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Chuyện cô nữ giảng viên 
trường Đại học Sư Phạm Thái Bình 

 
 

Ngày 9-1-2007, trong mục “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3 Hà Nội, do 

MC kỳ cựu Lại văn Sâm điều khiển, người trúng cách được mời lên chiếc “ghế nóng” 

tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư 

phạm thành phố Thái Bình (Thái Bình nay là thành phố, không còn thị xã nữa). 
 

 

MC đặt câu hỏi nguyên văn như sau:  

 

“Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là 

người khâng phải anh em ruột với ba người kia ?” . 

 

Cô nữ giảng viên Đại học Sư Phạm suy nghĩ một lát rồi nói: 

 

- Tự Lực Văn Đoàn… Hừ, Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là 

một gánh cải lương.  

Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. – Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái 

Hưng… 

tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không. 

 

- Vậy chị kết luận ai không phải anh em ruột với ba người kia ? 

 

- Tôi đề nghị cho tôi được hưởng quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân. 

 

- Chị muốn gọi cho ai ? 

 

- Cho anh Nam, một bạn đồng nghiệp cũng dạy trong trường. Anh Nam là người đọc rất nhiều 

sách, kiến thức rất rộng, chắc chắn anh ấy biết. 

 

MC cho phòng máy liên lạc với người tên Nam đang chờ sẵn ở nhà để trợ giúp, “cứu bồ” cho cô 

Tâm. 

 

- A lô, anh Nam phải không ạ ? Tôi là Lại Văn Sâm đang ngồi với chị Nguyễn Thị Tâm trong 

chương trình “Ai là triệu phú”. Anh có sẵn lòng trợ giúp chị Tâm một câu hỏi không ạ ? 

 

- Vâng, xin chào anh Lại Văn Sâm. Tôi rất sẵn lòng. 

- Nếu vậy anh và chị Tâm có ba muơi giây để vừa hỏi vừa trả lời. Ba mươi giây của anh và chị 

bắt đầu… 

 

Cô Tâm lập lại câu hỏi như chương trình đã hỏi: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn…”, “Anh 

cho em biết Nhất Linh,  
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Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, ai không phải là anh em ruột với ba người kia…”  

 

Đầu dây có tiếng trả lời rất lớn và dứt khoát, nghe rõ mồn một: 

 

- Hoàng Đạo, Hoàng Đạo không phải là anh em ruột với Nhất Linh, Thạch Lam và Khái 

Hưng. 

 

- Chắc chắn không anh: 

- Chắc trăm phần trăm. 

 

- Ba mươi giây của chị đã hết. Xin chị cho biết câu trả lời. 

 

- Tôi tin vào kiến thức của người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi trả lời, Hoàng Đạo không phải 

anh em ruột với ba người kia. 

- Chị quyết định như thế? 

- Vâng, câu trả lời của tôi là phương án B, Hoàng Đạo. 

 

- Sai. Giải đáp của chúng tôi là phương án D, Khái Hưng. Khái Hưng không phải anh em ruột 

với Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam. Hoàng Đạo tên thật là Nguyễn Tường Long, sinh năm 

1906, em ruột nhà văn Nhất linh, anh ruột nhà văn Thạch Lam. Như vậy phần thưởng của chị từ 

năm triệu đồng còn lại một triệu đồng. Nhưng không sao, chúng ta lấy vui làm chính. Xin cám 

ơn chị đã tham dự chương trình. 

 

Ứng viên Nguyễn Thị Tâm bị loại khỏi cuộc chơi, nhường chỗ cho người khác. 

 

Thưa quý bạn, ở ngoài Bắc, một giảng viên hoặc một sinh viên đại học không biết Tự Lực Văn 

Đoàn hoặc Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam là ai là một điều bình thường, 

đối với chúng tôi không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí, trong trò chơi “ Rung Chuông Vàng”, 

được hỏi Hùng Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ là ai? , họ không biết, chúng tôi cũng không 

ngạc nhiên luôn. Tuy nhiên, trong bốn tiếng “Tự Lực Văn Đoàn” đã có hai tiếng“Văn Đoàn” 

thì đó không thể là một gánh cải lương được và Nhất Linh không thể là một kép hát cải 

lương được, phải suy nghĩ chứ. 

 

Đem cái kiến thức như vậy ra giảng dạy cho sinh viên rồi sau này sinh viên (ĐHSP) ra trường, 

lại đi giảng dạy cho học sinh thì rất nguy hiểm.  
Ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng Singapore năm nay đã 82 tuổi, mới sang thăm Việt Nam nói: 

“Ngay cả về mặt kinh tế, nếu muốn thành công thì trước hết phải có sự đầu tư vào giáo dục 

tốt”. 
 

– Một nền giáo dục với những giảng viên có như vậy tôi e rằng không phải là một nền giáo 

dục tốt. 

 
ĐOÀN DỰ 

 

Chuyển tới:  Quách Vũ 


