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“… Ông [Nguyễn Hiến Lê] chỉ viết tựa cho 
sách của ông và cho rất ít bạn văn của ông. 
Không nói đến nhiều bài trong loại này có 
thể xếp vào loại tùy bút đặc sắc, độc giả 
muốn tìm hiểu cho chính xác tư tưởng, tâm 
hồn, những gì liên quan đến thân thế, gia 
đình, đời sống của ông, cũng như muốn tìm 
biết nét độc đáo trong bút pháp của ông, 
tưởng không đâu rõ rệt hơn là khảo sát ở 
trong những đoạn văn đó. Loại bài viết 
ngắn ngắn dăm ba trang này cũng như 
những tập sách nho nhỏ (sách hồng) của 
ông mới phát biểu rõ đúng nhân cách, tính 
tình hồn hậu, cả ý tưởng ôn hòa của ông. 
Đọc đến, chúng ta có thể rút ra đủ đoạn với 
đủ giọng văn và ý kiến độc đáo thích hợp 
cho mỗi lứa tuổi, cho mỗi trình độ học lực, 
nếu đem dùng làm những bài tập đọc giảng 
văn thì vừa giản dị hồn nhiên, vừa cụ thể 
sống động, vừa lành mạnh lý thú, mà còn 
đem lại những bài học bổ ích cho học sinh 
khiến đã ích lợi mà còn đổi không khí, gây 
thêm hứng thú nữa…”. 

“Tác phẩm in ra, tôi không dám quả quyết 
là sẽ bất hủ, nhưng chắc chắn giá trị của nó 
phải vô cùng độc đáo: cuốn sách độc nhất 
hoàn toàn bài tựa và bài giới thiệu sách, 
đặc sắc về nội dung, điêu luyện về kỹ thuật 
trong loại sách này trên thế giới”. 

             CHÂU HẢI KỲ 
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Lời thưa trình về tuyển tập 

Nguyễn Hiến Lê – Đặc Tài Viết Tựa Sách 
 
 

NGUYỄN HIỀN-ĐỨC 
 

“Ta hồ! Văn chương chi sự, thốn tâm thiên cổ” 
(Than ôi! Cái việc văn chương, một tấc lòng mà để ngàn năm!” 

Lưu Hiệp. “Văn tâm điêu long” 
 

* Nhớ Bạn NGUYỄN THÂN 
* Tặng VĂN CÔNG TRÂM, VĂN CÔNG TUẤN  

* Tôi tự tặng tôi 
NHĐ 

 
 
 

Trước Tết Mậu Tuất, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc gởi tặng tôi cuốn “Thơ Ngắn Đỗ 
Nghê”. Đang mang cái tâm trạng “nhớ cố hương lưu luyến tấc lòng” nên quà tặng 
này đối với tôi thật hợp tình, hợp cảnh và hết sức quý giá. 

Tôi tìm ngay đọc lại hai bài thơ Đỗ Hồng Ngọc viết về Hội An. Nói là đọc lại 
vì cách đây 3 năm tôi đã đọc nhiều lần. Rồi tôi đọc; tôi dừng lại khá lâu như để 
thưởng thức, để nhâm nhi đoạn văn trong bài Sao lòng ta chưa nguôi (đọc Thơ 
Ngắn Đỗ Nghê) của Nguyễn Thị Tịnh Thy - Đại học Sư phạm Huế. Tác giả viềt: 

 “Đề tài phong cảnh thể hiện nét bút tài hoa của nhà thơ. Đó là bút pháp thi 
trung hữu họa, lấy động tả tĩnh trong cảnh Hội An sớm: 

Hội An còn ngái ngủ 
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Mái chùa ôm vầng trăng 
Giật mình nghe tiếng chổi 
Gà gáy vàng trong sương 

Trăng treo nghiêng trên mái chùa, sương vàng theo ánh trăng. Chỉ cần chấm 
phá hai hình ảnh, một sắc màu là tạo nên bức cổ họa. Và tiếng chổi, tiếng của nhịp 
đời xao xác nhẹ nhàng đủ để đánh thức đàn gà ngái ngủ cất lên tiếng gáy. Sau tiếng 
gà gáy, cả thế giới im lìm sẽ tỉnh giấc. Tất cả mọi đường nét, mọi âm thanh đều 
vừa vặn, không thừa không thiếu cho việc diễn tả một Hội An trầm mặc cổ kính. 
Bài thơ gợi nhớ cái giật mình của loài chim núi khi nhìn thấy ánh trăng khuya 
trong Điểu minh giản của nhà thơ Vương Duy đời Đường. Nhưng ở đây, tiếng chổi 
tương hợp với ngôi chùa, tiếng gà gần gũi với đời sống. Tiếng chổi quét sân chùa 
sau buổi công phu sáng sẽ sớm hơn tiếng gà trong vườn nhà. Nếu ngoài đời 
thường, tiếng gà gáy sáng bắt đầu chuỗi hoạt động của con người, tiếng gà đánh 
thức tiếng chổi thì ở đây tiếng chổi đánh thức tiếng gà, bởi nhà chùa thường dậy 
sớm hơn. Bài thơ thể hiện sự quan sát tỉ mỉ, cách cảm nhận tinh tế của tác giả. Chất 
thiền không chỉ bàng bạc trong hình ảnh mà còn vang vọng trong âm thanh của bài 
thơ.” 

Còn nhà báo Lam Điền của tờ Tuổi Trẻ thì: “Gạt qua những thủ pháp câu chữ 
mới thấy tứ thơ và cảm xúc của Đỗ Nghê thật miên man bất tận. Ông viết về Hội 
An sớm, rồi lại viết Hội An đêm, ý tứ nào cũng đặc biệt: "mái chùa ôm vầng trăng" 
thuộc về Hội An sớm, mà "những linh hồn thức dậy" lại thuộc Hội An đêm.” 

Hai bài thơ của Đỗ Hồng Ngọc làm tôi nhớ Hội An đến thẩn thờ và bồi hồi 
với biết bao những kỷ niệm đẹp. Rất nhiều điều để thương, để nghĩ, để nhớ..., 
nhưng ở đây, tôi chỉ nói vài điều về Hội-An-đêm-của-tôi thôi. 

Hầu như đêm nào tôi cũng lang thang trên những con phố nho nhỏ, vắng vẻ 
của Hội An, rồi làm gì cũng phải ghé vào nhà sách Nhất Tiếu, Bình Minh. Thích 
nhất là những đêm mưa, cả bọn chúng tôi: Nguyễn Thân, Văn Công Trâm cùng tôi 
lang thang và la cà khắp phố. Trong mưa lạnh lẽo và dưới ánh sáng vàng vọt của 
những ngọn đèn đường làm cho Hội-An-đêm tĩnh lặng hơn, trầm mặc hơn, rong 
rêu hơn và huyền ảo hơn. Những điều khó diễn tả thành lời này luôn luôn rủ rê, 
quyến rũ, thôi thúc và lôi cuốn chúng tôi. Những lúc có tiền, ba anh em chúng tôi 
vào Rạp “chiếu bóng” Hòa Bình xem phim. Rạp Hòa Bình chỉ cách bờ sông Hoài 
khoảng chưa đầy mười mét, nên những đêm triều cường, sau khi hết phim, chúng 
tôi phải xoắn quần, xách dép lội nước lõm bõm ra khỏi rạp; rồi kéo nhau đến tiệm 
phở Liến.  
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Với chúng tôi, vào những năm tháng đó, phở Liến có cái gì đó hấp dẫn, gần 
gũi và mời gọi. Vì lúc đó, chúng tôi nghèo khó lắm, được ăn phở là cả một “sự 
kiện” quan trọng và mỗi người thể hiện niềm vui của mình theo một cách riêng. 
Nguyễn Thân, người thấp, đậm, chắc nịch, khi đi anh thường ôm hai tay trước 
ngực. Thân rất kiệm lời và kiệm cả nụ cười, ít khi thấy anh cười, và nếu thi thoảng 
có cười, thì cái cười của anh cũng chưa tới nửa nụ. Giọng nói của anh khàn khàn, 
đục đục thế mà trên đường đi ăn phở thì Thân thường hát mới ghê cho chứ! Thân 
mồ côi cha-mẹ từ sớm, anh xuống Hội An ở với gia đình người bác ruột. Nhìn bề 
ngoài Thân có vẻ cộc cằn, cục nịch, lặng im như một bức tượng biết đi, nhưng đó 
là một bức tượng mà tôi rất ưa nhìn và nhớ mãi. Tấm lòng của anh đối với bạn bè 
thì thật là độ lượng, chân thành và tử tế. Anh rất thương yêu Văn Công Trâm theo 
cái cách riêng có và đậm đà của anh. Nhiều buổi tối dạo phố Hội, anh thường đem 
theo, khi thì vài trái bắp, vài trái chuối, khi thì vài củ khoai lang nướng dành ưu 
tiên cho Trâm. Mấy “băng” anh chị ở đường Cường Để quậy phá đến thế mà chưa 
bao giờ dám “ăn hiếp” tôi và Trâm, chỉ vì họ biết bên cạnh chúng tôi luôn luôn có 
tay đấm Nguyễn Thân. 

Nguyễn Thân có cách thể hiện tình yêu cũng rất là kỳ lạ. Khi anh chỉ huy một 
chi đội thiết giáp đóng ở Thanh Hà. Nhớ người yêu - một nữ sinh Trường Nữ 
Trung học Hội An rất xinh đẹp, và cũng để “dằn mặt” các đối thủ của mình, Thân 
lái chiếc thiết giáp xuống đậu trước nhà người mình yêu, ở đường Nguyễn Duy 
Hiệu, đối diện với Nhà đèn làm dân cả phố Hội náo động vì lo sợ sắp xảy ra một 
trận chiến ác liệt! 

Nguyễn Thân là một chiến binh thực thụ. Anh có tài chỉ huy và rất thương yêu 
đồng đội. Khi bị thương phải nằm bất động mấy năm, anh vẫn được quân đội chi 
đủ lương hằng tháng, lại còn biệt phái hai binh sĩ thay phiên chăm sóc anh. 

Thân ơi! Với tất cả tình bạn và sự ân hận, xót xa khi Bạn ra đi, Nguyễn Hiền 
đã không thể về Xuyên Mỹ để tiễn biệt Bạn được. Thật là điều đáng buồn và đáng 
tiếc! 

Còn Văn Công Trâm? Thân và tôi cùng tuổi, Trâm nhỏ hơn chúng tôi khoảng 
5-6 tuổi gì đó nên được chúng tôi cưng chiều lắm. Lúc học ở Hội An, Trâm giỏi, 
rất giỏi Việt văn và cả sinh ngữ [ngoại ngữ], lại điển trai và biết ăn diện. Khi ra 
khỏi nhà, bao giờ Trâm cũng đội cái mũ “bê-rê” đen trông rất dễ nhìn. Trâm ưa 
làm thơ tình và thơ Trâm khá hay. Trâm ăn mặc rất chải chuốt. Tôi nhớ khi áo 
quần đã phơi khô, vì không có bàn ủi, Trâm chăm chút vuốt thẳng nếp áo quần rồi 
đặt ngay ngắn xuống dưới gối. Ngay cả buổi tối, trước khi đi ngủ, Trâm chải tóc 
cẩn thận, nằm ngay ngắn để sáng mai khi thức dậy mái tóc khỏi bung, khỏi lệch. 
Điệu đàng đến thế! 
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Khoảng tháng 3/1974, tại nhà anh chị Hà Xuân Kỳ - Hồ Thị Minh Tương, 
trong khuôn viên Đại học Vạn Hạnh, trước khi Trâm lên phi trường Tân Sơn Nhất 
để học y khoa tại Đức. Tôi nói với Trâm: “Học Y phải giỏi Toán, vật lý, hóa học, 
sinh học... Trâm cố gắng theo được ngành y thì quá tốt, nếu vạn bất đắc dĩ cái 
mộng đó không thành thì, dù sao em cũng có thêm một ngọai ngữ để nhìn ra thế 
giới...”. 

Ăn phở xong, chúng tôi thả bộ về nhà trọ. Trời lạnh quá, chúng tôi cuộn mình 
trong tấm mền và... đọc sách. Lang thang dưới mưa đêm Hội An, hăm hở ăn phở 
Liến và đọc sách Nguyễn Hiến Lê là những niềm vui nhớ đời của tôi. Tính ra tôi đã 
đến, đã thấy, đã biết, đã sống với... Nguyễn Hiến Lê hơn 60 năm, kể từ khi tôi vào 
học lớp Đệ thất trường Trung học Công lập Trần Quý Cáp, Hội An, năm 1957. 

Xin mở ngoặc thưa thêm điều này: Những lần Ba tôi vào Sài Gòn thăm anh 
em tôi; tôi thấy Ba tôi rất thích tủ sách của tôi. Ông miệt mài đọc sách, nhất là sách   
Nguyễn Hiến Lê. Những lời bình, những điều chưa rõ khi đọc các cuốn sách này, 
qua lời của ông, làm tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên về sự cảm nhận sâu sắc khi 
đọc Nguyễn Hiến Lê. Thế là, tôi đến các nhà sách kể cả những nơi bán sách “xôn” 
ở vỉa hè, mua được cho Ba tôi mấy thùng sách, đa phần là các tác phẩm của 
Nguyễn Hiến Lê… rồi những lần sau, chúng tôi gởi về cho Ba tôi nhiều sách Phật 
học (loại phổ thông), sách của các tác giả như Hồ Biểu Chánh, Vương Hồng Sễn, 
Sơn Nam, Nguyễn Duy Cần, Hoàng Xuân Việt, Võ Phiến, Trần Trọng Kim, Phan 
Khoang, Đỗ Hồng Ngọc... các bộ tiểu thuyết Trung Hoa v.v và v.v… Từ đó nhà ba 
tôi ở Nam Phước, Duy Xuyên trở thành một “thư viện” của cả làng, xã. 

Như thế là Nguyễn Hiến Lê đã đến, đã sống và đã ở lại trong con tim và tâm 
hồn tôi khi tôi mới mười mấy tuổi, rồi đến Ba tôi, đến các em, các cháu tôi và đến 
cả nhiều người bạn của Ba tôi ở một làng quê nghèo khó nhưng hiếu học đó. 

Xin trở lại với đề tài: Thời gian qua, tôi chú tâm đọc lại nhiều lần những tác 
phẩm của học giả Nguyễn Hiến Lê - một người mà tôi đặc biệt kính trọng về nhân 
cách, phong cách; ngưỡng mộ về tài năng, đức độ. Tôi không được học với cụ 
Nguyễn Hiến Lê giờ nào, nhưng với tôi, từ rất lâu và mãi mãi, Cụ là một trong hai 
người Thầy đáng kính và đáng nhớ nhất của tôi. Người Thầy thứ nhất là Tỷ kheo 
Thích Minh Châu - cựu Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn (1965 - 
1975), Tiến sĩ Phật học, xuất thân từ Phật học viện danh giá bậc nhất thế giới - 
Phật học viện Nalanda (Ấn Độ). 

Về Thầy Nguyễn Hiến Lê: Trong các cuốn sách đã xuất bản của Thầy, tôi đọc 
nhiều nhất, tâm đắc nhất và thích thú nhất là những cuốn về tiểu sử danh nhân như: 
40 Gương thành công, Gương danh nhân, Gương kiên nhẫn, Gương chiến đấu, 
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Gương hy sinh, Ý chí sắt đá, Những cuộc đời ngoại hạng, Mười lăm gương phụ nữ, 
Einstein, Bertrand Russell, Khổng Tử, Tô Đông Pha… Tôi cũng rất “mê” Hương 
sắc trong vườn văn, Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười, Tương lai trong tay ta… và 
Quẳng gánh lo đi và vui sống mà tôi xem nó là một cuốn sách “cứu người”. Thầy 
chỉ ra rằng đọc các truyện danh nhân, chúng ta thấy truyện nào cũng hấp dẫn như 
tiểu thuyết và bổ ích như lịch sử. Đọc đi, bạn sẽ thấy đời sống muôn hình vạn 
trạng, sẽ có dịp suy ngẫm về nhân sinh quan... và quan trọng hơn là nó giúp bạn 
sống lạc quan. Thầy tổng kết: “Thực ra, quy tắc để thành công có thể tóm tắt trong 
một tiếng kiên nhẫn... nhưng càng đọc nhiều gương danh nhân thì quy tắc đó càng 
ăn sâu vào trong tiềm thức, nhất là ta dễ gặp những trường hợp giống với trường 
hợp của ta, do đó mà ta dễ phấn khởi, tự tin. 

Như đã thưa, từ năm 1957, khi học lớp Đệ thất trường Trung học Trần Quý 
Cáp Hội An, Quảng Nam tôi đã “làm quen” với một số tác phẩm của Thầy và tôi 
tìm mua bằng được những sách mới in của Thầy. Khi vào Sài Gòn tôi có điều kiện 
hơn nên đã mua và đọc hầu hết các tác phẩm của Thầy; đồng thời tôi cũng đã bỏ 
công suu tầm được các cuốn sách, các bài báo viết về Thầy. Có thể nói, tôi chăm 
chú và thích thú đọc nhiều lần tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê gần 60 năm qua và 
chắc chắn sẽ còn đọc nhiều năm nữa. Sau khi đã đọc nhiều sách của Thầy, sách, bài 
báo viết về Thầy, tôi xác quyết rằng:  

- Nguyễn Hiến Lê đã mang đến cho tôi không những “túi khôn của loài 
người”, kho tàng tri thức mà còn hơn thế nữa đã nâng cao nhận thức để tôi 
điều chỉnh hành động của mình theo hướng tích cực và đúng đắn hơn. 

- Nguyễn Hiến Lê là người viết Tựa hay nhất nước từ trước đến nay và 
ông giữ giải quán quân về lượng, còn về phẩm thì phải gọi là thượng thừa.  

* *  

* * * 

Theo Từ điển Thuật ngữ Văn học do Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn 
Khắc Phi (đồng chủ biên). NXB Giáo Dục, tháng 2 năm 2007, tr. 390, thì Tựa là: 

“Tựa (tiếng Pháp: Préface). Còn được gọi là Lời nói đầu hay Lời giới thiệu. 

Phần nằm ngoài văn bản của một tác phẩm, được viết ra để thuyết minh cho 
nó (tựa nguyên chữ Hán là tự, có nghĩa là “trình bày”, “thuyết minh”) về mục đích, 
tôn chỉ, cách viết, hoàn cảnh ra đời… 
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Tựa (hay Lời tựa) phân biệt với bạt (hay Lời bạt) bởi vị trí trình bày ở đầu 
sách. Điều này có tính chất ước lệ. Các bài tựa cổ đại đều đặt cuối sách, như Tự tự 
của Tư Mã Thiên cuối tập Sử ký. Sau đời Hán, tựa mới đặt ở đầu sách. Tựa có thể 
do chính tác giả cuốn sách viết, có thể do người khác viết. 

Có lời tựa cho một sáng tác văn học, cũng có lời tựa cho một tác phẩm lý 
luận, nghiên cứu hoặc phê bình. 

Một cuốn sách khi xuất bản có thể mang một hoặc nhiều bài tựa khác nhau. Ví 
dụ dịch cuốn Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu tài sản và Nhà nước (NXB Sự 
Thật, Hà Nội, 1961) có in Lời tựa lần xuất bản thứ nhất (1884) và Lời tựa lần xuất 
bản thứ tư (1891) của Ph. Ăng-ghen”.  

Trong tập này, chúng tôi xin phép được hiểu Tựa/ Lời Gới Thiệu khác hơn, 
rộng hơn định nghĩa nêu trên vì có một số trường hợp ghi là Tựa, nhưng thực ra là 
những bài phê bình, điểm sách của Nguyễn Hiến Lê; cụ thể như bài viết về cuốn 
sách của Vương Hồng Sễn, bốn bài viết về Quách Tấn... 

Ngoài 70 Tựa/ Bài - Lời Giới thiệu/Lời đầu sách... viết cho những tác phẩm 
của mình, Nguyễn Hiến Lê cho biết, ông đã viết Tựa cho 23 tác phẩm của văn hữu, 
gồm: 

1. Thơ Bàng Bá Lân - 1957 

2. Thuyền thơ - Đông Xuyên - 1958 

3. Sách dạy toán - Cung Duy Độ 

4. Tự do cá nhân của Trần Thúc Linh 

5. Áo đen áo đỏ (kịch dịch) của Trần Thúc Linh 

6. Khảo luận tiểu thuyết Trung Hoa của Nguyễn Huy Khánh - 1959 

7. Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu của Nguyễn Văn Hầu - 1965 

8. Non nước Phú Yên của Nguyễn Đình Tư 

9. Qê hương của Nguiễn Hữu Ngư (Ngu Í) 

10. Úc viên thi thoại của Đông Hồ 

11. Rèn nhân cách của Hoàng Xuân Việt 
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12. Cầm ca cổ của Việt Nam của Toan Ánh 

13. Giữ gìn sức khỏe của Bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm 

14. Nghề làm cha mẹ của Bác sĩ Nguyễn Hữu Phiếm 

15. Câu chuyện thầy trò của Huỳnh Phan 

16. Trần Quý Cáp của Lam Giang 

17. Dịch thơ Hán Việt (I) của Đông Xuyên 1972 

18. Dịch thơ Hán Việt (II) của Đông Xuyên (chưa in) 

19. Thơ mùa loạn của Phạm Phú Hoài Mai (chưa in) 

20. Những bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò của BS Đỗ Hồng Ngọc 

21. Đời Nguiễn Hữu Ngư của Châu Hải Kỳ  

22. Quê hương đất nước của Võ Phiến 

23. Lên bảy (của trẻ đọc, học) của Huy Lực (chưa in). 

Ngoài ra, Nguyễn Hiến Lê còn viết 17 bài phê bình, điểm sách đăng trên báo, 
gồm: 

Phê bình Vài nhận xét về văn phạm của P. L. Honey (Bách Khoa số 55, 56 năm 
1959). 

Điểm sách Triết lý văn hóa khái luận của Nguyễn Đăng Thục (Bách Khoa số 
66, năm 1959). 

Điểm sách Đường thi trích dịch của Bùi Bằng Đoàn và Bùi Khánh Đản (Bách 
Khoa số 71, 72 năm 1959). 

Phê bình Le Paler Vietnamien của Lê Văn Lý (Bách Khoa số 69, năm 1959). 

Điểm sách Tân Liêu trai của Phong Ngạn (Bình Nguyên Lộc) (Bách Khoa số 
61, năm 1959). 

Ý kiến về truyện ngắn Việt Nam và ngoại quốc (Bách Khoa số 69, năm 1959). 

Việt ngữ chính tả của Lê Ngọc Trụ (Bách Khoa số 79, 80, năm 1960). 
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Việt Nam ca trù biên khảo của Đỗ Bằng Đoàn (Bách Khoa số 137, năm 1962). 

Cuốn Một nền giáo dục nhân bản ((Bách Khoa số 230, năm 1966). 

Cuốn Vài ý nghĩ của giáo Mưu (Bách Khoa số 237, năm 1962). 

Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức (Bách Khoa số 334, năm 1970). 

Mảnh vụn văn học sử của Bằng Giang (Bách Khoa số 402, năm 1974). 

Thơ Tố Như của Quách Tấn (Bách Khoa, năm 1974). 

Phê bình Nàng Ái Cơ trong chậu úp của Mộng Tuyết và Sài Gòn năm xưa của 
Vương Hồng Sển (Tạp chí Mai, số 20, năm 1960). 

Thi sĩ Quách Tấn và Xứ Trầm hương (Văn số 150, năm 1970). 

Non nước Bình Định của Quách Tấn (Tân Văn số 1, năm 1968). 

Đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam của Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huề 
(Tân Văn số 11, năm 1969). 

Tôi xếp các bài Tựa theo thứ tự thời gian xuất bản, chép đủ Tựa của những lần 
tái bản, kể cả đoạn ngắn in ở bìa 4 vì thấy đây là việc cần thiết cho việc tìm hiểu, 
nghiên cứu về Nguyễn Hiến Lê. Tôi cũng lập một bản tổng hợp tác phẩm Nguyễn 
Hiến Lê theo từng chủ đề. Và đương nhiên tôi sẽ tiếp tục sưu tầm các Tựa còn 
thiếu để bổ sung vào Tuyển tập này. 

Nguyễn Hiến Lê cho biết những bài Tựa ông viết cho những tác phẩm của 
mình mà ông đắc ý gồm có: Cổ văn Trung Quốc, Thế hệ ngày mai, Đại cương văn 
học sử Trung Quốc, Tương lai trong tay ta, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Bán đảo 
Ả Rập, Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười, Đông Kinh Nghĩa Thục.  

Tựa viết cho văn hữu (23 Tựa), trong Tuyển tập này tôi chỉ tìm và đưa vào 
được các Tựa sau đây: Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu của Nguyễn Văn Hầu, Sài Gòn 
năm xưa của Vương Hồng Sển, Qê hương của Nguyễn Hữu Ngư, Úc Viên thi thoại 
của Đông Hồ, Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò, tác phẩm đầu 
tay của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Trần Quý Cáp của Lam Giang, Xứ Trầm hương, 
Non nước Bình Định của Quách Tấn, Tuyển tập thơ Hán Việt của Đông Xuyên, 
Đất nước quê hương của Võ Phiến. Các bài Tựa được ông thích và văn hữu khen 
ngợi, yêu thích là Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu, Qê hương, Đất nước quê hương. 
Trong đó Tựa cuốn Qê hương được ông và văn hữu thích nhất. 
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Đọc những bài Tựa đó, chúng ta thấy Nguyễn Hiến Lê luôn yêu độc giả, yêu 
đề tài, luôn là chính mình, luôn thành thực với chính mình, thể hiện ở mức độ rất 
cao về cá tính của ông. Văn ông bình dị, sáng sủa, đầy cảm xúc và nhiều ý cao tình 
đẹp. Vì vậy, đối với tôi, những bài Tựa của Nguyễn Hiến Lê - có khi chỉ 2-3 trang, 
có khi tới 20-30 trang - là những tác phẩm lớn thực sự có giá trị và quý hiếm. Chỉ 
cần qua các bài Tựa, chúng ta cũng nhận ra rằng Nguyễn Hiến Lê “là một học giả 
đúng đắn, nghiêm túc và tài năng, Nguyễn Hiến Lê đã cho ra đời hàng loạt tác 
phẩm dịch thuật và nghiên cứu. Mỗi tác phẩm của ông là một công trình khoa 
học thể hiện một sự lao động cần mẫn, một trái tim say mê nồng nàn cuộc sống, 
một tâm hồn nhạy cảm và một trí tuệ uyên thâm tuyệt vời. Tất cả những việc đó 
cho ông một chỗ đứng đầy trân trọng trong người đọc trong và ngoài nước.”  
(Nhà xuất bản Văn Học). 

Suy nghĩ và cảm nhận như thế nên tôi rất vui mừng khi gặp được những người 
tri kỷ có những nhận xét xác đáng, sâu sắc về đặc tài viết Tựa của Nguyễn Hiến Lê 
của Giản Chi, Đông Hồ, Quách Tấn, Vương Hồng Sển và nhiều nữa… Và tiếp 
theo là của Châu Hải Kỳ, Văn Phố. 

Văn Phố trong cuốn Nguyễn Hiến Lê - Con người và tác phẩm viết: 

“... Mặt khác, ông Châu Hải Kỳ có lẽ cũng là người đầu tiên nêu lên cái đặc 
tài viết Tựa của ông Nguyễn. Và điều đó đúng. 

… Còn nhớ khi cuốn Qê hương của Ngu Í được xuất bản với cái Tựa của 
Nguyễn Hiến Lê, anh em ở tòa soạn Bách Khoa đã một phen ngạc nhiên. Anh 
Ngu Í? Thì anh vẫn gặp chúng tôi hàng ngày, vẫn nói với chúng tôi đại khái 
những điều đã nói với ông Nguyễn Hiến Lê. Cuốn Qê hương? Thì anh đã đưa 
bản thảo cho chúng tôi xem như đã đưa cho ông Nguyễn. Tuy vậy trước khi 
cuốn sách xuất bản, không một ai trong chúng tôi ngờ đến những điều lý thú 
mà ông Nguyễn đã viết ra trong bài Tựa tác phẩm độc đáo nọ, một bài Tựa thật 
khéo léo tài tình. 

Đưa ra cái ý kiến một tuyển tập các bài Tựa của ông Nguyễn Hiến Lê ông 
Châu đã tỏ ra là một tri kỷ của ông Nguyễn.” 

Và, đây là sự “phát hiện” mới mẻ và độc sáng của Châu Hải Kỳ về Tựa của 
Nguyễn Hiến Lê:  

“… Ông chỉ viết tựa cho sách của ông và cho rất ít bạn văn của ông. Không 
nói đến nhiều bài trong loại này có thể xếp vào loại tùy bút đặc sắc, độc giả 
muốn tìm hiểu cho chính xác tư tưởng, tâm hồn, những gì liên quan đến thân 
thế, gia đình, đời sống của ông, cũng như muốn tìm biết nét độc đáo trong bút 
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pháp của ông, tưởng không đâu rõ rệt hơn là khảo sát ở trong những đoạn văn 
đó. Loại bài viết ngắn ngắn dăm ba trang này cũng như những tập sách nho 
nhỏ (sách hồng) của ông mới phát biểu rõ đúng nhân cách, tính tình hồn hậu, 
cả ý tưởng ôn hòa của ông. Đọc đến, chúng ta có thể rút ra đủ đoạn với đủ giọng 
văn và ý kiến độc đáo thích hợp cho mỗi lứa tuổi, cho mỗi trình độ học lực, nếu 
đem dùng làm những bài tập đọc giảng văn thì vừa giản dị hồn nhiên, vừa cụ 
thể sống động, vừa lành mạnh lý thú, mà còn đem lại những bài học bổ ích cho 
học sinh khiến đã ích lợi mà còn đổi không khí, gây thêm hứng thú nữa…”. 

Tôi rất tin vào sự khẳng định này của Châu Hải Kỳ - tác giả cuốn Nguyễn 
Hiến Lê, cuộc đời và tác phẩm, khi ông đề cập đến việc tuyển chọn, in một cuốn về 
các Tựa sách của Nguyễn Hiến Lê:  

“Tác phẩm in ra, tôi không dám quả quyết là sẽ bất hủ, nhưng chắc chắn 
giá trị của nó phải vô cùng độc đáo: cuốn sách độc nhất hoàn toàn bài tựa và 
bài giới thiệu sách, đặc sắc về nội dung, điêu luyện về kỹ thuật trong loại sách 
này trên thế giới”. 

- Ngoài Tựa Bán đảo Ả Rập, tôi trích dẫn đoạn có nhiều thông tin quý này: 

“Bán đảo Ả Rập. (Nguyễn Hiến Lê - 1969): chép lại lịch sử hiện đại bán đảo 
Ả Rập bị Hổi giáo và dầu lửa chi phối đã khiến xảy ra không biết bao nhiêu vụ 
tranh chấp, xung đột, biến cố ly kỳ không năm nào không có với đủ các nhân vật kỳ 
dị như ở thời Đông Chu bên Trung Hoa. 

“Hai cuốn nữa tôi cũng đắc ý là Bài học Israel và Bán đảo Ả Rập. Tài liệu tôi 
thu thập trong năm sáu năm được khá nhiều. Hồi đó may mắn một người cháu tôi - 
Tô Lệ Hằng, đi du lịch ở Israel gởi về cho tôi được một số tài liệu mà người khác 
không có được, nhờ vậy phần III cuốn Bài học Israel, nhất là về các nông trường 
Kibboutz, Mochav Ovedim, Mochav Chitoufi, tôi viết khá đầy đủ, nhiều độc giả 
chú ý tới. 

Dân tộc Israel có thể làm gương cho ta về đức đoàn kết, anh dũng, kiên nhẫn 
và về tài tổ chức. Nhưng khi họ thành công rồi thì hóa ra kiêu căng, có óc thực dân, 
tôi không ưa. 

Tôi thích cuốn Bán đảo Ả Rập hơn. Các dân tộc Ả Rập đau khổ chiến đấu, bị 
liệt cường chia rẽ, thao túng, cứ ngoi đầu lên được một chút thì lại bị dìm xuống; 
thân phận của dân tộc Irak trước cách mạng 1958 thật giống dân tộc mình thời đó. 
Những chương tôi viết về lịch sử kiến quốc của Ả Rập Séoudite, về cuộc cách mạng 
của Ai Cập, của Irak là những chương tôi thích nhất. Có những nhân vật như trong 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 16 
 

Đông Chu liệt quốc. Đời một dân tộc cũng như một cá nhân, trong thời đau khổ 
chiến đấu mới có nhiều trang sử hay. 

Một ký giả trên tờ Diễn Đàn số 17 (1969) khen cuốn đó: “Nguyễn Hiến Lê có 
cốt cách của một học giả thận trọng, lại có lối trình bày sáng, giản dị của một nhà 
văn (…) Văn (của ông) đầy hình ảnh, cụ thể và lôi cuốn như tiểu thuyết”. 

Khảo về sử hiện đại của Bán đảo Ả Rập (trên đó có Israel) tôi càng thấy rõ cái 
hại của thực dân. Trong bài Tựa cuốn Israel tôi viết: “Thực dân nào bất kỳ Đông 
hay Tây cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi của họ trước hết, còn có lợi cho họ thì họ giúp, 
hết lợi thì họ bỏ và đàn áp (…) đi theo thực dân thì luôn luôn lợi bất cập hại (…) 
không sớm thì muộn, thế nào cũng khốn đốn, điêu tàn với họ (…) chỉ đem thân ra 
làm quân tốt thí cho họ trên bàn cờ quốc tế”. 

Có phải vì bài Tựa đó không mà Bài học Israel năm 1973 bị Nha Thông tin 
Văn hóa khó dễ, dìm trong mấy tháng khi xin phép tái bản; rồi năm 1975 bị một số 
cán bộ rỉ tai các sạp sách không nên bán. Mặc dầu nó không có tên trong danh sách 
các tác phẩm bị cấm lưu hành? Nhưng cuốn đó và cuốn Bán đảo Ả Rập đã được 
kiều bào ở Mỹ đăng lại trên một tờ báo năm 1976 (?)”. (Đời viết văn của tôi, tr. 
235-236.) 

Bên cạnh đó, tôi còn trích dẫn những đoạn giới thiệu tóm tắt từng tác phẩm 
như: Lịch sử văn minh Ấn Độ. (NXB Lá Bối - 1971): nguyên tác của Will Durant; 
bản dịch gồm chín chương, có phần giới thiệu tác giả và bộ Lịch sử Văn minh (The 
Story of Civilisation), một bộ sử vĩ đại được khắp thế giới khen là hấp dẫn nhất và 
có tinh thần khoáng đạt, nhân bản nhất của thời đại, trong đó tác giả ca tụng công 
lao kỳ dị của tổ tiên loài người và khuyên chúng ta yêu người đồng loại vì cùng 
chung một ông tổ. 

Tôi cũng chọn lọc trích dẫn nhiều ý kiến về tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê  của 
Quách Tấn, Linh mục Cao Văn Luận, Lê Ngộ Châu, Trần Khuyết Nghi, [Trần Văn 
Chánh], Lê Minh Đức, Nguyễn Chấn Hùng, Nguyễn Q. Thắng, Giản Chi, Đỗ Hồng 
Ngọc, Lê Anh Dũng, Nguyễn Hướng Dương, Nhà xuất bản Văn Học... v. v… 

Xin được ghi chú vài điều: 

- Hình ảnh, thủ bút của Nguyễn Hiến Lê, hình ảnh của một số tác giả và hình 
các bìa sách Nguyễn Hiến Lê do tôi chèn vào, copy từ các trang nhà liên quan. 

- Ghi loại sách, nhà xuất bản, năm xuất bản sau Tựa là do tôi thêm vào theo 
cách phân loại của Nguyễn Q. Thắng và Châu Hải Kỳ. 
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Tôi cặm cụi làm Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê vì nhu cầu tự học và tập viết tiếng 
Việt, luyện văn như lời dặn dò của Thầy. Tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, 
thoải mái, tươi vui, yêu mình, yêu người, yêu cuộc sống dạt dào và tươi mới hơn. 
Xin được cung kính đãnh lễ tạ ơn Thầy tôi - Nguyễn Hiến Lê. 

Hoàn thành Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê - Đặc tài viết Tựa và sửa chữa, bổ 
sung những tập tiếp theo, như tôi hằng mong ước lâu nay luôn luôn là niềm hạnh 
phúc rất lớn, rất bền và rất sáng của tôi. 

 

* * 

* * * 

Bạn thân tôi, anh Trần Văn Chánh có bài “Nguyễn Hiến Lê - nhà trí thức chân 
chính”. Đây là bài, theo tôi là hay nhất trong nhiều bài viết về Nguyễn Hiến Lê, 
nhưng tôi thích đoạn này trong bài viết của anh trong cuốn Nguyễn Hiến Lê - Con 
người và Tác phẩm do anh chủ biên mà tôi đưa vào Tập II bộ này: 

“Nếu được sống lại, có thể ông Nguyễn Hiến Lê sẽ cảm thấy ái ngại khi 
người ta nói tốt quá nhiều về ông, hoặc đặt cho ông một cái tên đường, vì xem 
ra cùng lắm ông chỉ vui được đời hiểu thôi chứ không ham hố gì mấy, cũng 
không thích trở thành vĩ đại, mà chỉ muốn lặng lẽ đóng góp theo khả năng và 
cách thức chân thành của mình một phần bổ ích nào đó cho những người 
cùng thời và nhất là cho thế hệ trẻ mà từ 50 năm về trước ông gọi là thế hệ 
ngày mai. Và vì vậy, nếu có nhắc đến ông với một mỹ cảm hay sự ca ngợi nào 
đó thì những người tỏ thái độ này trong các bài viết có lẽ cũng chỉ muốn nêu 
gương ông hoặc tiếp hơi nối sức cho ông mà lưu ý, nhắc nhủ thêm lần nữa 
những điều ông tâm đắc thiết tha cho thế hệ trẻ hơn nữa sau này.” 

* * 

* * * 

Tuyển tập này, tôi làm xong vào khoảng tháng 3. 2018, dành riêng tặng Văn 
Công Tuấn vì tôi nhớ lại “những ngày xưa thân ái” khi cuối mỗi tuần, tôi đạp xe từ 
Hội An mang lên cho Tuấn đang học tiểu học ở quê nhà những cuốn sách của 
Nguyễn Hiến Lê, Hoàng Xuân Việt, những cuốn sách trong loại Học Làm Người 
của Nhà P. Văn Tươi. Tôi nhớ lúc đó Tuấn rất thích những cuốn sách của Nguyễn 
Hiến Lê, thích  Thằng Người Gỗ, bản dịch của Cụ Bửu Kế, Tâm Hồn Cao Thượng, 
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bản dịch của Cụ Hà Mai Anh v.v… và cả những tạp chí như Phổ Thông và Thời 
Nay. 

So với bản mà hồi tháng 4 năm nay Nguyên Đạo Văn Công Tuấn đưa lên 
trang Quê Nhà (Home) thì bản này có nhiều sửa chữa, bổ sung. Cụ thể là: 

Tập I: NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH 

- Sau Lời thưa trình về Tuyển tập của tôi là hai bài viết rất có giá trị của Châu 
Hải Kỳ và Văn Phố.  

- Phần tiếp theo, khoảng gần 300 trang là bài viết và những Tựa Sách của 
Nguyễn Hiến Lê. 

Tập II: ĐÔI ĐIỀU NHỚ, NGHĨ VỀ HỌC GIẢ NGUYỄN HIẾN LÊ... 

Gồm một số bài viết của các Tác giả với chủ đề Nguyễn Hiến Lê trong tôi 
của  Nguiễn Ngu Í, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Chấn Hùng, Trần Văn Chánh, 
Trần Khuyết Nghi, Châu Hải Kỳ, Vương Trí Nhàn, Đỗ Lai Thúy, Lê Anh 
Dũng, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Mạnh Trinh, GS. M. 
Durant, Nguyễn Q. Thắng, Lê Phương Chi, Phan Quang, Quách Tấn, Minh 
Quân, Nguyễn Hoàng Xanh, Nguyễn Hướng Dương, Những bài này tôi chọn 
lọc kỹ từ rất nhiều bài viết về Nguyễn Hiến Lê. Tôi mong và tin rằng sự cảm nhận, 
ý kiến và phát hiện của các Tác giả, sẽ giúp chúng ta, sau khi đọc các Tựa Sách sẽ 
cảm thấy bất ngờ, thú vị và tâm đắc về những trang Văn, trang Đời của Cụ Nguyễn 
Hiến Lê. 

Riêng những bài viết của tôi còn thô ráp lắm, chỉ ở dạng tổng hợp về các tác 
phẩm/dịch phẩm của Cụ Nguyễn Hiến Lê và sơ phác chân dung những bạn văn của 
Cụ. Mục đích khiêm tốn của tôi là để chư vị độc giả đỡ mất thì giờ và có thêm 
thông tin liên quan trước hoặc sau khi đọc Tập I. 

Tuyển tập này do tôi đánh máy nên những sai sót khó tránh khỏi. Kính mong 
được Quý vị sửa chữa, bổ sung. Tôi chân thành biết ơn và cảm ơn. 

Tôi muốn đặc biệt cám ơn cháu Đặng Phương Lan - Nhà Dừa Cửa Đại đã ân 
cần chăm sóc, nhờ đó mà tôi luôn vui vẻ, đỡ đau lưng, mỏi vai và mệt mắt trong 
những ngày miệt mài bên sách và laptop để sửa chữa, bổ sung một số tuyển tập... 

* * 

* * * 
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ĐỂ TANG CHO SÁCH & DẠ, THƯA THẦY! 

Trong Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê tại Phần VI. Chế Độ Tập Thể Ở Miền Nam, 
mục Chế độ mới/ Văn hóa, cụ Nguyễn Hiến Lê viết: 

“Một trong những công việc đầu tiên của chính quyền là hủy tất cả các ấn 
phẩm (sách, báo) của bộ Văn hóa ngụy, kể cả các bản dịch tác phẩm của Lê Quí 
Đôn, thơ Cao Bá Quát, Nguyển Du; tự điển Pháp, Hoa, Anh cũng bị đốt. Năm 
1976 một ông thứ trưởng Văn hóa ở Bắc vào thấy vậy, tỏ ý tiếc. 

“Nhưng ông thứ trưởng đó có biết rõ đường lối của chính quyền không, vì 
năm 1978, chính quyền Bắc chẳng những tán thành công việc hủy sách đó mà còn 
cho là nó chưa được triệt để, ra lệnh hủy hết các sách ở trong Nam, trừ những sách 
về khoa học tự nhiên, về kĩ thuật, các tự điển thôi; như vậy chẳng những tiểu 
thuyết, sử, địa lí, luật, kinh tế, mà cả những thơ văn của cha ông mình viết bằng 
chữ Hán, sau dịch ra tiếng Việt, cả những bộ Kiều, Chinh phụ ngâm... in ở trong 
Nam đều phải hủy hết ráo. 

“Năm 1975, sở Thông tin văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã bắt các nhà xuất 
bản hễ sách nào còn giữ trong kho thì phải nạp hai hay ba bản để kiểm duyệt: sau 
mấy tháng làm việc, họ lập xong một danh sách mấy chục tác giả phản động hay 
đồi trụy và mấy trăm tác phẩm bị cấm, còn những cuốn khác được phép lưu hành. 

“Nhưng đó chỉ là những sách còn ở nhà xuất bản, những sách tuyệt bản còn ở 
nhà tư nhân thì nhiều lắm, làm sao kiểm duyệt được? Cho nên sở Thông tin văn 
hóa ra chỉ thị cho mỗi quận phái thanh niên đi xét sách phản động, đồi trụy trong 
mỗi nhà để đem về đốt. Bọn thanh niên đó đa số không biết ngoại ngữ, sách Việt 
cũng ít đọc, mà bảo họ kiểm duyệt như vậy thì tất nhiên phải làm bậy. Họ vào mỗi 
nhà, thấy sách Pháp, Anh là lượm, bất kì loại gì; sách Việt thì cứ tiểu thuyết là thu 
hết, chẳng kể nội dung ra sao. Họ không thể vào hết từng nhà được, ghét nhà nào, 
hoặc công an chỉ nhà nào là vô nhà đó. 

..... 

“Lần đó sách ở Sài Gòn bị đốt kha khá. Nghe nói các loại đồi trụy và kiếm 
hiệp chất đầy phòng một ông chủ thông tin quận, và mấy năm sau ông ấy kêu 
người lại bán với giá cao. 

Lần thứ nhì năm 1978 mới làm xôn xao dư luận. Cứ theo đúng chỉ thị "ba 
hủy", chỉ được giữ những sách khoa học tự nhiên, còn bao nhiêu phải hủy hết, vì 
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nếu không phải là loại phản động (một hủy), thì cũng là đồi trụy (hai hủy), không 
phải phản động, đồi trụy thì cũng là lạc hậu (ba hủy), và mỗi nhà chỉ còn giữ được 
vài cuốn, nhiều lắm là vài mươi cuốn tự điển, toán, vật lí... Mọi người hoang mang, 
gặp nhau ai cũng hỏi phải làm sao. Có ngày tôi phải tiếp năm sáu bạn lại vấn kế. 

“Mấy bạn tôỉ luôn nửa tháng trời, ngày nào cũng xem lại sách báo, thứ nào 
muốn giữ lại thì gói riêng, lập danh sách, chở lại gởi nhà một cán bộ cao cấp (sau 
đòi lại thì mất già nửa); còn lại đem bán kí lô cho "ve chai" một mớ, giữ lại một 
mớ cầu may, nhờ trời. 

Một luật sư tủ sách có độ 2.000 cuốn, đem đốt ở trước cửa nhà, chủ ý cho 
công an phường biết. Rồi kêu ve chai lại cân sách cũng ngay dưới mắt công an. 

“Ông bạn Vương Hồng Sển có nhiều sách cổ, quí, lo lắng lắm mà cũng uất ức 
lắm, viết thư cho sở Thông tin văn hóa, giọng chua xót xin được giữ tủ sách, nếu 
không thì ông sẽ chết theo sách.” 

Tôi nhớ một lần, Hòa thượng Chơn Nguyên (Thiền viện Vạn Hạnh) kể lại 
rằng: Sau khi bắt buộc phải bàn giao cơ sở Viện Đại học Vạn Hạnh cho Ủy ban 
Quân quản, Thầy Chơn Nguyên đến “thăm” Trường cũ. Lúc về, Thầy thưa trình 
với Ôn Minh Châu: 

“- Bạch Ôn. Con thăm Trường cũ vừa về. Con buồn quá. Con đau lòng quá, vì 
“người ta” đốt sách của Thư viện mình, trong đó có cả Trường Bộ Kinh và Trung 
Bộ Kinh do Ôn phiên dịch. 

Ôn Minh Châu: 

- Bây giờ người ta có quyền hành, quyền lực, người ta muốn làm gì thì người 
ta làm. Rồi có lúc người ta phải in lại thôi!” 

Tôi tiếp tục đọc bài Để Tang Cho Sách của nhà văn Khuất Đẩu. Tôi ngậm 
ngùi khôn xiết nên không thể tóm tắt nội dung và trích dẫn 5-10 giòng theo lệ 
thường. Bài viết kể lại nỗi đau xé lòng của người Ông của tác giả vốn là người mê 
sách, quý sách nhưng rồi cuối cùng ông đã chọn cho mấy trăm cuốn sách một cái 
chết dũng cảm. Đó là chính ông tự mình đốt sách. 

Một quyết định cháy lòng. 

Trong bài viết đã dẫn có in đậm doạn này: “Sau tháng tư năm ấy, cái tháng 
tư mà dù nằm dưới mộ sâu ông vẫn còn đau đớn, những cuốn sách của ông 
tưởng sẽ sống đến ngàn năm đã bị bức tử một cách oan nghiệt.” 
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Ông chết theo sách. 

Đó là một cái chết đẹp, xứng đáng với một người yêu sách như ông. 

Ông chết nhẹ nhàng như gấp lại một cuốn sách. Tính ra, ông đã để tang cho 
sách đúng một trăm ngày.” 

Tôi mới đọc bài “Đường Sách, Đốt Sách” của BS Ngô Thế Vinh. Lại tiếp tục 
ngậm ngùi và đau đớn. Rồi tôi bỗng nhớ đến một buổi sáng tháng 5 năm 1975: 
Một ông đội nón tai bèo, mang dép râu xồng xộc vào nhà, lên thẳng trên gác, thấy 
tủ sách của tôi, ông ta chỉ tôi, quát: “Đến lúc này mà chúng mày còn lưu giữ cái 
thứ nọc độc văn hóa Mỹ - ngụy đồi trụy này sao? Đốt hết đi, chôn sống chúng đi. 
Vài ngày nữa, tao sẽ trở lại kiểm tra...”  

Tôi lặng người, như chết đứng. Vợ tôi mới sinh con hơn hai tháng. Biết tôi 
khổ tâm lắm, đau đớn lắm, nên đợi khi tôi đạp xe lang thang đây đó để vật vã và 
bôn ba kiếm sống, vợ tôi nhờ người hàng xóm bỏ sách vào bao, vào thùng... rồi 
kéo lê kéo lếch mang đi vất xuống con kênh nước đen Nhiêu Lộc - Thị Nghè trước 
nhà. Trong khi đó, ở quê nhà - thị trấn Nam Phước, xã Xuyên Mỹ, Duy Xuyên, 
Quảng Nam -  đêm khuya, sau khi đã khóa chặt tất cả các cửa, cho một đứa cháu ra 
ngồi canh chừng trước nhà. Ba tôi bảo con, cháu bắt một cái thang đem tất cả tủ 
sách của ông lên gác, vốn là nơi trú lụt, bão của cả nhà, cất giấu sách ở đó. Năm 
2004, khi ông bệnh nặng, tôi về quê nhà hơn 3 tháng để chăm sóc ông, khi ông ra 
đi, thọ 94 tuổi, trên đầu giường của ông vẫn còn đó hai cuốn Sống đẹp và Quẳng 
gánh lo đi và vui sống do Nguyễn Hiến Lê dịch. Nếu Thầy Nguyễn Hiến Lê mà 
biết chuyện có thực này, tôi chắc là Thầy rất vui. Cái vui chân thành và niềm hạnh 
phúc đích thực, sâu bền của một người cầm bút đầy tài năng, liêm sỉ, khí khái và tự 
trọng. 

* * 

* * * 

Nhiều cuốn TUYỂN TẬP NGUYỄN HIẾN LÊ tôi đã làm xong từ nhiều năm 
trước; đã sửa chữa, bổ sung nhiều lần. Nay tôi vừa hoàn thành thêm bộ HỒI KÍ 
NGUYỄN HIẾN LÊ (2 tập) và NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA 
SÁCH (2 tập). Con/trò cung kính xin Thầy Nguyễn Hiến Lê nhận cho đây là 
những nén tâm nhang tưởng nhớ và biết ơn Thầy. 

Tôi ước mong sao được đến Chùa Phước Ân, Lấp Vò, Đồng Tháp để thắp 
nhang, dập đầu cung kính trước mộ Thầy và kính thưa với Thầy: 
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- Dạ, thưa Thầy. Nay con mới về thăm Thầy được. Kính mong Thầy sống 
thanh thản, ung dung, vui vẻ và ngủ thật ngon ở nơi xa xăm đó. 

Kính trình, 
NGUYỄN HIỀN-ĐỨC 

Santa Ana, 03 tháng 03 năm 2018 
Santa Ana 28 tháng 9 năm 2018;  

kỷ niệm cháu Nội HOÀNG AN – PEIDMA tròn 2 tuổi. 
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Nguyễn Hiến Lê – 

Bài Tựa & Bài Giới Thiệu Sách 

 
 

CHÂU HẢI KỲ 
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Mỗi lần mở một cuốn sách nào của ông ra đọc là tôi tức đến cành hông. Tức 
ông tại sao ông không gom góp tất cả những bài tựa, bài giới thiệu sách đã viết ra 
để xuất bản thành một tác phẩm. Rồi tức luôn cả các nhà xuất bản tại sao cũng 
chẳng nghĩ đến điều đó? Nhiều bài của ông viết ra chẳng đã đăng trước ở các tạp 
chí rồi mới đem in thành sách đó sao? Vậy thì những bài tựa, bài giới thiệu sách kia 
đem in thành sách để làm mẫu mực cho loại sách “hướng dẫn viết tựa” cũng đâu 
phải là việc không bổ ích và cần thiết? Từ trước đến nay trong kho tàng văn học thế 
giới chỉ có thấy mỗi tác phẩm trong đó có in nhiều bài tựa sách. Nhà xuất bản 
“Mercure de France” ở Ba Lê chủ trương xuất bản một loại sách nhan đề là Les plus 
belles pages de… và nhờ Paul Léautand thu thập những đoạn văn hay, thí dụ như 
của Standhal để cho vào cuốn sách. Paul Léautand đã lựa mấy chục bài tựa của 
Standhal mà ông cho là xuất sắc để cho vào tác phẩm đó. Nhà xuất bản ngạc nhiên, 
không thỏa thuận, vì đa số độc giả không đọc tới. Nhưng Léautand giữ vững lập 
trường của mình, cuối cùng cũng thuyết phục được nhà xuất bản nhận cho in vào 
cuốn sách những bài tựa được xem là những tuyệt phẩm kia vào tác phẩm những 
trang sách hay nhất… 

Về câu chuyện bài tựa này, tôi cũng nhắc đến trường hợp của Paul Valéry. 

Valéry cũng viết tựa, nhưng người ta lại trách nhà thơ đã phí phạm thì giờ vô 
ích. Bạn bè của ông, rồi các tạp chí đến cậy ông đề tựa, viết giới thiệu, phê bình… 
Ông đều nhận cả. Vì lòng tốt, mà cũng bởi ông cần kiếm tiền để sống… Vì thơ 
không thể nuôi sống được. Viết vội vàng, phần giá trị phải sút. Vả lại cũng không 
phải là sở trường của thi sĩ tài hoa ấy. 

Trường hợp của ông Nguyễn Hiến Lê không giống với thi hào Valéry. Ông chỉ 
viết tựa cho sách của ông và cho rất ít bạn văn của ông. Không nói đến nhiều bài 
trong loại này có thể xếp vào loại tùy bút đặc sắc, độc giả muốn tìm hiểu cho chính 
xác tư tưởng, tâm hồn, những gì liên quan đến thân thế, gia đình, đời sống của ông, 
cũng như muốn tìm biết nét độc đáo trong bút pháp của ông, tưởng không đâu rõ rệt 
hơn là khảo sát ở trong những đoạn văn đó. Loại bài viết ngắn ngắn dăm ba trang 
này cũng như những tập sách nho nhỏ (sách hồng) của ông mới phát biểu rõ đúng 
nhân cách, tính tình hồn hậu, cả ý tưởng ôn hòa của ông. Đọc đến, chúng ta có thể 
rút ra đủ đoạn với đủ giọng văn và ý kiến độc đáo thích hợp cho mỗi lứa tuổi, cho 
mỗi trình độ học lực, nếu đem dùng làm những bài tập đọc giảng văn thì vừa giản dị 
hồn nhiên, vừa cụ thể sống động, vừa lành mạnh lý thú, mà còn đem lại những bài 
học bổ ích cho học sinh khiến đã ích lợi mà còn đổi không khí, gây thêm hứng thú 
nữa. Tôi chỉ xin dẫn một bằng chứng. Tại sao các nhà soạn sách giáo khoa, các thầy 
giáo không để ý chọn bài sau đây để đưa vào sách giáo khoa: 
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“Cách đây ba mươi bốn năm, sáng mùng bảy Tết, trời u ám và lành lạnh, ba 
tôi sắp lại cặp sách cho tôi rồi thuê một chiếc xe kéo bánh sắt để đưa tôi tới trường. 

Những câu đối Tết của dãy nhà trên phố hàng Nâu còn nguyên vẹn, đỏ rực rỡ, 
anh ánh nét mực; rặng bàng bên đường trơ trụi xòe nhánh khô đen như xương, 
những chiếc lọng mà giấy, vải đã rách hết. Hai tay ôm cặp da, tôi ngó bờ đê, nghe 
tiếng xe lọc cọc, lòng nửa lo nửa buồn. 

Tới trường Yên Phụ - một trường đẹp nhất trên đất Việt, nằm bên bờ một con 
sông lịch sử là sông Nhị và bên một bờ hồ cũng lịch sử là hồ Trúc Bạch - ba tôi xin 
cho tôi vào lớp năm. 

Khi rời tay ba tôi để theo bạn vào lớp, tôi rưng rưng nước mắt. Ba tôi dỗ: 

- Vào đi chóng ngoan, cậu ngồi ngoài sân đợi con. 

Suốt một giờ rưỡi đồng hồ, tôi không học được gì, chỉ thỉnh thoảng lấm lét ngó 
ra tìm ba tôi và mong cho mau ra chơi. 

Nghe tiếng trống đánh, tôi hồi hộp đứng lên, bước ra tới sân thì đã thấy ba tôi 
đương đứng ở một gốc nhãn đợi tôi. Ba tôi xoa đầu tôi, hỏi nhiều câu mà không cho 
tôi kịp đáp: 

- Thầy có dễ không? Có hỏi gì con không? Con học được những gì? Bạn ngồi 
bên cạnh con ra sao? 

Hết giờ chơi, tôi lại vào lớp, lần này ít buồn hơn và khi tan học, sắp hàng ra 
tới cửa thì thấy ba tôi vẫn đứng ở gốc nhãn lúc nãy. Tôi hỏi người: 

- Cậu đợi con như vậy có lâu không? 

Người mỉm cười nhìn tôi mà không đáp, sự im lặng ấy thấm thía biết bao? Rồi 
chúng tôi lại lên ngồi một chiếc xe kéo lọc cọc để về nhà. 

Đó là buổi học đầu tiên của tôi. Mỗi lần tới ngày tựu trường, thấy các em nhỏ 
cắp sách đi ngang qua nhà, tôi lại nhớ đến buổi ấy và lần nào lòng tôi cũng rung 
động, thổn thức, bâng khuâng”.  

(Tựa Thế hệ ngày mai - trang 5, 6). 

Mức độ rung động đâu có kém tác phẩm Quê mẹ của Thanh Tịnh. 

Rồi ngay đến đoạn tiếp nữa: 
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“Hai mươi lăm năm sau, một buổi sáng tháng tám, trời trong trẻo và mát mẻ, 
nhà tôi và tôi đắt cháu tới trường Bà Phước ở Tân Định, một trường cất theo lối 
mới, nằm dưới bóng một hàng sao vun vút đưa lên một nền trời xanh dịu. Cháu đi 
giữa, mỗi đứa chúng tôi nắm một tay, còn cặp sách thì tôi cầm. 

Tới trường, thì cảnh hai mươi lăm năm trước lại tái diễn, chỉ khác là cháu òa 
lên khóc khi rời tay chúng tôi bước vào lớp. Lúc ấy chúng tôi thấy mằn mặn ở 
cuống họng. Đến giờ chơi chúng tôi cũng đợi cháu ở góc sân; đến giờ về cùng đợi 
cháu ở ngoài cửa, rồi cháu cũng lại hỏi: 

- Ba má đợi con có lâu không? 

Chúng tôi cũng lại hỏi:  

- Ngồi trong lớp con có ngoan không? Bà Phước có hỏi gì con không? Có dặn 
con gì không? Con có mong tới giờ về không? 

Thưa các bạn, nhiều bạn đã trải qua ít nhất là một lần như vậy, chắc chắn 
rằng không một cảnh nào buồn hơn, thấm thía hơn. Vì suốt cuộc đời ta, chỉ có 
những lúc ấy là chúng ta đem con chúng ta giao cho một người lạ nhờ uốn nắn, 
giáo hóa. Phải có một lòng tin người mãnh liệt hoặc một lòng thờ ơ đáng tội với tổ 
tiên và nòi giống mới có thể đem thịt của thịt chúng ta, máu của chúng ta giao cho 
người như vậy được. Và chắc có nhiều bạn, sau khi đưa con tới trường lần đầu tiên, 
về nhà tự hỏi: “Không biết việc ta làm đó là phải hay trái? Người lãnh con ta có 
đáng tin không? Phương pháp giáo dục có đáng tin không?” 

(Tựa Thế hệ ngày mai - trang 7, 8). 

Cái khía cạnh tình cảm nhân loại ông tả lại trên, bậc làm cha mẹ nào đã trải 
qua một lần dắt con đi học lần đầu mà không cảm thấy lòng xôn xao theo nhịp bước 
chân con trong giờ phút bắt đầu vào cuộc đời học sinh? Tôi nói thật đã hết sức bồn 
chồn cả lòng dạ, tình cha con thiêng liêng vụt trỗi dậy thiết tha mỗi lần đọc đến 
đoạn đó. Và chính tôi cũng đã từng đưa con đi học, rồi trở ra như chạy trốn nó, để 
rồi cũng dừng lại nghe nó khóc, và chờ đón nó vào giờ tan học, để lại thú vị nhìn 
miệng nó cười, nét mặt tròn trĩnh của nó tươi lên, hỏi chuyện nó, cha con tay trong 
tay âu yếm trên đường về… 

Trích bấy nhiêu tôi vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Thôi thì đành chiều con tim tôi 
vậy. Tôi chép thêm một đoạn nữa: 
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“Tôi viết cuốn này để tặng những bạn thắc mắc ấy. Dù chưa biết các bạn, tôi 
cũng đã quý các bạn rồi, vì các bạn là những người cha kiểu mẫu, biết lo lắng đến 
sự học con em, tức là đến các thế hệ ngày mai của giống Việt. 

Tôi cũng viết cuốn này để tặng các nhà giáo đã rung động trong lòng khi nghe 
một em bé òa lên khóc lần đầu tiên bước chân vào lớp học, đã nhận thấy rằng một 
lớp học, dù sạch sẽ, sáng sủa, trang hoàng tới đâu đi nữa thì đối với những con em 
năm, sáu tuổi cũng chỉ là những trại giam với giám thị nghiêm khắc. Những khi 
chấp tay sau lưng, đi đi lại lại trong lớp, thấy hàng chục cặp mắt long lanh nhìn 
mình, hàng chục đầu xanh cúi trên giấy trắng, các vị ấy chắc đã thấy được lòng tin 
vô biên của những tâm hồn ngây thơ ấy và của phụ huynh các em nữa. Ở trên đời 
này có lòng tin nào thâm thúy và trong sạch hơn lòng tin ông thầy của các em bé 
không? Lòng tin Trời Phật của người lớn chúng ta vị tất đã bằng: thầy giáo đối với 
các em nhỏ là một vị thần bằng xương bằng thịt, cho nên các em nghe lời thầy hơn 
lời cha mẹ, nhiều khi mến thầy hơn cha mẹ. Những đầu xanh đó, ta muốn nắn ra 
sao thì nắn, muốn nhồi gì vào thì nhồi, muốn hướng nó về đâu cũng được mà có 
bao giờ ta tự hỏi rằng lời dạy của ta có thiệt đúng chưa, phương pháp ta hoàn toàn 
chưa? Có bao giờ ta nghĩ những em nhỏ ấy, trong hai mươi, ba mươi năm nữa sẽ 
thay ta để nắm vận mệnh quốc gia không? Tâm hồn các em trong sạch, đầu óc các 
em sáng suốt thì Tổ quốc sẽ được nhờ, nếu không thì cả nòi giống sẽ lụn bại để đợi 
lúc bị tiêu diệt. Có bao giờ chúng ta thấy ngộp trước nhiệm vụ như quá sức chúng 
ta đó không? 

Sau cùng tôi cũng viết cuốn này để tặng những bạn tuy không có con cái, 
không có học trò, nhưng yêu em bé một cách nồng nàn, trông thấy cả một trời trong 
trẻo trong cặp mắt đen láy của các em, thấy cả một mùa xuân rực rỡ trên cặp môi 
hồng hồng và hàm răng trắng ngà của các em. Chỉ nghe một tiếng cười giòn giã 
của các em là quên được hết những thăng trầm trong thế sự, những bỉ ổi của lợi 
danh, phải không các bạn? Vừng tráng nhẵn bóng dưới mớ tóc tơ kia chứa biết bao 
hình ảnh tươi sáng, biết bao ý tưởng trong sạch! Người ta nói thiên thần chỉ lơ lửng 
đâu trên chín tầng mây có trăng có gió hoặc thơ thẩn trong cảnh đào nguyên có 
liễu có oanh. Không! Thiên thần ở ngay trên cõi trần này, đương say ngủ trong 
những chiếc nôi xinh xinh hoặc chập chững bên những bà mẹ hiền hậu. Ta đừng vì 
dại dột hoặc biếng nhác mà uốn nắn những thiên thần đó theo những quy tắc vô lý 
để thành những con người ngu xuẩn, bạc ác, tham lam, bạo tàn”.  

(Tựa Thế hệ ngày mai - trang 8, 9). 

Đấy, các bạn thấy chưa, chỉ một nửa bài tựa thôi mà giọng văn của ông đã biến 
đổi bao nhiêu lần, huống gì là đọc hết những bài tựa, bài giới thiệu sách của ông thì 
chúng ta sẽ còn hào hứng thích thú đến mức nào nữa? 
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Tôi đề nghị ông in thành tác phẩm. 

Tác phẩm in ra, tôi không dám quả quyết là sẽ bất hủ, nhưng chắc chắn giá trị 
của nó phải vô cùng độc đáo: cuốn sách độc nhất hoàn toàn bài tựa và bài giới thiệu 
sách, đặc sắc về nội dung, điêu luyện về kỹ thuật trong loại sách này trên thế giới. 

 
CHÂU HẢI KỲ.  

Nguyễn Hiến Lê - Cuộc đời và Tác phẩm. 
NXB Văn Học, Quý I năm 2007, trang 314 - 321. 

 

 

 

Đọc Gương kiên nhẫn, tôi lại thấy đời ông quả thực 
cũng là một tấm gương kiên nhẫn cho thanh niên. 
Thật vậy, có thể nói đời ông gồm trong hai chữ Học 
và Viết. Ông học để viết và viết để học. Sống giản 
dị, nghiêm cẩn, ẩn dật, âm thầm làm việc trong suốt 
bốn mươi năm cho đến ngày mất. Không bài bạc, 
rượu chè, không ham “nhảy đầm” như đa số thanh 
niên thời đó, ông gần như chỉ có một thú vui duy 
nhất là đọc sách và tự học thêm. Điều đáng quý, ông 
đem sở học ra để giúp đời với 120 tác phẩm trong 
mọi lãnh vực - đặc biệt là lãnh vực giáo dục thanh 
niên - như chúng ta đã biết. 

BS. ĐỖ HỒNG NGỌC 
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Nhân đọc bản thảo 

cuốn “Nguyễn Hiến Lê” của Châu Hải Kỳ 

 

 
VĂN PHỐ 

 

Thời kỳ văn học hiện tại chịu một thiệt thòi lớn, là không có những nhà phê 
bình chuyên nghiệp. Cho nên nó như thể thiếu một cái ý thức về khả năng của chính 
mình. Thế hệ chúng ta đã làm được những gì đáng kể? Phần đóng góp của chúng ta 
vào văn học nước nhà có tầm quan trọng ra sao? Chưa có ai tổng kết, chưa có ai 
đánh giá. Chưa có tiếng nói nào được tin cậy bảo cho chúng ta biết về điều ấy, cho 
nên thế hệ này vẫn tự ngờ vực, nếu không phải là tự coi nhẹ mình. 

Ở trường học, học sinh có được trích giảng những đoạn văn ngắn, nhưng 
không được nghiên cứu về các tác giả thuộc lớp hiện tại, không được nghe nhận 
định về thời kỳ hiện tại. 

Ngày nay nhiều người không khỏi có cảm tưởng rằng thời kỳ huy hoàng nhất 
của văn chương hiện đại Việt Nam là thời tiền chiến của Tự lực Văn đoàn, thậm chí 
còn có cảm tưởng như tuồng văn chương Việt Nam ngừng lại sau cuốn Nhà văn 
hiện đại của Vũ Ngọc Phan, thi ca ngừng lại với cuốn Thi nhân Việt Nam của Hoài 
Thanh và Hoài Chân. Sau đó, là tàn rụi, là không có gì đáng nói nữa. 

Ngày nay nói đến tiểu thuyết lắm người vẫn chỉ nghĩ tới Nhất Linh, Khái 
Hưng, nói đến thi ca liền nghĩ tới Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương, nói đến tùy bút 
thì chỉ biết có Nguyễn Tuân, nói về học giả vẫn còn nghĩ tới Phạm Quỳnh, Trần 
Trọng Kim, nói về sức dịch thuật là nghĩ ngay tới Nguyễn Văn Vĩnh, về một công 
trình đồ sộ là nghĩ tới Trương Vĩnh Ký, v.v… 

Thiết tưởng như thế không ai bất công đối với thế hệ chúng ta cho bằng chính 
chúng ta. 

Chỉ nguyên một trường hợp ông Nguyễn Hiến Lê cũng cho ta rõ điều ấy. 
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Về sự nghiệp trước tác vĩ đại ư? Vũ Ngọc Phan viết về Trương Vĩnh Ký: “Sự 
nghiệp văn chương của ông thật là lớn lao” (…) “sách của ông có hàng trăm quyển 
chứ không phải ít” (…) “trong khoảng 35 năm trời, Trương Vĩnh Ký đã cho ra đời 
biết bao nhiêu là sách, ấy là chỉ mới kể những quyển chính thôi”. 

 

Hình 2. Nhà nghỉ và nơi làm việc của Nguyễn Hiến Lê tại Long Xuyên 

Hàng trăm quyển thì sự nghiệp có lớn lao thật, nhưng ông Nguyễn Hiến Lê 
sách đã vượt con số một trăm quyển từ lâu: Tác phẩm của ông đã xuất bản tới một 
trăm nhan đề, có nhan đề gồm ba, bốn quyển, dài tới đôi ba nghìn trang sách (trong 
khi Trương Vĩnh Ký có những quyển chỉ được vài chục trang, mặc dầu được Vũ 
Ngọc Phan kể như là những quyển sách “chính”). Và ông Nguyễn Hiến Lê viết 
chưa đầy 35 năm, còn lâu lắm mới tới thời hạn ấy. 

Về công trình dịch thuật ư? Vũ Ngọc Phan nhận xét về Nguyễn Văn Vĩnh như 
sau: “Đến nay Nguyễn Văn Vĩnh vẫn là còn là người giữ giải quán quân ở nước 
ta”. 

Người giữ quán quân cho đến năm 1941 (là năm bộ Nhà văn hiện đại của Vũ 
Ngọc Phan ra đời) có 17 dịch phẩm. Còn ông Nguyễn Hiến Lê đã dịch ngót 50 tác 
phẩm gần gấp ba lần bậc tiền bối lỗi lạc. 
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Về thành tích nghiên cứu sâu xa ư? Cụ Trần Trọng Kim có một bộ sách biên 
khảo về Văn phạm Việt Nam thật công phu, trên địa hạt này cuốn Khảo luận về ngữ 
pháp Việt Nam của ông Nguyễn Hiến Lê có lẽ còn công phu hơn. Cụ Trần nổi tiếng 
về bộ sách đầu tiên về Nho giáo dày ngót 800 trang, ông Nguyễn trình bày cả nền 
triết học Trung Quốc trong một tác phẩm hai cuốn dày gấp đôi. Ngoài ra ông 
Nguyễn cũng dành cho Nho giáo một tác phẩm riêng (Nho giáo, một triết lý chính 
trị) (1), cho Khổng Tử một tác phẩm riêng (Nhà giáo họ Khổng) (2), cho Mạnh Tử 
một tác phẩm riêng nữa, dày ngót hai trăm trang, tức gần gấp năm lần cụ Trần nói 
về Mạnh Tử (chừng 40 trang sách!) Ấy là chưa kể cuốn về Liệt Tử đã xuất bản và 
cuốn về Trang Tử đã viết xong, chưa in. Cụ Trần dịch Đường thi, ông Nguyễn dịch 
Cổ văn Trung Quốc, ngoài ra lại còn trình bày Văn học sử Trung Quốc trong ba 
quyển, trình bày Văn học Trung Quốc hiện đại trong hai quyển nữa, trích dịch và 
giới thiệu vài tác phẩm và tác giả cổ điển Trung Quốc, như Sử ký của Tư Mã Thiên, 
Chiến Quốc sách, Tô Đông Pha. Từ trước tới nay chưa có học giả nào, cựu học và 
tân học, mà có công giới thiệu cổ học Trung Hoa với chúng ta bằng ông. 

Trên đây chỉ mới so sánh về lượng. Xét về phẩm thì văn dịch của Nguyễn Hiến 
Lê so với của Nguyễn Văn Vĩnh, sách khảo về ngữ pháp của Nguyễn Hiến Lê với 
sách khảo cứu của Trần Trọng Kim ít nhất cũng mới hơn, kỹ hơn, đánh dấu được 
một bước tiến bộ. 

Đành rằng được như vậy là nhờ ông Nguyễn Hiến Lê có sự ủng hộ của thời 
gian: Ông đi sau nên rút được kinh nghiệm của người trước. Bất đắc dĩ phải so sánh 
như trên, chúng tôi không có ý bất kính với thế hệ tiền bối cả, chỉ muốn được độc 
giả thấy rằng lớp chúng ta không có gì để thẹn với người trước mà thôi. Ông Châu 
Hải Kỳ, với tập truyện ký về Nguyễn Hiến Lê, có thể đem lại cho thế hệ chúng ta 
niềm tự tin đó. 

Tác phẩm viết về ông Nguyễn Hiến Lê, tự nó cũng có nhiều điểm đáng nói. Có 
lẽ từ trước đến nay ở xứ ta chưa bao giờ người ta viết về một tác giả đương còn 
sống một cách đầy đủ tường tận đến thế. Bộ sách của ông Châu Hải Kỳ gồm cả hai 
phần, thân thế và sự nghiệp Nguyễn Hiến Lê, in ra có thể được năm, sáu trăm trang. 
Đối với các danh gia các thời trước, trong lịch sử văn học nước ta, hình như cũng 
chưa có bộ truyện ký nào dày hơn. Nhưng ông Châu Hải Kỳ không phải chỉ viết 
nhiều. Ông còn viết kỹ. Trước khi viết về ông Nguyễn Hiến Lê, ông Châu chưa 
quen biết ông Nguyễn. Kẻ Nam người Trung, chưa biết người, chưa biết về quê 
nhau; chỉ bằng vào sự tìm hiểu qua các tác phẩm của ông Nguyễn mà ông Châu Hải 
Kỳ có thể giới thiệu với chúng ta những nét thật linh động về quê quán, về cảnh 
nhà, về những người thân của ông Nguyễn, như các cụ thân phụ, thân mẫu, như bà 
ngoại của ông Nguyễn v.v… 
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Tác phẩm của ông Nguyễn Hiến Lê tới nay đã được một trăm nhan đề (3). Phải 
đọc kỹ ít nhất là một nửa số đó, và đọc phớt qua một nửa kia, rồi mới có thể viết về 
ông được. Nội công việc đó cũng đã tốn công lắm rồi. Đọc xong, ghi chú xong, ông 
Châu Hải Kỳ bỏ ra hai năm nữa để viết, viết tận lực. Ngoài giờ dạy học, rảnh lúc 
nào viết lúc đó. Có lần ông đau trong một tháng, mất bảy kí lô, ông đã vội viết tiếp - 
nếu không thì công việc ám ảnh ông hoài, ông không yên được - và ông đã xin bớt 
giờ dạy học để viết, có khi viết từ 5 giờ sáng tới 11 giờ khuya, và rốt cuộc ông đã 
hoàn thành tác phẩm đúng thời gian ông định trước (trước Tết vừa rồi). 

Nghị lực, sức kiên nhẫn của ông thực đáng phục. 

 

Hình 3. Bên trong nhà  cũ của Nguyễn Hiến Lê tại Long Xuyên 

Không phải ông Châu Hải Kỳ viết được kỹ chỉ vì có công, mà còn vì ông thực 
lòng mến mộ ông Nguyễn, mà lại còn vì ông rất tinh tế. Thật vậy, có những tác 
phẩm về ngữ pháp Việt Nam, về triết học Trung Quốc, ông Nguyễn hợp soạn với 
các nhà văn khác (ông Trương Văn Chình, ông Giản Chi v.v…); đọc những tác 
phẩm ấy ông Châu Hải Kỳ đôi chỗ đã tế nhị nhận được đâu là phần góp công của 
ông Nguyễn. Nếu không thực lòng yêu tác giả, nếu chỉ yêu mà không tinh thì đâu 
có thể làm được như thế? 

Mặt khác ông Châu Hải Kỳ cũng là người đầu tiên nêu lên cái đặc tài viết Tựa 
của ông Nguyễn. Và điều ấy đúng. 
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Còn nhớ khi cuốn Qê hương của Ngu Í được xuất bản với cái tựa của Nguyễn 
Hiến Lê, anh em ở tòa soạn Bách Khoa đã một phen ngạc nhiên. Anh Ngu Í? Thì 
anh vẫn gặp chúng tôi hằng ngày, vẫn nói với chúng tôi đại khái những điều đã nói 
với ông Nguyễn Hiến Lê. Cuốn Qê hương? Thì anh cũng đã đưa bản thảo cho 
chúng tôi xem như đã đưa cho ông Nguyễn. Tuy vậy, trước khi xuất bản, không một 
ai trong chúng tôi ngờ đến những điều lý thú mà ông Nguyễn đã viết ra trong bài 
Tựa tác phẩm độc đáo nọ, một bài Tựa thật khéo léo tài tình. Đưa ra cái ý kiến một 
tuyển tập có bài Tựa của ông Nguyễn Hiến Lê, ông Châu đã tỏ ra một người tri kỷ 
của ông Nguyễn. 

Ông Nguyễn Hiến Lê vốn phong độ nghiêm chỉnh, dù với kẻ thân thiết cũng 
không quá vồn vã. Tuy nhiên ông đối với thân hữu thật chí tình.  

Sau khi Đông Hồ qua đời, ông Nguyễn có hai thiên khảo cứu nói đến nơi chốn 
về văn nghiệp của nhà thơ đất Hà Tiên, đất công nghiệp của họ Lâm ngang hàng 
với công nghiệp của họ Mạc (4). 

Thân hữu của ông Nguyễn - và ngay cả độc giả của ông nữa - chắc cũng có 
người định viết về ông, nhưng chưa viết vì thấy hiện ông hãy còn sáng tác đều đều, 
nay đọc tác phẩm của ông Châu Hải Kỳ chắc những người ấy phải lấy làm mừng, 
nhưng biết đâu lại chẳng có chút ngấm ngầm ghen tị. 

VĂN PHỐ.  
Lời nói đầu. Nguyễn Hiến Lê - Cuộc đời và Tác phẩm. 

NXB Văn Học, 2007, tr. 5-11. 
------------- 
1 Thật ra là 2 cuốn: ngoài cuốn trên, mới đây NXB Văn Hóa in Khổng Tử của 
Nguyễn Hiến Lê (BT). 
2 Năm 1993 ông Nguyễn còn có cuốn: Hàn Phi Tử, Tuân Tử, Mặc học, Lão Tử, 
Khổng Tử… NXB Văn Hóa (BT). 
3 Bài này viết đã lâu (1975), lúc đó tác phẩm của Nguyễn Hiến Lê có số lượng 
trên, gần đây các NXB Văn Học, Văn Hóa, Hội Nhà văn (không kể các NXB 
địa phương) đã in thêm gần vài chục cuốn nữa từ những bản thảo viết sau 1975 
(BT). 
4 Tức nhà thơ Đông Hồ Lâm Tấn Phác, ông Lâm có viết một cuốn sách về sự 
nghiệp của cha con Mạc Cửu - Mạc Thiện Tích ở đất Hà Tiên (BT). 
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Các Bài Tựa 
 

NGUYỄN HIẾN LÊ 

 

Tôi đã viết 4-5 chục bài tựa cho các tác phẩm của tôi và hai chục bài cho các 
tác phẩm của bạn. Có người nhờ tôi đề tựa cho hai ba cuốn. Hai đã là quá nhiều rồi 
(hóa nhảm đi), mà phải là 2 cuốn trong hai loại khác nhau thì tôi mới nhận lời. Và 
tôi cũng chỉ nhận cho bạn thân thôi. Ông Châu Hải Kỳ có lần khuyên tôi nên lựa 
những bài vừa ý hơn hết, cho vào một tuyển tập như một nhà văn nào đó của Pháp. 
Tôi không làm việc đó, khiến ông bực mình, nhưng năm 1975 tôi cũng lựa ít bài 
cùng với một số tùy bút, hồi ký cho vô tập: Để tôi đọc lại (không xuất bản). (1) 

Tựa tôi viết cho tôi mà tôi lấy làm đắc ý: 

- Cổ văn Trung Quốc, có giọng cổ văn, hợp với nội dung tác phẩm: gọn, giản, 
bóng bẩy mà minh bạch, cảm thán thành thực, nửa trên ghi lại một hồi ký thời trẻ, 
nửa dưới tả tâm sự và tài của cổ nhân. 

- Thế hệ ngày mai: phần trên cảm động, chép tình cha mẹ đối với con trong 
hai buổi học đầu tiên của tôi và của con tôi. 

- Đại cương văn học sử Trung Quốc: đoạn kết từ “Trăng mới ló dạng” tới 
cuối lời đẹp, có giọng cảm thán. 

- Tương lai trong tay ta: ví đời người với một cuộc thám hiểm, ai cũng phải tự 
tìm lấy con đường của mình. Như Magellan đi vòng quanh thế giới. 

- Quẳng gánh lo đi, đoạn đầu giọng cũng cảm thán vì đời người là một bể 
thẳm đúng như Đoàn Như Khuê nói, dù sang hèn, giàu nghèo, ai ai cũng đáng 
thương như nhau hết. 

- Bán đảo Ả Rập: tôi tóm tắt được bi kịch của bán đảo đó trong câu đầu: nó bị 
Dầu lửa chi phối mạnh hơn Hồi giáo. Lời lưu loát, giọng mỉa mai, phẫn uất. 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 36 
 

- Bảy ngày trong Đồng Tháp Mười: tình thương của các bà già miền Nam. 
Đoạn mở đầu đột ngột. 

- Đông Kinh nghĩa thục, bài Tựa in lần thứ nhì so sánh các nhà cách mạng 
trong Đông Kinh nghĩa thục với nhóm Khang, Lương của Trung Hoa: lời mạnh, lý 
vững. 

TỰA VIẾT CHO CÁC BẠN 

- Úc Viên thi thoại của Đông Hồ. Có giọng cổ văn. Mới đầu tôi giảng tại sao 
thi thoại khó viết: phải vừa là nhà thơ, vừa là nhà văn, có danh, có uy tín, lịch lãm 
nhiều, đọc sách nhiều. Đoạn giữa tôi nhắc lại những hồi ức về Đông Hồ, chứng tỏ 
ông có đủ những điều kiện ấy. 

Và bài tựa đó do bà quả phụ Đông Hồ, nữ sĩ Mộng Tuyết, nhờ tôi viết khi xuất 
bản tác phẩm của chồng, nên cuối bài tôi ghi lại việc đó: “Chẳng qua nữ sĩ Mộng 
Tuyết nghĩ rằng sinh thời thi sĩ coi tôi vào hàng tâm giao, nên cho tôi được ký tên 
dưới tên thi sĩ đấy. Tấm lòng đó thật cảm động. Xin ghi ơn nữ sĩ”. 

Thi sĩ Quách Tấn khen bài đó lời rất cảm động mặc dầu tôi không làm văn. 

- Đất nước quê hương của Võ Phiến. Bút pháp bài này cũng tựa bút pháp bài 
trên. Mở đầu tôi xét về thể tùy bút; nó rất tự do, gặp gì chép nấy, nghĩ sao nói vậy, 
tưởng là dễ viết mà thực ra rất khó: phải có giọng thân mật, hấp dẫn như một câu 
chuyện thanh nhã giữa những bạn đồng điệu lúc ngồi bên giàn hoa hay một ấm trà; 
lời phải tự nhiên, có duyên, nội dung phải thay đổi, có ý vị. Đoạn giữa tôi cũng 
chứng tỏ Võ Phiến có đủ những điều kiện đó. Nhưng đoạn kết thì khác: tôi bảo nhờ 
thượng cấp của ông - ông là nhân viên Nha Thông tin - muốn trừng phạt ông mà 
ông có dịp đi đây đi đó khắp trong nước, viết được tập Đất nước quê hương. “Vậy 
trong cái rủi thường có cái may. Và khi một nhà văn biết lợi dụng nghịch cảnh thì 
chẳng những có ích cho mình, mà còn có ích cho độc giả, cho văn hóa nữa”. 

Đông Hồ thường khen với tôi rằng Võ Phiến viết tùy bút hay nhất trong Nam. 
Tôi rất vui được viết bài Tựa đó, và khen tùy bút của Võ Phiến có phần hay hơn, 
nhẹ nhàng hơn, nhiều vẻ hơn tùy bút của Nguyễn Tuân. 

- Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu của Nguyễn Văn Hầu. 

Bố cục bài này tự nhiên mà lạ. Mở đầu tôi nói về miền Tây Nam Việt; rồi thu 
lại nói về miền Hồng Ngự Cao Lãnh (tôi gọi là miền Hồng Cao); sau thu lại nữa, 
nói riêng về miền Cao Lãnh, quê hương của cụ Nguyễn Quang Diêu, lại thu nữa nói 
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về đời Nguyễn Quang Diêu và ông Nguyễn Văn Hầu, tác giả cuốn sách; đây là tâm 
điểm của bài tựa. Từ tâm điểm đó tỏa ra, nói về các nhà có tân học và cựu học như 
Nguyễn Văn Hầu, và tự hỏi sao Viện Khảo cổ không biết nhờ họ giúp sức cho mau 
có kết quả. Rồi tôi lại tỏa rộng ra nữa, nói về tất cả các công việc văn hóa khác: 
khảo cứu địa lý, soạn tự điển, v.v… sao chính quyền không nhờ toàn dân giúp sức 
mà cứ ôm lấy hết về mình. Và cuối cùng tôi kết: “… khi toàn dân thấy có thể giúp 
chính quyền trong mọi phạm vi, có trách nhiệm hợp tác với chính quyền trong mọi 
hoạt động thì lúc đó mới có sự đoàn kết thật sự mà công việc xây dựng quốc gia 
mới tiến triển mau được”. 

Như vậy là từ tâm điểm tôi tỏa ngược ra dần dần, cuối cùng bao cả vòng khởi 
thủy là miền Tây Nam Việt. Văn ba lan, tiến lui như những đợt sóng. Bài tựa đó 
Đông Hồ khen là “còn hay hơn cả cuốn sách”. Mấy năm sau đọc lại tôi mới nhận ra 
rằng bút pháp bài đó giống bút pháp của Tăng Củng trong bài Kỳ Âu Dương xá 
nhân thư mà khi viết tuyệt nhiên tôi không nghĩ tới. Cổ văn đã thâm nhập vào tôi 
mà tôi không hay. 

- Bài được các bạn khen nhất là bài tựa tập Qê hương của Nguiễn Hữu Ngư. 
Tôi tả kỹ dáng người, y phục, cử chỉ, ngôn ngữ của tác giả, tình của ông đối với 
nước, nhà, bạn bè, ghi lại những lúc ông thất vọng mà hóa điên, đi lang thang khắp 
nơi, bị cảnh sát nhốt, đánh đập… khiến tôi nhớ Từ Vân Trường đời Minh bên Trung 
Quốc mà Viên Hoằng Đạo cho là “vô chi nhi bất kỳ” cho nên “vô chi nhi bất kỳ” 
(vì người khác nên gặp cảnh gian truân). Nguiễn Hữu Ngư quả là một “kỳ” nhân ở 
nước ta mà tập Qê hương của ông cũng là một kỳ thư: nội dung thật loạn, đủ các 
thể, đủ các tài liệu, không thể đặt nó vào loại nào được cả. 

Tôi nhớ hôm ông lại tôi để lấy bài Tựa rồi không ra về, mà ngồi bệt ngay 
xuống dưới mái hiên mà đọc. Tôi ở trên lầu nhìn xuống, đợi ông đọc xong, hỏi: 
“Sao? Anh vừa ý không?”. Ông cười đáp: “Ngoài ước vọng nữa”. Ông mất năm 
1978, sau khi ở Dưỡng trí viện Biên Hòa về nhà được một tháng. Bạn bè ai cũng 
thương tiếc. 

Ngoài ra nên kể bài tựa cuốn Trần Quý Cáp của Lam Giang do con cháu nhà 
cách mạng họ Trần nhờ viết; và cuốn Thi văn Hán Việt của Đông Xuyên mà đoạn 
cuối giọng rất thân mật. 

NGUYỄN HIẾN LÊ.  

Đời viết văn của tôi.  
NXB Văn hóa Thông tin, tháng 9/2006, tr. 243-247. 
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TỰA 

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC THEO KHOA HỌC 

(Loại: Chính trị - Kinh tế. Tác giả tự xuất bản lần đầu 1949). 
 

Lần xuất bản thứ nhất 
 

Về tôn giáo, triết lý, văn chương và mỹ thuật Đông, Tây không hơn kém 
nhau nhiều: họ có cái rực rỡ, cái mới lạ của họ thì ta cũng có cái thâm trầm, cái 
duyên kín của ta. Nhưng về khoa học thì ta kém họ cả ngàn bực. 

Sau non một thế kỷ Âu hóa, về phương diện đó ta chưa tiến được mấy. Ta mới 
có được lớp sơn khoa học: một mớ bằng cấp, ít chục cái xưởng, còn cái chất khoa 
học, tức là tinh thần khoa học thì ta gần như hoàn toàn còn thiếu. 

Phần đông trí thức nước ta, đừng nói tới quần chúng, vẫn còn tật hàm hồ: ai 
nói sao tin ngay làm vậy, không biết chút chi cũng bình phẩm, và làm việc thì 
không có phương pháp, chương trình, gặp đâu làm đấy, người làm sao, ta bắt 
chước làm vậy. 

Óc hàm hồ đó, sự thiếu tinh thần khoa học đó, có cái hại lớn là luôn luôn trói 
ta ở địa vị nô lệ, theo gót người chứ không bao giờ đuổi kịp người, hầu góp sức 
vào việc phát huy văn hóa của nhân loại. 

Nhưng cái hại ngay trước mắt là sự kiến thiết quốc gia sẽ chậm chạp, khó có 
kết quả khả quan. Nước ta đã bị tàn phá rất nhiều - và sẽ bị tàn phá tới đâu nữa! - 
dân số ta ít, năng lực sản xuất của ta lại kém (vì ta ốm yếu, khí hậu của ta nóng 
quá), chỉ trông vào bầu nhiệt huyết của đồng bào không đủ. Phải làm sao cho một 
số đông những người gánh nhiệm vụ kiến thiết quốc gia có được tinh thần khoa 
học, lãnh hội được phương pháp tổ chức công việc theo khoa học của Âu Mỹ thì 
mới mong có nhiều hiệu quả được. 

Vì tôi trộm nghĩ vậy, nên tự biết mình còn kém mà cũng không dám không 
đem một vài điều đã học được về phương pháp đó trình bày trong tập sách nhỏ 
này. Bảo là để kiến thiết quốc gia thì không dám, nhưng đem nhiệt huyết gợi một 
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vấn đề cho những ai có nhiệm vụ kiến thiết, suy nghĩ, chiêm nghiệm, khảo cứu 
thêm thì đó chính là mục đích của tôi. 

Những điều học được tất nhiên là ít; trong những điều đó, lại tất nhiên có 
những điều chưa hiểu rõ, vì vậy tôi rất mong ở tấm lòng đại lượng của độc giả để 
được tha thứ trong những chỗ sai sót và chỉ bảo những chỗ sai lầm. 

Tập này gồm 4 phần: 

- Phần thứ nhất xét về tinh thần và phương pháp khoa học. 

- Hai phần sau bàn về sự áp dụng phương pháp đó trong sự tổ chức công việc 
để đỡ tốn tiền của, thì giờ. 

- Phần cuối cùng (III và IV) chuyên tìm những điều kiện thuận tiện cho sự làm 
việc. Phần này cũng quan trọng như ba phần trên, vì trong đó, độc giả sẽ thấy tính 
cách nhân đạo của môn Tổ chức công việc theo khoa học và một vài lời giải quyết 
những sự xích mích giữa hai giai cấp: chủ nhân và thợ thuyền. Có hiểu rõ được 
tính cách đó rồi, tổ chức mới có hiệu quả, và mới giảm bớt được những sự mâu 
thuẫn trong xã hội ngày nay. 

Trước mỗi phần có một, hai trang tóm tắt đại ý trong phần. 

Trước một chương cũng có ít hàng tóm tắt đại ý trong chương. 

Cuối tập lại có tóm tắt đại ý trong cuốn và một bảng biểu tên những sách cho 
độc giả tham khảo nếu muốn nghiên cứu thêm. 

Vì sách thuộc loại phổ thông về triết học và khoa học, nên lời lấy đạt ý làm 
trọng, văn lấy sáng sủa làm gốc. 

Về ý, chúng tôi đã hết sức sắp đặt cho có mạch lạc, chú ý đến phần thực hành 
hơn phần lý thuyết và đã dùng rất nhiều thí dụ cho độc giả dễ hiểu. 

Về lời chúng tôi đã bắt buộc phải dùng nhiều tiếng Hán Việt vì chắc độc giả 
đã nhận thấy rằng tiếng Việt, muốn cho đủ phong phú để phô diễn được hết thảy, 
những ý về khoa học, triết học thì không thể rời cái gốc đó được. Điều đó không 
còn là một vấn đề nữa. 

Tuy vậy, mỗi khi dùng tiếng nào mà phần đông độc giả còn lạ tai lạ mắt thì 
chúng tôi dụng ý giảng nó một cách gián tiếp trong mấy hàng sau. Một đôi khi còn 
chua thêm tiếng Pháp ở bên, hoặc giải thích bằng tiếng Việt cuối trang. Những 
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tiếng đó chúng tôi lại tập hợp lại theo thứ tự a, b, c trong một bảng ở dưới sách, 
cho độc giả dễ kiếm. 

Một vài tiếng Việt nào chỉ dùng riêng ở Bắc hoặc ở Nam, có thể khó hiểu, thì 
chúng tôi chua ở bên cạnh, trong dấu ngoặc đơn, tiếng đồng nghĩa với nó dùng ở 
Nam (nếu nó chỉ dùng riêng ở Bắc) hoặc ở Bắc (nếu nó chỉ dùng riêng ở Nam). 

Về chánh tả, tôi theo bộ Việt Nam từ điển của Hội Khai trí Tiến Đức và bộ 
Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh, hai bộ đó được phần đông học giả nhận là 
đúng hơn hết. 

Về những danh từ riêng của Âu Mỹ, chúng tôi nghĩ tiếng Việt đã dùng mẫu tự 
la tinh thì bây giờ chưa cần Việt hóa nó vội. Người Trung Hoa không dùng mẫu tự 
đó cho nên phải phiên âm ra tiếng họ vì nếu viết theo Âu Mỹ thì đại đa số người 
Trung Quốc sẽ không đọc được chút chi hết. Ta, trái lại, cứ viết là Taylor, là Fayol, 
thì những người không học tiếng Pháp cũng đọc được một cách gần đúng. Họ sẽ 
đọc là Tay lo, Phay on chẳng hạn. 

Tôi nói: chưa cần Việt hóa nó vội vì công việc đó nếu có cần làm thì cũng nên 
giao cho một Viện Hàn lâm. Nay mỗi người viết sách, theo ý riêng của mình mà 
Việt hóa một cách, chỉ làm cho độc giả hoang mang thôi. Ví dụ như danh từ 
Truman, tổng thống Huê Kỳ có thể Việt hóa là Tru men, có chỗ lại Việt hóa là 
Truy măng. Như vậy là một người hay hai? 

Người Pháp nghĩ vậy cho nên để nguyên những danh từ riêng của Anh, Mỹ, 
Nga, Đức, Việt… và chỉ trong từ điển mới chua cách đọc cho đúng thôi. Tôi theo 
nguyên tắc đó, để nguyên tên riêng, nhưng ở bên một vài tên quan trọng cần phải 
nhớ, tôi có chua cách đọc… Như vậy có lợi là đọc tập này rồi, sau có đọc những 
sách viết bằng ngoại ngữ, các bạn nhận ra được những danh từ riêng đó. Còn như 
viết Tê lơ, Phê on, sau này đọc đến Taylor, Fayol, ta có thể không nhận ra được 
những tên này. 

Long Xuyên ngày 11 tháng 11 năm 1949. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, quý II/2012, tr. 6-10. 
------------- 

Tổ chức công việc theo khoa học. Nguyễn Hiến Lê tự xuất bản năm 1949. 
NXB Nguyễn Hiến Lê tái bản 1958, có sửa chữa. NXB Văn hóa Thông tin tái 
bản năm 2000. 
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TỰA 

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC THEO KHOA HỌC 

Lần tái bản 

Thưa bạn, tám năm trước, khi cuốn này mới xuất bản lần đầu, tôi ngại nó 
làm mẻ mất cái vốn của một ông bạn thân. Môn Tổ chức công việc, hồi đó, đối với 
quốc dân, còn lạ tai quá, ai mà để ý tới? Thậm chí có một viên kỹ sư nọ mới coi 
nhan đề sách xong đã liệng xuống bàn, bảo: “Người nào có óc tổ chức thì chẳng 
cần đọc sách của anh cũng biết tổ chức; còn kẻ nào không có óc tổ chức thì không 
khi nào đọc nó cả”. 

Một viên kỹ sư mà còn vậy, nói chi tới người thường. Chả trách một thân phụ 
học sinh đã nhắn tôi: “Sao không để thì giờ dạy tư cho học sinh được nhờ, mà viết 
sách vớ vẩn làm gì?” 

Tình trạng như vậy, tôi chỉ dám hy vọng bán được chừng năm trăm cuốn thôi. 
Ngờ đâu, không đầy một năm rưỡi, bán được hết hai ngàn cuốn. Tôi mừng quá, 
mừng cho ông bạn của tôi thì ít - ông thuộc vào hạng người không nhớ tiền của của 
mình dùng vào việc gì nữa - mà mừng cho đồng bào thì nhiều. Một môn học khô 
khan như vậy, viết lại vụng về như vậy, mà được độc giả hoan nghênh - tôi còn giữ 
được vài bài báo và nhiều bức thư - thì ai dám bảo rằng tinh thần hiếu học, trọng 
phương pháp của người mình là không đáng phục kia chứ? 

Mấy năm sau, tôi soạn thêm ba cuốn nữa, cuốn Kim chỉ nam của học sinh để 
giúp bạn trẻ tổ chức việc học, cuốn Tổ chức gia đình, cuốn Hiệu năng, châm ngôn 
của nhà doanh nghiệp; cả ba đều làm cho tôi phấn khởi, tin rằng phương pháp tổ 
chức ngày càng được quảng bá, nhất là trong giới thanh niên. 

Hiện nay, sau bao cuộc biến thiên, tình hình so với tám năm trước, khác rất 
xa. Để xúc tiến công cuộc kiến thiết và giảm được phần nào sự đóng góp của quốc 
dân, chính phủ cần cải tổ công sở, các cơ quan cho được nhiều hiệu năng; cho nên 
môn Tổ chức công việc đã được đem dạy ở trường Đại học và hình như đã được áp 
dụng trong một vài phòng giấy. Để qua được bước khó khăn lúc này mà cạnh tranh 
nổi với đồ ngoại hóa, các nhà doanh nghiệp cũng cần phải sửa đổi cách làm ăn, 
không trông cậy ở sự đầu cơ nữa mà chỉ trông cậy ở tài năng của mình. Vì những 
lẽ đó, môn Tổ chức thành một môn học khẩn thiết cho gần đủ các giới. 
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Tôi mong rằng môn đó sẽ sớm được dạy cả trong các trường Trung học - từ 
1947, Quốc hội Pháp đã nghiên cứu vấn đề đó ở các ban Trung học và Tiểu học - 
giảng trong các gia đình, và áp dụng một cách triệt để trong các công sở, công 
cũng như tư. 

Và nếu chúng ta lập một Nha hoàn toàn tự trị, không tùy thuộc một bộ nào cả, 
chuyện lo việc tổ chức cho mọi công sở thì chắc chắn chỉ trong vài ba năm, chẳng 
những công việc kiến thiết tăng thêm gấp đôi, phí tổn giảm đi một nửa, mà ngay 
đến cái bệnh quan liêu, biếng nhác, hối lộ cũng sẽ diệt được gần hết. Việc làm 
không khó, chỉ khó ở chỗ dám làm thôi.  

Sài Gòn, ngày 31 tháng 1 năm 1958. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Tổ chức công việc theo khoa học. 
NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, quý II/2012, tr. 11-13 

 
* Đời tôi có thể tóm tắt trong hai chữ HỌC và VIẾT. Hai việc đó 
liên quan mật thiết với nhau gần suốt đời, tôi VIẾT ĐỂ HỌC và 
HỌC ĐỂ VIẾT.  

* Văn thơ phải tự nhiên, cảm động, có tư tưởng thì mới hay. Ở 
Trung Hoa, thơ Lý Bạch, văn Tô Đông Pha hay nhất. Ở nước ta, 
thơ Nguyễn Du tự nhiên, bình dị mà bài nào cũng có giọng buồn 
man mác. 

* Khi nghèo thì phải tận lực chiến đấu với cảnh nghèo vì phải đủ 
ăn mới giữ được sự độc lập và tư cách của mình. Nhưng khi đã đủ 
ăn rồi thì đừng nên làm giàu, phải để thì giờ làm những việc hữu 
ích mà không vì danh và lợi. Giá trị của ta ở chỗ làm được nhiều 
việc như vậy hay không. 

    * Xã hội bao giờ cũng có người tốt và kẻ xấu. Như kinh Dịch 
nói, lúc thì âm thắng, lúc thì dương thắng; mà việc đời sau khi 
giải quyết xong việc này thì lại sinh ra việc khác liền; sau quẻ Ký 
tế (đã xong) tiếp ngay quẻ Vị tế (chưa xong). Mình cứ làm hết sức 
mình thôi, còn thì để lại cho các thế hệ sau. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
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TỰA 

KIM CHỈ NAM CỦA HỌC SINH 

(Loại: Giáo dục - Giáo khoa. Tác giả tự xuất bản lần đầu 1951). 

 

 

ÍT LỜI THANH MINH CÙNG ĐỘC GIẢ 

Tháng chín năm ngoái, tôi xuất bản cuốn Tổ chức công việc theo khoa học. 

Ba tháng sau, một học trò cũ của tôi thấy cuốn đó ích lợi, lại hỏi tôi sao không 
viết một cuốn áp dụng phương pháp khoa học vào việc học, để cho một số đông 
thanh niên Việt Nam tập có tinh thần khoa học ngay từ khi ở trường. 

Tôi đáp: “Chỉ có một phương pháp khoa học. Nếu hiểu rõ phương pháp đó thì 
áp dụng vào công việc gì cũng được, việc học hành cũng như việc cày cấy, buôn 
bán… Cần gì phải viết thêm cho rườm nữa”. 
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Em ấy trả lời: “Chúng tôi cũng đã thử áp dụng phương pháp ấy vào việc học, 
nhưng sự hiểu biết của chúng tôi có chỗ chưa tới nơi, nếu được thầy dìu dắt thì vẫn 
hơn”. 

Tôi cười: “Tôi cũng chưa dám chắc hiểu được tới nơi, nhưng dìu dắt các em 
thì tôi sẵn lòng. Hai chữ “bất quyện” là châm ngôn của nhà giáo. Tết nay tôi rảnh, 
sẽ bắt đầu viết. Cũng là một cơ hội để học thêm”. 

Và tôi khởi sự viết cuốn này ngày 29 Tết. 

Mới đầu tôi có ý viết chừng 50 trang để in Ronéo lấy 100 bản cho những học 
trò cũ và mới của tôi ở Long Xuyên. Nhưng khi đã hạ bút thì ý này gợi ý kia, vấn 
đề này kéo vấn đề khác, thành thử số trang rốt cuộc tăng lên gấp ba. 

Viết xong, tôi đưa bản thảo cho một số anh em đọc, trong giới giáo sư và phụ 
huynh học sinh. Vài ông đã chỉ bảo cho tôi được nhiều điều để sách có phần đầy đủ 
hơn, sáng sủa hơn. Tôi xin chân thành cảm tạ các bạn thân đó ở đây. 

Nhiều ông lại khuyên: “Tuy anh chủ ý viết cho cái “gia đình nho nhỏ của anh 
ở đây” như lời anh nói, nhưng học sinh tỉnh này với các học sinh ở tỉnh khác cũng 
ở trong một tình cảnh như nhau, cũng đều thiếu một phương pháp để học, đều kém 
Việt văn, Pháp văn… Thế thì tại sao anh không đem xuất bản để giúp học sinh 
những trường khác nữa? Huống hồ anh đã cho ra cuốn Tổ chức công việc theo 
khoa học, thì cuốn này cũng không thể không in được vì nó là một phần thực hành 
của cuốn kia, thực hành vào đời học sinh nghĩa là đời những thiếu niên cần tập có 
một phương pháp nhất”. 

Tôi do dự, nhưng không thấy lẽ nào để từ chối nên hôm nay lại được cái hân 
hạnh gặp gỡ độc giả một lần nữa. 

Về mặt trình bày, tôi theo đúng cuốn Tổ chức công việc theo khoa học. Và 
muốn cho văn được tự nhiên, tôi không thay đổi chút gì trong bản thảo để cho in 
Ronéo, vẫn giữ cái giọng thân mật của những lời khuyên học sinh của tôi. Xin độc 
giả hiểu mà lượng thứ cho chỗ đó. 

Và có vị nào không ngại công, tiếc lời, chỉ bảo cho tôi những chỗ sơ sót để 
cho phương pháp mà tôi phác ra đây được phần hoàn hảo thì thực là vạn hạnh cho 
tôi vậy. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
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THAY LỜI TỰA 

KIM CHỈ NAM CỦA HỌC SINH 

 
Cùng các học trò cũ và mới của tôi 

Cuốn sách này tôi viết riêng cho các em. 

Tôi bắt đầu viết khi tuổi xuân của các em đương hớn hở đón cảnh xuân của 
tạo vật. Ngồi tại bàn học, tôi nghe thưa thớt vài tiếng pháo mà tưởng tượng lại, mới 
mấy hôm trước đây, sau mỗi tiếng đó, cảnh sân trường Trung học vang lên những 
tiếng cười dòn dã làm sao! Nhìn ra đường, tôi mới thấy hai trò đạp xe máy ngang 
qua, tươi cười dưới hàng sao cao vút, trong ngọn gió hây hây của mùa xuân mới 
tới. 

Hớn hở đi các em! Vì chỉ ít bữa nữa thôi các em lại phải cặm cụi trên sách vở 
trong bốn, năm tháng đằng đẳng. 

Các em thiệt đáng thương! 

Non 12 năm nay, từ khi các trò mới chào đời hoặc mới bập bẹ thì thế giới có 
nơi nào không khét mùi thuốc súng? Bảy tám tuổi đầu, các trò đã phải chui xuống 
hầm hố, úp mặt vào đất, hồi hộp nghe tiếng phi cơ vù vù trên đầu, hoặc run bần bật 
nghe tiếng bom vang động một góc! 

Rồi thì chạy loạn - vì tản cư là chạy giặc chứ gì?; đương vui vẻ học, bỗng phải 
rời trường về đồng ruộng, trốn trong bụi lau cao hoặc dưới lung cạn. 

Nhưng trẻ thơ có thể bỏ học hoài được đâu. Sau 2, 3 năm liệng cả sách vở bút 
mực đi, các em lại trở lại nhà trường, quên hết những điều đã học, óc thì rỉ (sét) đi, 
học thấy mau quên mà khó nhớ. 

Đã không học được liên tiếp như chúng tôi hồi xưa, các trò lại gặp những điều 
kiện không thuận tiện. Khi trường mở cửa trở lại, sách vở đã ra tro, mấy năm nay 
tuy có in mà vẫn không đủ, các dụng cụ để thí nghiệm thì vì ít tiền, tới bây giờ vẫn 
hoàn toàn thiếu. 
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Rồi phần đông các giáo sư đều do thời thế tạo nên. Chưa học môn sư phạm 
bao giờ, chúng tôi vì lẽ này hay lẽ khác, phải chân ướt chân ráo, bước vào lớp để 
giảng bài cho các em, như bài học trên 20 năm về trước, rồi vì không dùng tới, mà 
đã quên gần hết. Tất nhiên chúng tôi phải dò dẫm trong những bước đầu, thí 
nghiệm phương pháp này, phương pháp khác, làm mất thì giờ các em không ít. Lỗi 
không phải tại chúng tôi. Chúng tôi hầu hết đã tận tâm và nhiều ông, cả những 
ngày nghỉ, không lúc nào không nghĩ tới các em. Câu hỏi: “Làm sao cho học sinh 
của mình mau giỏi” luôn luôn lởn vởn trong óc họ. 

Lại còn chiến tranh nữa, vì chiến tranh chưa dứt. Tuy không phải dưới bom 
đạn, nhưng đã bao lần, đương nghĩ một bài toán, các em phải giật mình khi nghe 
tiếng đại bác nổ. Những lúc đó chắc các em phải vơ vẩn suy nghĩ một chút rồi mới 
cầm bút lại được. 

Chiến tranh ở gần và chiến tranh ở xa. Những tin Hán Khẩu thất thủ, Hán 
Thành thất thủ, in chữ lớn trên trang nhất các báo, đập mạnh vào thị giác các trò, 
lởn vởn trong óc các trò, rồi làm sao mà không thấy như có tiếng văng vẳng của 
bom đạn vèo vèo bên tai được! Làm sao mà không đãng trí được! Các em mau 
quên và khó nhớ có phải lỗi riêng của các em đâu, còn hoàn cảnh trong đó nữa. 

Không năm nào mà không có những bực phụ huynh lại phàn nàn với tôi: 
“Cháu nó mau quên làm sao! Tản cư 2, 3 năm có học hành được gì đâu. Bây giờ 
lớn tuổi quá, như mất đầu óc rồi”. Tôi buồn khi nghe những lời như vậy. 

Và tôi đau lòng khi thấy có nhiều trò học thi tam cá nguyệt mà cặm cụi từ 5 
giờ sáng cho tới 11, 12 giờ khuya, không bỏ một phút nào; lại có em phải uống 
thuốc kích thích thần kinh để thức suốt đêm nữa. Tội nghiệp! Cái tuổi xuân đáng lẽ 
được nhảy nhót, đùa giỡn, ngủ 9, 10 giờ một đêm thì lại phải giam mình trong 
buồng tối suốt ngày thâu đêm như vậy. 

Ví trừ một số trò biếng nhác ra - có lẽ vì bệnh tật, vì học kém quá, không theo 
nổi, sinh ra chán nản - còn phần đông có chí lắm. Các em ấy hiểu rằng tuổi đã lớn, 
đã trễ 2, 3 năm tản cư, nay phải kéo lại thì giờ đó. Vả lại, vì thời cuộc, cửa nhà sa 
sút, phải học gấp, hầu mau giúp đỡ cha mẹ. Hoặc nghĩ xa hơn: mọi ngành hoạt 
động của quốc gia đương cần người, phải thành tài mau để giúp nước. 

Hăm hở học, nhưng kết quả thì không đủ và giáo sư nào cũng phàn nàn học 
sinh mỗi ngày một kém. Mà kém thiệt! kém lắm! Về Pháp văn có trò năm thứ ba 
bây giờ chỉ bằng trò lớp nhất hồi 1944. Nghĩa là kém hẳn đi 3 năm mà có khi già 
nửa lớp như vậy. Mỗi lớp có bốn, năm trò kém hẳn hồi xưa đi bốn, năm năm. 
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Về toán và khoa học còn đỡ, nhưng lấy phần đông mà nói thì cũng vẫn kém 
hồi trước xa. Mà tuổi các trò trung bình lớn hơn tuổi học sinh hồi xưa vì đã nhiều 
năm bỏ học. Thực đáng lo. Làm sao bây giờ? Theo tôi, để trả lời câu hỏi đó, có 
một cái cách là chỉ cho các em một phương pháp học mau có kết quả và ít phí sức. 
Phương pháp đó lúc này cần thiết, khẩn thiết hơn lúc nào. 

Mới rồi, tôi được đọc câu sau trong cuốn Voulez-vous que vos enfants soient 
de bons élèves của ông M. Lavarenne: (1). “Le meilleur est celui met la plus vite ses 
élèves en état de se passer de lui; ou pour parler autrement, qui s’attache moins à 
faire acquêrir du savoir que de la méthode”. (Ông giáo giỏi nhất là ông giáo nào 
biết tập cho học sinh khỏi cần tới mình một cách mau nhất; nói một cách khác, là 
không chú trọng đến sự dạy cho học sinh biết nhiều bằng sự chỉ cho họ cách tập 
một phương pháp học hỏi). 

Cách dạy đó tức là cách tôi đã áp dụng trong 4 năm nay. Một ông hiệu trưởng 
ở đây chắc còn nhớ câu trả lời sau này của tôi khi ông gởi cho tôi một học trò để 
dạy: “Tôi dạy có hơi khác ở trường. Tôi không muốn nhất thiết chỉ bảo từng câu 
từng chữ trong bài. Tôi chỉ hướng dẫn học sinh, tự họ tìm lấy rồi tôi kiểm điểm, 
sửa chữa lại. Tóm lại, tôi muốn dạy cho học sinh tự học”. (2) 

Những điều tôi đã học được và thí nghiệm vào đích thân tôi và vào các học trò 
cũ của tôi, nay tôi thu thập lại trong cuốn sách nhỏ này thành một hệ thống, để các 
em biết rõ một phương pháp học. Sách không có gì mới đâu! Vì có gì mới dưới 
ánh sáng mặt trời này? Hầu hết là những lời tôi đã khuyên các em, nhưng gặp đâu 
khuyên đấy, nên các em không để ý tới. 

Sách chỉ cho các em một phương pháp. Mỗi người đều có thể tự kiếm lấy một 
phương pháp hợp với trình độ, tính tình, hoàn cảnh của mình. Không ai dám tự phụ 
phương pháp của mình hơn phương pháp của người, nhưng có điều chắc chắn là 
phương pháp trong sách này đã được nghiên cứu theo một tinh thần khoa học và 
đem áp dụng vào riêng tôi với một số học sinh cũ của tôi, nó đã có kết quả. Các em 
thử thí nghiệm nó xem sao. Nếu cuốn sách nhỏ này giúp các em thấy sự quan trọng 
của phương pháp trong khi học hành, lại tập cho các em có một phương pháp thì 
mục đích của tôi đã đạt được rồi. 

Và nếu nó lại giúp cho các em mỗi ngày rút đi được nửa giờ học mà có kết 
quả có phần khả quan hơn trước thì đó là nỗi vui vô cùng của tôi. 

Vì các em thử tính; mỗi ngày rút được nửa giờ, mỗi năm trên 180 giờ. Như 
vậy trong 5 năm, biết bao thì giờ để nghỉ ngơi, hoặc học một môn khác như âm 
nhạc, hội họa hay sinh ngữ. 
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Bắt đầu phương pháp này từ hôm nay đi, các em. Sau 3 tháng, các em cho tôi 
biết kết quả ra sao. Nếu thấy cần sửa đổi chỗ nào thì cho tôi hay: như vậy kinh 
nghiệm của các em sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn tới sau. 

Trên kia tôi thương hại các em sinh vào một thời buổi mà nhân loại đang giẫy 
giụa như con vật đương đổi lót. Nhưng tôi cũng mừng cho các em được sinh vào 
thời buổi này, được mục kích một sự thay đổi lớn lao trong vũ trụ mà sau này các 
em sẽ góp sức vào đó nữa. Hiện tại tối tăm thiệt, nhưng tương lai sẽ rực rỡ, đêm tối 
phải tàn và bình minh phải hiện. 

Các em còn nhớ những vần thơ của Henri Chantavoine mà tôi đã cho các em 
học không? 

