T hư ngỏ
đúng 120 năm khai sinh trường Quốc Học-Huế!
Từ khi thành lập đến nay, trường Quốc Học đã giáo dục và đào tạo 120 niên khóa
với hàng vạn học trò qua nhiều thế hệ, phục vụ nhiều lĩnh vực trong xã hội. Trong số
hàng vạn học trò đó, có những nhân vật thành danh đã đi vào lịch sử hay đóng góp trí
tuệ tài năng cho sự phát triển của xã hội, không những ở trong nước mà còn ở nhiều
nơi trên thế giới.
Để kỷ niệm đúng vào dịp ngày thành lập trường năm nay (2016), một nhóm cựu
học sinh Quốc Học tại Saigòn muốn tạo ra một món qùa đặc biệt tặng cho trường, các
thầy cô giáo, các đồng môn và các em học sinh Quốc Học hôm nay và mai sau.
Hầu như chưa có Đặc San Quốc Học nào giới thiệu những công trình R&D
(nghiên cứu và phát triển) trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật, và
đặc biệt chưa hề giới thiệu những doanh nghiệp hình thành từ những ý tưởng khởi
nghiệp start-up độc đáo mang đầy tính sáng tạo của chính các cựu học sinh Quốc Học
thực hiện, đúng như tinh thần “học đi đôi với hành” mà các bậc tiền nhân của đất
Tuyển Tập 120 năm Quốc Học Huế ra đời do vậy nhằm ba mục đích: 1) giới
thiệu những công trình R&D về mảng khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật và
doanh nghiệp của cựu học sinh Quốc Học thực hiện; 2) những công trình là mới,
kết quả của nhiều tháng năm ròng rã nghiên cứu, thể hiện qua phát biểu trên các
diễn đàn học thuật hoặc các bài báo đã đăng trên những tạp chí khoa học chuyên
môn trong nước và quốc tế; và 3) những công trình mang đến lợi ích thực sự cho con
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Trong Tuyển Tập 120 năm Quốc Học Huế chúng ta có dịp nhắc lại những hoạt
động đặc sắc vang bóng một thời của trường Quốc Học. Trước hết là ghi chép về những
hình ảnh, sự việc và con người trong quá trình thành lập và xây dựng trường Quốc
Học từ năm 1896 đến nay có bổ sung và hiệu đính bằng một số tư liệu về trường mà
chúng tôi mới tìm thấy được. Đó là hoạt động đặc biệt sôi nổi Bóng đá Quốc Học do
thầy Châu Trọng Ngô từng dẫn dắt đội banh Quốc Học viết. Đó là Đại quảng diễn
Quốc Học “trình làng” một vở Đại quảng diễn hóa trang hoành tráng giữa thành phố
Huế trong ngày 26 tháng 12 năm 1973 nhân kỷ niệm 77 năm thành lập trường, mang
đến nhiều cảm xúc cho dân chúng và để lại trong lòng thầy trò Quốc Học những kỷ
niệm khó quên, do thầy hiệu trưởng Phan Khắc Tuân (1973-1975) nhớ lại. Nhắc đến
những hoạt động nầy của các thầy là để nói lên tinh thần “tôn sư trọng đạo”, đến công
đức ân sư sâu tựa biển… mà tất cả cựu học sinh Quốc Học chúng ta muốn đề cao và
gìn giữ!
Tuyển Tập 120 năm Quốc Học Huế được thành hình là do sự khích lệ, đóng góp
bài vở và tài chính quý báu của quý thầy cô, bằng hữu cựu học sinh thuộc nhiều thế
hệ hiện đang sinh sống tại Việt Nam, hoặc ở nước ngoài. Hy vọng khi phát hành thêm
Tuyển Tập sau, chúng ta sẽ có sự góp mặt của nhiều thế hệ cựu học sinh Quốc Học hơn.
Ban Thực hiện rất mong Tuyển Tập 120 năm Quốc Học Huế đem đến cho quý
độc giả một chút kiến thức về khoa học kỹ thuật hoặc văn học nghệ thuật; hay một
vài gợi ý trong khởi nghiệp kinh doanh. Khi thực hiện Tuyển tập này, thế nào cũng
không tránh khỏi những thiếu sót và những điều bất cập, mong quý độc giả thông cảm.
Chúng tôi hy vọng rằng những tấm gương có trong tuyển tập cũng là niềm hứng khởi
và tự hào cho các thế hệ học sinh Quốc Học-Huế và thể hiện phần nào TINH THẦN
QUỐC HOC HUẾ TRONG 120 NĂM QUA.

I
GIÁ TRỊ QUỐC HỌC

Chúng tôi hoan hỷ gửi đến quý độc giả Tuyển Tập này như một món quà mừng
120 năm ngày khai sinh trường Quốc Học Huế với lời chúc quý vị luôn khỏe mạnh và
vui sống.
Trân trọng
Ngày 23 tháng 10 năm 2016
Nhóm Thực hiện Tuyển Tập,
Ban Liên Lạc CHS Quốc Học-Huế tại Saigòn
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Quốc Học - Huế
lịch sử 120 năm
Đã nhiều triều đại qua đi nhưng trường Quốc Học
Huế vẫn trường tồn cùng lịch sử!
Đây là ngôi trường tiêu biểu cho sức sống văn hóa
cố đô Huế và cũng là chiếc nôi mà từ đó đã hình thành
nhiều thế hệ anh tài, đóng góp nhiều công lao xây

dự những khoa thi Hương, nhưng không
may mắn đỗ đạt!
Từ ngày nước ta lệ thuộc Bảo Hộ Pháp
theo hoà ước Quý Mùi (1883) và hiệp định
Giáp Thân (1884), chữ quốc ngữ ít người
biết, bao nhiêu công hàm, văn kiện, thông tin
trao đổi Việt - Pháp đều dùng Hán văn.
Hán văn phài phiên dịch sang Pháp văn
và ngược lại. Phiên dịch khó khăn, nhiều khi
ý nghĩa trái nghịch, lệch lạc gây trở ngại, bất
hòa trong bang giao, cũng như trong việc
điều hành guồng máy cai trị.
Sau 11 năm Bảo Hộ, Pháp mới yêu cầu
Nam triều thành lập trường để giảng dạy chữ
Hán và tiếng Pháp.

dựng đất nước. Bề dày lịch sử cũng như truyền thống
của ngôi trường do nhiều thế hệ giáo sư và học sinh
xây dựng xứng đáng được nhắc nhở đến nhiều lần để
các thế hệ tiếp nối nhau nhớ về nguồn cội, để tri ân và
nuôi dưỡng những tâm tình đối với một thiên đường
tuổi nhỏ.
Bài viết sau đây phần lớn dựa trên tư liệu của thầy
Châu Văn Tăng, giáo sư Quốc Học, nay đã tạ thế, có bổ
sung và hiệu đính bằng một số tư liệu về trường mà
Ban Biên Tập chúng tôi mới tìm thấy được.

Nguồn gốc

K

ể từ triều vua Thành Thái từ năm
Ất Dậu đến năm Bính Thân (1885
- 1896) trở về trước, nước Việt
Nam ta chưa có trường công lập. Triều đình
kiến trúc Quốc Tử Giám là trường trung học
quốc gia ưu tiên cho thanh niên thuộc đại gia
vọng tộc; cũng có chọn lựa một số sĩ tử xuất
sắc qua những kỳ thi nhập học, để sau này bổ
8

dụng viên chức phục vụ cho bộ viện, tỉnh tòa,
phủ huyện, công sở...
Quốc Tử Giám đặt dưới quyền điều
khiển của những bậc đại khoa xuất thân, văn
học uyên thâm, đức độ uy nghiêm, có trước
tác. Ban giảng huấn gồm những nhân vật
đỗ đạt, học thức sâu rộng, vấn đề phổ thông
giáo dục trong đại chúng thì nhà nước khoán
trắng cho quốc dân lo liệu lấy, tự túc tìm thầy
dạy có thể là những bậc khoa bảng uy tín,
không chịu khuất phục chế độ bảo hộ, mở
trường dạy học tại tư gia. Hoặc, một cách thế
khác, ông bà, cha mẹ ủy thác con cháu cho
những vị khoá sinh đầy đủ đức độ, đã từng
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I. NHỮNG VĂN BẢN KHAI SINH
TRƯỜNG QUỐC HỌC
1. Dụ ngày 17.9 năm Thành Thái thứ 8
(23.10.1896)
Cơ Mật Viện đại thần Nguyễn Thân,
Nguyễn Thuật, Trương Như Cương, Hồ Lệ,
Phạm Phú Lâm cung lục Dụ chỉ như sau:
“Muốn cho việc giáo dục được hoàn bị,
không nên hạn chế học vấn trong khuôn khổ
hẹp hòi, trái lại để bảo đảm cho việc giáo
huấn được điều hòa, cần mở ra các lớp học
thường xuyên.
“Nay ngoài những thánh kinh, hiền
truyện của Trung Hoa lại còn nhiều sách
trước tác ở các nước khác, và trách nhiệm
của người đại diện phát ngôn trong lúc giao
thiệp trên trường quốc tế là quan trọng, vả
lại, phát triển giáo dục là phương tiện duy
nhất để mở mang trí thức, đào tạo nhân tài.
“Trong tình hình hiện tại, không thể
xem thường những nhận xét trên đây được,
bởi vì ở nước ta, việc giáo huấn theo sách vở
Khổng học, từ trường Quốc Tử Giám đến
các trường công ở tỉnh, huyện, phủ tuy rất
phổ cập và hoàn toàn, nhưng việc giảng cứu

các môn học Tây phương đến nay vẫn còn
nhiều thiếu sót nên cần phải được bổ cứu.
“Vừa rồi Viện Cơ Mật có trình tấu rằng:
Đã thương đồng với Phò Nam vương, quý
Đông Dương Toàn quyền đại thần, và Hộ
Nam Công, quý Trung kỳ Khâm sứ đại thần,
và quyết định thiết lập trên nguyên tắc, một
trường dạy Pháp văn.
“Một Hội đồng đã được thiết lập để
nghiên cứu công việc tổ chức và hoạt động
của trường ấy, đặt dưới quyền chủ tọa kế tiếp
của ông Basset, phó Công sứ, bí thư tòa Khâm
sứ Trung kỳ và quý ông Bonyeure, phó Công
sứ, Hộ lý bộ Lại. Hội đồng này có quý ông
Ganter chủ sự, Thượng thư bộ Hộ Trương
Như Cương, Thượng thư bộ Lễ Huỳnh Vị và
Thương biện Ngô Đình Khả.
“Trẫm đã xét kỹ lời trình tấu của Viện Cơ
Mật, nhận thấy rằng những kết luận của Hội
đồng nói trên rất hợp với ý kiến của Trẫm, vậy
nay giáng Dụ:
“Sẽ thành lập một trường lấy tên là
“Quốc Học”, môn dạy chính là Pháp văn, tuy
nhiên chương trình học còn có môn Hán tự
nữa. Các công tử, tôn sanh, ấm tử, sinh viên
trường QuốcTử Giám cùng các học sinh
trường công các tỉnh lỵ đều có thể xin vào
học trường này và được học bổng theo lệ
định, với điều kiện là có học lực khá về Hán
tự, và tuổi từ 15 đến 20. Những người quá
hạn tuổi ấy, chỉ có thể đặc cách nhận vào học
nếu xét có học lực xuất sắc.
“Những học sinh trường Hành Nhân
cùng những thanh niên con nhà thường dân
mà xét đủ tư chất thông minh, và đủ học lực
về Hán tự để theo học cho tấn ích đều có thể
nhận vào trường.
“Về sau, qua một kỳ thi đặc biệt để khảo sát
tư cách và sự tiến bộ, những người trúng tuyển
được gọi là học sinh và được học bổng theo lệ
định.
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“Phụ huynh có thể ký thác con em thiếu
niên từ 8 đến 16 tuổi cho vị Chưởng giáo trường
Quốc Học, chúng sẽ theo một ban riêng.
“Ban giáo viên của nhà trường có: một
Chưởng giáo, 4 giáo sư dạy các lớp số học.
Những viên chức ấy sẽ được hưởng phụ cấp
theo đề nghị của Hội đồng, ngoài lương bổng
theo phẩm trật của họ trong ngạch quan lại.
Lại còn thêm 2 kiểm khám cùng một thư ký
cùng một trường phu, chỉ được hưởng lương
bổng theo ngạch trật của họ mà không có phụ
cấp.
“Vị Chưởng giáo sẽ do quý Toàn quyền đại
thần bổ nhiệm, theo đề nghị của quý Khâm sứ
đại thần, có Viện Cơ Mật hiệp ý. Vị này sẽ có
ấn kiếm và có thể giao thiệp trực tiếp với quý
Khâm sứ, Viện Cơ Mật và Thượng thư các Bộ.
“Về việc bổ dụng các giáo sư thì Viện Cơ
Mật thương đồng với quý Khâm sứ đại thần,
lập một Hội đồng nhận xét tư cách và học thức
của người dự tuyển. Các giáo viên sẽ được lưu
trú tại trường, còn thư ký và trường phu sẽ do
bộ Lại điền bổ.
“Chính phủ sẽ đài thọ chi phí về nhân
viên, khí mảnh, xây cất học đường, phòng học,
nhà ở cho nhân viên, lương bổng, phụ cấp, học
bổng.
“Những vấn đề thuộc về nội quy, sĩ số, học
bổng, thời gian học tập, thời kỳ thi cử, quyền
lợi được bổ dụng của những học sinh trúng
tuyển các kỳ thi tốt nghiệp, sẽ do vị Chưởng
giáo thương đồng với các cơ quan thẩm quyền
để nghiên cứu.
“Việc giám sát tối cao của Quốc Học sẽ do
quý Khâm sứ đại thần đảm nhiệm, để cho mọi
việc tiến hành mỹ mãn.
“Vì mong cho ai nấy được rõ tính cách
giao hảo giữa hai chính phủ, Trẫm khuyên vị
Chưởng giáo và các vị Giáo sư, là những người
giữ gìn quy tắc nhà trường, sẽ tận tâm giáo
huấn đám thanh niên trong việc học Pháp văn
cũng như Hán tự, để sau này chúng trở thành
người hữu ích cho nước nhà và có đủ tài năng
10

để làm công vụ. Như vậy, chúng sẽ đền đáp
tấm lòng của Trầm đã giáng Dụ lập trường
này, để giáo dục và mở mang trí tuệ cho đám
thanh niên.
Dụ này sẽ chuyển đạt cho quý Toàn quyền
đại thần, để bổ nhiệm vị Chưởng giáo và chuẩn
y những nguyên tắc đại cương của nhà trường.
Quý Đại thần sẽ tự cử lấy hoặc ủy nhiệm quý
Khâm sứ đại thần đề cử một hội đồng giám sát
công việc nhà trường.
“Ân kiếm” của trường sẽ làm bằng đồng
đen, theo kiểu mẫu ấn kiếm của trường Quốc
Tử Giám. Ân lớn và khắc những chữ lớn
“Quốc Học Trường Quan Phòng”, Tiểu kiếm
sẽ khắc những chữ Hán “Quốc Học”.
Khâm thử
2. Nghị định ngày 18.11.1896 của Phủ
Toàn quyền Đông Dưong
Khoản 1. Nay thiết lập tại Huế, do chính
phủ Nam triều chủ trương, một học đường
lấy tên là Quốc Học (Quốc gia Học đường).
Trường này sẽ đặt dưới quyền kiểm khán của
Khâm sứ Trung kỳ. Pháp văn sẽ chiếm phần
lớn trong chương trình dạy, tuy Hán văn vẫn
được chú ý để cho sinh viên sẽ vào ngành quan
lại có thể đồng thời học hai thứ chữ.
Khoản 2. Trường Hành Nhơn nay bãi bỏ
và trường Quốc Học thay thế.
Khoản 3. Ngoài sinh viên trường Quốc
Tử Giám và trường Hành Nhơn cũ, không
một sinh viên nào được nhận vào trường
Quốc Học nếu không có đủ 15 tuổi và trên 8
tuổi, ngoại trừ trường hợp định cư ở khoản 6
tự sau.
Khoản 4. Được nhận vào trường Quốc
Học: 1. Các công tử con hoàng thân; 2. Các tôn
sanh chi nhánh trong hoàng gia; 3. Các ấm tử
hoặc những con quan được hưởng đặc quyền;
4. Sinh viên trường Hành Nhơn; 5. sinh viên
trường Quốc Tử Giám.
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Các sinh viên trên đều được chính phủ
Nam triều phụ cấp theo lệ định.
Khoản 5. Có thể được nhận để theo học
các khoa ở trường Quốc Học, những thanh
niên bản xứ muốn theo đuổi học vấn và được
nhìn nhận sau một thời kỳ khảo thí, là đủ trình
độ Hán học để theo dõi các khóa học.
Khoản 6. Những học sinh dưới 15 tuổi
và trên 8 tuổi có thể được nhận học ngoại trú
vào một lớp riêng mở tại nhà phụ thuộc của
trường. Phụ huynh phải xin ông Chưởng giáo
cho những học sinh ấy nhập học.
Khoản 7. Ban Giám đốc trường Quốc
Học gồm có : 1. Một Chưởng giáo; 2. Một giáo
sư hạng nhất; 3. Một giáo sư hạng nhì; 4. Một
giáo sư hạng ba; 5. Một giáo sư hạng tư; 6. Một
giáo sư phụ trách các lớp nhỏ; 7. Hai kiểm
khán viên
Khoản 8. Ông Chưởng giáo sẽ do ông
Toàn quyền bổ dụng theo đề nghị của Khâm
sứ Trung kỳ và phải được Hội đồng Cơ Mật
đồng ý ông Chửơng giáo sẽ được cấp phẩm
hàm đối chiếu trong ngạch quan lại và có thể
trực tiếp giao thiệp với Khâm sứ Trung kỳ,
Viện Cơ Mật và các vị Thượng thư.
Khoản 9. Các giáo sư chỉ được phép dạy
sau khi đã được Hội đồng do Khâm sứ Trung
kỳ cử khảo thí năng lực.
Khoản 10. Ngoài lương bổng tính theo
phẩm trật ngạch quan lại, ông Chưởng giáo và
các giáo sư sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ
như sau: Chưởng giáo : 30$; Giáo sư hạng 1
:25$; Giáo sư hạng 2: 20$; Giáo sư hạng 3: 15$;
Giáo sư hạng 4: 10$; Giáo sư phụ trách các lớp
nhỏ : 10$
Khoản 11. Chưởng giáo và các giáo sư
được cư trú trong trường.
Khoản 12. Một thể lệ riêng được soạn
theo chỉ thị của Hội đồng Cơ Mật và do Khâm
sứ Trung kỳ chuẩn y, sau khi hỏi ý kiến ông
Thanh tra Học chánh Trung kỳ và Bắc kỳ, sẽ

định rõ chế độ nhà trường, thời biểu các khóa
học, những ngày nghỉ học, số học sinh được
nhận vào trường, và một cách tổng quát, tất cả
những điều cần thiết cho sinh hoạt trường ấy.
Khoản 13. Những học viên trúng tuyển
trong kỳ thi mãn khóa sẽ được hưởng những
quyền lợi thích đáng ấn định trong Dụ đính
hậu.
Khoản 14. Cấc khoản chi phí về nhân
viên, khí mảnh, công tác xây dựng và tu bổ
trường ốc sẽ do chính phủ Nam triều đài thọ.
Khoản 15. Ông Khâm sứ Trung kỳ và Hội
đồng Cơ Mật chiếu nhiệm vụ thi hành nghị
định.này.
Ký tên: A. Rousseau
II. CƠ SỞ - KIẾN TRÚC
1. Cơ sở:
Trường Quốc Học nằm ở hữu ngạn sông
Hương, chính trên một phần của Tả doanh
Thủy sư cũ của Nguyễn triều. Trường nằm ở
mặt tiền đường Jules Ferry, sau năm 1955 đổi
tên là đường Lê Lợi. Ngoài các dãy lớp học và
văn phòng trường có khuôn viên rộng thoáng
mát có sân vận động được xây dựng theo mô
hình kiểu Pháp vào những năm 1900 của thế
kỷ trước,
Địa chỉ hiên tại của trường là số 12 Lê Lợi,
thành phố Huế.
2. Kiến trúc:
1896 - 1910: Nhà trường làm bằng tranh, tre;
Trường được dựng lên một cách đơn sơ
lúc đầu là tre nứa gổ tạp vách đất phia trước
cổng vào có tấm biển chạm sơn son thếp vàng
với 6 chữ Hán “Pháp tự Quốc học trường môn”
Trường Quốc học thời đó là trường chính của
toàn xứ Trung kỳ với 4 lớp tiểu học và 4 lớp
trung học. Chỉ có hai căn nhà, dựng trên khu
sân lầy lội. Nhà tranh, vách đất, mái rạ lợp cẩu
thả, mà thời tiết Huế lại mưa nắng bất thường
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nên ngày mưa, cũng như ngày nắng cả thầy và
trò phải đội nón trong lớp.
1911: Trường bị cháy;
1912 - 1917: Xây bằng gạch ngói - cổng
gỗ;
1920 - 1923: Xây cất qui mô bằng bêtông
cốt sắt;
1956 cho đến bây giờ. Cổng xây theo mẫu
của cụ Tôn Thất Sa.
III. QUỐC HỌC - NGƯỜI VÀ VIỆC
1. Tên trường qua các thời đại
Pháp tự Quốc học trường môn (1896
-1915).
• Collège Quốc học (1915-1936): Khi
chuyển thành trường trung học với bốn lớp
đệ thất (lớp 6), đệ lục (lớp 7), đệ ngũ (lớp 8),
và đệ tứ (lớp 9) thì trường cũng đổi tên thành
Collège Quốc học.[2] Cũng vào thời điểm đó
những tòa nhà dùng làm trường sở được xây
cất lại bằng gạch ngói.
• Lycée Khải Định (1936-1955): Năm
1936, trường mở rộng và thêm các lớp đệ tam
(lớp 10), đệ nhị (lớp 11), và đệ nhất (lớp 12)
dưới tên Lycée Khải Định
• Trường Trung học Ngô Đình Diệm
(1956-1957) trường mang tên tổng thống Ngô
Đình Diệm chỉ được một năm thì đổi lại tên
cũ là Quốc Học nhân kỷ niệm 60 năm thành
lập trường.
• Trường Trung Học Quốc Học (19571975)
• Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên
Quốc Học - Huê từ năm 2009 cho đến nay.
•

2. Các hiệu trưởng trường Quốc HọcHuế (1896-2016)
a. Thời kỳ Quốc Học nguyên sơ: 1896 - 1907
1. 1896-1902
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Chưởng giáo: Ngô Đình Khả
Hiệu trưởng: Mercier Bonnet
2. 1902-1907
Hiệu trưởng: Nordeman
b. Thời kỳ Quốc Học 2: 1907 - 1936: Mở lớp
phổ thông và sư phạm.
1. 1907 - 1912 :
Hiệu trưởng:
1907 - 1908:
1908 - 1909:
1909 - 1910:
1910 - 1912:

Choquet
Griffon
Logiou
Rivaud

2. 1912-1922:
Hiệu trưởng:
1912 - 1913:
1913 - 1915:
1915 - 1922:

Old
Délétie
Daydé

3. 1922-1930:
Hiệu trưởng:
1922-1923:
Maillard
1923-1925:
Patris
1925-1926:
Délétie
1926-1927:
Dioudonnat
1927-1928:
Bourotte
1928-1930:
Serrugue
4. 1930-1936:
Hiệu trưởng:
1930 - 1931: Le Breton
1931 -1932:
Villeméjame
1932-1936:
De Fautereau Vassel
c. Thời kỳ Quốc Học Khải Định hay Lycée
Khải Định: 1936 - 1945
1. 1936-1945:
Hiệu trưởng:
1936-1943:
Délépine
1943- 1945:
Vincenti
d. Thời kỳ chuyển ngữ và trường Khải Định
trên đường lưu lạc (1945 - 1954)
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1. 1945 - 1947:
Đây là giai đọan trường bị chiếm đóng.
1944: Nhật chiếm phía sau.
1945 - 1946: Quân Lư Hán chiếm phía
sau. Trường còn 2 dãy lầu phía trước: học 4
ca, sau đó dời vào Đại Nội và Di Luân Đường.
1946 - 1954: Pháp chiếm toàn trường.
Trường tản cư.
Đệ nhị cấp do cụ Hoàng Ngọc Cang đóng tại
Chợ Bông Anh Sơn, Hà Tĩnh.
Đệ nhất cấp do thầy Hoàng Ngọc Thi
đóng tại Quảng Bình rồi Hà Tĩnh. Riêng tại
Huế vẫn duy trì một số lớp học tạm tại 3 cơ
sở: Chuồng Ngựa Việt Anh và Đồng Khánh.
Hiệu trưởng:
Phạm Đình Ái.
2. 1947-1954
Hiệu trưởng:
1947-1948:
1948 -1950:
1950-1954:

Phạm Văn Nhu
Nguyễn Hữu Thứ
Huỳnh Hòa

g. Thời kỳ trở về trường cũ (1954), hoàn nguyên
tên trường (1957) 1954 - 1975
1. 1954-1958
Hiệu trưởng:
1954 - 1956:
Nguyễn Văn Hai
1956 - 1958:
Nguyễn Đình Hàm
*1956 - 1957:
lấy tên trường Quốc
Học Ngô Đình Diệm
e. Thời kỳ lấy lại tên trường Quốc Học (1958 1975)
1. 1958 - 1964:
Hiệu trưởng:
1958-1962:		
1962-1964:		

Đinh Quy
Dương Thiệu Tống

2. 1964-1975
Hiệu trưởng:
1964 -1970:
1970-1973:
1973-1975:

Nguyễn Ký
Nguyễn Văn Lâu
Phan Khắc Tuân

3. 1975-2016
Hiệu trưởng:
1975-1976:
1976-1977:
1977-1986:
1986-2010:
2010-.........:
Tuấn

Nguyễn Văn Bổn
Nguyễn Xuân Tự
Đặng Xuân Trừng
Nguyễn Chơn Đức
Nguyễn Phước Bửu

2. Trường Quốc Học Huế: Nơi giáo dục
nhiều thế hệ học trò tài giỏi
Trường Quốc Học là nơi xuất thân của
nhiều nhà lãnh đạo đất nước trong thế kỷ XX.
Từ ngôi trường đó, nhiều học trò đã trở thành
những chính trị gia, các học giả, nhà khoa học,
người tu hành, văn nghệ sĩ có tiếng đã được
ghi vào lịch sử và văn học sử ở trong nước và
thế giới.
Với thế hệ trẻ ngày nay, cũng đã có nhiều
học sinh Quốc Học đã đoạt những giải thưởng
cao ở các kỳ thi trong nước và quốc tế, mang
vinh dự về cho ngôi trường Quốc Học, trong
đó có thể kể học trò:
- Hồ Đình Duẩn: Giải Ba kỳ thi Olympic
Toán quốc tế năm 1978.
- Lê Bá Khánh Trình (sinh 1963): Huy
chương vàng kỳ thi Toán quốc tế năm 1979,
người đã đoạt giải nhất với số điểm tuyệt đối
40/40, đồng thời đoạt giải đặc biệt về lời giải
độc đáo trong kỳ thi này, và là học sinh Việt
Nam duy nhất đạt giải đặc biệt trong một kỳ
thi Toán Quốc tế tính đến nay. Lê Bá Khánh
Trình vốn được mệnh danh là “cậu bé vàng
của toán học Việt Nam”, hiện đang giảng dạy
tại khoa Toán, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lê Tự Quốc Thắng (sinh 1965): Huy
chương vàng tại kỳ thi toán quốc tế IMO lần
thứ 23 tại Budapest, Hungary năm 1982. Lê Tự
Quốc Thắng cũng là thành viên của hội đồng
tác giả cuốn Encyclopedia of Mathematical
Physics (Bách khoa toàn thư về toán lý) do
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nhà xuất bản Elsevier ấn hành, xuất bản năm
sĩ /Professor tại Học viện Công nghệ Georgia,
Hoa Kỳ.
chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm

2004.
- Hồ Ngọc Hân: Vô địch Chung kết
chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm
2009.
- Đinh Anh Minh: Huy chương vàng
Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 41 tại Croatia
năm 2010.
- Lê Viết Quốc (sinh 1982): Tiến sĩ người
Việt Nam đầu tiên được vinh danh trong danh

sách TR35, là một trong 35 nhà khoa học sáng
tạo trẻ dưới 35 tuổi hàng đầu thế giới do tạp
chí công nghệ MIT Technology Review bình
chọn năm 2014. Lê Viết Quốc là một trong
những người tiên phong nghiên cứu về trí tuệ
nhân tạo có thể tạo ra phần mềm hiểu được
thế giới hơn con người đã hiểu. Lê Viết Quốc
hiện là Trợ giảng giáo sư/Assistant Professor
tại đại học Carnegie Mellon University CMU,
Silicon Valley Campus, California, Mỹ và đã
từng làm viêc ở Google.
Chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm
2016.
Ban Biên Tập chúng tôi chỉ ghi nhận ở đây
một vài cựu học sinh Quốc Học với một số
thành tựu nhất định. Còn biết bao nhiêu cựu
học sinh khác đã và đang đem cái học và cái
tâm Quốc Học vào đời, đi mọi phương trời
góp tay làm giàu đẹp cho con người, cho xã
hội.
Tuy vậy, dù ở đâu, làm gì đi nữa thì mỗi
người con Quốc Học luôn ghi nhớ công ơn
thầy cô dạy dỗ, thương quý bạn đồng môn và
trân quý khung trời Quốc Học đã ươm mầm
cho chính bản thân và bao thế hệ học sinh suốt
chặng đường 120 năm qua và mãi mãi về sau.

Cổng trường Quốc Học xây dựng năm 1897.

Khung cảnh và trang phục học sinh Lycée Khải Định.

Cổng trường Quốc Học hiện nay, 2016.
Hiệu trưởng, giáo sư và nhân viên trường Quốc Học 1930
14
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ĐẠI QUẢNG DIỄN
QUỐC HỌC
HỒI ỨC VỀ VỞ ĐẠI QUẢNG DIỄN HÓA TRANG
của học sinh Quốc Học - Huế năm 1973

Phan Khắc Tuân

Hình chụp hội đồng giáo viên Quốc Học năm 1978

Hiệu trưởng Quốc Học 1973 - 1975

16
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Sự kiện ấy trôi qua đã 43 năm, tôi nay
đã 80 tuổi, cái tuổi nhớ nhớ quên quên, hỏi
các bạn của tôi thì ai cũng quên quên nhớ
nhớ, trong khi tôi không còn giữ một tài liệu
nào, một phim ảnh nào ngoài cuốn Tưởng
thưởng lục niên khóa 1973 -1974 của trường
Quốc Học. Tuy vậy, tôi cũng cố gắng bình
tâm tịnh ý viết lại những ký ức này để hoài
vọng về một ngôi trường mà tôi đã được làm
học trò, được làm thầy giáo trong 22 năm.

T

rong ngày lễ kỷ niệm 77 năm thành
lập 26/12/1973, trường Quốc Học
đã “trình làng” một vở Đại quảng
diễn hóa trang giữa thành phố Huế, mang
đến nhiều cảm xúc cho dân chúng và để lại
trong lòng thầy trò Quốc Học những kỷ niệm
khó quên.
Tôi có cơ duyên làm người trong cuộc nên
các anh trong ban Liên lạc Cựu học sinh Quốc
Học Huế ở Sài Gòn đề nghị tôi viết lại những
ký ức về vở Đại quảng diễn này cho Tuyển Tập
kỷ niệm 120 năm thành lập trường sắp tới.

I. Hoàn cảnh hình thành vở Đại quảng
diễn
Trong giai đoạn lịch sử từ 1968 - 1975,
ở miền Nam chính trường thì bất ổn, chiến
cuộc thì leo thang. Sống giữa thành phố Huế,
tuy gần “địa đầu hỏa tuyến” nhưng cũng tạm
được bình yên, trường Quốc Học cũng như
các trường bạn vẫn cố gắng duy trì hoạt động
giáo dục bình thường.
Tháng 9 năm 1973, tôi được bổ nhiệm làm
Hiệu trưởng trường Quốc Học. Tôi đón nhận
trọng trách với ước mong thầm kín lâu nay là
gìn giữ, phát huy truyền thống học tập và vun
đắp niềm tự hào của học sinh trường mình.
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Nhân một lần thân mật bàn chuyện về
“ngày lễ trường” sắp đến, anh Châu Văn Tăng
nói với tôi: “Tớ có ý định bày cho cậu một
trò chơi lớn, một cuộc Đại quảng diễn để cho
thiên hạ thấy học sinh Quốc Học mình học
như thế nào và cũng biết chơi như thế nào.”
II. Tổ chức thực hiện
Như được mở cờ trong bụng, tôi liền
thành lập một ban tổ chức gồm các anh Châu
Văn Tăng, Võ Văn Đệ, Trần Văn Hồng làm
nòng cốt (các anh từng là trưởng Hướng đạo
sinh và huynh trưởng Gia đình Phật tử) cùng
với một số anh trong Hội đồng giáo sư hướng
dẫn nhà trường.
Ý tưởng khởi xướng của anh Châu Văn
Tăng là tổ chức cho 64 lớp học sinh toàn
trường, mỗi lớp thực hiện một tiết mục
hoạt cảnh hóa trang rồi kéo nhau trình diễn
ngoài phố thành một cuộc Đại quảng diễn
của học sinh Quốc Học.
Ban tổ chức bàn bạc sôi nổi để khai triển
kịch bản của anh Châu Văn Tăng và sau cùng
đi đến một kế hoạch như thế này: Trường có
bảy liên lớp, mỗi liên lớp được giao một chủ
đề, mỗi lớp đảm trách một tiết mục phù
hợp với chủ đề của liên lớp.
Cụ thể là:
- Liên lớp 12 gồm 7 lớp, có 7 tiết mục
theo chủ đề Văn hóa, phong tục Việt Nam
như Tam giáo, Ông Nghè vinh quy, Đám cưới
Việt Nam,…
- Liên lớp 11 gồm 7 lớp, có 7 tiết mục
theo chủ đề Lịch sử như Lạc Long Quân và
Âu Cơ, Hai bà Trưng đuổi quân Tô Định, Vua
Quang Trung đại thắng quân Thanh, Bình
Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi,…
- Liên lớp 10 gồm 8 lớp, có 8 tiết mục
theo chủ đề Văn học dân gian như Sự tích
bánh Chưng bánh Dầy, Sự tích Trầu cau,
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Hôm qua tát nước đầu đình, Bên anh đọc
sách bên nàng quay tơ,…
- Liên lớp 9 gồm 8 lớp, có 8 tiết mục theo
chủ đề Bá nghệ dân gian như thợ cưa, thợ
cúp, thợ mã, xe thồ,…
- Liên lớp 8 gồm 11 lớp, có 11 tiết mục
theo chủ đề Ca múa dân tộc như múa lân,
hát bộ, hò giã gạo, nhạc cụ dân tộc,…
- Liên lớp 7 gồm 11 lớp, với các tiết mục
theo chủ đề Các dân tộc thiểu số Việt Nam
và một số nước Châu Á, châu Phi
- Liên lớp 6 gồm mười một lớp, học sinh
còn nhỏ phải phối hợp với các lớp đàn anh
trong các tiết mục Lịch sử như Trăm trứng
trăm con, Cờ lau tập trận,…
Vì vậy, toàn trường có 64 lớp nhưng chốt
lại thì được 60 màn hoạt cảnh hóa trang.
Sau đó, chúng tôi mời các giáo sư hướng
dẫn, các trưởng lớp họp với Ban tổ chức để
phổ biến nội dung và đóng góp thêm ý kiến,
rồi các trưởng lớp bốc thăm tiết mục cho lớp
mình thực hiện.
III. Diễn tiến sự việc trong ngày
26/12/1973
Ngày 26 tháng 12 hằng năm được đánh
dấu từ lễ Kỷ niệm Đệ Lục Thập Chu Niên
trường Quốc Học 26/12/1956. Ngày 26 tháng
12 nhằm tiết Đông chí nên trời thường mưa
gió. Nhưng may mắn thay, ngày 26/12/1973
là một ngày mùa đông có nắng đẹp.
Buổi sáng, các quan khách cùng giáo sư,
nhân viên và đại diện học sinh 64 lớp tham
dự lễ Tưởng niệm trọng thể trong nhà chơi
rộng lớn của trường. Sau đó, mọi người được
mời tham dự buổi tiếp tân tại phòng Khánh
tiết. Tôi nhớ buổi tiếp tân này do chị Lê Thị
Liên (giáo sư Sử địa) đảm trách cùng với sự
giúp sức của các nữ giáo sư và nữ nhân viên
trong trường. Chỉ là một buổi tiệc trà đạm bạc
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nhưng không kém phần trọng thể đã để lại
trong lòng mọi người nhiều ấn tượng tốt đẹp
về tình thân ái, về nét thanh lịch lâu nay mới
thấy trong Lễ kỷ niệm của trường Quốc Học.
Buổi chiều, toàn thể học sinh tập trung
ở sân vận động phía sau trường để chuẩn bị
cho cuộc Đại quảng diễn. Đúng 2 giờ chiều,
đoàn quảng diễn khởi hành ra cổng bên, đi
vòng vào đường Lê Lợi ngang trước cổng
trường đã sắp sẵn khán đài cho quan khách.
Dẫn đầu là biểu ngữ “ĐẠI QUẢNG DIỄN
HÓA TRANG QUỐC HỌC”, theo sau là
một đoàn múa lân rộn ràng, có cả lân cha,
lân mẹ, và năm sáu lân con, phụ họa bởi bảy
tám ông địa lớn nhỏ (lâu nay ở Huế chưa hề
có một màn múa lân nào vui nhộn như thế).
Tiếp theo là hoạt cảnh Huyền sử Trăm trứng
trăm con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, rồi
tiếp bước là các tiết mục hóa trang của các
liên lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đoàn đi ngang qua
trường Đồng Khánh, về Đại học Văn Khoa (ở
Morin cũ). Đầu đoàn đã đến cầu Trường Tiền
mà cuối đoàn đang còn trong sân sau trường
Quốc Học. Đoàn qua cầu Trường Tiền, về
chợ Đông Ba, rẽ vô Ngã giữa (đường Phan
Đăng Lưu bây giờ), vào cửa Đông Ba rồi theo
đường Mai Thúc Loan, Đinh Bộ Lĩnh, ra cửa
Thượng Tứ, qua cầu Mới (cầu Phú Xuân) rồi
về lại trường. Từ lúc đoàn ra cửa Thượng Tứ
thì gió đã đổi chiều đông bắc và trời cũng đã
lấm tấm mưa, nhiều phụ huynh đi theo đoàn
Trăm trứng trăm con đưa áo ấm cho các con
nhỏ, nhưng các em không chịu mặc (có thể
do đi lâu nóng người?), cứ hân hoan tiếp bước
về trường như một đoàn quân chiến thắng.
IV. Những dấu ấn tôi mãi khắc ghi về vở
Đại quảng diễn
Được may mắn làm người tổ chức sự
kiện, có vai trò như giám đốc sản xuất một bộ

phim, lại được cầm máy đi quay phim theo
đoàn quảng diễn nên tôi có được những ghi
nhận sâu sắc và thú vị sau đây.
1. Trò chơi lớn này có thể gọi là một
trận đánh tổng lực. Khơi dậy lòng tự hào
Quốc Học, anh em chúng tôi đã huy động
được sự tham gia hăng hái của 3000 học sinh
toàn trường cùng với toàn thể giáo sư trong
ban giảng huấn, các nhân viên trong các ban,
phòng của trường, cả đến các bác, các anh
lao công tùy phái, với sự hỗ trợ của Hội phụ
huynh, Hội ái hữu cựu học sinh Quốc Học,
thậm chí một số phụ huynh của các học sinh
lớp nhỏ cũng sốt sắng giúp đỡ con em mình
(có thể do niềm vui sướng vì các con mới thi
đỗ vào lớp 6 Quốc Học).
2. Ngân quỹ của Hiệu đoàn, của Hội phụ
huynh thường hạn hẹp, nên không đủ cấp
kinh phí cho 60 tiết mục hóa trang. Học sinh
các lớp phải lo tự biên tự diễn, đến khi hoàn
thành công việc nhà trường mới bù đắp kinh
phí cho các em bằng giải thưởng. Tôi nhớ tiết
mục giải Nhất được thưởng 3.000 đồng (theo
thời giá), giải Nhì 2.000 đồng và giải Khuyến
khích 1.000 đồng cho tất cả các tiết mục còn
lại.
Do đó, học sinh các lớp phải tự làm sân
khấu hoạt cảnh, tự chế tác đạo cụ, tự may sắm
hay thuê mượn các trang phục biểu diễn. Tôi
chứng kiến học sinh một lớp đã ra tận Phò
Trạch, cách Huế 30km, thay nhau đẩy một xe
ba gác chở đầy tre nứa về làm vật liệu cho
hoạt cảnh. Các em dùng tre nứa làm thành
một sân khấu nhỏ, đặt trên một giàn nhiều
chiếc xe đạp liên kết với nhau rồi thay nhau
kéo trước, đẩy sau, thành một hoạt cảnh
di động dọc đường, không như các xe hoa
thường thấy.
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Quả thực đây là một cuộc diễu hành
hoành tráng mà không dùng đến một phương
tiện cơ giới nào, không hao tốn cho công quỹ
một giọt xăng.
3. Ban tổ chức chỉ ra đề tài tiết mục cho
các lớp tự biên tự diễn, lúc đó chúng tôi mới
thấy được đầu óc sáng tạo phong phú của các
em học sinh.
Chỉ với một đề tài hoạt cảnh tầm thường
đơn giản như “thợ cúp”, “thợ cưa”, hay “đi xe
thồ”, nhưng các em học sinh lớp 9 đã tìm kiếm
những trang phục gần gũi, chế tác những đạo
cụ độc đáo, diễn xuất ngộ nghĩnh làm ai cũng
thấy các em hồn nhiên trong sáng, không có
chút biểu hiện nào bất kính đối với các nghề
nghiệp tầm thường của dân gian.
Đến những hoạt cảnh hoành tráng như
Hai Bà Trưng đuổi quân Tô Định của lớp
11B3, các em để Hai Bà ngồi trên một con voi
trắng rất to, nét độc đáo ở chỗ con voi co chân
trước bước lên, cái vòi thì cuộn chặt một tên
lính Tàu nhấc bổng lên cao (từ trước đến nay
tôi chưa thấy hình tượng một con voi nào ra
trận như thế). Về sau, cô Hiệu trưởng trường
Đồng Khánh có nhờ tôi bảo các em giữ con
voi ấy lại cho trường Đồng Khánh mượn
trong dịp lễ Hai Bà Trưng (mùng 6 tháng 2
Âm lịch năm sau). Tất nhiên, các em học sinh
lớp này quá “hoan hỉ nhận lời”, vì dễ gì có cơ
hội cho học sinh Quốc Học hiên ngang đi vào
cổng trường Đồng Khánh làm “công đức” và
tha hồ “nghễ” mấy “chị”, mấy “em”.
4. Sau niên khóa 1963 - 1964, nữ sinh
Đồng Khánh không còn qua học nhờ ở các
lớp đệ nhị cấp nữa, nên sinh hoạt văn nghệ
Quốc Học có phần trầm lắng (có phải vì
thiếu chất men xúc tác chăng?) Có em học
sinh Quốc Học nói rằng, “Chỉ cần mấy “em”
Đồng Khánh đi lui đi tới trên sân khấu là đã
thấy văn nghệ rồi, Quốc Học mình làm răng
mà bì được.”
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Cho nên, trong cuộc Đại quảng diễn hóa
trang này, các nam sinh Quốc Học tự sắm vai
“đàn bà con gái” (để cho các em Đồng Khánh
biết mặt chăng?). Từ vai Âu Cơ, Trưng Trắc,
Trưng Nhị, đến vai cô dâu trong đám cưới
Việt Nam, bà Nghè theo chồng vinh quy bái
tổ, đến các thôn nữ “tát nước đầu đình” hay
nàng vợ hiền “quay tơ bên chàng đọc sách”,
các em nam sinh hóa trang rất đẹp, diễn xuất
rất tài tình. Có em bảo rằng “Khi đi ngang
qua trường Đồng Khánh, thấy các “em” Đồng
Khánh trầm trồ khen ngợi mà lòng thấy mê
tơi.”
Có một chuyện thú vị này nữa, khi đi
quay phim theo đoàn quảng diễn, tôi thấy
trong tiết mục đám cưới ở một lớp 12 có một
cô dâu rất đẹp, dáng đi e ấp dịu dàng, khi thì
chớp chớp đôi mắt, khi thì mỉm cười ngậm
kim, khán giả bên đường khen đáo để, có
nhiều em học sinh đi theo ngắm nghía rồi
cá với nhau lớp này đã nhờ một em Đồng
Khánh đóng thế vai cô dâu. Các em theo cô
dâu về tận cổng trường và thấy cô dâu chạy
vội qua phía nhà xe của giáo sư trước phòng
Hiệu trưởng, vén áo cưới đứng “tè” vào chân
tường, thế là nổ ra một trận cười vui vẻ vì các
em đã “bé cái lầm” (sau này tôi được biết cô
dâu ấy là em Võ Văn Hòe ở lớp 12A2, phần
thưởng Danh dự cuối năm).
5. Hồi đó tôi say mê phim ảnh nên tôi
giao việc chụp ảnh đen trắng cho các em
trong khóa học nhiếp ảnh của tôi, như Lê
Khắc Huệ Đức (lớp 12B1, phần thưởng Danh
dự cuối năm), Phan Hưng Tài (lớp 12B2,
phần thưởng Danh dự toàn trường); còn tôi
thì dùng một máy quay phim tài tử 8mm đi
thu hình đoàn quảng diễn với 10 cuốn phim
màu Kodachrome, mỗi cuốn dài 3 phút, quay
xong gửi qua cho một đại lý phim Kodak bên
Pháp tráng rửa. Tiếc thay, cuộn phim màu và
các phim âm bản đen trắng của tôi đã bị thất
lạc trong đợt di tản 1975.
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Thì ra, anh em chúng tôi đã ở vào “cái tuổi
quên quên nhớ nhớ” thật rồi!

May thay, em Trương Văn Hải (lớp 12A3,
phần thưởng danh dự cuối năm) gửi cho tôi
hai tấm ảnh về tiết mục hóa trang “Tam giáo”
của lớp 12B1.
Anh Phan Thuận An, giáo sư Sử địa,
cũng gửi cho tôi một tấm hình anh đứng
chụp chung với các em học sinh lớp 12B (anh
không nhớ B nào) mà anh làm giáo sư hướng
dẫn với tiết mục hóa trang (anh cũng không
nhớ đề tài gì).

