
Hiện Tượng Mơ Hồ và Văn Học Trào Phúng 
 

Nguyễn Đức Dân  
 
Có một giai thoại về Nguyễn Khuyến như sau: Làng Cổ Ngựa có ngôi đền thờ thánh mẫu thu hút khá nhiều 
người đến lễ bái. Nhằm kiếm chác đám người mê tín, hào lý trong làng xuất quỹ xây lại đền to hơn, đẹp hơn. 
 

Nguyễn Khuyến  
 

Biết rõ ý đồ này, cụ Nguyễn Khuyến gửi đôi câu đối xuống cúng thánh, mừng 
làng: 
- Mỹ nhân như ngọc, hành vũ, hành Phong, anh linh mạc trắc  
- Tế thế kỳ âm, hộ dân hộ quốc, thượng lại vô  
Nghĩa là:  
Người đẹp như ngọc, làm gió, làm mưa, thiêng không lường hết. 
cùng Âm đức cứu đời, giúp dân, giúp nước, ơn đội vô cùng. 
 
Lời ca ngợi thánh mẫu thật sự nghiêm túc chăng? Ngày xưa viết không có dấu 
phẩy ngăn cách các từ, và mấy ông chức sắc đã tái mặt khi đọc lại: 
- Mỹ nhân như ngọc hành… 
- Tế thế kỳ âm hộ… 

 
*** 
 
Thế đấy, đành rằng nói và viết phải rõ ràng, chính xác. Nhưng cũng có khi người ta cần nói và viết cho … mơ 
hồ, vì người ta muốn… mơ hồ. Giai thoại trên đây là một ví dụ. Người viết muốn mơ hồ không vì họ theo kinh 
nghiệm sống cũ kỹ “Người khôn ăn nói nửa chừng. Để cho người dại nửa mừng nửa lo”. Và cũng không phải 
vì họ theo phương châm xử thế “Làm trai cứ nước hai mà nói”. Vì một người bình thường, trung thực thì 
không cần phải đưa ra những điều lập lờ, như quan niệm của Napoleon Bonaparte: “một hiến pháp tốt nhất là 
hiến pháp mập mờ tới mức tối đa”. Nhưng khi ông thầy bói gieo quẻ cho bà cụ móm tính chuyện “đi bước nữa” 
thì lại cần nói lập lờ, “Lợi thì có lợi (nhưng răng không còn)” 
 
Và đấy cũng là những khi người ta muốn thể hiện tài năng chơi chữ của mình bằng cách ghép những từ đồng 
âm vào một câu “Hôm qua, qua nói, qua qua mà qua không qua”. Và đấy cũng là khi quan thị lỡn quan vũ và 
bị đối đáp lại: 

- Vũ cậy mạnh, vũ ra, vũ múa, vũ gặp mưa, vũ ướt cả lông. 
- Thị vào hầu, thị đứng, thị trông, thị cũng muốn, thị không có ấy. 

 
*** 
 
Trong cuộc sống và trong văn học, mỗi khi muốn gây cười, chúng ta cần tạo ra những tình huống mơ hồ để 
người nghe, người đọc hiểu một đằng, hiểu theo cái lẽ thông thường của tình huống, nhưng bất ngờ tác giả lại 
đưa ra một cách hiểu hoàn toàn ngược lại, đảo lộn mọi dự đoán. Tưởng rằng khen lại hóa ra chê, đoán rằng 
tốt lại hóa thành xấu; tưởng chân thành, khiêm tốn lại hóa ra khách sáo, kiêu căng; ngỡ ăn uống từ tốn lại hóa 
thành tham lam vô độ… Những tình huống mâu thuẫn, bất ngờ ấy sẽ gây ra tiếng cười. Tạo tình huống mơ hồ 
cũng là một nghệ thuật để gây cười. Xin dẫn ở đây một chuyện: 
 
“Có một người thường hay tìm dịp chơi xỏ quan huyện tham nhũng. Quan căm tức lắm, nhưng chưa có dịp trả 
thù. Một hôm có người đệ đơn lên kiện anh ta. Thừa dịp, qua sai lính đi tróc nã người nọ. Đoán được ý quan, 
người ấy dắt đứa con trai nhỏ theo đến công đường. Tới nơi, quan huyện thét lính đánh anh ta. Người ấy bèn 
nói với đứa con rằng: 
-    Con đứng lui ra mà xem quan sắp đánh bố quan sắp đánh bố đấy!  
Biết mình lại bị xỏ, quan càng tím mặt”. 
 
