ má, má đẻ mình dễ thương.” 

“Cây đa rụng lá sân đình                                                                                                                                        

Bao nhiêu lá rụng thương mình bấy nhiêu.” 

 (Sân đình ngập lá đa, như vậy chắc là  

thương mình dữ lắm!)  

 

“Qua đình ghé nón trông đình                                                            

Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu.” 

 “Lá đa rụng xuống sân đình                                                                                                                                    

 Chiêm bao anh thấy chúng mình gặp nhau.”  

(Đã nói rằng đình làng là nơi rong chơi, hẹn hò) 

 

 “Ngày ngày ra đứng đầu đình                                                                                                                          

 Chuyện trò to nhỏ có mình có ta                                                                                                                 

 Ngày ngày ra đứng đầu nhà                                                                                                                                      

 Chuyện trò to nhỏ có ta có mình.” 

“Sân đình có bóng cây dương                                                                                                                                          

Đã thành chồng vợ phải thương suốt đời.” 

 “Trời mưa lộp độp sân đình                                                                                                                                      

 Anh đi cho khéo kẻo trợt uỳnh xuống đây.” 

 “Con gà trống đứng bên bàn thờ tổ                                                                                                                         

 Con gà mái đứng dưới bàn binh                                                                                                                                         

 Bên kia cái miểu, bên đây cái đình                                                                                                                   

 Gá duyên chẳng đặng tức mình muốn đi tu.” 

“Ăn gạo tám chực đình đám mới có.”                                                         

(Gạo tám: gạo tám thơm, gạo ngon nhất. Nói 

chung thì cái gì quý thì dành cho việc đình đám) 

 

 “Giữa đường không tiện nói năng                                                                                                                   

 Xửng mưa cùng xuống Gò Găng tỏ tình                                                                                                                            

 Gò Găng có chợ có đình                                                                                                                                               

 Người quen thấy mặt thần linh chứng lời.”     

  

 Trai gái tỏ tình, thề thốt chuyện trăm năm 

thường chọn ngôi đình là nơi có  thần linh 

chứng lời . 

 “Ngó lên tấm kiếng trong đình                                                                                                                                    

 Khen ai khéo tạc hai đứa mình đứng chung.” 

“Em chả tham nhà ngói tầy đình                                                                                                                    

Tham vì ngọn bút rập rình trên tay.”                                                                                                                           

 (So với nhà dân thì ngôi đình, tức ngôi 

nhà chung của làng  to lớn, khang trang hơn 

rất nhiều) 
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  “Liễn treo ba phía trong đình                                                                                                                                     

 Chữ vàng chưa lợt sao mình vội quên

 Đường sanh tử như mũi tên                                                                                                                                    

 Ở gần không dám xuống lên cho thường.” 

 “Anh đang viết liễn trong đình                                                                                                                                     

 Nghe chồng em hỏi, giật mình quăng nghiên.” 

“Tò vò xây tổ trong đình                                                                                                                                          

Em xoay đầu tóc cho qua nhìn kẻo quên.” 

 “Ngó ra sông cái, ngó hoáy thấy đình 

 Hạc chầu thần còn đủ cặp                                                                                                                                   

 Huống chi mình lẻ đôi                                                                                                                                                                 

 Ngó lên đầu tóc hai vòng                                                                                                                                   

 Thấy mình yểu điệu chạnh lòng thêm thương.” 

“Ba năm hạc đáo về đình                                                                                                                                   

Không cho hạc đậu, tức mình hạc bay.”     

                                    

     Hạc chầu thần trong đình là vật vô tri, vô 

giác,vô hồn, là biểu tượng chết, còn hạc bay về 

đậu ở mái đình mới là biểu tượng sống động cho 

văn hóa, mang sinh khí lại cho mái đình làng, cho 

văn hóa dân tộc mà do vô tình không biết lại đuổi 

bay đi. Thật đáng tiếc biết bao.  