V. Thay lời kết
Những hồi ức tôi đã viết lại trên đây có
thể có nhiều thiếu sót, đúng sai về sự việc và
con người, có thể đã đề cập nhiều đến “cái tôi
đáng ghét”. Tôi chỉ mong những dòng hồi ức
này là những lời tự tình hoài cảm để tưởng
nhớ đến trường Quốc Học, đến các đồng
nghiệp, đồng sự của tôi, đến các vị trong Hội
ái hữu cựu học sinh, trong Hội phụ huynh
học sinh Quốc Học, cả đến các vị phụ huynh
mà tôi không biết mặt biết tên đã hỗ trợ cho
3000 học sinh của tôi thuở ấy làm nên một
cuộc chơi lớn, một màn Đại quảng diễn
hóa trang tưng bừng, hoành tráng đầy tính
giáo dục và đậm tính nhân văn cho một
thời Quốc Học.
Tôi cũng muốn viết thêm ít dòng tưởng
niệm đến các trò, các bạn của tôi nay đã
không còn nữa, như em Trần Thông trưởng
lớp 11B3, tác giả hoạt cảnh Hai Bà Trưng
đuổi quân Tô Định, cuối năm em được phần
thưởng toàn trường về Sinh hoạt Học đường;
anh Nguyễn Thành Hưng, giáo sư Pháp văn
mà anh em thường gọi là ông Tây Hưng hào
hoa phong nhã, là một thành viên tích cực
trong hội đồng giáo sư hướng dẫn; sau cùng
là anh Châu Văn Tăng, giáo sư Sử
địa tài hoa nhưng phận bạc, mà
trong bài Ai điếu tôi đã đọc trước
linh cữu của anh ngày 18/03/2001
có mấy dòng: “… anh đâu phải là
kịch tác gia hay đạo diễn, nhưng
kịch bản của anh thuở nào đã cho
học sinh Quốc Học chúng mình
làm nên một vở “Đại quảng diễn”
để thành phố Huế nhớ mãi không
quên.”
Huế, mùa hạ 2016
Phan Khắc Tuân
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BÓNG ĐÁ QUỐC HỌC
Thầy Châu Trọng Ngô
Giáo sư Quốc Học 1954 - 1959

I. Quốc Học qua những năm “ăn nhờ ở đậu”

N

gày 09-3-1945, quân đội Nhật đảo
chính Pháp tại Đông Dương, mở
đầu cho sự hình thành chương
trình Hoàng Xuân Hãn trong nền giáo dục
Việt Nam với tiếng Việt là chuyển ngữ thay
thế tiếng Pháp, đã được dùng hơn hai mươi
năm trước.
Cải cách đó chưa được rốt ráo vì bậc Đại
học vẫn còn phải tiếp tục gần như cũ và rải rác
ở vài địa phương trong nước vẫn còn trường
Trung học theo chương trình Pháp. Tình trạng
đó chỉ là hệ quả đành phải có của sự “giằng co”
giữa giáo dục Việt Nam và Pháp trong suốt 10
năm 1945-1954.
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Trắc trở đã có nhiều, chỉ nói tại Huế
không thôi thì các trường thỉnh thoảng cũng
phải nghỉ học do vài lần biến chuyển của thời
cuộc. Riêng trường Quốc Học* thì lao đao
hơn: có lúc được tập trung trở lại sau một kỳ
nghỉ, trường không có đủ các lớp đệ nhị cấp;
trường sở thì phải đổi chỗ lung tung:
- Năm học 1945-1946, học tại Đại Nội;
- Các tháng đầu năm học 1946-1947, học tại
trường Việt Anh (lúc đó là một tư thục đã giải
thể) với các lớp đệ nhất cấp và vài lớp đệ Tam từ
kỳ thi tuyển đã tổ chức được trong hè 1946;
- Năm học 1946-1947 bị gián đoạn từ giữa
tháng 12/1946 cho tới đầu năm học 19471948, các lớp đệ nhất cấp mới được tập trung
trở lại học tại hai trường Tiểu học Thượng Tứ
(nay là Tiểu học Phú Hòa) và Tiểu học Lê Lợi.
- Trong những năm học kế tiếp 1948-1950,
trường Quốc Học lần hồi gầy dựng lại các lớp
đệ nhị cấp hỗn hợp nam nữ, mượn được nửa
trường Đồng Khánh (dãy lầu phía tây), đang
chỉ có các lớp đệ nhất cấp và hình như còn các
lớp Tiểu học, chưa ra riêng; phần đệ nhất cấp
Quốc Học (Khải Định nhỏ) được trở lại học
tại Việt Anh mà về sau trở thành trường Trung
học đệ nhất cấp Nguyễn Tri Phương;
- Giai đoạn “học ké” tại trường Đồng
Khánh kéo dài khá lâu; đến năm học 19541955, thầy trò Quốc Học mới có dịp dọn
trường trở về chốn cũ, trường sở bây giờ, tiếp
nhận từ tay quân đội Pháp giao trả.
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Tuy chịu cảnh “ăn nhờ ở đậu” lặp đi lặp lại
nhiều lần, trường Trung học đệ nhị cấp Quốc
Học đã được lần hồi ổn định, cơ bản là nhờ
nề nếp của toàn ngành giáo dục mà Trí - Đức
- Thể là một lề lối tích hợp nền tảng khi mục
tiêu chính của giáo dục là giúp phát triển con
người toàn diện nơi cá thể mỗi trẻ.
Nội dung tích hợp cũng thường được thể
hiện trong các giờ học bởi cả thầy lẫn trò có đủ
tự do cùng nhau bàn luận về mối liên hệ giữa
bài học và một vấn đề nào đó của xã hội đương
thời hoặc đơn giản, tích hợp chỉ là sự phối hợp
giữa các môn học mà giai đoạn “giáo dục mới”
1954-1963 đã hướng dẫn nhà giáo cần lưu ý tới
khi soạn bài dạy (kỹ thuật tích hợp này được
khoa Sư phạm ở Pháp gọi là “coordination des
disciplines”, trình bày trong nhiều số “courrier
de la Recherche Pédagogique”).
Có lẽ còn cần nói thêm ở đây về các môn
học Âm nhạc, Hội họa, Nữ công gia chánh,
Dưỡng nhi được tổ chức thành chính khóa

Cầu thủ đội banh Quốc Học Châu Trọng Ngô
tại sân vận động Tự Do năm 1957

bên cạnh các ban Văn nghệ hay các nhóm Tạc
tượng, Nhiếp ảnh hoạt động định kỳ.
II. Bóng đá Quốc Học 1954-1959
Trong bối cảnh thuận lợi như thế của nền
giáo dục, các sinh hoạt Thể thao Thể dục học
đường phát triển khá quy cũ. Trường Quốc
Học cũng là một trường hợp hưởng được
thuận lợi ấy; nhờ đó, suốt thời gian được dạy
học tại trường đệ nhị cấp Quốc Học 19541959, dưới ba thời kỳ Hiệu trưởng của các vị
Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Đình Hàm, Đinh
Quy, tôi đã được lãnh thêm nhiệm vụ “đá
banh” cùng học trò trong đội bóng giày Quốc
Học mà đồng đội học sinh giao cho tôi “chạy
góc trái”.
Nói đến việc thì nhớ tới người, cách đây
trên dưới 60 năm rồi, kẻ còn người mất, khó
biết cho tỏ tường. Trong dịp này, tôi xin thành
tâm tưởng nhớ các anh: Lê Văn Kinh, Nguyễn
Nhượng, Tôn Thất Quỳnh Bản, Nguyễn
Nhuận, Trần Phương Tùng, Pham Xuân A, Hồ
Quang Minh.
Trong số cựu cầu thủ Quốc Học đang còn
mà đa số tôi không có tin tức, tôi đã may mắn
được gặp thăm vài lần các anh Cảnh (ở Pháp),
Trần Đoàn, Thân Trọng Tích, Nguyễn Diên
(ở Mỹ) hoặc được gặp nhiều lần anh Nguyễn
Tư Triệt, một “cây” dẫn bóng và đảo bóng như
thuật sĩ (còn ở Huế) và anh Trần Công Lễ,
được mệnh danh là “mũi tên vàng” của hàng
công đội bóng Quốc Học (hiện ở Sài Gòn).
Ban đầu đội bóng Quốc Học là đội bóng
giày học sinh đầu tiên và duy nhất tại Huế; vài
năm sau, lần hồi có thêm các đội bóng giày
học sinh Bình Linh, Thiên Hựu, Bán Công,
Nguyễn Tri Phương, Bồ Đề Thành Nội… Tuy
vậy, các giải bóng đá học sinh vẫn còn được tổ
chức “đá chân trần” hay “đá giày vải”.
Tôi chợt nhớ đến bóng dáng quý thầy
cổ động viên, đã quá cố tự lâu rồi, trước đây
thường xuyên gắn bó với đội bóng, hiếm khi
bỏ sót một trận banh nào có Quốc Học thi

TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 120 NĂM QUỐC HỌC - HUẾ

23

đấu. Kính xin cung bái tưởng niệm anh linh chư vị Đoàn Tư Thành,
Nguyễn Đình Hàm, Đinh Quy, Nguyễn Hữu Thứ.

Hàng đứng: từ trái sang - Đoàn,
Diện, Giảng, Ngô, Chi, Châu.
Hàng ngồi: Thương, Hiệp, Tích,
Minh, Nhượng

Dĩ nhiên tôi chỉ được ra sân khi nào Quốc Học có trận đấu với đội
bóng giày ngoài ngành giáo dục như với đội Phú Hội, đội Cảnh sát B
Huế, đội Sư đoàn 1, đội Ngôi sao Y tế Huế, tiền thân của đội Bảo An.
Các trận đấu giao hữu đó thường xảy ra trên sân vận động Tự Do, có
khi là trận mở màn cho trận đấu chính, giữa đội Cảnh sát A Huế với
một đội đến từ Sài Gòn như AJS, Tổng tham mưu…

Hàng đứng: từ trái sang - Hiền,
Minh, Đoàn, Diện, thầy Hiệu
trưởng
Nguyễn Đình Hàm, Niên, Chi,
Châu, Ngô. Hàng ngồi: Nhuận,
Thương, Hiệp, Tích, Kinh,
Nhượng, Giảng, Mân

* Từ 1945, trường còn mang tên trường Trung học Khải Định; đến năm học
1954-1955 mới chính thức mang tên Quốc Học cho tới bây giờ (mặc dù có một
thời gian ngắn tên trường được kéo dài Quốc học Ngô Đình Diệm)
24
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II
R&D ( nghiên cứu
và phát triển)

Tâm Tình
với Quốc học
Đặng Văn Châm
Quốc Học 1961 - 1964

Cùng với nhóm Việt kiều Đức (VSW-UBTT
Vietnamesisches Studienwerk e.V. - Ủy Ban Tương Trợ
người Việt tại CHLB Đức), Đặng Văn Châm tham gia tổ
chức các chương trình từ thiện chủ yếu trong lãnh vực
giáo dục, giúp cho thế hệ trẻ như: cùng với báo Tuổi Trẻ
cấp Học bổng Tiếp sức đến trường cho các tân sinh viên,
cấp học bổng Nhất Nghệ Tinh cho các em học nghề, xây
nhà bán trú ở vùng miền núi cho các em học sinh người
dân tộc và chương trình dịch sách dạy nghề. Chương trình
này đã xuất bản 2 cuốn sách chuyên ngành cơ bản về: Cơ
khí, Điện và điện tử. Cuốn Cơ khí đã được giải thưởng về
sách hay năm 2012 và đã tái bản. Cuốn Điện đang được
cập nhật để tái bản. Các cuốn sắp xuất bản là Ô tô hiện
đại, Chất dẻo (nhựa), Cẩm nang về hóa công nghiệp và
Cơ điện tử. Một số sách hiện đang dịch là Sinh học, Xây
dựng và Môi trường. Tổng cộng 10 cuốn đã xong hoặc sắp

Đ

ặng Văn Châm sinh tại Huế, học
sinh trường An Cựu Tây (19521957), Nguyễn Tri Phương (1957-

1961), Quốc Học (1961-1964), Huế. Sau khi tốt

xong. Trong thời gian tới nhóm chuẩn bị xuất bản thêm
ba cuốn, đó là Kỹ thuật lắp đặt Ống dẫn (dầu, khí, nước);
May mặc; và Cẩm mang về cơ khí.
Đặng Văn Châm đã nghỉ hưu và hiện đang sinh sống
tại Cộng hòa Liên bang Đức.

nghiệp Kỹ sư Điện (1964-1968) Đặng Văn Châm
du học Tây Đức (1969), tốt nghiệp Thạc sĩ điện tại
Đại học Kỹ thuật Stuttgart. Đặng Văn Châm đã
làm việc tại công ty Siemens và sau đó công ty
Mercedes, Cộng hòa Liên bang Đức cho đến lúc
nghỉ hưu năm 2003.
28

• Cơ duyên trở về với Quốc Học 1961-1964
Vào năm 1964 sau khi học xong ở Quốc Học
tôi rời Huế vào Sài gòn học ngành Kỹ sư Điện
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tại trường Đại học Kỹ thuật thuộc Viện Đại
học Bách khoa Thủ Đức. Sau khi ra trường và
làm việc gần một năm ở Điện lực Việt Nam
tại Sài Gòn, vào năm 1969 tôi đi Đức du học.
Từ 1964 cho đến nay là một quãng thời gian
rất dài 52 năm, đất nước và cũng như cá nhân
tôi trải qua bao nhiêu biến cố. Tính tôi nhút
nhát không muốn đi xa, nếu không đậu vào
Đại học ở Sài Gòn, tôi đã ở lại Huế, học dự bị
y khoa như đã từng mơ ước. Cũng nếu như
không bị động viên, không chứng kiến những
bạn bè bị chết trong chiến tranh, có lẽ tôi cũng
không xin đi du học. Mỗi lần đi xa tôi nhớ nhà
da diết, nhớ con đường mỗi ngày đi học, dọc
theo bờ sông An Cựu, vào mùa hè con đường
đỏ rực phượng vĩ, nhớ những buổi tối cùng
bạn bè trong xóm, tụm 2, 3 chia nhau từng cột
điện, học thi dưới ánh đèn đường vì trong nhà
không có điện, phải học đưới ánh đèn dầu lù
mù và những buổi trưa hè tắm mát ở sông An
Cựu, nằm trên lốp xe hơi (bánh xe cao su),
mặc cho dòng nước đưa đẩy thích thú vô cùng.
Sau chiến tranh, năm 1977 lần đầu tiên
tôi được trở về Việt Nam. Vào thời kỳ đó, Đức
chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam, nên
tôi phải đi chui qua Đông Đức để đi mua vé bay
của hãng hàng không Liên Xô Aeroflot để về
Hà Nội. Rồi từ Hà Nội xuôi nam về thăm gia
đình ở Sài Gòn. Lần đó mẹ tôi và tôi đi về Huế
thăm ông ngoại đã ngoài 80 tuổi. Ông tôi ở một
mình trong một căn nhà đơn độc, con cháu
đứa đi học tập, đứa đi kinh tế mới. Xa Huế quá
lâu và trong chiến tranh liên lạc khó khăn, nên
lần đó tôi không gặp bạn bè, chỉ gặp được bà
con mừng rỡ, nhưng họ cũng ngờ ngợ không
biết tại sao lại có người ở xứ tư bản lại chịu trở
về đây. Tôi mượn một chiếc xe đạp đi lại con
đường đã đi học trước đây. Đạp dọc theo bờ
sông An Cựu lên đến gần cầu Phủ Cam, rồi
đi vào con đường của những tà áo trắng giữa
trường Đồng Khánh và Quốc Học. Tôi đạp xe

đến trước cổng trường Quốc Học, nhìn vào sân
trường. Vào mùa hè nên không thấy ai, nhưng
tôi vẫn không dám bước vào cổng trường. Lại
lững thững theo con đường Lê Lợi, sang thăm
cổng trường Đồng Khánh. Con đường Lê Lợi
hồi tôi đi học luôn luôn đông đúc, xe cộ qua lại
tấp nập, nhưng nay rất vắng vẻ chỉ có một vài
người đi bộ và xe đạp qua lại. Tôi đạp xuống
thăm cầu Tràng Tiền, rổi trở lại công viên trước
trường Quốc Học, leo lên các bậc thang, ngồi
tựa vào một bình phong rất lớn, hình như đó là
đài tưởng niệm chiến sĩ trận vọng, nhìn lại ngôi
trường cũ, nhớ lại các thầy cô và bạn bè mà khi
trở lại không gặp một ai với lòng buồn vô hạn.
Đầu năm 1979 tôi lại về thăm Việt Nam.
Lúc đó đất nước đang ở giai đoạn đổi tiền và
đánh tư sản mại bản. Ở biên cương rục rịch
đánh nhau với Campuchia. Tình hình rất căng
thẳng. Khi nói chuyện tôi nghe mẹ kể, có một
người bà con ở Huế bị bệnh sốt rét kinh niên
rất nặng, may nhờ có bác sĩ Duy chữa khỏi và
Duy cũng cho mẹ tôi biết là bạn học của tôi.
Từ đó tôi có cơ duyên gặp lại Quốc Học. Tôi
liên lạc được với Duy, bạn thân nhau từ thuở
học trường tiểu học An Cựu. Hồi đó nhà mẹ
tôi và nhà Duy không xa nhau, Duy chỉ khám
phòng mạch vào buổi tối, mỗi ngày Duy qua
chở tôi bằng chiếc xe gắn máy rất lùn đi loanh
quanh Sài Gòn, thăm bạn bè, buổi trưa về nhà
đôi khi ăn cơm chung. Tôi còn nhớ Duy chở
tôi đi thăm thầy Dương Thiệu Tống ở gần nhà
ga Chí Hòa. Lần đầu tiên có buổi tụ họp với
bạn bè Quốc Học 1961-1964 trước khi tôi trở
về Đức ở xưởng may của Phúc. Bạn bè sau bao
nhiêu năm xa cách, gặp nhau rất mừng, kể cho
nhau nghe người còn kẻ mất. Ăn uống rất đơn
sơ, sau khi ăn xong còn có một màn văn nghệ
tự biên tự diễn. Những năm sau đó trong nước
có đổi mới về kinh tế. Một số bạn bè làm ăn khá
lên. Năm 2003 tôi về hưu non, về ở Việt Nam
lâu hơn. Cuối tuần tôi thường được bạn bè rủ
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đi câu, khi thì ở Long An, khi thì ở Gò Công…
Chúng tôi di chuyển bằng Honda, khởi hành
khoảng 2, 3 giờ sáng. Duy chở tôi, Phúc chở
Hải, Quang chở dụng cụ câu. Bạn bè lo sắm cho
tôi đủ thứ: từ cần câu, cho đến giỏ đựng cá, mồi
câu cá.., đôi khi còn mang theo võng để tôi ngủ
trưa. Các bà vợ của bạn đi câu cũng gởi kèm
những mo cơm vắt, kèm với ruốc Huế (mè, đậu
phụng kho với sả) để ăn dọc đường. Đó là món
ruột mà các chị mang theo khi đi thăm chồng ở
các trung tâm cải tạo. Các bạn tôi đi câu cá rất
say mê có thể câu suốt cả ngày không thèm ăn
trưa. Tôi không có kinh nghiệm về câu, chỉ câu
một vài con tượng trưng để chụp hình, rồi nghỉ,
chủ yếu là đi thăm cảnh đồng quê miền Nam.
Nhưng lần nào vào buổi
chiều, khi đi về nhà, các
bạn tôi cũng đổ tất cả các
cá câu được cho tôi. Về nhà
cái thì mẹ tôi kho, cái thì
chiên, cái thì nấu canh, ăn
cả tuần không hết. Tôi còn
được tham dự chương trình
Tủ sách của Duy. Quang
chở theo cả tủ sách bằng
gỗ nặng nề trao cho các thư
viện của các thôn làng hẻo
lánh. Rất vui là trước Tết
chúng tôi tụ họp để trang trí
cho buổi gặp nhau truyền
thống của nhóm Quốc Học
ở Sài Gòn vào ngày đưa ông Táo 23 tháng Chạp.
Trong các loại tình cảm có lẽ tình bạn là đem lại
cho chúng ta những miền vui rất đơn sơ nhưng
rất chân thành, không lo âu, không ràng buộc.
• Cơ duyên được đóng góp về Khoa học
Kỹ thuật
Những năm sau này, công việc làm từ
thiện và dịch sách của chúng tôi càng ngày
càng nhiều. Tôi không còn tham dự những
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gặp gỡ truyền thống như lễ đưa ông Táo, tiệc
cuối năm, tiệc tân niên của Quốc Học nữa, vì
trong thời gian này tôi thường bận đi khánh
thành các nhà bán trú xây cho học sinh người
dân tộc ở miền núi do nhóm Việt kiều Đức
chúng tôi tài trợ. Nhưng tôi rất vui khi được
tin các bạn Quốc Học 1961-1964 mỗi tuần đi
uống cà phê chung với nhau một lần vào hôm
thứ tư và tổ chức vô số những lần gặp gỡ khác,
qua đó các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vui hơn
và ít bị cô đơn hơn.
Năm nay 2016 tôi được gặp gỡ với các bạn
Quốc Học 1961-1964 ở quán cà phê Chuông
Gió ở Phú Nhuận. Gặp lại Vọng, cũng là bạn

học một lớp ở trường tiểu học An Cựu. Vọng
cho biết là Quốc Học sẽ ra Tuyển tập để kỷ
niệm 120 năm ngày thành lập trường, mà lần
nay chủ yếu là về khoa học kỹ thuật và nhờ
tôi viết bài. Từ yêu cầu đó, tôi xin giới thiệu
về chương trình dịch sách dạy nghề của một
nhóm Việt kiều Đức, du học trước năm 1975.
Năm 2008 nhận thấy tình trạng thiếu
thợ dư thầy ở trong nước, cùng với báo Tuổi
Trẻ và báo Giáo dục ở Sài Gòn chúng tôi
phát động việc cấp học bổng cho các em học
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nghề, có tên là Học bổng Nhất Nghệ Tinh,
lấy tên trong câu tục ngữ “Nhất nghệ tinh
Nhất thân vinh” để động viên phụ huynh các
con em học các trường nghề. Sống ở Đức
nhiều năm, tôi biết được tại sao chất lượng
các hàng hóa Đức tốt và bền lâu, và mặc dù
giá hàng hóa Đức mắc kinh khủng nhưng
người ta vẫn mua. Một trong những yếu tố
cho sự thành công đó có lẽ nhờ công lao của
các công nhân. Một phần họ được đào tạo
rất tốt trong các trường nghề và một phần
khác là chính sách đãi ngộ của các công ty
cho công nhân. Trong công ty Mercedes tôi
làm việc có chương trình gởi các thợ cả đi
nghỉ dưỡng sức 10 ngày mỗi năm, mà các kỹ

sư lại không được ưu đãi đó. Vào năm 2010
chúng tôi và Sài Gòn Times Foundation gặp
nhau và bàn cách làm việc chung về việc
dịch sách dạy nghề, để đáp ứng một phần vì
giáo trình về các ngành này ở trong nước rất
thiếu thốn và một phần khác cũng là cơ hội
cho chúng tôi truyền đạt kiến thức chuyên
môn đã học và kinh nghiệm thu thập được
khi đi làm việc tại Đức cho thế hệ trẻ trong
nước, giúp các em có thêm kiến thức tay
nghề dễ kiếm việc làm hơn.

Ở Đức có một hệ thống đào tạo nghề rất hay
và rất lâu đời gọi là hệ thống đào tạo nghề song
hành (tiếng Đức duale Ausbildungssyteme).
Chương trình này bắt đầu cách đây mấy trăm
năm lúc nước Đức bắt đầu kỹ nghệ hóa. Trước
hết các công ty chọn và trao học bổng cho
các em học sinh (lớp 9, lớp 10) để sau này sẽ
làm việc với mình. Chương trình học kéo dài
3 năm chú trọng về thực hành. Các em học
nghề mỗi tuần 3, 4 ngày ở công ty đã chọn và
1, 2 ngày học lý thuyết tại các trường nghề do
nhà nước quản lý. Sau khi học xong có đến 80
% đến 90% các em sẽ tiếp tục làm việc tại các
công ty đã chọn mình. Thành thử, các giáo
trình cũng được xây dựng theo mục đích trên,
chú trọng đến thực hành và các
kiến thức cơ bản. Mỗi trang đều có
hình vẻ ở phía tay phải và lời giải
thích ở phía tay trái, sách in 4 màu
nên rất dễ đọc và dễ hiểu.
Chúng tôi chọn sách và mua
bản quyền ở Nhà xuất bản Đức có
tên là EUROPA LEHRMITTEL
(tạm dịch Phương tiện giảng dạy
châu Âu). Đây là một Nhà xuất
bản tư nhân, chuyên soạn về sách
dạy nghề, thành lập từ năm 1945
(sau đại chiến thứ 2) có đủ các loại
sách dạy nghề khác nhau và sách
đã được dịch ra 20, 30 thứ tiếng nước ngoài.
Hiện nay, chúng tôi đã xuất bản hai cuốn
chuyên ngành cơ bản về: Cơ khí, Điện và điện
tử. Cuốn cơ Khí đã được giải thưởng về sách
hay năm 2012 và đã tái bản. Cuốn Điện đang
được cập nhật để tái bản. Các cuốn đã nộp bản
thảo và đang dàn trang là Ô tô hiện đại, Chất
dẻo (nhựa), Cẩm nang về hóa công nghiệp và
Cơ điện tử. Một số sách đang dịch là về sinh
học (biologie), xây dựng và môi trường. Tổng
cọng 10 cuốn đã xong hay sắp xong. Trong
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năm tới còn thêm ba cuốn nữa đó là kỹ thuật
lắp đặt Ống dẫn (dầu, khí, nước), May mặc,
Cẩm nang về cơ khí.

nếu có thì ý nghĩa rất mơ hồ nên phải chọn
lựa, thảo luận trong nhóm đôi khi cải nhau rất
kịch liệt.

Đây là những giáo trình của hệ thống đào
tạo song phương ở Đức bao gồm chương trình
cho cả 3 năm nên sách rất dày, trung bình 650
trang, có cuốn như ô tô đến 750 trang. Ngoài
ngành học chính, các em còn được giảng dạy
thêm những ngành phụ liên quan đến ngành
học của mình, các bài giảng về quản lý dự án,
tinh thần làm việc trong nhóm, cách trình
bày các bài thuyết trình, luật lệ để bảo vệ lao
động và môi trường. Nên không thể một vài
cá nhân có thể dịch trọn một cuốn sách này
được. Trung bình mỗi cuốn sách cần đến 1530 người vừa dịch vừa hiệu đính nội bộ trước
khi nộp bản thảo cho Nhà xuất bản Trẻ. Cũng
may trong nhóm dịch của chúng tôi khi du học
theo nhiều ngành KHKT khác nhau và phần
đông đã về hưu cỡ tuổi U70, U80 như Quốc
Học 1961-1964, nên cũng có thì giờ nhàn rỗi.
Thời gian dịch một cuốn sách kéo dài từ 2 đến
3 năm, vấn đề khó khăn là nhiều thuật ngữ
về chuyên môn không có trong tiếng Việt, hay

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để giảm giá
sách như dịch không công; không tính tiền
mua bản quyền... nhưng tiền in 4 màu offset,
giấy và mực in, giá bìa cũng còn cao nên các
em chưa thể mua được. Mỗi lần phát hành
chúng tôi tặng một số sách cho các trường và
rất được cơ quan hợp tác quốc tế và các công
ty trong nước mua tặng cho các em học nghề
nên mỗi lần ra sách, sau khoảng 9 tháng là hết
sạch.

Học trò Quốc Học
Nhà khoa học trẻ hàng đầu thế giới

Lê Viết Quốc
Quốc Học 1997 - 2000

Quốc Học Huế năm 1997-2000 : lớp chuyên toán và đạt

Sau cùng để các em học sinh Quốc Học có
cơ hội tiếp cận với khoa học kỹ thuật, xin hỏi
các thầy cô hiện đang giảng dạy ở Quốc Học
có trường có nhu cầu bộ sách này cho thư viện
của trường không?

ngữ Hà Nội học tiếng Anh 6 tháng trong chương trình du

Nếu muốn thì chúng tôi sẽ xin tặng một

học AusAID với hoc kỳ 4 năm rưỡi tại Australian National

bộ.

3 năm liền học sinh giỏi toàn diện.Thi tốt nghiệp THPT
chuyên ban được tuyển thẳng vào Đại học: Đại học khoa
học tự nhiên TP Hồ chí Minh, ngành Công nghệ thông tin,
sau học kỳ 1 Quốc được chuyển ra Trường Đại học Ngoại

University.Tốt nghiệp : Bachelor of Software,Engineering,
với hạng danh dự (2001-2005).

Đặng Văn Châm
Cộng hòa Liên bang Đức
Tháng 4 năm 2016

Từ giữa năm 2004, Lê Viết Quốc bắt đầu nghiên
cứu về Machine Learning, một chuyên ngành của bộ
môn trí tuệ nhân tạo. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư, năm
2006 Lê Viết Quốc sang Mỹ cộng tác với một nhóm

L

ê Viết Quốc là con thứ 2 trong một gia
đình có 4 anh chị em - Ông bà Lê Viết Ái
và bà Tôn nữ Huệ là cha mẹ của Quốc,

ông Ái cũng là một cựu hoc sinh trường Quốc Học năm
1968, bà Huệ là giáo viên

đồng thời nộp đơn xin học lớp Tiến sĩ dưới sự hướng
dẫn của GS Andrew Ng nghiên cứu về mạng neuron
“mô phỏng não người”, dùng nhiều máy tính chạy cùng

Lê Viết Quốc sinh năm 1982 tại làng Thủy Dương,

vật thể. Kết quả nghiên cứu này đã được công bố năm

huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Làng Thủy Dương

2012 và giới thiệu trên New York Times với tiêu đề “How

nằm dọc theo quốc lộ I A giữa Phú Bài - Huế, một ngôi

many computers to identify a cat? 16,000 - Bao nhiêu

làng cổ đẹp có truyền thống hiếu học, nằm trong lưu vực

máy tính để nhận biết một con mèo? 16.000” (2012).

sông Tả Trạch môt chi lưu của sông Hương

Đây là một bước tiến trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo

Học tiểu học ở trường phổ thông cấp 1 Thanh Tân Xã thủy
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nghiên cứu với Viện Max Planck Biological Cybernetics,

một lúc để tạo ra bộ não nhân tạo có thể nhận biết các

Lê Viết Quốc từ lớp 1 đến lớp 12 đều là học sinh giỏi.
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nghiên cứu ở Microsoft. Qua năm 2007, sang Đức làm

vì nhận dạng vật thể trong những bức hình từ lâu đã
được coi là một vấn đề rất khó khăn.

Dương từ năm 1988-1993, chuyển lên học Trường Trung

Với thành tích nghiên cứu này, Lê Việt Quốc

học cơ sở Thủy Dương từ năm1993- 1997. Vào Trường

được chọn là một trong 35 nhà khoa học sáng tạo
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trẻ dưới 35 tuổi hàng đầu thế giới do Tạp chí công
nghệ Technology Review của Đại học Bách khoa
Massachusetts MIT, Mỹ bình chọn năm 2014. Đây là
lần đầu tiên một nhà khoa học trẻ Việt Nam nhận
được giải thưởng TR35 vinh dự đó.
Lê Viết Quốc tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Computer
Science năm 2013, đã làm việc với Google và hiện
là Trợ giảng Giáo sư /Assistant Professor tại Đại
học Carnegie Mellon University CMU, Silicon Valley
Campus, California, Mỹ.

Tiến sĩ người Việt Nam đầu tiên được
vinh danh trong danh sách TR35 là một
trong 35 nhà khoa học sáng tạo trẻ dưới 35
tuổi hàng đầu thế giới do tạp chí công nghệ
MIT Technology Review (Mỹ) bình chọn
năm 2014. Đó là Lê Viết Quốc, cựu học sinh
Quốc Học Huế.
TR35 là gì?
TR35 là danh sách của Tạp chí Technology
Review do Đại học MIT xuất bản, Mỹ tuyển
chọn mỗi năm 35 nhà sáng tạo nhất thế giới
ở tuổi dưới 35. Đại học MIT (Massachusetts
Institute of Technology), Cambridge, bang
Massachusetts được xếp hạng 6 (THE) và hạng
1 (QS) Đại học tốt nhất thế giới.
Giải thưởng gồm nhiều thể loại, và thay
đổi từ năm này sang năm khác, nhưng thường
tập trung vào các ngành Y sinh - biomedicine,
Điện toán - computing, Truyền thông communications, Kinh doanh - business,, Năng
lượng - energy, Vật liệu - materials, và trang
web. Sự đề cử được gửi từ khắp nơi trên thế
giới và được đánh giá bởi một ban giám khảo
gồm nhiều chuyên gia trong ngành. Trong
số những người được để cử vào danh sách,
Ban Giám khảo cũng chọn một Nhà sáng tạo
của năm - Innovator of the Year, và một Nhà
34

nhân đạo của năm - Humanitarian of the Year.
Mục đích của giải thưởng là tôn vinh “những
thành tựu đã sẵn sàng để tạo một tác động đáng
kể cho thế giới chúng ta đang có”
Giải thưởng này được bắt đầu vào năm
1999, được gọi là TR100, vì đã vinh danh 100
nhà khoa học trẻ đưới 35 tuổi, nhưng từ năm
2005, danh sách được thay đổi còn 35 người.
Lể trao giải được tổ chức vào mùa thu hàng
năm trong Hội nghị Emtech về các công nghệ
mới nổi, tại Đại học MIT (Massachusetts
Institute of Technology), Cambridge, bang
Massachusetts, Mỹ. MIT Technology Review
cũng chọn danh sách 35 nhà sáng tạo hàng
đầu dưới 35 tuổi TR35 ở các khu vực như Ấn
Độ, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Mexico, và Thổ Nhĩ
Kỳ. Những người được chọn ở khu vực này
sau đó được xem là ứng cử viên cho danh sách
toàn cầu TR35.
Vào năm 2014, tạp chí Technology Review
đã công bố danh sách những người được vinh
danh trao giải thưởng TR35, dành cho 35 nhà
sáng tạo trẻ có cống hiến xuất sắc nhất trên
thế giới, trong đó có tên của môt cựu học sinh
Quốc Học 1994-2000. Đó là TS Lê Viết Quốc,
hiện là Trợ giảng Giáo sư /Assistant Professor
tại Đại học Carnegie Mellon University CMU,
Silicon Valley Campus, California, Mỹ.
Lê Việt Quốc và giấc mơ phát minh máy
tính siêu thông minh
Sinh ra và lớn lên ở huyện Hương Thủy,
một vùng nông thôn của tỉnh Thừa Thiên Huế
nơi mà đến đầu thế kỷ 21 vẫn chưa có điện
đóm, nhưng Lê Viết Quốc lại may mắn sống
gần một thư viện, nên hồi nhỏ đã được đọc
nhiều sách nói về những phát minh vĩ đại của
nhiều danh nhân trên thế giới. Cậu bé Quốc
đã mơ mộng, khi lớn lên mình sẽ phát minh
được cái gì đó, cũng vĩ đại, để được ghi tên vào
danh sách này.
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và chú thích dữ liệu, những
tính năng quan trọng cần
chú ý trong dữ liệu đó, hoặc
các đặc điểm hình dạng của
vật thể. Đó là công việc cần
sự tỉ mỉ, siêng năng, nhẫn
nại…chưa phải là máy tính
siêu thông minh như Quốc
mong ước.
Sau 2 năm thực tập hậu
tiến sĩ tại Mỹ và Đức, Vào
năm 2007, được biết TS
Andrew Ng - một chuyên
gia nổi tiếng thế giới về
ngành deep learning - một
TS Lê Viết Quốc là người Việt đầu tiên đươc vinh danh ở TR35
phương pháp tiếp cận mới
(Ảnh: Facebook nhân vật)
mạnh mẽ về trí thông minh
Khi được 14 tuổi, Quốc có ý tưởng rồi nhân tạo mô phỏng theo hoạt động của não
sẽ có một ngày con người phải nhờ một loại bộ, Lê Viết Quốc nộp đơn xin ghi danh học
máy tính có đủ thông minh để sáng tạo để ban Tiến sĩ tại Đại học Stanford, Mỹ dưới sự
giúp con người theo cách của máy - máy tính hướng dẫn của TS Andrew Ng - là Giáo sư bộ
siêu thông minh -một ý tưởng mà vào lúc đó môn Máy tính/Computer Science của Đại học
là không tưởng, như một giấc mơ. Tuy nhiên Stanford này (Andrew Ng - A Chinese Internet
chính niềm tin nung nấu ấy đã đưa Lê Viết Giant Starts to Dream)
Quôc trở thành một trong những người tiên
phong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo có thể
tạo ra một phần mềm hiểu được thế giới hơn
con người đã hiểu.
Sau khi học xong bậc trung học tại trường
Quốc Học Huế, Lê Viết Quốc được học bổng
AusAID sang Úc du học tại Đại học Quốc
gia Úc - ANU, ngành Khoa học máy tính/
Computer Science. Khi lên năm thứ 3, Quốc
chọn Machine Learning, một chuyên ngành
của bộ môn trí tuệ nhân tạo, mô phỏng não bộ
con người để tạo ra phần mềm hoạt động như
con người. Trong quá trình theo học tại Úc, Lê
Viết Quốc nhận thấy rằng các phần mềm trí
tuệ nhân tạo thường phải có sự giúp đỡ và can
thiệp của con người, ví dụ như phải đưa vào

Tại phòng thí nghiệm Đại học Stanford,
Lê Viết Quốc vạch ra một chiến lược mới là
phải xây dựng một phần mềm biết tự học hỏi.
Trong khoảng thời gian này các nhà nghiên
cứu về phương pháp deep learning đã bắt đầu
có những báo cáo với kết quả đầy hứa hẹn,
trong đó sử dụng hệ thống các tế bào thần
kinh nơ-ron. Lê Viết Quốc nhận thấy nếu
muốn tăng tốc độ lên một cách đáng kể, thì
phải xây dựng hệ thống các tế bào neuron
lớn hơn; gấp 100 lần, để có thể xử lý dữ liệu
nhanh gấp ngàn lần. Đó là một cách tiếp cận
rất thực tế và đã thu hút sự chú ý của Google,
nên họ đã thuê anh để kiểm tra hệ thống dưới
sự hướng dẫn của chính giáo sư hướng dẫn
của mình; GSTS Andrew Ng.
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Khi các kết quả nghiên cứu của nhóm
Andrew Ng và cộng sự trong đó có nghiên cứu
của Lê Viết Quốc được công bố thành công
vào năm 2012. Nghiên cứu của nhóm đã gây ra
một cuộc ganh đua tại Facebook, Microsoft, và
các công ty khác hiện đang đầu tư vào phương
pháp nghiên cứu deep learning. Nếu không có
bất kỳ hướng dẫn nào của con người, hệ thống
của Lê Viết Quốc vẫn có phương pháp làm thế
nào để phát hiện được con mèo, con người,
và hơn 3.000 vật thể khác nhau chỉ bằng cách
thu thập và xử lý 10 triệu hình ảnh từ video
YouTube. Hệ thống này đã chứng minh rằng
máy tính có thể học hỏi mà không cần hỗ trợ
từ con người, và đạt đến trình độ mới về tính
chính xác để có thể khởi động xây dựng một
máy tính siêu thông minh.
Công nghệ của Lê Viết Quốc hiện đang
được sử dụng trong phần mềm tìm kiếm hình
ảnh và nhận diện giọng nói của Google. Tuy
máy tính siêu thông minh có thể làm thay
người mà Lê Việt Quốc mơ ước vẫn còn lâu
mới thành tựu. Nhưng ý tưởng làm nên phần
mềm thông minh của Lê Việt Quốc đã đủ cơ sở
để giúp con người đi tiếp con đường hoàn thiện
máy tính siêu thông minh, giúp cho đời sống
con người ngày một tốt đẹp hơn.
Danh sách T35 năm 2014: 35 nhà phát
minh trẻ dưới 35 tuổi
Tất cả 35 người được bình chọn và vinh
danh trong danh sách TR35 năm 2014 này đã
có những ý tưởng “kinh thiên động địa” không
giống ai, nhưng bằng những phương pháp tiếp
cận riêng, họ đã biến ý tưởng thành những kết
quả rất “ cụ thể”, có thể định hình các lĩnh vực
ngành nghề của họ trong nhiều thập kỷ tới.
Đây là những công trình của các nhà khoa
học trẻ nhưng được chia thành nhiều nhóm;

36

một số mang tính Sáng tạo/phát minh vì họ
đang say mê trong việc nghiên cứu & phát
triển công nghệ mới. Một số khác thuộc nhóm
các Nhà Viễn kiến - vì họ là những người trẻ
có tầm nhìn xa trông rộng, đang chứng minh
cho chúng ta thấy làm thế nào công nghệ
mới này có thể sử dụng làm cho con người
có cuộc sống tốt hơn. Một nhóm khác là các
Nhà Nhân đạo đang sử dụng công nghệ mới
để mở rộng cơ hội hoặc thông báo cho chính
sách công. Nhóm Người Tiên phong đang trở
về làm R&D (nghiên cứu & phát triển) những
vấn đề rất cơ bản để đổi mới sáng tạo trong
tương lai. Và cuối cùng những bước đột phá
về công nghệ trên đang và sẽ được các Nhà
Doanh nghiệp tương lai khởi nghiệp. Họ là
những người đang xây dựng các doanh nghiệp
khởi nghiệp dựa trên những công nghệ cao và
mới này.
Tuyển Tập 120 năm Quốc Học Huế hân
hạnh giới thiệu tư duy khoa học mang tính
sáng tạo của 35 nhà khoa học trẻ này với hy
vọng các thế hệ học sinh Quốc Học tiếp nối sẽ
luôn mang một hoài bảo, một giấc mơ lớn, và
cố gắng biến giấc mơ đó trở thành sự thực, vĩ
đại như cựu học sinh Quốc Học Lê Việt Quốc
đã từng mơ, từng khao khát, và đã thực hiện
được sau 20 năm ấp ủ!
Tuy việc xây dựng một máy tính siêu thông
minh hãy còn xa ở phía trước. Nhưng với trí
thông minh, tính ham học, sức làm việc bền
bỉ, và với sự khiêm tốn vốn có của học trò Huế,
Lê Viết Quốc sẽ phải hợp tác rộng rãi để trao
đổi kiến thức với nhiều nhóm khoa học trên
thế giới. Có như thế Lê Việt Quốc mới nhanh
chóng đạt được kết quả cuối cùng, giúp cho xã
hội ngày càng tiến bộ, và con người ngày càng
có một cuộc sống thăng hoa!
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I. Nhóm Nhà sáng chế/phát minh Innovators
Nhóm người trẻ này đang phát minh ra
những thiết bị và công nghệ sẽ định nghĩa lại
làm thế nào chúng ta sống và làm việc.
David He: Phát minh Đồng hồ/máy đo có
thể kiểm soát được huyết áp.

Fadel Adib: Phát minh phương pháp sử
dụng Wifi để theo dõi những người di chuyển ở
trong các phòng khác.

Emily Cole: Làm thế nào để có thể biến đổi
khí CO2 (carbon dioxide) thành một thứ gì đó
hữu ích bằng phương pháp rẻ?

Tanuja Ganu: Phát minh thiết bị đơn giản,
rẻ giúp người tiêu dùng dễ dàng giám sát lưới
điện ọp ẹp của Ấn Độ.

Jinha Lee: Phát minh phương pháp mạnh
hơn để thao tác và tương tác các dữ liệu kỹ
thuật số.

Maria Nunes Pereira: Phát minh phương
pháp vá lỗ hổng ở trái tim của trẻ sơ sinh bị
bệnh.

Tak-Sing Wong: Nghiên cứu loài “cây ăn
thịt - Carnivorous plant” đã truyền cảm hứng
cho giải pháp về vấn đề “dính”.
II. Nhóm Doanh nhân - Entrepreneurs
Những nhà sáng chế trẻ đang tạo ra những
business để hoàn thiện thị trường hơn hoặc
tạo ra những ngành mới.

Shyam Gollakota: Phát minh công nghệ
thiết bị đo đạt điện không dây không cần pin.
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IV. Nhóm các nhà (hoạt động) Nhân
đạo - Humanitarians
Nhóm những người trẻ đang cải thiện
cuộc sống và mở rộng cơ hội bằng cách áp
dụng công nghệ theo những cách rất mới lạ.
Miles Barr: Giám đốc điều hành CEO của
một công ty khởi nghiệp về năng lượng mặt trời
bạn chưa bao giờ thấy.

Ayah Bdeir: Liên kết các khối điện tử với
nhau bằng kết nối nghệ thuật và kỹ thuật.

Rand Hindi: Hướng dẫn cuộc sống của bạn
bằng cách sử dụng sức mạnh của dữ liệu lớn.

Palmer Luckey: Phương pháp tính toán có
thể làm giá cả phải chăng, thực tế hợp với người
tiêu dùng.

Michael Schmidt: Tự động hóa dữ liệu.

Bret Taylor: Nguyên Giám đốc Kỹ thuật
CTO của Facebook đang xây dựng ý tưởng mới
về word processor.

Severin Hacker: Phương pháp mới để việc
học ngôn ngữ trên trang Web dễ tiếp cận hơn

Sarah Kearney: Nhà tài chính sáng tạo các
cơ sở để đầu tư vào năng lượng sạch.

Le Quoc Viet: Truyền cảm hứng về cách
tiếp cận tốt hơn để khỏi phải thất vọng khi chờ
máy tính tìm hiểu sư vật.

George Ban-Weiss: Là giáo sư Đại học
USC người đang nghiên cứu chính sách về khí
hậu và ô nhiễm ảnh hưởng đến bang California.

Kuang Chen: Nghiên cứu một phương
pháp mới để có dữ liệu cho thời đại số nhưng
không dùng hồ sơ giấy.

III. Nhóm các nhà Viễn kiến - Visionaries
Nhóm những người trẻ đang xây dựng ý
tưởng làm thế nào để Công nghệ (mới) có thể
giải quyết những vấn đề lâu dài của con người.
Aaron Levie: Người sáng lập ra chiếc Hộp
- Box muốn cấu hình lại cách chúng ta làm việc.

Rumi Chunara: Xử lý các thông tin quan
trọng để dự đoán sớm các ổ dịch bệnh.
Alex Ljung: SoundCloud đang thay đổi
phương pháp thực hiện âm nhạc.
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Manu Prakash: Phát minh giàu trí tưởng
tượng để giải phóng ý tưởng từ tháp ngà khoa học.

Kurtis Heimerl: Thiết kế các hộp rẻ tiền có
thể giúp phủ sóng di động đến cho hàng tỉ người
đang thiếu.

Julie Shah: Là giáo sư của Đại học MIT
đang biến con robot thành đồng nghiệp lý tưởng
cho con người

Santiago Villegas: Hệ thống báo cáo trực
tuyến khuyến khích nạn nhân tội phạm và các
nhân chứng lên tiếng.
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V. Nhóm các nhà tiên phong - Pioneers

Đã đến lúc chúng ta

Nhóm 9 nhà tiên phong trẻ nghiên cứu và
cung cấp không gian rộng rãi của khoa học để
khám phá sự đổi mới.

Nên uống trà xanh

Kay Tye: Xác định như thế nào về sự kết
nối giữa các vùng của não bộ liên quan đến cảm
xúc “lo lắng”.

Nguyễn Quốc Vọng
Emily Balskus: Cung cấp kiến thức chính
xác của các vi khuẩn đường ruột có thể dẫn đến
phương pháp trị liệu tốt hơn cho các bệnh mãn
tính.

Duygu Kuzum: Truyền cảm hứng về con
“chip thần kinh - chip Brain” để có thể xử lý máy
tính tốt hơn, và (sử dụng cho phương pháp phẫu
thuật) cấy ghép thần kinh.

Quốc Học 1961 - 1964

Jonathan Viventi: Một giao diện có độ
phân giải cao cho thấy các “cơn bão não-brain
storm” của người bị co giật.

Kathryn Whitehead: Một hệ thống tìm
kiếm đã phát hiện các hạt nano có thể cải thiện
việc phân phối thuốc (trong người bệnh nhân)

Megan McCain: Con chip mở đường ở trái
tim để dùng cho thuốc tim mạch cá nhân.
Hui Wu: R&D một loại pin rẻ hơn và mạnh
hơn có thể giúp làm giảm ô nhiễm bầu không
khí ô nhiễm chết người của Trung Quốc.

Maryam Shanechi: Sử dụng thuyết điều
khiển để xây dựng giao diện tốt hơn cho bộ não.
Guihua Yu: gel điện tử có thể dẫn đến các máy
cảm biến và các loại pin giống như mô sinh học.
Ban thực hiện - Tháng 6 năm 2016

N

guyễn Quốc Vọng sinh năm 1946 tại
Huế, chánh quán làng Phước Yên, huyện
Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Học
trường An Cựu Tây (1952-1957), Hàm Nghi (1957-1961),
Quốc Học (1961-1964), Huế. Sau khi tốt nghiệp Kỹ sư
Nông nghiệp (1964-1968), Nguyến Quốc Vọng được
học bổng Monbusho sang Nhật du học (69), tốt nghiệp
Thạc sĩ (1969-1972) và Tiến sĩ Nông nghiệp sinh vật học
tại Đại học Tokyo (1972-1977). Nguyễn Quốc Vọng làm
việc tại Công ty hạt giống Takii trước khi định cư ở Úc
năm 1980.
Tại Úc, Nguyễn Quốc Vọng được Bộ Nông Nghiệp
NSW tuyển dụng làm chuyên viên nghiên cứu tại
Trung tâm Xuất sắc rau quả nhà kính, Viện nghiên cứu
Gosford (1980-2007) về tạo giống rau quả và trà xanh
cho thị trường Úc và châu Á - đặc biệt thị trường Nhật
Bản. Ông cũng được mời làm giảng viên thỉnh giảng tại
Đại học Western Sydney, Richmond NSW. Công trình
nghiên cứu gần 30 năm của Nguyễn Quốc Vọng đã góp
phần phát triển ngành rau quả và trà xanh trong nước,
tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản của Úc lên hàng
trăm triệu đô la mỗi năm. Ông được mời làm thành viên
Hội đồng tư vấn RIRDC cho chính phủ Úc về Rau Quả
châu Á (2006-2009).
Năm 2006 Nguyễn Quốc Vọng được Viện Khoa
học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Bộ NN&PTNT mời về
làm cố vấn cao cấp, xây dựng Quy trình sản xuất nông
nghiệp tốt VietGAP cho rau quả, chè, mật ong, bò sữa,
lợn, gia cầm, và làm chuyên gia tư vấn cho nhiều dự án

của WB, ADB, Úc, Mỹ, và Canada giúp Việt Nam phát
triển nông nghiệp. Ông đã tham gia giảng dạy tại các
Đại học Cần Thơ, Nông Lâm Huế, Nông nghiệp Hà
Nội, và có hơn 200 công trình nghiên cứu đăng trên
các Tạp chí khoa học chuyên ngành ở Nhật, Úc, Mỹ
và châu Âu.
Nguyễn Quốc Vọng hiện là Giáo sư kiêm nhiệm/
Adjunct Professor của trường Khoa học Ứng dụng,
Đại học RMIT ở Melbourne bang Victoria, và đang
sinh sống tại Tp Sydney, bang NSW, Úc.
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1. Trà xanh trong cuộc sống chúng ta
Người Úc rất thích uống trà, bắt chước
người Anh đặt lệ uống trà theo giờ. Buổi
sáng đến sở chưa nóng máy thì đã đến10 giờ:
morning tea! Buổi chiều công việc đang ngon
trớn lại đến 3 giờ: afternoon tea! Lúc mới sang
Úc ai cũng ngán giờ tea time này vì đây là
khoảng thời gian bị cả sở tra tấn với đủ loại
câu hỏi trên trời dưới đất. Nhưng sau đó, khi
đã trở thành “lão làng” thì tea time là giờ anh
em bù khú buôn dưa lê với nhau, rất vui!
Trà không lạ gì với chúng ta bởi vì đó là
thức uống quan trọng đứng thứ nhì sau nước.
Trên thế giới, mỗi ngày đã có đến 18-20 tỷ ly
trà được sử dụng (Golding et al. 2006). Tuy
nhiên trong ba loại trà chủ yếu là trà xanh, trà
đen và trà Ô long, thì người Úc chỉ uống trà
đen với phong cách y như người Anh; trà thêm
chút sữa, chút đường gọi là Trà sữa. Hoặc có
chút đường và thêm một lát chanh gọi là Trà
chanh. Nhưng sau này, khi bệnh tiểu đường,
béo phì trở nên có vấn đề thì người Úc không
thêm đường sữa gì nữa mà chỉ uống mỗi trà.
Nhưng vẫn trà đen! Mà cũng không phải chỉ
người Úc, hầu như tất cả các nước tiên tiến ở
phương Tây - trừ người Nhật - đều uống trà
đen. Trong 3-4 triệu tấn trà sản xuất mỗi năm
thì trà đen được tiêu thụ nhiều nhất, chiếm
khoảng 75% thị trường thế giới trong khi trà
xanh chỉ chiếm khoảng 21-25% và trà Ô long
chiếm 3-5%, mặc dù theo cổ sử thì trà xanh đã
có mặt rất lâu; có đến ba bốn ngàn năm trước
với đủ thứ Trà Kinh, rồi Trà Đạo, Trà Nô…
được người đời tán tụng!
Nhưng tại sao trà đen lại được ưa chuộng
đến vậy?
Hãy bỏ qua những truyền thuyết thực hư
không rõ cho rằng trà xanh do vua Thần Nông
tìm thấy khi ông phát hiện một vài lá chè rơi
vào bình nước đang đun, làm vị nước ngon
tuyệt hẳn đi. Vua cho chép trong cuốn ký sự
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‘Pen Tsao’ (2735 BC) rằng “nước chè làm đỡ
khát, không buồn ngủ. Chè còn làm tinh thần
thêm sảng khoái” (Lê Văn Hưu 1697). Hay
chuyện Bồ Đề Đạt Ma ngủ quên trong buổi
tọa thiền đến nỗi bực tức cắt hai mi mắt vứt
xuống đất hóa thành hai bụi chè (Trần Ngọc
Thêm, 2005). Nhưng ký sự đầu tiên được ghi
trên sử là cuốn ‘Đồng Ước’ của Oho (Vương
Bảo) thời Tuyên Đế nhà Tiền Hán (206BC 8AD) viết vào năm Thần Tước thứ ba (năm
59 trước Công nguyên) rằng “trà được mua ở
Vũ Đô. Khi uống thì nấu sôi thành nước trà”.
Vũ Đô là tên một ngọn núi ở huyện Miên Trúc
tỉnh Tứ Xuyên (Muramatsu 1992). Sau đó,
trong ký sự của Kuo Po viết vào năm 350 có
mô tả “nước trà làm từ lá chè đun sôi... trà làm
bớt đau nhức” (Schapira et al. 1996). Như thế
nếu căn cứ vào cổ sử của Trung Hoa, thì trà
đã có mặt từ ba bốn ngàn năm trước, hoặc ít
nhất cũng được 2.075 năm kể từ khi Vương
Bảo viết ký sự về trà.

xanh của Trung Hoa sang Âu châu (Willson
1992). Thoạt đầu trà xanh chỉ được dùng trong
giới qúy tộc, nhưng kể từ năm 1657, khi món
trà xanh có trong thực đơn của quán cà phê
nổi tiếng Garraways Coffee House ở Luân
Đôn thì trà mới trở nên thức uống phổ biến
ở Âu châu, đặc biệt Anh quốc. Tuy nhiên vì
thị trường ngày một to lớn, mà việc cung cấp
trà do nhà buôn Hà Lan độc quyền buôn bán,
không thể cung cấp hàng kịp thời, cho nên
năm 1689 công ty East India - Đông Ấn của
Anh ra đời, trực tiếp buôn trà xanh từ Trung
Hoa sang Anh.
Tại sao trà xanh lại biến thành trà đen?