Trong chuyện trên, có dẫn theo đứa con thì câu quan sắp đánh bố mới trở thành mơ hồ: quan sắp đánh bố 
quan hay là đánh bố đứa trẻ? 



Hiện tượng mơ hồ được sử dụng chủ yếu trong văn học trào phúng, trước hết là văn học dân gian. Trong 
ngôn ngữ có kiểu mơ hồ nào thì kiểu đó cũng được tận dụng để gây tiếng cười. Chúng ta sẽ điểm ở đây vài 
kiểu mơ hồ thường gặp nhất.  
 
Trước hết, thế nào là một biểu thức mơ hồ? Khi nói “Cô chị có chồng, cô em chửa”, thì chúng ta đã có một câu 
mơ hồ; chúng ta có hai từ chửa, một với nghĩa chưa có chồng, một với nghĩa là mang bầu. Do đó câu trên có 
hai cách hiểu. Với câu tiếng Pháp J'aime ta femme autant que toi (tôi yêu vợ anh bằng anh), về mặt cấu tạo từ 
vựng thì hoàn toàn rõ ràng, nhưng chuyển sang cấp độ ngữ pháp thì lại có hai cách hiểu: 
- Tôi yêu vợ anh bằng tôi yêu anh. 
- Tôi yêu vợ anh bằng anh yêu vợ anh. 
Vậy câu tiếng Pháp trên đây, và câu tiếng Việt tương ứng, đều là những câu mơ hồ, một cách khái quát, một 
biểu thức là mơ hồ nếu nó có một cách biểu hiện ở cấp độ ngôn ngữ khác. 
 
Có hai từ khác nhau về nghĩa, nhưng lại đọc như nhau thì hai từ đồng âm này có thể gây ra mơ hồ. Ấy thế 
mới sinh chuyện: 
 
“Một tốp thí sinh mượn bà hàng cơm cái vạc để thổi cơm. Hôm sau họ mang cái cò đến trả. Tất nhiên, bà 
hàng kiện quan. Nghe bọn học trò trình bày quan phán: “Mượn cái vạc, trả cái cò cũng được chứ sao!” Bà 
hàng tức quá liền kêu “Nhưng vạc của con là vạc đồng!” Bọn học trò ranh mãnh đáp “Bẩm quan, cò của chúng 
con cũng là cò đồng, đâu phải cò nhà ạ!”. Mấy anh học trò có chữ (nhưng có hay chữ không thì chưa rõ) đã 
đánh tráo cái từ đồng đứng trong hệ thống đồng, sắt, thép… thành cái từ đồng thuộc hệ thống đồng, bãi, 
ruộng, nương…  
Đó là giai thoại.  
 
Nhưng chuyện có thật là cụ Nguyễn Khuyến có làm đôi câu đối nổi tiếng tặng quan võ bảng Long, một ông 
bảng chột mắt: 
- Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại. 
- Triều đình cữ mục, anh hùng chỉ có một ngươi thôi.  
Hai từ ngươi khác nhau đã làm cho câu cuối có hai nghĩa, mà nghĩa nào cũng hợp. Thế mới là Tam nguyên 
Yên Đổ!  
 
Chúng ta gặp khá nhiều chuỗi hai tiếng có thể hiểu là một từ song tiết, mà cũng có thể hiểu là một tổ hợp hai 
từ. Có một giai thoại về ông bạn tham ăn: 
-   Bố cháu đâu? 
-   Đang đánh chén! 
-   Ở đâu? 
-   Ở bờ ao. 
Ông khách chạy vội ra bờ ao, thấy chủ nhà đang ngồi rửa chén. (Thế có chán không kia chứ!) 
 