 

 (Còn tiếp – Trích theo  

Ca Dao- Con Đường Văn Hóa Việt) 

 

NGUYỄN VĂN NHIỆM 

(Germany) 
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Tiếng Chim Lạ hót, đẹp thời Kinh Hoa, 
Theo Mây, đi dạo Thiên Hà 

Bao la mầu nhiệm, bao la cảnh trời 
Mầu Trăng bạc, ánh chơi vơi 

Tươi vườn thanh thảo ru đời trầm luân 
Theo Mây, đi dạo Sông Vân 

Sông Trăng tịch tịnh gió trầm hương lơi Theo 
Mây, lơ lửng tầng trời 

Cung trời nhã nhạc tuyệt vời Thiền Ca 
Cùng Mây ngó xuống Ta Bà, 

Mấy vần Thơ thảo lượt là, Chúc Xuân ... 
Chúc Đời Hạnh Phúc bội phần 

Chúc Người Nhân Ái tình thân dịu dàng 
Chúc muôn nhà, Xuân hân hoan 

Vui Xuân Di Lặc nhân gian Nghĩa Tình 
Sáng trong giọt nước Tịnh Bình 

Theo Mây dài một hành trình Huyễn, Không, 
Thơ theo Mây, Thơ bềnh bồng ! 

Một vùng mộng ảo, Sắc Không nhạt nhòa 
Chiều vàng ai dạo đồi hoa 

Thấy trong giọt nước la đà cảnh Không 
Thiên Hà một giải mênh mông 

Thơ ai thả gió nửa vòng mộng bay 
Còn chi cuối cuộc đời này 

Phải Sương đỉnh núi, phải Mây cuối trời, 
Phải Thơ mấy thuở luân hồi 

Phải như giọt nước chơi vơi sóng đùa ! 
Chiều Xuân mưa bụi ...lưa thưa 

Hồi chuông tĩnh thức, gọi mùa điểm trang 
Kinh Hoa Vi Diệu hàng hàng ... 

Mùa Xuân Mai Nở bát ngàn Mai Hoa ... 
 
 
 
 
 

Mùa Xuân Mở Ngõ 
 

Chiều vàng nắng, Nắng đan tơ 
Ai đem nhung nhớ trải Thơ tâm hồn 

Tưởng như chim hót bên cồn 
Tiếng xa hiu hắt, tiếng buồn cô đơn ... 

Lại vần ra Biển, lên Non, 
Thơ vô đề viết dặm mòn ... chiêm bao ! 

Gió bay cao, Gió bay cao, 
Lời nào gửi Gió, Ý nào gửi Mây 
Mang mang ...tâm sự tràn đầy 

Cánh Thư thả gió giữa ngày, Vào Xuân 
Đàn đâu lắng Khúc Phù Vân 

Mùa Xuân Mở Ngõ, Ý Xuân Cảm Hoài 
Bâng khuâng Mai Trắng vườn ai 

Nghe chiều thanh tịnh biển đời Kinh Hoa 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca 

Mùa Xuân Từ Ái Ngát Hoa Ưu Đàm ... 
 
 

Con Chim Nhỏ Hót Đầu Non 
 

Mùa Xuân, Người viết chuyện tình 
Thơ tôi vẽ đóa Hồng xinh nõn nà 

Đóa Hoa nở tự đêm qua 
Đêm Giao Thừa, để làm quà tặng em 

Ấm như ánh mắt Mẹ Hiền 
Thắp lên Tính Thiện, soi miền phù du 

Cội nguồn Nhân Ái thiên thu 
Êm đềm võng Mẹ , bài thơ Trăng Rằm ... 

Theo Con mãi mãi đường trần 
Mùa Xuân Nhớ Mẹ, hương trầm gió bay 

Biển xanh bát ngát ngàn mây 
Tình Thương của Mẹ rót đầy Thơ Con, 

Con chim nhỏ hót đầu non 
Bâng khuâng kỷ niệm trong con dịu dàng 

Một trời mây nước thênh thang 
Ai đem hoa nắng trải vàng, Sông Vân 
Mùa Xuân Huyền Diệu ...Mùa Xuân, 

Trong Con Mẹ Đẹp ... ơi vần Thơ Hoa ...    
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JEAN PATRICK MODIANO 
(1945 -      ) 

VĂN HÀO PHÁP 
Lãnh Giải Thưởng Nobel Văn Chương Năm 2014 

 

         

Phạm Văn Tuấn 
 

ean Patrick Modiano là nhà văn viết 
tiểu thuyết người Pháp vừa lãnh Giải 
Thưởng Nobel Văn Chương vào ngày 

10 tháng 12 năm 2014.  