Nhưng mãi cho đến đời Đường (618907), khi Lục Vũ viết cuốn “Trà Kinh” vào
năm 760 gồm ba cuốn Thượng, Trung, Hạ ghi
chép rành mạch tất cả chi tiết liên quan đến
trà xanh từ nguồn gốc, giống, cách trồng cho
đến cách chế biến, cách uống và lợi ích của trà
về mặt y dược, thì lúc đó trà xanh mới thực
sự phổ biến, “được”vua quan đặt lệ nộp thuế
(Schapira et al. 1996) và trở nên một mặt hàng
buôn bán quan trọng cùng với tơ lụa và đồ
gốm trên con đường tơ lụa nổi tiếng của Trung
Hoa thời bấy giờ.

Trong suốt hơn 200 năm buôn bán trà
xanh với Trung Hoa, người Tây phương thấy
việc làm ăn buôn bán này ngày càng gặp nhiều
vấn đề khó khăn nhức nhối. Thứ nhất là cách
trồng chè trong những nương chè nhỏ xíu với
kiểu chế biến thủ công ở Trung Hoa đã không
đáp ứng được yêu cầu to lớn về số lượng. Thứ
hai là phương pháp chế biến kiểu “bánh trà”
không được cải thiện nên chất lượng kém,
luôn bị mốc meo trong những chuyến hải
hành dài cả nửa năm từ Trung Hoa sang châu
Âu. Cuối cùng là những khó khăn trong vấn
đề giao dịch mua bán với giới quan lại Trung
Hoa vốn cửa quyền, tham nhũng, hối lộ. Tất
cả những yếu tố đó nhen nhúm dần trong đầu
những thương nhân Tây phương một yêu cầu
tha thiết mới: cần phải có một nguồn sản xuất
khác phong phú hàng hóa hơn, chất lượng cao
hơn, và dễ dàng mua bán hơn.

Thế mà gần cả ngàn năm sau, người Tây
phương mới biết đến trà xanh qua ký sự
“Voyages and Travels” xuất bản năm 1559.
Tuy vậy cũng phải cho đến khi Jan Hugo van
Linschooten, một nhà hàng hải Hà Lan, hết
lời ca ngợi món Trà Đạo trong cuốn nhật ký
du lịch sang Nhật của ông xuất bản năm 1595,
thì các tàu buôn Hà Lan mới bắt đầu buôn trà

Vào năm 1788, công ty Đông Ấn được
báo cáo rằng ở tỉnh Assam miền bắc Ấn Độ
có một loại chè hoang giống như cây chè ở
Trung Hoa. Mặc dù Ấn Độ lúc đó là thuộc
địa của Anh, nhưng công ty không quan tâm
mấy đến báo cáo này. Phải đợi đến 5 năm
sau lúc mà công ty bị mất độc quyền mua
bán trà vào năm 1833, cộng thêm với những
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khó khăn trong thương mãi với chính quyền
Trung Hoa, thì công ty mới thực sự để ý đến
cây chè hoang ở tỉnh Assam, và đặt kế hoạch
xây dựng một vùng sản xuất mới có thể chủ
động nguồn hàng. Năm 1834, công ty Đông
Ấn thành lập một Ủy ban Trà để nghiên cứu
những dự án khả thi sản xuất trà. Uỷ ban cử
G.J. Gordon đi Trung Hoa để mua giống, học
nghề và mời thợ. Ủy ban mời Charles Bruce
làm Giám đốc chương trình R&D trà, đặt
nhiều thí điểm ở tỉnh Assam để khảo nghiệm
các giống trà Gordon mang về từ Trung Hoa.
Sau bao năm theo dõi, người ta thấy những
cây trà gốc Trung Hoa sinh trưởng không
mấy tốt so với những cây trà hoang Assam
bản xứ. Từ kết quả đó, công ty cho xây dựng
một hệ thống “đồn điền” trà, phần lớn với
giống gốc Assam. Khác với các nương trà
nhỏ manh mún ở Trung Hoa, đồn điền trà
ở Ấn có diện tích lớn, nên khi lá chè thu hái
xong, mang về công trường để chế biến, thì
lá đã héo và bị lên men. Lá chè héo lên men
sau khi chế biến không còn màu xanh mà đã
chuyển sang màu đen. Lúc pha, nước trà màu
đỏ sánh khác hẳn với nước trà xanh, nhưng
lại có mùi vị đặc biệt thơm ngon: Trà Đen
kiểu Tây phương ra đời!
Tháng 12 năm 1837, lô trà đen đầu tiên
được sản xuất từ một giống trà mới (được đặt
tên là loài phụ Camelia sinensis var. assamica),
trên một quê hương mới (Ấn Độ), bằng một
phương pháp mới (lên men) được chuyển
xuống Calcutta để sau đó không lâu, chuyến
tàu lịch sử ‘Calcutta’ đã hân hạnh chở những
kiện trà đen đầu tiên từ Ấn Độ sang Anh
Quốc. Tàu cập bến Luân Đôn tháng 11 năm
1838. Qua ngày 10 tháng Giêng năm 1839,
tám kiện hàng trà đen đầu tiên sản xuất ở Ấn
Độ được đem bán đấu giá tại phòng thương
mãi Mincing Lane, Luân Đôn với sự quan tâm
đặc biệt của mọi giới.
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Xây dựng ngành trà tại tỉnh Assam vào
năm 1834, sản xuất tám kiện hàng trà đen đầu
tiên và đưa đi xuất khẩu cuối năm 1837, đấu
giá đầu năm 1839 - tức là 6 năm sau khi “khởi
nghiệp” - trà đã được mọi giới ở Anh “quan
tâm đặc biệt”. Không biết có phải vì tính ưu
việt về chất lượng của trà đen Ấn Độ so với trà
xanh Trung Hoa hay không? Nhưng rõ ràng
từ nay Tây phương đã có một loại trà mới: Trà
đen, mà bằng sáng tạo trong chế biến, thay đổi
trong cung cách thưởng thức. Và qua phương
tiện quảng cáo, tiếp thị của người Tây phương
- nói đúng hơn là người Anh - đã tạo một ấn
tượng khó cưỡng cho phong cách uống trà
đen: thượng lưu, trí thức, sang trọng, trẻ trung
(trà Lipton và Twinning đều là sản phẩm của
hai công ty trà Anh quốc). Để đến hôm nay
trà đen được yêu chuộng vượt trội, chiếm đến
ba phần tư thị trường trà thế giới mà chẳng hề
có một Trà Kinh nào tán dương. Chỉ có quảng
cáo hay!
Nhưng có phải Trà đen có giá trị cao nên
mới chiếm lĩnh thị trường to đến như vậy
không? Hoàn toàn không!
Trong khoảng ba bốn thập niên trở lại đây,
đã có hơn 2000 bài báo khoa học nghiên cứu
về trà và hầu như tất cả các nghiên cứu đều đi
đến một kết luận chung là trà xanh mới thực
sự mang đến lợi ích cho sức khỏe con người.
Giá trị y dược của trà xanh mà các nghiên cứu
nói đến chính là hàm lượng Catechins trong
hợp chất Polyphenols ở trà xanh nhiều gấp ba
lần so với trà đen.
Polyphenols là một hợp chất chống oxy
hóa (antioxidant) có nhiều trong trái cây, rau
cải, khoai tây, tỏi và một số các thức ăn khác.
Trong trà, hơn 75% polyphenols là hợp chất
Catechins.
Catechins mới chính là hợp chất then
chốt có khả năng ngăn ngừa việc hình thành
tế bào ung thư, giảm lượng cholesterol trong
máu; chống bệnh tim mạch, tai biến và huyết
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áp (Paul Roach et al. 2004, Khan and Mukhtar
2007, Vuong et al. 2010, 2011, 2012). Trà xanh
còn được các nghiên cứu báo cáo có đặc tính
chống khuẩn, vi-rút, tiểu đường. Trà xanh
cũng có lượng sinh tố B và C cao. Catechins
có trong rượu vang, lá cây bạch quả (Gingko
biloba) và vỏ tùng.
Tuy hàm lượng Catechins có nhiều trong
lá chè tươi, và không khác nhau mấy ở hai loài
phụ Camelia sinensis var. sinensis và C. sinensis
var. assamica, nhưng qua quá trình chế biến,
lượng Catechins bị thay đổi hẳn (Collins 1997)
để đưa đến kết quả như sau:
 Trà xanh - green tea: Trà xanh chứa 1536% catechins. Lý do là vì ngay sau khi hái
búp chè được diệt men ngay bằng cách hấp
(steam) hoặc sao/xào (roast) ở nhiệt độ cao.
Trà xanh làm từ cây chè loài phụ C. sinensis
var. sinensis có lá nhỏ, cây dạng bụi, chịu khí
hậu lạnh ôn đới. Cây chè Camellia sinensis var.
sinensis xuất xứ từ Vân Nam - Trung Hoa và
(có thể) vùng bắc Đông Nam Á cổ đại (Trần
Ngọc Thêm, 2005) trong đó có các tỉnh miền
bắc Việt Nam. Nhật, Trung Quốc là những
nước sản xuất nhiều trà xanh.
 Trà đen - black tea: Trà đen chứa 3-10%
catechins. Lượng catechins thấp là vì lá chè
sau khi hái được cho lên men hoàn hoàn trước
khi chế biến. Trà đen làm từ cây chè loài phụ
Camellia sinensis var. assamica xuất xứ từ Ấn
Độ có lá lớn, cây dạng cao, chịu khí hậu nóng
nhiệt đới. Ấn Độ, Sri Lanka, Kenya là những
nước sản xuất nhiều chè đen.
 Trà Ô long - oolong tea: Trà Ô long
chứa 8-20% catechins, là loại trà lên men bán
phần và được chế biến từ một trong hai loài
chè phụ; hoặc sinensis hoặc assamica nói trên
tùy theo cơ sở sản xuất.
Trà Việt Nam có tỷ trọng 62% trà đen, 36%
trà xanh, 2% là các loại trà khác trong tổng sản
lượng 180.000 tấn chè chế biến của cả nước
(Nguyen QV et al., 2012).

TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 120 NĂM QUỐC HỌC - HUẾ

Tác dụng y dược của trà xanh: Tại sao trà
xanh ngừa được chứng ung thư?

kết thành các tế bào và bướu ung thư (Jankun
et al.1997).

Có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh ung
thư. Tuy nhiên về bệnh trạng, các nhà nghiên
cứu đều đồng ý rằng ung thư có hai thời kỳ:
thời kỳ sơ khởi và thời kỳ phát bệnh. Vào
thời kỳ đầu, những chất gây bệnh như thuốc
lá, phóng xạ, hóa chất, tia tử ngoại hoặc ‘free
radicals’ đột nhập vào tế bào, cưỡng chế DNA
làm theo một mệnh lệnh mới không giống
trình tự cũ, tạo thành những tế bào ung thư
đầu tiên. Sau một thời gian có khi cả tháng
hay cả năm, các tế bào của cơ thể hoạt động
một cách không kềm chế, tạo nên những bướu
ung thư, tiêu diệt dần các tế bào và cơ quan
trong cơ thể dẫn đến tử vong. Khi còn khỏe,
hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể có thể tiêu
hủy tế bào ung thư đầu tiên. Nhưng khi yếu,
sự phát hiện tế bào ung thư đầu tiên thường
dẫn đến sự hình thành bướu ung thư ngay sau
đó, chuyện tử vong chỉ là vấn đề thời gian.

Cho đến nay, khoa học đã chứng minh
được rằng trà, hữu hiệu nhất là trà xanh, có
khả năng ngừa được ung thư da, bao tử, lá
lách, phổi, ruột và tiền liệt tuyến. Một thí
nghiệm gần đây ở Hoa Kỳ (Taylor 1998) cho
thấy chỉ cần cho chuột bạch uống mỗi ngày
một ít EGCg, cũng đã có thể giúp chúng tránh
được ung thư gan. Đối với con người, lượng
‘một ít’ này tương đương với khoảng 6-8 ly trà
xanh/ngày.
Trà xanh là món thuốc rẻ nhất cho bệnh
tim và giảm Cholesterol
Cholesterol là một loại chất béo cần cho cơ
thể của con người. Cholesterol tạo vỏ tế bào,
tạo lớp bao che các sợi thần kinh... nhưng nếu
có quá nhiều cholesterol lại là điều không tốt.

Trong thế giới tự nhiên, có rất nhiều chất
có thể giúp con người chống được ung thư.
Một trong những chất đó là chất chống oxyt
hóa (antioxidant). Antioxidants thường hay
nói tới là Vitamin A, C, E, chất Bioflavonoids
và Polyphenols.

Trong máu, cholesterol kết hợp với
protein và chất béo, tạo thành lipoproteins để
di chuyển khắp nơi trong cơ thể. Có hai loại
lipoproteins: loại High Density Lipoproteins
(HDL) và Low Density Lipoproteins (LDL).
HDL mang cholesterol thoát ra khỏi mạch
máu nên được gọi là ‘cholesterol tốt’ trong khi
LDL thì lại để cholesterol bám dần trên vách
mạch máu nên gọi là ‘cholesterol xấu’. Khi
cơ thể có quá nhiều LDL, vách mạch máu bị
đóng dày làm nghẽn không cho máu di chuyển
được, đưa đến chứng tụ đông huyết cầu trong
mạch máu, dẫn đến bệnh tim và các cơn đột
quỵ nguy hiểm khác.

Trà xanh chứa một lượng rất lớn
polyphenols, chủ yếu là Catechins. Có 4 loại
Catechins, trong đó catechin có tính chống
ung thư hữu hiệu nhất là Epigallocatechin
gallate (EGCg). Chất này có đến 59.1% trong
trà xanh, là một lượng EGCg rất lớn không có
loại thức ăn nào sánh kịp! Chính EGCg có khả
năng kết hợp thành men uPA, ngăn chận sự

Để di chuyển LDL, cần có một phân tử kết
hợp gọi là Receptor molecules. Phân tử này nối
với LDL và mang chúng thoát đi, khỏi bị đọng
trong mạch máu. Nghiên cứu gần đây của Cơ
quan CSIRO và Đại học South Australia ở Úc
đã chứng minh rằng Catechins trong trà xanh
có đủ chức năng như một receptor molecules.
Trà xanh không những giúp chống bệnh tim

Để chống sự phát triển tế bào ung thư,
cơ thể cần một số men (enzymes) hầu ngăn
chặn sự hình thành tế bào hoặc bướu ung thư.
Một trong những men đó là men urokinase
(uPA) (Jankun et al. 1997).
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mà còn làm giảm cholesterol trong máu. Tổng
hợp nhiều nghiên cứu về tác dụng hiệu quả
của trà xanh trên bệnh tim mạch, các nhà khoa
học Úc đã kết luận, đăng trong tờ ‹Campus
News› ngày 3 tháng 11 năm 1997 rằng “Người
Úc cho đến nay có thói quen chỉ uống trà đen,
không uống trà xanh. Nhưng nếu biết rằng đã
có 150 người Úc chết vì bệnh tim mỗi ngày, thì
đã đến lúc nước Úc nên xem trà xanh là một
thức uống hàng ngày” (Collins 1997).
Trà xanh và đội quân vi khuẩn giết người
Trong những ngày tháng 7 năm 1996 tại
thành phố Osaka, dân Nhật như lên cơn sốt,
bị đặt trong một bầu không khí hết sức căng
thẳng: liên tiếp hai hôm liền, năm sự kiện ngộ
độc thực phẩm liên tục xãy ra ở các trường học,
viện dưỡng lão, quán ăn... mà nguyên nhân chỉ
vì ăn phải giá kaiware nhiễm vi khuẩn E. coli
0157. Kaiware là một loại giá ăn sống, làm từ
hạt củ cải trắng.
Ngay sau đó nhóm nghiên cứu của giáo sư
Yoshikawa thuộc Đại học Nha khoa Nippon,
Tokyo đã làm một loạt thí nghiệm để kiểm
chứng tác dụng của trà xanh trên sự phát triển
của khuẩn E. coli 0157. Yoshikawa cho cấy
khuẩn E. coli 0157 trên nhiều môi trường trong
đó có hai môi trường trà xanh. Kết quả cho thấy
chỉ 24 giờ sau, trong khi E. coli phát triển rất
mạnh ở các môi trường khác nhưng trên hai môi
trường trà, chúng đã bị hoàn toàn tiêu diệt chỉ
trong vòng 5 giờ đồng hồ sau khi cấy (Toda et
al.1989). Từ kết qủa nầy, khoa học đã chứng
minh chính trà xanh mới là chất chống được
sự phát triển của khuẩn E. coli 0157. Chính phủ
Nhật từ lâu đã khuyến cáo dân chúng nên dùng
trà xanh và không ngạc nhiên khi thấy trên bàn
ăn của món cá sống sushi bao giờ cũng có một
ly trà xanh nóng hổi!
Catechins trong trà còn có thể chống được
khuẩn Vibrio cholerae gây bệnh dịch tả (Toda
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et al.1989), khuẩn Clostridium botulinum gây
ngộ độc từ xúc xích, thịt nguội (Hara 1993).
Tuy nhiên có một điều cần chú ý là
Catechins trong trà có khả năng kết-nối-vớisắt/iron-binding có trong thực phẩm nên ức
chế sự hấp thu của sắt vào cơ thể (Zijp et al.
2000; Quan et al. 2011), do vậy những người
thiếu chất sắt không nên uống trà ngay sau
bữa ăn.
2. Nghiên cứu & phát triển trà xanh cho
nước Úc: Tại sao?
Theo thống kê, tim mạch là nguyên nhân
gây tử vong lớn nhất của nước Úc với 3,5
triệu người mang bệnh và hơn 150 người tử
vong mỗi ngày (Collins 1997; Nichols 2014).
Vì người Úc có thói quen uống trà đen nên
cần phải thay đổi thói quen từ trà đen sang trà
xanh để giúp giảm thiểu bệnh tim mạch. Đó là
một sứ mệnh đặc biệt của các nhà nghiên cứu
và cũng là trách nhiệm của chính phủ Úc đối
với sức khỏe dân tộc mình.
Mỗi năm thế giới tiêu thụ khoảng 3 - 4
triệu tấn trà trong đó có khoảng 600.000 tấn
trà xanh, được sản xuất và tiêu thụ nhiều nhất
ở Trung Quốc và Nhật Bản. Thị trường trà
Nhật Bản có trị giá khoảng 8 tỷ đô la Mỹ gồm
100.000 tấn trà xanh sản xuất trong nước cộng
với 56.234 tấn trà nhập khẩu (Nguyen 2006).
Người Nhật chỉ thu hái trà 3, 4 lần trong năm
và cho rằng trà Xuân mới là trà ngon và chất
lượng nhất. Do vậy trà xuân, thu hái khoảng
tháng 3, 4 gọi là trà số một - Ichibancha. Trà
hái lần hai khoảng 45 ngày sau gọi là trà
hai - Nibancha. Trà hái lần ba gọi là trà ba Sambancha, và lần thứ tư cũng là lần sau cùng
gọi là Shutobancha hay Bancha. Mặc dù có đến
4 lần thu hoạch nhưng Ichibancha có giá rất
cao, chiếm đến 60% tổng giá trị 4 lần cộng
lại cho nên nông dân xem Ichibancha là chủ
yếu, quyết định sự thành bại của việc trồng trà
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trong năm. Rất tiếc, người Nhật chỉ thưởng
thức trà ngon Ichibancha được trong 3 tháng:
đó là tháng 4, 5 và 6 trong khi vào mùa đông,
dịp Tết - là thời gian người Nhật sử dụng trà
nhiều nhất vì đó là mùa lạnh uống trà nhiều,
mùa Tết biếu xén quà cáp nhiều, lượng tiêu
thụ trà nhiều gấp 3- 4 lần bình thường - thì lại
không có Ichibancha.

Mặc dù có rất nhiều sản phẩm trà xanh
bày bán ở thị trường Nhật Bản như sencha,
fukamushicha, gyokurocha, matcha/tencha,
genmaicha, hojicha, và bancha, dự án nghiên
cứu của Úc chỉ nhắm đến 3 sản phẩm: trà rời
sencha, trà bịch genmaicha, và trà đóng chai
(Hình 1 & Hình 5).

Nước Úc nằm ở phía nam bán cầu nên có
thể sản xuất Ichibancha vào tháng 10 (là mùa
xuân) để tiêu thụ cho tháng 11, 12 và tháng
Tết. Nếu Úc sản xuất trà xanh để xuất khẩu
sang Nhật Bản thì đây là hướng đi đầy ưu thế
vì sẽ không cạnh tranh, mà chỉ bổ xung cho thị
trường Nhật đang thiếu Ichibancha.

Trà xanh được đưa vào Nhật đầu tiên là
vào năm 729 (Taylor 1998) do các vị sư Nhật
Bản sang Trung Hoa tu học mang về, vì trong
các buổi đại giới đàn, có khi kéo dài đến cả
bốn, năm ngày, các vị tu sĩ đã khám phá rằng
trà không những là một môn thuốc hay mà còn
làm cho họ tỉnh táo hơn trong các buổi ngồi
thiền. Trà đem về Nhật thoạt đầu được trồng
trong khuôn viên chùa, cũng được chế biến
thành những “bánh trà” theo phương pháp của
Lục Vũ. Trong cuốn “Nhật Bản Hậu Ký” viết
vào năm 815 có đoạn ghi “nhân dịp viếng thăm
chùa Sùng Phúc, Thiên hoàng Saga (Sai Ngã 809-823) được Đại sư Eichu (Vĩnh Trung) dâng
biếu trà. Thiên hoàng đẹp ý, sai đem về trồng
trong hoàng cung, hàng năm dùng trà làm quà
biếu”. Đến năm 1191, Thiền sư Eisai (Vinh Tây)
nhân chuyến du học sang Trung Hoa, đem về
một ít hạt giống trồng thử tại núi Seburui (Bối
Chấn Sơn), sau đó tặng một ít để trồng ở chùa
Kozanji (Cao Sơn Tự) ở kinh đô Kyoto. Chính
thiền sư Eisai là người đã bỏ rất nhiều công
phu để cải thiện cách chế trà của Lục Vũ, phổ
biến dạng trà búp phơi khô (sencha), mở đầu
cho loại trà xanh Nhật cơ bản ngày nay. Thiền
sư Eisai cũng là người hoàn thiện cách trồng
và chế biến ra loại matcha - “mạt trà/trà bột
từ sencha và hệ thống hóa lớp lang trong khi
uống trà dựa theo bốn điểm Hòa (wa), Kính
(kei), Tinh (sei), Tịch (jaku) của Thiền học, để
sau này Senno Rikyu (Thiên Lợi Hưu) hoàn tất
việc uống trà xanh của Nhật thành một đạo:
Trà Đạo (Cha no yu hay Sado). Năm Tensho

Nghiên cứu & phát triển Trà xanh cho
nước Úc do vậy nhằm 2 mục đích: 1) giảm
thiểu bệnh tim mạch cho dân Úc; và 2) tăng
kim ngạch xuất khẩu cho nước Úc. Tuy nhiên
muốn được như vậy, ichibancha của Úc cũng
phải có chất lượng tương đương với ichibancha
của Nhật. Đây là thách thức lớn mà ngành trà
Úc bắt buộc phải vượt qua.
Quá trình nghiên cứu và phát triển trà
xanh của Úc
Úc nghiên cứu trà xanh từ những năm
1990s bắt đầu từ bang Tasmania (Monks 1998),
rồi sau đó các bang Victoria (Gerber 2004),
Western Australia (Burt 2004), NSW (Nguyen
et al. 2004) đều có dự án nghiên cứu về trà
xanh. Vì tất cả đều định hướng thị trường Nhật
Bản nên các chương trình nghiên cứu đã có chủ
trương R&D tương đối giống nhau. Đó là:
1) Tất cả các bước trong chuỗi giá trị hình
thành nên sản phẩm như Giống, Canh tác,
Thu hoạch, Chế biến v.v… đều phải từ Nhật,
theo công nghệ Nhật;
2) Chất lượng trà phải được đánh giá theo
tiêu chuẩn chất lượng Nhật;
3) Tiếp thị vào thị trường Nhật nên do
công ty Nhật đảm đương.

Lịch sử trà xanh Nhật Bản
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(Thiên Chính) thứ 15 (1587), Thiên hoàng
Toyotomi Hideyoshi (Phong Thần Tú Cát 1536-1598) cho khai trương Đại Trà Quán
ở phố Kitano ở kinh đô Kyoto để đại chúng
hóa món trà xanh. Và cũng chính nơi đây nhà
hàng hải Hà Lan Jan Hugo van Linschooten đã
có dịp thưởng thức và hết lời ca ngợi món Trà
Đạo trong cuốn “Nhật Bản du lịch ký” của ông
xuất bản năm 1595, để sau đó các tàu buôn Hà
Lan mới bắt đầu buôn trà xanh của Trung Hoa
sang Âu châu (Willson 1992).
Tuy có xuất xứ từ Trung Hoa nhưng người
Nhật đã tạo ra một thương hiệu khác cho việc
uống trà của mình: Trà đạo - Cha no yu/Sado/
Chado - the Way of Tea/Japanese tea ceremony.
Cũng nhờ Trà đạo, người Tây phương mới biết
đến Trà xanh Trung Hoa!
3. Kết quả: Trà xanh Úc đi vào thị trường
Nhật Bản bằng Chất lượng!
Thị trường trà Nhật Bản có trị giá khoảng
gần 8 tỷ USD/năm. Thị trường này nhập khẩu
khoảng 200 triệu USD (2010) và vẫn phải
nhập khẩu mỗi năm để duy trì lượng tiêu thụ
khoảng 140.000 tấn cho người tiêu dùng Nhật
Bản. Nhật Bản tiêu thụ 3 loại trà: trà xanh, trà
đen và trà Ô long, nhưng tiêu thụ trà xanh là
chủ yếu, khoảng 100.000 tấn/năm, nhiếu gấp
4 lần so với chè đen.

Ngành trà Nhật Bản đề cao và xem trọng
chất lượng của từng khâu trong chuỗi giá trị
trà, từ khâu giống, phương pháp trồng, thu hái
búp chè, chất lượng búp chè, phương pháp chế
biến v.v… đến xúc tiến thương mại và cách
phát huy, bảo vệ thương hiệu trà Nhật.
Để có thể xuất khẩu sang Nhật, trà xanh
của Úc phải có chất lượng Nhật. Ngoài việc
đánh giá bằng cảm quan như màu, mùi, vị,
độ ẩm v.v..., chất lượng trà Úc phải được
đánh giá bằng chỉ số AF (AF Score) dựa
trên phương pháp JES (Japanese Estimation
Method). Chỉ số AF là chỉ số về hàm lượng
đạm (Total Nitrogen), acid amin (Free
Amino Acid), Theanine và Chất sợi (Dietary
Fiber), biểu hiện trên một hình ngũ giác có
chỉ số cao nhất là 100 điểm (Hình 3). Chỉ số
AF ≥ 50 thì được xem là trà có chất lượng.
Để có chỉ số AF cao, thì hàm lượng đạm
phải cao, nên nông dân Nhật có khuynh hướng
bón nhiều phân đạm. Có nhiều nơi bón đến
540kg N/ha. Việc bón nhiều phân đạm đã là
vấn đề tranh cãi trong quá trình phát triển
ngành trồng chè ở Úc vì đạm cao làm ô nhiễm
đất và nước, là vấn đề môi trường chính phủ
Úc rất quan tâm. Đây cũng là vấn đề các vùng
trồng chè ở tỉnh Shizuoka phải giải quyết
(http://www.o-cha.net/english/association/
jpgreentea/pdf/14.pdf).

AF Score60

Dietary fiber
12.0

Theanine
3.0

Free amino acid
6.0

Hình 3: Chất lượng trà đo bằng cảm quan (mặt) và Chỉ số AF (trái), giống Yabukita AF=88

Bắt đầu nghiên cứu trà xanh từ những năm
giữa thập kỷ 1990s, đến cuối thập kỷ 2000s tức khoảng 10-15 năm sau - trà xanh ‘Made
in Australia” đã có mặt trên một số quầy hàng
ở Nhật. (Hình 5). Đó là một công trình R&D
thành công trong một thời gian ngắn kỷ lục.
Giống như sự thành công của việc phát triển
ngành chè đen Ấn Độ cho thị trường châu Âu
chỉ trong vòng 6 năm.

4. Ngành Trà Việt Nam
Người Việt chúng ta đã có tục trồng
và uống trà từ lâu. Nửa sau thiên kỷ thứ
nhất, ở miền đồi núi trung du và châu thổ,
người Việt đã trồng chè. Ở Cửu Chân (tên
gọi Thanh Hóa thời xưa) có núi Chè, đặt tên
chữ là Trà Sơn. Sách Trà Kinh của Lục Vũ cũng
đã chép “Qua lô [trà] ở phương Nam cũng giống
như “dính” [trà phương Bắc]mà búp nhị đắng.
Người ta pha nước uống thì tỉnh táo, suốt đêm
khó ngủ. Giao Châu và Quảng Châu rất quý
thứ trà ấy. Mỗi khi có khách quý đến chơi thì
pha mời” (Trần Ngọc Thêm, 2005).
Việt Nam là một “đại gia” về trà, có diện
tích trồng chè đến 126.300 ha, đứng thứ 5 thế
giới với sản lượng 198.466 tấn trà (888.600
tấn búp tươi) (2011), trong đó vùng trung du
miền núi phía Bắc chiếm 67% diện tích và sản
lượng, vùng Tây Nguyên chiếm khoảng 20%.

Hình 5. Ngạc nhiên chưa? trà ‘Made in Australia” đã
có mặt ở Nhật. Nhưng thay vì quảng cáo cờ Úc, chủ
tiệm lại trưng cờ Anh!
Hình 1. Trà “Made in Australia”.

Total nitrogen
7.0

Vậy mà người Việt ngày càng ít uống trà,
mức sử dụng trà liên tục giảm từ mức 29%
năm 2006 xuống còn 21%. Như vậy có nghĩa
là, ngành trà Việt Nam càng lúc càng phụ thuộc
vào thị trường nước ngoài, nơi mà Việt Nam
xuất khẩu 133.310 tấn - phần lớn trà đen - thu
về một kim ngạch khoảng 204 triệu đô la Mỹ,
đứng thứ 10 trong các nước xuất khẩu trà lớn
nhất thế giới vào năm 2010 (Nguyen et al. 2012).

Hình 2.Vườn trà ở Viện nghiên cứu Shizuoka, Nhật.
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Hình 4. Thành công là sự kết hợp chặt chẽ của 3 nhà:
doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học/nhà nước.

Dù xuất khẩu với số lượng nhiều như
thế nhưng nghịch lý là ít khi thấy trà “Made
in Vietnam” có mặt ở thị trường các nước
phương tây dù giá xuất khẩu của trà Việt Nam
rất thấp, chỉ khoảng 50-60% so với giá sàn thế
giới. Thương nhân nước ngoài cho biết trà
Việt Nam xuất khẩu phần lớn chỉ để đấu trộn
với trà bản xứ bởi vì đây là loại “trà thô”!

Không biết có phải vì ngành trà Việt Nam
không có một nhạc trưởng chỉ huy, cứ phát
triển kiểu cuốn theo chiều gió. Và cũng không
biết có phải do bởi ngành trà Việt Nam mãi
chạy theo số lượng, bỏ qua chất lượng - là yếu
tố tạo nên Thương hiệu - bị coi là “trà thô”!
Nguyễn Quốc Vọng
Tháng 4 năm 2016, Sydney, Úc

Thay lời kết
Việt Nam có lịch sử ngàn năm văn hóa trà.
Việt Nam cũng là một “đại gia” xuất khẩu trà.
Nhưng tại sao giá xuất khẩu trà Việt bao giờ
cũng thấp và trà “Made in Vietnam” lại không
thấy ở nước ngoài trong khi Úc không có được
một lịch sử vẻ vang, một trí tuệ hoàng tráng
như Việt Nam, mà chỉ trong một hai thập kỷ
nghiên cứu, trà xanh “Made in Australia” lại
có mặt ở Nhật, một thị trường khó tính nhất
thế giới?
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Từ tua bin gió
đến tàu đệm khí
Nguyễn Thiện Tống
Quốc Học 1962 - 1965

Khi về nước năm 1974, tôi biết mình khó
lòng tiếp tục công việc nghiên cứu khoa học
về “radiometer forces” như trong đề tài luận
án Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không của tôi ở Úc.
Hoàn cảnh lúc đó khiến tôi phải tập trung cho
việc giảng dạy Đại học và tôi dần dần điều
chỉnh mục đích nghiên cứu khoa học của
mình theo yêu cầu và điều kiện của đất nước.
Phương pháp mô phỏng trực tiếp Monte
Carlo
Trong thời gian học ban Tiến sĩ tại Đại
học Sydney, Úc, tôi nghiên cứu lý thuyết,
thực nghiệm và tính toán mô phỏng trực
tiếp về “radiometer forces” ở hai hiện tượng
thermophoresis và photophoresis.

N

guyễn Thiện Tống ở Bảo tàng Hàng
không của Boeing (Seattle, 2006)

1974. Năm 1992, Nguyễn Thiện Tống được học bổng
Fulbright du học Mỹ, tốt nghiệp Thạc sĩ Hành chánh
công ở Viện Đại học Harvard, Hoa Kỳ (94).

Nguyễn Thiện Tống quê quán làng Thế
Chí Tây, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, sinh năm
1947 tại làng Trường Xuân, huyện Hải Lăng, Quảng Trị,
vào Huế học trường tiểu học Trần Cao Vân (1954-1958),
trung học Hàm Nghi (1958-1962) và Quốc Học (196219 65), Huế. Ông được học bổng Colombo Plan du học
Úc năm 1965, tốt nghiệp Cử nhân Kỹ thuật Hàng không
[First Class Honours] (70) và Tiến sĩ (1974) tại Viện Đại
học Sydney, Úc.

Nguyễn Thiện Tống đã tham gia tổ chức và giảng
dạy khóa học đầu tiên về “Thẩm định dự án đầu tư” của
Viện Phát triển Quốc tế của Viện Đại học Harvard (HIID)
ở Tp. HCM năm 1995 và “Chương trình Giảng dạy Kinh
tế Fulbright” (FETP) năm 1996. Ông cũng là người sáng
lập ngành Kỹ thuật Hàng không cho trường Đại học
Bách Khoa Tp. HCM (96).

Trở về Việt Nam năm 1974, Nguyễn Thiện Tống
được tuyển dụng giảng dạy tại trường Đại học Kỹ thuật
thuộc Viện Đại học Bách Khoa Thủ Đức (nay là Đại học
Bách khoa thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM) từ năm

Nguyễn Thiện Tống được nhà nước Việt Nam
phong tặng học hàm Phó Giáo Sư/Associate Professor
từ năm 1991. Ông nghỉ hưu vào năm 2008, và hiện
đang sinh sống tại TP. HCM, Việt Nam.
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Trong photophoresis các hạt lơ lửng trong
không khí bị chiếu sáng làm cho nhiệt độ bề
mặt chúng thay đổi, lực radiometer này xuất
hiện do sự trao đổi động lượng giữa các phân
tử không khí và hạt. Lực này có thể dương theo
chiều chiếu sáng hay âm theo chiều ngược lại
tùy theo bề mặt trước hay bề mặt sau của hạt
hấp thụ quang năng nhiều hơn và có nhiệt độ
lớn hơn. Lực này có thể lớn hơn trọng lượng
hạt và trên thực tế có ảnh hưởng lớn đến
chuyển động của các hạt bụi trong thượng
tầng khí quyển và hiện tượng nóng lên của bầu
khí quyển.
Trong thermophoresis khi có sự khác biệt
nhiệt độ của chính môi trường không khí, lực
radiometer cũng xuất hiện do sự va chạm của
các phân tử không khí với hạt và có tác dụng
di chuyển các hạt về phía có nhiệt độ thấp hơn.
Phương pháp mô phỏng trực tiếp Monte
Carlo cho phép việc theo dõi hàng ngàn phân
tử chất khí chuyển động và va chạm nhau để
thay đổi vận tốc tương tự như trong thực tế.
Không gian quanh hạt lơ lững được chia lưới
thành những “cell” để vị trí của các phân tử
không khí ở mỗi thời điểm được xác định nằm

trong “cell” nào và tính toán khả năng va chạm
nhau xảy ra giữa các phân tử không khí trong
mỗi “cell” đó. Các phân tử không khí có phân
bố vận tốc tương ứng với nhiệt độ của không
khí ở mỗi cell. Khi ở gần bề mặt của hạt chúng
va chạm vào hạt và thay đổi vận tốc khi dội
ra tùy theo điều kiện nhiệt độ phân bố trên
bề mặt của hạt. Lực “radiometer” được tính
toán từ sự thay đổi động lượng của các phân
tử không khí khi va chạm với hạt.
Một thiết bị lọc bụi tĩnh nhiệt gọi là
“thermal precipitator” cho không khí đi qua
giữa hai bề mặt có nhiệt độ khác nhau để ứng
dụng sự di chuyển của các hạt bụi về phía bề
mặt lạnh hơn.
Thermal precipitator còn được thiết kế và
lắp đạt trên tàu vũ trụ để thu thập những hạt
bụi do các linh kiện điện tử phóng thích khi
nóng mà có thể gây cháy nổ nhằm bảo đảm sự
an toàn của tàu vũ trụ.
Phương pháp mô phỏng trực tiếp Monte
Carlo được thầy tôi là GS Graeme Bird sử dụng
để tính toán lực khí động tác dụng lên phi
thuyền con thoi khi chuyển động rất nhanh ở
thượng tầng khí quyển. Tôi làm phụ tá nghiên
cứu cho GS Graeme Bird về công việc này trước
khi về nước giữa năm 1974. Với máy điện toán
IBM mạnh nhất Việt Nam ở Trung tâm Điện
toán Phủ Thủ tướng thời đó, tôi có thể thảo
chương và chạy các chương trình mô phỏng
trực tiếp Monte Carlo trong nghiên cứu về lực
khí động tác dụng tàu con thoi của GS Graeme
Bird với kinh phí của NASA - Cơ quan Hàng
không Không gian Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau năm
1975 thì tôi không còn cơ hội nghiên cứu với
phương pháp mô phỏng trực tiếp Monte Carlo
này nữa. GS Graeme Bird đã đóng góp những
kết quả hết sức quan trọng về lực khí động ở
thượng tầng khí quyển tác dụng lên tàu con
thoi và những phi thuyền thám hiểm vũ trụ
khác. Ông được NASA trao nhiều Giải thưởng
do những đóng góp to lớn này.
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Tua bin gió
Trong nhiều năm dạy môn Cơ học Lưu
chất và Máy Lưu chất, tôi đã nghiên cứu về
bơm và quạt, đặc biệt là các máy hướng trục.
Tôi ứng dụng những hiểu biết về khí động lực
học để nghiên cứu về tua bin gió trục ngang
loại chong chóng.

chong chóng tránh bớt sức gió khi gió lớn. Tuy
nhiên Xí nghiệp Muối Cà Ná đã vội đưa vào
sử dụng khi hệ thống điều khiển chưa hoàn tất
và một cơn bão lớn đã làm hư gãy 3 cánh ngay
sau đó vài tháng.

Trong thập niên 1980, tôi giúp Xí nghiệp
Sửa chữa thiết bị thông tin 2 ở TP.HCM sản
xuất khá nhiều tua bin gió phát điện 200 Watt
loại chong chóng đường kính 3 m với 3 cánh
gỗ dạng khí động.
Ban Khoa học Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh
giao tôi chủ trì nghiên cứu lắp dựng tại Cần
Giờ năm 1984 một tua bin gió phát điện 5 kW
với đường kính chong chóng 10 m và vận tốc
gió thiết kế 8 m/s. Đây là một công trình quy
mô khá lớn về năng lượng gió của Thành phố
Hồ Chí Minh mà nhiều vấn đề phức tạp về kỹ
thuật cơ điện đã được giải quyết. Chong chóng
3 cánh kim loại tự động điều chỉnh tăng góc
nghiêng khi gió lớn để ổn định tốc độ quay và
công suất. Điện xoay chiều được chỉnh lưu để
sử dụng đun nấu hay để nạp bình ắc quy rồi
có bộ biến đổi thành điện xoay chiều với tần
số ổn định. Tua bin gió phát điện 5 kW này
được sử dụng không liên tục trong vài năm rồi
bị tháo bỏ vì một nhà trẻ mẫu giáo được xây
dựng ngay gần đó.
Tôi được Tổng Cục Muối đặt hàng thiết kế
chế tạo và lắp dựng năm 1985 ở Cà Ná tỉnh
Bình Thuận một tua bin gió bơm nước công
suất 15 kW, thuộc loại lớn nhất lúc ấy ở Việt
Nam. Tua bin gió trục ngang đường kính 10
m với 3 cánh kim loại có biên dạng khí động
NACA 2412, quay bơm hướng trục đường
kính 0,6 m đặt ngay dưới tháp để bơm nước
muối với cột áp 1,5 m ở Xí nghiệp Muối Cà
Ná. Chong chóng lắp đặt xuôi gió với 3 cánh
có góc nghiêng cố định nên phải có hệ thống
điều khiển bẳng cánh phụ và đuôi để đưa
54

nhỏ bé như ong, chuồn chuồn,
ve, bướm, bọ cánh cứng… có thể
bay được? Làm thế nào các cơ cấu
chuyển động đập cánh có thể tạo ra
đủ lực để nâng đỡ trọng lượng của
côn trùng đồng thời giúp chúng bay
lượn linh hoạt trong không khí?
Những nghiên cứu về thực
nghiệm đối với côn trùng bay được
thực hiện trong hầm gió và được
ghi hình bằng máy quay phim tốc
độ cao. Kết quả nghiên cứu thực
nghiệm cung cấp thông tin về quỹ
đạo chuyển động của cánh để có
thể phân tích những hiện tượng khí
động lực học liên quan.
Việc nghiên cứu thực nghiệm và
phân tích lực khí động nhằm tìm ra
quỹ đạo đập cánh đơn giản và linh
hoạt mà có thể ứng dụng trong việc
thiết kế những cơ cấu đập cánh tối
ưu nhất cho các phương tiện bay cực
nhỏ.

Tua bin gió bơm nước muối ở Cà Ná năm 1985

Cơ cấu đập cánh bay của côn trùng
Năm 2006 tôi có thỏa thuận hợp tác
nghiên cứu với GS Doyoung Byun ở Đại học
Konkuk của Hàn Quốc về “Hiển thị hình ảnh
và tính toán mô phỏng cơ chế vẫy cánh bay
của côn trùng”.
Trong vài chục năm gần đây, khi nhu cầu
chế tạo các phương tiện bay cực nhỏ theo cách
bắt chước các kiểu bay của côn trùng ngày
càng phát triển thì các nghiên cứu liên quan
đến cơ cấu đập cánh của côn trùng ngày càng
nhiều.
Những nhà nghiên cứu cũng muốn làm
sáng tỏ sự huyền bí của thiên nhiên đã tồn tại
từ lâu, đó là làm thế nào mà các loài côn trùng
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Động học của cánh côn trùng
Khi bay ngang, côn trùng đập
cánh trong mặt phẳng nghiêng góc
β, khi bay treo một chỗ thì côn trùng
đập cánh trong mặt phẳng ngang với
góc β = 0. Tùy loại lớn nhỏ mà côn
trùng có bán kính đập cánh R từ 10
mm đến 50 mm với tần số đập cánh
f khoảng 25 Hz cho cánh bán kính
lớn và 150 Hz cho cánh bán kính
nhỏ. Góc quét Ф trong mặt phẳng
đập cánh thường khoảng 120o.
Cánh côn trùng có thể hoạt
động với ba mức độ tự do khác nhau:
chúng có thể chuyển động tới trước
và lùi sau, chúng có thể quay xung
quanh trục dọc của cánh, và chúng

Một số quỹ đạo của cánh côn trùng khi bay
a) Quỹ đạo hình số 8, b) quỹ đạo hình quả chuối

có thể quay trên mặt phẳng đập cánh để làm cho quỹ
đạo của mũi cánh chiếu trên mặt phẳng đối xứng của
thân là đường thẳng, hình ovan, hình giống như quả
chuối hay đường cong hình số tám hẹp. Hầu hết côn
trùng đều có kiểu bay theo quỹ đạo hình số tám, tùy
theo trạng thái bay của chúng mà số 8 có hình dáng hẹp
nhiều hay hẹp ít khác nhau.
Hình 6 mô tả chi tiết chuyển động tịnh tiến và quay
trong một chu kỳ đập cánh theo quỹ đạo hình số 8 trong
một mặt phẳng nghiêng góc β.