“Aimez, Oh jeunes gens, et respectez la vie: 
Elle est bonne à celui qui va droit son chemin 
Et ne garde, òu fond de son âme ravie, 
Que le rêve d’hier et l’espoir de demain”. (3) 

Quá khứ của Tổ quốc ta đã rực rỡ thì tương lai cũng sẽ rực rỡ. Để gây dựng 
tương lai đó, chúng ta phải làm việc, và muốn làm việc có kết quả, phải có một 
phương pháp. Ngay từ hôm nay, các em phải tập có một phương pháp trong sự 
học. 

 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Long Xuyên Tết Tân Mão (1951). 
Theo bản của NXB Văn hóa Thông tin, tháng 9/2000, tr. 11-18. 

 
 
 

-------------------- 
(1) Nhà in Magnard (107 Bd. Raspail - Paris 6è) xuất bản. Ông Thiên Giang đã 
rút những ý chính trong cuốn này để soạn cuốn Muốn thành học trò giỏi 
(NXB P.Văn Tươi, Sài Gòn).  
(2) “Apprendre aux élèves à apprendre: voilà ce qui seul importerait”. Dạy cho 
học sinh tự học, chỉ có điều đó là cần thôi. P. H. Gay. (L’Art d’enseigner). 
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(3) Các bạn trẻ, các bạn nên yêu và tôn trọng đời sống, người nào đi thẳng con 
đường của mình và chỉ giữ ở trong tâm hồn hoan hỉ cái mộng hôm qua và cái 
kỳ vọng ngày mai thì sẽ thấy đời là tốt đẹp. 

 

TỰA  

KIM CHỈ NAM CỦA HỌC SINH 

 

In lần thứ tư 

Bản in lần thứ ba đã hết từ lâu, nhưng mấy năm nay một phần vì bận việc, 
một phần vì thấy tinh thần trong học đường xuống quá thấp, tôi chán ngán, không 
muốn cho in lại. Làm sao cuốn sách nhỏ này có thể ngăn nổi phong trào “học tủ”, 
“nhảy lớp”, “đánh phép” trong lúc nó đương lên? Làm sao có thể khuyên các bạn 
trẻ học hành có phương pháp được khi mà vì thời cuộc (?), chính các bạn ấy không 
tin ở bản thân, không tin ở học đường, không tin cả ở xã hội nữa. 

Nhưng gần đây, phong trào đó có vẻ đã hạ xuống, nhiều người lớn đã nhận 
thấy trách nhiệm của mình và nhiều bạn trẻ đã thấy hậu quả của một lối sống 
phóng túng, nên tôi nghĩ đã tới lúc cho in lại cuốn này như để tiếp tay đẩy một 
chiếc xe đã bắt đầu có trớn. 

Và hôm nay cũng vào một dịp Tết nữa tôi coi lại bản cũ để cho tái bản. 
Chương trình Trung học chắc sẽ còn thay đổi nhiều nữa, hễ các bạn hiểu tinh thần 
tổ chức thì sẽ biết cách ứng biến, cho nên tôi chỉ sửa vài chỗ, không cần phải thay 
tất cả các chi tiết cho hợp với hoàn cảnh mới. 

Từ Tết Tân Mão đến nay, thế mà đã mười sáu năm rồi, đã gần qua một thế hệ 
rồi. Vậy mà tình cảnh nước ta vẫn chưa biến chuyển gì cả, có phần còn bi đát hơn 
trước. Các bạn trẻ có bao giờ nghĩ tới điều đó không? Nếu nghĩ tới thì tôi tưởng tất 
phải hăng hái học hành hơn những những người trước để sau này có thể kiến thiết 
quốc gia một cách đắc lực hơn được. 

Năm mới, chúng ta nên có một quyết định mới, và quyết định của chúng ta là: 
HỌC ĐỂ PHỤC VỤ. 

NGUYỄN HIẾN LÊ.  
Tết Đinh Mùi (1967). Sđd, tr. 19-20. 
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TỰA 

HUẤN LUYỆN TÌNH CẢM 

(Loại: Tự luyện trí đức. NXB P. Văn Tươi xuất bản lần đầu 1951). 
Lược dịch theo L’éducation des sentiments của PIERRE FELIX THOMAS 

 

Thái Nguyên Bồi, trong một lời bàn về dân tộc Trung Hoa với đạo Trung 
Dung có nói: “Ngoài dân tộc Hy Lạp ra, còn các dân tộc khác ở Âu châu không 
thích hợp với đạo Trung Dung”. 

Xét dân tộc Pháp, tôi thấy lời đó có phần đúng. Trong mấy trăm năm văn học 
của Pháp mà chỉ có vài nhà văn ở thế kỷ XVII, như Descartes, Molière là chủ 
trương đạo ấy thôi; còn ảnh hưởng của đạo đó trong sự giáo dục quần chúng thì cơ 
hồ không có gì hết. Suốt hai thế kỷ XVIII và XIX, người ta xô nhau vào con đường 
quá khích, mãi đến đầu thế kỷ XX này, mới có ông Pierre Felix Thomas nhắc lại 
đạo đó trong cuốn Huấn luyện tình cảm mà tôi giới thiệu với độc giả đây. 

Có phải vì nhẽ, trong khi các triết gia khác hô hào những thuyết cực đoan để 
dắt nhân loại lên các bậc thang cực cao hoặc đẩy xuống những hố sâu cực thẳm, thì 
ông ôn hòa khuyên ta noi một con đường bằng phẳng để đi tới hạnh phúc mà cuốn 
Huấn luyện tình cảm này của ông được Luân lý Chính trị Học viện thưởng chăng? 

Nhưng thuyết của ông không hợp với dân tộc tính của người Pháp cho nên 
ông hô hào mà không ai hưởng ứng hết. Tới nay, những lời ông phàn nàn rằng 
người ta quá thiên về trí dục, không biết dùng đức dục để bổ sung điều hòa nó, vẫn 
còn là những lời rất hợp thời. 

Từ khi văn minh Âu Tây tràn vào nước ta thì mỗi ngày mỗi xa đạo Trung 
Dung. Nhất là ở trong địa hạt giáo dục, ta lại càng bài xích nó, cho nó là ươn hèn, 
là mơ hồ. 

Xưa ta học lễ rồi mới học văn, (tiên học lễ hậu học văn) trọng đức dục hơn trí 
dục. Nay ta chỉ học văn mà ít học lễ, học đức dục mà chỉ săn sóc đến trí dục. Ở 
trường, từ thầy đến trò, đều cho giờ dạy luân lý là giờ giải trí. Ở nhà, từ ông bà đến 
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cha mẹ, đều khoe bằng cấp của con cháu mà không xét đến đức hạnh của chúng. 
Ngoài xã hội, chỉ những kẻ khôn lanh được trọng vọng, còn những kẻ đạo đức bị 
chê cười. 

Kết quả ra sao, ông Thái Phỉ đã tỏ rõ trong cuốn Một nền giáo dục Việt Nam 
mới, tôi không cần chép lại. Tôi chỉ muốn nhắc thêm rằng chính người Âu đã phải 
nói: “Trí dục mà không đưa ta đến đức dục thì nguy hiểm hơn là ích lợi cho trật tự 
xã hội”, và chính cái đạo Trung Dung của ta mà ta chê là cổ hủ đó, nhiều nhà giáo 
dục phương Tây đã phải nhận là “không bao giờ không hợp thời cả”. 

Tôi sở dĩ dịch cuốn Huấn luyện tình cảm này là để chứng lời tôi nói đó và 
nhất là để giúp các bậc thầy học và cha mẹ trong sự đào tạo một thế hệ mới, một 
thế hệ vừa có trí thức vừa có đạo đức. Theo tôi, công việc đào tạo thế hệ mới đó là 
công việc ta phải làm gấp. 

Cuốn Huấn luyện tình cảm này, tuy chỉ là cách huấn luyện tình cảm của mọi 
người, lớn cũng như nhỏ, nhưng tác giả đã chú trọng đến sự giáo dục của trẻ em 
hơn cả, bởi nhẽ “tre non dễ uốn”. Cho nên ta gọi nó là “Nhi đồng đức dục” có lẽ 
cũng không sai. 

Phần lý thuyết chiếm một địa vị quan trọng. Khi phân tích một tình cảm hay 
một xu hướng nào, tác giả cũng xét qua lại hết thảy những thuyết của triết gia cổ 
kim, xem giá trị những thuyết đó ra sao. Ông đem những kinh nghiệm của ông, 
những sự nhận xét của ông về trẻ em - những sự kinh nghiệm và nhận xét đó rất 
nhiều, vì ông là một nhà giáo dục tận tâm và có tài - để xét những thuyết đó chỗ 
nào sai, chỗ nào đúng, rồi bày tỏ ý tưởng của ông và khuyên ta cách thực hành ra 
sao trong sự giáo dục trẻ em. 

Chính phần thực hành đó mới là phần có giá trị nhất. Ta thấy trong khi ông 
viết những đoạn đó, lòng yêu trẻ của ông thực là nồng nàn, yêu mà không chiều, 
yêu mà vẫn nghiêm. Vì lòng ông nhiệt thành cho nên văn ông nhiều chỗ cảm động, 
chỗ nào cũng sáng sủa, có khi hoa mĩ. 

Vậy cuốn Huấn luyện tình cảm này vừa là một tác phẩm về triết lý vừa là một 
tác phẩm về văn chương. Dịch ra quốc văn là một việc rất khó. Dịch cho hoàn toàn 
đầy đủ, có lẽ không được. Đó là một nhẽ. Nhẽ thứ hai là dịch hết ra, theo tôi, 
không ích lợi gì cho lắm vì tác phẩm thuộc về triết học hơn về văn chương. Vì hai 
nhẽ đó, tôi chỉ lược dịch thôi. 

Có đoạn tôi dịch hết, có đoạn tôi chỉ tóm tắt đại ý - những đoạn này nhiều hơn 
cả - có đoạn tôi lại bỏ hẳn đi - những đoạn này rất ít. Trong công việc đó, tôi không 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 53 
 

theo một phép tắc nào cả, chỉ cốt giữ sao cho khỏi phản ý của tác giả và cho văn 
được rõ ràng để có thể phổ thông được thôi. 

Những “em bé tí hây hây má đỏ hồng” dễ thương làm sao! Ta hãy quên những 
nỗi khó khăn ở đời đi, quên tư lợi của ta đi, quên ta đi, để săn sóc trẻ em hơn lên 
một chút và góp một phần trong công việc đào tạo một thế hệ mới cho quốc gia. 
Công việc đó không phải là riêng của nhà giáo mà là của hết thảy phụ huynh. Mà 
những khó khăn, tư lợi ở đời cũng không khó quên đâu! Chỉ nhìn cặp má hây hây, 
cặp mắt long lanh của em bé tí là ta sẽ quên được hết!  

NGUYỄN HIẾN LÊ. 
Theo bản của NXB Thanh Niên, tháng 4/2000, tr. 5-9. 

 
 
 

------------ 

Huấn luyện tình cảm: NXB P. Văn Tươi, 1951. 

Theo ông Châu Hải Kỳ thì Nguyễn Hiến Lê dịch cuốn này trước hết, từ 1941; 
10 năm sau mới in. Cuốn này được tái bản nhiều lần, ở nhiều nhà xuất bản 
khác nhau và có cuốn in đến 8, 9 lần. 

 

 

 

Kỷ lục Việt Nam trong thế kỷ 20 

* Cố học giả Nguyễn Hiến Lê với sức làm việc đều đặn 13 tiếng 
đồng hồ mỗi ngày gồm 6 tiếng để đọc tài liệu và hơn 6 tiếng để 
viết. Thời gian biểu này được áp dụng một cách nghiêm ngặt 
không ai được vi phạm kể cả chính ông, nhờ vậy mà ông đã hoàn 
thành một khối lượng công việc, tác phẩm nghiên cứu, dịch thuật 
đồ sộ. 
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TỰA 

ĐẮC NHÂN TÂM, 
BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 

 
(Loại: Tự luyện trí đức. NXB P. Văn Tươi xuất bản lần đầu 1951). 

 

  
 

I. MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI 

1. Sự học ở trường ra đời ít khi dùng tới 

Chúng tôi thường nghe nhiều người phàn nàn chung quanh ta: 

“Sự giáo dục ở nhà trường thật là vô dụng. Học ở trường cả trăm điều, ra đời 
không dùng đến một. Hồi nhỏ nhồi vào sọ cả chục cuốn Số học, Đại số học, Hình 
học… để lớn lên chỉ dùng vỏn vẹn 4 phép: cộng, trừ, nhân, chia. Những môn như 

https://tiki.vn/dac-nhan-tam-bi-quyet-de-thanh-cong-p602648.html?src=brand-page
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Hóa học, Vật lý học, Tự nhiên học, Địa chất học… hễ ra khỏi trường là quên rồi vì 
có dùng đến đâu mà nhớ. 

Cả một bộ Việt sử, chỉ cần nhớ tên năm, sáu vị anh hùng cứu quốc vài trận đại 
phá quân Nguyên, quân Minh, quân Thanh là đủ trong câu chuyện tỏ ra vẻ học thức. 
Còn Địa lí mà hồi trước người ta không cần biết làm chi. Trước chiến tranh Triều 
Tiên này, hỏi trong nước ta có bao nhiêu người biết kinh đô Hàn Quốc là gì? 

Trái lại những điều thường dùng ở đời thì trong trường lại không dạy. Dù là 
cao sang hay nghèo hèn, ai cũng có công việc để làm; vậy mà trong trường, kể cả 
những trường Đại học nữa, người ta không hề chỉ cho ta cách tổ chức công việc ra 
sao cho đỡ tốn thì giờ, công và của. Ai là người mỗi ngày không tiếp xúc với người 
trên, kẻ dưới hay bạn bè? Vậy mà khoa xử thế không có trong chương trình một 
trường nào hết. Ta phải dọ dẫn học lấy cách cư xử với người ta ra sao cho họ mến 
và trọng ta, vui lòng làm theo ý muốn của ta. Và sau biết bao nhiêu thất bại, ta mới 
lần lần có kinh nghiệm và biết khôn, nhưng biết khôn thì tóc đã bạc! Bạn có thấy 
trường nào dạy bạn nói năng trước công chúng không? Mà có ngày nào là bạn 
không dùng đến “ba tấc lưỡi” của bạn trước một vài người, có khi cả chục, cả trăm 
người nữa không? Ai không có con? Mà hỏi mấy người được học khoa Tâm lý nhi 
đồng? Ai không có gia đình? Nhưng xin bạn kiếm giùm tôi một lớp dạy cách gây 
dựng hạnh phúc trong gia đình. 

Chúng tôi mới kể sơ vài vấn đề quan trọng đó, còn biết bao vấn đề nữa, mà 
muốn giải quyết, ta cũng chỉ đành trông cậy ở ta thôi, và suốt đời học sinh, chúng ta 
chưa từng nghe thấy ông thầy nào nhắc tới cả. Tóm lại, sau mười mấy năm học ở 
trường ra, dù là có bằng cấp cao gì đi nữa, ta cũng vẫn phải làm lấy cuộc đời của ta, 
nhờ kinh nghiệm riêng của ta; nhà trường cơ hồ không giúp được chút chi hết trong 
rất nhiều phương diện. 

Vì vậy ta thường thấy những người có bằng cấp rất thấp mà xử sự khéo léo, 
thành công hơn những người có bằng cấp cao. Henry Ford, ông vua Xe hơi và 
Andrew Carnegie (1) ông vua Thép, đều là những người xuất thân nghèo hèn, không 
có bằng cấp chi hết. Ngay chung quanh chúng ta, biết bao người, mỗi việc nhỏ nhặt 
gì cũng thường hỏi ý kiến người dưới. Lại biết bao ông mà từ việc tư cho tới việc 
công, nhất nhất đều nhờ “bà” giải quyết cho. Mà “bà” thường khi chỉ biết đọc và 
viết quốc ngữ chẳng bao giờ được mở một cuốn Đại số học, Vật lý học, Triết học 
nào cả. 

Các cụ ta thời xưa thường chê: “Đỗ Trạng mà vẫn dốt”. Thời xưa vậy, thời 
nay có lẽ cũng chẳng khác chi mấy. 
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2. Vì học đường chỉ dạy ta những quy tắc, những đại cương, mà sự học ở 
nhà trường là bước đầu của sự học trong đời ta thôi 

Vậy ai cũng nhận, ra đời, ta ít khi có dịp dùng những điều học ở nhà trường 
lắm. Nhưng như vậy có nên kết luận rằng sự học ở nhà trường hoàn toàn vô dụng 
không? Cố nhiên là không. Vì nếu nó hoàn toàn vô dụng thì nó sẽ bị đào thải từ lâu 
rồi, có đâu được cả thế giới trân trọng truyền bá như bây giờ. 

Vậy ta phải xét lại giá trị của nền giáo dục ở trường và tìm cách bổ khuyết nó. 

Hai ban Tiểu và Trung học đều có mục đích chung là luyện tập cho học sinh 
có một thân thể khỏe mạnh, ngũ quan tinh nhanh (thể dục), một thần trí minh mẫn 
(trí dục) và một lương tâm sáng tỏ (đức dục). Về trí dục, mỗi ban có hơi khác, tùy 
trình độ của học sinh. Tại ban Tiểu học, người ta chỉ cần dạy trẻ em tập nhận xét và 
biết những điều thường thức về thân mình, gia đình và quốc gia. Tại ban Trung học, 
người ta cũng dạy những thường thức, nhưng trong một phạm vi rộng hơn (cổ sử, 
sử vài cường quốc, chút ít chánh trị, kinh tế, triết lý và khoa học…) và ngoài sự 
nhận xét ra, học sinh còn được tập lý luận. 

Lên tới Đại học, sinh viên mới bắt đầu rời bỏ thường thức mà bước vào một 
khu vực chuyên môn nào đó. Song trong khu vực ấy, sinh viên cũng chỉ được học 
một cách bao quát để hiểu các đại cương thôi. Vì biển học thời này mênh mông vô 
cùng. Sinh viên học cách nghiên cứu, tìm tòi, tập có sáng kiến, nhưng những điều 
học được thường cũ quá, ra đời không dùng tới, duy có nguyên tắc là ít khi thay đổi. 

Vậy, dù Trung học hay Đại học, thì mục đích vẫn là dạy cho học sinh biết 
những điều thường thức trong đời, hoặc những điều căn bản trong một môn nào, và 
luyện cho họ biết nhận xét, lý luận, tìm kiếm, nói tóm lại, cho học sinh những 
phương tiện để sau này học thêm nữa, chứ chưa bao giờ - cả tại những trường lớn 
nhất trong những nước tân tiến nhất - có cái tham vọng rằng trường dạy đủ cả rồi, ra 
khỏi trường khỏi phải học thêm. Sự học ở nhà trường chỉ là bước đầu của sự học 
trong đời ta thôi. 

Vậy nói chương trình đó vô ích thì cũng quá đáng. Mà trách nó không giúp ta 
giải quyết những vấn đề ở ngoài đời thì thực là đòi hỏi ở nó nhiều quá. 

Chương trình ở nhà trường không phải là hoàn toàn đầy đủ. Dầu có muốn 
hoàn toàn đầy đủ nữa cũng không được. 

Chẳng hạn dạy khoa tổ chức công việc ở ban Trung học ư? Học sinh tuổi đó 
chưa đảm đương một việc chi hết, nếu có dạy họ những nguyên tắc tổ chức nữa, thì 
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họ cũng không hiểu rõ, hoặc mau quên vì không thấy sự cần thiết của nó và không 
có dịp thực hành ngay. 

Dạy cách xử thế ư? Dạy cho biết tâm lý trẻ thơ để áp dụng trong sự giáo dục 
chúng ư? Hay dạy cách tìm hạnh phúc trong gia đình? Cũng vậy. Phải có đụng 
chạm với đời mới thấy những khoa đó là cần thiết; phải có dịp thực hành thì học 
mới có kết quả; cho nên đem dạy những môn đó trong ban Trung học hay Đại học 
nữa, cũng không ích lợi gì mấy. Vì vậy, trong hai ban đó, người ta chỉ luyện óc ta 
sao cho có thể hiểu biết qua loa về một vấn đề để sau này, ở trường ra, ta có thể tự 
học thêm nữa hoặc theo một lớp học riêng về một môn nào đó được. 

3. Và ở trường ra, ta mới thật là bắt đầu học, mà sự học đó mới là quan 
trọng nhất 

Mục đích của nền giáo dục ở nhà trường chỉ có bấy nhiêu thôi. Ta trách nó vô 
dụng là tại ta tưởng lầm rằng ở nhà trường ra, ta không cần phải học thêm và khi đã 
giật được bằng cấp này, bằng cấp nọ, thì ta có quyền nghỉ ngơi, liệng sách vở đi. 

Không! Chúng tôi nhắc lại: nhà trường chỉ dạy ta một phương pháp và những 
điều căn bản thôi, nghĩa là chỉ sửa soạn cho ta để ra ngoài đời có thể học thêm 
được; mà sự thật, ở trường ra ta mới bắt đầu học, học những cái thiết thực trong đời 
ta. 

Sự học sau khi ở trường ra đó mới là quan trọng. Tại các nước tân tiến, người 
ta mở những học đường để dạy những người vừa đi làm vừa học, hoặc mở những 
lớp học bằng cách hàm thụ, hoặc viết sách để quảng bá trong dân chúng, cho ai ai 
cũng có thể tự học được. 

Như tại Pháp có Ecole d’Organisation Scientifique du Travail dạy môn tổ 
chức công việc theo khoa học, có hàng trăm vị kỹ sư, luật sư, bác sĩ… theo học mỗi 
năm. Họ ngày làm việc, tối đi học. 

Tại Anh, Pháp, Mỹ đều có Institut Pelman dạy cho đủ hạng người cách sửa 
mình và luyện những khả năng của ta như ý chí, trí nhớ, trí nhận xét… để cho sức 
làm việc của ta tăng lên, hầu để thành công trên đường đời. 

Tại Mỹ có “Dale Carnegie’s Institute of Effective Speaking and Human 
Relations” dạy cho người lớn về nghệ thuật nói trước công chúng và giao thiệp 
trong xã hội. 

Những môn học đó đều có ích lợi trực tiếp trong đời sống hằng ngày của ta. 
Ta hơn hay kém người khác, thành công hay không, có hạnh phúc hay không, đều 
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do ta hiểu biết và áp dụng được những môn đó hay không trong cuộc sinh hoạt chứ 
không do những bằng cấp giật được ở trường ra. 

Những trường kể trên (còn nhiều trường khác mà chúng tôi không sao kể hết 
được) đều xuất bản rất nhiều sách. Ngoài ra còn vô số sách của các nhà chuyên môn 
hoặc không chuyên môn viết nữa. 

4. Chương trình của chúng tôi 

Ở nước ta chưa có những trường đó, mà những sách thiết thực, không quá chú 
trọng đến lý thuyết, khả dĩ giúp ta giải quyết được nhiều việc thường gặp trong đời 
sống hằng ngày, cơ hồ cũng chưa có, hoặc có mà rất ít, rất sơ sài rời rạc, không 
thành một hệ thống gì hết. 

Chúng tôi thấy khuyết điểm đó, nhiều lần muốn học thêm, mà kiếm trong 
nước, không có thầy cũng không có sách, đành phải học trong các sách viết bằng 
ngoại ngữ. Muốn bổ khuyết chỗ đó, chúng tôi định cho xuất bản một loại sách, hoặc 
soạn, hoặc dịch, để giúp những bạn thắc mắc như chúng tôi, hoặc không biết tiếng 
Anh, tiếng Pháp, hoặc biết mà không kiếm ra được sách, có thể tiếp tục nền giáo 
dục đã được hấp thụ ở nhà trường được. 

Chúng tôi đã cho ra cuốn Tổ chức công việc theo khoa học để giúp các bạn tổ 
chức công việc sao cho đỡ tốn công, tốn của và tốn thì giờ mà thành công một cách 
chắc chắn. 

Cuốn Đắc nhân tâm, bí quyết thành công mà chúng tôi có hân hạnh được cho 
ra mắt độc giả đây, cũng nhằm mục đích cuốn trên - nghĩa là giúp các bạn thành 
công trên đường đời - nhưng bằng một phương pháp khác: phương pháp làm sao 
cho được lòng người. Hai phương pháp đó bổ túc lẫn nhau. 

Trong phần IV cuốn Tổ chức công việc theo khoa học chúng tôi đã nói rằng 
môn tổ chức không thể bỏ vấn đề người ra được, và đã chỉ cách dùng nhiều ra sao 
để người ta hợp tác với mình một cách đắc lực hơn hết. Nhưng đó chỉ là trong một 
phạm vi hẹp: hãng, sở hoặc xưởng. 

Cuốn Đắc nhân tâm, bí quyết thành công này sẽ xét lại vấn đề đó một cách vô 
cùng rộng hơn. Nó sẽ chỉ cho bạn cách làm sao được lòng hết thảy những người mà 
bạn gặp mỗi ngày trong đời bạn, từ những người thân trong nhà cho đến những 
người giúp việc, khách hàng, thân chủ, cả những người chỉ gặp gỡ trong câu chuyện 
nữa. Và hễ được lòng mọi người thì người trong bốn bể sẽ là bạn của ta, giúp ta, ta 
sẽ thành công và tìm được hạnh phúc. 
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II. VÀI LỜI GIỚI THIỆU TÁC GIẢ 

Cuốn Đắc nhân tâm, bí quyết thành công này dịch cuốn How to win friends 
and influence people của Dale Carnegie. 

Dale Carnegie, sinh ở Missouri (Mỹ) vốn nhà chăn nuôi, nghèo nhưng chăm 
học. Nhà ông cách trường học trên năm cây số. Ông không đủ tiền ở trọ gần trường, 
phải cưỡi ngựa đi học. Về nhà, phải vắt sữa bò, bửa củi, cho heo ăn. Tối đến, đốt 
đèn dầu lù - mù để học tiếng La Tinh cho tới khi mắt mờ đi, ngủ gục trên sách. Ông 
thường nửa đên mới đi ngủ, mà ba giờ sáng, đồng hồ đã reo inh ỏi, kêu ông dậy săn 
sóc heo con. 

Tại trường ông có 600 học sinh. Ông là một trong sáu trò nghèo nhất. Áo ông 
chật quá, quần ông ngắn quá. Ông mắc cỡ về cảnh nghèo nàn của mình và tìm cách 
làm sao cho bạn bè trọng mình. Mà chỉ có hai cách: một là thắng trong các môn thể 
thao, hai là thắng trong các cuộc tranh biện trước mặt các bạn học. (2) Ông lựa môn 
thứ nhì, sửa soạn diễn văn của ông trên lưng ngựa từ trường về nhà, từ nhà tới 
trường, và trong những khi vắt sữa bò nữa. Có lần, trong lúc đem một bó lớn cỏ khô 
lên thượng lương, ông làm cho bầy bồ câu hoảng sợ vì ông hoa chân múa tay diễn 
thuyết cho chúng nghe về sự cần thiết phải cấm ngay người Nhật không được di trú 
vào Mỹ. 

Nhưng mặc dầu hăng hái và siêng năng như vậy, ông phải chịu hết thất bại 
này đến thất bại khác. Lúc đó ông 18 tuổi, thất vọng có lần muốn tự tử. Nhưng rồi 
đột nhiên, ông thắng được một cuộc tranh biện, rồi thắng luôn những cuộc tranh 
biện khác trong trường. Từ đó ông được bạn bè kính nể, nhờ ông chỉ bảo khoa diễn 
thuyết và nghe theo ông, họ đều thấy kết quả mỹ mãn. 

Ở trường ra, ông bắt đầu tranh đấu gay go, thử nhiều nghề: bán bài học theo 
lối hàm thụ, bán mỡ và xà bông, có hồi lại học diễn kịch, rồi bán cam nhông. Ông 
hăng hái và chăm chỉ nhưng không thành công. Sau ông lựa nghề dạy học trong một 
lớp tối để kiếm ăn, còn ban ngày viết truyện ngắn. 

Ông nhớ lại hồi ở trường, ông đã thành công về việc dìu dắt bạn học trên diễn 
đàn và ông xin với hội “Thanh niên theo Thiên Chúa giáo ở Nữu Ước” để được dạy 
một lớp về “Nghệ thuật nói trước công chúng” cho các thương gia học. 

Tập cho các thương gia thành những nhà hùng biện! Ý tưởng đó thật điên rồ! 
Họ đã học cả chục thầy về môn đó rồi, mà đều thất bại. Dale Carnegie làm sao 
thành công được? Người ta nghi ngờ ông là phải, cho nên mới đầu từ chối không 
chịu trả ông 2 Mỹ kim mỗi tối, mà chỉ cho hưởng huê hồng theo số tiền lời, nếu có! 
Nhưng không đầy ba năm sau, ông lãnh 30 Mỹ kim mỗi tối. Danh ông vang lừng 
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khắp nước Mỹ. Tại Nữu Ước, Philadelphia, Baltimore, đâu đâu cũng có lớp giảng 
của ông. Tại Nữu Ước có lần 2.500 người tới nghe ông giảng. Có đủ hạng người, từ 
thợ thuyền, thư ký tới các bác sĩ, các chủ hãng, các giám đốc ngân hàng mà lương 
bổng tới 50.000 Mỹ kim mỗi năm. Nhiều người lái xe hơi hàng 200 cây số lại nghe 
ông. Có một sinh viên mỗi tuần đi từ Chicago tới Nữu Ước (trên 1.000 cây số) để 
thụ giáo. Cổ kim ít thấy một giáo sư được hoan nghênh đến bực đó. 

Ông mở ra học đường Dale Carnegie dạy khoa nói trước công chúng và giao 
thiệp trong xã hội. Ông đã bình phẩm 150.000 bài diễn văn. Nếu mỗi bài chỉ đọc 
trong ba phút thôi thì chỉ nghe 150.000 bài đó, ông cũng mất trọn một năm rồi, ngày 
đêm không ngủ. 

Danh ông vang lừng tới ngoại quốc và ở Ba Lê, ở Luân Đôn cũng có lớp 
giảng của ông.(3) Hồi nhỏ đi hái dâu một giờ có 5 xu, thì hồi này lãnh mỗi phút 1 
Mỹ kim, nghĩa là mỗi giờ 60 Mỹ kim, nghĩa là mỗi giờ khoảng 2.000 đồng bạc theo 
giá thị trường bây giờ. (4) 

Người ta có thể nói rằng ông là một trong những người đã khởi xướng phong 
trào huấn luyện người lớn, một phong trào hiện đương thịnh hành ở Mỹ và lan dần 
khắp thế giới. 

Ta nhận thấy ông không phải là người có bằng cấp cao. Hồi 20 tuổi đã thôi 
học, nhưng ở trường ra, ông không lúc nào không học, học trong sách vở và nhất là 
học ngoài đời, nhờ kinh nghiệm thâu thập được trong bước long đong gặp gỡ đủ các 
hạng người. Như vậy đã đủ đoán được rằng sách ông viết, phần lý thuyết ít mà thực 
hành nhiều, khác hẳn sách của các vị giáo sư đại học soạn. Vì sách viết một cách 
thực tế, hợp cho những người lớn không có thì giờ nghiên cứu các lý thuyết mà chỉ 
cần biết những cách để thực hành, để giải quyết những khó khăn thường gặp trong 
đời làm ăn, cho nên sách bán rất chạy. 

Ông đã xuất bản được 6 cuốn. Ba cuốn quan trọng nhất là: 

Public speaking and influence men in business (Nghệ thuật nói trước công 
chúng và dẫn dụ người trong việc làm ăn). 

How to stop worrying (Quẳng gánh lo đi). 

How to win friends and influence people  

mà chúng tôi xin giới thiệu với độc giả trong những trang sau đây. 

III. GIỚI THIỆU SÁCH 
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1. Vì lẽ gì ông Dale Carnegie viết cuốn này? 

Từ năm 1912 ông Dale Carnegie mở một lớp dạy các nhà buôn, nhà kỹ nghệ, 
các người làm nghề tự do, các viên chỉ huy một ngành hoạt động, cách phô diễn 
những tư tưởng của họ trước công chúng sao cho được mạnh mẽ, sáng sủa và dễ 
dàng. 

Nhưng lần lần, ông thấy rằng học trò của ông thiếu một khoa vô cùng quý báu 
hơn, tức khoa “Tâm lý thực hành”, khoa dạy người ta cách giao thiệp với người 
khác, từ thân tới sơ, sao cho ai ai cũng vừa lòng mình, mến mình mà muốn giúp đỡ 
mình. Chính ông cũng tự thấy ông thiếu khoa rất quan trọng đó. 

Học đường Carnegie do ông vua Thép Andrew Carnegie sáng lập, đã nghiên 
cứu và thấy rằng cả trong những nghề hoàn toàn khoa học, như nghề kỹ sư chẳng 
hạn, sự thành công cũng chỉ có 15% do tài kỹ thuật, còn 85% do tài dẫn dụ người 
khác. Những kỹ sư biết rõ nghề không thiếu gì ở đời, nhưng những viên kỹ sư vừa 
biết rõ nghề vừa biết dẫn dụ người cộng tác với mình thì rất hiếm! Vua Dầu lửa 
John D. Rockefeller, cũng nhận vậy: “Người nào biết chỉ huy, điều khiển người 
khác là có một số vốn vô cùng quý giá ở dưới gầm trời này”. 

Nhiều trường đại học ở Mỹ đã mở một cuộc điều tra lâu trong hai năm, tốn hết 
25.000 Mỹ kim và thấy rằng loài người quan tâm nhất tới sức khỏe của mình rồi tới 
sự giao thiệp với những người khác làm sao cho họ hiểu mình, mến mình và sẵn 
lòng làm theo ý mình. 

Thấy như vậy rồi, Ủy ban điều tra kiếm một cuốn tâm lý thực hành để dạy cho 
người lớn, nhưng kiếm không ra. Hỏi nhà tâm lý trứ danh Harry A. Overstreet, ông 
này cũng nhận ra rằng một cuốn như vậy chưa có ai viết hết. 

Chính ông Dale Carnegie cũng đã luống công tìm kiếm trong lâu năm mà 
không gặp một cuốn vừa ý, một cuốn chỉ nam trong đời sống hằng ngày, có những 
lời khuyên để thi hành ngay được. 

Biết làm sao bây giờ? Ông đành phải tự viết ra cho học trò ông học. Và cuốn 
đó tức là cuốn How to win friends and influence people mà chúng tôi dịch ra đây. 

2. Ông viết cuốn đó ra sao? 

Để kiếm tài liệu, ông đã nhớ hết lại những kinh nghiệm từ trước của ông, lại 
đọc hết thảy những sách báo, giấy tờ nói về vấn đề đó, từ những chuyện hằng ngày 
của bà Dorothy Dix (một nhà viết báo được độc giả rất hoan nghênh, chuyên viết về 
vấn đề tình cảm và hôn nhân) cho tới biên bản những vụ xử ly dị, và sách của 
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những nhà tâm lý trứ danh: Overstreet, Alfred Adler, William James. Ông lại mướn 
một người cộng tác chuyên tìm kiếm trong các sách, báo cũ, trong tiểu sử các danh 
nhân thế giới, những bài viết về vấn đề ấy. 

Ông lại đích thân phỏng vấn những danh nhân đương thời như: Marconi, 
Franklin D. Roosevelt, Owen D. Young, để rán kiếm xem những vị đó đã theo 
phương pháp nào trong khi giao thiệp với người. 

Tất cả những tài liệu đó ông gom vào trong một bài diễn văn nhan dề là: 
“Làm sao gây được thiện cảm và dẫn dụ người khác”. Bài diễn văn đó lúc đầu 
ngắn, ông đưa cho học trò của ông ở Nữu Ước, bảo họ theo đó mà thi hành rồi cho 
ông biết kết quả. Cả ngàn người, đủ các địa vị trong xã hội bèn thí nghiệm một 
phương pháp vào đời sống hàng ngày của họ. 

Nhờ những thí nghiệm ấy mà bài diễn văn mỗi năm một “lớn” lên, vì thêm 
được nhiều tài liệu, và 15 năm sau, thành một sách dày non 300 trang. Tức cuốn 
này. 

3. Kết quả của phương pháp chỉ trong sách 

Những quy tắc của Dale Carnegie chỉ ra có những kết quả thần diệu. 

Một ông chủ hãng có 314 người làm công. Hồi trước ông luôn luôn chỉ trích 
mắng nhiếc, rầy la họ, không bao giờ có lời ôn tồn, ngọt ngào, vỗ về, khuyến khích 
họ hết. Sau khi đọc cuốn này, ông thay đổi hẳn phương pháp và kết quả: 314 kẻ thù 
của ông trước kia nay thành 314 người bạn thân ngay thẳng hăng hái hợp tác với 
ông. Hồi trước họ trông thấy ông là quay mặt đi, bây giờ hết thẩy đều niềm nở chào 
hỏi ông. 

Một ông giám đốc hãng nọ nhận rằng nhờ những quy tắc dạy trong cuốn này 
mà mỗi năm lời thêm 5.000 Mỹ kim. Vô số thương gia bán thêm được hàng, kiếm 
được thân chủ là nhờ ông. Vô số gia đình hòa hợp vui vẻ cũng nhờ ông. 

Học trò ông hăng hái thi hành những quy tắc ông dạy đến nỗi ngày chủ nhật, 
họ kêu điện thoại lại nhà tư của ông để khoe ngay với ông kết quả đã thâu hoạch vì 
họ nóng lòng quá, không đợi hai ngày nữa lại lớp cho ông hay. Có người sau giờ 
giảng của ông, quá xúc động về những ý tưởng trong bài mà ở lại lớp bàn cãi với 
bạn bè cho tới ba giờ sáng mới về nhà. Tới nhà, suốt đêm trằn trọc vì nghĩ tới 
những lầm lỡ của mình hồi trước và tới những thành công sẽ thu hoạch được sau 
này. Mà người đó đâu phải là một anh chàng thơ ngây. Ông ta làm chủ một cửa 
hàng bán mỹ phẩm, đã lịch thiệp lại kinh nghiệm lõi đời, nói ba thứ tiếng và xuất 
thân ở hai trường đại học ngoại quốc. 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 63 
 

Còn nhiều bằng cớ nữa, chúng tôi không muốn kể thêm ra đây sợ nhàm tai 
độc giả, chỉ xin đan cử một con số sau này:  

Đã có trên ba triệu rưỡi cuốn (3.500.000) bán rồi. Một nhà xuất bản bên Anh 
xin phép in lại bán trong đế quốc Anh. Một nhà xuất bản Pháp đã xin dịch và lần 
đầu in không dưới 100.000 cuốn. Chắc chắn những nước như Nga, Đức đều dịch ra 
cả. (5) 

4. Triết lý trong sách 

Những phương pháp chỉ trong sách ra sao mà có kết quả vĩ đại như vậy? Tâm 
lý đó ra sao? Thưa các bạn, không có gì hết. Tâm lý không mới mẻ gì hết. 

Không ai ở đời mà không nhờ cậy tới người khác. Muốn làm một việc gì cũng 
phải có người giúp sức. Robinson Crusoé nếu là nhân vật có thật cũng không ra 
ngoài lệ đó, cho nên tác giả Daniel Defoe, mới đầu muốn cho nhân vật trong truyện 
của mình sống trơ trọi trong một hoang đảo giữa biển cả, mà rồi sau phải tạo thêm 
một nhân vật nữa là anh mọi Friday để làm bạn với Robinson và giúp y. 

Mà lẽ thường, người khác có thiện cảm với ta thì mới giúp ta, cho nên vấn đề 
thứ nhất là phải gây thiện cảm với người chung quanh ta, từ người thân trong nhà 
cho tới người sơ, cả những người mà ta chỉ gặp một hai lần trong suốt đời ta nữa. 

Họ có thiện cảm với ta rồi, chưa đủ, phải làm sao cho họ cũng có một ý nghĩ 
như ta rồi mới hợp tác với ta, giúp ta được. Đó là điều kiện thứ nhì. 

Sau cùng, nếu trong khi họ giúp ta mà họ không làm vừa ý ta, thì ta phải khéo 
léo biết cách sửa đổi tính tình, phương pháp của họ mà họ không giận dữ, không 
phật ý, vẫn giữ thiện cảm với ta. Đó là điều kiện thứ ba. 

Mà đó cũng là ba phần chính trong cuốn này. Trong ba phần ấy, tác giả chỉ 
cho ta: 

6 cách gây thiện cảm 

12 cách dẫn dụ người khác cho họ nghĩ như mình 

9 cách sửa tính người mà không làm cho họ giận dữ, phật ý. 

Hai mươi bảy cách đó đem áp dụng với người nào và ở đâu cũng được hết. 
Nhưng riêng giữa đời sống vợ chồng, tác giả có thêm 7 cách để tăng hạnh phúc 
trong gia đình. Tổng cộng là 34 điều, giảng trong 34 chương, với một chương riêng 
chỉ cho ta cách viết thư sao cho người nhận thư vui lòng. 
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Kể ra 35 chương cũng hơi nhiều. Nhưng tất cả những quy tắc đó đều có thể 
thu lại trong quy tắc chính sau này: 

Muốn cho người khác mến ta và vui lòng giúp ta thì ta phải làm cho họ vừa 
lòng đã. Ta phải tự đặt vào lập trường của người, hiểu quan điểm của người và xét 
xem họ muốn gì rồi cho họ cái đó. Dễ kiếm được cái mà người ta muốn lắm. Vì loài 
người, tuy địa vị, giáo dục, hoàn cảnh khác nhau rất xa, nhưng tâm lý thì cũng vẫn 
là một tâm lý chung. Hễ ta muốn cái gì thì người khác cũng muốn cái đó. Ta muốn 
cái gì thì cho người cái đó; ta không muốn cái gì thì đừng bắt người chịu cái đó. 
Như vậy ai cũng bằng lòng ta hết. 

Mà ta muốn gì? Và không muốn gì? Trả lời hai câu đó, là biết được cái bí 
quyết đắc nhân tâm. Tác giả đã trả lời cho ta trong phần thứ nhất: “Những thuật căn 
bản để dẫn đạo người”. 

Tác gỉả nói: Các nhà tâm lý cổ kim Đức qua Mỹ, từ Freud cho tới John 
Dewey, Abraham Lincoln đều nhận rằng thị dục mạnh nhất của nhân loại là thị dục 
huyễn ngã, nghĩa là cái lòng muốn được người khác cho mình là quan trọng và 
trọng mình. Thị dục đó mạnh nhất mà lại ít khi được thỏa mãn nhất, vì ít khi chúng 
ta được người khác nhận chân giá trị của ta mà khen ta lắm. 

Lòng muốn được người khác khen và không muốn bị ai chê, chỉ trích, đã làm 
tâm lý chung của loài người, thì hành động của ta tất nhiên là tìm cách khen mọi 
người, đừng chê bai, chỉ trích ai hết và khi bất đắc dĩ phải chỉ trích thì nhận lỗi mình 
trước đi rồi hãy lựa lời nói sao cho người khỏi mất lòng, cho khỏi làm thương tổn 
lòng tự ái của người. 

Tất cả phần tâm lý thực hành trong cuốn này chỉ tóm lại trong câu đó. 

Nhưng xin các bạn nhớ kỹ: khen và nịnh khác nhau xa lắm. Biết khen là một 
hành vi cao cả bao nhiêu thì nịnh là một hành vi đê tiện bấy nhiêu. Biết khen người 
là biết có đại lượng bỏ qua những tật xấu của người - ai mà không có tật xấu? - để 
chỉ thấy những đức tính của người thôi. Lời khen phải luôn luôn thành thật. Nịnh, 
trái lại, là tự hạ mình xuống, quá ca tụng người về những chỗ mà trong thâm tâm 
mình, mình không phục và dùng những lời lẽ bợm bãi, đê tiện giả dối để làm vừa 
lòng người, hầu kiếm những lợi nhỏ nhen. Biết thành thật khen, ta sẽ thành công, 
mà nịnh thì sẽ thất bại, vì chúng ta thích được người khác thành thật khen bao nhiêu 
thì lại ghét, khinh những kẻ nịnh ta bấy nhiêu. 

Tác giả chú trọng đến điều đó lắm, cho nên có nói ở cuối phần V: “Những 
phương pháp trong cuốn này chỉ có kết quả khi nó được áp dụng một cách chân 
thành, tự đáy lòng mà ra. Những điều tôi chỉ cho bạn không phải là những thuật 
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xảo thủ, những mánh khóe để thành công đâu. Không. Nó là một quan niệm mới về 
nhân sinh, một triết lý mới”. 

Triết lý mới? Không! Không mới chi hết. Hai ngàn năm trăm năm trước, đức 
Khổng Tử đã nói: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”. 

Sau Ngài, đức Giê Su cũng khuyên đệ tử như vậy. Đồng thời với Ngài, đức 
Thích Ca cũng răn đời như vậy, và 1.000 năm trước Thích Ca, đạo Bà La Môn cũng 
dạy loài người như vậy. 

Triết lý đó cũ như trái đất. Nhưng các hiền triết chỉ nói vắn tắt, cho nên bọn 
phàm nhân chúng ta không để ý tới mà loài người, tới bây giờ vẫn còn bủn xỉn lời 
khen mà phung phí lời chê, vẫn đeo cái đãy hai túi, túi đựng trước để lỗi người, còn 
túi ở sau lưng giấu lỗi của mình, vẫn: 

Chân mình những lấm mê mê 
Lại cầm bó đuốc mà dê chân người! 

Dale Carnegie đã có công đem triết lý đó ra phân tích, bình phẩm một cách 
mới mẻ, chỉ cách thực hành ra sao và vạch ra những lợi cho ta, dẫn chứng những 
chứng cứ hiển nhiên cho nên cuốn sách này hợp với trình độ của ta hơn và đọc rồi 
ta thâm tín, hăng hái thi hành ngay. 

Triết lý tuy cũ, nhưng theo được thì nhân sinh quan của chúng ta thay đổi hẳn. 
Ta sẽ đại độ và yêu đời, không dám chê ai nữa mà thành thật muốn khen cả mọi 
người. Ta sẽ không cho kẻ khác là kém ta nữa mà thấy người nào cũng có chỗ cho 
ta học được, ta không dèm pha nhau, ganh ghét nhau, mà giúp đỡ lẫn nhau, thương 
yêu lẫn nhau. 

Nếu ai cũng theo được như vậy thì loài người đã chẳng đạt được đạo Bác ái 
của Giê Su, đạo Từ bi của Thích Ca và đạo Nhân của Khổng Tử rồi ư? Mà thế kỷ 
thứ XX này đâu còn là thế kỷ của bom nguyên tử, bom khinh khí nữa! Cho nên, 
triết lý tuy cũ, nhưng từ trước không theo, bây giờ ta mới theo, thì cũng là mới! 
Đem một triết lý từ ngàn xưa khoác cho một chiếc áo cực mới, hợp thời như vậy, 
mới thấy người Mỹ Dale Carnegie là một. Ông thực là đáng đệ tử của hết thảy các 
hiền triết cổ kim. 

5. Đặc điểm cuốn sách 

Trở lên trên là nói về ý tưởng trong sách. Còn về lời văn và sự trình bày thì có 
nhiều chỗ chúng tôi nghĩ khác tác giả, nhưng phải nhận rằng sách có rất nhiều đặc 
sắc. 
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Trước hết, về phương diện tài liệu, dẫn chứng thì thật hoàn toàn đầy đủ. Trong 
một chương, phần lý thuyết chỉ có vài hàng, còn bao nhiêu là dẫn chứng hết. Những 
chuyện ông dẫn ra đều là những chuyện thật trong đời ông, đời các học trò của ông 
(mà học trò của ông có hàng vạn người trong đó có các giai cấp, các nghề nghiệp), 
hoặc trong đời các danh nhân còn sống hay đã khuất. 

Chuyện lựa chọn kỹ, đã nhiều lý thú mà lời văn lại gọn gàng, sáng sủa, rất vui 
vẻ, có duyên, thỉnh thoảng có cái khí vị hài hước tế nhị của người Mỹ. Cho nên tuy 
là sách dạy về tâm lý thực hành mà đọc mê như tiểu thuyết, coi nhiều lần không 
chán. 

Sau cùng sách chỉ cho ta cách hành động. Herbert Spencer nói: “Mục đích của 
giáo dục không phải là để biết, mà để hành động”. Như vậy, cuốn này đáng là cuốn 
giáo khoa ích lợi vào bậc nhất. 

IV. CHÚNG TÔI LƯỢC DỊCH RA SAO? 

Vì sách không phải là tác phẩm về văn chương cho nên chúng tôi không dịch 
từng lời, từng chữ. Dịch như vậy e có chỗ ngây ngô vì phong tục người Mỹ có 
nhiều chỗ không hợp với phong tục của ta. Cho nên chúng tôi chỉ dịch sao cho rõ 
ràng và ít phản ý của tác giả. 

Có một vài chỗ chúng tôi tự ý sửa đổi cho hợp với phong tục và tâm hồn của 
ta. Những chỗ đó chúng tôi đều có chỉ rõ trong sách. Những chỗ nào cần phải giảng 
thêm cho dễ hiểu thì chúng tôi đều chú thích ở cuối trang. Trong nguyên văn không 
có chú thích. Các chú thích đều của chúng tôi. Những chuyện mà phần đông người 
mình không đọc sách Âu Mỹ, không quen phong tục của họ, đọc tới thấy bỡ ngỡ, 
thì chúng tôi tự ý tóm tắt lại cho độc giả khỏi chán. Tóm lại, chúng tôi chỉ lược 
dịch, chứ không dám nhận là dịch sát. 

V. XIN BẠN HÃY THỬ NGHIỆM ĐI 

Sau cùng, chúng tôi nhận thấy có vài quy tắc áp dụng ở Mỹ có kết quả mỹ 
mãn, mà áp dụng ở nước ta vị tất đã có nhiều kết quả, vì lẽ tâm hồn, phong tục 
người Mỹ có chỗ khác ta. Để khỏi nhàm tai độc giả, chúng tôi chỉ xin đan cử một 
thí dụ: đọc phần thứ V chẳng hạn, chắc bạn cũng sẽ nhận thấy rằng những bức thư 
mầu nhiệm trong phần đó chưa chắc đã được mầu nhiệm ở nước ta, có lẽ vì mình 
không chú ý tới những tiểu tiết trong thư bằng người Mỹ. 

Cổ nhân đã nói: “Tận tín thư bất như vô thư”. (Tin hết ở sách thì tốt hơn là 
đừng đọc sách). Vậy ta có quyền ngờ vực vài lời của tác giả. Chính Dale Carnegie 
cũng đã khuyên ta trong chương X, phần III: “Một vị thuốc không trị được hết 
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bệnh, hợp với người này, chưa nhất định hợp với người khác. Nếu phương pháp của 
bạn có kết quả thì thay đổi làm chi? Còn nếu trái lại, thì cứ thí nghiệm phương 
pháp của tôi đi, có thiệt gì cho bạn đâu”? 

Vậy xin các bạn thực hành những quy tắc trong cuốn này xem sao. Riêng 
chúng tôi, chúng tôi đã thí nghiệm và đã thấy kết quả mỹ mãn. 

VI. SỰ MONG ƯỚC CỦA CHÚNG TÔI 

Chúng tôi đã quá dài dòng trong bài tựa, xin độc giả tha cho lỗi đó và cả 
những chỗ sơ sót trong bản dịch này nữa. Chúng tôi chỉ vì thấy sách có ích mà rán 
dịch ra để giới thiệu với độc giả vậy thôi. 

Nếu cuốn sách này chỉ giúp cho các bạn nhớ rằng việc gì cũng vậy “có ta mà 
cũng có người ở trong”: ta đứng vào lập trường của ta mà xét người thì người cũng 
đứng vào lập trường của người mà xét ta; ta tự đặt vào lập trường của người mà xét 
người, thì người cũng tự đặt vào lập trường của ta mà xét ta; và như vậy ta sẽ khoan 
hồng với nhau, đời ta sẽ vui vẻ thêm lên, bạn bè của ta sẽ nhiều hơn, vâng, nếu cuốn 
sách này chỉ giúp các bạn được bấy nhiêu thôi, thì chúng tôi cũng đã được mãn 
nguyện lắm rồi. 

Và bây giờ xin các bạn đốt điếu thuốc thơm rồi lật trang. 

Long Xuyên ngày 25 - XII - 1950 
Dịch giả NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản của NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tháng 1/2006, trang 7-29. 
  
----------------- 
 1 Xin đừng lộn với Dale Caernegie, tác giả cuốn này. 
2 Trong chương trình các học đường bên Mỹ có những lớp huấn luyện khoa lý 
luận. Thầy giáo nêu ra một vấn đề, hoặc về khoa học, văn học hay tâm lý học, 
giao cho một trò có trách nhiệm bênh vực vấn đề đó, trong khi anh em cùng 
lớp có bổn phận tìm mọi lẽ để chỉ trích quan niệm của diễn giả. 
3 Ông mất hồi 1955, bà thay ông điều khiển lớp Dale Carnegie course, và công 
việc mỗi ngày mỗi phát đạt. Theo báo Chính Luận ngày 17-2-1966 thì hiện 
nay khắp thế giới, từ Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, tới Âu châu, Úc châu, Nam Mỹ, 
Nam Phi, Phi Luật Tân, Hương Cảng… có tới 800 lớp đó và số người tốt 
nghiệp đã lên tới một triệu. 
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4 Theo hối suất năm 1966 thì tới 7.000 - 8.000 đồng. 
5 Hiện nay đã bán được 6 triệu cuốn. Tôi đã thấy ở Chợ Lớn một bản dịch ra 
Hoa văn. (Chú thích in lần thứ 7 năm 1959). 

 

 

TỰA 

ĐỂ HIỂU VĂN PHẠM 

(Loại: Ngữ học. NXB Phạm Văn Tươi, xuất bản lần đầu năm 1952). 

 

Một học sinh theo lớp đệ lục (1) ban Trung học ở Huế viết thư cho tôi có 
đoạn sau này: 

“Chúng tôi học môn văn phạm Việt Nam một cách uể oải, miễn cưỡng chỉ cốt 
để vâng lời thầy chứ trong thâm tâm vẫn mong đến giờ văn phạm được thầy giảng 
cho một ít thành ngữ, điển tích thì lợi biết bao!” 

Một giáo sư bạn của tôi đã nói: “Bao nhiêu học sinh giỏi Việt văn không phải 
nhờ học văn phạm mà giỏi và nếu hỏi về tự loại thì họ tru trơ (bơ bơ) không biết gì 
cả. Nếu có biết cũng là dựa theo văn phạm Pháp mà đáp”. 

Một ông khác thú rằng: “Phải dạy văn phạm Việt Nam cho đúng chương trình, 
chứ có ích lợi gì đâu”. Ông nào thân tín nhất thì bảo: “Môn đó cũng có ích đôi 
phần cho học sinh nhỏ chưa biết cách đặt câu. Còn nếu quan tâm tới nó như văn 
phạm Pháp thì thừa”. 

Riêng về phần tôi, khi viết một câu nào, không bao giờ tôi để ý đến văn phạm 
hết, miễn đọc xuôi tai là được. Và tôi tưởng ai cũng thế cả. Văn phạm Việt Nam 
không cần thiết bằng văn phạm Pháp”. (2) 

Thì ra ý kiến của giáo sư và học sinh ở Trung Việt cũng như ý kiến của giáo 
sư và học sinh ở Nam Việt này và chắc ở Bắc Việt cũng vậy. 

Phần đông thấy môn văn phạm Việt Nam vô ích hoặc không quan trọng mà 
cũng phải dạy, phải học cho “đúng chương trình”. Tình thế đó không nên kéo dài 
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nữa. Ta phải làm sao chứ? Nếu môn ấy hoàn toàn vô ích thì bỏ hẳn nó đi, nếu nó 
chỉ lợi “đôi phần” thì rút bớt nó lại. Bỏ hẳn thì chúng tôi không muốn, xin rút bớt 
lại. Đó là mục đích của chúng tôi trong tập nhỏ này. 

Chúng tôi không có ý viết lại một cuốn văn phạm đầy đủ, chỉ xin đưa ra vài ý 
nghĩ, chủ ý là làm sao cho văn phạm Việt Nam hợp với đặc tính của tiếng Việt 
hơn, để cho sách văn phạm được giản tiện hơn, học sinh đọc bớt chán, thầy dạy 
cũng bớt mệt, thứ nhất là để cho anh em lớn tuổi có thể tự học được. 

Trải mấy ngàn năm, tiếng Việt của ta mãi tới lúc này mới bắt đầu được đặt 
vào địa vị xứng đáng trong các trường học. Phải được toàn dân vun bón nó mới 
mau phát triển được. Nghĩ vậy, cho nên chúng tôi không ngại tự lực thô thiển, nêu 
ra vài vấn đề để các bạn cùng bàn, hầu tìm cách viết sách văn phạm ra sao cho hợp 
lý và dễ hiểu. Nếu trong mười ý trúng được một hai thì đã là quá chỗ sở nguyện 
của chúng tôi rồi; nhưng nếu sai cả mà gợi được trong óc các bạn những ý tưởng 
khác trúng hơn thì chúng tôi tưởng cuốn này cũng không phải là vô ích vậy. 

Quan niệm của chúng tôi có hơi khác quan niệm của nhiều học giả. Đã bàn 
chung một vấn đề thì lẽ ấy tất nhiên. Nhưng như vậy không phải là chúng tôi 
không trọng lòng nhiệt thành với tiếng Việt của các vị ấy và không nhận chân giá 
trị những khảo cứu xuất bản từ trước tới nay. 

Nhất là cuốn Việt Nam văn phạm của các ông Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ và 
Phạm Duy Khiêm, dù có nhiều chỗ phải sửa đổi lại, nhưng vẫn là cuốn đầu tiên về 
loại ấy, viết một cách có khoa học, đã giúp cho giáo sư và học sinh rất nhiều và 
còn giúp cho các nhà nghiên cứu văn phạm sau này nữa. Chúng tôi vẫn nhớ công 
của những vị đi tiên phong mở đường khai lối đó. 

Long Xuyên, ngày 15 tháng 5 năm 1952. 
Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê, Tập III - Ngữ học  

do Nguyễn Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu.  
NXB Văn Học, quý I/2006, tr. 9-10. 

 
 
 

---------- 
1 Đệ lục: tức là lớp Bảy bây giờ. 
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2 Đoạn này tôi giữ đúng ý, chỉ sửa lời cho xuôi tai và sắp lại ý cho có thứ tự 
thôi. Văn phạm bây giờ gọi là Ngữ pháp. 
* Bộ Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê do Nguyễn Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn, 
giới thiệu gồm 4 tập, khổ lớn: 16 x 24cm, chữ nhỏ: Tập I - Triết học,  1.466 
trang; Tập II - Sử học, 1.270 trang, Tập III - Ngữ học, 1.348 trang, Tập IV - 
Văn học, 1.488 trang. Thật là một Tuyển tập đồ sộ, giá trị, cần có trong tủ 
sách gia đình. (NHĐ). 

 

TỰA  

LUYỆN VĂN 

(Loại: Văn học [3 cuốn]. Cuốn I, NXB P. Văn Tươi - 1955;  
cuốn II & III do Nguyễn Hiến Lê xuất bản năm 1957). 

 

Từ năm 1954, Việt ngữ đã bước qua một giai đoạn mới, được nâng lên địa vị 
xứng đáng của nó, dùng làm chuyển ngữ trong các ban tiểu và trung học. 

Tuy vẫn còn vài kẻ ngoan cố, viết sách, báo hô hào đi ngược lại trào lưu, trở 
lại chương trình giáo dục hồi tiền chiến, nhưng trước thái độ ấy ta chỉ nên cười chứ 
không nên giận. 

Điều đáng buồn là mấy năm nay, phần đông người ta viết tiếng Việt mỗi ngày 
mỗi cẩu thả. Chúng ta đối với tiếng mẹ cơ hồ như một thanh niên xử bạc với tình 
nhân: chưa bén tiếng thì đeo đai, đã quen hơi thì lãnh đạm. 

Trong các trường học đều có thêm giờ Việt ngữ thật đấy, nhưng học sinh ở 
Nam Việt này viết văn tệ hơn hồi xưa nhiều. Đọc các bài luận của các em bực 
trung năm thứ tư (1), ta còn thấy đầy những lỗi chính tả, những tiếng dùng sai và 
những câu không đầu không đuôi, huênh hoang, vô nghĩa. Thậm chí có em còn lầm 
“ít” và “ích” lỗi còn nặng gấp trăm lần chữ tác đánh chữ tộ của các thầy khóa hồi 
xưa. Đưa cho một đoạn văn xuôi, tôi chưa nói cái món thơ khó hiểu đâu đấy nhé, 
các em cũng không phân biệt được cái hay cùng dở. 

Mở một tờ báo, chưa đọc hết những hàng, ta đã gặp những lỗi không sao tha 
thứ nổi. Ngay trong những “tít” thỉnh thoảng chúng ta cũng lượm được những “hạt 
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đậu dọn” lớn bằng quả trứng gà. Bạn nào mà đã chẳng phải nghe những lời phàn 
nàn về tình hình suy đồi của báo chí Việt ngữ ngày nay, tôi nhắc lại làm chi nữa? 

Còn vào tiệm sách, nhờ cô bán hàng chỉ cho một cuốn nào bán chạy nhất thì 
tất cô sẽ đưa ra một tiểu thuyết bìa in 5 - 6 màu. Nhưng mới lật vài trang, bạn đã 
phải bực mình vì văn sĩ viết như một học sinh học lớp đệ lục. (2) 

Tôi nói ngoa ư? Xin bạn chịu khó đọc những tác phẩm xuất bản gần đây, đã 
được giải nhất trong một cuộc thi văn chương hoặc được bán tới nghìn thứ 7, thứ 8 
trong vòng 5 - 6 tháng sẽ thấy tác giả, cho hoa lý có màu tím sẫm, muốn nói im 
thin thít mà viết là im then thét, lẫn lộn “chỉ vẽ” với “bày vẽ”, mới nói một thanh 
gươm đẫm máu người rồi lại bảo rằng nó bằng gỗ, và viết những câu như sau này: 

Với Tarzan trẻ con nào cũng thích. 
Tiểu thuyết hấp thụ lòng người rất dễ, 
Nhưng cả thảy tôi đều đè nén. 

Tội nghiệp cho Việt ngữ! Mà cũng đáng thương cho thanh niên phải đọc 
những loại văn như vậy! 

Có nhiều nguyên nhân lắm. Các nhà văn, nhà báo, nhà xuất bản đều chịu trách 
nhiệm hết. Nhưng họ chỉ là những người bán, lỗi chính là ở những người mua, ở 
những độc giả không phân biệt được văn hay và dở. (Không mua thì làm sao có 
người bán?) Mà phần đông độc giả không xét nổi giá trị của tác phẩm, cũng do 
cách dạy dỗ ở học đường. 

Trong một số trường ở Nam Việt Nam môn Việt ngữ thường giao cho những 
“giáo sư” không thể dạy môn gì khác hoặc chịu lãnh một số lương rẻ nhất. Hình 
như nhiều ông Hiệu trưởng còn cho Việt ngữ là một môn phụ. 

Tới phương pháp dạy, cũng chưa được hoàn hảo. 

Các em 11, 12 tuổi viết một câu ngắn còn chưa xuôi mà đã phải đọc những 
truyện cổ như Lục súc tranh công, Trinh thử… và làm quen với lối hành văn cách 
đây hằng mấy thế kỷ. Tôi biết, người Pháp cũng bắt các học sinh lớp đệ thất, đệ lục 
học những tác phẩm cổ điển của Molière, Corneille… trong đó câu văn nặng nề, 
dài lê thê, đầy những “qui”, “que”… Nhưng ta phải xét họ có lý không rồi mới bắt 
chước chứ! Họ có lý không, thưa bạn? Riêng tôi, tôi chỉ thấy họ nhồi sọ trẻ em. 
Bạn cứ hỏi một học sinh đệ lục ở trường Pháp, sẽ thấy sự vô ích của một lối dạy 
như vậy. Ta chê các cụ hồi xưa  bắt trẻ nhỏ phải học Tứ thư và Ngũ kinh, nhưng 
trong các trường học bây giờ thiếu gì “kinh” và “thư” thứ mới! 
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Ta cũng lại bắt chước người, lựa toàn những bài văn hay, không có lấy một 
vết cho học sinh học mà không bao giờ đưa ra một vài bài dở để các em so sánh (3), 
như vậy thì làm sao các em tự phân biệt được đâu là ngọc đâu là đá? Có khác gì, 
chỉ bày toàn những ve thuốc chính hiệu cho các em coi, để rồi tới khi ra chợ, gặp 
những ve thuốc giả hiệu, các em làm sao nhận ra được? 

Bạn nói: “Cần gì phải chỉ những đoạn văn đó nữa? Những lỗi trong bài văn 
của các em chẳng đủ rồi ư?” 

 

 
 

Luyện Văn (Trọn bộ) – Nguyễn Hiến Lê 
 

- Thưa chưa đủ vì văn của các em khác xa văn kiểu mẫu, nên các em dễ thấy 
lỗi. Nhưng còn những văn dở của các nhà tiểu thuyết gia bàn ba bàn tư thì các em 
không phân biệt nổi đâu! 

Chính vì phương pháp dạy Việt ngữ thiếu sót như vậy mà nhiều học sinh có 
bằng Thành chung (4) hoặc Tú tài vẫn ham đọc những tiểu thuyết viết cẩu thả bán 
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đầy trong các tiệm sách. Các em đã lười suy nghĩ, lại không biết cái Đẹp ở đâu thì 
làm sao yêu được cái Đẹp? 

Cần có một cuốn sách mục đích là bổ túc những sách dạy Việt ngữ trong các 
trường Trung học, mà phương tiện là:  

*đối chiếu những đoạn văn hay và dở,  

* vạch ra những chỗ hay và dở,  

* phân tích xem hay ở đâu, dở ở đâu,  

* chỉ cách tránh lỗi và viết văn cho hay. 

Tóm lại, là dùng một lối văn gọn và sáng để chứng minh như nhà toán học - 
một ít sự thực về nghệ thuật viết văn. 

Công việc ấy rất ích lợi, chẳng những giúp thanh niên luyện văn và hiểu văn, 
mà đồng thời còn có thể tẩy trừ một cách gián tiếp những tác phẩm cẩu thả của các 
nhà văn non nớt. 

Tiếc rằng từ trước tới nay chưa ai làm công việc ấy: các nhà có tài thì mắc 
sáng tác, các giáo sư có kinh nghiệm thì lo viết sách giáo khoa. 

Chúng tôi không được dự vào hàng nghệ sĩ ở trên, cũng không phải là nhà 
chuyên môn nhóm dưới, tự nhận còn thiếu tư cách để soạn một cuốn như vậy. 
Nhưng nghĩ ở Pháp, Antoine Albalat viết tiểu thuyết rất tầm thường mà bàn về 
nghệ thuật văn thì rất xác đáng (4), tu viện trưởng Moreux là một nhà văn học mà 
cũng nghiên cứu về văn chương; ở nước ta Vũ Ngọc Phan chưa hề viết truyện dài 
mà phê bình tiểu thuyết; Hoài Thanh không gieo vần bao giờ mà cũng bàn về thơ, 
nghĩ như thế nên chúng tôi không do dự nữa, hãy mạn phép các nhà văn và các 
giáo sư, soạn cuốn này để giúp thanh niên. Rồi đây nếu có vị nào mượn lời người 
xưa mà trách chúng tôi: “Thầy lang thầy hãy chữa trị cho thầy đi đã” thì chúng tôi, 
vốn mong suốt đời học thêm, cũng xin vui lòng nhận lỗi. 

Long Xuyên, ngày 15 tháng 12 năm 1952. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

 
   ---------------------- 
1 Bây giờ là lớp chín. 
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2 Bây giờ là lớp bảy. 
3 Cũng có khi người viết sách giáo khoa vụng lựa, nhưng giáo sư lại không 
mấy người dám chỉ trích những tật trong bài văn trích, cho rằng văn hễ đã 
được trích là hoàn hảo rồi. 
4 Tương đương bằng tốt nghiệp phổ thông cơ sở hiện nay. 

 

 

 

TỰA 

BẢY BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG 

 
(Loại: Tự luyện trí đức. NXB P. Văn Tươi xuất bản lần đầu 1952). 

NGUYỄN HIẾN LÊ, viết phỏng theo quyển Give yourself a chance 
(The seven steps to success) của GORDON BYRON. 

 
 

Nhìn nền trời thăm thẳm, lấp lánh sao vàng, người phương Tây tò mò muốn 
biết trên những vì tinh tú đó có gì và tìm cách chinh phục không trung để đến tận 
nơi quan sát thế giới huyền bí, xa xăm đó; con người ở phương Đông chúng ta chỉ 
nghĩ tới sự bé nhỏ của thân mình, sự yếu ớt của sức mình và cảnh phù du của đời 
mình. Họ chinh phục Thiên nhiên thì ta khuất phục Thiên nhiên. Mọi việc từ việc 
nước, việc nhà, tới việc ăn, việc uống, ta đều cho đã có Hóa công sắp đặt trước, 
gắng sức chẳng những đã vô ích mà còn trái đạo Trời nữa. Họ phấn đấu, tiến thủ, 
còn ta ủy mị, an phận. 

Nhiều khi ta cũng phải nhận có số phận thật. Có những việc xảy ra trong đời 
mà ta chưa thể giảng được và cho là tại số. Khoa học sau này có giảng được không, 
chưa biết. Nhưng ta biết chắc một điều là phần đông chúng ta đều không rõ trước 
được số ta sẽ ra sao hết. Và chính khoa tướng số cũng phải nhận rằng Số không 
phải là cái gì chắc chắn như hai với hai là bốn, rằng Số vẫn có thể dùng sức người 
mà sửa được. Điều đó, may cho chúng ta vì nếu biết chắc đời ta Trời bắt sao phải 
chịu vậy thì kiếp trần này còn có chi đáng sống? Còn việc chi đáng làm? 
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Vậy số mạng, cái bí mật của Hóa công ta chưa hiểu được ấy, cũng chỉ như 
một luồng nước, ta không biết chắc nó sẽ qua đông hay qua tây, và nếu muốn, ta 
vẫn có thể chống với nó. Thế thì thái độ của ta nên ra sao? Nên như cánh bèo chơi 
vơi trên dòng, mặc cho gió táp sóng dồi, may mà tới được một bến có hoa có lá thì 
càng hay, chẳng may trôi ra biển cả, chìm xuống vực sâu thì cũng đành ư? Hay nên 
như con cá tìm nơi nước trong sóng lặng mà tới, vẫy vùng giữa dòng nước; nước 
xuôi thì mau đến mà nước có ngược cũng không bị lôi cuốn tới nơi vô định? 

Huống hồ phương Tây có câu: “Bạn hãy tự giúp bạn đi rồi Trời sẽ giúp bạn”, 
mà phương Đông cũng có câu: “Khuynh giả, phúc chi, tài giả, bồi chi”. Ta chẳng 
thấy những người đương cơn bĩ, một hôm suy nghĩ phấn khởi lên, đầy lòng tự tín 
rồi như có thần linh mách bảo, có sức vô hình đưa đẩy, tâm hồn thay đổi hẳn, hóa 
ra quả quyết vui vẻ hoạt bát hơn, được lòng nhiều người hơn, thông minh hơn và đi 
từ thành công này đến thành công khác đấy ư? Đó chẳng phải tự mình giúp mình 
rồi Trời giúp ư? 
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Cũng có khi họ thất bại vài lần đầu, nhưng nếu họ kiên nhẫn thì trước sau họ 
cũng đạt được mục đích và vận may không phải chỉ tới một lần trong đời người mà 
tới nhiều lần. Ta phải dự bị sẵn sàng rồi đợi, đừng để nó gõ cửa ta trong khi ta mê 
ngủ rồi than rằng nó không tới. Tóm lại, ta phải tự tạo lấy vận may. 

Thấy phần đông người mình thiếu tinh thần phấn đấu của phương Tây, sống 
lây lất, nhắm mắt đưa chân, tới đâu thì tới, cho nên chúng tôi dịch tác phẩm Give 
yourself a chance của Gordon Byron để giới thiệu với các bạn một phương pháp tu 
thân luyện tính, một phương pháp tổ chức cuộc đời của người Âu. (1) 

Gordon Byron là một người Anh. Ông đã thành công rực rỡ trong nhiều ngành 
hoạt động. Hồi nhỏ ông đầu quân rồi lên tới chức đại úy trong đội Pháo binh của 
Anh hoàng. Sau ông bắt đầu học nghề bán hàng và trở nên một viên chỉ huy trong 
công ty ông giúp việc. Ông lại làm cho một công ty quảng cáo và lên tới địa vị 
giám đốc. Ông chưa từng thất bại. Trong công việc trứ tác cũng vậy, ông viết được 
trên 12 cuốn có ích, mà cuốn có danh nhất là cuốn Give yourself a chance xuất bản 
lần đầu năm 1946. 

Đọc cuốn ấy, độc giả sẽ được ông cầm tay dắt lần lần lên bảy bực thang để 
đến cửa đền của thành công. Bảy bực thang đó là: 

1. Luyện lòng tự tín và rèn nghị lực. 
2. Luyện nhân cách. 
3. Đắc nhân tâm. 
4. Luyện tập và giữ gìn thân thể. 
5. Khéo dùng tiếng mẹ đẻ. 
6. Luyện trí. 
7. Kiếm việc làm và dự bị để được thăng cấp. 

Toàn là những điều thực hành ngay được. Còn về kết quả thì trong sách tác 
giả đã đưa ra nhiều thí dụ có thật để chứng minh hiệu quả của phương pháp, nhưng 
chúng tôi tưởng chỉ một quá khứ đầy thành công của ông trong bốn ngành hoạt 
động khác nhau cũng đủ chứng thực nhiều rồi. 

Tôi biết có bạn sẽ nói: “Bảy bực thang đó có vẻ khó leo quá! Phải có nghị lực 
này, phải luyện tánh, luyện trí này…” Cũng hơi khó thật. Nếu dễ thì ai chẳng thành 
công và cuốn này không cần phải viết nữa. Nhưng chúng ta thử nghĩ kỹ xem quả 
có khó lắm không? Để giật được bằng Tú tài hay Cử nhân - chưa xét tới những 
bằng cấp cao hơn - chúng ta mất bao nhiêu công khó nhọc? Học luôn trong 10, 15 
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năm, học ngày học đêm thì chúng ta đủ nghị lực đeo đuổi tới cùng mà luyện tinh 
thần, thân thể và tính tình một ngày một giờ trong năm ba năm thì tại sao lại không 
đủ nghị lực? Mà sự thành công trong việc làm ăn của ta so với thành công ở nhà 
trường bên nào quan trọng? Tại sao ra khỏi trường lại không chịu học nữa? Tại 
sao? Nền giáo dục hồi xưa trọng đức dục hơn trí dục. Nay thì trái lại. Cả hai đều 
thiên lệch hết. Tôi tin rằng sau này thế nào nhân loại cũng phải dung hòa cả hai, 
những cuốn như cuốn này sẽ được làm sách giáo khoa trong ban Trung học (2). Ở 
trường, chúng ta chưa được học, thì ra đời, lại càng cần phải học. Mà có mất công 
gì đâu? Mỗi ngày chỉ cần có một giờ thôi! 

Sách có ích cho mọi hạng người. Ta đương gặp cảnh gió xuôi ư, thì sách sẽ là 
cánh buồm căng thẳng đẩy thuyền ta mau tới bến. Ta đương lung tung trong cánh 
gió ngược ư, sách sẽ là cây sào chống đỡ thuyền ta cho khỏi thụt lùi, khỏi đâm vào 
mõm đá, để tiến lên, mặc dầu chậm chạp - và đợi lúc gió đổi chiều. Vì gió sẽ phải 
đổi chiều. Ta phải luôn luôn dự bị sẵn sàng để đón gió. Vậy chúng tôi xin độc giả 
đọc kỹ cuốn này. Nếu bạn có chút nghị lực thì nó sẽ đánh dấu một khúc quẹo trong 
cuộc đời của bạn và biết đâu chừng, nó chẳng mang lại cho bạn một ngọn gió mới 
để đưa bạn đến bến mà bạn hằng mong tưởng! Sau cùng, còn một điều nữa, xin 
thưa trước với bạn. Khi chúng tôi cho ra cuốn Đắc nhân tâm, chúng tôi được nhiều 
bạn xa gần khuyến khích và khuyên nên tóm tắt lại, nhưng vẫn giữ đủ ý của tác 
giả, để giá sách bớt cao, nhiều người mua được. Vì vậy cuốn này đáng lẽ dịch hết 
(sách sẽ dày trên 300 trang), chúng tôi thu lại còn khoảng 150 trang, và trong một 
vài đoạn, muốn cho được rõ ràng hơn chúng tôi đã sắp đặt lại ý của tác giả. Nhưng 
chúng tôi vẫn giữ đủ ý chính trong sách. Riêng về chương V, tác giả chỉ cách dùng 
tiếng Anh cho khéo, vì tác giả là người Anh, chúng tôi theo đúng đại ý mà áp dụng 
vào tiếng Việt. Ngoài ra, chúng tôi không dám thay đổi chút gì hết. 

 
Long Xuyên, ngày 15 tháng 10 năm 1951 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
 
 
 
 

---------------------------- 
1 Cuốn này là cuốn thứ ba trong loại “Tổ chức” của chúng tôi. Trong hai cuốn 
trước chúng tôi đã chỉ cách “Tổ chức công việc theo khoa học” và tổ chức 
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việc học (tức cuốn Kim chỉ nam của học sinh). Cuốn thứ tư là cuốn Tổ chức 
gia đình và cuốn thứ năm nhan đề là Tổ chức công việc làm ăn. 
2 Trong cuốn Tổ chức công việc theo khoa học, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên 
sao một môn quan trọng như vậy mà chưa được dạy trong các trường Đại học. 
Chúng tôi mới hay rằng ngày 20-8-1947 cả Quốc hội Pháp đã đồng lòng thỏa 
thuận phải dạy ngay môn đó trong các chương trình Đại học, và lần lần sẽ dạy 
trong các trường Trung học và Tiểu học nữa. Nền giáo dục hiện thời của 
chúng ta còn phải sửa đổi nhiều. 
 

 

TỰA 

THẾ HỆ NGÀY MAI 

(Loại Giáo dục – Giáo khoa, xuất bản lần đầu năm 1953) 

 

Ghi chú: 

Chúng tôi không tìm được cuốn này nên không có toàn văn bài Tựa. Tôi đọc 
bài Nguyễn Hiến Lê - Bài Tựa và Bài Giới Thiệu Sách của nhà giáo, nhà văn 
Châu Hải Kỳ trong cuốn Nguyễn Hiến Lê - Cuộc Đời Và Tác Phẩm. Các trích 
đoạn trong Bài Tựa này do ông Châu Hải Kỳ dẫn tôi tâm đắc và thấm thía quá 
nên tạm thời đưa vào đây, chờ khi có điều kiện tôi sẽ bổ sung vậy. 

Nguyễn Hiền-Đức 

 

“Cách đây ba mươi bốn năm, sáng mùng bảy Tết, trời u ám và lành lạnh, ba 
tôi sắp lại cặp sách cho tôi rồi thuê một chiếc xe kéo bánh sắt để đưa tôi tới trường. 

Những câu đối Tết của dãy nhà trên phố hàng Nâu còn nguyên vẹn, đỏ rực rỡ, 
anh ánh nét mực; rặng bàng bên đường trơ trụi xòe nhánh khô đen như xương, 
những chiếc lọng mà giấy, vải đã rách hết. Hai tay ôm cặp da, tôi ngó bờ đê, nghe 
tiếng xe lọc cọc, lòng nửa lo nửa buồn. 
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Tới trường Yên Phụ - một trường đẹp nhất trên đất Việt, nằm bên bờ một con 
sông lịch sử là sông Nhị và bên một bờ hồ cũng lịch sử là hồ Trúc Bạch - ba tôi xin 
cho tôi vào lớp năm. 

Khi rời tay ba tôi để theo bạn vào lớp, tôi rưng rưng nước mắt. Ba tôi dỗ: 

- Vào đi chóng ngoan, cậu ngồi ngoài sân đợi con. 

Suốt một giờ rưỡi đồng hồ, tôi không học được gì, chỉ thỉnh thoảng lấm lét ngó 
ra tìm ba tôi và mong cho mau ra chơi. 

Nghe tiếng trống đánh, tôi hồi hộp đứng lên, bước ra tới sân thì đã thấy ba tôi 
đương đứng ở một gốc nhãn đợi tôi. Ba tôi xoa đầu tôi, hỏi nhiều câu mà không cho 
tôi kịp đáp: 

- Thầy có dễ không? Có hỏi gì con không? Con học được những gì? Bạn ngồi 
bên cạnh con ra sao? 

Hết giờ chơi, tôi lại vào lớp, lần này ít buồn hơn và khi tan học, sắp hàng ra tới 
cửa thì thấy ba tôi vẫn đứng ở gốc nhãn lúc nãy. Tôi hỏi người: 

- Cậu đợi con như vậy có lâu không? 

Người mỉm cười nhìn tôi mà không đáp, sự im lặng ấy thấm thía biết bao? Rồi 
chúng tôi lại lên ngồi một chiếc xe kéo lọc cọc để về nhà. 

Đó là buổi học đầu tiên của tôi. Mỗi lần tới ngày tựu trường, thấy các em nhỏ 
cắp sách đi ngang qua nhà, tôi lại nhớ đến buổi ấy và lần nào lòng tôi cũng rung 
động, thổn thức, bâng khuâng”. (Tựa Thế hệ ngày mai - trang 5, 6). 

----- 

 “Hai mươi lăm năm sau, một buổi sáng tháng tám, trời trong trẻo và mát mẻ, 
nhà tôi và tôi đắt cháu tới trường Bà Phước ở Tân Định, một trường cất theo lối 
mới, nằm dưới bóng một hàng sao vun vút đưa lên một nền trời xanh dịu. Cháu đi 
giữa, mỗi đứa chúng tôi nắm một tay, còn cặp sách thì tôi cầm. 

Tới trường, thì cảnh hai mươi lăm năm trước lại tái diễn, chỉ khác là cháu òa 
lên khóc khi rời tay chúng tôi bước vào lớp. Lúc ấy chúng tôi thấy mằn mặn ở 
cuống họng. Đến giờ chơi chúng tôi cũng đợi cháu ở góc sân; đến giờ về cùng đợi 
cháu ở ngoài cửa, rồi cháu cũng lại hỏi: 

- Ba má đợi con có lâu không? 
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Chúng tôi cũng lại hỏi:  

- Ngồi trong lớp con có ngoan không? Bà Phước có hỏi gì con không? Có dặn 
con gì không? Con có mong tới giờ về không?... 

Thưa các bạn, nhiều bạn đã trải qua ít nhất là một lần như vậy, chắc chắn rằng 
không một cảnh nào buồn hơn, thấm thía hơn. Vì suốt cuộc đời ta, chỉ có những lúc 
ấy là chúng ta đem con chúng ta giao cho một người lạ nhờ uốn nắn, giáo hóa. Phải 
có một lòng tin người mãnh liệt hoặc một lòng thờ ơ đáng tội với tổ tiên và nòi 
giống mới có thể đem thịt của thịt chúng ta, máu của chúng ta giao cho người như 
vậy được. Và chắc có nhiều bạn, sau khi đưa con tới trường lần đầu tiên, về nhà tự 
hỏi: “Không biết việc ta làm đó là phải hay trái? Người lãnh con ta có đáng tin 
không? Phương pháp giáo dục có đáng tin không?” (Tựa Thế hệ ngày mai - trang 7, 
8). 

---------- 

 “Tôi viết cuốn này để tặng những bạn thắc mắc ấy. Dù chưa biết các bạn, tôi 
cũng đã quý các bạn rồi, vì các bạn là những người cha kiểu mẫu, biết lo lắng đến 
sự học con em, tức là đến các thế hệ ngày mai của giống Việt. 

Tôi cũng viết cuốn này để tặng các nhà giáo đã rung động trong lòng khi nghe 
một em bé òa lên khóc lần đầu tiên bước chân vào lớp học, đã nhận thấy rằng một 
lớp học, dù sạch sẽ, sáng sủa, trang hoàng tới đâu đi nữa thì đối với những con em 
năm, sáu tuổi cũng chỉ là những trại giam với giám thị nghiêm khắc. Những khi 
chấp tay sau lưng, đi đi lại lại trong lớp, thấy hàng chục cặp mắt long lanh nhìn 
mình, hàng chục đầu xanh cúi trên giấy trắng, các vị ấy chắc đã thấy được lòng tin 
vô biên của những tâm hồn ngây thơ ấy và của phụ huynh các em nữa. Ở trên đời 
này có lòng tin nào thâm thúy và trong sạch hơn lòng tin ông thầy của các em bé 
không? Lòng tin Trời Phật của người lớn chúng ta vị tất đã bằng: thầy giáo đối với 
các em nhỏ là một vị thần bằng xương bằng thịt, cho nên các em nghe lời thầy hơn 
lời cha mẹ, nhiều khi mến thầy hơn cha mẹ. Những đầu xanh đó, ta muốn nắn ra sao 
thì nắn, muốn nhồi gì vào thì nhồi, muốn hướng nó về đâu cũng được mà có bao giờ 
ta tự hỏi rằng lời dạy của ta có thiệt đúng chưa, phương pháp ta hoàn toàn chưa? Có 
bao giờ ta nghĩ những em nhỏ ấy, trong hai mươi, ba mươi năm nữa sẽ thay ta để 
nắm vận mệnh quốc gia không? Tâm hồn các em trong sạch, đầu óc các em sáng 
suốt thì Tổ quốc sẽ được nhờ, nếu không thì cả nòi giống sẽ lụn bại để đợi lúc bị 
tiêu diệt. Có bao giờ chúng ta thấy ngộp trước nhiệm vụ như quá sức chúng ta đó 
không? 
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Sau cùng tôi cũng viết cuốn này để tặng những bạn tuy không có con cái, 
không có học trò, nhưng yêu em bé một cách nồng nàn, trông thấy cả một trời trong 
trẻo trong cặp mắt đen láy của các em, thấy cả một mùa xuân rực rỡ trên cặp môi 
hồng hồng và hàm răng trắng ngà của các em. Chỉ nghe một tiếng cười giòn giã của 
các em là quên được hết những thăng trầm trong thế sự, những bỉ ổi của lợi danh, 
phải không các bạn? Vừng tráng nhẵn bóng dưới mớ tóc tơ kia chứa biết bao hình 
ảnh tươi sáng, biết bao ý tưởng trong sạch! Người ta nói thiên thần chỉ lơ lửng đâu 
trên chín tầng mây có trăng có gió hoặc thơ thẩn trong cảnh đào nguyên có liễu có 
oanh. Không! Thiên thần ở ngay trên cõi trần này, đương say ngủ trong những chiếc 
nôi xinh xinh hoặc chập chững bên những bà mẹ hiền hậu. Ta đừng vì dại dột hoặc 
biếng nhác mà uốn nắn những thiên thần đó theo những quy tắc vô lý để thành 
những con người ngu xuẩn, bạc ác, tham lam, bạo tàn”. (Tựa Thế hệ ngày mai - 
trang 8, 9). 

 

TỰA 

NGHỆ THUẬT NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG 
(Loại: Tự luyện trí đức. NXB P. Văn Tươi xuất bản lần đầu 1953). 

 
Hùng biện là tư tưởng cháy bùng lên 

(Eloquence is thought on fire) – BRYAN 

Cách đây 16 năm, hồi mới bước chân vào phương Nam này, tôi được một 
anh bạn giới thiệu với một nhà tân học trong một bữa tiệc thân mật. Anh bạn kề tai 
tôi nói: 

- Ông ấy giỏi lắm đấy. Đậu ba bằng cấp đại học. Nói giọng Pháp hơn người 
Pháp ở Paris. 

Nghe vậy, tôi phục vị “anh tài” đó lắm. Ít phút sau, ông ta hỏi tôi: 

- Vous tới đây hồi nào? 

Rồi không đợi trả lời, nhân ngó ra cửa thấy một người mới bước vào, ông ta 
chửi thề luôn một tiếng và xổ luôn một câu trong đó tiếng Pháp và tiếng Việt “đuề 
huề” với nhau rất mực. 
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Từ phút đó, tôi khinh liền vị “anh tài” ấy và mỗi khi gặp ông, tôi đều quay mặt 
đi. Cái tuổi xanh ít giữ được tình cảm! 

Bảy năm sau, tôi đương dạo quanh chợ Bến Thành, bỗng thấy một người thấp, 
nhỏ, ốm yếu xanh xao, tóc gần chấm vai, chiếc sơ - mi cụt tay, vá vai, vá lưng, cả 
quần lẫn áo đen dơ dáy, đôi giày vải trắng đã biến ra màu đất. Tôi không nói quá 
đâu, thưa các bạn, vì tôi không thể nói quá được. Tôi hơi ngạc nhiên thấy anh ngã 
đầu chào người đó một cách kính cẩn, rồi tiến lại hỏi thăm mà lại không giới thiệu 
với tôi. Tôi đứng qua một bên, thỉnh thoảng liếc người lạ và thấy ông ta trong khi 
chuyện trò, cúi gầm mặt như mắc cỡ sượng sùng. Nhưng điều làm cho tôi ngạc 
nhiên nhất là lời lẽ của người lạ thiệt trang trọng, nhã nhặn, văn vẻ nữa, rõ ràng là 
ngôn ngữ của một người học rộng và có giáo dục. 

Khi đôi bên đã chia tay, anh tôi hỏi tôi: 

- Cảm tưởng của chú về người đó ra sao? 

- Trông bề ngoài thì đáng khinh nhưng nghe lời nói thì lại đáng trọng. Ai vậy 
anh? Chắc là con nhà gia thế mà sa sút chứ gì? 

- Đúng. Con một nhà khoa bảng ở Huế! T. K. đấy mà. 

- Ủa. T. K.? Sao anh không giới thiệu với tôi? 

- Nếu chú muốn thiếu gì cơ hội. 

Vì đọc những bài báo của T. K. tôi vốn sẵn lòng mến tác giả. Anh thông chữ 
Pháp và chữ Hán, bình luận thời sự nhiều khi xác đáng, viết văn rất trau chuốt và 
có tài dịch thơ Đường nữa. 

Nhưng ở đây tôi không muốn giới thiệu anh với bạn, chỉ muốn vạch rõ cho 
bạn thấy ảnh hưởng của lời nói tới người lạ ra sao thôi. Đó, một người tôi đương 
trọng mà hóa khinh, một người tôi đương khinh mà hóa trọng chỉ vì ngôn ngữ của 
họ. 

Trong sự giao thiệp thường ngày, lời nói còn quan trọng như vậy, huống hồ 
trong những việc làm của quốc gia. Chắc các bạn đã thấy, nước mình chưa được 
nhiều nhà hùng biện, mà như vậy hại cho Tổ quốc không ít. Tôi có chứng minh 
thêm nữa cũng chỉ là thừa. 

Vây trong đời sống của chúng ta, từ việc cho đến việc nhỏ, lời nói giữ một địa 
vị rất quan trọng mà các trường Trung và Đại học (1) lại không dạy môn nói. 
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Không nhắc chi thời xưa, nhưng tới bây giờ mà môn ấy vẫn chưa có cuốn 
sách nào dạy thì thật cũng đáng buồn! 

Ngôn ngữ là một nghệ thuật ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công hay thất bại, 
vậy mà ta đành phó cho may rủi, đành theo bản năng của ta, may ra thì thuyết phục 
được người khác, chẳng may ra thì họ thờ ơ hoặc oán ghét. Như thế, khác chi một 
nông phu không biết lựa giống chọn đất, cứ gieo càn, làm sao mà trúng mùa được? 
Nghe vậy, tôi càng khen các giáo sư tại một trường nọ đã có sáng kiến tổ chức từ 
mấy năm nay những cuộc bàn cãi giữa các học sinh như nhiều trường ở Mỹ. Công 
việc ấy, không sớm thì muộn, tôi chắc sẽ được nhiều trường hưởng ứng. 

Mục đích chúng tôi soạn cuốn này là để giúp những người nhiệt tâm muốn tập 
cho thanh niên Việt Nam biết nói. Các vị ấy sẽ tìm được ở đây ít nhiều tài liệu, đỡ 
công tra khảo nhiều sách Âu Mỹ. 

Sách này cũng giúp học sinh nữa. Đọc kỹ những chương sau, rồi lại được giáo 
sư luyện tập, chỉ dẫn, dìu dắt, chắc chắn bạn trẻ ấy sẽ có kết quả khả quan. 

Những bạn đã thôi học, đọc cuốn này có lẽ cũng không vô ích vì khi soạn nó, 
chúng tôi theo đúng những quy tắc đã áp dụng trong những cuốn trước của chúng 
tôi, nghĩa là đã chú trọng đến: 

- Sự minh bạch về lời và ý. Chúng tôi rán làm cho các ý liên lạc tự nhiên với 
nhau để các bạn dễ nhớ. 

- Phương pháp phân tích và tổng hợp. Trong mỗi chương, sau khi phân tích ý 
rồi, chúng tôi tổng hợp lại ở một đoạn tóm tắt. Cuối sách có một chương tổng hợp 
đại ý trong sách. 

- Phần thực hành quan trọng hơn phần lý thuyết cho nên trong mỗi chương 
chúng tôi đã dùng nhiều thí dụ mà cuối cuốn lại thêm phần Phụ lục chép nhiều bài 
làm kiểu mẫu nữa. 

Vậy chúng tôi không bàn suông và mong rằng nếu bạn đọc kỹ sẽ không có 
chỗ nào khó hiểu. Chúng tôi không dám hứa rằng các bạn sẽ thành những nhà hùng 
biện cả đâu. Muốn vậy phải kiên tâm đã đành, nhưng còn phải có tài riêng nữa. 
Nhưng chịu thực hành những quy tắc trong sách và đừng bao giờ bỏ qua những cơ 
hội tập nói ở nhà, hoặc trong lớp, trong hãng, trong các cuộc hội họp, thì tài của 
các bạn chắc chắn chỉ trong ít tháng sẽ tiến nhiều. 

Chúng tôi đã nghiên cứu trên 10 cuốn sách của Pháp, Mỹ, Trung Hoa - kể ra 
còn thiếu nhiều lắm - đã lựa lọc, sắp đặt những quy tắc để chỉ dẫn bạn, nhưng 
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chính bạn phải thêm công khó nhọc vào đó mới được, vì áp dụng quy tắc là công 
việc của bạn, chúng tôi không thể làm giùm bạn được. 

Trong Thánh Kinh có câu: “Con phải đổ mồ hôi mới kiếm được miếng ăn”. 
Thức ăn tinh thần cũng vậy. Có một luật bất di bất dịch từ hồi khai thiên lập địa tới 
giờ là: không khó nhọc thì không có kết quả. 

Vậy cuốn sách này nếu ích lợi được phần nào cũng nhờ công lao thực hành 
của bạn, và chúng tôi xin thành tâm cám ơn bạn trước. 

Long Xuyên, ngày 13 tháng 3 d. l. năm 1952. 
Theo bản của NXB Văn hóa Thông tin, tháng 10/2011, tr. 6-8.  

-------------- 
Nghệ thuật nói trước công chúng in lần thứ 16 (có sửa chữa). 

TỰA 

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH 

(Loại: Tự luyện trí đức. NXB P. Văn Tươi xuất bản lần đầu 1953). 

Các cụ mất hồi đầu thế kỷ, bây giờ có sống lại mà đứng ở đường Lê Lợi tại 
Sài Gòn trong các giờ tan sở, chắc phải hoảng lên và la: 

- Có giặc cướp hay đám cháy nào thế này? Sao mà thiên hạ chạy tíu tít, vẻ mặt 
đăm đăm như vậy? 

Chỉ đứng độ năm phút, nhìn lớp sóng người qua lại, nghe tiếng chuông, tiếng 
còi, các cụ cũng đủ choáng váng và hồi hộp. 

Nếu các cụ lại sống chung với chúng ta một buổi sáng thôi, thấy chúng ta mới 
sáu giờ đã dậy tập thể dục, rửa mặt, tắm gội, hấp tấp mặc quần áo, húp vội một ly 
sữa rồi bổ nhào ra ngoài phố, tới đầu đường, liệng một đồng bạc, giựt một số báo, 
leo lên ô tô buýt, tới 12 giờ rưỡi mới về, mặt bơ phờ, nuốt mấy miếng cơm rồi lăn 
ra ngủ, nếu các cụ thấy như vậy, thì các cụ tất mau mau từ biệt chúng ta để vào 
rừng ở, dầu chúng ta có đem hết thảy những tiện nghi, xảo diệu của khoa học để dụ 
dỗ, giữ các cụ ở lại, cũng luống công vô ích. 

Từ sau đại chiến thứ hai, đời sống chúng ta ồ ạt quá, gần như đời sống tại các 
kinh đô ở Âu Mỹ. 
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Tám giờ sáng một ngày làm việc mà bạn thấy ai vơ vẩn ở bờ sông Sài Gòn, 
ngắm mây ngắm nước, tất bạn sẽ ngờ người đó muốn tìm chỗ trầm mình; gặp ai 
ung dung tản bộ, ngâm thơ trong một công viên, chắc bạn sẽ bỉu môi chê là “thi sĩ 
mơ mộng” nếu không nghi người đó mắc bệnh thần kinh, phải đưa vào nhà thương 
Biên Hòa. 

Chúng ta không còn quan niệm được thú nhàn của cổ nhân nữa. Mỗi ngày vẫn 
chỉ có 24 giờ mà công việc thì tăng lên biết bao nhiêu! Công việc tăng vì nhu cầu 
tăng. Ta không thể sống như Nhan Hồi với một giỏ cơm, một bầu nước; ta cũng 
không thể sống như một cụ đồ nho với vài manh áo kép và đơn. Nội khoản chi phí 
về sách báo của chúng ta đủ nuôi một gia đình hồi trước. 

Khi ta có thêm một nhu cầu, ta chẳng những mất thì giở để thỏa mãn nó, mà 
còn mất thì giờ kiếm tiền để có phương tiện thỏa mãn nó nữa. Nhu cầu hót tóc 
chẳng hạn. Mỗi tuần hoặc nửa tháng ta phải bỏ ra nửa giờ để hớt tóc, lại phải làm 
việc thêm một chút để kiếm được 5 - 10 đồng trả công người thợ. Có khi một nhu 
cầu tạo ra ba bốn nhu cầu khác. 

Nhu cầu sẽ còn mỗi ngày một tăng thêm không biết thế nào là cùng. Bạn thử 
tưởng tượng như vậy đời chúng ta sẽ còn bận rộn biết bao nhiêu! 

Hiện nay, trong phần đông các gia đình, một người không còn kiếm tiền đủ để 
nuôi 5 - 6 người có khi cả chục người như hồi xưa. Tại các châu thành lớn, nhiều 
gia đình chưa có con mà cả chồng lẫn vợ phải làm việc cực nhọc mới đủ ăn. Công 
việc nhà phải bỏ bê. Người nào có phước thì được mẹ già trông nom giùm. 

Mà kiếm được người ở bây giờ, không phải là việc dễ. Ông Tham ông Phán 
thời nay đừng hy vọng gì nuôi một anh xe, một anh bếp, một vú già và một chị sen 
hoặc anh bồi cho mỗi cô mỗi cậu nữa. Không ai ham cảnh “cơm thầy cơm cô” và 
trong xã hội, không thiếu gì công việc cho anh em lao động. 

Người ở đã khó kiếm lại khó giữ. Họ đã biết nhân phẩm, quyền lợi của họ: họ 
hiểu rằng về mặt pháp luật, họ bình đẳng với chủ nhân nên không chịu để chủ bóc 
lột, bắt làm việc quần quật từ sáng đến tối, tháng này qua tháng khác. Họ muốn 
nghỉ ngơi mỗi ngày vài giờ, mỗi tuần nửa ngày, mỗi năm dăm bảy ngày. Họ có lý 
và những kẻ lạc hậu mới không chịu cho họ những điều họ đòi hỏi ấy. 

Tóm lại, tình cảnh của phần đông các gia đình ở châu thành bây giờ như vậy: 

- Công việc trong nhà rất nhiều. 

- Thời giờ của người chủ thời ít.  
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- Mà người ở khó kiếm, không chịu làm nhiều giờ như hồi xưa. 

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, người ở sẽ hiếm như Âu Mỹ và những gia đình trung 
lưu chỉ còn cách mướn người chuyên môn mỗi ngày lại nhà làm một vài công việc 
nào đó trong một thời gian nhất định thôi. 

Trở lại thời trước đã không được mà than tiếc nó chỉ vô ích. Thời đã mới, cách 
sống đã mới thì cách làm việc cũng phải mới. Ta phải biết tổ chức công việc trong 
nhà cũng như công việc trong sở, trong hãng. Tình thế bắt buộc ta như vậy mà sự 
thế tất nhiên phải tới như vậy. 

Ở Mỹ, sau khi khóa học tổ chức đã được áp dụng trong kỹ nghệ, tức là có 
những người đem thực hành nó trong gia đình, mà người đầu tiên là ông F. 
Gilbreth. Sau ông, có bà Christiane Frederick, tác giả cuốn Le Taylorisme chez soi. 

Ở Pháp, ông H. L. Rumpf viết cuốn L’Organisation familiale (Editions 
Drouin) cách đây 20 năm. Ngoài ra lại còn những tạp chí như Mamans, avec moins 
de fatigue… 

Tại nước nhà từ trước đã xuất bản nhiều cuốn về gia chánh, chỉ cách nấu ăn, 
may vá… nhưng chưa có cuốn nào dạy cách tổ chức gia đình. Gần đây trên tuần 
báo Mới trong mục “Kim chỉ nam của bà nội trợ”, bà Hoàng Thị Hạnh viết một 
loạt bài về cách xếp đặt việc nhà, nhưng lời khuyên rời rạc, không thành một hệ 
thống và đọc xong, các bà nội trợ không học được tinh thần tổ chức. Mà chính tinh 
thần ấy mới là quan trọng hơn cả. Có nó, ta mới biết tổ chức trong mọi trường hợp 
và biến hóa cách làm việc cho hợp với hoàn cảnh. Thiếu nó, ta sẽ luýnh quýnh mỗi 
khi gặp một trường hợp không chỉ sẵn trong sách. 

Vì lẽ ấy, chúng tôi viết cuốn này để giảng rõ tinh thần đó, vạch những quy tắc 
quan trọng rồi dẫn nhiều ví dụ giúp độc giả biết cách thực hành. Tất nhiên là chúng 
tôi không dám múa rìu qua mắt thợ mà bàn cách luộc rau, kho cá, cắt áo, thêu 
khăn… Chúng tôi không biết gì về những công việc đó. Chúng tôi chỉ chú trọng 
đến những phương pháp tiết kiệm thì giờ, tiền bạc và sức lực, mục đích là giúp cho 
bà nội trợ tổ chức gia đình sao cho mọi việc xong xuôi mà có thì giờ để nghỉ ngơi, 
tiêu khiển, chơi với trẻ hoặc học hỏi thêm và may ra bớt được ít nhiều lo lắng về 
vấn đề tài chánh chăng. 

Chúng tôi sẽ dùng ít nhiều danh từ còn lạ tai đối với phần đông độc giả mà 
chúng tôi sẽ rán giảng giải một cách thông thường để những bà nội trợ nào ít học 
nhưng chịu suy nghĩ cũng có thể hiểu được. 
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Sách chủ yếu viết cho các bà nội trợ, nhưng chúng tôi tưởng các bạn trai đã 
lập gia đình cũng nên đọc nó. Phụ nữ có nhiều đức quý như lòng vị tha, đa cảm, 
đức kiên nhẫn, tự tin… nhưng thường theo trực giác mà không chịu luận lý, lại cố 
chấp, thiếu phương pháp. Vì vậy, nếu các ông chồng hiểu rõ những quy tắc trong 
cuốn này rồi giúp các bà vợ cùng nhau tổ chức việc nhà thì kết quả sẽ mau hơn và 
không khí trong gia đình cũng đầm ấm hơn. Chúng tôi vẫn biết đàn ông mà bàn về 
công việc nội trợ thì không khỏi mang cái tiếng việt vị. Nhưng chúng tôi nghĩ đã 
không dám lấn vào phạm vi gia chánh, tức may vá, nấu nướng, mà chỉ xét những 
quy tắc để tổ chức việc nhà, thì các bà các cô cũng không nỡ trách; nên chúng tôi 
không do dự chi nữa mà cho xuất bản cuốn này với mục đích duy nhất là giúp phụ 
nữ Việt Nam tập sống đời sống mới có tổ chức, tổ chức bản thân và tổ chức gia 
đình rồi sau cùng tổ chức xã hội. 

Long Xuyên, ngày 15 tháng 2 năm 1953. 
Theo bản của NXB Thanh Niên, quý III/2003, tr. 5-10. 

 

 

TỰA 

BẢY NGÀY TRONG ĐỒNG THÁP MƯỜI 

(Loại: Du ký. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1954). 

Tháng 7 năm 1934, tôi ở Trường Công chánh ra. Hai tháng sau, có người 
giới thiệu cho tôi một chỗ làm ở Lào tại Savanakhet, nơi hiện nay đương có cuộc 
xung đột. Tôi lúc ấy thích xứ Lào lắm vì đã đọc được một ít sách tả đời sống an 
nhàn giữa cảnh thiên nhiên của các cô “phù sao” ngây thơ và tình tứ, nhưng mẹ tôi 
không muốn cho đi Lào, bảo: 

- Mày qua bên đó, mỗi lần tao đi thăm mày sao được? Rồi mày cưới một con 
vợ Lào, nó nói tiếng nó, tao nói tiếng tao, làm sao hiểu nhau? 

Thế là tôi đành chờ một cơ hội khác. 

Ba tháng sau, người ta cho tôi một chỗ làm ở Sài Gòn tuy xa hơn Lào và tuy 
đối với mẹ tôi cũng là một xứ lạ - người quê mùa lắm - nhưng đường đi có phần dễ 
hơn mà lại gần nơi một ông bác tôi ở, nên mẹ tôi bằng lòng cho tôi đi, và tôi đi Sài 
Gòn một ngày gần Tết. 
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Ở Sài Gòn được mươi ngày thì có lệnh đưa tôi đi làm tại Long Xuyên, nhằm 
ngay tỉnh bác tôi ở, thế là tôi có dịp ăn Tết trong một làng hẻo lánh, bên bờ sông 
Tiền Giang, trên Đồng Tháp Mười. 

Chiều mùng một Tết, tôi và vài anh em ra sau nhà; nhìn sương khói phủ rặng 
tre ở rạch Trà Bồng, tôi bồi hồi nhớ những bụi tre ở Sơn Tây, và trong cảnh xa quê 
tôi yêu ngay làng đó, một điểm trên Đồng Tháp như quê hương thứ hai của tôi vậy. 

Những năm sau, Tết nào tôi cũng về đó chơi và gặp được vài bạn thân gần 
như ruột thịt. Năm 1937, sau khi đo khắp các tỉnh ở Hậu Giang, tôi lại được đo 
ngay trong Đồng Tháp. Nằm trong một chiếc ghe bầu (1), tôi đã lênh đênh trên khắp 
các kinh, rạch từ Hồng Ngự tới Thủ Thừa, từ Cái Thia lên Mộc Hóa; có khi đi bộ 
trọn một tuần giữa một vùng bát ngát toàn lau, sậy, bàng, năng, hai ba chục cây số 
không một nóc nhà, một bóng người. 

Sau sáu bảy tháng như vậy, tôi có thể tự hào rằng rất ít người Việt, ngay 
những bạn Nam, được biết rõ cánh Đồng Tháp như tôi. 

Biết thì biết, mà chưa bao giờ có ý viết về cánh đồng ấy. 

Đầu năm 1944, có dịp ra Hà Nội, tôi gặp được một người bạn học từ lớp nhất, 
làm chủ bút một tờ báo (2). Anh bảo tôi: 

- Đồng bào ngoài này không biết chút gì về miền Nam. Anh sống ở trong ấy, 
nên chép lại những điều mắt thấy tai nghe cho độc giả hiểu thêm xứ Đồng Nai. 

Tôi nghĩ ngay đến Đồng Tháp Mười, đáp: 

- Xin lĩnh ý anh, tôi sẽ viết về cánh Đồng Tháp. 

- Cánh đồng ấy ở đâu? Tôi không hề biết nó. 

Tôi cười: 

- Anh làm sao biết được? Sách địa lý chỉ nói về nó trong một hai hàng, mà lại 
đặt cho nó một cái tên khác, là “Đồng Cỏ Lác” (Plaine des Joncs), nên nói đến 
Đồng Tháp thì mười người Việt, chưa chắc được một người biết. 

Về Sài Gòn, tôi thu thập ngay tài liệu về địa lý, thủy học (hydraulique), kinh 
tế, phong tục thì tôi đã có sẵn nhờ sáu bảy tháng sống trong đồng. Chỉ thiếu tài liệu 
về lịch sử. Thì may, nhờ người giới thiệu, tôi được ông Khuông Việt, hồi đó tòng 
sự tại Thư khố Nam Kỳ, chỉ dùm cho một số sách, báo, bản đồ để tham khảo. 
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Sáu tháng sau, tôi viết xong cuốn Đồng Tháp Mười dày khoảng 150 trang, 
đem gởi cho tòa soạn nhưng vì giao thông trắc trở, Sở Bưu điện Sài Gòn không 
nhận đồ bảo đảm ra Bắc nữa. 

Thế là đành sai hẹn với anh bạn và bản thảo phải cất trong rương, đợi một cơ 
hội khác, vì tôi chưa đủ tiền đem in mà cũng chưa quen một nhà xuất bản nào. 

Thượng tuần tháng 10 năm 1945, tôi lại về Đồng Tháp Mười, tại nhà bác tôi. 
Một đêm sáu, bảy tên cướp vào đánh nhà, chủ yếu là bắt cóc một ông điền chủ lớn 
đương lánh nạn trong nhà; song, rủi cho chúng và rủi cho tôi, ông điền chủ đã trốn 
thoát, chúng đành vơ vét ít quần áo, mùng mền và ôm luôn cái va ly của tôi đi. Thế 
là tập Đồng Tháp Mười mất ngay trong Đồng Tháp Mười. Tôi tiếc lắm! 

Vậy tôi đã có cái duyên mới được bổ vào làm ở cánh Đồng Tháp rồi gặp bà 
con ở đó, nên mới biết rõ được nó. Lại có cái duyên bạn một ông chủ bút trọng lịch 
sử và địa lý Việt Nam, nên mới hăng hái viết về cánh đồng ấy. 

Nhưng lại vì vô duyên nên viết xong, in đã không được mà đến bản thảo giữ 
cũng không được. 

Cuối năm ngoái, sau một thời gian xa cách là tám năm tôi trở về Sài Gòn, và 
cố ý viết lại cuốn Đồng Tháp Mười. Tôi bỏ ra một tháng tìm lại những tài liệu cũ, 
song mười phần không thu thập được bốn, năm; hoặc vì chính những tài liệu đó đã 
mất, hoặc vì tôi không còn biết kiếm ở đâu ra. 

Một hôm, nhân vào chào ông giám đốc Thư viện Nam Việt - vì ông đã có nhã 
ý giúp tôi ít nhiều tài liệu - ông giới thiệu anh Lê Ngọc Trụ với tôi. Từ trước anh 
Trụ và tôi chỉ biết tên nhau chứ chưa biết mặt nên gặp nhau chúng tôi mừng lắm và 
khi hay tôi đương băn khoăn vì thiếu tài liệu về Đồng Tháp thì anh tỏ ý sẵn sàng 
giúp liền, và chạy đi ôm về từng chồng sách cho tôi coi. Những học giả thường tận 
tâm với văn hóa như vậy! 

Thế là lần này, nhờ cái duyên văn tự, tôi lại tìm được gần đủ tài liệu về Đồng 
Tháp mà lần trước tôi đã kiếm ra và ăn Tết Giáp Ngọ xong, tôi khởi sự viết ngay 
trang đầu. 

Vậy lời cổ nhân đã đúng một lần nữa: “Phải có duyên mới viết được một cuốn 
sách”. 

Hôm nay, đã viết xong trang cuối, tôi tự hỏi: “Có duyên để xuất bản không 
đây? Hay là bản thảo lại biến thành đất bùn trong Đồng Tháp mộr lần nữa?” Như 
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con chim phải tên tôi nghi ngờ hết thảy. Chỉ khi nào sách bày trong cửa tiệm, tôi 
mới có thể nói chắc được. 

Viết cuốn này, tôi có ý tặng các bạn Bắc và Trung để các bạn ấy biết thêm 
một miền trên đất Việt, nhưng cũng là để tặng các đồng bào miền Nam của tôi nữa. 

Non 20 mươi năm sống trên đất Đồng Nai này, tới đâu tôi cũng được đón một 
cách chân thành và thân mật. 

Một đêm ở trên kênh Phong Mỹ, trong Đồng Tháp, vào đụt mưa trước cửa 
một căn nhà lá. Lúc đó đã quá hai giờ khuya. Một bà già ở trong nhà đằng hắng hỏi 
tôi. Tôi đáp. Tức thì có tiếng lục đục, rồi tiếng quẹt; một tia sáng lọt qua tấm vách 
lá và một bà cụ ra mở cửa, mời tôi vào. Căn nhà nhỏ quá, chừng sáu thước vuông, 
kê mỗi một bộ ván gỗ tạp. Một cô độ mười bảy, mười tám, xếp vội mùng, mền, 
chào tôi rồi đứng nếp vào một bên. Tôi ân hận đã làm mất giấc ngủ của chủ nhân, 
xin lỗi bà cụ rồi trở ra đứng ở trước cửa, nhưng bà cụ không chịu, nhất định bắt tôi 
vào ngồi nghỉ trong nhà vì “ngoài đó gió lạnh lắm”. 

Hai bà cháu thức trên một giờ, tiếp chuyện cho tới khi mưa ngớt. Đưa tôi ra 
cửa, bà cụ nói: - Tội nghiệp thầy Hai, đường trơn, coi chừng té đấy. 

Một lần khác vào thăm một vườn quít ở Tân Thuận, tôi được chủ nhân, một bà 
già góa chỉ đủ ăn chứ không giàu, tiếp đãi một cách cực kỳ đôn hậu, cố giữ tôi lại 
dùng bữa thịnh soạn do chính tay bà nấu lấy và khi từ biệt bà, xuống ghe thì đã 
thấy ở dưới ghe, năm, sáu chục trái quít và hai ba nải chuối. 

Tôi nhớ hoài một bà cụ khác rất nghiêm khắc mà rất nhân từ, đã giúp tôi trong 
lúc tản cư được yên ổn học hỏi và viết sách. Cụ rất ít nói nhưng có những cử chỉ 
cảm động vô cùng. Một hôm, gần Tết, cụ bảo tôi: “Tôi biết thầy có học Nho, 
không quên tổ tiên, nên bảo trẻ mua đồ cúng, thầy dọn bàn này đi mà cúng ông 
bà”. Tôi muốn rưng rưng nước mắt. Hương hồn cụ lúc này chắc được tiêu diêu ở 
cõi Phật. 

Một thi nhân vịnh Nam Việt có câu: “Tối khả hoài nhân duy lão mỗ” 

Lời ấy thật đúng! Không ai quên được tấm lòng rộng rãi, thương người của 
các bà già miền Nam. 

Những bà cụ ấy, đều chất phác, không biết sử ký và địa lý nước Việt, mà đối 
với tôi - một người phương xa mới tới - thân mật như trong nhà, làm cho tôi nghĩ 
tới “đầu óc địa phương” của một số bạn “có học thức” của tôi mà xấu hổ thay cho 
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họ! Họ mạt sát hết thảy những cái gì không phải ở trong cái xứ của họ mà ra. Còn 
giữ tinh thần hẹp hòi ấy thì còn bị người ta chia rẻ, còn phải làm nô lệ. 