  
Văn Hào Patrick Modiano đã đoạt Giải 
Thưởng Văn Chương Châu Âu năm 2012 
của nước Áo (the 20112 Austrian State 
Prize for European Literature), Giải Thưởng 
Thế Giới Cino Del Duca năm 2010 của 
Viện Pháp Quốc (the 2010 Prix mondial 
Cino Del Duca from the Institut of France), 
Giải Thưởng Goncourt năm 1978 (the 1978 
Prix Goncourt) vì cuốn tiểu thuyết "Đường  
 

Phố của các Cửa Hiệu tối tăm" (Rue des 
boutiques obscures) và vào năm 1972, tác 
giả Modiano đã lãnh Giải Thưởng Lớn phát 
về tiểu thuyết của Hàn Lâm Viện Pháp 
(Grand Prix du roman de l'Academie 
francais) vì tác phẩm "Các Đại Lộ vòng đai" 
(Les Boulevards de ceinture). 
 Các tác phẩm của Văn Hào Patrick 
Modiano đã được phiên dịch sang hơn 30 
ngôn ngữ, được ca ngợi trong nước Pháp dù 
cho chỉ có vài cuốn tiểu thuyết của ông được 
dịch sang tiếng Anh ngay cả khi tác giả này 
nhận được Giải Thưởng Nobel Văn Chương. 
 Trong kỳ tặng Giải Thưởng Nobel Văn 
Chương năm 2014 này, Văn Hào Patrick 
Modiano đã vượt qua vài nhà văn danh 
tiếng khác trên Thế Giới như nhà văn Nhật 
Bản Haruki Murakami, nhà văn người 
Kenya Ngugi wa Thiong'o, nhà báo và tác 
gia của xứ Belarussia là Svetlana 
Alexievich và nhà thơ Adonis người Syria. 
 Hàn Lâm Viện Thụy Điển đã ca ngợi 
Văn Hào Patrick Modiano "vì nghệ thuật 
của trí nhớ, với thứ này tác giả đã gợi lên 
các định mệnh con người, thứ định mệnh 
khó hiểu nhất và đã khơi lại thế giới đời 
sống của thời kỳ bị chiếm đóng" (for the art 
of memory with which he has evoked the 
most ungraspable human destinies and 
uncovered the life-world of the occupation). 
 

J 
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1/ Thời trẻ và học vấn.  
 
 Jean Patrick Modiano sinh tại 
Boulogne-Billancourt, một xã thuộc vùng 
ngoại ô phía tây của thành phố Paris, nước 
Pháp, vào ngày 30 tháng 7 năm 1945. Cha 
của ông Patrick tên là Albert Modiano 
(1912-1977) là một người có nguồn gốc Do 
Thái, thuộc về gia đình Sephardic của miền 
Salonica. Mẹ của ông là bà Louisa Colpijn, 
là một nữ diễn viên người Bỉ (Flemish), còn 
được gọi bằng tên Louisa Colpeyn. 
 Cha và mẹ của ông Patrick Modiano đã 
gặp nhau khi thành phố Paris bị quân đội 
Đức Quốc Xã chiếm đóng trong thời kỳ Thế 
Chiến Thứ Hai. Ông Albert là người gốc Do 
Thái nhưng đã không đeo ngôi sao vàng 
David trên cánh tay áo, đã không trình diện 
quân đội Đức trong khi tại thành phố Paris, 
các người gốc Do Thái đã bị lùng bắt để bị 
đưa vào các trại tù tập trung. Trong thời kỳ 
chiến tranh, ông Albert đã sinh sống nhờ 
buôn bán trong thị trường đen cũng như la 
cà với các nhân viên mật vụ Đức Gestapo 
đóng trên con đường phố Lauriston. 
 Thuở thiếu thời của cậu Patrick đã 
khác biệt với các trẻ em cùng lứa tuổi. Cậu 
được ông bà ngoại nuôi dưỡng và dạy nói 
tiếng Flemish (tiếng Bỉ), sau đó theo học 
trường trung học nhờ tiền trợ cấp của 
chính phủ. Do cả hai cha và mẹ thường 
hay vắng nhà, nên Patrick chỉ thân thiết với 
người em ruột tên là Rudy, nhưng cậu bé 
này đã qua đời vì bệnh tật vào tuổi lên 10, 
vì thế các tác phẩm của nhà văn Patrick 
Modiano từ năm 1967 tới năm 1982 đã 
được viết tặng cho người em Rudy. Nhớ lại 
thời gian bi thương này, nhà văn Patrick 
Modiano đã viết ra cuốn hồi ký danh tiếng, 
có tên là “Một Dòng Dõi” (Un Pedigree, 
2005) và ông đã nói: “tôi không thể viết ra 
được cuốn tiểu sử tự thuật 
(autobiography), vì vậy tại sao tôi gọi cuốn 
truyện đó là một dòng dõi, đó là một cuốn 