Chuyển động của cánh quay đối xứng
trong một chu kỳ theo quỹ đạo hình số 8
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Quá trình đập cánh của một côn trùng
điển hình được phân chia thành bốn giai đoạn
bao gồm hai giai đoạn tịnh tiến và hai giai
đoạn quay. Khi chuyển động tịnh tiến, cánh
chuyển động quét trong không khí với góc tới
α lớn theo chiều đập xuống hay đập lên.
Côn trùng đập cánh theo cơ cấu này dựa
vào hai nửa chu kỳ cơ bản. Nửa chu kỳ đập
xuống được bắt đầu khi cánh ở phía sau và úp
xuống với lưng cánh ở mặt trên rồi đập xuống
từ sau ra trước và hướng xuống dưới, khi vừa
kết thúc giai đoạn tịnh tiến đập xuống, cánh
quay nhanh để ngửa ra với lưng cánh ở mặt
dưới và cạnh trước của cánh hướng về phía
sau. Nửa chu kỳ đập lên được bắt đầu khi cánh
di chuyển từ trước ra sau và hướng lên trên,
khi vừa kết thúc giai đoạn tịnh tiến đập lên,
cánh quay nhanh và đảo chiều úp xuống để
chuẩn bị cho giai đoạn tịnh tiến đập xuống.
Chim ruồi là loài chim đặc biệt có cách đập
cánh như côn trùng nên có thể bay treo một
chỗ hay bay thụt lùi.

trùng bay theo lý thuyết phần tử cánh của
chong chóng. Chuyển động đập cánh của côn
trùng có thể xem như chuyển động quay thuận
nghịch của cánh với biên độ góc quét ф trong
mặt phẳng nghiêng β. Lực nâng và lực cản
được tính toán cho mỗi vị trí cánh trong suốt
chu kỳ đập cánh và quay cánh ứng với vận tốc
tương đối của dòng khí và góc tới luôn thay
đổi. Thành phần lực đứng và thành phần lực
ngang cùng công suất của phần tử cánh ở mỗi
vị trí của quỹ đạo số 8 dẹp được tính tích lũy
cho cả chu kỳ và sau đó được tích phân bằng
số theo phương bán kính cánh để có tổng lực
đứng và lực ngang cùng công suất đập cánh.
Trong tính toán mô phỏng này, ứng với mỗi
loại quay cánh trễ hay đối xứng, một nhóm trị
số của bốn thông số vố thứ nguyên được cho
trước là tỉ số tiến J của vận tốc bay so với vận
tốc đập cánh, góc nghiêng β của mặt phẳng
đập cánh, góc đặt cánh khi đập xuống asd, góc
đặt cánh khi đập lên asu, từ đó hai thông số vô
thứ nguyên được tìm ra là hệ số lực phương
đứng Cv để có lực nâng cân bằng trọng lượng
côn trùng, hệ số lực phương ngang Ch để có
lực đẩy cân bằng lực cản của côn trùng.
Ngược lại khi cần đạt các trị số yều cầu
về hệ số lực phương đứng Cv để có lực nâng
cân bằng trọng lượng côn trùng và hệ số lực
phương ngang Ch để có lực đẩy cân bằng lực
cản của côn trùng, tính toán mô phỏng cho
biết góc đặt cánh khi đập xuống asd và góc đặt
cánh khi đập lên asu ứng với các nhóm trị số
cho trước của tỉ số tiến J và góc nghiêng β.

Chim ruồi

Phương pháp tính toán mô phỏng gần
thường đều (quasi steady)
Tôi xây dựng phương pháp tính toán “gần
thường đều” 3 chiều không gian mô phỏng
dòng khí chuyển động qua cánh đập của côn
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Kết quả tính toán mô phỏng cho thấy ứng
với một tỉ số tiến J, nếu góc nghiêng β của mặt
phẳng đập cánh lớn hơn một giới hạn trên thì
cánh không tạo đủ lực nâng để cân bằng với
trọng lượng côn trùng, nếu góc nghiêng β của
mặt phẳng đập cánh nhỏ hơn một giới hạn
dưới thì cánh không tạo đủ lực đẩy để vượt
qua lực cản của côn trùng khi bay.

TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 120 NĂM QUỐC HỌC - HUẾ

Với trường hợp góc đặt cánh đập xuống
asd khác góc đặt cánh đập lên asu, chuyển động
bay tới có thể thực hiện với mặt phẳng đập
cánh nằm ngang (β = 0) cho đến một tỉ số tiến
J giới hạn, nhưng cơ cấu đập cánh này không
hiệu quả lắm.
Ứng với một tỉ số tới J có một góc nghiêng
β tối ưu cho cơ cấu đập cánh hiệu quả nhất mà
công suất đập cánh là tối thiểu như biểu diễn ở
đường không liên tục ở giữa “vùng bay được”
như trong đồ thị.
Kết quả về “vùng bay được” cung cấp
nhiều thông tin để tính toán lực và hiệu suất
trong việc thiết kế phương tiện bay cực nhỏ
theo cơ cấu đập cánh của côn trùng.

hải. Christopher Cockerell, người Anh, là nhà
phát minh tàu đệm khí năm 1956.
Nguyên lý hoạt động của tàu đệm khí
Tàu đệm khí được nâng lên khỏi mặt nước
bằng một lớp không khí tạo ra bởi quạt nâng
thổi không khí qua khoang hẹp lắp phía dưới
thân tàu. Khoang này được bao bọc bởi một
bộ phận có dạng như một cái váy, có nhiệm
vụ giữ lớp không khí ở dưới thân tàu, chỉ cho
không khí thoát ra chung quanh phía dưới
váy và ngay sát mặt nước. Đệm khí này làm
giảm lực cản ma sát ướt của nước tác dụng lên
bề mặt đáy tàu, do đó tàu đệm khí có thể di
chuyển rất nhanh trên mặt nước.
Phần lớn các tàu đệm khí loại nhỏ ngày nay
sử dụng một quạt để tạo ra cả lực đẩy và lực
nâng bằng cách trích khoảng một phần ba lưu
lượng khí của quạt đẩy đưa xuống phía dưới đáy
tàu để tạo đệm khí và lực nâng. Một số tàu đệm
khí loại nhỏ khác sử dụng 2 quạt riêng biệt, một
quạt đảm nhận việc tạo ra lực nâng, và một quạt
lớn hơn tạo ra lực đẩy. Tàu đệm khí sử dụng 2
quạt cho phép việc điều chỉnh linh hoạt tốc độ
quay của quạt nâng để thay đổi bề dày lớp đệm
khí mà không ảnh hưởng đến tốc độ quay và
hoạt động của quạt đẩy.

Vùng bay được cho trường hợp góc đặt cánh đập
xuống asd khác góc đặt cánh đập lên asu

Tàu đệm khí
Từ năm 2006 tôi cùng TS Lê Đình Tuân ở
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM bắt đầu
nghiên cứu về tàu đệm khí. Đến năm 2011
chúng tôi được chế tạo và chạy thử tàu đệm
khí 3 chỗ trên sông Sài Gòn. Hiện nay tàu đệm
khí 12 chỗ đang được thiết kế để có thể chế tạo
trong năm tới nhằm phục vụ công tác phòng
chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn. Tàu đệm khí
là một sản phẩm ứng dụng kiến thức của hai
ngành kỹ thuật hàng không và kỹ thuật hàng

Nguyên lý và cấu tạo tàu đệm khí

Khi hoạt động, tàu đệm khí luôn luôn
cách ly với mặt nước hay mặt đất, vì vậy nó
có thể hoạt động cả trên mặt nước và mặt đất
cứng hay đất bùn.
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Năm 2008 một mô hình tỉ lệ 1/5 với chiều
dài 830 mm đã được chế tạo và chạy thử nhằm
khẳng định nguyên lý, phương án kết cấu, hệ
thống váy, hệ thống điều khiển...

lịch sinh thái vùng song nước, đặc biệt là vùng
đầm lầy và vùng nước cạn, hay để tuần tra bảo
vệ rừng sát, phòng cháy và chữa cháy rừng…
Tàu đệm khí cũng có khả năng phục vụ
các công tác quân sự, bảo vệ
biển đảo, đặc biệt là quần đảo
Trường sa.
Phát triển khả năng tự
thiết kế chế tạo tàu đệm khí
quy mô lớn

Mô hình tàu đệm khí tỉ lệ 1/5 chế tạo
tại Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Nhu cầu sử dụng tàu đệm khí
Tàu đệm khí có khả năng chạy nhanh trên
nhiều địa hình đa dạng, thủy bộ kết hợp, như
trên vùng đầm lầy, nước cạn hay nước chảy
siết và hầu như không bị ảnh hưởng nhiều bởi
dòng nước chảy bên dưới đệm khí. Do đó tàu
đệm khí có thể đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm
cứu nạn, phòng chống lũ lụt, sạt lỡ đất…
Thực tế các trận lụt hàng năm tại miền
Trung và gần đây nhất các vụ lỡ đất tại các tỉnh
phía Bắc cho thấy nhu cầu cấp thiết của phương
tiện tàu đệm khí vì các phương tiện truyền thống
đều bị hạn chế và không hiệu quả khi cần đến
một trạm tiếp tế tạm thời để tiếp cận các nạn
nhân vùng nước ngập, khu vực thiên tai. Kinh
nghiệm có thể học được từ việc cứu nạn sau cơn
bảo Katrina tại Mỹ, trong đó tàu đệm khí được
sử dụng nhiều và rất hiệu quả.
Tàu đệm khí có thể sử dụng để phục vụ du
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Mặc dù tàu đệm khí đã
được nghiên cứu và triển khai
ứng dụng, sản xuất thương
mại ở nhiều nước trên thế
giới, nhưng nếu chúng ta
nhập khẩu tàu đệm khí từ
nước ngoài thì giá thành rất
cao.
Rõ ràng vấn đề tính toán thiết kế trên cơ
sở lý thuyết tàu đệm khí là vấn đề cốt lõi nhằm
chủ động cải tiến thiết kế theo điều kiện vật
liệu và công nghệ trong nước để có thể chuyển
giao công nghệ cho sản xuất với giá thành rẻ.
Nhóm nghiên cứu chúng tôi đi sâu vào
nguyên lý cơ bản của tàu đệm khí về các lãnh
vực thủy khí động lực học, ổn định và điều
khiển, sức bền kết cấu và vật liệu… để có thể
tính toán thiết kế tàu đệm khí với những điều
kiện khác nhau và những phương án khác nhau.
Ứng với trọng lượng khác nhau của tàu đệm
khí và với những loại váy khác nhau, cột áp và
lưu lượng của quạt nâng cần phải xác định ở
mức hợp lý nhất. Quạt nâng và hệ thống đường
ống phân phối không khí trong váy được thiết
kế tương ứng với kết quả về lưu lượng và cốt áp
được xác định đó.
Lực cản của tàu đệm khí rất phức tạp, bao
gồm lực cản sóng của phần “thân ảo” do đệm
khí đè lõm xuống mặt nước, lực cản thủy động
tác dụng lên mặt đáy của hệ thống váy, lực cản
khí động tác dụng lên toàn bộ bề mặt tàu đệm
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khí, lực cản động lượng do
lượng không khí đi vào quạt
hút và phun ra các mặt bên
dưới váy. Các lực cản này thay
đổi khác nhau khi vận tốc tàu
đệm khí thay đổi.
Quạt đẩy được tính toán
thiết kế như một loại chong
chóng trong ống đạo lưu để
đáp ứng yêu cầu về lực đẩy
tương ứng với lực cản toàn thể
tìm được ở các vận tốc khác
nhau đó.
Hệ thống đảo ngược lực
đẩy cũng được thiết kế để tàu đệm khí có thể
chạy thụt lùi trong công tác tìm kiếm cứu nạn,
phòng chống lũ lụt…
Bên cạnh đó, một số công nghệ chế tạo
loại tàu đệm khí như cắt nhiệt và đúc khuôn
chân không cho vật liệu composit… cũng được
nghiên cứu định lượng nhằm đảm bảo chất
lượng thi công. Nhóm nghiên cứu chúng tôi
chú ý việc hoàn thiện các công nghệ composite
tổ ong, composite chân không, composite
không khuôn, và công nghệ thi công chế tạo
váy đệm khí để chủ động công nghệ sản xuất
tiên tiến cho tàu đệm khí trong nước với giá
thành hạ.
Tàu đệm khí thuộc vùng giao giữa kỹ
thuật hàng không và kỹ thuật hàng hải nên
việc nghiên cứu đề tài này còn phục vụ cho
đào tạo nhân lực trong lãnh vực tàu thuyền tốc
độ nhanh và tạo tiền đề cho nghiên cứu về tàu
thủy bay sử dụng hiệu ứng mặt thoáng (wingin-ground effect craft), thủy phi cơ…
Chúng tôi muốn nghiên cứu để nội địa
hóa loại tàu đệm khí này từ khâu tính toán
thiết kế đến chế tạo, từ quy mô nhỏ vài chỗ
ngồi đến quy mô lớn vài chục chỗ ngồi.

Tàu đệm khí chạy thử trên sông Sài Gòn

Tàu đệm khí 3 chỗ ngồi và tàu đệm khí
có cánh (hoverwing)
Năm 2011 tàu đệm khí 3 chỗ ngồi được
thiết kế và thi công với kết cấu thân bằng vật
liệu composite, có trọng lượng tổng cộng 450
kg và có khả năng tự nổi trên mặt nước. Tàu
đệm khí sử dụng một động cơ 8 HP cho quạt
nâng và một động cơ 16 HP cho chong chóng
đẩy, để đạt vận tốc thiết kế trong khoảng 36 48 km/h.
Tàu đệm khí có cánh được thiết kế như
một loại tàu thủy bay WIG có đệm khí để giảm
lực cản lúc cất cánh và khi bay thì váy đệm khí
được thu lại sát đáy tàu bằng các dây rút nhằm
giảm lực cản khí động trong quá trình bay.
Khi gắn thêm cánh để có đủ lực nâng cho
tàu bay khỏi mặt nước nhưng chỉ ở cao độ
10% bề rộng dây cung cánh để có thêm hiệu
ứng mặt thoáng.
Trong quá trình cất cánh, lực nâng của
cánh tăng dần làm giảm nhu cầu về lực nâng
của đệm khí, đến khi tàu tăng cao độ so với
mặt nước thì lực cản cản sóng và lực cản thủy
động của tàu giảm nhanh, đồng thời lực cản
khí động và lực cản cảm ứng của cánh tăng
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dần. Đến khi đạt độ cao tối ưu khoảng 10% bề rộng dây cung cánh, tàu
hoạt động như tàu thủy bay WIG và không cần đệm khí nữa. Động cơ
của quạt nâng tạo đệm khí có thể ngưng và váy đệm khí có thể được thu
lại sát đáy tàu bằng nhằm giảm lực cản khí động trong quá trình bay.
Tổng trọng lượng tàu đệm khí có cánh là 500 kg, sải cánh 6,2 m,
chiều cao bay cách mặt nước 0,5 m, vận tốc bay bằng 72 km/h.

Ngành xây dựng:
Làm thế nào để đạt
sự chắc chắn và vững vÀng?
Phạm Lâm
Quốc Học 1961 - 1964
chuẩn xây dựng cho Cộng đồng Kinh tế Châu Á Thái
Bình Dương (APEC) và phát triển xây nhà bằng thép
mỏng. Từ 2005 đến 2015, ông làm việc cho Hội đồng
Xây dựng Mã số Úc - Australian Building Codes Board về
phát triển hệ thống Luật xây dựng của Úc.
Phạm Lâm hiện là Giáo sư kiêm nhiệm/Adjunct
Professor của Đại học bách khoa Swinburne University
of Technology, kiêm chuyên viên nghiên cứu danh dự
của CSIRO, và đang sinh sống tại Tp Melbourne, bang
Victoria, Úc.

Thiết kế tàu đệm khí có cánh với ba chỗ ngồi

Trong 42 năm trở về nước tôi phải tạm gác công tác nghiên
cứu khoa học để tập trung cho việc giảng dạy. Tuy nhiên tôi cũng
đã vận dụng những hiểu biết về kỹ thuật hàng không để nghiên cứu
về tua bin gió, về cơ cấu đập cánh của côn trùng bay ứng dụng cho
máy bay không người lái cực nhỏ và về tàu đệm khí.
Nguyễn Thiện Tống
TP. HCM, tháng 4 năm 2016
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hạm Lâm sinh năm 1946 tại Huế. Học
trường trung học Hàm Nghi (57-61) và
Quốc Học (61-64), Huế. Ông được học
bổng Colombo Plan du học Úc năm 1965, theo học tại
Đại học Tasmania, tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí (69) và Tiến sĩ
về kỹ thuật kết cấu (75).
Phạm Lâm khởi nghiệp với những dự án về cơ sở
hạ tầng ở bang Tasmania - Úc, trong đó có dự án sửa
chữa cầu Tasman sau khi cầu này bị sập năm 1976. Sau
đó, ông làm việc tại Cơ quan Nghiên cứu Khoa học và
Công nghiệp Liên bang Úc - CSIRO (1978), trở thành
giám đốc nghiên cứu (1996) cho đến khi nghỉ hưu năm
2005. Công trình nghiên cứu và phát triển của Phạm
Lâm chủ yếu trong lĩnh vực kết cấu xây dựng, bao gồm
việc chuyển đổi qua thiết kế giới hạn, hòa đồng tiêu

Xây dựng là một nghề rất lâu đời. Luật xây
dựng đầu tiên được biết đến là luật Hammurabi
(1792 trước Công nguyên). Luật này xác định
một cách đơn giản rằng: “Nếu người thợ xây
dựng xây nhà cho một người nào đó mà không
xây chắc chắn, và ngôi nhà bị sập và chủ nhà
chết thì người thợ xây dựng phạm tội chết…
Nếu tài sản bị hủy hoại thì người thợ phải tái
lập những gì mà anh ta đã hủy hoại…”. Những
nguyên tắc cơ bản của xây dựng ngày nay cũng
xác định điều tương tự, nhưng hình phạt có
phần ít nghiêm khắc hơn. Chúng ta không
còn tử hình người xây dựng khi công trình bị
sụp đổ! Nói một cách nghiêm chỉnh, mối quan
tâm hàng đầu của xây dựng là sự an toàn của
cư dân và của tài sản. Một điểm lý thú khác
của luật Hammurabi là luật không quan tâm
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đến những chi tiết của việc xây dựng như thế
nào, mà chỉ quan tâm đến thành quả và đến
điều gì sẽ xảy ra nếu việc xây dựng thất bại.
Ngày nay, chúng ta quay lại với nguyên tắc này
dưới cái tên mới là ‘luật xây dựng thực hiện’
(performance-based building regulation).
Trong xây dựng, bất kỳ một công trình
nào cũng phải có hai đặc tính căn bản là vững
vàng (reliability) và chắc chắn (robustness).
Chắc chắn là khả năng của kết cấu để chống
lại những sự kiện có thể tính trước được, chẳng
hạn như gió bão, động đất, lũ lụt v.v... Những
sự kiện tính trước được thường được xác định
trong tiêu chuẩn và quy tắc xây dựng. Vững
vàng là khả năng của kết cấu để chống lại
những sự kiện không tính trước được, chẳng
hạn như tai nạn, nhầm lẫn của con người v.v...
Những sự kiện này không thể xác định được.
Chắc chắn và vững vàng là những ý niệm trừu
tượng, những chuyên viên hiểu những ý niệm
này bằng trực giác và họ quan tâm đến việc
thực hiện được những đặc tính này trong kết
cấu hơn là việc định nghĩa chúng. Tiêu chuẩn
và quy tắc xây dựng trong quá khứ và hiện tại
chỉ định cách thiết kế để đạt được những đặc
tính này bằng xét đoán theo kinh nghiệm mà
thôi. Với sự phát triển của tiêu chuẩn và quy
luật ‘thực hiện’, những đặc tính này cần phải
được định nghĩa và phương pháp đánh giá
phải được xác định.
Chắc chắn liên quan đến những vấn đề
không biết chắc được trong việc thiết kế và xây
dựng chẳng hạn như tải trọng, đặc tính của vật
liệu, hoạt động sản xuất, lý thuyết thiết kế v.v...
Những đặc tính này có thể xác định bằng khoa
học thống kê. Độ tin cậy có thể tính được; quy
luật có thể yêu cầu tiêu chuẩn thiết kế phải
đạt được một độ tin cậy nào đó tùy theo hoàn
cảnh. Vững vàng liên quan đến việc đối phó
với những sự kiện không tính trước được, chủ
yếu là phải làm sao cho hậu quả hư hại phải
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cân đối với quy mô của sự kiện, nghĩa là công
trình không được sụp đổ liên tục hay sụp đổ
không tương xứng.
Đóng góp của tôi cho kỹ nghệ xây dựng
của nước Úc là đã vận dụng hai khái niệm
chắc chắn và vững vàng vào thực tế bằng các
phương pháp đánh giá mới và đã đưa hai khái
niệm này vào Luật Xây dựng của Úc.
Luật Xây dựng của Úc
Luật Xây dựng của Úc là một quy luật thực
hiện (performance-based code). Mục đích của
luật là nhằm đạt được một hệ thống tiêu chuẩn
tối thiểu cho cả nước về an toàn cho kết cấu,
an toàn cho lửa, phương tiện vệ sinh và bảo
tồn. Một nghị định mới muốn được chấp nhận
thì phải chứng minh rằng:

Úc đã giúp đỡ nhiều cho Việt Nam để
lập quy luật xây dựng, nhất là về vấn đề hành
chánh và pháp luật nhưng rất ít về chuyên
môn kỹ thuật. Các mục tiêu và nguyên tắc
tổng quát thì ai cũng đồng ý. Tuy nhiên, mỗi
nước có một truyền thống xây dựng, cân bằng
kinh tế khác nhau. Mọi nghị định phải xem xét
lại cho kỹ lưỡng trước khi áp dụng.
Tai họa cầu Tasman
Tai họa cầu Tasman xảy ra chiều ngày 5
tháng 1 năm 1975 ở Hobart, Tasmania, Úc.

thống xây thì vẫn như gỗ nhưng có nhiều
điểm tốt hơn gỗ như nhẹ hơn, không bị mối
mọt, có thể xây trong xưởng và đóng gói lại
chở đi nơi khác. Nhật Bản rất thích kỹ thuật
này và họ đã muốn nhập cảng kỹ thuật này
qua Nhật cách đây khoảng 20 năm. Hiện giờ,
BlueScope đang vận động quảng bá kỹ thuật
này qua Đông Nam Á: Việt Nam, Indonesia,
Malaysia, Philippines, Campuchia, Lào và
Myanmar, nhưng có lẽ cần nhiều năm mới
có kết quả.

• Căn bản phải hợp lý
• Đề nghị phải hiệu quả và tương xứng
với vấn đề
• Lợi ích cho xã hội sẽ lớn hơn những
tốn kém khi thi hành và sẽ không có cách nào
hơn được (bằng quy luật hay không bằng quy
luật)
• Ảnh hưởng của nghị định trong cạnh
tranh thị trường đã được xem xét
• Không được ràng buộc hơn mức cần
thiết cho lợi ích công cộng
Quy luật thực hiện quan tâm đến kết quả
hơn là cách làm. Những yêu cầu bắt buộc của
quy luật là yêu cầu thực hiện (77 yêu cầu, dưới
100 trang). Tuy nhiên quy luật đã đề nghị
rất nhiều giải pháp có thể chấp nhận được
nhằm đáp ứng yêu cầu (hơn 2000 trang). Lý
do là vì rất ít yêu cầu thực hiện (performance
requirements) có cách đánh giá hay chứng
minh. Chẳng hạn như cách chứng minh cho
chắc chắn và vững vàng đến năm 2015 mới có
trong quy luật.
Việt Nam có thể theo quy luật của Úc không?
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Một chiếc tàu lớn chở kim loại trên sông
Derwent đụng vào móng cầu làm hai nhịp
cầu rơi xuống sông. Nhiệm vụ sửa chữa của
tôi là thiết kế cho một hệ thống tạm thời để
giữ lại hai nhịp cầu chưa gãy đổ trong khi xây
lại móng và trụ cầu. Khi đó tôi mới ra trường,
không biết chi hết, ai sai chi thì làm nấy. Thiệt
là “điếc không sợ súng” !

ÚC

Sườn nhà bằng thép mỏng trong khi đang xây.

Phạm Lâm
Tháng 5 năm 2016, Melbourne - Úc

NHÀ BẰNG SƯỜN THÉP MỎNG CỦA

Truyền thống xây dựng nhà cửa ở Úc là
bằng sườn gỗ (chiếm hết 80% thị trường).
Nhà bằng sườn thép mỏng dưới 1 mm là
một kỹ thuật xây dựng mới mở mang ở Úc
và đã lan qua Nam Phi và Tân Tây Lan. Hệ
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III
Văn học - Võ học
- Nghệ thuật Triết Học

Ở với lửa hương
Cao Huy Thuần
Quốc Học 1949 - 1955

- Thượng đế, Thiên nhiên, Người, Tôi và Ta. Nhà xuất
bản TP. HCM, 2000.
- Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại
Việt Nam: 1857-1914, Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2002;
Nhà xuất bản Hồng Đức, 2014.
- Từ Đông sang Tây, Chủ biên. Nhà xuất bản Đà Nẵng,
2005.
- Tôn giáo và Xã hội hiện đại. Nhà xuất bản Thuận
Hóa, Phương Nam, 2006.
- Nắng và Hoa. Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn, 2006;
Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ 2013.
- Thế giới quanh ta. Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2007.
- Thấy Phật. Nhà xuất bản Tri Thức 2009, 2013.
- Khi tựa gối khi cúi đầu. Nhã Nam, 2011.

C

ao Huy Thuần sinh tại Quảng Ngãi. Học
tiểu học tại Quảng Ngãi rồi Quảng Trị
và trung học tại Quốc Học (1949-1955),

Huế. Ông học Luật tại Đại học Sài Gòn (1955-1960),
dạy Đại học Huế (1962-1964), tham gia xuất bản tờ

- Chuyện trò. Nhà xuất bản Trẻ, 2012, 2013, 2014.
- Nhật ký sen trắng. Nhà xuất bản Trẻ, 2014.
- Sợi tơ nhện. Nhà xuất bản Trẻ, 2015.
- Đến với Phật cùng tôi, 2016.
Cao Huy Thuần là Giáo sư Đại học Picardie, và hiện
đang sinh sống tại TP. Paris, Pháp.

báo Lập Trường (1964) trước khi qua Pháp du học.
Cao Huy Thuần tốt nghiệp Tiến sĩ với đề tài “Giáo sĩ
thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại Việt
Nam: 1857-1914” tại Đại học Paris (1969). Ông dạy
học và nghiên cứu về khoa học chính trị và quan hệ
quốc tế. Ông từng là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu
về Cộng đồng Châu Âu tại Đại học Picardie, Pháp.
Cao Huy Thuần là tác giả, chủ biên, và xuất bản rất
nhiều tác phẩm cả bằng tiếng Pháp lẫn tiếng Việt. Về
tiếng Việt, tác phẩm của ông gồm có:
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Các anh chị Quốc Học thân mến,
Như tôi đã trình bày với các anh chị trong
thư trước, tôi rất kỵ việc tự mình nói về mình.
Chúng tôi, những người làm việc triết lý, văn
chương, nói chung là trong những ngành khoa
học xã hội, nhân văn, chúng tôi không dám
và không nên tự mình đánh giá, khen chê
những thành tựu của mình, những công trình,
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tác phẩm của mình. Đó là công việc của các
nhà phê bình, các đồng nghiệp, nói rộng ra là
của mọi giới độc giả. Tự biết như vậy, đáng lẽ
tôi không nên viết những dòng sau đây. Tuy
nhiên, biết là một chuyện mà tình cảm lại là
một chuyện khác. Việc mà các bạn đang làm là
một việc tình cảm mà tôi tán dương. Lẽ nào tôi
không bày tỏ tình cảm liên đới của tôi? Vậy thì,
tôi xin nói tóm tắt thế này:
Tôi là người đã kiếm sống bằng nghề dạy
học và nghiên cứu. Dạy học, tôi có cái may mắn
leo lên đến nấc thang tận cùng của Đại học
Pháp. Nghiên cứu, tôi đã đóng góp khá nhiều
công trình trong lĩnh vực của tôi: chính trị, về
học thuyết cũng như về lý luận, trong cấu trúc
quốc gia cũng như trong quan hệ quốc tế. Trong
các công trình đó, đáng nói nhất và được biết
nhiều nhất ở trong nước là luận án tiến sỹ của
tôi về quan hệ hữu cơ giữa các thừa sai truyền
giáo và chính sách thuộc địa của Pháp. Đáng nói
nhất, không phải vì giá trị nội tại của nó, mà vì
nó đã đi tiên phong trong một vấn đề cốt tủy mà
cho đến lúc đó, và cả lúc này, không ai động đến
một cách có hệ thống. Trong khi dạy, cũng như
trong hành trình nghiên cứu, tôi luôn luôn căn
dặn học trò, và căn dặn mình, phải nhắm đến
khách quan như mẫu mực, nhưng tôi không
muốn làm một nhà nghiên cứu có máu lạnh,
tim lạnh. Một người nghiên cứu khách quan
vẫn có thề đồng thời là một militant, nghĩa là
có máu nóng. Suốt đời, tôi là một người nghiên
cứu như vậy, và đồng nghiệp của tôi chưa hề
bắt bẻ được tôi về phương pháp. Tác phẩm của
tôi bằng tiếng Việt cũng vậy: dù viết về ông Tàu
hay về dân chủ, tự do, nhân quyền, giáo dục, đã
không viết thì thôi, đã viết thì tim phải nóng để
chữ cũng nóng.

Lập Trường ở Huế. Hình ảnh mà tôi không bao
giờ quên là các chị bán hàng ở chợ Đông Ba buổi
chiều quảy gánh về nhà với tờ Lập Trường trong
quang gánh. Là vì các chị thích chữ nóng, nóng
hổi! Tôi học được ở các chị một bài học vô giá:
nóng thì nóng, nhưng phải biết diễn tả một cách
trong sáng, dễ hiểu cái làm mình nóng, biến cái
nóng đó thành văn chương. Viết về bất cứ lĩnh
vực gì, đề tài gì, đâu cũng phải là văn chưong,
và văn chương nhẹ nhàng, dễ hiểu, càng bình
dân càng tốt. Đừng cau có với chữ nghĩa. Hãy
cho chữ nó cười thì ý tưởng nào cũng đi được
vào đầu, vào lòng người.
Tôi hy vọng triết lý về đạo Phật mà tôi đã
viết nhiều trong hơn mười năm gần đây đi được
vào lòng độc giả như thế. May mắn nhất trong
đời của tôi là đã biết đạo Phật. Tôi biết đạo Phật
đem đến an vui. Tôi muốn chia sẻ an vui của tôi
đến với mọi người. Nhưng để được như vậy, đạo
Phật của tôi phải trong sáng, dễ hiểu, bằng ý và
bằng lời. Bằng ý, đừng ngại đi vào những vấn
đề cao siêu, nhưng phải làm cho người ta thấy
gần gũi, thực tế, khoa học. Bằng lời, phải làm
trẻ hóa ngôn ngữ.
Đấy, tôi chỉ làm được bấy nhiêu việc. Chẳng
là bao. Nhưng, «ở với lửa hương cho vẹn kiếp»,
Quốc Học - Khải Định đã hỏi thì ít nhiều gì lòng
này cũng vui mà đáp lại lòng kia.
Thân mến
Cao Huy Thuần - 1 tháng 4 năm 2016

Trời sinh tôi ra bản tính hiền lành, nhút
nhát nữa, nhưng khi lần đầu tiên cầm bút, thời
cuộc dạy tôi nóng. Đó là hồi tôi 27 tuổi, làm báo
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C�ùm thơ củ� Bảo
Cung Trọng Bảo
Quốc Học 1961 - 1964
Cung Trọng Bảo sinh quán tại làng La Khê, Thừa Thiên Huế. Học trường
tiểu học Hương Trà (52-57), trung học Hàm Nghi (57-61) và Quốc Học (6164), Huế. Tốt nghiệp Đốc Sự Hành Chánh, Cử Nhân Luật, và Cao Học Hành
Chánh tại Đại học Sài gòn. Làm công chức trong ngành tư pháp và thuế
vụ cho đến tháng 4/1975. Định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1990, làm công chức
ngành xã hội tại bang California, Hoa Kỳ cho đến ngày về hưu năm 2010.
Cung Trọng Bảo hiện sinh sống tại Tp. San Diego, California, Hoa Kỳ.

Nỗi niềm lục bát

“...Cũng từ trong cuộc đời thường đó, thỉnh thoảng những bài
thơ vụng về được thầm lặng viết ra, đôi khi chỉ như là một điệu ru
cô tịch cho riêng mình, cho những bước sông hồ trăn trở,
đôi khi như chỉ là chút tâm cảm cho người đồng điệu, cho
những ràng buộc còn ở lại
cùng tôi, và cũng đôi khi như chỉ là chút tình tự đằm thắm
cho những tấm lòng,
những con người mà tôi mãi mãi yêu thương... ”
(Trích tập thơ Giữa Đời Thường- Cung Trọng Bảo)
68
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Chân Dung
1965
Tôi con nước nhỏ rong chơi
Tôi cơn mê ngủ như lời vô ngôn
Tôi nghêu ngao tuổi biết buồn
Tôi cây cỏ mọc trên non một mình
Hồng hoang từ cõi ba sinh
Tôi ngu ngơ với chính mình điêu linh
1972-2002
Tôi về dưới cội phù vinh
Cầm tay em nhỏ ngỡ mình chiêm bao
Ô hay tóc ngắn lụa đào
Tình tôi ở đó mà nào có hay
Ba mươi năm vẽ chân mày
Chân dung tôi đó chỉ đầy mắt em

Mẹ và hồng thủy
Huế 1999
Mẹ ngồi đếm tuổi trên tay
Ngón dài an phận, ngón gầy trầm luân
Ngón cao chở bước âm thầm
Ngón buồn che bóng chỗ nằm tà huy
Mẹ ngồi trốn lũ quạnh hiu
Đêm nghe nước bạc chín chiều ngọn cây
Mưa bên ấy, ướt bên nầy
Chiêm bao em gọi mới hay Mẹ còn
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Hồi tưởng và Em
Học viện 1970
Nhớ xưa áo lụa qua thềm
Bỗng dưng em đến cho mềm tim tôi
Giảng đường ngơ ngẩn mây trôi
Em về, tôi ở bồi hồi châu thân
Hội quán Cây Tre 1971
Gọi em tôi gọi thinh không
Cớ chi em dạ cho bềnh bồng tôi
Thôi rồi tôi biết tôi trôi
Trôi theo mắt đó ghé bờ môi em
Mai thôn 1972
Em ngồi tĩnh lặng nghe tôi
Nói câu tình tự ngỏ lời trăm năm
Thanh Đa sông nước u trầm
Yêu em từ đó mà thành thiên thu
Cung Trọng Bảo
San Diego, California, Hoa Kỳ - tháng 4 năm 2016
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Hình ảnh giang sơn và sản vật
Việt Nam Thời nhà Nguyễn
trên cửu đỉnh Huế
Đinh Công Bảy
Quốc Học 1964 - 1971

Thành Hội Phật giáo TP. HCM. Khám và chữa bệnh miễn
phí tại Phòng khám Tuệ Tĩnh Đường, chùa Pháp Hoa, Q
Phú Nhuận, TP. HCM (1988-2013).
Đinh Công Bảy là thành viên sáng lập Hội Dược
liệu Việt Nam, cộng tác thường xuyên với các cơ quan
truyền thông, báo chí, đài truyền hình, tham gia viết
kịch bản các chương trình truyền hình về ẩm thực, sức
khỏe, và viết bài đăng trên nhiều tờ báo, tạp chí như:
Khoa Học và Đời Sống, Khoa Học Phổ Thông, Sức Khỏe
và Đời Sống, Thanh Niên, Tuổi Trẻ v.v... Đạt danh hiệu
“Cây Bút Vàng 2003” báo Khoa Học Phổ Thông.
Đinh Công Bảy đã xuất bản nhiều sách, trong đó
có: Cỏ hoa và sức khỏe I & II. Nhà xuất bản Trẻ. 2005 &
2012/Ăn chay chữa bệnh, kéo dài tuổi xuân. Nhà xuất
bản Văn Hóa Sài Gòn. 2007/Các món ăn dành cho
người bệnh tiểu đường. Nhà xuất bản Phụ Nữ. 2013/

Đ

inh Công Bảy sinh tại Huế. Học tiểu học
Thượng Tứ (nay là trường Phú Hòa)(5964), trung học Quốc Học (64-71), và Đại

học Khoa học, Huế. Tự học ngành Đông y và triết học

Món ăn có ích cho người bệnh thận, tim, viêm khớp…
Nhà xuất bản Phụ Nữ. 2014, v.v…
Đinh Công Bảy là Ủy viên BCH Trung ương Hội
Dược liệu Việt Nam và cũng là Tổng Thư Ký Hội Dược
liệu TP. HCM, hiện đang sinh sống tại TP. HCM, Việt Nam.

phương Đông.
Đinh Công Bảy hoạt động trong ngành đông y
từ năm 1973 và đã tham gia công tác giảng dạy về y
học cổ truyền tại Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Y
Học Cổ Truyền TP. HCM; Trường Y học Dân tộc TP. HCM;
Trường ĐH Y Dược TP. HCM; Hệ thống Tuệ Tĩnh Đường,
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Vào mùa thu năm 2010, nhân chuyến về
thăm Huế, theo yêu cầu của một người bạn từ
Sài Gòn ra, tôi đưa anh vào thăm Đại Nội của
Cung đình triều Nguyễn.
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Tuy đã biết từ lâu, nhưng khi đến gần
Cửu đỉnh ở trước Hiển Lâm Các, tôi vẫn thấy
lòng mình bồi hồi xúc cảm trước những hình
ảnh được chạm khắc rất công phu trên những
chiếc đỉnh đồ sộ này.
Hình ảnh của các hiện tượng thiên nhiên,
những ngọn núi nổi danh, tiếng gió trên
những dòng sông, những con kênh ở khắp ba
miền Bắc Trung Nam, tiếng sóng biển Đông,
biển Tây, hương sắc của hoa trái, cây cỏ, chim
muông, những sản vật đặc thù Việt Nam… đã
như một thông điệp khẳng định về chủ quyền
đất nước, về những địa danh, về sự phong
phú đa dạng của những sản vật có giá trị văn
hóa và rất hữu ích, gắn liền với cuộc sống của
người dân nước Việt.
Từ chuyến đi năm đó, tôi đã ấp ủ một kế
hoạch thực hiện cho được công trình nghiên
cứu thật kỹ về những giá trị của tất cả 153
hình ảnh chạm khắc trên Cửu đỉnh Huế. Qua
nhiều lần bổ sung, chỉnh sửa, đến nay thì tác
phẩm này cơ bản hoàn thành, với tựa Hình
ảnh giang sơn và sản vật Việt Nam thời Nhà
Nguyễn trên Cửu đỉnh Huế, mà Đề cương
gồm có 18 bài; một bài về Cửu đỉnh và 17 bài
viết về 17 loại hình được chạm khắc trên mỗi
đỉnh.
Bài viết sau đây chỉ tóm tắt một phần về
9 loài hoa trên 9 đỉnh. Các chi tiết khác ví dụ
như các bài thuốc từ 9 loại hoa sẽ có đầy đủ
trong cuốn sách Hình ảnh giang sơn và sản
vật Việt nam thời Nhà Nguyễn trên Cửu đỉnh
Huế sẽ xuất bản trong thời gian tới.
Cửu đỉnh Huế và những loài hoa giá trị
Cửu đỉnh là chín cái đỉnh bằng đồng, được
đúc và chạm khắc dưới thời vua Minh Mạng
(1829-1840) của triều Nguyễn, biểu trưng cho
sự thống nhất, sự giàu đẹp của giang sơn cẩm
tú, thể hiện ước mơ triều Nguyễn sẽ được bền
vững trường tồn.

Cửu đỉnh có nguồn gốc từ đời nhà Thương
của Trung Quốc. Vua Hạ Vũ cho đúc cửu đỉnh
trấn quốc tượng trưng cho quyền hành cai
quản chín châu (cửu châu) thời đó. Cho nên
Trung Quốc mới có thành ngữ “nhất ngôn cửu
đỉnh” (một lời nói nặng bằng chín cái đỉnh).
Cửu đỉnh được khởi công vào cuối năm Ất
Mùi, đời Minh Mạng thứ 16 (1835) đến năm
Đinh Dậu (1837) thì hoàn thành, được đặt
trước Hiển Lâm Các, đối diện với Thế Miếu,
phía Tây Nam của Đại Nội Huế.
Tại lễ khánh thành cửu đỉnh, vua Minh
Mang dụ rằng: “Trẫm xem xét đời thượng cổ,
đúc vạc có tượng hình loài vật, những cổ khí
còn đến nay ít thấy có ghi chép. Các nhà học
giả lại truyền thuật sai lạc những cái chép lại,
phần nhiều là thực đỉnh cả. Còn như những vạc
nặng và cao lớn, thì chẳng những cận đại không
có, mà dẫu đến đời sau cận đại cũng ít được
nghe nói đến. Nay bắt chước đời cổ, lấy ý mà
thêm bớt, rồi đúc ra những chiếc đỉnh lớn là:
Cao đỉnh, Nhân đỉnh, Chương đỉnh, Anh đỉnh,
Nghị đỉnh, Thuần đỉnh, Tuyên đỉnh, Dụ đỉnh,
Huyền Đỉnh, cả thảy là chín chiếc.
Lấy thước thời nay mà đo, cao từ 5 thước
đến 6 thước, lưng từ 11 thước 6 tấc đến hơn 8
tấc, so với thước đời Chu thì cao lớn như thế
thì đã vượt tầm, vượt trượng rồi. Đỉnh nặng
4 nghìn 1-2 trăm cân có khác nhau, xem bản
triều có những giống chim bay, cá lặn, động
vật, thực vật gì; những loại binh khí, xe thuyền
gì, cho chí thiên văn, địa lý, cái lớn, cái nhỏ,
tuỳ theo hình dáng mà vẽ hoa văn đúc ra đủ cả
trên các đỉnh.
Tháng 12 năm Ất Mùi, Minh Mạng thứ 16,
ngày tốt khởi công, đến ngày Cốc đán 28 tháng
giêng năm nay, đem đến đặt trước sân Thế
Miếu. Trẫm thân đến tế cáo miếu, lễ xong lại
thân ra xem xét, thấy chín cái đỉnh sừng sững
nguy nga cao lớn kiên cố, không chút tì vết, hà
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cố có thể làm của báu truyền đời để lại cho con
cháu đời đời vô cùng vậy…” (Quốc triều chánh
biên toát yếu - Khâm định Đại Nam hội điển
sự lệ, quyển 247)
Trong bộ Kinh Dịch, có một quẻ mang tên
Đỉnh, gồm quẻ Ly ở trên, quẻ Tốn ở dưới (Hoả
Phong Đỉnh), tượng trưng cho sự đổi mới,
mới mẻ. Quẻ Ly có đức sáng suốt; quẻ Tốn có
đức vui thuận,… Như vậy, quẻ Đỉnh là sự đổi
mới, lại có đủ đức sáng suốt, vui thuận, thì làm
mọi việc đều được hanh thông.
Những người thợ đúc đời Nguyễn đã đúc
xong cửu đỉnh có ghép 17 tấm đồng (chưa
chạm khắc) vào tháng 6 năm Bính Thân, sau
đó chạm trổ trang trí mất 9 tháng, đến đầu
năm Đinh Dậu mới hoàn thành.
Mỗi đỉnh có 17 hoa văn, như vậy chín đỉnh
có tất cả 153 tấm chạm khắc.
Chúng ta sẽ tìm thấy trên cửu đỉnh những
phong cảnh sông núi, địa danh của Việt Nam
như: sông Hồng, sông Hương, sông Cửu Long,
sông Lô, sông Bạch Đằng, sông Mã, sông
Gianh, sông Bến Nghé, kênh Vĩnh Tế, kênh
Vình Đình, kênh Định An…, núi Hồng Lĩnh,
Tản Viên, Hoành Sơn, Ngự Bình… Hải Vân
Quan, Đà Nẵng hải khẩu, Thuận An… các
sản vật của khắp các miền đất nước: cọp, báo,
voi, tê giác, công, cá sấu, ba ba…, quế, trầm
hương, kỳ nam, tổ yến, lim, huỳnh đàn, trắc
bá, tô hạp, cau, trầu, xoài, mít… các hình ảnh
của thuyền bè, xe cộ, vũ khí… các hiện tương
tự nhiên: mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, ngân
hà, cầu vồng, mưa, nắng, sấm chớp… các loài
hoa quý…
“Đó là một kiểu phòng triển lãm dị thường
gồm những tác phẩm nhỏ, và nêu lên tất cả
những âm hưởng mà mỗi hình ảnh chứa đựng
trong thế giới văn chương, lịch sử, thiên nhiên
của đất nước Việt Nam truyền thống”
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(R.P.Barnouin. Những phù điêu trên các
đỉnh của các đời vua ở Huế. TS Hội Nghiên
cứu Đông Dương. 1974. Tập XLTX)

- Nghị đỉnh: tiêu biểu cho Giản tông Nghị
hoàng đế, niên hiệu Kiến Phúc (1883-1884).
Chiều cao 2,31m, nặng 2595,7kg.

Về mặt kỹ thuật, cửu đỉnh ở Huế được coi
là những tuyện tác của nghề đúc đồng triều
Nguyễn (hiện nay là một kỷ lục của Việt Nam).
Vào những năm đầu thế kỷ 20, ông Chovet,
hiệu trưởng trường Bách Công Huế đã mô tả
kỹ thuật đúc cửu đỉnh (trong tập san B.AV.H
Những người bạn của cố đô Huế, tiếng Pháp,
năm 1914): “Các cách làm của các thợ chạm An
Nam không khác biệt các phương pháp áp dụng
của thợ chạm châu Âu. Có một chi tiết khá hay
là: các dũa và dao chạm đều do thợ làm bằng
tay một cách thô sơ bằng cách dùng búa tán”
(theo Nguyễn Thị Minh Tâm - Tài nghệ của
thợ đúc cố đô Huế).

- Thuần đỉnh: tiểu biểu cho Cảnh tông
Thuần hoàng đế, niên hiệu Đồng Khánh
(1885-1888). Chiều cao 2,32, nặng 1950,3kg.

Cửu đỉnh Huế được vua Minh Mạng đặt
9 tên là: 1. Cao đỉnh (高鼎); 2. Nhân đỉnh (仁
鼎); 3. Chương đỉnh (章鼎); 4. Anh đỉnh (英鼎);
5. Nghị đỉnh (毅鼎); 6. Thuần đỉnh (純鼎); 7.
Tuyên đỉnh (宣鼎); 8. Dụ đỉnh (宣鼎); 9. Huyền
đỉnh (玄鼎).

- Tuyên đỉnh: tiêu biểu cho Hoằng tông
Tuyên hoàng đế, niên hiệu Khải Định (19161925). Chiều cao 2,45m, nặng 2066,4kg.
- Dụ đỉnh: Chiều cao 2,337m, nặng
2017,9kg.
- Huyền đỉnh: Chiều cao 2,31m, nặng
1935kg.
Dụ đỉnh và Huyền đỉnh chưa được tiêu
biểu cho vị vua nào, mặc dù triều Nguyễn đã
trải qua một số đời vua như: Dục Đức (lên
ngôi được 3 ngày: 20, 21 và 22 tháng 7 năm

1883, rồi bị phế và bị giết), Hiệp Hòa (lên ngôi
được 4 tháng 8-11 năm 1883 rồi bị giết), Hàm
Nghi (1884-1888), Thành Thái (1889-1907),
Duy Tân (1907-1916), Bảo Đại (1925-1945).
Về mặt ý nghĩa của 9 tên: Cao (vĩ đại),
Nhân (lòng nhân ái), Chương (ánh sáng rực
rỡ), Anh (sự hiển đạt), Nghị (sự cương quyết),
Thuần (sự tinh khiết), Tuyên (sự sáng tỏ), Dụ
(sự phong phú), Huyền (sự sâu xa).
Cao đỉnh ở giữa, đặt đứng trước 8 đỉnh kia
khoảng 3m.
Hiểu được công phu tạo tác cũng như ý
nghĩa lịch sử và văn hóa của cửu đỉnh Huế,
chúng ta sẽ cảm nhận được tấm lòng ưu thời
mẫn thế của tiền nhân, khi chúng ta đến kinh
thành Huế, được thưởng lãm cửu đỉnh và
nhiều di tích, di sản nổi tiếng khác của vùng
đất thần kinh văn vật này.…

Tương ứng với 9 Thụy hiệu của 9 đời vua
triều Nguyễn (tức tên Thụy sau khi vua đã
băng hà).
- Cao đỉnh: tiêu biểu cho Thế tổ Cao hoàng
đế, vị vua đầu tiên của triều Nguyễn, niên hiệu
Gia Long (1802-1820). Chiều cao 2,5m, nặng
khoảng 2602kg.
- Nhân đỉnh: tiêu biểu cho Thánh tổ Nhân
hoàng đế, niên hiệu Minh Mạng (1820-1840).
Chiều cao 2,31m, nặng 2152kg.
- Chương đỉnh: tiêu biều cho Hiến tổ
Chương hoàng đế, niên hiệu Thiệu Trị (18401847). Chiều cao 2,27m, nặng 2079kg.
- Anh đỉnh: tiêu biểu cho Dực tông Anh
hoàng đế, niên hiệu Tự Đức (1847-1883).
Chiều cao 2,25m, nặng 2595,7kg.
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Cửu Đỉnh trong Đại Nội Huế
http://www.baomoi.com/nhung-hinh-anh-tuyet-dep-ve-cung-dinh-hue/c/19036832.epi
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Tên đỉnh

Khối
Khối
lượng
lượng
(cân Việt
(kg)
Nam)

Chiều
cao
toàn
bộ
(mét)

Chiều
cao
đến
miệng
(mét)

Chiều
cao
chân
(mét)

Chu vi
Chiều
Chu
thân
cao
vi cổ
bầu
quai
(mét)
(mét)

Chu
vi
miệng
(mét)

Cao đỉnh

4307 cân

2,5

2,02

1,05

0,48

4,275

2601,4

5,07

3,01

Chiều
rộng
quai
(mét)

1,38

0,48

Nhân đỉnh

4160 cân

2152,6

2,31

1,84

0,87

0,42

5,04

3,19

4,285

1,365

0,56

Chương
đỉnh

3472 cân

2079

2,27

1,86

0,95

0,41

5,035

3,51

4,245

1,35

0,5

Anh đỉnh

4261 cân

2595,7

2,25

1,83

0,94

0,42

5,055

3,54

4,28

1,37

0,51

Nghị đỉnh

4206 cân

2595,7

2,31

1,9

0,89

0,41

5,08

3,53

4,28

1,37

0,54

Thuần đỉnh

3229 cân

1950,3

2,325

1,9

0,85

0,425

5,047

3,52

4,26

1,365

0,51

Tuyên đỉnh

3421 cân

2066,4

2,35

1,91

0,93

0,54

5,06

3,52

4,28

1,37

0,61

Dụ đỉnh

3341 cân

2017,9

2,337

1,91

0,96

0,427

5,1

3,61

4,325

1,38

0,44

1935

2,31

1,9

0,95

0,41

5,05

3,57

4,43

1,9

Huyền đỉnh 3200 cân

Giá trị của những loài hoa trên cửu đỉnh
Huế
Trong hàng trăm, hàng ngàn loại hoa có
mặt trên đất nước Việt Nam vào thời đó, chỉ có
9 loài hoa được chọn làm “đại biểu” cho thế giới
hương sắc muôn hồng nghìn tía. Có lẽ giá trị và
ý nghĩa văn hóa của chúng đã chinh phục được
vị “giám khảo chủ yếu” là vua Minh Mạng.
Cho đến nay, sự hiện diện của 9 loài hoa
này trên cửu đỉnh Huế vẫn có sức làm xúc
động lòng người. Nếu bạn có dịp sờ tay vào
những hoa văn chạm khắc hình ảnh của các
loài hoa đó trên cửu đỉnh Huế, chắc hẳn bạn
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sẽ thấy lòng mình bồi hồi, nao nao với những
cảm xúc trước điều tốt đẹp, tưởng như “hương
xưa, sắc cũ” đang trở về, hoài niệm sâu lắng…
1. Tử vi hoa (Cao đỉnh):
Đây là loài hoa của cây tử vi, còn gọi là
bằng lăng sẻ, tên khoa học Lagerstroemia
indica L., thuộc họ Tử vi - Lythraceae. Một số
bộ phận của cây này được dùng làm thuốc là:
hoa, vỏ thân và rễ. Người ta thu hoạch quanh
năm, rửa sạch, thái lát, phơi khô để bảo quản
hoặc sử dụng tươi.
Theo sách Trung dược đại tự điển (Nhà
xuất bản Khoa học kỹ thuật Thượng Hải.
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2000), hoa, vỏ thân, rễ cây tử vi có vị đắng,
tính hàn.
Trong rễ và vỏ cây có chứa sitosterol, tri-Omeethylellagic acid. Hoa có chứa lagerine, lagerstroemine, dihydroverticillatine, decamine,
decinine, decodine, petunidin-3-arabinosede,
malvinidin-3-arabinoside.
Hoa tử vi là một dược liệu quý đối với phụ
nữ sau khi sinh bị chứng sản hậu lưu huyết,
máu kết thành hòn cục, đau bụng, bạch đới.
Hoa và rễ cây có tác dụng hoạt huyết, chỉ huyết,
giải độc, tiêu thũng. Rễ cây dùng chữa mụn
nhọt, ghẻ lở, tay chân lở ngứa, các loại xuất
huyết, viêm tuyến vú, viêm gan, bụng trướng.
Vỏ thân dùng chữa bế kinh, đau họng, lở ngứa
ngoài da. Vỏ cây còn có tác dụng thanh nhiệt,
giải độc.
2. Liên hoa (Nhân đỉnh)
Liên hoa tức hoa sen (Nelumbo nucifera
Gaertn.), còn gọi là hà hoa, thủy chi hoa, tịnh
khách hoa, lục nguyệt xuân, hạm đạm, phù cừ,
bó bua (Thái), ngậu (Tày).
Người thầy thuốc - nghệ sĩ lừng danh của
Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
(1720-1791) cho rằng, cây sen nhờ hấp thụ
thanh khí và hương thơm của trời đất nên mọc
dưới bùn đen mà không bị ô nhiễm bởi bùn
đen, và tất cả các bộ phận của cây sen đều là
vị thuốc chữa bệnh, nhất là những bệnh thuộc
về tạng tâm. Vì tạng tâm chủ về thần minh và
huyết mạch (Hải Thượng Y tông tâm lĩnh).
Ở Việt Nam thường trồng 2 giống: sen
hồng và sen trắng. Sen mọc tốt ở các ao hồ
có nhiều bùn ở khắp nơi trong nước. Trong
các loài thảo mộc, cây sen được coi là loại cây
cao quý bậc nhất. Về mặt y học, sen là một
loại dược thảo được phong danh hiệu quán
quân, không có bất kỳ loại dược thảo nào sánh
kịp, bởi vì tất cả các bộ phận của cây sen đều
được dùng làm thuốc. Hoa sen Tây Hồ dùng
ướp trà, rất được ưa chuộng từ bao đời nay.

