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Điếu Văn Của Nhà Văn Nhật Tiến Đọc 

Trước Mộ Văn Hào Nhất Linh Khi 

Hạ Huyệt 

 

 
 

“Kính thưa anh hồn văn hào Nhất Linh, 

Thật là vô cùng đau đớn và xót xa cho chúng tôi khi chúng tôi nhận 

được tin văn hào đã quyết tâm từ bỏ hoàn cảnh sống nhỏ nhen và 

tăm tối này để đi về chốn thanh cao. Đại diện cho một nhóm nhà 

văn độc lập, không phụ thuộc một màu sắc chính trị, không gia 

nhập một đảng phái, hôm nay trước anh hồn của văn hào, chúng tôi 

xin được bày tỏ lòng tiếc xót của chúng tôi. 

Trọn một đời gian khổ, không ngại khó khăn, không màng danh 

vọng, văn hào đã tận tụy hy sinh, từ bỏ mọi quyền lợi riêng tư để 

tranh đấu cho lý tưởng tự do, cho cuộc  sống hạnh phúc của dân tộc. 

Văn hào đã hoàn thành sứ mạng cao qúy của người cầm bút. 

Văn hào đã nêu cao sĩ khí bất khuất của truyền thống những nhà 

văn chân chính. 

https://nhavannhattien.wordpress.com/2016/06/20/dieu-van-cua-nha-van-nhat-tien-doc-truoc-mo-van-hao-nhat-linh-khi-ha-huyet/nhat-linh/#main


2 
 

Cái chết của văn hào sẽ mãi mãi là bó đuốc soi sáng con đường tăm 

tối của chúng tôi đang đi, là niềm khích lệ lớn lao cho những nỗi 

khổ nhọc mà chúng tôi sẽ gặp gỡ, là một tấm gương sáng láng mà 

mãi mãi  những kẻ cầm bút đi sau như chúng tôi phải soi vào để suy 

ngẫm. 

Chúng tôi xin nguyện trước anh hồn của văn hào là chúng tôi sẽ 

nhất  quyết theo đuổi con đường cao đẹp mà văn hào đã vạch ra. 

Đó là sự hoàn thành sứ mạng cao quý của các nhà văn. 

Đó là sự chống đối lại mãi mãi bạo quyền và bạo lực. 

Đó là sự đòi hỏi đến kỳ cùng quyền tự do được sống đúng nghĩa 

làm người của toàn thể dân tộc, như ý muốn của văn hào trướùc khi 

nhắm mắt. 

Ôi! Nói làm sao cho xiết nỗi lòng thống thiết của chúng tôi trong 

giờ phút đau đớn này. 

Chúng tôi chỉ xin cầu nguyện cho anh hồn của văn hào sớm tiêu 

diêu nơi cực lạc, cũng như xin văn hào linh thiêng chứng giám 

những lời nói chân thành của chúng tôi trong giây phút vĩnh biệt 

này.” 

Nguồn: https://nhavannhattien.wordpress.com/dieu-van-cua-nha-van-

nhat-tien-doc-truoc-mo-van-hao-nhat-linh-khi-ha-huyet/ 
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