truyện nói nhiều về cha mẹ tôi đã làm cho 
tôi hơn là tôi đã làm cho các người khác”. 
 Patrick Modiano đã theo bậc tiểu học 
tại trường Montcel (Ecole du Montcel) tại 
Jouy-en-Josas, rồi trường trung học Henry 
IV tại thành phố Paris. Trong thời gian theo 
bậc trung học này, cậu Patrick đã học Hình 
Học với giáo sư kiêm nhà văn Raymond 
Queneau, ông này cũng là một người bạn 
của bà mẹ của cậu Patrick. Patrick 
Modiano đã đậu xong Tú Tài 
(Baccalaureat) tại Annecy nhưng đã không 
theo lên đại học. 
 Vào năm 1970, ông Patrick Modiano 
lập gia đình với cô Dominique Zehrfuss, 
con gái của ông Bernard Zehrfuss, một kiến 
trúc sư danh tiếng, họ có hai người con là 
Zina (1974) và Marie (1978). 
 
2/ Con đường văn nghiệp. 
 
 Raymond Queneau là nhà văn, tác giả 
của cuốn truyện “Zazie trong xe điện ngầm” 
(Zazie dans le metro). Patrick Modiano đã 
quen với ông Queneau, việc gặp gỡ này là 
một sự việc quyết định bởi vì ông Queneau 
đã giới thiệu Modiano với thế giới văn 
chương, đã mời Modiano tham dự một bữa 
tiệc khoản đãi do nhà xuất bản Gallimard. 
 Nhà văn Patrick Modiano là một sản 
phẩm của thời kỳ quân Đức Quốc Xã xâm 
chiếm nước Pháp khi Thế Chiến Thứ Hai 
diễn ra, vì vậy nhiều cuốn tiểu thuyết của 
tác giả Modiano được xây dựng tại thành 
phố Paris bị quân thù chiếm đóng, bắt đầu 
với cuốn "Quảng Trường Ngôi Sao" (La 
Place de l'étoile). Thành phố Paris của tác 
giả Modiano thì u tối, bị đe dọa, với các 
nhân vật di chuyển trong các vùng nước 
đục của chợ đen và ở giữa lằn ranh rất 
mỏng manh là cộng tác với quân Quốc Xã 
hay theo quân Kháng Chiến. 
 Vào năm 1968, ông Patrick Modiano đã 
cho xuất bản cuốn truyện đầu tiên có tên là 
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“Quảng Trường Ngôi Sao” (La Place de 
l’étoile), đây là cuốn tiểu thuyết chiến tranh 
nói về một người Do Thái đã cộng tác với 
quân Đức Quốc Xã. Cuốn truyện này đã 
làm cho người cha, ông Albert Modiano, 
không vừa lòng, nên ông ta đã cố gắng 
mua lại gần hết các ấn bản của cuốn tiểu 
thuyết kể trên. Vào năm 2010, khi ấn bản 
viết bằng tiếng Đức của cuốn tiểu thuyết 
“Quảng Trường Ngôi Sao” được phát hành, 
thì cuốn truyện đã đoạt Giải Thưởng hạng 
Nhất của Đài Phát Thanh Tây Nam (Prize 
of the Southwest Radio Best-of List from 
the Sudwestundfunk radio station = the 
German Preis der SWR- Bestenliste). Đài 
phát thanh này đã ca ngợi cuốn truyện kể 
trên là một tác phẩm chính sau Holocaust 
(a major Post-Holocaust work)(Holocaust là 
hỏa ngục Do Thái do quân đội Đức Quốc 
Xã tạo nên để tận diệt 6 triệu người Do 
Thái trong Thế Chiến Thứ Hai). 
 Năm 1973, ông Patrick Modiano đã viết 
chung với một tác giả khác tập truyện phim 
“Lacombe Lucien”, đạo diễn do Louis Malle, 
cuốn phim kể về một cậu bé tham gia vào 
toán mật vụ Gestapo của Đức Quốc Xã sau 
khi cậu bé này bị lực lượng Kháng Chiến 
Pháp từ chối, không chấp nhận. Cuốn phim 
này đã gây ra cuộc tranh cãi vì thiếu phần 
chứng minh của nhân vật chính. Cuốn phim 
"Lacombe Lucien" đã đoạt giải thưởng 
Oscar vào năm 1975 tặng cho phim hay 
nhất nói tiếng ngoại quốc (the Oscar for 
Best Foreign Language film in 1975). 
 Các cuốn tiểu thuyết của ông Patrick 
Modiano đều nghiên cứu sâu xa về sự rắc 
rối của bản dạng (identity), làm sao người 
ta có thể tìm ra chứng cớ của sự hiện hữu 
của một con người qua các dấu vết của 
quá khứ. Do bị ảnh hưởng bởi thời kỳ rắc 
rối và đáng xấu hổ khi bị quân Đức Quốc 
Xã chiếm đóng, và trong thời gian này, 