Giai thoại này được xây dựng trên chuỗi từ mơ hồ đánh chén, nó có thể hiểu là một động từ, mà cũng có thể 
hiểu là một tổ hợp động từ, danh từ.  
 
Những lối chơi chữ dùng kiểu mơ hồ này chúng ta gặp nhiều lắm:  
“Sầu riêng ai bán mà mua!”… (ca dao).  
“Họ định đoạt lương của người khác”… 
 
Rất gần với hiện tượng trên đây, là hiện tượng mơ hồ trên cấp độ ngữ nghĩa. Cụm xem được có hai nghĩa liên 
quan với nhau. Người ta có thể tạo ra một tình huống cười vì có sự nhầm lẫn giữa cái khả năng vật lý “có thể 
nhìn thấy” với sự đánh giá tác phẩm vào loại “kha khá” ở nghĩa của cụm xem được:  
 
“Có nhiều người xúm quanh một tờ báo tường.  
A thấy B xem bài báo của mình, bèn hỏi: 
-    Cậu thấy tờ báo này thế nào? 
-    Chỉ có bài của cậu là xem được. 
-    Cậu quá khen! 
-    Thật ra mình chỉ được đọc mỗi bài của cậu. Những bài khác, người ta xúm xem đông quá nên không xem 



được!” 
 
Nói về hiện tượng mơ hồ cú pháp, là hiện tượng một chuỗi từ có nhiều cách kết hợp các thành phần ngữ 
pháp khác nhau, chúng ta đặc biệt lưu ý tới hiện tượng mơ hồ do dấu phẩy gây ra. Một năng chức đặc biệt 
của dấu phẩy là để phân cách những thành phần không kết hợp trực tiếp với nhau. Thiếu dấu phẩy, câu dễ 
dàng trở thành mơ hồ. Có hàng loạt giai thoại quanh cái dấu phẩy (và tương ứng trong ngôn ngữ nói là những 
giai thoại liên quan tới sự ngừng, sự ngắt giọng). Xin nêu vài chuyện: 
 
“Trong một đám ma nọ, có một cô gái khóc cha rất thảm thương: 
-    Cha ơi con đẻ cha ra làm gì! 
-    Bây giờ cha chết ai thì nuôi u?!” 
Nghe vậy, người ta phải che tay lên miệng, cố giấu đi một nụ cười. Sau hỏi ra, mới biết cô gái khóc thế này: 
-    Cha ơi, con đẻ, cha ra (thăm) làm gì? 
Nếu như cái ngắt giọng nức nở không hợp lý trong đám tang có thể gây ra tiếng cười thì cái ngừng giọng hết 
hơi, thều thào lúc hấp hối có thể gây ra những bi kịch (vẫn là giai thoại cả thôi): 
 
“Có một thanh niên chí hiếu và đạo đức. Sau khi cha qua đời, trở nên rượu chè, đánh bạc và rất hay đi … ăn 
cắp. Một hôm bà mẹ quở mắng và than phiền đứa con không biết nối chí cha. Anh con trai thưa:  
-    Con luôn luôn nghe lời cha dặn lúc lâm chung, mẹ ạ. Cha dặn sao con làm vậy. Cha dặn: 
     Đừng hút thuốc … uống rượu con nhé! 
     Đừng đánh cờ… đánh bạc con nhé! 
     Đừng ăn trộm… ăn cắp con nhé! 
     Con đâu dám hút thuốc, đánh cờ và ăn trộm?” 
 
Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng mơ hồ cú pháp này là cách hiểu về phạm vi tác động của các từ phủ 
định đừng, chẳng, không, chưa… (Trong tiếng Việt, chưa có những công trình nghiên cứu về phạm vi tác động 
của các từ này):  
khi nói “đừng ăn trộm ăn cắp con nhé!” chúng ta có thể hiểu là “đừng ăn trộm, đừng ăn cắp”,  
nhưng cũng có thể hiểu là “đừng ăn trộm, mà đi ăn cắp”, nghĩa là hiểu rằng từ đừng không tác động vào động 
từ thứ hai.  
 