Tôi mong rằng đọc xong cuốn này, đồng bào Trung, Bắc hiểu đồng bào miền 
Nam hơn và hết thảy chúng ta đoàn kết, tương thân tương ái nhau hơn. 

Được như thế là tôi đã đạt mục đích và đáp lại một phần nào tấm lòng thành 
thực tự nhiên của các bạn miền Nam. Trong số các bạn ấy, tôi phải cám ơn trước 
hết cô Nguyễn Thị Liệp và học giả Lê Ngọc Trụ là những người đã giúp tôi tìm tài 
liệu để soạn cuốn này.Sài Gòn, ngày 15 - 4 - 1954 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
------------- 
1 Thứ ghe nhẹ và đẹp, các hươing chức thường dùng để đi “hầu” quận hoặc 
tỉnh. 
2 Bạn học từ lớp nhất tức chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Thanh Nghị ở Hà 
Nội, cựu Bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Hòe (1912…) hiện nay sinh sống ở Hà 
Nội (BT). 

 

 

TỰA 

TỰ HỌC MỘT NHU CẦU THỜI ĐẠI 

(Loại: Giáo dục - Giáo khoa. Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1954). 

Hồi mới ở trường ra, tôi được bổ vào làm sở Công chánh Nam Việt. Người 
ta đưa tôi xuống Long Xuyên, giao cho công việc đo mực đất và mực nước ở khắp 
miền Hậu Giang và Tiền Giang. 

Vì những lẽ về kỹ thuật, chúng tôi phải đo về ban đêm. Bạn nào ở những tỉnh 
từ Châu Đốc tới Bạc Liêu trong những năm trước chiến tranh chắc được thấy cứ 
lâu lâu lại có một bọn 6 - 7 người, kẻ cầm đèn pha, kẻ xách thước, hoặc máy, đi 
nhắm theo các đường cái và bờ kênh. Bọn đó là chúng tôi. Chúng tôi làm việc từ 6 
giờ chiều đến 12 giờ khuya, hoặc từ 12 giờ khuya đến 6 giờ sáng. 
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Đời sống khác thường ấy tất nhiên là không thú gì, trong khi thiên hạ yên giấc 
thì mình phải lặn lội; gặp những đêm trăng thanh gió mát còn dễ chịu chứ vào mùa 
mưa thì cực khổ vô cùng, nhất là những khi phải len lỏi trong những đầm lau sậy ở 
Đồng Tháp Mười, đã nhiều muỗi lại nhiều đĩa. 

Tuy nhiên, đời sống của loài vạc đó cũng có cái lợi là chúng tôi có nhiều thời 
giờ rảnh lắm. Mỗi ngày được 18 giờ tự do, biết dùng vào việc gì? Đi chơi - chùa 
nào cũng vào, chợ nào cũng ghé - rồi chụp hình, nói chuyện phiếm, viết nhật ký… 
mà vẫn không hết ngày. Đành phải đọc sách. 

Có hồi mưa gió liên tiếp 9 - 10 ngày, chúng tôi phải nằm co trong chiếc ghe 
bầu cửa đóng kín mít và đậu ở trên những kênh Xà No hoặc Phụng Hiệp, xa chợ, 
xa quận, xa bạn, xa nhà. Buồn ơi là buồn! Những lúc đó, không có sách đọc, chắc 
tôi loạn óc mất! 

Nên gặp sách gì tôi cũng đọc, đọc bậy bạ, hỗn độn, vô phương pháp, vô mục 
đích, đọc từ những phóng sự của Maurice Dekobra, truyện trinh thám của Conan 
Doyle đến những sách về Phật học, Thông thiên học, và Tiểu thuyết thứ bảy của 
nhà Tân Dân. 

Hán tự hồi đó tôi mới biết lem nhem được vài nghìn chữ mà cũng mua của 
một Huê kiều gần cầu tàu Cần Thơ một bộ “Văn tâm điêu long!” Đem về ghe, coi 
trọn một ngày chẳng hiểu chút gì, đành phải bỏ. Hiểu làm sao nổi! Sách lại khó mà 
in sai be bét và không chú thích. 

Thành thử trong hai năm trời lênh đênh trên sông rạch, đọc hàng trăm cuốn 
sách mà thật ra có ích thì chỉ có một bộ, tức bộ Nho giáo của Trần Trọng Kim mà 
một ngày mưa dầm, vào trú chân trong một quán tạp hóa ở Bạc Liêu, tôi tình cờ 
kiếm được trong một tủ kính ở góc tiệm, bên cạnh những hộp nhang và đèn cầy. 

Bây giờ nghĩ lại mà tiếc! Thì giờ nhiều mà không biết dùng, chịu đọc sách mà 
không biết cách đọc. 

Nói cho đúng, tôi cũng có mờ mờ một mục đích đấy là trau giồi Việt ngữ, 
nhưng trau giồi ra làm sao và nên đọc những sách nào thì xin thú thật là hồi đó tôi 
không nghĩ tới. Thậm chí, tôi không biết mua sách ở đâu nữa. Tôi không nói ngoa 
đâu, thưa bạn. Có lần nghe một người giới thiệu cuốn L’ Art d’écrire của A. 
Albalat, tôi lại nhà sách Hậu Giang ở Cần Thơ hỏi mua, không có rồi thôi, chứ 
không biết hỏi những nhà sách lớn ở Sài Gòn hoặc ngay nhà xuất bản ở bên Pháp. 
Tới sách xuất bản ở trong nước tôi cũng không rõ có những loại gì mà sách xuất 
bản 20 năm trước có nhiều gì đâu chứ! 
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Tình cảnh của tôi quả như một người muốn qua một khu rừng mà không biết 
phương hướng cứ bước càn, đương đi về phương Bắc lại quay xuống phương Nam 
rồi rẽ qua Đông, qua Tây… 

Đọc sách như vậy không phải hoàn toàn là vô ích. Dù sao cũng còn hơn là 
miệt mài trên chiếu tứ sắc hoặc bê tha ở các quán rượu, và tuy chẳng biết chút gì 
cho rành mạch, nhưng cũng hiểu lõm bõm mỗi môn một ít để đủ bàn phiếm trong 
các cuộc hội họp. 

Nhưng giá hồi ấy, tôi biết phương hướng, tự vạch sẵn một đường để đi tới 
đích, thì đã chẳng tốn thì giờ mà còn ích lợi gấp mấy. Làm sao trẻ lại được hai 
chục năm nhỉ? 

Tôi khờ khạo như vậy, cũng là dễ hiểu. Ở trường ra, có ai chỉ cho tôi cách tự 
học đây? 

Trước sau tôi được học non 30 ông thầy vừa Việt vừa Pháp. Mà tôi nhớ chỉ có 
mỗi một vị khuyên tôi đọc sách để luyện Pháp văn, tức cụ Dương Quảng Hàm. Cụ 
giới thiệu cho chúng tôi những tác phẩm của Charles Wagner như Pour les petits et 
les grands, Au pays de là - peur près… và bảo chúng tôi tập lối hành văn của tác 
giả để viết luận. 

Còn khi ra trường rồi, nên đọc thêm những sách gì thì tuyệt nhiên tôi chưa 
thấy một giáo sư nào chỉ bảo cho học sinh. 

Ngay ở Trường Công chánh, tức là một trường chuyên môn mà cuối năm thứ 
ba, khi sắp thi ra, cũng không có ai nói với sinh viên đại loại như vầy: 

“Các anh đã theo hết chương trình rồi đấy. Nhưng các anh nên nhớ kỹ lời này: 
những điều trường đã dạy cho các anh mới chỉ là một phần mười (hoặc một phần 
trăm) những điều người ta đã tìm tòi được về môn Công chánh. Những sách các 
anh đã học, khoảng hai - ba chục cuốn gì đó chỉ mới là một phần ngàn (hoặc một 
phần muôn) những sách đã xuất bản về môn Công chánh. Những máy các anh đã 
tập nhắm đều là những máy cũ rich và cả tới phương pháp tính bê tông cốt sắt mà 
các anh đã học, cũng là cổ lỗ rồi. Vậy trong khi các anh làm việc; các anh phải học 
thêm, học thêm hoài để khỏi thành những nhà chuyên môn lạc hậu, để theo kịp 
những tiến bộ của kỹ thuật. 

Muốn học thêm thì phải tuần tự. Các anh hãy bắt đầu đọc những cuốn này…, 
những tạp chí này… rồi lần lần đọc tới những cuốn này… những tạp chí này…”. 
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Tại những ban khác ra sao tôi không biết, chứ ở ban Công chánh thì tuyệt 
nhiên giáo sư không bao giờ khuyến khích, hướng dẫn học sinh trong sự tự học, có 
lẽ vì họ không hiểu rõ bổn phận của họ hoặc không thấy sự tự học là cần thiết. 

Thành thử học sinh mới ở trường ra, một là tưởng cái gì cũng biết rồi, vênh 
vênh tự đắc không chịu học thêm, hai là muốn tự học thêm mà không biết học cách 
nào, phải dò dẫm lấy, vừa tốn tiền, tốn sức, vừa ít kết quả rồi sinh ra chán nản. 
Trong cuốn Un homme fini tác giả là Giovanni Papini đã tả một cách sâu sắc và 
hóm hỉnh một anh chàng hăng hái tự học mà không được người hướng dẫn, phải 
thí nghiệm hết cách này cách khác, thử môn này môn nọ, rốt cuộc chẳng có kết quả 
gì cả. 

Chung quanh ta, biết bao người ở trong tình cảnh ấy. Có người muốn học 
thêm chữ Hán, kiếm đâu được cuốn Tam Thiên Tự hay Ngũ Thiên Tự, cặm cụi 
hàng tháng rồi chán nản, quay ra học về luật, về toán… môn nào cũng chỉ được ít 
lâu, thấy khó quá, đành bỏ dở. 

Sự thật, những môn đó không khó đến nỗi một người thông minh trung bình 
không học nỗi đâu. Họ không thành công vì không biết cách học và không tìm 
được sách, chưa có những thường thức mà đọc ngay phải những sách cao đẳng. Họ 
cũng như tôi hồi trước, chưa thuộc hết bộ Tân quốc văn mà đã học Văn tâm điêu 
long, chưa có một khái niệm gì rõ ràng, đích xác về đạo Phật mà đọc ngay kinh 
Tam tạng! 

Tự học mà thiếu phương pháp như vậy thì 100 người tới 95 người thất bại, chỉ 
được 4 - 5 người thành công, nhờ có nhiều nghị lực, chịu kiên nhẫn, lại thông 
minh, mau hiểu, mau nhớ, nhất là nhờ may mắn, gặp ngay được một môn hợp với 
khả năng của mình và những sách hợp với trình độ của mình. Nghĩ mà buồn: ngay 
sự học hành, tu luyện của ta cũng đành phó cho may rủi. 

Ở Pháp, giữa thế kỷ trước, Auguste Comte đã viết sách hướng dẫn độc giả. 
Rồi tới đầu thế kỷ này Henri Mazet soạn cuốn Ce qu’il faut lire dans sa vie, H. de 
Brandis cho xuất bản cuốn Comment choisir nos lecteurs. Gần đây có những cuốn: 
L’Art de former une bibliothèque của Emile Henriot. 

La Bibliothèque de l’homnête homme của một nhóm học giả soạn dưới sự điều 
khiển của M. P. Wigny. Que lire của M. J. Capart. Organisation du travail 
intellectual của P. Chavigny. La Documentation en science économique của G. 
Dykmans. Voulez - vous étudier seul? của Max Fauconnier. Quels livres faut il 
avoir lus? của A. Souche1. 
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Ngoài ra còn có những cuốn dạy cách đọc sách, như cuốn L’Art de lire của 
Émile Faguet, Un art de lire của A. Jans. 

Tại nước mình chưa có cuốn sách nào trong loại ấy. 

Chúng tôi tự xét học còn ít lắm, nhưng nghĩ ai cũng có bổn phận đem lại 
những học hỏi, kinh nghiệm của mình giúp người khác, nên soạn cuốn này để các 
bạn thanh niên mới ở trường ra đời phải bỡ ngỡ trong những bước đầu trên con 
đường tự học. 

Chúng tôi khảo cứu một số những sách đã kể trên - những cuốn sách nào mà 
chúng tôi tìm được - rồi so sánh lời khuyên của các tác giả và với kinh nghiệm 
riêng của mình để tìm ra một phương pháp. 

Không khi nào chúng tôi dám tin rằng phương pháp ấy hoàn hảo vì chẳng 
riêng gì cá nhân, ngay đến cả nhân loại, hễ còn sống là còn tìm kiếm, thí nghiệm để 
cải thiện mọi công việc. Và chắc chắn cuốn sách này còn nhiều chỗ sơ sót. Sở dĩ 
chúng tôi dám trình nó với độc giả là còn mong những bậc cao minh sẽ vì các bạn 
trẻ hiếu học mà vạch dùm cho những chỗ thiếu hoặc sai và chỉ bảo cho những kinh 
nghiệm riêng tư của chư vị. Được vậy thì thực là vạn hạnh cho chúng tôi. 

Long Xuyên, ngày 3 tháng 1 năm 1954. 
NGUYỄN HIẾN LÊ.  

Tự học một nhu cầu thời đại. 
NXB Văn hóa Thông tin, quý III/2007, tr. 5-11. 

 

TỰA 

SĂN SÓC SỰ HỌC CỦA CON EM 

(Loại: Giáo dục - Giáo khoa. NXB Văn Chánh xuất bản lần đầu 1954). 
 

Khả năng của dân tộc Việt Nam thật là đáng kính! Từ đầu thế kỷ đến nay, 
khắp thế giới chưa nước nào chịu nạn chiến tranh lâu như nước ta, non chín năm 
trời rồi, nếu kể cả từ hồi quân đội Nhật Bản đổ bộ lên Hải Phòng thì là trên mười 
hai năm. 
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Điều làm cho ta tự hào nhất là trong những hoàn cảnh như vậy mà sự học vẫn 
phát triển, đều đều và mạnh mẽ. Trường học dựng lên nhiều. Khắp nước tiếng học 
vang lên. Hồi tiền chiến, cả nước may được mười lăm trường Trung học, bây giờ 
có tới trên trăm rưỡi. Riêng tỉnh Long Xuyên, một miền hẻo lánh ở Hậu Giang có 
bốn trường Trung học, một công và ba tư. Còn trường Tiểu học thì vô số; nội một 
con đường nhỏ ở Tân Định (Sài Gòn) là đường Monceaux dài khoảng trăm thước, 
ta đã đếm được bốn trường. Dân số trong miền chiếm đóng chỉ bằng nửa dân số 
toàn quốc mà số học sinh ban Tiểu học tăng lên gấp năm, ban Trung học tăng lên 
gấp mười. Chúng ta quả là một dân tộc hiếu học và tiền đồ của quốc gia phải chói 
lọi ở phương Đông này. 

Sự học mạnh tiến như vậy là do nhiều nguyên nhân. Hồi trước người ta hạn 
chế sự giáo dục, không mở thêm trường, đặt ra những kỳ thi gắt gao để lựa học 
sinh, không khuyến khích sự mở trường tư; bây giờ thì ngược lại, nên số học sinh 
tăng lên rất mau. 

Hồi trước, dùng tiếng Pháp làm chuyển ngữ ngay từ ban Tiểu học nên chỉ có 
một số học sinh thông minh đôi chút mới theo nổi; bây giờ Việt ngữ thay thế Pháp 
ngữ thì trẻ nào, miễn là không có bệnh tật và được học đều đều, cũng có thể theo 
hết ban Trung học đệ nhất cấp. 

Sau cùng, chính các bực phụ huynh học sinh cũng trọng sự học của con em 
hơn trước. Trong mấy năm nay, chúng ta thấy biết bao gia tài tưởng ngồi ăn suốt 
đời cha và đời con cũng không hết, mà ngờ đâu, khói lửa chiến tranh chỉ mới tạt 
qua một lần, đã tan ra tro bụi! Như vậy thì để của cho con mà làm gì? Có dư bao 
nhiêu, dùng hết vào sự học của trẻ bấy nhiêu là yêu chúng đấy. 

Rồi chúng ta lại nghĩ xa hơn: nước Việt Nam độc lập sẽ thiếu rất nhiều cán bộ 
trong mọi ngành hoạt động, ta phải đào luyện con em để chúng lãnh nổi nhiệm vụ 
giữ gìn non sông và kiến thiết quốc gia sau này. 

Nghĩ vậy nên nhiều vị nhịn ăn nhịn tiêu cho con em ăn học. Tôi biết một vị ở 
Lục tỉnh bỏ ra ba phần năm số lương để nuôi ba người con ăn học ở Sài Gòn; một 
vị khác, ngày ngày bận chiếc áo vá vai, vá lưng, đạp chiếc xe máy cũ, cắt tóc dạo 
trong những xóm lao động mà tháng nào cũng vậy, mỗi mùng 1 mùng 2 đã đem đủ 
600$ lại đóng tiền học cho hai người con ở ban Trung học một tư thục nọ. Chưa 
bao giờ người cha Việt Nam hy sinh cho con bằng lúc này. 

* *  

* * * 
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Tuy nhiên, ta phải thành thực nhận rằng phẩm chưa được bằng lượng; học 
sinh có đông mà sức học thì kém. Bằng cấp Tiểu học bây giờ không có giá trị bằng 
bằng cấp Sơ học hồi 1930, và học lực một cậu Tú hồi này không hơn lực một học 
sinh đệ nhị hồi trước. 

Điều ấy cũng dễ hiểu: chúng ta không có đủ nhà giáo chuyên môn, sách giáo 
khoa còn thiếu, lớp học thì quá đông, chương trình lại thay đổi hoài và nhiều nơi, 
sự tuyển lựa học sinh không được kỹ lưỡng… 

Phải diệt những nguyên nhân đó, rồi trình độ chung của học sinh mới tiến lên 
được. Công việc ấy chưa thể thực hiện gấp mà cũng không thuộc quyền của phụ 
huynh học sinh; nên chúng ta chỉ có cách là săn sóc sự học của con em tại nhà để 
phụ lực với nhà trường, cho trẻ mau tấn tới. 

Nhiều vị phụ huynh hiểu như vậy, dạy thêm hoặc mướn thầy dạy thêm mỗi 
ngày vài giờ cho trẻ. Nếu trẻ đã lớn thì cho chúng học một lớp tối; những lớp này, 
trong các đô thị lớn, mọc lên càng ngày càng nhiều. 

Song săn sóc phải có phương pháp thì mới khỏi hại cho trẻ. Chẳng hạn, bắt trẻ 
học nhiều quá thì chúng đã chẳng tấn tới mà còn thêm đần độn; giảng lại bài nhà 
trường cho chúng mà không biết cách thì chúng đã chẳng hiểu mà còn thêm rối óc; 
hoặc muốn cho trẻ được điểm tốt mà làm cả bài cho chúng thì chỉ dạy chúng ỷ lại, 
không chịu suy nghĩ, gắng sức; cho học tư mà không lựa trường thì có khi là 
khuyến khích chúng nhập bọn với tụi cao bồi; mua sách cho trẻ đọc mà không biết 
lựa tức là vô tình đầu độc chúng; trẻ vì bệnh tật mà học thụt lùi, lại cho là chúng 
làm biếng, rầy la, quát tháo thì chỉ làm cho chúng chán nản, buồn tủi và sinh ra oán 
cha, anh… 

Vậy săn sóc sự học của trẻ là một bổn phận của phụ huynh và là một nghệ 
thuật cần biết một chút ít về tâm lý và môn sư phạm. 

Vì thấy từ trước tới nay chưa có ai giúp độc giả hiểu nghệ thuật đó và làm trọn 
nhiệm vụ đó, nên chúng tôi soạn cuốn này, đem kinh nghiệm của một người cha và 
một nhà giáo ra góp ý kiến với chư vị. 

Chúng tôi rán viết cho thật giản dị để những bực phụ huynh ít học cũng có thể 
hiểu và áp dụng ngay được. Những đoạn nào hơi có tính cách chuyên môn, khó 
hiểu thì chúng tôi cho in chữ nghiêng để độc giả dễ nhận. Những đoạn ấy, hiểu 
được thì càng hay, không cũng không hại. 

Chúng tôi lại rán viết cho vắn tắt, bỏ phần lý thuyết vu vơ để độc giả khỏi 
chán. Nếu khảo cứu tỉ mỉ về lý thuyết thì nhiều chương trong cuốn này có thể soạn 
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thành những bộ sách hàng ngàn trang được. Chúng tôi vẫn biết phần đông độc giả 
đều bận bịu như một bạn đồng nghiệp nọ của chúng tôi; đưa cho anh một cuốn về 
tân giáo dục dày độ bốn trăm trang, anh xua tay và lắc đầu lia lịa: “Không có thì 
giờ. Không có thì giờ!”, nên tự hạn chế, không viết quá trăm rưỡi trang. Song 
chúng tôi chắc vẫn có một số độc giả chưa được thỏa mãn khi đọc hết cuốn này và 
muốn tìm hiểu thêm, nên chúng tôi sẽ kê tên những tác phẩm quan trọng để chư vị 
đó đỡ mất công tìm kiếm. 

Tóm lại, chúng tôi chỉ muốn, trong cuốn này, hướng dẫn chư vị một cách thiết 
thực trong sự săn sóc sự học của trẻ, tuyệt nhiên không có ý nghiên cứu về giáo 
dục. 

Sách tuy mỏng mà có thể đem hạnh phúc vào gia đình chư vị đấy. Mỗi lần vào 
gia đình nào mà thấy dưới ánh đèn, một đầu hoa râm và một đầu xanh cùng cúi 
trên một trang sách, thì không cần xét điều gì khác nữa, tôi chắc chắn rằng gia đình 
ấy đương vui vẻ và sẽ thịnh vượng. 

Sài Gòn, ngày 8 tháng 5 năm 1954 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Theo bản của NXB Văn hóa Thông tin, tháng 11/2003, tr. 5-8. 
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TỰA 

QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG 

(Loại: Tự luyện đức trí. NXB P. Văn Tươi xuất bản lần đầu 1955). 
DALE CARNEGIE: How to stop worrying and start living. 

NGUYỄN HIẾN LÊ dịch và đề Tựa. 
 

 
 

Một buổi trưa hè, chúng tôi đang đàm đạo tại nhà anh Đ., bỗng bạn tôi 
ngưng câu nói dở, chỉ ra ngoài cửa, bảo:  

- Các anh chị coi kìa, nữ bác sĩ lái xe đi chích thuốc. 

Chúng tôi nhìn ra. Một người đàn bà còn trẻ, tóc bù xù, mặt lem luốc, cặp mắt 
láo liếng, miệng cười toe toét, vừa đi vừa vòng hai tay ra phía trước, xoay đi xoay 
lại như người lái xe hơi, thỉnh thoảng ngừng chân, tay như cầm vật gì nhỏ, đưa lên 
đưa xuống. 
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Anh Đ. Giảng: “Nữ bác sĩ chích thuốc đấy. Ngày nào cũng vậy, mưa cũng 
như nắng, đi đủ ba lần, qua đủ bốn, năm con đường quanh đây… Nhiều thân chủ, 
dữ ta! 

Nhưng rồi anh vội sầm nét mặt: “Tội nghiệp, nhà khá giả, lại con một, mà như 
vậy!” 

Ngừng một chút, anh tiếp: “Nhưng nghĩ kỹ, chị ta có thấy khổ đâu? Trái lại 
mỗi khi lái xe, tin mình là bác sĩ, chắc sung sướng lắm… Sướng hơn chúng ta 
nhiều!  

Chính chúng ta mới đáng thương!”  

Ai nấy đương vui, bỗng buồn bã, lẳng lặng gật đầu. Chao ơi, trong số anh em 
ngồi đó, phần nhiều đều được thiên hạ khen sang và giàu, biết bao nhiêu người 
khao khát địa vị, mà chính họ tự thấy khổ hơn một mụ điên. 

“Chính chúng ta mới đáng thương!” 

Nếu vậy thì đời quả là một bể khổ mà bốn câu thơ này của Đoàn Như Khuê 
thiệt thâm thúy vô cùng: 

Bể thẳm mênh mông sóng lụt trời! 

Khách trần chèo một lá thuyền chơi, 

Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, 

Coi lại cùng trong bể khổ thôi. 

“Chính chúng ta mới đáng thương!” 

Nếu vậy thì cái bề ngoài vui tươi kia chỉ là cái vỏ của một tâm hồn chán nản, 
bị phiền muộn, ưu tư, ganh ghét, hờn oán dày vò! Mặt biển phẳng lặng, phản chiếu 
màu trời rực rỡ đấy, nhưng dưới đáy có những lượn sóng ngầm đủ sức cuốn cát và 
lay đá. Cánh đồng tươi thắm cười đón gió xuân đây, nhưng trong hoa, sâu đã lẳng 
lặng đục nhụy và hút nhựa không ngừng.  

Phải ngăn những đợt sóng oán hờn ấy lại, diệt con sâu ưu tư đó đi, nếu không, 
chúng sẽ diệt ta mất, và chẳng sớm thì chầy, ta sẽ sinh ra cáu kỉnh, chán chường, 
đau tim, đau bao tử, mất ngủ, mất ăn, mắc bệnh thần kinh và loạn óc”.  
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Dale Carnegie viết cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống này chính để chỉ cho 
ta cách diệt những kẻ thù vô hình ấy. Ta thiệt khó thắng vì chúng ngự trị ngay 
trong thâm tâm ta, nhưng ta phải thắng, vì thắng mới có thể SỐNG được. 

Đọc bài tựa cuốn Đắc nhân tâm: bí quyết của thành công, bạn đã được biết 
qua về đời sống, mới đầu long đong, sau thành công rực rỡ của Dale Carnegie; ở 
đây chúng tôi không nhắc lại nữa, mà chỉ kể cách ông viết cuốn Quẳng gánh lo đi 
và vui sống này. 

Hồi mới bắt đầu dạy môn nói trước công chúng tại Hội Thanh niên theo Thiên 
Chúa giáo ở Nữu Ước, ông thấy cần chỉ cho học sinh của ông - hầu hết là những 
người có địa vị quan trọng trong đủ các ngành hoạt động xã hội - cách thắng ưu tư 
và phiền muộn. Ông bèn tìm trong thư viện lớn nhất ở Nũu Ước hết thảy những 
sách bàn về vấn đề ấy và ông chỉ thấy vỏn vẹn có 25 cuốn, còn sách nhiên cứu 
về… loài rùa thì có tới 190! 

Thiệt lạ lùng! Đối với một vấn đề quan trọng cho cả nhân loại như vấn đề diệt 
nỗi lo lắng để cho bể thẳm vơi bớt đi, đời người được vui tươi hơn, mà loài người 
thờ ơ như vậy? Trách chi những người bị bệnh thần kinh chiếm hết phân nửa số 
giường trong các dưỡng đường Âu Mỹ. Trách chi hết thảy chúng ta dù sang hèn, 
giàu nghèo, đều phải phàn nàn rằng chính những kẻ điên mới là người sung sướng 
trên đời! 

Đọc hết 25 cuốn sách ấy, không thấy cuốn nào đầy đủ, khả dĩ dùng để dạy học 
được, ông đành bỏ ra 7 năm để nghiên cứu hết các triết gia cổ kim đông tây, đọc 
hàng trăm tiểu sử, từ tiểu sử Khổng Tử tới đời tư của Churchill, rồi lại phỏng vấn 
hàng chục các danh nhân đương thời và hàng trăm đồng bào của ông trong hạng 
trung lưu. Nhờ vậy sách ông được đặc điểm là đầy những chuyện thiệt mà bất kỳ ai 
cũng có thể kiểm soát.  

Những điều thu thập được trong sách và đời sống, ông sắp đặt lại, chia ra làm 
30 chương để chỉ cho ta biết: 

- Những ảnh hưởng của ưu tư tai hại cho tinh thần, cơ thể ra sao? 

- Cách phân tích ưu tư. 

- Cách diệt chứng ưu tư. 

- Cách luyện cho có một thái độ bình tĩnh, vui vẻ, thản nhiên. 
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- Cách diệt ba nguyên nhân chính sinh ra ưu tư là sự mỏi mệt - sự chán nản về 
nghề nghiệp - sự túng thiếu (1). 

Vậy ông đã “thuật nhi bất tác” đúng như lời của đức Khổng Tử, mà nhận ra 
rằng trong sách của mình không có chi mới hết. Toàn những quy tắc mà ai cũng 
biết và nếu chịu áp dụng thì không một nỗi ưu phiền nào không diệt được, từ 
những ưu tư về gia đình, tài sản, tình duyên, đến những lo lắng về tính mệnh, công 
danh, bệnh tật liên miên (2). Nhưng rất tiếc rằng ít người áp dụng nó, cho nên ông 
phải viết cuốn này, để gõ cửa từng nhà như lời ông nói - khuyên chúng ta đề phòng 
bệnh ưu uất, làm cho cứ mười người thì có một người bị bệnh thần kinh, cứ hai 
phút lại có một người hóa điên, và giết hại loài người một vạn lần hơn bệnh đậu 
mùa! Tóm lại, ông chỉ có công nhắc lại những quy tắc rất thông thường và cố 
“nhồi nó vào óc ta” để ta thi hành thôi. 

Tuy nhiên, tác giả đã nhồi vào óc ta một cách tuyệt khéo, nhờ lời văn có 
duyên của ông. Từ trang đầu đến trang cuối, toàn là những truyện thiệt, cổ kim 
đông tây, cũng như trong cuốn Đắc nhân tâm: Bí quyết để thành công. Nếu xét kỹ 
ta thấy văn ông có chỗ điệp ý, lại có đoạn ý tứ hơi rời rạc, nhưng chính vì vậy mà 
lời rất tự nhiên, đột ngột, khiến đọc lên ta tưởng tượng như có ông ngồi bên cạnh, 
ngó ta bằng cặp mắt sâu sắc, mỉm cười một cách hóm hỉnh, mà giảng giải cho ta, 
nói chuyện với ta vậy. 

Sở dĩ ông có lối văn vô cùng hấp dẫn ấy - từ trước chúng tôi chưa được đọc 
một tác giả nào bàn về tâm lý mà vui như ông - có lẽ nhờ hoàn cảnh tạo nên. 

Có hồi ông làm nghề bán xe cam nhông, thất bại thê thảm vì tính ghét máy 
móc lắm, ông bèn xin dạy khoa “nói trước công chúng” trong Hội Thanh niên theo 
Thiên Chúa giáo. Hội bằng lòng nhận, nhưng không tin tài của ông, không chịu trả 
mỗi tối 5 Mỹ kim, mà chỉ cho ông chia lời thôi - nếu có lời. Học sinh thì toàn là 
những người lớn tuổi, có công ăn, việc làm, muốn học sao cho có kết quả ngay và 
học giờ nào mới trả tiền giờ ấy. Ông phải đem hết tâm lực ra soạn bài giảng sao 
cho vừa vui vừa bổ ích thì mới hòng giữ họ lâu và mình có đủ tiền độ nhật. Vì vậy 
ông không thể dùng những sách khô khan của nhà trường để dạy, đành phải kiếm 
nhiều thí dụ thực tế kể cho học sinh để họ mê man nghe từ đầu giờ tới cuối giờ. 
Nhờ đó ông luyện một lối văn tự nhiên rõ ràng, có duyên, hấp dẫn một cách lạ 
lùng.  

Chúng tôi tưởng lối văn ấy phải là lối văn của thế kỷ 20 này. Đọc những sách 
triết lý viết từ thế kỷ 17, ta thấy thiệt chán: văn trừu tượng quá, nghiêm quá, gọn 
quá, bắt ta phải suy nghĩ nhiều quá. Ta không được rảnh rang như hồi xưa - mỗi 
tuần ta phải đọc một hai cuốn sách, chín mười số báo - lại quen với lối văn tiểu 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 103 
 

thuyết và phóng sự cho nên lối văn nghiêm nghị của những thế kỷ trước không còn 
hợp với phần đông chúng ta. Một ngày kia, trừ một số sách viết cho các nhà 
chuyên môn, có lẽ hết thảy các sách phải viết bằng lối văn tựa như phóng sự, mới 
mong có người đọc, dầu là sách học cho người lớn hay cho trẻ em. 

Ông Dale Carnegie đã mở đường trong công việc viết sách cho người lớn 
bằng lối văn ấy. Vì sách của ông không khác chi những tập phóng sự cả. Ông đã 
thành công rực rỡ, sách ông bán rất chạy. Cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống này 
chỉ trong 3 năm (1948-1950) đã tái bản tới lần thứ ba. 

Riêng chúng tôi, từ khi vì duyên may được đọc cuốn ấy, đã thấy tâm hồn nhẹ 
nhàng, khoáng đạt hơn trước nhiều. Và mỗi lần có điều gì thắc mắc, mở sách ra, là 
thấy ngay cách giải quyết, chẳng khác Tôn Tẩn khi xưa mỗi lúc lâm nguy mở cẩm 
nang của thầy cho, tìm phương thoát nạn. 

Nếu đời người quả là bể thẳm thì cuốn sách này chính là ngọn gió thần đưa 
thuyền ta tới cõi Nát bàn, một cõi Nát bàn ở ngay trần thế.  

Chúng tôi xin trân trọng tặng nó cho hết thảy những bạn đương còn bị con sâu 
ưu tư làm cho khổ sở trằn trọc canh khuya, tan nát cõi lòng. Ngay từ những chương 
đầu, bạn sẽ thấy tư tưởng sầu thảm của bạn tiêu tan như sương mù gặp nắng xuân 
và bạn sẽ mỉm cười nhận rằng đời quả đáng sống. Kìa, đô đốc Byrd đã nói: 
“Chúng ta không cô độc trên thế giới này đâu, cả những vật vô tri như mặt trăng, 
mặt trời, cũng cứ đều đều, đúng ngày, đúng giờ lại chiếu sáng chúng ta, lại cho ta 
cảnh rực rỡ của bình minh hoặc cảnh êm đềm của đêm lặng”.  

Long Xuyên một ngày đẹp trời trong 365 ngày đẹp năm 1951. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 

---------------------------------- 
1 Ở cuối sách ông chép lại 32 truyện thiệt, chỉ cho ta biết những người trong 
trường hợp ấy đã áp dụng cách nào để diệt ưu tư của họ. Vì sách đã dày quá 
và những cách ấy cũng không ngoài những điều ông đã chỉ trong những phần 
trên cho nên chúng tôi bỏ, không dịch. 
2 Những bạn nào buồn rầu hay bị đau vặt nên đọc thêm bài La maladie, notre 
ami của Bác sĩ Claude Fresnay trong tạp chí Guérir số 179 Novembre 1950, 
trong đó đại ý nói không người nào là cơ thể không có một vài tật. Khi ta đau 
tức là cơ thể của ta chống lại với những chứng đó; bệnh chỉ là một phản động 
của cơ thể mà cơ thể có mạnh thì mới phản động được, cho nên những người 
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hay đau vặt thường là những người sống lâu hơn cả. Vậy đau vặt đã không 
đáng cho ta lo có phần lại đáng mừng nữa. (Chú thích của Nguyễn Hiến Lê). 

* Ông Châu Hải Kỳ xếp cuốn này vào loại Tự luyện trí đức và giới thiệu vắn 
tắt như sau: 

“Quẳng gánh lo đi và vui sống (Phạm Văn Tươi - 1951): dịch cuốn How to 
stop worring and start living của Dale Carnegie, chỉ cho ta cách diệt ưu tư, 
phiền muộn, ganh ghét, hờn oán, dày vò… là những kẻ thù vô hình ngự trị 
trong thâm tâm ta, làm cho ta sinh ra cáu kỉnh, chán chường, đau tim, đau bao 
tử, mất ngủ, mất ăn, mắc bệnh thần kinh và loạn óc nếu ta không biết cách 
thắng nó. Ông Nguyễn Hiến Lê dịch cuốn này trước hết, từ 1941; 10 năm sau 
mới in. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin tái bản năm 1993, 2008. 

 “Dù sang hay hèn, giàu nghèo ai cũng có ưu tư, phiền muộn; chỉ hạng đạt 
quan, triết nhân, quân tử mới “thản đăng đãng” (thản nhiên, vui vẻ) được, như 
Khổng Tử nói (Luận ngữ - Thuật nhi). Nhưng làm sao để có thể thản nhiên, 
vui vẻ thì Khổng Tử không chỉ cho ta biết. Carnegie bỏ ra bảy năm nghiên 
cứu hết các triết gia cổ kim đông tây, đọc hàng trăm tiểu sử, phỏng vấn hàng 
trăm đồng bào của ông để viết cuốn Quẳng gánh lo đi. 

Tôi bắt đầu đau bao tử từ khi phi cơ Pháp bắn liên thanh xuống miền Tân 
Thạnh (1946), năm sau qua Long Xuyên, để quên tình cảnh nước và nhà tôi 
phải trốn vào trong sách vở, nhưng đọc và viết suốt ngày thì bệnh bao tử lại 
nặng thêm, mà bác sĩ không biết, cứ cho là gan yếu, uống thuốc Tây, thuốc 
Bắc, thuốc Nam đều không hết. 

Rồi khi đọc cuốn Quẳng gánh lo đi, tôi thấy hết ưu tư, nhẹ hẳn người. Suốt 
thời gian dịch và trong năm sáu tháng sau nữa, tôi có cảm giác “đăng đãng” 
đó. Vì vậy mà tôi rất mang ơn tác giả, viết một bài Tựa tôi tự lấy làm đắc ý để 
giới thiệu với độc giả, và cuối bài, đề: 

“Long Xuyên, một ngày đẹp trong 365 ngày đẹp năm 1951”. 

Nhiều độc giả đồng ý với tôi là cuốn đó hay hơn Đắc nhân tâm, và ngay từ 
chương đầu đã trút được một phần nỗi lo rồi, cho nên chép nhan đề chương đó 
“Đắt nhất nhật quá nhất nhật” để trước mặt, trên bàn viết. 

Mới đây, một độc giả, bác sĩ, bảo từ hồi đi học, đọc xong chương đó thì đổi 
chữ ký, không ký tên thật nữa mà ký là “Today” (Hôm nay). Tôi còn giữ một 
bản có chữ ký đó của ông ta. 
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Quẳng gánh lo đi trước sau chỉ bán được độ ba chục ngàn bản, nhưng tôi chắc 
nó đã đem lại niềm vui cho ít nhất là cả trăm ngàn người. Nó ra rất đúng lúc 
chiến tranh gây biết bao nỗi lo lắng cho biết bao gia đình”.  

Nguyễn Hiến Lê. Hồi ký, trang 304-305. 

 

TỰA 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

(Loại: Lịch sử. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu năm 1955). 

 

 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN: 

Bộ Lịch sử Thế giới có trên tay bạn đọc là một tác phẩm hợp soạn của hai tác 
giả: Nguyễn Hiến Lê (1912-1984), Thiên Giang Trần Kim Bảng (1911-1985) 
xuất bản từ những năm 1954-1955 tại Sài Gòn. Sách chỉ in có một lần - và 
gần 9 năm sau (1964) mới được tái bản vì “vài uẩn khúc” của nó. Hiện nay 
bộ sách gần như tuyệt bản. 

Đây là một bộ sách phổ thông được viết với một sử quan khoáng đạt mà nhiệt 
tâm, cộng với phương pháp khoa học chính xác. Bởi các lý do vừa nêu, NXB 
chúng tôi xin phép gia đình tác giả cho in lại bộ sách này nhằm giúp độc giả 
có thêm tài liệu tham khảo. 

Nhân đây, chúng tôi xin nhường lời để tác giả nói về “vài uẩn khúc” ngày ấy. 

NXB Văn Học 

…. 

Điều may mắn thứ nhì là một cơ hội tốt để tôi thực hiện một điểm trong 
chương trình mở mang kiến thức của thanh niên. Từ mấy năm trước tôi đã mua 
được vài bộ Histoire Universelle của Wells, Histoire de l’humanité của H. Van 
Loon… đọc rất hấp dẫn, tôi tính sẽ dịch hoặc tóm tắt. Đầu niên khóa 1954 - 1955, 
trong chương trình Trung học có thêm môn Lịch sử Thế giới dạy trong 4 năm. Ông 
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Thiên Giang lúc đó dạy sử các lớp Trung học. Tôi bàn với ông soạn chung bộ sử 
thế giới càng sớm càng tốt cho học sinh có sách học, khỏi phải chép “cua” (cours). 
Ông đồng ý và chúng tôi phân công: tôi viết cuốn đầu và cuốn cuối, ông viết hai 
cuốn giữa. Chúng tôi bỏ hết công việc khác, viết trong một thời gian mới xong, tôi 
bỏ vốn ra xuất bản, năm 1955 in xong trước kỳ tựu trường tháng chín. 

Một chuyện đáng ghi là vì bộ đó mà năm 1956 chúng tôi bị một độc giả mạt 
sát là đầu óc đầy “rác rưỡi” chỉ vì chúng tôi có nhắc qua đến thuyết của Darwin về 
nguồn gốc loài người. Chẳng cần nói ai cũng biết độc giả đó là tín đồ nào. 

Sau một linh mục ở Trung yêu cầu Bộ Giáo dục cấm bán và tịch thu hết bộ sử 
đó vì trong cuốn II về thời Trung cổ, chúng tôi có nói đến sự bê bối của một vài 
Giáo hoàng. Bộ phái một viên bí thư có bằng cấp cử nhân lại tiếp xúc với tôi. Ông 
này nhã nhặn, khen tôi viết sử có nhiệt tâm cho nên đọc hấp dẫn như đọc bộ Sử 
Pháp của Michelet, rồi nhận rằng sách tôi được Bộ Thông tin cho in, lại nộp bản 
rồi thì không có lý do gì tịch thu, cấm bán được, chỉ có thể ra thông cáo cho các 
trường học đang dùng thôi, cho nên ông ta chỉ yêu cầu tôi bôi đen vài hàng trên 2 
bản để ông ta đem về nộp Bộ. Bộ sẽ trả lời nhân vật công giáo nào đó, còn bán thì 
cứ bán, không ngại gì cả. Tôi không muốn gây chuyện, chiều lòng ông ta. 

Hồi đó bộ Lịch sử Thế giới của chúng tôi chỉ còn một số ít. Tôi hỏi các nhà 
phát hành, được biết có lệnh cấm các trường học ngoài Trung dùng nó, ở trong 
Nam thì không. Chỉ ít tháng sau bộ đó bán hết tôi không tái bản. Mãi đến sau khi 
chính quyền họ Ngô bị lật đổ, nhà Khai Trí mới xin phép tôi để in lại. 

Hơn một chục năm sau một giáo sư ở Huế vô thăm tôi, hỏi: “Tại sao hồi đó 
ông không làm đơn trình bày rằng ông đã dùng sách nào để viêt về các Giáo hoàng 
thời Trung cổ đó rồi xin cho bộ sử của ông được dùng trong các trường”. Tôi đáp: 
“Tôi xin làm gì? Không khi nào tôi làm công việc đó”. 

Sau ngày giải phóng năm 1975, giáo sư đó lại thăm tôi lần nữa, bảo: “Tôi 
phục phương pháp biên soạn và tư cách của ông [Nguyễn Hiến Lê] từ hồi đó”.   

 
(Hồi ký Nguyễn Hiến Lê trang 345-355, NXB Văn Học - 1993). 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 
Theo bản in của NXB Văn Học,  

trong Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê do Nguyễn Q. Thắng  
sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu, Tập II tháng 12/2006, tr. 147-148.  
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TỰA 

ĐẠI CƯƠNG VĂN HỌC SỬ TRUNG QUỐC 

(Loại: Văn học, [3 cuốn]. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu năm 1955). 
 

Khi soạn bộ này, tôi được sống lại những ngày vui cách đây 25 năm. 

Hồi ấy, tới vụ nghỉ hè nào, tôi cũng về Sơn Tây ở với bác tôi trong một ngôi 
nhà cổ, dưới bóng tre, giữa một cánh đồng lúa, bên bờ con sông Nhị. Cảnh thì có 
núi, có gió, có đầm, có lạch, không khí thì thơm tho, lúc nào cũng văng vẳng 
những tiếng sáo diều, tiếng ca hát của thôn nữ cùng tiếng ngâm thơ của nhà nho. 
Tôi thích nhất là giọng bình văn: nó ung dung, nghiêm trang và thanh nhã làm sao! 
Tôi thích đến nỗi mỗi lần bác tôi chỉ nhắc tới những tên như Văn tâm điêu long, 
Chiêu minh văn tuyển, Tiền Xích Bích phú, Quy khứ lai từ… là trong lòng tôi cũng 
vang lên một điệu trầm trầm, như nhớ nhung cái gì. Những lúc ấy, tôi thấy trời như 
cao hơn, mây như nhẹ hơn. 

Không hiểu tại sao tôi lại có cảm tưởng lạ lùng đó và cho những tên như 
Corneille, Hugo thô tục, chẳng du dương như những tên Lý Bạch, Đào Tiềm. Nào 
có phải tôi không yêu tiếng Pháp. Gặp dịp được khoe một câu tiếng tây bồi với các 
ông Lý, ông Chánh trong làng, tôi vẫn hãnh diện lắm chứ và có ai mà bảo tôi cái 
học “tây u” là cái học vong bản thì tôi giận điên đến đỏ mặt lên được chứ! Nhưng 
nền cổ học vẫn có sức gì huyền bí thu hút tôi. Sức huyền bí đó phải chăng là những 
tiếng ngâm nga từ ngàn năm về trước còn văng vẳng trong tâm hồn tôi? Có lẽ vậy. 
Và tôi muốn biết nền cổ học ra sao mà làm tôi say mê được đến bực ấy. 

Một hôm đang hầu trà bác tôi, tôi được nghe bốn tiếng “Văn tâm điêu long”. 
Đợi lúc bác tôi ngừng nói để hút thuốc lào, tôi đánh bạo hỏi: 

- Thưa bác “Văn tâm điêu long” là gì? 

Phà khói lên nóc nhà, bác tôi mỉm cười đáp: 

- Cháu học tiếng tây mà muốn biết những cái đó làm gì? Phải tốn công mười 
năm đèn sách mới hiểu được mà cái học nho bây giờ đã thành vô dụng rồi. Thím 
Tư (tức mẹ tôi) muốn cho cháu về đây học bác để sau này đọc được gia phả bên 
nội, bên ngoại. Bác cũng nghĩ vậy là phải, còn văn thơ cổ nhân thì thôi, thôi đi. Để 
sức mà tìm hiểu khoa học, cháu. 
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Thế là tôi cụt hứng. Cụt hứng nhưng lại tò mò hơn, muốn biết cho được cái 
“Văn tâm điêu long” ấy là cái gì. Tách riêng từng chữ thì tôi hiểu: Văn là văn 
chương, là tấm lòng, điêu là chạm, long là rồng. Nhưng “Văn tâm điêu long” là cái 
gì thì tôi không rõ, chỉ đoán được mang máng là một bộ sách. (1) 

Có lần thừa lúc bác tôi đi thăm một con bệnh ở làng bên, tôi cả gan lục tủ sách 
của người ra kiếm, nhưng không thấy bộ nào có tên ấy. 

Những năm sau mãi học, tôi quên hẳn chuyện đó. 

Tới khi ở trường Công chánh ra, nhằm lúc kinh tế khủng hoảng phải nằm nhà 
sáu tháng đợi bổ. Trong thời gian đằng đẵng ấy, biết làm gì cho hết ngày? Tôi bèn 
xoay ra học chữ Hán. Rủi thay! Lúc đó bác tôi đã quy tiên không còn ai ở gần để 
chỉ bảo. Tôi phải học lấy trong những cuốn Tam thiên tự, Hán Việt từ điển của Đào 
Duy Anh và Grammaire Chinoise của Cordier (?). 

Khi đã có một số vốn độ 3.000 chữ, đủ để mò trong từ điển Trung Quốc, tôi 
bèn kiếm những sách về văn học Trung Hoa mà đọc. Thật khó nhọc vô cùng! Đọc 
một bài trong Cổ văn quan chỉ dài độ hai mươi hàng, tôi thường mất cả một buổi 
mà chỉ hiểu lờ mờ. Bộ sách ấy chú thích rõ ràng và có dịch văn ra bạch thoại (2). 
Khốn nỗi, cổ văn tôi đã “bí” mà bạch thoại tôi cũng “đặc”, phải dùng cổ văn để 
đoán bạch thoại rồi ngược lại, dùng bạch thoại để đoán cổ văn. Cũng may là có 
một ông bác tôi khuyến khích tôi, viết thư giảng những câu khó hiểu cho tôi, song 
học lối hàm thụ ấy tốn công cho tôi và mệt cho bác tôi quá - người viết quốc ngữ 
rất chậm - nên nhiều lúc tôi chán nản, tìm những sách Việt chép văn học Trung 
Quốc để đọc cho mau biết thì hỡi ơi! Tôi hoàn toàn thất vọng. Cuốn Việt Hán văn 
khảo của Phan Kế Bính sơ lược quá, còn kiếm trên báo chí thì lâu lâu mới gặp 
được một bài dịch Đường thi. Đọc những bài dịch ấy để tìm hiểu văn học Trung 
Quốc, không khác chi đi coi tượng bà Jeanne d’Arc hoặc ông Paul Bert trong các 
công viên để tìm hiểu dân tộc Pháp vậy. 

Gần đây, một vài học giả xuất bản những cuốn dịch thơ Đường, nhưng không 
vị nào chịu khó viết mươi trang về các thời kỳ trong thơ Đường, các thi phái ở đời 
Đường, đặc sắc của thơ Đường và tư tưởng cùng nghệ thuật của thi nhân đời 
Đường. Thành thử kẻ ít học như tôi, đọc 300 - 400 trang mà chẳng hiểu được một 
ý niệm rõ ràng về thơ Đường. 

Tôi bất mãn lắm, đành phải đọc những bộ Trung Quốc văn học sử của người 
Trung Hoa viết. Những bộ này không có chú thích, tôi dò dẫm lâu lắm mới hiểu 
được lõm bõm. 
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Văn học Trung Quốc là nguồn gốc của văn học Việt Nam mà không một nhà 
nho nào viết ra cho bọn tân học chúng tôi hiểu, cứ bắt xẩm phải mò kim, cực cho 
chúng tôi quá. Mà số nhà cựu học hiện còn sống có phải hiếm đâu! 

Đã nhiều lần tôi năn nỉ vài cụ viết. Cụ thì nói không có thì giờ, cụ thì cho là cổ 
học là vô dụng, “nên chôn chặt nó đi”, cụ thì quá nhún, tự nhận không đủ sức. 

Bảo cổ văn học là vô dụng, chỉ là tỏ một quan niệm chán ngán về thời thế. Bất 
kỳ nước nào ở Âu Mỹ trong các trường Trung học cũng có ban cổ điển giảng về cổ 
văn học của nước họ hoặc của Hy Lạp, La Mã. Theo chương trình Phan Huy Quát 
hiện đang thi hành ở Bắc và Trung Việt, ban cổ điển phải dạy chữ nho và văn học 
Trung Quốc. Không phải hễ theo mới thì bỏ cũ. Phải biết cái cũ rồi mới tìm thêm 
được cái mới. Huống hồ văn học Trung Hoa rực rỡ vào bậc nhất thế giới, người 
Pháp người Mỹ còn nghiên cứu nó, lẽ nào mình lại bỏ cái gốc của mình đi cho 
đành? 

Còn bảo là không đủ sức thì có ai mà đủ sức đâu? Văn học Trung Hoa có từ 
trên 3.000 năm, tác phẩm rất nhiều, dù chỉ chuyên đọc trong 50 - 60 năm cũng vị 
tất đã coi được đủ, và kỹ, đừng nói đọc rồi còn phân tích, so sánh, lựa chọn, tổng 
hợp, phê bình. Nhưng không phải vì vậy mà người Trung Quốc không viết về văn 
học của họ và người Anh, người Pháp không viết về văn học Trung Quốc. 

Vườn hoa mênh mông thật, không ai đi ngắm kỹ được từng bông một, nhưng 
càng mênh mông lại càng phải đi, kẻ theo lối này, người theo lối khác, kẻ gặp kỳ 
hương nọ, người thấy dị sắc kia, rồi tả lại cho người khác biết; như vậy chẳng lợi 
cho hạng đứng ngoài hàng rào kiểng chân ngó vô mà mù mịt chẳng thấy chút gì ư? 

Ý kiến của mỗi người có thể thiên lệch; kẻ yêu lan thì trầm trồ khen lan, kẻ 
thích cúc thì tắm tắc khen cúc; nhưng như vậy, ít nhất người ngoài cũng biết được 
trong vườn ấy có lan, có cúc, lan ra sao, cúc ra sao, chẳng hơn là cứ hoang mang 
rồi phỏng đoán ư? 

Thận trọng vốn là một đức quý, nhưng thận trọng quá thì hóa ra rụt rè. 

Đã mỏi mắt trông chờ mà không được ai tả vườn bông đó cho biết, nên chúng 
tôi phải tìm tòi lấy. Chúng tôi đọc những sách của người Trung Hoa và người Pháp 
viết về văn học Trung Quốc, chỗ nào không hiểu thì nhờ một vị lão nho giảng cho, 
chủ ý là để thỏa lòng tò mò từ hồi mười lăm, mười sáu tuổi. 

Học đến đâu chúng tôi ghi đến đấy. Khi học thì chỉ ham mê tìm hiểu cái đẹp 
mà không có ý viết sách. Khi học xong, thấy công việc ghi chép ấy có thể giúp các 
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bạn hiếu học có một khái niệm về văn chương Trung Quốc, nên mới sửa rồi cho 
xuất bản. 

Sở dĩ chúng tôi cả gan như vậy là vì tin lòng quãng đại của các nhà cựu học, 
không nỡ trách một kẻ hậu tiến, học thức nông cạn, mà sẵn sàng hạ cố chỉ bảo cho 
những chỗ sai lầm, hầu giúp bọn tân học chúng tôi hiểu thêm cái cổ học của các cụ, 
tức cái nền tảng văn hóa của dân tộc Việt Nam chúng ta. 

Vắng các cụ, chúng tôi thấy lẻ loi, bơ vơ lắm! 

Trăng mới ló dạng. Cảnh vật đương tối tăm, bí mật, bỗng hóa ra êm đềm, nên 
thơ. Nhành liễu là đà, lấp lánh bên dòng nước. Giò huệ lung linh tỏa hương dưới 
bóng dừa. Đêm nay tôi muốn thả hồn tìm thi nhân cùng danh sĩ Trung Hoa thời 
trước. 

Hỡi hương hồn chư vị ấy! Tôi mang ơn chư vị rất nhiều, gần bằng mang ơn 
văn nhân nước tôi, vì từ hồi mới sanh, tôi đã được nghe lời ngâm Chinh phụ, Thúy 
Kiều xen lẫn với lời bình văn thơ của chư vị và ngay trong văn học nước tôi, cũng 
thường thấy ẩn hiện nỗi lòng của chư vị. Tâm hồn tôi ngày nay một phần cũng do 
chư vị đào luyện nên. 

Viết cuốn này, tôi muốn có cơ hội gần chư vị thêm một chút. Tác phẩm của 
chư vị quá nhiều, tôi không được đọc hết nên ngoài cái lỗi giới thiệu vụng về, tất 
cả còn mang thêm cái tội vô tình xuyên tạc. Xin chư vị lượng thứ. 

Long Xuyên, ngày 20 tháng Mạnh Đông năm Quý Tỵ (26-11-1953) 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 

----------------------------------- 
1 Văn tâm điêu long là tên một bộ sách luận về văn. Tác giả là Lưu Hiệp ở đời 
Lục triều. Sở dĩ gọi là Văn tâm vì có câu: “Ta hồ! Văn chương chi sự, thốn 
tâm thiên cổ” (Than ôi! Cái việc văn chương, một tấc lòng mà để ngàn năm!). 
2 Khi nhà Tần (cách đây trên 2.000 năm) thống nhất văn tự rồi thì quan lại, 
văn nhân và học sinh đều dùng những chữ đã được quy định. Nhưng tiếng nói 
thay đổi hoài từ thời này qua thời khác, từ miền này tới miền kia, thành thử 
lối văn đã quy định ấy mà sau gọi là cổ văn, mỗi ngày một cách biệt với lối 
thông thường trong dân gian, tức là bạch thoại và cổ văn hóa ra mỗi ngày một 
khó hiểu. Gần đây có một cuộc cách mạng trong văn học Trung Quốc, bỏ cổ 
văn, dùng bạch thoại và hiện nay báo chí, sách vở đều viết bằng bạch thoại. 
Bạch thoại cũng có người đọc là bạch hoại. 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 111 
 

(Theo bản của NXB Văn Học, trong Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê do Nguyễn 
Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu; tập IV - Văn học, tháng 12/2006, 
tr. 339-342).  
Bộ Đại cương Văn học sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn Học 
in khổ lớn 16 x 24 cm, chữ nhỏ mà đã trên 520 trang (từ trang 343 đến trang 
864. (NHĐ) 

 
“Đã không tránh được thì nhận đi”. Đó là đầu đề chương IX 
trong cuốn sách gối đầu giường của tôi: Quẳng gánh lo đi và 
vui sống của Nguyễn Hiến Lê. Tôi đã đọc đi đọc lại quyển 
sách này không biết bao nhiêu lần mà kỳ lạ thay, mỗi lần đọc 
lại, tôi đều cảm thấy thấm thía những điều tưởng chừng như 
rất giản dị: “Đắc nhật quá nhất nhật”, “Đời người ngắn lắm 
ai ơi!”, “Ta là ai”, v.v… nhưng một khi đem ứng dụng vào 
cuộc sống thì lại hiệu nghiệm vô cùng. (…) 

Thế là, sau hai tháng ròng rã thay phiên nhau đọc thu âm, tôi 
và anh Bá Trung đã “chuyển thể” 354 trang sách chữ thành 
sách nói để đem đến cho người mù khắp 40 tỉnh thành của cả 
nước từ Bắc chí Nam cái “tuyệt chiêu” của Quẳng gánh lo đi 
và vui sống… “Thừa thắng xông lên”, tôi cùng với anh Bá 
Trung miệt mài trước máy ghi âm với Đắc nhân tâm, và lại 
nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của độc giữa người mù. 
(…) 

Khi tôi viết những dòng này thì anh Trung Nghị đang ngồi 
trước micro đọc những trang cuối của Ý chí sắt đá, còn chị Đỗ 
Thuỵ thì đang lật những trang đầu của Gương kiên nhẫn. Và 
như vậy những trang sách Nguyễn Hiến Lê đang bắt đầu 
cuộc hành trình mới - cuộc hành trình tiếp thêm sức sống cho 
người mù. Xin thắp lên một nén tâm hương trước anh linh cụ 
Nguyễn - người đã đem đến cho người tàn tật chúng tôi liều 
thuốc diệu kỳ để chữa lành những vết thương tâm hồn”. 

NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG 
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TỰA 

ĐẠI CƯƠNG VĂN HỌC SỬ TRUNG QUỐC 

(Loại: Văn học (3 cuốn). NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1955). 
 

 

Lần tái bản 

 

Hai năm trước, khi bộ Đại cương Văn học sử Trung Quốc này mới bán hết, 
chúng tôi đã thấy rằng nó sơ lược quá, không đủ thỏa mãn nhu cầu mỗi ngày mỗi 
tăng của một số người hiếu học, nên chúng tôi đã dự định soạn lại một bộ khác đầy 
đủ hơn. Công việc này nếu khởi sự ngay thì sớm lắm cũng phải ba năm nữa mới 
hoàn thành. 

Trong khi chờ đợi đó, để giúp bạn trẻ có sách đọc, chúng tôi tạm cho tái bản 
bộ này sau khi sửa chữa những lỗi quan trọng, và sẽ cho xuất bản bộ Cổ văn Trung 
Quốc gồm khoảng trăm bài phiên âm rồi dịch, chú thích và giới thiệu, lại chép 
thêm tiểu sử các tác giả và văn trào mỗi thời đại, sẽ bổ túc một phần cho đại cương 
và giúp độc giả hiểu thêm văn học Trung Quốc từ cuối đời Xuân Thu đến cuối đời 
Minh. 

Sài Gòn, ngày 4 tháng 1 năm 1964. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
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TỰA  

GIÚP CHỒNG THÀNH CÔNG 

(Loại: Tự luyện đức trí. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1956). 
 

Bàn viết của tôi ở kế bên một lớp mẫu giáo mà lớp mẫu giáo nào thì cũng 
phải ồn. Một hôm, dịch được trên ba phần tư cuốn này, tôi bỗng nghe thấy một em 
bé òa lên khóc. Tiếng khóc lớn khác thường mà có giọng uất ức vô cùng, tôi tưởng 
chừng như một thiếu phụ mười năm nuôi chồng ăn học, sắp được cái tiếng bà nghè 
thì bị chồng tình phụ, cũng không uất hận bằng em bé đó. 

Em chạy từ sân vào lớp học, nước mắt giàn giụa, hổn hển, nghẹn ngào nói: 

- Thưa cô, bé Liên… bé Liên… xô con té. 

Cô giáo vẫn bình tĩnh, xoa đầu em, ngọt ngào hỏi: 

- Vậy thì bé Liên có lỗi rồi, bé Liên xin lỗi con chưa? 

Giọng của em vẫn hậm hực: 

- Thưa cô… chưa. 

- Đâu con té, đau ở đâu? 

Em chỉ xuống đầu gối. Cô giáo nhìn qua mỉm cười: 

- Không chảy máu, cũng không trầy da. Đau ít thôi, phải không con? 

Cô phủi mấy hột cát ở đầu gối em, rồi vội gọi bé Liên vô, hỏi: 

- Con có xô té bé Dung không? Có xô thì xin lỗi đi rồi hai đứa lại dắt nhau ra 
sân chơi. 

Bé Liên ngập ngừng một chút rồi nắm tay bé Dung nói nho nhỏ: 

- Xin lỗi Dung. 

Mặt bé Dung tức thì tươi hẳn lên, như một bông hồng sau một trận mưa ngắn. 
Cơn uất ức đã tan hết và không đầy nửa phút sau đã nghe tiếng cười của em vang 
một góc sân rồi. “Thật là con nít”. 
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Nghe vụ đó xử xong, tôi quay lại để viết tiếp, nhưng một ý bỗng hiện trong óc 
tôi và tôi mỉm cười tự nghĩ: cứ theo những ví dụ của bà Carnegie kể trong cuốn 
này thì những ông chồng bốn năm chục tuổi cũng con nít như bé Dung chứ khác 
gì? Các ông ấy giận dữ, gắt gỏng, hùng hùng, hổ hổ - tác giả không nói ra chứ chắc 
đã nhiều ông đập phá, la hét, khỏi sao được? - các ông ấy dõng dạc tuyên bố, nhất 
định làm theo ý mình, nhất định không bỏ những quy tắc sắt của mình, mà rồi khi 
bà vợ khéo léo, tươi tỉnh, nhu mì chịu phục tùng các ông một chút, thì các “ông 
tướng” ấy thành ra những con chiên cả, ngoan đáo để là ngoan, hiền đáo để là hiền, 
những quy tắc sắt của các ông biến đi đâu mất hết, những ý riêng của mấy ông biến 
đi đâu mất hết, mà các bà muốn cái gì, các ông cũng vui lòng chiều, chiều hết thảy. 

Nghĩ vậy, tôi cũng hơi ngường ngượng cho đàn ông chúng tôi. Chúng tôi tự 
hào có sức làm đảo lộn cả xã hội, chiến thắng thiên nhiên, làm chủ nhân ông trên 
trái đất và sau này có lẽ cả vũ trụ nữa, mà “em bé ngoan” như vậy ư? Và tôi cũng 
thương hại cho đàn bà. Chúng tôi “dễ bảo” là thế, mà mười gia đình, thì tới chín 
sống trong một không khí bất hòa nhiều hay ít, là tại đâu, nếu không phải tại các bà 
vụng xử? 

Đã đành, chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm, đã đành chúng tôi cũng có 
những người xấu tính, tàn nhẫn, hư hỏng, duy kỷ nhưng trách nhiệm vẫn là do các 
bà vì sau này ra sao không biết, chứ ba bốn ngàn năm nay ai cũng nhận rằng nhiệm 
vụ chính của các bà là chiều chuộng chồng con, gây một không khí đầm ấm trong 
gia đình để đàn ông chúng tôi vui vẻ xông pha ngoài xã hội. 

Các bà bảo chúng tôi là phái mạnh. Chúng tôi là phái mạnh thật, nhưng về 
phương diện tình cảm, phần đông chúng tôi cũng không mạnh gì hơn phái yếu, 
chúng tôi cũng cần một tình yêu chân thành như các bà vậy. Đời sống bây giờ khó 
khăn kiếm được miếng ăn một cách lương thiện cũng chật vật lắm, phải đổ mồ hôi 
hột lại phải nén lòng chịu bao nỗi bất mãn ở đời; nên buổi tối khi về nhà, chúng tôi 
cần một không khí yên tĩnh để lấy lại sức, cần một nụ cười, vài lời an ủi, muốn 
được thảnh thơi, đừng nghe những lời thân thở, trách móc; muốn tiền chúng tôi 
đem về gửi các bà thì các bà đừng đem đổ nó xuống sông Ngô, và một đôi khi 
chúng tôi có ngớ ngẩn, muốn kê cái bàn ở phòng ngủ thì các bà đừng đem nó 
xuống bếp, muốn các bà bận cái áo xanh lá mạ thì các bà đừng bận cái áo đỏ cánh 
sen. 

Đại loại chúng tôi chỉ muốn có bấy nhiêu thôi. Nếu các bà chịu chiều chúng 
tôi một chút cho chúng tôi vui lòng hăng hái làm việc, rồi nếu các bà lại biết tìm 
thiên tư của chúng tôi mà khuyến khích thì chúng tôi bồi bổ nó, hướng chúng tôi 
về một mục đích nếu chúng tôi chưa có mục đích, rồi giúp đỡ chúng tôi trong công 
việc làm ăn bằng cách này hay cách khác thì, thuận vợ thuận chồng, bể Đông tát 
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cũng cạn, lúc đó gia đình sẽ vui vẻ, thịnh vượng, các bà đã được cái tiếng là giúp 
chồng thành công mà các bà muốn cái gì chúng tôi chẳng sẵn lòng chiều, muốn cái 
áo đỏ cánh sen thì chúng tôi sẽ mua cái áo đỏ cánh sen, muốn có cái bàn trong bếp 
thì chúng tôi bảo đóng thêm cái bàn trong bếp và có muốn lên cung trăng thì đàn 
ông chúng tôi cũng sẽ có người nặn óc, chế ra hỏa tiễn để đưa các bà lên cung 
trăng. 

Ai bảo là hạnh phúc không bao giờ ở trên trời rớt xuống? Hầu hết chúng ta, ai 
cũng thấy nó từ trên trời rớt xuống ít nhất là một lần. Cái đêm hợp cẩn không khí 
tưng bừng ca nhạc, ngào ngạt hương thơm, cánh hoa đầy đất mà ánh trăng đầy 
thềm. Quả là một phép màu! Nhưng có phép màu nào bền đâu, và có khi con trăng 
chưa khuyết mà hạnh phúc đã vơi, nếu ta không biết giữ gìn nó. 

Cái bí quyết giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân ấy ở nước ta, chưa sách nào 
bàn tới, nên tôi phải dịch cuốn này để tặng các cặp vợ chồng trẻ cũng như già. 

Một số độc giả có thể trách tác giả đưa ra nhiều thí dụ trong đời sống của các 
nhà doanh nghiệp và chính khách, cơ hồ như chỉ khuyên chúng ta ham cảnh giàu 
sang, cho tiền bạc và chức tước là mục tiêu chính của đời. Đưa ra những thí dụ ấy 
là bà Carnegie có ý viết cho hạng trung nhân; những người ngoài sự phú quý, bà 
cũng nhận có những cái cao cả hơn nhiều, chẳng hạn lòng hy sinh cho nhân loại. 
Gần cuối chương nhất, bà viết: 

“Tất nhiên là tùy ông bà hiểu thế nào là thành công. Người thì muốn giàu, kẻ 
thì muốn sang, có người lại muốn giúp nhân loại, hoặc có một nghề mà mình thích. 
Chính ông bà phải giải quyết điểm đó, định rõ quan niệm về hạnh phúc ra sao rồi 
tự nhiên sẽ kiếm được mục đích”. 

Và trong chương XXI, bà kể một gương hy sinh cho những kẻ bị đời hất hủi, 
gương của ông bà William Boton, người sáng lập ra Đội binh cứu khổ ở Anh, một 
đạo binh không khí giới mà đã làm vẻ vang cho nhân loại hơn hết thảy những đội 
binh anh dũng nhất cổ kim. 

Vậy xin chư vị độc giả tự lựa lấy mục đích cho đời sống rồi hãy theo quy tắc 
trong sách. Nếu mục đích cao quý mà sự hòa hợp trong gia đình lại hoàn toàn, vợ 
cùng chồng nắm tay nhau tiến tới một chân trời bao la, xán lạn thì tôi tưởng ở đời 
không còn hạnh phúc nào bền bĩ, đẹp đẽ hơn nữa và thiên đường đã hiển hiện ở 
trên cõi trần này vậy. 

Sài Gòn, ngày 1 tháng giêng năm 1956 
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TỰA  

RÈN NGHỊ LỰC ĐỂ LẬP THÂN 

(Loại: Tự luyện đức trí. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1956). 

Một lần, tôi được nghe lóm câu chuyện dưới đây giữa hai em nhỏ chừng 
năm, sáu tuổi đương thả tàu trên hồ nước trong một công viên. Một em có vẻ láu 
lỉnh khoe với bạn nó. 

- Chiếc tàu đó, ba tao mới mua ở Charner, hai trăm đồng đấy. Mày về xin ba 
mày tiền mua một chiếc đi, rồi mai hai đứa mình lại đây cho tàu chạy đua. 

Em kia đáp:  

- Lần trước tao xin tiền mua chiếc máy bay, ba tao bảo không có tiền. 

- Ba mày nói dối mày đấy. Dễ ợt mày ơi, tao đã thấy rồi. Ba tao lại nhà băng, 
nói với người ta là người ta đưa tiền ngay. Ba mày không chịu lại nhà băng, chứ 
thiếu gì tiền. 

- Ừ, để tao về bảo ba tao lại nhà băng lấy. 

Thực là ngây thơ, phải không bạn? Nhưng bạn có tin được không, trong số 
người lớn chúng ta cũng có nhiều người ngây thơ như vậy? Họ tin rằng cần đọc 
sách chứ không cần tốn công tu luyện, là tâm hồn, tài năng sẽ thay đổi hẳn cũng 
như hai em nhỏ trên kia tin rằng cứ lại nhà ngân hàng hỏi là người ta đưa tiền, mà 
không biết rằng phải kiếm được tiền gửi cho nhà ngân hàng đã. Nghĩ như thế nên 
khi đọc sách xong, không thấy kết quả, những người ấy dễ sinh ra chán nản. 

Chẳng hạn, một hôm ông bạn tôi nói: 

- Đọc xong cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống, tôi chẳng thấy bớt lo được 
phần nào cả. 

Tôi hỏi: 

- Anh có theo đúng lời trong sách không? 

- Tôi không theo được. 

- Anh có thử không? Lời khuyên nào theo không được? 
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Ông ấy ấp úng, không đáp. Tôi chắc chắn ông ấy đã đọc nhiều tiểu thuyết chứ 
không chịu nhẫn nại thực hành. 

Một bạn khác thú thực với tôi, giọng lâm li: 

- Tôi đã trên ba chục tuổi đầu rồi, ông ạ, mà sự nghiệp vẫn chưa có chút gì, 
vẫn thua kém bạn bè; tôi tự thấy làm thẹn lắm nên hăng hái đọc loại sách tự học, 
nhưng hỡi ơi! Đọc xong, tôi thất vọng lắm, không tiến được mấy tí, ông có cách 
nào giúp tôi không? 

Có bạn lại nghiêm khắc, chua chát, tỏ giọng oán hờn: 

- Tôi đã tốn nhiều tiền về loại sách tự học mà chẳng thấy chút kết quả nào. Tôi 
có cảm tưởng rằng những sách ấy vô ích, vì những người đã thành công thì chẳng 
cần đọc nó, còn những người không thành công thì đọc bao nhiêu cũng không sao 
thành công được. 

Những bạn ấy bi quan như vậy vì nhận lầm công dụng của sách. Sách có thể 
là cẩm nang của Quỷ Cốc tiên sinh hoặc Gia Cát Lượng, chứ tuyệt nhiên không thể 
lả bửu bối của Na Tra thái tử hoặc Tề Thiên đại thánh, mà bảo là sách vở có thể 
hoán cải đời một người được. Sách có thể vạch cho ta con đường đi, phép tu thân, 
xử thế và làm việc; còn muốn thay đổi đời ta thì tự ta, ta phải làm lấy, nghĩa là 
chính ta phải có nghị lực và kiên nhẫn thực hành lời trong sách, trái lại, nếu chỉ đọc 
suông thì sách hoàn toàn vô ích. 

Hiểu như vậy ta không quá tin ở sách đến nỗi thất vọng vì sách, mà thấy vui 
vẻ, bền lòng học tập vì ta biết rằng sách chứa những kinh nghiệm quý giá của nhân 
loại, rằng cổ nhân áp dụng những luật về tâm lý, sinh lý chung cho mọi người mà 
soi sáng ta, dắt dẫn ta, và nếu ta quyết tâm theo thì tất phải theo được, phải thành 
công. Không theo được, chỉ là tại ta thiếu nghị lực, không muốn một cách mãnh 
liệt đấy thôi. 

Trong nhiều cuốn trước, tôi đã để một chương hoặc một đoạn nhắc về cách 
rèn nghị lực, nhưng nhiều độc giả cho rằng bấy nhiêu chưa đủ, muốn tôi soạn riêng 
một cuốn bàn về vấn đề quan trọng nhất, có thể nói là căn bản trong việc tu thân 
ấy. 

Tôi xin lãnh ý và tra khảo để soạn cuốn này, chủ tâm là muốn chứng thực cho 
các bạn ấy thấy rằng ai cũng có nghị lực, ai cũng có thể rèn cho nó thêm cứng rắn 
rồi dùng nó mà thay đổi một phần nào cá tính cùng khả năng của mình và tự tạo ra 
những hoàn cảnh thuận tiện để thành công. 
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Một tác giả Trung Hoa viết một cuốn nhan đề là “Ai ai cũng đều là Nghiêu, 
Thuấn”, nghĩa là ai ai cũng có thể thành bực thánh hiền. Tôi cho là quan niệm đó 
hơi quá lạc quan, mặc dầu vẫn có thể là hữu lý, nhưng tôi tin rằng bất kỳ người 
nào, không bệnh tật và thông minh trung bình cũng có thể thành công, vì những 
bậc thánh hiền thì khắp thế giới, mỗi thế kỷ may lắm có vài vị, còn hạng người 
thành công trong đời thì ngay chung quanh chúng ta, có thiếu gì đâu? 

Theo bảng thống kê của các trường hàm thụ Âu, Mỹ, cứ 100 học sinh tự học 
có 20 người học đến nơi đến chốn. Vậy cứ năm người được một người thành công. 
Tự học, tự tu thân bằng cách đọc sách, không được người chỉ dẫn từng bước, nhắc 
nhở mỗi ngày như trong các lớp hàm thụ, kết quả có phần kém, nhưng tôi tưởng 
mười người hoặc hai mươi người học phải có một người đạt mục đích. Đâu cần 
phải bực siêu nhân mới hơn được chín người hoặc mười chín người khác. Chỉ cần 
gắng sức thôi. 

Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc 
mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải 
biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn. 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 4 năm 1955 
Rèn nghị lực để lập thân. NXB Nguyễn Hiến Lê - 1956. 

NXB Văn hóa Thông tin, tái bản tháng 9/2000, tr. 5-9. 
“Gandhi gầy như con mắm, cân sợ không được bốn chục kí lô. Trong bức 
hình chụp ông ngồi ở “Hội nghị bàn tròn” bên cạnh những người Anh 
cao lớn, phốp pháp, ta có cảm tưởng ông là một người ốm đói, chỉ còn da 
bọc xương. Vậy mà sức mạnh tinh thần của ông kinh thiên, làm cả thế 
giới khâm phục. Ông cầm đầu một phong trào chống thực dân lớn nhất ở 
đầu thế kỷ này, phong trào bất hợp tác với Anh về mọi phương diện: 
chính trị, kinh tế, xã hội. 

Phong trào lan rất mau, nhiều thẩm phán, luật sư Ấn khẳng khái đốt hết 
Âu phục, xé nát bằng cấp rồi quấn choàng đi chân không, dệt vải, cày 
ruộng để sống. Nhiều người Ấn rút tiền gửi trong các ngân hàng Anh ra, 
nhiều trường học Anh đóng cửa vì học sinh bỏ học gần hết, nhiều cửa 
hàng ngoại hóa phá sản vì không ai mua, hàng vạn người không chịu 
đóng thuế, không chịu đi lính cho Anh”. 

NGUYỄN HIẾN LÊ. Bài kết, Rèn nghị lực để lập thân, bìa 4. 
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TỰA 

ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC 

(Loại: Lich sử. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1956). 

 

 

Chúng ta thường tự hào là một dân tộc có bốn ngàn năm văn hiến. Bốn ngàn 
năm văn hiến mà giá có gom lại hết những sách vở tài liệu bằng chữ Hán, chữ 
Nôm trong bốn ngàn năm văn hiến đó rồi để riêng ra những tài liệu về các ông vua 
bà chúa - tức là những tài liệu thường vô ích cho văn hóa - còn lại bao nhiêu, có 
chất lên một chiếc xe cam nhông, sợ cũng không đầy! Dù có chất đầy mười chiếc 
xe đi nữa thì so với những tài liệu của Pháp cũng chẳng thấm vào đâu: chỉ riêng 
những tài liệu về thi sĩ Victor Hugo đã chật cả một viện bảo tàng, tức Viện Victor 
Hugo ở Paris rồi. Mà người Pháp không có được bốn ngàn năm văn hiến như ta. 
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Chắc có độc giả trách tôi là tự ti mặc cảm mà quá tôn sùng người. Trách tôi, 
tôi xin nhận, nhưng làm sao tôi không tôn sùng người ta, khi người ta hơn mình 
quá xa đi? Vả lại, tự nhận là mình kém rồi cố theo cho kịp người, hơn người, còn 
có lợi hơn là tự cao tự đại mà chẳng chịu gắng sức để tiến tới. 

Vâng, về phương diện văn hóa, ta đã kém xa Trung Hoa mà cũng thua xa cả 
Pháp. Hai ngàn rưỡi năm trước, Trung Hoa đã biết đặt ra một chức quan chuyên đi 
lượm những bài ca, bài hát trong dân gian, nhờ vậy họ mới có được một tập thi vào 
hàng cổ nhất thế giới; tới thế kỷ 18, vua Càn Long cho chép lại hết các sách, lập 
thành bộ Tứ khố toàn thư (1), một công việc sưu tầm tài liệu không tiền trong lịch 
sử nhân loại. 

Nước Pháp thì chẳng những nhà cầm quyền mà cả đến thường dân cũng biết 
trọng tài liệu. Trong cuộc cách mạng 1789, những anh thợ xay bột mà cũng chịu 
ghi lại những điều mắt thấy tai nghe, rồi chính phủ trân tàng tất cả những tài liệu 
đó. Nói chi tới những di bút của các danh nhân thì họ quý hơn vàng: trong Thư khố 
Quốc gia của Pháp, ta thấy cả những toa mua hàng, sổ chi tiêu của các văn hào, 
nhạc sĩ. 

Còn ở nước mình, có được bao nhiêu nhà chép lại những tai biến cùng cảnh 
sinh hoạt trong thời Nguyễn, Trịnh xung đột, hoặc trong chiến tranh giữa Nguyễn 
Ánh, Tây Sơn? Mà thật, hãy nói chuyện gần đây: chúng ta có muốn chép tiểu sử 
của Nguyễn Khuyến hoặc Chu Mạnh Trinh để dạy học sinh ban Tú tài, cũng không 
biết tra cứu ở đâu, và nếu không tán hươu tán vượn thì may lắm về tiểu sử mỗi cụ, 
ta viết được một trang. 

Đổ trọn lỗi cho tánh lười viết, không biết trọng tài liệu của cổ nhân thì cũng 
oan cho các cụ. Thực ra, còn nhiều nguyên nhân khác: nghề in thời xưa không phát 
triển, rồi cái nạn binh đao (thành Thăng Long biết mấy lần bị tàn phá), cái họa văn 
tự (hễ sơ ý một chút mà nói phạm tới nhà cầm quyền thì có thể bị tru di tam tộc); 
lại thêm triều đình chẳng khuyến khích những công việc sưu tầm khảo cứu; vua 
chúa đều chỉ thích mỗi một món thơ, kẻ làm thơ mà có tài điêu trùng khắc triện thì 
được thưởng, còn con người cặm cụi tra khảo soạn sách thì cơ hồ không vị vua 
chúa nào ngó tới (2). 

Cái tinh thần không biết trọng tài liệu, xưa như vậy mà nay cũng không hơn gì 
mấy. Các viện bác cổ và thư viện của mình ngày nay, mở ra cho có với đời vậy, 
chứ thực ra đã làm được những gì quan trọng cho văn hóa? Trong bài “Bàn về vấn 
đề dịch sách cổ của ta” tôi đã đề nghị một phương pháp làm việc tập thể để dịch ra 
Việt ngữ hết thảy những văn thơ cổ, bất kỳ về loại gì, để những người không thông 
chữ Hán có thể dùng những tài liệu đó mà nghiên cứu về văn hóa thời xưa (3). Vấn 
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đề đó, mười lăm năm trước, Vũ Ngọc Phan đã nghĩ tới, nhưng từ đó tới nay, những 
cơ quan Văn hóa của chính phủ đã làm được gì chưa? 

Mà có bao giờ người ta nghĩ tới cái việc thu thập tài liệu trong dân gian 
không? Chẳng hạn khi một danh nhân trong nước qua đời, phái một người tìm thân 
nhân hoặc bè bạn của người mất, để gom góp hoặc ghi chép những bút tích cùng 
dật sự về vị ấy, rồi đem về giữ trong các thư khố làm tài liệu cho đời sau. Công 
việc có khó khăn tốn kém gì đâu, mà lợi cho văn hóa biết bao. Có như vậy các 
người cầm bút mới có tài liệu để soạn sách, còn như bây giờ đây thì một nhà văn 
Việt viết tiểu sử Tản Đà còn khó hơn khi viết tiểu sử của Molière, của 
Shakespeare, của Tolstoi. Thực là ngược đời, nhưng rất dễ hiểu. Vì tra cứu ở đâu 
bây giờ để viết về đời sống của Tản Đà? Chỉ có cách đọc những báo mà cụ đã viết 
hoặc người khác đã viết về cụ. Nhưng chính những số báo đó, kiếm được cũng là 
thiên nan, vạn nan. Ngay những tạp chí có giá trị như Thanh Nghị, Tri Tân mà Thư 
viện Nam Việt cũng không có đủ, và những nhật báo Việt xuất bản ở Sài Gòn 
trước năm 1945 cũng thiếu nữa. Chắc nhiều độc giả không ngờ được nỗi khổ tâm 
đó của những người muốn khảo cứu về văn học nước nhà. 

Muốn tránh những khó khăn ấy cho thế hệ mai sau, ai lưu tâm đến văn hóa 
cũng nên thu thập hết những tài liệu về mỗi phong trào chính trị, kinh tế hoặc văn 
chương ngay từ khi phong trào vừa tắt và như vậy, ta có thể có một khái niệm tổng 
quát về nó được. 

* *  

* * *  

Trong những năm 1949 - 1951, nhờ thời cơ thuận tiện, nhiều người đã chép lại 
lịch sử cách mạng của ta từ đầu thế kỷ tới cuộc đại chiến vừa rồi. Trước sau được 
khoảng hai chục cuốn, nhưng tiếc thay, không có cuốn nào nói rõ về phong trào 
duy tân đầu tiên do cụ Lương Văn Can (4) làm chủ động năm 1907. Thành thử, tới 
bây giờ chúng ta chỉ có một cuốn Đông Kinh Nghĩa Thục của Đào Trinh Nhất (Mai 
Lĩnh xuất bản năm 1938); mà trong cuốn nầy có lẽ vì tị hiềm (5) Đào quân không 
nhắc gì tới cụ Lương cả, gần như chỉ chuyên kể tiểu sử của cụ Nguyễn Quyền, một 
viên học giám, chứ không phải là Thục trưởng của Nghĩa Thục như nhiều người 
tưởng lầm (6). 

Tôi may mắn được vào hàng con cháu một vị lão nho đã hoạt động cho Nghĩa 
Thục, thường được nghe cụ kể lịch sử của Nghĩa Thục nên được biết cuốn của Đào 
quân có nhiều chỗ sơ sót, và mười sáu, mười bảy năm trước, tôi đã có ý đợi cuốn 
của Đào quân bán hết sẽ viết một cuốn khác để bổ túc, song thời đó, sự “kỵ húy” 
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còn quá nghiêm, có viết xong xuất bản cũng khó, nên mãi đến ngày nay mới thực 
hành được ý muốn. 

Tôi xin thưa ngay: cuốn sách nhỏ độc giả đương đọc đây không phải là một 
cuốn sử, nó chỉ chứa những tài liệu về sử thôi. Tôi chưa dám chắc rằng những tài 
liệu tôi đưa ra đã đúng hết, vì ba lẽ: 

Lẽ thứ nhất, cụ lão nho (7) đã kể chuyện Nghĩa Thục cho tôi nghe là người 
trong cuộc - chính cụ dạy học và soạn sách cho trường, lại là con rể cụ Lương - nên 
sự nhận xét, phán đoán, dù có công tâm tới mấy, cũng không sao tránh được đôi 
chỗ thiên lệch. 

Lẽ thứ nhì là những việc cụ cho tôi biết đều do ký ức mà kể lại, chứ không 
được ghi chép ngay từ khi mới xảy ra. Cụ rất cường ký, nhưng dù nhớ dai tới đâu 
thì cũng phải quên nhiều chi tiết, nhất là những chi tiết về thời gian của những việc 
đã qua trên bốn chục năm rồi. 

Lẽ thứ ba là tôi đã rán kiểm soát những lời của cụ, song chỉ kiểm soát được 
một phần nào thôi. Trong công việc kiểm soát ấy, tôi dùng cuốn Ngục trung thư 
của cụ Phan Bội Châu (Đào Trinh Nhất dịch, Tân Việt xuất bản năm 1950) làm căn 
bản vì tôi nghĩ những tài liệu trong cuốn đó có phần đúng hơn cả. Trước hết, cụ 
Phan rất thông minh và nhũn nhặn, tất nhớ nhiều và trung thực; khi viết cuốn đó 
(1913), cụ mới 46 tuổi (8), tinh thần còn cường tráng; lại thêm, cụ chép những việc 
mới xảy ra mười năm trước (1903) thì tất phải ít sai (9). 

Ngoài ra, tôi còn tham khảo nhiều sách khác của cụ Huỳnh Thúc Kháng, và 
các tác giả Thế Nguyên, Phương Hữu, Anh Minh… (coi bản kê tên ở cuối cuốn 
sách), song những tài liệu trong các cuốn đó nhiều khi mâu thuẫn nhau, và đáng tin 
hơn cả chỉ có cuốn Thi từ tùng thoại của cụ Huỳnh Thúc Kháng và những cuốn của 
ông Anh Minh viết theo di cảo của cụ Phan Bội Châu. 

Chủ ý của tôi là chép về Đông Kinh Nghĩa Thục, nhưng tôi nghĩ không thể 
tách riêng phong trào duy tân đó ra được mà phải đặt vào phong trào cách mạng 
của dân tộc trong 25 năm đầu thế kỷ, nên tôi đã ghi thêm - nhưng chỉ văn tắt thôi - 
những vận động cách mạng trước và sau Đông Kinh Nghĩa Thục để độc giả hiểu rõ 
nguồn gốc và ảnh hưởng của nó. 

Ba nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử cách mạng hồi đầu thế kỷ là cụ 
Lương Văn Can (cụ cao niên hơn cả), cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Châu Trinh; 
nhưng sở dĩ tôi chép tiểu sử của cụ Lương nhiều hơn hai cụ Phan chỉ vì tiểu sử của 
hai cụ này trong nước không ai không biết, còn đời sống cụ Lương thì chưa sách 
nào nhắc tới. 
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Lại có nhiều nhân vật phụ mà tôi chép lại dật sự cũng kỹ càng (10). Như vậy có 
hai lỗi, một là mang tiếng thiên lệch, hai là làm mất tính cách nhất trí của sách; 
song tôi nghĩ đã không có ý viết một cuốn sử, chỉ cốt ghi chép tài liệu thì tôi có thể 
- mà cũng nên - ghi càng nhiều càng tốt, biết đâu ghi đấy, nhất là những tài liệu 
chưa ai nhắc tới mà có tính cách làm vui câu chuyện, lại giúp độc giả rõ thêm tâm 
trạng cùng cách làm việc của các cụ thời đó. Dám mong độc giả hiểu cho chỗ ấy 
mà lượng thứ. 

 
Sài Gòn, ngày 9 tháng 9 năm 1955. 

NGUYỄN HIẾN LÊ. Đông Kinh Nghĩa Thục. 
NXB Văn hóa Thông tin, quý 3 năm 2002, tr. 7-15. 

 
 

------------ 
1 Coi Đại cương Văn học sử Trung Quốc cuốn III của tác giả. 
2 Phan Huy Chú bỏ ra mười năm soạn bộ Lịch triều hiến chương loại chí, bộ 
Bách khoa toàn thư đầu tiên của ta, gồm 49 quyển được vua Tự Đức thưởng 
cho 30 lạng bạc, nhưng triều đình không hề nghĩ tới việc cho khắc và in bộ 
sách vĩ đại đó. Xưa đã vậy mà nay cũng vậy; nhà cầm quyền không biết quý 
trọng những công trình biên khảo lớn. 
3 Coi Nguyệt san Bông Lúa số 1, tháng 7 năm 1955 và Mấy vấn đề xây dựng 
văn hóa - Tao Đàn 1968. 
4 Tên cụ là Lương Văn Can chứ không phải là Lương Ngọc Can như một số 
người nhớ lầm. 
5 Đào quân là cháu rể cụ Lương. 
6 Hình như trong năm 1945 hay 1946, ở Hà Nội, có xuất bản một cuốn nữa về 
Đông Kinh Nghĩa Thục, cuốn đó không thấy bán ở Nam Việt mà cũng không 
có ở Thư viện Nam Việt. 
7 Cụ lão nho: tác giả [NHL] viết như trên, tên thật là Nguyễn Côn (1882-1960) 
là bác ruột tác giả [BT]. Sau năm 1908 ông ngụ ở Đồng Tháp Mười, sau đời 
qua Long Xuyên. 
8 Cụ sinh năm 1867 (Đinh Mão). Ta nên tính tuổi theo người Âu, hợp lý hơn, 
nên đến năm 1913, cụ 46 tuổi. 
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9 Tuy nhiên, sách của cụ cũng chưa đáng tin hẳn, thỉnh thoảng có chỗ mâu 
thuẫn chẳng hạn Ngục trung thư trang 15, cụ viết: 
“Đến năm tôi ngoài 30 tuổi, đảng Cần vương khắp trong nước nối nhau lỡ tan 
tành, chỉ còn sót lại một mình cụ Phan Đình Phùng. Nhưng năm Giáp Ngọ, 
niên hiệu Thành Thái thứ 6, cụ mất”. 
Năm cụ ngoài 30 tuổi, dù tính theo tuổi ta như cụ, thì ít nhất cũng là năm 1896 
hay 1897. Cụ Phan Đình Phùng mất năm Giáp Ngọ tức năm 1895 thì sao năm 
1896 lại còn “sót lại” ở La Sơn được? Không biết có phải Đào quân dịch sai 
không? 
10 Chúng ta phân biệt chính và phụ cho dễ nói, chứ thực ra, trong công cuộc 
cách mạng, lòng nhiệt thành và trong sạch ngang nhau thì có ai là phụ, ai là 
chính? Chẳng qua mỗi cụ đều tùy khả năng của mình mà giúp nước, miễn 
thành công là vui, chứ không hề nghĩ tới nhiệm vụ chính hay phụ. 

 

 

 

Là một học giả đúng đắn, nghiêm túc và tài năng, 
Nguyễn Hiến Lê đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm 
dịch thuật và nghiên cứu. Mỗi tác phẩm của ông là 
một công trình khoa học thể hiện một sự lao động 
cần mẫn, một trái tim say mê nồng nàn cuộc sống, 
một tâm hồn nhạy cảm và một trí tuệ uyên thâm 
tuyệt vời. Tất cả những việc đó cho ông một chỗ 
đứng đầy trân trọng trong người đọc trong và ngoài 
nước. 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 

(Giới thiệu cuốn Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê) 
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TỰA 

ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC  
In lần thứ nhì 

 

Các ông bạn tôi đi xa về đều nói: “Có ra nước ngoài mới thấy dân tộc mình 
về sự thông minh, nhanh nhẹn, kiên nhẫn, không kém một dân tộc nào khác. Đừng 
nói Ấn Độ, Mã Lai, Thái Lan, Phi Luật Tân, đến ngay như Trung Hoa, Nhật Bản, 
Gia Nã Đại, Huê Kỳ… cũng không hơn mình được”. 

Những nhận xét đó thường có tính cách chủ quan và hấp tấp, chỉ đáng tin một 
phần nào thôi. Nhưng ôn lại lịch sử của tổ tiên thì nhiều khi chúng ta cũng đáng tự 
hào về nòi giống mình lắm. Những vũ công oanh liệt phá Nguyên, diệt Thanh thì ai 
cũng biết cả rồi, chúng tôi không muốn nhắc lại; hôm nay chỉ xin so sánh công 
cuộc duy tân của ta với công cuộc của Trung Quốc. Nước ta chỉ nhỏ bằng một tỉnh 
của Trung Hoa, dân số của ta chì bằng một phần hai mươi hay một phần ba mươi 
của họ, ta lại ở trong một hoàn cảnh khó khăn hơn họ nhiều - ta hoàn toàn mất chủ 
quyền, chỉ là một bán thuộc địa - vậy mà cuộc vận động duy tân của nhóm Đông 
Kinh Nghĩa Thục oanh liệt và có ảnh hưởng không kém gì cuộc duy tân của nhóm 
Khang, Lương thời cuối triều Mãn Thanh. 

Phong trào của ta phát động sau họ khoảng mười năm - họ năm 1898, ta năm 
1907 - nhưng như vậy không nhất định có nghĩa rằng ta giác ngộ sau họ; có thể là 
vì cho tới cuối thế kỷ trước, các nhà ái quốc của ta vẫn chưa chịu bỏ khí giới, vẫn 
nhất quyết sống mái với quân xâm lăng; tới đầu thế kỷ này thấy con đường xả thân 
đó khó thành công được, mới chuyển hướng qua một đường lối khác, mở mang 
dân trí, bồi dưỡng dân khí, tức con đường duy tân. 

Vì phát động sau Trung Hoa tất nhiên chúng ta phải rút được kinh nghiệm của 
họ, chịu ảnh hưởng ít nhiều của họ - những sách báo của Khang, Lương, các cụ 
trong Đông Kinh Nghĩa Thục đều có đọc cả - nhưng chúng ta vẫn có những hoàn 
cảnh riêng, một chủ trương riêng. 

Khang, Lương còn cầu hợp tác với triều đình Mãn Thanh - vua Quang Tự - ; 
các cụ trong Nghĩa Thục không chịu hợp tác với nhà Nguyễn, cơn hồ như không 
biết đến triều đình Huế nữa - các cụ Sào Nam, Tây Hồ, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc 
Kháng… đều chưởi thẳng vào mặt bọn vua quan “phường chèo” ở Huế; và tuy 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 126 
 

phải sống dưới chế độ dã man của thực dân, các cụ cũng không khi nào hợp tác với 
thực dân, giữ một thái độ bất khuất, làm cho chính thực dân cũng phải kính nể. 

Khang, Lương hô hào bãi bỏ khoa cử, bỏ lối văn tám vế trong các kỳ thi thôi 
nhưng vẫn giữ cổ văn, và mãi đến năm 1917, bọn Hồ Thích, Trần Độc Tú mới đề 
nghị dùng bạch thoại, các cụ trong Nghĩa Thục ngay từ năm 1907 đã đề cao “quốc 
ngữ” dùng nó làm phương tiện khai hóa quốc dân, dịch sách ra quốc ngữ, làm thơ 
cảnh tỉnh đồng bào bằng quốc ngữ. Ta cứ nghĩ hiện nay sau các cụ sáu chục năm (1) 
mà một bọn giáo sư Đại học của ta còn nghi ngờ khả năng của Việt ngữ, ngăn cản 
bằng mọi (giá?) sự phát triển của nó thì ta sẽ phải khâm phục các cụ sáng suốt, 
nhiệt tâm yêu nước ra sao. Người ta thường nhắc các câu bất hủ của Nguyễn Văn 
Vĩnh: “Tiếng nước ta còn thì nước ta còn”, hoặc Phạm Quỳnh: “Truyện Kiều còn 
thì nước ta còn” nhưng ít ai nhớ rằng hai ông đó chỉ lặp lại chủ trương từ mươi 
lăm hai mươi năm trước của các cụ trong Nghĩa Thục. 

Khang, Lương đề cao khoa học, cái học thực dụng của phương Tây, nhưng cá 
nhân Khang, Lương không có một người nào đứng ra lo việc kinh doanh, như mở 
xưởng dệt, mở tiệm buôn, khẩn ruộng, khai mỏ, hô hào dùng đồ nội hóa… như các 
cụ trong Nghĩa Thục. Khang, Lương chỉ lý thuyết, các cụ mới thực hành. Nhóm 
Khang, Lương có khi đi quá xa, chẳng hạn Khương Hữu Vi đề nghị phân biệt quốc 
gia, phân biệt trai gái, phân biệt sản nghiệp… còn Đàm Tự Đồng có hồi muốn phá 
tung “cái lưới luân thường”; các cụ trong Nghĩa Thục không cuồng nhiệt như vậy, 
chủ trương hấp thụ tân học, nhưng vẫn phát huy cổ học:  

Từ đây phải nhận cho tinh 
Học Tây học Hán có rành mới hay. 

Học đủ cả, nhưng phải cho rành, để phục vụ quốc gia cho đắc lực; vẫn trọng 
luân thường, vẫn phân biệt trai gái nhưng nhận rằng gái bình đẳng với trai và cũng 
có nhiệm vụ với xã hội, nhân quần như trai. 

Xét về đức hy sinh thì nhóm Khang, Lương có lục quân tử (2), còn chúng ta có 
hàng chục cụ bị đày ra Côn Đảo, và hàng chục cụ khác bôn ba hải ngoại để rồi lén 
chở khí giới về nước mà chiến đấu với quân xâm lăng cho tới chết. Và ảnh hưởng 
của phong trào thì chúng ta có thể tin rằng khắp thế giới, không có cuộc vận động 
nào trong những hoàn cảnh khó khăn mà chỉ có mấy tháng lan tràn khắp trong 
nước, thành đề tài cho biết bao bài ca ái quốc để dân thuộc lòng như công cuộc duy 
tân của Nghĩa Thục. 

Như vậy các cụ trong Nghĩa Thục có kém gì bọn Khang, Lương đâu, dân tộc 
chúng ta có kém gì dân tộc Trung Hoa đâu. Tôi thấy rằng các cụ còn có phần sáng 
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suốt, có nhiều lương tri hơn các nhà cách mạng của họ nữa, mà dân tộc ta có tinh 
thần đoàn kết, tấn bộ hơn họ nữa, các cụ khuyên dân cắt búi tóc, dân thấy phải, 
nghe liền, còn dân tộc Trung Hoa cả chục năm sau Cách mạng Tân Hợi vẫn còn 
giữ cái đuôi sam! 

Điều đó làm cho tôi phấn khởi vô cùng: mỗi lần ôn lại lịch sử là mỗi lần vững 
thêm được niềm tin. Chiến tranh bi thảm hiện nay mà kết thúc, chủ quyền mà đòi 
lại được hết, mọi người mà có tinh thần tự lập, hạng trí thức mà biết noi gương các 
cụ trong Nghĩa Thục, hết lòng dắt dìu khai hóa đồng bào, thì không có lý gì tương 
lai của chúng ta không rực rỡ vào bậc nhất nhì ở Đông Á. 

Nhân đến kỳ đệ lục thập chu niên của Đông Kinh Nghĩa Thục chúng tôi sửa 
chữa kỹ lưỡng cuốn này, thêm khá nhiều tài liệu, để gây lại niềm tin trong lòng độc 
giả nhất là thanh niên, diệt cái tâm trạng hoang mang nó làm suy nhụt chí khí của 
dân tộc. Hoàn cảnh phương tiện của ta lúc này đều hơn các cụ hồi xưa. Chúng ta 
chỉ thiếu sự đồng tâm và lòng hy sinh thôi. Mà những đức này chỉ có thể tìm lại 
được bằng sự tự giác, bằng cách ôn lại hành động của cổ nhân. 

Chúng tôi tự biết tài liệu còn thiếu nhiều lắm, cho nên dám mong độc giả mọi 
nơi hễ biết thêm được tài liệu nào, nghe thêm được một chuyện nào liên quan tới 
Đông Kinh Nghĩa Thục, thì xin vui lòng chỉ bảo cho, để chúng tôi bổ túc thêm vì 
công việc phát huy văn hóa dân tộc phải tiếp tục hoài không lúc nào ngừng được. 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 2 năm1967 
(Thượng nguyên năm Đinh Mùi). 

NGUYỄN HIẾN LÊ. Đông Kinh Nghĩa Thục. 
NXB Văn hóa Thông tin, quý 3 năm 2002, tr. 17-22. 

 
------------------------------- 
(1) Tác giả viết bài Tựa năm 1967. 
(2) Sáu nhà cách mạng, sau khi vụ biến pháp thất bại, bị Từ Hi Thái Hậu lùng 
bắt, không chịu trốn, nguyện đem máu ra tưới mầm cách mạng, trong sáu nhà 
đó có Đàm Tự Đồng, Dương Thâm Tú, Khang Quảng Nhân (em Khang Hữu 
Vi)… 
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TỰA 

ĐẠI CƯƠNG TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC 

(Loại: Triết học. 2 cuốn - chung với Giản Chi,  
NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu năm 1958). 

 

Khảo cứu về triết học Trung Quốc là việc vô cùng khó khăn. 

Trước hết vì tác phẩm quá nhiều. Không biết ở Trung Hoa người ta có lập một 
tập thư tịch đầy đủ cho các tác phẩm căn bản của các triết gia Trung Hoa từ đời 
Khổng Tử tới cuối Thanh không? Nếu lập thì chúng tôi đoán có tới mấy trăm bộ 
chứ không ít. Rồi còn những sách chú thích, phê bình hoặc nghiên cứu về những 
tác phẩm đó nữa. Phải kể có hàng ngàn? Trong mấy chục năm nay, coi thư mục 
các hiệu sách Trung Hoa, ta không thấy năm nào là không có vài chục cuốn mới ra 
về triết học. Đã đành rằng nhiều cuốn chỉ mượn tư tưởng của người trước, không 
phát huy được gì mới, nhưng để biết được nó là vàng hay cát, ta cũng phải đọc qua. 
Rồi phải đọc hết các bài báo ít nhất là của các học giả, mà những bài đó thì nhiều 
không kể xiết. Lại thêm các nước khác như Pháp, Anh, Đức, Mỹ, nhất là Nhật 
cũng đã biên khảo nhiều về triết học Trung Hoa. Ở Pháp, chẳng hạn, theo Etiemble 
(trong cuốn Confucius - Club francaise du livre, 1956), thì trong khoảng 1945-
1956, đã có mười cuốn viết riêng về đạo Nho rồi. Như vậy ta thử tưởng tượng cái 
rừng sách về triết học Trung Hoa mênh mông tới bực nào, dù chỉ đọc những sách 
đáng đọc thôi, chúng tôi e vài chục năm cũng chưa đọc hết. Cho nên chúng tôi nghĩ 
muốn khảo cứu Trung triết cho thật sâu để có thể cống hiến chút gì cho văn hóa 
nhân loại thì một học giả phải hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình vào một thời đại 
nào đó hoặc một phái, một nhà nào đó thôi. Đấy là nỗi khó khăn thứ nhất. 

Nỗi khó khăn thứ nhì cũng làm cho người ta nản chí là những sách trước đời 
Tần tuy không nhiều mà gây lắm thắc mắc rất là nan giải. Mà thời đó, thời Xuân 
Thu Chiến Quốc, lại chính là thời quan trọng nhất trong lịch sử triết học Trung 
Hoa. 

Người ta thắc mắc về niên đại một số triết gia. Chúng tôi xin đơn cử một thí 
dụ. Địa vị của Lão Tử trong triết học Trung Hoa thực lớn lao, mà các học giả tốn 
công nghiên cứu trong mấy chục năm nay vẫn chưa quyết định được là ông sinh ở 
thời nào. Theo Hồ Thích, Lão Tử hơn Khổng Tử khoảng hơn hai chục tuổi (coi 
Trung Quốc triết học sử đại cương - Thiên III, tiết 1); Phùng Hữu Lan bảo Lão Tử 
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là Lí Nhĩ chứ không phải là Lão Đam, sinh vào thời Chiến Quốc, sau Khổng Tử, 
nhưng không biết chắc vào thời nào (coi Trung Quốc triết học sử - Thiên I, chương 
VIII, tiết 1); còn theo Vũ Đồng, thì Lão Tử chính là Lão Đam, sinh sau Khổng Tử 
khoảng một trăm hai chục năm, đồng thời với Dương Chu và trước Mạnh Tử (coi 
Trung Quốc triết học đại cương - Tự luận, đoạn 4). Trong số trên hai chục triết gia 
từ Khổng Tử tới Hàn Phi Tử là chúng ta biết rõ được năm sinh và năm tử; còn 
những nhà khác thì chỉ biết phỏng chừng, có thể sai vài ba chục năm hoặc hơn nữa. 
Như vậy làm sao biết chắc được tác phẩm của những nhà đó viết vào thời nào; làm 
sao phân biệt được đâu là phần sáng kiến, đâu là phần vay mượn của mỗi nhà? 

Người ta thắc mắc về một số tác giả của một số tác phẩm. Như kinh Dịch 
chẳng hạn, trước kia ai cũng tin rằng có công đóng góp của Khổng Tử: ông đã viết 
thêm những thiên Hệ từ truyện, Văn ngôn truyện, Thuyết quái truyện, Tự quái 
truyện, Tạp quái truyện, gồm tất cả mười thiên gọi là Thập dực hay Truyện tức 
Dịch truyện. Nhưng ngày nay nhiều học giả cho rằng điều đó sai. Vũ Đồng (sách 
đã dẫn - Tự luận, đoạn 4) bảo Dịch do một số nho gia đồng thời với Tuân Tử soạn, 
Phùng Hữu Lan (sách đã dẫn - Thiên I, chương XV, tiết 1) lại bảo mười thiên Thập 
dực do các nhà nho thời đầu Hán viết. Quách Mạt Nhược (trong cuốn Trung Quốc 
cổ đại xã hội nghiên cứu - Thiên I, chương II, tiết 4) còn bảo Khổng Tử không hề 
đọc qua kinh Dịch, mà theo sách Lỗ Luận thì câu: “Giả ngã sổ niên, ngũ thập (1) dĩ 
học dịch, khả dĩ vô đại quá hỉ” trong Luận ngữ, chữ dịch chính là chữ diệc, theo 
ông thì Chu Dịch do Hiên Tí Tử Cung, một người ở tiền bán thời kỳ Chiến Quốc 
thu thập những tài liệu từ thời Tam Đại mà viết nên (2) còn mười thiên Thập dực đa 
số là của môn đệ Tuân Tử viết nên, mà tư tưởng trong Dịch là tổng hợp tư tưởng 
Khổng và Lão, cho nên tác phẩm đó không thể ra trong thời Khổng Tử được. 

Sau cùng nỗi khó khăn thứ ba là vấn đề nguỵ thư. Có lẽ trong thời Tiên Tần 
chỉ có kinh Thi và Luận ngữ là không do người sau thêm bớt, còn Mặc Tử, Tuân 
Tử đều chứa nhiều đoạn nguỵ tạo; Trang Tử, Hàn Phi Tử mười phần chỉ đúng hai 
ba; còn Quản Tử, Liệt Tử… thì, theo Hồ Thích, hoàn toàn do người đời sau viết cả. 
Sở dĩ có nhiều nguỵ thư như vậy là vì từ thời xưa người ta chưa biết tôn trọng tư 
tưởng của cá nhân, vì có người muốn đưa ý kiến của mình ra để sửa đổi một chế 
độ, nhưng sợ không ai lưu ý tới, phải gán cho cổ nhân để tư tưởng thêm giá trị (Hồ 
Thích gọi hành động đó là thác cổ cải chế); nhất là vì sau cái nạn đốt sách ở đời 
Tần, nhà Hán muốn thu thập các sách còn lại thưởng tiền cho những người tìm 
được sách cũ, và có những kẻ tạo nguỵ thư để kiếm tiền (Hồ Thích gọi hành động 
đó là thác cổ phát tài). 

Những ai khảo về triết học Trung Hoa cũng đã thấy bối rối vì nạn nguỵ thư 
đó, riêng ở nước ta, Trần Trọng Kim và Ngô Tất Tố đã nói đến nhiều, chúng tôi 
không cần dẫn chứng thêm nữa. Trước tình trạng đó, các học giả có hai thái độ: 
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một là tìm ra đâu là chân, đâu là nguỵ, rồi thì dùng những chương những đoạn biết 
chắc là chân thôi, và trả nó về tác giả, thời đại của nó, công việc này rất khó khăn 
và còn phải tiếp tục rất lâu mà chưa chắc gì có thể làm một cách hoàn toàn được vì 
thiếu sử liệu; hai là biết chắc có chân và nguỵ đấy, nhưng chưa phân biệt được thì 
hãy cứ dùng cả, vì những tư tưởng trong phần nguỵ, dù cho người sau viết thêm 
vào, nhưng nếu không trái ngược hẳn với tư tưởng trong phần chân thì cũng có thể 
coi là phát huy thêm chứ không làm hại phần chân. Hầu hết các học giả châm 
chước cả hai lối: Hồ Thích, Vũ Đồng thì thiên về chủ trương thứ nhất, còn Phùng 
Hữu Lan thiên về chủ trương thứ nhì. 

Ngoài ba nỗi khó khăn kể trên - sách rất nhiều; sử liệu đời Tiên Tần thiếu, 
không biết rõ các triết gia sống vào thời nào, tác phẩm viết vào lúc nào; không biết 
rõ trong mỗi tác phẩm, phần nào là chân, phần nào là nguỵ - riêng đối với chúng 
tôi, còn thêm những khó khăn này nữa: sức học chưa sung thiệm mà lại thiếu sách 
để đọc. 

Chúng tôi không được hưởng sự huấn luyện về cổ học, cho nên thoạt đọc 
những kinh, điển đời Tiên Tần chỉ thấy rối mù: tư tưởng trong những bộ đó không 
phải là không có hệ thống, nhưng sự trình bày thì thực là thiếu hệ thống vì cổ nhân 
không có ý viết sách hoặc viết mà không có ý trình bày thành một hệ thống; lại 
thêm mỗi sách chú thích một khác (nhiều câu trong Đạo đức kinh, có bốn, năm lối 
chú thích); mà sách nào cũng rất khó hiểu vì dùng nhiều tiếng cổ mà chúng tôi lại 
không có một tự điển riêng về cổ tự để tra. Cổ nhân có lối hễ thanh âm giống nhau 
thì dùng chữ thay cho nhau như dai thay cho duy, phương thay cho bang, thay cho 
biến, biến thay cho biện (chắc hồi xưa những chữ đó đọc như nhau), mà chính tả 
chưa được nhất trí (3), ai muốn viết sao thì viết, thành thử không có người chỉ dẫn 
thì rất dễ lẫn lộn. Những bộ Từ Hải, Từ Nguyên, Khang Hy tự điển, Liên Miên tự 
điển, chúng tôi thấy thiếu sót nhiều và chúng tôi không hiểu hiện nay người Trung 
Hoa đã có một bộ nào đầy đủ hơn chưa. 

Đến cái nông nổi kiếm sách để đọc mới là khổ tâm. Sách tiếng Việt không có 
bao nhiêu, trước sau khoảng mươi cuốn; sách Pháp nếu xuất bản trong vòng mười 
năm trở lại đây thì cũng dễ mua, nhưng những sách này không giúp chúng tôi được 
mấy, cần nhất là những sách Trung Hoa phải mua ở Hương Cảng hoặc Đài Bắc, 
thể thức rắc rối mà nhiều cuốn muốn mua lại không có. Thành thử số sách chúng 
tôi dùng để tra khảo không được bao nhiêu, non ba chục cuốn, một phần là những 
kinh tịch thời Tiền Tấn, một phần là những sách từ Hán đến Thanh thì chúng tôi 
gần như không có gì. Chúng tôi mượn tài liệu nhiều nhất của Hồ Thích, Phùng 
Hữu Lan, Vũ Đồng, Tưởng Duy Kiều, Tiêu Công Quyền trong những tác phẩm 
của các nhà đó soạn từ trước thế chiến vừa rồi. Vậy phần lớn công việc của chúng 
tôi là tìm hiểu gián tiếp chứ không phải trực tiếp tận gốc và khi gặp nhiều thuyết 
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khác nhau về thời đại của các triết gia, về sự chân nguỵ của các tác phẩm… thì 
chúng tôi phải theo thuyết mới nhất mà chúng tôi được biết. Chúng tôi tự xét 
không đủ sức nhận định được hết thảy những chỗ đúng hoặc sai trong các thuyết 
đó, chỉ tin ở sở học của tác giả. Chúng tôi nghĩ rằng công việc khảo cổ ở Trung 
Hoa còn phải tiếp tục lâu. Sau này sẽ còn nhiều thuyết khác đánh đổ những thuyết 
hiện nay, nhưng trong khi chờ đợi thì cứ tạm dùng những thuyết hiện nay đã 
(chẳng hạn thuyết Lão Tử sinh sau Khổng Tử khoảng trăm hai chục năm, thuyết 
kinh Dịch viết ở tiền bán đời Chiến Quốc rồi tới Tần, Hán được bổ túc thêm…) 
Như vậy bộ sách độc giả đang cầm trong tay không phải là một công trình khảo 
cứu lớn, chỉ là một công việc tìm hiểu mà phần lớn dựa vào những tài liệu của một 
số học giả hiện đại. Chúng tôi không có tham vọng phát minh một điều gì mới, chỉ 
mong trình bày môn học một cách tạm đủ và có hệ thống, thế thôi. 

Chúng tôi dùng phương pháp của Vũ Đồng (trong sách đã dẫn) chia thành 
từng vấn đề, chứ không thành từng thời đại, từng môn phái; vì chúng tôi nghĩ từ 
trước ở nước ta đã có vài nhà viết theo lối sau rồi như Trần Trọng Kim, Ngô Tất 
Tố… mà chưa có nhà nào viết theo lối trước. Tất nhiên mỗi lối có cái lợi riêng, mà 
cả hai đều cần cho người học, không thể nói là lối này hơn lối kia được. Vì viết 
theo từng vấn đề, nên tác phẩm này có tên Đại cương triết học Trung Quốc, chứ 
không phải là triết học sử Trung Quốc. 

Chúng tôi khác Vũ Đồng ở chỗ thêm phần Chính trị luận vào ba phần Vũ trụ 
luận, Tri thức luận, Nhân sinh luận. Tuy chính trị cũng thuộc về nhân sinh, nhưng 
chúng tôi nghĩ một đặc điểm của triết học Trung Hoa là chú trọng vào chính trị, từ 
Khổng Tử tới Khang Hữu Vi, mười triết gia thì có tới chín nhà bàn về chính trị: 
hoài bão chí hướng cứu đời, làm sao gây được trật tự trong xã hội, lo cho dân khỏi 
đói, khỏi rét, dạy cho dân biết làm điều thiện, tránh điều bác; cho nên chúng tôi 
tách chính trị quan và nhân sinh quan ra làm hai phần, vì nghĩ rằng chính trị quan 
quan trọng không kém phần nhân sinh quan. 