người cha là ông Albert đã có các hành 
động mờ ám, nhà văn Patrick Modiano đã 
trở về với đề tài này trong tất cả các tiểu 
thuyết của ông. Tác giả Modiano đã nói: 
“Sau mỗi cuốn tiểu thuyết, tôi có cảm 
tưởng rằng tôi đã làm sáng tỏ mọi điều”, và 
tác giả viết thường xuyên về thành phố 
Paris, mô tả sự tiến hóa của các con 
đường, các thói quen và các con người của 
thành phố đó. 
 Tất cả các tác phẩm của nhà văn 
Patrick Modiano đều viết từ một chỗ của 
chứng bệnh quên (không còn trí nhớ). 
Trong cuốn “Đường Phố của các Cửa Hiệu 
tối tăm” (Rue des Boutiques obscure = 
Missing Person), nhân vật chính chịu đau 
khổ vì trí quên, đã đi từ miền Polynesia tới 
thành phố Rome để thử tìm cách nối lại với 
quá khứ. Cuốn tiểu thuyết này đề cập tới 
sự tìm kiếm bản dạng (identity) không bao 
giờ chấm dứt trong một thế giới mà “bãi cát 
giữ lại dấu chân của chúng ta nhưng chỉ 
trong một ít thời gian”. 
 Trong cuốn truyện “Xa hơn vào Quên 
Lãng” (Du Plus Loin de l’Oubli = Out of the 
Dark), người kể truyện nhớ lại mối tình xa 
xưa nằm trong bóng tối vào thập niên 1960, 
với một người đàn bà bí ẩn. 15 năm sau khi 
hai người chia tay, họ gặp lại nhau nhưng 
người đàn bà đã đổi tên họ và chối bỏ quá 
khứ. Thứ nào là thực, thứ nào là ảo, đều 
được nhìn thấy trong cuốn tiểu thuyết giống 
như giấc mộng và đây là đặc điểm của lối 
văn bi thương và các ám ảnh của tác giả. 
 Đề tài về trí nhớ (memory) cũng được 
tác giả trình bày rõ ràng trong cuốn truyện 
“Dora Bruder”, sau này xuất bản sang tiếng 
Anh với tên là “The Search Warrant = Lệnh 
Tìm Kiếm”. Dora Bruder là cuốn tiểu thuyết 
pha trộn tiểu sử, tiểu sử tự thuật 
(autobiography), trinh thám (detective), kể 
về lịch sử của một cô gái của những người 
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Do Thái di cư, thuộc miền Đông Âu, cô gái 
này sau khi đã bỏ trốn từ nơi an toàn là một 
tu viện, nơi đã che dấu cô ta, rồi cuối cùng 
cô gái bị tống vào trại tập trung Auschwitz. 
 Tác giả Modiano đã nói rằng đầu tiên 
ông ta quan tâm tới câu chuyện của Dora 
khi ông ta đọc được tên những người bị 
mất tích đăng trên tờ nhật báo Paris Buổi 
Chiều (Paris Soir) vào tháng 12 năm 1941. 
Do đam mê tìm kiếm quá khứ, ông 
Modiano bắt đầu cuộc điều tra, ông chắp 
nối lại các mẩu báo, các lời trối trăng mơ 
hồ, các cuốn điện thoại niên giám cổ xưa… 
 Trong cuốn tiểu thuyết thứ 26 của nhà 
văn Patrick Modiano, có tên là “Chân Trời” 
(L’Horizon, 2011), người kể chuyện tên là 
Jean Bosmans, một người mảnh khảnh, 
luôn luôn bị theo đuổi do bóng ma của bà 
mẹ của anh ta, anh ta đã sống với tuổi trẻ và 
với các người mà anh ta bị lạc mất. Trong 
số những người này có cô gái kỳ bí tên là 
Magaret Le Coz, một người đàn bà trẻ mà 
anh ta đã đam mê vào thập niên 1960. Hai 
con người cô đơn này đã trải qua nhiều tuần 
lễ lang thang trên các con đường cong queo 
của thành phố Paris mà ngày nay người ta 
đã quên lãng. Một hôm, không được báo 
trước, cô Magaret đã bước lên một toa xe 
lửa rồi biến dạng, nhưng không mất đi trong 
trí nhớ của anh Jean. Bốn mươi năm về 
sau, Jean sẵn sàng tìm kiếm lại mối tình đã 
biến mất của mình. 
 Một số các tác phẩm của nhà văn 
Patrick Modiano đã được phiên dịch sang 
tiếng Anh, trong số này có cuốn “Các Đại 
Lộ vòng đai” (Les Boulevard de ceinture, 
1972 = Ring Roads, 1974), “Nhà Villa buồn” 
(Villa Triste, 1975 = Villa Triste, 1977), “Khu 
Phố đã mất” (Quartier perdu, 1984 = A 
Trace of Malice, 1988), và cuốn “Tuần 
Trăng Mật” (Voyage de noces, 1990 = 
Honeymoon, 1992). Tác phẩm cuối cùng 
của nhà văn Patrick Modiano là cuốn 
“Không lạc trong khu phố” (Pour que tu ne 