Ở thành nội Huế, có hồ Tịnh Tâm nổi tiếng
vì được trồng giống sen ngon và thơm nhất,
dùng cho hoàng cung.
Trong Đông y, hầu như tất cả các bộ phận
của cây sen đều được dùng làm thuốc:
- Hoa sen (liên hoa): có vị đắng, ngọt, tính
mát, không độc, có tác dụng làm cho tâm hồn
yên tĩnh (thanh tâm, trấn tâm), làm mát máu
(lương huyết), giải nhiệt độc, trừ thử thấp,
mụn nhọt. Trà sen có công dụng giải khát, giải
nhiệt, làm sảng khoái tinh thần.
- Tâm sen (liên tâm): là mầm xanh ở chính
giữa hạt sen, còn gọi là liên tử tâm, có vị rất
đắng, tác dụng an thần, định tâm. Dùng chữa
mất ngủ, tim hồi hộp, đập nhanh, dùng trong
các trường hợp di mộng tinh, cao huyết áp.
Ngày dùng 1,5-3g khô.
- Gương sen (liên phòng): là đế của hoa
đã lấy hết quả, có vị chát, tác dụng tiêu ứ, cầm
máu. Dùng chữa chảy máu: băng huyết, đại tiện
hoặc tiểu tiện ra máu. Khi dùng thường sao
cháy đen. Ngày dùng 10-15g sắc uống.
- Tua nhị sen (liên tu): là chỉ nhị của hoa
sen đã bỏ gạo sen, có vị chát, tính ấm, có tác
dụng sáp tinh, ích thận, thanh tâm, chỉ huyết
(cầm máu). Dùng chữa di mộng tinh, đái dầm,
đái nhiều lần, băng huyết, thổ huyết, bạch đới.
Ngày dùng 3-10g sắc uống.
Các bộ phận của sen được dùng làm thuốc
và làm thực phẩm gồm có: Hạt sen (liên nhục)
Củ sen, và Lá sen. Một số món ăn chế biến với
lá sen như Cháo lá sen, ý dĩ; Cháo lá sen, sơn
dược; Gà hấp lá sen; Sườn hấp lá sen.
3. Mạt lỵ hoa (Chương đỉnh):
Mạt lỵ hoa tức hoa lài (nhài), còn gọi là
mạt lợi, mạt lệ, mộc lệ hoa… tên khoa học
Jasminum sambac (L.) Ait. Loài cây này có
nguồn gốc Ấn Độ, được trồng ở nhiều nơi của
châu Á để làm cảnh, lấy hoa ướp trà, ướp thức
ăn và làm thuốc.
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Theo đông y, hoa lài có vị cay ngọt, ngọt,
tính mát, tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi
thấp, trấn thống, tiêu thũng, hoạt huyết, tán ứ,
điều kinh lợi niệu.Thường dùng cho các bệnh
ngoại cảm phát sốt, viêm khớp cấp tính, viêm
niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, đái tháo đường,
ho ra máu, thũng độc, đau bụng ỉa chảy, lị,
mụn nhọt. Hoa lài sắc nước rửa mặt, chữa
viêm màng khóe mắt và màng mộng, chữa trẻ
em lên sởi có sốt, sởi móc không đều. Lá còn
dùng chữa bạch đới ở phụ nữ
Rễ cây lài vị cay ngọt, tính mát, hơi độc,
có tác dụng trấn thống, gây tê, an thần. Dùng
chữa mất ngủ, viêm mũi, đòn ngã bị thương.
Các nhà khoa học Mỹ, Nhật đã phát hiện
mùi thơm của hoa lài kích thích chức năng vỏ
não, tạo cảm giác sảng khoái, và có tác dụng
giảm đau, an thần, làm cho việc sử dụng máy
tính điện tử chính xác hơn, giảm sai sót tới
33% (Tạp chí Cây thuốc quý, số 48).
Một số bài thuốc dùng hoa lài: Chữa ngoại
cảm phát sốt, tiêu chảy; Chữa các chứng lỵ:
tiêu khát, vật vã không yên; Chữa ho ra máu;
Chữa ho suyễn, ngực đầy tức, hô hấp không
thông thuận; Chữa mụn nhọt; Chữa chứng
tiêu khát, miệng khát, tiểu nhiều, hay đói,
ngực đầy, bụng trướng, tâm thần bất minh;
Chữa các chứng eo lưng và chân vô lực, đầu
gối đau; Chữa chứng đi tiểu ra máu; Chữa
kinh nguyệt không đều; Chữa tiêu chảy; Chữa
mất ngủ; Chữa bị gãy xương đau nhức; Chữa
cảm sốt, đầy bụng.
4. Mai khôi hoa (Anh đỉnh):
Mai khôi hoa tức hoa hồng, cây gọi là thích
mai hoa, bút đầu hoa, nguyệt quý hoa… tên
khoa học Rosa chinensis Jacq., thuộc họ Hoa
hồng - Rosaceae.
Ở Việt Nam có nhiều giống hồng như:
hồng trắng, hồng đỏ, hồng phấn, hồng nhung
(đỏ thẫm), hồng vàng, hồng cam… Hoa hồng
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có dáng đẹp mỹ miều, hương thơm dịu, được
người phương Đông quý chuộng vì nó là biểu
tượng cho sự hoàn mỹ, thanh cao, sự thành
đạt, vinh hiển, quyền quý.
Ngoài giá trị thẩm mỹ, hoa hồng còn là
một loại dược liệu có giá trị, một nguyên liệu
để chiết xuất tinh dầu chế nước hoa làm đẹp
cho đời. Người Ba Tư là những người đầu tiên
đã trích tinh dầu hoa hồng bằng cách chưng
cất, vào khoảng 1582 đến 1612. Do đó, họ
được nổi tiếng là những người thành thạo về
ngành sản xuất nước hoa. Tinh dầu hoa hồng
là một trong những tinh dầu thơm nhất và
nhiều công dụng nhất. Các nhà khoa học phân
tích trong hoa hồng có tinh dầu với tỉ lệ 0.0130.15% mà thành phần chủ yếu gồm geraniol
12.78%, 1-citronellol 23.89%, phenethyl alcol
16.36%, stearoptenes 22.1%.
Theo đông y, hoa hồng có vị ngọt, tính ấm,
tác dụng hoạt huyết, điều kinh, tiêu viêm, tiêu
sưng. Trong sách Bản thảo cương mục của Lý
Thời Trân đời Minh có ghi, hoa hồng vị ngọt,
tính ấm, giúp lưu thông khí huyết, giảm phù
nề, giải độc.

khuẩn nhẹ và làm hưng phấn tinh thần. Các
nhà nghiên cứu ở khoa Dược, trường Đại học
USM Malaysia cho biết có thể phòng ngừa ung
thư và làm hạ huyết áp bằng nước ép của hoa
hồng, vì trong cánh hoa hồng có chứa một
chất tổng hợp đặc biệt. Người ta đang nghiên
cứu chế biến loại trà và nước giải khát từ hoa
hồng để điều trị bệnh cao huyết áp.
Ở Nhật Bản, hoa hồng được chế biến
thành mỹ phẩm bảo vệ sắc đẹp của phụ nữ.
Người ta pha trà bằng cánh hoa, lấy nước để
rửa mặt vừa tẩy sạch da vừa bảo vệ da rất tốt.
Hoặc ngâm cánh hoa hồng vào dấm chua để
có một dung dịch khử mùi hôi và sát trùng.
Hoặc sắc thuốc từ hoa hồng để làm nước rửa
mặt và thuốc bổ giàu vitamin A để làm trắng
da, dưỡng da.
Hoa hồng phơi khô trong im (âm can),
tán bột dùng cầm máu, chữa băng huyết, tiêu

chảy. Hoa hồng có thể Chữa ho trẻ em; Chữa
giộp lưỡi, loét lợi, lở miệng; Chữa kinh nguyệt
không đều, đau bụng kinh.
Hoa hồng còn là nguyên liệu chế biến
nhiều món ăn hấp dẫn, như mứt, bánh kẹo hoa
hồng, kem hoa hồng, trà hoa hồng, xi rô hoa
hồng, và những món tráng miệng đủ loại…
5. Hải Đường hoa (Nghị đỉnh):
Hải đường là một loài hoa được người Á
Đông yêu chuộng từ ngàn xưa. Người Việt
Nam từng quen thuộc với hình ảnh hoa hải
đường trong thơ của các thi sĩ Việt Nam và
Trung Quốc như Nguyễn Du, Nguyễn Gia
Thiều, Tô Đông Pha, Lục Du…
Cây hải đường còn gọi là cây táo hoang
dại (tiếng Anh: flowering cherry-apple, Chinese
flowering apple), tên khoa học Malus spectabilis
(Aiton) Borkh., thuộc họ Hoa hồng - Rosaceae.

Loại hoa hồng đỏ dùng làm huyết mạch
lưu thông, chữa kinh nguyệt không đều, đau
ở vùng bụng dưới, vết thương sưng tấy, đinh
nhọt và viêm mủ da, bệnh bạch hầu.
Loại hoa hồng trắng chứa nhiều tanin,
đường, chất nhầy, tinh dầu, dùng chữa ho trẻ em
rất công hiệu; ngoài ra còn làm nhuận trường.
Tinh dầu hoa hồng là chất an thần, làm dịu
các chứng bệnh về tiêu hóa, trị đau nhức, căng
thẳng thần kinh, suy nhược, mất ngủ, rối loạn
kinh nguyệt. Ngoài tác dụng kích thích tuần
hoàn máu, nó còn là chất sát khuẩn nhẹ, ít độc
nhất trong các loại tinh dầu nên có thể dùng
cho trẻ nhỏ.
Nước hoa hồng có tác dụng như một loại
sữa làm mát dịu và sạch sẽ làn da, có tính sát
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Tác giả đứng cạnh Anh đỉnh với tượng hình hoa hồng (ảnh phải).
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Theo đông y, hoa và rễ của hải đường được
dùng làm thuốc cầm máu, mát máu, giải độc,
trong các trường hợp xuất huyết như: chảy
máu cam, nôn ra máu, đi cầu ra máu, tử cung
xuất huyết.
Ngoài cây hải đường nói trên, còn có cây
hải đường phương nam, được người dân xứ
Huế yêu chuộng và trân trọng. Cây hải đường
này có tên khoa học Thea amplexicaulis Pitard
(Camellia amplexicaulis (Pit.) Coh. Stuart,)
thuộc họ Chè (Theaceae).
Trong đông y, hoa hải đường có tác dụng
chỉ huyết (cầm máu), lương huyết (làm mát
máu), tiêu độc. Thường dùng trong các trường
hợp chảy máu cam, nôn ra máu, đi cầu ra máu,
xuất huyết tử cung...
Hoa hải đường khi sắp nở có màu đỏ, sau
khi nở nó dần trở thành màu hồng, hoa của nó
rất đẹp và rất thơm. Quả hải đường có thể trực
tiếp ăn, đồng thời còn có thể chế biến thành
quả khô và mứt.
6. Quỳ hoa (Thuần đỉnh):
Quỳ hoa là hoa của cây hướng dương, còn
gọi là cây hoa quỳ, tên khoa học Heilianthus
annuus L. thuộc họ Cúc (Asteraceae). Hướng
dương còn có nhiều tên gọi khác như: hướng
nhật quỳ hoa, vọng nhật quỳ hoa, nghinh dương
hoa, thái dương hoa, nhất trượng cúc, văn cúc,
tây phan liên, vọng nhật liên, thái dương hoa,
triều dương hoa, tây phiên cúc, thảo thiên
quỳ…
Trong y học, các bộ phận của cây hướng
dương là những dược liệu có ích cho cuộc đời
để bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật.
- Hoa: Hoa hướng dương có chứa các chất:
beta-caroten, cryptoxanthin, taraxanthin,
lutein, quercimeritrin. Dịch chiết từ cụm hoa
hướng dương gồm đế hoa, đài hoa và cánh
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hoa có tác dụng hạ huyết áp. Tác dụng này do
thuốc làm giãn mạch ngoại vi từ từ và kéo dài,
làm giảm sức cản thành mạch và giảm nhịp
tim. Theo đông y, hoa hướng dương có vị ngọt,
tính bình, tác dụng trừ phong, sáng mắt, giảm
đau, hạ huyết áp. Thường dùng chữa cao huyết
áp, đau đầu choáng váng; chữa đau gan, đau
bụng, phụ nữ đau bụng kinh, viêm vú; ngoài
ra còn chữa đau răng, ù tai. Hoa hướng dương
được sử dụng để chiết xuất ra thuốc nhuộm
màu tía sử dụng trong dệt vải, vẽ tranh hoặc
dùng cho các mục đích trang trí khác.
- Lá: Lá hướng dương chứa 92,2-156,3mg%
acid ascorbic(vitamin C), 0,11% caroten, acid
citric, melic, succinic. Lá hướng dương vị đắng
tính bình, tác dụng tiêu viêm giảm đau, chữa
sốt rét.
- Lõi thân, cành hướng dương (còn gọi là
hướng nhật quỳ ngạnh tâm, hướng nhật quỳ
kinh tâm) và rễ cây hướng dương. Theo đông
y, lõi thân và cành hướng dương có vị ngọt,
tính ấm tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu, chống ho,
giảm đau. Thường dùng chữa viêm đường tiết
niệu, tiểu ra máu, tiêu ta dưỡng trấp, tiêu buốt,
tiểu khó, sỏi đường tiết niệu, viêm phế quản,
ho gà, khí hư.
- Hạt: Hạt hướng dương lấy từ cây hướng
dương, còn được gọi là thiên quỳ tử, quỳ
tử, quỳ hoa tử. Trong 100g hạt (quả) hướng
dương rang chín, có chứa các chất sau: Protid
24,6g, lipid 54,4g glucid 9,9g, các chất khoáng:
Ca 45mg, P 354mg, Fe 4,3mg, Caroten 0,1mg,
vitamin B1 0,88mg, vitamin B2 0,2mg, vitamin
PP 5,1mg, cung cấp 628 Kcal. Ngoài ra, hạt
hướng dương còn có albumin 13,50g, nuclein
0,51g, lecithin 0,23g, pentosan 2,74g.
Theo đông y, hạt hướng dương có vị ngọt,
tính ấm, tác dụng bổ dưỡng, an thần, cầm
máu, sát trùng, thúc phát ban. Thường dùng
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để bổ dưỡng cơ thể, chữa kiết lỵ ra máu, sốt
phát ban, chữa chán ăn, mệt mỏi, nhức đầu do
suy nhược thần kinh. Dùng hạt hướng dương
để chữa kiết lỵ, đại tiện xuất huyết,ù tai.
Người ta còn dùng hạt để chế biến dầu
hướng dương (sunflower seed oil), là loại dầu
thực vật có chứa nhiều acid béo chưa bão hòa
(acid myristic, palmitic, linoleic), các vitamin
A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, D, E, rất tốt cho hệ
tim mạch, hệ thần kinh, hệ miễn nhiễm, cũng
như trong việc chữa lành hóa sẹo vết thương
và loét. Có ích cho sự biến dưởng năng lượng
cho tất cả tế bào, bảo vệ màng chung quanh
những tế bào của cơ thể, đặc biệt những hồng
huyết cầu và bạch huyết cầu, thúc đẩy tăng
trưởng bình thường. Dầu hướng dương có
màu vàng nhạt, vị ngọt dịu, mùi dễ chịu.
Cần lưu ý là các acid béo chưa bão hòa ở
dầu hướng dương rất dễ bị acid hóa, nếu chiên
rán ở nhiệt độ cao có thể sinh ra chất độc, cho
nên chỉ dùng sống để trộn xà lách, sốt trứng
hoặc cho vào canh, vào sữa với liều không quá
1 - 1,5 muỗng canh/người/ngày.
7. Trân châu hoa (Tuyên đỉnh):
Trân châu hoa tức hoa sói, còn gọi là
kim tác lan, kê cước lan (hình hoa giống ống
chân gà), tên khoa học Chloranthus spicatus
(Thunb.) Makino (Nigrina spicatus Thunb.),
thuộc họ Hoa sói - Chloranthaceae.
Trà ướp hoa sói uống có vị ngọt, thanh, mùi
thơm dịu, thanh thoát, được gọi là Châu lan trà,
có tác dụng làm tỉnh thần, định chí, tan đàm, trừ
ho.
Đông y dùng toàn cây hoa sói (Herba
Clranthi Spicati) làm thuốc.
Theo đông y, hoa và rễ sói có tinh dầu,
vị cay, ngọt, hơi chát, tính ấm, tác dụng hoạt
huyết, tán ứ, khu phong trừ thấp, thư cân tiếp

cốt, sát trừng, trừ ngứa. Hoa sói thường dùng
chữa đau nhức do phong thấp, gân cốt yếu,
dao chém gãy xương, viêm xương, thiên đầu
thống, khó ngủ, cảm mạo, viêm niêm mạc
miệng, rôm sảy, lở ngứa ngoài da.
Rễ cây sói dùng chữa bầm, tụ huyết do chấn
thương, nhức đầu, mụn nhọt.
Ngoài cây sói thông dụng nói trên, còn có
một số cây sói khác, cùng thuộc họ Hoa sói Chloranthaceae như:
- Sói Nhật Chloranthus japonicus Sieb.
- Sói đứng Chloranthus erectus (Buch.Ham.) Verdc (C. elatior Link.)
- Sói rừng, còn gọi là sói nhẵn, tên khoa
học Sarcandra glabra (Thun.) Nakai.
Những cây sói này cũng có tác dụng thông
kinh hoạt lạc, hoạt huyết, khu phong, trừ thấp,
giải độc, chỉ huyết. Dùng chữa phong thấp đau
nhức, đòn ngã tổn thương, chảy máu, viêm
nhiễm, cảm mạo, mụn nhọt…
8. Thuấn hoa (Dụ đỉnh):
Thuấn hoa tức là hoa dâm bụt. Cây dâm
bụt còn được gọi với nhiều tên khác là: bông
bụt, hồng bụt, râm bụt, bông cẩn, bông bụp,
co ngần (Thái), bióc ngần (Tày), phẩy quấy
phiằng (Dao), phù tang, xuyên cân bì, mộc cận
hoa, đăng uyển hoa, phiên ly hoa, triêu khai
mộ lạc hoa (hoa sáng nở, chiều rụng)…, tên
khoa học Hibiscus rosa-sinensis L., thuộc họ
Bông vải - Malvaceae.
- Hoa dâm bụt trong ẩm thực và y học:
Theo đông y, hoa dâm bụt có tên thuốc là mộc
cận, vị ngọt, nhầy, tính bình, không độc, có tác
dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu sưng, giải độc,
cầm máu, làm se và làm dịu các mô bị kích
thích, giúp thư giãn co thắt, làm dịu đau. Hoa
dâm bụt thường được dùng trong điều trị các
trường hợp: kinh nguyệt không điều hòa, đau
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bụng kinh, mất kinh, viêm cổ tử cung, bạch
đới, viêm tuyến mang tai, viêm kết mạc cấp,
viêm khí quản, viêm phế quản, viêm đường
tiết niệu, viêm bàng quang, mụn nhọt, sốt, ho.
Dùng thúc đẩy sự phát triển của tóc và được
cho là có tính chất kích thích tình dục.
Một số bài thuốc dùng hoa dâm bụt có thể
dùng để chữa các bệnh như phụ nữ mới sinh
bị nhức đầu, chóng mặt; kiết lỵ, đi cầu ra máu;
trẻ nhỏ bị tả lỵ; khó ngủ, hồi hộp, mộng tinh,
đi tiểu vàng, tiểu khó, tiểu buốt; thổ huyết,
chảy máu cam; mụn nhọt mưng mủ; quai bị
(viêm tuyến mang tai):
- Lá dâm bụt: Lá non đôi khi được sử dụng
để ăn như rau. Lá dâm bụt có tác dụng chỉ
thống, nhuận tràng. Nước sắc được sử dụng
như một kem dưỡng da. Lá và hoa rửa sạch,
giã nát thành bột nhão để đắp lên chỗ sưng
đau và mụn nhọt. Lá dâm bụt có thể chữa quai
bị; tràng nhạc; chân đau nhức, khó co duỗi, đi
lại khó khăn.
- Vỏ thân: Vỏ thân dâm bụt có thể chữa
kiết lỵ; phụ nữ bị khí hư; chàm mặt. Từ thân
cây, người ta có thể thu được loại sợi chất
lượng tốt, được sử dụng làm các loại vải thô,
đan lưới và làm giấy.

hòa khí, hành khí, hóa trọc, tiêu đờm, chỉ khái
(làm hết ho). Thường dùng làm thuốc chống
ho, làm long đàm tiêu độc và lợi tiểu.

Hồ Đắc Duy
Quốc Học 1961 - 1964

cho các trang mạng Ykhoanet, Khoahocnet... và nhiều
trang web khác. Năm 2005 nhận giải thưởng Cây Bút

Lá ngọc lan rửa sạch, giã nát, đắp chữa
mụn nhọt và viêm da.

Vàng của báo Khoa Học Phổ Thông vì có nhiều bài viết
xuất sắc.

Đây quả là một loài hoa vừa đẹp, vừa thơm
lại có ích cho đời.
Hoa ngọc lan có thể chữa trẻ nhỏ ho; khó
khạc đàm; viêm xoang mũi; chảy nhiều nước
mũi; viêm phế quản; viêm phế quản mãn tính ở
người cao tuổi. Trà ngọc lan dưỡng da, giúp da
trắng mịn; dưỡng phế ích tỳ; chữa ho; đau bụng
kinh. Chè ngọc lan, đậu xanh thanh nhiệt, tiêu
thử, giải khát.

- Rễ: Rễ dâm bụt có tác dụng điều hòa kinh
nguyệt, cầm máu, giảm đau. Người ta thường
tách lấy vỏ rễ, rửa sạch, phơi khô để làm thuốc
để chữa kinh nguyệt không đều; kinh ra nhiều,
rong huyết.
9. Ngọc lan hoa (Huyền đỉnh):
Hoa ngọc lan chạm khắc trên Huyền đỉnh
có tên là Ngũ diệp lan (lan năm lá), còn gọi
là ngọc lan hoa trắng, bạch ngọc lan, bạch lan
hoa, bạch lan…, tên khoa học Michelia alba L.,
thuộc họ Ngọc lan - Magnoliaceae.
Theo đông y, hoa ngọc lan có vị cay, hơi
đắng, tính ấm, không độc, tác dụng ích phế
82

Đại việt sử thi

Hoa ngọc lan còn có ích trong những
trường hợp như: quá mẫn, viêm nhiễm vi-rút;
cao huyết áp; vón huyết tiểu cầu, viêm tuyến
tiền liệt. Khi nụ hoa ngọc lan chưa nở, thu hái,
phơi trong bóng râm đến khô, bảo quản tốt để
dùng làm thuốc. Nụ hoa ngọc lan đem hãm
nước sôi, hoặc nước sắc nụ hoa ngọc lan còn
giúp cầm nôn, chữa sốt.
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Đinh Công Bảy
Tháng 6 năm 2016

Tác phẩm : Đại Việt sử thi ( 31 quyển), Địa dư chí
đất Việt nước Nam (4 quyển Thừa Thiên Huế, Quảng
Bình, Hà Giang, Cà Mau…), Tình dục học, Các khía cạnh
trong văn học cổ điển Việt Nam (2 quyển ), Những khám
phá mới về Đại thi hào Nguyễn Du, Các triều đại vua
Chúa Việt Nam ( 5 quyển )... đa số dưới hình thức sách e
book và nhiều tiểu phẩm khác có trên các webside các
tỉnh Sáng lập Chương trình Tủ sách Giải trí Giáo dục cho
thanh thiếu niên ở Nông Thôn Việt Nam từ năm 1999 :

H

ồ Đắc Duy sinh ngày 11 tháng 3 năm
1944 tại Huế, con ông Hồ Đắc Thứ và
bà Lê Thi Thanh, cháu nội cụ Hồ Đắc

http://www.tusachgiaitrigiaoduc.com
Chủ nhân cùa trang web cá nhân : http://www.
angelfire.com/ks/hodacduy

Trung, Thượng thư Bộ Hoc, Tổng Tài Quốc Sử Quán,

Trang facebook Ho Dac Duy

người làng An Truyền Huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên.

Hồ Đắc Duy hiện sống tại TP. Hồ Chí Minh. Email:

Thủo nhỏ học trường làng ở Cầu Lim Dương Xuân, tiểu

bacsihodacduy@gmail.com

học An Cựu Tây, trung học Nguyễn Tri Phương (19571961) và Quốc Học (1961-1964), Huế. Tốt nghiệp trường
Đại học Y khoa Huế (1965-1972). Từng làm giảng viên
tại Đại học Y khoa Huế, Y Sĩ trưởng Thiết đoàn 7 Kỵ Binh,
Bác sĩ Trưởng Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Trung Ương Huế

ĐẠI VIỆT SỬ THI
Mỗi một dân tộc đều có bộ môn Quốc sử
riêng xây dựng trên sự kiện lịch sử cụ thể.

Khỏe Đời Sống, Thế giới Phụ Nữ, Khoa Học Phổ Thông,

Dân tộc ta có ưu điểm nhờ vào truyền thống
văn học thơ phú mà đem được những bài học
lịch sử đi vào tâm thức. Tác giả đã triển khai ưu
điểm đó, đem lịch sử hơn bốn ngàn năm của dân
tộc vào Đại Việt Sử Thi bằng hình thức thơ phú.

Kiến Thức Ngày Nay, Thế Giới Mới, Xưa & Nay…, và

(Xưa & Nay, Số 277+278 tháng 2/2007)

(1972, Bác sĩ Trưởng Khoa Cấp Cứu Bệnh Viện Chợ Quán
TP. HCM (1979)…
Hồ Đắc Duy là Thư ký tòa soạn báo Thời Sự Y Dược
Học TP. HCM, cũng là cây viết thường xuyên cho báo Sức
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Để thực hiện bộ Đại Việt Sử Thi tôi phải
dành ra một khoảng thời gian dài hơn 30 năm.
Trong 20 năm đầu để thu thập tài liệu và đọc
lại tất cà các bộ sử của nước ta, nhiều nhất là
các bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Khâm Định
Việt Sử Thông Giám, Cương Mục Đại Việt Sử
Ký Tiền Biên, Việt Sử Tiêu Án, Đại Việt Thông
Sử, Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu. Phải đọc
và nghiền ngẫm, ghi chú, gần như phải học
thuộc lòng các bộ sử đó.
Ngoài ra còn phải nghiên cứu cách hành
văn kết cấu của các tác phẩm Đại Nam Quốc
Sử Diễn Ca, Cận Đại Việt Sử Diễn Ca, Chinh
Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, những bài
thơ mượt mà của TTKH, Hữu Loan, Xuân
Diệu, những bài Văn tế, các bài về Kinh Đô
Thất Thủ, Thuận An thất thủ, vè Mụ Dội, Y
Tiều Vấn đáp..., phải tìm hiểu nhửng điều bí
ẩn về kết cấu trong các tác phẩm đó và phải
tìm cho ra tại sao các tác gia kể trên có thể
hoàn thành các tác phẩm của họ được và bằng
cách nào hoàn thành được các tác phẩm để
đời đó.
Phải chọn thể thơ nào thích hợp cho việc
sáng tác của mình để cho độc đáo: Lục bát,
thất ngôn bát cú, thơ ngũ ngôn hay là song
thất lục bát, dự định mình sẽ làm bao nhiêu
câu thơ trong bộ sử thi vĩ đại này 5.000, 7.000
hay 10.000 hay hơn 20.000 câu thơ nữa đây,
cuối cùng tôi chọn giải pháp là làm từ 8.000
đến 12.000, và sẽ phải làm cho kỳ được trong
vòng 10 năm, tôi phải chia lại thời gian của
một ngày trong cuộc mưu sinh để dành cho
niềm đam mê cháy bỏng này.
Tôi phải tra cứu lại và xem tác phẩm dài
nhất trong văn hoc sứ nước ta là bao nhiêu câu,
để thực hiện gấp đôi so với tác phẩm đó. Sự
đam mê làm cho tâm hồn tôi luôn cháy bỏng.
Sau khi nghiên cứu giải mã thành công bài
thơ Vũ Trung Sơn Thủy của Hoàng Đế Thiệu
Trị và giải mã được vị trí chữ Hoàng Đế và
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câu trong tác phẩm Chức Cẩm Hồi Văn của
Tô Huệ thì tôi quyết đinh thực hiện dự án sáng
tác bộ Đại Viêt Sử Thi vì khám phá những bí
ẩn về ngôn ngử trong hai câu đố nay đã dạy
cho tôi biết phải làm như thế nào để có thể
thực hiện cái đam mê và ước mơ của mình.
Những câu thơ đầu của tác phẩm bắt đầu
được viết từ tháng 5 năm 1986 và câu thơ cuối
cùng chấm dứt vào ngày sinh nhật thứ 49 của
tôi, tôi đếm được 12 cuốn tập 100 trang chi
chít những câu thơ, nhưng khi đếm lại nó chỉ
có hơn 7 ngàn câu thơ mà thôi. Không được!
tôi nhất định phải làm cho đủ 20 cuốn mới
xong, và cuối cùng khi hoàn tất công trình này
tôi có ít nhất trên dưới 10 bản thảo.
Để làm được chuyện này tôi chỉ cần một
cây bút chì, một cục gôm, một cuốn tập 100
trang và một xấp tài liệu, tôi làm bất cứ lúc nào
có được thời gian rảnh.
Càng làm thì tay nghề càng điêu luyện hơn,
nên về sau chỉ cần đọc qua môt bản văn xuôi
trong một trang của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là
biết mình sẽ chọn được vấn đề gì chính trong
trang sách đó, và lập tức nó sẽ hình thành các
câu thơ từ bản văn xuôi đó ngay tức khắc…
Hồ Đắc Duy
Sài Gòn ngày 1 tháng 4 năm 2016
Quyển 1
Mở đầu
CƯƠNG GIỚI VIỆT NAM
Dân tộc ta từ ngày dựng nước
Dòng sử thiêng đã được viết ra
Hằng nghìn năm trước trôi qua
Nơi đây đã có quốc gia Việt Thường
Nước Việt Thường từ thời thượng cổ
Vốn nguyên là đất tổ của ta
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Đến vùng Nghệ Tĩnh bao la một vùng

Vua cho lập quốc bấy giờ
Hùng Vương xưng đế, cõi bờ định ra

THỜI ĐẠI HỒNG BÀNG (2879 - 257 TCN)

Đất Phong Châu nay là Phú Thọ

Vua Thần Nông vốn là tộc Việt
Cháu: Đế Minh. Nối nghiệp vua cha (2879
TCN)
Rừng xanh, Ngũ Lĩnh thăm qua
Phương Nam nơi ấy gặp bà Vụ Tiên

Kinh thành xưa, nước cũ Văn Lang

Từ miền Dương Tử trải qua

KINH DƯƠNG VƯƠNG - XÍCH QUỶ
Cùng mỹ nhân xe duyên kết tóc
Sinh được ra Lộc Tục nối giòng
Cắm lều, dựng trại, chiêu dân
Đặt tên Xích Quỷ, Việt Nam bấy giờ
Truyền thuyết cho ông là thủy tổ
Của giòng dân Việt cổ nước mình
Hiện còn mộ tại Bắc Ninh
Cha cho nối nghiệp đất lành Nam phương
Kinh Dương Vương dựng cờ mở nước
Đất, ruộng đồng, một dãi mênh mông
Cưới người con gái Thần Long
Hạ sinh quý tử nối dòng đế vương
LẠC LONG QUÂN

Đế đô dòng tộc Hồng Bàng
Đến nay di chỉ vẫn còn dấu chân
Nước Văn Lang, nhìn ra Đông Hải
Động Đình Hồ ở mãi Bắc phương
Bờ Tây: Ba Thục chắn đường
Phía Nam giáp nước Hồ Tôn của Chàm
Chia đất nước ra làm mấy bộ
Lấy Phong Châu làm chỗ trung quân
Việt Thường, Ninh Hải, Cửu Chân
Hoài Hoan, Giao Chỉ, Bình Văn, Dương Tuyền
Miền Vũ Dịch, Chu Diên, Cửu Đức
Miền Tân Hưng, Phúc Lộc, Vũ Ninh
Ngoài xa Lục Hải mấy thành
Bên trong Lạc Tướng vây quanh bên ngài
Người Bách Việt chen vai sát cánh
Sống quây quần bên cạnh sông Lô
Đất, rừng trù phú trời cho
Dân chuyên nông nghiệp, rành đồ gốm nung

Lạc Long Quân húy là Sùng Lãm
Cưới Âu Cơ con gái Đế Lai
Sinh ra bọc trứng trăm người
Năm mươi theo bố về xuôi đồng bằng

Nền Văn Hóa Đông Sơn rực rỡ
Trải dài từ Phú Thọ, Nghệ An
Đến vùng sông Mã, sông Lam
Lan qua đến tận Vân Nam, Thái, Lào...

Đi theo cha, thẳng đường tiến tới
Bỏ núi rừng, ra mãi Biển Đông
Mẹ cha vốn giống: Tiên, Rồng
Như rừng với biển khó lòng sống chung

Về nội dung thì tôi cũng nghĩ như sử thần
Lê Văn Hưu hay Ngô Sĩ Liên đã từng làm và
bình luận, là sau một biến cố, một triều đại của
một vị vua hay chấm dứt một vương triều thì
tôi sẽ có một số câu thơ tổng kết hay bình luận
theo quan điểm riêng của mình biểu trưng cho
thời đại đó.

HÙNG VƯƠNG - VĂN LANG
Mãi về sau, Long Quân chọn được
Đất Phong Châu khí vượng kinh đô

Ví dụ như:
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Vua quay lại, chém vèo một nhát
Nàng đã ra cái xác không hồn
Từ đây triều Thục mất luôn
Năm mươi năm chẵn chỉ còn vết lông (257208TCN)

Đường Lâm xây dựng cơ đồ
Ngô Vương lưu dấu để cho đến giờ
hay
Quân Nam Hán thua to vỡ mật
Bỏ ý đồ chiếm đất nước ta

hay
Dưới lọng vàng, trên đầu voi chiến
Bóng hai bà ẩn hiện trong sương
Cờ đào phấp phới biên cương
Quần thoa nhi nữ lên đường tiến nhanh
hay
Vua cho vời Triệu Quang Phục đến (546)
Trao cho ông ấn triện thay vua
Lệnh ông giữ vững cơ đồ
Đuổi giặc ra khỏi cõi bờ nước ta

Ngàn năm Bắc thuộc chỉ là
Một cơn ác mộng thoáng qua như là
hay
Năm Kỷ Hợi Thượng Hoàng lên núi (1299)
Chốn thiền môn một cõi am mây
Pho kinh tràng hạt trên tay
Đầu Đà khổ hạnh ngày ngày tịnh tâm…
QUYỂN 29
VUA HÀM NGHI

hay
Nước độc lập đã mười năm chẵn (712 - 722)
Ngài mất rồi nhưng vẫn còn đây
Tiếc thương không nói nên lời
Đền Mai Hắc Đế sáng ngời khói hương

LINH HỒN KHÁNG CHIẾN
Trong khi đó quan quân hộ giá
Vua Hàm Nghi và cả Tam cung
Cẩm Y loan giá theo cùng
Hai bên thị vệ hết lòng phò vua

hay
Một chiến thắng ngàn năm để lại
Sông Bạch Đằng mãi mãi thiên thu

Qua cửa Hữu, qua vùng Kẻ Vạn

Đoàn tùy tùng vừa đến Kim Long
Ông Tường được gọi vào trong
Lệnh bà Từ Dũ sai ông việc này
“Vào nhà Chung, gặp ngay Giám Mục
Nói với thầy hãy giúp cho ta
Rằng riêng ta muốn nghị hòa
Với quan Thống Tướng xem ra nên làm”
Ở giữa đàng gặp nhằm sóng gió
Đành hướng về Thiên Mụ dừng chân
Kinh đô mấy dặm xa dần
Tường cùng mấy kẻ lùi dần phía sau
Trước nỗi đau nhà tan cửa nát
Giặc hung tàn xã tắc lâm nguy
Bọn Tây chiếm hãm thành trì
Băng miền tếch dặm ra đi Sơn Phòng
Khi Tam Cung đến thôn Văn Xá
Thuyết theo đoàn ngự giá cùng đi
Gặp nhau trước ở Tràng Thi
Vội vàng tôi chúa kể chi nhọc nhằn
Bước gian nan xuôi đàng Quảng Trị
Ngày Hai bốn (24) tạm nghỉ nơi đây
Đức Vua chiếu chỉ viết ngay
Thưa cùng Thái hậu nên quay trở về
Kẻo đường đi mịt mờ khe núi
Chốn rừng xanh lắm nỗi truân chiên
Chim kêu, vượn hú sóng duềnh
Hổ lang đón nẻo kề bên vệ đường
Nẻo Sơn Phòng mây vương trước mặt
Hận quân thù cửa nát nhà tan
Rừng già, gió chướng, sơn lam
Địa dầu Mai Lĩnh, Mán Mường quy theo

Bộ Đại Việt Sử Thi gồm 30 quyển. Đây là trang bìa quyển 1, 2, và 3.
86

TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 120 NĂM QUỐC HỌC - HUẾ

Ngọn Ấu Sơn cheo leo vực thẳm
Đêm càng khuya càng đẫm hơi sương
Bút ngà thảo dụ Cần Vương
Ra lời hiệu triệu chỉ đường dân hay

Tăng Bạt Hổ quân cơ ngày trước
Đặng Tử Kinh, người bước đi theo
Sĩ phu mỗi lúc mỗi nhiều
Thiền sư Thiện Quảng cũng theo về cùng
Dân cả nước nóng lòng chờ đợi
Cách mạng rồi sẽ tới nay mai
Giặc Tây cho lũ tay sai
Tìm cách trấn áp những người chủ mưu
Đỗ Chân Thiết nhà Nho xứ Bắc
Người Thịnh Hào ở đất Hà Đông
Nhiệt thành yêu nước đến cùng
Với nhiều đồng chí đã hùn với nhau
Vốn đầu tư Đông kinh Nghĩa Thục
Giúp nhân tài những lúc khó khăn
Về sau bị lũ Việt gian
Báo cho mật thám bắt giam vào tù
Giặc tung kế hỏa mù chia rẽ
Ở triều đình nhiều kẻ hám danh
Sẵn lòng đem bán rẻ mình
Cho quân cướp nước tung hoành nhiễu nhương…
QUYỂN 30
KHẢI ĐỊNH HOÀNG ĐẾ (1916- 1925)
Giặc Pháp đày Duy Tân hoàng đế
Đưa Bửu Đảo lên thế ngôi vua
Đấy là Khải Định được cho
Vì ông thân Pháp, về hùa với Tây
Khi lên ngôi trên ba mươi tuổi
Vợ thì nhiều, khổ nỗi... không con
Ưa dùng thuốc phiện là hơn…
Thân hình bạc nhược gầy còm thảm thương
Ngồi trên ngai dung nhan giống hệt
Theo nhà văn Somerset Maugham
Trông như pho tượng bằng đồng
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Người không tình cảm, lạnh lùng vô tri…
Dòng lịch sử tạm dừng ngang đấy
Chuyện tương lai hãy đợi kẻ sau
Biên niên sử ký thêm vào
Bằng lòng trung thực, xin giao cho người
Mọi sự thật khó ai biết trước
Cả trăm năm, mới được viết ra
Không nên phỏng đoán trước là
Mực nghiêng đã cạn thôi ta tạm ngừng…

Nhận định về bộ sách lịch sử Việt Nam
viết bằng thơ vào cuối thế kỷ thứ XX này tác
giả được các website trân trọng giới thiệu như
sau: “Mỗi một dân tộc đều có bộ môn Quốc sử
riêng xây dựng trên sự kiện lịch sử cụ thể. Lòng
yêu nước của người dân được gìn giữ, tô bồi nhờ
vào tinh hoa của truyền thống dựng nước và
giữ nước qua các sự kiện lịch sử này. Bởi vậy
không có một quốc gia nào mà không quan tâm
tới việc giáo dục thế hệ trẻ biết rành rõi về lịch
sử của dân tộc mình. Quan tâm là một chuyện,
việc hiệu quả của sự giáo dục tuỳ thuộc vào
nhiều điều kiện. Dân tộc ta có ưu điểm nhờ vào
truyền thống văn học thơ phú mà đem được
những bài học lịch sử đi vào tâm thức của người
dân. Tác giả đã triển khai ưu điểm đó, đem lịch
sử hơn bốn ngàn năm của dân tộc ta với Đại
Việt Sử Thi bằng hình thức thơ phú”.
Đai Việt Sử Thi chia làm 30 quyển (mỗi
quyển tập hợp một nhóm thời đại tiêu biểu),
+ 1 quyển chú thích với hơn một trăm ngàn
chữ, mở đầu bằng thời Hồng Bàng và kết thúc
ở thời đại trầm kha nhất của đất nước: thời
chống Pháp với anh hùng Nguyễn Thái Học.