Mỗi phần gồm nhiều vấn đề, chẳng hạn về nhân sinh luận, có vấn đề tính, tâm, 
tình, dục, nhân, nghĩa. 

Mỗi vấn đề chúng tôi sẽ xét theo thứ tự thời gian nghĩa là mới đầu trong thời 
Tiền Tấn, ai là người đặt ra vấn đề, rồi tuần tự các triết gia đời sau bàn thêm các 
vấn đề đó ra sao, hoặc là sửa đổi mà thêm ý riêng, hoặc là phản đối, hoặc là dung 
hòa những ý của người trước. 

Như vậy về mỗi vấn đề, độc giả sẽ nhận được sự biến chuyển trong thời gian, 
của tư tưởng Trung Hoa. Chúng tôi rán tìm nguyên nhân sự biến chuyển đó: nó do 
cá tính, do hoàn cảnh riêng của mỗi nhà đã đành, mà cũng do hoàn cảnh chung của 
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xã hội một phần nào nữa. Việc đó rất khó, không phải là luôn luôn làm được; 
chúng tôi chỉ đưa ra những giả thuyết mà thôi. 

Ở đầu bộ, chúng tôi thêm một phần tóm tắt lịch sử triết học Trung Hoa, như 
vậy độc giả sẽ bao quát được toàn thể, nhận được những nét chính của mỗi phái, 
mỗi thời đại, mà hiểu thêm được những phần sau. 

Sau cùng, ở cuối bộ, chúng tôi chép sơ lược tiểu sử các triết gia, sắp theo thời 
đại, và để giúp độc giả dễ kiếm, chúng tôi lập thành một bản ghi tên các triết gia 
theo thứ tự a, b, c. Như vậy sách gồm sáu phần: 

I. Tóm tắt sự phát triển của triết học Trung Hoa 

II. Vũ trụ luận 

III. Tri thức luận 

IV. Nhân sinh luận 

V. Chính trị luận 

VI. Tiểu sử các triết gia. 

Để giữ tinh thần khách quan, chúng tôi trích dẫn rất nhiều đoạn của các triết 
gia; và độc giả nào biết chữ Hán có thể thấy được ngay đâu là lập luận của cổ 
nhân, đâu là sự hiểu biết của chúng tôi. Những đoạn trích dẫn đó, phần nhiều mượn 
của Vũ Đồng trong tác phẩm đã dẫn, và của Tiêu Công Quyền trong bộ Trung 
Quốc chính trị tư tưởng sử. 

Hầu hết các đoạn trích dẫn, chúng tôi đều phiên âm; chỉ đoạn nào quan trọng 
mới chép lại chữ Hán, vì nếu chép hết thì nhiều quá. Bao nhiêu câu chữ Hán trong 
mỗi chương, chúng tôi đều gom chung cả lại ở cuối sách, cho công việc ấn loát 
được tiện. 

Chúng tôi phải xin lỗi độc giả về ba điểm dưới đây: 

1) Công việc chỉ dẫn xuất xứ, chúng tôi làm không được nhất trí: có câu ghi rõ 
ở sách nào, chương nào hay thiên nào; có câu chỉ cho biết ở sách nào mà thôi. Sở 
dĩ vậy là vì, như chúng tôi đã thưa ở trên, có nhiều tác phẩm chúng tôi không được 
đọc nên chúng tôi phải mượn những dẫn chứng của các học giả gần đây; mà trong 
số các vị này có người chỉ ghi tên sách có văn đã trích, chứ không ghi rõ chương 
và thiên. 
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2) Vì các vấn đề có liên quan với nhau, chẳng hạn vũ trụ quan của mỗi nhà 
ảnh hưởng tới nhân sinh quan, nhân sinh quan lại ảnh hưởng tới tư tưởng chính trị, 
nên muốn cho rõ ràng để độc giả dễ nhớ, chúng tôi phải lặp lại trong một phần sau 
những đoạn đã trích dẫn trong những phần trước. 

3) Một số câu, nhất là trong phần hình nhi thượng, chúng tôi chỉ biết dịch 
nghĩa từng chữ, chứ không thể làm hơn được, chẳng hạn như câu: “Vạn vật phụ 
âm” (4) nhi bão dưỡng” (Đạo đức kinh - Chương XLII), chúng tôi dịch là: “Vạn vật 
cõng âm mà ôm dương”; còn như thế nào là “cõng âm”, “ôm dương”, thì chúng tôi 
không biết. Chúng tôi phỏng đoán rằng Lão Tử muốn nói trong vạn vật đều có âm 
dương, mà hai cái này đối lập cùng nhau, đồng thời cũng điều hòa với nhau. 

Chúng tôi nghĩ trong triết học Trung Hoa có những quan niệm “khả dĩ ý hội, 
bất khả dĩ ngôn thuyết”; và những tác phẩm giới thiệu triết học đó, nếu không quá 
sơ lược, thì dù trình bày sáng sủa mấy cũng bắt độc giả phải suy nghĩ rất nhiều nếu 
chưa quen với tư tưởng, với lối phô diễn của những triết gia thời cổ. 

Các triết gia Trung Hoa, từ đời Hán trở xuống, mỗi nhà thường có vài ba tên. 
Chẳng hạn Lục Cửu Uyên đời Tống có một tên tự là Tử Tinh, và hai tên hiệu là 
Tồn Trai và Tượng Sơn. Các học giả Trung Hoa khi viết về ông, lúc thì gọi ông 
bằng tên này, lúc thì gọi bằng tên khác. Mới đầu chúng tôi đã định thống nhất cách 
gọi, dùng tên phổ biến nhất là Lục Tượng Sơn; nhưng nghĩ lại, như vậy có hại, vì 
học giả nào không quen với triết học Trung Hoa, đọc sách chúng tôi rồi đọc những 
sách khác, thấy những tên Cửu Uyên, hoặc Tử Tinh, Tồn Trai, không nhận được là 
Lục Tượng phải theo thông tục, dùng khi thì tên thật, khi thì tên tự, khi thì tên hiệu. 
Trong phần Tiểu sử, tất nhiên chúng tôi chép tất cả những tên đó để độc giả dễ tra 
cứu. 

Triết học không như các môn khoa học chính xác mà có thể đưa ra những 
chân lý tuyệt đối được; mỗi nhà trình bày riêng một quan niệm về vũ trụ, về nhân 
sinh… có những quan niệm rất sai, mà ít có quan niệm nào hoàn toàn đúng; có thể 
đúng ở hoàn cảnh này mà sai trong hoàn cảnh khác, và chủ trương nào cũng chỉ để 
cứu cái tệ  trong một thời, thời khác thì chủ trương cũng khác. 

Không những vậy, người đời sau trình bày lại hoặc giải thích học thuyết của 
người trước, nếu chỉ xét các đại cương thì có thể ai cũng đồng ý với nhau (chẳng 
hạn ai cũng nhận rằng Khổng Tử đề cao đức nhân, trọng sự chính danh, chủ trương 
tôn Chu…), mà khi xét đến tiểu tiết thì mỗi người có một kiến giải riêng (chẳng 
hạn người thì bảo Khổng Tử thủ cựu, tin có quỷ thần, người thì bảo không). Là vì 
mỗi người tuỳ theo cá tính, nền giáo dục, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh xã hội của 
mình, chú trọng vào điểm này hơn điểm khác, nhìn vào góc cạnh này hơn góc cạnh 
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khác, có khi chỉ lựa cái này mà bỏ cái kia. Cho nên ta thấy tình trạng một bộ Đạo 
đức kinh không đầy trăm trang mà làm tốn không biết bao nhiêu bút mực cho 
người đời sau. Người ta chú thích đi chú thích lại hoài; dịch đi dịch lại mãi; đời 
nào cũng có người đem ra phân tích phê bình mà không bao giờ có thể gọi là xong 
được; cũng khó mà có một định luận được, vì người xưa đã khuất lại không có gì 
thật là tin sử, thì biết đâu là phải là trái? 

Ý kiến mỗi người mỗi khác, nhưng ý kiến nào cũng đáng cho ta biết; mà công 
việc biên khảo về triết học thì phải kế tiếp mãi. Nghĩ vậy nên mặc dầu tự xét không 
sao tránh khỏi cái lỗi thô thiển và thiển kiến, chúng tôi cũng cho in bộ này hầu giúp 
những độc giả không thông chữ Hán biết thêm chút ít ý kiến về triết học Trung 
Hoa. 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 3 năm 1963. 
 

GIẢN CHI & NGUYỄN HIẾN LÊ 
Theo bản in của NXB Văn Học, trong Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê  

do Nguyễn Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu.  
Tập I - Triết học, quý I /2006, tr. 57 - 62.  

 
 
 
 
 

--------------------------------- 
* Bộ Đại cương triết học Trung Quốc do NXB Văn Học in khổ lớn 16 x 24 
cm, chữ nhỏ mà đã dày đến 1.012 trang (từ trang 63 đến hết trang 1.076) - 
NHĐ. 
1 Có sách chép là tốt thay vì ngũ thập. 
2 Hiên Tí Tử Cung sinh ở Sở, du học ở phương bắc, là môn đệ ba đời của 
Khổng Tử, được Tuân Tử trong thiên Phi thập nhi tử coi là bực thánh, ngang 
hàng với Khổng Tử. 
3 Việt ngữ hiện nay cũng vậy: rán (tận lực) cũng viết là ráng, rắn (cứng) cũng 
viết là dắn, dời (đổi chỗ) cũng viết là rời… mà người đời sau đọc sách đời nay 
chắc cũng thấy. 
4 Có sách chép là bối âm. 
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TỰA  

GƯƠNG DANH NHÂN (*) 

(Loại: Gương danh nhân. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1959). 
 

 
 

Tôi ngỡ rằng hết thảy các nhà lập chương trình giáo dục hiện nay ở phương 
Tây cũng như ở phương Đông sở dĩ không bỏ môn Luân lý ở ban Trung học, là vì 
chưa nỡ lòng nào, chứ trong thâm tâm thì không ông nào không nhận rằng luân lý 
trong trường học khó có hiệu quả được lắm. 

Có hiệu quả làm sao được kia chứ? Một ông giáo nào đó, tư cách, nhân phẩm 
ra sao không biết, mỗi tuần tới lớp một giờ, bắt học sinh trả bài, rồi chép bài về nhà 
học, hễ ai học thuộc thì được nhiều điểm, rồi tan giờ ra, thầy trò không liên can gì 
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tới nhau cả; như vậy mà gọi là đức dục thì thực là mỉa mai quá lắm! Bây giờ nhớ 
lại mười mấy năm cấp sách tới trường, tôi học cả mấy trăm giờ luân lý, mà không 
có giờ nào để lại cho tôi một chút ấn tượng, chứ đừng nói là ảnh hưởng đến tâm 
hồn tôi nữa. Đức dục của tôi hoàn toàn không do những bài học luân lý ở nhà 
trường mà do những tấm gương sáng của các người thân. Vâng, đúng như vậy. 

Tôi may mắn được sinh vào một gia đình nghèo mà giữ được nền nếp. Ngày 
nay tôi mới nghĩ vậy, chứ hồi 15 - 16 tuổi, thú thực là thấy bạn bè và anh em trong 
họ vì có cha làm ông thông, ông phán, mà được ngồi xe nhà gọng đồng bóng 
nhoáng, đi giày Gia Định, quấn “phu la”, tôi cũng nhiều lúc hậm hực, tự hỏi sao 
cha tôi lại gàn dở, không thèm làm việc với Pháp để anh em chúng tôi phải chịu 
biết bao điều thiếu thốn. Xin hương hồn người tha cho tôi cái tội dại dột đó. 

Người mất hồi tôi mới tám tuổi, nhưng đã kịp khắc trong đầu của tôi một lời 
khuyên cầu học vì người đã săn sóc sự học của chúng tôi một cách tận tâm và cảm 
động. Tôi nhớ một lần người phải nhịn tiêu một món để mua cho tôi cuốn Nam Hải 
dị nhân. Hồi đó lương ông phán chỉ có ba chục đồng mà cuốn đó tới bốn hào, bằng 
hai trăm đồng bây giờ. 

Một tấm gương sáng nữa là mẹ tôi. Con một ông phú, nhưng sa sút, người 
phải buôn bán lặt vặt, nhẫn nại cần cù, từ mờ sáng tới khuya để nuôi một mẹ góa 
và bốn con côi. Năm tôi đậu tiểu học, bà con khuyên người cho tôi phá ngang, đi 
làm giúp nhà, người không chịu, hy sinh cho tôi học thêm tám năm nữa. Hởi ơi! 
Người nuôi tôi hai mươi bốn năm mà tôi nuôi người không được hai mươi bốn 
ngày! 

Ở trường, tôi được soi cái gương nghiêm cẩn của cụ Nguyễn Gia Tường (1), 
hiện còn sống, và nhất là gương quân tử của cụ Dương Quảng Hàm. Cụ Dương rất 
khiêm tốn, hòa nhã, giản dị; quanh năm đạp một chiếc xe máy cũ từ Hàng Bông tới 
Trường Bưởi, bận những bộ đồ vải, tuy mốt cổ nhưng bao giờ cũng ủi kỹ và sạch 
sẽ, và suốt đời hễ miệng thôi giảng bài thì tay cầm cuốn sách hoặc cây viết. 

Tôi cũng mang ơn ông C, (2) nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Công 
chánh. Đức ngay thẳng, quang minh chính đại của ông thì chỉ những triết nhân La 
Mã thời xưa mới sánh kịp. Tôi còn nhớ, trước khi chúng tôi ra trường, ông hùng 
hồn khuyên chúng tôi đạo liêm khiết, vì ông thừa biết rằng nghề Tham tá Công 
chánh thời nào mà chẳng dễ làm cho con người trụy lạc. 

Còn những bạn bè tôi nữa chứ! Anh Thiều và anh Nghiêm. Anh Thiều thông 
minh mà “lơ mơ”, lúc nào cũng mỉm cười bí mật, giữa năm thứ tư bỏ học, làm thư 
ký ở ga Việt Trì, tổ chức một trạm đưa đón các bạn đồng chí muốn xuất ngoại hoặc 
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hồi hương. Anh Nghiêm cao lớn, hồng hào, học tầm thường mà đá banh giỏi, nghỉ 
hè năm 1929 hay 1930 làm cho tôi sửng sốt, anh giả trang thành một anh thợ nề có 
đại tang, lặng lội tới thăm tôi ở làng Phương Khê cùng với một người bà con của 
tôi, ngủ với tôi một đêm rồi sáng hôm sau ngược đường lén qua Tàu. 

Đó, chính những tấm gương sáng đó đã lãnh phần đức dục của tôi, chứ không 
phải là những bài học luân lý của các giáo sư Trung học. 

Ở trường ra tiếp xúc với đời, có lẽ tình cảm của tôi cũng nhụt đi vài phần, nên 
ít khi xúc động mạnh như hồi nhỏ mặc dầu đã gặp những tấm gương rất rực rỡ. 
Nhưng tôi đã tìm thêm cảm xúc trong văn học thế giới, nhất là trong tiểu sử danh 
nhân, và tôi thấy rằng những tiểu sử đó khi viết với một tấm lòng nhiệt thành, thì 
bổ ích cho đức dục hơn hết thảy các loại khác trong văn học. 

Tôi yêu Nguyễn Công Trứ, một người hào hùng mà khoáng đạt; tôi ngưỡng 
mộ Phan Đình Phùng, một nhà nho mấy chục năm lấy cái chết để giữ chữ tín; tôi 
khâm phục Vương Dương Minh băn khoăn tìm chân lý, khí hạo nhiên rực sáng ở 
trong tâm. 

Có lẽ vì sinh trong một gia đình Nho học cho nên tôi thấy Thích Ca và Giê Su 
cao quá, mà chỉ thích đọc tiểu sử Khổng Tử. 

Vị “vạn tuế sư biểu” đó mới gần với chúng ta làm sao. Hăng hái hoạt động, 
nhũn nhặn, nghiêm trang mà ôn hòa, và yêu đời, rất yêu đời! Ông không nhận 
mình là ông thánh, bảo ai cũng có thể làm thầy ông được cả, từ người hay tới 
người dở. Mấy ai có được một tinh thần như vậy? 

Tâm hồn của ông rất nghệ sĩ: ba tháng say mê học nhạc Thiều; rồi về già, san 
Kinh Thi, giữ lại hàng trăm bài hát vô cùng tình tứ! 

Đáng yêu nhất là nhà giáo đạo mạo đó có óc trào phúng có lần tự ví mình với 
con chó hoang, và ví cả đoàn thầy trò bơ vơ ba năm từ Tần sang Thái, với “một 
bầy không phải trâu, không phải cọp lang thang ngoài sa mạc”. 

Và mối tình thầy trò của ông với Nhan Hồi mới đẹp làm sao! Nhan Hồi bảo: 
“Thầy còn đó làm sao Nhan Hồi dám chết!” Khi Nhan Hồi chết, ông khóc rất thảm 
thiết “Ôi! Trời hại ta! Trời hại ta!”. 

Đọc tiểu sử các danh nhân như các vị đó, tôi thấy mê hơn đọc tiểu thuyết. 
Nhiều tiểu thuyết hồi nhỏ ta ham mà lớn lên ta chán; tiểu sử danh nhân thì trái lại, 
tuổi càng cao, càng thấy nghĩa lý, càng rút ra được nhiều bài học về nhân sinh 
quan. Và hôm nay đây, tôi vụng về chép lại những điều đã đọc, tuy mục đích để 
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giúp bạn trẻ, mà thâm ý cũng là mong được gần gũi thêm cố nhân, soi lại tấm 
gương của cổ nhân một lần nữa. 

Độc giả có thể trách tôi không chép tiểu sử danh nhân nước nhà. Tôi xin thưa: 
những vị gần đây thì nhiều người đã chép rồi; còn những vị ở thế kỷ trước thì tôi 
thú thực không biết tài liệu ở đâu. Đã từ lâu, tôi mong có cơ hội tra khảo trong các 
thư viện về Nguyễn Công Trứ, rồi tới những nơi cụ đã lưu lại di tích để tìm tòi, 
điều tra viết một cuốn như cuốn Life and times of Su Tungpo (Đời sống và thời đại 
của Tô Đông Pha) của Lâm Ngữ Đường, nhưng hai chục năm nay, cái mộng nhỏ 
đó vẫn chưa thực hiện được. 

Tôi cho rằng trong cái nghề cầm bút sự may mắn chiếm một phần quan trọng, 
có lẽ lớn hơn phần học thức và chí hướng của tác giả. Nhà văn cũng gần gần như 
một người tìm mỏ. Trong đời sống may mà gặp được những tài liệu quý giá thì tức 
là đào được những mỏ vàng, chẳng may thì cũng phải dùng những tài liệu tầm 
thường vậy. Rừng sách vô cùng mênh mông, phương pháp tìm kiếm chỉ giúp ta 
được một phần nào thôi; huống hồ nhiều khi biết chắc ở nơi nào đó có tài liệu, mà 
không sao tới được, chỉ còn cách tự an ủi và mừng giùm cho những bạn đã may 
mắn hơn mình. 

Cho nên trong bộ tiểu sử này, gần như không có sự lựa chọn gì cả; sở dĩ tôi 
chép đời nhà này mà không chép đời khác chỉ là do kiếm được tài liệu cùng không. 
Tôi đã gom những nhà có tài có đức trong mọi giới vào cuốn thứ nhất, tức cuốn 
nầy, các nhà bác học có phát minh trong cuốn thứ nhì, hiện đã soạn xong. Và tôi hy 
vọng sẽ tiếp tục hai cuốn nữa, để lần lần làm một Tủ sách Thanh niên. 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 1958. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản NXB Văn hóa Thông tin, 12/2005, tr. 5-10. 
 
 

------------------------------ 

1 Nguyễn Gia Tường (1905-1985): tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Đông 
Dương, giáo sư tại Trường Bưởi. Sau năm 1945 ông là Hiệu trưởng [người 
Việt] đầu tiên của Trường này (BT). 
2 Người Pháp. 
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TỰA 

TƯƠNG LAI TRONG TAY TA 

(Loại: Tự luyện đức trí. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1962). 

 

Cùng các Bạn trẻ, 

Tôi có cảm tưởng rằng đời người là một cuộc thám hiểm và khi ta bước chân 
vào đường đời, tâm trạng, tình cảnh của ta cũng từa tựa tâm trạng, tình cảnh của 
một nhà thám hiểm - chẳng hạn của Magellan. 

Ngày 20/9/1519, Magellan chỉ huy năm chiếc tàu, rời hải cảng Séville để tiến 
ra khơi. Ông đã dự bị trong hai năm cuộc hành trình đó: sắm tàu, mộ thủy thủ, mua 
các khí giới, đồ dùng và thức ăn để mang theo… Nhờ nhiều cuộc phỏng vấn những 
người ở Ấn Độ, Mã Lai và nhờ công tra khảo trong các sách Ý Đại Lợi, Bồ Đào 
Nha, Tây Ban Nha, ông biết rằng trái đất tròn, và từ Séville cứ đi về phương Tây sẽ 
tới châu Mỹ mà Christophe Colomb đã tìm ra hơn hai chục năm trước, rồi theo bờ 
biển Nam Mỹ mà kiếm thì thế nào cũng thấy một eo biển đưa qua phương Đông, 
qua những xứ Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ, nơi sản xuất vàng, lụa, hương liệu; sau 
cùng lại từ Mã Lai, Ấn Độ, tiến hoài về phương Tây thì sẽ trở về Séville được. Ông 
chỉ biết đại cương cái hướng phải theo, còn đường đi thì ông chưa biết. Eo biển ở 
chỗ nào, có ở xa về phương Nam không hay chỉ ở dưới Ba Tây một chút? Rồi đại 
dương ở bên kia châu Mỹ ra sao? Rộng lắm không? Sóng gió nhiều không? Đi mấy 
tháng thì tới? Những điều đó còn là hoàn toàn bí mật. 

Hồi mới ra trường, chúng ta không có cảm tưởng bắt đầu một cuộc phiêu lưu 
ghê gớm như vậy và tôi biết nhiều người bình tâm, thản nhiên, chẳng suy nghĩ, lo 
tính gì cả, mặc cho đời đưa tới đâu thì đưa; ngay cả với những kẻ đó, đời vẫn là 
một cuộc phiêu lưu, mặc dầu họ không nhận thấy. 

Cái vốn chúng ta mang theo vào đời - tức những sự hiểu biết và sức khỏe của 
ta - không khác gì những thủy thủ, đồ đạc trong năm chiếc tàu Magellan. Cái mục 
đích lờ mờ của chúng ta lúc bước vào đời - kẻ thì mong yên ổn làm giàu, có vợ 
đẹp, con khôn rồi an nhàn dưỡng lão, kẻ thì hăm hở quyết tâm cải tạo xã hội, lập 
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nên sự nghiệp để lại mai sau - cái mục đích đó cũng như mục đích thúc đẩy 
Magellan tìm ra Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ bằng một con đường mới, Magellan đã 
định một hướng đi là đi về phương Tây thì chúng ta cũng có một hướng: làm một 
nhà giáo hay một kỹ sư, một nhà văn hay một chính khách. Còn những hoàn cảnh, 
những khó khăn, những may rủi ta sẽ gặp trong đời, cả những bước đường sau này 
của ta nữa, thì ta không thể đoán được: cũng nhu Magellan khi nhổ neo từ biệt 
Séville không có một ý niệm gì rõ ràng về con đường sẽ qua cả. Trước mặt ta, cũng 
như trước mặt ông là cả một bí hiểm mênh mông, một bí hiểm luôn luôn thay đổi! 

Đọc tiểu sử Magellan tôi ân hận rằng ông vừa mới tới đích, mới tìm ra quần 
đảo Phi Luật Tân, sắp tới quần đảo Mã Lai, thì bị thổ dân giết vì ông nóng nảy, quá 
tự tin, khinh địch. Nếu ông sống mà trở về được châu Âu, thì tất Charles Quint sẽ 
phái ông đi vài chuyến nữa - cũng như trước kia Christophe Colomb được phái qua 
châu Mỹ bốn lần - và những kinh nghiệm của ông trong chuyến đầu sẽ giúp ích 
cho ông được biết bao trong những chuyến sau. Ông khỏi mất công dò vòm sông 
Rio de la Plata, những vịnh San Matias, Bahia de los Patos, Bahia de los Trabajos; 
khỏi phải đậu lại cả một mùa đông ở San Julian khi ông chỉ cách eo biển Magellan 
có hai ngày đường; và nhờ vậy, ông sẽ tránh được cảnh đói khát ghê gớm cho cả 
đoàn mạo hiểm, và tránh được bệnh hoại huyết, lợi sưng răng rụng vì thiếu sinh tố, 
khi ba chiếc tàu còn lại lênh đênh trên Thái Bình Dương mấy tháng ròng; mà cuộc 
hành trình từ Séville tới Phi Luật Tân chỉ mất vài tháng, chứ không kéo dài tới 
mười tám tháng như lần đầu. 

Nghĩ vậy rồi tôi nhớ lại cuộc đời của tôi hai mươi sáu năm nay, từ khi mới ở 
trường ra. Nó không có gì đáng cho tôi phàn nàn, ân hận lắm, và nếu có phải sống 
lại quãng đó thì tôi cũng không từ chối. Tôi vốn không có cao vọng lãnh một trách 
nhiệm gì lớn lao mà cái đời một thư sinh sống trong một gia đình êm ấm, bên cạnh 
sách và hoa cũng có cái thú, có lẽ là còn thú hơn là được hoan hô nhiệt liệt trong 
những đám đông hằng ngàn hằng vạn người. Tôi rất may mắn không chỗ nào cho 
người khác đề cao, nếu có mà bị đề cao thì tôi sẽ ngượng đến chết mất. Con người 
nào mà chẳng có vô số tật, mà chết đi chẳng thành giòi, thành đất cả! 

Nhưng nhiều khi tôi lẩn thẩn tự hỏi nếu nhờ chút ít kinh nghiệm hồi bấy giờ 
của tôi mà sống từ cái hồi hai mươi lăm tuổi thì đời mới của tôi sẽ ra sao nhỉ? Chắc 
là không thay đổi gì nhiều. Tôi cho rằng mỗi người sinh ra đời đã có một hướng 
sẵn: ông Eisenhower để làm một tổng thống, ông Einstein để làm một nhà khoa 
học, ông Paul Valéry để làm một nhà thơ… và cũng ngay từ hồi mới sinh, đã có cái 
gì định trước rằng mỗi người chỉ tiến được tới cái mức nào đó thôi: dù cố gắng tới 
mấy, gặp may tới mấy thì cũng không phải rằng chính khách nào cũng thành 
Eisenhower và thi sĩ nào cũng thành Paul Valéry được. 
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Vậy thì có sống lại cuộc đời đã qua, tôi cũng sẽ chỉ là một thư sinh như ngày 
nay, không giàu hơn, không sang hơn, không tài giỏi gì hơn nhiều. Nhưng tôi chắc 
chắn rằng những kinh nghiệm ngày nay, nếu dùng được từ hồi trước thì sẽ làm cho 
tôi được mạnh khỏe hơn - tôi có thể tránh được bệnh đau bao tử và vài ba bệnh 
khác nữa - đỡ mắc công dọ dẫm đường đi hơn, đỡ phí thì giờ vào những việc vô 
ích, mà hiểu biết được nhiều hơn, lại tạo được nhiều hạnh phúc cho mình và cho 
người. Ai tạo được hạnh phúc, đó mới là điều quan trọng. Tóm lại, tôi sẽ như 
Magellan trong chuyến đi thứ nhì… nhưng Magellan làm gì có chuyến đi thứ nhì. 

Nhớ lại những lầm lỗi trước, sao mà nhiều thế! Kể làm sao cho đủ mà khỏi 
rườm? Cho nên tôi chỉ lựa những điều quan trọng mà hồi trên dưới hai mươi lăm 
tuổi ít ai để ý tới. Và tôi thấy những điều đó có thể gom làm sáu bảy mục: 

- Tìm một nhân sinh quan, tự hỏi: sống để làm gì, đời người ra sao? 

- Nhận rằng bổn phận mỗi người là tạo hạnh phúc cho bản thân và cho người 
chung quanh. 

- Muốn làm tròn bổn phận, phải giữ gìn sức khỏe và tu tâm luyện trí để làm 
việc. Nhưng phải biết cách làm việc cho có hiệu quả. 

- Rồi làm việc xong rồi phải nghỉ, kiếm được tiền rồi thì phải tiêu, vậy vấn đề 
hưởng thụ ở đời cũng cần thiết cũng như vấn đề phục vụ xã hội. 

- Phải lo tính trước cho tuổi già khỏi bệnh tật, túng thiếu mà thành một gánh 
nặng cho gia đình, xã hội. 

- Sau cùng vấn đề quan trọng nhất đối với thanh niên là vấn đề hôn nhân, vì 
có khéo lựa bạn trăm năm thì mới có người giúp đỡ, mới vui vẻ, hăng hái làm việc, 
mới hưởng hạnh phúc ở đời được. 

Đó là những điều quan trọng theo tôi, đại loại có bấy nhiêu. Tôi nhận rằng 
nhân sinh quan của tôi rất tầm thường mà những kinh nghiệm của tôi cũng tầm 
thường nữa. Bạn là hạng trung nhân như tôi, thì hãy đọc cuốn này; nếu trái lại, bạn 
nuôi cái lý tưởng noi theo những bậc siêu nhân, những vị thánh, mà cải tạo xã hội 
để cứu vớt cả nhân loại thì tôi xin cung kính ngưỡng mộ bạn; sách của tôi không 
đáng cho bạn ngó tới. 

Chép lại kinh nghiệm của bản thân, tôi tuyệt nhiên không dám mong rằng nó 
sẽ làm thay đổi đời của bạn đâu. Tôi nhận thấy rằng bất kỳ ai cũng phải tự tạo lấy 
đời sống của mình bằng những từng trải của mình, nghĩa là những lời khuyên của 
người khác ảnh hưởng rất ít đến đời sống của ta, nếu ta không có cái tính tình, cái 
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tâm trạng của người đó, đã từng trải gần gần như người đó. Phải có đồng thanh 
mới tương ứng, hoặc nói theo giọng khoa học ngày nay, phải có bắt đúng điện ba 
thì mới lên tiếng. Triết gia Đông Tây có biết bao nhiêu nhà mà tôi chỉ quý Khổng 
Tử, đâu có phải tại học thuyết của Ngài cao siêu hơn những nhà khác; nó hợp với 
tâm hồn tôi đấy thôi. Vậy thì lời trong sách này chưa chắc gì đã hợp với tâm hồn 
bạn; nếu may ra nó có phần nào chăng mà theo quy tắc trong sách, bạn cải thiện 
đời sống được ít nhiều chăng thì cũng không phải là nhờ sách mà chỉ là nhờ một sự 
ngẫu nhiên, nó làm cho chúng ta có chỗ gặp nhau đấy thôi. 

Nếu không gặp nhau thì tôi cũng mong rằng sách gợi cho bạn suy nghĩ, để tìm 
một nhân sinh quan riêng cho bạn, một giải pháp hợp với bạn mà còn tạo được một 
đời sống đặc biệt của bạn, phong phú hơn, sáng sủa hơn, vui tươi hơn. Được vậy 
cũng đủ hài lòng kẻ chân thành này rồi. 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 4 năm 1961. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản NXB Văn hóa Thông tin, III/2003, tr. 5-11. 
  

 

 

Triết gia Đông Tây có biết bao nhiêu nhà mà tôi chỉ quý Khổng 
Tử, đâu có phải tại học thuyết của Ngài cao siêu hơn những nhà 
khác; nó hợp với tâm hồn tôi đấy thôi. Vậy thì lời trong sách này 
chưa chắc gì đã hợp với tâm hồn bạn; nếu may ra nó có phần nào 
chăng mà theo quy tắc trong sách, bạn cải thiện đời sống được ít 
nhiều chăng thì cũng không phải là nhờ sách mà chỉ là nhờ một sự 
ngẫu nhiên, nó làm cho chúng ta có chỗ gặp nhau đấy thôi. 

Nếu không gặp nhau thì tôi cũng mong rằng sách gợi cho bạn suy 
nghĩ, để tìm một nhân sinh quan riêng cho bạn, một giải pháp hợp 
với bạn mà còn tạo được một đời sống đặc biệt của bạn, phong 
phú hơn, sáng sủa hơn, vui tươi hơn. Được vậy cũng đủ hài lòng 
kẻ chân thành này rồi. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
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TỰA 

HƯƠNG SẮC TRONG VƯỜN VĂN 

(Loại: Văn học -2 cuốn. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1962). 
 

Theo tôi, cái gì làm cho đời người phong phú lên là cái ấy đẹp. Phong phú 
về vật chất cũng như về tinh thần liên quan mật thiết với nhau. Một kiểu áo giúp 
cho điệu bộ của ta uyển chuyển hoặc nghiêm trang; một trái cam ăn vào ta thấy cơ 
thể nhẹ nhàng, sảng khoái; một nền trời lấp lánh những vì sao, một cánh đồng 
thơm tho những lúa chín. Một định lý hóa học, một hành vi bác ái… những cái đó 
đều là đẹp cả. 

Hiểu như vậy thì cái Đẹp bao trùm cà cái Chân và cái Thiện; mà mục đích của 
đời người là tìm tòi thực hiện rồi hưởng cái Đẹp. Chúng ta càng văn minh bao 
nhiêu thì càng bỏ nhiều thì giờ để theo đuổi mục đích đó bấy nhiêu. 

Ngay từ hồi tiền sử, cả ức vạn năm về trước, tổ tiên ta mỗi khi được rảnh rang, 
khỏi phải lo cái ăn cái mặc, đã tỉ mỉ đục trên đá hình vạn vật ở chung quanh, nét 
đục rất tinh xảo; rồi họ lại biết tạo ra những xa xí phẩm, chê trái cây trong rừng là 
không ngon, vỏ cây là không ấm, mà trồng lê trồng táo, dệt tơ dệt vải; và bạn có 
ngờ được chăng, cách đây bốn ngàn năm, một dân tộc ở đảo Crète giữa Đại Tây 
Dương đã có những phòng tắm đủ nước nóng nước lạnh và những kiểu giày cao 
gót y như giày các bà các cô bây giờ vây? Hơn nữa, các dân tộc Ai Cập và Can Đê 
còn tìm hiểu vũ trụ, đặt nền tảng cho Toán học, Thiên văn học, và dạy bảo nhau 
những lễ nghi cùng tư tưởng nhân quần bác ái, khuyến khích lòng hy sinh cho 
nghĩa vụ và đồng bào. 

 Những sự tìm tòi đó của các nhà trồng trọt, ươm dệt, các vị bác học, triết 
gia… đều nhằm mục đích làm cho đời sống ta phong phú lên; và những phát minh 
của họ mới đầu chỉ là xa xí phẩm, lần lần thành những nhu cầu của nhân loại. 

Ta thường nghe nhiều người phàn nàn mỗi ngày chỉ lo có đủ hai bữa cơm mà 
phải làm tối tăm mặt mũi quanh năm suốt tháng. Thực ra, chúng ta bận rộn, lo lắng 
có phải chỉ vì chén cơm mà thôi đâu. Nếu chỉ cần có cái gì ăn cho no, mặc cho ấm 
như tổ tiên thời cổ, thì phần đông chúng ta có lẽ mỗi ngày làm vài giờ cũng đủ rồi. 
Nhưng chúng ta còn cần có rượu, có trà, có trái cây, sữa hộp, có giày, có nón, có 
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kính đeo mắt, có dao cạo râu… lại cần đọc báo, đọc sách, đi coi hát bóng, đá banh, 
cần cho con đi học, cho vợ đi nghỉ mát… biết bao cái ngày nay ta cho là cần thiết 
thì hồi xưa chỉ là xa xỉ. Đó là kết quả tự nhiên của văn minh. 

Vậy quả thực là loài người sống để tìm cái Đẹp, thực hiện cái Đẹp và hưởng 
cái Đẹp. Không một ai thoát khỏi luật chung đó. Cả những người sống rất giản dị, 
không chút xa hoa, như các vị hiền triết, cũng là để hưởng cái Đẹp, cái Đẹp của 
trăng, mây, hoa, cỏ, cái Đẹp của tĩnh mịch, an nhàn. 

Nghệ thuật có mục đích ghi và thực hiện được cái Đẹp trong vũ trụ; mà trong 
các nghệ thuật, văn chương và âm nhạc phổ cập hơn hết, cảm người ta sâu hơn hết; 
riêng văn chương lại có công dụng giảng giải, truyền bá các nghệ thuật khác, nên 
từ khi nhân loại có chữ viết, thì bất kỳ ở thời nào và xứ nào, nó cũng được coi 
trọng hơn mọi môn và được dạy nhiều nhất trong các trường học. 

Ngày xưa ở phương Tây cũng như ở phương Đông chúng ta, nói đến học tức 
là văn, vì triết lý hay sử ký cũng đều là văn. Ngày nay, khoa học tuy đã chiếm một 
địa vị lớn trong chương trình giáo khoa, song vẫn không áp đảo nổi văn chương. 
Không nói trong các ban tiểu học và trung học mà môn văn chương luôn là một 
môn học chính, ngay trong các ban chuyên môn trong đại học, thuật phô diễn tư 
tưởng lên giấy, tức thuật viết vẫn còn là quan trọng vì hiểu biết nhiều mà làm gì 
nếu không truyền được một cách đúng và rõ ràng những hiểu biết đó cho người 
khác? 

Muốn luyện thuật viết ấy, phải lĩnh hội được cái Đẹp trong văn và một khi 
lĩnh hội được rồi thì trí óc ta mở mang hơn, tình cảm ta tế nhị hơn, tóm lại con 
người của ta phong phú hơn. Tôi vẫn biết một số nhà văn có tài, nhiều hay ít mà 
phụng sự những cái thấp hèn; song xét cho cùng vì quan niệm về cái Đẹp của họ 
không được chính đáng, chứ cái Đẹp không hề làm trụy lạc con người. Chính con 
người mới làm trụy lạc cái Đẹp. 

Chẳng những vậy, thuật viết còn làm tăng khả năng giúp đồng bào của ta lên. 
Tôi đã có lần nói rằng vận dụng được cây viết cho có kỹ thuật - chứ chưa cần đến 
nghệ thuật - là có mọi lợi khí đáng quý ở thời này, thời mà sách vở, báo chí còn giữ 
địa vị quan trọng nhất trong đời sống tinh thần của nhân loại. 

Nghĩ vậy cho nên chúng tôi thường nghiên cứu văn chương. Tự xét không đủ 
tài để tạo cái Đẹp, nhưng may ra cũng lĩnh hội được phần nào cái tài của cổ nhân, 
chúng tôi xin vụng về phô bày ra đây để cống hiến các bạn yêu văn, hầu giúp các 
bạn ấy trong những bước đầu tìm hiểu Nghệ thuật. 
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Xét về phẩm thì chúng ta tự hào đã có những trước tác đáng liệt vào hàng bất 
hủ của nhân loại; nhưng xét về lượng, nhất là về phương diện phong phú, ta phải 
nhận văn học của mình còn kém văn học Hoa, Pháp, Anh: chẳng hạn loại anh hùng 
ca, loại kịch mới phôi thai hồi gần đây, mà văn xuôi Việt, mặc dầu đã tiến rất mau, 
mới chỉ là đương bước vào giai đoạn trưởng thành vì như trong cuốn Luyện văn II 
chúng tôi đã nói, nó mới được thông dụng không đầy một thế kỷ nay. 

Do lẽ đó muốn giúp các bạn thấy được nhiều hình thức của cái Đẹp, chúng tôi 
bất đắc dĩ phải trích dẫn nhiều văn thơ ngoại quốc, âu cũng là một cách học hỏi 
thêm để bồi bổ cho văn học Việt Nam. 

Chúng tôi chắc rằng phần đông độc giả thân quý đều biết ít nhiều tiếng Pháp, 
và nhiều vị làu thông nó nữa, song chúng tôi cũng dịch những văn thơ Pháp ra, để 
một số độc giả không hiểu ngoại ngữ đó có thể lãnh hội được phần nào. Chủ ý là 
phân tích cái Đẹp, nên chúng tôi sẽ rán dịch sát, như các giáo sư Pháp dịch văn thơ 
Hy, La, Anh, Đức vậy. 

Chúng tôi không dám tự ví với Sainte Beuve, nhưng ông đã viết một đoạn hợp 
với cảnh ngộ của chúng tôi khi soạn bộ này, nên xin mượn lời ông dưới đây để 
thưa với các bạn: 

“Tôi tưởng không cần phải xin lỗi độc giả của tôi vì đã đưa ra đây biết bao 
trang giấy không phải của tôi và hay hơn của tôi viết. Tôi tưởng tượng rằng đọc 
những trang ấy, người ta sẽ thấy cái gì vui vui như khi tôi thu thập nó vậy. Trong 
trường hợp đó và khi tôi lượm được đầy tay, thì công việc của tôi giản dị lắm, và 
cái nghề của tôi đã được vạch rõ, tôi chỉ là một người đóng khung thôi”. 

 

Sài Gòn, ngày 3 tháng 11 năm 1956. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 

 

 --------------------- 

* Hương sắc trong vườn văn - 2 cuốn (Nguyễn Hiến Lê - 1962):  

Phân tích cái Đẹp và kỹ thuật tạo cái Đẹp trong văn hầu giúp những độc giả 
yêu văn trong những bước đầu tìm hiểu nghệ thuật. Nhà xuất bản Đồng Tháp 
tái bản năm 1993. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin tái bản tháng 5/2003. 
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LỜI ĐẦU SÁCH -  

GƯƠNG HY SINH 

(Loại: Gương danh nhân. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1962). 
 

Cuốn này tiếp cuốn Gương danh nhân và là cuốn thứ nhì trong loại Sách 
Thanh niên. 

Chúng tôi gom lại ở đây tiểu sử mười nhà bác học hoặc phát minh Âu Mỹ. 
Những vị đó đều có công lớn với khoa học, đều làm thay đổi đời sống của chúng 
ta, đều nêu những tấm gương hy sinh cho cái Chân, đôi khi cả cho cái Mỹ nữa và 
đều coi thường vinh hoa phú quý mà chỉ tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc 
của nhân loại. Một vài nhà cũng có những tật nhỏ, nhưng chính vì vậy mà họ gần 
với chúng ta và tiểu sử của họ mới cảm động. 

Lần lượt chúng tôi sẽ cho ra những cuốn dưới đây, hầu hết đã soạn xong: 

Gương danh nhân 

Gương mạo hiểm 

Gương chiến đấu 

để gom thành một bộ đọc vui vui, vừa có lợi cho sự trau dồi tri thức vào đào 
luyện tâm hồn của thanh niên. (1)  

Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 1962 
Theo bản NXB Văn hóa Thông tin, 5/2001, tr. 5. 

 
 

--------------- 
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(1) Gương hy sinh, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1962. Hiện nay (2000) đã xuất bản 
Dương danh nhân, Gương kiên nhẫn, Gương chiến đấu, Gương mạo hiểm. 

 

GIỚI THIỆU -  

GƯƠNG KIÊN NHẪN 
(Loại: Gương danh nhân. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1964). 

 

 

“Ở Viện hàn lâm Y khoa, ông A. Fleming tuyên bố: Người ta cứ gán cho tôi 
cái công phu phát minh ra chất Pénicilline. Không có ai phát minh ra được chất 
Pénicilline, vì tạo hóa đã sinh ra nó tự thuở nào tới giờ, nhờ một loài mốc… Tôi 
chỉ có công làm cho mọi người chú ý tới chất đó, và đặt cho nó một cái tên, thế 
thôi”. 

Chưa bao giờ một nhà phát minh lại khiêm tốn, quy công hết cho cái vận may 
như vậy, làm cho mọi người phải cảm động và Giáo sư Henri Mondor phải rưng 
rưng nước mắt. 

Phải hiểu biết nhiều, phải sáng suốt, trông thấy cái mà không ai trông thấy, 
nảy ra những ý mà không ai nghĩ tới, lại phải kiên nhẫn thí nghiệm, thử đi thử lại 
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hàng chục năm… Tóm lại, phải có bốn điểu kiện gặp may, có tài, kiên nhẫn, gặp 
thời cơ, thì mới làm nên việc lớn được”. 

NGUYỄN HIẾN LÊ.  
Sách đã dẫn, bìa 4. 

 

TỰA 

 SỐNG ĐẸP 

Tác giả: LÂM NGỮ ĐƯỜNG  
Dịch giả: NGUYỄN HIẾN LÊ 

(Loại: Cảo luận - Tùy bút. NXB Tao Đàn xuất bản lần đầu 1964). 
 

Tôi đã đọc nhiều cuốn viết về Nghệ thuật sống nhưng không có cuốn nào có 
một tầm quan trọng và làm cho tôi suy nghĩ nhiều bằng cuốn này. 

Những cuốn khác do người Âu hay người Mỹ viết đều chú trọng đến sự thành 
công, đưa ra những quy tắc thực tế về cách luyện trí, luyện tinh thần, xử thế và làm 
việc, cho nên tuy hữu ích thật nhưng không để lại được nhiều dư âm trong tâm hồn 
ta. Chúng ta có cảm tưởng rằng tác giả là những kỹ thuật gia - ngay cả André 
Maurois trong cuốn Un art de vivre cũng vậy - và kỹ thuật của họ rất hợp lý, rất có 
hiệu quả, ta tin họ như ta tin một kiến trúc sư trong việc xây nhà, tin một kỹ sư 
trong việc luyện thép, và ta tự hứa sẽ ráng theo họ, thế thôi. Họ không gợi cho ta 
một thắc mắc, một suy tư nào cả, mà giá trị của một tác phẩm là ở chỗ phải gợi cho 
ta được những thắc mắc và suy tư. 

Cuốn này khác hẳn. Tác giả, Lâm Ngữ Đường, vượt lên trên tất cả những kỹ 
thuật đó mà cơ hồ ông cho chỉ là những chi tiết; ông muốn nhìn bao quát cả vấn đề 
SỐNG, đặt một cơ sở cho vấn đề đó, mà hễ cơ sở đã vững rồi thì chi tiết chẳng cần 
vạch rõ cũng thấy. Vì chỉ có Sống mới là quan trọng, mà nhiều người ngày nay 
quên hẳn điều đó đi, quên rằng dù mình làm việc hay tiêu khiển, dù mình trau giồi 
tâm trí, dựng nên những học thuyết triết lý, xã hội, kinh tế hay chính trị… cũng chỉ 
để phục vụ sự Sống, để duy trì đời Sống, cải thiện nó, làm cho nó phong phú lên, 
dễ chịu hơn, cao đẹp hơn; tóm lại là chúng ta tìm cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ mà 
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vì sự SỐNG. Do đó mà nhan đề cuốn sách này trong nguyên văn là The 
Importance of living: Sự quan trọng của sinh hoạt. 

Mỗi loại sinh vật có một cách sinh hoạt: thảo mộc có cách sinh hoạt của thảo 
mộc, cầm thú có cách sinh hoạt của cầm thú, loài người cũng vậy. Cách sinh hoạt 
phải hợp với bản chất của mỗi loại. Mà bản chất của con người không phải là cầm 
thú, cũng không phải là thánh thần. Đành rằng trong lịch sử tiến hóa thời nào con 
người cũng muốn vươn lên cao hơn, muốn chế ngự được lòng mình, chế ngự được 
thiên nhiên, muốn mọc cánh để bay lên mà kết bạn với thánh thần, như Tôn Ngộ 
Không trong truyện Tây Dy ký; nhưng còn một thể xác sớm muộn gì cũng bị hủy 
diệt, còn những nhu cầu vật chất như ăn uống, tình dục… thì con người không thể 
nào là Thánh được và nhất định phải có ít nhiều khuyết điểm, nhu nhược, mâu 
thuẫn… Nhận chân được điều đó - con người không phải là cầm thú cũng không 
phải là thần thánh - thì mới có thể tìm một lối sống, dựng nên những học thuyết 
thích hợp với con người được; như vậy mới là hợp tình, hợp lý, nghĩa là hợp với 
tâm tính con người và hợp với luật lệ thiên nhiên, chứ không phải hợp với những 
phép diễn dịch, quy nạp… của các luận lý gia. Vì “lòng người vẫn có những lý lẽ 
mà lý trí không sao hiểu nổi”. Bốn chữ hợp tình, hợp lý tóm tắt được tất cả triết lý 
của họ Lâm. Bất kỳ cái gì, dù cao đẹp tới mấy, dù đúng phép lý luận tới mấy mà 
không hợp tình, hợp lý thì cũng là xấu. 

Làm việc vốn là một hành động tôn nghiêm, nhưng nếu cặm cụi làm việc mà 
quên ăn quên ngủ, hóa quạu quọ, khắc nghiệt với người khác thì là quên mình, 
quên người, là không hợp tình, hợp lý, là xấu. 

Đề cao một lý tưởng để kiến thiết quốc gia, mưu hạnh phúc cho đồng bào là 
một hành động rất cao đẹp, nhưng nếu vì mục đích đó mà gây ra những cuộc tàn 
sát như Hitler đối với dân tộc Do Thái thì lại là không hợp tình, hợp lý, là xấu. 

Lâm Ngữ Đường bảo triết lý đó không phải của ông mà của dân tộc Trung 
Hoa vì nó tổng hợp, dung hòa được hai triết lý quan trọng nhất, có ảnh hưởng lớn 
nhất của Trung Hoa, tức là Khổng giáo và Lão giáo. Nó bàng bạc trong văn thơ 
Trung Hoa, thấm nhuần đời sống Trung Hoa và ông dẫn ra rất nhiều cố sự danh 
ngôn để làm chứng cứ. Do đó, ngoài giá trị về phương diện mà người Pháp gọi là 
Culture humaine (ta thường dịch ra là Học làm người), tác phẩm còn có một giá trị 
lớn hơn nhiều về phương diện nghệ thuật, văn hóa. Đọc nó, ta nhìn được tổng quát 
cả nhân sinh quan của người Trung Hoa - và của người Việt ta nữa - và những bạn 
trẻ thiếu căn bản về cổ học có thể có một nhận thức đại cương đúng và gần đủ về 
triết học, nghệ thuật của phương Đông. Cho nên theo tôi, những cuốn khác chỉ bàn 
về Kỹ thuật sống, riêng cuốn này mới xét về Nghệ thuật sống. 
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Với nguyên tác “hợp tình, hợp lý” thì tôi hoàn toàn đồng ý với tác giả, nhưng 
về chi tiết thì tôi thấy có nhiều chỗ tác giả đi quá xa và tôi đoán rằng nhiều độc giả 
cũng như tôi mười điều trong sách chỉ tin được bốn năm điều. 

Nhưng chính nhờ chỗ đó mà tác phẩm mới có nhiều thú vị. Tác giả đã có lần 
hô hào phục hưng thuyết Tính linh (expressionnisme) trong văn học, chủ trương 
rằng “viết chỉ là để phát huy tính tình hoặc biểu diễn tâm linh” của mình, cho nên 
phải cực kỳ thành thực, tự nhiên, rất ghét sự giả dối, tô điểm, phải nghĩ sao viết 
vậy, không được giấu giếm, không sợ người cười chê, không sợ trái với lời thánh 
hiền thời xưa. Vì vậy, ông coi ta như bạn thân, đôi khi cười cợt, đùa bỡn ta nữa. ta 
cần nhận ra được những chỗ đó, để nở một nụ cười đáp lại. 

 

 

 

Ngay cả những khi ông nghiêm trang, hăng hái đả đảo một quan niệm mà từ 
xưa ta vẫn tin là đúng, thì ta cũng nên tìm hiểu ông. Vì chúng ta không nên hẹp hòi 
mà nghĩ rằng chỉ có ta mới hoàn toàn nắm được chân lý. Và lại xét cho cùng, đọc 
một tác giả đồng thanh đồng khí với mình, thú tuy thú đấy nhưng không ích lợi gì 
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mấy; chính những tác giả chủ trương ngược với ta mới bắt ta phải suy nghĩ, đặt lại 
vấn đề, mới mở mang kiến thức của ta. Suy nghĩ kỹ rồi mới thấy chủ trương của ta 
vẫn đúng thì ta càng vững tin ở mình hơn; ngược lại nếu thấy chủ trương của ta cần 
phải bổ khuyết thì cái lợi càng lớn hơn nữa. 

Nếu trong số độc giả có vị nào theo học thuyết Mặc Tử, nguyện “mòn tráng 
long gót” vì nhân loại, thì tất nhiên là tôi rất kính phục và tôi lại càng mong rằng 
những vị đó đã có dịp đọc qua một vài chương trong cuốn này, chẳng hạn chương 
VI hoặc X. 

Tôi nhớ một lần sau hai năm chuyên tâm vào một công việc rất mệt trí đến nỗi 
bệnh cũ của tôi trở nên nặng, tôi đành bỏ dở công việc đem theo bản tiếng Pháp 
(L’importance de vivre) của cuốn này về Long Xuyên dưỡng bệnh. Trong cảnh 
nghỉ ngơi nhàn nhã như vậy tôi mới thưởng thức hết cái hóm hỉnh, sâu sắc của 
Lâm và một chương tả nền trời xanh cùng tiếng chim hót đã làm cho tôi thấy vũ trụ 
đẹp thêm lên bội phần: một dây mướp rủ từ cành xoài xuống đã gần tàn chỉ còn 
mỗi một bông vàng rực đong đưa dưới gió, cảnh thực là bình thường, quê mùa mà 
sao hôm đó tôi thấy vui lạ, rực rỡ lạ. Nhờ nó một phần mà trí óc tôi dịu xuống và 
khi trở về Sài Gòn, tôi làm việc lại được. 

Vậy, dù bạn không ưa triết lý hợp tình, hợp lý của Lâm thì bạn cũng nên cất 
cuốn này vào tủ, lúc nào có ra Vũng Tàu hay lên Đà Lạt nghỉ mát ít hôm thì mang 
nó theo, biết đâu nó chẳng làm cho bạn thấy vũ trụ đẹp hơn mà cuộc du lịch của 
bạn sẽ có hứng thú hơn, vì sách giúp ta hiểu đời mà sách giúp ta hiểu sách. 

Tinh thần phân tích, phê bình tuy là cần thiết trong việc đọc sách nhưng thiếu 
sự cảm thông thì khó nhận được cái hay, cái đẹp mà tâm hồn ta chỉ khô khan lần đi 
thôi. Ai cũng có thể viết một cuốn sách ba trăm trang được; nhưng suy tư để nhận 
thấy dụng ý, nhân sinh quan của tác giả thì lại là việc ít thấy không phải vì nó khó 
mà vì ít ai chịu làm, ít ai chịu quên cái “bản ngã” của mình để tìm hiểu cái “bản 
ngã” của người. Đa số đau khổ của nhân loại do đó mà ra cả. Lâm không ưa đạo 
Phật vì ông cho là nó “bi thảm” quá, nhưng về chủ trương “vô ngã” của đạo Phật 
thì chắc Lâm không phản đối. Đọc chương XIV, tôi có cảm tưởng như vậy. Mà 
ông đã đem tinh thần “vô ngã” ra nói chuyện với ta thì ta cũng nên đem cái tinh 
thần “vô ngã” ra nghe ông. 

Tôi không cần giới thiệu nhiều về tác giả vì danh tiếng ông, người đọc sách 
nào mà không biết. 

Lâm Ngữ Đường (Lin Yutang), tên là Ngọc Đường, sinh năm 1895 ở Phước 
Kiến, xuất thân trường Đại học Thánh Ước Hàn rồi du học Âu Mỹ tại các trường 
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Đại học Harvard, Iéna, Leipzig, chuyên về ngôn ngữ học, về nước làm giáo sư Đại 
học Bắc Bình và làm chủ nhiệm, hoặc chủ biên ba tạp chí văn học, nổi danh nhất là 
tạp chí Luận ngữ. Ông có hồi làm ngoại giao bí thư, sau thế chiến vừa rồi làm 
Trưởng ban Văn nghệ của Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Tư tưởng của ông 
nhiều khi sâu sắc và văn lại rất dí dỏm (người Trung Hoa gọi ông là U mặc đại 
vương: ông vua hài hước) cho nên rất nhiều người ưa đọc. 

Ông viết bằng tiếng Anh để giới thiệu văn hóa Trung Hoa với thế giới, đã 
soạn trên mười lăm cuốn hoặc thuộc loại tiểu thuyết như bộ Moment in Peking, A 
leaf in the storm, hoặc thuộc loại biên khảo như Lady Wu (viết về đời Võ Tắc 
Thiên), The Gay Genius (về đời Tô Đông Pha), hoặc thuộc loại nghị luận như My 
Country and my People (bản dịch ra tiếng Hán nhan đề Ngô thổ dữ ngô dân), The 
importance of  living… Vài tác phẩm của ông đã được lược dịch ra mười bốn thứ 
tiếng, và cuốn The importance of living, đã đứng đầu trong số những sách bán chạy 
nhất ở Mỹ luôn mười một tháng. 

Chúng tôi tiếc rằng không kiếm được nguyên bản bằng tiếng Anh của cuốn 
The importance of living, đành phải dùng bản tiếng Pháp L’importance de vivre 
của nhà Corréa (1948) và bản tiếng Trung Hoa Sinh hoạt đích nghệ thuật do Việt 
Duệ dịch, của nhà Thế giới Văn hóa (1940). Bản tiếng Trung Hoa đầy đủ, chép hết 
những cổ văn, cổ thi Trung Hoa mà Lâm Ngữ Đường dẫn trong tác phẩm và nhiều 
khi lại chép thêm bản dịch những bài đó của Lâm nữa. bản tiếng Pháp có cắt bớt 
nhiều đoạn và bỏ hẳn vài tiết. 

Chúng tôi châm chước cả hai bản, cũng cắt bớt hoặc tóm tắt vì những lẽ dưới 
đây: tác phẩm viết vào khoảng 1937, nên có đoạn không còn hợp thời; tác giả chủ 
yếu viết cho người phương Tây đọc, nên đối với chúng ta, người phương Đông, 
nhiều đoạn không cần thiết; sau cùng như chúng tôi đã nói, tác giả theo thuyết Tính 
linh, cứ thuận tay mà viết, cốt tự nhiên, thân mật như trong cuộc nhàn đàm giữa 
bạn bè, nên nhiều chỗ chúng tôi cho là rườm. 

Vì vậy, bản này chỉ là một bản lược dịch. Nếu dịch trọn thì phải thêm khoảng 
trăm trang nữa. 

Mới đầu chúng tôi đã có ý chép thêm vào cuối sách những văn thơ chữ Hán để 
một số độc giả có thể thưởng thức nguyên văn của cổ nhân; nhưng sau tính lại nếu 
chép hết rồi phiên âm nữa thì sách sẽ dày thêm ít nhất là trăm rưỡi trang, giá sách 
sẽ khó mà phổ thông được. Cho nên chúng tôi chỉ lập một bảng ghi bằng chữ Hán 
những tên người và tên tác phẩm Trung Hoa đã dẫn trong sách. Địa danh, xét ra 
không quan trọng lắm, nên chúng tôi bỏ. Những chú thích ở cuối trang đều là của 
chúng tôi. 
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Sài Gòn, ngày 30 tháng 12 năm 1964. 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Theo bản NXB Văn hóa Thông tin, 4/2007, tr. 5-12. 
 

 

TỰA 

XÂY DỰNG HẠNH PHÚC  

(LoạI: Tự luyện đức trí. NXB Tao Đàn xuất bản lần đầu 1965). 

 

Xét cho cùng thì loại sách mà người Pháp gọi là Culture humaine - ta gọi là 
sách Học làm người (1) thời nào cũng có vì thời nào con người cũng thấy cần phải 
tu thân và tập cách xử thế. Nhưng ở Âu Mỹ, mãi tới cuối thế kỷ trước, ở nước ta 
mãi tới sau thế chiến vừa rồi nó mới phát triển. Có nhiều nguyên do: giáo dục được 
truyền bá rộng hơn, số người có kiến thức phổ thông tăng lên, nên loại sách đó 
cũng theo trình độ văn hóa mà phát triển cùng với các loại khác như tiểu thuyết, 
biên khảo…; nền giáo dục ở học đường chú trọng tới trí dục hơn là đức dục, nên 
mọi người thấy cần phải bổ khuyết nó và loại sách Học làm người nhắm mục đích 
thỏa mãn nhu cầu đó; thế kỷ chúng ta tuy còn nhiều điều bất công, nhưng so với 
những thế kỷ trước thì những người nghèo có nhiều cơ hội hơn để tiến lần lên 
những địa vị cao trong xã hội, miễn là có chút khả năng, lại chịu kiên nhẫn, và tất 
nhiên họ tìm đọc loại sách Học làm người để dự bị trên con đường tiến thủ. 

Hiểu những nhu cầu đó rồi thì ta có thể đoán chắc rằng loại sách đó mỗi ngày 
mỗi phát triển thêm. Ở Âu Mỹ chẳng hạn, gần đây số người đọc tiểu thuyết giảm đi 
mà số người đọc các loại biên khảo và phổ thông thì tăng lên, mà nhiều cuốn viết 
về loại Học làm người như của Dale Carnegie, Bertrand Russel, Harold Sherman… 
đã được in mỗi lần hàng chục, hàng trăm ngàn bản trong tủ “sách bỏ túi”, và bán 
chạy không kém các tiểu thuyết cổ điển. Còn ở nước ta thì trước thế chiến vừa rồi 
chỉ có vài cuốn của nhà Hàn Thuyên (có lẽ cũng nên kể thêm cuốn Mười điều tâm 
niệm của Hoàng Đạo, nhà xuất bản Tự Lực), hiện nay mỗi năm xuất bản đều đều 
trên chục cuốn để giúp thânh niên tu thân và xử thế. Sự tấn bộ, ít nhất là về lượng, 
quả đã rõ ràng.  
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Tuy được độc giả nhận là có ích và hoan nghênh, loại sách đó từ trước tới nay 
chưa hề được các học giả và văn học gia lưu ý tới: người ta không cho nó thuộc về 
văn nghệ, cũng không thuộc về khoa học, mà chỉ có tính cách phổ thông. Nhận xét 
đó đúng, nhưng nếu ta chịu chú ý tới nó, phân tích nó, theo dõi sự phát triển của nó 
thì cũng tìm ra được nhiều điều thú vị. 

Cứ xét chung thì mười cuốn chưa chắc đã được một cuốn viết có nghệ thuật, 
nhưng thỉnh thoảng ta vẫn gặp được ít cuốn mà tác giả là những văn hào như 
André Maurois (Un art de vivre), Arnold Bennet (The conquest of happiness), Lâm 
Ngữ Đường (The importance of living) (2)… ý tưởng đã sâu sắc, lời thì hoặc điêu 
luyện, hoặc tự nhiên, đôi khi dí dỏm, luôn luôn hấp dẫn, tóm lại là có giá trị chắc 
chắn, có thể sánh với các cảo luận bất hủ của cổ nhân như tập Essais của 
Montaigne, tập Réflexions của Vauvenatgues. Vậy thì các trước tác về loại Học 
làm người cũng đáng gọi là văn nghệ chứ? 

Nó cũng có trường, có phái như các loại văn chương khác (tiểu thuyết, thơ…): 
ở Pháp có phái của nhà Aubanel thiên về tôn giáo, về tâm linh; có phái của nhà 
Oliven thiên về khoa học, về thể chất. Nó lại có tính cách dân tộc nữa: dân tộc 
Pháp hấp thụ một nền giáo dục có tính cách bách khoa nên các sách Học làm người 
của họ thường có giọng nghiêm trang, trọng lý thuyết; dân tộc Anh, nhất là Mỹ, 
trái lại hấp thụ một nền giáo dục có tính cách thực tế hơn, nên sách của họ viết vui 
hơn, dễ đọc hơn, hợp tâm lý số đông hơn và chú trọng đến sự thành công ở đời 
hơn. 

Sau cùng loại sách đó cũng như các loại khác, phản ánh xã hội một cách khá 
trung thành, vì từ hình thức đến nội dung đều biến chuyển theo thời đại. 

Tất nhiên, không ai lại sắp một tác giả X hay Y trong tủ sách của nhà Oliven, 
mà cũng không thể sắp ngay cả André Maurois, Bertrand Russel, Lâm Ngữ 
Đường… ngang hàng với Khổng Tử, Marc Aurèle, Epictète: nhưng đứng về 
phương diện triết học hay luân lý mà xét thì bộ Luận ngữ, tập Pensées de Marc 
Aurère, tập Manuel d’Epictète cũng là những tác phẩm dạy ta cách tu thân và xử 
thế như sách của nhà Oliven. Mà về hình thức, văn trong những cuốn đó khác xa 
văn của chúng ta ngày nay. Từ cái thể châm ngôn, mỗi tư tưởng gói ghém trong vài 
hàng, có khi vài chữ, biến chuyển qua cái thể cảo luận của Montaigne, Fénelon, 
Vavenatgues…, và ngày nay thì nhiều cuốn đã bớt phần thuyết giáo, bỏ giọng 
nghiêm trang mà dùng những chuyện thực kể lại bằng một giọng hóm hỉnh (như 
tác phẩm của Dale Carnegie), thành thử hấp dẫn không khác gì tiểu thuyết. 

Về nội dung thì cho tới thế kỷ trước, hầu hết các tác giả đều khuyên chúng ta 
phải noi gương các vị thánh (các cụ tin rằng ai cũng có thể thành Nghiêu, Thuấn, 
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hay thánh Paul, thánh Pierre…) sự tu thân rất mực nghiêm khắc, luôn luôn phải 
nghĩ tới nhân nghĩa, chứ không được nhắc tới lợi (hà tất viết lợi, diệc hữu nhân 
nghĩa nhi dĩ hỉ), ngày nay người ta khoan hòa hơn, cho phép chúng ta, khuyến 
khích chúng ta tha hồ nói tới lợi, tới tư lợi, miễn là đừng làm hại cho cái lợi của 
người khác, mà sự tu thân của chúng ta cũng dễ dàng hơn, chẳng phải tham thiền, 
nhập định gì cả, chỉ cần áp dụng vài luật về tâm lý hay sinh lý là được rồi. 

Không những vậy, nội dung còn mở rộng ra, bao trùm cả mọi hoạt động: 
luyện ký tính, luyện lời, luyện văn, học cách nói chuyện trong điện thoại, cách nuôi 
con, cách ngắm hoa, nghe nhạc… thành thử phải áp dụng những phát minh của 
mọi môn học: Triết học, văn học, khoa học, xã hội học, nhất là tâm lý học. Ta có 
thể nói rằng môn tu thân, xử thế đã thành một khoa học, một nghệ thuật, nghệ 
thuật sống và không có cái gì liên quan tới đời sống con người mà không nằm 
trong phạm vi loại sách Học làm người. 

Vậy trong khoảng nửa thế kỷ nay, loại sách đó đã biến chuyển rất mau, mỗi 
ngày một phong phú thêm lên. Tôi tuy không chuyên tâm theo dõi sự biến chuyển 
đó, nhưng luôn mười bảy, mười tám năm nay, hễ thấy cuốn nào nhan đề hay hay 
thì cũng tìm mua, trung bình mỗi năm đọc được vài cuốn, và tôi chưa thấy cuốn 
nào nội dung mới mẻ, kỳ dị bằng cuốn You are not the target của Laura Archera 
Huxley mà dưới đây tôi xin giới thiệu với độc giả. 

Tác giả người Ý, là vợ của văn hào Anh Aldous Husley (2) và tác phẩm trên là 
cuốn đầu tay của bà. Cứ theo lời Ghi ơn của bà thì bà đã dạy học và chữa bệnh 
thần kinh cho nhiều người, rồi gom góp kinh nghiệm để soạn cuốn này. 

Bà hoàn toàn không theo gót các người trước, không lý luận dài dòng, mà chỉ 
gom góp những thuật để tu thân sửa mình, rồi ghi lại cho chúng ta áp dụng. Đọc 
hết phần đầu (rất ngắn) ta nhận ngay ra rằng học thuyết của bà xây dựng trên một 
triết lý là yêu đời, và nhắm một mục đích là cải tạo bản thân để cải tạo xã hội. Rồi 
đọc tới phần nhì, ta sẽ thấy ba mươi mốt thuật bà vạch cho chúng ta, bề ngoài có vẻ 
rời rạc, không liên quan gì với nhau mà sự thực đều theo một quy tắc minh bạch, 
xác đáng. 

Quy tắc thứ nhất là tự tìm hiểu mình, vì muốn sửa mình thì phải nhận thấy 
những tật của mình đã. Quy tắc đó chẳng có gì là mới mẻ, hai ba ngàn năm trước, 
các triết gia Đông, Tây đều đã nêu ra rồi. Nhưng cổ nhân chỉ khuyên ta “Connais 
toi - toi même” và “tư nhi dĩ hỉ”, mà không trỏ cho ta cái cách tự hiểu mình ra sao, 
cách suy tư ra sao. Mà ai cũng biết rằng tự hiểu mình là một điều cực kỳ khó, vì 
chúng ta chủ quan, thứ nhất là vì phần tri thức của ta không thể rọi vào phần tiềm 
thức được, mà chính phần tiềm thức này chỉ huy một phần lớn động tác, thái độ, 
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tính tình của ta. Bà Laura Archera Huxley đã khéo áp dụng những phát minh của 
khoa phân tâm học, tìm ra được nhiều thuật (chẳng hạn thuật Đặt những câu hỏi 
nào? Cách đặt ra sao? Để giúp ta dò thám những chốn tối tăm nhất của tiềm thức, 
có vậy rồi ta mới có thể tự hiểu ta được. 

Quy tắc thứ nhì là khi đã tìm hiểu được mình rồi, đã bắt được cái chân bản 
ngã của mình rồi… mà cái chân bản ngã đó chẳng bao giờ được hoàn toàn tốt đẹp, 
nhiều khi còn làm cho ta hổ thẹn nữa… thì đừng nhắm mắt lại để phủ nhận nó; 
cũng đừng chán nản, tự mạt sát mình mà trái lại nên vui vẻ nhận chân nó, vui vẻ y 
như khi ta tìm thấy được những tật trong động cơ xe hơi hoặc trong bộ máy thâu 
thanh của ta vậy. Điểm đó cũng không có gì mới: ai ai cũng biết rằng không nhận 
chỗ sở đoản của mình thì làm sao sửa nó được. Mới là ở chỗ tác giả chỉ cho ta thấy 
rõ rằng những tật của ta chỉ là do ta vụng dùng năng lực của ta; nếu khéo dùng thì 
tật xấu sẽ hóa thành đức tốt, ác sẽ biến ra thiện, họa sẽ chuyển thành phúc. Chẳng 
hạn bao nhiêu uất ức, giận hờn, nếu cứ chứa chất ở trong lòng thì ta sẽ đau khổ, có 
thể sinh ra đủ các chứng bệnh, có thể phát điên lên được, nhưng nếu ta cho nó phát 
ra hết đi, miễn là đừng có hại cho người khác thì tâm hồn, thể chất ta sẽ thảnh thơi, 
ta sẽ vui sống và yêu đời, yêu người hơn; không những vậy, trong khi cho nó phát 
ra, ta còn có thể lợi dụng nó để tập thể dục bồi bổ sức khỏe, cải thiện dung nhan 
nữa (coi thuật Trái banh để đấm). 

Vậy thì nghệ thuật sống là nghệ thuật biến đổi những năng lực tiêu cực thành 
những năng lực tích cực để chuyển họa thành phúc. Để thực hiện cuộc biến đổi đó, 
ta phải dùng mọi phương tiện, mọi lúc rảnh và mọi vật sẵn có ở chung quanh ta: 
đây là quy tắc thứ ba mà cũng là một điểm mới mẻ trong phương pháp của tác giả. 
Hầu hết các sách từ trước đã chú trọng vào tinh thần, chẳng hạn khuyên ta tập 
trung tư tưởng rèn nghị lực… Đành rằng tinh thần quan trọng thật nhưng không thể 
tách nó ra khỏi thể chất được. Tinh thần và thể chất chỉ là một. Tác giả nhấn mạnh 
vào điểm đó và áp dụng triệt để chân lý đó, cho nên trong ba mươi mốt thuật bà chỉ 
cho ta, luôn luôn ta phải vận động bắp thịt này, bắp thịt khác, phải thêm hô hấp, có 
khi lợi dụng cả nước (nước nóng, nước lạnh), thức ăn và âm nhạc nữa. 

Tư tưởng của bà đã mới mẻ như vậy, mà những thuật của bà mới thật là kỳ dị. 
Đọc những chương Trái banh để đánh, Nhảy múa theo tiếng nhạc, Bạn nên làm 
một con vật, Bát nhã ngay lúc này… Độc giả sẽ thấy gần như là ảo ảnh thật. Đọc 
lần đầu bạn mỉm cười, cho tác giả là lập dị, nhưng đọc lại lần nữa bạn sẽ phải nhận 
rằng những thuật đó chẳng những rất hợp với khoa tâm lý của phương Tây mà còn 
hợp với cả những triết lý thâm áo nhất của phương Đông. Những thuật Giết con 
ma, Bạn dự đám tang của bạn, Bạn dự một mình đám tang của bạn lại còn quái 
đản hơn nữa, người thường chúng ta không làm sao tưởng tượng nổi. Tác giả phải 
có một bộ óc lạ lùng, phải mục kích biết bao nỗi khổ ghê gớm của nhân loại, mới 
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có thể nghĩ ra được những kỳ phương như vậy. Đọc những chương đó rồi, tôi mới 
thấy Dale Carnegie trong cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống chỉ trị những ưu tư 
thông thường của chúng ta, còn Laura Archera Huxley mới trị được những ẩn ức, u 
uất tới cái mức thác loạn của một số người xấu số trong xã hội ngày nay. Và như 
vậy, hai cuốn bổ túc lẫn nhau, và tôi tin chắc rằng cuốn này sẽ giúp ích được cho 
độc giả như cuốn Quẳng gánh lo đi và vui sống. 

Sau cùng tôi xin thưa thêm rằng cả về hình thức, tác phẩm của bà Laura 
Archera Huxley không giống những cuốn khác: giọng văn thì đột ngột, hình ảnh 
đôi khi rất lạ, cú pháp đôi khi phóng túng, chính Aldous Huxley cũng nhận như 
vậy, nên khi dịch, tôi đã phải châm chước ít nhiều; còn về cách trình bày thì sau 
nhiều chương tác giả lại thêm một đoạn in một lối chữ riêng để nhắc nhở những ý 
chính cho ta; và cuối sách có thêm một bảng Phụ lục và một bảng Mục lục sắp các 
thuật theo nhu cầu của chúng ta, thành thử sách rất dễ tra cứu, có tính cách rất thực 
tế. Chỉ xét hai bảng đó cũng thấy sách tuy chỉ ba mươi mốt thuật mà có thể áp 
dụng vào trên sáu chục trường hợp trong đời sống hằng ngày của mọi hạng người. 
Đúng là một “toàn thư” trong loại Học làm người như tác giả đã nói. 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 4 năm 1966 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản in của NXB Văn Hóa, tái bản tháng 12/1995, tr. 9-18. 
 
 
 

----------------------------- 
Xây dựng hạnh phúc (Tao Đàn - 1966): nguyên tác của Laura Archera 
Huxley, vợ của văn hào Anh Aldous Huxley. Bà áp dụng những chân lý của 
triết học phương Đông và những phát minh của khoa tâm lý phương Tây, đưa 
ra những phương pháp rất mới mẻ, lạ lùng để biến ác thành thiện, họa thành 
phúc, đổi năng lực phá hoại thành năng lực xây dựng (Theo Châu Hải Kỳ). 
1 Danh từ này do ông Phạm Văn Tươi tạo ra cách đây khoảng 15, 16 năm, nay 
đã thông dụng (1966). 
2 Chúng tôi đã dịch cuốn của Bennet: Sống 24 giờ một ngày, và cuốn của Lâm 
Ngữ Đường: Sống Đẹp (NXB Văn Hóa, 1993). 
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TỰA  

LUYỆN LÝ TRÍ 

(Loại: Tự luyện đức trí. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu năm 1965). 
 

Mãi đến hồi bốn chục tuổi tôi mới được biết có nhiều nhà bác học kiến văn 
rộng gấp ngàn tôi mà cũng nhận rằng phán đoán trăm lần thì có tới bảy mươi lăm 
lần sai, như Benjamin Franklin, hoặc suy nghĩ trăm lần thì chỉ được một lần đúng, 
như Albert Einstein. Phải chi tôi được biết điều đó hai ba chục năm trước thì có lợi 
cho tôi biết bao! Nhớ lại lúc đó tôi hoang mang trong một thời gian khá lâu. Không 
dám tin sức phán đoán suy xét của mình nữa, tôi vội vàng tìm đọc các sách báo về 
môn luyện trí để học. Tự nghĩ biết trễ còn hơn là không biết. 

Tôi lựa những sách viết cho người lớn; vì những sách viết cho học sinh và 
sinh viên như các bộ luận lý học có tính cách trừu tượng hoặc chuyên môn quá, 
không thực tế, nghĩa là không đem những việc hằng ngày ra để tập cho thanh niên 
suy đoán, giải quyết, thành thử ngay trong cái việc trí dục, học đường cũng vẫn 
chưa đạt được mục đích; mà ở trường ra, trong việc làm ăn cũng như trong việc xử 
thế, ta ít khi chịu vận dụng bộ óc, mười lần thì có chín lần dùng trực giác chứ 
không dùng lý luận, nếu có lý luận thì mười lần sai đến bảy, tám. Tôi nói bảy, tám 
là ít đấy. 

Bạn cứ thử xét bạn mà xem. Mới trông thoáng vẻ mặt một em bé, bạn bảo 
ngay: “Thằng nhỏ này thông minh, sau học được”, hoặc mới nghe ai trình bày kế 
hoạch, bạn đã ngắt ngay: “Công việc đó khó thành”. Đấy, trong đời sống hàng 
ngày ta thường dùng trực giác như vậy. 

Trực giác là năng khiếu rất quý, giúp ta lãnh hội được rất mau; có người còn 
cho nó là một hình thức cao đẳng của tư tưởng nữa. Archimède, Newton, Thích 
Ca, Giê Su và vô số vĩ nhân khác đã do trực giác mà tìm được những luật của tạo 
hóa hoặc dựng được những triết lý siêu việt. Nhiều khi nó cần thiết; nếu chỉ dùng 
lý luận thôi thì thế nào cũng tới một lúc ta phải ngưng lại ở trước hai ý mà phân 
tích cách nào cũng không thấy liên quan gì với nhau cả, lúc đó phải dùng trực giác 
để gỡ rối. Chắc bạn còn nhớ định đề Euclide: Trên một mặt phẳng, từ một điểm ta 
có thể vẽ và chỉ có thể vẽ được mỗi một đường thẳng song song với một đường 
thẳng khác. Do trực giác ta nhận định đề đó, chứ có cách lý luận nào để chứng 
minh nó được đâu, mà tất cả môn Hình học của chúng ta ngày nay đều xây dựng 
trên định đề đó. Vậy không có trực giác thì tri thức của loài người không tiến được. 
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Nhưng trực giác không luôn luôn đúng. Tôi đã nhiều lần thấy những đứa bé 
lanh lợi, ai ai cũng khen là sau học được, mà rồi học dở hơn anh em bạn bè. Các 
ông bạn tôi làm nghề xuất bản, thường nhận rằng có những tác phẩm tưởng in ra 
chỉ bán được vài trăm cuốn mà nội ba tháng bán hết ba ngàn; cuốn tưởng bán chạy 
mà lại ế, làm cho những nhà xuất bản bạc đầu trong nghề cũng phải thở dài than 
rằng: “Mười lần, bắt mạch trúng nhiều lắm là được ba lần”. Tôi lấy ngành xuất bản 
làm thí dụ, các ngành khác cũng thế. 

Bạn thử tưởng tượng như vậy thì trực giác có nguy hiểm hay không chứ! Chả 
trách, Claude Bernard, ông thủy tổ của khoa y học thực nghiệm đã phải viết những 
trang sách rất nồng nhiệt (1) đả đảo cái lối dùng trực giác để đoán bệnh. Không thể 
đoán bệnh được. Phải tìm bệnh, mà muốn tìm, phải nhận xét, phân tích, thí nghiệm 
tỉ mỉ. Chúng ta thường có cái tật nóng ruột, bực mình khi nằm nhà thương cả nửa 
tháng mà bác sĩ vẫn chưa cho biết ta mắc bệnh gì. Như vậy là vô lý. 

Danh tướng Foch của Pháp trong kỳ thế chiến thứ nhất, cũng nói: “Tùy theo 
cái hứng tức là để cho vận mạng sai khiến”. Chữ hứng đó, gần có nghĩa là trực 
giác. Trong việc cầm quân, quyết định phải mau, mà ông cũng chỉ trích lối dùng 
trực giác như vậy đó. Ông luôn luôn khuyên các sĩ quan của ông phải lý luận, 
nghĩa là phải suy nghĩ, tìm nguyên nhân, kết quả rồi từ ý này dẫn tới ý khác, tóm 
lại phải tổ chức tư tưởng của ta, chứ không kết luận hồ đồ được. 

Như vậy tuy chậm thật nhưng khi ta đã tập tổ chức tư tưởng, thì lần lần ta lý 
luận mau có kinh nghiệm nhiều, phán đoán ít sai, lúc đó ta có thể dùng đến trực 
giác. Một y sĩ chuyên trị bệnh thương hàn chẳng hạn, khám một con bệnh biết 
ngay là mắc bệnh đó không; một người thợ máy lành nghề, nghe tiếng xe hơi chạy 
có thể đoán ngay được máy hư ở đâu; một vị danh tướng trong trận địa, biết ngay 
nên đặt quân, đặt súng ở đâu…, những người đó tuy dùng trực giác, nhưng trực 
giác của họ chỉ là kết quả của hàng chục năm nhận xét, phân tích, lý luận. Cho nên 
những lời trên kia của Claude Bernard và của Foch chỉ để khuyên những người 
mới vào nghề, hoặc gặp một hoàn cảnh mới; và biết nghe những lời đó, nghĩa là 
chịu tập lý luận, phân tích, thì đồng thời cũng là luyện trực giác nữa. Vậy việc 
quan trọng nhất vẫn là lý luận. Có quen lý luận rồi trực giác mới dễ đúng. 

Nhưng khi lý luận, phải dựa vào sự thực, vào kinh nghiệm, nếu không thì 
nguy, thành ra không tưởng. Descartes đã có công lớn với khoa học khi ông 
khuyên chúng ta đừng chịu tin bất cứ một điều gì, dù điều đó được nhận là chân lý 
trong các kinh điển, mà phải suy nghĩ, lý luận xem nó có lý hay không đã, có thể 
chứng nghiệm được hay không đã, rồi mới được phép tin. Nhưng ông quá chú 
trọng đến lý luận, coi nhẹ phần thực nghiệm, nên người sau hiểu lầm ông, tưởng 
rằng hễ ý nào sáng sủa, lý luận không sai, thì chắc là đúng rồi; và sau khi ông mất 
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được sáu, bảy chục năm, các triết gia Pháp đua nhau lý luận trên những quan niệm 
trừu tượng, gây nên một phong trào không tưởng ở thế kỷ 18, mà ảnh hưởng tới 
nay vẫn còn mạnh. 

Tôi xin nhường lời cho bác sĩ Alexis Carrel, một nhà tư tưởng nổi tiếng hiện 
nay của Pháp, tác giả cuốn L’homme cet inconnu, mà cả thế giới nhận là rất có giá 
trị. Trong cuốn Réflexions sur la conduite de la vie (Plon, 1958) ông viết: 

“Nhưng chúng ta thích những trò suy tưởng triết lý của thế kỷ 18 hơn là 
những khái niệm sáng sủa và bình dị của khoa học. Đáng lẽ tiến tới sự thật cụ thể 
thì ta lại đình trệ trong sự trừu tượng. Sự thực cụ thể vẫn khó nắm hơn mà óc 
chúng ta lại ghét sự gắng sức (…) 

Nhận xét không dễ như lý luận. Ai cũng biết nhận xét ít mà lý luận nhiều thì 
đưa tới sự lầm lẫn, còn nhận xét nhiều và lý luận ít mới đưa tới chân lý (…) Một 
điều đúng về mặt lý luận có thể sai về thực tế. Vũ trụ luận của Aristote và của 
thánh Thomad D’Aquin chẳng hoàn toàn sai đấy ư? Hình học của Rieman (2) có 
kém hình học Euclide về phần hữu lý đâu, vậy mà nó áp dụng vào thế giới chúng ta 
không được. Trong việc tìm sự thực muốn khỏi lầm lẫn thì phải dựa vào kết quả 
của nhận xét và kinh nghiệm chứ không phải vào những kiến giải của trí óc. 

Và kết quả là như vầy: “Những quốc gia dân chủ không biết giá trị những khái 
niệm khoa học trong sự tổ chức đời sống công cộng. Họ tin quan niệm tự do và 
quan niệm mác-xít, cả hai đều là con sinh đôi của chủ nghĩa duy lý của thế kỷ Ánh 
sáng. Cả hai đều không xây dựng trên một sự nhận xét triệt để sự thực (…) Vậy 
muốn luyện trí óc, ta phải biết lý luận trên những sự thực có thể kiểm soát được, và 
một khi tập cho thành được một thói quen thì trực giác của ta cũng phát triển mà ta 
phán đoán sẽ ít sai. Đó là đại ý của tập này. Tôi không có cao vọng làm một nhà lý 
luận. Tôi chỉ đọc được một số sách báo về vấn đề đó, rồi ghi lại những lỗi lầm 
trong lý luận mà chúng ta thường mắc phải, và đưa ra ít nhiều quy tắc để chúng ta 
thỉnh thoảng coi lại cho nhớ, hầu luyện trí cho sáng suốt mà phán đoán may ra 
được vào cái hạng dưới Benjamin Franklin nghĩa là trăm lần thì sai độ tám chục 
lần thôi, như vậy cũng đã qúy lắm rồi. Những quy tắc đó đều giản dị, dễ hiểu. Tiếc 
thay, chỉ vì không áp dụng nó, nên biết bao lần ta đã có những ý kiến nông nổi, 
những hành động vô ý thức mà bây giờ nhớ lại, ta không khỏi mắc cỡ. 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 2 năm 1960 
Theo bản NXB Văn hóa Thông tin, tháng 11/2003, tr. 5-10. 
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LỜI MỞ ĐẦU 

LUYỆN LÝ TRÍ 

(Loại: Tự luyện đức trí. Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu năm 1965). 
 

 

 
Hết thảy loài người, từ bậc đại trí đến kẻ ngu, ai cũng đã có nhiều lần suy 

xét, lý luận sai. Cả những triết gia, những nhà bác học, tức những người óc phán 
đoán đã được luyện nhiều, mà cũng thường lầm lẫn. Chính các vĩ nhân đã nhận ra 
điều đó. Lúc về già, Khổng Tử còn phàn nàn rằng giá được sống thêm ít năm nữa 
để học kinh Dịch cho trọn vẹn, thì may ra không có điều lầm lớn. (1) 

Nghĩa là ngài nhận rằng già rồi mà vẫn còn có thể lầm lớn. Descartes không 
tự thú như vậy hay là có mà ta không được biết, nhưng cũng đã lầm lỗi nặng khi 
ông rán sức chứng minh rằng những cơ thể sống chỉ là những bộ phận rắc rối của 
một cái máy mà những bộ phận đó vận chuyển theo quy tắc của Newton. Vì ai 
cũng có thể lầm lẫn, nên Mạnh Tử khuyên ta đừng tin hẳn sách, nếu tin hẳn sách 
thì thà đừng đọc sách. Ông đã có cái tinh thần nghi ngờ hai ngàn năm trước 
Descartes. 

https://www.goodreads.com/book/photo/21569364-luy-n-l-tr
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Theo tôi, cái tật chung của nhân loại đó - tật phán đoán sai - có năm nguyên 
nhân: 

- Ngôn ngữ của ta thiếu thốn 

- Ta không chịu suy nghĩ 

- Ta suy nghĩ bằng tình cảm, chứ không phải bằng óc 

- Ta không biết phương pháp lý luận 

- Ta chưa đủ tài liệu mà đã lý luận. 

Trong những nguyên nhân đó, bốn nguyên nhân sau là do ta mà nguyên nhân 
đầu thì không. 

Nguyên nhân thứ nhất là dụng ngữ của loài người thiếu thốn.  

Bạn có bao giờ nghĩ tới cái đa tạp trong vũ trụ không? Nó làm cho ta ngộp. 
Nội một màu xanh lá cây, nếu ta để ý xét kỹ thì trên trái đất này, có hàng mấy ức, 
mấy triệu thứ vì có hai màu lá cây nào giống hệt nhau bao giờ đâu, vậy mà ta có 
bao nhiêu tiếng để chỉ những màu đó? Nhiều lắm một hai chục tiếng: Xanh non, 
xanh nhạt, xanh đậm, xanh lá mạ, xanh hoa lý… Âm thanh cũng vậy, hình dáng 
cũng vậy, rất đa tạp mà tiếng để diễn tả thì rất ít. Bước vào khu vực trừu tượng, ta 
càng thấy hoang mang hơn. Tôi thí dụ quan niệm dân chủ hoặc tự do. Mỗi thời 
đại, mỗi dân tộc có một quan niệm, tôi có thể nói mỗi người có một quan niệm 
nữa, mà ta có được bao nhiêu tiếng để phân biệt? Chả trách người ta cãi nhau hơn 
một thế kỷ nay, viết hàng ngàn hàng vạn kho sách về chúng, mà rốt cuộc cũng 
chẳng ai chịu nghe ai cả. 

Ngôn ngữ nào giàu lắm là được bốn năm trăm ngàn tiếng mà sự vật của vũ 
trụ, tình cảm, ý tưởng của con người thì vô cùng. Có cách nào diễn đạt cho đúng 
được đâu. Như vậy, loài người thường lý luận sai rồi phán đoán sai là lẽ tất nhiên. 

Tôi lấy một ví dụ: Một đứa nhỏ học không có kết quả. Ta bảo nó làm biếng. 
Thực ra, sự học dở đó có rất nhiều nguyên nhân. Bác sĩ Gilbert Robin trong cuốn 
La Guérison des défauts et vices chez l’enfant đã kể ra được hơn hai chục nguyên 
nhân: thiếu thông minh, thể chất yếu, sinh lý không phát triển điều hòa, phương 
pháp dạy dỗ không thích hợp, không yêu ông thầy, noi gương xấu của gia đình, 
bướng bỉnh muốn chống lại cha mẹ… Đáng lẽ ta phải đặt một tên để chỉ mỗi 
trường hợp, phải xét xem đứa nhỏ ở trong trường hợp nào mà gọi đúng cái tên đó; 
nhưng ta chỉ có mỗi một tên chung là làm biếng. Bảo nó là làm biếng, thế là ta trút 
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hết cả trách nhiệm lên đầu nó và tự ta cho ta cái quyền trừng trị nó. Kết quả là nó 
có thể hóa đau yếu thêm, hoặc bướng bỉnh thêm, ghét ông giáo thêm, sinh ra sợ 
sệt, dối trá mà học mỗi ngày càng kém, hòa khí trong gia đình càng mất. 

Ngay trong khu vực khoa học mà danh từ phải có một nghĩa rất chính xác, ta 
cũng thấy cái tai hại của sự thiếu dụng ngữ. Chẳng hạn từ ngữ “tốc độ của ánh 
sáng” làm cho ta nghĩ rằng ánh sáng như một chiếc xe chuyển động trên một con 
đường, do đó, mà mấy thế hệ vật lý gia đã lúng túng cho mãi đến khi thuyết tương 
đối của Einstein xuất hiện để dắt họ ra khỏi chỗ bí. 

Nghĩ vậy ta mới thấy thuyết “chính danh” của Khổng Tử vô cùng xác đáng 
và sâu sắc. Các từ ngữ bất kỳ trong môn nào, cứ lâu lâu phải định nghĩa lại mới 
được, nhất là các tiếng trừu tượng; nếu không thì loạn hết, nói ra chẳng ai hiểu mà 
cũng chẳng ai nghe. Chẳng những phải định nghĩa lại mà còn phải ghi hết thảy 
những sai biệt về nghĩa từ trước tới nay nữa. André Lalande, nổi danh vì ông đã 
làm công việc đó cho những danh từ triết học của phương Tây (2), về triết học 
phương Đông thì chưa có ai làm, nếu làm thì chắc bớt được nhiều cuộc tranh luận 
vô ích về tính thiện, tính ác trong đạo Khổng, về từ bi, về hữu, về vô trong đạo 
Phật, vế đạo và đức trong đạo Lão… 

Vậy ta nên nhớ quy tắc này: khi dùng một tiếng nào phải rất thận trọng, hiểu 
rõ nghĩa của nó; tiếng nào có thể làm cho người khác hiểu lầm thì nên định nghĩa 
lại cho người khác khỏi hiểu lầm ta. 

Nguyên nhân thứ nhì là người ta không chịu suy nghĩ. 

Tôi nhớ hồi nhỏ một ông anh tôi gọi ba bốn đứa trẻ khoảng 10, 11 tuổi lại 
bảo: 

- Các em nghe câu hỏi này rồi trả lời ngay, thật nhanh nhé: “Một cân bông và 
một cân sắt, cân nào nặng hơn?” 

Có hai đứa trả lời ngay là cân sắt. 

Câu hỏi đó là một trắc nghiệm thường dùng để đo tinh thần của trẻ. 

Tật làm biếng suy nghĩ cũng là một tật chung của loài người. Ông Marcel 
Boll trong cuốn L’Éducation du jugement (Presse Universitaire de France - 1954) 
kể chuyện rằng sau một cuộc diễn thuyết của tâm lý gia Théodole Ribot tại một 
câu lạc bộ văn nghệ, viên hội trưởng hội văn nghệ đó yêu cầu ông cho biết một bài 
trắc nghiệm về thông minh. Ông Ribot đáp: 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 164 
 

Đây: Thuyền trưởng Cook du lịch ba lần vòng quanh thế giới và chết trong 
một lần đó. Vậy theo ông, thuyền trưởng đã chết trong lần nào? 

Viên hội trưởng yêu cầu: 

- Xin ông cho tôi một ví dụ khác. Vì, thú thực với ông tôi không hề lưu tâm 
tới những truyện du lịch thám hiểm. 

Một hội trưởng văn nghệ mà như vậy đó! 

Một thanh niên tiểu học ở Pháp, viết một đoạn về công dụng của sự bắt 
chước, bảo: 

- “… một em nhỏ Moweghi, được chó sói nuôi nấng mà rồi giống chó sói về 
sức mạnh, cũng như về sự nhanh nhẹn, điều đó chứng thực rằng bản tính con 
người dễ uốn nắn”. 

Trường hợp như Mowgli có thể từng xảy ra ở Ấn Độ, nhưng cuốn Livres de 
la Jungle của Ruydard Kipling chỉ là một tiểu thuyết chứ không phải là một công 
trình khảo cứu mà đã là tiểu thuyết thì phần tưởng tượng chiếm ít nhất cũng tới 
một nửa, như vậy sao đủ chứng thực được một cái gì? 

Điều đáng lạ nhất là bài của viên thanh tra đó được lựa để in trong cuốn 
Psychologie de l’Enfant do nhà Bourreliet ở Paris xuất bản. 

Nguyên nhân thứ ba là ta không xét đoán, suy nghĩ bằng óc mà bằng tim. 

Tình cảm thường làm cho ta mù quáng, không nhận ra sự thực được. 

Chắc độc giả còn nhớ bài ca dao: 

Đêm nằm thì ngáy o o, 
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. 
Đi chợ thì hay ăn quà,  
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. 
Trên đầu những rác cùng rơm, 
Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu 

Molière cũng có một đoạn diễn đúng ý đó: 

.., Et l’on voit les amants vanter toujours leur choix; 
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Jamais leur passion n’y voit rien de blamable, 
Et dans l’objet aimé tout leur deviant aimable, 
Ils comptent les défauts pour des perfections, 
Et savant y donner de favorables noms. 
La pâle est aux jasmines en blancheur comparable, 
La noire à faire peur, une brune adorable, 
La maigre a de la taille et de la liberté. 
La grosse est dans son port pleine de majesté. 

Khi lòng ta yêu hay ghét cái gì, thì óc ta tìm những lý lẽ - cả những điều vô lý 
- để ráng biện hộ cho tình cảm của mình. 

Các sử gia thường mắc lỗi đó, nhất là khi họ làm chính trị. Chiến tranh xảy ra 
giữa hai nước A và B, nguyên nhân xa và gần có rất nhiều và mỗi bên đều có một 
phần lỗi. Nhưng nếu nhà sử học có thiện cảm với nước A thì chỉ thấy lỗi về phần 
B hoặc nếu nhận rằng A cũng có lỗi thì lại bào chữa rằng tại B gây ra cả. Họ có 
thể thành thực với họ cũng như anh chồng trong ca dao rất có thể thấy tiếng ngáy 
của chị vợ là “vui nhà”, nhưng lý lẽ họ đưa ra không thể nào chấp nhận được. 

Đừng nói các nhà sử học, đến các nhà khoa học cũng có thể lầm lẫn vì tình 
cảm được, cho nên Claude Bernard khuyên họ đừng có thành kiến trong khi thí 
nghiệm, và thí nghiệm rồi lại phải phản thí nghiệm. Có thành kiến là tin trước 
rằng giả thiết của mình đúng, mà hễ quá tin thì trong thí nghiệm, ta chỉ thấy những 
sự kiện hợp với giả thiết đó thôi. 

Nguyên nhân thứ tư là lý luận không hợp cách. 

Lý luận có nhiều quy tắc hiển nhiên mà những người có lương tri hiểu được  
ngay, có khi tự kiếm ra được nữa. Hồi xưa, các cụ đâu có học môn lý luận, mà 
nhiều cụ lý luận cũng xác đáng. Ngay như dân quê đâu có học hành gì mà hễ 
chúng ta ngụy biện thì họ bắt bẻ ta được liền, đưa ra những câu tục ngữ như: “Con 
sâu làm rầu nồi canh”, “đầu Ngô mình Sở”, “râu ông nọ cắm cằm bà kia”… để 
vạch lỗi cho ta thấy. 

Tuy nhiên, những hiểu biết tự nhiên đó còn sơ sài không gom thành hệ thống, 
cho nên ta cần đọc những sách của người phương Tây về phương pháp lý luận, để 
luyện óc cho thêm sáng suốt, nhận xét, phán đoán cho thêm tinh tế. 

Điểm này rất quan trọng, tôi sẽ xét trong ba chương sau. 
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Sau cùng, nguyên nhân thứ năm làm cho ta lý luận và phán đoán sai, là sự 
hiểu biết của ta cạn. 

- Một là ta không chịu điều tra để biết sự thật. 

- Hai là ta thiếu học. Có những sự thực óc ta không tưởng tượng được, nên ta 
không tin, cho là sai. Một người nông dân đã cho tôi là bịa đặt khi tôi kể cho 
người đó nghe rằng loài kiến biết tổ chức những trại nuôi một thứ sâu nhỏ để hút 
những chất bổ do thứ sâu đó tiết ra, y như ta nuôi bò để vắt sữa. 

Ngay như chúng ta đây, nếu bốn chục năm trước, khi các nhà bác học chưa 
chế được hỏa tiễn, ai bảo ta rằng trước cuối thế kỷ này, loài người sẽ lên cung 
trăng thì chúng ta cũng chưa dám tin, cho đó chỉ là một ảo tưởng. 

Bao nhiêu người có học hiểu được rằng đồng hồ quả lắc mùa hè chậm lại, và 
những con sông làm cho nước biển mặn thêm? Những điều đó có vẻ như “ngược 
đời” mà lại rất đúng. Chính Georges Courteline, một danh sĩ ở Pháp cũng không 
tin rằng mùa hè, đồng hồ quả lắc chậm lại. Có gì đâu? Bộ phận đeo quả lắc làm 
bằng kim thuộc, hễ trời nắng nóng thì nó dài ra, mà nó càng dài thì nó đưa đi đưa 
lại càng chậm, do đó mà đồng hồ chậm lại. Còn cái lẽ nước sông làm cho nước 
biển mặn (nhưng rất ít cho nên ta không thấy nó mặn), nước ấy chảy ra biển chất 
mặn dồn xuống biển, hơi nước ở biển bốc lên, còn lại chất mặn, vì vậy mà nước 
biển sau hàng triệu năm phải mặn thêm. 

Nguyên nhân thứ năm này cũng rất quan trọng, nên tôi sẽ xét riêng trong 
chương V. 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Theo bản in của NXB Đà Nẵng, 1993, tr. 5-15. 

----------------------- 
1 Gia ngã sổ niên tốt dĩ học Dịch, khả dĩ vô đại quá hỉ (Luận ngữ - Thuật nhi). 
Một số học giả hiện nay (Quách Mạt Nhược) cho rằng câu đó chính là: Gia 
ngã sổ niên tốt dĩ học, diệc khả dĩ vô đại quá hỉ (Giá ta được sống thêm ít 
năm nữa để học thì may ra cũng không có điều lẫm lớn). Tựu trung vẫn là ý 
muốn học thêm để bớt lầm lẫn. 
2 Cuốn Vocabulaire technique et critique de la Philosophie.  
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TỰA 

CÁCH XỬ THẾ CỦA NGƯỜI NAY 

Chìa khóa của Thành công và Hạnh phúc 

(Loại Tự luyện đức trí. NXB Tao Đàn xuất bản lần đầu 1965). 

Nguyên tác: K. C. INGRAM: Winning your way with people. 

NGUYỄN HIẾN LÊ lược dịch và viết Tựa. 

 

Tôi đã tìm ngay ra được chân lý này:  
Khi tôi chỉ làm việc cho tôi thôi thì tôi phải làm việc một mình,  

nhưng khi tôi làm việc cho người khác nữa  
thì người khác cũng làm việc cho tôi. 

BENJAMIN FLANKLIN 

 

Thời thượng cổ, nhân loại tìm hiểu con người nhiều hơn là tìm hiểu thiên 
nhiên, cho nên những môn nhân văn như sử ký, chính trị, triết học, văn học… phát 
triển rực rỡ, còn những môn khoa học hiểu theo nghĩa hẹp, mới chỉ phôi thai, trừ 
một ít cuốn về toán học, thiên văn, canh nông… thì không có gì đáng kể cả. 

Ở phương Tây, từ thế kỷ XVII, khoa học mới bắt đầu tiến mạnh: người ta đem 
hết cả tâm trí ra tìm hiểu thiên nhiên, chế ngự thiên nhiên và người ta đã phát minh 
được rất nhiều cái kỳ diệu làm chuyển hướng văn minh của nhân loại, tạo nên thời 
đại cơ giới ngày nay. Say mê với những phát minh mới đó, người ta bỏ quên con 
người và những môn nhân văn suy vi từ đầu kỷ nguyên, mới bắt đầu được phục 
hưng ở thế kỷ XV, lại bị hy sinh luôn trong mấy trăm năm. 

Mãi tới cuối thế kỷ trước người ta mới nhận ra rằng nền văn minh cơ giới của 
chúng ta là phiến diện, rằng chúng ta đã quá chú trọng đến sự chinh phục thiên 
nhiên mà không tìm hiểu bản tính con người. Mà chinh phục vũ trụ để làm gì nếu 
không làm chủ được con tâm của ta? Phát triển kỹ thuật chiến tranh mà không tìm 
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hiểu lẫn nhau, kiếm cách thỏa hiệp với nhau thì nhất định là chẳng riêng gì nền văn 
minh cơ giới mà ta lấy làm tự hào này sẽ bị tiêu diệt, ngay cả nhân loại cũng không 
thể sống sót được nữa. Như vậy văn minh không còn là phụng sự sự Sống, phụng 
sự con Người nữa mà là phụng sự sự Chết, sự Diệt chủng. 

Nghĩ vậy người ta trở lại nghiên cứu con người, những môn Nhân văn lại 
được tôn trọng và đương phát triển khá mạnh. Phạm vi của nó mỗi ngày mỗi mở 
rộng và phương pháp nghiên cứu cũng mỗi ngày một cải thiện nhờ sự tiến bộ của 
khoa học. Ngoài những môn cũ như triết học, tôn giáo, sử học, văn học, luật học, 
kinh tế học… ta thấy xuất hiện nhiều môn mới như xã hội học, nhân chủng học, 
ngôn ngữ học, nhân khẩu học… và trong mỗi nước, cơ hồ như cứ năm mười năm 
người ta lại tạo ra một ngành mới. 

Phát triển mạnh nhất có lẽ là môn tâm lý học: người ta nghiên cứu tâm lý cá 
nhân, tâm lý các dân tộc, tâm lý các chủng tộc, tâm lý trong xã hội, tâm lý trong 
chiến tranh, tâm lý bệnh nhân, tâm lý trong kỹ nghệ, cả tâm lý các loài vật nữa… 
mục đích là tìm hiểu những động cơ thúc đẩy con người, những phản ứng của con 
người trong mọi hoàn cảnh để cải thiện sự giáo dục, phép giao tế mà thích ứng với 
xã hội, với thiên nhiên hầu tạo được hạnh phúc cho loài người. Câu “Connais - toi, 
toi - même” của cổ nhân ngày nay gần thành như châm ngôn chính của hạng người 
trí thức. Đó là một điều đáng mừng, một sự tấn bộ lớn trên con đường cứu thoát 
của nhân loại. Nhờ tìm hiểu bản tính của ta, và bản tính của người khác mà chúng 
ta có thể thỏa hiệp với nhau, sống với nhau, làm việc chung với nhau được mà khỏi 
bị tiêu diệt chăng? 

Ông K. C. Ingram chỉ là một nhà doanh nghiệp, không có danh tiếng gì lớn 
nhưng có rất nhiều kinh nghiệm. Ông đã thành công trong nhiều ngành: viết báo, 
làm quảng cáo, làm chủ bút, làm giám đốc phòng giao tế với công  chúng trong các 
công ty, rồi chủ tịch hội đồng quản lý một hãng vận tải lớn ở Mỹ… ông đã du lịch 
rất nhiều nơi, tiếp xúc với rất nhiều hạng người, diễn thuyết về giáo dục và về giao 
tế nhân sự; rút kinh nghiệm để soạn cuốn Cách xử thế của người nay này mà mục 
đích rất khiêm tốn: giúp chúng ta quên cái “bản ngã”, cái bản ngã mù quáng của ta 
đi để thỏa hiệp với người khác mà dễ thành công hơn, sống sung sướng hơn. 

Trong non hai trăm rưỡi trang, ông bàn về nhiều vấn đề: từ tâm lý con người 
tới cách diệt những thói xấu, tập những thói tốt, cách trao đổi ý kiến với người, 
giao thiệp với người - thân cũng như sơ - cách nghỉ ngơi, giữ sự quân bình cho tinh 
thần và thể chất, cả cách bán hàng, xin việc, dạy con nữa… ông đã đưa ra rất nhiều 
lời khuyên thực tế hợp với những thuyết mới nhất của khoa tâm lý và những kinh 
nghiệm có khi vui vẻ có khi chua xót của nhiều người trong mọi giới. Tất cả những 
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lời khuyên đó đều dựng trên một quy tắc chung, một quy tắc rất giản dị này: “Nghĩ 
tới người”. 

Một lần có người hỏi nhà doanh nghiệp danh tiếng ở Mỹ, John D. Rockefeller: 
“Ông thành công nhờ cái gì trước hết?”. Ông ta đáp: “Nhờ người khác”. Thật 
đúng! Không ai không nhờ người khác mà thành công được. Càng thành công lớn 
thì lại càng phải nhờ nhiều người. Vậy mà muốn thành công, ta cứ vô tình hay cố ý 
quên hẳn người đi, không nghĩ đến quan điểm của người, cái lợi của người, thì có 
khác gì mò trăng đáy nước không? Chúng ta thử nghĩ kỹ coi, từ trước tới nay có 
phải chúng ta đã mê muội mà quên hẳn chân lý giản dị và căn bản đó không? 

Mà muốn có hạnh phúc thì cũng phải nghĩ tới người nữa. Xét chung quanh ta 
thì ai là những người sung sướng nhất? Chắc chắn không phải là bọn giàu sang 
nhất rồi. Họ bận rộn quá, lo lắng quá, làm sao mà hưởng phúc được? Mà dù họ có 
nhàn nhã để hưởng phúc là mỗi ngày họ cũng chỉ có ăn ba bữa, mỗi đêm chỉ ngủ 
trên một chiếc giường như chúng ta thôi, chứ hơn gì. Sung sướng nhất, theo tôi, là 
những người về tới nhà thì vợ con vui vẻ ra đón, bước tới sở thì bạn bè niềm nở 
chào hỏi, tới dự một cuộc họp nào thì được mọi người thân mật tiếp đón: họ nghĩ 
tới mọi người, tìm cách giúp đỡ mọi người, cho nên được mọi người quý mến. 

Trong số những bức tượng tạc hình các vị giáo chủ của nhân loại, tôi thấy 
những bức tượng Phật đẹp hơn cả, những nét mỉm cười từ bi, đại độ đó, nhìn hoài 
không chán và luôn luôn làm nở trong lòng tôi những tình cảm, ý nghĩ thanh thoát. 
Mà Phật chính là vị khuyên ta cởi bỏ cái “bản ngã” hơn cả, chính là vị chẳng 
những “nghĩ” tới mọi người mà còn yêu cả mọi người, yêu cả vạn vật nữa. Nhờ 
vậy Ngài mới tìm được hạnh phúc trên cái thế giới mà Ngài gọi là biển khổ này. 

Xin độc giả đừng coi thường cuốn sách quý vị đương đọc đây. Tác giả trình 
bày nó một cách thực tế để mọi người đọc được, và theo được, chứ sự thực nó chứa 
một chân lý mà nếu ai cũng chịu áp dụng thì nhân loại đâu có phải lo lắng sợ sệt 
cái nạn bom khinh khí như ngày nay. 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 3 năm 1965. 
NGUYỂN HIẾN LÊ. 

Theo bản của NXB Văn hóa Thông tin, quý 3/2002, tr. 5-9. 
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BÀI GIỚI THIỆU  

GƯƠNG CHIẾN ĐẤU 

(Loại: Gương danh nhân. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1966). 
 

 

“Ngày 28 tháng giêng năm 1881, sau mấy ngày ngọa bệnh, mấy lần thổ 
huyết, ông tắt nghỉ. Thanh niên tranh nhau khiêng quan tài tới nhà thờ. Lính canh 
phải đóng cửa nhà thờ vì không còn chỗ đứng. Có kẻ mặc tang phục, dắt con gái 
mạo nhận là bà Dostoievsky để được vô. Ba vạn người, bảy mươi cơ quan phái 
người đưa ông tới huyệt: có đủ các giới từ các ông hoàng, các linh mục, tới nhà 
văn, sinh viên, thợ thuyền, nông dân, và cả hành khất, cờ đâm tua tủa lên như rừng, 
hoa thơm chất thành núi. Và còn hơn các văn hào khác, tới nay tám chục năm, 
danh ông mỗi ngày mỗi tăng chứ không hề giảm. Ông nói: “Muốn viết cho hay thì 
phải đau khổ, đau khổ”. Suốt đời ông đã làm đúng lời đó. 

NGUYỄN HIẾN LÊ.  

Sách đã dẫn, bìa 4. 

Mục lục cuốn Ý chí sắt đá: 
1. Dostoievsky. Một người suốt đời chịu đau khổ để viết. 
2. Jack London. Một người quyết chí thắng nghịch cảnh, học ba tháng hết 
chương trình trung học và viết 51 cuốn sách trong 18 năm. 
3. Voltaire. Một ông vua không ngôi. 
4. Mustapha Kémal. Một nhà cách mạng cương quyết biết nắm lấy cơ hội. 
5. Ibn Séoud. Một vị anh hùng tạo được một quốc gia ở giữa sa mạc. 
6. Byron. Một người “phá sản bất vị gia”. 
(Theo bản in của NXB Văn hóa Thông tin, quý I năm 2003). 
* Cuốn này xuất bản năm 1957 nhan đề là Họ lập nên sự nghiệp cách nào, sau 
thêm 15 tiểu sử danh nhân nữa, đổi nhan đê là 40 gương thành công. 
(NHĐ ghi chú) 
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THAY LỜI TỰA 

TÌM HIỂU CON CHÚNG TA 

(Loại: Giáo dục - Giáo khoa. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu năm 1966). 
 

Trong cuốn Thời mới, dạy con theo lối mới, chúng tôi đã vạch những quy tắc 
của một phương pháp giáo dục mới, phương pháp thuận phát nghĩa là thuận theo 
những luật tự nhiên về sinh lý và tâm lý để giúp trẻ phát triển - và áp dụng phương 
pháp đó trong việc sửa chữa những tật thông thường nhất của trẻ. 

Muốn áp dụng quy tắc vào trường hợp của mỗi trẻ, điều cần nhất là phải hiểu 
trẻ đã. Trẻ nào cũng chịu những luật chung về phát triển, chẳng hạn ba tuổi bắt đầu 
có ý thức về bản ngã, sáu tuổi hung hăng nhất, bảy, tám tuổi trở lại dễ thương, 
mười ba mười bốn tuổi bắt đầu dậy thì…; nhưng đồng thời, mỗi em cũng là một cá 
nhân riêng biệt, có một bản ngã riêng biệt, những tính tình riêng biệt, và phản ứng 
với hoàn cảnh theo một lối riêng biệt. 

Vì lẽ đó, chúng tôi soạn thêm cuốn Tìm hiểu con chúng ta này để bổ túc cuốn 
trước và giúp các bậc cha mẹ cùng thầy dạy thấy rõ những luật riêng chi phối từng 
em. 

Sách gồm ba phần: phần thứ nhất bàn về những luật chung, phần thứ nhì về 
những luật riêng và phần thứ ba ghi chép những phương pháp mới mẻ để dò xét 
tinh thần cùng tâm lý trẻ em. 

Vấn đề thì mênh mông mà sách lại sơ lược, nhưng chúng tôi mong rằng ít gì 
nó cũng giúp độc giả nhận thức được điều này: trẻ em là một thế giới bí mật, cho 
nên ta phải gắng tìm hiểu, và càng tốn công tìm hiểu bao nhiêu thì càng có lợi cho 
trẻ và cho ta bấy nhiêu. 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 6 năm 1958. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản của NXB Văn hóa Thông tin, tháng 11/2003, tr. 5-6. 
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LỜI THƯA TRƯỚC 

 
TỔ CHỨC CÔNG VIỆC LÀM ĂN 

Kim chỉ nam của nhà doanh nghiệp 

(Loại: Chính trị - Kinh tế. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1967). 
 

Tập này viết từ năm 1953. Khi chúng tôi tính cho xuất bản thì xảy ra Hiệp 
định Genève, kế đó có những thay đổi quan trọng trong chương trình của chúng 
tôi, cho nên bản thảo đã kiểm duyệt rồi, đã sắp giao cho nhà in thì phải thu lại, cất 
đi, nay mới cho ra mắt độc giả được. 

Từ đó đến nay, do luật lệ về sự “hành nghề”, nhiều ngoại kiều đã nhập Việt 
tịch để bảo vệ mối lợi kinh doanh của họ, thành thử có một đoạn trong bài Tựa 
dưới đây không còn phù hợp nữa; tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ trọn đoạn đó để 
đánh dấu một thời đại. 

Mười một năm đã qua, mau thật! Trong mười một năm đó chúng ta đã rút ra 
được bao nhiêu kinh nghiệm chua xót! Tôi còn nhớ cuối năm 1954, một ông bạn 
và tôi dạo mát trên đường Pasteur, hướng về tương lai mà tràn trề hy vọng. Chúng 
tôi vỗ vai nhau bảo: “Chỉ năm năm nữa thôi, nước mình sẽ phú cường. Những cánh 
đồng mênh mông, phì nhiêu đó, một dân tộc cần cù, tháo vác, đã được tôi luyện 
trong chín năm chiến đấu vừa qua, làm gì mà chẳng mau thịnh vượng!” 