te perdes dans le quartier, 2014 = So you 
don't get lost in the neighborhood). 
3/ Các nhận xét về Văn Hào Patrick Modiano. 
 
 Văn Hào Patrick Modiano là tiểu thuyết 
gia người Pháp đã nhận lãnh được Giải 
Thưởng Nobel Văn Chương năm 2014 với 
số tiền thưởng là 8 triệu Kronors, hay 
700,000 bảng Anh, hay 1.1 triệu Mỹ kim hay 
787,000 euros. Ông Modiano là nhà văn 
Pháp thứ 15 đoạt được danh dự này, sau 
các nhân vật danh tiếng khác như André 
Gide, Albert Camus và Jean Paul Sartre…, 
và văn hào Pháp gần đây nhất là ông Jean-
Marie Gustave Le Clézio lãnh Giải Thưởng 
Nobel Văn Chương vào năm 2008. 
 Văn Hào Patrick Modiano sẽ nhận 
được Huy Chương và Tiền Thưởng vào 
ngày 10 tháng 12 năm 2014, đây là ngày kỷ 
niệm của ông Alfred Nobel đã qua đời vào 
năm 1896. 
 Trong kỳ xét Giải năm nay, Ủy Ban 
Nobel Văn Chương gồm 18 nhà văn xuất 
sắc của Thụy Điển, trong số 210 nhân vật 
được đề nghị dự tranh tài, có 36 người là 
những người được đề cử lần đầu tiên, rồi 
danh sách giảm xuống còn 20 ứng viên, 
sau cùng là 5 ứng viên được chọn khiến 
cho các ông Viện Sĩ phải đọc lại toàn bộ 
các tác phẩm của những ứng viên này. 
 Tổng Thư Ký thường trực của Hàn Lâm 
Viện Thụy Điển là ông Peter Englund đã nói 
rằng ông Modiano là nhà văn rất dễ hiểu: 
“không khó khăn khi đọc truyện của ông ta, 
ông ta viết văn rất đơn giản bởi vì thể văn thì 
rất chải chuốt, giản dị và rõ ràng. Bạn mở 
một trang và sẽ thấy đó là của Modiano với 
các câu văn ngắn rất ngay ngắn nhưng rất 
hoàn hảo trong cách đơn giản”. 
 Ông Peter Englund đã gọi Văn Hào 
Modiano là “một loại Marcel Proust của thời 
đại chúng ta” (a kind of Marcel Proust for 
our time), với các truyện kể lại vào thời kỳ 
quân đội Đức Quốc Xã chiếm đóng thành 



 

 

46                                                                                                                           CỎ THƠM 

 

phố Paris. Ông Englund cũng nói rằng dĩ 
nhiên ông Modiano là một người châu Âu, 
da trắng, nhưng ông ta là người đã viết ra 
thứ văn chương đặc sắc: “chúng tôi không 
làm việc theo chỉ tiêu (quotas), chúng tôi 
chỉ cố gắng tặng phần thưởng cho sự tuyệt 
tác (excellence) và chúng tôi không quan 
tâm tới người nào đó từ lục địa nào hay 
thuộc phái tính nào”. Ông Peter Englung đã 
nhận xét rằng nhiều người bên ngoài nước 
Pháp có vẻ như không quen với ông 
Modiano và các tác phẩm của ông ta, và 
“Ông ta nổi danh trong nước Pháp mà 
không ở nơi nào khác”.  

