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Trong mục “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3, do MC Lại Văn 
Sâm điều khiển, người được mời tham dự chương trình là cô Nguyễn 
Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái 
Bình (tinh Thái Bình). 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 không 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 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? 
-   Vâng, xin chào anh Lại Văn Sâm. Tôi rất sẵn lòng. 
-   Nếu vậy anh và chị Tâm có 30 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, 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. Đáp án 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, 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 gia chương trình. 
Ứng viên Nguyễn Thị Tâm bị loại khỏi cuộc chơi, nhường chỗ cho người khác. 
 
Thưa quý bạn, một giảng viên đại học mà không biết Tự Lực Văn Đoàn hoặc Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng 
Đạo, Thạch Lam là ai là một điều quá đỗi bất thường, điều đó không chỉ làm chúng ta ngạc nhiên mà vô cùng 
thất vọng! Trong bốn tiếng “Tự Lực Văn Đoàn” đã có hai tiếng “Văn Đoàn” thì đó không thể là một gánh cải 
lương và Nhất Linh không thể là một kép hát cải lương được. Nếu không biết chính xác thì ít ra cô giáo ấy 
phải biết suy luận 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 nguy hiểm quá! Một chương trình phát sóng ra toàn thế giới, có nhiều 
người Việt đã ra khỏi nước mấy mươi năm mà xem chương trình này, đều hỡi ơi về kiến thức của một Giảng 
Viên Đại Học. 
 
Một nền giáo dục với những giảng viên có kiến thức như vậy không phải là một nền giáo dục tốt. – Nhưng đó 
là biểu hiệu của chế độ Xã hội Chủ Nghĩa: Ngoài chính trị ra, không có gì là quan trọng, ngoài túi tiên của các 
quan lớn ra, không còn gì đáng cho các quan quan tâm! – HD chu thêm câu này. 
 



 
  

Tương tự như vậy, trong trò chơi “Rung Chuông Vàng”, được hỏi Hùng 
Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ là ai? Một số thí sinh (là sinh viên) cũng… 
không biết. Có đáng ngạc nhiên không? 
  
VTV3 đã mạnh dạn phát những chương trình như thế, bởi đó không chỉ 
“vui là chính” mà còn là cách để dân ta biết được “mặt bằng kiến thức” của 
người tham gia các chương trình. Ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng 
Singapore có nói: “Ngay cả về mặt kinh tế, nếu muốn thành công thì trước 
hết phải có sự đầu tư vào giáo dục tốt”. 
 