Ôi! Chúng tôi đã vội tin quá. Nay xét lại, thấy chúng ta đã mất đi mười năm 
và đã thụt lùi lại không biết bao nhiêu bước do chính sách độc tài của một bọn chỉ 
ham tiền của và uy quyền. Cả những kẻ tương đối lương thiện trong chế độ cũ 
cũng chỉ là hạng người mà Pháp gọi là chính trị gia “apprenti sorcier”. Chúng ta 
ghê tởm họ, và đáng buồn nhất, là không dám tin ở ai nữa, chỉ còn tin ở bản thân 
mình thôi. 

Muốn cho quốc gia thịnh vượng thì mỗi người dân chúng ta phải tích cực hoạt 
động, phải tổ chức lại tư tưởng, đời sống, cách làm việc, phải chịu cực chịu khổ rán 
tiến mỗi ngày một chút, còn đường lối của chính quyền dù là sáng suốt, sự viện trợ 
của ngoại bang dù là thành thực, cũng chỉ là những yếu tố phụ. Chúng ta là một 
dân tộc chậm tiến thì chính chúng ta phải có cái ý chí mãnh liệt muốn tiến, rồi kẻ 
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khác mới có thể giúp chúng ta được. Nghĩ vậy, cho nên chúng tôi cho công việc 
giáo dục là quan trọng nhất; chỉ nó mới có hiệu lực mau và bền. Phải làm sao cho 
mọi người có một trình độ văn hóa căn bản, chịu đọc sách để tìm hiểu thêm về mọi 
vấn đề liên quan tới xã hội, nhất là hiểu thêm về nghề nghiệp của mình để cải thiện 
nó, tăng năng suất lên, có vậy nước mới giàu, mới mạnh được. 

Trong mười năm nay, loại sách phù phiếm xuất bản khá nhiều còn loại về thực 
nghiệp thì rất hiếm mà chính loại này mới cần gấp: hễ còn lạc hậu về nông nghiệp, 
về kỹ nghệ, về thương mại thì lo cứu đói còn chưa xong, nói chi đến hùng cường; 
mà dù có tranh đấu cho được dân chủ thực sự về chính trị thì nước còn nghèo, làm 
sao có thể thực hiện sự dân chủ về kinh tế, về xã hội được? Thiếu hai cái này thì sự 
dân chủ về chính trị là hữu danh vô thực. 

Cuốn sách chúng tôi cho ra mắt độc giả đây ở trong loại thực nghiệp đó. Đọc 
nó không hứng thú lại mệt óc nữa; nhưng nó rất có ích: nó sẽ giúp những nhà kinh 
doanh sửa đổi cách thức làm việc của mình mà tăng năng suất lên gấp hai, gấp ba, 
ngay đến với những người không kinh doanh như công chức, nó cũng không phải 
là vô dụng vì nó tập cho ta tinh thần biết suy nghĩ, phân tích, tổ chức, cải thiện; mà 
chính tinh thần đó mới là quan trọng nhất trong bất kỳ phạm vi hoạt động nào, chứ 
chẳng phải chỉ riêng trong các xí nghiệp; chính nhờ tinh thần đó mà các quốc gia 
chậm tiến như nước ta có thể vượt lên được mà theo kịp các quốc gia tiên tiến. 
Không tạo được cho dân chúng cái tinh thần đó mà cứ hướng về khối này hay khối 
nọ là xây dựng trên cát hết. 

Sài Gòn, ngày 2 tháng 1 năm 1964. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản của NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tháng 4/2012, tr. 5-7 
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TỰA 

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC LÀM ĂN 

(Loại: Chính trị - Kinh tế.  
NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1967). 

 

Khoảng ba chục năm về trước, một buổi tối, mẹ tôi đau bụng, đưa tôi 2 xu 
bảo đi mua một lọ dầu bạc hà. Tới đầu phố Hàng Buồm, tôi thấy từng đám đông tụ 
họp trước mỗi tiệm Hoa kiều, ai nấy đều giận dữ nhao nhao lên, la lớn: “Tẩy chay 
bọn Khách!” Trong tiệm thì vắng hoe mấy chú Quảng Đông ngồi ủ rủ, buồn xo, 
lâu lâu liếc ra ngoài đường, xì xồ vài tiếng nho nhỏ. 

Tôi hiểu ngay và chưa biết nguyên do ra sao, lòng tôi cũng bừng bừng lên; tôi 
cũng nắm tay lại, la lớn: “Tẩy chay, tẩy chay lớ!” 

Khoái lắm, tôi chạy đi các phố Hàng Ngang, Hàng Bồ - tức khu vực của Hoa 
kiều - để ngắm vẻ ngây ngô, tiu nghỉu của các ông “con Trời”. Mustapha Kémal 
khi thắng quân Hy Lạp chắc cũng không vui bằng tôi lúc ấy. Sau sực nhớ đến bệnh 
của mẹ tôi, tôi đi hỏi hết các tiệm Việt ở Hàng Bạc, Hàng Bè để mua dầu bạc hà 
mà không tiệm nào bán. Tôi đành về nhà thưa với người: 

- Người ta tẩy chay bọn Khách rồi mẹ ạ. Người ta đứng chắn các cửa hiệu 
Khách, ai vào mua người ta đánh chết. Còn các hiệu mình thì con tìm khắp nơi, 
không đâu bán dầu bạc hà. Làm sao bây giờ, mẹ?  

Mẹ tôi ôm bụng, gật đầu, bảo tôi qua hàng xóm xin gừng cho người nhai tạm. 

Độ nửa tháng sau, không hiểu tại sao, không còn ai nhắc mà cũng không còn 
ai nhớ phong trào tẩy chay Hoa kiều đó nữa. 

Mới rồi, một cụ già nghe tôi kể lại chuyện đó, bảo tôi: 

- Ở Long Xuyên này cách đây khoảng ba mươi lăm năm cũng có một phong 
trào như vậy. Nguyên nhân là do sự khiếm nhã của một tài phú Hoa kiều đối với 
một bọn học sinh Việt. Thầy Cư, một người tân học, có phòng biện sự tại đây, hô 
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hào đồng bào tẩy chay Khách trú. Thầy dùng cái đòn “đồng dao” của cổ nhân, đặt 
ra hai câu hát: - Năm nay là năm Kỷ Mùi/ An Nam buôn bán, Khách lui về Tàu. 

Rồi thầy cùng với ông Hồ Văn Trung, Lê Quang Liêm, Đặng Thúc Liêng viết 
bài tẩy chay Hoa kiều trên tờ Đại Việt. Ở Long Xuyên phong trào không sôi nổi gì 
mấy, vì thầy nghĩ coi, mình không mua của Hoa kiều thì mua của ai? Tới bây giờ 
đồng bào miền Bắc vào trong này kinh doanh đã nhiều mà 99% nguồn lợi về 
thương mại còn ở trong tay người ngoại quốc thì ba, bốn chục năm trước tẩy chay 
Hoa kiều sao nổi. Nhưng nhờ những bài đăng trên báo Đại Việt, đồng bào ở Sài 
Gòn, Bến Tre, Mỹ Tho… hưởng ứng và bọn Hoa thương bắt đầu xôn xao. Chắc họ 
nghĩ: Nhóm Tôn Văn mới đầu chỉ có sáu người mà lật đổ được ngai vàng Mãn 
Thanh, thì năm, sáu ký giả Việt cũng có thể làm lung lay cái ngai vàng trên thương 
trường xứ này của họ lắm, nên họ kiếm cách hòa giải. 

Họ viết một bài trên báo Hoa văn, đại ý nói: “Hồi xưa vua Càn Long chán 
cảnh cung điện, lén ra ngoài thành, tò mò coi đời sống của dân nghèo. Ông thấy 
một gia đình nông phu nọ ăn một củ gì một cách rất ngon lành. Trở về cung ông 
trách bọn nội gián sao không dưng ông. “Cái củ tròn tròn, dài dài, có vỏ mỏng xam 
xám hay đo đỏ đó, lớn bằng ngón tay mà không có hột, chỉ có bột ấy”. Bọn nội 
gián ngơ ngác, sau điều tra mới hay củ đó là khoai lang. 

“Các ngài - trỏ người Việt chúng ta - chưa buôn bán nên tưởng nghề đó nhàn 
nhã, lắm lời, tức cũng như vua Càn Long chưa ăn khoai lang bao giờ, tưởng nó là 
mỹ vị. Các ngài có hay đâu, buôn bán tuy lời nhiều mà lỗ cũng nặng. Các ngài có 
phước lớn được Trời cho sinh ở miền này - tức Nam Việt - đất cát phì nhiêu, làm 
ruộng một năm vài tháng cũng đủ sống; còn chúng tôi sinh ở miền rừng núi Trung 
Hoa, không có ruộng mà cày, mới phải qua đây ngụ cư, bất đắc dĩ buôn bán sinh 
nhai, chứ chúng tôi nào có thích gì cái nghề nguy hiểm ấy. Các ngài không thấy 
bao nhiêu tiệm phá sản đấy ư?” 

Rồi họ phái người “ngoại giao” với các ký giả Việt ở Sài Gòn. 

Họ ăn nói thật khéo, tâng bốc ta lên như những vị Hoàng đế, tự hạ mình 
xuống hạng dân đen; trách chi mà đợt sóng đã dưng lên được năm, sáu tháng, 
chẳng từ từ hạ xuống và sau này chẳng ai nhắc tới nữa. Nhưng nguyên nhân của 
chính thoái trào là vẫn do nền thương mại của ta chưa có gì, nếu không mua của 
ngoại kiều thì không biết mua của ai. 

Tôi cũng nhận buôn bán - nói rộng ra là doanh nghiệp - có lời thì tất có lỗ, 
nhưng không bạn nào lại nghĩ rằng làm ruộng sướng như ăn cao lương, còn buôn 
bán cực như ăn khoai lang và vạn bất đắc dĩ mới phải làm doanh nghiệp. Cổ nhân 
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nói: “Phi thương bất phú” mà lại bất phú thì bất cường, nên thời nào cũng vậy, nhất 
là thời này, một quốc gia chuyên về nông nghiệp không sao mạnh được, phải có 
một nền kỹ nghệ và thương mại khả quan mới khỏi bị phụ thuộc các nước khác. 

Huống hồ, tuy ta còn những cánh đồng hoang dã mênh mông như cánh đồng 
Tháp Mười, nhưng dù có khai phá cho hết thì vị tất đã đủ nuôi một dân số tăng lên 
rất mau (cứ ba chục năm lại gấp đôi). Hồi tiền chiến, mỗi năm ta xuất hàng ngàn 
tấn lúa thật đấy, nhưng bạn có biết chăng, số đó không phải là dư đâu; có cả chục 
triệu người ở Bắc và ở Trung mỗi năm sáu bảy tháng phải ăn khoai, bắp thay cơm 
mới có lúa đem bán cho người như vậy. Có làng như làng Kỳ Đà ở miền Tam Đảo, 
mà từ ông tiên chỉ, tức như hương cả ở Nam, tới người cùng đinh, quanh năm ăn 
bắp, chỉ những ngày giỗ Tết mới được biết mùi cơm. Trong tình cảnh ấy nếu 
không khuyếch trương kỹ nghệ và thương mại thì tương lai sẽ vô cùng hắc ám. 

Lại thêm, non mười năm nay rồi, biết bao vườn ruộng bỏ hoang, dân vốn đã 
nghèo, nay hóa ra khốn đốn, mà vấn đề khuyếch trương kỹ nghệ và thương mại 
thành ra khẩn cấp vô cùng, một vấn đề sinh tử, một vấn đề cứu quốc. 

Cho nên tôi khâm phục những vị đã biết liệng cây bút để ra cạnh tranh trên 
thương trường với ngoại kiều, khâm phục những vị đã bỏ chức giáo học, thư ký, 
mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, cũng ngang với những vị đã gây được tên tuổi trong 
giới doanh nghiệp, làm cho người ngoài phải nể mặt. Người thành công ít, kẻ thành 
công nhiều, nhưng đều đã giúp được phần nào trong việc làm giàu nước Việt. Mở 
một tiệm tạp hóa lời mỗi tháng ba ngàn đồng, mỗi năm ba mươi sáu ngàn đồng, tức 
cũng gần như mở mang cho nước nhà được vài chục mẫu đất đấy vì huê lợi vài 
chục mẫu đất chỉ bằng số đó. 

Tôi khâm phục chư vị ấy và tự nhận mình là vô dụng. Trên bốn chục tuổi rồi, 
ngoài cây viết ra, chưa biết sử dụng một cái gì khác, đành phải mượn nó để trả nợ 
áo cơm. Tôi quả là kẻ “năng thuyết bất năng hành”. 

Không “hành” mà “thuyết” thì tránh sao được cái tội vọng ngôn. Tôi hiểu 
vậy, nên mới đầu đã từ chối khi ông giám đốc nhà xuất bản P. Văn Tươi nhờ tôi 
viết giùm vài cuốn về loại doanh nghiệp mà ông định cho ra: 

- Loại sách đó nên để các nhà doanh nghiệp viết. Tôi viết thì sẽ có người bảo 
là dạy thợ rèn đập sắt mất. 

Ông Tươi mỉm cười: 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 177 
 

- Tôi đã cậy vài ông có tên tuổi và nhiều kinh nghiệm trong giới doanh 
nghiệp, nhưng ông nào cũng lắc đầu. Lẽ thường như vậy, người làm được thì 
không thuyết, nên tôi phải nhờ ông. 

Quả có như vậy. Những người làm được thì không có thì giờ để viết. Vì đã 
đọc được ít nhiều sách về môn tổ chức, tôi nhận soạn giúp ông Tươi hai cuốn, tức 
cuốn Hiệu năng: Châm ngôn của nhà doanh nghiệp và cuốn Tổ chức công việc 
làm ăn này; nghĩ rằng tuy chẳng có kinh nghiệm, nhưng chép lại kinh nghiệm của 
các tổ chức gia phương Tây thì chắc cũng không đến nỗi vọng thuyết. Trên mục 
quảng cáo các loại sách Doanh nghiệp, ông Tươi viết: “Buôn bán không phải là 
thử thời vận”. Đúng vậy. Buôn bán - nói chung là làm ăn - là thắng thời vận chứ 
không phải thử nó. 

Tôi cũng nhận rằng có thời vận. Mới ra kinh doanh thì đột nhiên, kinh tế 
khủng hoảng, hoặc đương làm ăn yên ổn một nơi vì thời cuộc, phải dời sản nghiệp 
đi nơi khác, như vậy không gặp thời vận. 

Tuy nhiên, các nhà doanh nghiệp phương Tây đã nhận rằng cả trong những 
thời kinh tế khủng hoảng, kẻ nào biết tổ chức công việc làm ăn vẫn đứng vững 
được, vẫn thắng được mọi trở ngại để rồi hết cơn bĩ, phải đạt một cách rất mau. 
Khi ta làm ăn thịnh vượng, ta không thấy sự tổ chức công việc là cần thiết, chỉ 
những lúc khó khăn ta mới thấy ích lợi của nó và ân hận rằng giá hồi đương thịnh 
đã biết tổ chức thì có phải là phát đạt mau gấp mấy không. 

Làm ăn thì có lời mà cũng có lỗ, song vẫn có những quy tắc để tăng số lời và 
rút số lỗ. Bạn đừng tưởng Hoa kiều quen lối “xính xái”, làm ăn không có phương 
pháp gì đâu. Tôi không giao thiệp thường với họ, nhưng tôi chắc rằng do kinh 
nghiệm đời trước truyền cho đời sau, họ cũng biết tổ chức. Chẳng hạn biết lựa chỗ 
để mở tiệm, tức là biết tổ chức, biết dò xét thử thách một đại lý rồi mới tin cũng là 
biết tổ chức; biết cách cư xử với công nhân, chia trách nhiệm cho người cộng tác, 
cũng là biết tổ chức. Những “phòng thương mại” chánh thức hoặc không chánh 
thức của họ rải rác trên khắp cõi Việt chẳng phải là một tổ chức vĩ đại ư? Không tổ 
chức mà bao nhiêu lúa của mình sản xuất ra đều qua tay họ hết ư? Họ cũng có tổ 
chức, chỉ khác cách tổ chức của họ dựng trên kinh nghiệm nhiều hơn là trên 
phương pháp khoa học. 

Có bạn nghĩ người Âu biết tổ chức theo khoa học mà buôn bán không bằng 
người Trung Hoa. Nghĩ như vậy là lầm. Bạn đừng tưởng ngàn nhà doanh nghiệp 
Âu Mỹ thì cả ngàn biết tổ chức. Chỉ có một số ít hãng của họ mới biết làm việc có 
hiệu quả, còn phần đông cũng luộm thuộm; nhưng một khi họ đã biết tổ chức thì 
họ thành công ghê gớm, các nhà doanh nghiệp ở Chợ Lớn không sao ví với họ 
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được. Các Hoa thương trung bình ở nước mình sở dĩ thành công nhờ biết đoàn kết, 
tương trợ, nhất là nhờ cần kiệm, làm việc suốt ngày lấy công làm lời, tiêu pha rất ít, 
dùng những nhân công rất rẻ. Nếu họ biết tổ chức theo khoa học thỉ chắc họ còn 
phát đạt hơn nhiều. 

Vậy môn tổ chức bao giờ cũng cần thiết. Trong cuốn này tôi vạch ra những 
quy tắc chính của môn ấy để độc giả lãnh hội phương pháp rồi áp dụng vào từng 
trường hợp. Tôi rán viết cho được rõ ràng nhưng độc giả cũng phải suy nghĩ nhiều 
vì cuốn sách này là để học chứ không phải để tiêu khiển; và một khi đã đập được 
cái vỏ cứng ở ngoài rồi thì độc giả sẽ gặp một cái nhân ngon, bổ mà các nhà doanh 
nghiệp đem tặng bạn đấy. 

Có những quy tắc áp dụng ở nước người thì được, ở nước mình thì không 
được vì quy tắc nào cũng phải tùy hoàn cảnh mà thay đổi. Phải sửa đổi quy tắc cho 
phù hợp với thực tế chứ đừng bám chặt lấy quy tắc mà bỏ thực tế. Cho nên nếu 
cuốn sách nhỏ này may mắn được các nhà doanh nghiệp đọc tới, thì chúng tôi ước 
ao được các vị ấy cho chúng tôi biết một cách vắn tắt kinh nghiệm của các vị, nhất 
là kinh nghiệm trong sự sửa đổi quy tắc cho hợp với hoàn cảnh hiện tại nước nhà: 
như vậy khi tái bản, sách sẽ sống hơn, đủ cả “thuyết” lẫn “hành”, và giúp ích được 
cho đồng bào hơn, mà nền kinh tế của nước nhà cũng sẽ mau thịnh vượng hơn. 
Những kinh nghiệm quý báu ấy không đem chỉ cho người khác thì uổng lắm. Quốc 
dân đang mong có những Đào Chu Công hoặc H. N. Casson Việt Nam (1). 

Long Xuyên, ngày 30 tháng 3 năm 1953 
Theo bản in của NXB Tổng hợp TP. HCM, tháng 4/2012, tr. 9-18. 

 
 
 

--------------------------- 
(1) Đào Chu Công tức Phạm Lãi, người nước Việt thời Chiến Quốc giúp Câu 
Tiễn diệt Ngô rồi về già kinh doanh trên thương trường, đặt ra 17 quy tắc 
doanh nghiệp.  
H. N. Casson, một người Anh chuyên giảng về môn “Hiệu năng” (Efficience). 
Nhà sách P. Văn Tươi đã dịch và xuất bản vài cuốn của ông.  
* Mời đọc thêm Tuyển tập Gương Doanh nhân do Nguyễn Hiền-Đức biên 
soạn nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn 
- SJC tháng 9/2013. 
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TỰA 

TAY TRẮNG LÀM NÊN 

(Loại Tự luyện trí đức. Xuất bản lần đầu năm 1967). 
Huân tước BEAVERBROOK. The three Keys to Success 

 NGUYỄN HIẾN LÊ dịch và đề Tựa. 

 

Tháng chạp năm 1946, sau khi Nhật đã đầu hàng Đồng minh, viên kỹ sư 
Nhật, Giám đốc Sở Thủy lợi Nam Việt, mời một số anh em chúng tôi lại để giao 
công việc. Tôi còn nhớ lần cuối cùng của ông ta. 

“Nước Việt Nam các ông thế nào cũng được độc lập, còn nước Nhật chúng tôi 
thì không còn hy vọng gì ngóc đầu lên được nữa. Tôi chúc các ông may mắn”. 

Trong khi nói, một tay ông nắm chặt vào bụng, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đau 
đớn. Tôi có cảm tưởng ông đứt từng khúc ruột. Lúc đó ai cũng tin rằng Nhật đã hết 
thời, may lắm là còn giữ được cái tên trên bản đồ thế giới. 

Ba bốn năm sau tôi được đọc một cuốn sách Pháp (lâu quá đã quên mất tên tác 
giả và nhan đề) ghi lại một lời của một tướng Đức, đồ đệ trung kiên của Hitler, khi 
Bá Linh mới bị Đồng minh chiếm đóng. Đại ý ông ta dặn dò đồng chí không nên 
thất vọng, có thể khai thác những mâu thuẫn của Đồng minh mà giành lại được địa 
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vị trên bàn cờ quốc tế, một địa vị mà dân tộc Nhật Nhĩ Mãn đáng được hưởng. Lời 
đó làm tôi suy nghĩ lung. 

Ngày nay tôi nhận thấy rằng nhận định và thái độ của vị tướng lãnh Đức đó 
đúng hơn nhận định và thái độ của viên kỹ sư Nhật trên kia. Chiến tranh kết liễu 
mới được hai chục năm mà Đức và Nhật đã giành lại được địa vị của họ ít nhất trên 
cương vị kinh tế rồi. Nền kinh tế của Tây Đức thịnh vượng hơn nền kinh tế của 
Anh, Pháp; đồng Mark của Tây Đức có giá trị hơn đồng Bảng của Anh, đồng Quan 
của Pháp và mức sống của họ cao nhất ở Tây Âu. Nhật còn thịnh vượng hơn nữa; 
khắp thế giới, ngay của Mỹ đều mua máy chụp hình, máy thâu thanh của Nhật; xe 
Honda, xe Suzuki tràn ngập thị trường Việt Nam; kỹ nghệ đóng tàu của họ đứng 
vào bực nhất thế giới, và kỹ nghệ điện tử của họ cũng sẽ vượt cả Đức, Mỹ. Hễ 
mạnh về kinh tế thì sẽ mạnh về chính trị, và hễ tấn bộ về kỹ thuật thì cũng tấn bộ 
về vũ khí. Không một chính phủ nào dám coi thường hai dân tộc bại trận đó, họ đã 
vượt được nhiều dân tộc thắng họ hai chục năm trước. Mỹ đã phải vuốt ve Nhật, 
rồi đây cả Mỹ lẫn Nga cũng phải vuốt ve Tây Đức nữa. 

Nghĩ lại tình hình nước ta mà đau lòng. Năm 1945, anh em chúng tôi đều tin 
lời viên kỹ sư Nhật. Đồng minh đã thắng Đức, Nhật thì thế nào Việt Nam cũng 
được độc lập và chỉ sau năm mười năm dân tộc mình sẽ thịnh vượng rất mau, canh 
nông và kỹ nghệ sẽ phát triển, mức sống của dân tộc sẽ cao, trình độ văn hóa của 
dân chúng sẽ tiến… Chúng tôi đã quá ngây thơ. Chính sách thực dân cũ chưa chết: 
Pháp được sự ủng hộ của Anh, Mỹ (họ là đồng minh với nhau mà!) đổ bộ lên miền 
Nam để tái chiếm xứ mình. Phải đổ máu tám chín năm mới đuổi họ đi được. Khi 
đuổi được họ thì nước bị chia đôi: chính sách thực dân cũ cáo chung. 

Nhưng ít nhất trong hai chục năm đó chúng ta cũng rút được một kinh 
nghiệm: đừng nên trông mong gì ở người cả, phải giành lại cho được chủ quyền về 
kinh tế, về chính trị, rồi phải đoàn kết với nhau, thắt bụng lại, nai lưng ra làm việc, 
sản xuất cho mạnh và bớt chi tiêu đi, từ chối hết thảy mọi viện trợ về các món xa 
xỉ, nhận những viện trợ đó là tự đầu độc đấy: đầu độc tới cả thế hệ cháu chắt mình 
nữa. Tóm lại chúng ta phải tự cứu lấy chúng ta. 

Trong một nước kém phát triển như nước ta, nhất là sau phần tư thế kỷ chịu 
tai họa của chiến tranh, sinh lộ độc nhất là phát triển mạnh về kinh tế: kinh tế có 
tấn bộ thì mới có những tấn bộ khác về xã hội, về chính trị, về văn hóa. Điều đó 
chúng tôi trình bày với độc giả trong cuốn Một niềm tin. 

Ngày nay nhờ những công trình khảo cứu của các nhà kinh tế học và xã hội 
học như Clark, Myrdal, Fourastié, Roslou, chúng ta đã được biết sự phát triển về 
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kinh tế dù trong một xã hội tư bản hay cộng sản thì cũng phải trải qua năm giai 
đoạn nhất định như sau: 

1. Xã hội cổ: các hoạt động sản xuất rất hạn chế, theo những phương pháp cổ, 
thiếu tính cách khoa học. 

2. Giai đoạn dự bị, tức giai đoạn ở cuối thế kỷ XVII và đầu thế kỷ XVIII tại 
phương Tây: người ta bắt đầu có ý thức về sự tấn bộ kinh tế nhờ nhiều phát minh 
mới của khoa học, một nhóm người có tinh thần kinh doanh đã nghĩ tới việc phát 
triển kinh tế, tiết kiệm để đầu tư. 

3. Giai đoạn bắt đầu phát triển mạnh: người ta đầu tư nhiều, mở mang mọi 
ngành, tức giai đoạn ở hậu bán thế kỷ trước tại châu Âu. 

4. Giai đoạn thành thục, tức giai đoạn của châu Âu đầu thế kỷ này. 

5. Giai đoạn đại chúng tiêu thụ mạnh mẽ, tức giai đoạn của châu Âu, của Nhật 
Bản hiện nay và của Mỹ từ hai ba chục năm trước. 

Ở nước ta, giai đoạn nhì, giai đoạn dự bị bắt đầu sau thế chiến thứ nhất. Lúc 
đó vài nhà đã có đại đởm, ra kinh doanh như Bạch Thái Bưởi ở Bắc (rồi sau là 
Trương Văn Bền, Nguyễn Trí Độ ở Nam), nhưng họ bị tư bản ngoại quốc chèn ép 
nên chỉ thành công nhỏ và trong một thời gian ngắn, rồi tới cuộc khủng hoảng kinh 
tế, họ suy sụp, không đứng lên được nữa. 

Từ sau thế chiến, hạng người mở đường đó đã vắng bóng. Vì tình trạng chiến 
tranh trong nước, hầu hết bọn người trong giới thương mại và kỹ nghệ ngày nay 
không có tinh thần mạo hiểm, không muốn sản xuất, không thích sáng kiến, không 
muốn đầu tư lâu dài, chỉ muốn hưởng thụ cho mau chóng: họ chạy chọt đút lót xin 
giấp phép nhập cảng, được giấy phép rồi họ bán lại cho ngoại kiều để ngồi không 
mà hưởng lợi; ngay cả các kỹ thuật gia như kỹ sư, dược sĩ cũng không nghĩ đến 
việc sản xuất, góp phần xây dựng kinh tế mà chỉ ưa nhàn hạ, hưởng một số lời nhỏ 
mà chắc chắn. Kẻ nào có tinh thần mạo hiểm một chút thì lại làm ăn một cách trái 
phép, phi nghĩa như buôn lậu, làm chợ đen… Tóm lại họ không phải là những nhà 
kinh doanh, họ chỉ là một bọn làm “áp phe”. 

Muốn cho nền kinh tế quốc gia phát triển, phải khuyến khích, đào tạo một 
hạng thanh niên tin ở sự tấn bộ, tin ở khả năng của mình, có óc mạo hiểm kiên 
nhẫn chiến đấu, cương quyết làm việc, tức một hạng nhà kinh doanh theo tinh thần 
Âu Mỹ chứ không phải theo tinh thần hưởng thụ của bọn người mà ông Nguyễn 
Văn Trung trong Nhận định IV gọi là bọn “trưởng giả thuộc địa” ngày nay. 
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Hạng thanh niên đó sẽ lãnh nhiệm vụ phát triển kinh tế và tương lai của dân 
tộc một phần lơn tùy thuộc họ. 

Mười mấy năm trước ông Phạm Văn Tươi cho ra một loại sách lấy tên Doanh 
nghiệp, và chúng tôi đã góp sức với ông được một phần (1). Ông xuất bản được độ 
mười cuốn rồi phải ngưng. Từ đó chúng tôi vẫn muốn tiếp tục công việc của ông, 
gần đây đã cho ra cuốn Tổ chức công việc làm ăn, bây giờ dịch và cho in cuốn Tay 
trắng làm nên (nhan đề tiếng Anh: The three Key to Success) của Huân tước 
Beaverbrook và còn dự định cho ra thêm vài cuốn nữa. 

Cuốn này khác hẳn những cuốn trước cùng loại, không hề lý thuyết dài dòng, 
chứa toàn những kinh nghiệm sống của một nhà đại doanh nghiệp Gia Nã Đại, ông 
Max Ailken, sau được Anh hoàng phong là Huân tước Beaverbrook. 

Trong bài tựa tiếng Anh, Joseph P. Kennedy bảo: 

“Tôi chưa thấy người nào đủ tư cách hơn Huân tước Beaverbrook để dẫn dắt 
thanh niên, cũng như chưa thấy người nào mà bước đường thành công có sức hấp 
dẫn chúng ta mạnh hơn”. 

Lời đó không phải là một lời vị tình hay đề cao. 

Hồi mười tuổi, ông mơ tưởng một chiếc xe máy nhưng nhà nghèo (phụ thân 
ông làm mục sư) không sao mua được. Một hãng xà bông, để quảng cáo, hứa tặng 
một chiếc xe máy cho em nhỏ nào gởi lại cho hãng nhiều vỏ xà bông nhất. Nhiều 
trẻ khác hay tin đó bỏ qua, một số tìm những nhà quen mà xin vỏ xà bông. Ông 
không hành động như vậy, tìm ra một ý mới. Ông dùng số tiền dành dụm được từ 
trước, mua xà bông hết, rồi đem bán lại với một giá rẻ với điều kiện là người mua 
hứa để lại cho ông cái vỏ. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông gom được rất nhiều 
vỏ, hơn hẳn những trẻ khác và chiếc xe máy về ông. Xin độc giả nhớ lúc đó ông 
mới có mười tuổi mà đã có óc “làm ăn” như vậy, đã hiểu luật tâm lý này: tìm cái 
lợi cho người mới có cái lợi cho mình. Ông không đi xin mà chỉ trao đổi. 

Ít năm sau ông vừa đi học vừa bán báo ở châu thành của ông, Newcastle, rồi 
sáng lập một hội nhỏ, xuất bản một tờ báo nhỏ, tờ The Leader (Nhà lãnh tụ). Ông 
đảm nhiệm tất cả mọi việc trong “tòa soạn”: từ viết bài, sắp chữ, in bằng một máy 
quay tay, rồi phát hành. 

Khi ông lên Đại học New - Brunswich, học ban Luật, ông phải mưu sinh lấy: 
giúp việc trong tiệm thuốc, rồi trong một phòng luật, trong một công ty Bảo hiểm 
sinh mạng. 
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Năm hai mươi mốt tuổi, ông thôi học và bắt đầu kinh doanh, mới đầu hợp tác 
với ông John F. Stairs trong ngành ngân hàng, trong một công ty Thép và Than. 

Đầu thế kỷ này, Gia Nã Đại bước vào giai đoạn điện khí hóa. Ông nắm lấy cơ 
hội, dùng toàn lực vào kỹ nghệ mới đó, gây được một số vốn là năm vạn Mỹ kim. 

Ông lo việc tổ chức và biến đổi nhiều công ty, đặc biệt là ba công ty sản xuất 
xi măng và số vốn của ông ít năm sau lên tới năm triệu Mỹ kim. 

Lúc này, có uy tín và thế lực rồi, ông mới thực hiện hoài bão từ xưa của ông là 
bước vô trường chính trị, để cải cách những luật về thuế quan giữa Anh và Gia Nã 
Đại (ta nên nhờ Gia Nã Đại ở trong Liên Hiệp Anh). 

Ông qua Luân Đôn, làm quen với nhiều chính khách Anh, ứng cử vào Quốc 
hội. Nhờ đưa ra một chương trình thiết thực, sáng sủa và nhờ tấm lòng thành thực, 
không có thái độ thoái thác, ông thắng phiếu ở Lancashire. Trong năm đầu ở Quốc 
hội, ông tập sự làm chính trị, không tuyên bố gì nhiều, lo nghiên cứu kỹ các vấn đề 
chính trị, tìm hiểu các bạn đồng viện, gây thiện cảm và luyện tài ăn nói. Lần lần 
ông thành một chính khách quan trọng. 

Vừa làm chính trị, ông vừa tiếp tục kinh doanh thành thử kiệt sức và năm 
1913 ông đau nặng. Lúc đó ông mới biết rằng không có sức khỏe thì không làm 
được gì cả, và ông quyết tâm giữ tiết độ trong mọi việc. 

Trong thế chiến thứ nhất, ông chống lại chính sách bịt mắt dân đen của chính 
phủ Anh, yêu cầu chính quyền cho dân chúng biết rõ tình hình, dù tốt dù xấu trên 
các mặt trận. Sự can thiệp của ông có hiệu quả, chính quyền nới bớt sự kiểm duyệt 
và quân đội hăng hái chiến đấu hơn. Đầu năm 1917 để thưởng công ông, Anh 
hoàng phong ông Huân tước. 

Ít tháng sau ông bước vào ngành làm báo, kiểm soát được tờ Daily Express, 
sau mua thêm được hai tờ nữa, tờ Evening Standard và Evening Citizen. 

Đầu thế chiến thứ nhì, Anh lâm nguy, thiếu khí giới, nhất là phi cơ. Churchill 
mời ông giữ Bộ Không quân. Ông không đợi chính phủ cấp dinh thự, dùng ngay 
căn nhà của ông làm phòng giấy, tìm người cộng sự, và cá nhân ông cũng làm việc 
từ tám giờ rưỡi sáng đến hai giờ khuya để sản xuất phi cơ. Ông liệng bỏ hết mọi 
thủ tục giấy tờ, những kế hoạch của các nhà chuyên môn, vì kế hoạch nào cũng đòi 
ba tháng dự bị, bất chấp lời chỉ trích của các chính khách bè đảng, dùng tất cả 
những người có tài bất kỳ quốc tịch nào, và kết quả là chỉ trong một năm, ông làm 
cho số sản xuất phi cơ Hurricane tăng lên gần gấp sáu, phi cơ Spitfire tăng lên hơn 
gấp ba. Ông lại thương thuyết với chính phủ Mỹ, xin được giúp thêm ba ngàn phi 
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cơ mỗi tháng. Thấy ông làm việc đắc lực, nhiều nhà ái quốc tặng Bộ Không quân 
những chi phiếu từ 25 tới 100.000 Mỹ kim, một nhà tỉ phú tặng một triệu Mỹ kim. 
Nhờ vậy mà một năm sau, Anh không thiếu phi cơ nữa mà thiếu phi công. Anh 
vượt qua được cơn nguy, công lao một phần là ở ông. 

Hòa bình vãn hồi, ông rút khỏi chính quyền, trở về nghề làm báo và năm 1955 
hay 1956, đã hơn bảy chục tuổi mà ông vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, tìm một khu vực 
mới để hoạt động nữa. “Và chắc chắn ông sẽ còn thành công nữa”, đó là lời của 
Joseph P. Kennedy trong cuối bài tựa. 

Trong cuốn này ông đem những bí quyết thành công của ông để chỉ bảo thanh 
niên. Bí quyết đó rất giản dị, chỉ cần: 

- Có lương thức, nghĩa là biết nhận định, phán đoán, có tinh thần thực tế, để 
có thể thích ứng rồi lợi dụng hoàn cảnh. 

- Làm việc nhiều. 

- Và có sức khỏe. 

Người phương Đông chúng ta có câu “vi phú bất nhân”. Chúng tôi, vì di 
truyền từ mấy đời, cũng mang nặng cái tâm trạng lạc hậu đó. Ở trong xã hội cổ, 
làm giàu rồi chỉ để hưởng thụ, mua chức tước, và cất vào kho, chôn xuống đất lưu 
lại cho con cháu thì việc làm giàu không đáng khuyến khích; mà ở thời này, thừa 
nước đục thả câu, làm giàu mà không tốn mồ hôi nước mắt thì quả là bất nhân. 
Chính tác giả cũng bảo: “Thà chịu nghèo hơn là thành công mà mất tư cách con 
người”. 

Nhưng nếu làm giàu một cách lương thiện như tác giả, để tôi luyện khả năng, 
tư cách của mình vì trường kinh doanh là nơi đào tạo những con người biết nhận 
xét, phán đoán, quyết định, kiên nhẫn làm việc và chiến đấu và để cho quốc gia 
thịnh vượng lên, thì trong hiện tình của nước ta, nó là bổn phận của mỗi công dân. 
Như trên tôi đã nói, nước ta không sao mở mặt được với đời nếu kinh tế không 
phát triển và mọi ngành kinh doanh đều ở trong tay ngoại nhân cả. Vậy ta phải 
đánh đổ quan niệm cổ “vi phú bất nhân” đi. Nó có cái đẹp của nó, nhưng không 
hợp với hoàn cảnh lúc này nữa. 

Tuy nhiên khi làm giàu phải nghĩ tới trách nhiệm của mình đối với xã hội, 
phải “công bằng, biết thương người” và khi làm giàu rồi phải biết khiêm tốn, biết 
lo việc nước, đem của cải, tài năng của mình ra phụng sự quốc gia, nhất là trong 
những bước nguy nan của dân tộc. Tóm lại vừa phải có tinh thần chiến đấu, vừa có 
đạo tâm. Điều đó tưởng như là mâu thuẫn mà xét kỹ thì rất đúng. Các tâm lý gia 
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đều nhận rằng không có lòng công bằng, không biết thương người, không biết tự 
đặt mình vào địa vị của người, không luôn luôn áp dụng quy tắc vàng “Kỷ sở bất 
dục vật thi ư nhân” của Khổng Tử thì không sao thành công lớn và bền được. 

Vậy theo tác giả, một nhà doanh nghiệp chân chính phải có “Một lòng can 
đảm bất khuất và một tình thương người vô biên”. Luân lý kinh doanh đó cũng cao 
đẹp đấy chứ! 

Một đức nữa được ông đặc biệt nhấn mạnh là đức hăng say làm việc, làm việc 
không ngừng, cả trong tuổi già. Nhất là sau khi thành công lại càng không được 
nghĩ tới sự nghỉ ngơi. Phải thay đổi hoạt động để khả năng của ta khỏi cùn đi, để ta 
trẻ ra mà sống được lâu, vì mỗi khi thay đổi hoạt động, mọi năng lực của ta bị kích 
thích như hồi xuân lại. Lời của ông: “Muốn được nghỉ ngơi thì phải làm việc đã, và 
phải làm việc cho tới ngày cuối cùng” làm tôi nhớ một đoạn trong thiên Đại lược 
của Tuân Tử chép lời Khổng Tử khuyên môn đệ là Tử Cống: 

“Lúc nào thấy cái huyệt đào đã nhẵn nhụi, cái mô đắp đã chắc chắn, thấy 
người đi đưa cách biệt hẳn mình, bây giờ mới là lúc được nghỉ”. 

Cái triết lý tích cực đó, hoạt động không ngừng đó, người phương Đông của 
chúng ta cũng đã có từ lâu. Chỉ cần có một ý thức mới về sự tấn bộ, nhận định 
đúng tính cách quan trọng của sự phát triển kinh tế là chúng ta tập được tinh thần 
doanh nghiệp của người phương Tây. 

Cuối chương XIII tác giả viết: “Dù cho gây được cho mỗi một người thanh 
niên thôi cái ý muốn xông pha vào con đường đưa tới thành công thì tôi cũng đã 
mãn nguyện rồi và viết cuốn này tôi đã không đến nỗi làm một công việc vô ích”. 

Tôi chỉ làm công việc lược dịch, không dám mong mỏi nhiều hơn ông, nhưng 
tôi nghĩ Gia Nã Đại đã bước qua giai đoạn 5 trong việc phát triển kinh tế mà nước 
ta lúc này vẫn còn lẹt đẹt ở đầu giai đoạn 2, như vậy thì dù chúng ta có được cả 
trăm, cả ngàn thanh niên xông pha vào con đường kinh doanh để cứu quốc, e vẫn 
còn thiếu. 

Sài Gòn, ngày 2 tháng 1 năm 1967 
Theo bản của NXB Văn hóa Thông tin, quý 3/2007, tr. 5-17. 

 
---------------------------- 
1 Coi cuốn Hiệu năng, châm ngôn của nhà doanh nghiệp và cuốn Tổ chức 
công việc theo khoa học. 
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TỰA 

THẲNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI 

(Loai: Tự luyện đức trí. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1967). 
DOUGLAS LURTON. The power of positive living. 

 
NGUYỄN HIẾN LÊ, dịch và đề Tựa. 

 

 
5 bước để giải quyết vấn đề 

8 cách để diệt lòng tự ti 
10 cách để diệt tánh sợ sệt 

5 bước để tiến tới một đời sống tích cực 
 

Loại sách tự rèn luyện có mục đích chỉ cho thanh niên và cả những người 
đứng tuổi nữa cách bồi bổ nền giáo dục hấp thụ được ở trường bằng sự luyện tập 
khả năng và tư cách để sống một đời phong phú hơn, có hạnh phúc hơn, ích lợi cho 
bản thân, gia đình và xã hội hơn. Loại sách đó rất nhiều ở Âu Mỹ. Theo chỗ chúng 
tôi thấy thì ở Pháp trong cái rừng sách lúc nào cũng có bốn, năm trăm tác phẩm về 
loại đó do ba, bốn nhà chuyên môn và hàng chục nhà không chuyên môn xuất bản. 
Ở Anh, Mỹ, con số đó có thể cao hơn. Trừ ít cuốn bán rất chạy còn thì bán cứ đều 
đều, không có cuốn nào ế, phải bán son như tiểu thuyết. Cứ mỗi cuốn in ít nhất là 
ba ngàn, trung bình bốn năm năm lại tái bản; có cuốn in lần đầu cả chục, cả trăm 
ngàn bản, độ một vài năm sau đã hết; như vậy độc giả có thể tính được sức tiêu thụ 
về loại đó và đoán được tinh thần tự học của người phương Tây ra sao. 

Chúng tôi đã được đọc ba bốn chục cuốn của Pháp và vài chục cuốn của Anh, 
Mỹ, nhận thấy rằng những sách sau dễ đọc hơn những sách trước vì có tính cách 
thực tiễn hơn, ít lý thuyết suông, nhất là vì các tác giả Anh, Mỹ biết áp dụng những 
kết quả của môn tâm lý học thực hành. Ai cũng biết rằng môn này trong mấy chục 
năm gần đây phát triển rất mạnh ở Mỹ. 
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Xét chung thì tất cả các tác giả Anh, Mỹ hay Pháp đều chủ trương đại loại như 
nhau, đều khuyến khích ta phải bồi bổ thể dục, trí dục và đức dục; nhưng trong chỗ 
đại đồng vẫn có tiểu dị: mỗi tác giả do kinh nghiệm bản thân mà nhấn mạnh vào 
đức tính này hay đức tính khác, người thì như Dale Carnegie cho sự đắc nhân tâm 
là quan trọng hơn cả, kẻ thì như Arnold Bennett cho sự tự học là điều kiện cốt yếu, 
có kẻ lại đề cao đức tự tín, lòng nhiệt thành, lòng kiên nhẫn… Nhờ vậy mà mỗi tác 
phẩm có một bản sắc và không có cuốn nào là vô ích cả. Càng đọc chúng tôi càng 
nhận rằng phải có từng trải việc đời mới thấy được giá trị của những bài học đó mà 
cái việc tự rèn luyện không lúc nào là có thể ngừng được. Kể ra, những chân lý 
diễn trong sách chẳng có gì là mới mẻ; có lẽ bạn hay tôi, chúng ta đều biết cả rồi 
đấy, đều đã nghe những hiền nhân thời xưa khuyên bảo rồi đấy, nhưng chúng ta 
vẫn chưa thực hành được đủ, vẫn thường quên đi trong đời sống hằng ngày, nên 
vẫn cần có những người nhắc nhở, càng nhiều càng tốt; vì có đọc nhiều thì mới 
nhớ, nhất là mới tìm được trong sách một hoàn cảnh đúng như hoàn cảnh của ta. 
Lúc đó chúng ta bỗng thấy hiện rõ lên nguyên nhân thất bại, cùng những sở đoản 
của ta ở đâu và tìm ra được ngay con đường phải theo cùng những phương pháp để 
sửa chữa. 

Chẳng hạn hoàn cảnh của ông Douglas Lurton, tác giả cuốn này, cũng hơi đặc 
biệt. Hồi sáu tuổi ông rất thích một kiểu nón có lưỡi trai mà các bạn của ông đều 
đội. Đội nó sao coi “oai” quá, có vẻ một viên kỹ sư hỏa xa hoặc một người chơi dã 
cầu (baseball). Ông nhớ lại suốt đời ông, chưa có lần nào mê cái gì bằng cái nón 
đó. Các bạn ông cho biết rằng một chủ tiệm tạp hóa nọ cho không thứ nón đó… có 
lẽ là để quảng cáo. Ông quen chủ tiệm vì song thân ông thường dắt ông lại tiệm 
mua mọi thứ lặt vặt. Ông đã thấy nhiều bạn ở trong tiệm ra, hoan hỉ, chiếc nón ở 
trên đầu. Ông chỉ cần gõ cửa vô xin là được liền. Vậy mà ông do dự, đi đi lại lại 
trước cửa bốn lần vẫn chưa dám vô. Mãi tới khi một cậu bạn bảo: “Vô xin ngay đi, 
sắp hết rồi đấy”, ông mới can đảm bước tới cửa tiệm. Người chủ tiệm mỉm cười 
với ông. Ông nhìn lên chỗ đặt nón chỉ thấy còn mỗi một chiếc. Thế là ông ngại 
ngùng, đi ra, sợ còn mỗi một chiếc thì chủ tiệm không cho. 

Ra tới ngoài, bạn hỏi tại sao không có nón, ông đáp: 

- Tôi không thích. 

Ông đã nói dối bạn và dối mình. Luôn một tuần lễ ông ân hận, mắng mình là 
nhát đã bỏ lỡ một cơ hội quý. 

Bài học đó lớn lên ông vẫn không quên. Hồi làm báo, rồi viết văn, rồi xuất 
bản, nhờ bài học đó mà ông thành công. Mỗi lần muốn một địa vị cao hơn, thì ông 
lại nhớ tới cái nón lưỡi trai, cần mẫn dự bị để xứng đáng với địa vị đó và một khi 
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thấy mình xứng đáng rồi thì mạnh dạn đòi hỏi cho được. Khi ông làm chủ bút một 
tờ báo nọ, ông rất mến một nữ đồng nghiệp, mấy lần muốn hỏi nàng, nhưng e lệ do 
dự, sợ nàng từ chối, sau nhớ lại bài học hồi sáu tuổi, ông đánh bạo ngỏ ý và được 
nàng nhận lời, nhờ đó ông tạo được hạnh phúc gia đình. 

Ngẫm đời ông và ngẫm đời vô số những người đã thành công hay thất bại mà 
trong nghề viết báo mà ông có dịp gặp gỡ… từ những nhà khoa học, bác học, giáo 
sư, nghệ sĩ, chính khách đến những kẻ trộm cắp, giết người, điếm đàng… ông đều 
nhận thấy rằng thành công hay thất bại chỉ do tinh thần tích cực hay tiêu cực. Ta 
muốn ra sao, ta suy nghĩ ra sao thì đời ta như vậy, nói tóm lại là tương lai ở trong 
tay ta. 

Ông đem những kinh nghiệm về bản thân để soạn cuốn này, chỉ cách cho ta 
luyện tinh thần tích cực, tinh thần tự tiến, biết lựa một mục đích và đòi hỏi cho đạt 
mục đích đó, biết quyết định đúng lúc, biết tự tín, nhã nhặn với mọi người mà 
không sợ ai và biết chuyển họa thành phúc, chuyển bại thành thắng. 

Chúng tôi tin rằng trường hợp của tác giả là trường hợp của phần đông thanh 
niên nước nhà hiện thời, vì trong mười năm nay tôi đã nhận được nhiều bức thư 
của các bạn trẻ có cái tâm sự gần như tâm sự của em Douglas Lurton khi em muốn 
cái nón lưỡi trai. Vì vậy tôi xin lược thuật cuốn The power of positive living để 
tặng các bạn đó. Có nhiều đoạn chúng tôi dịch sát, nhưng cũng có đoạn chúng tôi 
chỉ tóm tắt ý nghĩa, lại có đoạn chúng tôi phải bỏ vì xét ra là thừa, hoặc không hợp 
với phong tục của mình. Gặp chỗ nào có ý kiến bất đồng với tác giả, chúng tôi mạo 
muội đưa ra ý kiến riêng. Chúng tôi nghĩ, đọc những sách thuộc loại này, chỉ cần 
lãnh hội được đại ý mà đừng nên tin hẳn tác giả, cứ đem kinh nghiệm của bản thân 
ra đối chiếu, hễ thấy đúng thì theo không đúng thì tồn nghi. Chúng tôi tưởng chính 
tác giả cũng chỉ nhắm mục đích đó: gợi cho chúng ta suy nghĩ trước khi quyết định 
và hành động. 

 
Sài Gòn, ngày 25 tháng 4 năm 1960. 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 
Theo bản NXB Tổng hợp Tiền Giang, tháng 4/ 1992, tr. 5-10. 
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TỰA 

THƯ NGỎ GỞI TUỔI ĐÔI MƯƠI 

(Loại: Cảo luận - Tùy bút. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1968). 
ANDRÉ MAUROIS - Viện Hàn lâm Pháp. 

Lettre ouverte à un jeune homme sur la conduite de la vie. 
 

NGUYỄN HIẾN LÊ dịch và đề Tựa. 
 

 
 

Nhà xuất bản Albin Michel cho rằng thế kỷ của chúng ta mỗi ngày mỗi 
“nhạt nhẽo” vì không có cái không khí tranh luận sôi nổi về các vấn đề nữa; người 
ta không còn thẳng thắng chỉ trích nhau mà chỉ nhượng bộ nhau hoặc đưa ra những 
ý tưởng ngược đời, nhiều khi còn hèn nhát mà làm thinh. Đó là phương Tây, còn ở 
phương Đông chúng ta thì còn phải kể thêm cái tệ hèn nhát chụp mũ, mà không 
dám cho người khác nói thẳng. 

Và để gây lại cái không khí kích thích của thế kỷ trước, nhà xuất bản cho ra 
một loại sách nhan đề Thư ngỏ (Lettre ouverte) trong đó các tác giả thẳng thắng 
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đưa ra ý kiến của mình, mạnh bạo “tấn công” bằng một giọng nếu cần thì có thể 
cay độc, nhưng vẫn trào phúng, để bênh vực chân lý hoặc sự công bằng, bênh vực 
cái quyền chính đáng hoặc cái lương thức hợp tình hợp lý. 

Nhiều danh sĩ đã hoan nghênh sáng kiến đó và đã hợp tác với nhà xuất bản 
như Jules Romains trong cuốn Thư ngỏ chống một âm mưu rộng lớn (Lettre 
ouverte à une vaste comspiration), Maurice Garcon trong cuốn Thư ngỏ gởi công lý 
(Lettre ouverte à la Justice), Robert Escarpit trong cuốn Thư ngỏ gởi Thượng đế 
(Lettre ouverte à Dieu), Albert Simonnin trong cuốn Thư ngỏ gởi bọn du côn 
(Lettre ouverte aux voyous), Roland Dorgelès trong Thư ngỏ gởi một nhà tỉ phú 
(Lettre ouverte à un milliardaire)… 

André Maurois cũng hưởng ứng và góp với nhà xuất bản cuốn Thư ngỏ gởi 
tuổi đôi mươi để chỉ cho họ một lối sống. (Lettre ouverte à un jeune home sur la 
conduite de la vie). 

Non ba chục năm trước ông đã viết cuốn Một nghệ thuật sống (Un art de 
vivre) nhà xuất bản Plon 1939 bản dịch Việt của Hoàng Thu Đông nhà P. Văn 
Tươi, trong đó ông xét về nghệ thuật tư tưởng, nghệ thuật yêu, nghệ thuật làm việc, 
nghệ thuật chỉ huy và nghệ thuật già để hướng dẫn chung mọi hạng người, mọi lớp 
tuổi. 

Hai chục năm sau, ông lại cho ra cuốn Thư ngỏ gởi người đàn bà không quen 
biết (Lettres à l’Inconnue - Fayard, 1959) (1) để hướng dẫn phụ nữ. 

Lần này ông viết cho thanh niên vào tuổi đôi mươi để khuyên họ về mọi vấn 
đề thiết thực trong đời sống, từ vấn đề quy tắc phải theo, mục tiêu phải lựa, trở ngại 
phải thắng, tới những vấn đề học hỏi, tiêu khiển, tiêu tiền, hôn nhân, tôn giáo, 
chính trị, chỉ huy, cả viết văn nữa… 

Nếu ta nhớ rằng cùng một năm với cuốn Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi (1966), 
ông còn giao cho nhà Plon xuất bản cuốn Thoạt kỳ thủy là hoạt động (Au 
commencement était l’Action)) (2) cũng nhắm mục đích giáo dục thanh niên, hướng 
dẫn họ trong mọi hoạt động (hoạt động võ bị, hoạt động chính trị, hoạt động kinh 
tế, hoạt động nghệ thuật, hoạt động khoa học) thì ta không thể không phục nhiệt 
tâm giúp đời và sức sáng tác lớn lao của ông lão tám mươi ấy.  

Khoảng ba năm trước, khi viết xong bộ Prométhée dày 800 trang lớn (chép 
tiểu sử tiểu thuyết gia Honoré de Balzac) và tuyên bố rằng ông không còn đủ sức 
làm những công trình dài hơi nữa, chúng ta đã tưởng ông nghỉ viết, hoặc chỉ lâu lâu 
mới viết một bài báo, không ngờ ông vẫn tiếp tục sáng tác. Câu dưới đây của ông 
viết trong cuốn Au commencement était l’Action, phải chăng là ông nói về chính 
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ông: “Đối với một người đã chơi một canh bạc lớn thì sự rút lui về nghỉ ngơi là 
một điều gần như chịu không nổi. Người đó đã ghiền một thứ là hoạt động, không 
thể tự tẩy độc được nữa”. 

Đề tài cuốn Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi thực là hợp thời. 

Từ non hai thế kỷ nay, nền văn minh kỹ thuật đã lần lần thay thế nền văn 
minh nông nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ, đặc biệt là từ Thế chiến thứ nhất nó phát 
triển rất nhanh, đương biến đổi tất cả cục diện thế giới và tới cuối thế kỷ này nhân 
loại sẽ bước qua một kỷ nguyên mới. Muốn tìm trong lịch sử nhân loại một cuộc 
cách mạng lớn lao như vậy, có lẽ chúng ta phải trở lại cái thời mà tổ tiên chúng ta 
mới phát minh được ra lửa. Sự thay đổi thực là toàn diện: từ lối suy tư tới cách làm 
việc, cách ăn mặc, cách tiêu khiển, từ chế độ gia đình tới chế độ chính trị, từ tổ 
chức giáo dục tới tổ chức xã hội, từ quan niệm về nhân sinh tới ý thức về Thượng 
đế… hết thảy đều khác trước. Mà lại thay đổi rất mau: chỉ trong mười năm, hai 
mươi năm mà không cải cách thì hóa ra lạc hậu; cho nên có người đã nói mười 
năm trong thời đại của chúng ta bằng cả một thế kỷ trong các thời đại trước. 

Biến chuyển rộng và mau như vậy thì tất nhiên xã hội không được ổn định mà 
con người hóa hoang mang. Chúng ta không còn được hưởng cái an toàn về tinh 
thần dĩ nhiên là tương đối trong thời văn minh nông nghiệp nữa. Lấy thí dụ đời ông 
nội tôi. Thời đó các cụ sống eo hẹp, bấn túng nữa, may ra mà đủ cơm áo mà chắc 
chắn là thiếu đồ bổ, phòng ấm, nhưng tinh thần rất thảnh thơi: cứ theo đường lối cổ 
nhân đã vạch, giữ đúng một số giá trị tinh thần như tam cương, ngũ thường… rồi 
truyền lại cho con cháu, còn khỏe mạnh thì làm việc, già yếu sẽ được con cháu 
nuôi, cứ ăn ở phải đạo thì nhất định là được họ hàng làng mạc kính trọng; tiêu 
khiển thì cuộc cờ, chén rượu, sách đọc thì ngoài mấy bộ tiểu thuyết Trung Hoa như 
Tình sử, Liêu trai, Tam Quốc… chỉ có dăm cuốn truyện Nôm, đau ốm không đủ 
thuốc uống mà chết thì cho là tại Trời; chỉ có mỗi vấn đề làm cho các cụ không vui 
là vấn đề nguỵ quyền của Pháp nhưng các cụ cũng giải quyết được một cách tạm 
ổn: có tài, có đởm thì làm cách mạng, không có thì bất hợp tác, đời mình không 
đuổi chúng được thì mong ở đời con, đời cháu. Cuộc sống của các cụ thật yên lặng, 
mà có lẽ sung sướng, không nhiều thắc mắc, ưu tư, dục vọng như chúng ta. 

Ngày nay khắp thế giới rối loạn, chiến tranh cứ tắt ở nơi này thì lại dấy lên ở 
nơi khác, không lúc nào hết, chiến tranh vì ý thức hệ, vì chủng tộc, vì kinh tế; xã 
hội hỗn độn: kẻ giàu thì giàu quá, kẻ nghèo thì nghèo quá, giới thượng lưu có tài có 
đức lùi vào hậu trường mà mất tin tưởng, để giới chính khách và áp phe ra sân 
khấu; và đời người hóa ra “phi lý” vì “Thượng đế đã chết” mà các giá trị cổ truyền 
đã sụp đổ, trong khi chưa có giá trị mới để thay thế. 
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Thực ra người ta cũng đã đưa ra được vài giá trị mới, chẳng hạn tiến bộ và tự 
do. Người ta cho rằng sự tiến bộ về kỹ thuật tự nhiên đưa tới sự thịnh vượng, sự 
bình đẳng trong xã hội, và cả sự tự do nữa (3). Và nhiều nhà bác học khắp thế giới 
từ các chính trị gia, kinh tế gia tới các nhà xã hội học, tâm lý học… họ là các triết 
gia của thời đại cứ vài năm lại họp nhau để định những nét chính cho lối sống, sự 
tổ chức xã hội, tổ chức thế giới, cho nền văn minh của thế kỷ XXI. Nhưng hiện 
nay, các vị đó mới chỉ bàn suông vì vấn đề quan trọng nhất, cấp thiết nhất là vấn đề 
hòa bình của thế giới thì họ giải quyết không nổi; mà những giá trị mới, tức tiến bộ 
và tự do, hiện chỉ làm cho xã hội xáo động thêm, không biết bao giờ mới ổn định; 
nó không hay chưa lập được một trật tự mới thay thế trật tự cũ trong xã hội nông 
nghiệp, nên chưa được mọi người chấp nhận. 

Vì vậy mọi người đều hoang mang. Hoang mang nhất là lớp thanh niên. Từ 
sau thế chiến 14-18, nhất là từ sau Thế chiến vừa rồi, trên khắp thế giới, có rất 
nhiều thanh niên mất cả tin tưởng, và vì mất tin tưởng mà mất tinh thần trách 
nhiệm, có những hành động rất phóng đãng, phản kháng lại xã hội, đả phá tất cả, 
cơ hồ như không chấp nhận xã hội nữa, mặc dầu vẫn sống giữa xã hội, vẫn hưởng 
thụ của xã hội, hưởng thụ một cách nhiệt tình hơn bao giờ nữa. 

Thấy tâm trạng đó, André Maurois đem những kinh nghiệm của cả một cuộc 
đời từng trải già nửa thế kỷ từng trải trong sinh hoạt mà cũng từng trải trong sách 
vở để hướng dẫn những thanh niên chịu suy nghĩ. Chủ trương của ông có thể tóm 
tắt trong câu này, mượn của Alain, một triết gia, thầy học cũ của ông: “… loài 
người có thể tạo vận mạng cho mình và luân lý không phải là một tiếng hão huyền” 
và sống ở thời đại này, “chúng ta phải rán thích nghi với mọi sự thay đổi” mà “vẫn 
giữ được những đức nó không thay đổi.” (André Maurois). 

Những đức không thay đổi đó là luyện một ý chí sắt đá, tận tuỵ làm việc cho 
xã hội, và giữ được lòng trung tín. Đó là những giá trị cổ truyền mà cũng là những 
giá trị bất biến; xã hội sau này có thể thay đổi ra sao đi nữa, hễ còn xã hội, thì 
những giá trị đó sẽ vĩnh viễn được tôn trọng. Về điểm đó, ông nghiêm khắc khuyên 
thanh niên phải theo cho đúng. 

Nhưng khi xét những biến chuyển trong xã hội, trong văn minh hiện đại, thì 
ông lại có một thái độ lạc quan khoáng đạt (4). Ông cũng mạt sát một vài trào lưu 
điên cuồng chẳng hạn phong trào cho đời là phi lý, là buồn nôn nhưng xét chúng 
thì ông nhận rằng không thể ngăn cản dòng lịch sử được, cho nên ông chỉ khuyên 
thanh niên đề phòng hậu quả của một vài khuynh hướng mới, quá tự do trong ái 
tình, quá ham sự hưởng thụ mà quên rằng sự làm việc cũng là một thú vui và nhất 
là phải thành thực với mình, cái gì mình thực tâm thích thì hãy thích, đừng đua đòi 
theo mới. 
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Ông còn khoáng đạt ở điểm này nữa: mặc dầu suốt đời ông cặm cụi giúp đời, 
không bỏ phí một ngày, nhưng rốt cuộc ông nhận rằng đời sống chân chính không 
phải ở chỗ lập được sự nghiệp lớn lao, gây được danh tiếng lẫy lừng, mà ở chỗ tạo 
được cho mình và cho người những cái vui bình dị như vui trong gia đình, ngắm 
cảnh thiên nhiên. Ông mỉa mai cả chính ông, khi ông bảo đời ai cũng đeo mặt nạ, 
và những vị đeo cái mặt nạ nghiêm nghị, đạo mạo từ bỏ mọi thú vui mà hy sinh 
cho hạnh phúc của kẻ khác, đôi khi cũng thấy rằng tự mình làm tình làm tội mình, 
muốn gỡ bỏ mặt nạ đó ra để có thể đóng một vai khác, chẳng hạn như đóng vai 
Don Juan, chắc chắn là thú hơn mà có lẽ lại còn khéo hơn nữa. 

Nhân sinh quan của ông có phần hợp với nhân sinh quan của đạo Khổng pha 
một chút đạo Lão; người Pháp gọi ông là “chính nhân” (honnête homme) của thế 
kỷ XX, tôi muốn gọi ông là quân tử của phương Tây.  

Văn ông minh bạch, tươi nhã, súc tích, cổ điển mà lại dí dỏm, rất có duyên. 
Thấy những vấn đề ông nêu ra cho thanh niên Pháp cũng là những vấn đề cho 
thanh niên Việt Nam, thấy chủ trương của ông nghiêm chính mà ôn hòa, sáng suốt 
chứ không lạc hậu, rất hợp với tâm hồn phương Đông và với thời đại của chúng ta, 
nên tôi xin phép ông dịch tập Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi này để các bạn trẻ và các 
bậc phụ huynh suy ngẫm. Văn ông trong cuốn này cô đọng hơn trong nhiều tác 
phẩm trước, nên nhiều chỗ tôi phải dịch thoát rồi chú giải cho bạn trẻ dễ hiểu.  

Cuối sách chúng tôi thêm một Phụ lục: bức thư ngỏ của một sinh viên Pháp, 
Alain Mesnard, gởi ông. Độc giả sẽ thấy ông Hàn tám chục tuổi đó còn được thanh 
niên Pháp tin tưởng ra sao. Tôi cho đó là một vinh dự lớn lao của người cầm bút. 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 9 năm 1967. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản NXB Văn hóa Thông tin, quý 4/2007, tr. 5-13. 
---------------------------- 
1 Nguyễn Hiến Lê dịch, NXB Văn Hóa tái bản, 1996. 
2 Nhan đề này ông mượn một câu của Goethe trong Faust mà Goethe đã dùng 
một câu trong Thánh Kinh: Au commencement était le Verbe (Thoạt kỳ thủy là 
Đạo). 
3 Coi cuốn Một niềm tin của chúng tôi. 
4 Khoáng đạt hơn P. H. Simon, tác giả cuốn Pour un garcon de vingt ans (Le 
Seuil) viết về đề tài đó và cũng xuất bản cùng một lúc với cuốn của ông. 
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TỰA 

BÀI HỌC ISRAEL 

(Loại: Lịch sử. NXB Phạm Quang Khai xuất bản lần đầu năm 1968). 

 

Một sinh viên Việt Nam học tại ngoại quốc mới viết thư cho tôi, bảo: 
“Người mình hồi trẻ nên học tinh thần của Do Thái, hồi già nên học tinh thần của 
Ấn Độ”. 

Phải lắm. Về già nên có tinh thần Ấn Độ, tức tinh thần Phật giáo. Tôi thì tôi 
thích tinh thần Lão giáo hơn. Khó tưởng tưởng được đức Thích Ca mà đặt một em 
trên đùi rồi vuốt ve mái tóc tơ, cặp má mịn của nó; còn Lão Tử thì rất có thể xốc 
nách một em tung tung nó lên cho nó cười sằng sặc, hoặc nắm tay nó mà giung 
giăng giung giẻ dưới bóng hoàng lan quanh một bãi cỏ. Nhưng Phật hay Lão thì 
cũng vậy. 

Còn tuổi trẻ thì nên học tinh thần Israel, chứ không phải tinh thần Âu Mỹ, 
cũng không phải tinh thần Nhật Bản. Nhật Bản bắt đầu canh tân cách đây một thế 
kỷ, tôi không biết hiện tình nước ta ở vào cái giai đoạn đã qua nào của họ, nhưng 
chắc chắn là họ bỏ xa ta ít gì cũng năm sáu chục năm mà tinh thần của họ lúc này 
chắc không khác tinh thần Âu Mỹ là mấy, sản xuất cho mạnh để vượt Pháp, vượt 
Anh, đuổi kịp Mỹ, Gia Nã Đại. Bấy nhiêu cũng đáng quý đấy, nhưng chưa đủ và 
không hợp với hiện tình của ta, cho nên học Israel có lợi hơn là học Nhật. 

Tôi dùng tiếng học ở đây theo cái nghĩa của Khổng Tử: trạch kỳ thiện giả…, 
kỳ bất thiện giả. Vì Israel không phải luôn luôn làm cho thế giới cảm phục. Tôi 
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không ưa những trang sử năm 1956 của họ. Đành rằng Ai Cập vẫn thường khiêu 
khích Israel, coi họ là kẻ thù, nhưng lúc đó Ai Cập chỉ lo hất chân Anh, Pháp ra 
khỏi kênh Suez mà Israel lại tự nguyện làm tay sai cho Anh, Pháp, ngấm ngầm âm 
mưu với Anh, Pháp để thừa lúc bất ngờ, ồ ạt tấn công Ai Cập thì chiến thắng của 
họ càng rực rỡ bao nhiêu, thế giới càng ghét họ bấy nhiêu. Nhưng lỗi của họ một 
phần thì lỗi của thực dân Anh, Pháp tới ba. 

Đó là một trong vài cái “bất thiện” của họ. Còn những cái thiện của họ thì khá 
nhiều mà trong cuốn này tôi sẽ rán trình bày với độc giả. Họ có những tấm gương 
mạo hiểm, chiến đấu, kiên nhẫn, hy sinh đáng cho ta noi theo, có những kinh 
nghiệm về việc định cư, về việc khuếch trương giáo dục, canh nông, về cách tổ 
chức các cộng đồng đáng cho ta học. 

Nhưng đáng quý hơn hết là họ gián tiếp vạch cho ta thấy cái hại của thực dân 
và chứng tỏ cho ta tin tưởng rằng chỉ trên nửa triệu người cũng có thể thắng thực 
dân được. Họ bị cả thế giới coi là bọn mất gốc, lang thang, ti tiện, vậy mà khi 
Herzl hô hào người Do Thái phải tự cứu lấy mình, thì họ đã biết tự cứu lấy họ. 

Thực dân nào, bất kỳ Đông hay Tây, cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi của họ trước; 
còn có lợi cho họ thì họ giúp, hết lợi thì họ bỏ và đàn áp. Do Thái bị Anh bỏ rồi 
Nga bỏ, Ai Cập bị Mỹ bỏ rồi Nga bỏ; cả bán đảo Ả Rập là nơi họ tranh giành ảnh 
hưởng với nhau. Nhưng trên nửa triệu dân Do Thái đã quyết tâm phục hồi quốc gia 
thì thực dân Anh cũng phải chịu thua mà Nga cũng không dám ăn hiếp họ. Họ tự 
coi họ là một dân tộc thì thực dân đành phải nhận họ là một dân tộc. 

Càng đọc lịch sử thế giới tôi càng thấy đi theo thực dân thì luôn luôn lợi bất 
cập hại. Phải là một dân tộc có thực lực, có bản lãnh cao, có tài chống đỡ giỏi thì 
mới có thể khỏi bị họ lợi dụng, nhưng nếu lỡ mà gắn bó với họ thì không sớm thì 
muộn, thế nào cũng khốn đốn, điêu tàn với họ. Còn các nước nhược tiểu thì chỉ 
đem thân ra làm quân tốt thí cho họ trên bàn cờ quốc tế. Có lẽ chính Israel cũng 
hiểu như vậy nên năm 1967 họ đòi trực tiếp thương thuyết với khối Ả Rập, không 
muốn Nga, Mỹ làm trung gian. 

Nội một điều này cũng đủ cho chúng ta suy nghĩ. Từ sau thế chiến đến nay, 
cường quốc nào cũng đua nhau chế tạo vũ khí cho thật nhiều, thật tinh xảo, có sức 
tàn phá mỗi ngày một khủng khiếp. Năm nào cũng có những phát minh mới, thành 
thử vũ khí nào tối tân nhất cũng chỉ ít năm hóa ra cổ lỗ. Vậy thì hàng núi vũ khí cũ 
họ dùng vào đâu? Họ có liệng xuống biển không, có phá hủy không, hay tìm cách 
“tiêu thụ”, mà tiêu thụ ở đâu, có ở trên đất họ không? 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 196 
 

Cho nên cứ lâu lâu trên báo ta lại được đọc những lời tuyên bố thật lạ lùng, 
hoặc: nhiều nước lo hòa bình mà vãn hồi ở một nước khác thì kinh tế nước mình sẽ 
nguy; hoặc nuôi một người lính còn đỡ tốn hơn nuôi một người thợ thất nghiệp; - 
hoặc nước nọ lâm chiến mà không muốn cho ta tướng của mình thắng trận, cung 
cấp cho đồng minh của mình toàn những khí giới cổ lỗ! 

Đành rằng thân phận bi đát của các nước nhược tiểu chúng ta là có khi do tình 
thế bắt buộc, không thể không đứng vào phe này hay phe khác, nhưng lắm lúc tôi 
tự hỏi giá non một phần tư thế kỷ nay, dân tộc ta không bị lôi kéo vào một phe nào 
cả, tự lực trồng lúa lấy mà ăn, dệt vải lấy mà bận, can đảm sống lối sống riêng của 
mình, hòa thuận nhau, bao dung nhau, không ai giàu quá, không ai nghèo quá, 
chẳng cần những ti vi, máy lạnh, những phim cao bồi, những nhạc bi bốp… thì lúc 
này đây, trên những đồng quê mơn mởn của chúng ta, tất vang lên tiếng hò tiếng 
hát, chứ có đâu tan tành, hoang tàn, thấm đầy máu, vùi đầy xương như vậy. 

Độc giả sẽ trách tôi là không tưởng. Tôi không dám cãi, nhưng dân tộc Do 
Thái đã cho tôi thấy vài cái không tưởng biến thành sự thật, chỉ vì họ biết đoàn kết 
với nhau, hiểu rằng không thể tin gì được ở thực dân. Ai cũng nhận rằng biết đoàn 
kết thì việc gì cũng thành, thì thực dân nào cũng phải ngán. Vậy thì sở dĩ chúng ta 
cho là không tưởng chỉ vì không biết đoàn kết chăng? Chính sự đoàn kết là không 
tưởng chăng? 

Tôi lại nghiệm thấy có lãnh tụ tài ba, đức hạnh thì dân tộc nào cũng biết đoàn 
kết, thiếu lãnh tụ tài ba, đức hạnh thì dân tộc nào cũng tan rã. Trần Hưng Đạo cầm 
quân thì toàn quân như một, ai cũng căm cái tàn bạo của quân Nguyên; Lê Lợi dấy 
binh thì toàn dân như một, ai cũng hận cái thâm hiểm của triều Minh. Tôi muốn 
trình bày với độc giả bài học của Do Thái mà vô tình trở về bài học của tổ tiên. 
Điều đó làm cho tôi phấn khởi. 

Vậy rốt cuộc chỉ vì chúng ta thiếu lãnh tụ, mà vị nào làm cho toàn dân hiểu 
được cái thảm họa của thực dân (bất kỳ thực dân nào) rồi đồng lòng tự lực sống đời 
sống của mình, theo một lối riêng của mình, không nhờ vả ai, dù phải gian lao chịu 
đựng hằng chục năm, vị đó sẽ được làm lãnh tụ của dân tộc. Tôi cầu nguyện cho vị 
đó xuất hiện. Chỉ lúc đó dân tộc ta mới có một tương lai sáng sủa, vẻ vang, còn 
theo gót người thì không sao ngẩn đầu lên được. 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 6 năm 1968. 
Theo bản in của NXB Văn Học,  

trong Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê do Nguyễn Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn, 
giới thiệu, Tập II - Sử học, tháng 12/2006, tr. 687-689.  
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TỰA 

SỐNG 365 NGÀY MỘT NĂM 

(Loại: Tự luyện trí đức. NXB Thanh Tân xuất bản lần đầu năm 1968). 

 

 
Chúng ta đều rán giữ gìn sức khỏe để được sung sướng,  

nhưng có bao nhiêu người  
rán sung sướng để được mạnh khỏe. 

FRANK G. SLAUGHTER 

 

Mười mấy năm trước, khi dịch những tác phẩm của Dale Carnegie tôi đã có 
ý nghĩ rằng chúng ta hiểu biết nhiều hơn cả cổ nhân nhưng khôn thì chưa chắc 
chúng ta đã khôn hơn. Hai tác phẩm danh tiếng nhất của ông, tức cuốn How to win 
friends and influence people và How to stop worrying and start living, được hàng 
triệu độc giả hoan nghênh, thực ra có chứa những tư tưởng nào mới mẻ đâu. Toàn 
là những lời khuyên của các bậc hiền triết từ hai ba nghìn năm trước như: Kỷ sở 
bất dục, vật thi ư nhân, Đắc nhất nhật, quá nhất nhật, Quá tắc quy cung… 

Gần đây đọc một cuốn sách phổ thông về môn mới nhất trong y học, môn 
Tâm thần y khoa (medicine psychosomatique), tôi lại thấy chẳng những trong phép 
xử thế, tu thân mà ngay cả trong cái thuật sống vui vẻ và khỏe mạnh ta cũng cần 
phải ôn lại những lời của cổ nhân nữa. 

Tôi không chối cãi rằng trong một thế kỷ nay, khoa học đã giúp chúng ta biết 
bao nhiêu cách vệ sinh, diệt trùng, cách đề phòng những bệnh truyền nhiễm… nhờ 
vậy mà số tử giảm đi trông thấy, mà đời sống trung bình của chúng ta tăng lên 
được vài chục năm, nhưng cũng khoảng từ một thế kỷ nay chúng ta mắc thêm 
nhiều bệnh không thấy được hoặc ít thấy ở thời cổ, như bệnh huyết áp cao, bệnh lỡ 
bao tử, bệnh trĩ, bệnh thần kinh suy nhược… mà nguyên do chỉ tại chúng ta tuy 
chú trọng đến phép vệ sinh mà không theo phép dưỡng sinh của tổ tiên. 

Mới cách đây ba chục năm, các nhà y học và các nhà tâm lý học phương Tây 
tìm ra được điều này là từ 50% đến 75% bệnh của chúng ta do xúc động chứ không 
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phải do vi trùng gây ra, và muốn tránh bệnh đó (mà người Pháp gọi là maladies 
d’origine emotive: bệnh do xúc động), thì phải thay đổi cách sống, thay đổi tinh 
thần con người: Biết tự chủ để làm chủ hoàn cảnh, biết dễ dãi, giản dị, yêu công 
việc và yêu người chung quanh… Mà biết sống như vậy tức là biết phép dưỡng 
sinh của người xưa. 

Tôi không được rõ phép dưỡng sinh của người phương Tây thời cổ nhưng tôi 
biết rằng ở phương Đông, hơn hai ngàn năm trước, Trang Tử đã viết hai thiên nhan 
đề là Đạt sinh và Dưỡng sinh chủ, đại ý là khuyên ta hai điều dưới đây mà các bác 
sĩ và tâm lý gia hiện nay đã thí nghiệm và xác nhận là đúng: 

1. Đừng tách rời vật chất với tinh thần, cả hai chỉ là một. 

2. Phải sống thuận theo thiên nhiên. 

Mà chẳng riêng gì Lão Trang, ngay môn đệ của Khổng giáo cũng có một lối 
sống khoáng đạt, vui vẻ: về vật chất thì giản dị, quả dục, không để cho vật làm luỵ 
ta; về tinh thần thì khoan hòa, không oán trời, không trách người, làm hết sức 
mình, rồi mặc cho việc xảy ra sao thì xảy. 

Cổ nhân sáng suốt thật! 

Nhưng như vậy không phải là những sách ngày nay đều vô dụng. Nó vẫn có 
ích, ta vẫn nên đọc nó vì hai lẽ:  

- nhiều chân lý cá nhân do trực giác hay kinh nghiệm tìm ra được thì ngày nay 
những nhà bác học nhờ thí nghiệm mà chứng minh lại được, thành thử đọc sách 
của những nhà này, ta hiểu rõ hơn, tin chắc hơn. Mà có hiểu rõ, có tin chắc thì mới 
dễ thực hành. Trí mà càng tinh thì hành càng dị. Chẳng hạn cổ nhân biết rằng có 
vui vẻ mới khỏe mạnh, nhưng sự lo lắng ảnh hưởng xấu tới cơ thể ra sao thì cổ 
nhân không biết, hoặc chỉ biết một cách lờ mờ; còn ngày nay nhờ các nhà bác học 
mà chúng ta biết rằng những xúc động khó chịu ảnh hưởng tới từng quả tuyến, tới 
hệ thống giao cảm nào rồi gây nên những bệnh nào.  

- huống hồ các nhà bác học vẫn phát minh được những điều mới. Thuyết mặc 
cảm của Freud, phương pháp trị bệnh do xúc động mà bác sĩ John A. Schindler đề 
nghị mươi năm nay chẳng hạn đều là những tiến bộ mà ta cần biết để hiểu mình, 
hiểu người rồi để gây hạnh phúc cho mình và cho người. 

Từ trên mười năm nay tôi bị vài chứng bệnh khó trị, mới gần đây, tình cờ đọc 
ít cuốn sách về Tâm thần y khoa của Mỹ mới biết rằng những bệnh đó do xúc động 
gây ra, và tôi đã áp dụng được một phần những lời khuyên của tác giả những sách 
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đó, nhất là của bác sĩ John A. Schindler, nhờ vậy mà bệnh giảm được ít nhiều, thứ 
nhất là tôi đã bỏ được cái tâm trạng lo lắng về bệnh mà sống vui hơn, mạnh hơn. 
Thấy vậy tôi chép lại trong tập này những điều tôi đã hiểu được để giúp độc giả đề 
phòng những bệnh do xúc động khi bệnh chưa phát, và thay đổi cách sống mà cải 
thiện sức khỏe khi bệnh đã phát rồi. 

Sách tuy mỏng mà vạch cho bạn được một phép dưỡng sinh, cả một nhân sinh 
quan nữa đấy. Nhưng nó có ích lợi hay không thì còn tùy bạn có chịu áp dụng nó 
hay không. 

Để viết cuốn này chúng tôi đã dùng tài liệu nhiều nhất trong cuốn How to live 
365 days a year của John A. Schindler (Prentice - Hall Inc, New York) nên cũng 
xin mượn nhan đề cuốn đó để đề tên. 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 1962. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản NXB Văn hóa Thông tin, quý II/2004, tr. 5-8. 
 

 

 

“Ở đây chúng tôi xin ghi vắn tắt ít điều căn bản - cuốn này 
không bàn về giáo dục nhưng chỉ theo được đúng bấy nhiêu 
thì chúng ta cũng đã tránh cho con cháu được nhiều bệnh 
do xúc động; và như vậy chúng ta đã gián tiếp giúp cho 
quốc gia, xã hội không phải là ít, vì xin bạn nhớ rằng những 
bệnh do xúc động chiếm tới 75 phần 100 số giường trong 
các bệnh viện, và chỉ một vài kẻ bị bệnh thần kinh mà nắm 
được quyền hành lớn trong tay cũng đã gây tai họa kinh 
khủng cho nhân loại, như Hitler trong thế chiến vừa rồi”. 

NGUYỄN HIẾN LÊ.  

Bìa 4 cuốn Sống 365 ngày một năm. 
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TỰA 

BÍ MẬT DẦU LỬA 

(Loại: Tiểu thuyết dịch. Xuất bản lần đầu 1968). 
ROBERT GAILLARD: Le Secret de l’Or Noir.  

NGUYỄN HIẾN LÊ: Bí mật dầu lửa 
 

Hồi 11, 12 tuổi tôi không hiểu tại sao những cây đèn dầu lửa (dầu hôi) nhỏ 
lại gọi là đèn Huê Kỳ, nhất là mỗi khi đi ngang qua phố Hàng Thiếc ở Hà Nội tôi 
thấy tiệm nào cũng có vài ba người thợ đương chế tạo những cây đèn mà trong 
Nam này gọi là đèn trứng vịt ấy. Tôi nghĩ: “Đèn lớn thì gọi là đèn Tây còn đèn 
nhỏ thì gọi là đèn Huê Kỳ, chắc vì Tây giỏi hơn Huê Kỳ”. Và tôi yên trí với ý ấy. 
Thật là ngây thơ! 

Sau này, đọc một bài báo tôi mới hiểu ở cuối thế kỷ trước, người Huê Kỳ đào 
được nhiều mỏ dầu lửa, cần phải kiếm thị trường để tiêu thụ thứ dầu ấy, mà khắp 
thế giới không có thị trường nào mênh mông bằng thị trường Trung Quốc, cho 
nên họ bèn làm hàng ức chiếc đèn dầu lửa rồi chở vô Thượng Hải, cho không 
người Trung Hoa. Vâng, họ cho không cũng như bây giờ họ cho không chúng ta 
bột D.D.T., lại phái người đi từng nhà, rồi lễ phép yêu cầu chủ nhân cho xịt thử để 
trừ ruồi muỗi giùm chúng ta vậy. Dân Trung Hoa dùng đèn và tất nhiên phải mua 
dầu của họ. Do đó mới có tên đèn Huê Kỳ. 

Nửa thế kỷ trước họ phải quảng cáo lối “Mỹ” ấy vì nhân loại chưa thấy rõ 
công dụng ghê gớm của dầu lửa. Họ gọi nó là “Oil” người Pháp kêu nó là 
“Pétrole”, các nhà bác học mệnh danh nó là “Naphte”, nhưng các kỹ nghệ gia lại 
đặt cho nó cái tên là “Hắc kim”, còn các chính trị gia xưng tụng nó là “cái gân của 
chiến tranh”. Vì nước nào có nhiều dầu lửa nhất thì chắc chắn là thắng trận. 

Người ta đã biết nó từ thời thượng cổ. Trong Thánh kinh có nói ông già Nóe 
thoa nó lên chiếc thuyền của ông cho gỗ lâu mục, chiếc thuyền mà ông dùng để 
cứu vớt giòng giống loài người và thú vật trong trận Hồng thủy. Các người Ai Cập 
lại dùng nó để ướp thây ma. Nhưng thời ấy người ta chỉ biết rằng nó là một thứ 
dầu đặc nổi ở trên mặt sông hoặc mặt hồ thôi. 
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Mãi tới năm 1859, Đại tá Edwin Drake, người Mỹ mới có ý nghĩ rằng ở dưới 
đất chắc phải có mỏ dầu lửa và ông lại gần bờ hồ Erié (tại Bắc Mỹ) đào mợt giếng 
dầu ở giữa cảnh rừng núi hùng vĩ của người Da đỏ. 

Ngay sau khi ông thành công, đồng bào của ông cuồng nhiệt ùa nhau đi kiếm 
dầu khắp nơi, như khoảng mười năm trước họ cuồng nhiệt đi đãi vàng ở Cựu Kim 
Sơn vậy. 

Ở Pensylvanie, Californie, Texas, chỗ nào cũng có người hì hục đào. Người 
ta phá rừng, đục đá, làm xáo trộn cả mặt đất. Rồi thì, y như người trong truyện 
thần tiên của Ả Rập, những châu thành đông đúc đua nhau nổi lên ở giữa những 
nơi hoang vu với những nhà máy rầm rầm, những ống khói tua tủa. Trong một 
thời biết bao nhà triệu phú phát lên, nhưng cũng biết bao sản nghiệp sụp đổ, vì có 
kẻ may, chỉ đào 13 thước đã thấy dầu thì cũng có người rủi, xuống tới 200 thước 
mà chưa gặp. Vả lại đào một giếng dầu không những tốn kém hàng ức Mỹ kim mà 
nhiều khi lại nguy hiểm nữa: nếu không biết đề phòng trước mà đào nhằm lớp hơi 
ở trên mặt dầu thì hơi phì lên, bùng cháy và có thể thiêu ra tro cả một vùng rất 
rộng. 

Các báo chí hồi ấy hoan nghinh nhiệt liệt sự phát minh của Đại tá Drake. Các 
nhà khoa học nghiên cứu dầu, tìm cách lọc và được những chất thạch lạp 
(paraffine) (1), những chất dùng môi (solvent) (2), dầu trơn (lubrifiant) và những 
nhiên liệu (combustible) (3), và các thứ dầu nặng (huiles lourdes) và nhất là dầu 
xăng. Nhờ những nhiên liệu ấy, các động cơ phát triển một cách dị thường. Trong 
có vài chục năm người ta thấy xuất hiện ra biết bao nhiêu kiểu xe hơi, máy bay, xe 
tăng, tàu biển, tàu chiến, máy cày, máy điện… Ta có thể nói không có dầu lửa (4) 
thì không có nền kỹ nghệ ngày nay, mà chiến tranh cũng không có bộ mặt như bây 
giờ. Đại tá Drake đã đoán đúng: Sự phát triển của ông đã làm xáo trộn cả thế giới. 
Và chỉ cần đọc những tin đăng trên mặt báo hồi này về sự tranh chấp dầu lửa giữa 
Anh và Iran, ta cũng đã biết sự quan trọng của thứ “hắc kim” ấy. 

Đại tá cũng lại là một trong những người thứ nhất đưa ra giả thuyết này: dầu 
lửa do những thảo vật và thú vật chết, tan nát, biến chất rồi bị vùi xuống dưới lớp 
phù sa, cát, sỏi ở đáy biển, hoặc dưới những lớp đá trong những cuộc biến chuyển 
vĩ đại hồi tiền sử. 

Giả sử ấy chưa lấy gì làm chắc và hiện nay người ta vẫn chưa biết rõ nguồn 
gốc của dầu lửa. Hầu hết các mỏ dầu lửa bây giờ đều do Mỹ và Anh khai thác. Đó 
cũng là một nguyên nhân quan trọng giúp họ thắng nổi Đức và Nhật trong chiến 
tranh vừa rồi. Nhưng các nhà bác học đã tính rằng chẳng bao lâu nữa những mỏ 
dầu sẽ cạn hết và họ đương tìm nhiều cách để cứu vãn tình thế nguy hiểm đó. Họ 
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đã chế ra được một thứ dầu hóa hợp (synthétique) nhưng giá còn đắt quá. Họ lại 
tìm được dầu ở dưới đáy biển. Và mới rồi một tờ báo cho hay bác sĩ Zobell đương 
nghiên cứu cách “cấy giống” dầu lửa, nghĩa là nuôi các vi trùng tạo thành dầu lửa 
và diệt các vi trùng phá hoại dầu lửa để cho giếng dầu lâu cạn. 

Cuốn Bí mật dầu lửa này tả đời mạo hiểm, gian lao của Đại tá Drake khi ông 
đi tìm và đào mỏ dầu lửa đầu tiên ở làng Titusville, miền Pensylvaniue. Ông được 
chàng Sam Smith giúp từ đầu chí cuối. Năm 1935, nghĩa là 76 năm sau, chàng còn 
sống và kể lại chuyện Đại tá cho những khách du lịch tới thăm quê hương của dầu 
lửa. 

Tác giả, Robert Gaillard là một trong những khách du lịch ấy. Khi về Pháp 
ông viết cuốn Le secret de l’or noir để chép lại chuyện đó. Ông tiểu thuyết hóa nó 
một chút, nhưng chuyện vẫn là chuyện thật. 

Khung cảnh trong chuyện là một miền mênh mông hoang vu giữa nơi núi 
rừng của dân Da đỏ Cherakee ở gần hồ Erié. Vai chính gồm năm người: 

- Đại tá Drake, có nhiều sáng kiến, cương quyết, chịu hy sinh cho khoa học 
và nhân loại, nhưng tính rất nóng nảy. 

- Chàng Sam, được lòng người Da đỏ, có chí làm giàu và một niềm tin vô 
biên ở Đại tá. 

- Ông già Smith, thân phụ chàng Sam, điềm tĩnh, mềm mỏng và có rất nhiều 
kinh nghiệm. 

- Nàng Marjorie vui vẻ và kiên nhẫn. 

- Và chàng Hoggan can đảm, tận tâm vô cùng. 

Những đức tính của năm vai đó bổ túc lẫn cho nhau. Thiếu một người thì 
công việc không thành. 

Không có chàng Sam thì Đại tá không thể tới được miền có dầu lửa và cũng 
không được người Da đỏ giúp sức. Không có ông già Smith thì Đại tá nóng nảy 
quá, không biết mềm mỏng với thổ dân mà tất lỡ việc. Không có Hoggan kiếm 
thêm được tiền để mua khí giới và máy móc thì công việc phải bỏ dở. Và không 
có nàng Marjorie thì không ai đủ kiên tâm để đào tới lớp dầu hết. Nàng vui vẻ, an 
ủi, khuyến khích, săn sóc mọi người. Mối tình của nàng với Sam thật êm đềm. Tác 
giả đã khéo tả, vừa cho ta cảm tưởng Marjorie là một nàng Tiên trong những 
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truyện thần thoại, vừa cho ta thấy địa vị quan trọng của đàn bà trong nhiều công 
việc phát minh của nhân loại. 

Một nhân vật khả ái nữa là Kaghammishan tù trưởng Da đỏ: chàng cùng với 
bộ lạc chống bọn người Mỹ khi bất ngờ họ lại chiếm đất đai, nhưng khi biết người 
Mỹ chỉ tìm dầu lửa thì chàng tặng cho bọn Đại tá Drake một cánh đồng dầu lửa để 
đáp ơn cứu sống chàng. 

Vì vậy, đọc chuyện này, chẳng những các bạn trẻ biết được phong cảnh 
hoang vu và hùng vĩ của một miền ở Bắc Mỹ, biết cách mạo hiểm trong rừng sâu, 
biết đời sống và tính tình của một bộ lạc Da đỏ, mà còn học được những gương 
quyết tín ở sự thành công rực rỡ, hy sinh cho một lý tưởng cao cả không màng 
danh lợi, kiên nhẫn đi cho tới đích, biết cương quyết, nhưng cũng có lúc nên mềm 
mỏng và luôn luôn phải tập suy nghĩ, có óc sáng kiến. Có đủ bấy nhiêu đức thì 
mới thành công trong những việc lớn được. 

Thấy truyện của Bobert Gaillard đã hứng thú lại rất có lợi cho sự đào luyện 
nhân cách, cho nên tôi dịch lại để cống hiến các bạn thiếu niên một món giải trí bổ 
ích và mong rằng các bạn tập được tinh thần mạo hiểm của người phương Tây để 
sau này tìm kiếm khai thác những mỏ kim thuộc còn đương yên giấc ngủ hàng 
triệu năm trong lòng đất của non sông, tại miền thượng du Bắc Việt và dãy núi 
Trường Sơn ở Trung Việt. Và biết đâu đấy, một ngày kia các bạn chẳng đào được 
một mỏ dầu lửa như Đại tá Drake, hoặc một mỏ… uranium nữa, để cải thiện đời 
sống của nhân loại chứ không phải để chế bom nguyên tử! 

 
Long Xuyên, ngày rằm tháng chạp năm Tân Mão (1951). 

Theo bản của NXB Văn hóa Thông tin, tháng 9/2006, tr. 5-13.  
 

---------------------------- 
1 Chất trắng lấy ở dầu lửa làm nến (đèn cầy) và làm dầu xổ. 
2 Chất lỏng có thể hòa tan chất khác được. 
3 Chất đốt cháy.  
4 Tiếng dầu lửa trong bài Tựa này có hai nghĩa: Khi thì chỉ thứ dầu đen, đặc, 
mới lấy ở dưới đất lên như ở đây; khi thì chỉ thứ dầu đã lọc rồi mà ta dùng để 
đốt đèn như trong tiếng đèn dầu lửa. 
Bí mật dầu lửa: NXB Minh Đăng tái bản năm 1975. 
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TỰA 

40 GƯƠNG THÀNH CÔNG (*) 

(Loại: Gương thành công. NXB Thanh Tân xuất bản lần đầu 1968). 

Lần in thứ nhất. 
 

Andrew Carnegie, ông vua thép ở Mỹ, lúc ra đời chỉ kiếm được khoảng 
năm cắc một giờ mà sau gây dựng được một sản nghiệp là tám chục triệu Anh 
kim, tức khoảng mười sáu tỷ bạc, theo giá trên thị trường hiện thời. Vì hồi nhỏ 
được học ít, nên lớn lên ông rất ham đọc sách. Khi ông đã giàu có và bận việc, 
ông mướn một người chuyên môn duyệt trước cho ông hết thảy những sách ông 
muốn coi, rồi dùng bút chì xanh gạch bỏ những đoạn, những chương vô ích hoặc 
vô vị. 

Tôi biết bạn không thuộc hạng tỷ phú như ông, nhưng cũng ham đọc sách, 
cũng bận việc, và cũng muốn có một nhà chuyên môn duyệt sách cho bạn đọc. 
Dale Carnegie, mà chắc bạn đã biết tên, đã tự nguyện lãnh nhiệm vụ đó để giúp 
bạn. 

Ông đã đọc hàng trăm cuốn sách, hàng ngàn số báo, phỏng vấn hàng mấy 
chục người có tên tuổi, lựa những câu chuyện hay nhất rồi dùng một ngọn bút 
duyên dáng, tóm tắt lại cho ta ba cuốn tiểu sử: Five minute biographie, 
Biographiecal roundup, Little unknown facts about well known people. 

Ba cuốn đó gồm non trăm rưỡi tiểu sử ngắn của danh nhân, phần đông là ở 
Anh, Mỹ, trong mọi giới, từ các nghệ sĩ, các nhà bác học, tới các nhà doanh 
nghiệp, các nhà chánh trị, các quân nhân, luật sư…, và những nhà thám hiểm và 
những cầu thủ nữa. 

Mỗi tiểu sử dài từ bốn đến tám trang, ghi cá tính đặc biệt, cùng đời sống lạ 
lùng của mỗi nhà, nhất là những cố gắng, những hy sinh của họ để đạt được mục 
đích họ đã nhắm. 

Trong trọn một trăm rưỡi chuyện đó, tôi đã lựa lấy 25 truyện. Truyện nào 
cũng hấp dẫn như tiểu thuyết và bổ ích như lịch sử. Đọc đi, bạn sẽ thấy đời sống 
muôn hình vạn trạng, sẽ có dịp suy ngẫm về nhân sinh quan, và sẽ phải ngạc nhiên 
mà nhận rằng trong cái xã hội vật chất này không thiếu gì nhân vật kỳ dị như 
những nhân vật thời Chiến Quốc. 
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Tôi không rõ bạn sẽ rút được bài học nào, chứ riêng tôi, khi đọc xong, thấy 
lạc quan lắm. Lập nên sự nghiệp cơ hồ như chẳng có chi khó cả. Chỉ cần định một 
mục tiêu rồi cứ kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn nhắm nó mà tiến tới. Nếu bạn 
có thể thất bại luôn năm mười năm mà vẫn chịu đói chịu rét để viết, như Zane 
Grey, Somerset Maugham, nếu bạn có thể xin việc mười tám lần mà cũng không 
chán nản như Eddie Rickenbaker, thì chắc chắn sớm muộn gì bạn cũng thành 
công, mà đời bạn càng nghèo khổ, trở ngại càng lớn lao thì ý chí của bạn cũng 
được tôi luyện, khả năng của bạn cũng được phát triển và sự thành công càng rực 
rỡ. Hồi nhỏ, tôi thường oán hận đã sinh vào một nhà nghèo. Ôi! Sao tôi lại có thể 
dại được như vậy! 

Những bài học này, theo tôi, mới còn quý giá hơn nữa, là tiền của và danh 
vọng không làm cho người ta sung sướng. 

Giàu có thì như James Buchanan Duke. Ông vua thuốc lá, một hôm một ký 
giả hỏi ông: - Có một triệu Mỹ kim, ông có cho là thú không? 

Ông lắc đầu, đáp: - Không. Số tiền đó có đem lại cho tôi được chút vui nào 
đâu. 

Mà danh vọng thì ai bằng Einstein, nhà bác học thiên tài bậc nhất cổ kim, đã 
mở kỷ nguyên nguyên tử cho nhân loại. Ông nói rằng sung sướng vì ông không 
cần tiền của hoặc danh vọng, hoặc lời khen. Ông tìm hạnh phúc của ông trong 
công việc ông làm, và trong sự tiêu khiển là gảy đờn và thả thuyền. 

Tôi xin chúc bạn có một công việc mà bạn mê, kiên nhẫn thực hành, và một 
thú tiêu khiển mà bạn thích, chỉ một cũng đủ, chứ không cần hai như cụ Einstein. 

 
Sài Gòn, ngày ngày 1 tháng 4 năm 1957 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 
NXB Văn hóa Thông tin, tháng 11/2000, tr. 5-7. 

 

 

 

 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 206 
 

 

TỰA 

40 GƯƠNG THÀNH CÔNG 
(Loại: Gương thành công. NXB Thanh Tân xuất bản lần đầu 1968). 

 
Lần in thứ nhì. 

 

Năm 1957 tôi đã lựa và dịch được năm chục truyện trong bộ tiểu sử danh 
nhân của Dale Carnegie. 

Mới cho sắp chữ thì một nhà cầm bút viết thư cho tôi hay cũng đương cho in 
bản dịch cuốn Comment ils ont résussi của Dale Carnegie (nhà Hachette) gồm non 
ba mươi truyện. 

Để khỏi bị độc giả ngờ là có sự cạnh tranh nhau (mặc dầu bản dịch của tôi đã 
đưa ra kiểm duyệt trước), tôi đã tự ý rút đi 25 truyện, và thêm vào một truyện nữa 
của tôi viết, truyện Henry Ford, rồi cho xuất bản dưới nhan đề: Họ lập nên sự 
nghiệp cách nào. 

Từ lâu, cuốn của ông bạn đó đã tuyệt bản, nên lần tái bản này, tôi lựa thêm 
mười bốn truyện nữa, in chung lại thành một tập và đổi nhan đề là 40 gương thành 
công. 

Thực ra, quy tắc để thành công có thể tóm tắt trong một tiếng kiên nhẫn... 
nhưng càng đọc nhiều gương danh nhân thì quy tắc đó càng ăn sâu vào trong tiềm 
thức, nhất là ta dễ gặp những trường hợp giống với trường hợp của ta, do đó mà ta 
dễ phấn khởi, tự tin, vì vậy mà tôi quyết định cho bản in lần này dày gấp rưỡi lần 
trước. 

 
Sài Gòn, ngày 01 tháng 5 năm 1967 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
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TỰA 

VĂN HỌC TRUNG QUỐC HIỆN ĐẠI (1898 - 1960) 

(Loại: Văn học - 2 cuốn. NXB Nguyễn Hiến Lê, lần đầu năm 1969). 

 

Trung Hoa có mấy cuộc cách mạng lớn: cuộc cách mạng của Tần Thủy 
Hoàng lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ quân chủ chuyên chế và cuộc 
Cách mạng Tân Hợi (1911) hiện còn tiếp tục, thay chế độ quân chủ chuyên chế 
bằng chế độ dân chủ, rồi chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Cuộc cách mạng sau có ảnh hưởng lớn tới tận miền Đông Á. Chúng ta được 
mục kích nó và đương chịu hậu quả khó lường được của nó, nên không thể nào 
không tìm hiểu nó được. Muốn tìm hiểu thì đọc báo chí, và những tài liệu về sử 
cũng chưa đủ; phải đọc thêm văn học mới của Trung Hoa vì trong đó ta mới thấy 
đã ghi chép lại đúng mọi biến chuyển hỗn loạn, mọi bi kịch của xã hội, mọi nguyện 
vọng, đau khổ và hy sinh của dân chúng. Chỉ trong nửa thế kỷ, các nhà cách mạng 
Trung Hoa đã làm đảo lộn cả một nền văn hóa lâu dài nhất - ba ngàn năm - vững 
bền nhất thế giới (…) 

Mười ba năm trước, khi soạn bộ Đại cương Văn học sử Trung Quốc chúng tôi 
còn ở Long Xuyên, bạn bè ít, sách vở cũng ít, mới chỉ vạch được một vài nét chính 
về văn học hiện đại của Trung Hoa. Từ sáu bảy năm nay, chúng tôi rán tìm thêm 
tài liệu để bổ túc và thấy rằng công việc chẳng phải dễ. 

Muốn tìm hiểu cho kỹ thì phải đọc hết các tác phẩm chính (vài ba trăm) và các 
loại tạp chí quan trọng (vài ba chục) từ năm 1917 tới năm 1960, vì ở Trung Hoa 
cũng như ở nước ta nửa thế kỷ nay, tạp chí đóng vai trò quan trọng nhất về văn học 
rất nhiều biến cố, phe nhóm rất đông (từ năm 1922 đến 1925 có tới trăm cơ quan 
văn học mới thành lập), chuyển hướng luôn luôn, phải theo dõi các tạp chí, chứ chỉ 
đọc các tập phê bình, thì không sao nhận định cho đúng được. 

Công việc đó, tất nhiên chúng ta không thể làm được, chỉ mong có được 
những tác phẩm nghiên cứu phân tích, phê bình đúng đắn thuộc nhiều xu hướng để 
có thể cân nhắc mà đưa ra một nhận định không thiên lệch quá thôi. Nhưng ngay 
những công trình đó, chúng tôi cũng chỉ thu thập được rất ít, mặc dầu đã nhờ vài 
bạn thân tìm hộ ở ngoại quốc, vì ở trong nước gần như tuyệt nhiên không có gì cả 
(…) Vì tác phẩm đã không được in lại mà sách nghiên cứu phê bình cũng bị cấm 
nữa. Rốt cuộc trong năm sáu năm, chúng tôi chỉ kiếm được sáu bảy cuốn văn học 
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sử hiện đại, một số của cộng sản, một số của Mỹ và Pháp, tuyệt nhiên không có 
cuốn nào của vùng “Quốc gia”. 

Đông và Tây đương còn xung đột nhau, có đợi mười năm nữa, chưa chắc đã 
được thêm nhiều tài liệu. Muốn cầu toàn thì không thành việc, cho nên chúng tôi 
cứ miễn cưỡng soạn cuốn này, rất mong rằng sau này nhờ hoàn cảnh thuận tiện sẽ 
có người viết lại kỹ hơn, đủ hơn. 

Tài liệu chúng tôi dùng đại đa số rút trong A history of modern Chinese fiction 
của Hạ Chí Thanh (C. T. Hsia) - New Haven Yale University Press, 1961; và trong 
Sommets de la Littérature Chinoise contemporaine của Monsterleet - Domat - 
Paris 1953. 

Chúng tôi không chép thêm nguyên văn chữ Hán, vì: 1. Nhiều khi không tra 
được nguyên văn (tác phẩm trước năm 1949 có được in lại đủ đâu); 2. Những đoạn 
chúng tôi trích dẫn phần nhiều chỉ có công dụng làm chứng cớ chứ không có giá trị 
lâu bền về văn học. 

Chúng tôi cũng không lập danh mục Sách tham khảo ở cuối sách là vì trước 
sau chúng tôi chỉ kiếm được sáu bảy cuốn, đã dẫn ở trong mỗi chương rồi. Điều 
chúng tôi ân hận nhất là vì thiếu tài liệu chúng tôi không thể giới thiệu thơ và kịch 
một cách kỹ hơn, xứng với phần giới thiệu tiểu thuyết. Khuyết điểm đó rất nặng, 
chờ sau này bổ túc, nếu có phương tiện. Cuốn sách, trong bản ghi số trang để dễ 
tìm kiếm chúng tôi chép đủ tên tác giả, tác phẩm, tạp chí quan trọng và không quan 
trọng. Nhưng chỉ những tên quan trọng mới chép cả chữ Hán và sắp vào một bảng 
riêng cho tiện việc ấn loát. 

Chúng tôi xin cám ơn các ông Giản Chi, Đông Xuyên, Tạ Trọng Hiệp đã dịch 
giúp chúng tôi ít bài hoặc tìm ít tài liệu. 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 9 năm 1966. 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Theo Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê của NXB Văn Học,  
do Nguyễn Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu.   

Tập, tháng 12/2006, tr. 867-868).  
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LỜI NÓI ĐẦU 

TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN MƯA 

(Loại: Tiểu thuyết. Xuất bản lần đầu 1969). 

Guy de Maupassant * Somerset Maugham * Jack London 
John Steinbeck * Charles Dickens * Lâm Ngữ Đường 

 

Năm 1963 chúng tôi in tập gồm tám truyện ngắn ngoại quốc nhan đề là 
Những truyện thương tâm, hai năm sau tuyệt bản.  

Năm 1966 ông Giản Chi rút ra một truyện - truyện Kiếp sống thừa, cho vào 
Tuyển tập Lỗ Tấn, và năm ngoái chúng tôi lại rút ra một truyện nữa - truyện Trời 
biết đấy nhưng còn đợi - cho vào phần Phụ lục bộ Chiến tranh và Hòa bình của 
Léon Tolstoi. 

Để thay hai truyện đó, chúng tôi dựa vào bốn truyện khác đều dịch từ lâu: 

- Người chỉ huy của John Steinbeck 

- Một cuộc ráp của John Steinbeck 

- Người báo hiệu của Charles Dickens 

- Lão Râu Quăm của Đỗ Quang Đình 

Nhan đề cũ không còn phù hợp nữa, chúng tôi đổi lại là Mưa. 

Vậy tuyển tập mới này gồm cả thảy mười truyện của sáu danh sĩ Pháp, Anh, 
Mỹ, Trung Hoa. 

Sáu danh sĩ, mỗi nhà có một bút pháp riêng, nhưng kỹ thuật đều là cổ điển - 
cổ điển theo cái nghĩa trái với kỹ thuật trong loại “tân tiểu thuyết” (nouveau 
roman) của Pháp ngày nay; và tuy có nhà không nói ra nhưng chắc chắn đều nghĩ 
như Tolstoi: “Chỉ vì tính cách không vị lợi mà nghệ thuật mới được thiên hạ tôn 
sùng” và đều chủ trương như Somerset Maugham: “Cứ sáng tác cho nghệ thuật, 
làm vui người đọc người nghe rồi (…) độc giả thông minh sẽ tự rút ra được một 
bài học”. 
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Mười truyện ngắn, mỗi truyện một vẻ; truyện thì mỉa mai cay độc, truyện thì 
bình dân mà lại chua xót, truyện thì buồn man mác, truyện thì mơ màn hoặc rùng 
rợn, khung cảnh cũng rất thay đổi: từ một khách sạn ở Pháp thế kỷ XVIII hoặc một 
tửu lầu ở Trung Hoa thế kỷ thứ VII, tới cảnh giông tố kinh hồn trên Thái Bình 
Dương, cảnh một cái đầm trong veo, nên thơ mà huyền ảo giữa một khu rừng ở 
Apia, cảnh một đám sương mù uốn khúc bò lên từng đợt từ một vũng lầy hôi hám 
ở Mỹ… 

Nhưng truyện nào cũng rất hấp dẫn, hễ đã bắt đầu đọc là không thể ngưng 
được nữa, tình tiết rất đột ngột, kết cấu hầu hết bất ngờ, vì chúng tôi nghĩ một 
truyện hay thì trước hết phải có những đặc điểm đó đã. Nhiều truyện đọc xong làm 
cho chúng ta miên man suy nghĩ về những yếu đuối, mâu thuẫn, những đau khổ, 
chiến đấu của con người, chiến đấu với thiên nhiên, với số mạng, với kẻ khác và cả 
với bản thân mình nữa; và chúng ta phải nhận rằng triết lý không phải chỉ nằm 
trong các bộ luận thuyết khô khan mà còn tiềm tàng trong các truyện ngắn dài bất 
hủ của nhân loại. Danh sĩ nào cũng là một triết nhân. Chính nhờ có một nhân sinh 
quan đẹp, một bút pháp cao mà họ mới được hậu thế trọng vọng. 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 4 năm 1969 
NGUYỄN HIẾN LÊ. Tuyển dịch và giới thiệu: Mưa. 

Tập truyện ngắn Nguyễn Hiến Lê dịch. 
NXB Văn hóa Thông tin, quý 4/2006, tr. 5-6. 

 
 

--------------------------------- 
 
* Ngoài Lời nói đầu này, cụ Nguyễn Hiến Lê còn viết lời giới thiệu ngắn gọn, 
súc tích từng nhà văn in trước bản dịch truyện ngắn của danh sĩ đó: 
GUY DE MAUPASSANT: trang 7-9. 
SOMMERSET MAUGHAM: trang 84-86; 155-156. 
JOHN STEINBECK: 215-218; 281 
CHARLES DICKENS: 301-302. 
JACK LONDON: 325-328. 
LÂM NGỮ ĐƯỜNG: 365-367. 
[NHĐ] 
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TỰA 

BÁN ĐẢO Ả RẬP 

(Loại: Lịch sử. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu năm 1969). 

 

Bán đảo Ả Rập là đế quốc của Hồi giáo mà cũng là đế quốc của Dầu lửa vì 
Dầu lửa chi phối nó cũng như Hồi giáo, còn mạnh hơn Hồi giáo. 

Hồi giáo xuất hiện thế kỷ thứ VII, phải dùng mấy trăm ngàn quân trên một thế 
kỷ mới chinh phục được một đế quốc tuy là rộng lớn nhất thời cổ nhưng cũng chỉ 
gồm miền Tây Á, Trung Á, Bắc Phi và tây nam Âu, tức khu ven Địa Trung Hải, 
vịnh Ba Tư, từ Đại Tây Dương tới sông Indus. 

Dầu lửa mới xuất hiện ở tây bắc bán đảo Ả Rập (Mésopotamie) từ sau thế 
chiến thứ nhất, hiện nay ở Kirkuk du khách còn được trông thấy cái mả giếng dầu 
đầu tiên của Irak, cũng có thánh giá, cũng có mộ bia ghi ngày sanh 15-10-1927 và 
ngày tử 28-8-1940 mà chỉ trong ba bốn chục năm đã chinh phục được ba phần tư 
thế giới, châu Âu, châu Á, châu Phi (1) và còn phát triển nữa vì người ta đã tính dầu 
ở bán đảo Ả Rập chiếm 80% dầu trên thế giới. 

Hồi giáo hiện nay, sau 13 thế kỷ phát triển bằng gươm súng, kinh sách, nghệ 
thuật, mới có được khoảng 400 triệu tín đồ, một phần sáu nhân số trên địa cầu, còn 
Dầu lửa Ả Rập đã “ban phước lành” cho ít nhất là một tỷ rưỡi người. 

Mà còn linh thiêng hơn Mahomed: các chính khách, kinh tế gia lỗi lạc nhất 
Tây phương: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Hòa Lan, bây giờ thêm cả Nhật, chỉ đánh 
thấy cái hơi của nó thôi thì cũng đủ mê man, nhảy tung lên, hoa chân múa tay như 
bị vía Cô vía Bà nhập vậy. Ngay như người Mỹ trung thành rất mực với “the 
American way of life” (lối sống Mỹ) mà cũng chịu nhịn whisky soda, coca-cola, 
nước cà chua, thịt bò hộp… mà ăn chà là, uống nước giếng, cải trang làm Ả Rập đi 
lang thang trong sa mạc để đánh hơi dầu lửa. 

Sức mạnh của dầu lửa kinh khủng, cả Hồi giáo, Ky Tô giáo, Phật giáo… 
chống lại cũng không nổi. Ta cứ ví dụ rằng bao nhiêu kinh sách của các tôn giáo 
đó bỗng mất hết và tất cả các tu sĩ trên thế giới bỗng ăn cháo lú, quên hết những lời 
Chúa dạy, Phật dạy thì nhân loại có thể kém văn minh một chút nhưng nhất định là 
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vẫn tồn tại. Nhưng nếu các giếng Dầu trên thế giới bỗng nhiên chết “bất tử” như 
giếng Kirkuk năm 1940 thì chẳng những cả những nền văn minh vĩ đại của chúng 
ta sụp đổ mà nhân loại sẽ chết đói chết rét đến một nủa là ít. Không có Dầu lửa thì 
không có điện, xe hơi, máy bay, máy cày, máy lạnh, máy sưởi v.v… kỹ nghệ sẽ 
chết đứng và canh nông sẽ ngắc ngoải. Đã xây mả cho Dầu lửa thì người ta không 
nghĩ dựng tượng cho Dầu lửa? Muốn cho xứng thì tượng phải cao lớn gấp hai 
tượng Thần Tự Do ở New Work. Vì Tự Do chỉ là một đứa con đĩnh ngộ của văn 
minh cơ giới ngày nay, người ta bảo vậy, mà Dầu lửa mới chính là cha của văn 
minh đó. Và tôi xin đề nghị cũng dựng nó ở cửa sông Hudson cho hợp tình hợp lý. 

* *  

* * *  

Ngay trên bán đảo Ả Rập chúng ta cũng thấy Dầu lửa thắng Hồi giáo. Hồi 
giáo khó khăn lắm mới liên kết được các quốc gia Ả Rập ba lần, 1948, 1956, 1967 
trong các chiến tranh với Do Thái giáo, mà tội nghiệp quá, lần nào cũng lụi đụi. Có 
bảy quốc gia: Ai Cập, Syrie, Liban, Jordanie, Irak, Ả Rập Séoudite, Yémen thì chỉ 
có ba quốc gia Ai Cập, Syrie, Jordanie là phất cờ Mahomed mà tiến quân, còn các 
quốc gia kia đứng ngoài hô hào suông; trong bốn quốc gia này, Liban, Yémen nhỏ 
quá không đáng kể; Ả Rập Séoudite và Irak giàu, lớn mạnh mà cũng lơ là với 
Thánh chiến là tại sao? Chỉ tại họ có Dầu lửa. Tôi không dám bảo rằng vì họ thờ 
Thần Dầu lửa mà phải tội với Allah! Allah đâu có cho họ thờ thần nào khác. 