Ông Modiano biết được tin tặng Giải 
Thưởng khi ông đang đi trên đường phố 
Paris thì con gái ông báo tin qua máy điện 
thoại lưu động và tin tức này thật là bất ngờ 
đối với ông.  

Khi nhận được tin tức về việc tặng Giải 
Thưởng Nobel, Tổng Thống Pháp Francois 
Holland đã nói: “Nước Cộng Hòa Pháp rất 
hãnh diện về sự công nhận quốc tế, qua 
Giải Thưởng Nobel này, dành cho một 
trong các nhà văn lớn lao của chúng ta. 
Ông Patrick Modiano là người Pháp thứ 15 
nhận được sự đặc biệt to lớn này, xác nhận 
ảnh hưởng rộng lớn của nền văn chương 
của chúng ta”. 

Thủ Tướng Pháp Manuel Valls cũng 
mô tả Văn Hào Modiano là “một nhà văn 
của nền văn chương rõ ràng, sắc bén… và 
không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta là một 
trong các nhà văn lớn nhất của các năm 
gần đây”. 

Antoine Gallimard là nhà xuất bản của 
nhà văn Modiano đã kể lại: “Tôi đã gặp ông 
Modiano qua điện thoại. Tôi đã khen ngợi 
ông ta và với sự khiêm tốn thường xuyên, 
ông ta bảo tôi “thật là phi thường” và ông ta 
rất hạnh phúc”.  

Nhiều người ở bên ngoài nước Pháp 
thường đặt câu hỏi: "Patrick Modiano là 
ai?" Có nhiều điều giải thích về nhà văn 
người Pháp này. 

Trong thế giới văn chương tiếng Anh, 
nhà văn Patrick Modiano chưa được nhiều 
người biết tới nhưng ông ta nổi danh bên 
trong nước Pháp, bởi vì ông Modiano là 
một trong các nhà văn danh tiếng nhất. Vào 
năm 1978, ông Modiano đã đoạt Giải 
Thưởng Goncourt rất uy tín vì tác phẩm 
"Đường Phố của các Cửa Hiệu tối tăm" 
(Rue des Boutiques obscures = Missing 
Person), ông cũng lãnh Giải Thưởng Lớn 
Văn Chương Quốc Gia năm 1996, Giải 
Thưởng Lớn của Hàn Lâm Viện Pháp Quốc 
vì tác phẩm "Các Đại Lộ vòng đai" (Les 
Boulevards de ceinture = Ring Roads). 

Các tác phẩm của nhà văn Patrick 
Modiano được viết ra từ các kinh nghiệm 
của giai đoạn thành phố Paris bị chiếm 
đóng bởi quân đội Đức Quốc Xã. Nhà văn 
Modiano đã ra đời vào cuối cuộc Thế Chiến 
Thứ Hai nên đã mô tả thời kỳ quân Đức 
Quốc Xã chiếm đóng nước Pháp là "mảnh 
đất mà tôi đã lớn lên từ đó". Khi trao Giải 
Thưởng Nobel, Hàn Lâm Viện Thụy Điển 
nói rằng họ muốn ca ngợi "nghệ thuật về trí 
nhớ" (his art of memory) của ông ta khi nhà 
văn Modiano mô tả các cuộc đời của các 
người dân bình thường trong thời kỳ bị 
quân địch chiếm đóng và thời gian này kéo 
dài từ năm 1940 tới năm 1944.  

Các tác phẩm của ông Modiano thì 
chứa đựng các chi tiết tỉ mỉ: đường phố, 
quán cà phê, các trạm xe điện ngầm và các 
dữ kiện của đời sống thực sự lúc bấy giờ. 
Ông Modiano đúng là "nhà văn khảo cổ của 
văn chương" (literary archaeologist).  

Nhà văn Patrick Modiano không chỉ là 
một người viết tiểu thuyết mà còn là một 
người viết truyện phim cho cuốn phim 
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"Lacombe Lucien", đạo diễn do Louis 
Malle. Ông Modiano còn là tài tử đóng phim 
với vai Bob, xuất hiện vào năm 1997 cùng 
với nữ tài tử danh tiếng người Pháp là 
Catherine Deneuve. Ông Modiano cũng 
viết ra nhiều cuốn truyện cho trẻ em. 