Tương tự, câu “Hắn không uống và gắp liên tiếp” có hai cách hiểu, một là ăn uống từ tốn và hai là tham ăn vô 
cùng. 
 
Vì viết không có dấu phẩy, nên vai trò của người “giải mã”, nghĩa là vai trò của ông đồ, mới xuất hiện và nổi 
lên trong các giai thoại văn học. Hai lời quan phê dưới đây, có cùng cấu trúc: 
- Phó hồi cải giá bất đắp phu cựu 
- Ngưu canh tác bất đắc thực nhục. 
Nhưng ở câu thứ nhất thì thầy đồ bình luận: quan cho phép đi lấy chồng khác, quan phê “Phó hồi cải giá” mà! 
Còn ở câu thứ hai thì thầy đồ lại tán rằng quan cho phép ăn thịt, vì quan phê “trâu cày không được” (ngưu 
canh tác bất đắc!) vậy thì… thực nhục (ăn thịt)! 
 
Cái cụm từ Hán - Việt “bất đắc” đã thế, cái cụm từ thuần Việt “không được” lại còn lôi thôi hơn, vì hai 
từ không và được có thể tách rời nhau, đi với những phần khác nhau. Chính vì vậy mà câu “khi uống bia 
không được pha đường” có tới ba cách hiểu, tùy theo dấu phẩy đặt sau từ bia, từ không hay từ được. 
 
Có những hiện tượng mơ hồ là sự kết hợp của nhiều kiểu mơ hồ khác nhau. Chúng ta nêu ở đây một lối chơi 
chữ dựa trên sự mơ hồ từ vựng và cú pháp: 
 

Khói thì được ăn, ăn chả được 
Chả muốn được ăn, chả được ăn! 
 

Hiện tượng mơ hồ được dùng trong văn học ở mọi thứ tiếng. Vì tiếng cười có một đặc điểm chung là được bật 
ra từ sự bất ngờ. Không có gì tốt hơn là dùng hiện tượng mơ hồ ngôn ngữ để gây ra sự bất ngờ. Xin dẫn hai 
ví dụ về chuyện cười liên quan tới hiện tượng mơ hồ. Trong văn học dân gian Nga cũng có chuyện vì viết 
thiếu dấu phẩy nên một chàng trai đã được cứu thoát:  



 
Một tên vua độc ác, đã ra lệnh xử tử một chàng trai dũng cảm và thông minh. Và vua phán “Kaznit' nelzja' 
pomilovat' ”, vua định nói là “Kaznit' nel' zja pomilovat' ” (xử tử, không ân xá). Nhưng chàng trai lại "hiểu" rằng 
vua đặt dấu phẩy sau từ nel, zja, nghĩa là nhà vua nói rằng "không thể xử tử" (Kaznit' nel' zja) phải ân xá. 
Chàng kêu với lính canh như vậy, và đã thoát nạn. 
 
Trong truyện Viên mỡ bò, văn hào Pháp Maupassant đã dùng hiện tượng mơ hồ trên cấp độ ngữ âm để gây 
cười: Có nhân vật Loiseau, tên riêng này đồng âm với từ tiếng Pháp con chim (l'oiseau). Trong tiếng Pháp, hai 
động từ bay và ăn cắp đồng âm, đều là voler. Do vậy mà hai câu L' oiseau vole (con chim bay) và Loiseau 
vole (thằng Loadô ăn cắp) là đồng âm. Trong truyện Viên mỡ bò, Loiseau là nhân vật hay ăn cắp. Và 
Maupassant đã dùng hiện tượng mơ hồ trên đây, mơ hồ trên cấp độ ngữ âm, khi cho một nhân vật đề nghị 
mọi người chơi trò "L' oiseau vole" (chim bay), để gây cười và mọi người khoái trá vì hiểu Loiseau vole chính 
là "Loiseau ăn cắp". 
 
Huế, tháng 3-1985. 
N.Đ.D (17/2-86) 
 
 

 
 

 
 