Dầu lửa chia rẽ Ả Rập: Ả Rập Séoudite chống Ai Cập, Irak chống Syrie, 
Koweit tách ra khỏi Irak đều là vì Dầu lửa cả. Họ chia rẽ nhau vì kẻ có Dầu lửa 
nghĩ kẻ không có Dầu lửa nuôi dã tâm chia nguồn lợi Dầu lửa của mình. Họ chia rẽ 
nhau về chính thể, cả về ý thức hệ nữa, mà nguồn gốc cũng chỉ tại Dầu lửa. Hễ có 
hơi Dầu lửa ở đâu thì có Anh, Pháp, Mỹ ở đó. Anh, Pháp là những nước dân chủ, 
nhưng lại thích “dân bản xứ” cứ giữ chế độ quân chủ; còn Mỹ không thích chế độ 
quân chủ nhưng có bệnh nhạy cảm: hễ dân bản xứ mà đòi cải cách xã hội thì la bài 
hãi rằng họ cộng sản, phải cúp viện trợ. Thành thử ở Ả Rập, các nước Dầu lửa đều 
là quân chủ hoặc thủ cựu; các nước không Dầu lửa trái lại ham dân chủ, cấp tiến. 
Sự tranh chấp giữa các đế quốc Đông, Tây làm cho tình trạng càng thêm rối, thêm 
thảm. Tây có mỏ dầu ở Ai Cập, dĩ nhiên ủng hộ, giật dây các nước có Dầu lửa; 
Đông không có mỏ Dầu ở Ả Rập thì ủng hộ, giật dây các nước không có Dầu lửa, 
nhưng cũng cố gây ảnh hưởng ở các nước có Dầu và thế cờ nhiều lúc biến chuyển 
rất bất ngờ. 

* *   
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* * *  

Do đó mà trong ba bốn chục năm nay, ở bán đảo Ả Rập xảy ra không biết bao 
nhiêu xung đột giữa các đế quốc, xung đột giữa các quốc gia Ả Rập, xung đột giữa 
các đảng phái trong mỗi quốc gia. Có chiến tranh đế quốc, chiến tranh độc lập, 
chiến tranh chính trị - tức chiến tranh xôi thịt - có chiến tranh Dầu lửa, và từ khi có 
quốc gia Do Thái, thì thêm chiến tranh nòi giống, tôn giáo nữa, nhưng chiến tranh 
nào truy nguyên ra cũng không trực tiếp thì gián tiếp liên quan tới Dầu lửa. Chỉ có 
chiến tranh cơm áo của dân nghèo là mới lấp ló thì đã bị lợi dụng, nhưng chẳng lâu 
đâu, nó sẽ bùng nổ ghê gớm hơn cả các chiến tranh khác. 

Dân nghèo sẽ không than thở như Vũ Trọng Phụng: “Ôi con người mà có 
được cơm ăn thì sướng quá!” Đổ mồ hôi như Chúa dạy mà không có cơm ăn thì họ 
sẽ đổ máu để giành lấy cơm ăn. 

Không năm nào không có biến cố lớn hoặc nhỏ: lớn thì như cách mạng Ai 
Cập, vụ kênh Suez, chiến tranh Ả Rập - Do Thái, cách mạng Irak; nhỏ thì là các 
cuộc đảo chánh, cải tổ nội các ở Syrie, Jordan, Irak. Ở Syrie trong mười bốn năm 
có bảy cuộc đảo chánh, ở Jordan, vua Hussein ba lần suýt toi mạng, lại có lần chỉ 
trong tám ngày bốn nội các bị giải tán. 

Bán đảo Ả Rập là thiên đường của Ky Tô giáo (vườn Eden trong Thánh kinh 
nằm trên bờ hai sông Tigre và Euphrate ở Mésopotamie) mà cũng là thiên đường 
của các sử gia. Ai có tài như Will Durant, tác giả bộ sách vĩ đại The Story of 
Civilisation (1), mà viết lịch sử bán đảo Ả Rập từ thế chiến thứ nhất tới nay thôi, tất 
sẽ được một bộ dày gấp ba bộ Đông Chu liệt quốc là ít. Cũng ly kỳ như Đông Chu: 
cũng em giết anh, bề tôi giết vua (chuyện này ở thời đại chúng ta thường quá rồi), 
bạn bè phản nhau, cùng những cảnh phi ngựa trên sa trường, nửa đêm leo vào 
thành địch, lại thêm những trận dội bom mà cổ nhân không được biết, rồi cảnh 
quân lính ùa vào hoàng cung giết trọn hoàng tộc, cảnh các hồ tắm ngào ngạt dầu 
thơm Chanel, cảnh các sứ thần qua lại nườn nượt các kinh đô, chỉ khác hồi xưa họ 
chở từng xe vàng thì ngày nay họ ôm một cái cặp chứa một xấp chi phiếu. 

Cũng có đủ các nhân vị kỳ dị: anh hùng cái thế như Hạng Võ thì có Ibn 
Séoud: chỉ có 40 cây súng tồi, 40 con lạc đà ghẻ mà chinh phục được bán đảo Ả 
Rập; chính khách lừng danh thì có Nasser: tôi không biết nên ví ông với nhân vật 
nào thời Thiến Quốc vì có nhà coi ông là Tần Thủy Hoàng, có nhà lại so sánh ông 
với Quản Trọng. Có ông vua chỉ ham xây cất cung điện, sử không chép ông ta có 
bao nhiêu bà phi chỉ biết hồi năm mươi tuổi, ông đã có bốn mươi người con; có 
ông vua bôn ba như ông vua nước Đằng, nay qua nước này, mai qua nước khác để 
cầu viện và rất ham lái xe hơi Huê Kỳ chạy như bay. Có vị Thủ tướng (tức như Tể 
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tướng quốc thời Đông Chu) thờ ba trào vua, giữ chức được ba chục năm, hét ra lửa 
mà rồi thây bị một chiếc xe máy dầu kéo lê đi khắp thành Bagdad, da thịt rơi từng 
mảng trên đường, còn rùng rợn hơn cảnh Thương Ưởng bị xé thây nữa. Rồi lại một 
Thân Bao Tư tân thời: Ben Gourion qua Paris năn nỉ Guy Mollet giúp sức để diệt 
Ai Cập. Mà cũng có một Lỗ Trọng Liên: Thủ tướng Nehru. 

Cũng như trong Đông Chu, sân khấu luôn luôn dời chỗ: từ Rhyad ở giữa sa 
mạc chuyển qua Koweit, rồi La Caire trên bờ con sông Nil, từ Le Caire qua 
Amman, Damas, Bagdad nơi mà chim cu đua nhau gáy trong những vườn hồng rực 
rỡ, ngào ngạt; có khi người ta tụ về La Mecque hoặc Jésusalem, những đất thiêng 
nhất của thế giới, có hồi người ta tản ra trên bán đảo Sinai, trên bờ sông Jordain. 

Cho nên chúng tôi phải dùng thuật chép truyện của Đông Chu, không ghi theo 
niên đại, sợ mất tính cách liên tục của sử mà gom nhiều việc chung quanh một biến 
cố chính, nhiều nhân vật chung quanh một vai trò quan trọng. Tài liệu gom góp 
được tuy chưa thấm vào đâu mà chúng tôi còn phải bỏ đi rất nhiều, không thể dùng 
hết được vì chi tiết chằng chịt nhau, sự sắp đặt cục kỳ khó khăn. 

Muốn cho sáng sủa và nhất quán, chúng tôi dùng sự xung đột về Tôn giáo và 
sự tranh chấp của thực dân về Dầu lửa làm sợi dây của Ariane để độc giả khỏi lạc 
lối trong mê hồn trận Ả Rập, vì như trên chúng tôi đã nói, lịch sử hiện đại của bán 
đảo Ả Rập bị Hồi giáo và Dầu lửa chi phối, chỉ nắm được hai đầu dây đó là lần ra 
được các mối khác. 

Sài Gòn, ngày 8 tháng 8 năm 1968. 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

 
Theo bản của NXB Văn Học,  

trong Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê do Nguyễn Q. Thắng  
sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu tập II, tr. 447-450.  
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TỰA 

CON ĐƯỜNG LẬP THÂN 

(Loại: Tự luyện đức trí. NXB Tao Đàn xuất bản lần đầu năm 1969). 
W. J. ENNEVER. Your mind and how to use it. 

NGUYỄN HIẾN LÊ lược dịch và đề Tựa. 
 

Năm 1948, tôi dạy tư cho bốn em nhỏ và chỉ kiếm được bốn trăm đồng một 
tháng mà đã bỏ ra năm trăm đồng để theo học một lớp hàm thụ của viện Pelman do 
W. J. Ennever thành lập ở Londres năm 1898, ba bốn chục năm trước lớp học của 
Dale Carnegie. Viện đó có lẽ đi tiên phong trong phong trào dạy người lớn tự trau 
giồi khả năng cùng nhân cách (tiếng Anh gọi là Self improvement), có nhiều chi 
nhánh ở các kinh đô Âu, Mỹ; nổi danh tới nổi tên viện được ghi vào các tự điển lớn 
Anh ngữ. (1) 

Người ta gởi cho tôi mười hai tập nhỏ, mỗi tập năm sáu chục trang, bàn về 
một vấn đề luyện khả năng tinh thần, và sau bài học có một số bài tập để làm trong 
một hay hai tuần, như vậy từ ba tới sáu tháng hết chương trình. 

Bài học thì tôi đọc kỹ, còn bài tập thì tôi không làm hết vì có một số bài tôi 
cho là không cần phải làm. Ngay từ buổi đầu, tôi đã thích phương pháp giản dị, 
sáng sủa và thực tế của viện. Cái lợi nhất cho tôi là học xong, tôi lạc quan, tự tin, 
biết được những khả năng tinh thần nào cần cho sự thành công, và tôi phải luyện 
thêm những khả năng nào, tóm lại là tôi biết rõ con đường của tôi hơn và tự biết rõ 
tôi hơn. 

Sau đó tôi tìm thêm những sách của chi nhánh Pelman tại Paris để đọc, những 
cuốn trong loại Tâm lý và kiến thức tổng quát như La logique dans la vie của M. 
Doralle, La culture dans la vie của Désiré Roustan, Mobilisation de L’énergie của 
Charles Baudouin… và hai mươi năm trước đây tôi kiếm được cuốn Your mind 
and how to use it của chính nhà sáng lập ra viện Pelman, ông W. J. Ennever. 

Ông viết cuốn này khi về già, tóm tắt những cương lĩnh trong phương pháp 
Pelman và những kinh nghiệm của ông trong mấy chục năm điều khiển viện. Bất 
kỳ cuốn nào trong loại Self improvement dù của Anh hay của Pháp (Pháp gọi là 
Culture humaine), thì cũng luôn luôn chú trọng vào thực tế và khuyên ta làm 
những bài tập, vì sách loại đó không phải là để đọc mà để học. 
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Nhưng trong bốn chục cuốn tôi tìm được từ trước tới nay, không có cuốn nào 
chỉ dẫn ta kỹ lưỡng từng bước, nhắc nhở ta, thúc giục ta gần như bắt buộc phải tự 
trau giồi như cuốn này. 

Lối trình bày đã khác hẳn: mỗi phần, sau những đoạn về lý thuyết, không khi 
nào nặng nề, là những câu hỏi để ta có dịp tự kiểm soát lại xem ta đã hiểu kỹ chưa, 
rồi tới một số bài tập mà tác giả chia ra cho ta làm sáu ngày trong một tuần, trừ chủ 
nhật. Sách có bảy phần, như vậy mỗi ngày chỉ cần từ nửa tới một giờ gắng sức thì 
hai tháng sẽ xong, và lúc đó, đúng như tác giả đã nói: ta có cảm tưởng đã đi được 
một quãng đường dài, mà cái ngày khởi hành (tức ngày bắt đầu đọc sách) có vẻ 
như xa lắc xa lơ. Sở dĩ vậy là vì mặc dầu sách chỉ có non hai trăm trang mà “chứa 
rất nhiều sự kiện và kinh nghiệm”, mở rộng tầm mắt cho ta thấy được “một vũ trụ 
mới”. 

Tóm lại, công dụng của cuốn này bằng công dụng của cả chương trình hàm 
thụ Pelman tôi đã theo hai chục năm trước mà bây giờ có ai muốn học, chắc phải 
đóng từ ba tới năm ngàn đồng là ít. 

Phương pháp của tác giả cũng đặc sắc nữa và hoàn bị hơn cả. Không như đa 
số các nhà khác chỉ nhấn mạnh vào một vài phương diện, một vài khả năng của 
tinh thần, ông chú trọng tới sự phát triển đồng thời và điều hòa mọi cơ năng của ta 
để tinh thần ta được quân bình, cho nên ông chỉ cho ta cách luyện cả tinh thần, trí 
tuệ và nghị lực, tức ba yếu tố căn bản tạo nên cá tính, tư cách con người mà từ hai 
ba ngàn năm trước, các đại triết gia của nhân loại đều đưa lên hàng đầu. Thích Ca 
và Khổng Tử, mặc dầu nhân sinh quan khác nhau xa mà đều đề cao ba cơ năng đó: 
Bi, Trí, Dũng của Thích Ca tức là Nhân, Trí, Dũng của Khổng Tử, mà Bi với Nhân 
thuộc về tình cảm, còn Dũng thuộc về nghị lực. 

Một điểm độc đáo nữa là tác giả cho sự tập trung tinh thần là điều kiện tiên 
quyết để luyện ba yếu tố tình cảm, trí tuệ và nghị lực. Ông bảo có tập trung tinh 
thần thì ta mới thích vấn đề ta nghiên cứu, mới nhớ mau, nhìn thấy được hết các 
khía cạnh mà phán đoán ít lắm, mới nắm được cơ hội mà lợi dụng hoàn cảnh, tự 
gây được lòng tự tin, hơn nữa, mới nén được những cảm xúc hỗn loạn mà tự chủ 
được, tăng nghị lực lên được, nghĩa là tập được sự quân bình cho tinh thần, không 
để cho tình cảm thắng lý trí và nghị lực. Ông không nói ra, nhưng chúng ta hiểu 
rằng thuyết Tập trung tinh thần của ông gần như thuyết Tĩnh tâm của Tống Nho và 
thuyết Thiền định của đạo Phật. Vì chú trọng tới sự Tập trung tinh thần như vậy 
nên tự điển Webster’s mới cho học thuyết Pelmanism của ông đồng nghĩa với 
Concentration (Tập trung). 
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Ông khuyên chúng ta một cách tập trung tinh thần rất hiệu nghiệm là nghiên 
cứu. Chịu thu thập hết tài liệu liên quan tới một vấn đề nào đó, tập trung hết tinh 
thần, xét hết các khía cạnh của nó thì trong một thời gian hoặc dăm sáu tháng, hoặc 
dăm sáu năm - tùy vấn đề - ai cũng có thể phát kiến được những điều mới lạ, viết 
được một bài hoặc một cuốn, mà tự nhiên cá tính, lòng tự tin của mình tăng lên 
mạnh, diệt được mặc cảm tự ti nếu có. Lời khuyên đó xác đáng, tôi xin độc giả đặc 
biệt chú ý tới. 

Do kinh nghiệm, người ta biết rằng chỉ khoảng vài ba phần trăm theo được hết 
các lớp hàm thụ, còn thì bỏ dở, nhưng ai đã theo được hết thì thế nào cuộc đời 
cũng thay đổi hẳn, không sớm thì muộn. Điều đó rất dễ hiểu trong bất kỳ ngành 
nào, số người thành công không trên năm phần trăm. 

Như tôi đã nói, cuốn này cũng như một loạt bài giảng của một lớp hàm thụ. 
Vậy thì một trăm độc giả, chỉ có dăm ba vị áp dụng được đúng phương pháp của 
Ennever. Tôi xin có lời mừng trước vị nào ở trong số đó. Bước đầu chỉ cần hăng 
hái luyện tập trong hai tháng, rồi sau mọi sự sẽ dễ. Nếu trong hai tháng đó, bạn 
chịu chuyên cần như khi học thi Tú tài thì không có lý gì bạn không tấn bộ vì 
phương pháp toàn áp dụng những luật về “tinh thần” và đã chịu sự thử thách trên 
nửa thế kỷ nay rồi. Vậy vấn đề là bạn có coi trọng sự trau giồi khả năng cùng cá 
tính của bạn bằng một bằng cấp trung học hay không. 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 1969. 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Theo bản của NXB Tổng hợp TPHCM, tháng 7/2012, tr. 5-8. 
 
 
 

----------------------------------- 
 

1 Chẳng hạn tự điển lớn Webster’s in năm 1967 ghi: Pelman Institute: 
Institution for training of the Mind founded in London 1898. Pelmanism: 1- a 
system of training held to develop the mind. 2- concentration. 
2 Các ghi chú trong sách đều do của người dịch. 
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TỰA - 

MƯỜI LĂM GƯƠNG PHỤ NỮ 

(Loại: Gương danh nhân. NXB Trí Đăng xuất bản lần đầu 1970). 

 

 

 

Người ta thường nói nhân loại ngày nay tiến mau quá, chỉ trong mười năm 
mà bằng một thế kỷ hồi xưa. Về phương diện kỹ thuật, vật chất thì lời đó đúng, 
nhưng về phương diện tinh thần, cảm xúc, suy tư, tập tục thì chưa chắc. 

Tôi xin lấy thí dụ vấn đề nam nữ bình quyền. Từ khi nữ sĩ Pháp Maria 
Draismes sáng lập tờ Droit des Femmes (Nữ quyền - năm 1867) tới nay đã trên 
một thế kỷ mà ngay ở Pháp vẫn còn những người như Simon de Beauvoir trong 
cuốn Le deuxième sexe (Giống thứ nhì), hoặc như Francois Parturier, trong cuốn 
Lettre ouverte aux homes (Thư ngỏ gởi phái nam) thỉnh thoảng phải lên tiếng nhắc 
nhở rằng những vấn đề đó chưa giải quyết xong, phái nữ mới chỉ được bình đẳng 
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với phái nam trên phương diện pháp luật, chứ thực sự, trong xã hội, vẫn còn bị 
thiệt thòi nhiều thứ, vẫn còn bị coi là “giống thứ nhì”, thua kém “giống thứ nhất”. 

Nguyên nhân có nhiều, trong lời giới thiệu này, chúng tôi không thể xét hết 
được, chỉ xin đưa ra nguyên nhân chính: thay đổi luật pháp là chuyện dễ, chỉ cần 
một nét bút; mà thay đổi lòng con người, tinh thần con người, tập tục trong xã hội, 
nhất là thay đổi cả một nền văn minh đã có từ mấy nghìn năm thì phải vài thế kỷ. 
Tôi nghĩ rằng phải qua thế kỷ XXI, khi mà đại đa số phụ nữ chứng tỏ bằng hành 
động một cách khiêm tốn, nhã nhặn - chứ không huyênh hoang, hằn học - rằng họ 
cũng thông minh, tài giỏi trong mọi hoạt động như đàn ông, nhất là đừng nghĩ rằng 
hễ là đàn bà có những cặp giò khêu gợi, những môi son đỏ choét, những móng tay 
móng chân vấy máu… thì lúc đó họ mới thực sự bình đẳng với đàn ông; và xã hội 
loài người mới bước qua một giai đoạn mới: giai đoạn không còn sự phân công, 
cách biệt giữ nam nữ: nam lo việc xã hội, nữ lo việc tề gia nữa, mà nam và nữ sẽ 
cùng nhau chia xẻ mọi việc trong gia đình và xã hội, tùy theo khả năng của từng 
người. 

Chúng tôi không xét xã hội lúc đó có tốt đẹp hơn xã hội của ông cha chúng ta 
không, vì cái gì cũng có bề mặt bề trái. Mà dòng lịch sử luôn luôn chảy xuôi, có cố 
lội ngược dòng thì cũng chỉ được một khúc rồi cũng bị cuốn theo mất. 

Ở nước ta, do nạn chiến tranh trong mấy chục năm nay, bây giờ thêm nạn kinh 
tế, nên các vấn đề xã hội, đặc biệt là vấn đề phụ nữ, bị lu mờ đi cả, tạm gác lại một 
bên. Chẳng hạn sự mãi dâm vừa là cái ung nhọt của xã hội, vừa là cái tủi nhục của 
phụ nữ, mà cũng chỉ có vài bài báo, vài cuộc diễn thuyết phản kháng qua loa rồi thì 
thôi, chưa có cách nào giải quyết được. Làm sao giải quyết được khi còn trên nửa 
triệu quân đội “đồng minh” ở trong nước? 

Ngay như giới nữ sĩ, giới phụ nữ tiến bộ nhất, cũng cơ hồ không muốn gánh 
nhiệm vụ của họ nữa; đôi khi ta cũng thấy họ mô tả trong tiểu thuyết thân phận của 
những kẻ xấu số nhất trong phái họ, nhưng đọc xong ta có cảm tưởng rằng họ 
không có ý thức xây dựng, tranh đấu mà chỉ nhằm mục đích chiều theo thị hiếu của 
độc giả. Còn trong thơ thì tôi mới đọc xong một tập phê bình thơ hiện đại, thấy phụ 
nữ xuất hiện rất nhiều, nhưng chỉ xuất hiện trong các điệu “anh anh em em”. 

Nhưng tôi tin chắc rằng khi hòa bình trở lại, vấn đề phụ nữ sẽ được nêu lên và 
ít nhất là ở thành thị, họ sẽ đòi được cái thân phận như thân phận phụ nữ phương 
Tây. Ngay bây giờ đây, chúng tôi đã được nghe một bà bạn thuộc vào cái lớp cũ, 
trách chúng tôi rằng: 
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“Các ông viết sách hình như chỉ để cho bọn đàn ông các ông đọc, quên hẳn 
bọn đàn bà chúng tôi đi. Viết về vấn đề giữ gìn sức khỏe mà có ông tuyệt nhiên 
không nhắc tới vệ sinh phụ nữ, lạ chưa! Còn ông nữa, ông viết được tiểu sử mấy 
chục danh nhân rồi? Năm hay sáu chục? Và có bao nhiêu danh nhân ở trong nữ 
giới? Marie Curie, Helen Keller, Florence Nightingale, George Sand, bà La 
Fayette, rồi ai nữa? Các ông chỉ đề cao các ông thôi”. 

Tôi đáp: 

“Lời trách của bà rất đúng, nhưng lỗi là lỗi chung chứ không phải của riêng 
tôi. Mười năm nay tôi đã cố kiếm tiểu sử của các nữ danh nhân, các vị đã hy sinh 
cho nhân loại, chứ không phải các bà hoàng bà chúa, mà chỉ kiếm được bốn, năm 
vị đó thôi. Không phải vì lẽ bẩm sinh, tài đức của đàn bà kém đàn ông đâu. Nhưng 
cái văn minh nhân loại hiện nay là do đàn ông xây dựng cho nên mặc dầu đàn bà 
có công lao đóng góp ngang đàn ông mà cho tới bây giờ chỉ giữ được vai phụ, 
thiên tư không được phát triển tột bực, trừ một số rất hiếm, mà sự nghiệp phải thua 
đàn ông trong hầu hết các ngành hoạt động… Cũng còn do lẽ này nữa: lịch sử nhân 
loại hoàn toàn do đàn ông viết, và dĩ nhiên họ đề cao họ trước hết, như bà đã nói. 
Vậy lỗi là lỗi của nền văn minh chúng ta”. 

Hai tháng sau, tôi đã quên câu chuyện đó thì một hôm nhận được một cuốn 
sách dày, bìa cứng, bà bạn đó cho đem tới. Mới đọc nhan đề: Femmes d’hiet et 
demain, d’ici et d’ailleurs (1) và coi qua bảng Mục lục, tôi đã hiểu thâm ý của bà rồi 
và xin nhận nhiệm vụ chứ không dám từ chối. 

Tác giả Marianne Monestier là một nữ sĩ kiêm ký giả có tác phẩm đầu tiên hồi 
mười tám tuổi (A première vues, được giải thưởng của Hàn Lâm viện Pháp), hợp 
tác với tờ Marie Claire và vài đài phát thanh, hiện nay đã cho ra đời được trên 
mười cuốn tiểu thuyết, tiểu sử, khảo luận, phóng sự… 

Trong cuốn Femmes d’hiet et demain, d’ici et d’ailleurs, (2) bà muốn góp công 
vào bộ lịch sử của phụ nữ, sửa lại một nỗi bất công họ phải chịu; bà phỏng vấn, 
điều tra, gom góp tất cả các tài liệu về vài trăm phụ nữ hữu danh và vô danh có 
công ít nhiều với đồng bào, nhân loại, để chúng ta khỏi quên những vị đó. 

Tác phẩm dày 380 trang, khổ trung bình, tài liệu dồi dào, nhưng thiếu tính 
cách nhất trí, bố cục không chặt chẽ. Phần thứ nhất dày hơn cả - non 200 trang - 
mà đọc cũng vui hơn cả, gồm mười hai bài chép những hồi ký cùng các cuộc 
phỏng vấn một số phụ nữ danh tiếng; phần thứ nhì chỉ khoảng sáu chục trang mà 
ghi có cả trăm nhà, mỗi nhà được hai trang, có khi chỉ vài hàng, y như những bản 
khai lý lịch vậy; phần thứ ba chép đời và sự nghiệp của tất cả các phụ nữ được giải 
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thưởng Nobel, từ trước đến nay về Hòa bình, Văn chương và Khoa học (3); phần 
cuối, tạp nhạp nhất, khoảng năm chục trang, gồm ba đề tài: Phụ nữ và óc phát 
minh; Đàn ông phán đoán chúng ta (phụ nữ) ra sao; Phụ nữ và hoa. 

Vì muốn giữ đúng chủ trương từ trước tới nay: Tiểu sử phải hấp dẫn, truyền 
cảm thì mới có tác động tới tâm hồn người đọc, nên chúng tôi chỉ lựa trong phần 
nhất và phần ba lấy mười lăm nhà để giới thiệu với độc giả, rồi xếp đặt lại thành ba 
mục: Bốn nhà hy sinh cho nhân loại; Năm nhà mạo hiểm; Sáu nữ sĩ. 

Sau cùng, chúng tôi phải xin lỗi tác giả và độc giả đã không dịch sát từng chữ 
mà phải châm chước, có khi lược bỏ vài câu, vài đoạn, cũng chỉ để cho bản này 
được dễ đọc. Nhưng tôi vẫn theo lối hành văn của tác giả: đó là cái lụy của người 
dịch. 

Tôi mong rằng độc giả đọc xong cuốn này, lòng tự tín của các bạn gái sẽ tăng 
lên, họ sẽ thấy nếu họ muốn thì cũng lập được những sự nghiệp lẫy lừng như đàn 
ông, mà nền văn minh tương lai sẽ không phải của riêng đàn ông xây dựng, vì họ 
không kém đàn ông về một phương diện nào hết. 

Sài Gòn, ngày 01 tháng 5 năm 1970. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

* 15 gương phụ nữ: NXB Trí Đăng, 1970.  
Tựa sách theo bản in NXB Văn hóa Thông tin, quý 3/2006. 

----------------------------- 
1  2 “Phụ nữ hôm qua và ngày mai, ở đây và ở những nơi khác” - Nhà xuất bản 
Plon - Paris, 1967. 
3) Tôi xin kể tên dưới đây những bà được giải thưởng Nobel không được lựa 
trong tập này vì tiêu sử quá vắn tắt, khô khan: 
- Giải thưởng Hòa bình: Bertha Kinsky (1905), Jane Adams (1931), Emily 
Greene Baleh (1946). 
- Giải thưởng Văn chương: Grazia Deledda (1945), còn 5 nhà kia được dịch 
hết. 
- Giải thưởng Khoa học: Gerty Gori về sinh lý học và y học (1947), Maria 
Goepper Mayer về vật lý học (1963); Dorothy Crowfoot Hodgin về hóa học 
(1964); Marie Curie (1903) và Irène Curie (1934) mà ai cũng nhớ tên và 
chúng tôi đã giới thiệu trong cuốn Gương hy sinh kỹ hơn Marianne Monestier.  
(Chú thích của Nguyễn Hiến Lê). 
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Mục lục Mười lăm gương phụ nữ. 
Phần thứ nhất: BỐN NHÀ HY SINH CHO NHÂN LOẠI: Clotilde 
Lomboro, Maria Deraismes, Hélène Bresslau, Louis Hervieu. 
Phần thứ nhì: NĂM NHÀ MẠO HIỂM: David Neel, Lafugie, Tamara 
Koutalova, Colette Duvai, Valentina Terechkova. 
Phần thứ ba: SÁU NỮ SĨ: Pearl Buck, Han Suyin, Selma Lagerlof, Sigrid 
Undset, Gabriela Mistral, Nelly Sacha. 
(NHĐ chú) 

“Nay bóng chiều đã xế, tôi nghiệm rằng những cảnh 
đẹp nhất mà ta được thấy, luôn luôn chỉ thoáng hiện 
rồi biến mất, không sao gặp lại được lần thứ hai (…). 
Vì phải có một sự giao hội kỳ diệu mà hữu tình của 
biết bao cái ngẫu nhiên từ người và vật tới mây 
nước, ánh sáng, hương thơm, tâm trạng cùng nhau 
tấu lên một hòa tấu thì mới gây cho ta được một cảm 
giác hoàn toàn thỏa mãn về tinh thần, một cảm giác 
phơi phới, nửa hư nửa thực, đột ngột mà bâng 
khuâng. Ta thấy lòng ta nở ra, ngũ quan mẫn tuệ, 
tinh thần thanh thoát như chơi vơi. Một đời người 
hưởng được vài ba phút mà dư duyên bất tuyệt đó, 
tôi tưởng đã là phước lớn. Nó quý ở chỗ không bao 
giờ tái hiện và rất ngắn ngủi… Đừng kiếm lại nó, vô 
ích, mà cũng đừng mong cho nó kéo dài (…) 

Cái tuyệt mỹ bao giờ cũng phù du mà lại thọ nhất”.  

Nguyễn Hiến Lê. 

Đời viết văn của tôi, tr. 241-242 
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TỰA 

TÔ ĐÔNG PHA 

(Loại Văn học. NXB Cảo Thơm xuất bản lần đầu 1970). 

Trong lịch sử văn học, thời nào ta cũng thấy một hai gia đình được cái vinh 
dự có vài ba người đồng thời xuất hiện rực rỡ trên văn đàn; hoặc cha với con như 
Tư Mã Đàm và Tư Mã Thiên, Sái Ung và Sái Diễm ở Trung Hoa, cha con Dumas 
và cha con Dudet ở Pháp, hoặc anh với em như ba anh em họ Viên (Tôn Đạo, 
Hoàng Đạo, Trung Đạo) ở Trung Hoa, anh em Goncourt ở Pháp, có khi cả cha con 
anh em cùng nổi danh một thời như gia đình họ Tào (Tháo, Phi, Thục) ở Trung 
Hoa, gia đình họ Phan Huy (Ích, Chú, Ôn: em của Chú) ở Việt Nam. Nhưng theo 
tôi, vinh dự lớn nhất phải nhường cho họ Tô đời Tống Trung Quốc. 

Suốt đời Đường và đời Tống, từ đầu thế kỷ thứ VII đến cuối thế kỷ VIII, 
nghĩa là suốt thế kỷ, Trung Hoa có tám văn hào lớn nhất (bát đại gia), thì riêng họ 
Tô đã chiếm được ba rồi: Tô Tuân (1009-1066), Tô Thức (1037-1101) và Tô Triệt 
(1039-1112), còn năm nhà kia là Hàn Dũ, Liễu Tôn Nguyên đời Đường, Âu Dương 
Tu, Vương An Thạch và Tăng Củng đời Tống, đồng thời với “tam Tô” (là ba cha 
con họ Tô). 

Bát đại gia đó là tám nhà nổi tiếng nhất về cổ văn, nhưng trừ Tăng Củng, nhà 
nào cũng có tài về thơ, phú mà người có tài nhất cả về cổ văn lẫn thơ, phú là Tô 
Thức. Ông không phải là sử gia hay tiểu thuyết gia, nên không lưu lại những tác 
phẩm dài như Sử ký của Tư Mã Thiên hoặc Thủy hử của Thị Nại Am, ông chỉ làm 
thơ, phú, viết những tản văn ngăn ngắn, vậy mà gom cả lại cũng thành một bộ toàn 
tập đồ sộ, khoảng một triệu chữ, nếu dịch hết ra tiếng Việt thì khoảng dưới ba ngàn 
trang. Riêng về thi, từ, ông có tới một ngàn bảy trăm bài, lượng không thua Lý 
Bạch, Đỗ Phủ; mà phẩm tuy xét chung không phiêu dật, kỳ đặc như Lý, không 
chua xót và đạt tới mức nghệ thuật tuyệt cao như Đỗ, nhưng vừa khoáng đạt, tự 
nhiên vừa đẹp mà hùng, đáng đứng đầu các thi nhân đời Tống. Còn cổ văn của ông 
thì ai cũng nhận rằng trong bát đại gia, không ai địch nổi: hễ ông hạ bút là thành 
văn, không lặp ý trước, cứ đưa một hơi, tới khi nào thấy phải ngừng thì ngừng, gợi 
cho ta cái cảm giác như “hành vân, lưu thủy” vậy, nhã thú đặc biệt như “tiếng chim 
mùa xuân, tiếng dế mùa thu” hoặc “tiếng vượn trong rừng, tiếng hạc trên không”, 
đến nỗi Âu Dương Tu phải khen rằng hôm nào mà nhận được một bài văn hay một 
bài thơ của ông thì vui sướng suốt ngày, còn vua Thần Tôn đương bữa ngụ thiện 
mà đưa đôi đũa lên, quên gắp món ăn thì ai cũng đoán ngay được là mãi đọc văn 
của Tô Thức. 
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Vậy hào quang ông chói lọi vào bậc nhất trên văn đàn, thi đàn Trung Quốc. 
Lại thêm ông viết đẹp, vẽ khéo, mở đường cho một phái họa mới, phái “thi nhân 
họa”. Ông không phải là triết gia, nhưng đã đem triết lý của Phật, Lão vào trong 
thơ văn, áp dụng chủ trương thân dân của đạo Khổng và triết lý từ bi của đạo Phật 
vào việc trị dân, đào kênh đắp đập chống thiên tai, cứu sống hàng vạn dân nghèo, 
lúc rảnh rang thì ngao du sơn thủy, tìm cái chỗ trăng thanh gió mát, như môn đệ 
của Lão Trang. 

Danh vọng cao nhất thời mà tính tình rất bình dân: có thời cày ruộng lấy, cất 
nhà lấy, sống y như một lão nông. Giao thiệp với hạng người nào, từ nhà vua tới 
các đại thần, chủ quân, tu sĩ, bần dân, ông cũng tự nhiên, thành thục, không hề 
ngượng nghịu, cách biệt. Ông lạc quan, khoáng đạt, nên trong cuộc đời rất đỗi 
chìm nổi của ông, khi lên được những địa vị cao nhất, làm thầy học cho vua, quyền 
hành như một tể tướng, ông không lấy làm vinh, không gây bè gây đảng để bám 
lấy địa vị, trái lại lúc nào cũng sẵn sàng xin đổi lấy một chức quan nhỏ ở ngoài; mà 
khi gặp những cảnh đắng cay nhất, bị giam, suýt bị xử tử, rồi bị đày ra đảo Hải 
Nam, một miền hồi đó rất man rợ, ông cũng không lấy làm nhục, vẫn vui vẻ sống 
với thổ dân và ngâm câu này của Khổng Tử: “Hà lậu chi hữu?”  

Ông nóng tính và có óc trào phúng, làm thơ giỡn cợt cả những ông lớn, nên 
một số người ghét ông, hại ông; nhưng ông không hề thù oán ai cả, việc xong rồi, 
không để bụng nữa. Ông bảo thấy điều gì bất bình thì “xua đi như xua ruồi đậu trên 
thức ăn”, thế thôi. 

Vì thiên tài ông trác việt mà tư cách ông cao, nên dân chúng đương thời và cả 
những thời sau, kính mến ông hơn hết thảy các văn sĩ khác đời Tống. Hồi về già, 
ông đi ngang qua một miền nào là dân chúng rủ nhau đi đón, xin ông vài chữ làm 
kỷ niệm, nhờ vậy mà ngày nay người ta còn giữ được nhiều bút tích của ông. Một 
lần trời nóng quá, ông ở trần đánh một giấc dưới gốc cây trong sân một ngôi chùa, 
một nhà sư đếm được bảy nốt ruồi trên lưng ông, đâm hoảng, cho ông là vị Văn 
tinh trên trời giáng xuống. Như vậy đời ông đã trở thành huyền thoại như Lý Bạch 
đời Đường. 

Thời đại của ông (thế kỷ XI) là một thời rất đặc biệt: văn minh Trung Hoa đạt 
tới cái mức rất cao về triết học cũng như về văn học, kiến trúc, hội họa, công nghệ 
(đồ sứ), nhưng về kinh tế và võ bị lại rất suy nhược; bị các dân tộc Liêu, Tây Hạ ở 
phía Bắc uy hiếp, nhà Tống phải chịu chiến phí rất nặng, lại phải nộp thuế cho họ 
hàng năm để được yên ổn, cho nên quốc khố trống không, tình thế nguy ngập, các 
nhân tài trong nước hầu hết là có tâm huyết, tìm cách cứu vãn, người thủ cựu, kẻ 
canh tân; triều đình lúc theo cựu phái, lúc theo tân phái, gây ra biết bao cuộc thăng 
trầm, xáo trộn mà rồi rốt cuộc dân Trung Hoa cũng mất một nửa giang sơn, 
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nhường phương Bắc cho dân tộc Kim mà lùi xuống phương Nam, dưới sông 
Dương Tử. 

Tô Đông Pha vừa là danh sĩ, vừa đóng một vai trò chính trị quan trọng nên 
gặp nhiều nỗi gian nan, đau lòng, và chép lại đời ông thì gần như phải chép lại trọn 
lịch sử thời Bắc Tống. Vì vậy trong cuốn này, ngoài ba cha con họ Tô, chúng tôi 
còn nhắc tới nhiều nhân vật khác như Tư Mã Quang, Âu Dương Tu, Trình Hạo, 
đặc biệt là Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh… những người trong phe đối lập với 
Tô Đông Pha. Như vậy, độc giả vừa biết được đời của ông, vừa hiểu thêm tình 
hình văn hóa, xã hội, chính trị thời đó nữa. Tài liệu chúng tôi rút phần lớn trong hai 
bộ: 

- The Gay Genius của Lin Yutang (Lâm Ngữ Đường). John Day Company, 
New York - 1947. 

- Tô Đông Pha tập (3 cuốn) - Thượng Vụ ấn thư quán 1958. Trong cuốn 
thượng bộ này có chương Tống sử bản truyện, trích đoạn sử đời Tống chép về Tô 
Đông Pha: non 8.000 chữ; sử quan thời đó chép kỹ lưỡng thật. Ngoài ra chúng tôi 
tham khảo thêm các cuốn: 

- Giản minh Trung Quốc thông sử của Lữ Chấn Vũ, Nhân dân xuất bản xã - 
1956. 

- Trung Quốc văn học sử, Nhân dân văn học xuất bản - 1957. 

- Vương An Thạch của Đào Trinh Nhất, Tân Việt - 1960. 

- Trente sièles d’Histoire de Chine của Roger Lévy, Presses universitaires de 
France - 1957. 

Lời các nhân vật trong sách, chúng tôi đều căn cứ vào sử mà chép, tuyệt nhiên 
không tiểu thuyết hóa. Lời nào có giọng hơi mới thì chỉ tại chúng tôi không kiếm 
được nguyên văn chữ Hán mà đành phải dùng bản tiếng Anh của Lin Yutang. Thực 
lạ lùng, một cuốn sách có giá trị như cuốn The Gay Genius, khảo về một văn hào 
bậc nhất của Trung Hoa mà không được người Trung Hoa dịch lại. 

Tác giả. 
Tô Đông Pha,  

NXB Tổng hợp An Giang, tái bản tháng 7/1990, tr. 7-11. 
NXB Văn hóa Thông tin tái bản năm 1993. 
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LỜI NGƯỜI DỊCH 

THƯ GỬI NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG QUEN BIẾT. 

(Loại Cảo luận - Tùy bút. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1970). 

 ANDRÉ MAUROIS –  
NGUYỄN HIẾN LÊ dịch và đề Tựa.  

 
 

Hồi André Maurois mất, cuối năm 1967, thọ 82 tuổi, một bạn đồng viện của 
ông khen ông đại ý như sau: 

“André Maurois phân biệt ba hạng tác phẩm: trác tuyệt, lớn và hữu ích. 
Không một tác phẩm nào của ông vào hạng trác tuyệt nhưng toàn bộ tác phẩm của 
ông quả là trác tuyệt”. 

Toàn thể tác phẩm đó khoảng một trăm cuốn, gồm gần đủ các loại: truyện dài, 
truyện ngắn, sử, tiểu sử, phê bình, khảo luận, tùy bút… cuốn nào cũng hữu ích và 
năm sáu cuốn phải kể là lớn. 

Tiểu sử của ông mà tôi đã chép trong cuốn Những cuộc đời ngoại hạng đáng 
làm mẫu mực: cần cù, liêm khiết, chân chính. Sáu mươi năm cầm bút, có lúc dạy 
học, diễn thuyết, tám mươi tuổi vẫn đều đều mỗi ngày ngồi vào bàn viết cả buổi 
sáng; vừa viết xong tập Hồi ký, thì vào dưỡng đường trị bệnh ruột và nửa tháng sau 
tắt nghỉ. 

Ông nổi tiếng là nhà luân lý có khuynh hướng tình cảm, lãnh nhiệm vụ hướng 
dẫn thanh niên trong thời đại nhiều biến chuyển nhất của Pháp (từ Thế chiến thứ 
nhất tới nay), và ông đã được ba thế hệ trẻ tin cậy coi như bậc thầy. Sự nghiệp trác 
tuyệt của ông ở đó. 

Đầu năm 1968, chúng tôi đã giới thiệu với độc giả tập Thư ngỏ gởi tuổi đôi 
mươi viết hồi tám chục tuổi; hôm nay xin giới thiệu cuốn Thư gởi người đàn bà 
không quen biết viết hồi bảy chục tuổi. 
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“Người đàn bà không quen biết” mà ông tưởng tượng là một thiếu phụ 
khoảng ba mươi, đẹp, thông minh, có óc phán đoán, suy xét, thực ra tượng trưng 
tất cả những phụ nữ thắc mắc về đời sống. Liên tiếp trong sáu chục tuần, ông viết 
cho họ mỗi tuần một bức thư từ hai tới bốn trang. Trong sáu chục bức thư đó, ông 
giải đáp tất cả những câu họ có thể hỏi ông về những nỗi vui, buồn và ưu tư của 
họ, về ái tình, hôn nhân, hạnh phúc, nghề nghiệp, về tâm lý đàn ông, tâm lý đàn bà, 
về y phục, nhan sắc, cách lấy lòng người, cách xử trí khi chồng có ngoại tình, về 
quyền lợi và bổn phận của đàn bà, như dạy con, chiều chuộng v.v… Ông lại chỉ 
cho họ cách bồi dưỡng tinh thần và trí tuệ; đọc sách ra sao, tiêu khiển ra sao. Đôi 
khi ông cao hứng, nhân một lúc vui hay một lúc bực mình, giới thiệu một tác 
phẩm, một khúc nhạc, một cảnh đẹp hoặc mạt sát bọn giết thì giờ của ông, mỉa mai 
bọn làm áp phe, suốt đời chỉ lo kiếm tiền… 

Tóm lại, ông gặp chuyện gì nói chuyện đó, không sắp đặt trước, lan man y 
như trong một cuộc đàm thoại. Triết lý của ông, cũng như trong cuốn Thư ngỏ gởi 
tuổi đôi mươi là một triết lý lạc quan, khoan hòa, thực tế mà chân chính. Giọng của 
ông nghiêm trang, thanh nhã mà thân mật, dí dỏm, không ra vẻ dạy đời. Ông giỏi 
tâm lý, giàu kinh nghiệm; đọc ông ta thấy thích hơn là đọc tác phẩm khô khan của 
các triết gia, thích hơn cả là những trang tuy sâu sắc, nhưng cô đọng gần như châm 
ngôn của Alain, sư phụ của ông nữa. Vì ông gần chúng ta hơn. 

Nhưng muốn hưởng hết cái thú thì mỗi tối ta chỉ nên coi một bức thư thôi. 
Đọc chầm chậm, vừa suy nghĩ thì mất độ mười lăm phút, mười lăm phút đó đáng 
kể nhất trong mỗi ngày của ta vì ta được hiểu đời hơn, hiểu ta hơn và được đàm 
đạo với một danh sĩ bậc nhất của Pháp. 

Sài Gòn, ngày 15 tháng 8 năm 1970. 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Thư gửi người đàn bà không quen biết. 
NXB Văn hóa Thông tin tái bản quý 4/2007, tr. 5-7.  
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BÀI GIỚI THIỆU - 

Ý CHÍ SẮT ĐÁ 

(Loại: Gương danh nhân. NXB Thanh Tân xuất bản lần đầu 1971). 

 

“Cuộc du học của Huyền Trang thích thú vô cùng. Tới đâu ông cũng gặp 
những di tích của đạo Phật, tha hồ mà đọc kinh điển, mà thảo luận với các pháp sư 
và thỉnh giáo các vị tu hành uyên bác. 

Ông sống non mười năm ở Ấn, có dịp đi khắp nơi, được trông thấy bao nhiêu 
điều lạ, rồi bẩm sinh có óc nhận xét tinh tế, ghi cả lại trong du ký, thành một mớ tài 
liệu rất quý giá chẳng những giúp người Trung Hoa thời đó mà còn giúp những 
học giả thời nay hiểu Ấn Độ nữa. Chính René Grousset, tác giả cuốn Sur les traces 
de Bouddha cũng phải thán phục tài nhận xét của ông, coi ông vào hàng bác học 
danh tiếng nhất thời cổ”. 

NGUYỄN HIẾN LÊ.  
Sách đã dẫn, bìa 4. 

NXB Văn hóa Thông tin, tháng 9 năm 2000.  
 

Mục lục: 
1. Huyền Trang (602 sau công nguyên). Huyền Trang và công cuộc thỉnh 
kinh vô tiền khoáng hậu của nhân loại (tr. 5-58). 
2. Marcopolo. (1254-1323). Một nhà mạo hiểm Ý làm quan Trung Hoa và 
viết một tác phẩm để 500 năm sau mới xuất bản (tr. 59-84). 
3. Magelian (1480-1521) Người thứ nhất đã đi vòng quanh thế giới (tr. 85-
125). 
4. T. E. Lawrence (1888-1935). Một quân tử của phương Tây (tr. 126-183). 
5. Ông bà La Fayette (1757-1834 và 1759-1807). Hai ngôi sao trong thời 
Cách mạng Pháp (tr. 184-250). 
(NHĐ ghi thêm) 
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TỰA 

CHINH PHỤC HẠNH PHÚC 
(Loại: Cảo luận - Tùy bút. NXB Ca Dao xuất bản lần đầu năm 1971). 

BERTRAND RUSSELL: The conquest of Happiness. 
 NGUYỄN HIẾN LÊ dịch và đề Tựa 

 

Lâm Ngữ Đường trong cuốn The importance of living chê các triết gia 
phương Tây quá chú trọng tới các vấn đề viễn vông (như tranh luận nhau về sự tự 
tại của Thượng đế, sự bất diệt của linh hồn, bàn về hiện tượng, hiện sinh…) mà bỏ 
qua vấn đề quan trọng nhất, tức vấn đề phải sống ra làm sao: như vậy thật là phù 
phiếm, không khác một anh chàng chỉ ve vản một thiếu nữ mà không nghĩ tới 
chuyện xây tổ ấm với nàng. 

 

Bertrand Russell 

Lâm vẫn có tật hơi nói quá. Sự thực, thế kỷ nào một dân tộc phương Tây cũng 
có được vài triết gia danh tiếng đặt lại vấn đề nhân sinh, như thế kỷ này ở Pháp có 
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Alain, André Maurois, ở Đức có Luiser Rinser, ở Anh có Bertrand Russell… 
Những tác phẩm các nhà đó bàn về hạnh phúc, về nghệ thuật sống, đều được độc 
giả rất hoan nghênh, chỉ có các trường học và các giáo sư triết là không nhắc tới 
thôi. Chính lối dạy triết ở phương Tây mới đáng trách là chỉ “ve vản” cuộc sống, 
quá coi trọng trí dục. 

Bertrand Russell nhờ không ve vản cuộc sống mà sống thực sự, sống mãnh 
liệt, sống hăng say, sống chẳng riêng gì cho ông mà cho tất cả nhân loại, nên được 
thế giới ngưỡng mộ là “triết gia nhân bản vĩ đại nhất của thế kỷ”. Tiểu sử của ông 
tôi đã chép riêng trong một cuốn, sẽ xuất bản sau cuốn này, cho nên ở đây tôi chỉ 
xin giới thiệu quan niệm của ông về hạnh phúc. 

Trước hết chúng ta cần biết ông bẩm sinh có tinh thần rất tò mò mà rất độc 
lập, muốn tự tìm hiểu mọi vấn đề mà không chịu theo một tập tục nào cả, nếu ông 
không thấy là đúng, là hữu lý. Ông lại rất thành thực, can đảm phô bày hết ý nghĩa 
của mình, bất chấp dư luận, nên đã có hồi, gần trọn một xã hội, xã hội Mỹ, mạt sát 
ông thậm tệ là trụy lạc, vô liêm sỉ, dâm đãng, phản Chúa vân vân. Sự thực họ 
chẳng hiểu gì về ông cả: ông có một nền đạo đức rất cao, rất yêu vợ, yêu con, nhất 
là yêu toàn thể nhân loại như anh em của ông vậy. Ông đã bỏ đạo Ky Tô nhưng 
chắc Chúa Ky Tô phải nhận ông là con cưng của Ngài vì ở thế kỷ này chưa chắc có 
ai theo đúng đạo bác ái của Ngài hơn ông, ông không biết nhiều về đạo Phật, có tới 
bốn vợ, và khi nổi cơn giận, ông không chừa một ai, nhưng chắc đức Thích Ca 
cũng phải nhận ông là bậc La hán, vì suốt đời ông, ông “day dứt gần như không 
chịu nổi những đau khổ của nhân loại”. 

Nhờ ba đặc tính đó: tinh thần độc lập, can đảm và thương người, ông có một 
quan niệm độc đáo về nhân sinh, về hạnh phúc và tác phẩm Chinh phục hạnh phúc 
này không thể đem so sánh với bất kỳ một tác phẩm nào khác cùng loại được. Ông 
chỉ trình bày những suy tư riêng của ông, không cần viện lời dẫn nào của một triết 
gia nào cả. 

Ngay từ hồi năm tuổi, ông đã thấy đời dài quá, chán quá, tới tuổi thiếu niên, 
đã mấy lần ông muốn tự tử, nhưng rồi ông suy nghĩ về đời sống, cho rằng bổn 
phận đầu tiên của con người là chinh phục hạnh phúc, và trong mấy chục năm sau 
ông tìm những quy tắc để đạt được hạnh phúc, đem ra áp dụng, thấy có kết quả, 
mỗi ngày mỗi yêu đời thêm lên, càng về già càng yêu đời, “có thể nói rằng sống 
thêm được năm nào thì yêu đời thêm năm đó”. Năm 58 tuổi (1930) ông chép 
những suy tư cùng kinh nghiệm của ông thành cuốn này, với lòng tin tưởng rằng 
“rất ít người nhất định từ chối hạnh phúc, nếu họ có cách tìm được hạnh phúc”, mà 
cách ông đề nghị với chúng ta đã có hiệu quả đối với ông, thì càng đáng cho ta thử. 
Tôi không rõ đã có nhiều người thử chưa, chỉ biết cuốn Chinh phục hạnh phúc mới 
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xuất bản đã được hoan nghênh liền, đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ, và cho tới 
nay, sau hơn chục năm vẫn được in lại đều đều. 

Ông nhận như phần đông chúng ta rằng đau khổ một phần do ngoại giới, một 
phần do nội tâm, một phần do chế độ xã hội, một phần do tâm lý cá nhân, mà tâm 
lý cá nhân một phần lớn do chế độ xã hội gây nên. Ông đã viết nhiều cuốn khác đề 
nghị cải tạo lại xã hội, chẳng hạn các cuốn Quy tắc xây dựng lại xã hội (1916), 
Hôn nhân và luân lý (1929), Giáo dục và trật tự xã hội (1932)… không kể rất 
nhiều diễn văn và bài báo để tìm cách diệt chiến tranh, diệt thói bóc lột kinh tế… 
cho nên trong cuốn này ông muốn xét riêng về phương diện tâm lý cá nhân, hạn 
chế vấn đề một cách rõ rệt như sau: trong cái xã hội hiện tại, một người đủ ăn đủ 
mặc, có sức khỏe bình thường, không gặp những tai biến quá lớn lao, mà thấy khổ 
là do đâu? Làm sao tìm lại được hạnh phúc? 

Theo ông, có ba nguyên nhân chánh: 

1. Chúng ta chú ý tới bản thân nhiều quá, nghĩ tới mình nhiều quá, tự coi cá 
nhân mình là quan trọng, là trung tâm vũ trụ, quên rằng mình chỉ là một hạt cát 
trên địa cầu, mà địa cầu cũng chỉ là một hạt cát trong càn khôn; vì chỉ nghĩ tới 
mình nên chúng ta mới ham quyền năng, ganh tỵ, bất mãn về người, tự cho mình là 
bị người đời ghét bỏ, ngược đãi, có khi bất mãn về chính mình nữa. 

2. Chúng ta không hoạt động một cách quân bình, kẻ thì nhàn cư, nghỉ ngợi 
viễn vông, sinh ra phiền muộn; kẻ thì trái lại, hì hục làm việc suốt ngày, đêm cũng 
không nghỉ, tưởng rằng như vậy là “cạnh tranh để sinh tồn”, mà sự thực là cạnh 
tranh để có xe hơi, nhà lầu, có nhiều tiền để gởi ngân hàng, tức để hơn ông hàng 
xóm, để “thành công” theo quan niệm “man rợ” của người Mỹ: như vậy tất nhiên 
mệt mỏi, đau thần kinh, đau tim, đau bao tử… không hưởng thú ở đời được, làm 
cho cả những người chung quanh mình bị khổ lây. 

Hai nguyên nhân đó nhiều người đã nhắc tới rồi, nguyên nhân thứ ba dưới đây 
mới là phần can đảm nhất trong tư tưởng của ông. 

3. Chúng ta khổ vì chúng ta lệ thuộc tập tục và luân lý cổ truyền, thứ luân lý 
“tabu” (tabou), đầy những cấm kỵ vô lý, nhất là quá sợ dư luận, không dám sống 
theo ý ta: không trút bỏ được những mặc cảm tội lỗi do gia đình và xã hội dồn ép 
trong cõi tiềm thức của ta từ hồi ta còn bập bẹ. 

Trình bày những nguyên nhân chính của đau khổ đó rồi, ông đưa ra mấy quy 
tắc chinh phục hạnh phúc. Những quy tắc này rất đơn giản: phải yêu, yêu người 
thân, yêu đồng bào, nhân loại, chú ý càng nhiều tới sự vật chung quanh ta càng tốt, 
như vậy để khỏi suy nghĩ hoài về bản thân, phải hành động, làm cái gì có ích cho 
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nhân quần chứ đừng ganh đua để có nhiều tiền hơn ông hàng xóm, nếu có thất bại 
thì nên nhớ rằng còn những người khác, những thế hệ sau tiếp nối công việc của 
mình, mình chỉ là một giọt nước trong cái dòng sinh hoạt bất tuyệt thôi, chính dòng 
sinh hoạt này mới quan trọng, chứ cá nhân mình chẳng quan trọng gì cả; và phải 
can đảm đừng vội tin một giáo điều, một luân lý nào cả, phải đem lý trí và xét lại 
hết, tìm lấy một luân lý cho mình: luân lý đó là coi trọng hạnh phúc, hành động 
nào gây được hạnh phúc cho mình mà không có hại gì cho ai, thì dù xã hội cho là 
xấu xa, cũng cứ làm. 

Đó đại cương triết lý hạnh phúc của Bertrand Russell như vậy. Nó là triết lý 
tình thương và hành động, có tính cách duy lý, thực tế, tự do, can đảm, phản 
kháng, nhưng có những nét cao đẹp (như khi bàn về mục đích nhân sinh - chương 
XV, XVI) và đôi khi sâu sắc (như khi ông bảo con người có tâm hồn, muốn làm 
nên sự nghiệp phải tập chịu sự phiền muộn, buồn tẻ, chương VI). 

Những quy tắc đó, chính ông đã theo đúng. Tôi chỉ xin đơn cử chứng cứ dưới 
đây. Ông sinh trong một quý tộc bậc nhất của Anh, và cuối thời đại luân lý rất 
nghiêm khắc, thời đại Nữ hoàng Victoria: xã hội ông cho con người đàng hoàng thì 
không uống rượu, không hút thuốc, mà sự ân ái giữa vợ chồng chỉ là để có con nối 
dõi chứ không phải là nguồn hạnh phúc. Hồi mười lăm tuổi, ông thấy giáo điều này 
của đạo Ky Tô vô lý, nên sau ông bỏ đạo: ông ly dị bà vợ, và lại dám đề cao hôn 
nhân thí nghiệm, như vậy là chống lại toàn thể xã hội. Nhưng chính nhờ theo luân 
lý riêng của ông, can đảm sống theo lối ông, mà ông lần lần tìm được hạnh phúc: 
năm 80 tuổi, ông cưới bà Edith Finch và cuộc hôn nhân này thành công mỹ mãn. 
Ông tặng bà mấy câu này: (1) 

“Sau bao nhiêu năm cô độc, 
Bây giờ anh mới biết cuộc sống và ái tình. 
Bây giờ đây, nếu phải ngủ giấc ngàn thu 
Thì anh sẽ nằm xuống hoàn toàn mãn nguyện”. 

Rốt cuộc thế giới chẳng chê ông mà còn ngưỡng mộ ông. 

Năm 1950, ông được giải Văn chương Nobel về cuốn Hôn nhân và luân lý 
(viết năm 1929). 

Quả thực ông đã “chinh phục” được hạnh phúc. Dĩ nhiên, ai cũng muốn theo 
gót ông, phải tự xét trước đã xem có đủ bản lãnh và đức độ như ông không, kẻo mà 
thất bại. 
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Chính ông đã nói trước ở đầu sách: “Những công thức tôi sẽ trình bày với độc 
giả chỉ có giá trị duy nhất này là được sự quan sát và kinh nghiệm của bản thân xác 
nhận là đúng…”; “tôi không biết chắc có thể giúp được độc giả tìm được hạnh 
phúc không”, mỗi độc giả “phải đoán lấy chứng bệnh của mình rồi tìm phương trị”. 

Bertrand Russell là một giáo sư triết, một triết gia, nhưng khi viết cuốn này 
ông là một triết nhân. Tôi vẫn thích nghe lời đàm đạo của một triết nhân, vì giọng 
không đạo mạo như giọng các giáo sư mà cũng không độc đoán như giọng đa số 
các triết gia. 

Văn ông sáng sủa, xét chung, không trừu tượng, mà lại dí dỏm. Nhưng dầu 
sao, tác phẩm này cũng có tính cách triết lý, nên có chỗ cần phải suy nghĩ ít nhiều, 
không thể đọc một hơi như tiểu thuyết được. 

Muốn cho tác phẩm được phổ thông, tôi đã dịch thoát, cắt bớt nhiều đoạn 
ngắn không hợp với tinh thần, hoặc trình độ đa số độc giả, và thêm một ít chú 
thích, ngoài những chú thích tôi đã ghi rõ là của tác giả. Những chữ đặt trong dấu 
móc (…) cũng của tôi thêm vô. 

Không có nguyên tác tiếng Anh, tôi đành phải dùng bản dịch của nhà Payot 
(Paris). Tôi ngờ rằng bản dịch này có vài chỗ sai hoặc in lầm, nên tôi phải châm 
chước sau khi nêu ra để độc giả xét đoán. 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 10 năm 1971 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản của NXB Văn Hóa, tháng 12/1995, tr. 5-12. 

 
Bertrand Russell nhờ không ve vản cuộc sống mà 
sống thực sự, sống mãnh liệt, sống hăng say, sống 
chẳng riêng gì cho ông mà cho tất cả nhân loại, nên 
được thế giới ngưỡng mộ là “triết gia nhân bản vĩ đại 
nhất của thế kỷ”. Tiểu sử của ông tôi đã chép riêng 
trong một cuốn, sẽ xuất bản sau cuốn này, cho nên ở 
đây tôi chỉ xin giới thiệu quan niệm của ông về hạnh 
phúc. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
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TỰA 

LỢI MỖI NGÀY ĐƯỢC MỘT GIỜ 

(Loại: Chính trị - Kinh tế. NXB Thanh Tân xuất bản lần đầu 1971). 
RAY JOSEPHS. How to gain an extra hour every day. 

NGUYỄN HIẾN LÊ dịch và đề Tựa. 

Trong cuốn Les 40.000 heures - Inventaire de l’avenir, Jean Fourastié nhà 
kinh tế và xã hội nổi danh người Pháp, tiên đoán rằng tới cuối thế kỷ này, ít nhất là 
tại các nước kỹ nghệ phát triển mạnh, con người trung bình thọ được 80 tuổi, nghĩa 
là 700.000 giờ, mà chỉ phải làm việc để kiếm ăn độ 40.000 giờ thôi, vì lúc đó, nhờ 
những tiến bộ kỹ thuật, số giờ làm việc mỗi tuần rút xuống còn 30, mỗi năm làm 
việc 40 tuần, và làm việc độ 33 năm (tới tuổi 65) thì về hưu. 

Lời tiên đoán của ông có thể tin được lắm, mới cuối thế kỷ trước, thợ thuyền 
châu Âu còn phải làm việc 10 - 12 giờ một ngày, 6 ngày một tuần và 52 tuần mỗi 
năm, thì bây giờ họ chỉ còn phải làm 40 hay 45 giờ mỗi tuần và 50 tuần mỗi năm; 
sau này nhất định số giờ làm việc sẽ rút xuống nữa, nên nhiều nhà bác học đã 
mừng rằng nhờ máy móc nhân loại sắp đạt được một nền “văn minh nhàn rỗi”, 
“nền văn minh hưởng thụ”, nhưng rồi lại lo không biết nhân loại sẽ làm cách nào 
tiêu cho hết số thì giờ nhàn rỗi đó, để khỏi “nhàn cư vi bất thiện”. 

Họ lý luận rất chặt chẽ, đưa ra đủ các thống kê, tôi không thể bác vào đâu 
được, nhưng nhìn xã hội hiện tại, tôi thấy kỹ thuật càng tiến bộ bao nhiêu, đời 
người đã chẳng được nhàn rỗi mà còn bận rộn bấy nhiêu, ai cũng phàn nàn rằng 
chẳng có một phút nào nhàn cả. Trước thế chiến vừa rồi, đời sống của chúng ta ung 
dung, bây giờ đã hóa ra vất vả, mà ở Paris, New York, hay Tokyo, thiên hạ còn vội 
vàng, chạy đua với đồng hồ gấp mấy chúng ta nữa. Vậy thì cái việc lo “nhàn cư vi 
bất thiện” chưa gấp bằng cái việc tính toán, thu xếp sao cho mỗi ngày có được một 
vài giờ rảnh để nghỉ ngơi hoặc làm những việc mình thích. 

Số giờ cho mình hưởng mỗi ngày đã nhất định là 24, không thể kéo dài ra 
được hay mua thêm được; muốn được chút giờ rảnh thì ngoài giải pháp giản dị hóa 
lối sống chỉ còn có cách khéo tổ chức để làm cho mau xong - mà vẫn có kết quả, 
những việc không thể không làm được. Vì vậy hơn hai chục năm nay tôi rất chú ý 
tới môn “Tổ chức công việc” để soạn bốn cuốn phổ thông về môn đó: 

Tổ chức công việc theo khoa học; Tổ chức gia đình; Tổ chức công việc làm ăn 
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Kim chỉ nam của học sinh (Tổ chức công việc học). 

Hôm nay tôi dịch cuống How to gain an extra hour every day của Ray 
Joselphs để giúp độc giả biết cách tổ chức đời sống hằng ngày. 

Tác giả đứng về phương diện hoàn toàn thực tế, tránh lý thuyết dài dòng, 
tránh các điều khái quát vì trong việc tổ chức đời sống hằng ngày, một việc có tính 
cách đặc biệt cá nhân, mỗi người phải xét trường hợp riêng của mình, cách sống 
riêng của mình mà tìm lấy một phương pháp, miễn là đừng quên mục tiêu này: 
trước khi làm một việc phải nghĩ kỹ xem công việc đó cần thiết không, có cách nào 
làm cho đỡ phí sức, đỡ phí thời giờ mà kết quả tốt đẹp hơn không? 

Để giúp chúng ta tự tìm lấy một phương pháp, tác giả chép lại cho ta rất nhiều 
kinh nghiệm của mọi hạng người từ các chính trị gia như Churchill, Eisenhower, 
các nhà kinh doanh như Ford II, Charlotte Montogomery, tới các chủ báo, các quân 
nhân, văn sĩ, nghệ sĩ, y sĩ, kỹ sư… trong mọi ngành hoạt động, từ việc viết thư, tiếp 
khách, tổ chức một cuộc hội thảo tới việc làm bếp, đi xa, dời nhà, dạy con v.v… 

Hầu hết là những điều chúng ta có thể áp dụng ngay được sau khi sửa đổi một 
chút cho hợp với hoàn cảnh của mình; chỉ có vài đoạn bàn về sự ích lợi của các thứ 
máy tối tân như máy điện thoại có truyền hình, máy rửa chén… hiện nay ở nước ta 
ít ai biết, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ có người dùng tới. 

Ích lợi nhất của cuốn này là giúp chúng ta suy nghĩ. Đầu chương cuối (chương 
XV), tác giả viết: “Tôi không có ý làm cho bạn thành một cái máy tuyệt hảo, bộ 
phận rất tinh vi, chạy đúng từng phút, từng giây, không khi nào sai. Tôi lại càng 
không cố ý làm cho bạn phải nô lệ các phương pháp cứng nhắc. Tôi chỉ muốn đưa 
cho bạn soi tấm gương của một số người có tên tuổi nhờ khéo tổ chức mà dùng 
được tới mức tối đa số vốn hai mươi bốn giờ mỗi ngày”. 

Nghĩa là ông nhắc ta đừng nghe hẳn ông mà cũng đừng theo đúng phương 
pháp của một người nào. Ông chỉ muốn gợi ý cho ta thôi. Đọc mấy trăm kinh 
nghiệm chép trong sách nếu bạn chỉ nhớ được mỗi điều này: bất kỳ công việc gì 
cũng có nhiều cách làm mà cách ta quen làm chưa chắc đã là tiện nhất, tốt nhất, thì 
sách cũng đã là có ích rồi; nêu bạn lại suy nghĩ mà tìm được một cách mới hoàn 
thiện hơn thì quả thực là sách thực sự đã có ý nghĩa trong cuộc đời của bạn đấy. 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 

NXB Văn hóa Thông tin, tháng 11/2000, tr. 5-8. 
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TỰA 

SỐNG THEO SỞ THÍCH THÌ SẼ SỐNG LÂU 

 

 (Loại: Tự luyện đức trí. NXB Thanh Tân xuất bản lần đầu năm 1971). 
Bác sĩ PETER J. STEINCROHN. Your life to enjoy. 

NGUYỄN HIẾN LÊ dịch và đề tựa 

Mới đọc lời giới thiệu của bản tiếng Pháp, tôi nghĩ bụng: anh chàng này lập 
dị chăng? Là lang băm chăng? Bác sĩ gì mà viết sách khuyên người ta cứ sống theo 
sở thích, muốn ăn cho sướng miệng thì ăn, muốn uống rượu thì uống, muốn hút 
thuốc thì hút, mà muốn nằm dài ra suốt ngày thì cứ nằm! Từ xưa tới nay, bác sĩ nào 
cũng cấm chúng ta đủ thứ, bắt chúng ta phải sống đúng phép vệ sinh mà sao ông 
Peter J. Steincrohn này lại ăn nói ngược đời như vậy? Nhưng đọc xong lời mở đầu 
tôi thấy ông không phải là lang băm. Ông đã hành nghề trong mấy chục năm, đông 
thân chủ - điều đó chưa đủ đảm bảo gì cả - ông lại diễn thuyết, viết báo viết sách 
dạy người ta đề phòng bệnh tật. Có lang băm nào lại nghĩ tới việc từ thứ lập ngôn 
đó? 

Rồi khi đọc hết cả mười chương, chương nào cũng thích thú - vì giọng văn 
ông rất hóm hỉnh - tôi nhận rằng đã ngờ oan ông. Ông can đảm chống lại ý kiến đại 
đa số các bạn đồng nghiệp của ông, làm cái đích cho bao nhiêu mũi tên tẩm độc mà 
không sờn lòng, nhưng chống lại một cách có lý, đầy lương thức, chứ không lập dị. 

Trong mười chương về mười vấn đề, vấn đề nào ông cũng xét cả hai phương 
diện: lợi và hại, khi nào lợi, khi nào hại, hại cho ai? Tại sao? Chẳng hạn, vấn đề 
uống rượu - uống nhiều thì có hại, tuổi trẻ không nên tập uống rượu nhưng đã 
ngoài bốn mươi tuổi mà chưa hề thích uống rượu thì không sợ thành nghiện nữa, 
và nếu hay ưu tư, kém ăn, khó ngủ thì có thể uống mỗi ngày một vài ly nhỏ, miễn 
là không bị những bệnh đau tim, loét bao tử động mạch viêm v.v… 

Về vấn đề thể thao cũng vậy, dưới 30 tuổi nên tập thể thao - hồi trẻ ông là một 
thể thao gia - nhưng vào 40 tuổi, nếu không thích vận động mà thích nằm ghế xích 
đu thì đừng nên đua đòi người ta, đừng sợ dư luận mà miễn cưỡng chạy nhảy, tập 
tành hại hơn là có lợi. 

Chủ trương của ông là không có một quy tắc bất di bất dịch nào áp dụng cho 
mọi người được mà cũng không có phương pháp trị bệnh nào công hiệu cho mọi 
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bệnh nhân. Mập quá thì hại cho tim, cho động mạch, cần phải bớt ăn cho sụt cân, 
nhưng một bà già bảy chục tuổi dù có dư ba, bốn chục ký lô thì cũng đừng nên bắt 
bà ta thay đổi cách ăn uống và lối sống. Hóa công đã cho bà mập mà cũng thọ thì 
công trình của Hóa công tuyệt hảo rồi, đừng theo sở kiến hẹp hòi, nông cạn của ta 
mà đòi sửa đổi, chỉ lợn lành hóa lợn toi thôi. Trong sách còn những lời khuyên 
khác sáng suốt, xác đáng như vậy. Ông không lập dị chút nào cả. 

Đáng quý hơn nữa là ông có một nhân sinh quan rất khoáng đạt. Trong Lời 
mở đầu, ông viết: Triết lý của tôi như vầy: chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Hôm 
qua là dĩ vãng, ngày mai là hy vọng, hôm nay là đời sống. Mỗi ngày chúng ta cứ 
sống cho thỏa thích, nếu không thì không phải là sống. Chỉ có mỗi một quy tắc mà 
bạn phải theo là quy tắc của cổ nhân: đừng thái quá. 

Trong chương VII, xét về bệnh ưu tư của thời đại, ông khuyên: Khi bạn kiếm 
được nhiều tiền quá, danh vọng cao quá, thiên hạ cúi rạp xuống chào bạn, bạn thử 
đặt lên bàn cân xem: một bên là sự thành công, một bên là sức khỏe bị tiêu mòn, 
gia đình không vui, bạn bè thưa thớt, bên nào nặng, bên nào nhẹ? Bây giờ đã 
thành công rồi, bạn có chịu trả một giá đắt như vậy để mua cái danh lợi hão huyền 
kia nữa không? 

Thực thích thú mà được nghe một bác sĩ - nổi tiếng là duy vật - nói như vậy. 
Ông Peter J. Steincrohn không phải chỉ là một bác sĩ mà còn là một triết nhân nữa. 

Tôi nhận thấy khoa học Tây phương sau một hai thế kỷ thắng được thiên 
nhiên trong vài khu vực mà sinh ra tự hào coi thường thiên nhiên, thì từ sau thế 
chiến vừa rồi đã bắt đầu tự nhận là lầm lẫn, đôi khi muốn trở về với thiên nhiên. 
Chẳng hạn trong việc trồng trọt, chăn nuôi người ta đã ngờ rằng dùng nhiều chất 
hóa học để diệt trùng bồi bổ cho cây và súc vật mau lớn chưa chắc là có lợi mà có 
thể có hại. Về sự nuôi trẻ, xưa người ta khuyên phải cho bú, cho ngủ đúng giờ, cấm 
trẻ bú tay, ngày nay người ta chủ trương ngược lại, như các ông bà ta ngày xưa: trẻ 
đòi bú thì cho bú, buồn ngủ thì cho ngủ, tha hồ được nút cái núm cao su. Về y 
khoa, nhiều bác sĩ đã cảnh cáo không nên mỗi mỗi đè bệnh nhân ra cắt hạch hầu 
long ruột dư, hoặc cắt cả trái mật, bao tử như vậy trái với thiên nhiên, sẽ mang họa 
vì công trình nào của thiên nhiên cũng hoàn hảo. Phải tìm ra nguyên nhân của bệnh 
về thể chất và về tinh thần, tâm lý do đó mà môn tâm lý y học hiện nay đang được 
coi trọng. 

Ông Peter J. Steincrohn thuộc hạng bác sĩ tiên tiến đó, khi ông khuyên người 
ta sống theo thiên nhiên, nghĩa là một cách điều độ và hợp với bản tính của mỗi 
người. 



NGUYỄN HIẾN LÊ – ĐẶC TÀI VIẾT TỰA SÁCH. Tập I * * 238 
 

Tôi tin rằng, đọc cuốn này, độc giả sẽ hiểu được phần nào xu hướng tự nhiên 
của mình, tìm được một lối sống thích hợp với mình, vẫn tin khoa học nhưng 
không tận tín những thuyết chưa được chứng minh hẳn hoi, mà nhờ vậy mà hết lo 
ngại, hưởng đời được nhiều hơn, sống lâu hơn. Sau cùng, tôi cần xin lỗi độc giả - 
tôi không phải là nhà chuyên môn, nhiều danh từ y khoa dịch chắc không đúng, để 
độc giả khỏi hiểu lầm, tôi phải ghi thêm tiếng Pháp ở bên. 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 12 năm 1970. 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Theo bản của NXB Tổng hợp An Giang, tháng 4/1989, tr. 5-8. 

 

* Triết lý của tôi như vầy: chúng ta chỉ sống có 
một lần thôi. Hôm qua là dĩ vãng, ngày mai là 
hy vọng, hôm nay là đời sống. Mỗi ngày chúng 
ta cứ sống cho thỏa thích, nếu không thì không 
phải là sống. Chỉ có mỗi một quy tắc mà bạn 
phải theo là quy tắc của cổ nhân: đừng thái 
quá. 

 

* Trong chương VII, xét về bệnh ưu tư của thời đại, ông 
khuyên:  

Khi bạn kiếm được nhiều tiền quá, danh vọng 
cao quá, thiên hạ cúi rạp xuống chào bạn, bạn 
thử đặt lên bàn cân xem: một bên là sự thành 
công, một bên là sức khỏe bị tiêu mòn, gia đình 
không vui, bạn bè thưa thớt, bên nào nặng, bên 
nào nhẹ? Bây giờ đã thành công rồi, bạn có 
chịu trả một giá đắt như vậy để mua cái danh 
lợi hão huyền kia nữa không? 

                                        NGUYỄN HIẾN LÊ 
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TỰA 

33 CÂU CHUYỆN VỚI CÁC BÀ MẸ 

(Loại: Giáo dục - Giáo khoa. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu năm 1971).  
Bác sĩ BENJAMIN SPOCK. Dr Spock talks with mothers.  

 

Ở nước ta, tên tuổi bác sĩ Benjamin Spock còn xa lạ, nhưng ở Mỹ và châu 
Âu, không một người có học nào không biết những tư tưởng giáo dục nhi đồng 
cùng những hoạt động cho hòa bình của ông. 

Ông sinh năm 1903 ở New Haven (tiểu bang Connecticut, miền Đông Hoa 
Kỳ) trong một gia đình nề nếp, dạy con rất nghiêm khắc. Thân phụ ông không gia 
nhập một câu lạc bộ nào, không đi chơi đâu buổi tối, thân mẫu ông vốn rất thích 
đánh bài, vậy mà từ khi sinh ông, bỏ hẳn thú vui đó, sợ làm gương xấu cho con. 
Ông tên là Benjamin (con út, cũng có nghĩa là con cưng), là con cả một gia đình 
sáu anh em, và từ nhỏ ông đã săn sóc, dạy dỗ các em như thể thay cha mẹ vậy. 

Từ năm 1920 đến năm 1929, ông học ở Đại học Yale, rồi Đại học Columbia, 
đỗ đầu Y khoa bác sĩ. Trong thế chiến thứ nhì, ông làm y sĩ phân tích tâm lý trong 
Hải quân; từ 1947 đến nay ông làm giáo sư dạy về môn Thần kinh bệnh và môn 
Nhi khoa ở các Đại học Minnesota, Pittsburgh, Clevand… Năm 1946, ông bắt đầu 
nổi tiếng nhờ cuốn Baby and child care (Cách săn sóc em bé) trong đó ông áp 
dụng những tri thức mới mẻ trong các môn Thần kinh bệnh, Phân tâm và Nhi khoa 
để cải thiện cách nuôi trẻ và dạy trẻ. Sách được hoan nghênh nhiệt liệt, đứng vào 
loại bán chạy nhất sau Thánh kinh, được dịch ra hai mươi sáu ngoại ngữ, ở Mỹ đã 
bán được hai mươi hai triệu cuốn, ở Pháp một triệu rưỡi cuốn. 

Nguyên tắc của ông là nuôi em bé phải tùy theo nhu cầu bản tính mỗi đứa, nếu 
cho chúng bú, ngủ đúng giờ giấc, không sai một phút thì có thể bất lợi cho sự tiêu 
hóa và tính nết của nó. Nhưng nhiều bà mẹ không hiểu ông, cho trẻ được tự do thái 
quá, nó đòi ăn lúc nào cũng được, đòi thức tới giờ nào cũng được, rốt cuộc thành 
nô lệ con cái; cho nên trong các lần tái bản, ông sửa đổi lại, nhấn mạnh vào điểm: 
cha mẹ không nên chế ngự con, nhưng phải giữ uy quyền của mình, phải tập cho 
trẻ trọng kỷ luật. 

Năm 1961, ông bổ túc cuốn trên, mở rộng vấn đề, chỉ cho các bà mẹ cách săn 
sóc con, dạy con chẳng riêng trong tuổi nhi đồng mà cả cho tới khi chúng 15 tuổi. 
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Lần này ông đổi nhan đề là Dr. Spock talks with mothers (Bác sĩ Spock nói chuyện 
với các bà mẹ). 

Tôi chưa thấy một cuốn kim chỉ nam cho các bà mẹ nào đầy đủ như cuốn này. 
Trong một phần tư thế kỷ vừa săn sóc cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em, vừa 
làm cố vấn cho các cơ quan giáo dục, các hội phụ huynh, ông nhận được không 
biết bao nhiêu thư từ, nghe được không biết bao nhiêu lời tâm sự của các bậc cha 
mẹ, cho nên ông hiểu hết những thắc mắc chính của họ, phân tích những thắc mắc 
đó, tìm nguyên nhân để giúp họ giải quyết một cách ông cho là hợp tình hợp lý. 

Coi bảng mục lục, độc giả sẽ thấy ông đề cập tới bảy vấn đề từ sức khỏe của 
trẻ, tới tâm lý, các tật xấu, các nỗi sợ hãi, ưu tư, sự phát hiện của lương tâm, nhu 
cầu được che chở mà vẫn được tự do của chúng; ông lại không quên vấn đề làm 
cho các bậc cha mẹ khắp thế giới - nhất là ở nước ta - hiện nay đang lo ngại, tức 
nạn thiếu nhi phạm pháp mỗi ngày mỗi bành trướng. 

Chủ trương của ông sáng suốt, có nhiều lương tri, trung dung mà lạc quan. 
Theo ông, điều quan trọng nhất là gia đình hòa thuận, cha mẹ phải yêu con, nghĩa 
là tìm hiểu chúng, trời sinh chúng ra sao thì vui vẻ nhận chúng như vậy, đừng nhồi 
nén chúng theo ý riêng của mình; nhưng yêu không có nghĩa là nhu nhược, mà trái 
lại phải cương quyết ngăn cấm khi chúng mới bắt đầu làm những điều bậy mà ta 
không tha thứ được, vì cho tới khi chúng trưởng thành, luôn luôn chúng cần được 
hướng dẫn, và nếu ta để cho chúng quá tự do thì chúng sẽ hoang mang, khổ sở, có 
thể oán ta nữa. Cha mẹ nào chẳng muốn cho con sung sướng, “nhưng chỉ muốn 
cho chúng sung sướng thôi thì không đủ, phải đào tạo tinh thần cho chúng nữa”; 
chúng chỉ có thể sung sướng được khi chúng có được một tinh thần lành mạnh. 

Ông là một y sĩ chuyên về khoa phân tâm, và nhiều chương trong cuốn này 
giảng về sự phát triển tình dục, về một số mặc cảm của trẻ có thể làm cho một số 
độc giả chưa quen với học thuyết Freud thấy khó chịu. Hiện nay một số nhà bác 
học - như bác sĩ Raymond Mande, người đề tựa bản dịch ra tiếng Pháp của cuốn 
Dr. Spock talks with mothers - mới chỉ coi học thuyết Freud như một giả thuyết có 
mạch lạc nhất tạm giảng được nhiều thói “kỳ cục”, nhiều sự “thác loạn” của trẻ 
thôi. Riêng tôi, tôi cũng không tin hẳn và cho rằng trẻ em Việt Nam trong những 
gia đình còn giữ được ít nhiều truyền thống, có tâm trạng bình thường hơn đa số 
trẻ em Âu Mỹ. Nhưng khi lược dịch - nếu dịch hết sách sẽ dày gấp đôi - tôi phải 
giữ những ý chính của tác giả, chỉ thỉnh thoảng đưa vài nhận xét riêng trong các 
cước chú. Và tôi cũng xin độc giả nhớ rằng, chính tác giả, trong chương cuối, đã 
khuyên chúng ta đừng quá tin những lời cảnh giới của các nhà chuyên môn về tâm 
lý trẻ em mà hóa ra nhút nhát, không dám cương quyết với chúng. Nghĩa là chúng 
ta nên biết thuyết của Freud để dễ hiểu trẻ, mà khoan dung một chút, nhưng trong 
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sự dạy dỗ, chúng ta vẫn phải giữ uy quyền của ta như trong các gia đình nề nếp. 
Tinh thần trung dung của ông ở đó, chấp nhận cái mới mà không từ bỏ hết những 
cái cũ. Chính vì vậy mà tôi tin rằng phương pháp dạy trẻ của ông, thích hợp với xã 
hội ta lúc này: chúng ta sẽ đào tạo được những thanh niên có tinh thần tự do, tự chủ 
và độc lập mà vẫn trọng kỷ luật. 

Trên kia tôi đã nói bác sĩ Benjamin Spock còn nổi danh về những hoạt động 
cho hòa bình. Tuy cuốn này chỉ bàn về giáo dục, nhưng độc giả biết thêm được 
những hoạt động đó của ông thì sẽ hiểu tinh thần nhân bản của ông hơn và cũng tin 
ông hơn. Năm 1962, ông làm Phó chủ tịch phong trào chống vũ trang nguyên tử, 
vậy ông là đồng chí của Bertrand Russell. 

Khi Lyndon Johnson ra tranh cử Tổng thống với Bary Goldwater, ông vui vẻ 
ủng hộ vì Johnson hứa với cử tri sẽ chặn đứng cuộc leo thang chiến tranh Việt 
Nam. Nhưng chỉ vài ba tháng sau, Johnson trở cờ, lại leo thang, ông bực tức viết 
thư mạt sát Johnson dữ dội, và hăng hái tăng gia hoạt động cho hòa bình, mạnh gấp 
bốn thời trước. Ông mở một cuộc điều tra về “tội ác chiến tranh” tại Việt Nam, 
năm 1967 thảo một thông điệp, thu thập được ba ngàn chữ ký, tán thành sự phản 
chiến của một số lớn thanh niên Mỹ, quyên tiền nhờ luật sư bênh vực những người 
bị đưa ra tòa vì phản chiến. 

Vì vậy, tháng giêng năm 1968, Johnson bỏ tù ông, ông vui vẻ vào khám, và 
trong một cuộc phỏng vấn của báo Express năm 1970, ông nhắc lại chuyện đó, 
bảo: “Johnson bỏ tù tôi là lầm. Trước đó tôi cổ động cho hòa bình chỉ trong một 
phòng nhỏ hẹp với 150 thính giả, mỗi lần quyên được 100 đôla. Ở tù ra, tôi được 
công chúng tín nhiệm hơn, mỗi lần nói chuyện có từ 2.000 đến 3.000 người đến 
nghe và quyên được 2.000 đôla vào công việc hòa bình”. 

Hiện nay ông vẫn còn hoạt động cho phong trào. Linh mục Norman Vincent 
Peale, người thân thiết của Tổng thống Nixon, thấy thanh niên theo ông càng 
nhiều, tố cáo ông là lối “giáo dục nhi đồng vô trách nhiệm, thiếu kỷ luật” của ông 
đã “tạo nên những kẻ chủ hòa, bất phục tòng, phản kháng chiến tranh Việt Nam”. 
Đọc cuốn này, độc giả sẽ thấy lời đó chỉ là một lời vu cáo không bằng cớ. 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 8 năm 1971. 
Theo bản của NXB Văn hóa Thông tin, 3/2012. 
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TỰA 

CHẤP NHẬN CUỘC ĐỜI 

(Loại: Cảo luận - Tùy bút. NXB Thanh Tân xuất bản lần đầu 1971). 
LUISE RINSER. Dire oui à la vie.  

NGUYỄN HIẾN LÊ dịch và đề Tựa. 
 

Quyển sách giúp chúng ta tìm được một ý nghĩa của cuộc đời.  
Tạo được hạnh phúc cho bản thân và tha nhân. 

 
 

Ai là người biết suy tư thì bước qua một tuổi nào đó, ít gì trong đời cũng có 
một vài lần thắc mắc về đời sống, lối sống của mình, xét lại xem những điều mà từ 
trước mình vẫn tin là đúng, là thiện - tin một cách dễ dàng vì chịu ảnh hưởng của 
giáo dục, của tập tục - có thực là đúng, là thiện không, cư xử với mọi người như 
vậy có hợp lý không, dạy con như vậy có hợp lý không, đối với một chính quyền 
độc tài thái độ phải ra sao, thế nào là yêu nước, khi nào nên giúp người, kiếm tiền 
để làm gì đây và sống để làm gì đây? v.v… 

Nếu là một vĩ nhân thì sau những lần trầm tư đó, như đức Thích Ca dưới gốc 
bồ đề, đức Ky Tô ở trong núi - chẳng những nhân sinh quan thay đổi hẳn mà còn 
gây được một cuộc cách mạng trong xã hội, ảnh hưởng tới hậu thế nữa. Không 
phải là một vĩ nhân thì sau vài đêm trằn trọc hoặc vài ngày thơ thẩn bên bờ suối, 
trên bãi biển, ta cũng tìm lại được sự bình tĩnh trong lòng, ta thỏa thuận với ta hơn, 
do đó, thỏa thuận với đời hơn, vì sự bất mãn về đời, nguyên do chỉ tại sự bất mãn 
về bản thân ta, tại ta sống mâu thuẫn với những quy tắc của ta, chứ không có gì 
khác. Thường thường, phải gặp một tai họa, chúng ta mới ôn lại tất cả dĩ vãng, xét 
lại tất cả những tin tưởng của mình một cách triệt để, và khi cuộc khủng hoảng qua 
rồi, mười người thì có tới chín người tìm lại được lẽ sống, hân hoan thốt lên câu: 
“Đời vẫn là đáng sống”. 

Tác giả Luise Rinser, mà tôi đoán là một người Đức gốc Do Thái, ngay từ hồi 
nhỏ, đã có tinh thần độc lập. Không tin hết những lời gia huấn rất nghiêm khắc, lớn 
lên sống một đời rất chìm nổi, một lần bị Đức Quốc Xã bắt giam, suýt bị xử tử, hai 
đời chồng - chồng trước chết, chồng sau ly dị - chín lần phải rời những căn nhà 
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gian lao mới xây dựng được, rốt cuộc bỏ nước Đức, cũng không qua Israel mà xin 
cư trú ở Ý, tóm lại đã chịu nhiều cuộc khủng hoảng về tinh thần, nên đã có dịp suy 
tư về cuộc sống mà tìm ra một nhân sinh quan không bi mà cũng không lạc một 
cách dễ dãi, nhưng can đảm, nhân từ và thông minh. 

Trong tập này, bà ghi những suy tư đó lại. Từ những vấn đề lớn lao như ý 
nghĩa của đời sống, sự tự do, sự an toàn của con người, thân phận con người… tới 
những vấn đề lặt vặt, nhưng không phải là không quan trọng, như thế nào là lễ độ, 
can đảm, nói dối, phải cư xử với thanh niên ra sao, báo ân báo oán ra sao, viết thư 
từ ra sao nữa… vấn đề nào bà cũng đem ra đặt lại, dùng những kinh nghiệm bản 
thân cùng kinh nghiệm tha nhân, người xưa và người nay, để xét lại, tìm một thái 
độ hợp lý, nhất là hợp thời vì bà nhận rằng trong thời đại đầy những biến chuyển 
này, có những chân lý xưa chấp nhận được nay phải bỏ, hoặc ít gì cũng phải giải 
thích lại, và có những ý mới ta không sao bác được, dù muốn hay không thì cũng 
phải “làm quen” với nó. Bà bảo: 

“Bất kỳ cái gì mới mẻ - kể cả thế hệ mới với lối sống đặc biệt của họ - cũng 
làm cho ta thấy chướng vì nó đảo lộn các thói quen của ta, buộc ta phải so sánh, xét 
lại lối sống của ta, và dám bảo thẳng vào mặt ta rằng ta lạc hậu. 

(…) Nhưng chúng ta phải can đảm nhìn thẳng vào nó, thẳng thắn đối thoại với 
nó. Vấn đề không phải là thích hay không. Điều quan trọng là ta phải khách quan 
tìm trong nó cái yếu tố của sự tiến bộ”. 

Nhưng như vậy không có nghĩa là ta phải chấp nhận tất cả những cái mới, từ 
bỏ tất cả những cái cũ, để khỏi lạc hậu. Không, ta chỉ nên theo cái mới khi nó 
không trái với những quy tắc căn bản của luân lý. Độc giả sẽ bảo: “Từ khi có 
thuyết tương đối của Einstein thì người ta thấy cái gì cũng tương đối hết, gọi là tốt 
thì chỉ tốt trong một vài hoàn cảnh nào đó, với những điều kiện nào đó thôi. Phải, 
luật tương đối đã chuyển từ môn vật lý qua môn triết lý, nhưng đem áp dụng vào 
luân lý thì chỉ là một sự thoái thác tầm thường, vì có những quy luật bất biến về 
luân lý, mà những quy luật này, theo Luise Rinser, là sự liên đới giữa nhân loại và 
lòng yêu thương tha nhân; không một hành động nào của một người mà không ảnh 
hưởng xa hay gần tới những người đồng thời và những người tới sau; và một người 
bất kỳ là ở đâu đều đồng cam cộng khổ với nhau, nên phải yêu nhau. 

Bà nhấn mạnh nhiều lần về điểm đó, và đọc xong tôi có cảm tưởng rằng bà 
đáng gọi là một người văn minh mà tác phẩm của bà có thể so sánh được với cuốn 
Một nghệ thuật Sống của André Maurois, Sống đẹp của Lâm Ngữ Đường chứ 
không thuộc vào các loại học làm người bày nhan nhản trong các hiệu sách. Văn 
của bà cũng hấp dẫn, không có cái giọng nặng nề dạy đời của một nhà luân lý, mà 
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hóm hỉnh, nhẹ nhàng, thông minh, tế nhị, không lý thuyết dài dòng mà dẫn nhiều 
kinh nghiệm cụ thể, nhiều giai đoạn [?] lý thú, không độc đoán đưa ý kiến riêng mà 
đàm đạo với ta, phân tích mỗi vấn đề để cùng với ta tìm ra một kết luận. 

Cho nên tôi vui vẻ giới thiệu tác phẩm của bà với độc giả. Tác phẩm hơi dày, 
tôi đã bỏ bớt độ mười bài, và cũng như nhiều cuốn khác trong loại này tôi tìm cách 
chuyển qua tiếng Việt chứ không dịch sát. Tôi tin rằng ở thời này làm người mà 
được như bà thì quý lắm rồi: Chúng ta vừa tìm được một ý nghĩa cho cuộc đời, vừa 
tạo được hạnh phúc cho bản thân, mà cho bản thân cũng tức là cho tha nhân. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản NXB Đồng Tháp, tháng 8/1995, tr. 7-10. 

 
Nếu là một vĩ nhân thì sau những lần trầm tư 
đó, như đức Thích Ca dưới gốc bồ đề, đức Ky 
Tô ở trong núi - chẳng những nhân sinh quan 
thay đổi hẳn mà còn gây được một cuộc cách 
mạng trong xã hội, ảnh hưởng tới hậu thế nữa. 
Không phải là một vĩ nhân thì sau vài đêm trằn 
trọc hoặc vài ngày thơ thẩn bên bờ suối, trên 
bãi biển, ta cũng tìm lại được sự bình tĩnh 
trong lòng, ta thỏa thuận với ta hơn, do đó, 
thỏa thuận với đời hơn, vì sự bất mãn về đời, 
nguyên do chỉ tại sự bất mãn về bản thân ta, 
tại ta sống mâu thuẫn với những quy tắc của 
ta, chứ không có gì khác. Thường thường, phải 
gặp một tai họa, chúng ta mới ôn lại tất cả dĩ 
vãng, xét lại tất cả những tin tưởng của mình 
một cách triệt để, và khi cuộc khủng hoảng qua 
rồi, mười người thì có tới chín người tìm lại 
được lẽ sống, hân hoan thốt lên câu: “Đời vẫn 
là đáng sống”. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
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TỰA 

THẾ GIỚI NGÀY NAY &  
TƯƠNG LAI NHÂN LOẠI 

(Loại: Triết học. NXB Ca Dao xuất bản lần đầu năm 1971). 
BERTRAND RUSELL. NGUYỄN HIẾN LÊ dịch theo bản tiếng Pháp... 

 

Berttrand Russell và Albert Einstein có những điều trái ngược nhau như mặt 
trời và mặt trăng. 

Russell thuộc dòng dõi quý phái Anh rất lâu đời. Einstein thuộc một gia đình 
trung lưu Do Thái, làm thương mại và công nghệ. 

Russell gầy ốm, môi mỏng dính, miệng chua chát, mắt cú vọ soi mói; Einstein 
hơi đẫy đà, nét mặt cân đối, phúc hậu, mắt lúc nào cũng như mơ mộng. 

Russell hoài nghi, đam mê, bướng bỉnh, tàn bạo; Einstein rất tin tưởng (Cái 
trật tự trong vũ trụ), vui tính, ôn hòa, hiền từ. Gặp Russell chúng ta ngài ngại, 
muốn lánh xa, còn gặp Einstein thì chúng ta muốn siết chặt tay hoặc ôm lấy ngay. 

Russell là một chiến sĩ khấy động quần chúng, chỗ hoạt động thích hợp nhất 
cho ông là công viên Trafalgar; Einstein là một nhà tư tưởng, ghét cảnh ồn ào, chỉ 
thích suy tư trong một phòng tĩnh mịch bề bộn sách vở. 

Vậy mà hai nhà đó vẫn quý mến nhau, là đồng chí của nhau, thân với nhau 
nữa (mặc dầu chỉ gặp nhau vài lần ở Princeton, Mỹ), nhờ có nhiều điểm giống 
nhau. 

Cả hai đều mê toán học, và cũng tới hồi mưới hai, mười ba tuổi là bắt đầu biết 
môn hình học. 

Đều sinh trong những gia đình theo đạo, nhưng lớn lên đều không tới giáo 
đường, riêng Russell còn mạt sát tôn giáo là khác. 

Đều hăng say làm việc, coi đó là nguồn hạnh phúc chính trong đời, tuyệt 
nhiên không màng tới lợi lộc, danh vọng. 
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Nhất là đều chiến đấu cho Tự do, cho Hòa bình, chống các vũ khí hạch tâm, 
đặt nhân loại lên trên quốc gia. 

Một điều lý thú nữa là cả hai đều muốn từ biệt cõi trần một cách cực kỳ bình 
dị: hỏa táng và chỉ một số rất ít người thân đưa đám. 

Có lẽ từ xưa tới nay chưa có văn hào nào thọ như Russell: chín mươi tám tuổi. 
Ông sinh ngày 18-5-1872 ở Trellek trong một vọng tộc cố cựu bậc nhất của Anh, 
nên có thể nói rằng: “Từ thời vua Henri VIII - thế kỷ XVI - lịch sử Anh kết chặt với 
lịch sử dòng họ tôi”. Ông nội, John Russell hai lần làm thủ tướng; cha không có 
danh tiếng gì rực rỡ nhưng có tư tưởng khoáng đạt, thiên tả, bênh vực nữ quyền và 
từ giữa thế kỷ trước đã chủ trương hạn chế sinh dục, cha đỡ đầu là triết gia Stuart 
Mill. Có lẽ nhờ những ảnh hưởng đó mà sau này ông có tinh thần độc lập, tự do. 
Năm tuổi mồ côi cha và mẹ, ở với ông bà nội, năm sau ông nội mất, ở với bà nội 
và các cô, tuổi thơ cô đơn, không có ai làm bạn. 

Hồi nhỏ ông sống một đời rất quý phái, có lần được bệ kiến nữ hoàng 
Victoria, thường thấy thủ tướng Disraeli và hầu chuyện thủ tướng Gladstone lại dự 
tiệc tại nhà ông; theo tục lệ cổ, sau bữa tiệc bà nội và các cô lui vào nhà trong hết, 
ông là người đàn ông duy nhất trong nhà, phải ngồi tiếp khách. Gladstone chỉ nói 
với ông mỗi một câu: “Rượu ngon lắm, nhưng tại sao cậu lại rót vào trong cái ly 
nhỏ như vậy”. Russell lúng túng, đỏ mặt lên, không biết đáp cách nào. 

Ông học ở Cambridge, một trong những trường quý phái nhất của Anh. Mười 
hai tuổi nhờ một người anh hướng dẫn, ông bắt đầu biết môn hình học và mê toán 
liền. Cho tới đầu thế chiến thứ nhất, ông coi “toán là nguồn hạnh phúc lớn trong 
đời ông”. 

Năm 1910, ông dạy học ở Trinity College tại Cambridge. Nhờ vợ khuyến 
khích, viết mấy cuốn sách về toán: Principes de Mathématiques, 1908 (Nguyên lý 
toán học) gồm 200.000 chữ mà chỉ viết trong ba tháng. Introduction à la 
philosophie mathématique, 1919 (Bước đầu vào môn triết lý toán). Trong cuốn thứ 
nhất, ông bảo môn toán với môn luận lý (logique) là một: “Môn luận lý là tuổi trẻ 
của môn toán mà môn toán là tuổi trưởng thành của môn luận lý”. Poincaré, nhà 
toán học Pháp, trái lại bảo môn toán có một khả năng sáng tác mà sự suy luận 
thuần túy không có. Hai nhà tranh luận nhau kịch liệt, nhưng Russell vẫn phục 
Poincaré là đại tài… 

Toán là đam mê thứ nhất của ông. Đam mê thứ nhì là tình ái, mà đam mê này 
cũng phát sinh từ hồi ông mười hai tuổi! Tuổi đó mà Russell đã chủ trương trai gái 
phải được tự do yêu nhau. Và cho tới suốt đời, mặc dầu bị thiên hạ mạt sát bằng đủ 
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các danh từ: quân phóng đãng, tà dâm, cuồng dâm, bệnh hoạn, mặc dầu bị dân 
chúng Huê Kỳ coi là “thằng tướng ghê tởm”, bị cách chức giáo sư ở City College 
(New York) năm 1940, ông vẫn can đảm, bướng bỉnh hô hào chính sách hôn nhân 
thí nghiệm trong giới sinh viên nam nữ. Nguyên tắc của ông là phải để cho cá nhân 
hoàn toàn tự do, hành vi nào không có hại cho người khác, thì không được cấm 
đoán, vì cấm như như vậy là theo thứ luận lý ta bu (Tabou), tức là thứ luận lý cấm 
kị cổ lỗ của con người thời dã man. Theo ông, hiếp dâm là có tội, vì xâm phạm đến 
thân thể người khác: “còn sự gian dâm thì phải tùy trường hợp, xét xem trong một 
trường hợp nhất định nào đó, có lý do gì để ngăn cấm không, chứ vơ đũa cả nắm 
mà kết tội một cách bất biến, tối hậu thì không nên”. 

Trước thế chiến vừa rồi, ý đó là một trái đại bác nổ giữa trời Âu, nhưng chỉ ba 
chục năm sau, trong Phong trào tháng 5 năm 1968, các sinh viên Pháp đã hô hào 
đòi được hoàn toàn tự do về tính dục, trương một biểu ngữ lớn ở Đại học đường 
Sorbonne: Chúng tôi không ngại gì hết, chúng tôi có hoàn thuốc (hoàn thuốc đó là 
hoàn thuốc ngừa thụ thai). Những lý lẽ họ đưa ra (coi cuốn La condition étudiante 
của Cathérine Valabrègne - Payot, 1970) chúng ta khó chấp nhận được, nhưng 
cũng khó bác được; và tôi nghĩ các “vòng xoắn”, các “áo mưa” và các “hoàn 
thuốc” hiện nay được khắp thế giới coi là cần thiết cho sự tồn tại của loài người, 
ngay các phụ nữ Ấn Độ và Trung Hoa cũng đòi hỏi mỗi ngày một nhiều, thì nhất 
định cái luân lý “tabu”  trễ lắm tới cuối thế kỷ này sẽ sụp đổ mà Russell sẽ được 
coi là một nhà cách mạng can đảm, một bậc tiên giác của thời đại. 

Trước sau ông ly dị tới ba lần, và mãi tới hồi tám mươi tuổi, mới gặp được bà 
vợ lý tưởng của ông. Con người gầy ốm như vậy mà sinh lực dồi dào kinh khủng, 
hơn cả Tolstoi. Chắc chắn là ông có rất nhiều tình nhân, nhưng chẳng làm cái gì 
đồi phong bại tục, trái lại, còn có thể coi là người đạo đức nữa, vì ông đã khuyên ta 
chỉ nên quan tâm tới tính dục tới một mức hợp lý thôi, mức đó là một phần trăm, 
còn chín mươi chín phần trăm kia là những hoạt động khác. Những trang ông viết 
về tính dục cũng chỉ vào khoảng một phần trăm toàn thể tác phẩm của ông. Sở dĩ 
một số người nghe nhắc tới tên ông, nghĩ ngay tới một phần trăm đó mà quên chín 
mươi chín phần trăm kia là vì họ “bị tính dục ám ảnh”, như ông nói. 

Chín mươi chín phần trăm kia (gồm non bảy chục tác phẩm) ông viết về mọi 
vấn đề: Toán học (như trên tôi đã kể); Triết học: Problèmes de philosophie, 1912, 
Notre connaissance du monde extérieur et les méthodes scientifiques, 1914, 
Mystisme et logique, 1948, La matière, 1927, La conquête du bonheur, 1930… Xã 
hội học: Principes de la reconstruction sociale, 1916, Vers la Liberté, 1918, Le 
Bolchevisme, 1919, La marriage et la morale, 1929, Liberté contre organization, 
1936, Giáo dục: Éducation et ordre social, 1932; phổ thông kiến thức về triết: 
Philosophie de Bergson, 1914, Histoire de la philosophie occidentale, 1950 (cuốn 
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này rất được hoan nghênh); về Khoa học: Les atomes, 1923, Introduction à l’étude 
de la relative, 1925 (phổ thông thuyết tương đối của Einstein), La perpective 
scientifique, 1931, vân vân… hầu hết các tác phẩm đó đã được dịch ra tiếng Pháp. 

Lạ lùng nhất là về già, ông còn cao hứng viết một tiểu thuyết trinh thám, rất 
tiếc là chúng tôi không được biết nhan đề đó. 

Một mình ông mà hoạt động bằng bốn năm người khác, vì ông tìm hạnh phúc 
trong sự làm việc. Ông bảo: “Sự thành công trong công việc là một điều kiện quan 
trọng cho hạnh phúc… Làm một công việc khó khăn mà thành công thì tôi thấy rất 
sung sướng, và tôi không nghĩ rằng một kẻ làm biếng có được hạnh phúc đó”. 

Nghĩ vậy cho nên ông đã lựa công việc khó nhất để làm: tranh đấu cho hòa 
bình, diệt những nỗi khổ của nhân loại, bênh vực những kẻ yếu, giải phóng phụ nữ, 
cách mạng giáo dục, bỏ hẳn chính sách roi vọt. 

Từ đầu thế chiến thứ nhất cho tới khi mất, trên năm chục năm, ông dùng hết 
cả sinh lực, tâm huyết vào những công việc nhân đạo đó, gần như một mình đi 
ngược lại trào lưu của thế giới Tây phương, mạt sát tất cả những kẻ cầm quyền mà 
ông cho là tàn bạo, ngu xuẩn, gọi những quốc gia giao chiến là những “bầy chó chỉ 
đánh thấy hơi của nhau là nổi điên lên, xông tới cắn nhau”, bất chấp mọi hậu quả 
có thể tai hại cho ông. 

Tinh thần phản chiến của ông phát sinh từ năm 1914. Ông chỉ trích chính phủ 
Anh tham gia chiến tranh Đức - Pháp, gia nhập Hội chống sự trưng binh, viết thư 
cho Tổng thống Hoa Kỳ Wilson, khuyên nên can thiệp để lập lại hòa bình ở châu 
Âu; Wilson không nghe, ông nổi đóa, tố cáo tụi lính Mỹ qua Anh là để chiếm công 
việc làm của thợ Anh trong các xưởng. Vì vậy mà ông bị nhốt ở ngục Brixton sáu 
tháng, và có cơ hội viết cuốn Introduction à la philosophie mathématique ở trong 
ngục. Khi được thả, ông mất chỗ dạy học, phải viết mướn để kiếm ăn. Rủi mà hóa 
may, vì nhờ vậy ông nghiên cứu thêm đủ các vấn đề mà liên tiếp trước tác, năm 
nào cũng được một vài tác phẩm. 

Chiến tranh chấm dứt, ông và bà vợ thứ nhì qua Nga, Trung Hoa, thất vọng về 
chế độ cộng sản cứng ngắt đó, về nước viết cuốn Le Bolchevisme, tố cáo chính 
sách độc tài của Nga, chê các lãnh tụ ấy là đầu óc hẹp hòi, cuồng tín, không thể suy 
nghĩ gì được ngoài cái vòng hẹp hòi. Nhưng ông cũng nhận rằng thế giới tư bản 
không đẹp gì lắm: bề ngoài có vẻ tự do mà thực sự cũng chẳng được tự do gì, vì 
chính quyền can thiệp quá nhiều vào việc tư của cá nhân, nhất là cái nạn mật vụ 
bành trướng quá mạnh, vô cùng nguy hiểm. Trái lại ông rất phục tinh thần thích 
triết hơn tôn giáo, trọng văn khinh vũ của dân tộc Trung Hoa (trước 1949 dĩ nhiên), 
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nên có lần bảo giống da trắng không cần thiết cho nhân loại, có văn minh Trung 
Hoa là đủ rồi. 

Tới thế chiến thứ nhì, thái độ của ông khác hẳn: chẳng những không phản 
chiến mà còn hô hào phải diệt Đức Quốc Xã nữa. Nhiều người cho rằng ông đã 
mâu thuẫn với ông: Nếu lúc đó (trong thế chiến thứ nhất), Anh trung lập thì chiến 
tranh đã không kéo dài. Nước Đức sẽ thắng, mạnh hơn lên, nhưng không phải là 
tuyệt mạnh. Mà nước Đức dưới triều vua thời đó, đâu tới nỗi xấu xa, tàn ác lắm. 

Qua thế chiến thứ nhì, bọn Đức Quốc Xã tàn nhẫn quá chừng, nên phải diệt, 
không thì nguy cho cả thế giới. 

Vậy không phải ông chủ trương phản chiến trong bất kỳ trường hợp nào, ông 
vẫn cho rằng chiến tranh tự vệ là chính đáng; còn nếu là việc xích mích giữa hai 
nước với nhau thì nước thứ ba không nên can thiệp vào, nếu cái nguy cho mình, 
cho nhân loại, không thực là rõ rệt. 

Ông kịch liệt chống Hitler và ủng hộ Đồng minh, nhờ vậy được Huy chương 
Ordre de Mérite của Anh. 

Khi Đức và Nhật đầu hàng rồi, Russell lại tranh đấu cho hòa bình. 

Ông lại công viên Trafalgar đả đảo Mỹ đã thả bom nguyên tử xuống 
Hiroshima và Nagasaki, bị bắt giam mấy ngày. Năm 1960, tám mươi tám tuổi, lãnh 
đạo một phong trào quốc tế đòi cấm thí nghiệm bom nguyên tử, hô hào Mỹ, Nga 
thỏa hiệp với nhau để ngưng chế tạo, và cấm các nước khác chế tạo thứ bom đó. 

Ông bị bắt giam bảy ngày vì cầm đầu một cuộc tranh đấu bất bạo động chống 
việc thiết lập những căn cứ tàu ngầm Mỹ mang hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử ở 
Ecosse. 

Ông đề nghị thành lập một chính quyền quốc tế có một vũ lực tuyệt đối mạnh 
để có thể bắt mỗi quốc gia phải phục tùng. Chính quyền tối cao đó có thể độc tài, 
ông hiểu vậy, nhưng theo ông, cái hại đó không đáng lo bằng cái hại của bom H. 

Và khi một ký giả hỏi ông nếu có thế chiến thứ ba thì người ta sẽ dùng thứ vũ 
khí nào? Ông đáp: “Tôi không biết, nhưng nếu có thế chiến thứ tư thì người ta sẽ 
dùng đá để liệng nhau”. 

Năm 1961, ông kết tội Kennedy, Kroutchev, Adenauer, De Gaule và Mac 
Millan là đeo đuổi chung một mục đích: tận diệt nhân loại. 

Năm sau, trong vụ Cuba, ông gởi thư cả cho Nga lẫn Mỹ kêu gọi hòa bình. 
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Năm 1963, ông thành lập Fondation Bertrand Russell phụng sự hòa bình. 

Ông hoạt động tích cực nhất trong chiến tranh Việt Nam, luôn luôn hô hào 
ngưng chiến; năm 1967 lại cùng triết gia Jean Paul Sartre lập ở Thuỵ Điển tòa án 
xử các tội ác chiến tranh Việt Nam; ông kết tội Mỹ cho rằng Mỹ ở Việt Nam ác 
không kém gì phát xít Đức. Người ta trách ông quá ghét Mỹ, ông đáp: “Tôi có hai 
bà vợ Mỹ”. Có thể rằng ông hơi thiên lệch, nhưng hầu như khắp thế giới đều chỉ 
trích Mỹ đã dội bom xuống Bắc Việt Nam. 

Nhưng tuyệt nhiên ông không bênh vực Nga Xô, trái lại năm 1968 kịch liệt 
phản đối việc Nga xâm lăng Tiệp Khắc. 

Năm sau, đã chín mươi bảy tuổi mà ông vẫn nhiệt tâm bênh vực tự do và hòa 
bình: ông lên án Israel cậy mạnh mà tấn công chớp nhoáng Ai Cập. Ông ký một 
văn thư phản đối Hội các nhà văn Liên Xô đã khai trừ văn sĩ Soljenitsyne, và vài 
ngày trước khi mất, ông còn gởi thư cho văn hào Nam Tư Vladimir Dedigiter tỏ ý 
lo ngại về tình hình Tiệp Khắc và Trung Đông, đưa ý kiến thành lập một cơ quan 
công luận quốc tế và mở rộng tòa án Tội ác Chiến tranh. 

Ông được giải thưởng Văn chương Nobel năm 1950. Đáng lẽ ông được thêm 
giải Hòa bình Nobel nữa mới phải. Trong lịch sử nhân loại, tôi chưa thấy người 
nào hoạt động kiên nhẫn và tích cực cho hòa bình như ông. 

Ngày 2-2-1970, ông uống một ly rượu, đi nghỉ, rồi lặng lẽ tắt thở vì chứng phế 
viêm và trong máu có nhiều niếu tố (urée). Trên bàn viết của ông còn nhiều bức 
thư và bài báo ông viết dở về Việt Nam. Cũng y như Einstein, bạn ông, mười lăm 
năm trước, ông muốn được hỏa táng một cách rất đơn sơ: chỉ có dăm người thân 
thích đi đưa đám. Ông nằm xuống rồi, những kẻ trước kia ghét ông bây giờ lại 
phục ông nhất. 

Ông đả kích dữ dội mọi tôn giáo, mà tờ báo Công giáo Ý Osservatore 
Romano ngày 4-2, cũng phải khen ông: “Dù ý kiến của chúng ta ra sao thì chúng 
ta cũng có bổn phận phải cúi mình trước sự hoàn toàn dấn thân của ông để bảo vệ 
cái phẩm cách của con người bị làm ô uế khắp nơi. Chiếc roi của Russell không 
chừa một ai. Ông đã chống tất cả những ý thức hệ nào lăm le muốn diệt sự tự do”. 

Do Thái bị ông mạt sát, mà Hội nghị Do Thái cũng nhận ông là “Chiến sĩ Hòa 
bình”, là “Triết gia nhân bản vĩ đại nhất của nhân loại”. 

Ngay tờ báo Izvestia của Nga, cũng khen ông là “Nhân vật tiêu biểu nhất cho 
tinh thần tấn bộ ngoài thế giới cộng sản”. 
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Ông chết trong khi thế giới còn hỗn loạn và đầy sự bất công, có lẽ hơn bao giờ 
hết, tiếng súng ở Việt Nam chưa ngưng, sự căng thẳng ở Trung Đông chưa giảm, 
hàng tỉ người vẫn làm giàu trên xương máu đồng loại, mà Mỹ, Nga, Trung Quốc, 
Anh, Pháp vẫn đua nhau thí nghiệm bom H và hỏa tiễn. Như vậy thì cuộc chiến 
đấu của ông rõ ràng là thất bại. Nhưng khi người ta đã lựa một cuộc chiến đấu vĩ 
đại như vậy mà chẳng cầm chắc sự thất bại; biết rằng thất bại mà vẫn làm, vì tuy 
thất bại mà còn vẻ vang hơn mọi sự thành công khác. Ông không theo một tôn giáo 
nào cả, còn cho tất cả các tôn giáo đều là “giả dối, có hại” nữa (trong cuốn 
Pourquoi je ne suis Chrétien) nhưng tôi chắc chắn rằng đức Thích Ca và đức Ky 
Tô tất vui vẻ đưa tay ra để đón ông. 