Nhà văn Patrick Modiano còn thú nhận 
rằng ông yêu thích những gì "bí mật". Ông 
nói: "Các sự việc càng u tối và bí ẩn bao 
nhiều càng làm cho tôi quan tâm". 

Nhà văn Modiano sinh sống trong 
thành phố Paris nhưng tránh né giới truyền 
thông và rất ít khi chịu trả lời phỏng vấn, 
không bao giờ ông ta tham dự các bữa tiệc 
văn chương. 

Ông Patrick Modiano có một quá khứ 
gia đình phức tạp với cha là người Ý gốc 
Do Thái, đã từng liên lạc với bọn Gestapo 
mà không đeo ngôi sao vàng David, đã 
từng quen thuộc với các băng đảng tội 
phạm, còn bà mẹ là một nữ diễn viên 
người Bỉ. Với thời tuổi trẻ được nuôi dạy 
nhưng không hạnh phúc, với người em trai 
qua đời khi Patrick còn là một cậu bé, rồi 
tới năm 17 tuổi, lại không được liên lạc với 
người cha trong khi người mẹ lại quá lạnh 
lùng với các con. 

Hàn Lâm Viện Pháp Quốc là một cơ sở 
danh tiếng của nước Pháp, chuyên lo công 
việc duy trì văn hóa và ngôn ngữ, đã mời 
nhà văn Patrick Modiano tham gia vào nhóm 
"Các Nhân Vật Bất Tử" (the Immortals) 
nhưng vì không cảm thấy được thoải mái 
với các danh vọng nên nhà văn Patrick 
Modiano đã từ chối việc gia nhập kể trên. 

 
4/ Các tác phẩm của Văn Hào Patrick 

Modiano. 
1968  Quảng Trường Ngôi Sao = La 

Place de l’étoile. 
1969  Đội tuần tra đêm = La Ronde de nuit = 

Night Rounds (N.Y., Alfred A. Knopf, 1971). 

1972  Các Đại Lộ vòng đai = Les 
Boulevards de ceinture = Ring Roads 
(London, Gollancz, 1974). 

1974  Lacombe Lucien; truyện phim cùng 
viết với Louis Malle. 

1975  Nhà Villa buồn = Villa triste. 
1977  Cuốn Sổ Gia Đình = Le Livret de famille. 
1978  Đường phố của các Cửa Hiệu tối 

tăm = Rue des Boutiques obscures = Missing 
Person  (London, Jonathan Cape, 1980). 

1981  Một cô gái trẻ = Une jeunesse. 
1981  Con đường nhỏ ghi nhớ = Memory Lane. 
1982  Về các cậu con trai can đảm = De 

si brave garcons. 
1984  Khu phố đã mất = Quartier Perdu = 

A Trace of Malice (Aidan Ellis, 1988) 
1986  Các ngày Chủ Nhật tháng Tám = 

Dimanches d’aout. 
1988  Tin Chắc Catherine = Catherine Certitude. 
1988  Bớt cơ cực = Remise de peine. 
1989  Phòng gửi áo của trẻ em = 

Vestiare de l’enfance. 
1990  Tuần Trăng Mật = Voyage de 

noces = Honeymoon (Harper Collins, 1992). 
1991  Hoa Suy Tàn = Fleurs de ruine. 
1992  Đoàn xiếc đi qua = Un cirque passe. 
1993  Chó của mùa xuân = Chien de printemps. 
1995  Xa hơn vào quên lãng = Du plus loin 

de l’oubli = Out of the Dark (Bison Books, 1998). 
1997  Dora Brude = bản dịch tiếng Anh Dora 

Bruder (Univ. of California Press, 1999) hay là 
The Search Warrant (Harvill Press, 2000). 

1999  Những người vô danh = Des inconnues. 
2001  Món nữ trang nhỏ = La Petite Bijou. 
2003  Tai nạn ban đêm = Accident nocturne. 
2004  Một Dòng Dõi = Un pedigree. 
2007  Trong quán cà phê của tuổi trẻ đã 

mất = Dans le café de la jeunesse perdue. 
2010  Chân Trời = L’Horizon. 
2012  Cỏ đêm = L’Herbe de nuit. 
2014  Không lạc trong khu phố = Pour 

que tu ne te perdes pas dans le quartier = So 
you don't get lost in the neighborhood./. 

 

 Phạm Văn Tuấn 
(Virginia) 