Bài đọc thêm trích từ Báo Xưa Nay, Số 277+278
tháng 2/2007 Năm thứ 14 ISSN 868-331X

Hỏi chuyện người viết
đại việt sử thi
Nguyễn Hạnh - Phó tổng biên tập báo Xưa Nay
Cuối năm 1998 bộ Đại Việt Sử Thi lưu
hành trên internet đã gây ra không ít ngạc
nhiên cho các cư dân mạng khi truy cập các đề
tài về lịch sử Việt Nam, tác phẩm lịch sử viết
bằng thơ này nhanh chóng được các website
copy lại và đang tải trên các site của họ như là
một cách quảng bá lịch sử Việt Nam cho cộng
đồng người Việt khắp nơi trên thế giới.
88

Đọc một cuốn sử Việt dày chừng năm, sáu
trăm trang dù viết hay cách mấy, qua thời gian
trí nhớ con người có thể phôi phai, nhưng với
hình thức thơ phú người đọc sẽ ghi lòng tạc
dạ. Có lẽ đó là một trong những ý hướng tác
giả đã dày công để xây dựng nên tác phẩm này.
Xin giới thiệu Đại Việt Sử Thi với quý bạn
đọc... Bộ sách gồm có 30 quyển”
Quyển 01: Thời đại Hồng Bàng (2879-257
TCN) đến Triệu Thị Trinh (248)
Quyển 02: Thời đại Bắc thuộc (227-540)
đến Dương Đình Nghệ (938)
Quyển 03: Ngô Quyền (938-944) đến
Ngọa Triều (1009)
Quyển 04: Lý Thái Tổ (1010-1028) đến Lý
Thánh Tông - (1072)
Quyển 05: Lý Nhân Tông (1072-1127)
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đến Lý Chiêu Hoàng (1225)
Quyển 06: Trần Thái Tông (1226) đến
Trần Thánh Tông (1278)
Quyển 07: Trần Nhân Tông (1278-1293)
& chống Nguyên-Mông lần ba (1287)
Quyển 08: Trần Anh Tông (1293-1394)
đến Trần Dụ Tông (1369)
Quyển 09: từ Dương Nhật Lễ đến Trần
Thiếu Đế (1369-1400)
Quyển 10: từ Hồ Quý Ly đến Giản Định
Đế (1400-1409)
Quyển 11: Lê Thái Tổ (1423-1433)
Quyển 12: Lê Thái Tông (1433-1442) đến
Lê Thánh Tông (1460-1497)
Quyển 13: Lê Hiến Tông (1497) đến Mạc
Phúc Nguyên (1546)
Quyển 14: Lê Trung Tông (1548) đến
Nguyễn Phúc Nguyên (1613)
Quyển 15: Lê Thần Tông (1619-1643) đến
Lê Dụ Tông (1705-1728)
Quyển 16: Trịnh Cương (1709) đến
Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777)
Quyển 17: Trung Ương hoàng đế (1778 1793)
Quyển 18: Quang Trung hoàng đế (17881792)
Quyển 19: Cảnh Thịnh hoàng đế (17921802)
Quyển 20: Gia Long hoàng đế (18021820)
Quyển 21: Minh Mạng hoàng đế (18201841)
Quyển 22: Thiệu Trị hoàng đế (18411847) đến Tự Đức (1847-1885)
Quyển 23: Pháp chiếm Gia Định (1859)
và chiếm ba tỉnh miền Tây
Quyển 24: Các cuộc kháng chiến của
nghĩa quân miền Nam
Quyển 25: Pháp chiếm Hà Nội (1882) đến
Hòa ước Giáp Thân (1884)
Quyển 26: Pháp lập Liên bang Đông
dương - các phong trào bình Tây sát Tả

Quyển 27: Đồng Khánh (1885) - các
phong trào sĩ phu yêu nước
Quyển 28: Vua Thành Thái (1889-1907)
và Duy Tân (1907-1916)
Quyển 29: Trần Cao Vân (Việt NamQPH)
- các phong trào kháng chiến toàn quốc
Quyển 30: Khải Định (1916-25) Bảo Đại
(1925-45) - anh hùng Nguyễn Thái Học
Các loại sách lịch sử viết bằng thơ trong
kho tàng văn học nước ta quả thật là hiếm.
Những tác phẩm loại này được nói đến trong
lịch sử như Việt Giám Vịnh Sử thi tập của Đặng
Minh Khiêm năm 1520, Thiên Nam Ngữ Luc
thời vua Lê Thánh Tôn năm 1460-1497, Việt
Sử Tứ Tự Ca của Hồng Thiết - Hồng Nhung,
Việt Sử Tổng Vinh Thư của vua Tư Đức, Đại
Nam Quốc Sử Diễn Ca của Lê Ngô Cát - Phạm
Đình Toái và Cận Đai Việt Sử Diễn Ca của
Huỳnh Thiên Kim.
Biên khảo một tác phẩm sử ký là rất khó,
viết một quyển sách ghi chép lịch sử bằng thơ
lại là chuyện khó hơn rất nhiều lần.
Lịch sử là một khoa học, khoa học này có
một ngôn ngữ và cách trình bày riêng, rất súc
tích, biên chép không được thiếu mà chẳng
được thừa một chữ đó là cái khó của người
chép sử và cực kỳ khó hơn khi phải diễn tả nó
bằng thơ vì phải tuân theo vần điệu kết cấu của
thể thơ vì thế không thể thay đổi, biện minh,
ép vận hay thay đổi sự kiện lịch sử để phù hợp
với ngôn ngữ âm điệu mượt mà của thi ca.
Chọn tài liệu, sử cũ… khi biên khảo là
một điều cẩn trọng của các sử thần ngày xưa
và các sử gia bây giờ, phả cái hồn thơ vào trong
các sự kiện lịch sử để biến nó thành ra sử thi là
nhiệm vụ của kẻ viết sử bằng thơ.
Không có đam mê, không có trái tim mà
chỉ có kỹ thuật thì không thể viết sử thi được.
Có thể vì thế mà số sử thi rất hiếm hoi trong
kho tàng văn học của nhiều quốc gia.
Trong sách Đại Việt Sử Ký Tục biên có
viết: “Vì sao mà làm quốc sử? Vì sử chính là
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để ghi chép sự việc. Có chính trị của một đời
tất phải có sử một đời, mà ngòi bút chép sử giữ
nghị luận rất nghiêm…”
Cái tâm và cái trí của người viết sử phải
sáng suốt bình ổn trong khi sáng tác và biên
khảo.
Tôi thật bất ngờ khi biết tác giả của bộ Đại
Việt Sử Thi gồm 30 tập với hơn 12 ngàn câu
thơ này không phải là người xa lạ với báo Xưa
& Nay, tác giả là người cộng tác từ lâu với với
Xưa & Nay đó là Hồ Đắc Duy.
Tôi hỏi HĐD tại sao anh mê sử và lại sáng
tác một tác phẩm “Vĩ đại” như thế ?
Anh kể rằng: Năm tôi lên 15 tuổi, mẹ tôi
dời nhà từ An Cựu - Huế vào ở trong Thành
Nội gần Hồ Tịnh Tâm và Lầu Tàng Thơ nhà ở
số 32/8 đường Lê Văn Hưu. Tôi không biết Lê
Văn Hưu là ai? Tò mò cả mấy tháng mới biết
Lê Văn Hưu là vị sử gia đầu tiên của nước ta
(1230-1322) viết sách Đại Việt Sử Ký, hỏi sách
này không ai biết. Họ chỉ biết Đại Việt Sử Ký
Toàn Thư của Ngô sĩ Liên.
Trong đầu óc non nớt về lịch sử của một
đứa trẻ 15 tuổi tôi đã bị kích thích dữ dội và từ
đó tôi tìm hiểu lịch sử ở chung quanh tôi như
hồ Tịnh Tâm có từ năm nào, ai xây lầu Tàng
Thơ…Tình yêu tổ quốc hình như bắt nguồn
từ đó.
Tôi hỏi HĐD anh sửa soạn để hoàn thành
tác phẩm này trong thời gian bao nhiêu lâu?
Năm 1964 sau khi xong Tú tài II (lớp 12 bây
giờ) tôi bắt đầu thu thập các tài liêu, sách lịch
sử…sau năm 1972 khi tốt nghiệp xong Bác sĩ
Ykhoa là thời gian nghiền ngẫm, chuẩn bị sửa
soạn cho tác phẩm của mình, và thực sự viết
vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 5 năm 1996 và kết
thúc lúc 22 giờ ngày 8 tháng 12 năm 1996.
Anh có gặp khó khăn trong khi sáng tác không?
Chọn một thể thơ để viết lịch sử là một
chuyện làm tôi phải suy nghĩ, đa số sử dụng
thể thơ lục bát, thơ lục bát thích hợp cho
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những tác phẩm mượt mà, nhẹ nhàng bay
bứơm trong khi lịch sử có khi thì đau thương
êm đềm, có khi thì hùng tráng bất khuất, vì
thế chọn để diễn tả lịch sử cần phải sử dụng
vần trắc lẫn vần bằng mới mô tả hết cái hào
khí của lịch sử. Thể thơ song thất lục bát có
lẽ thích hợp trong trường hợp này. Làm thơ
thì tương đối nhưng lựa chọn các sự kiện lịch
sử để viết thì rất khó vì trách nhiệm của của
mình đối với tác phẩm qua sự truyền thông,
ảnh hưởng của nó nếu có buộc mình phải đắn
đo, cẩn trọng không để bị cái ngã tướng, tư
kiến vướng vào trong tác phẩm.
Anh nghĩ gì khi viết tác phẩm này?
Thuở nhỏ tôi đã bị bối rối không biết Lê
Văn Hưu là ai. Khi trưởng thành tôi lại càng
khó chịu hơn khi tra cứu các sự kiện lịch sử
trong sách vở. Vì thế, không lý do gì để các em
vấp lại cái bối rối của tôi đã gặp. Tôi ước mong
tất cả mọi công dân Việt Nam hay những
người gốc Việt trên toàn thế giới phải biết lịch
sử Việt Nam - nhất là giới trẻ.
Anh có thể nói rõ hơn không?
Vâng, sự kiện Khai Minh Vương hay Ngọa
triều Hoàng Đế, ngày lên ngôi của Lý Thái Tổ
Hoàng Đế, về cái chết của Lê Lai, về Lê Quý
Ly… mỗi quyển sử mô tả các sự kiện một cách
khác nhau. (Xem và so sánh các sự kiện này
trong các sách liệt kê sau đây: Đại Việt Sử Ký
Toàn Thư, Khâm Định Việt Sử Thông Giám
Cương Mục, Đại Nam Nhất Thống Chí, Việt
Nam Sử Lược, Đại Việt Thông Sử, Lịch Triều
Hiến Chương Loại Chí, Việt Sử Tiêu Án, Ngự
Chế Vịnh Sử Tổng Luận, sách Lịch Sử lớp 7...).
Tại sao lại như vậy, sự thật nằm ở đâu?
Những tác phẩm lịch sử nào làm căn bản
cho sáng tác của anh?
Những tác phẩm lịch sử chuẩn mực chính
thống được các nhà nghiên cứu thừa nhận cũng
là những sách mà tôi dựa vào để lấy tài liệu. Còn
các tác phẩm khác chỉ để tham khảo thêm.
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o

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Do nhiều sử gia nhà Trần và nhà Lê soạn
thảo ra. Năm 1993, nhà XBKHXH ấn hành bản
chữ Quốc Ngữ, dịch từ bản in năm Chính Hòa
thứ 18 (1697). Nhóm bạn Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc
Thủy, Tuyết Mai, Hồng Ty và Nguyễn Quang
Trung chuyển sang ấn bản điện tử năm 1999.
o

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương

Mục

Đại Việt Sử Ký Tiền Biên và Việt Sử
Tiêu Án
o

Do Ngô Thời Sỹ soạn thảo vào năm 1775.
Hội Việt Nam Nghiên Cứu Liên Lạc Văn Hóa Á
Châu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1960.
Đại Việt Thông Sử

Do Lê Quý Đôn soạn thảo vào năm 1759.
Lê Mạnh Liêu dịch sang chữ Quốc Ngữ vào
năm 1973.
o

Đại Việt Sử Lược

Do một tác giả khuyết danh soạn thảo vào
khoảng thế kỷ 14. Nguyễn Gia Tường dịch
sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1972.
o

Lam Sơn Thực Lục

Do Nguyễn Trãi soạn thảo, Lê Lợi đề tựa
vào thế kỷ 15. Mạc Bảo Thần dịch sang chữ
Quốc Ngữ vào năm 1944.
o

Thiền Uyển Tập Anh

Soạn thảo vào đời nhà Trần, khoảng thế
kỷ 14. Sách viết về các thiền sư đời Lý, Trần,
v.v... tuy nhiên lại cho biết rất nhiều dữ kiện
lịch sử vào các thời kỳ đó. Lê Mạnh Thát dịch
sang chữ Quốc Ngữ vào năm 1976.
o

o

An Nam Chí Lược

Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu

Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn
soạn thảo vào khoảng đầu thế kỷ 20.
Nhóm nghiên cứu sử địa dịch sang chữ Quốc
Ngữ vào năm 1972.
o

Do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn thảo
khoảng năm 1856-1881. Viện Sử học dịch sang
chữ Quốc Ngữ vào năm 1960. Nhóm bạn Lê
Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy, Tuyết Mai, Thanh
Quyên chuyển sang ấn bản điện tử năm 2001.

o

Do Lê Tắc soạn thảo vào khoảng thế kỷ
14, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam thuộc
Viện Đại học Huế dịch sang chữ Quốc Ngữ.

Việt Nam Sử Lược

Do học giả Trần Trọng Kim soạn thảo vào
năm 1919. Trung tâm học liệu in lần thứ nhất
vào năm 1971
o

Cận Đại Việt Sử Diễn Ca

Do tác giả Huỳnh Thiên Kim do nhà sách
Dân Trí phát hành năm 1962 tại Saigòn
o

Và một số sách báo tài liệu khác...

Anh muốn gửi gắm điều gì không - khi tác
phẩm này của anh được nhiều website đưa lên
mạng internet?
Trước hết cho tôi xin được cám ơn hai ông
bạn vong niên của tôi là anh Tô Kiều Ngân
người đã sửa lỗi chính tả và hiệu đính bản
thảo, anh Nguyễn Bá Triệu ở Canada đã đánh
máy lại, anh Nguyễn Văn Sa đã chép tay lại bản
thảo, anh Ngô Nguyên Phi và Đoàn Thế Điềm
hiệu đính, cô Bích Vân ở Đức đã sửa phần chú
thích cho bộ Đại Việt Sử Thi.
Tôi cũng xin cám ơn anh Trần Tiễn Tiến
ở Hà Lan, anh Trần Ngọc Hải và nhóm cựu
học sinh Quốc Học 61-64 ở Hoa Kỳ và các anh
chị ở Pháp trong nhóm Chim Việt Cành Nam,
trang web của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo www.
edu.net và các Công cụ tìm kiếm Google đã
đưa, giới thiệu tác phẩm này lên internet.
Độc giả có thể chọn đọc tác phẩm Đại Việt
Sử Thi trên các website: Khoahocnet.com ờ
Đức, Chim Viet Canh Nam ở Pháp,Vietsciences
và trên nhiều trang mạng khác qua công cụ
tìm kiếm Google.
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- Ngôn ngữ lạ
Tranh sơn dầu

Lê Duy Đoàn
Quốc Học 1957 - 1964
Giáo sư Quốc Học 1974 - 1975

L

thầy giáo như Hồ Đắc Từ, nhạc sĩ như Miên
Đức Thắng... và biết bao nhiêu người khác tôi
không biết.
Tôi là thầy giáo nhờ học hỏi nên biết vẽ.
Tôi chỉ dám tự nhận mình là người thích hội
họa và biết vẽ.
Bài này chỉ nói đến tranh sơn dầu chứ
không đề cập đến các loại hình khác.
2. Khúc dạo đầu:
a. Giá trị và trị giá.
Trên mạng Caveman Circusdưới tiêu đề
“15 Ridiculous Pieces Of Art That Sold For
Millions Of Dollars” ngày 30/7/2015 đăng 15
bức tranh giá hàng triệu đô la.

Trong trang mạng đó, chúng ta không ngờ
trị giá của bức tranh sơn dầu đến hàng triệu
đô la, trong khi trong mắt nhìn của người xem
tranh phần đôngchẳng thấy chút giá trị nào cả,
trừ những người môi giới bán tranh, nhà đấu
giá và người mua tranh.
Tôi trưng dẫn ở đây 2 bức tranh. Nhìn 2
bức tranh của danh họa dưới đây, người xem
tranh sẽ có ý nghĩ là vẽ như thế thì mình vẽ
cũng được và tự hỏi sao bức tranh có giá cao
ngất ngưỡng như thế.
Nói thật lòng là tôi cũng chẳng hiểu, chẳng
thể giải thích vì sao.

ê Duy Đoàn sinh năm 1945 tại An Ninh
Hạ, Hương Long, Huế. Học trường Tiểu
học Vạn Xuân (1952-1957), Trung học

Quốc Học (1957-1964), Đại học Khoa học Huế (19641967) và Đại học Sư phạm Huế (1967-1970). Lê Duy
Đoàn đã dạy các trường trung học Đại Lộc, Quảng Nam
(1970-1974), Quốc Học Huế (1974-1975), Nguyễn Du
Huế (1975-1976), và Gia Hội Huế (1976-1983).
Về hoạt động hội họa, Lê Duy Đoàn đã từng theo
học dự thính trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế (19671969), để sau đó tổ chức Triển lãm cá nhân “ Lạ” tại
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế tháng 9
năm 2009 với 38 bức tranh sơn dầu, và Triển lãm chung
với 19 họa sĩ “Lại về lại” 2016 tại Tạp chí Sông Hương
Huế vào tháng 4 năm 2016.
Đã xuất bản Tập truyện “Đi tìm nhành hoa thạch
thảo” năm 2014.
Lê Duy Đoàn hiện đang sinh sống ở Tp. Hồ Chí Minh.
Email: doanduyle@yahoo.com

1. Vài dòng phi lộ:
Những người họa sĩ tài năng thường
khiêm tốn, kiệm lời. Những bức tranh của họa
sĩ đã lên tiếng thay họ.
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Nhiều họa sĩ xuất thân từ trường Quốc
Học. Những người nổi tiếng có theo học
trường mỹ thuật như Lê Huy Miến, Nguyễn
Phan Chánh, Võ Đình, Mai Trung Thứ, Mai
Văn Hiến. Một số khác là những người tự học
thành họa sĩ. Họ có nghề riêng đôi khi không
dính dáng gì đến hội họa. Tôi biết một vài
người. Nha sĩ như bà Điềm Phùng Thị, học
luật như Bửu Chỉ, bác sĩ như Thân Trọng
Minh, kiến trúc như Dương Phước Luyến,

TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 120 NĂM QUỐC HỌC - HUẾ

Bức “Phụ nữ III” của họa sĩ người Mỹ Willem de Kooning được bán với giá 137,5 triệu đô la.
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Bức “Màu trắng trung tâm (Vàng, Hồng và Oải hương chen hồng nhung)”
của danh họa người Mỹ Mark Rothko được bán với giá 72,8 triệu đô la.

Đây là 2 trong số 15 bức tranh được bán
giá nhiều triệu đô la trong các kỳ đấu giá và
trang mạng Caveman Circus giới thiệu. Độc
giả có thể vào trang này và gỏ tiêu đề nói trên
sẽ thấy nhiều bức tranh cực kỳ đơn giản, chỉ
một, hai màu mà giá hàng triệu đôla. Thật
không tưởng tượng nổi.
b. Bức tranh sơn dầu đầu tiên của tôi:
Cơ duyên dẫn tôi đến với hội họa sơn dầu
là từ hai người bạn cùng học lớp SPCN ( Lý
hóa nhiên) trường Đại học Khoa học Huế
năm 1964.
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Anh Trần Đình Khuôn, sau này cũng
là thầy giáo môn Vạn vật của trường Quốc
Học,cho tôi mượn cuốn sách “Tìm hiểu hội
họa” của Đoàn Thêm. Cuốn sách viết rất công
phu, in màu ofset rất đẹp. Sách trình bày rõ
ràng, mạch lạc các vấn đề căn bản của hội họa
phương Tây, các trường phái hội họa phương
Tây và những bức tranh minh họa. Tôi đọc
đi đọc lại và nhìn ngắm tranh trong 3 tháng
trời. Ngày nào cũng lật ra đọc say sưa, thích
thú. Tôi học được nhiều điều căn bản từ quyển
sách này.
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Anh Phan Đạt, bạn chí thân cùng lớp
Quốc Học 61-64, kéo tôi về nhà trên đường
Huỳnh Thúc Kháng để khoe một bức tranh
sơn dầu anh ấy mới vẽ xong. Tranh sơn dầu
vẽ trên bố, diễn tả một con bò kéo xe chở đầy
rơm rạ trên đường quê. Bạn dựng hình kém và
bố cục không cân, đường nét nhòe nhoẹt, màu
thiếu hài hòa. Thân tình nên tôi nói thẳng:” Mi
vẽ nghuệch ngoạc ri, thì vẽ làm chi. Phải học
rồi mới vẽ được” Bạn lôi dưới gầm giường ra,
một cái palette và một đống nhiều tuýp sơn
dầu của Pháp dùng dở. Bạn nói:”Anh tau vẽ,
ông đi, để đống sơn dầu ni lại, tau quẹt chơi
chứ vẽ vời chi. Mi thích thì lấy về vẽ đi.” “ Ầu,
để tau vẽ bức tranh tặng mi”
Thế là tôi hốt đống tuýp sơn dầu về nhà,
căng bố ( bao bột mì giặt sạch, dùng mác-tít
phủ lên chống thấm), đến tiệm La Ngu gần cầu
Đông Ba mua cọ, dầu cá và thêm một số màu
dầu khác, bắt đầu vẽ bức “ Thiếu nữ trong rừng
dương” diễn tả một thiếu nữ áo xanh da trời,
tóc bay, khăn voan bay với hậu diện là rừng
dương, trời mây,bãi cát trắng cùng biển xanh
sóng trắng vỗ rì rào. Bức tranh đầu tayđem
tặng bạn, bạn treo trang trọng trong phòng ghi
một bước chân đầu tiên của tôi vào con đường
sáng tác nghệ thuật. Bức tranh được thể hiện
chân phương, tay nghề còn kém cỏi,nói một
cách nôm na là “ngó tạm tạm” nhưng cũng tạo
được một hiệu ứng nội tại là lòng ham thích
sáng tác của tôi. Tiếc là, bạn tôi nói bức tranh
đã bị hư hại trong chiến sự Mậu Thân.
c. Sinh viên dự thính đầu tiên và duy
nhất của trường Cao đẳng mỹ thuật Huế:
Mùa hè năm 1967, tôi đậu vào trường Đại
học Sư phạm Huế, khóa thường xuyên, ban
Vạn vật. Học đại học thời kỳ đó giờ giấc rất
thoải mái.
Một buổi sáng rảnh rang đầu năm học, tôi
đến trường Cao đẳng mỹ thuật chờ rủ ngưới
bạn là sinh viên của trường đi uống cafe. Bạn
đang bận giờ học, tôi thơ thẩn trước sân trong

khuôn viên trường. Ông Vĩnh Phối, hiệu
trưởng trường ngồi trong văn phòng nhìn ra
thấy tôi bèn bước ra sân hỏi thăm, gợi chuyện.
Ông vừa học ở Ý xong, về nước và được bổ
nhiệm làm hiệu trưởng trường Cao đẳng Mỹ
thuật Huế. Ông là người trí thức, hiền hậu,
nhã nhặn và cởi mở. Biết tôi thích hội họa và
cầu học, ông gợi ý nhận tôi vào học trường
Cao đẳng Mỹ thuật. Khi biết là tôi đang học
ở Đại học Sư phạm, ông cho phép tôi vào học
với tư cách sinh viên dự thính. Thế là tôi trở
thành sinh viên dự thính đầu tiên và hầu như
là duy nhất của trường Cao đẳng Mỹ thuật
Huế hai năm từ 1967-1969. Tôi học các môn
tôi thích vào những giờ thuận tiện. Tôi luôn
nhớ ơn ông.
d. Tự học, tự rèn:
Môi trường chuyên nghiệp của trường
Cao đẳng Mỹ thuật như là nơi để tạo niềm tin
cho sinh viên dự thính như tôi là được học
nghề có bài bản. Học trường lớp chính quy mà
khi tốt nghiệp ra trường, đa số sinh viên vẫn
chưa tự mình sáng tác được một tác phẩm có
hồn, có vía và quan trọng hơn cả là để dấu ấn
cá nhân trên tác phẩm, thì một người học dự
thính amateur như tôi làm nên cơm cháo gì
mà mong?! Phần rèn luyện để có tay nghề là
do tự học, tự hành mà nên.
Từ năm 1967, tôi bắt đầu vẽ nhiều tranh.
Mỗi năm hai ba bức. Những bức tranh đã có
bản sắc riêng. Hai bức vẽ năm 1968 tạo ấn
tượng cho người xem là bức vẽ cầu Trường
Tiền gãy nhịp với hai đầu vài cầu đen trên nền
đỏ máu và bức vẽ một đoạn thành của Đại nội
phía đường Đoàn Thị Điểm bị đạn pháo đánh
sập lộ ra hậu diện xa xa là lầu Tứ phương vô
sự cũng bị sập nóc. Những bức tranh khác
phần nhiều có người thiếu nữ yểu điệu thục
nữ như xu hướng của nhiều họa sĩ Huế chịu
ảnh hưởng đề tài và lối vẽ của các họa sĩ nổi
tiếng Đinh Cường, Tôn Thất Văn.
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e. Sao chép tranh:
Bây giờ sao chép tranh phổ biến khắp nơi
như là một nghề kinh doanh. Những người có
tiền xây nhà mới cũng sẵn lòng bỏ ít tiền mua
vài bức tranh chép các danh họa hay tranh hoa
lá cành, phong cảnh để trang trí phòng khách,
phòng ngủ tạo thêm phần duyên dáng cho
ngôi nhà.
Năm 1978, ở Huế chưa xuất hiện tranh
sao chép.Một người bạn thân của em trai tôi ở
Sài Gòn ra Huế, mở một quán café nhạc Trịnh
trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nghe em tôi
giới thiệu anh ta tìm đến nhà nhờ vẽ cho 2 bức
tranh. Bức “Le Vieux Guitariste” của Picasso
và bức “ Dòng nước mùa xuân” của Issac
Levitan. Có chép tranh mới để ý kỹ các chi tiết
trong tranh và nhận ra cái tài hoa và sự tinh tế
của người họa sĩ. Một chỗ áo rách bờ vai lộ ra
xương quai xanh, một khuôn mặt khắc họa 2
màu xám, trắng đặc tả được nỗi buồn khổ của
một kiếp người (Picasso). Chỉ nói riêng một
cành cây khô nghiêng trên mặt nước mà có
ba cái bóng: ảnh phản chiếu trên mặt nước,
bóng do ánh nắng mặt trời và ảnh ảo do khúc
xạ (Levitan). Anh ta cảm ơn và hào phóng trả
cho tôi 600 đồng bạc Bắc (lương giáo viên cấp
3 lúc đó là 65 đồng). Sau này tôi còn chép thêm
một số tranh cho người em bên Mỹ trong đó
có bức “ Ngựa trắng” của Paul Gaugin kích
thước đến 140x100 cm.
Chép tranh để học hỏi bố cục, đường nét,
màu sắc của danh họa sử dụng là việc nên làm
nhưng chép tranh để thành một nghề thì dần
dần họa sĩ sẽ trở thành thợ thủ công mà thôi.
f. Cùng tắc biến:
Trước năm 1980, ngành giáo chẳng những
khổ vì chuyện dạy dỗ, họp hành mà còn khó
khăn vì lương tiền ít ỏi, hàng cung cấp theo
chế độ tem phiếu chẳng bao nhiêu nên nhà
thầy cô nào cũng túng thiếu. Ai cũng cố gắng
kiếm việc làm thêm để đỡ đần gia đình. Tôi
làm thêm bằng công việc vẽ guốc. Hội họa
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cũng có chỗ dùng khi cùng cực. Chỉ là nghề
thủ công nhưng có tay nghề hội họa thì vẽ
guốc cũng nghệ thuật hơn người khác.Nói cho
vui, vẽ hoa trên guốc mỗi đôi chỉ 2 hào mà có
ngày tôi kiếm được 60, 70 đồng bạc Bắc, tương
đương một tháng lương giáo viên cấp ba!
g. Mạng Internet và website:
Năm 1983, tôi đưa gia đình vào Sài Gòn
sinh sống. Nghỉ nghề dạy học, tôi làm hàng
chục công việc để mưu sinh. Cho đến năm
1989 trở về sau, nhờ làm cho các công ty của
Hàn Quốc, Ả Rập Saudi và Mỹ đời sống gia
đình mới khá lên. Có những thời gian chờ
kiếm công việc mới, tôi lại trở về với niềm đam
mê hội họa của mình và vẽ một loạt tranh mới.
Khi internet mở rộng kết nối và hoạt động
ở Việt Nam, từ năm 2007, tôi gửi tranh đến
website “ http://art2all.net” do nhà thơ Đặng
Lệ Khánh là admin.
Chính internet, email cho bạn bè, kết nối
Facebook là nguồn động viên rất lớn cho ý
thích sáng tạo tác phẩm nghệ thuật vì sự kết
nối rộng rãi của cộng đồng mạng và sự đồng
cảm phản hồi. Một bức tranh trình làng trên
mạng có hàng ngàn người xem, hàng trăm lời
bình phẩm. Chính internet và website art2all.
net dẫn tôi đến ý tưởng làm một cuộc triển
lãm cá nhân tranh của mình.
h. Triển lãm cá nhân:
Triển lãm “ LẠ “ của Lê Duy Đoàn, trưng
bày 38 bức tranh sơn dầu trên vải bố tại Phòng
Văn hóa Thông tin thành phố Huế số 4, Hoàng
Hoa Thám, Huế từ 19/9/2009 đến 27/9/2009.
Ghi nhận ở đây vài ý kiến của người
thưởng ngoạn khi xem tranh:
- Họa sĩ Vĩnh Phối ( nguyên hiệu trưởng
trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế):” Được tham
dự triển lãm của Đoàn ở Huế, Vĩnh Phồi rất
ngạc nhiên. “ Lạ” vì Đoàn say mê sáng tác
tranh ngoài nghề giảng dạy văn hóa. Những
tác phẩm của Đoàn thể hiện những suy tư,
tâm tưởng trong tiềm thức của một nghệ sĩ -
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những cảm xúc có chất thơ và mang triết lý
của cuộc sống. Đặc biệt, Vĩnh Phối thích một
số tác phẩm có tính chất phương Đông, rung
cảm nhẹ nhàng, thanh thoát như tâm hồn của
Đoàn. Các tác phẩm “ Rồng và đất”, Bố cục
vàng, Mưa Huế” có chất thẩm mỹ hiện đại. “
Quảy gánh thong dong, Dòng sinh mệnh, Thả
một bè lau” thanh thoát đầy rung cảm....
- Họa sĩ Phan Thanh Bình( Hiệu trưởng
Đại Học Nghệ thuật Huế): Lối vẽ của anh
không mới nhưng trĩu nặng tình người và sự
xao động về Huế xưa, Huế một thời hoài nhớ.
Tôi thích bức “ Mưa Huế” và “Người mẹ trầm
tư”. Chúc anh tiếp tục thành công.
- Họa sĩ Đặng Mậu Tựu ( nguyên Chủ
tịch hội Liên hiệp VHNT Thừa Thiên-Huế):
Đối với những người xem, chắc hẳn sẽ không
lạ, bởi tranh anh có cái tình. 38 tác phẩm vẽ
bằng sơn dầu được trình bày ở đây, người
xem sẽ thấy sự thống nhất phong cách, từ bố
cục, bút pháp và sự diễn ý, những nét chấm
phá, sổ gãy như những nhát phủ phất thủy
mặc, những hình thù như những ký hiệu trên
vách hang động tiền sử, những xung động
cuồng nộ trong tranh anh không nhiều, có lẽ
anh đã quá nhiều trăn trở, cuồng nộ mà làm
chi, khi mây vẫn trôi và hoa vẫn nở - Với cái
cảm và lối biểu đạt quen thuộc của các họa
sĩ sống ở miền Nam, thì trong mỗi hình thể,
mỗi biểu tượng mỗi vuông màu đều có cái
tham là cho nó một chút triết lý, muốn gửi tới
người xem một chút ưu tư, về thân phận, một
chút cay nồng bất chợt dậy lên từ cuộc sống,
một ít thôi vị đắng trong ly café buổi trời mưa
trong quán vắng, một thoáng dáng nàng xanh
xao, thanh thoát ẩn hiện chất lãng mạn trong
khuôn cửa khép hờ, những vệt màu cũng có
khi cuồng nộ vì cái mỏng manh cuộc đời, có
khi buông thả đến tuyệt cùng không gian vô
hạn định
- Họa sĩ Trương Bé (Giảng viên Đại học
Nghệ thuật Huế): Thân chúc họa sĩ Lê Duy

Đoàn luôn say mê sáng tạo và gặt hái nhiều
thành công trên con đường nghệ thuật của
mình. Đường nét trong tranh của anh có sự
biến hóa và chuyển động tạo nhiều rung cảm.
- Trần Kiêm Đoàn (nhà văn): Thông
thường, “gam” màu, đường nét và nội dung
là phương tiện nhất quán trong tay người họa
sĩ. Nhưng với Lê Duy Đoàn – đã sáng tác hơn
một trăm họa phẩm – thì phương tiện lại “tùy
duyên” theo đối tượng mà anh đang nắm bắt
và diễn đạt. Vẽ người, vẽ cảnh và vẽ tĩnh vật
thì anh vẽ theo lối ấn tượng, biểu hiện. Nhưng
phần lớn tranh của anh vẽ theo lối trừu tượng.
Đề tài các họa phầm của anh vừa gần gũi, vừa
xa xôi. Có thể nói là gần gũi như Huế và xa xôi
như tiếng chuông chùa Thiên Mụ. Cách diễn
đạt hòa quyện những đường nét chân phương,
vừa trừu tượng và có khi phảng phất nét tiêu
dao phóng dật trong tranh Lê Duy Đoàn khiến
người ta có cảm tưởng là anh chịu ảnh hưởng
sâu đậm trường phái ấn tượng phương Tây và
nghệ thuật thư pháp viết chữ thảo bay bướm
của Tàu
- Đặng Lệ Khánh (nhà thơ): Cái cảm
giác xem tranh của Đoàn là một cảm giác vô
cùng thoải mái, nhẹ nhàng, tươi vui, và tràn
sức sống. Tranh của anh đa dạng, nhưng xem
xong thì những bức trừu tượng để lại nhiều
dấu hỏi hơn hết, những dấu hỏi đùa cợt óc
tưởng tượng của mình, như thể mời gọi mình
đi sâu hơn vào tâm hồn anh, lật những trang
sách trong thế giới sâu hút của tâm tư anh,
xem thử anh đã từng đi qua những kỹ niệm
nào, những thời khắc nào, những suy tư nào
đằng sau những mảng màu khi quấn quít, khi
phóng khoáng, khi cuộn quanh như thế.
3. Hội họa sơn dầu- Ngôn ngữ lạ:
Đầu bài viết, tôi trưng dẫn 2 trong số 15
tác phẩm được bán với giá nhiều triệu đô la
trong trang mạng Caveman Circus để nói rằng
làm sao người ta bán được tranh với giá đó và
người mua có bị lầm hay không.
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Bức “Phụ nữ III” của họa sĩ người Mỹ
Willem de Kooning được bán với giá 137,5
triệu đô la. Nếu bạn không biết trị giá của bức
tranh như thế và tác giả tặng không cho bạn,
liệu bạn có treo ở một vị trí trang trọng trong
nhà hay không?
Chúng ta từng quen với những bức tranh
nhìn đường nét màu sắc chỉn chu, đầy đặn, bố
cục hài hòa, nét cọ trau chuốt, thuật ngữ trong
nghề gọi là VẼ TỚI (nghĩa là hoàn hảo rồi)
nên khi nhìn bức tranh nói trên chúng ta thấy
chẳng hợp nhãn và hợp sở thích của mình chút
nào cả. Như thế là do sự cảm thụ nghệ thuật
của ta khác với người Mỹ. Nói chung cảm thụ
nghệ thuật của mỗi người mỗi khác.
Hội họa là một ngôn ngữ lạ. Ngôn ngữ đó
chia ra nhiều phân nhánh là các trường phái
hội họa khác nhau. Có hàng chục trường phái
hội họa sơn dầu. Mỗi trường phái nói chung
một tiếng nói qua lối vẽ đồng dạng với nhau. Ví
như ngôn ngữ loài người, người nói tiếng Anh
kẻ nói tiếng Ả rập, người nói tiếng Lào, kẻ nói
tiếng Việt chẳng thể hiểu nhau nếu người này
không học tiếng của kẻ kia. Huống gì là giọng
hót của chim, tiếng gọi tình của các loài vật
làm sao ta hiểu được. Do đó, có nhiều người có
trình độ văn hóa cao vẫn nói rằng mình chẳng
hiểu biết gì khi xem những bức tranh lạ. Họa sĩ
cũng không hơn gì. Chỉ là anh có sự nhạy bén
hơn một chút trong cảm thụ nghệ thuật nên dễ
đồng cảm hơn với tác phẩm của họa sĩ khác mà
thôi. Không ai có tài gì hiểu hết, hiểu tường tận
mọi ngỏ ngách cùa nghệ thuật tranh sơn dầu.
Chẳng có gì là bí nhiệm, là triết lý cao
siêu trong các bức tranh vẽ. Chỉ là người họa
sĩ vẽ theo cảm hứng nội tại những rung cảm
mỹ thuật của mình, phả hồn lên tranh vào
thời điểm sáng tác như kẻ nhập đồng để sáng
tạo một bức tranh có hồn có vía, còn người
xem tranh có đồng cảm với anh hay không tùy
thuộc vào việc anh ta đọc được ngôn ngữ của
họa sĩ hay không, Tài năng của một họa sĩ là
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tạo ra được những tác phẩm được công chúng
thưởng ngoạn yêu thích.
4. Nghiệp – Nghề: Góc nhìn về hội họa
sơn dầu
HỘI HỌA VỚI MỖI NGƯỜI HỌA SĨ
TRƯỚC HẾT LÀ NGHIỆP DĨ. Vì là nghiệp
nên lòng yêu hội họa luôn nằm trong tâm
khảm, trong máu thịt và theo người ấy suốt
đời. Nghiệp hội họa đó có thể thành nghề hội
họa hay không tùy hoàn cảnh sống của mỗi
người. Dù là nghề hay nghiệp thì người họa sĩ
phải là một cá nhân riêng biệt trong rừng hội
họa, Sự riêng biệt đó thể hiện trong TƯ DUY
SÁNG TẠO CỦA MỖI NGƯỜI.
Trải qua mấy trăm năm lịch sử hội họa sơn
dầu, các thế hệ họa sĩ thế giới đã thể hiện tài
năng hội họa của mình qua nhiều trường phái
khác nhau. Người cầm cọ bây giờ khó vượt thoát
khỏi những cách thể hiện của những người họa
sĩ tiên phong. Như thế vẽ tranh sơn dầu chẳng
thể MỚI nhưng có thể LẠ. Người họa sĩ có tư
duy sáng tạo là người học tập nhưng không bắt
chước, rập khuôn, núp bóng lối vẽ của những
người đã thành danh trong hội họa; có nghĩa là
anh ta có SỰ ĐỘC SÁNG CỦA RIÊNG MÌNH,
KHÔNG LẪN VỚI AI KHÁC.
5. Kết:
Viết về hội họa rất khó. Viết ra điều gì dễ
bị người trong nghề bảo là nói leo. Tôi là người
đứng chân trong chân ngoài lãnh vực nghệ
thuật này chỉ dám viết về quá trình tìm học và
vẽ quơ quào trăm bức tranh sơn dầu cho đời
thêm màu sắc.
Độc giả đọc và xem vài bức tranh cho vui
và không phiền lòng, không phê phán là tôi
cám ơn nhiều lắm.
Mời độc giả xem thêm tranh và các bài
viết của Lê Duy Đoàn trong website: http://
art2all.net/chantran/chantran_hoa/leduydoan
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Lê Duy Đoàn
Ngày 16 tháng 6 năm 2016

Phụ Lục – Appendix
Giới thiệu tác phẩm của Lê Duy Đoàn
Sáu tác phẩm được giới thiệu ở đây thể hiện 6 thủ pháp khác nhau
thể hiện người vẽ không theo một trường phái nào cả.

Chiều trên lưng đồi Quảng Tế
60x80cm, 1997 vẽ bằng bay và cọ nhỏ

Người mẹ trầm tư
100x130cm,2008 vẽ bằng cọ bản lớn và dầu chảy

Rồng và Đất
100x130cm, 2008 vẽ bằng cọ lớn, màu khô.

Dòng sinh mệnh
60x80cm, 2008, vẽ bằng sợi chỉ

Nhớ lại con đường
triết học của tôi:

Vinh quang và Khổ ải
Lê Tử Thành
Quốc Học 1959 – 1961

ĐH Văn Hiến, ĐH Bình Dương, ĐH Yersin Đà Lạt…
Lê Tử Thành đã cộng tác với nhiều tạp chí như Bách
Khoa, Tư Tưởng, Nghiên Cứu Việt Nam, Văn Học, Thiện
Mỹ, Trình Bày, Văn Mới, Triết Học… dưới bút hiệu Lê
Hồng Đức, Trường Thành, Quan Điểm, Vạn Lý, Nguyễn
Thị Ngọc Thắm.
Tác phẩm đã xuất bản: Đại cương triết học cận đại
(1974); Tìm hiểu Logic học (1991); Phương pháp nghiên
cứu khoa học (1991); Nhập môn Logic học (1998); Tập bài
giảng Logic học (2000); Logic học và phương pháp luận
nghiên cứu khoa học (2006); Người đàn bà huyền thoại
(2013); Bốn cây đại thụ của triết học Phương Tây cận đại:
Descartes, Kant, Hegel, Marx (2014); Tản mạn về văn học
nghệ thuật (2014); Tản mạn về triết học (2015).

L

ê Tử Thành sinh năm 1942 tại Đà Nẵng.
Học trường trung học Quốc Học (1959 1961), Đại học Văn khoa (1961-1964), Huế
và cao học triết học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn (1966).

Cây gỗ vuông chành chạnh; nhà thơ Hữu Loan
Bức tranh lấy ý từ mấy từ tự ví mình là”cây gỗ vuông chành chạnh” trong bài thơ “chuyện
Di Tề” của Hữu Loan. Thi sĩ Hữu Loan , người nổi tiếng với bài thơ “Màu tím hoa sim” được
nhiều người thích. Như thế, tính cách Hữu Loan thể hiện bằng: Màu tím hoa sim: Được dùng
để vẽ màu khuôn mặt và phần trên cây gỗ vuông. Cây gỗ vuông chành chạnh: thể hiện quyết
tâm sống hết mình cho những điều mình yêu quý và trân trọng. Đây là bức tranh vẽ theo lối
tượng trưng. Giống như một bức tượng đặt trên một chân đế nhưng chân đế này là “chân đế
tự thân”. Đó là “chân đế cây gỗ vuông chành chạnh” xây dựng từ nhân cách của Ông. Màu sắc
cũng mang tính chất tượng trưng.

Lê Duy Đoàn

Lê Tử Thành đã giảng dạy Triết học phương Tây,
Logic học, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (ở
bậc Đại học và sau Đại học):
- Trước 1975: Đại học Văn Khoa Sài Gòn, Đại học
Cần Thơ, Đại học Vạn Hạnh, Đại học Tây Ninh.
- Sau 1975: Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân
Văn, ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐH Cần Thơ,
ĐH Kinh Tế, ĐH Luật, ĐH Kiến Trúc, ĐH Mở Bán
Công, ĐH Văn Lang, ĐH Hùng Vương,

Trong thư ngỏ của đặc san Nhớ Về Quốc
Học 2010, có viết: “Xin người đọc hãy xem
NHỚ VỀ QUỐC HỌC 2010 như là một cuộc
họp mặt, một giờ ra chơi của các môn sinh già
trong sân trường Quốc Học. Đã có sự tham dự
của rất nhiều người: tu sĩ, học giả, nhà nghiên
cứu, triết gia, trí thức tên tuổi… đã có những
thầy cô giáo, những nhà văn, nhà thơ, những
nghệ sĩ… Thế nhưng, khi bước vào đây tất
cả danh vị xã hội của họ đều được bỏ lại bên
ngoài. Họ chỉ mang đơn giản một cái tên cùng
dòng chữ ghi năm học ở trường như bảng tên
chúng ta mang thời đi học – như là căn cước
thứ hai của đời mình vậy”.
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Hôm nay xin cho phép tôi được nói về
mình, về cái tôi, không phải là “cái tôi đáng
ghét”(le moi haϊssable) mà là cái tôi – như một
sản phẩm của “lò đào tạo Quốc Học” – nơi
tôi đã được ươm mầm, lớn lên thành cây và
đơm hoa kết trái sau này.
Cho nên bài viết này trước hết xin được
hiến dâng cho Trường Quốc Học, ở đó có thầy,
cô và bạn bè yêu quý của tôi.
Đệ Nhất C1 1960-1961
Niên khóa 1959-60, tôi học lớp Đệ Nhị C1
và đỗ Tú tài bán phần tại trường Quốc Học.
Năm sau tôi lên học lớp Đệ Nhất C1. Trong
chương trình học, có môn triết, một môn
học hoàn toàn mới mẻ. Chúng tôi được trang
bị kiến thức triết học trong một hoàn cảnh
không mấy thuận lợi: thiếu thầy, thiếu tài liệu.
Các thầy dạy triết cho lớp chúng tôi, tất cả đều
không xuất thân từ ngành triết.
Tài liệu học tập chính của chúng tôi lúc
bấy giờ là bộ sách giáo khoa bằng tiếng Việt
(Triết Học Đại Cương gồm 3 tập: Tâm lý học,
Luận lý học, Đạo đức học) của LM. Cao Văn
Luận và những tài liệu bằng tiếng Pháp của
Foulquier, Cuvillier...
Triết Học Đại Cương là bộ sách giáo khoa
bằng tiếng Việt đầu tiên được ấn hành tại Việt
Nam. Đó cũng là bộ sách đầy đủ nhất và có giá
trị nhất thời ấy. Về sau, một số giáo sư dạy triết
ở Trung học có cố gắng bổ sung thêm kiến
thức của những trào lưu triết học mới nhưng
nói chung, về cơ bản, vẫn chưa thể đi xa hơn.
Phần tôi (cũng như các bạn học cùng lứa)
nhờ học tập, nghiên cứu bộ Triết Học Đại Cương
mà chúng tôi được tiếp cận với hàng trăm triết
gia danh tiếng và có được một số kiến thức, sâu
thì chưa sâu nhưng rất rộng …
Về Tâm lý học, chúng tôi hiểu được Tâm
lý học là gì? Từ nay trong đời sống tình cảm
hàng ngày chúng tôi biết thế nào là cảm xúc,
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là đam mê, là khoái lạc và đau khổ. Rồi trong
đời sống tri thức, thế nào là cảm giác, tri giác,
ảnh tượng, bản ngã và nhân cách, ý thức và
vô thức, liên tưởng, tưởng tượng, ký ức, ý
tưởng, phán đoán, suy luận… Khi hành động
chúng tôi hiểu thế nào là khuynh hướng, ý
chí, tự do…
Về Luận lý học, chúng tôi hiểu được đây là
một môn học sẽ giúp chúng tôi biết được trong
những động tác của trí tuệ hướng đến việc nhận
thức chân lý, động tác nào là đúng và động tác
nào là sai. Chúng tôi phân biệt được trực giác
và suy luận, nắm bắt được những phương pháp
rất cơ bản và phổ dụng để nhận thức các sự vật
và hiện tượng trong thế giới như phương pháp
phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp. Chúng
tôi hiểu thế nào là định luật, nguyên lý, thuyết lý.
Chúng tôi nhận ra được sự khác biệt giữa toán
học và các khoa học thực nghiệm như vật lý học,
hóa học, sinh vật học… cũng như các khoa học
xã hội khác như tâm lý học, xã hội học, sử học…
Kể từ ngày cắp sách đến trường cho tới
nay, chúng tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều
khoa học, thế mà mãi tới bây giờ chúng tôi
mới hiểu được khoa học là gì, nguồn gốc của
nó ra sao, đâu là công dụng và giá trị của nó?

Học Đại Cương, đáng được gọi là đã có một
số kiến thức rất cơ bản về triết học. Phần tôi,
ngoài những tài liệu tham khảo từ Foulquier,
Cuvillier, ngoài những bài báo về triết được
đăng lác đác trên các tạp chí, ngoài những
cuốn sách triết (thường là loại Livre de Poche)
mua được ở các nhà sách Ưng Hạ, Tân Hoa…,
tôi đã cần mẩn “cày sâu cuốc bẩm” trên mảnh
đất Triết Học Đại Cương của LM. Cao Văn
Luận. Tôi trân trọng và biết ơn ông về những
gì đã học được trong những ngày tôi bắt đầu
đến với triết học.
Ba mươi tư năm sau, tình cờ tôi nhận
được một tin vui về việc học triết năm ấy. Anh
Nguyễn Viết Danh, trong Kỷ Yếu Đệ Nhất C1
Quốc Học Huế 1960-1961 (in tại San Jose, CA
1995), rất tài tình, chỉ với bảy trang thơ ngắn
gọn đã phác họa đầy đủ tất cả các thành viên
của lớp Nhất C1. Phần tôi được nhận năm câu
như sau:
Có chàng triết học tinh thông
Tính tình nghiêm nghị lại không hay cười
Tính thì chín bỏ làm mười
Say mê nghiên cứu tánh người bẩm sinh
Đó là anh bạn Tử Thành

Về Đạo đức học, cũng mãi đến giờ đây
chúng tôi mới hiểu rõ Đạo đức học là gì?
Từ xưa đến nay đã có bao nhiêu học thuyết
khác nhau về đạo đức? Thế nào là lương tâm,
là nhân cách, là nhiệm vụ và trách nhiệm, là
thưởng và phạt, công bằng và bác ái? Trước
đây, chúng tôi cứ tưởng mỗi người tự do sống
thế nào cũng được, hóa ra không phải thế.
Ai cũng phải tuân thủ một số lề luật đạo đức
đối với bản thân, gia đình, xã hội. Những bổn
phận và quyền lợi đạo đức ấy là gì, mãi bây giờ
chúng tôi mới được học, được hiểu.

Năm 2010 tôi lại có được một tín hiệu vui
khác. Chị Bùi Ấu Lăng, một bạn học cùng lớp,
trong đặc san Nhớ Về Quốc Học 2010, khi nói
đến “các chàng trai cũng đáng là thần tượng một
thời” chị có nhắc đến bốn nhân vật. Rất bất ngờ,
tôi cũng hân hạnh có mặt trong tốp bốn ấy: “Lê
Tử Thành (đệ nhất C1) đạo mạo, uyên thâm triết
học, làm bọn này phải thầm nể phục.” (tr. 50)

Tôi trộm nghĩ học sinh nào thuở ấy hiểu
thấu đáo được năm bảy phần của bộ Triết

Gémir, pleurer, prier, est également lâche.
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Thuở ấy tôi không phải là môn đồ của phái
Khắc kỷ (Stoϊcisme) nhưng đã sống gần như
vậy. Hai câu thơ ở cuối bài La mort du loup của
Alfred de Vigny là “tôn chỉ” đời sống của tôi:
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche.