Trong cuốn này gồm mười hai bài báo Woodrow Wyatt phỏng vấn Bertrand 
Russell năm 1960 cho đài truyền hình Anh, độc giả sẽ biết đại cương những tư 
tưởng, ý kiến chính của ông về những vấn đề thiết thực nhất của thế giới hiện đại: 
Triết học, tôn giáo, quyền hành, hạnh phúc, quốc gia, cá nhân…; sẽ hiểu thái độ 
của ông đối với tư bản và xã hội chủ nghĩa, về chiến tranh và hòa bình; nhưng tôi 
xin độc giả chú ý tới lời cảnh cáo của ông ở cuối sách mà tôi cho là lời di chúc, 
ông để lại cho nhân loại: 

“Thời này không còn là cái thời mà một thiểu số may mắn có thể sống bám 
trên sự khốn cùng của đại chúng nữa. Hết rồi. Đại chúng không chịu phục tòng 
nữa đâu. Các ông phải nhìn nhận, chấp nhận hạnh phúc của người láng giềng 
nếu các ông muốn mình cũng được hạnh phúc (…) Đôi khi nhìn về tương lai, 
tôi tưởng tượng một xã hội toàn những người có ý thức, nhận định được rằng 
nên hưởng lợi chung với nhau hơn là kẻ nọ tranh giành với người kia, một thế 
giới mà mọi sự gắng sức đều hướng về một công trình tuyệt đẹp do trí tuệ và óc 
tưởng tượng của con người tạo nên. Nếu loài người muốn thì một thế giới như 
vậy có thể có được”. 

Đúng vậy, đã hết rồi cái thời một thiểu số sống bám trên sự khốn cùng của đa 
số. Pháp đã nhục nhã đầu hàng ở Điện Biên Phủ, rồi bây giờ Mỹ lại đương tìm mọi 
cách rút chân ra khỏi sa lầy ở Việt Nam, miễn sao cho khỏi mất thể diện, thì sẽ 
không còn một cường quốc nào dám ăn hiếp các nước nhược tiểu nữa. Nhưng bọn 
cường quốc đã muốn có một thế giới như Bertrand Russell mong ước trên kia 
chưa? 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 9 năm 1970. 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Theo bản NXB Văn Hóa, tháng 8/1996, tr. 5-23. 
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TỰA 

ĐỜI NGHỆ SĨ 

 

(Loại Gương danh nhân. NXB Văn hóa Thông tin in lần đầu  
theo bản thảo chép tay của Nguyễn Hiến Lê, quý 3/2003). 

Đa tài thường đa tật; nhất là các nghệ sĩ phương Tây ở thế kỷ XIX, thế kỷ 
lãng mạn, đam mê, cuồng loạn thì lại càng nhiều tật vì không khí chung của thời 
đại. 

Nhưng họ có tài, cảm xúc sâu sắc hơn ta, tưởng tượng dồi dào hơn ta, phô 
diễn được nỗi lòng cùng tư tưởng một cách tinh tế hơn ta, miêu tả được thiên nhiên 
một cách chân xác, bóng bẩy hơn ta. Họ vừa là những đại biểu của nhân loại - vì là 
người thường như chúng ta, có tâm tư của chúng ta - vừa là những vì sao lấp lánh, 
những bông hoa rực rỡ tô điểm cho vũ trụ. 
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Và ngay cả những kẻ nhiều tật nhất, tâm hồn cũng có một vài điểm khả ái: 
Chateaubriand về già chịu nghèo để giữ thanh danh, Geothe rất khiêm tốn, nhận 
rằng đã mang ơn rất nhiều của tiền nhân cũng như của người đương thời. 

Đáng quý hơn cả là hết thảy đều có đức chung này: càng có tài lại càng trau 
dồi cái tài, cần cù làm việc suốt đời, chỉ nhắm mỗi mục đích là lưu lại cái đẹp cho 
hậu thế. 

Geothe bỏ ra non sáu chục năm viết kịch Faust. 

Chateaubriand đã xếp bản thảo tập Hồi ký vào thùng, niêm phong lại, giao cho 
một chưởng khế, rồi lại mở ra, sửa lại nữa trước khi mất. 

Maugham chịu đói rét mười năm để luyện cây viết, sáu mươi lăm tuổi mới 
nghỉ vì không muốn làm “dơ thêm những bức họa cũ” của ông. 

Disney coi tiền bạc chỉ là một phương tiện để làm việc, kiếm được bao nhiêu 
đem dùng hết vào việc cải tiến nghệ thuật, không hưởng thụ một chút gì. 

Còn Balzac thì suốt đời “bị cực hình vì bút và mực”, uống cà phê đậm, ngâm 
chân vào nước hột cải để viết ngày viết đêm, sửa bản thảo cả chục lần; tới khi đau, 
bác sĩ bảo phải nghỉ, ông đáp:  

“Nghỉ! Ai mà chẳng biết toa thuốc đó! Nhưng làm sao mà nghỉ được?”. 

Ôi! Họ thật đáng phục mà cũng đáng thương! 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 8 năm 1979. 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 

------------- 
MỤC LỤC Đời Nghệ sĩ: 
WALT DISNEY (1901-1966). Thi sĩ của màn ảnh (tr. 7-42);  
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM (1874-1965), (tr. 43-78); 
GOETHE (1749-1832), (tr. 79-154);   
CHATEAUBRIAND (1768-1848), (tr. 155-215) 
HONORÉ DE BALZAC (1799-1850), (tr. 216-281). 
(NHĐ ghi thêm) 
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GIỚI THIỆU 

TÁC GIẢ WILLIAM DURANT  
VÀ BỘ LỊCH SỬ VĂN MINH 
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Trong giới biên khảo, sử gia giữ một địa vị đặc biệt vì sức làm việc phi 
thường của họ. Họ kiên nhẫn, cặm cụi hơn hết thảy các nhà khác, hy sinh suốt đời 
cho văn hóa, không màng danh vọng, lợi lộc, bỏ ra từ ba chục đến năm chục năm 
để lập nên sự nghiệp. Họ đọc sách nhiều, du lịch nhiều, suy tư nhiều, và nếu họ ít 
có thành kiến, thì tác phẩm của họ càng lâu đời càng có giá trị; hiện nay ở phương 
Tây, loại sách về sử được phổ biến rất rộng, có cái cơ muốn lấn át tiểu thuyết. 

Chỉ trừ Ấn Độ, dân tộc lớn nào cũng có một số sử gia lớn. Trung Hoa có hai 
sử gia họ Tư Mã: Tư Mã Thiên (145?... trước công nguyên) với bộ Sử ký bất hủ 
gồm 526.500 chữ, chép từ đời Hoàng Đế đến đời Hán Vũ Đế; và Tư Mã Quang 
(1019-1086) đời Tống với bộ Tư trị thông giám, chép từ thời Chiến Quốc tới hết 
đời Ngũ Đại (gồm 1.362 năm), ngày nào cũng viết hàng chục trang giấy, tới khi 
hoàn thành sau hai mươi lăm năm làm việc thì những tài liệu chép tay chứa đầy hai 
căn phòng. 

Ả Rập có Abd-er-Rahman Ibn Khaldoun (thế kỷ XIV), trong năm chục năm 
vừa làm quan vừa viết bộ Thế giới sử mà Toynbee khen là “tác phẩm lớn nhất 
trong loại đó ở bất kỳ thời đại nào, trong bất kỳ xứ sở nào”. 

Pháp có Augustin Thierry (1795-1856) nghiên cứu bốn chục năm, tới lòa mắt 
mà vẫn tiếp tục làm việc, không viết được thì đọc cho người khác chép. Đồng thời 
với ông có Michelet bỏ ra ba mươi năm soạn bộ Sử Pháp gồm 28 cuốn. 

Anh có Gibbon (1737-1794) bỏ ra mười bảy năm soạn bộ sử danh tiếng Thời 
suy sụp của Đế quốc La Mã. Đức có Spengler (1880-1936) tác giả bộ Thời tàn của 
phương Tây. Nước ta chưa có sử gia nào so sánh với những nhà đó được, nhưng Lê 
Quý Đôn, Phan Huy Chú vẫn còn đáng làm gương cho chúng ta và nếu được sanh 
ở một nước như Trung Hoa chẳng hạn thì sự nghiệp hai vị đó chưa chắc đã kém ai. 

Hiện nay hai sử gia nổi danh nhất thế giới là Toynbee (1889…) với bộ A Story 
of Civilisation (Lịch sử Văn minh). Toynbee là một sử triết gia, có phần sâu sắc 
hơn Durant; Durant cổ điển hơn, nhằm mục đích phổ biến hơn, như H. G. Wells, 
tác giả bộ Lịch sử Thế giới, nhưng công trình của ông lớn lao hơn của Wells nhiều, 
và mặc dầu có tính cách khác nhau, đáng được đặt ngang hàng với công trình của 
Toynbee. 

William James Durant (thường gọi là Will Durant) sanh năm 1885 (hơn 
Toynbee 4 tuổi) ở North Adams, tiểu bang Massachusetts, trong một gia đình gốc 
Pháp - Gia Nã Đại, đậu Cử nhân Triết ở trường Saint Peter, làm phóng viên cho tờ 
New York Evening Journal, rồi tuân lời cha mẹ vô Chủng viện Seton Hall học thêm 
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bốn năm nữa, nhưng tự xét không hợp với nghề mục sư, ông thôi học, ra làm hiệu 
trưởng trường Labor Temple School ở New York, tại đó ông dạy triết và sử trong 
mười ba năm cho những người lớn có nghề nghiệp muốn trau giồi thêm kiến thức. 
Hạng học viên đó chỉ chịu khó ngồi nghe nếu bài giảng hấp dẫn; ông phải soạn bài 
thật kỹ, bỏ những chi tiết rườm, nhấn mạnh vào những điểm chính, tổng hợp lại 
cho họ nắm được đại cương, nhờ vậy ông luyện được một lối trình bày sáng sủa, 
giản dị. 

Đồng thời, ông học thêm về sinh lý và triết ở Đại học Columbia, đậu Tiến sĩ 
Triết năm 1917, rồi dạy Triết cũng ở Đại học đó trong một năm. 

Bài soạn của ông rất được hoan nghênh; ông gom lại một số, in thành cuốn 
The Story of Philosophy (Lịch sử Triết học), bán rất chạy, chỉ trong ba năm, nội 
các nước nói tiếng Anh đã tiêu thụ được hai triệu cuốn, rồi sau được dịch ra tiếng 
Pháp, Ý, Đức, Nhật, Trung Hoa, Y Pha Nho, Bồ Đồ Nha, Ba Lan, Đan Mạch, Do 
Thái… Ở nước ta, nghe nói có người cũng đương dịch. Thấy thành công, ông 
quyết tâm chuyên sống bằng cây viết. 

Từ năm 1915, sau khi đọc cuốn Introduction to the History of Civilisation mà 
sử gia Anh Buckle viết chưa xong thì chết, ông có hoài bão tiếp tục công việc đó, 
nên vừa soạn luận án Tiến sĩ ở Đại học Columbia vừa kiếm tài liệu cho bộ Lịch sử 
Văn minh của ông. 

Mười bốn năm sau, 1929, ông và bà (nhũ danh là Ariel, một cựu học sinh của 
ông) mới đem hết tâm trí ra thực hiện hoài bão chung. 

Mục đích của ông bà là tìm hiểu xem tài năng và sức lao động của con người 
đã giúp cho văn hóa của nhân loại được những gì, óc phát minh nảy nở và tấn bộ ra 
sao, đạt được những kết quả nào trong mọi khu vực: chính trị, kinh tế, tôn giáo, 
luân lý, văn học, khoa học, triết học, nghệ thuật, tóm lại vạch rõ những bước tiến 
của văn minh nhân loại. 

Ông cho rằng từ trước các sử gia phương Tây rất ít chú trọng đến văn minh 
phương Đông, đó là một khuyết điểm lớn: 

“Chúng ta sẽ ngạc nhiên nếu được biết tất cả những món nợ tinh thần của 
chúng ta đối với Ai Cập và phương Đông: nợ về các phát minh hữu ích cũng như 
về tổ chức chính trị, kinh tế, về khoa học, văn chương, triết học, tôn giáo. Hiện nay 
châu Á tràn trề một sinh lực mới, càng ngày càng mau đuổi kịp châu Âu và chúng 
ta có thể đoán trước rằng vấn đề quan trọng của thế kỷ XX là sự xung đột giữa 
Đông và Tây; vậy thì viết sử mà có óc hẹp hòi, theo truyền thống cũ, bắt đầu bằng 
sử Hy Lạp, chỉ chép vài hàng về sử châu Á (…) thì là thiển cận, thiếu hiểu biết, 
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hậu quả có thể tai hại. Tương lai ở phía Thái Bình Dương và chúng ta phải hướng 
cặp mắt và trí óc về phía đó”. 

Lời đó viết năm 1935 trong khi Đức, Ý đương cường thịnh, Anh chưa suy, mà 
Ấn Độ và Trung Hoa còn là thuộc địa hoặc bán thuộc địa của Âu, quả thực là một 
nhận định sáng suốt, đáng coi là một lời tiên tri. 

Vì có chủ trương đó, ông mấy lần du lịch khắp thế giới (năm 1927 du lịch 
châu Âu, năm 1930 đi vòng quanh thế giới để tìm hiểu Ai Cập, Tây Á, Ấn Độ, 
Trung Hoa, Nhật Bản; năm 1932 lại du lịch Nhật Bản, Mãn Châu, Tây Bá Lợi Á, 
Nga và Ba Lan; năm 1948 du lịch Thổ Nhĩ Kỳ, Irak, Ba Tư, Ai Cập, ấy là chưa kể 
nhiều cuộc du lịch khác ở Ý, Pháp, Y Pha Nho…), bỏ ra tám năm nghiên cứu về 
phương Đông và mở đầu bộ sử bằng lịch sử phương Đông. 

Bố cục tác phẩm như sau: 

1. Di sản phương Đông: văn minh Ai Cập và Cận Đông (tức Tây Á) cho tới 
khi Đại đế Alexandre của Hy Lạp mất, sử Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản cho tới 
đầu thế chiến vừa qua. 

2. Di sản cổ điển của phương Tây: văn minh Hy Lạp, La Mã và miền Cận 
Đông dưới thời đô hộ của Hy Lạp và La Mã. 

3. Di sản thời Trung Cổ: châu Âu theo Ky Tô giáo và châu Âu thời Trung Cổ, 
văn minh Byzance, văn minh Ả Rập và Do Thái ở châu Âu, châu Phi và Y Pha 
Nho, thời Phục hưng Ý. 

4. Di sản của châu Âu: sử văn minh các quốc gia châu Âu từ thời Cải cách tới 
thời Cách mạng Pháp. 

5. Di sản của châu Âu hiện đại: các phát minh khoa học, chính trị, triết lý, 
luân lý, văn học, nghệ thuật từ Napoléon tới ngày nay. 

Nhưng ông bà chỉ thực hiện được bốn phần trên và ngừng lại ở ngày 14-7-
1789, ngày 8.000 dân Paris kéo nhau lại phá ngục Bastille. 

Ông bà biết rằng ngưng lại ở lúc nhân loại bắt đầu vào một giai đoạn có rất 
nhiều biến cố lớn lao về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, khoa học, triết học, 
văn học… là điều vô lý; nhưng ông bà nhớ rằng mình đã quá già rồi (ông đã 80 
tuổi), nên xin nhường công việc viết tiếp cho lớp người trẻ hơn, mà chỉ soạn thêm 
một cuốn khoảng 200 trang để thay phần kết, gom những nhận xét cùng suy tư của 
ông bà về lịch sử văn minh. Cuốn đó nhan đề là Bài học của lịch sử. 
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Ông biết rằng, công trình phân tích và tổng hợp mấy ngàn năm lịch sử nhân 
loại đó lớn lao quá, một người làm thì thế nào cũng lầm lẫn nhiều mà sẽ thành cái 
đích cho các nhà chuyên môn trong từng ngành tha hồ chỉ trích. Ông nhớ lời 
khuyên của Ptahhotep (1) năm ngàn năm trước: “Trong một hội nghị, sẽ có một nhà 
chuyên môn chỉ trích anh đấy. Có điên thì mới nói lan man về mọi vấn đề”. 

Mà thực vậy có người thấy ông khởi công đã cho ông là điên, ngờ rằng ông 
không làm xong hoặc chẳng ra cái quái gì cả. Nhưng ông cứ can đảm bước tới, tin 
chắc rằng phải có một công trình tổng hợp văn minh để nhân loại hiểu sự quý báu 
của văn minh nó là di sản của mọi dân tộc chứ chẳng của riêng một dân tộc nào. 
“Lịch sử nhân loại như một dòng sông đôi khi đầy máu và xác những người chém 
giết nhau, cướp bóc lẫn nhau; mà các sử gia chỉ thường chép những hành động đó 
thôi. Nhưng trên bờ sông còn có những người khác cất nhà, làm vườn, nuôi con, 
làm thơ”. Các sử gia khác bi quan và không nhìn lên bờ, ông sẽ chép công việc của 
những người xây cất trên bờ. Việc phải làm thì làm, nếu cầu toàn thì không khi nào 
làm nên việc và hai ông bà hăng hái làm việc mỗi ngày tới mười bốn giờ. 

Nhưng như thế không có nghĩa rằng ông không thận trọng. Trái lại, như trên 
tôi đã nói, ông đi du lịch và nghiên cứu tám năm để tìm hiểu tâm hồn người 
phương Đông; viết xong về phương Đông ông lại nhờ các nhà chuyên môn về sử 
phương Đông coi lại bản thảo, chẳng hạn nhờ ông Ananda, Coomaraswamy ở viện 
Mỹ thuật Boston đọc phần về Ấn Độ, nhờ giáo sư H. H. Gowen ở Đại học 
Washington và ông Upton Close coi lại hai phần về Trung Hoa và Nhật Bản. 

Mặc dầu vậy, ông vẫn nhận rằng tác phẩm không thể nào hết lỗi mà chỉ một 
mình ông chịu trách nhiệm. Và trong Lời mở đầu của toàn bộ, ông xin lỗi trước các 
học giả Do Thái, Ả Rập, Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản nếu những điều ông viết về 
Yahveh, Allah, về triết lý Ấn Độ, Trung Hoa, về văn minh Nhật Bản không làm 
vừa ý họ vì sơ lược quá. 

Vợ ông phải tiếp tay với ông. Gia đình ông ở Los Angeles, trên một ngọn đồi 
cao nhìn xuống Hollywood. Hai ông bà, mỗi người có một phòng nghiên cứu riêng 
và một phòng làm việc chung. Tài liệu nào, ông đọc xong rồi cũng đưa bà đọc, mỗi 
người cùng ghi chép, suy nghĩ, sau họp nhau để so sánh, bàn bạc rồi mới viết. Cứ 
theo các bảng thư mục thì ông bà đã tra cứu khoảng 4.000 - 5.000 bộ sách để gom 
góp tài liệu. Cô con gái, Ethel, giúp ông bà trong việc tìm tài liệu và đánh máy bản 
thảo. 

Ông vạch trước chương trình cho mấy chục năm, giữ đúng được lời hứa với 
nhà xuất bản, cứ đúng ngày là giao bản thảo, không hề trễ. Thật đáng phục. 
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Bản tiếng Anh gồm mười cuốn: cuốn đầu về di sản phương Đông soạn xong 
năm 1935 (2) (mất 6 năm); cuốn thứ hai về Hy Lạp xong năm 1939 (mất 4 năm), từ 
đó cứ ba hay bốn năm xong một cuốn đến năm 1965 trọn bộ. Cuốn đầu ra rồi 
không còn ai nghi ngờ khả năng của ông nữa, và khi cuốn cuối in xong, ai cũng 
phải phục ông: sự nghiệp của ông ngang hàng với sự nghiệp của các sử gia danh 
tiếng của nhân loại; cuốn thứ ba César và Ky Tô viết rất hay, tổng hợp rất khéo; 
các cuốn về văn minh phương Tây thời Cận Đại, tài liệu rất dồi dào, soạn rất công 
phu: đời sống, hành vi cùng tư tưởng và sự nghiệp các danh nhân như Léonard de 
Vinci, Mozart, Voltaire, Rousseau, Goethe được chép lại rất đầy đủ, mỗi nhà từ 30 
tới 100 trang. 

Tác phẩm được hoan nghênh nhiệt liệt, các trường Đại học ở Mỹ đều khuyên 
sinh viên đọc để mở mang kiến thức. Nhà Payot ở Pháp đã nhờ người dịch từ mười 
lăm năm trước; nhà Rencontre ở Lausanne (Thụy Sĩ) cuối năm 1970 mới in xong 
toàn bộ bản tiếng Pháp gồm 33 cuốn (3) như vậy là mỗi cuốn tiếng Anh gồm ba 
hoặc bốn cuốn bản tiếng Pháp. 

Trước sau ông bà đã bỏ ra 39 năm (1929-1967) để thực hiện công trình, không 
kể những năm ông kiếm tài liệu khi còn học ở Đại học Columbia. 

Trong non bốn chục năm đó, ông bà chỉ mong đến ngày viết xong được hàng 
cuối cùng để được nghỉ ngơi. Nhưng khi ngày đó tới thì ông bà lại thấy đời như 
trống rỗng: thiếu một mục đích là đời mất một hướng đi, một ý nghĩa. Ai đã cầm 
viết luôn mấy chục năm đều có tâm trạng đó: bỏ cây bút xuống là thấy buồn. Ta 
thấy nỗi buồn đó của ông bà trong lời chào chúng ta: 

“Chúng tôi xin cảm ơn các vị đã theo chúng tôi trong bao nhiêu năm nay, 
cùng đi một khúc đường hoặc trọn khúc đường với chúng tôi. Suốt thời gian đó, 
không bao giờ chúng tôi quên các vị đó cả. Bây giờ thì chúng tôi xin vĩnh biệt”. 

Trong cuốn Bài học của lịch sử, độc giả sẽ thấy trong đó những ý kiến của 
ông bà Durant về lịch sử, nhưng chúng tôi có thể thưa trước rằng: ông bà vào hàng 
những học giả có tinh thần nhân bản rất cao, không kỳ thị chủng tộc, ghét chiến 
tranh, ghét bọn thực dân xâm lăng mà ông gọi là bọn ăn cướp, bọn giặc biển vô 
liêm sỉ. 

Viết về sử thì không thể nào hoàn toàn khách quan được. Ta chỉ có thể đòi hỏi 
sử gia đừng có thành kiến và phải thận trọng thôi. Hai đức này William Durant đều 
có cả. 

Tôi xin lấy ví dụ cuốn ông viết về văn minh Ấn Độ. Để viết cuốn ấy, ông đã 
đọc khoảng trăm rưỡi bộ sách, dùng tài liệu nào, đều ghi xuất xứ, như trong 
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chương Đời sống của dân Ấn, gồm ba mươi tám trang, ông dẫn 210 câu hoặc đoạn, 
dẫn đủ 210 xuất xứ, từ những sử gia đời cổ như Hérodore tới tác giả đời sau như 
Dubois, Barnett, cả những nhà viễn du như Marco Polo. Pierre Loti… Gặp những ý 
kiến nào trái ngược nhau thì ông ghi hết, rồi đưa lời phán đoán của ông, và trong 
công việc này, ông luôn luôn tỏ một tinh thần rộng rãi, không có thành kiến, chỉ sợ 
rằng mình lầm lẫn: 

“Chúng ta chỉ biết bề ngoài như vậy thôi, khi mà đi sâu thêm nữa để đoán 
được tư cách, tính tình người Ấn, vì dân tộc nào cũng có đủ các đức và các tật, và 
các nhà nhận xét thường chỉ nhấn mạnh vào những đức hoặc tật nào để minh 
chứng thuyết của họ hoặc làm cho câu chuyện thêm vui”. 

Ông ta nhắc ta hoài: 

“Giám thức của mình là cái gì không vững, không chắc chắn, do truyền thống 
cùng ảnh hưởng của xã hội chung quanh gây nên, mà xã hội nào cũng hẹp hòi, có 
thiên kiến, như vậy khi phán đoán các dân tộc khác; hoặc phê bình nghệ thuật của 
họ thêm tiêu chuẩn, thành kiến của mình thì làm sao khỏi bất công với họ được”. 

Vậy ông đã cho chúng ta một bài học về đức khiêm tốn và bao dung. Có bao 
dung thì mới hiểu nhau được mà cùng nhau bảo tồn di sản văn minh chung, vì chỉ 
di sản đó mới đáng quý mà nó lại rất dễ bị tiêu diệt. 

Ở đầu bộ, sau khi trình bày các điều kiện địa lý, chủng tộc, kinh tế, tâm lý… 
của văn minh, ông cảnh cáo chúng ta rằng một nền văn minh có thể bị tàn rụi vì rất 
nhiều nguyên nhân: một đại tai biến về địa chất hoặc một thay đổi đột ngột về khí 
hậu, một bệnh dịch lan tràn dữ dội mà không biết cách ngăn chận, một sự khai thác 
quá mức làm cho đất đai cằn cỗi, một sự suy giảm về các nguồn lợi thiên nhiên, 
một sự suy đồi về luân lý, trí tuệ, hậu quả của sự bạo lực hoặc của một đời sống 
quá kích thích, trụy lạc, một triết lý bi quan hoặc sự tập trung của cải vào một số 
người… cũng có thể rất hại cho văn minh. Dân tộc nào cũng vậy, nhờ sống khắc 
khổ mà thịnh lên rồi vì quá hưởng lạc mà suy tàn, bị tiêu diệt. 

Nghe lời cảnh cáo đó chúng ta nhớ lời của Valéry: “Bây giờ chúng ta biết rằng 
văn minh nào cũng có thể chết được” và chúng ta giật mình: trong những nguyên 
nhân kể trên, xã hội ta trong mấy chục năm nay, đã mắc phải bao nhiêu nguyên 
nhân rồi mà có người còn vô tình hay cố ý đào thêm cái huyệt để tự chôn mình 
nữa, hô hào sự tàn sát, khuyến khích sự trụy lạc, tập trung của cải vào một thiểu số 
khiến cho đại đa số mỗi ngày mỗi điêu đứng, cạn hết sinh lực. 
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Gọi Toynbee là một sử triết gia thì phải gọi Durant là sử luân lý gia, ông là 
người phương Tây mà rõ ràng có cái tinh thần sử gia Đông Á. Xin độc giả nghe 
ông phê bình đạo Khổng: 

“Chỉ trong đạo Ky Tô và đạo Phật chúng ta mới thấy có sự hùng tâm gắn 
nhân-văn-hóa cái bản chất của con người như đạo Khổng. 

Ngày nay cũng như ngày xưa, dân tộc nào bị cái nạn giáo dục thiên về trí dục 
quá mà đạo lý suy đồi, tư cách cá nhân cũng như tập thể kém quá thì không thể có 
phương thuốc nào công hiệu hơn là cho thanh niên được thấm nhuần đạo Khổng. 

Nhưng chỉ một triết lý của Khổng thôi, chưa đủ. Nó rất thích hợp với một 
quốc gia cần thoát khỏi cảnh hỗn loạn nhu nhược để lập lại trật tự, lấy lại sức 
mạnh, nhưng đối với một quốc gia cần cải tiến hoài để ganh đua trên trường quốc 
tế thì triết lý đó là một trở ngại”. 

Một số thanh niên ta, chắc không ngờ tác giả mấy hàng đó là học giả của 
chính cái xứ sản xuất ra kẹo cao su để họ nhai tóp tép mà chê Nguyễn Khuyến, 
Nguyễn Công Trứ là “quân tử Tàu”. Phải dung hòa được Đông và Tây, cũ và mới, 
chứ bỏ hết cái cũ thì cũng không hơn gì khư khư bám lấy cái cũ. 

Một đặc điểm cuối cùng nữa nhưng không kém quan trọng là bộ sử của 
Durant hấp dẫn như tiểu thuyết: hễ đọc vài trang rồi thì phải đọc tiếp tới hết cuốn, 
thỉnh thoảng gặp một nhận xét thâm thúy, dí dỏm, hoặc mỉa mai một cách tế nhị, 
và cuối mỗi phần luôn luôn có một vài trang tổng kết gọn, sáng mà đủ, giúp ta 
nhận định được những nét chính của mỗi nền văn minh và gợi cho ta rất nhiều suy 
tư và hoài cảm. Văn của ông sáng sủa, uyển chuyển, có khí lực, nhiều câu cô đọng, 
cân đối như châm ngôn, có đoạn cảm xúc dào dạt như khi ông viết về J. J. 
Rousseau. Đúng là một đại bút. 

Tác phẩm lớn quá, số độc giả nước mình còn ít, dù có người kiên tâm dịch 
trọn thì cũng không có nhà nào xuất bản nó. Chẳng dịch trọn được thì ít nhất cũng 
dịch lấy một phần, và chúng tôi lựa phần đầu: Di sản của phương Đông, và trong 
phần này, chúng tôi bỏ những nền văn minh đã tắt: văn minh Ai Cập và Cận Đông, 
mà thêm vào nền văn minh của Ba Tư và Ả Rập vì hai nền văn minh này, cũng như 
văn minh Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, sau mấy thế kỷ bị văn minh Ky Tô giáo 
lấn át, đương biến chuyển, cơ hồ như sau này có thể ảnh hưởng ngược tới nền văn 
minh phương Tây. Hiện nay nhiều học giả phương Tây, như William Durant đã 
tiên đoán, quay trở về nghiên cứu phương Đông - ở Mỹ, ngôn ngữ và văn minh 
Trung Hoa được đặt lên hàng đầu trong ngành cổ học. Chúng ta không phủ nhận 
những tiến bộ và ích lợi của khoa học, kỹ thuật phương Tây, nhưng chúng ta cũng 
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đương là nạn nhân điêu đứng nhất, tủi nhục nhất của những tiến bộ đó, chúng ta đã 
thấy phương Tây có một lực lượng phi thường, lên được cung trăng, có thể làm 
cho địa cầu tan tành trong nháy mắt, mà họ không ổn định nổi chính xã hội của họ, 
lại gây thêm vô số xáo trộn, điêu tàn cho nhân loại. 

Còn một lẽ nữa khiến chúng tôi lựa phần Di sản phương Đông. Thực là điều 
đáng thẹn, chúng ta là người phương Đông mà chỉ biết lơ mơ về văn minh phương 
Đông. Các nhà cựu học tuy thuộc tứ thư, ngũ kinh, lịch sử, thơ phú Trung Hoa, 
nhưng đó mới chỉ là một khía cạnh của văn minh Trung Hoa, còn về Nhật Bản, Ấn 
Độ, các cụ không biết gì hơn bọn tân học chúng ta, nghĩa là hầu như chẳng biết gì 
cả. Chúng ta thường tự hào là nhờ vị trí của giang sơn mà được tiếp thu cả hai nền 
văn minh Trung và Ấn, rồi lại do một đại biến của lịch sử, tiếp thu được nền văn 
minh phương Tây, như vậy là tổng hợp được ba nền văn minh lớn nhất của nhân 
loại, có học giả còn khoe rằng nhờ đó mà sau này dân tộc Việt sẽ giơ cao bó đuốc 
văn minh, dẫn đường cho thế giới. 

Chúng tôi cũng ao ước được như vậy lắm, nhưng xét thực trạng thì phải nhận 
rằng từ trước tới nay chúng ta tiếp thu của Trung Hoa mươi mà của Ấn Độ chưa 
được một. Ngay đạo Phật cũng là Hoa hóa rồi mới truyền qua nước ta. Thời xưa, 
có một vị hòa thượng nào qua Ấn học đạo rồi truyền lại cho quốc dân như Pháp 
Hiển, Huyền Trang không? Có vị cao tăng nào đọc kinh Phật thẳng trong tiếng Pali 
không? Mãi tới vài chục năm nay mới có ít người qua Ấn học và vài vị lác đác viết 
được dăm ba bài báo hoặc một hai cuốn sách mỏng. ** Về lịch sử Ấn Độ, chưa có 
cuốn nào cả, về những trường ca vĩ đại và bất hủ của Ấn, chúng ta mới chỉ được 
nghe tên thôi: Mahabharata, Ramavana, Bhagavad Gita, chứ không biết nội dung 
ra sao, ngay đến triết học và tôn giáo, chúng ta cũng chỉ biết có đạo Phật và Yoga, 
còn các kinh Veda và vô số triết thuyết nữa thì cả nước không biết được mấy chục 
người đã đọc qua. Nói gì tới âm nhạc, hội họa, kiến trúc, khoa học… của Ấn Độ! 
Chỉ tại từ thời xưa tới nay chúng ta toàn là học với ông thầy Trung Hoa rồi với ông 
thầy Pháp. Bây giờ tới lúc chúng ta phải biết tách ra khỏi các ông thầy đó mà tự 
học mới được. 

Nghĩ vậy, nên chúng tôi giới thiệu với độc giả Văn minh Ấn Độ trước hết. 
Người phương Đông học về văn minh phương Đông mà phải dùng sách của 
phương Tây thì thực là điều bất đắc dĩ, nhưng trường ca Bhagavad Gita chỉ có một 
bản dịch của Trung Hoa và đã có trên bốn chục bản của Anh, thì chúng ta cũng nên 
tạm gạt bỏ mặc cảm Đông Tây đó đi, và ước ao rằng các nhà du học ở Ấn về, một 
ngày gần đây sẽ lấp cái khuyết điểm đó cho chúng ta. Vả lại, trong giai đoạn hiện 
tại, để phổ thông kiến thức, cho chúng ta một tổng quan về Ấn Độ, thì tôi chưa 
thấy cuốn nào vừa sáng sủa vừa vô tư như cuốn của Will Durant. Xin độc giả đọc 
mấy hàng này trong đoạn kết ở cuối sách: 
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“Có lẽ bị phương Tây xâm lăng, cướp bóc một cách vô liêm sỉ, Ấn Độ, để đáp 
lại, sẽ dạy cho chúng ta bài học khoan hồng cao thượng, dấu hiệu của một tâm hồn 
già dặn, dạy cho chúng ta một tâm hồn thanh thản, thỏa mãn, để tiếp thu những ý 
mới, có một trí óc bình tĩnh hiểu được hết thảy, tha thứ cho hết thảy, sau cùng có 
một tấm lòng nhân từ yêu thương mọi sinh vật, chỉ tấm lòng đó mới đoàn kết mọi 
người với nhau được thôi”. 

Một học giả phương Tây mà hiểu phương Đông như vậy, không phải là dễ 
kiếm. 

Để bản dịch được sáng sủa, chúng tôi: 

- Thỉnh thoảng thêm vài chữ hoặc một câu ngắn trong mạch văn, những chỗ 
thêm đó chúng tôi đặt trong dấu [   ]. 

- Thêm ít cước chú đánh số Ả Rập để khỏi lầm với cước chú của tác giả đánh 
dấu hoa thị” * 

- Thêm một bảng danh từ Ấn ở cuối sách để độc giả nào mới đọc lần đầu dễ 
tra kiểm mà nhớ lại nghĩa. 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 1 năm 1971. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản của NXB Văn hóa Thông tin, quý I/2006, tr. 5-19. 
 
 
 

--------------------------------- 
 

1 Một tể tướng Ai Cập ở thế kỷ 29 trước công nguyên, tác giả một cuốn về 
phép trị dân và cách xử thế. 
2 In trong Thế chiến thứ nhất và trong khi in chắc ông có thêm ít tài liệu mới 
nhất. 
3 Khổ 12 x 18 phân, mỗi cuốn trên dưới 450 trang, bìa dày, có 32 tấm hình, 
giá 17 quan Pháp. Từ cuốn XX, ông bà ký tên chung: Will và Ariel Durant. 
* Lịch sử Văn minh Ấn Độ (Lá Bối - 1971): nguyên tác của Will Durant; bản 
dịch gồm chín chương, có phần giới thiệu tác giả và bộ Lịch sử Văn minh (The 
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Story of Civilisation), một bộ sử vĩ đại được khắp thế giới khen là hấp dẫn 
nhất và có tinh thần khoáng đạt, nhân bản nhất của thời đại, trong đó tác giả ca 
tụng công lao kỳ dị của tổ tiên loài người và khuyên chúng ta yêu người đồng 
loại vì cùng chung một ông tổ. 
Bản dịch Lịch sử Văn minh Ấn Độ chỉ là một phần của bộ này. Phần cuối có 
thêm: Danh từ Ấn, Hồi và bản đồ Ấn Độ. Trường Đại học Sư phạm TP. Hố 
Chí Minh tái bản năm 1990. 
* Bài Giới thiệu này là Tựa của Lịch sử văn minh Ấn Độ (NXB Văn hóa 
Thông tin 2006, tr. 5-19. 
 
** Cụ Nguyễn Hiến Lê viết ở trên: “… Có vị cao tăng nào đọc kinh Phật 
thẳng trong tiếng Pàli không? Mãi tới vài chục năm nay mới có ít người 
qua Ấn học và vài vị lác đác viết được dăm ba bài báo hoặc một hai cuốn 
sách mỏng”. 
Qua nhận định trên đây của Cụ Nguyễn Hiến Lê, chúng tôi thấy cần phải thưa 
ngay rằng Cụ Nguyễn đã rất sai lầm và phiến diện vì ít nhất mấy lẽ sau đây: 
1. Bài Tựa này Nguyễn Hiến Lê viết vào tháng 1. 1971, nghĩa là sau 10 năm 
(1961) Thượng tọa Thích Minh Châu [nguyên Viện trưởng Viện Đại học Vạn 
Hạnh] tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học tại Đại học Bihar, Ấn Độ với đề tài luận án: 
“The Chinese Madhyama - Àgama and The Pàli Majjhima - Nikàya - A 
Comparative Study”: So sánh Kinh Trung A Hàm chữ Hán và Kinh Trung 
Bộ chữ Pàli”).  
Trong Lời Giới Thiệu Luận án này, Ngài S. Mookerjee, Viện trưởng Tân Tòng 
Lâm Nalanda (Nava Nalanda Mahavihara) đề ngày 23/3/1964 có viết: 
“Những người học Phật trên khắp thế giới phải cảm ơn Tiến sĩ Thích Minh 
Châu về tác phẩm công phu này. Công trình của Tiến sĩ là so sánh kinh Trung 
bộ (Pàli Majjhima Nikàya) với Trung A - hàm (Madhyma Agama), tạng kinh 
thuộc Nhất thiết hữu bộ (Sarvàstivàdins), hiện được duy trì trong bản dịch chữ 
Hán. Bởi ít ai đề cập một cách chi tiết, tạng kinh A - hàm (Àgama) hầu như bị 
niêm phong bởi phần đông học giả quan tâm đến Phật giáo, vì họ thiếu kiến 
thức về chữ Hán. Tác phẩm của Tiến sĩ Thích Minh Châu có nhiều khám phá 
đáng ngạc nhiên. Ông đã chứng minh rằng bản kinh A - hàm (Àgama) bằng 
chữ Hán và kinh bộ Pàli (Pàli Nikàya) này có rất nhiều điểm tương đồng và 
cũng khá nhiều dị biệt. Đối với tôi, ông đã rất đúng khi xác nhận rằng cả hai 
phái Nhất thiết hữu bộ (Sarvàstivàdins) và Thượng tọa bộ (Theravàdins) đều 
căn cứ trên một di sản chung. Mặc dù một người ngưỡng mộ văn học Pàli có 
thể đồng ý với những nhà luận giải như Buddhaghosa, rằng truyền thống Pàli 
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gìn giữ giáo lý nguyên thủy thuần túy và tiêu biểu cho lời dạy đích thực của 
đấng Đạo sư, ngày nay những học giả đều phê phán lời tuyên bố quá đáng 
này. Tất cả những học giả phương Tây cũng như phương Đông hầu như đều 
có chung quan điểm với Tiến sĩ Thích Minh Châu là, cả hai bản dịch chữ Hán 
ngữ cũng như Pàli đều căn cứ một bản gốc mà ngày nay đã thất lạc. 
- Các vị chức sắc trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các nhà Phật học nổi 
tiếng trong và ngoài nước đều có chung nhận xét rằng: “Hòa thượng Thích 
Minh Châu đã dịch gần trọn Kinh Tạng Pàli ra Việt văn rất chân xác và biên 
soạn nhiều tác phẩm Phật học rất có giá trị khác”.  
- Sau 14 năm du học ở nước ngoài, Hòa thượng Thích Minh Châu trở về nước 
năm 1964, đảm đương trách nhiệm: Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục Phật 
giáo và Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (từ năm 1965 đến năm 1975), 
chuyên lo về sự nghiệp giáo dục Phật giáo và phiên dịch Kinh tạng Pàli hầu 
đóng góp tích cực vào công cuộc đào tạo Tăng tài và hình thành ba Tạng kinh 
điển bằng Việt ngữ.  
- Các tác phẩm của Hòa thượng Minh Châu (chưa đầy đủ): Trường Bộ Kinh: 4 
tập (khoảng 5.000 trang), Trung Bộ Kinh: 3 tập, (dày khoảng gần 3.500 trang, 
tất cả đều in Pàli - Việt đối chiếu), Tương Ưng Bộ Kinh, Kinh Lời Vàng, 
Thắng Pháp Tập Yếu Luận: 2 tập. Pàli Milinda Panha and The Chinese 
Nagasenabhiksusutra, A Comparative Study, Đại Thừa và sự liên hệ với Tiểu 
Thừa. Sách dạy Pàli, Đường về xứ Phật, Huyền Trang - Nhà Chiêm bái và 
Học giả, Trước sự nô lệ của con người, Những ngày và những lời dạy cuối 
cùng của Đức Phật, Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi,…Đường lên trời 
2. Ngay sau Pháp nạn (1963), Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã có 
quyết định tổ chức việc phiên dịch Tam tạng thuộc văn hệ Pali. Xni dẫn 
chứng: 
“Thượng toạ Thích Trí Quang, Tổng Thư ký Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam Thống nhất viết: “Trước ngày trăng tròn 2508 (tức 1965), Viện 
Tăng Thống có quyết định khuyến khích sự phiên dịch Tam tạng thuộc văn hệ 
Pàli… Viện lại thấy công tác phiên dịch Tam Tạng Pàli không thể trì hoãn, 
nên thà là làm bởi một người, huống chi người ấy là Thượng toạ Minh Châu, 
bác sĩ văn học Pàli xuất xứ từ Nalanda, nơi xưa kia đã tạo nên ngài Huyền 
Trang”. 
Chúng tôi chỉ thưa trình những việc mà chúng tôi biết rõ khi làm việc tại Viện 
Đại học Vạnh Hạnh trong gần 10 năm (1965-1975). 
 
(chú của Nguyễn Hiền-Đức). 
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TỰA 

THẾ GIỚI BÍ MẬT CỦA TRẺ EM 

(Loại: Giáo dục - Giáo khoa. NXB Thanh Tân xuất bản lần đầu năm 1972). 
THÉRÈSE GOUIN - DÉCARIE.  

NGUYỄN HIẾN LÊ dịch và đề Tựa. 
 

 

“Nghề làm cha mẹ” là nghề xuất hiện sớm nhất, ngay từ khi có loài người, 
và phổ biến nhất vì cả những người sống độc thân cũng muốn có con nuôi. Nhưng 
điều ít ai nhận được là nghề đó cũng quan trọng nhất và khó nhất. 

Quan trọng nhất chẳng phải vì cha mẹ có nhiệm vụ đào tạo con người, hễ con 
người hư hỏng thì xã hội sẽ tan rã vì trong bất kỳ tổ chức nào, hoạt động nào, yếu 
tố con người vẫn là yếu tố quyết định; mà còn là vì lẽ cha mẹ dạy dỗ con ra sao thì 
lớn lên, nó dạy dỗ con nó như vậy, thành thử nếu đời trước mà lầm lẫn - hoặc 
nghiêm khắc quá tới nỗi con sinh lòng oán hận, hoặc nhu nhược quá, để chúng hư 
đốn - thì cái hại có thể truyền đến đời sau, đời sau nữa. Chúng ta thường nói tới cái 
“nếp” nhà - nếp có thể tốt mà cũng có thể xấu - là nghĩa vậy. 

Khó nhất vì trẻ là cả một thế giới bí mật: Dưới một tuổi, nó chưa biết nói, chỉ 
biểu lộ cảm xúc, ý muốn bằng nụ cười, tiếng khóc, ta khó đoán được; hồi hai ba 
tuổi nó nói tuy gọi là sõi rồi, nhưng ngôn ngữ vẫn có những ý nghĩa khác ngôn ngữ 
của ta nên nhiều khi ta hiểu lầm, lại thêm phản ứng của trẻ mỗi đứa mỗi khác, mỗi 
giai đoạn một khác đúng như nhiều bà mẹ thường nói: “không biết đâu mà mò”. 

Mà lạ lùng thay, nghề nào loài người cũng lưu lại kinh nghiệm cho đời sau - 
những sách thuốc, sách về nông nghiệp đã có từ mấy ngàn năm trước - duy có nghề 
làm cha mẹ, vừa phổ biến, quan trọng và khó như vậy thì trước thời hiện đại chẳng 
thấy có cuốn nào cả. Trong hai thế kỷ trước, một số nhà giáo dục lác đác viết được 
ít cuốn, nhưng toàn là bàn về đạo đức, về lý thuyết phải tập cho trẻ những đức nào, 
bản tính của trẻ là thiện hay ác, giáo dục có nghĩa là uốn nắn hay chỉ giúp cho trẻ 
phát triển theo thiên nhiên…? Cơ hồ như cổ nhân cho rằng hễ có con thì tự nhiên 
ai cũng biết cách nuôi con, dạy con chẳng cần phải học; và các thế hệ trước có chút 
kinh nghiệm nào thì chỉ truyền miệng lại cho thế hệ sau, không ai gom thành hệ 
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thống mà viết thành sách chỉ sự phát triển về thể chất cùng tâm lý, tinh thần của trẻ 
ra sao. 

Mới tới cuối thế kỷ trước, người phương Tây mới bắt đầu dùng phương pháp 
khoa học nghiên cứu tâm lý của trẻ, và trước thế chiến vừa rồi, mới có những cuốn 
trình bày các trắc nghiệm để tìm hiểu trẻ. Nhưng những tác phẩm đó hầu hết đều 
khô khan, có tính cách chuyên môn, viết cho các nhà giáo dục hơn là các bậc cha 
mẹ. 

Theo chỗ tôi biết, cuốn đầu tiên viết về sự phát triển tâm lý của trẻ một cách 
giản lược nhưng đầy đủ, sáng sủa mà vui, ai có trình độ Trung học cũng có thể 
hiểu được, là cuốn Le dévelopment psychologique de l’enfant của bà Thérèse 
Gouin - Décarie mà hôm nay tôi xin giới thiệu với độc giả. Bà là người Canada gốc 
Pháp, làm giáo sư ở Đại học Montréal đã viết một loạt bài có giá trị in trên báo 
phát trên đài. Những bài này được hoan nghênh nhiệt liệt và thính giả yêu cầu bà in 
thành sách, nhà Ottawa xuất bản và rồi nhà Fides ở Montréal và Paris tái bản 
không biết tới lần thứ mấy. 

Trong hai chục bài, bà nêu lên cả trăm vấn đề, đắt dẫn chúng ta vào cái thế 
giới bí mật và kỳ thú của trẻ, từ khi nó còn là cái thai cho tới khi nó tới tuổi dậy thì. 
Mỗi bài trình bày một giai đoạn phát triển về tinh thần, tâm lý của trẻ, hầu hết bài 
nào bà cũng dùng những phát kiến, những thí nghiệm mới nhất của các nhà chuyên 
môn hiện đại về tâm lý nhi đồng, như của Arnold Geselt, Margaret Bibble, Jean 
Piaget, René Spitz… 

Chỉ bỏ ra một buổi đọc tác phẩm của bà, chúng ta cũng hiểu được trẻ hơn là 
nuôi nó trong mười năm. Chúng ta hiểu được: 

- Tại sao hồi hai tuổi em bé nào cũng luôn miệng “không, không”; bảo nó làm 
gì thì nó cũng phản kháng, dỗ dành nó cách nào cũng cự tuyệt; 

- Tại sao hồi bốn tuổi, em nào cũng suốt ngày hỏi “Tại sao?”; 

- Tại sao cứ sau một giai đoạn trẻ rất ngoan ngoãn dễ thương, lại tiếp theo một 
giai đoạn nó rất bướng bỉnh, khó dạy; 

- Tại sao có hồi nó rất nhút nhát, lại có hồi rất hay gây lộn; 

- Tại sao trẻ mười, mười một tuổi suốt ngày ở ngoài đường, nghe lời bạn bè 
hơn là nghe lời cha mẹ, tập tánh hút thuốc, chơi thò lò; mà chưa nhất định là hư 
hỏng; v.v… 
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Chúng ta sẽ biết ngôn ngữ, trí tuệ, óc tưởng tượng, ý niệm về đạo đức, tinh 
thần hợp quần, tinh thần được tự do và độc lập… xuất hiện vào thời nào và phát 
triển lần lần ra sao. 

Và chúng ta sẽ ngạc nhiên nhận ra điều này là tất cả những sự phát triển đó, 
tất cả những phản ứng của trẻ, mặc dù mỗi đứa mỗi khác, mỗi tuổi mỗi khác, nhiều 
khi kỳ cục, ta không hiểu nổi, thực ra đều có lý do, đều theo một luật thiên nhiên 
bất di bất dịch, là trẻ luôn luôn tập thích ứng với thế giới bên ngoài mà đồng thời 
vẫn giữ cá tính riêng, lần lần tự lập để thoát ly được cha mẹ. 

Hiểu như vậy thì khi nó bướng bỉnh, khó dạy, ta không bực mình nữa, có phần 
còn mừng vì thấy nó ngây thơ, vụng về, nhưng đã tiến bộ, cá tính bắt đầu biểu lộ; 
và ta sẽ nhận ra bổn phận của ta là giúp cho nó sớm tự lập, mà khi nó tự lập được 
rồi, tách ra khỏi ta để sống đời của nó, nó lo cho con nó cũng như ta đã lo cho nó, 
thì lẽ đó chỉ là tự nhiên, như tục ngữ có câu: “Nước chảy xuôi chứ không bao giờ 
chảy ngược”. Cái dòng sinh sinh hóa hóa bất tuyệt nhất định phải như vậy. Con ta 
là “Trời Phật - hoặc xã hội, dân tộc - tạm gởi nó cho ta đấy”. Muốn tập cho nó 
quyến luyến với “nguồn” thì chỉ có cách một mặt chính ta phải nghĩ tới “nguồn”, 
mặt khác chỉ nghĩ tới hạnh phúc của nó thôi. 

Tuy nhiên, chỉ theo luật thiên nhiên thì còn khiếm khuyết, ta còn phải tập cho 
trẻ “vừa nhận vừa cho”, biết hưởng những cái vui thì cũng phải chịu những cái 
buồn khổ vì đời sống không phải chỉ gồm toàn những vui thích, mà sống không 
phải chỉ để hưởng lạc. 

Vế điểm đó, như các nhà giáo dục danh tiếng khác, chẳng hạn bác sĩ 
Benjamin Spock, bà Thérèse Gouin - Décarie có một quan niệm xác đáng, rất mực 
yêu trẻ, khoan dung mà vẫn nghiêm. Từ sau thế chiến thứ nhất, cá nhân có xu 
hướng phóng túng, mọi kỷ luật bị coi là bó buộc, tôi thấy lời khuyên của bà đáng 
cho chúng ta suy ngẫm, nên dịch tác phẩm của bà, sau khi sửa đổi một chút cho 
hợp với nước mình, để tặng các bậc cha mẹ, nhất là những vị còn trẻ hoang mang, 
thấy nhiệm vụ của mình quá khó khăn và quá nặng. Những vị đó đọc kỹ rồi chiêm 
nghiệm thì sẽ đỡ bạc đầu, như tác giả nói. 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 

NXB Văn hóa Thông tin, quý I/2003, tr. 5-10. 
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TỰA 

Ý CAO TÌNH ĐẸP 

(Loại: Cảo luận - Tùy bút. NXB Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu 1972). 
 

 

 

Đây là những kinh nghiệm sống, những truyện sống (histories vécues), tức là 
những chuyện thực đã xảy ra mà tác giả - chỉ một số ít là nhà văn như A. J. Cronin, 
Pearl Buck, Stefan Zweig, Fulton Oursler - đã trung thực chép lại, và tôi chỉ có 
công lựa chọn, gom góp trong non hai chục năm để cống hiến độc giả. Tôi hơi tiếc 
toàn là những chuyện xảy ra ở Âu Mỹ, nhưng điểm đó cũng có cái lợi là chứng tỏ 
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cho độc giả thấy rằng con người dù sống ở vĩ tuyến nào, dưới chế độ nào, mang 
màu da nào, huyết thống nào thì cũng vẫn có những tình cảm, tâm lý đó, những 
thắc mắc, nguyện vọng đó… Tóm lại là cùng chung một nhân tính, cùng là anh em 
với nhau cả. 

Nhân vật chính trong truyện - trừ một vài vị như Einstein…, đều là những 
người thường như chúng ta: một cô y tá chưa có kinh nghiệm, một khách du lịch, 
một cặp thanh niên mới cưới, một thiếu phụ cô độc, hai em bé mồ côi; có kẻ còn 
tàn tật, cực khổ hơn chúng ta nhiều: bị tê liệt từ hồi nhỏ, hoặc bị cụt cả hai tay từ 
khi lọt lòng mẹ… 

Truyện chỉ là những truyện vặt, xảy ra hàng ngày mà ta thường đọc trong mục 
tin tức trên các báo: một em bé gái đập con heo đất để mua một món quà Noel cho 
chị, một nhóm người già và trẻ cố tự lực xây cất một giáo đường, một nhà kinh 
doanh bị phá sản muốn tự tử, một buổi nghe nhạc trong một dạ hội; bi đát nhất 
cũng chỉ là một tai nạn xe lửa, hoặc cảnh chết cô độc trong một nhà thương thí… 
Truyện rất tầm thường nhưng cảm kích chúng ta rất mạnh, vì là truyện thực và có 
những tình tiết mà không nhà văn nào tưởng tượng nổi. Ta thấy rõ rằng, cuộc sống 
ngoài đời còn ly kỳ hơn trong tiểu thuyết nhiều: tiểu thuyết gia nào có thể tạo ra 
một thanh niên đóng vai “con” để an ủi người “cha” không hề biết mặt hấp hối suốt 
một đêm, hoặc một thiếu nữ viết thư, đan áo, chải tóc bằng chân, một kiến trúc sư 
trẻ, tương lai rực rỡ mà cưới một quả phụ nghèo khổ có năm con để nhắc đồng bào 
nhớ bài học Chúa Ki Tô…? 

Điểm đáng quý nhất là truyện nào cũng chứa một ý hoặc tình cao đẹp, không 
phải là những ý kỳ đặc, những tình lãng mạn thường chỉ gây xáo trộn cho nhân 
loại, mà là những tình, những ý rất thâm trầm, rất nhân bản, tự nhiên mà cảm động 
làm cho ta vững tin ở khả năng vô biên của bản thân, ở tấm lòng nhân từ của người 
khác, ở tương lai của nhân loại. Khi thấy những bà lão chỉ còn xương với da mà cố 
xây lại cho làng xóm; những em mười hai mười ba tuổi làm đủ các việc từ sáng 
sớm tới khuya để nuôi một người chị bị bệnh nan y; một em sáu tuổi hùng tâm 
chiến đấu với tật nguyền; một người trên mười năm khuyến khích, giúp đỡ một 
thanh niên ăn học mà không hề biết mặt mũi, tính tình của thanh niên đó; một quân 
nhân tha chết cho kẻ địch chỉ vì hắn cũng rét cóng như mình… khi thấy tấm gương 
của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, 
nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng “dù sao trên đời này vẫn còn nhiều người tốt 
bụng” (Roy Popkin) mà “thế giới vẫn còn hy vọng được, hy vọng được ở tất cả” 
(A. J. Cronin). 

Xã hội chúng ta trên phần tư thế kỷ nay chịu cái họa của mấy cuộc chiến tranh 
liên tiếp, tàn khốc nhất trong lịch sử, nên tại các đô thị, đã có vài dấu hiệu của sự 
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tan rã, tham nhũng, bóc lột, nửa triệu gái điếm, mấy vạn trộm cướp và cao bồi, 
công sở và trường học nữa mất kỷ luật, gia đình bỏ bê con cái, thanh niên mất tin 
tưởng, giới nào cũng chỉ lo hưởng thụ cho mau và cho nhiều. Đó chỉ là bề mặt: thời 
loạn thì bao giờ đục chẳng vẩn lên? Bề trong vẫn có một số người thuộc các giai 
cấp trung lưu, bình dân, ở thôn quê và càc tỉnh nhỏ, giữ được nếp cũ, đức cần cù 
thanh khiết, hy sinh, nuôi ý chí bất khuất và tin tưởng ở tương lai của dân tộc. 
Càng gặp nghịch cảnh thì những tâm hồn đó càng được tôi luyện. Họ sống âm 
thầm, không ai để ý tới họ, nhưng tôi tin rằng một ngày kia, khi một biến cố nào 
xảy ra đúng lúc, thì - như Edwin Balmer đã nói - chỉ “một hành vi cao cả của họ, 
liệng vào bàn cân, là có thể làm cho bao nhiêu cái ti tiểu nhảy tung lên hết và dọi 
vào những ti tiểu đó một ánh sáng tàn nhẫn, cho ta thấy rõ được mọi sự bỉ ổi”. 

Chúng tôi dịch cuốn này chỉ mong gợi được lòng tin đó ở các bạn trẻ và cả các 
bạn già nữa, tin để có thể giữ vững chí hướng trong cuộc thử thách vô cùng lớn lao 
nhưng cũng tới lúc kết thúc này. 

Sài Gòn,  ngày Nguyên đán năm Tân Hợi (1971). 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 

------------- 
(*) Ý cao tình đẹp 
- Nhà xuất bản Nguyễn Hiến Lê xuất bản lần đầu năm 1972. 
- Nhà xuất bản Trẻ tái bản năm 1989. 
Đây là một tập truyện tôi đã lựa chọn, gom góp trong non hai chục năm, 
truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất 
cảm động mà rất nhiều ý nghĩa, đọc xong ai cũng phải bồi hồi phấn khởi. 
Đây là trên ba chục tấm gương vô danh: nhân vật đều là những người thường 
như chúng ta nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm 
làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính người đó mới thực là văn 
minh, mặc dầu có kẻ chẳng học hành gì cả. 
Thế giới đang trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng “dù sao thì trên đời 
này vẫn còn có những người tốt bụng” mà “chúng ta vẫn còn có thể hy vọng 
được, hy vọng được tất cả”. 

NGUYỄN HIẾN LÊ.  
Sđd, bìa 4. NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tái bản quý II năm 2013.  
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TỰA 
 

BERTRAND RUSSELL 
CHIẾN SĨ TỰ DO VÀ HÒA BÌNH 

(Loại: Gương danh nhân.  
NXB Lửa Thiêng xuất bản lần đầu năm 1972). 

 

Để mở đầu bộ tự truyện Autobiography (Georges Allen and Unwin Ltd, 
1967) (1) mà các nhà phê bình Âu Mỹ coi là một biến cố văn học của thế kỷ, quan 
trọng ngang với bộ Confessions (Tự thú) của Jean Jacques Rousseau, Bertrand 
Roussell đã vạch những nét chính của đời mình như sau: 

“Ba nhiệt tình bình thường nhưng không sao chống lại được đã điều khiển 
cuộc đời tôi: nhu cầu, yêu mến, khát khao tìm hiểu, cảm giác day dứt gần như 
không chịu nổi vì những nỗi đau khổ của nhân loại. Những nhiệt tình đó như 
những ngọn cuồng phong thổi bật tới, tôi lênh đênh trôi dạt trên một đại dương 
ưu tư phiền muộn mà đôi khi thấy mình đứng ngay sát bờ tuyệt vọng. Tôi đã tìm 
tình yêu trước hết vì nó là niềm vui cực độ, một sự xuất thần mãnh liệt tới nỗi đã 
hơn một lần, chỉ mong được hưởng vài giờ thôi, tôi sẵn lòng tính hy sinh cả 
cuộc đời còn lại. Tôi đã tìm nó vì lẽ thứ nhì này nữa là nó giải thoát cho ta khỏi 
cảnh cô liêu, cái cô liêu ghê gớm làm cho phần hữu thức của ta run rẩy cúi 
xuống nhìn cái vực sâu thăm thẳm, lạnh buốt của phi thể (non-être). Sau cùng 
tôi tìm nó vì tôi thấy sự yêu nhau, kết hợp với nhau như là một sự biểu thị huyền 
bí của thiên đường ở cõi trần này, cảnh thiên đường mà các vị thánh và các thi 
sĩ đã mơ tưởng. Đó, tôi tìm kiếm cái đó và mặc dầu phước lớn đó cơ hồ không 
sao đạt được, rốt cuộc tôi đã gặp được. 

“Tôi đã khao khát tìm hiểu với một nhiệt tình không kém vậy. Tôi đã muốn 
hiểu lòng người. Tôi đã muốn biết cái gì làm cho các vì tinh tú lấp lánh trên trời. 
Tôi đã rán hiểu thuyết Pythagore nó đặt ma lực của những con số trên sự 
chuyển biến của vũ trụ. Tôi đã thực hiện được một phần nhỏ, nhỏ xíu của 
những tham vọng đó. 
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“Ái tình và sự hiểu biết mà tôi đạt được đã cất bổng tôi lên khỏi mặt đất. 
Nhưng lòng thương xót đã luôn luôn kéo tôi trở về mặt đất. Những tiếng gào 
khóc đau khổ vang dội trong thâm tâm tôi. Những trẻ em đói khát, những nạn 
nhân bị áp bức, tra tấn, những người già cả không được che chở, thành một 
gánh nặng ghê gớm cho con cái, cả một thế giới đau khổ, cô liêu như nhạo báng 
tàn nhẫn cuộc sống lý tưởng. Muốn hiểu chính cái xấu xa đó, tôi chỉ có cách 
phải đau khổ vì nó thôi. 

“Đó cuộc đời tôi là như vậy. Tôi thấy nó đáng sống và nếu có cơ hội được 
sống lại cuộc đời đó thì tôi vui lòng sống lại”. 

Không ai ngờ được những lời nồng nhiệt, lạc quan, trẻ trung đó chính là của 
một ông lão đã ngoài chín mươi tuổi, mặt nhăn nheo, tay khô đét, tóc bạc phơ, lông 
mày rậm, mũi lớn, mắt như mắt cú, đặc biệt nhất là cái miệng rộng, môi mỏng, 
mím lại, có vẻ vừa chua chát vừa căm hờn. Trong hơn sáu chục tấm hình của ông 
in trên bìa các sách báo, từ hồi trẻ tới lúc ông gần mất, tôi không thấy một tấm nào 
ông mỉm cười cả. Người ta gọi ông là Voltaire của thế kỷ XX thật đúng. Đúng về 
khóe miệng, đúng về tinh thần, đúng cả về cuộc đời và sự nghiệp. Cả hai đều là 
triết gia, đều can đảm, cay độc, và đều chiến đấu cho Tự do; riêng Russell vì thời 
đại thay đổi, còn chiến đấu cho Hòa Bình nữa. 

 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Theo bản của NXB Văn Học, trong Tuyển tập Nguyễn Hiến Lê  
do Nguyễn Q. Thắng sưu tầm, tuyển chọn, giới thiệu.  

Tập II - Sử học, tháng 12/2006, tr. 1159-1160.  
 
 
 
 
 

--------------- 
1 Nhà xuất bản Stock, Paris, năm 1968-1970 đã dịch ra tiếng Pháp: Bertrand 
Russell, autobiographie, gồm ba cuốn khổ lớn, mỗi cuốn khoảng 300 trang. 
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LỜI NÓI ĐẦU 

KHỔNG TỬ 

(Loại: Triết học. NXB Văn Hóa xuất bản năm 1993). 

 

KHỔNG TỬ 

Triết thuyết nào cũng chỉ để giải cứu cái tệ của một thời thôi. Muốn 
đánh giá một triết thuyết thì phải đặt nó vào thời của nó, xem nó giải 
quyết được những vấn đề của thời đó không, có là một tiến bộ so với các 
thời trước, một nguồn cảm hứng cho các đời sau không. Và nếu sau 
mươi thế hệ, người ta thấy nó vẫn còn làm cho đức trí con người được 
nâng cao thì phải coi nó là một cống hiến lớn cho nhân loại rồi. 

 

Từ xưa tới nay hầu hết các học giả về học thuyết Khổng Tử đều dùng cả Tứ 
thư lẫn Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Khổng Tử gia ngữ v.v… làm tài liệu; như 
vậy theo tôi không phải là tìm hiểu Khổng Tử mà tìm hiểu Khổng giáo trong suốt 
thời Chiến Quốc, vì trong những sách dẫn trên, ngoài bộ Luận ngữ là bộ đáng tin 
nhất, còn thì bộ nào cũng chứa nhiều tư tưởng của người sau, không phải của 
Khổng Tử. 

Tôi lấy ví dụ cuốn Đại học của Tăng Tử (một môn sinh được trực truyền) 
ngay trong đoạn đầu nói về việc tu thân để tề gia, trị quốc… cũng đã có một ý, tôi 
cho là không phải của Khổng Tử, tức “Trí tri tại cách vật”, vì trong Luận ngữ ông 
không hề nói tới sự cách vật. 

Sách Trung dung của Tử Tư, cháu nội Khổng Tử, cũng có những tư tưởng 
siêu hình, mà Khổng Tử tránh phần siêu hình. 

Rồi những câu “cương nhu tương thôi nhi sinh biến hoá”, “nhất hạp nhất tịch 
vi chi biến, vãng lai bất cùng vi chi đạo” (trong kinh Dịch - Hệ từ thượng) mà 
nhiều người dẫn (chẳng hạn Trần Trọng Kim trong Nho giáo) và cho là quan niệm 
về thiên lí, và đạo của Khổng Tử, thì sao tôi thấy có màu sắc của Lão giáo quá. 
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Ngay như Lễ Kí, thiên Tăng Tử vấn (Tiểu Đái Kí) phần lớn không tin được vì 
xuất hiện sau Khổng Tử bảy trăm năm (thế kỷ II sau Tây lịch) và do người đời Hán 
viết. 

Căn cứ vào những bộ đó thì không khác gì tô xanh tô đỏ nên học thuyết của 
Khổng Tử, còn đâu chân diện mục của nó nữa. Từ lâu tôi vẫn bất mãn về điều đó 
và chỉ thấy mỗi một học giả ở Pháp, ông Etiemble trong cuốn Confucius 
(Gallimard - 1966) là không dùng phương pháp đó mà chỉ căn cứ vào mỗi hệ Luận 
ngữ thôi. 

Bộ này cô đọng quá không ghi hết được lời dạy của Khổng Tử, và nhiều bài 
không cho biết trong hoàn cảnh nào Khổng Tử đã thốt những lời này lời khác, 
thành thử chỉ dùng nó thì thế nào cũng không tránh khỏi lỗi thiếu sót; nhưng thà cứ 
biết tới đâu ghi tới đấy, không biết thì tồn nghi, còn hơn là gán cho Khổng Tử 
những tư tưởng của người đời sau, những tư tưởng có thể ông không bao giờ nghĩ 
tới hoặc không muốn bàn tới. 

Năm 1972, tôi đã theo chủ trương chỉ dùng Luận ngữ mà tìm hiểu Khổng Tử, 
để viết cuốn Nhà giáo họ Khổng. Viết xong. Tôi đã có ý sẽ viết tiếp hai tập như 
vậy nữa về Nhà chính trị họ Khổng và Nhà luân lí họ Khổng, nhưng vì mắc nhiều 
công việc khác (viết cuốn Mặc học, viết chung với ông Giản Chi cuốn Tuân Tử và 
cuốn Hàn Phi), mãi đến cuối năm ngoái (1977) tôi mới trở lại viết về Khổng Tử 
được. 

Tôi đã bỏ ra hơn hai tháng đọc lại những sách về Khổng Tử mà tôi có hoặc 
mượn được (như của Lữ Chấn Vũ, Lịch sử tư tưởng chính trị Trung Quốc; Hầu 
Ngoại Lư: Tư tưởng cổ đại Trung Quốc, Quan Phong và Lâm Duật Thời: Bàn về 
Khổng Tử - đều do các dịch giả ngoài Bắc dịch); đọc lại các bản dịch và chú giải 
Luận ngữ của mình, và của Trung Hoa (như Luận ngữ độc bản của Thẩm Tri 
Phương và Tưởng Bá Tiềm, Luận ngữ dịch chú của Triệu Thông; lại bỏ ra hơn hai 
tháng nữa để dịch lại bộ Luận ngữ, vừa dịch vừa phân loại theo đề tài lập bảng tra 
tên người, tên đất. 

Xong cả rồi tôi mới bắt đầu viết, mất ba tháng nữa. Chưa cuốn nào tôi viết 
mệt như cuốn này, sức đã suy, bệnh bao tử trở đi trở lại hoài, cứ ít ngày ăn cơm, ít 
ngày ăn cháo, rồi cảm cúm, đau chân… khách khứa gần như không ngày nào 
không, có ngày bốn năm lần, mới cầm bút viết được mấy hàng đã phải đặt xuống 
để tiếp bạn; thư từ phải hồi âm cũng nhiều, giấy mực lại thiếu: chỉ có mấy trăm 
trang mà phải dùng ba mẫu giấy, ba màu mực; đó chỉ là về vật chất. 
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Về tinh thần thì sau Tết Mậu Ngọ (1978) ít ngày được yên tĩnh vì những tin 
tức về cải tạo thưong nghiệp (không liên quan gì tới tôi nhưng cũng có ảnh hưởng 
xa gần đến cuộc sống), về kiểm kê hành chánh, cải tạo văn hóa; rồi đến vụ đổi tiền 
(cũng may yên cả), nhất là tin tức về chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía 
Bắc. 

Vậy là trước sau mất hơn bảy tháng, hôm nay mới ghi vội xong bản thảo. Còn 
phải coi lại, sửa lại khoảng một tháng nữa. Và phải để một hai năm sau, lúc nào 
rảnh và bình tĩnh lại một lần nữa mới có thể coi là xong được. 

Ngày 1 tháng 7 năm 1978. 
NXB Văn hóa Thông tin tháng 1/2006, tr. 7-10. 

--------------- 

* Trong tập này có nhiều chỗ dẫn chứng ở Luận ngữ nhưng tôi chỉ ghi xuất xứ 
(thiên nào, bài nào) chứ không chép lại hết được, vì vậy độc giả cần có bản 
Luận ngữ tôi dịch để tra cho tiện). 
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Năm 1935, hồi mới vào đời, làm ở Sở Thủy lợi Nam Việt, những lúc lênh 
đênh trên kênh rạch miền Hậu Giang, nhớ mặt nước xanh rêu của Hồ Gươm, con 
đê thăm thẳm của sông Nhị, tôi viết hồi ký, chép lại những hình ảnh của người 
thân, những nỗi vui buồn của tuổi thơ và tuổi niên thiếu. Viết được khoảng 500 
trang vở học trò, không chủ ý in thành sách mà chỉ để vài người thân đọc. Tập đó 
còn lại được vài trăm trang, gần đây đọc lại thấy không có gì đáng giữ. 
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Năm nay, 1980, gần tới lúc cuối đời, thực hiện xong chương trình biên khảo về 
triết học Trung Hoa thời Tiên Tần - tập cuối cùng: Kinh Dịch, Đạo của người quân 
tử (1) hoàn thành năm ngoái, - cũng trong cảnh xa quê và xa người thân như 45 năm 
trước, tôi lại viết hồi ký, cũng không có ý in thành sách, mà chỉ để cho vài người 
thân đọc. Viết lần này không say mê như lần trước, mà tôi chắc cũng sẽ không có 
gì đáng lưu lại. Để qua những dư niên, thế thôi. 

Chép sử, dù có tinh thần khách quan, khoa học tới mấy, dù tra cứu được đủ tài 
liệu, dù đích thân được sống thời đại mình chép, thì cũng không sao ghi đúng được 
sự thật. Chỉ có loại sử biên niên chép những biến cố, sự việc lớn xảy ra từng năm, 
từng tháng, sắp đặt theo thứ tự thời gian, mà không thêm bớt gì hết, nhất là không 
phê bình hoặc ghi cảm tưởng của mình hay của người trước, chỉ có loại đó là 
không sai, nhưng nó lại câm, không cho ta biết chút gì về dân tình, không khí, trời 
đất; như vậy đâu phải là sự thật? Vì người chép không thể nào ghi hết mọi việc 
được, tất phải lựa chọn, bỏ bớt vào nội công việc đó cũng có tính cách chủ quan ít 
nhiều rồi. Cho nên tôi nghĩ không có gì là sự thật thuần túy cả. 

Chép hồi ký về đời mình lại càng dễ bị nhiều người chê là chỉ nêu những cái 
hay của mình mà giấu những cái xấu, ngay khi tự vạch những cái xấu của mình ra 
nếu không phải do lòng tự cao, cũng là để tự biện hộ. Dù là tập Confessions của J. 
Jacque Rousseau hay tập Autibiography của Bertrand Roussell thì cũng chỉ đáng 
tin phần nào thôi. 

Tôi lại nhận thấy rằng bây giờ ghi lại tuổi thơ và thiếu niên, tôi bỏ đi gần hết 
những điều tôi đã chép năm 1935; mà tập tôi viết đây nếu chép từ năm 1974 thì nội 
dung tất khác bây giờ nhiều, nếu trái lại tôi được sống đến năm 1985 và lúc đó nội 
dung cũng lại khác nữa, có thể khác xa. 

Tôi đã ghi một số biến cố, một số tình cảm, suy tư của tôi lúc này về một số 
việc xảy ra trong đời tôi mà tôi được nghe hoặc thấy. Có nhiều chỗ tôi đã vô tình 
sai sự thật, hoặc bỏ sót, điều đó không sao tránh được, lỗi ở ký tính của con người: 
nó bị tình cảm sai khiến, lại thêm tuổi 70 như tôi có suy giảm nhiều rồi. 

Một đời người 70 năm dài thật chứ! Có bao nhiêu việc tưởng như ngẫu nhiên, 
mà xét cho kỹ thì đều có ý nghĩa như đã được an bài từ trước để mỗi người đóng 
cho xong vai trò của mình. 

Ngày nay, ôn lại dĩ vãng, tôi thấy ngoài hai đấng sinh thành ra tôi và bà ngoại 
tôi, còn ba bốn vị nữa đã tiếp tay nhau dắt dẫn cho tôi khi tôi thành người, cứ vị 
này xong nhiệm vụ thì lại giao cho vị khác. 
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Ra đời rồi, tôi được hai người bạn cùng chia xẻ những vui khổ, thành bại với 
tôi, lại giúp mọi việc nhà cho để tôi có thể đem tất cả tâm trí vào việc trứ tác. 

Hai hạng người trên đều ảnh hưởng rất lớn đến tôi, đều là ân nhân của tôi cả. 
Tiếng ân nhân này tôi thấy nhẹ quá, vì ân nhân hàm cái nghĩa là người khác với 
mình, còn những người thân của tôi đó đều tạo nên tôi là một phần của tôi. 

Ngoài ra, tôi lại may mắn gặp được khoảng một chục bạn cùng đi một quãng 
đời dài hay ngắn với tôi, hợp tác với tôi mỗi người mỗi cách, và một số khá đông 
bạn bốn phương, kẻ xa người gần, nhiều người tôi không biết mặt mà cũng không 
biết cả tên, nhưng hết thảy đều theo dõi con đường của tôi, gợi ý cho tôi hoặc 
khuyến khích tôi khiến tôi vững bước cái duyên đó, duyên văn tự, thật bất ngờ mà 
mình thích thú, không bao giờ tôi quên được. 

Tính sổ đời, tôi chỉ mừng rằng đã không làm gì khiến các bậc trưởng thượng 
của tôi phải xấu hổ và các bạn của tôi phải thất vọng. 

Long Xuyên, ngày 12 tháng 9 năm 1980 
(Mùng 4 tháng 8 năm Canh Thân)  

(Ngày giỗ ông Nội tôi) 
NGUYỄN HIẾN LÊ. 

Theo bản in của NXB Văn Học, 1993, tr. 12-14. 
 
 

(1) Nhà xuất bản Văn Học xuất bản, 1992, 525 trang khổ 13x19cm. Tác giả 
cho rằng quyển Kinh Dịch là tập biên khảo “cuối cùng”, nhưng sau đó (1982) 
ông đã hoàn tất bộ Sử Trung Quốc (1.000 trang), và đến tháng 12-1984 tác giả 
qua đời. (BT. Chú trong Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê, NXB Văn hóa Thông in – 
Công ty TNHH Thư Lâm quý I. 2014). 
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TỰA 

VÀI LỜI NGỎ VỚI BẠN TRẺ 

(Loại: Cảo luận - Tùy bút. NXB Văn Học xuất bản năm 2001). 

Từ năm 1959 chính quyền Ngô Đình Diệm bắt đầu rung rinh. 

Người ta thấy nó bất lực, thôn quê mất an ninh, nông dân bỏ ruộng đất tản cư 
ra thành thị; kinh tế thụt lùi, đời sống đắt đỏ gần gấp hai năm 1954, đồng bạc sụt 
giá, nhiều người thất nghiệp; công chức hống hách và tham nhũng, vì nạn bè phái, 
sở nào cũng đầy nhân viên mà già nửa ngồi không, ngay trong học đường và 
trường thi cũng thiếu kỷ luật: đó là dấu hiệu chắc chắn nhất của sự sụp đổ. 

Người ta oán nhất chính sách độc tài, phong kiến, gia đình trị, bầu bán bịp 
bợm, và áp bức đạo Phật của mấy anh em nhà Ngô. Chỉ nhờ Mỹ che chở mà Ngô 
Đình Diệm sống được tới ngày đảo chánh 1.11.1963. 

Những chính quyền lên thay Diệm còn bất lực, thối nát hơn Diệm nữa, và suốt 
11 - 12 năm sau, nội bộ miền Nam thật là hỗn loạn. Các giáo phái và cơ quan ngôn 
luận đều lên tiếng đả kích mỗi ngày mỗi mạnh nhưng chính quyền chỉ làm thinh 
hoặc đàn áp, không cải thiện một chút gì cả. 

Khi rời Long Xuyên lên Sài Gòn tôi đã có chủ trương rõ rệt: Chỉ hoạt động về 
văn hóa, không làm chính trị, và muốn giữ tư cách độc lập, không vô một đảng 
phái, một hội đoàn nào. Nhưng từ năm 1960, thấy nhiều cái chướng tai gai mắt 
trong xã hội, tôi không thể làm thinh, và phải lên tiếng trên các tạp chí Bách Khoa, 
Mai, Tin Văn… Trước sau trên mười năm liên tục, được khoảng năm chục bài, dài 
thì bốn năm chục trang, ngắn thì ba bốn trang, trung bình là 9 - 10 trang, góp ý 
kiến với quốc dân và nhà cầm quyền về nhiều vấn đề từ giáo dục, văn hóa  tới kinh 
tế, xã hội, chính trị… Ba bài bị bỏ, không đăng được, một bài được đăng nhưng bị 
cắt nhiều tới nỗi mất cả ý nghĩa (coi mục lục). 

Một số bài đã được lựa cho vào 2 tập Mấy vấn đề xây dựng văn hóa (Tao Đàn 
- 1967), Những vấn đề của thời đại (Mặt Đất - 1974). Năm 1974 tôi lựa thêm mười 
tám bài có tính cách thời sự cho vào tập này, định khi nhà Trí Đăng xuất bản cuốn 
Mười câu chuyện văn chương rồi thì cho xuất bản tiếp; nhưng nhà Trí Đăng bận 
nhiều việc mà thời cuộc biến chuyển mau quá, cho nên cuốn trên mới phát hành 
được mấy ngày thì Sài Gòn được giải phóng, và tập này không còn có lý do để ra 
mắt độc giả nữa. 
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Vì tính cách thời sự, tôi sắp các bài theo thời gian chứ không theo đề tài. Tuy 
một số bài tôi sửa đổi, thêm bớt vài chữ, vài câu cho rõ thêm hoặc đỡ rườm, hết 
thảy đều không quan trọng. 

Sài Gòn, một ngày mùa Đông năm Đinh Tỵ (1977). 
Theo bản của NXB Văn Học, tháng 3/2001, tr. 7-8. 

 
------------------ 

Lời Nhà Xuất bản 

Nguyễn Hiến Lê là một nhà nghiên cứu - biên khảo - dịch thuật cần mẫn; 
đồng thời cũng là một cây bút quen thuộc với bạn đọc miền Nam hồi đất 
nước chưa thống nhất. Những công trình và những bài báo của ông 
thường được công chúng hoan nghênh, tiếp tục trao đổi, bất chấp sự kiểm 
duyệt của chế độ cũ. 

Sự hoan nghênh và tiếp tục trao đổi ấy không hẳn vì mọi điều ông nói ra 
đều đúng và hay cả, mà trước hết, là vì người ta thấy ông đã nói thẳng, nói 
thật với tất cả tấm lòng chân thành của một trí thức yêu nước, có tinh thần 
dân tộc chân chính, sâu sắc. Tấm lòng này của ông đặc biệt thể hiện rõ khi 
ông nhắc nhở, kêu gọi các bạn trẻ cần tôn trọng đạo nghĩa uống nước nhớ 
nguồn, cần ra sức học tập, trau dồi năng lực toàn diện để góp phần xây 
dựng đất nước phồn vinh trên cơ sở tự lập tự cường. 

Các kiến giải của học giả Nguyễn Hiến Lê và những số liệu, những sự 
việc… kèm theo, là những kiến giả, số liệu, sự việc… của vài ba chục năm 
trước. Đối với hiện nay, thì có nhiều kiến giải đã được thực hiện bình 
thường, có những kiến giải cũng cần được tìm hiểu thêm, còn về số liệu và 
sự việc, thì hẳn là đã cũ, nhưng vẫn còn giá trị so sánh, tham khảo nhất 
định. 

Trân trọng công phu và tấm lòng của một học giả, Nhà xuất bản Văn Học 
xuất bản tập Vài lời ngỏ với bạn trẻ này và xin lưu ý lại đôi lời cùng bạn 
đọc. 

Nhà Xuất bản Văn Học.  

Sách đã dẫn, tr. 5-6. 
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TỰA 

MỘT MÙA HÈ VẮNG BÓNG CHIM 

(Loại: Tiểu thuyết dịch (1993). NXB Văn hóa Thông tin, quý III/2002) 
HAN SUYIN. Birdless Summer, 1968. 

NGUYỄN HIẾN LÊ dịch theo bản tiếng Pháp - Un été sans oiseaux. 
 

Thực ra là Hai mùa hè vắng bóng chim, một mùa hè của tác giả lồng trong 
mùa hè của sáu trăm triệu dân Trung Hoa, cả hai đều “dài đăng đẳng” hơn mười 
năm trời đều “nóng bỏng đến nỗi chim chóc không hót nữa”, nhưng sau lò lửa đó, 
“người ta đã cảm thấy ngọn gió biển đầu tiên đem lại trận mưa tế độ”. 

Nguyên do chỉ tại Nhật Bản đã muốn thôn tính Trung Hoa từ lâu, ngày mùng 
7 tháng 7 năm 1937 viện cớ một người lính Nhật mất tích (sau lại trở về) mà tấn 
công đồn Uyên Bình của Trung Hoa ở gần Lư Cầu Kiều và gây ra cuộc chiến tranh 
Trung Nhật 1937-1945. Hay tin quân Nhật ồ ạt chiếm đánh Hoa Bắc, Han Suyin 
(Hàn Tú Anh), 21 tuổi, đương học năm thứ ba Y khoa ở Đại học Bruxelles nổi cơn 
khủng hoảng tinh thần: bực tức, dễ quạu, mất ngủ, khóc lóc - con người đó cực kỳ 
đa cảm - nhất định bỏ học, trở về Trung Hoa để cứu nước, mặc dầu họ hàng bên 
ngoại và bạn bè đều cho như vậy là điên khùng. Nhưng Han Suyin một mực đáp: 
“cây thì có gốc rễ nên tôi trở về gốc rễ, ở lại đây, tôi sẽ nhớ nước mà chết mất”. 

Bà chỉ có một nửa máu Trung Hoa, tên thực là Rosalie Tchou (Hàn Tú Anh 
chỉ là bút hiệu) mà yêu Trung Hoa hơn cả cha mẹ và bản thân bà nữa.  Thân phụ là 
Tchou Yen Tong, sanh trong một vọng tộc ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), qua Bỉ 
học từ 1904 đến 1913, trở về nước với một bằng cấp Kỹ sư hỏa xa và một người vợ 
Bỉ trong giai cấp đại tư sản, Marguevite Denis, rồi làm cho một công ty Hỏa xa của 
Bỉ, xây cất nhiều đường xe lửa ở Hoa Bắc. Cha vẫn giữ cốt cách Trung Hoa, điềm 
đạm, nghệ sĩ, thích làm thơ, Mẹ thì lãng mạn, nóng nảy, bướng bỉnh, nhưng rất can 
đảm. 

Han Suyin sinh năm 1917 ở Bắc Kinh, hồi nhỏ rất cực khổ. Nhà nghèo vì cha 
không muốn hưởng gia tài của tổ tiên, mà lương một kỹ sư “da vàng” chỉ bằng một 
phần năm kỹ sư “da trắng”. Lại bị mẹ ghét bỏ vì không đẹp mà tính tình cứng cỏi. 
Mười lăm tuổi phải thôi học, khai gian tuổi xin một chân thư ký để giúp nhà và có 
tiền học thêm. Nhờ tư chất rất thông minh, thi đậu vô Đại học Yen tching ở Bắc 
Kinh, và hai năm sau, năm 1935, được một người Bỉ, Joseph Hers, bạn của cha - vì 
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vậy trong truyện này, Han Suyin gọi là Bác - xin cho một học bổng qua Bruxelles 
học Y khoa. 

Ở Bruxelles, bà học cũng rất tấn tới, luôn luôn đỗ đầu, thường diễn thuyết hô 
hào lòng ái quốc trong hội Ái hữu Trung Bỉ, yêu một luật sư Bỉ trẻ tuổi, tên là 
Louis hai người định cưới nhau thì chiến tranh Trung Nhật phát, và bà quyết tâm 
bỏ hết: thầy học, bạn bè, họ hàng bên ngoại, vị hôn phu và cả tương lai nữa để về 
Trung Hoa kháng Nhật. 

Truyện bắt đầu từ lúc bà xuống tàu Jean Laborde nhổ neo ở Marseille để đi 
Hương Cảng. Bà gặp một bạn cũ ở Bắc Kinh hồi nhỏ, Tang Pao-Houang, sinh viên 
trường võ bị Sandhurst (Anh). Hai người cùng chung một hoài bão, một lý tưởng: 

“Cô về Trung Hoa?... một thiếu nữ mà ái quốc thì càng đáng khen hơn nữa… 
Tôi sẽ về thẳng Vũ Hán để trình diện với thượng cấp… Tôi sẵn sàng chết vì Tổ 
quốc… còn cái vinh dự nào bằng chết vì chiến đấu với quân xâm lăng?”. 

Những lời đó “tung bay trong ngọn gió từ mặt biển sặc sỡ đưa lên”, làm cho 
Han Suyin tưng bừng, tưởng tượng cuộc đời sắp tới, gian khổ nhưng anh dũng, đầy 
đủ ý nghĩa và tràn trề hy vọng. 

Họ yêu nhau, ghé Hương Cảng ít bữa rồi non nả đi thẳng về Vũ Hán, chỉ sợ 
trễ quá, không kịp dự trận kháng Nhật đương xảy ra tại đó. Họ cưới nhau ở Vũ 
Hán, dự định chồng sẽ cầm quân, vợ sẽ làm y tá trong quân y viện. 

Nhưng toàn là ảo tưởng cả. “Mùa hè” nóng bỏng của Han Suyin bắt đầu từ 
đó: Tang Pao-Houtang, tưởng là một thanh niên nhiệt tâm ái quốc thì chỉ là hạng 
phong kiến, hám danh hám lợi, mặc dầu có tân học mà tính tình rất hủ bại, đối với 
vợ tàn nhẫn không tưởng tượng nổi, cứ ít bữa lại đánh đập vợ, cả những khi ở giữa 
công viên, ở trong tiệm ăn. Han Suyin “vì muốn hy sinh cho Trung Hoa” mà phải 
cắn răng chịu đựng. Trong những giờ bị hành hạ đó: 

“… tôi tập vừa hít thật sâu, vừa đếm: “Trung Hoa có sáu trăm triệu dân: 1, 2, 
3, 4, 5… Anh ấy sắp chán… anh ấy sắp chán… và sắp nghỉ tay”. Dù cảnh đó kéo 
dài… có khi gần tới 10 giờ, tôi không được ăn uống gì cả, mà cũng phải ngồi co ro 
trên sàn, đợi những cú giáng xuống, sợ nhất là bị đòn mà hóa đui hoặc mặt mày 
thành sẹo…”. 

Mà hầu hết các bạn của Pao, các sĩ quan Hoàng Phố đều như vậy, có kẻ còn 
nhốt vợ vào củi, bêu ở ngoài đường cho tới chết đói mà không ai dám can ngăn kể 
cả cha mẹ người đàn bà xấu số! Thực tế đã vượt hẳn sức tưởng tượng. Han Suyin 
xin ly dị, Pao nhất định không cho, xin đi học thêm cũng mấy lần bị từ chối. Pao 
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chỉ muốn vợ mình làm nô lệ trong nhà để thỏa mãn nhục dục và những cơn điên 
của mình thôi, hoặc để giúp mình tiến thân. Và Han Suyin chịu cuộc đời nô lệ đó 
tám năm, theo Pao từ Vũ Hán đến Quảng Tây, vô Trùng Khánh, sau cùng qua 
Londres khi Pao được phái làm tùy viên quân sự ở Anh. 

Năm 1945, Bà oán Pao đâm ra ghê tởm hết bọn đàn ông, sau đó trong bốn 
năm, bà bị bệnh thần kinh, tưởng hóa điên. Sau bà quyết ly thân để Pao về Trung 
Hoa một mình (1), bà ở lại Londres học tiếp y khoa, để có nghề tự nuôi thân và nuôi 
một đứa con gái nuôi năm tuổi. 

Vậy hoài bão trở về Trung Hoa để giúp quê hương trong cuộc chiến tranh 
chống ngoại xâm, mà thực tế chỉ là để sống một cuộc đời vô ích và tủi nhục. 
Nhưng không bao giờ bà tiếc mấy năm đó cả, vì nhờ theo Pao, bà mới thấy được 
tận mắt chế độ thối nát kinh khủng của Tưởng Giới Thạch (Pao là sĩ quan cấp tá 
được Tưởng hơi tin cậy), thấy được tình cảnh điêu đứng của bần dân Trung Hoa 
sống như loài vật trên một non sông tuyệt đẹp. Tóm lại là được mục kích, được 
sống “một mùa hè nóng bỏng” của dân tộc, khiến bà càng yêu quê hương và đồng 
bào của bà hơn. 

Phần tả đời sống phu phen, nông dân Trung Hoa, dưới sự đàn áp, bóc lột của 
bè phái Tưởng Giới Thạch, xen lẫn với phần tả đời sống riêng tư của bà một cách 
điều hòa, khéo léo, không phần nào lấn phần nào, mà giọng văn luôn luôn linh 
động, có chỗ mỉa mai, dí dỏm, nhiều chỗ phẫn uất, hình ảnh mới mẻ, bút pháp rất 
mạnh. 

Chính nhơ đọc cuốn này - chứ không phải những cuốn sử hiện đại của Trung 
Hoa - tôi mới hiểu tại sao năm 1945 danh của Tưởng Giới Thạch lên tới tột đỉnh, 
mà chỉ bốn năm sau ông ta đã phải dắt vợ con và một bọn thủ hạ trốn qua Đài 
Loan, không quên ôm theo 450 triệu Mỹ kim, vàng, và Mỹ bỏ non sáu tỉ (2) vào 
cuộc nội chiến Trung Hoa mà không cứu vãn nổi, lại chuốt thêm một nỗi hận chua 
chát. 

Nguyên nhân thất bại nằm ngay trong lòng Quốc dân đảng từ trước năm 1938. 
Đủ hết các cảnh độc tài và thối nát trong một tấn tuồng vừa bi vừa hài: chính quyền 
Quốc Dân đảng chỉ lo củng cố địa vị và làm giàu, không nghĩ tới dân, không kháng 
Nhật, rút lui hoài về phía Tây, nhường hết những miền phì nhiêu cho Nhật, để sống 
trong những hầm bọc sắt tại Trùng Khánh bảo toàn lực lượng, chờ thế chiến chấm 
dứt mà “bất chiến tự nhiên thành”, rồi lúc đó sẽ xua quân diệt Cộng, họ đề cao 
nhân vị mà lại lùng bắt nông dân ở ngoài đồng, phu phen ở ngoài phố, lấy dây 
thừng hay dây chì cột lại thành từng “xâu” lùa vào các trại quân, rồi đánh đập, bỏ 
đói, họ mua quan bán chức, bán chợ đen dược phẩm, y phục, lương thực của lính, 
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bán lậu khí giới cho Nhật, đi công du ngoại quốc thì kẻ nào cũng chở từng xe cam 
nhông xa xí phẩm về, họ bắt dân nhổ lúa để trồng thuốc phiện, họ đặt ra hàng trăm 
thứ thuế: thuế tóc, thuế cửa sổ, thuế số nhà, thuế thương người, thuế hạnh phúc, 
thuế làm biếng (nghĩa là không trồng thuốc phiện…) (3), họ phát giấy bạc tới cái 
mức dân phải khiêng cả thùng giấy bạc đi mua một vé xe buýt (4), gái điếm nhung 
nhúc. Đức có bọn sơ mi nâu thì họ có bọn sơ mi lam, hạng công chức hay quân 
nhân cao cấp Quốc Dân đảng thì bốn, năm vợ, ngày nào cũng đánh mạt chược từ 
khi mở mắt cho tới khi đi ngủ, một kẻ kiêm bảy, tám chức vụ, lãnh bảy đầu lương, 
và lâu lâu mới tới nhiệm sở một hai giờ, còn hạng công chức thấp thì rách rưới, đói 
khát, chỉ được cấp gạo vừa đủ cho vợ con khỏi chết đói, cho nên công việc bê trễ, 
và nạn hối lộ lan tràn từ trên xuống dưới, thành một “quốc sách” bắt dân phải gián 
tiếp trả thêm lương cho công chức. 

Còn hạng dân đen thì: 

“… ngay dưới chân tôi, dưới 478 bực đá kia (5) là bờ sông chất lộn xộn những 
thùng, những bánh hàng hóa mà phu phen tranh nhau đưa lên vai để khiêng rồi 
leo, leo, leo những bực thang, thành một hàng bất tuyệt, leo hoài không ngừng, và 
người ta thấy cổ họ, chân họ nổi gân lên, nghe thấy hơi thở hổn hển của họ phát ra 
từ những bộ ngực lép xẹp, thót lại… Tôi thấy những phu khiêng kiệu chiến đấu 
từng bực, từng bực một, cái cán bằng tre đâm sâu trong thịt họ mỗi khi kiệu lắc lư, 
trong kiệu, các công chức… ưỡn ngực ra khoan khoái…”. 

Ngày ngày Han Suyin nhìn thấy tình cảnh những người lao động đó quần rách 
để hở đít, đầy rận, kẻ nào cũng xanh xao, ốm tong teo vì nghiện thuốc xái - họ 
không đủ ăn, phải dùng thứ đó để lấy sức mà khiêng vác, cứ hai giờ lại nghỉ để hút 
- bà thương họ vô hạn, và: 

“Thật là vô lý, không hiểu tại sao tôi lại muốn ở vào địa vị họ, tôi muốn đôi 
dép rơm mà họ đi, uống thứ trà đậm, chát mà họ uống ở các quán cóc… rồi tôi 
cũng leo những bực thang như họ, nhưng hỡi ôi, không vác gì trên vai cả!”. 

Bà uất hận, tin chắc rằng tình trạng đó không thể kéo dài được, một ngày kia 
cách mạng phải vì bọn họ mà dấy lên, như một cơn nước dông, cuốn hết các nhơ 
nhớp của chính thể Quốc dân đảng, và năm 1945, khi Nhật đầu hàng Đồng minh, 
bà mừng rỡ đoán trước rằng cuộc cách mạng sắp phát. 

Đọc phần đó, chúng ta không thể không liên tưởng đến tình cảnh nước ta 
trong mười mấy năm qua, tôi cho rằng có những luật bất di dịch trong lịch sử: 
những dân tộc cùng một văn hóa, đặt trong một hoàn cảnh như nhau thì phản ứng 
cũng như nhau và rốt cuộc cũng đi tới một điểm lịch sử như nhau. Điều đó tôi đã 
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dẫn chứng trong bộ Văn học sử Trung Quốc hiện đại (6), đọc tác phẩm của Han 
Suyin, tôi càng thấy nó đúng. Thật lạ lùng! Việt Nam và Trung Hoa sát nách nhau, 
sự thất bại của Tưởng Giới Thạch như tấm gương tầy liếp mà Ngô Đình Diệm và 
các người sau không biết soi, ngay như Mỹ cũng vậy, đã thất bại ở Trung Hoa mà 
càng không biết rút ra một bài học, lại sa vào vết xe cũ. Cơ hồ con người không 
biết dùng lý trí, hành động toàn theo một bản năng do hoàn cảnh, nếp sống quyết 
định. Ít ai học được bài học của lịch sử. 

Bà mạt sát kịch liệt chế độ Quốc dân đảng làm cho ta có cảm tưởng rằng bà 
thiên Cộng. Sự thật không phải vậy: bà chỉ ghét những kẻ tàn bạo và chỉ yêu dân 
tộc Trung Hoa thôi, hễ phải thì bà khen, trái lại bà chê, cho nên Quốc dân đảng đã 
ghét bà mà Cộng sản cũng không ưa: Năm 1948 đã “tố” bà rồi, năm 1966-1967, 
một nhóm ở Bắc Kinh lại tố thêm một lần nữa trong cuộc Cách mạng Văn hóa. 

Trả lời cuộc phỏng vấn của Marianne Monestier (năm 1967 hay 1968) bà nói: 

“… Tôi chưa bao giờ là cộng sản, mà cũng không bao giờ thành cộng sản 
được vì tới cái tuổi không còn tin một cách khá mãnh liệt bất kỳ một cái gì nữa”. 
Mục đích của bà là ghi lại các biến cố “một cách vô tư và trung thực, không khôi 
phục dĩ vãng, cũng không chiến đấu cho hiện tại, để cho các thế hệ sau biết hết 
những gì đã xảy ra” vì “thế giới cần có những nghệ sĩ chép lại các biến cố một 
cách thiện cảm mà không cuồng nhiệt, hơn là cần các nhà truyền giáo độc ác hô 
hào những cuộc chiến đấu hư ảo chống lại sự thật”. 

Bà khởi công từ năm 1964. Trước năm đó bà đã xuất bản được sáu bảy cuốn, 
cuốn đầu là Destination Tchouungking viết từ hồi sống ở Trùng Khánh, chung với 
một nữ bác sĩ Mỹ (bà viết rồi bạn bà sửa lại) kể cuộc đời của vợ chồng bà từ Vũ 
Hán theo Tưởng Giới Thạch lại Trùng Khánh. Cuốn đó xuất bản ở Mỹ, rồi ở Anh. 
Sau đó bà ngưng viết khoảng mười năm. Năm 1949 đậu Y khoa bác sĩ rồi (chồng 
bà đã tử trận ở Mãn Châu) nhiều nơi ở Londres nhờ bà cộng tác, bạn bè cũng 
khuyên bà ở lại Anh làm việc, nhưng lần này cũng như mười năm trước, bà quyết 
định trở về Á châu, dù không sống ở Hoa lục thì ít nhất cũng sống sát Hoa lục để 
coi xem tình hình ra sao, dân chúng Trung Hoa dưới chế độ cộng sản sống ra sao? 
“Tôi không thể yên ổn sống ở Anh được… tôi không từ bỏ Trung Hoa, tôi không 
quay lưng lại với nó”. 

Và bà đáp xuống Hương Cảng, mở phòng mạch trị bệnh cho người Á châu, 
sau lại Singapore cũng để vừa làm nghề y sĩ, vừa xét tình cảnh người Trung Hoa, 
người Mã Lai… 

Trong thời gian từ năm 1950 đến 1964, bà viết thêm những cuốn: 
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Multipe Splendeur về Trung Hoa. 

Et la pleve pour ma souf về cuộc kháng Anh ở Mã Lai. 

La montagne est jeune 

v.v… 

Cuốn nào cũng được dịch ra tiếng Pháp (nhà Stock ở Paris, và nhà Rencontre 
ở Lausanne), nhiều cuốn đã được in trong loại sách bỏ túi. 

Những hình ảnh cùng dân Trung Hoa vẫn ám ảnh bà, bà bất mãn về cuốn đã 
viết về Trung Hoa, nhất là cuốn Destination Tchoungking viết hồi sống dưới chế 
độ kiểm duyệt gắt gao của Tưởng Giới Thạch, trái hẳn sự thật, cho nên năm 1964 
bà ngưng hoạt động y sĩ, soạn một bộ kể lại đời sống của gia tộc bà và lịch sử 
Trung Hoa từ cuối thế kỷ trước cho tới những năm gần đây nhất, để giải tỏa nỗi 
lòng. Điều đó làm cho chúng ta nhớ trường hợp Somerset Maugham bỏ viết kịch 
để viết truyện Of human bondge (7). 

Bộ đó gồm 4 cuốn, tới nay đã xuất bản được ba: 

- L’arbre blessé - 1965 (Cây bị thương) chép giai đoạn từ 1885-1928. 

- Une fleur mortelle - 1967 (Một bông hoa tai hại) chép từ 1928-1938. 

- Un été sans oiseaux - 1968 (Một mùa hè vắng bóng chim) chép từ 1938 đến 
1949. 

Cả ba cuốn đó đã được dịch ra tiếng Pháp từ khi bản tiếng Anh mới xuất hiện 
và có thể còn được dịch ra nhiều tiếng khác nữa. 

Cuốn thứ tư, nhan đề La moisson du Phénix (Mùa gặt của chim Phượng), chưa 
xuất bản, chép tiếp từ 1949 trở đi, và sẽ cho ta được nhiều tài liệu quý về các sự 
thay đổi triệt để ở Hoa lục, trong đời sống của mọi giai cấp, vì trong khoảng mười 
mấy năm nay, năm nào bà cũng về Hoa lục “thăm bà con bè bạn, tìm lại những sự 
kiện, kỷ niệm cũ…” thu thập ghi chép những điều mắt thấy, tai nghe. 

Toàn bộ sẽ dày khoảng 1.600 trang khổ lớn, xấp xỉ bộ Chiến tranh và Hòa 
bình của Leon Tolstoi, có giá trị hơn các truyện Pearl Buck viết về Trung Hoa, 
Pearl Buck chỉ giúp người phương Tây hiểu một cách hời hợt đời sống cùng tâm 
hồn người Trung Hoa, những điều mà chúng ta, cùng một nền văn hóa, đều biết cả 
rồi. Han Suyin sâu sắc hơn, cho ta thấy thân phận bi đát, tủi nhục của phụ nữ 
(chính là thân phận của bà) của bần dân Trung Hoa, và hiểu được lịch sử hiện đại 
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của Trung Hoa, một bi kịch lớn nhất của thời đại, làm sụp đổ một nền văn minh 
bốn ngàn năm và đương làm rung chuyển cả thế giới, hậu quả chưa biết sẽ tới mức 
nào. Chính bi kịch chung của một dân tộc đó đã gây ra một bi kịch riêng cho gia 
đình họ Tchou trong hai thế hệ, thế hệ của thân phụ bà và của bà. 

Trong ba cuốn đã ra, chúng tôi lựa cuốn sau cùng “Một mùa hè vắng bóng 
chim” để giới thiệu với độc giả vì cuốn đó là một giai đoạn bi đát nhất, có ảnh 
hưởng lớn nhất tới tương lai của Đông Á, mà người Việt Nam chúng ta lại biết ít 
nhất. 

Trong mười mấy năm nay, chúng tôi đã nhờ các bạn thân kiếm giùm ở Hương 
Cảng, ở Đài Bắc một cuốn sử của người Trung Hoa viết về giai đoạn đó, mà không 
được. Chúng tôi đành phải tìm các cuốn sách người Anh, người Pháp viết. Cũng 
được vài cuốn có giá trị (khảo cứu công phu, có tinh thần khách quan) như cuốn 
Les origins de la Révolution Chinoise (1915-1919) của Lucien Bianco (Gallimard 
1967) nhưng những cuốn này là sử, tài liệu tuy dồi dào mà không gợi được cái 
không khí của thời cách mạng, cùng cái nỗi lòng của dân chúng. Tác phẩm của 
Han Suyin bổ túc được khuyết điểm đó, và chính Lucien Bianco cũng nhiệt liệt 
giới thiệu cuốn L’arbre blessé (8) là cuốn đáng đọc nhất về lịch sử Trung Hoa hiện 
đại trong loại sách phổ thông. 

Khi dịch, chúng tôi đã cắt bớt chín trang đầu của tác giả tự giới thiệu, vì 
những ý chính trong đoạn đó đã được đưa vào Tựa này rồi, nhiều đoạn khác chép 
những kỷ niệm riêng của tác giả về một số người thân hoặc bạn bè (có giá trị về 
tình cảm đối với tác giả mà ít quan trọng đối với chúng ta). Tôi cũng cắt bớt hoặc 
tóm tắt lại cho khỏi mất sự liên tục trong truyện. 

Han Suyin mượn nhiều danh từ khoa học, nhất là y khoa để tạo những hình 
ảnh đột ngột, dùng một bút pháp tự nhiên, có nhiều góc cạnh không đẽo gọt như 
Pearl Buck, chính vì vậy mà lời văn rất mạnh, nhưng cũng khó dịch đôi khi chúng 
tôi phải phóng bút, cốt diễn lại được một phần cảm xúc của tác giả thôi. 

Chúng tôi đã tra cứu trong hai bộ: 

- Asia Who’s Who (in lần thứ ba) của cơ quan Pan Asia Newspaper Alliance - 
Hương Cảng. 

- China Year Book 1967-1968 của nhà China Publishing Co - Đài Bắc để tìm 
ra các danh nhân, địa danh Trung Hoa phiên âm ra tiếng Pháp trong các tác phẩm. 

Dĩ nhiên có nhiều tên không thể tra được, như những nhân danh Tochou 
Yentong, Tang Pao houang, thân phụ và chồng của Han Suyin, những địa danh 
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Nonyu, Chin Kan shan… mặc dầu rất thường nhắc tới trong truyện mà không có 
hai cuốn kể trên, chúng tôi đành phải để nguyên lối phiên âm trong bản tiếng Pháp, 
chứ không dám làm cái việc đoán mò. 

Những tên tra được thì tôi dùng ngay tên Việt như Bạch Sùng Hi, Hà Ứng 
Khâm, Diên An, Quế Lâm… rồi cuối sách mới lập một bảng chép thêm những tên 
đó bằng tiếng Anh: Pai-Tchoug-his, Ho Ying K’in Yebnan, Koueilin… 

 
Sài Gòn, ngày 01 tháng 8 năm 1971. 

Xem lại tháng 12 - 1980. 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Theo bản của NXB Văn Học, 3/2002, tr. 9-23. 
 
 

----------------- 
 

1 Marianne Monestier trong một bài phỏng vấn Han Suyin, (chúng tôi dịch 
trong cuốn 15 gương phụ nữ - Trí Đăng - 1970) đã lầm chăng khi bà bảo rằng, 
năm 1945 bà trở về Trung Hoa với Pao, sau trở qua Londres lấy nốt bằng cấp 
y sĩ. 
2 Ở Việt Nam, Mỹ đã tiêu tốn tới 210 tỉ.  
3 Có những quân phiệt bắt dân đóng thuế trước 50 năm. 
4 Có hồi họ “đúc” tiền bằng đất sét.  
5 Trùng Khánh cất trên núi, từ bờ sông Dương Tử lên thành phố phải leo 478 
bực đục trong đá. 
6 NXB Nguyễn Hiến Lê, 1972, Sài Gòn, NXB Văn Học tái bản, 1999. 
7 Bản Việt dịch là Kiếp người, Lửa Thiêng xuất bản, 1970, Sài Gòn; Văn Học 
tái bản, 1992. 
8 Khi ông giới thiệu cuốn đó thì cuốn Un été sans oiseaux chưa xuất bản. 
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TỰA 

SỬ TRUNG QUỐC 

(Loại: Sử học. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, quý IV/2006) 

 

Năm 1979, viết xong cuốn Kinh Dịch, một tổng hợp Trung triết thời Tiên 
Tần, tôi tính chấm dứt công việc biên khảo để viết Hồi ký, rồi nghỉ ngơi: đã gần 
thất tuần rồi. 

Năm 1981, bộ Hồi ký viết xong, tôi sắp đặt lại các tủ sách ở Sài Gòn và Long 
Xuyên không ngờ có tới non năm chục cuốn về lịch sử, văn minh Trung Hoa. Tôi 
lấy ra và đọc lại hết, mượn thêm của bạn 6-7 cuốn nữa, và cũng trên ba chục năm 
tìm hiểu văn học Trung Quốc, tôi vừa đọc vừa ghi chép, và rốt cuộc viết thành bộ 
sử này, ngoài dự định của tôi. 

Trung Hoa ngày nay lớn gần bằng cả châu Âu, dân số trên 1 tỉ (1 phần năm 
dân số thế giới), có truyền thống trọng sử, từ thế kỷ VIII trước T. L (đời Tuyên 
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Vương nhà Chu) đã có tín sử, và từ đó đời nào cũng có những cơ quan chép sử kỹ 
lưỡng, có công tâm, cho nên tài liệu về sử của họ nhiều vô cùng, rất có giá trị. Bốn 
năm chục cuốn tôi đọc được, chỉ như bụi cây trong một khu rừng rộng, có thấm gì 
đâu, cho nên tôi phải hạn chế sự tìm hiểu của tôi. 

Tôi cho lịch sử Trung Hoa là một nền văn minh vô cùng độc đặc (infiniment 
originale: Guillermaz), tuy ra đời sau một vài nền văn minh khác: Ai Cập, Lưỡng 
Hà… nhưng tồn tại lâu nhất. Khoảng 3.000 năm trước, nó xuất hiện từ trung du 
miền Hoàng Hà (bản đồ tr. 18). Trong khi các bộ lạc chung quanh đều bán khai thì 
nhà Ân (cuối nhà Thương) và nhà Chu đã giỏi về nông, tang, đồ đồng, có một tổ 
chức xã hội chặt chẽ, một tôn giáo có tính chất xã hội (thờ Thượng đế, thần xã tắc, 
cha mẹ…) rất ít mê tín, một vũ trụ quan duy vật (thuyết âm dương) và một lối chữ 
tượng hình, hội ý mà một số nhà ngôn ngữ học hiện nay khen là có thể làm lối chữ 
quốc tế được; mà sự thật trong non 3.000 năm, nó đã đóng cái vai trò ngôn ngữ 
quốc tế trong “thế giới” của Trung Hoa gồm cả chục dân tộc ở Đông Á. 

Văn minh đó đã truyền bá lần lần ra các miền chung quanh mà không phải 
dùng tới vũ lực; nó thu phục rồi khai hóa, đồng hóa nhiều bộ lạc dã man, và cuối 
thời Chiến Quốc nó đã lan rộng ra gần hết lưu vực hai con sông lớn nhất của Trung 
Quốc: Hoàng Hà và Dương Tử giang (bản đồ trang 47 bis). Rồi nhà Tần thống nhất 
Trung Quốc, chấm dứt chế độ phong kiến, lại mở mang thêm đất đai tới hạ lưu 
sông Tây Giang (Quảng Đông ngày nay). 

Phía đông là biển. Phía tây và phía bắc là những cánh đồng cỏ, những sa mạc 
mênh mông, bạt ngàn, từ đó các dân tộc du mục hết lớp này tới lớp khác, đột nhập 
vào đất Trung Hoa, cướp phá mùa màng, súc vật… người Trung Hoa phải xây 
trường thành để ngăn chặn họ; từ nhà Hán phải chiến đấu với họ, dồn họ về các 
cánh đồng cỏ, mới đầu có lẽ chỉ để tự vệ, sau nhân đó mà mở mang thêm bờ cõi, 
thành một cuộc tranh giành đất đai suốt hai ngàn năm, tới cuối nhà Thanh. Hễ Hán 
(Trung Hoa) thịnh thì Hồ (du mục) lui về phương Bắc đợi thời Hán suy để vượt 
trường thành vào chiếm đất: mới đầu họ chiếm được một phần miền Hoa Bắc (các 
tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây…), lần lần họ mạnh lên, chiếm được trọn Hoa Bắc, tới 
bờ sông Dương Tử, sau cùng, đời Nguyên, Thanh, có thời họ làm chủ hoàn toàn 
non sông của người Hán hai lần: lần đầu một thế kỷ (Nguyên), lần sau hai thế kỷ 
rưỡi (Thanh). Họ chiếm đất, cai trị dân tộc Hán, dùng văn tự, ngôn ngữ Hán, chỉ 
trong vài thế hệ Hán hóa thành người Hán, và khi người Hán giành lại được chủ 
quyền, thì đất đai của Hồ thành đất đai của Hán, con dân Hồ cũng thành con dân 
Hán, nhờ vậy mà sau thời Nam Bắc triều dân tộc Hán thêm được dòng máu Tiên 
Ti, Tây Tạng, Thác Bạt, sau thời Ngũ Đại, thêm được dòng máu Sa Đà; sau đời 
Thanh thêm được dòng máu Hãn, Nông, Hồi Hột và đế quốc của họ rộng hơn tất cả 
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các thời trước, trừ đời Nguyên. Hiện tượng đó có thể nói là độc nhất trong lịch sử 
nhân loại. 

Hơn nữa, họ tiếp thu văn minh khác, một cách có “sáng tác” - theo ngôn ngữ 
ngày nay - như tiếp thu đạo Phật của Ấn mà làm giàu cho triết học của họ, cho cả 
triết học của Ấn nữa. Ngày nay họ đương tiếp thu văn minh phương Tây và đã có ý 
muốn sửa đổi chính sách của Nga: họ còm dò dẫm, ta chờ xem họ có thành công 
hay không. 

Một điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh: ảnh hưởng của Khổng Tử tới lịch sử 
Trung Hoa. 

Ông chủ trương vua phải là người có tài, có đức; ngôi vua không truyền cho 
con mà truyền cho người hiền như Nghiêu truyền cho Thuấn, Thuấn cho Vũ; 
nhưng thời ông, sự truyền tử đã có từ lâu đời, không thể bỏ được; ông chỉ có thể 
cải thiện chế độ, đào tạo những kẻ sĩ có tài, để giúp bọn quý tộc, và lần lần thay họ 
mà trị nước. Những kẻ sĩ đó đều được truyền tụng trong dân chúng, và từ Hán, 
Đường trở đi, chế độ quân chủ Trung Hoa có tính cách sĩ trị, không còn giai cấp 
quý tộc cha truyền con nối nắm hết các chức vụ lớn ở trong triều, ngoài quận nữa. 
Đó là một tiến bộ rất lớn, người phương Tây phải khen. 

Ông lại giảm bớt quyền chuyên chế của vua bằng cách đề cao nhiệm vụ, tư 
cách của sử quan, giám quan; dạy cho vua, quan, kẻ sĩ và thường dân rằng vua phải 
thương dân như con, phải tôn trọng nguyện vọng của dân… phải lo cho dân đủ ăn, 
tài sản trong nước phải quân bình, đừng có kẻ nghèo quá, kẻ giàu quá. Suốt thời 
quân chủ, ông vua sáng lập một triều đại nào cũng phải nghĩ ngay đến vấn đề quân 
điền, chia đất cho dân cày trước hết. Ngày nay Tôn Văn và Mao Trạch Đông cũng 
theo chính sách đó. 