Theo đuổi triết học, đối với tôi là một
“longue et lourde tâche”. Vì vậy tôi có một mục
tiêu rõ ràng để cả đời phấn đấu. Có thời dụng
biểu hàng ngày, hàng tuần. Rất nghiêm khắc
với chính mình về việc áp dụng đúng thời dụng
biểu. Tan học là tôi đạp xe về nhà ngay để học,
đọc, nghiền ngẫm, viết lách. Tôi thường ghi lại
suy nghĩ của mình về cuộc sống, tình bạn, tình
yêu… một cách ngắn gọn trong nhật ký hằng
ngày theo kiểu những Miettes philosophiques
hay Journal của Kierkegaard. Nietzsche là
triết gia tôi yêu thích và xem như thần tượng
của mình. Năm 2015, khi xuất bản cuốn Tản
mạn về triết học, tôi đã viết về ông như sau:
“Nietzsche là người đã để lại dấu ấn sâu đậm
trong đời tôi. Ông là men nồng, là nguồn động
lực luôn luôn thôi thúc, kích thích tôi phải
vượt qua chính mình. Tôi của hôm nay phải
mạnh mẽ hơn, tốt hơn, giỏi hơn tôi của ngày
hôm qua. Nhất định phải trở thành một siêu
nhân, không phải siêu nhân của đám đông mà
là siêu nhân của chính mình” (tr.6)
Về truyện cổ tích trầu cau
Sau khi đậu Tú tài toàn phần xong, niên
khóa 1961-1962 tôi ghi danh học lớp Dự bị
văn khoa ở Viện Đại học Huế. Trong chương
trình học có môn văn học Việt Nam và năm ấy
do thầy Lê Hữu Mục phụ trách. Thỉnh thoảng
thầy cho sinh viên lên thuyết trình những đề
tài do họ tự chọn. Đề tài thuyết trình của tôi
rơi vào cuối tháng 12 năm 1961.
Hội trường hôm ấy đầy ắp sinh viên. Tôi
không viết sẵn bài để đọc mà chỉ nhớ những ý
chính, với một dàn bài đã phác sẵn trong đầu,
để nói. Như thường lệ, bắt đầu là phần chào
hỏi và giới thiệu đề tài: Quanh câu truyện trầu
cau. Tôi dùng chữ quanh bởi vì lát nữa đây tôi
sẽ đứng ở nhiều góc độ khác nhau để xem xét
mẩu truyện này: lịch sử, tâm lý, xã hội, hóa học,
phân tâm học. Sau khi kể lại câu truyện cổ tích,
tôi đặt ra những câu hỏi và tuần tự giải đáp:

TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 120 NĂM QUỐC HỌC - HUẾ

107

- Tập quán ăn trầu và phong tục dùng trầu
cau trong các dịp tế, lễ… phải chăng đã có từ
thời vua Hùng; vì chính “vua Hùng Vương thứ
tư đã ban ra lệnh đó”?
- Tại sao người em bỏ nhà ra đi? Tại sao
người anh sau một thời gian khá lâu mới đi
tìm em? Đâu là bi kịch và bí ẩn của một cuộc
tình với cái chết của ba người?
- Tại sao ba người cùng đến một nơi, cùng
chết một chỗ trên bến sông nọ? Con sông phải
chăng chỉ là hình ảnh tượng trưng cho sự bế
tắc của mối tình mang nhiều uẩn khúc mà cả
ba người đều không thể vượt qua?
- Tại sao lá trầu xanh, quả cau xanh và
vôi trắng, khi ăn lại “biến ra” màu đỏ? Xưa
kia (thời Hùng Vương), đó là một điều hoàn
toàn lạ lùng, bí ẩn. Thế nhưng ngày nay, áp
dụng kiến thức hóa học, ta có thể giải thích
được: trầu là loại thảo mộc có chứa chất
Phénon, gọi là Bétel Phénon (giống hệt như
chất Phénolphtaléine). Cau cũng là loại thảo
mộc, có chứa chất Tanin và Acit gallique. Vôi
là khoáng chất thuộc loại Base. Đem nhỏ vài
giọt Phénolphtaléine vào nước có hòa chất
Base như vôi, nước đang trong lập tức sẽ đổi ra
màu đỏ tươi. Chất Bétel Phénon trong lá trầu
khi gặp chất Base trong vôi cũng vậy. Chất Acit
gallique trong quả cau (có đến ba gốc OH) nên
làm cho màu thêm mạnh, càng đỏ. Còn chất
Tanin trong cau có tính cầm màu, giữ màu
được bền, lâu. Vậy nguyên nhân gây ra màu
đỏ trong “miếng trầu” là do trầu và vôi. Cau
chỉ có công dụng làm cho màu đỏ càng đỏ hơn
lên (vì có chất Acit gallique) và làm cho cặp
môi của các bà, các cô được thắm đỏ lâu, bền
hơn (do chất Tanin)
- Tiếp theo là phần trọng tâm của buổi
thuyết trình. Lần đầu tiên tôi thử vận dụng lý
luận (Phân tâm học) vào thực tiển (một câu
truyện cổ tích). Dù thời gian không có nhiều,
tôi cũng phải trình bày cho bạn bè mình hiểu
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về cõi vô thức (ý thức, tiềm thức, vô thức), về
cơ cấu của bộ máy tâm linh: bản ngã (le moi),
bỉ ngã (le ça), siêu ngã (le surmoi), về phương
pháp của Phân tâm học: liên tưởng tự do (libre
association), giải mộng (interprétation des
rêves), theo dõi những hành vi sơ suất (actes
manqués)… Sau đó tôi đi sâu hơn vào một vấn
đề cực kỳ quan trọng trong học thuyết Phân
tâm học của Freud: libido.
Libido thuộc Bỉ ngã. Bỉ ngã là phần cốt tủy
trong bộ máy tâm linh. Đó là phần nhân cách
tối tăm mà chúng ta không thể biết được, hoặc
chúng ta chỉ biết chút ít về nó qua sự nghiên
cứu các giấc mộng hay qua sự kết thành triệu
chứng của bệnh thần kinh. Bỉ ngã bao gồm tất
cả những gì do di truyền và có ngay từ lúc ta
mới sinh ra. Bỉ ngã có tính chất thú vật và bản
năng. Mục đích duy nhất của Bỉ ngã là thỏa
mãn các ham muốn và các thú vui, bất chấp
hậu quả. Nó hoạt động theo nguyên lý khoái
lạc (principe de plaisir). Mọi đòi hỏi của Bỉ ngã
đều thể hiện các “năng lực tâm linh” được gọi
là libido mà đặc tính chính của nó là dục tính.
Tính dục được dùng với nghĩa rất rộng. Tất
cả những công trình văn hóa, nghệ thuật, luật
pháp, tôn giáo… đều là những hình thức phát
triển khác nhau của tính dục, là hình thức
thăng hoa (sublimation) của tính dục. Vì bản
năng tính dục(instinct sexuel) là nguồn gốc
của mọi hoạt động sáng tạo của cá nhân nên
khái niệm về libido từng được gọi là yếu tính
của Phân tâm học (essence de la Psychanalyse).
Như vậy câu truyện trầu cau (trong văn
học bình dân) chính là một hình thức thăng
hoa của cái libido. Chúng ta rất đổi thắc mắc:
tại sao vua Hùng không sai người cắt một
miếng trên thân cây cau và một miếng trên
thân cây trầu rồi đem nghiền với nhau mà lại
lấy lá trầu nghiền với quả cau (phải trèo lên
ngọn cau cao chót vót để hái)? Theo truyện kể
thì cây trầu là hóa thân của người vợ (giống
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cái) và cây cau là hóa thân của người chồng
(giống đực). Phải chăng lá trầu có hình tam
giác, làm ta liên tưởng đến bộ phận sinh dục
của người đàn bà và những quả cau lủng lẳng
ở trên cành, khiến ta liên tưởng đến bộ phận
sinh dục của đàn ông? Phải chăng đem tác hợp
lá trầu với quả cau, ắt sẽ xảy ra “chuyện lạ”? Và
đúng là chuyện lạ đã xảy ra: “Vua Hùng bảo
hái một trái cau, cắt ra nhai với lá trầu rồi nhổ
lên đá thì thấy có sắc đỏ tươi.”
Câu truyện trầu cau với những tình tiết ly
kỳ thực ra chỉ là chiếc mặt nạ. Ẩn sau chiếc
mặt nạ ấy chính là cái libido, nguồn động lực
chi phối mọi hoạt động của con người, kể cả
hoạt động văn học, nghệ thuật…
Sau phần thuyết trình là phần thảo luận.
Có chừng bảy người lên tham gia. Bên các bạn
nữ, duy chỉ có chị Thái Kim Lan. Cuối cùng
thầy Lê Hữu Mục lên có đôi lời để kết thúc
buổi thuyết trình và thảo luận. Rất lịch sự, thầy
cảm ơn tôi và khen tôi đã đề cập đến một vấn
đề mới mẻ. Thầy bảo, có thể nói tôi là người
đầu tiên ở Việt Nam đã trình bày một vấn đề
mới lạ như thế. Thầy cũng khen tôi rất hùng
biện và khuyến khích tôi nên tiếp tục công
việc của mình. Trong giờ ra chơi kế đó, tôi
cũng nhận được khá nhiều lời ngợi khen của
bạn bè. Thực tình tôi rất sung sướng nhưng
vẫn tự nhủ: “mới mười chín tuổi, còn non trẻ
lắm. Hãy cố gắng vươn xa hơn nữa.”

Khai hoang những miền đất cũ mà mới
• Logic học
Logic học không phải là một môn học
mới. Tất cả học sinh ở miền Nam trước đây
ngay từ lớp đệ Nhất (tức lớp 12) đã được học
môn luận lý học. Ở miền Bắc thì khác. Cho
đến sau ngày thống nhất đất nước khá lâu, sự
khác biệt ấy vẫn còn nguyên.
“Hiện nay ở nước ta, hiển nhiên không có
một trường cấp ba nào có dạy môn logic học.
Còn ở Đại học, không phải bất cứ sinh viên
nào ra trường cũng đều từng học qua môn
logic. Có trường dạy môn này, có trường thì
không. Hoặc trong một trường có khoa dạy, có
khoa không. Ở đây xin được hiểu là logic hình
thức (logique formelle) chứ không phải chỉ là
phép biện chứng hay logic biện chứng” (Lê Tử
Thành, tìm hiểu lôgich học, Nhà xuất bản. Trẻ,
1990, tr. 8)
Mãi 22 năm sau, Gs. Vũ Cao Đàm trong
thư gởi cho tôi ngày 4.2/1997 còn viết: “Đáng

Buổi thuyết trình ấy (trải nghiệm đầu tiên
của tôi trên con đường nghiên cứu khoa học)
trôi vào dĩ vãng đã lâu, nhưng tôi hy vọng vẫn
còn đọng lại những kỷ niệm tốt đẹp trong lòng
bạn bè quý mến. Bốn mươi ba năm, sau buổi
thuyết trình đó, một người bạn gái học cùng
lớp, trong hồi ký xuất bản tại Mỹ (California),
cuốn Đời hoa thầm kín, tác giả còn ghi lại như
sau “… khi thuyết trình trong lớp đông người,
giọng nói của chàng rất thuyết phục người
nghe, rất trôi chảy, hay, dù trong tay không có
một mảnh giấy nào.” (tr.157)
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tiếc rằng, không phải mọi ngành trong Đại
học hiện nay đều đã được học môn học quan
trọng này. Phần lớn sinh viên và nghiên cứu
sinh hầu như hoàn toàn không có chút kiến
thức sơ đẳng về logic học hình thức…”
Sỡ dĩ có tình trạng ấy là vì cho tới năm
1996, bộ Giáo dục và Đào tạo mới chỉ thị cho
hai trường Đại học Tổng hợp ở hai miền biên
soạn Bộ chương trình giáo dục Đại học đại
cương (trong đó có môn logic học). Trường
Đại học Tổng hợp TP. HCM phân công cho
tôi viết chương trình logic học. Sau một thời
gian “thử nghiệm”, chương trình logic học
của trường Đại học Tổng hợp TP. HCM được
chọn để áp dụng trên cả nước. Riêng tôi, ngoài
chương trình học, cuốn Tìm hiểu lôghich học
của tôi cũng được dùng làm tài liệu tham khảo
(Cho đến nay, ở Việt Nam chưa có cá nhân
nào được quyền viết sách giáo khoa.) Kể từ đó
sinh viên Đại học ở giai đoạn I ( hai năm đầu)
mới chính thức được học môn logic.
Về cuốn Tìm hiểu lôgich học, từ 19911998, tôi đã tái bản 7 lần. Gần như đồng
nghiệp ở các Đại học trên toàn quốc đều có
dùng và dành cho nó một sự đánh giá tốt đẹp.
Cho phép tôi dẫn lại một nhận xét: “Tôi cũng
xin báo để Giáo sư biết, cả hai cuốn sách đó
của Giáo sư hiện nay được bán tại quán sách
của Đại học Quốc gia Hà Nội và một số hiệu
sách khoa học và kỹ thuật ở Hà Nội. Trong các
buổi thuyết trình, tôi luôn không quên nhắc
các bạn đồng nghiệp tìm đến các địa chỉ đó để
tìm thêm sách tham khảo, và trên thực tế, hai
cuốn sách đó của Giáo sư đã dành được vị trí
mến mộ trong nhiều đồng nghiệp ở Hà Nội
(Gs Vũ Cao Đàm, thư đã dẫn)
Viết một cuốn logic học, đúng là đang
khai hoang ở một miền đất cũ. Nhưng phải
giải quyết những vấn đề sau đây lại là một
công việc mới:
- Đất nước đã thống nhất nhưng thuật ngữ
khoa học ở hai miền thì chưa thống nhất. Ví
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dụ giữa logic học và luận lý học, chọn từ nào?
Tại sao?
- Kiến thức về khoa học xã hội ở hai miền
(cụ thể là môn logic học) có độ “vênh” rất
lớn. Ngày ấy nhiều người trong giới triết học
thường hiểu, có hai thứ logic học là logic hình
thức và logic biện chứng. Trong hai thứ đó
logic hình thức là sơ đẳng, bậc thấp của phép
biện chứng. Những người này không biết rằng
logic hình thức là logic của trạng thái tĩnh, của
sự ổn định và bền vững tương đối. Còn logic
biện chứng là logic phản ảnh sự vận động và
phát triển của thế giới hiện thực. Vì vậy họ
không thể hiểu logic học biện chứng cũng là
một loại logic học hình thức, theo nghĩa, cả
Aristote và Hegel (Marx, Engels, Lenin) đều
đã khám phá được các quy luật và hình thức
của tư duy về hai cách tồn tại khác nhau của
cùng một thế giới đó.
Trong khi ấy logic ứng dụng với hai bộ
phận của nó là phương pháp luận và khoa học
luận thì đem vận dụng những kiến thức mà
logic học hình thức đã cống hiến vào các đối
tượng riêng biệt trong lĩnh vực tự nhiên và xã
hội như toán, lý, hóa, sinh, sử, địa, tâm lý…
Để cung cấp phần kiến thức này cho sinh
viên Đại học và sau Đại học, tôi đã viết cuốn
Lôgich học& phương pháp luận nghiên cứu
khoa học, xuất bản năm 1992.
• Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
“Thông thường ở bậc Đại học, trước khi ra
trường, sinh viên phải trình luận văn, luận án
tốt nghiệp. Nhiều sinh viên tỏ ra vô cùng lúng
túng. Không ít người đã phạm phải những sai
sót sơ đẳng, đáng tiếc. Chẳng hạn như không
biết giới hạn đề tài cho phù hợp với sức học và
thời gian có được. Không biết cách trích dẫn
và ghi cước chú (tác giả, tác phẩm, Nhà xuất
bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, số trang…
được sắp xếp lộn xộn, không đúng quy cách).
Luận văn không có “lời nói đầu”, không có “kết
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luận”, không có “mục lục”, không có “tài liệu
tham khảo”, v.v… Thế nhưng có những luận
văn như vậy vẫn được thông qua. Trong khi
đó đối với sinh viên (không những ở bậc Đại
học mà cả sau Đại học), việc trang bị cho họ và
đòi hỏi họ phải biết cách tiến hành việc nghiên
cứu khoa học một cách có phương pháp, là
điều bắt buộc.
Đáng nói hơn nữa là tình trạng không biết
phương pháp nghiên cứu khoa học, không
thấy thích thú và đam mê nghiên cứu, “va vấp”
trong nghiên cứu, v.v… không phải chỉ có ở
học sinh, sinh viên mà còn có cả ở một số “bậc
thầy”. Đó là hệ quả tất nhiên của một thời mà
chính những người ấy – xưa kia là sinh viên –
cũng đã không được trang bị (hoặc tự trang bị)
phương pháp nghiên cứu” (Sđd, tr.7)
Đoạn sau đây trong cuốn Phương pháp
luận nghiên cứu khoa học của Gs. Vũ Cao Đàm
(Nhà xuất bản. Khoa học và kỹ thuật, HN,
2005), sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về tình hình
nghiên cứu khoa học thời đó:
“Tôi đi tìm đọc một số sách nghiên cứu
khoa học, thì hầu như tôi chỉ tiếp xúc được
những sách ‘trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu’.
Hồi đó tôi nghĩ rằng không thể có những sách
viết về lý thuyết nghiên cứu khoa học. Vào năm
1980, tôi bắt gặp một cuốn sách được dịch ra
tiếng Việt. Đó là cuốn ‘Phương pháp nghiên
cứu khoa học của Ruzavin (Liên Xô cũ) do
Nguyễn Như Thịnh dịch. Cuốn sách rất hay xét
trên giác độ là một công trình nghiên cứu triết
học về khoa học. Tuy nhiên đến một phần quan
trọng là’Lý thuyết khoa học’ thì Nhà xuất bản
chỉ tóm tắt hơn một trang (…)
Tiếp sau đó tôi được tiếp nhận khá nhiều
bài giảng, bài viết, bản thảo của các tác giả
trong nước và nước ngoài viết về kinh nghiệm
và phương pháp nghiên cứu khoa học, trong
đó phải kể đến các tác giả trong nước như Tôn
Thất Tùng, Lê Thế Trung, Lê Thạc Cán, Lê Tử

Thành. Có thể nói, đây là những tài liệu có giá
trị gợi ý rất quan trọng của các nhà nghiên cứu
trong các lĩnh vực khoa học rất khác nhau…”
(tr.11-12).
Đấy là khoảng trống, là cái thiếu trong
nền giáo dục bấy giờ. Cho nên trong lần tái
bản sau đó, ở Lời nói đầu tôi viết: “Thật là một
sự khích lệ lớn cho chúng tôi khi cuốn Lôgích
học và phương pháp luận nghiên cứu khoa học
được in lại lần thứ hai trong vòng một năm.
Thực ra đây không phải là một nguồn tri thức
mới được khám phá, trái lại đã có từ lâu. Thế
nhưng vì cả nhà trường (nội dung đào tạo) và
xã hội (báo chí, sách vở và các phương tiện
truyền thông khác) hoặc bỏ sót, hoặc chưa đáp
ứng đủ nên nguồn tri thức này trở nên thiếu.
Và xã hội nào cũng thế, luôn luôn cần đến cái
mà nó đang thiếu”.
• Mục từ logic và từ điển bách khoa Việt Nam.
Vào quãng giữa năm 1991, Giáo sư Vũ
Khiêu điện thoại cho tôi, hẹn đến chơi. Trong
bửa cơm tối đạm bạc và đột xuất tại nhà chúng
tôi, anh mời tôi viết các mục từ logic cho Từ
điển bách khoa Việt Nam. Chưa bắt tay vào
việc mà tôi được nhận cả nhuận bút nữa. Hai
tuần sau tôi tiếp tục nhận được một túi bản
thảo lớn về các mục từ logic từ Giáo sư Hoàng
Xuân Tùy, gởi bảo đảm qua đường bưu điện để
tôi hiệu đính. Bản thảo này do một Phó Giáo
sư ở Hà Nội viết và tôi nghe phong thanh là tác
giả đã đi Trung Quốc, chưa biết bao giờ mới
về. Thế rồi ngày 16.8.1991 tôi lại nhận được
thư của anh Vũ Khiêu với nội dung như sau:
“Thân gửi Anh Lê Tử Thành. Hôm vừa qua
các đồng chí ở Trung tâm từ điển bách khoa
đã biên thư cảm ơn Anh viết cho mục từ logic
học. Hy vọng rằng trong dịp hè Anh đã biên
soạn nhiều rồi. Mong rằng viết xong đến đâu
Anh gửi cho chúng tôi để chuẩn bị sang năm
1992 chúng ta sẽ xuất bản tập I. Kèm theo đây
chúng tôi gửi Anh cuốn thể lệ biên soạn và
một số mục từ mẫu biên soạn.
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1. Những lời nói, việc làm thiếu ý thức tổ
chức, gia trưởng, trù dập quần chúng Lê Tử Thành.
2. Đảng ủy quyết nghị kỷ luật Đảng với
đồng chí TMP với hình thức khiển trách trong
Chi bộ.
Năm tháng sau (ngày 05.6.1987) tôi nhận
được thông báo của Ban kiểm tra Đảng ủy về
nội dung trên đây.
Việc “CIA nằm vùng” của tôi như thế là
xong. Còn việc “tuyên truyền học thuyết phản
động” của tôi thì chưa xong. Vì vậy mới có
một buổi để tôi giải trình trước Ban chủ nhiệm
khoa, Chi bộ đảng, Đoàn thanh niên, Hội đồng
khoa, thầy cô giáo và sinh viên của tôi…
Buổi giải trình diễn ra vào một buổi sáng
tại khoa Triết-Kinh tế. Không khí lúc đầu hơi
“trầm nặng”. Trước cử tọa tôi đã trình bày phần
nội dung Phân tâm học mà tôi đã dạy cho sinh
viên, phần phương pháp tôi đã áp dụng để phê
bình học thuyết này. Cuộc giải trình kéo dài
khá lâu và kết thúc một cách êm ả. Các vị lãnh
đạo ở khoa, chủ yếu là “lắng nghe”. Tôi chưa
biết được ý kiến đánh giá của họ. Chỉ biết rằng
sau đó tôi vẫn được phép giảng dạy cho sinh
viên bình thường. Một số khoa, trong đó có
khoa Ngữ văn và Báo chí mời tôi nói chuyện
về Phân tâm học cho một lớp Cao học…
• Tư tưởng Việt Nam
Sau khi đỗ Cử nhân triết, tôi tiếp tục ghi
danh học Cao học. Lúc ấy chủ nghĩa Hiện sinh
(Existentialisme) đã đi qua và Cơ cấu luận hay
chủ nghĩa Cấu trúc (Structuralisme) đang
thịnh hành ở miền Nam Việt Nam. Những tác
phẩm của Claude Lévi-Strauss như La Pensée
sauvage, Tristes Tropiques…hấp dẫn tôi và làm
tôi quan tâm đặc biệt đến vấn đề thần thoại
của các dân tộc, nhất là thần thoại Việt Nam.
Thế là tôi chọn: “Ý hướng siêu hình trong thần
thoại Việt Nam” làm đề tài cho tiểu luận Cao
học (Sau còn mang một tên khác là Phác thảo
triết lý Việt Nam).
Kể từ đó bên cạnh việc nghiên cứu triết
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học phương Tây, logic học, tôi dành nhiều
thời gian để tìm hiểu nền văn hóa và tư tưởng
của dân tộc ta. Gần đây (2015) tôi tập họp lại
những biên khảo đã đăng tải trên các tạp chí
Nghiên Cứu Việt Nam, Bách Khoa, Tư Tưởng
để in thành sách. Đó là bộ Tản Mạn gồm hai
tập là Tản mạn về văn học nghệ thuật (T.I) và
Tản mạn về triết học (T.II).
Trình tự công việc nghiên cứu tư tưởng
Việt Nam của tôi, trước hết là như một người
làm công việc “kiểm kê tài sản”, tôi rà soát xem
Việt Nam đã có những tài liệu nào về thần
thoại và truyện cổ dân gian. Tôi đánh giá lại
tất cả những cách phân loại đáng chú ý và đưa
ra cách phân loại mới dựa trên cơ sở triết học.
Công việc kế tiếp là đánh giá những công trình
“nổi tiếng” đã viết về tư tưởng Việt Nam. Cuối
cùng tôi trình bày những ý kiến riêng về một
số vấn đề cơ bản như:
- Liệu có thể có một nền triết lý của dân
tộc Việt Nam hay không? Tại sao tôi không
dùng từ triết học mà dùng từ triết lý? Nền triết
lý của cộng đồng dân tộc Việt Nam đã được
hình thành và phát triển như thế nào?
- Cộng động người Việt đã có quan niệm
về Thượng đế (ông Trời), về vũ trụ và về con
người như thế nào? Nói cách khác quan niệm
về vũ trụ (vũ trụ quan) và quan niệm về nhân
sinh (nhân sinh quan) của người Việt ra sao?
Một đời gieo hạt
• Những bước chập chững đầu tiên
Ngày 16 tháng 12 năm 1963, tôi được nhận
huy chương danh dự về triết học của Viện Đại
học Huế từ ông Bộ trưởng Bộ Quốc Gia Giáo
Dục trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Đó
là một sự động viên quý báu, khiến tôi vô cùng
phấn khởi khi tập tểnh bước những bước đầu
tiên trên con đường triết học.
Hè năm sau tôi nhận văn bằng Cử nhân
giáo khoa triết học. Và cuối năm ấy, tôi được
mời làm Hiệu trưởng đầu tiên của trường
Trung học tư thục Thành Nhân ở Huế. Hai
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mươi hai tuổi, chưa đủ tuổi làm Hiệu trưởng,
Hội đồng quản trị phải xin Bộ Giáo dục miễn
tuổi cho tôi. Qua niên khóa sau, tôi bắt đầu
làm thầy giáo dạy triết tại trường Trung học
Hàm Nghi và Đồng Khánh Huế.
Thế là nghề và nghiệp (dạy triết) của tôi
chính thức bắt đầu từ đấy!
• Tiếp tục lên đường
Hai năm sau tôi trình Cao học với tiểu
luận Ý hướng siêu hình trong thần thoại Việt
Nam và hai đề tài phụ:
1. Essais sur les données immédiates de la
consciences (Bergson)
2. Đạo thờ vật tổ (totem) ở Việt Nam.
Ngày 9 tháng 7-1966 tôi nhận văn bằng
Cao học triết học tại Đại học Văn khoa Sài Gòn.
Thuở ấy nền giáo dục Việt Nam còn “rập
khuôn” theo nền giáo dục của Pháp nên Cao
học là một văn bằng chứ không phải một
chứng chỉ và tương đương với DES (Diplôme
d’Études Supérieures). Sau 1975, qua các văn
thư mà tôi nhận được từ trong hoặc ngoài
trường Đại học, thường thấy ghi là Thạc sĩ Lê
Tử Thành nên tôi cũng ghi tạm như thế mỗi
khi xuất bản sách. Thực ra bằng cấp trong
hệ thống giáo dục của Việt Nam Xã Hội Chủ
Nghĩa với Việt Nam Cộng Hòa, có lẽ hơi “khập
khiểng” khi đem so sánh với nhau.
Tết Bính Tuất 2006 Giáo sư Vũ Cao Đàm,
sau gần 10 năm quen biết (qua mối duyên kỳ
ngộ của khoa học), nay chúng tôi đã là đôi bạn
thân của nhau, anh viết trong thư: “Tôi đã đọc
rất kỹ cuốn sách logic của Anh gửi tặng. Tôi
thường giới thiệu với các đồng nghiệp và sinh
viên, nghiên cứu sinh đọc cuốn sách của Anh.
Tôi nói quan điểm của tôi với anh em, đó là một
cuốn sách có một giá trị thao tác hay nhất trong
các sách viết về logic học của Việt Nam. (…)
Anh Thành ơi, xin Anh cho nói một lời rất
chân tình nhé: Từ lần xuất bản sau, Anh có thể
chỉ cần ghi tên tác giả Lê Tử Thành. Tên tuổi
khoa học của Anh đã là một “thương hiệu” có

giá trị cao hơn rất nhiều so với tấm bằng Anh đã
nhận − là vì hiện nay trong cơn khủng hoảng
của hệ thống giáo dục của Việt Nam, bằng cấp
không nói lên được gì về thực chất.
Chắc Anh hiểu tôi, chúng ta đã kết thân,
cho nên Anh cho tôi nói một vài ý nghĩ bộc bạch
như vậy. Tôi tin chắc Anh sẽ không giận tôi.”
Nghe lời anh Đàm, kể từ đó mỗi khi in sách,
tôi chỉ để tên tác giả mà thôi.
Trở lại thời gian cuối tôi sống ở Huế, trong
khi đang chờ được nhận vào làm phụ khảo
(assistant) ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, tôi bị
gọi nhập ngũ (tháng 4/1967). Sau bốn tháng ở
quân trường Thủ Đức (giai đoạn I, khóa 25),
tôi được chọn lên dạy triết tại khoa Nhân văn
thuộc Văn hóa vụ của trường Đại học Võ bị Đà
Lạt với tư cách là “chuyên viên”. Ở đó tôi dạy
tâm lý học và luận lý học.
Mới được một năm thì xảy ra biến cố
Mậu Thân. Tết năm ấy tôi về ăn tết cùng gia
đình ở Phan Rang. Thành phố hoàn toàn êm
ả trong ba ngày tết. Ăn tết xong, tôi ung dung
trở lại Đà Lạt, hoàn toàn không hay biết gì về
một biến cố lớn vừa xảy ra. Sau tết tôi và các
đồng nghiệp vẫn sinh hoạt bình thường. Thế
nhưng giông tố bỗng ập đến với tôi. Tôi được
lệnh rời khỏi trường Võ bị Đà Lạt trở lại quân
trường Thủ Đức để “bổ túc quân sự giai đoạn
II” (lúc đó tôi đã mang cấp bậc Chuẩn úy). Nói
là bổ túc quân sự nhưng thực ra là suốt ngày
bị “hành xác”. Không biết trong lịch sử của
trường sĩ quan Thủ Đức, có trường hợp thứ
hai nào như tôi? Tôi bị hành xác đến kiệt lực,
phải vào nằm ở Quân y viện Cọng Hòa. Sau đó
là giai đoạn bị thẩm vấn tại Tổng cục An ninh
quân đội. Họ nghi tôi là “Việt cọng nằm vùng”.
Trong khi thực sự thời gian ấy tôi không có
mối liên hệ nào với “phía bên kia”. Gia đình tôi
liên tục khiếu nại với các cơ quan hữu trách về
việc này. Cuối cùng họ cho tôi ra trường (Thủ
Đức) lần thứ hai và đẩy tôi về trường Thiếu
sinh quân Vũng Tàu, dạy triết. Đối với một
số người bị động viên, được về dạy ở trường
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Thiếu sinh quân là điều may mắn. Còn đối với
tôi, đó là một cuộc lưu đày. Trong thời gian này
tôi viết cho nhiều tạp chí (Văn Học, Văn Mới,
Thiện Mỹ, Trình Bầy, Bách Khoa) với nhiều
bút hiệu khác nhau (Lê Hồng Đức, Trường
Thành, Nguyễn Thị Ngọc Thắm). Riêng việc
ẩn danh dưới tên của một phụ nữ tôi có giải
bày trong Lời nói đầu của cuốn Người đàn bà
huyền thoại:
“Trước đây, những bài viết trong tập sách
này đều mang bút hiệu Nguyễn Thị Ngọc
Thắm, tên người mẹ của các con tôi. Sở dĩ tác
giả mượn tên vợ làm bút hiệu là vì do hoàn
cảnh khó khăn riêng, nhằm tránh những
phiền toái có thể gặp từ phía chính quyền Sài
Gòn lúc ấy. Sự ẩn danh đó khiến cho nhiều
độc giả và văn hữu trong cả nước trước năm
1975 tin rằng Nguyễn Thị Ngọc Thắm thực sự
là một cây bút nữ.
Ở trong Nam, nhà văn Minh Quân, một
cây bút chuyên viết truyện thiếu nhi rất nổi
tiếng, nhiều lần thư từ và xin phép tác giả đăng
lại bài Tính chất đạo đức trong việc làm đẹp cơ
thể con người trên đặc san của Hội Hồng Thập
Tự Việt Nam. Chị ra Phan Rang tìm thăm
nhà tôi. Nhà văn Toan Ánh, tác giả của nhiều
cuốn sách về phong tục Việt Nam, có gửi biếu
nhà tôi cuốn Nhớ thương. Giáo sư Bác sĩ. Trần
Ngọc Ninh, giữa năm 1974, đã gửi cho nhà tôi
cuốn Huyền thoại học và huyền thoại lí với lời
ghi:“Kính tặng bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm”.
Ở ngoài Bắc, trước 1975, các anh chị ở
Viện Văn học và Triết học có dịp đọc tạp chí
Bách Khoa được chuyển từ trong Nam ra đều
tin Nguyễn Thị Ngọc Thắm là một cây bút nữ.
Có một nhà nghiên cứu, trong cuốn sách viết
về chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam, đã
trích dẫn bài của tôi và gọi bà Nguyễn Thị Ngọc
Thắm là một trí thức tiến bộ ở trong Nam”.
• Những hạt giống mới
Sau một thời gian dạy triết ở trường Thiếu
sinh quân Vũng Tàu, tôi được trở lại đời sống
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dân sự và dạy triết tại khoa Triết học Tây
phương của trường Đại học Văn khoa Sài Gòn.
Dạy triết ở Trung học trước năm 1975 là
tôi làm công việc gieo nhưng hạt giống cũ.
Dạy triết ở Đại học trước và sau 1975 mới
là mảnh đất tôi có dịp gieo thêm những hạt
giống mới. Trước đây đã có biết bao điều tôi
không được thầy và các nhà nghiên cứu giải
đáp hoặc không tự giải đáp được những thắc
mắc của mình. Thế rồi sau nhiều năm cần mẫn
đọc lại những gì đã đọc, suy nghĩ lại những
điều đã từng suy nghĩ, tôi đã có được những
khám phá riêng. Ví như, với Nietzsche, tôi
thấy siêu nhân và quy hồi vĩnh cửu là hai học
thuyết rất khác nhau nhưng lại quyện chặt
lấy nhau; đẩy tư tưởng của Nietzsche đến chỗ
bế tắc. Bế tắc đến mức khiến ông phát điên.
Giá như Nietzsche tiếp xúc với thuyết luân
hồi của nhà Phật sâu hơn, hẳn ông đã không
đến nổi gặp phải bế tắc. Vì rằng siêu nhân
của ông không nhất thiết phải dẫm đạp lên
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đám đông hèn kém, bạc nhược mà đi, không
nhất thiết phải loại ra khỏi cuộc đời những
tên đê tiện, ngu xuẩn. Trái lại siêu nhân có
thể mang một dung mạo khác hơn. Siêu nhân
là những người đầy hùng lực trong việc tự vượt
qua chính mình (tham, sân, si) và cứu nhân
độ thế (cứu giúp những người cơ cực, bệnh
tật, đau khổ). Siêu nhân với những phẩm chất
như vừa nói, sẽ vượt thoát khỏi cõi Ta bà, đến
những thế giới tốt đẹp hơn ở Đông phương,
ở Tây phương… Siêu nhân sẽ không còn luẩn
quẩn trong vòng quy hồi vĩnh cửu mà có thể
đi vào cõi Niết bàn (vắng lặng, yên tĩnh, dứt
vòng sinh tử). Siêu nhân sẽ thành Phật.
Với Kierkegaard tôi thấy sau những ngày
sống phóng đãng, đồi trụy, ông mệt mỏi,
chán chường. Muốn lập gia đình để sống đời
đức hạnh, thủy chung thì lại “không thể” (vì
bất lực). Không muốn trở lại tiếp tục kiếp
sống lãng tử của Don Juan, nhưng ông cũng
không có khả năng sống mẫu mực như luật sư
Wilhem. Do mặt đất không có chỗ cho mình,
cuối cùng Kierkegaard đã tìm về với Chúa ở
trên trời.
Còn với Công Tôn Long, hoặc vì định kiến,
hoặc vì thiếu một chút kiến thức về logic mà
nhiều người có những nhận xét thiên lệch về
ông, gọi ông là bọn biện sĩ; trong khi ông đích
thực là một nhà logic học xuất hiện khá sớm ở
phương Đông. Thế mà suốt mấy ngàn năm qua,
thay vì vinh danh ông, người ta đã đối xử bất
công với ông, thậm chí mạt sát ông. Phần tôi,
với những bằng chứng cụ thể, tôi xin trả lại sự
công bằng cho ông.
Có lẽ xin mời quý vị và các bạn nhín chút
thời giờ, ghé qua khu vườn của tôi (với những
tác phẩm) để tác giả có dịp được bộc bạch cặn
kẻ hơn. Tuy nhiên khu vườn ấy vẫn còn dang
dở. Tôi đang loay hoay tìm xem cái động lực
nào đã và đang chi phối cuộc sống của người
Việt Nam suốt mấy ngàn năm qua. Tôi đang
muốn rời khỏi bàn tay dìu dắt của các bậc tiền
bối để tự mình tìm về những chân trời mới.
Tôi cũng đang chăm chỉ dọn đất để trồng thêm

vài cây logic nữa (vì ở đây chỉ mới có những
mảng cỏ đã được nhai lại). Thế nhưng thời
gian liệu có chờ tôi?
Cả một đời gieo hạt. Trong các lớp học,
các giảng đường, trên radio, tivi, internet,
bao nhiêu hạt giống đã được gieo? Lâu quá,
nhiều quá, không sao nhớ hết! Cùng các đồng
nghiệp, với sự góp sức nhỏ nhoi của mình,
tôi được biết một số học sinh, sinh viên nay
đã thành danh. Vài người đã đạt đến tột đỉnh
của quyền uy và danh vọng. Thỉnh thoảng tôi
nhận được những phản hồi tốt đẹp làm ấm
lòng. Gần đây, tình cờ tôi đọc được một lời tri
ân trong cuốn Các chủ đề triết học của tác giả
Nguyễn Ước:
“Cuốn sách này được hình thành theo một
quá trình học hỏi và suy nghĩ dài ngày từ Đại
học Huế tới Đại học Toronto, Canada. Chúng
tôi xin được bày tỏ lòng tri ân các giáo sư đã
trực tiếp hay gián tiếp tận tình bồi đắp trong
giảng đường hay qua sách vở; trong đó có các vị
thầy như Nguyễn Văn Trung, Lê Tôn Nghiêm,
Nguyễn Đăng Thục, Trần Thái Đỉnh, Lê Tử
Thành, Robert Paul Wolff, Maurice Long, v.v…”
Tôi trân trọng những hoa trái còn nhớ đến
cội nguồn hạt giống của mình đã được gieo
từ những bàn tay nào…
***
Không biết tự bao giờ, nước ở thượng
nguồn đã đổ vào dòng Hương giang, rồi êm
đềm chảy ra biển?
Chỉ biết rằng, đã có một thời gian dài − 120
năm − dòng sông ấy đã đi qua trước một ngôi
trường mang tên Quốc Học. Nó từng chứng
kiến biết bao đổi thay trong ngôi trường ấy.
Nhưng duy chỉ một điều không thay đổi đó là
Quốc Học đã, đang và sẽ mãi mãi là một trong
những vườn ươm tài năng nổi tiếng trên mảnh
đất hình chữ S.
Lê Tử Thành
Sài Gòn Hè 2016
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Dạy học - Ca hát
Nguyễn Đình Niêm
Quốc Học 1961-64

N

guyễn Đình Niêm sinh tại Huế. Học tiểu
học Saint Marie Mai Khôi, trung học
Nguyễn Tri Phương (57-61) và Quốc Học
(61-64), Huế. Sau khi tốt nghiệp Sư phạm Quy Nhơn (6466), Nguyễn Đình Niêm dạy học tại Tam kỳ- Quảng Tín
(nay là Quảng Nam) (66-71) và theo học Văn khoa, Đại
học Huế, đồng thời dạy học tai các trường Xuân Long,
Nguyễn Tri Phương, Trung tâm giáo dục năng khiếu
Văn Thể Mỹ thừa Thiên Huế (71- 2005).
Đã xuất bản Tập ca khúc “Bài ca cho em” gồm các
bài hát:
Lời nguyện/Bài ca cho em (Thơ Bùi Nguyên Lương)/
Cháu của ông bà/Nắng nhạt mây trôi/Tiễn lá xanh/Đàn
chim trong nắng mai/Nhớ về trường xưa (Thơ Lê Ngã
Lễ)/Con đường học trò/Cho một thời đã xa (Thơ Phan
Hiền)/Điều còn lại /Tâm tình xa quê/Từng dấu chân/
Chiều buồn (Thơ Tôn Thất Viễn Bào)/Em và dòng song/
Tình mãi xanh/Hương rừng (Thơ Nguyễn Văn Toàn)/Ca
vui mừng xuân/Mỗi xuân về (Thơ Trần Kiêm Đoàn)/Ly
rượu tình (Thơ Văn Văn)/Một đời (Thơ Uyên Nguyên)/
Nhớ Huế mùa Thu/Lên Huyền không (Thơ Văn Văn)/
Quanh ta hoa lá đang nhìn (Thơ Phan Như)/Tôi đi tìm
tôi/An nhiên (Thơ Phương Hạnh)/Hương Thiền (Thơ
Phương Hạnh).
Nguyễn Đình Niêm đã nghỉ hưu và hiện đang sinh
sống tại Tp. Huế, Việt Nam.

Ra trường dạy ở Tam Kỳ một thời gian,
tôi cùng gia đình được thuyên chuyển về
Huế năm 1971, thời gian này tôi phải vừa dạy
học,vừa theo học Đại học Văn khoa Huế. Sau
một kỳ thi chuyển cấp tôi được bố trí dạy Toán
Văn. Chuyển qua trung tâm giáo dục năng
khiếu Văn Thể Mỹ Thừa Thiên tôi lại phụ trách
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phong trào văn nghệ cho nghành giáo dục vừa
phụ trách khoa thanh nhạc tại trung tâm Văn
Thể Mỹ.
Cha tôi ngày trước là Đội trưởng đội nhã
nhạc cung đình Huế thời vua Khải Định tiếp
đến là triều vua Bảo Đai. Dung mạo cha tôi
được cái là khôi ngô tuấn tú lại có tài năng về
lĩnh vực âm nhạc, nên ông được vua cho theo
học violon với các cha cố đạo người Pháp để có
thể chơi những loại nhạc cổ điển Tây phương
và trong ca đoàn tại các nhà thờ lớn. Các buổi
chơi đàn tại nhà thờ, tôi thường được cha tôi
cho tháp tùng. Tôi còn nhỏ chẳng biết gì, chỉ
chăm chăm theo dõi và lắng nghe tiếng đàn
ngọt ngào của ông. Một kỷ niệm tôi không
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bao giờ quên là mỗi khi tôi bệnh, không đi
học, ở nhà, cha tôi thường ru tôi bằng tiếng
đàn violon êm dịu. Tiếng đàn violon tài hoa
của cha tôi đã theo tôi suốt cuộc đời. Những
lúc rỗi rảnh ông lại bày tôi đàn theo sách dạy
violon của Mazat. Lớn lên tôi thỉnh thoảng
vẫn chơi violon trong các buổi hòa nhạc cùng
bạn bè, nhưng tôi còn xa mới theo kịp một
phần tài năng của ông nên tôi phải tự luyện
thêm đàn guitare để có thể tự đệm cho mình
hát và giảng dạy môn thanh nhạc.
Lúc còn học Nguyễn Tri Phương và sau
nay dạy cũng tại trường này, ngay cả lúc học
tại Quốc học Huế, tôi luôn là hạt nhân cho
những buổi diễn văn nghệ do trường tổ chức.
Thời còn là học sinh tôi hay bắt chước Paul
Anka hát các bài như Diana, Papa… những
bài nhạc tiền chiến hợp với giọng trầm của
mình như Dư âm của Nguyễn Văn Tý, Hoài
cảm, Hương xưa của Cung Tiến… và rất được
bạn bè thích cho đên bây giờ, bạn bè tuy mỗi
đứa một phương nhưng thường hay nhắc lại
những kỷ niệm ca hát thuở học trò qua thư từ
hay những dịp hội ngộ hiếm hoi.
Vào học tại sư phạm Quy Nhơn, bên cạnh
việc học, đây là môi trường thuận lợi giúp cho
việc phát triển sự đam mê âm nhạc của tôi bên
cạnh các bạn đều là những cây văn nghệ các
nơi hội tụ về. Nhà thơ Lê Văn Ngăn, lúc đó là
giọng ca truyền cảm với bài Bằng tên một loài
hoa của Tôn Thất Lập và Khúc tình ca xứ Huế
của Trần Đình Quân, nhạc sĩ Tôn Thất Lập với
những bài hợp xướng như Viễn Du của nhạc
sĩ Phạm Duy, Dã tràng ca của nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn (K1-SPQN)… Tôi vẫn là giọng ca
của trường với những bài như “Bây giờ tháng
mấy” của nhạc sĩ Từ Công Phụng (em của
người bạn tôi thời đó là bạn Từ Công Tấn đã
đưa tôi hát đầu tiên tại QN) hay “Tâm ca số 5”,
lời Nguyễn Đắc Xuân, nhạc Phạm Duy… Ôi
những ký ức không bao giờ phai.

Sau một thời gian dài lo việc dạy học, học
đai học, chuyển vùng, chuyển trường, lập gia
đình, rồi chạy vạy vì kế sinh nhai, nuôi con ăn
học, biến chuyển thời cuộc… ngọn lửa đam
mê âm nhạc tạm ngủ yên cho đến khi về dạy
nhạc ở trung tâm Văn Thể Mỹ Thừa Thiên Huế
nó mới bùng cháy trở lại.
Vì công việc vả cả lòng ham mê âm nhac,
tôi say mê tập luyện, nghiên cứu cho bộ môn
mình phụ trách, cả dàn dựng tiết mục cho
các trường, cho ngành. Tôi bắt đầu viết nhạc,
ban đầu chỉ viết nhạc thiếu nhi cho các em
hát trong các buổi hội diễn, cho chương trình
Bông hoa nhỏ đài truyền hình Huế, càng lâu
tôi viết thêm các chủ đề khác như gia đinh,
bạn bè, Phật giáo, một chút về tình yêu quê
hương, tình yêu đôi lứa.Tập ca khúc “Bài ca
cho em” của tôi in ra và được phổ biến trên
trang art2all.net của chị Đặng Lệ Khánh được
bạn bè nghe và ủng hộ càng động viên tôi
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trong hoạt động nghệ thuật này, Các em học
với tôi lần lượt thi đậu vào trường nhạc, cao
đẳng sư phạm âm nhạc, có em trở thành ca
sĩ, theo đuổi nghiệp cầm ca như ý nguyện của
mình khi theo học với tôi.
Giờ đây, tuy đã quá tuổi cổ lai hy, nhưng
mỗi khi có dịp lên sân khấu, cầm micro hát
những bài nhạc theo yêu cầu của bạn bè và
những người yêu thích giọng ca của tôi, tôi
vẫn say sưa trong âm nhạc. Rỗi rảnh, nằm

nghe những bài nhạc tiền chiến đã ghi đậm
trong tôi như những kỷ niệm một thời qua đi
không bao giờ trở lại, những nhạc phẩm của
các nhạc sĩ lừng danh như Mozart, Chopin,
Beethoven… tâm hồn tôi cảm thấy thư thái
nhẹ nhàng, lạc quan trong cuộc sống và như
bài nhạc Để gió cuốn đi của nhạc sĩ Trịnh
Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm
lòng…” và như thế tôi cứ vui đi mỗi ngày cho
những ngày còn lại của đời mình.

Nghiệp Thư viện
Nguyễn Minh Hiệp
Quốc Học 1966-1969

- Cơ sở Khoa học Thông tin và Thư viện (2008).
- Biên mục đề mục (2008).
- Anh ngữ thực hành Khoa học Thông tin và Thư
Viện - Practice English in Library and
Information Science (2009, 2013).
- Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học Thông tin và
Thư viện - English for Special Purposes:
Library and Information Science (2012).
- Thư viện và nghề thư viện (2013).
- Thư viện ký (2016).
Nguyễn Minh Hiệp hiện sống tại Tp.HCM, Việt Nam.

N

guyễn Minh Hiệp sinh năm 1950 tại Huế.
Học trường tiểu học Trần Cao Vân, trung
học Hàm Nghi (62-66) và Quốc Học (66-

69), Huế. Học Đại học tại Viện Đại học Huế (69-73). Học
Thạc sĩ tại Trường Cao học Khoa học Thông tin và Thư
viện (GSLIS), Đại học Simmons, Boston, Massachusetts,
Hoa Kỳ (93-94). Tu nghiệp tại Trung tâm Chương trình
Thư viện thế giới Mortenson, Đại học Illinois tại Urbana
- Champaign, Illinois, Hoa Kỳ (96).
Sách đã xuất bản:
- Chọn Tiêu đề Đề mục cho thư viện (1999).
- Tổng quan Khoa học Thông tin và Thư viện (2001,
2002).
- Sổ tay quản lý Thông tin - Thư viện (2002).
- Hướng dẫn thực hành Phân loại Thập phân
Dewey (2002, 2007, 2013).
118
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Thường thì những người làm thư viện
không phải ai cũng mê đọc sách, riêng tôi bởi
ham mê đọc sách nên mới đi làm thư viện. Hầu
hết những người làm thư viện ở xứ ta chẳng
ai nghĩ rằng thư viện là một nghề mà mình
muốn chọn từ trước. Người làm thư viện là
do những tác động bất ngờ, ngẫu nhiên, như
“cái duyên”, hoặc là “cái nghiệp”, như Nguyễn
Du đã viết trong Đoạn Trường Tân Thanh “Đã
mang lấy nghiệp vào thân”.
Ở nước ta, nghề thư viện vẫn còn là một
nghề “bí ẩn”. Chúng ta dễ dàng biết rằng chức
năng của bác sĩ là bảo vệ sức khỏe, sinh mạng
con người và duy trì tiêu chuẩn chăm sóc sức
khỏe cho cộng đồng; nghề luật sư có trách
nhiệm bảo vệ công lý theo pháp luật; còn chức
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năng của nghề thư viện là gì ? Đã từ lâu nay
vẫn có kẻ cho rằng làm nghề thư viện giống
như mò mẫm quanh những kệ sách đầy bụi,
khư khư canh giữ từng cuốn sách, nói chung
đó là một nghề nhàn hạ.
Ông phó phòng của trường tôi (Trường
ĐH Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh) được đi theo
đoàn tham quan một vòng các nước Đông
Nam Á, khi trở về đã thắc mắc: “Không biết
Ông Giám đốc thư viện quan trọng cỡ nào mà
khi vào tham quan các trường Đại học tôi thấy
họp lớn họp nhỏ, tiệc to tiệc bé lúc nào cũng có
ổng tham dự”.
Còn đối với tôi, trong một lần tham quan
trường đại học Brunei Darussalam, nhìn thấy ở
bãi đậu xe hơi, có một biển đề “Chỗ đậu xe của
hiệu trưởng” và bên cạnh là “Chỗ đậu xe của
giám đốc thư viện”. Tôi đã hỏi người hướng dẫn:
– Thế các ông phó hiệu trưởng đậu xe ở đâu?
– Bất cứ đâu. Không có chỗ để riêng.
Đó là chuyện bình thường ở xứ người. Thư
viện, đặc biệt là thư viện Đại học đều được

đánh giá cao ở khắp nơi trên thế giới. Do đó
nghề thư viện rất được coi trọng. Tôi hiểu rõ
điều này sau khi vào trường Đại học ở Hoa Kỳ
với tư cách là một sinh viên vào năm 1993 tại
ĐH Simmons, Boston, Massachusetts. Năm
1996 tôi trở lại Mỹ và tu nghiệp tại Trung tâm
Chương trình Thư viện Thế giới Mortenson,
thuộc ĐH Illinois tại Urbana-Champaign,
Illinois. Tại đây, một lần nữa, tôi nhận thức rõ
hơn về giá trị thư viện Đại học khi nhìn thấy
một tấm bảng lớn đặt ở tiền sảnh của thư viện
ĐH Illinois với dòng chữ:“Giữa những cơ sở
hay phòng ban của một trường Đại học, không
có cơ sở nào thiết yếu hơn thư viện Đại học.
Ngày nay, không có công trình khoa học nào
được thực hiện mà không cần đến sự hỗ trợ của
một thư viện đích thực, ngoại trừ những trường
hợp ngoại lệ của những thiên tài thỉnh thoảng
xảy ra trong lịch sử nhân loại.” Đó là lời phát
biểu nhằm tôn vinh tầm quan trọng của thư
viện Đại học của Ông Edmund J. James, viện
trưởng Viện đại học Illinois, Hoa Kỳ vào ngày
7/9/1912.