Sau cùng Khổng Tử có tinh thần nhân bản rất cao. Ông hiếu hòa, trọng trung 
dung, rất ghét sự tàn bạo, và đa số các vua chúa Trung Hoa theo ông. Học thuyết 
của Thương Ưởng, Hàn Phi làm cho Tần mạnh lên, thống nhất được Trung Quốc, 
nhưng khi thống nhất rồi, dân tộc Trung Hoa không dùng nó nữa, từ Hán tới Tống, 
trên 1.500 năm, không có một bạo chúa như Tần Thủy Hoàng. Khi đạo Khổng suy 
rồi, nhà Minh mới theo nhà Nguyên (Mông Cổ) dùng chính sách độc tài; nhà 
Thanh (Mãn Châu) cũng vậy, và gần đây, còn tệ hơn nữa, Mao Trạch Đông đã tự 
hào rằng đã giết kẻ sĩ gấp trăm lần Tần Thủy Hoàng! Nhưng ông ta chưa chết thì 
“cách mạng văn hóa” của ông ta đã phải dẹp bỏ. 

* *  

* * * 
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Về phân chia thời đại, tôi không theo cách đa số học giả phương Tây (và một 
số học giả Trung Hoa bắt chước họ), chia thành thời Thượng cổ, Trung cổ, Cận 
đại, Hiện đại. Những danh từ đó mượn của phương Tây, không áp dụng vào lịch sử 
Trung Hoa được, trừ hai danh từ Thượng cổ và Hiện đại. Vì lịch sử Trung Hoa từ 
Hán cho tới Thanh, tiến đều đều, không thay đổi gì nhiều như lịch sử phương Tây, 
không làm sao phân biệt được tới đâu là hết thời Trung cổ, tới đâu là hết thời Cận 
cổ, rồi Cận cổ với Hiện đại khác nhau ra sao? Vả lại những danh từ đó không cho 
ta một ý niệm gì rõ rệt, mỗi người một khác. Chẳng hạn danh từ Cận đại (temps 
moderne), người thì cho bắt đầu từ thời Nguyên (Eberhard), người thì cho từ cách 
mạng 1911 (Dubarbier) khác nhau 632 năm, còn gì vô lý bằng! 

Tôi chỉa chia làm ba thời đại thôi: 

- Thời Nguyên thủy và thời Phong kiến gom làm một (phần I), vì không biết 
được chắc tới đâu hết thời phong kiến, vả lại thời nguyên thủy không có gì đáng 
chép, chỉ có 8-9 trang, không tiện đặt riêng vào một phần. 

- Thời Quân chủ từ nhà Hán tới Cách mạng Tân Hợi (1911). Thời này dài 
nhất - trên 21 thế kỷ - tôi tách làm hai: 

+ Từ Hán tới cuối Nam Tống, thời thịnh nhất của văn hóa (phần II). 

+ Từ Nguyên tới cuối Thanh, thời suy của dân tộc Hán (phần III). 

- Thời Dân chủ từ Cách mạng Tân Hợi (1911) tới ngày nay (phần IV). 

Tôi nghĩ như vậy vùa gọn vừa sáng, chỉ đọc tên thời đại chúng ta cũng hiểu 
ngay đặc điểm của nó và biết nó bắt đầu từ thế kỷ nào. 

NGUYỄN HIẾN LÊ. 
Long Xuyên, ngày 15 tháng 5 năm 1983 

Đọc và sửa tại Sài Gòn, Ngày 15 tháng 10 năm 1983. 
Theo Sử Trung Quốc. 

NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, quý IV/2006, tr. 13-17. 
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TỰA 

KINH DỊCH ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ 

(Loại: Triết học, 1993. NXB Văn Học, quý IV/2007). 
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Tôi viết tập này chủ ý để hướng dẫn các bạn muốn hiểu triết lý trong Kinh 
Dịch, tức là vũ trụ quan, nhất là nhân sinh quan, cách xử thế trong Kinh Dịch mà 
tôi gọi là Đạo Dịch, đạo của bậc chính nhân quân tử thời xưa. 

Vì vậy tôi bỏ bớt phần bói toán huyền bí và rán trình bày một cách có hệ 
thống, sáng sủa tư tưởng của cổ nhân. 

Mặc dầu vậy, sách vẫn khó đọc, và để cho các bạn đỡ tốn công, tôi xin có ít 
lời hướng dẫn dưới đây. 

Việc đầu tiên là đọc bản Mục lục để biết qua ba nội dung của sách. 

Sách gồm hai phần: 

Phần I: Giới thiệu, có 6 chương, từ I đến VI. 

Phần II: Kinh và truyện: Kinh thì tôi dịch tròn 64 quẻ. Truyện thì chỉ dịch Hệ 
từ truyện. 

Phần I: 

- Chương I và II quan trọng, bạn nên đọc kỹ. 

- Chương III đọc để nhớ và hiểu được ý nghĩa Kinh Dịch. 

- Chương IV rất quan trọng, nên đọc rất kỹ, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu 
ở ngoài lề để sau coi lại. 

Đọc xong Chương IV rồi, nên hãy tạm nhảy Chương V và VI mà đọc tiếp 
ngay bản dịch 64 quẻ trong Phần II. 

Mỗi ngày chỉ đọc 2, 3 quẻ thôi, đọc kỹ cho hiểu. Đọc được độ mươi quẻ thì 
những quẻ sau sẽ thấy dễ hiểu. 

Chương IV giúp bạn hiểu 64 quẻ, mà 64 quẻ cũng giúp bạn hiểu thêm Chương 
IV, vì vậy trong khi đọc 64 quẻ bạn nên thường tra lại Chương IV, lúc đó bạn sẽ 
hiểu những chỗ đã đánh dấu ở ngoài lề mà lần đầu tiên bạn chưa hiểu. 

Công việc đã xong rồi, bạn đọc kỹ Chương V và VI Phần I và lúc này bạn 
hiểu được ý nghĩa trong hai chương quan trọng đó, nhất là Chương VI. Đọc lần đầu 
dầu kỹ tới đâu cũng chưa gọi là hiểu hết, nhất là chưa nhớ được gì nhiều. 

Nghỉ một thời gian, bạn nên đọc lại lần thứ nhì, lần này mau hơn lần trước. 
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Rồi lâu lâu bạn nên coi lại những chỗ bạn cho là quan trọng cần nhớ. 

Muốn hiểu thêm Kinh Dịch, bạn nên tìm đọc những sách tôi đã giới thiệu 
trong cuốn này. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
Theo bản của NXB Văn Học, quý 4/2007, tr. 9-10. 

 

 
 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Kinh Dịch ra đời đã bao nghìn năm qua, nhiều nhà nghiên cứu Đông phương 
và Tây phương nói chung và các nhà nghiên cứu Trung Hoa nói riêng đều khẳng 
định đây là một công trình hiếm thấy trên thế gian. 

Ở ta trước Cách mạng tháng Tám, Kinh Dịch đã được nhà nước đưa vào khoa 
trường, nó đã trở thành sách gối đầu giường của các nhà Nho. 
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Lần này Nhà xuất bản Văn Học trân trọng giới thiệu với độc giả bản Kinh 
Dịch do Nguyễn Hiến Lê nghiên cứu và chú dịch. 

Trong tất cả những bản Kinh Dịch chúng tôi có trong tay, từ bản Kinh Dịch 
khá phổ biến của Ngô Tất Tố đến bản của Phan Bội Châu, Nguyễn Mạnh Bảo, 
Nguyễn Duy Tinh… chúng tôi chọn bản Kinh Dịch của Nguyễn Hiến Lê. 

Nguyễn Hiến Lê không chỉ tìm hiểu, đối chiếu, so sánh với các bản dịch, các 
công trình nghiên cứu của các nhà triết học phương Đông về Kinh Dịch mà ông 
còn tham bác khá sâu về những công trình của các nhà nghiên cứu phương Tây về 
bộ sách kỳ lạ này. Từ đó tác giả tìm ra những điểm tương đồng giữa các học giả 
Đông và Tây về Kinh Dịch và qua đó giúp độc giả thấy được giá trị đích thực của 
Kinh Dịch ở nhiều chiều khác nhau khi áp dụng vào thực tế đời sống. 

Bản dịch nhẹ, thoáng mà chính xác, phong phú, sáng sủa, thuần khiết; phần 
biên khảo, chú thích rõ ràng, khoa học. Về mặt nào đó, Nguyễn Hiến Lê đã lý giải 
khá thành công Kinh Dịch không thuần túy là sách bói toán.  

Nó là một công trình khoa học đầy những ẩn số. Nhiều nhà bác học đang lần 
tìm ra những ẩn số ấy. 

Là một học giả đúng đắn, nghiêm túc và tài năng, Nguyễn Hiến Lê đã cho 
ra đời hàng loạt tác phẩm dịch thuật và nghiên cứu. Mỗi tác phẩm của ông là 
một công trình khoa học thể hiện một sự lao động cần mẫn, một trái tim say mê 
nồng nàn cuộc sống, một tâm hồn nhạy cảm và một trí tuệ uyên thâm tuyệt vời. 
Tất cả những việc đó cho ông một chỗ đứng đầy trân trọng trong người đọc 
trong và ngoài nước. 

Được sự giúp đỡ của nhà nghiên cứu, giảng viên Nguyễn Q. Thắng và cụ 
Nguyễn Xuân Tảo nguyên là biên tập viên Hán Nôm của Nhà xuất bản Văn Học, 
chúng tôi trân trọng giới thiệu bản Kinh Dịch của Nguyễn Hiến Lê với độc giả. 

Vì dịch giả đã mất, việc sửa chữa theo ý của Nhà xuất bản thật khó khăn. Vì 
vậy, chúng tôi nghĩ rằng, với một người như Nguyễn Hiến Lê, dù luôn luôn muốn 
tách mình ra khỏi thời cuộc, đứng ở một tầm cao khác mà nhận định, bình phẩm 
khách quan, nhưng chúng tôi tin rằng bất cứ một công trình khoa học, dịch thuật, 
nghiên cứu nào cũng không thể tránh khỏi chủ quan, và khiếm khuyết. Chúng tôi 
rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc để lần sau in được tốt hơn. 

Nhà xuất bản Văn Học. 

Sách đã dẫn, tr. 5-6 
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TỰA  

CHÍ SĨ NGUYỄN QUANG DIÊU 

của NGUYỄN VĂN HẦU  

(NXB Xây dựng, Sài Gòn, 1961). 

 

Lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn, tôi ngán “Hòn ngọc Viễn Đông” này 
quá. Đủ mọi giống người hỗn tạp, đa số là con buôn; nóng bụi và ồn; muốn kiếm 
một chỗ thanh tĩnh có chút di tích để ôn lại dĩ vãng thì không biết kiếm ở đâu, và 
suốt ngày thâu đêm chỉ thấy người ta ăn uống, đánh tứ sắc và ca vọng cổ. 

Cũng may, lần ấy tôi chỉ ở Sài Gòn có nửa tháng rồi được phái ngay xuống 
Lục tỉnh. Trong hai năm liền, tôi đi khắp miền Tây, tới đâu cũng nhận xét dân tình 
và tôi mừng rằng sinh lực của miền Nam này còn mạnh lắm. Nó không hiển hiện ở 
các đô thị như Sài Gòn, Chợ Lớn mà dào dạt, cuồn cuộn ở thôn quê, trên bờ những 
con rạch mát rượi bóng dừa, trên những cánh đồng bát ngát bông sen và bông súng. 
Dù ở Cần Thơ, Rạch Giá hay Sa Đéc đâu đâu tôi cũng thấy dân quê chất phác và 
đôn hậu, giữ được truyền thống của tổ tiên hơn cả dân quê miền Bắc. 

Lạ lùng thật! Nam Việt là đất mới, lại chịu ảnh hưởng của Pháp sớm hơn Bắc 
Việt mà cổ tục ở đây được bảo tồn hơn ở ngoài kia. Cơ hồ nông dân nào cũng nhớ 
được nhiều tích cũ, thuộc được ít câu trong Minh tâm bửu giám, họ hiếu đễ, biết 
kính trọng nhà Nho, mà nhà Nho ở đây cũng đáng cho họ trọng: có lễ độ, có tâm 
hồn, một số có phí khách nữa. 

Tôi đã vào những nhà sàn ba gian lợp ngói hay lá, thấp lè tè, tối om om và 
thấy nhà nào căn đẹp nhất cũng dành cho việc thờ cúng tổ tiên, mà những chỗ 
trang hoàng đẹp nhất cũng là những chỗ để thờ; bên cạnh bàn thờ tôi lại thấy treo 
hình các cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Chủ nhân luôn luôn nhã nhặn tiếp 
đãi tôi, và khi thấy tôi chăm chú nhìn các đôi câu đối, đoán rằng tôi biết chút ít chữ 
Hán thì không e dè gì cả, đọc cho tôi nghe thơ văn của các nhà cách mạng hoặc hỏi 
tôi còn nhớ truyện Ma Chi Ni, Gia Ly Ba Đích (1) trong bộ Ẩm Băng của Lương 
Khải Siêu không. Các nhà Nho đó rất nghiêm khắc: con đã đi tri huyện rồi, các cụ 
cũng nọc ra mà đánh, đậu kỹ sư rồi, các cụ cũng bắt đi chăn trâu trong khi đợi bổ; 
và khi các cụ khuyên bảo điều gì thì dân làng răm rắp tuân theo hơn là tuân lệnh 
chủ quận. 
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Sinh lực của miền Nam là ở đó; hạng cựu học vẫn giữ được phong độ, được 
dân chúng kính mến và tin tưởng; nhờ vậy hạng tân trí thức chưa đến nỗi vong bản, 
và giữa các giới có một tinh thần đoàn kết ngấm ngầm chống lại Pháp; thành thử 
sau tám chục năm cai trị, ảnh hưởng của Pháp ở đây chỉ như một lớp sơn, chưa ăn 
sâu được vào quần chúng. Khắp mấy tỉnh phía Tây, tôi mến nhất miền từ Hồng 
Ngự tới Cao Lãnh một phần vì tôi biết rõ miền này hơn hết (2). 

Từ Hồng Ngự, xuôi dòng Tiền Giang lần lượt hiện ra những bụi tre rậm rạp, 
những vườn gòn lưa thưa, những cồn cát đìu hiu, những ruộng dâu xanh mướt, 
những hàng sao nghiêm trang sau những hàng dừa yểu điệu, và bất giác ta ngâm 
lên những vần thơ của Thôi Hạo trong bài Hoàng hạc lâu, và của Huy Cận trong 
bài Tràng giang. 

Tới Tân Thuận và Cao Lãnh, ta được cảnh vật tưng bừng tiếp đón: dưới rạch 
ghe xuồng chen chúc nhau mà trên bờ nhà cửa san sát, mận xoài trên mặt nước, 
xoài rủ ở trên đầu, quít thì đỏ ối mà nước thì trong xanh; con gái đã đẹp, nổi tiếng 
nữ công nữ hạnh mà con trai thì hay chữ mà có chí khí. 

Cảnh chẳng những đẹp mà còn hùng. Con sông Tiền Giang ở những chỗ đầu 
cồn và cuối cồn, rộng tới hai, ba cây số, gặp mùa lụt lớn như vừa rồi, nước băng 
băng chảy, ngập cả vườn tược, đồng ruộng, trên phi cơ nhìn xuống người ta chỉ 
thấy một biển nước bao la trải ra từ biên giới Cao Miên tới vịnh Thái Lan, trên đó 
ló lên những ngọn cây và mái nhà. Mùa nắng nếu ta ghé vào tả ngạn, từ Hồng Ngự 
tới Phong Mỹ, bất cứ nơi nào, đi sâu vô ba cây số là gặp một cảnh hoang vu đáng 
làm đầu đề ngâm vịnh cho phái biên tái đời Đường: một khu rộng mấy chục cây số 
toàn lau, sậy, bàng, lát, trên là ánh nắng gay gắt, dưới là bùn lầy, không có một 
bóng người, nhưng vô số rùa, rắn, đĩa, muỗi…  

Xưa kia đây là đất dụng võ của Thiên Hộ Dương, mà gần đây nó vẫn là đất 
tung hoành của nhiều trang hảo hán. Thực dân Pháp ít khi phái lính vô, nhưng luôn 
luôn gờm miền này, nên đặt nhiều trạm do thám bao vây, riêng tôi biết được ba 
trạm ở Cao Lãnh, Chợ Thủ và Chợ Mới. 

Biết rõ địa lý miền Hồng - Cao rồi, độc giả sẽ hiểu tại sao nó là nơi phát sinh 
nhiều nhà cách mạng. Nhờ có những khu phì nhiêu mà sự học mới phát đạt, và Cao 
Lãnh từ xưa vẫn nổi tiếng là đất văn vật. Hán học thịnh, gây được một truyền 
thống đạo nghĩa, ái quốc; truyền thống đó dễ giữ vì miền này hẻo lánh, ảnh hưởng 
của Pháp khó tới (hồi xưa, chưa có ca nô, xe hơi, phải chèo xuồng từ Đốc Vàng 
qua Long Xuyên mất một ngày, lên Sài Gòn mất một tuần); rồi lại nhờ cảnh thiên 
nhiên hoang vu, hùng vĩ, người ta phải phấn đấu, quen xông pha, biết đoàn kết, sau 
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cùng nhờ có cánh Đồng Tháp ở ngay sau nền nhà (3), người ta muốn trốn lúc nào 
cũng được, nên tinh thần chống Pháp càng mạnh. 

Vì vậy, vào khoảng 1907-1908, khi phong trào Đông du nổi lên ở Nam Việt 
thì miền Cao Lãnh hưởng ứng liền. Ít năm sau Pháp bắt cụ Dương Bá Trạc an trí ở 
Long Xuyên, cụ Võ Hoành an trí ở Sa Đéc, rồi do một sự tình cờ, cụ Phương Sơn 
cũng trong Đông Kinh nghĩa thục, lựa ngay miền Đốc Vàng để ẩn náu; và các nhà 
Nho có tâm huyết ở miền Hồng - Cao ngẫu nhiên mà được gần một số đàn anh ở 
đất Bắc, tinh thần càng thêm phấn khởi. Từ Cao Lãnh tới Hồng Ngự, không làng 
nào không có một vài nhà cách mạng bị Pháp tróc nã, hoặc ghi tên vào sổ đen. 
Riêng làng Đốc Vàng Thượng tôi đã biết bốn năm nhà; ở Cao Lãnh chắc còn nhiều 
hơn. Những hoạt động của các nhà đó, dân chúng đều biết, các hương chức còn 
biết rõ hơn nữa, nhưng như tôi đã nói, dân ở đây biết đoàn kết, biết trọng truyền 
thống, nên kẻ nào dù không tán đồng cũng không mặt mũi nào tố cáo và Pháp hay 
được mà ra tay thì thường là đã muộn. 

Kiệt hiệt nhất trong số đó là cụ Nguyễn Quang Diêu. 

Lần đầu tiên được nghe một ông bác kể chuyện cụ, tôi thán phục nhà cách 
mạng ở Cao Lãnh đó. Hôm nay, đọc tác phẩm của ông Nguyễn Văn Hầu, tôi càng 
ngưỡng mộ cụ. Năm 1913 cụ cầm đầu một phái đoàn, đi lén cách nào không biết, 
qua Hương Cảng, chưa kịp hoạt động thì bị Pháp bắt, đưa về giam ở Khám lớn Hà 
Nội rồi đày qua Guyane (Nam Mỹ). Vài năm sau cụ vượt ngục trốn qua đảo 
Trinidad của Anh. Cuối năm 1920, trở về Hương Cảng, tìm cách tiếp xúc với cụ 
Nguyễn Hải Thần, năm 1926 tình nguyện trở về hoạt động ngay ở trong nước. 

Về tới Sa Đéc, cụ lại thăm cụ Võ Hoành. Cụ Võ sai người đưa vợ con cụ 
Nguyễn ở Cao Lãnh tới để gia đình gặp mặt nhau. Sau mười mấy năm xa cách, ai 
trong cảnh mà chẳng cảm động, quyến luyến. Vậy mà cụ chỉ khẳng khái khuyên cụ 
bà một câu: 

“Tôi tưởng bỏ thân nơi đất lạ, may nay mà được về đây, mừng rỡ gặp nhau 
như vầy cũng là quý lắm. Thôi bà trở về lo lắng nuôi con, còn phần tôi bao giờ 
việc nước chưa xong thì chắc tôi chưa sum vầy với gia đình được”. Sao mà tinh 
thần cụ giống tinh thần cụ Phan Bội Châu đến thế! 

Rồi cụ hoạt động ngay ở quê nhà mới là gan cho chớ. Suốt mười năm sau luôn 
cho tới khi mất, khi nằm dưới ghe, khi trọ ở chùa, cụ liên kết các đồng chí, tuyên 
truyền trong đám thanh niên nhất là đám nông dân ở các tỉnh Cần Thơ, Long 
Xuyên, Tân An, Trà Vinh, Bến Tre… nhưng khu vực chính vẫn là miền Hồng - 
Cao, vì miền này từ địa thế đến dân tình đều thuận tiện cho công việc cách mạng 
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như tôi đã nói. Thành thử miền Hồng - Cao giữ một địa vị đặc biệt trong đời cụ: Cụ 
sinh ở phía Nam miền đó, làng Tân Thuận, hoạt động khắp miền đó rồi quy tiên ở 
phía Bắc miền đó, làng Vĩnh Hòa, tại biên giới Việt - Miên. Ta ít thấy nhà cách 
mạng nào mà đời sống mật thiết với quê hương như vậy. 

Cụ mất năm năm rồi, tung tích mới bị lộ và viên chủ tỉnh Châu Đốc nổi giận, 
hạ lệnh ngưng chức một lúc ba người trong ban hội tề làng Vĩnh Hòa. Tinh thần 
dân miền Hồng - Cao đáng quý thật. Mà cụ không phụ lòng của họ, suốt đời khí 
tiết không đổi. Cũng như các đồng chí của cụ thời đó, cụ đã thất bại. Nhiệt huyết 
và can tràng thì có dư mà kỹ thuật cách mạng thì còn thiếu. Mà thời cơ lại không 
thuận tiện. Nhưng xét về phương diện kế vãng khai lai thì cụ đã thành công. Tôi 
chắc những bài thơ cách mạng của cụ đã nung chí nhiều người, và tôi cũng chắc 
rằng trong số môn đồ của cụ thế nào chẳng có một số đã hăng hái vác tầm vông 
đuổi Pháp khi Pháp được Mỹ ngầm giúp, theo gót Anh, đổ bộ lên đây để toan 
chiếm lại nước mình. 

Đời cách mạng của cụ gần một phần tư thế kỷ mạo hiểm và hy sinh; thơ của 
cụ Nôm có, Hán có, giọng rất nồng nàn; mà danh của cụ thì ngoài miền Hồng - 
Cao, ít ai được biết. Trong những sách biên khảo về phong trào cách mạng ở miền 
Nam, tôi chưa thấy cuốn nào ghi tên cụ. Cụ chẳng cần người sau biết cụ, nhưng 
chúng ta là người sau có bổn phận ghi chép tiểu sử của cụ để lưu lại một tấm 
gương cho người sau nữa. Chúng ta nên cảm ơn ông Nguyễn Văn Hầu đã làm công 
việc ấy thay chúng ta. 

Ông Hầu quê ở Cù lao Giêng, khoảng giữa miền Hồng - Cao, hồi nhỏ có lần 
nuôi cái mộng được làm học trò của cụ, lớn lên luôn luôn tưởng niệm cụ, gần đây 
bỏ ra mấy năm điều tra, phỏng vấn rồi thu thập tài liệu về đời cụ cùng thi văn của 
cụ mà soạn nên cuốn này. 

Phần tiểu sử đầy đủ và đáng tin: Ông thận trọng so sánh, cân nhắc kiểm soát 
tài liệu, rồi trung thực ghi lại, không tiểu thuyết hóa, chỗ nào có nhiều thuyết khác 
nhau thì tồn nghi. 

Phần thi văn cũng đáng quý: thi văn của cụ đồn rằng rất nhiều, nay còn 
khoảng trăm bài, đều có giọng ký thác, lời tuy không trau chuốt - nhà cách mạng, 
chí đâu ở làm thơ - nhưng một số bài có giá trị về sử liệu (như bài Hà Thành lâm 
nạn…) hoặc khéo dùng những từ ngữ đặc biệt của miền Nam (như bài Văn tế đức 
Giáo tông Cao đài…) gây được một âm hưởng riêng, lại có thể giúp được nhiều 
cho những ai muốn khảo về Việt ngữ. 
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(… Bỏ đoạn cuối khoảng 2 trang đưa ra một đề nghị với Viện Khảo cổ Sài 
Gòn về việc thu thập các tài liệu di tích lịch sử). 

Long Xuyên, ngày 30 tháng 11 năm 1966. 
NGUYỄN HIẾN LÊ. Để tôi đọc lại. 

NXB Văn Học, tháng 3/2001, trang 9-17. 
 

----------- 

NGUYỄN VĂN HẦU 

Nhỏ hơn tôi 7-8 tuổi, quê ở Cù lao Giêng (Long Xuyên) ngang Mỹ Luông, 
chữ Hán, chữ Pháp đều thông, theo đạo Hòa Hảo, nhưng không làm chính trị, 
chỉ nghiên cứu kinh giảng của Thầy Tư, điều khiển tờ Hoa Sen của tín đồ 
trong đạo, thường đi thuyết giáo ở các làng, quận miền Tây, được tín đồ tiếp 
đón long trọng, do đó chính quyền Thiệu cũng trọng nể. 

Tính tình điềm đạm, nhũn nhặn, siêng năng. Vừa dạy học, vừa giúp đạo vừa 
khảo cứu về các di tích, danh nhân trong miền Long Xuyên, Châu Đốc, bốn 
cuốn có giá trị nhất của ông là Đức Cố Quản (một vụ khởi nghĩa ở Long 
Xuyên, Châu Đốc thời Pháp thuộc, Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu (một nhà cách 
mạng ở Cao Lãnh trong những năm giữa hai thế chiến), Thoại Ngọc Hầu và 
Nửa tháng trong miền Thất Sơn. 

Ông đọc cuốn Đông Kinh nghĩa thục và cuốn Bảy ngày trong Đồng Tháp 
Mười của tôi rồi làm quen với tôi, nhờ tôi đề tựa cuốn Nguyễn Quang Diêu, 
cuốn này được giải nhì Văn chương toàn quốc môn biên khảo. Ông làm việc 
cẩn thận, thu thập được nhiều tài liệu. Ông thường lại thăm tôi khi tôi về Long 
Xuyên. Hiện nay ông bị bệnh, tê liệt, không dạy học, viết lách gì được. 

Hồi ký Nguyễn Hiến Lê. 
NXB Văn Học, 1993, tr. 502-503. 

........................................................................... 

1 Tức Mazzini và Garibaldi, hai nhà ái quốc Ý. 
2 Bây giờ một phần thuộc tỉnh An Giang và Đồng Tháp (BT). 
3 40 năm trước, người ta khai phá được vài trăm thước vì sâu mặt tiền sông 
ven Đồng Tháp. 
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TỰA 

SÀI GÒN NĂM XƯA 

Tác giả: Vương Hồng Sển. 

(Khai Trí tái bản năm 1968, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1997) 

 

 

 

Đọc cuốn Sài Gòn năm xưa của học giả Vương Hồng Sển, ta có cảm giác 
thoải mái, dễ chịu quá. 

Tôi nhớ những buổi ngả lưng trên ghế trường kỷ trong ngôi nhà chưng bày 
toàn đồ cổ của tác giả mà nghe tác giả kể chuyện “đời xưa”, từ chuyện các chánh 
tham biện, truyện các cụ đường cựu tới truyện tản cư, truyện con voi sở thú… Lời 

https://www.goodreads.com/book/photo/18622700-s-i-g-n-n-m-x-a
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rất bình dị tự nhiên, có  duyên: cứ mê đi mà nghe và mỉm cười cho tới khi nào thấy 
làm mất thì giờ của chủ nhân quá rồi thì cáo từ mà ra về. 

Tác giả kể chuyện làm sao thì chép lại thành sách như vậy. 

Đây xin độc giả nghe ông vào chuyện: 

“Bởi thấy tôi là người Nam, đầu pha hai thứ tóc, làm việc trong một cơ quan 
chuyên môn, thêm có tánh ham chơi cổ ngoạn, tom góp giấy má cũ đầy nhà, rồi 
đồn chuyền ra: tôi sành sỏi chuyện xưa, tôi giỏi kê cứu điển cố; báo hại phần đông 
văn hữu Bắc và Trung , ông nào quen một đôi lần, gặp nhau hết năm ba câu lấy lệ, 
làm gì cũng hỏi vặn tôi kể: “gốc tích hai chữ SÀI GÒN”. 

Thật là thân mật, tự nhiên, xuề xòa. 

Rồi ít hàng sau: 

Đối với các bạn nhỏ hiếu học, tôi xin nói lớn: 

1) Chỗ nào các bạn thấy mới, đừng sợ, ấy tôi đã cân nhắc kỹ càng, cứ tin, cứ 
dùng: “Coi vậy mà xài được”. 

2) Chỗ nào chưa “êm”, nhờ các bạn chỉ dùm, nếu tìm cách bổ khuyết càng tốt, 
gọi giúp lẫn nhau: già thua trẻ không xấu, mắc cỡ bậy, hay gì?”. 

Chắc độc giả đã được mỉm cười rồi chứ? 

Suốt hai trăm trang in chữ nhỏ, toàn là một giọng như vậy. Thỉnh thoảng điểm 
những tiếng cổ mà chúng ta chỉ thấy trong các sách báo in từ đầu thế kỷ, hoặc nghe 
ở những chốn quê mùa, do những cụ tám, chín chục tuổi thốt ra. Chẳng hạn: 

- Tôi không dám chắc đúng cả, nhưng “ăn trầu gẫm mà nghe” bây giờ không 
nói còn đợi lúc nào? 

- Lâm cảnh lưỡng đầu thọ địch… 

… hẹn hậu nhựt trí 

… chết ba mươi đời vương 

… trổ sanh nghề lạ 

… trói kệ 
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Lại thêm những tiếng rất tự nhiên chỉ dùng trong một vài giới: 

- … đi la mát nơi đây. 

- … chiều chiền thả “xích phê” đường Catinat, giày “ăn phón”… 

- … diện áo “u hoe”, tay lo le điếu xì gà tàn, thì duy có mấy cô mấy ỷ đời ấy 
biết cho. 

… xa mú tí tè. 

Có chỗ tác giả như mời ta cởi áo ra ngoài cho thảnh thơi hơn nữa để nghe ông 
kể: 

“Đèn nhá nhem, người bu đông đến mức cháo không kịp, thêm tuổi vừa đôi 
mươi, “ăn sắt cũng tiêu”, ghế bàn không có, mỗi người tự biện lấy, đứng húp ngon 
lành, ngó mặt nhau vẫn quen quen: Cô Ba Trà, ông cò mi Kính và tớ đây, kẻ còn 
người mất, đứa bạc đầu!”. 

Vế trong câu thường ngắn - năm sáu tiếng một ít dùng liên từ lại gần đối nhau, 
bằng trắc nhịp nhàng, làm cho ta sực nhớ rằng tác giả là người rất mê hát bội: 

(Xưa người thưa đất rộng, xây nhà đếm căn, nay đất ít người đông, cất nhà kể 
từng…). 

“Trước còn bánh đặc, phần đường xá gồ ghề, mê sức chạy mau mà quên 
đau… sau có bánh bộng, nhưng xe nổ vỏ thì có lấy tay mà bụm! 

Cuối câu thường hạ tiếng trắc y như nói lối. 

Không biết cảm hứng của độc giả ra sao chứ tôi thì thấy vui vui, nhớ lại 
những ông già búi tóc mà đội nón Tây và những bà già ngoái trầu trên những bộ 
ngựa. Nhưng tôi phải thú thực rằng mặc dầu bút pháp đó gợi cho ta cái không khí 
thời xưa, mà thời nầy dùng nhiều quá thì cũng ít người thưởng thức. 

Sách chia làm tám phần. 

- Phần thứ nhứt tựa như đoạn mở đầu, nhắc qua lại cuộc Nam tiến của tổ tiên 
từ thế kỷ thứ XI đến năm 1780, Mặc Thiên Tứ mất, đất Hà Tiên sáp nhập vào cơ 
đồ chúa Nguyễn. Tác giả nhấn mạnh vào sự bình định và khai phá cõi Nam, vào 
công lao của các chúa Nguyễn, của Nguyễn Hữu Kính, Nguyễn Cư Trinh và họ 
Mạc ở Hà Tiên. 
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Nữ sĩ Mộng Tuyết và học giả Vương Hồng Sển, mỗi người dùng một thể tài, 
một nhà viết truyện, một nhà viết sử, hai nhà cùng một lúc nhắc nhở công lao tổ 
tiên một cách cảm động, sự không hẹn mà gặp đó cho thấy rằng phong trào ôn cố 
lúc này đương lên. 

Trong phần này, Vương quân đưa ra một nhận xét rất xác đáng là tổ tiên 
chúng ta đã không chiếm đất Nam này của người Miên vì hai lẽ: 

- Đất này trước kia không phải của người Miên mà của người Phù Nam. 

- Khi tổ tiên ta tới đây thế kỷ 17 thì tuy đã có người Miên, nhưng dân thưa đất 
rộng. Việt Miên tha hồ khai phá không hề xảy ra những sự xung đột để có thể nói 
rằng dân tộc này tranh của dân tộc khác. 

- Qua phần thứ nhì, tác giả bắt đầu nói về Sài Gòn. Ông xét vết tích của những 
dân tộc đã ở trên khu đất mà ngày nay là Sài Gòn, tức người Phù Nam, người 
Miên, người Trung Hoa và tổ tiên ta, để tìm xem danh từ Sài Gòn từ đâu mà ra. 
Ông kết luận rằng Sài Gòn thời Miên là Prei Nokor (nghĩa là xứ ở giữa rừng); 
Trung Hoa tới lập một khu buôn bán gọi là Đề ngạn (Chợ Lớn ngày nay) và người 
Việt tới lập một khu khác, gọi là Bến Thành (Sài Gòn ngày nay). 

Đề ngạn mà phát âm theo giọng Quảng Đông thì nghe ra “Thầy ngồnn” hay 
“Thì ngồnn), “Tài ngòn”. Sài Gòn có lẽ do đó mà ra, chứ không phải do Prei 
Nokor. 

Tôi không biết các sử cũ có viết là [hai chữ Hán] Đề ngạn hay không chỉ 
thường thấy ngày nay nhiều người viết [hai chữ Hán]. (Đê ngạn: đê: bộ thổ: nghĩa 
là cái đê, còn Đề ngạn: Đề: bộ thủ, nghĩa là nắm lấy). Nhưng chắc là cụ Vương 
biết rõ hơn tôi. 

- Trong phần thứ ba, tác giả nghiên cứu vị trí ba thành xây ở Sài Gòn hồi xưa 
và ghi lại những lễ nghi phong tục thời Quan Lớn Thượng, tức Quan Tả quân Lê 
Văn Duyệt. Dinh Tả quân này không còn, chỉ còn lại cái tên Vườn Ông Thượng 
(Hoa viên Tao Đàn). 

- Qua phần thứ tư, tác giả trở lại tìm vị trí của Prei Nkor, Đề ngạn và Bến 
Nghé. Đoạn này giá đưa lên phần thứ nhì thì gọn hơn. 

Rồi ông dắt ta đi dạo xem phố phường Sài Gòn ngày xưa, bắt đầu từ Cơ thủy 
xưởng, Cột cờ Thủ Ngữ, tới Khánh Hội, vô Chợ Lớn, trở về Chợ Quán, phủ Tổng 
Thống, qua Thị Nghè… 
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Đoạn này khá dài trên bốn mươi trang. Tới mỗi nơi ông chỉ cho ta hồi xưa tại 
đó có dinh thự, chùa chiền, chợ búa nào, ông lại giảng cho ta nguồn gốc những tên 
như Ba Son, Nhà Rồng… kể những chuyện thuộc về ngoại sử, giải nghĩa những 
tiếng như bắc thảo, tàu kê, gùi đội… chép những bài thơ cổ, chẳng hạn bài thơ 
vịnh Mai Sơn Tự, dẫn những câu ca dao… 

Những ai ở Sài Gòn đã lâu đọc đoạn đó chắc rung động một nỗi niềm hoài cổ 
man mác.  

Riêng tôi, tôi nhớ lại lần đọc đoạn hai ông đồ rủ nhau đi thăm thành Thăng 
Long trong một tiểu thuyết của Nguyễn Triệu Luật. Kỹ thuật của họ Nguyễn và họ 
Vương khác nhau xa, mà cảm xúc gây trong tâm hồn tôi thì cũng vậy. 

Khi dắt ta tới Chợ Quán, tác giả ngừng trước một nhà cổ và kể cho ta nghe 
chuyện một bà cụ chơi đồ cổ. Chuyện xảy ra đầu thế chiến vừa rồi. Tác giả lúc đó 
mới ngoài ba mươi tuổi mà bà cụ đó đã trên tám mươi, mới gặp nhau lần đầu mà 
đã hiểu nhau, trẻ thì kính già mà già thì mến trẻ, chỉ do hai người cùng là những 
người sành đồ cổ. Đoạn đó tác giả viết cảm động nhất và cho ta thấy rõ cái sở thích 
và sở trường của ông. 

Trong phần thứ năm, Vương quân tiếp tục tả và kể lại lai lịch các cổ tích 
chung quanh Sài Gòn, Chợ Lớn, các chùa chiền, các giáo khu và cho ta hiểu sơ sơ 
sự bành trướng của Thiên Chúa giáo tại địa phận Sài Gòn. 

Đầu phần có miêu tả một vụ bốc mộ khá cảm động và tác giả đề nghị nhà 
nước nên sớm thảo điều lệ bảo vệ lăng cũ, mộ xưa nếu không thì miền Nam nầy sẽ 
chẳng còn gì về mỹ thuật và cổ tích. 

Ba phần cuối, phần thứ sáu, thứ bảy và thứ tám gồm 50 trang, đọc vui nhất. 
Đời sống nhân vật “bản xứ” và Tây, Tàu hoặc thanh cao, hoặc lố lăng, đê tiện, tàn 
nhẫn, quỷ quyệt từ hồi Tây đến tới hồi Tây đi, hiện lên rõ ràng trước mắt chúng ta. 

Ông mỉa mai bọn “hầu cận các quan Tây”, bọn tiếng Tây thông biết, tưởng 
vinh trong đời. 

Tây đã đi, nhưng bọn nầy vẫn còn và chung quanh ta vẫn nhan nhản một lũ tự 
hào rằng nói tiếng Pháp như người Pháp mà không mắc cỡ rằng nói tiếng Việt 
không thông. 

Ông oán giận “mãi quốc cầu vinh” - vinh hay nhục nhỉ? - tàn sát đồng bào hồi 
Tây “bình định” xứ này; ông còn nhân từ, không vạch mặt chỉ tên họ ra, nhưng 
độc giả nào mà không nhận ra được chúng. 
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Ông khâm phục các học giả như Trương Vĩnh Ký, Trương Minh Ký, Huỳnh 
Tịnh Của, những vị “chỉ say đạo lý và học hỏi, sống đất Tào mà lòng giữ Hán” rồi 
ông kết: 

“Nghĩ theo tay dao súng làm nên sự nghiệp như những nhà kia (tức bọn bán 
nước), nhưng khi nhắm mắt, sự nghiệp hoen ố, lụn bại, sao bằng một ngòi bút, một 
nghiên mực, sự nghiệp văn chương truyền cửu của ba ông tiền bối nầy mới thật 
quý và thơm”. 

Còn vô số nhân vật nữa, từ các nhà giàu (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xương, tứ 
Định), đến các nhà báo (Diệp văn Cương, Nguyễn Chánh Sắt…) đến huê khôi Cô 
Ba con thầy Chánh mà ba chục năm trước, hồi còn ở Hà Nội tôi đã được trông thấy 
hình trên các con tem và các giấy thấm rao hàng xà bông, song không biết là của 
ai, đến bọn nhà giàu nhờ buôn bán và cờ bạc, bọn chỉ học được hai tiếng “ùy” và 
“no” mà bỗng nhiên phát triệu phú. Trong phần này còn những tài liệu tuy vắn tắt 
mà quý về các cụ Phan Xích Long năm 1913, và vụ phá Khám Lớn Sài Gòn năm 
1916, trang nào cũng đầy những tài liệu đáng tin cho những nhà sau nầy viết sử 
hoặc lịch sử ký sự. 

Đoạn kết hơi ngắn (chỉ một trang) nhắc lại những điều kiện mà Sài Gòn có đủ 
để thành một đô thành tối tân. 

Như tôi đã thưa với độc giả sự hiểu biết của tôi về sử miền Nam không đủ cho 
tôi phê bình tài liệu của Vương quân. Tôi chỉ xin góp ít ý nhỏ ở dưới đây: 

Tác giả cho rằng danh từ du côn có lẽ do bọn anh chị Sài Gòn hồi xưa mà có, 
vì họ hay dùng những đoản côn bằng sắt hay bằng đồng để hộ thân. Tôi tưởng 
danh từ đó đã có từ trước nữa, mà bọn anh chị đó không phải là bọn đầu tiên ở 
nước ta và ở nước Trung Hoa thường dùng đoản côn tự vệ. 

Tác giả bảo cây gòn ngoài Bắc gọi là cây bông gạo. Hai cây đó tuy cùng một 
loại, mà người Pháp cũng gọi một tên (kapokier hoặc faux cotonnier), nhưng thực 
ra khác nhau: cây gạo rất cao lớn, cao như cây sao, gốc lớn có thể đến hai ôm, hoa 
tuy giống hoa gòn nhưng cánh đỏ như máu và lớn hơn nhiều: lúc mãn khai để chật 
cái chén ăn cơm. Trên hai chục năm trước tôi có thấy ở giữa châu thành Sóc Trăng 
gần bờ sông, phía Sở Thủy lợi một gốc gạo cổ thụ, không biết nay còn sống không. 

Vương quân đưa một thuyết giải nghĩa tiếng trường tiền: 

“Sở Công chánh ngày nay, tuy quen tục gọi “Trường Tiền” có phải bộ Công 
khi xưa chuyên việc đúc tiền nên nay tên gọi làm vậy? 
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Thuyết đó có thể đúng. Tôi được nghe một thuyết khác cũng không hoàn toàn 
vô lý, xin ghi lại đây. Trường Công chánh Hà Nội là một trong những trường cao 
đẳng thành lập sớm nhất, chỉ sau trường Y khoa. Hồi mới đầu các sinh viên toàn là 
nội trú và ở một ngôi nhà đường Paul Bert tại Hà Nội. Đường này gọi là đường 
Trường Tiền và hồi xưa có sở đúc tiền ở gần đó. Nơi nội trú đó do vậy được người 
Nam gọi là Trường Tiền, và ácc anh sinh viên Trung Nam ra học thành tài trở về 
thành các ông Trường Tiền, mà sở các ông ấy làm thành ra Sở Trường Tiền, ta nên 
để ý rằng chỉ ở miền Nam mới gọi là Sở Công chánh là Sở Trường Tiền, còn miền 
Bắc gọi là Sở Lục lộ. 

Tác giả có ý bảo những nhân, địa danh miền Nam như Võ Tánh, Châu Thới 
thì phải đọc theo giọng Nam chứ không được ra giọng Bắc: Vũ Tính, Chu Thái. 
Điều đó rất hợp lý. Mướn xe hơi đi chơi núi Châu Thới mà nói đi chơi núi Chu 
Thái thì tài xế làm sao hiểu được. Nhưng thế nào cũng có lúc ta phải thống nhất 
giọng nói Nam Bắc, lúc đó sẽ rắc rối đấy.  

Còn tiếng Sài Gòn thì đúng như Vương quân đã nói, cổ nhân thiếu chữ gòn 
phải mượn chữ côn thế tạm, vậy côn đó phải đọc là gòn tất nhiên rồi, nếu đọc là 
côn thì bậy lắm. 

Quả như lời Vương quân nói trong bài tựa: “Coi vậy mà xài được”. Xài được 
bộn kia đấy. Kẻ ít học như tôi còn thấy có lẽ xài được gần trọn kia đấy. Chúng ta 
nên cảm ơn ông đã ghi lại - vô số tài liệu mà trong mấy chục năm ông đã tốn công 
đạp một chiếc xe máy đi sưu tầm ở khắp Sài Gòn, Chợ Lớn và các vùng lân cận rồi 
về cân nhắc lựa chọn với một tinh thần thận trọng đáng khen: chỗ nào chưa đủ 
chứng cớ thì tồn nghi. 

Có đọc cuốn Le déchiffrement des écritures trong đó Ernts Dobhofer kể các 
công tìm tòi, suy luận trong hàng chục năm của hàng chục nhà bác học để viết lại 
được một chương ngắn về cổ sử Ai Cập, Ba Tư hay Mésopotamie… mới thấy 
được rằng phần ai biết được một tài liệu gì về sử cũng có bổn phận phải chép lại 
bằng cách nào cũng được, miễn thận trọng và thành tâm là quý rồi. Nếu không vậy 
thì thực là khổ tâm cho những người sau tìm hiểu người trước. 

NGUYỄN HIẾN LÊ 
Báo Mai, số 20 ngày 25-4-1961. 

Theo Phụ lục cuốn Sài Gòn năm xưa của Vương Hồng Sển. 
NXB Thành phố Hồ Chí Minh, tái bản tháng 9-1997, tr. 325-335. 
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TỰA  

NGUIỄN HỮU NGƯ – CUỘC ĐỜI VÀ VĂN NGHIỆP 

CỦA CHÂU HẢI KỲ 

 

NGUYỄN HIẾN LÊ 

 

 

“Đời nhà văn Nguiễn Hữu Ngư” là một đề tài rất hấp dẫn nhưng cũng rất 
khó viết. Hấp dẫn vì anh có một tâm hồn đặc biệt, những hành vi kỳ dị, lại phiêu 
bạt gần khắp Trung Nam Bắc, tiếp xúc với gần đủ mọi hạng người trong một thời 
đại dồn dập biến cố. Khó viết vì muốn chép cho đúng và đầy đủ thì phải có thì giờ 
rảnh và đức kiên nhẫn của André Maurois để lục lọi các hồ sơ của ty Công an 
ngoài kia cũng như trong này, và của Dưỡng trí viện Biên Hòa; phải phỏng vấn 
những người đã là “nạn nhân” ít hay nhiều của anh những khi anh bị bệnh; phải thu 
thập những mảnh giấy có khi chỉ bằng lòng bàn tay anh gởi cho bạn thân, trên đó 
anh trút tất cả tâm sự một cách chua chat, trắng trợn tới rùng rợn; sau cùng lại phải 
có tài của Dostoievski để phân tích sinh lý, tâm lý, đào sâu phần tiềm thức của anh 
nữa. Công việc đó dù có làm xong thì dĩ nhiên cũng phải đợi khi anh và một vài 
người thân của anh thành người thiên cổ rồi mới có thể công bố được. 

Ông Châu Hải Kỳ có lẽ đã hiểu lẽ đó nên trong Lời nói đầu đã rào trước rằng 
“… việc trình bày phải hạn chế, do đó không khỏi phạm điều thiếu sót”. 

Ông là nhà giáo có nhiệt tâm, chuyên dạy Quốc văn đã lâu năm thích tìm hiểu 
các nhà văn hiện đại, sưu tầm tài liệu về mỗi nhà, nhận xét kỹ lưỡng mỗi tác phẩm 
và mỗi khi thấy có ai nhận định sai về một nhà nào thì ông thường viết bài đăng 
trên các tạp chí Bách Khoa, Văn… để kiểu chính. Nhờ một bài trên Bách Khoa của 
ông mà tôi đã sửa được một lỗi khi tái bản cuốn Đông Kinh nghĩa thục. Ông viết ít, 
nhưng tài liệu của ông chính xác, nhận định của ông thận trọng mà giọng ông nhã 
nhặn. 
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Chúng ta gặp lại đủ những đức độ đó trong cuốn Đời nhà văn Nguiễn Hữu 
Ngư này. Ông đã ghi cho chúng ta được nhiều tài liệu quý, chẳng hạn lời cụ 
Nguyễn Hữu Hoàn, thân phụ nhà văn Nguiễn Hữu Ngư nói với Nguyễn Tất Thành 
(tức Nguyễn Ái Quốc sau này) về việc xuất dương, những lời nhận xét về Nguiễn 
Hữu Ngư của vài nhà cách mạng như Phạm Văn Đồng, Huỳnh Văn Tiểng v.v… 

Ông phân tích minh bạch và có hệ thống ảnh hưởng của gia đình, thầy học, 
bạn bè, sách báo tới chí hướng của nhà văn, sau cùng phê bình tác phẩm với tất cả 
tình cảm đậm đà của một người bạn thân mà vẫn giữ được tinh thần vô tư của một 
giáo sư có lương tâm và có kinh nghiệm. 

Chúng ta ai cũng biết bài Thơ Điên và tài phỏng vấn của Nguiễn Hữu Ngư, 
nhưng ít ai chú ý tới những tác phẩm lịch sử có tính cách giáo khoa hoặc phổ thông 
của anh, như cuốn Lịch sử Việt Nam Đệ thất, Hồ Thơm - Nguyễn Huệ - Quang 
Trung mà chính trong những tác phẩm này anh mới phơi bày hết lòng yêu nước 
của anh, giọng luôn luôn thiết tha đôi khi “bay bướm”, rõ ràng là của một người có 
“máu cách mạng”, vừa có “hồn nghệ sĩ”. 

Một khía cạnh nữa của tâm hồn Nguiễn Hữu Ngư phản ánh trong cuốn Qê 
hương cũng được tác giả phân tích kỹ lưỡng sâu sắc. Theo tôi, sự cống hiến của 
ông Châu Hải Kỳ cho Văn học Việt Nam hiện đại trong phần phê bình ấy đáng gọi 
là mới mẻ, mà người được ông giới thiệu, đọc rồi tất được an ủi nhiều, không còn 
phàn nàn rằng đời không có tri kỷ. Đó là một sự thành công mà người viết tiểu sử 
nào cũng ao ước nhưng ít khi đạt được. 

Sàigon 1.7.72 
NGUYỄN HIẾN LÊ 

Nguiễn Hữu Ngư - Cuộc đời và Văn nghiệp,  
NXB Văn hóa Thông tin tháng 9-1993, tr. 5-7.  
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NGUIỄN HỮU NGƯ  
VÀ TẬP QÊ HƯƠNG 

(Bài Tựa tập Qê (1) Hương) 

 

Trưa hôm đó, khi người nhà đem lên cho tôi một tấm bìa màu cánh sen đậm, 
ngoài đề hai chữ: “…Qê hương” trong chứa một xấp giấy rời xếp ngang xếp dọc, 
lớn nhỏ đủ cỡ, tờ cắt trong báo, tờ in Ronéo, tờ viết tay, tờ đánh máy, tôi nghĩ 
bụng: “Sao không đợi chép lại cho xong, đóng lại thành tập đã? Gì mà gấp vậy?” 

 

 

Ngu Í Nguiễn Hữu Ngư 
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Rồi tới khi lật coi sơ sơ nội dung, tôi đâm hoảng: đủ các thể văn, từ một 
truyện ngắn tới một chương truyện dài, từ thơ luật, tới thơ lục bát, thơ mới cả tùy 
bút và kịch nhạc nữa, và đủ thứ tài liệu từ hồi ký, tiểu sử tới di chúc, từ bài thơ của 
một nữ sinh gởi cho thầy tới bức thư giới thiệu một ứng cử viên hạ viện, một lá thư 
cảm ơn cử tri, rồi lại một bản sao một văn bằng tuyển sinh. “Thế này thì biết viết 
cái gì đây? Biết giới thiệu ra sao đây? Giới thiệu tác phẩm hay tác giả? Nếu giới 
thiệu tác phẩm thì đặt nó vào loại nào? Vì không thể gọi nó là một tuyển tập được; 
còn giới thiệu tác giả thì trong tập có cả chục tác giả, biết giới thiệu ai và không 
giới thiệu ai, nhất là đa số tác giả đều xa lạ với mình? Mà đã trót hứa rồi, thế nào 
cũng phải có một bài giới thiệu”. 

Biết cố dỗ giấc ngủ cũng vô ích, tôi mở tập ra đọc từng bài một và khi đọc 
xong, tôi tự nhủ: “Thật là một kỳ thư. Không khi nào mình có cơ hội tốt hơn để 
giới thiệu anh ấy với độc giả như lần này nữa. Tâm hồn anh ấy thật là hiện rõ trong 
tập này”. 

Rồi tôi nằm miên man ôn lại những hồi ký về anh Nguyễn Hữu Ngư: nhớ lại 
buổi tối đầu tiên anh lại thăm tôi ở xóm Hàng Sào, hồi tôi mới lên Sài Gòn, nhớ lại 
lần anh ôm cặp da lại kiếm tôi ở Long Xuyên, khi ở thánh địa Hòa Hảo về; nhớ lại 
những buổi trưa anh gò lưng đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, chạy khắp Sài Gòn để tặng 
bằng hữu sách hoặc báo, quần áo luộm thuộm xốc xếch, bụi bặm, mà nụ cười hồn 
nhiên luôn luôn nở trên môi. 

Tôi nhớ lại một buổi sáng mùa đông. Tôi mới ngồi vào bàn viết thì anh ôm 
một chồng sách, loạng choạng bước vào, lưng khom khom, đầu đưa ra phía trước. 
Anh đặt chồng sách lên mặt bàn, kéo ghế ngồi, móc túi lấy ra một gói thuốc rê, xé 
một mảnh giấy quyến, lặng thinh quấn. Tôi biết rồi, dẹp tất cả công việc lại, sẵn 
sàng ngồi nghe anh. Trong chiếc áo sơ mi nhàu nát, cả tuần chưa thay kia, tôi đoán 
anh mới ở Châu Đốc hay Hàm Tân về, chưa biết chừng mới được một ty cảnh sát ở 
đâu đó thả ra hôm trước nữa. Anh vừa hút thuốc luôn miệng, bình thường anh 
không hút, vừa kể chuyện. Đủ thứ chuyện. Từ những mộng hồi thanh xuân tới 
những mộng hiện thời (anh cho hay muốn vượt biên giới để qua Miên hoặc trở về 
Hàm Tân thăm mộ song thân và em gái rồi đi luôn, đi đâu chưa biết), từ chuyện 
nhà đến chuyện nước, từ chuyện văn thơ tới chuyện chính trị, rồi chuyện bạn thân, 
bạn sơ, bạn trai, bạn gái, chuyện em, chuyện cháu, chuyện hồi kháng chiến, chuyện 
bị an trí trong bưng, chuyện bị giam ở trại cải huấn Biên Hòa… Hết thảy là những 
chuyện tôi được nghe anh kể nhiều lần rồi, mà lần này nghe lại, tôi vẫn thấy buồn 
vô hạn. Tôi gần như không xen vô một lời nào cả, mặc anh thao thao để anh trút 
bớt nỗi bất bình, nỗi căm phẫn của anh đi. Anh căm phẫn xã hội, anh căm phẫn 
thời đại, anh căm phẫn mọi người. Anh nhiều lý tưởng, nuôi nhiều mộng cao đẹp 
mà gặp toàn những điều bất như ý, cứ phải cố nén xuống và sức nén càng mạnh thì 
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sức bung ra cũng càng mạnh. Có lúc anh nghiến răng, nắm chặt tay vung ra như 
muốn thoi tôi; có lúc anh mếu máo muốn khóc, rồi bỗng chồm lên, chua chát, cay 
độc mạt sát phũ phàng người bạn già mà anh quý nhất. Lúc đó tôi chán đời biết 
bao! Có lúc anh cười gằn ghê rợn rồi ngâm thơ, những bài thơ lục bát hay thất 
ngôn, ngũ ngôn thường là bốn câu anh làm rất mau, chưa bao giờ in vì lẽ nó khác 
với thơ thế tục nhiều lắm. Có lẽ anh là người duy nhất ở nước mình mạnh dạn lớn 
tiếng giữa công chúng chửi họ Ngô Đình và mạt sát cả một vị thượng tọa được 
hàng triệu tín đồ tôn sùng nhất trong nước. 

Hôm đó ngồi nghe anh suốt hai giờ, tôi thấy buồn lạ lùng, không phải chỉ 
buồn cho anh, mà còn buồn cho chính tôi, cho tất cả loài người. Hết thảy chúng ta 
bề ngoài đều rất nhã nhặn, lễ độ, nhiều khi vui vẻ thỏa mãn nữa, nhưng trong đáy 
lòng vẫn có những khát vọng cao cả lẫn thấp hèn bị dồn ép hàng mấy chục năm, và 
có thể một sớm một tối phát ra mà không sao ngăn lại được. Y như một mặt hồ 
trong trẻo, phẳng lặng, dưới đáy có một lớp bùn lâu lâu bốc hơi lên thành những 
bong bóng lớn nhỏ sôi cả lòng hồ và gợn sóng cả mặt hồ. Ai cũng như ai, chỉ khác 
ở mức độ và bản chất những cái bị dồn ép thôi. Chưa lần nào tôi được thấy rõ ở 
anh cái mức độ ấy cao và cái bản chất ấy đẹp như lần ấy. Con người của anh hoàn 
toàn là tình cảm: tình nước, tình nhà, tình bạn bè, tình vợ con, tình thầy trò, tình 
người, mà văn thơ anh cũng chứa chan những tình đó. 

Tôi đưa anh ra tới cổng mà anh còn bịn rịn dừng lại một hồi lâu, và khi cái 
bóng gầy gò, khom khom, lắc lư của anh đã khuất ở đầu ngõ tôi mới trở vào, lòng 
băn khoăn suốt cả buổi. Tối đó anh sẽ ngủ ở đâu? Ở Cần Thơ hay Biên Hòa? Ở 
phòng ngủ hay trong ty cảnh sát? Tôi nhớ lại bài Từ Vân Trường truyện của Viên 
Hoằng Đạo. Con người đó quả thực là “vô chi nhi bất kì”, cho nên “vô chi nhi bất 
kì”: năm sáu lần bị bắt giam, mấy lần suýt chết, suốt một đời vất vưởng trôi nổi, 
lang thang. Mà cuốn độc giả sắp đọc đây cũng là một trong những “kì” của anh. 

Chúng ta có thói quen đọc sách chỉ để hiểu một truyện hay một hệ thống tư 
tưởng, ít khi tìm hiểu tấm lòng tác giả. Tôi không chắc rằng có nhiều độc giả thích 
cuốn Qê hương này, nhưng riêng tôi cho nó là một kỳ thư, chưa hề thấy trong văn 
học Việt Nam, và tất cả những bạn của anh Nguyễn Hữu Ngư tất đều nhận như tôi 
rằng cuốn này biểu lộ rõ nhất - tuy chưa hết - tâm hồn khả ái và cái tình dào dạt 
của anh. Người sau có muốn chép lại đời anh - một đời đau khổ nhất mà cũng đặc 
biệt nhất trong giới văn sĩ hiện đại - tất phải dùng nó làm tài liệu chính… 

Long Xuyên, ngày 22 tháng 11 năm 1967. 
NGUYỄN HIẾN LÊ. Hồi ký Nguyễn Hiến Lê, tr.71-75. 
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TỰA  

ÚC VIÊN THI THOẠI 

của ĐÔNG HỒ 

 

 
Cụ Đông Hồ 

Đọc thi thoại còn thú hơn đọc thi. Ta có cảm tưởng một người chơi hoa dắt 
ta đi coi và kể cho ta nghe các chuyện lạ về từng loại hoa một. Cho nên thi thoại 
thường được hoan nghênh hơn thơ: vào Chợ Lớn ta khó kiếm được một tập thơ của 
Tùy Viên, nhưng Tùy Viên thi thoại thì vẫn thấy bán hoài. 

Loại đó rất ít người viết: đời Đường, đời Tống, mỗi đời dài mấy trăm năm mà 
trong văn học sử chỉ ghi lại độ dăm tập thi thoại. Ở nước ta từ trước tới nay chỉ có 
mỗi một tập của Chương Dân (1). 

Là vì phải có nhiều điều kiện mới viết được. Trước hết phải là một thi sĩ, cũng 
như phải là người chơi hoa mới biết kể chuyện về hoa. Hơn nữa, phải là một thi sĩ 
có danh, nếu không thì không đủ uy tín. Lại phải quen biết nhiều, lịch lãm nhiều, 
đọc sách nhiều. Nhưng điều kiện này mới khó nhất: phải vừa là nhà thơ, vừa là nhà 

https://3.bp.blogspot.com/-no3051Df46o/VwcRfCsJlUI/AAAAAAACI-A/m5M1Qcd_zxA1g4Jqz59pslI_TNAFn4xLg/s1600/Dongho+(1).jpg
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văn vì thi thoại là một loại tùy bút, người viết phải khéo tự sự và phê bình sao cho 
tao nhã, thân mật như trong một cuộc đàm đạo. Mà hạng người làm thơ hay vừa 
viết văn hay thì ít nghĩ đến việc viết thi thoại: Hàn Dũ, Tô Đông Pha không có thi 
thoại. 

* *  

* * * 

Do cái duyên bình thủy mà tôi được gặp thi sĩ Đông Hồ cách đây đã 15 năm, 
rồi do cái duyên văn tự mà được thi sĩ đãi vào hàng bằng hữu. Năm nào tôi cũng lại 
thăm thi sĩ ba bốn lần, hoặc ở Yiễm Yiễm thư trang hoặc ở Quình Lâm thư thất. 
Phòng hẹp, sách chất đầy tường, nhìn phía nào cũng thấy câu đối của Khang Hữu 
Vi, Phùng Quốc Tài, xen với nét bút nét họa tài hoa của chủ nhân, mà không khí 
thì ngào ngạt hương mai, hoặc hương trầm. Nhưng tao nhã nhất là câu chuyện của 
thi sĩ. 

Suốt hai ba giờ, như toàn là chuyện thơ. Giọng ông từ tốn, thân mật mà lời 
ông đậm đà có duyên. Ông biết nhiều, nhớ nhiều, lý luận chặt chẽ, ý kiến đột ngột, 
phê bình xác đáng, khoan chứ không nghiêm, chẳng hạn tuy trách Tôn Thọ Tường 
đấy mà cũng chiêu tuyết cho Tôn. 

Khi tôi bàn về một chữ trong Thăng Long hoài cổ hoặc một câu trong Trấn 
Bắc hành cung, khi thì nhắc chuyện Sương Nguyệt Anh hoặc Bạch Mai thi xã và 
nhân đó kể những lần ông ra chơi Hà Nội hoặc đi tìm di tích đồn Cây Mai. Có lúc 
ông tự nhận xét thơ ông hoặc phân tích thơ bạn; lại có lúc ông làm cái việc “vá vai 
áo Nàng Thơ” nghĩa là gặp bài thơ nào khuyết một hai câu thì ông nghĩ để điền 
vào sao cho người đọc khó nhận được là “vá”. Rồi những hồi ký về cánh thiếp Tết 
mà mười năm trước Yiễm Yiễm thư trang cứ tới ngày tiễn ông Táo gởi cho khắp 
các văn hữu bốn phương, rồi những chuyện vặt trong làng chữ nghĩa, toàn là những 
chuyện vui đùa thanh nhã, tuyệt nhiên không có giọng mỉa mai chua chát, cứ như 
vậy chuyện nọ kéo tới chuyện kia mà cả người kể lẫn người nghe không hay rằng 
ngoài đường xe cộ đã tấp nập, đã tới giờ tan sở. Khi khách đã ra tới cửa rồi, chào 
nhau vài ba lượt rồi mà vẫn chưa chia tay nhau được. 

Nay thì những lúc vui đó không còn nữa. Mất nó rồi mới thấy nó quý, mới 
thấy lời cổ nhân “… thắng độc thập niên thư” là đúng, mà lời cùa thi sĩ bảy tám 
năm trước sao mà thấm thía: 

Phồn hoa giành chút vui phong nhã 

Kìa đám phù vân đã biến thiên. 
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Những chuyện ông kể cho tôi và vài bạn nữa nghe đó, có một ông chép lại cho 
đăng báo: Bách Khoa, Văn Hóa nguyệt san…, và lần nào ông cũng gởi cho chúng 
tôi mỗi người một bản in riêng mà đích thân ông sửa lại lỗi in rồi mới trang trọng 
đề tặng. Nhã tình đó, dẫu cố nhân cũng không hơn. Tôi trân tàng những bài đó làm 
kỷ niệm, và có lần tôi hỏi ông sao không gom lại thành một tập thi thoại. Ông mỉm 
cười đáp: “Tánh tôi làm biếng”. Tôi cũng mỉm cười, biết rằng ông chưa muốn cho 
ra đấy thôi. Còn sửa chữa, tô chút, gì mà vội? 

Ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch này, ông đột ngột quy tiên, làm cho bạn bè xa 
gần đều sửng sốt. 

Tang lễ vừa xong, người thân lo ngay cái bổn phận xuất bản di cảo của ông, 
và nữ sĩ Mộng Tuyết có nhã ý gởi cho tôi coi trước, mà cũng là coi lại tập Úc Viên 
thi thoại này. Cuối thư có hàng chữ: “Nếu bác thấy cần thì xin bác cho luôn ít chữ. 
Kẻo tôi thấy cho in như một tập thường, thì có thiếu cái gì chăng?”. 

Ôi! Có thiếu gì đâu? Mà chỉ cần phải thêm ít chữ? Người đọc sách nào mà 
không biết danh Đông Hồ, không mến tiếc thi sĩ. Còn như việc giới thiệu tập thi 
thoại này thì chính thi sĩ đã giới thiệu rồi, không ai có thể giới thiệu hay hơn được 
nữa. Xin độc giả hãy đọc đoạn mào ở đầu bài Tôn phu nhân quy Thục, văn xuôi mà 
bóng bẩy, du dương như thơ: 

“… Ở đây là một khu vườn. Là khu vườn có thực hay khu vườn trong tưởng 
tượng, cái đó quan hệ gì đâu. Bạn sẽ được cho xem đây là một cánh, kia một nhị, ít 
ỏi lắm, một hạt bụi phấn hương, đều nhặt từ chốn Úc Viên…”. 

Từ trước tôi vẫn lấy làm lạ. Trong số các nhà văn thời Nam Phong, chỉ duy có 
Đông Hồ là văn, thơ đều hay, nhất là văn có đủ giọng, đẹp đẽ như văn Lục Triều, 
có đoạn bình đạm, cổ kính như văn Đường, Tống; có chỗ lại tự nhiên, thân mật 
như văn hiện đại, mà luôn luôn thanh nhã. Vậy thì còn ai đủ điều kiện hơn ông để 
viết thi thoại? Điều đó chắc các bạn văn của tôi đều nhận thấy mà chắc các độc giả 
của ông cũng đều nhận thấy, tôi cần gì phải giới thiệu? 

Chẳng qua nữ sĩ Mộng Tuyết nghĩ rằng sinh thời thi sĩ coi tôi vào hàng tâm 
giao, nên bây giờ cho tôi được ký tên dưới tên thi sĩ đấy. Tấm lòng đó thật cảm 
động. Xin ghi ơn nữ sĩ. 

Sài Gòn ngày 23 tháng Trọng xuân Kỷ Dậu (1969). 
NGUYỄN HIẾN LÊ. Để tôi đọc lại. 

 NXB Văn học, tháng 3/2001, trang 79-83. 
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TỰA  

TRẦN QUÝ CÁP 

 

(Năm 1971, ông Trần Kinh Luân, cháu đích tôn cụ Trần Quý Cáp do ông 
Đông Xuyên giới thiệu, lại nhờ tôi viết bài tựa cho cuốn Trần Quý Cáp do Lam 
Giang soạn, và con cháu họ Trần tự xuất bản). 

 

Đọc lịch sử cách mạng nước nhà, điều làm cho chúng ta uất hận nhất là cái 
chết của cụ Trần Quý Cáp. Năm đó (1908) ở Trung đương có phong trào cự thuế, 
lính đồn Pháp lại xét nhà cụ chẳng bắt được tài liệu nào cả, trừ cuốn Hải ngoại 
huyết thư của cụ Phan Sào Nam. Vậy mà tên án sát Phạm Ngọc Quát buộc tội cụ 
“tuy chưa có hành động phản loạn nhưng đã nuôi cái lòng phản nghịch” rồi xử tử 
cụ một cách dã man. 

Các đồng chí của cụ gọi bản án đó là bản án “mạc tu hữu” nghĩa là chẳng cần 
có tội, muốn giết thì giết. Có ý so sánh cái chết của cụ với cái chết của Nhạc Phi, 
và cái tội của Phạm Ngọc Quát với tội của Tần Cối. Cụ được quốc dân thương tiếc, 
tôn sùng như người Trung Hoa tôn sùng Nhạc Phi, nhưng Phạm Ngọc Quát thì 
không bị nhục như Tần Cối, nghĩa là bị đúc tượng bằng sắt, quỳ trước đền thờ cụ 
để dân chúng đời đời đập vào đầu, chém vào cổ. Kể ra dân tộc mình quá từ tâm với 
những tên bán nước, xưa vậy mà nay cũng vậy. Đời cụ Trần, từ trước đã có nhiều 
người chép, nhưng rất sơ sài vì thiếu tài liệu, văn thơ của cụ, chúng ta chỉ mới biết 
bài Danh sơn lương ngọc mà ít người được đọc; còn đường lối cách mạng của cụ 
thì gần như chúng ta chẳng biết chút gì cả. 

Năm nay, nhân dịp bách chu niên sinh nhật của cụ, con cụ là ông Trần Thuyên 
rán thu thập tất cả những tài liệu còn lưu lại về đời sống và văn thơ của cụ: thi sĩ 
Lam Giang tốn công sắp đặt, biên chép và dịch các văn thơ chữ Hán, thi sĩ Đông 
Xuyên, ông bạn già của tôi lom com tra hỏi, đăng tải các bài chữ Hán để độc giả dễ 
đối chiếu bản dịch với nguyên tác, ba ông đó tuổi tác khác nhau, gốc gác xa nhau, 
vốn không quen biết nhau mà cùng vì lòng yêu nước, nhớ người xưa mà nghĩ đến 
người sau, mấy tháng hợp tác với nhau để hoàn thành tập này, tinh thần đó thật 
đáng quý. 
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Đọc xong bản thảo, tôi bồi hồi xúc động. 

Cụ Trần đủ cả hiếu lẫn trung - trung với quốc gia dĩ nhiên, chứ không phải với 
bọn vua phường chèo, tôi tớ ngoại nhân - Mười ba tuổi cụ đã cảm khái khi chứng 
kiến đám tế Hoàng Diệu; mười sáu tuổi, cụ đã giảng các bài hịch cho dân làng mà 
tuyên truyền cho đảng Cần vương, cái chí cách mạng đã hiện từ hồi đó. Vốn biết 
cái học khoa cử là hủ lậu, nhưng cụ không trái lệnh song thân; vốn khinh cái đời 
quan lại thời đó là nô lệ, nhưng để vui lòng mẹ già, cụ nhận chức giáo thụ, và lợi 
dụng chức đó để phổ biến tân học, cái học duy tân cứu quốc, trái với chủ trương 
triều đình Huế. 

Cụ học rộng biết nhiều, sớm có tư tưởng cấp tiến, khuếch trương thương mại, 
tìm đất khai hoang để kinh tài mà có tiền nuôi quân lính, mua lén khí giới. Chủ 
trương của cụ thật sáng suốt mà táo bạo. Cụ nghĩ rằng không thể trông cậy ở ngoại 
nhân được, bọn cường quốc nào cũng là sài lang hết nên cụ tuy cho bạo động là 
cần nhưng không theo hẳn cụ Sào Nam; còn như dựa vào lực lượng đảng Xã hội 
Pháp là chuyện hão huyền, đảng Xã hội hay Cộng hòa, thực dân thì cũng chỉ là 
thực dân nên cụ cũng chủ trương duy tân mà cách thức tranh đấu khác hẳn các nhà 
khác. Cụ chỉ trông vào thực lực của quốc dân thôi, cố nuôi thực lực đó mà đợi ngày 
phất cờ khởi nghĩa. 

Chủ trương đó khó khăn, nguy hiểm nhất, nhưng trên sáu chục năm sau, trải 
qua bao nhiêu kinh nghiệm chua xót thời Nhật, thời Pháp, và nay lại thấy bài học 
của dân tộc Do Thái, chúng ta mới phục cụ là bậc tiên giác trong hàng ngũ cách 
mạng. Tới văn thơ của cụ, cả Hán lẫn Nôm, cũng ít ai bì kịp. Hiện chỉ còn lưu lại 
khoảng mười bài, bài nào cũng có giá trị: bài phú Hoàn bích quy Triệu đương thời 
nổi tiếng ngang với bài Bích thạch vi huynh của cụ Sào Nam; bài Vãn quá Hải Vân 
sơn hàm súc mà hùng, các bài Nhắn các nhà vọng tộc, Nhắn các quan lại, Tôn chỉ 
duy tân… cảm động mà lưu loát như thơ Nôm của cụ Lê Đại ở Bắc. 

Tiếc thay! Nhiệt tâm như vậy, sáng suốt và đa tài như vậy, mà cụ vội “thành 
nhân” hồi mới 39 tuổi, nếu không thì nòi giống còn được nhờ cụ biết bao! 

NGUYỄN HIẾN LÊ.  
Để tôi đọc lại. 

Sài Gòn Trung thu Canh Tuất (1970) 
NXB Văn Học, tháng 3/2001, trang 99-102. 
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TỰA 

TUYỂN TẬP THƠ HÁN VIỆT 

của ĐÔNG XUYÊN 

 

Một số người có tinh thần dân tộc quá cao chủ trương rằng những tập 
Cannibale par persuasion của Nguyễn Phan Long, Légendes des terres sereines 
của Phạm Duy Khiêm… đã không thể coi là văn chương Việt Nam được thì hết 
thảy những vần thơ bằng chữ Hán của tiền nhân cũng phải gạt bỏ ra khỏi văn học 
sử của mình. Nhưng chính những vị đó lại cố kiếm cho được những bản dịch Vũ 
trung tùy bút, Lịch triều hiến chương, Kiến văn tiểu lục, Hoàng Việt thi tuyển… để 
đọc. Vậy thì có lẽ chúng ta cũng chưa cần vội xét chủ trương của họ có thực là hợp 
lý, hợp tình hay không mà nên giúp sức nhau dịch cho hết những tác phẩm bằng 
Hán văn của cổ nhân đã. 

Công việc này, các cơ quan văn hóa của chính quyền cũng đã nghĩ tới nhưng 
vì thiếu nhiệt tâm hay thiếu chương trình - chúng ta không thể nhất thiết cái gì 
cũng đổ tội cho chiến tranh - nên từ 1954 đến nay, chưa thực hiện được bao nhiêu, 
mà càng để lâu thì công việc càng khó. Những tác phẩm bằng tản văn thì không 
ngại lắm: hiện có một số thanh niên chuyên về Hán văn sau này có thể thay thế các 
nhà cổ học mà đảm nhiệm công việc dịch thuật đó được. Khó khăn là phần thơ: 
dịch thơ cổ mà chỉ dịch nghĩa ra văn xuôi thì còn gì là thơ; mà muốn dịch ra thơ, 
giữ điệu nguyên thể, chú thích được điển tích thì phải là nhà thơ trong phái cổ mà 
lại phải có căn bản vững về Hán học. Hiện nay chắc chỉ còn được mươi vị như vậy 
mà người nhỏ tuổi nhất cũng đã trên sáu mươi rồi. Điểm đó thường làm cho chúng 
tôi băn khoăn. Nhìn trước nhìn sau trong mười bảy năm nay, mới chỉ có một bộ 
Hoàng Việt thi tuyển trích dịch của cụ Việt Nhân Vũ Huy Chiểu, dịch được 170 bài 
từ đời Lý đến đời Lê, in ronéo cách đây sáu bảy năm, làm tài liệu học tập cho sinh 
viên Đại học Sư phạm Sài Gòn. Cụ nay đã thành người thiên cổ. 

Thi sĩ Đông Xuyên năm nay 66 tuổi, tiếp tục công việc của cụ. Trong số bằng 
hữu của tôi, không ai yêu thơ như ông. Sống cuộc đời thanh bạch, liêm khiết như 
cổ nhân, những lúc “công dư” ông chỉ tìm cái vui trong thơ, và thơ ông cũng có 
phong vị của cổ nhân: trang nhã, nhiều nhạc, cảnh chỉ vài nét đơn sơ mà đẹp, tình ý 
tế nhị mà hàm súc, đặc biệt nhất là ít dùng điển tích, cảm hứng rất Việt Nam. 
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Nhưng làm thơ hay chưa chắc đã dịch thơ khéo. 

Ông Đông Xuyên được cả hai. Đọc tập này, tôi thấy ba quy tắc: thuận, tín, mỹ 
ông đều giữ đúng. Thuận thì trong số một trăm bài chỉ có dăm câu hơi gượng; tín 
thì nhiều bài như Mậu tí nguyên đán cảm tác của Phan Đình Phùng, Dạ ẩm vọng 
nguyệt của Nguyễn Long Cát. Ông dịch được sát trọn bài, gần như không để lọt 
một chữ, còn như mỹ thì đây tôi xin dẫn vài ví dụ: 

Hai câu: 

Thụ hoành lãng diện y vi bích. 

Lưu nhập vân căn đãng dạng thanh 

trong bài Chu trung ngẫu chiếm của Trần Danh Án, ông dịch là: 

Cây ngang mặt sóng lăn tăn biếc. 

Nước lộn đầu non gợn gợn xanh 

 thì lột được ý trong nguyên tác mà hay hơn nguyên tác. Đó là cảnh. Tự sự thì 
như: 

Gạo cao, già nửa rau nhồi ruột 

Gấm đắt, từng manh tả phủ thân 

Nguyên tác của Trần Danh Án, trong bài Thán bần: 

Mễ ngang, phạn hữu tam phần thái 

Cẩm quí, y duy thất xích thuần 

Tình thì như câu cuối bài Vô sầu cũng của Trần Danh Án: 

Thâm sầu dĩ chuyển nhập vô sầu!  

mà ông dịch là: 

Cái sầu đậm quá hóa ra chai!  

thì thật là tài tình. 
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Đại khái bài nào cũng được vài ba câu, có bài dăm sáu câu rất đắc ý. Thơ chữ 
Hán của cổ nhân mà dịch ra được như vậy thì tôi nghĩ, vấn đề nên gạt bỏ ra khỏi 
Văn học sử Việt Nam hay không, không cần đem ra bàn nữa. 

Một điểm đáng quý nữa là ông Đông Xuyên làm việc rất thận trọng (tôi không 
thấy ông viết tháu bao giờ), tra khảo tiểu sử của non hai mươi tác giả từ Trần đến 
cuối Nguyễn, chép lại gọn gàng mà đủ, lại chú thích điển tích rất kỹ; những chỗ 
nào vì luật thơ bó buộc, dịch mà làm cho độc giả không thông chữ Hán có thể hiểu 
lầm thì ông cũng thêm lời giải ở cuối bài. Ông thực sự tôn trọng cả tác giả lẫn độc 
giả. 

* * 

* * * 

Trong bài thơ nhan đề là Gửi Liên Giang làm năm 1945, ông có hai câu kể cái 
chí của mình: 

Trót sinh ra chẳng cây và đá, 

Biết góp gì cho nước với đời? 

Ông đã cho ra được ba tập thơ: 

Thuyền thơ (1958) 

Gió Nồm (1966) 

Bến chiều (1970) 

Gom hết thảy khoảng 400 bài được nhiều người thán thưởng, bây giờ ông lại 
góp thêm tập này, dịch nhiều bài thơ chưa ai dịch, như của Trần Danh Án, Nguyễn 
Thượng Hiền… để bảo tồn tinh hoa của đất nước, tâm sự của cổ nhân mà truyền lại 
cho các thế hệ mai sau. Chí của ông đã toại chưa, ông Đông Xuyên? 

Sài Gòn 1.1.1972 
NGUYỄN HIẾN LÊ    

Để tôi đọc lại.  NXB Văn Học, tháng 3/2001, trang 140-144. 
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TỰA 

NHỮNG TẬT BỆNH THÔNG THƯỜNG  

TRONG LỨA TUỔI HỌC TRÒ 

 
(Tác phẩm đầu tay của BS Đỗ Hồng Ngọc. 

La Ngà xuất bản, Lá Bối tổng phát hành, 1972) 

 

 Tôi được quen bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc từ mười mấy năm trước. Hồi đó ông 
là một thanh niên ít nói, đa cảm, thành thực, giản dị, có nhiệt tâm và yêu văn 
nghệ. Khi còn học y khoa, ông đã có thơ, văn đăng báo và ông đã là một trong 
những sinh viên tranh đấu kiên nhẫn nhất để tiếng Việt được dùng làm chuyển 
ngữ ở Đại học. Ông nghĩ rằng một nhà trí thức Việt Nam, ngoài công việc chuyên 
môn ra, phải phổ biến những kiến thức của mình trong đại chúng thì mới có thể 
gọi là làm tròn nhiệm vụ trong giai đoạn này được. 

Tôi mến ông ở điểm đó và hôm nay tôi mừng rằng ông đã bắt đầu thực hiện 
được chí hướng. 

Tập này là tác phẩm đầu tay của ông. Ông dùng kinh nghiệm bản thân khi đi 
học và đi dạy (vì như một số sinh viên khác, ông phải tự túc), cùng những sở đắc 
trong ngành y để hướng dẫn các bạn học sinh trong việc giữ gìn sức khỏe, ngừa 
trước những bệnh thông thường và khi bệnh đã phát thì nên làm gì. Yêu nghề và 
có lương tâm, ông không mách thuốc bừa bãi như thỉnh thoảng chúng ta thấy trên 
một số báo, ông phản đối thái độ “vô trách nhiệm” đó. 

Tôi không biết gì về y học, nhưng tôi thấy nhiều điều ông khuyên trong 
chương I (bệnh cận thị…), chương VIII (bệnh nhức đầu), chương IX (bệnh bón)… 
rất có lương tri, giá được biết từ hồi thiếu niên thì có lợi cho tôi lắm. 

Một điểm đáng khen nữa là ông không có thành kiến, cái gì không biết thì 
nhận là không biết, lại có công tâm, như khi ông nhận xét về phương pháp dưỡng 
sinh của Ohsawa… 

Chương tôi thích nhất, và theo tôi, cũng ích lợi nhất, là chương cuối: “Đi 
khám bác sĩ”. Từ lâu tôi vẫn mong có ai chỉ dẫn cho tôi hiểu tâm lý, trọng trách 
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cùng nhiệm vụ của y sĩ, bệnh nhân nên có thái độ ra sao, khi đi y sĩ, nên “hợp tác” 
với y sĩ cách nào để cho bệnh mau hết, nên dùng thuốc ra sao v.v… và bây giờ 
mới thấy bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trình bày rành mạch sơ lược những kiến thức 
thông thường cần thiết cho mọi người đó. Tôi mong rằng sau này ông sẽ đào sâu 
vấn đề mà viết thành một tập riêng. 

Văn ông lưu loát, sáng sủa, giọng ông thân mật, nhiều chỗ dí dỏm: 

“Trừ một số ít được uống nước sâm trong những ngày học thi (và thường thì 
thi rớt) còn phần lớn các em phải đi làm thêm một buổi để có chút đỉnh tiền” 
(chương 18). 

Có chỗ mỉa mai chua chát một cách nhẹ nhàng: 

“Vì nếu thi rớt, ở thời đại chúng ta không phải em chỉ bị ăn ớt (thi không ăn 
ớt thế mà cay - Tú Xương) mà có khi còn bị ăn đạn!” (chương 22). 

Có chỗ lại nên thơ: 

“Tới một tuổi nào đó, ta quan tâm rất nhiều đến thân thể mình. Ta lắng nghe 
thân thể mình phát triển như chú dế mèn lắng nghe tiếng cỏ mọc trong đêm 
khuya…” (chương 17). 

 Một bác sĩ mà lại là một thi sĩ thì luôn luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên 
một cách thú vị…”. 

Saigon Tết Nhâm Tý (1972) 
Nguyễn Hiến Lê 

In lại trong: Đỗ Hồng Ngọc. Ghi chép lang thang 
NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, quý II. 2014, tr. 249-251 
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TỰA  

ĐẤT NƯỚC QUÊ HƯƠNG 

 
 

Tùy bút - tùy hứng mà phóng bút - là một thể rất tự do, gặp gì ghi chép nấy 
nghĩ sao nói vậy. Một cơn mưa, một giọng hát, một hộp trà, một trang sách, một tà 
áo phất phơ dưới gió, một tiếng ve ri rỉ trong rừng… bất kỳ một cảnh vật nào, một 
sự việc nào, hễ gợi hứng cho ta cũng có thể là đề tài một thiên tùy bút. Nó tựa như 
nhật ký mà không phải là nhật ký, vì nó là “bút” chứ không phải là “ký”; nó tựa 
như nghị luận mà không phải là nghị luận, vì nó là tùy hứng suy đoán chứ không 
dụng ý biện luận. 

Nó phóng túng như vậy nên ta tưởng là dễ, nhưng có viết mới thấy khó. Trước 
hết nó phải thân mật, hấp dẫn như một câu chuyện thanh nhã giữa những bạn đồng 
điệu lúc ngồi bên một giàn hoa hay một ấm trà. Nó không cần dài, trung bình mười 
trang trở lại, nhưng lời phải tự nhiên có duyên, nội dung phải thay đổi, có ý vị. 

Quan trọng nhất vẫn là nghệ thuật. Tiểu thuyết mà dở thì người ta vẫn gọi là 
tiểu thuyết; thơ mà dở thì cũng vẫn là thơ - thơ con cóc; còn tùy bút mà thiếu nghệ 
thuật thì không có tên để gọi vì lẽ không ai thèm nhắc tới, biết tới. Cho nên lựa thể 

https://www.goodreads.com/book/photo/15825556-qu-h-ng-t-i
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tùy bút là làm một công việc mạo hiểm, chỉ có thành công hay thất bại, không thể 
nhùng nhằng được. 

* *  

* * * 

Ai cũng biết tài viết tiểu thuyết của V. Ph. (1) nhưng theo tôi, tùy bút mới là 
thể nạp được hết sở trường của ông, mới thực là đất cho ông dụng… văn. 

Trong tập Đất nước quê hương (2)  này, chúng ta gặp lại tài nhận xét tinh vi, 
miêu tả sắc bén của ông trong tiểu thuyết. Mấy trang ông tả cách nấu, rót và uống 
trà Huế làm ta liên tưởng đến Những chiếc ấm đất của Nguyễn Tuân: Nghệ thuật 
không kém mà lại dí dỏm hơn, có hương vị quê hương hơn. Những đoạn ông tả 
một chủ quán ăn bình dân ở Cần Thơ, đọc thấy mê. Ông nghe được tiếng “rồi” câm 
thừa thãi, như để múa men, biểu diễn sự thích thú sau mỗi cử động của chủ quán, 
thì tôi phục ông quá. 

Rồi những đoạn nên thơ về một đô thị hoang sơ Gia Nghĩa “những đàn én rộn 
rịp, quấn quít trên nóc chợ”, những tiếng ve “rỉ rả thâm trầm như vừa kêu vừa suy 
ngẫm… bắt đầu phát ra riu ríu, vươn dần lên; đến một lúc, tự thấy sắp trở nên ồn 
ào, nó giật mình tự hãm lại”. 

Tiểu thuyết dù sao vẫn còn hơi gò bó, không thể dễ dàng chuyện nọ bắt 
chuyện kia được, cho nên chỉ trong tùy bút, chúng ta mới được hưởng cái ngạc 
nhiên nghe V. Ph. đương khen chiếc áo dài phụ nữ ngày nay thì quay về chuyện Lê 
Quý Đôn bút đàm với một sử gia Triều Tiên ở Yên Kinh hai thế kỷ trước; hoặc 
đương nói về thuật một người đánh một lần mười hai cái trống ở Bình Định thì 
chuyển qua cách ăn bánh tráng. Giọng ông dí dỏm mà tình tứ: “Nếu quả Bình Định 
mất đi một điệu trống, phải đền lại cái gì chứ? Chiếc bánh tráng nhé?”. 

Cũng chỉ trong tùy bút ông mới thỏa chí phóng bút mỉa mai nhẹ nhàng mà 
thấm thía của ông được: ông kể lịch trình Nam tiến và Tây tiến của chiếc áo dài 
phụ nữ, rồi kết: “Thế cho nên tin mạnh ở sự thành công cuộc thống nhất đất nước 
bằng chiếc áo dài. Nó êm thắm, đẹp đẽ hơn những đường lối thống nhất bạo tàn 
biết bao!”; và làm sao chúng ta không mỉm cười khi ông bảo ở miễu bà Chúa Xứ 
(Châu Đốc) lễ bái được “hiện đại hóa”, không đau xót khi thấy một miền nọ - từ 
Cai Lậy tới Mộc Hóa - cờ nhiều hơn nhà, người đâu là có cờ đấy. 

Sau cùng cũng chỉ trong tùy bút ông mới có thể thỉnh thoảng đưa ra những suy 
đoán mà ông tự nhận là “vu vơ, liều lĩnh”. Kể ra đôi khi ông cũng hơi “phiêu lưu” 
thật - thể tùy bút cho phép chúng ta như vậy - nhưng nhiều chỗ phải nhận rằng ông 
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sâu sắc, như khi ông phân tích tâm lý nhà Nguyễn thiên vị với người Nam, cả với 
cây cỏ trong Nam; hoặc khi ông bảo cuộc Nam tiến tới Bình Định vô Phú Yên, 
Khánh Hòa là “nhì nhằng” cho nên mới có ái tình Bình - Phú (Bình Định - Phú 
Yên) trong ca dao. Nhiều suy diễn của ông về thơ, về ngôn ngữ, về cách đặt tên 
người Thượng cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Ông quả có óc tò mò, đọc nhiều và đi 
nhiều. 

Năm 1969, vì ký tên chung trong một bài kiến nghị ôn hòa đòi bãi bỏ chế độ 
kiểm duyệt đối với ngành xuất bản, ông bị giải nhiệm. 

(Tức thì một trăm người làm văn học, nghệ thuật cùng cực lực lên án và tố cáo 
hành động “trả thù” đó của nhà cầm quyền. Thượng cấp của ông vội vàng bổ dụng 
ông vào một chức vụ khác bề ngoài có vẻ quan trọng hơn, nhưng sự thực vất vả 
hơn, tốn kém cho ông hơn. Chính nhờ vậy mà ông có dịp đi đây đi đó khắp trong 
nước) (3), ghi lại những cảm tưởng khi ở Bạc Liêu, Mộc Hóa, khi ở Ban Mê Thuột, 
Bình Định… mà viết nên tập tùy bút này, phong phú hơn, nhiều vẻ hơn ba tập 
trước của ông nhiều. 

Vậy trong cái rủi vẫn thường có cái may. Và một khi nhà văn biết lợi dụng 
nghịch cảnh thì chẳng những có ích cho mình mà còn có ích cho độc giả, cho văn 
hóa nữa. (Kẻ kia khi ký sự vụ lệnh, có ngờ đâu đến chuyện ấy nhỉ?) (4). Đó cũng là 
một đề tài lý thú để ông viết tùy bút nữa đấy, tác giả Đất nước quê hương ạ. 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 3 năm 1973. 
NGUYỄN HIẾN LÊ    

Để tôi đọc lại,  
NXB Văn học, tháng 3/2001, trang 200-204 

 
…...................................................... 
 

1 V. Ph. Viết tắt tên VÕ PHIẾN. Không hiểu vì sao trong một bài Tựa sách 
mà tên tác giả lại phải viết tắt và cũng không ghi tên nhà xuất bản, năm xuất 
bản như lẽ thường (NHĐ). 
2 Tháng 6/2012, Nhà xuất bản Thời Đại & Nhã Nam xuất bản cuốn Quê 
hương tôi, tùy bút của Tràng Thiên (bút danh của Võ Phiến) khổ sách 14 x 20 
cm, 350 trang. Ở bìa gấp trang 2 có giới thiệu vắn tắt: 
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Tác giả tên thật là Đoàn Thế Nhơn, sinh ngày 20/10/1925 ở Bình Định. Nhà 
văn nổi tiếng ở Miền Nam thời 1954-1975. Viết nhiều loại: văn, tùy bút, 
truyện ngắn, tiểu thuyết, thơ, phê bình, đàm thoại… 
Quê hương tôi gồm tập Đất nước quê hương và một số tùy bút khác cùng loại. 
3 Đoạn trong dấu móc này bị kiểm duyệt Sài Gòn (cũ) bỏ, khi in thay vào bằng 
mấy hàng này: “Về sau các diễn biến của sự việc đã đưa ông đến một chức vụ 
khiến ông có dịp đi đây đi đó khắp trong nước. Nhờ vậy ông…” (Nguyễn 
Hiến Lê) 
4 Câu này cũng bị kiểm duyệt bỏ. 
Ngoài 6 bài Tựa trích ở trên, tôi còn đề tựa cho 18 tác phẩm của các bạn văn 
nữa, như: Thơ Bàng Bá Lân của Bàng Bá Lân, Thuyền Thơ của Đông Xuyên, 
Tự do cá nhân của Trần Thúc Linh, Khảo luận tiểu thuyết Trung Hoa của 
Nguyễn Huy Khánh, Non nước Phú Yên của Nguyễn Đình Tư, Cầm ca của 
Toan Ánh, Nghề làm cha mẹ của Nguyễn Hữu Phiếm, Đời nhà văn Nguyễn 
Hữu Ngư của Châu Hải Kỳ, Thơ mùa loạn của Phạm Phú Hoài Mai, Lên Bảy 
của Huy Lực (3 tập sau chưa in v.v…) 
 (ghi chú của Nguyễn Hiến Lê).  
Hồi ức của Nguyễn Hiến Lê về Võ Phiến: 
1. “Đông Hồ thường khen với tôi rằng Võ Phiến viết tùy bút hay nhất trong 
Nam. Tôi rất vui được họ Võ nhờ viết bài tựa đó”. [Hồi ký…, tr. 465] 
2. Ba bạn thân của tôi trong tòa soạn Bách Khoa là Nguyễn Hữu Ngư, nhiều 
tình cảm; Lê Ngộ Châu tốt với bạn, có lương tri, siêng năng, đứng đắn và Võ 
Phiến vừa có tài vừa có tư cách. Tôi nhiều lần nhắc tới ba bạn đó ở trên. 
Tôi quý Võ Phiến nhất. Ông tên thật là Đoàn Thế Nhơn, quê ở Bình Định, hồi 
trẻ được Đào Duy Anh khen có khiếu về văn. Gia đình ông chắc có truyền 
thống văn học, một người em ông bút hiệu là Lê Vĩnh Hòa, theo kháng chiến, 
viết truyện ngắn nhưng không sâu sắc bằng ông, chết trước năm 1975. 
Ông hiền lành ăn nói dí dỏm, lễ độ, thành thực, trọng tôi như anh. Tình ông 
đối với tôi rất kín đáo. Trước ngày giải phóng độ mươi bữa, ông lại từ biệt tôi, 
nhờ tôi giữ một số tác phẩm đã in của ông, và cho hay đã gửi các bản thảo cho 
Nguyễn Mộng Giác, cũng quê ở Quy Nhơn cũng có tài viết truyện. Khi chia 
tay tôi xúc động rơm rớm nước mắt, Võ Phiến bảo sẽ trở lại, nhưng sau đó 
ông đi luôn. Nghe nói ở Mỹ ông viết một bài báo khuyên các bạn Việt kiều 
giữ truyền thống Việt, lời rất cảm động”. (Hồi ký Nguyễn Hiến Lê, trang 505]. 
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ĐỌC THÊM 

 
GHI CHÚ: 
Vì chúng tôi xa Quê, xa tủ sách của mình nên không có phương tiện 
để tìm thêm những bài Tựa sách của Nguyễn Hiến Lê nên chúng tôi 
đã phải tìm đến Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê, bản của iSach.info để đọc 
thêm phần dưới đây. Khi có điều kiện dĩ nhiên chúng tôi sẽ đưa vào 
tập này toán văn Tựa/Lời Giới Thiệu của Nguyễn Hiến Lê những tác 
phẩm này. Nguyễn Hiền-Đức 

 
CỔ VĂN TRUNG QUỐC 

Tôi đã nhận được cái lợi đó từ khi lõm bõm đọc bộ Cổ văn quan chỉ vào 
khoảng năm 1940. 

Hồi đó, thấy bài nào thích thì tôi dịch ra để cho hiểu rõ hơn và sau muốn đọc 
lại thì đỡ tốn công vì có sẵn bản dịch rồi; tóm lại, như tôi đã nói, dịch chỉ để tự 
học. 

Hai mươi năm sau, vốn chữ Hán của tôi đã khá hơn, tôi đọc lại Cổ văn quan 
chỉ và Cổ văn bình chú, trong số hơn 300 bài, lựa lấy 100 bài tôi thích nhất rồi lấy 
bản dịch cũ, mà dịch lại thành một bộ 900 trang 21 x 27 viết tay, in ra khổ lớn, chữ 
nhỏ thành 480 trang. Bộ này do nhà Tao Đàn xuất bản cuối năm 1966, in 1.000 bản 
mà năm 1975 vẫn chưa bán hết. Vì bài nào cũng in chữ Hán, nên nhà xuất bản và 
tôi đều rất tốn công. 

Dịch mất chín tháng, sửa ấn cảo ít nhất cũng mất ba tháng nữa (mỗi ngày độ 
một giờ), mệt cũng bằng viết và in bộ Đại cương văn học sử Trung Quốc. Ông Tao 
Đàn, một nhà xuất bản biết nhận định giá trị của tác phẩm, hiểu biết về văn 
chương, và tôi đã hy sinh khá nhiều cho bộ đó, đã được đền đáp: một số giáo sư, 
cựu sinh viên Văn khoa Sài Gòn coi bộ đó là một trong những tác phẩm chính của 
tôi, và sau ngày giải phóng, một số học giả miền Bắc "đánh giá nó rất cao". Đào 
Duy Anh khen nó là "Tác phẩm trội nhất từ trước tới nay trong loại của nó". 

Bộ đó tôi dịch kĩ cho nên khá mệt. Phải thuận, sát và giữ đúng thể văn trong 
nguyên bản. Phải chú thích nhiều. 
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Các nhà cựu học trong nhóm Nam Phong đã dịch được mươi bài Cổ văn 
Trung Quốc nhưng không nhà nào chỉ cho ta biết cái hay ở đâu. Bộ Cổ văn bình 
chú có in thêm ít lời "Bình" sơ sài của cổ nhân. Tôi nghĩ cần phải phân tích cái hay 
thì thanh niên tân học mới hiểu được, cho nên việc đó tôi làm khá công phu. Đọc 
các bài Bá Di liệt truyện của Tư Mã Thiên, Lan Đình tập tự của Vương Hi Chi, 
Xuân dạ yến đào lí viên tự của Lí Bạch, A Phòng cung phú của Đỗ Mục, Tuý ông 
đình kí của Âu Dương Tu, Hỉ vũ đình kí của Tô Thức, Kí Âu Dương Tu xá nhân 
thư của Tăng Củng độc giả sẽ thấy tôi đã đem tinh thần mới để xét nghệ thuật của 
cổ nhân, việc đó chưa ai làm, và những độc giả nào lớn tuổi, biết chữ Hán, đọc kĩ 
sách của tôi đều nhận đó là một cống hiến đáng kể trong văn học nước nhà. 

Tôi mừng rằng đã làm cho một số cựu sinh viên Văn khoa đại học Sài Gòn 
hiểu được và thích cổ văn Trung Quốc. Trong bài tựa, tôi đã nói đọc nó, có lợi 
nhiều về luyện văn: "Nghị luận thì chặt chẽ mà đột ngột, tự sự thì giản lược mà 
linh hoạt, miêu tả tài hoa mà gợi hình, lời văn thì hàm súc và cảm động". 

Còn cái lợi về tinh thần thì "mỗi khi muốn có cái cảm giác nhẹ nhàng như 
người mới tắm dưới suối lên rồi đứng hóng gió trên ngọn đồi thì chúng ta cứ phải 
lật bộ Cổ văn ra chứ không tìm được trong các tác phẩm hiện đại nào cả". Vì tâm 
hồn của cổ nhân thanh tao mà khoáng đạt hơn chúng ta nhiều. 

Đọc những bài Nhạc Dương lâu kí, Thương Lương đình kí ta muốn quên tất cả 
mọi vật, thế sự, cảm xúc triền miên; những bài Tuý ông đình kí, Hỉ vũ đình kí khiến 
ta muốn nhảy múa với tác giả, vui cái vui thanh cao của tác giả; hai bài Xích Bích 
phú tiền và hậu làm cho ta lây cái tinh thần của Lão Trang, lâng lâng như muốn 
"mọc cánh". Và mới tháng trước, tôi đã mượn câu "Tích nhật chi sở vô, kim nhật 
hữu chi, bất vi quá; tích nhật chi sở hữu, kim nhật vô chi, bất vi bất túc" của Lưu 
Cơ trong bài Tư Mã Quí chủ bốc luận để an ủi gia đình một bạn mấy năm nay sa 
sút, phải bán lần đồ đạc mà sống, như hàng ức, hàng triệu gia đình khác. 

Tôi viết cuốn đó khi buồn về quân Mĩ đổ vào miền Nam năm 1965, nên gởi 
tâm sự trong lời Hàn Dũ "bất bình tắc minh" mà tôi in ở trang đầu, và trong phần 
trên bài tựa chép đời một ông Nghè cuối Lê chán thời cuộc tìm một nơi hẻo lánh để 
dạy học gần làng tôi. 

- CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH 

Trong tạp chí Tân Văn năm 1969, không nhớ tháng nào, đăng bài Tôi dịch 
Chiến tranh và Hoà bình kể lại do đâu tôi dịch bộ đó và dịch khó nhọc mà vui ra 
sao. 
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Trong một chương trên tôi đã kể lối dịch bộ đó; trong phần giới thiệu (Chiến 
tranh và Hoà bình) tôi cũng đã phân tích nghệ thuật của Tolstoi, đây chỉ xin ghi lại 
cái duyên văn tự khiến tôi hợp tác với nhà Lá Bối. 

Tôi thích Chiến tranh và Hoà bình hồi ở trung học, và khoảng 1961-62 tôi đã 
muốn dịch, đề nghị với hai nhà xuất bản lớn ở Sài Gòn, hễ khi nào thấy có thể in 
được thì cho tôi hay, tôi sẽ khởi công liền. 

Tới tháng 9 năm 1966, lời đề nghị đó vẫn chưa được hai nhà đó xét; họ bận 
quá, có lẽ họ không nhớ tới. Trong bài Đả phá dễ hay xây dựng dễ đăng trên Tin 
Văn ngày 15.9.66, tôi nhắc lại đề nghị. 

Bài đăng được khoảng một tháng thì một hôm một vị mà tôi chưa hề gặp mặt 
lại thăm tôi, tự giới thiệu là Giám đốc nhà xuất bản Lá Bối, tặng tôi ít cuốn sách và 
nhân đọc bài của tôi đăng trên Tin Văn mà nhờ tôi dịch cho Chiến tranh và Hoà 
bình. 

Tôi nhận lời, hứa trong hai năm sẽ xong. Nửa tháng sau một nhà xuất bản 
khác cũng lại nhờ dịch. Về sau hai nhà xuất bản nữa tỏ ý tiếc rằng không hay 
trước. Quả đã tới lúc độc giả đòi hỏi loại sách đó. 

Ông Giám đốc nhà Lá Bối đó là Đại đức Từ Mẫn, tên thật là Võ Thắng Tiết. 
Sau thầy cho tôi hay là hồi tôi còn ở Huỳnh Tịnh Của, trước năm 1960, đã có lần 
đem lại tặng tôi cuốn Duy thức luận của Thạc Đức, tức Thượng toạ Nhất Hạnh sau 
này, là một cây bút Phật giáo nổi tiếng, tôi quí và mến. Thầy Từ Mẫn lúc đó còn là 
một tu sĩ, sinh viên Phật học, bạn của Thạc Đức. Tôi nhớ lại việc đó, hỏi thầy: 

- Đọc xong Duy thức luận, tôi thấy sáng sủa, hay, có viết thư lên Đà Lạt cảm 
ơn, khen và khuyến khích tác giả viết về lịch sử Phật giáo từ khởi thuỷ đến nay, mà 
sao không thấy hồi âm? 

Tôi lại hỏi: 

- Đã biết tôi từ mươi năm trước mà sao bây giờ mới lại kiếm tôi? 

Từ đó, chúng tôi thân với nhau. Thầy trẻ hơn tôi, vui vẻ, thành thực, làm việc 
cẩn thận, có tư cách, trọng chữ tín, học lực khá, kín đáo nhưng thân mật. Cả Giản 
Chi với tôi đều khen là đứng đắn nhất trong giới xuất bản. 

Tôi khởi công dịch Chiến tranh và Hoà bình liền, dịch rất kĩ, giới thiệu tác giả 
và tác phẩm cũng kĩ, non một năm rưỡi thì xong. Xoay được đủ vốn, nhà Lá Bối 
cho in ngay, đầu năm 1969 ra được cuốn đầu khoảng 750 trang, rồi ba tháng sau ra 
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nốt ba cuốn nữa, do hai nhà in sắp chữ. In 3.000 (hay 5.000?) bản, vốn khá nặng 
(mấy triệu đồng thời đó), nhờ báo chí giới thiệu và khen, nhờ Lá Bối có sẵn một số 
độc giả đông, nhờ quảng cáo trên màn ảnh Sài Gòn, nên sách bán chạy, ba năm sau 
tái bản, nhưng vừa in xong đủ bộ gởi tạm trong kho trường Thanh niên phụng sự 
xã hội thì quân đội Giải phóng vào. 

Tôi nhớ lại trong năm sáu tháng sắp chữ bộ Chiến tranh và Hoà bình, ngày 
nào thầy Từ Mẫn cũng lại tôi hai lần, đưa bản vỗ để thầy và tôi cùng nhau sửa, 
trước khi giao cho nhà in. Mỗi ngày thầy lái xe Honda đi đi về về không biết mấy 
lần từ nhà xuất bản đến nhà in, nhà tôi, tính ra tới 50 cây số. 

Trong số các nhà xuất bản, hợp tác với thầy tôi thấy thích nhất, và chỉ trong 4-
5 năm, thầy in cho tôi được khoảng chục tác phẩm, mà hai cuốn quan trọng nữa là 
Chiến Quốc sách, Sử kí của Tư Mã Thiên, cả hai đều bán chạy, tái bản trong một 
hai năm. Giản Chi và tôi thành những nhà văn có nhiều tác phẩm nhất trong tủ sách 
Lá Bối. Như có duyên tiền kiếp với nhau. 

Gần cuối năm 1979, thầy Từ Mẫn vượt biên "chui", tới Thái Lan gởi thư về 
thăm Giản Chi và tôi, cũng như ông Hồ Hải, nhà Cảo Thơm, tháng 7.1980 thầy đã 
qua Mĩ. 

- KIẾP NGƯỜI  

Chiến tranh và Hoà bình rất dài và có nhiều chương lí thuyết về lịch sử đọc 
chán lắm, nhưng tôi giữ trọn, không bỏ một hàng vì tôi nghĩ tác phẩm đó lớn quá, 
nước mình nên có một bản dịch đầy đủ, rồi sau muốn phổ biến thì sẽ cắt bớt. 

Kiếp người (Of human bodage) của Somerset Maugham chỉ bằng một phần tư 
Chiến tranh và Hoà bình mà tôi lại cắt đi non một nửa - cắt những đoạn tả phong 
tục và đời sống bên Anh cuối thế kỉ trước - để tác phẩm bớt rườm rà mà thêm hấp 
dẫn, vì nghệ thuật của Maugham kém Tolstoi. Chính Maugham cũng nhận Tolstoi 
là bực thầy. 

Tuy nhiên tôi cũng rất thích Kiếp người và vẫn thường say mê đọc lại. Ông 
Giản Chi cũng vậy. Không có một tác phẩm nào tả được nhiều nỗi đau như thế; 
đau khổ của một đứa bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải ở nhờ ông bà bác, xa chị vú 
thân yêu; đau khổ của một kẻ tàn tật, hồi đi học thì bị bạn giễu, lớn lên bị thiên hạ 
khinh; rồi cảnh khổ ở nội trú, nỗi thất vọng, chua chát khi mất lòng tin Chúa, nỗi 
chán chường khi phải học một nghề mình không ưa, sau khi phải tranh đấu với ông 
bác để được phép học được nghề mình thích thì lại thất vọng nhận ra rằng mình 
không có khiếu về nghề đó; đau khổ, tủi nhục nhất là yêu một con điếm mà nó 
không yêu lại, bị nó phản với bạn thân của mình, vậy mà vẫn không quên nó được; 
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rồi cảnh đầu cơ nhẳn túi phải lang thang ở ngoài đường, uống nước máy, ngủ công 
viên, nhịn đói ba bốn ngày, phải bỏ học, nhận một chân chỉ dẫn khách hàng trong 
một tiệm buôn; sau cùng chỉ nuôi mỗi cái mộng đi du lịch thế giới mà đành phải 
bỏ, chịu sống cuộc đời vô vọng của một y sĩ trong một vùng quê nghèo. 

Đó là nỗi khổ của Philip, nhân vật chính. Các nhân vật phụ - trừ gia đình 
Athelny, nghèo mà hoà thuận, thương người, cứu mạng Philip - cũng mỗi người 
mang một cây thánh giá: bà bác Philip cô độc, không có con, yêu cháu như con mà 
nó bỏ bà đi qua Paris học vẽ; một giáo sư Ý qua Đức dạy tư, đói quá, không giảng 
được bài; một thiếu nữ, học vẽ mấy năm không tiến bộ, khi hết tiền tự tử; một thiếu 
nữ khác, cô Norah, yêu Philip, săn sóc từng ly từng tí cho chàng mà chàng không 
sao yêu lại được; một bác sĩ già, bác sĩ South, giận con gái và chàng rể, mà phải 
sống cô độc. Lạ lùng nhất là truyện đó Maugham viết hồi bốn mươi tuổi, về già 
cảnh của ông y như cảnh của bác sĩ South, cũng chỉ có mỗi cô con gái, cũng bất 
hoà với con rể mà sống một thân một mình. 

Bao nhiêu nỗi khổ của con người trước Thế chiến thứ nhất, đã được Maugham 
tả hết, không sót. Truyện có tính cách hợp nhân tình kì lạ, đến nỗi tôi tưởng đổi tên 
người và tên đất đi, thì có thể thành một tiểu thuyết Việt Nam thời 1920-30. Nhiều 
nhân vật điển hình như Philip, Mildred, Altheny, Norah, bác sĩ South. Văn rất giản 
dị, giọng chua chát, có khi dí dỏm, cảnh vật chỉ tả bằng vài nét đơn sơ mà gợi cảm. 
Bút pháp tự nhiên, điêu luyện tới mức không còn vết điêu luyện. 

Tác giả không thuyết lí, không dạy đời, mà gợi cho tôi lòng tha thứ kẻ khác, 
rán yêu đời, hy vọng ở tương lai, tìm hạnh phúc trong một tình thương chân thành 
và một đời sống giản dị. Triết lí đó rất Á đông. Lần đầu đọc xong tác phẩm, gấp 
sách lại rồi mà hai ba ngày sau tôi còn thấy một dư âm ở trong lòng, nửa vui nửa 
buồn, triền miên, bồi hồi. Một bà láng giềng đọc xong chạy qua bảo: "Hay quá". 

Cuốn đó tôi dịch xong từ 1961, đưa cho nhà Khai Trí, họ không nhận, tôi cất 
đi, đợi cơ hội khác. Năm 1962, ông Paulus Hiếu, tôi quen từ hồi ở Long Xuyên, lúc 
này đã đổi tên là Ngô Trọng Hiếu, làm bộ trưởng Công dân vụ. Ông từ trước vẫn 
thích văn chương, đã giúp đỡ vài nhà thơ như Vũ Hoàng Chương, Hư Chu, và đã 
bỏ vốn xuất bản cho tôi cuốn Tổ chức công việc theo khoa học. Ông mời một số 
nhà văn có tên tuổi lại bộ, yêu cầu họ dịch cho một số tác phẩm có giá trị cho thanh 
niên đọc. Tôi không tới dự buổi họp, nhưng vì tình cũ, tôi hứa giúp; nhân có bản 
thảo Kiếp người, tôi đưa ông, ông cho in liền, cuối 1962 hay đầu 1963 phát hành, 
giá rẽ mà không ai mua, gần như chỉ để phát không. Đầu năm 1967, bốn năm sau, 
tôi tưởng sách đã bán hết, đưa nhà Lá Bối tái bản, thì sách bán rất chạy. Thầy Từ 
Mẫn nói với tôi: 
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- Ngày phát hành tôi ngại quá. Các nhà sách bảo tôi cuốn đó ế, bản in của Tủ 
sách Thanh niên Cộng hoà vẫn còn. Nhưng ít tuần sau, tôi thấy sách bán chạy. (Thì 
ra cái gì của chính quyền thời đó in, dân chúng đều không đọc, của mình in thì đọc. 
Bản của chính quyền bày ở vỉa hè, giá son có 50đ mà không ai mua, người ta tìm 
mua bản của nhà Lá Bối (giá 200 hay 250đ). 

Năm 1974, Kiếp người được nhà Lửa Thiêng in lại một lần nữa. Lần đó có sửa 
chữa vài chỗ.     

Năm 1971, ông Giám đốc nhà xuất bản Trí Đăng, một giáo sư trung học còn 
trẻ nhờ tôi dịch cho một tiểu thuyết. Tôi đề nghị cuốn Il est un point sur la Drina 
của nhà văn Nam Tư Ivo Andritch. Cuốn này cũng hay. Kỷ thuật mới mẻ. Lịch sử 
trên 300 năm của Nam Tư được kể thành 24 truyện trong 24 chương, chuyện nào 
cũng liên quan đến một chiếc cầu đá xây cất từ thế kỉ XVI trên sông Drina. Truyện 
rất hấp dẫn, phân tích tâm lí rất sâu sắc, nhiều nhân vật điển hình, giọng văn khi thì 
hùng, khi thì hài hước, lắm chỗ nên thơ, triết lý nhẹ nhàng. 

Ông Trí Đăng sau năm 1975, qua Mĩ, trước khi đi có lại chào tôi, tới Mỹ có 
gởi lời thăm tôi, hiện nay ông làm cho nhà in Việt ở Los Angeles. 

- Trước đó, năm 1969, ông Hoài Khanh, thi sĩ kiêm Giám đốc nhà xuất bản Ca 
Dao, ít vốn nhưng nhiều nhiệt tình, có lí tưởng, muốn lập một tủ sách "Phi châu và 
Da đen", nhờ thầy Từ Mẫn giới thiệu với tôi để yêu cầu tôi dịch cho cuốn Cry, my 
beloved country của Alan Paton, đưa cho tôi bản Pháp dịch của nhà Albin Michel: 
Pleure, ô pays bien aimé. Tôi đọc thấy cảm động, tác giả có lòng thương dân da 
đen và có hồn thơ nên tôi nhận lời. 

Tôi dịch rất kĩ, nhan đề là Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu, rán theo sát cái 
giọng chất phác của các nhân vật da đen, lại kiếm tài liệu để viết bài Tựa dài 25 
trang giới thiệu tác giả và tác phẩm, vạch chính sách vô nhân đạo của thực dân da 
trắng ở Nam Phi. 

Sách bán chạy, được một số độc giả khen là dịch khéo. 

- Sau tôi còn dịch cho nhà Ca Dao cuốn Things fall apart (Quê hương tan rã) 
của một tác giả da đen: Chinua Achebe. Ông Hoài Khanh tặng tôi một gốc ngọc 
lan để thay gốc Nguyễn Hữu Ngư cho tôi mười năm trước, vì trốc rễ trong cơn 
giông mà chết. 

Sau ngày giải phóng ông lại thăm tôi một hai lần, mấy năm nay không có tin 
tức. 
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