Trong thời gian học ở Trung tâm
Mortenson, tôi thường xuyên liên lạc qua
email với một bạn đồng nghiệp là cô Gaynor
Mumphur, chuyên viên Hội đồng Anh Hà Nội.
Chúng tôi đã thích thú thảo luận về việc ứng
dụng tin học trong công tác thư viện. Đầu
năm 1997 tôi trở về nước. Cùng thời gian đó,
cô Mumphur được thuyên chuyển vào Sài Gòn
để xây dựng trụ sở Hội đồng Anh tại TP. HCM
và trở thành vị giám đốc đầu tiên.
Từ 3-5/11/1997, tôi tham dự “Hội thảo
về tài nguyên thông tin thư viện Đại học cho
vốn tri thức Đông Nam Á – Colloquium on
Academic Library Information Resources for
Southeast Asian Scholarship” tại Thư viện đại
học Malaya, Malaysia Tôi đã học được một ý
tưởng mang tính đột phá tại cuộc hội thảo này
là “Nhờ gắn liền với Công nghệ Thông tin mà
thư viện thế giới nói chung và thư viện Đại học
nói riêng đang phát triển với một tốc độ nhanh
chưa từng thấy”. Và tôi đã nhận thức sâu sắc
hơn ý tưởng này qua một đúc kết tương tự
như vậy tại cuộc Hội thảo “Quản lý thư viện
Đại học trong tương lai – The Future of the
Academic Library Management” của Hội
đồng Anh tại đại học East Anglia, Norwich,
Anh Quốc từ 22-24/3/1998.”
Tại thời điểm này tôi không thể chia sẻ ý
tường này với đồng nghiệp, thậm chí 15 năm
sau khi tôi trình bày lại ý tưởng này còn có
người phản đối hoặc chấp nhận một cách dè
dặt! Trong khi đó thật là thú vị khi trao đổi ý
tưởng này với cô Gaynor Mumphur; đồng thời
chúng tôi cùng chia sẻ với nhau về hiện trạng
thư viện Việt Nam quá lạc hậu so với khu vực
và cùng nhận thức rằng đồng nghiệp của tôi
chưa bắt kịp tư duy về việc phát triển nhanh
chóng của ngành Thông tin - Thư viện mà
luôn an phận với “từng bước phát triển”.
Cô Mumphur cho tôi biết rằng, trong mùa
hè 1996, Hội đồng Anh Hà Nội đã tổ chức hai
khóa tập huấn “Phát triển chương trình giảng

dạy quản lý thông tin tại Việt Nam” do bà
Margaret K. Willis, Trưởng Khoa Thông tin học
của Trường Quản lý Thông tin thuộc Trường
đại học Tin học thuộc đại học Brighton giảng
dạy tại Trung tâm Thông tin Khoa học Công
nghệ Quốc gia ở Hà Nội và Trung tâm Thông
tin Khoa học Công nghệ TP. HCM. Theo cô
Mumphur, hai khóa học đó dường như không
đạt được kết quả mong muốn vì đối với đồng
nghiệp Việt Nam lúc đó là quá mới mẻ khi đưa
nhiều ứng dụng Công nghệ Thông tin trong
quản lý thông tin và nhất là ý tưởng giảng dạy
Thông tin - Thư viện trong môi trường Công
nghệ Thông tin. Tôi đã gợi ý với cô Mumphur
và đề nghị Hội đồng Anh nên tổ chức một
đoàn chuyên viên Thông tin - Thư viện Việt
Nam tham quan tận mắt những cơ sở đào tạo
Thông tin - Thư viện trong môi trường Công
nghệ Thông tin ở Vương quốc Anh.
Tháng 3/1998, Hội đồng Anh đã tổ chức
một đoàn du khảo (study tour) gồm có 8
chuyên viên Thông tin - Thư viện. Tôi là một
thành viên trong đoàn. Chúng tôi được tập
huấn và hướng dẫn đi tham quan ba cơ sở
đào tạo Thông tin-Thư viện trong môi trường
Công nghệ Thông tin. Đó là các Trường
Quản lý Thông tin (School of Information
Management) trực thuộc các Trường đại học
Tin học (Faculty of Computer Science) của
ĐH Brighton ở miền Nam nước Anh, đại học
University College London ở thủ đô Luân
Đôn và đại học Queen Margaret ở thành phố
Edinburgh, Scotland.
Trong khi đối với tôi, chuyến du khảo này
là một khám phá thú vị thì những đồng nghiệp
khác xem đây chỉ là một cuộc dạo chơi. Dường
như không có một tác động gì để thay đổi tư
duy bảo thủ của họ đối với một nền Thư viện
học ảnh hưởng Liên Xô cũ hiện tại ở nước
nhà. Tôi nhận thức điều này ngay sau cuộc du
khảo cũng như mãi về sau.

Thư viện Đại học Illinois at Urbana-Champaign, Hoa Kỳ
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Điều này khiến tôi càng tâm đắc với quan
điểm của một nhà Thư viện học Nga V.V.
Xcvortxov, khi ông cho rằng nền Thư viện
học thế giới được chia thành 5 giai đoạn. Theo
đó, ở giai đoạn (4) bước sang giữa thế kỷ XX
do đặc điểm kinh tế thế giới, đã hình thành
một sự phân đôi giữa Thư viện học Xã hội chủ
nghĩa thiên về lý thuyết và Thư viện học Tư
bản chủ nghĩa thiên về thực hành; đến nay
(thế kỷ XXI) là giai đoạn hợp nhất (5) – Giai
đoạn của sự phát triển thư viện như một môn
khoa học thống nhất gắn liền với Công nghệ
Thông tin.
Ngành Thông tin-Thư viện Việt Nam đã
từng phát triển theo hướng Thư viện Xã hội
chủ nghĩa, cụ thể là theo mẫu thư viện của
Liên Xô cũ, thì trong giai đoạn hợp nhất hiện
nay gặp nhiều khó khăn trong vấn đề nhận
thức về sự chuẩn hóa và đổi mới nghiệp vụ.
Do đó chậm phát triển. Bản thân ngành Thông
tin - Thư viện Nga hiện nay đã nhanh chóng
thay đổi và hội nhập với cộng đồng thư viện
thế giới.
Theo quan điểm của V.V. Xcvortxov thì
ở Việt Nam trước năm 1975, Thư viện miền
Nam (Việt Nam Cộng hòa) đã phát triển theo
hướng Thư viện Tư bản Chủ nghĩa khá tốt. Có
một số thư viện nổi bật chẳng hạn như Thư
viện Trung ương Đại học Huế vào thời đó đã
tổ chức một hệ thống kho mở phân loại theo
DDC và mục lục chủ đề khá hoàn chỉnh. Ngay
sau ngày 30/4/1975, Đại tướng Võ Nguyên
Giáp đã đến thăm và khen ngợi cách tổ chức
của thư viện. Thế nhưng về sau, bị cho là “thiếu
bài bản”, nên Thư viện Đại học Huế là đơn vị
đầu tiên phải điều chỉnh. Kho mở trở thành
kho đóng, sách xếp theo môn loại bị xáo trộn
để xếp theo ngôn ngữ và kích cỡ, đi ngược lại
với tiến trình của thư viện. Và hơn 25 năm sau
mới làm lại như cũ theo tiến trình đổi mới của
Thư viện Việt Nam!
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Bởi thế cho nên, trong gần 20 năm làm thư
viện từ 1975 đến 1994 tôi đã chẳng cảm thấy
bình yên, khi nào cũng tìm cách chuyển qua
công việc khác, nhưng rõ ràng “cái nghiệp nó
đã vào thân” rồi. Tôi bắt đầu làm việc thư viện
với tư cách là một sinh viên làm việc bán thời
gian từ năm 1973 tại Thư viện Trung ương của
Đại học Huế và chính thức bắt đầu từ tháng
11 năm 1976 chỉ vì … “cái nghiệp”. Nhưng mãi
đến khi tốt nghiệp bằng Thạc sĩ ở Mỹ vào năm
1994, tôi mới cảm thấy yên tâm với nghề làm
thư viện của mình.
Nói như vậy không có nghĩa là sau khi đi
học ở Mỹ về tôi mới “mở mắt”. Những điều
cơ bản tôi học ở Mỹ là những gì tôi đã làm từ
năm 1973 tại Thư viện Trung ương Đại học
Huế. Đi học ở Mỹ về lần này là cơ hội cho tôi
có thể “mở mắt” để bắt tay vào làm lại những
gì mà xã hội hôm nay đang được mang nhãn
hiệu mới là “chuẩn hóa - hội nhập”. Ý tưởng
này đã đến với tôi ngay khi tôi gặp ông Edward
Baker, Phó viện trưởng Harvard - Yengching,
là người phỏng vấn, khảo nghiệm để coi tôi
có đủ khả năng du học ở Hoa Kỳ hay không.
Chính ông Baker là người đã thay đổi ý tưởng
của tôi về sự nghiệp thư viện và trường Cao
học Khoa học Thông tin và Thư viện thuộc
Đại học Simmons Hoa Kỳ đã mang sự nghiệp
thư viện đến cho tôi.
Do đó, trong thời gian học ở Mỹ, tôi đã
nhận thức rằng mình sẽ phải có trách nhiệm
góp phần phục hồi những giá trị đã từng bị
ngộ nhận “thiếu bài bản” đã kìm hãm sự phát
triển thư viện nước nhà. Tôi đã nghĩ đến việc
xây dựng một mô hình thư viện, đó là Thư
viện Cao học với hình thức tương tự như Thư
viện đại học Simmons. Sau khi trở về nước và
trao đổi với lãnh đạo trường đại học Tổng hợp
TP. HCM tôi đã thêm hai chữ hiện đại – “Mô
hình thư viện hiện đại” và áp dụng phương
thức “Vết dầu loang” để nhân rộng hình ảnh
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Thư viện Cao học. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi
ngường ngượng cho hai chữ “hiện đại” này, vì
xét về mặt tổ chức, mô hình thư viện tôi định
xây dựng thật ra cũng tương tự như Thư viện
trung ương Đại học Huế ngay tại thời điểm
cách đó 20 năm (1975). Có khác và hiện đại
chăng là việc ứng dụng tin học trong công tác
thư viện.
Thư viện Cao học ra đời như là một hiện
tượng lạ đối với cộng đồng thư viện Việt Nam
vào những năm cuối thế kỷ XX, đồng thời tên
tuổi Thư viện Cao học (The Graduate Library)
đã gây một tiếng vang trong cộng đồng thư viện
thế giới. Những người kinh qua giai đoạn đầu
của cuộc đổi mới này đều xem Thư viện Cao học
như là “Người tiên phong” đã thu hút mọi đối
tượng độc giả. Một số giảng viên Đại học của
các trường lân cận đã từng đi nước ngoài, tìm
thấy ở thư viện này hình ảnh quen thuộc mà họ
đã từng học tập trong thời gian du học; dần dần
thu hút sự quan tâm của lãnh đạo các trường
Đại học, họ luôn bày tỏ thiện cảm và đồng tình
khi đến tham quan thư viện; thế nhưng đồng
nghiệp là những người đến sau cùng, hầu hết
họ cảm thấy thư viện này quá khác lạ với những
gì họ được học cho nên có những phản ứng
khác nhau, đặc biệt những người học vị càng
cao thì phản ứng càng gay gắt.
Tuy nhiên dần dần số người “ngoại đạo”
và những người tâm huyết đã tìm đến với Thư
viện Cao học ngày càng đông. Chúng tôi quyết
định sẽ tích cực quảng bá mô hình hiện đại này
theo phương thức “Vết dầu loang”. Chính dựa
vào quyết tâm như vậy, thư viện đã vượt qua
những “búa rìu” dư luận trong nghịch cảnh
khó khăn của kẻ tiên phong. Một nhà giáo khả
kính, GS Hoàng Kiếm, chủ nhiệm Khoa Công
nghệ Thông tin thời đó và sau này là Hiệu
trưởng trường đại học Công nghệ thông tin
thuộc ĐHQG TP. HCM đã phát biểu trong một

cuộc hội thảo tại Thư viện Cao học: “Tôi khâm
phục các bạn Thư viện Cao học, ở giữa một rừng
nghịch lý mà các bạn đã cố gắng vươn lên và
động viên những người tốt làm theo mình”.
Năm 1996 tôi trở lại Hoa Kỳ để tu nghiệp
tại Trung tâm Mortenson, ĐH Illinois tại
Urbana-Champaign. Trung tâm này đào tạo
những “trainers – nhà đào tạo”. Sau khi tốt
nghiệp, tôi trở thành cộng tác viên của Trung
tâm Mortenson và cam kết sẽ tổ chức tập huấn
để huấn luyện đồng nghiệp. Cơ hội này khiến
tôi càng củng cố niềm tin giúp đồng nghiệp
cùng tôi “mở mắt” hơn.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong
việc chia sẻ kiến thức mới về nghề thư viện,
sau lớp tập huấn đầu tiên, tôi đã đề xuất cùng
nhóm học viên để tổ chức một Câu Lạc bộ Thư
viện vào ngày 21/11/1998 (chịu sự quản lý của
Đại học Quốc gia TP. HCM). Nếu sự ra đời của
Thư viện Cao học là một hiện tượng lạ đối với
cộng đồng thư viện Việt Nam. Thì Câu lạc bộ
Thư viện ra đời đã tạo nên một kết quả bất ngờ
về việc liên thông thư viện như trong lời nhận
định của GS. Nguyễn Ngọc Giao, nguyên Hiệu
trưởng Trường ĐH Tổng hợp TP. HCM và về
sau là Phó GĐ Đại học Quốc gia TP. HCM.:
“Câu lạc bộ Thư viện ra đời đã gặt hái những
kết quả bất ngờ và là mối gắn kết giữa các thư
viện Đại học trên địa bàn TP. HCM và vùng
phụ cận đồng thời cũng góp phần thay đổi cách
nhìn của xã hội với vai trò của thư viện đặc biệt
trong công tác giáo dục”. Tại thời điểm này, đài
truyền hình HTV7 đã đồng hành với Thư viện
Cao học (Về sau là Thư viện ĐH Khoa học Tự
nhiên) trong 6 tháng để thực hiện một thiên
phóng sự “Thư viện Đại học Khoa học Tự
nhiên – Một mô hình Thư viện hiện đại” . Và
được lên sóng truyền hình trong chương trình
“Giáo dục và hướng nghiệp”. Thiên phóng sự
kết luận: “Thông qua phương pháp quản lý và
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hoạt động của mình, thư viện đại học Khoa học
Tự nhiên xứng đáng là một mô hình thư viện
tiên tiến mà các thư viện khác nên quan tâm
học tập. Thư viện đã mở rộng cánh cửa để độc
giả đến với một xã hội thông tin mở, tạo nên
một bước ngoặt mới cho sự phát triển của thư
viện Đại học, cũng đồng nghĩa với việc góp phần
vào tiến trình phát triển và đổi mới giáo dục ở
nước ta hiện nay”.
Về sau Câu lạc bộ Thư viện phát triển
thành Liên hiệp Thư viện Đại học phía Nam
–FESAL (chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục và
Đào tạo). phía Bắc cũng dựa theo đó để thành
lập Liên hiệp Thư viện Đại học Phía Bắc. Khi
Hội Thư viện Việt Nam được thành lập vào
ngày 22/10/2006, tổ chức này trở thành Liên
Chi Hội Thư viện ĐH Phía Nam (VILASAL).
Qua việc tổ chức liên thông thư viện này, tôi
đã dễ dàng hơn trong việc thực hiện đúng cam
kết của một “trainer”. Trong suốt thời gian dài
kể từ 1998, tôi đã tham gia tổ chức và giảng
dạy hàng trăm khóa tập huấn, huấn luyện hàng
ngàn lượt học viên là đồng nghiệp khắp nơi.
Chính những học viên này là những người
đã làm thay đổi bộ mặt thư viện Đại học Phía
Nam; đồng thời điều này cũng mang đến hiệu
quả to lớn trong việc chuyển đổi nhận thức về
nghiệp vụ thư viện của cán bộ thư viện trong
cả nước. Từ đó xã hội cũng đã có một đánh giá
tốt hơn về ngành nghề thư viện ngày nay.
Trong việc tìm hiểu vấn đề đào tạo Thông
tin-Thư viện trong môi trường Công nghệ
Thông tin, ngoài Vương Quốc Anh, năm
2002, tôi cùng với một đồng nghiệp đã chủ
động đến tham quan ĐH Công nghệ Nanyang
(NTU) của Singapore để tìm hiểu kỹ chương
trình giảng dạy Thông tin-Thư viện của Khoa
Thông tin học (Information Studies) thuộc
Trường Truyền thông và Thông tin (School of
Communication and Information). Năm 2006,
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tôi cùng với đoàn lãnh đạo ĐHQG TP. HCM đã
viếng thăm ĐH Victoria ở thủ đô Wellington
của New Zealand và đã tìm hiểu việc giảng dạy
Thông tin - Thư viện trong Trường Thương
mại điện từ (School of e-Business) thuộc Đại
học này.
Dựa vào thực tế này, cũng như nhu cầu
thực tiễn phát triển thư viện trong nước,
chúng tôi đã thiết kế chương trình đào tạo
“Trung cấp Thư viện điện tử”. Và đã phối hợp
với Trường Cao đẳng Bưu chính Viễn thông
TP. HCM tổ chức khai giảng Khóa đầu tiên
vào ngày 15/10/2001 tại Thư viện Cao học quy
tụ 22 học viên.
Chúng tôi đã dự định nâng cấp chương
trình này lên trình độ Đại học và đã đề xuất
giảng dạy trong Khoa Công nghệ Thông tin
của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Về sau theo yêu cầu hợp tác với Khoa
Thông tin - Thư viện vừa mới thành lập của
Đại học Sài Gòn, chúng tôi đã dựa vào chương
trình này để thiết kế một chương trình giảng
dạy Thông tin - Thư viện hoàn toàn đổi mới
dựa trên quan điểm “Thông tin-Thư viện là
một ngành thực hành và gắn liền với Công nghệ
Thông tin”, đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê
duyệt năm 2007.
Ngày 20/2/2009, trường ĐH Sài Gòn đã
tổ chức hội thảo quốc tế “Đào tạo nghiệp vụ
chuẩn hóa ngành Thư viện-Thông tin” nhằm
giới thiệu chương trình đào tạo hoàn toàn đổi
mới này của Khoa Thông tin - Thư viện với
phương châm “Đào tạo chuyên viên thư viện
vừa đáp ứng nhu cầu vừa làm thay đổi nhu cầu
xã hội”. Trong khoảng thời gian 10 năm, một
lực lượng giảng viên thỉnh giảng hùng hậu đã
giúp Khoa Thông tin - Thư viện đại học Sài
Gòn xác định cho mình một thương hiệu
“Đào tạo ngành Thông tin - Thư viện đổi mới”.
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Ngày nay tất cả mọi người trong ngành
và liên quan đến ngành Thông tin - Thư viện
nước nhà đều nhận thấy giá trị của hoạt động
thư viện. Việc xây dựng và phát triển thư
viện nói chung và thư viện Đại học nói riêng
dần dần đang được xã hội đánh giá cao đồng
thời được các cấp lãnh đạo quan tâm đầu
tư là điều rất đáng mừng. Tuy nhiên, không
phải bất kỳ thư viện nào được xây dựng
hoành tráng cũng mang lại hiệu quả cao. Một
chuyên gia Hoa Kỳ làm việc với nhiều chương
trình Thông tin - Thư viện tại Việt Nam, GS.
Patricia Oyler, tại một cuộc hội thảo quốc tế
tại Trung tâm học liệu ĐH Huế đã nhận định
rằng “việc xây dựng những thư viện to lớn với
hạ tầng cơ sở hiện đại khắp nơi ở Việt Nam
thực chất đó chỉ là những ‘tòa nhà’, cần phải
biến những tòa nhà này thành những trung
tâm tri thức và học tập”.

Chương trình đào tạo ngành Thông tin Thư viện hiện nay là thiếu cập nhật và hệ lụy là
chương trình đào tạo này chưa đáp ứng được
những nhu cầu trong một xã hội đang thay
đổi từng ngày. Chúng ta có nhiều cơ sở đào
tạo, nhưng vẫn thiếu trầm trọng nguồn nhân
lực để quản lý thư viện hiện đại nói riêng và
để đáp ứng nhu cầu phát triển thư viện theo
hướng chuẩn hóa – hội nhập nói chung.
Nhớ lại tôn chỉ của Câu lạc bộ Thư viện
vào đầu thế kỷ này “Mục đích của Câu lạc
bộ Thư viện là giúp đồng nghiệp hình thành
những giá trị mới và bổ sung những điều mà
những trường lớp chính quy chưa dạy”. Thư
viện ĐH Khoa học Tự nhiên có tiền thân là
Thư viện Cao học vẫn phát triển theo tôn chỉ
đó. Và ngày nay thư viện vẫn được mọi người
đánh giá là một “Mô hình Thư viện Chuẩn
hóa – Hội nhập” mặc dù quy mô nhỏ hơn
nhiều thư viện Đại học khác. GS. Robert

Phòng Learning Commons, Thư viện Đại học Khoa học Tự Nhiên TP. HCM.
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Nét Võ đạo Nhật Bản

Trong văn hóa Huế
Nguyễn Văn Dũng
Quốc Học 1961 – 1962

Nguyễn Văn Dũng tập Karate-Do từ năm 1965,
Huyền đai Đệ Thất đẳng. Dạy Karate-Do từ năm 1972.
Sư trưởng Võ đường Nghĩa Dũng Karate-Do. Trưởng
tràng Hệ phái Suzucho Karate-Do (1995-2016).
Sách đã xuất bản:
- Võ học: Karate - kỹ thuật căn bản, Karate - bài
quyền từ đai trắng đến đai đen, Karate - tự vệ chiến đấu,
Karate - bài quyền cao đẳng, Karate - song đấu tự do,
Hệ phái Suzucho Karate-Do 45 năm hình thành và phát
triển, Karate - bài quyền đặc dị, Nghĩa Dũng Karate-Do.

Tại phòng làm việc của tác giả

Stueart, nguyên hiệu trưởng ĐH Simmons đã
phát biểu “Giá trị thư viện ngày nay không ở
chỗ thư viện có bao nhiêu tài nguyên thông tin
mà ở chỗ thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin
cho người sử dụng một cách hiệu quả như thế
nào từ nhiều nguồn ở khắp nơi thông qua công
nghệ mới”. Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên
tự hào với Phòng Tham khảo (Reference
Department) của mình với châm ngôn
“Phòng Tham khảo Thư viện ĐH Khoa học Tự
nhiên là nơi sử dụng công nghệ để chuyển câu
hỏi thành câu trả lời”.

cũng như Hiệp hội Thư viện Đông Nam Á
(CONSAL).
Louis Pasteur đã nói “Nghề nghiệp không
làm vinh quang con người mà chính con người
làm vinh quang nghề nghiệp”.
Tôi thực sự là một người hạnh phúc. Hạnh
phúc với “Nghiệp thư viện” của mình.

Hơn 30 năm gắn bó với trường ĐH Khoa
học Tự Nhiên – một môi trường làm việc tốt
đã giúp tôi phát huy khả năng cống hiến cho
sự nghiệp phát triển ngành Thông tin - Thư
viện nước nhà. Thành tích đó được tập thể
ghi nhận. Tôi đã nhận được sự khen thưởng
từ phía Nhà nước và Hội Thư viện Việt Nam
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- Văn học: Linh sơn mây trắng, Đi tìm ngọn núi
thiêng, Lời tự tình của một dòng sông, Trò chuyện với
môn sinh, Tâm thức núi.
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Nguyễn Minh Hiệp

N

guyễn Văn Dũng sinh năm 1941 tại làng
Mỹ Á, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên.
Học sinh trường Túy Vân, Bồ Đề, Quốc
Học (61-62). Sinh viên Đại học Sư phạm Huế. Giáo viên
trường Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi), Gia Hội, Quốc
Học. Hiệu trưởng trường C3 Gia Hội. Cán bộ thanh tra
sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế. Thành viên Hội đồng sáng
lập trường Đại học Phú Xuân. Chủ nhiệm Bộ môn Giáo
dục Thể chất và Quốc phòng trường Đại học Phú Xuân.
HLV Trưởng Đội tuyển Karate-Do các trường Đại học và
Chuyên nghiệp Việt Nam.

Nền văn hóa Nhật Bản được nuôi dưỡng
bởi ba dòng sữa: Thần đạo Shinto, Phật giáo
Thiền tông, và Võ đạo. Nếu Thần đạo Shinto
giúp giải quyết mối giao hòa giữa con người
với thiên nhiên vạn vật, cỏ cây hoa lá; Phật
giáo Thiền tông giúp nhận thức bản chất cuộc
sống qua đó xác định mục đích và ý nghĩa đời
người; thì Võ đạo góp phần thiết lập những
nguyên tắc căn bản trong mối quan hệ giữa
con người với con người.
Nhật Bản có nhiều môn võ nổi tiếng ngày
nay trở thành môn võ quốc tế như Judo (Nhu
đạo), Karatedo (Không thủ đạo), Aikido (Hiệp
khí đạo), Kendo (Kiếm đạo). Các môn võ ấy
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tuy khác nhau về nguyên lý, kỹ thuật, quyền
pháp, đấu pháp nhưng đều được xây dựng trên
nền tảng chung, đó là tinh thần Võ đạo: trung
thành, nhân ái, hiếu hòa, danh dự, kỷ luật...
đặc biệt rất coi trọng lễ nghi, truyền thống.

Một
trong những môn võ đó - môn
Karate-Do, được truyền vào Việt Nam lần đầu
tiên tại Huế thập niên 1960 của thế kỷ trước,
do một võ sư người Nhật tên là Suzuki Choji.
Võ đường đặt tại số 8 Võ Tánh - Huế (nay là 8
Nguyễn Chí Thanh). Từ đây, Karate-Do phát
triển rộng khắp không chỉ ở Huế mà còn nhiều
tỉnh thành khác trong cả nước, với hàng vạn
thanh thiếu niên tham gia tập luyện. Huế trở
thành quê hương của Karate-Do Việt Nam, và
căn nhà 8 Võ Tánh - Huế được xem là “Cái nôi
của làng Karate-Do Việt Nam”.
Năm 1965, khi phong trào Karate phát triển
vững mạnh, ông quyết định thành lập Hệ phái
Suzucho Karate-Do. Suzucho ghép từ Suzuki và
Choji, là họ và tên người sáng lập. Sau khi ông
và gia đình hồi hương về Nhật năm 1978, việc
điều hành Hệ phái Suzucho được ông giao lại
cho một Ban chấp hành với người đứng đầu là
Trưởng tràng. Nhiệm kỳ 1995 - 2006, Trưởng
tràng là Võ sư Nguyễn Văn Dũng (Huyền đai
Đệ thất đẳng), và từ 2006 đến nay, Trưởng tràng
là Võ sư Lê Văn Thạnh (Huyền đai Đệ bát đẳng).
Qua hơn 50 năm hình thành và phát triển,
Hệ phái Suzucho Karate-Do có hàng ngàn Võ
đường và hàng vạn môn sinh thường xuyên
tập luyện; góp phần cung cấp cho làng KarateDo nước nhà những trọng tài, huấn luyện viên
và vận động viên xuất sắc; góp phần giáo dục
các thế hệ thanh niên Việt Nam thông minh
hơn, khỏe hơn và đẹp hơn.
Cũng như cây đại thụ có nhiều cành nhiều
nhánh, Hệ phái Suzucho Karate-Do phát triển
rộng khắp đã hình thành 04 Chi Phái và nhiều
Phân đường lớn. Bốn Chi Phái, đó là: Minh
Đạo Karate-Do của Võ sư Nguyễn Nhuận,
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Cương Nhu Karate-Do của Võ sư Ngô Đồng,
Quyền Đạo Việt Nam (tại Mỹ) của Võ sư Hạ
Quốc Huy, Đoàn Long Karate-Do của Võ sư
Đoàn Đình Long. Và các Phân đường lớn, mỗi
Phân đường đều có sắc thái riêng mang đậm
nét tính cách, phong cách, quan điểm, quan
niệm, sở trường, sở đoản, nghề nghiệp, vị
trí xã hội... của vị Trưởng Phân đường, như
Phân đường Bodankyumi của Võ sư Lê Văn
Thạnh, Phân đường Sakura của Võ sư Ngô
Văn Thanh, Phân đường Nghĩa Dũng của Võ
sư Nguyễn Văn Dũng, Phân đường Fuji của Võ
sư Nguyễn Tấn Kiệt, Phân đường Choju của
Võ sư Trương Đình Hùng.
Là môn võ thuật truyền thống của Nhật
Bản, Karate-Do nhằm đào luyện thể chất và
tinh thần. Thập niên 1950, trong xu thế giao
lưu và phát triển, một khuynh hướng mới
được hình thành, đó là khuynh hướng thể thao
hóa Karate-Do: coi Karate-Do như là môn
thể thao thi đấu tranh giành huy chương. Sau
những tranh cãi quyết liệt, cuối cùng khuynh
hướng mới thắng thế, góp phần giúp KarateDo phát triển phổ cập đến nhiều nước trên thế
giới. Tuy thế, còn nhiều võ sư, trong đó có Tổ
sư Funakoshi Gichin vẫn kiên định quan điểm
truyền thống của mình.
Khi đem Karate-Do truyền vào Việt Nam,
Võ sư Suzuki Choji cũng mang theo tinh thần
Võ đạo truyền thống của Tổ sư Funakoshi
Gishin. Ông rất ghét những kẻ dùng võ đánh
người. Ông nghiêm cấm môn sinh tuyệt đối
không được giao thủ với người khác phái,
không được thượng đài tranh thắng thua.
Ông đòi hỏi môn sinh phải biết trọng lễ nghĩa,
trọng danh dự, có chí tiến thủ, đoàn kết, kỷ
luật…
Tháng 12/1987, “Hội nghị hội thảo toàn
quốc về Karate” lần đầu tiên tổ chức tại Huế,
đánh dấu bước đầu Hệ phái Suzucho KarateDo tiếp cận nền Karate-Do quốc tế hiện đại.
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Đặc biệt, tháng 7/1989, tại Hà Nội, sau đợt tập
huấn với chuyên gia của Hiệp hội Karate-Do
Nhật Bản (JKA) - Võ sư Yamamura, Hệ phái
Suzucho Karate-Do đứng trước sự lựa chọn
giữa con đường Võ đạo truyền thống của
Chưởng môn Suzuki Choji và xu thế thể thao
hóa của thời đại. Trong lúc hầu hết cao đồ của
Võ sư Suzuki Choji hòa theo khuynh hướng
thể thao hóa môn võ thuật truyền thống
Karate-Do, Võ sư Nguyễn Văn Dũng dần dà
kiên định con đường của thầy mình: Duy trì
truyền thống, kết hợp với tinh hoa của Karate
quốc tế hiện đại. Coi trọng kỹ thuật căn bản,
quyền pháp, kỹ năng tự vệ, rèn luyện sức khỏe,
và tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Tuy chương
trình đào luyện có nội dung thi đấu, nhưng
thi đấu không vì mục đích tranh dành huy
chương mà là phương thức giao lưu, học hỏi,
kiểm tra mình, thể hiện mình, và phát hiện tài
năng Karate cho thể thao nước nhà. Đó là nét
khác biệt cơ bản của phong trào Nghĩa Dũng
Karate-Do với các trào lưu khác.
Sự xuất hiện Karate-Do truyền thống
theo tinh thần Võ đạo Nhật Bản đã thổi vào
làng Võ thuật Huế sắc thái mới: tính tổ chức,
khoa học và tập thể; đồng thời giới thiệu với
đời sống văn hóa Huế nét đặc trưng của Võ
đạo Nhật Bản. Trước hết, đó là Lễ và giữ Lễ.
Võ đạo Nhật Bản rất coi trọng lễ nghi, truyền
thống. Mở đầu quá trình tập Võ bao giờ cũng
là lễ “bái sư nhập môn”. Người Nhật gọi Võ
đường là Dojo - do là đạo đức, jo là nơi, Dojo
là nơi rèn luyện phẩm chất, đạo đức. Môn sinh
phải chào mỗi lần vào và ra khỏi Dojo, phải
chào Tổ và chào Thầy trước và sau mỗi buổi
tập, phải chào huynh đệ, chào bạn đồng môn
trong các bài tập và trong các trận đấu luyện;
phải chào nhau mỗi lần gặp bất cứ nơi đâu
bên ngoài Dojo. Bài tập đầu tiên của một môn
sinh Karate-Do là bài chào. Mọi bài quyền của
Karate-Do đều mở đầu bằng động tác chào, và

kết thúc cũng với động tác chào. Kỹ thuật bắt
đầu của các bài quyền Karate-Do phải là thế
thủ, như ngầm chứa lời dạy, học Karate-Do
cốt để tự vệ chứ không phải để gây hấn, đánh
người.
Lễ trong Võ đạo Nhật Bản khác từ căn
bản với Lễ trong hệ thống “tam cương ngũ
thường” của Nho giáo. Lễ theo Nho giáo là nội
dung thứ ba của “ngũ thường” (nhân, nghĩa,
lễ, trí, tín), là hành vi ứng xử của con người
trong mối quan hệ giữa người với người, đặc
biệt trong mối quan hệ của “tam cương” (quân
thần, phụ tử, phu phụ). Đó là mối quan hệ dựa
trên tinh thần, với vua thì “quân sử thần tử,
thần bất tử bất trung”; trong gia đình thì “tại
gia tòng phụ”, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”;
trong đạo vợ chồng thì “xuất giá tòng phu, phu
tử tòng tử”, “phu xướng phụ tuỳ”. Một thời gian
dài Huế là kinh đô của cả nước. Tuy đã được
pha màu bởi đạo lý nhân nghĩa của dân tộc
và dòng Thiền tông Việt Nam, nhưng Lễ trong
đời sống văn hóa Huế vẫn mang nặng chất
phong kiến; là cách thức ứng xử của kẻ dưới
với người trên, tôn kính và sợ hãi, tin nghe
và phục tùng. Lễ trong Võ đạo Nhật Bản dựa
trên tinh thần bình đẳng, đậm tính nhân văn:
kính mà không sợ, tôn trọng mà không sùng
bái, lễ phép mà không lòn cúi, mềm mỏng mà
không nhu nhược. Tất cả được biểu hiện, ví dụ
như cái chào của môn sinh Karate-Do chẳng
hạn, nghiêng người 45 độ, mắt nhìn về phía
người đối diện, thần thái toát lên vẻ tôn trọng,
tự trọng, và khiêm nhường.
Một khía cạnh khác của tinh thần Võ đạo
Nhật Bản là, quá trình khổ luyện giúp người
tập có được tinh thần tự tin và vô úy; một
Karateka thành tựu bao giờ cũng có cốt cách
hòa nhã, ung dung, trầm tĩnh, đĩnh đạc. Đó là
trạng thái của cái tâm tràn đầy như nước, cái
thần trong sáng như trăng; trạng thái không
bị khúc xạ bởi những cảm xúc ham muốn,
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yêu ghét, nóng giận, sợ hãi. Nhờ thế mọi hành
vi, cử chỉ trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát, rõ
ràng, dứt khoát. Đây là phẩm chất rất cần để
bổ sung cho “tính cách Huế”. Ai cũng biết,
sông Hương là cột sống của Huế, là linh hồn
của Huế; sông Hương ảnh hưởng dạt dào đến
việc hình thành tính cách Huế. Sông Hương,
nói như nhà thơ Thu Bồn, là “Con sông dùng
dằng con sông không chảy. Sông chảy vào lòng
nên Huế rất sâu”. Thế đấy, Huế dịu dàng, sâu
thẳm, nhưng thường khi cũng dùng dằng, bịn
rịn, dấm dớ, bất quyết.
Trong bài “Quốc Học của tôi, bâng khuâng
ngày trở lại” tôi có nhắc chi tiết: Tại buổi lễ
tổng kết năm học 2011, phần trao 5 chiếc xe
đạp cho học sinh nghèo học giỏi, các bạn trong
nhóm ưu tiên để bạn nữ chọn trước. Thế là cô
bé rón rén bước lên đứng trước chiếc xe màu
lục, một chút tần ngần, rồi bước sang chiếc xe
màu đỏ, sang chiếc xe màu xanh, về lại chiếc
xe màu lục. Nóng ruột, các bạn bên dưới giục
“Vàng đi, vàng đi”. Cô bé bước sang chiếc xe
màu vàng. Lại tiếng giục “Vàng quê lắm, Đỏ đi,
đỏ đi”. Cô bé bước sang chỗ xe màu đỏ. Và cứ
thế. Cuối cùng, người đại diện công ty tặng xe
phải can thiệp “Quả là khó chọn phải không?
Thôi để chú chọn giùm cháu”. Nói xong anh
ta nhấc chiếc xe màu đỏ trao cho cô bé. Cô bé
hớn hở dắt xe đi. Và tôi đã “bình”: Là học sinh
giỏi mà chỉ mỗi việc chọn cho mình chiếc xe
đạp cũng không biết chọn ra sao, thế thì học
giỏi là học cái gì, và học giỏi để làm gì? Xin
đừng quên, mai sau các em ấy có thể là giám
đốc một công ty, hiệu trưởng một trường, thị
trưởng một thành phố, thậm chí là bộ trưởng
hay thủ tướng. Khi đứng trước ngã ba ngã bảy
cuộc đời, liệu các em có đủ tỉnh táo và sáng
suốt chọn con đường tốt nhất không, có quyết
đoán trong chọn lựa của mình không?
Còn nhớ, tháng 7 năm 2000, trong ngày
“Hội thao Quốc phòng các trường Đại học và
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Chuyên nghiệp toàn quốc lần I” tổ chức tại
Nhà thi đấu Đại học Huế. Sau khi chứng kiến
màn biểu diễn của 300 môn sinh Nghĩa Dũng
Karate-Do, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hải, Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu “Tôi thích
màn biểu diễn Karate. Những động tác của
các cháu rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát. Thanh
niên ngày nay rất cần những phẩm chất ấy: rõ
ràng, mạnh mẽ, dứt khoát; nhất là trong việc
rèn luyện, học tập và định hướng tương lai”.
Với văn hóa Nhật Bản, hoa anh đào tượng
trưng cho người Võ sĩ đạo. Là vì hoa anh đào
có những đặc điểm giống phẩm chất của người
Võ sĩ đạo. Đó là, đã nở thì tất cả cùng nở, đã
tàn thì tất cả cùng tàn; cũng như người Võ sĩ
đạo, cùng lên đường, cùng chiến đấu, cùng
chết. Năm 2003, tôi cùng đoàn sinh viên Nhật
leo lên đỉnh Phú Sĩ ngắm mặt trời mọc. Khởi
hành từ Tokyo lúc 7 giờ sáng bằng xe bus, đến
độ cao 2.100m lúc 10giờ30. Tại đây, chúng tôi
có 45 phút để ăn trưa và mua sắm những vật
dụng cần thiết. 11giờ15, chúng tôi bắt đầu
cuộc hành trình đi bộ chinh phục đỉnh Phú
Sĩ. Đoàn chúng tôi gồm 82 người, tất cả đều
người Nhật (trừ tôi). Dẫn đầu là một thanh
niên địa phương, tay cầm cờ hiệu. Hậu quân
gồm anh Trưởng đoàn người Tokyo, tôi và đôi
trai gái trông trữ tình như Romeo - Juliette.
Họ đi thành hàng hai. Người sau theo
chân người trước. Lặng lẽ. Đều đặn. Kỷ luật.
Không xô đẩy, dẫm đạp, chen lấn, chạy ngược
chạy xuôi. Đôi khi người dẫn đầu do quán tính
vè theo khúc đường cong để đi lên. Mọi người
cũng cứ thế mà đi. Tôi ngạc nhiên. Tôi thử đi
tắt theo đường thẳng, thì đúng là nhanh hơn,
đỡ tốn sức hơn. Tôi biết họ cũng nghĩ như
tôi, nhưng họ không làm theo tôi. Họ, đi theo
đoàn theo đội. Với họ hình như không có khái
niệm tách ra, càng không có khái niệm “Đi tắt
đón đầu”. Đấy là nét độc đáo của người Nhật.
Rất coi trọng tính cách riêng, nhưng biết gắn
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cái riêng vào cái chung thành một khối. Rất
linh hoạt trong việc học tập cái hay của người,
nhưng lại bảo thủ trong việc giữ gìn truyền
thống văn hóa dân tộc. Trời chợt nắng, chợt
mưa, chợt sương khói. Họ cứ đi. Giữ nguyên
đội hình. Cần mẫn như một đàn kiến. Bền bỉ
như dân tộc họ từng đi trong suốt chiều dài
lịch sử.
Thử hình dung, mỗi người Nhật là một sợi
dây nhỏ, bện chặt vào nhau thành cuộn thừng
lớn, không gì bứt được; còn ta, các sợi dây nhỏ
cứ tách rời nhau nên không sợi nào chịu nổi
thử thách. Cứ nhìn cách người Nhật ứng phó
trước thảm họa thì biết. Năm 1945, nước Nhật
bại trận, nước Nhật tang hoang. Người Nhật,
từ già đến trẻ đoàn kết, đồng tâm, đồng thuận,
đồng hành chung lo xây dựng lại nước Nhật,
không phải như cũ mà hiện đại hơn và cường
thịnh hơn. Mới đây, trong thảm họa sóng thần
ở Fukushima, thế giới thêm một lần ngả mũ
kính phục tinh thần người Nhật. Với tôi, ấn
tượng nhất là cảnh hàng ngàn người dân Nhật
lặng lẽ xếp hàng rồng rắn cả cây số chỉ để nhận
phần nước uống.
Có người nói, đại loại: Một người Nhật
và một người Việt Nam thì người Nhật không
bằng người Việt Nam. Nhưng ba người Nhật
và ba người Việt Nam thì ba người Việt Nam
không bằng ba người Nhật. Thế đấy, đoàn kết,
đồng tâm, đồng thuận, đồng hành là điểm
mạnh của người Nhật. Rõ ràng, chính tinh
thần tôn trọng, tự trọng, và khiêm nhường
đã un đúc nên những phẩm chất cao đẹp đó.
Karate-Do truyền thống luôn trang bị cho
môn sinh của mình tinh thần ấy: Tôn trọng, tự
trọng, và khiêm nhường.
Ngoài hoạt động chủ yếu của một lò Võ
là rèn luyện kỹ thuật quyền cước giúp người
tập sức khỏe, thuần thục kỹ năng tự vệ, và un
đúc những giá trị tinh thần; Võ đường Nghĩa
Dũng Karate-Do còn mở rộng không gian sư

phạm bằng một số hoạt động bổ trợ khác như:
Hàng tháng, kêu gọi mỗi võ sinh đóng góp
2 lon gạo, gộp lại ngót nghét vài tạ gạo đem
giúp người nghèo và các cô nhi viện. Gặp lúc
thiên tai bão lụt, Võ đường thành lập đội cứu
trợ gồm các võ sinh Huyền đai khỏe mạnh sẵn
sàng ứng cứu. Có thời, 5 giờ sáng Chủ nhật
hàng tuần, nhiều võ sinh tình nguyện cùng
nhau nhặt rác ở một số công viên trong thành
phố. Hàng năm, các võ sinh Tân Huyền đai
phải hành quân lên Bạch Mã để thử thách và
được phong đai, ba lô em nào cũng phải có cái
túi để nhặt rác do du khách xả bừa bãi trên các
lối mòn và trên các bờ suối.
Tất nhiên, Võ đường không phải là một
tổ chức từ thiện. Vã lại những đóng góp nhỏ
nhoi ấy chẳng giúp được gì nhiều và chẳng
giải quyết được gì. Nhưng chúng tôi tin rằng,
những hoạt động khiêm tốn ấy có tác dụng lớn
đến việc hình thành nơi lớp trẻ những giá trị
tinh thần, đặc biệt tinh thần trách nhiệm với
cộng đồng, sự đồng cảm và sẻ chia với những
phận người.
Thế đấy, tuy chỉ là một số nỗ lực nhỏ nhoi
thôi, nhưng với Nghĩa Dũng Karate-Do, “Thà
thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi nguyền
rủa bóng tối”. Và, đó cũng chính là tinh thần
Võ đạo Nhật Bản.
Điều an ủi là có nhiều phụ huynh chia sẻ
những nỗ lực của thầy trò chúng tôi. Ví dụ,
khai mạc đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh
năm 2015, nhận lời mời của Sở Văn hóa - Thể
thao - Du lịch, tôi điều động 950 võ sinh đồng
diễn Karate trên Sân vận động Tự do. Với tôi,
đây là cơ hội để rèn cho các em tính tổ chức,
tính tập thể, niềm tin, và niềm tự hào về bản
thân mình. Hoặc, năm 1988, thấy trên tường
cao hai dãy lầu trường Quốc Học có nhiều cây
bồ đề và cây sen đeo bám; nhiều cây phát triển
thành lùm thành bụi um tùm, còn rễ của nó thì
vươn xuống tận mặt đất. Được sự chấp thuận
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môn sinh sắp hàng ngang vòng tay
chào thầy và các bạn của thầy. Em
mô em nấy cao lớn, oai vệ. Có em
là phó giám đốc ngân hàng, giám
đốc công ty, đại gia này nọ. Tan
tiệc, tôi ra dấu tính tiền, nhân viên
nhà hàng lễ phép “Thưa, các sếp ấy
đã thanh toán rồi”. Sáng hôm sau
trả phòng, người ta cũng bảo “Dạ
thưa, đã thanh toán hết cả rồi ạ”.

Biểu diễn khai giảng Khóa tập Karate-Do tại Nhà thi đấu trường Quốc Học, năm 2016

của thầy Hiệu trưởng Đặng Xuân Trừng, thầy
trò chúng tôi (võ sinh cũng là học sinh lớp
10A, 10C, 10Đ) thòng dây, bò ra chặt, đục, cạy,
cứu nguy bức tường. Là tôi muốn qua đó để
dạy cho các em bài học không được vô tâm
vô cảm, thấy việc phải thì làm không nề hà.
Về điểm này, tinh thần Võ đạo Nhật Bản bắt
gặp tinh thần nhân nghĩa của dân tộc - “Kiến
nghĩa bất vi vô dõng dã”.
Đừng quên, khi môi trường giáo dục vắng
bóng truyền thống tôn sư trọng đạo thì lời
dạy của người thầy chẳng có nghĩa lý gì, còn
người thầy thì cũng chẳng có uy lực gì. Điều
may mắn là, ở các Võ đường nói chung và
Võ đường Nghĩa Dũng Karate-Do nói riêng,
truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn được duy
trì. Mùa hè năm 2014, tôi cùng mấy anh bạn
già đi thăm Động Thiên Đường. Khi xe đến
địa phận Phong Nha thì có người đón đường.
Hóa ra đó là Quảng, môn sinh cũ của tôi nay
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là Huấn luyện viên Karate-Do của một trường
học trong vùng. Em nói “Thưa thầy, một phụ
huynh có con đang tập Karate với thầy trong
Huế, nghe tiếng thầy ra thăm Quảng Bình, họ
nhờ em gặp và xin mời thầy ghé nhà dùng bữa
cơm trưa đạm bạc. Chúng tôi nhận lời. Tưởng
chỉ là bữa cơm đạm bạc, ai dè là một bữa “đại
tiệc”. Buổi chiều, trên đường về Đồng Hới, tôi
gọi điện cho một môn sinh thân thích nhờ
giúp thầy 3 việc. Một, tìm một nhà nghỉ bình
dân nhưng phải nhìn ra biển. Hai, giới thiệu
một nhà hàng đặc sản cũng bình dân. Ba, gọi
anh Núp cho thầy thăm, chỉ anh Núp thôi, còn
các bạn khác thì khỏi vì thầy không muốn làm
phiền. Xe vừa vào thành phố đã có người đón
và dẫn đường đến nhà nghỉ. Té ra đó không
phải nhà nghỉ bình dân mà là khách sạn sang
nhất Đồng Hới. Một giờ sau, em ấy lại đến
mời thầy ra nhà hàng đặc sản, cũng lại là nhà
hàng đặc sản số một Đồng Hới, ở đó đã có 13
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Từ những năm 1980, hiểu được
tác dụng giáo dục của lớp KarateDo nên thầy Hiệu trưởng Đặng
Xuân Trừng tạo điều kiện cho thầy
trò chúng tôi được tập luyện ở
nhà chơi trường Quốc Học. Hiện
nay cũng có hai CLB Nghĩa Dũng
Tác giả - trong một lần thăm chùa Huyền Không Sơn Thượng, 2004.
Karate-Do tập luyện ở đó, một vào
các buổi chiều thứ 2, 4, 6 và một vào các buổi
Một thời gian dài đất nước chìm trong
chiều thứ 3, 5, 7. Nhưng võ sinh chỉ một số ít nghèo đói và chiến tranh, việc đầu tư cho giáo
là học sinh của trường, còn lại là thanh thiếu dục mỏng manh là tất yếu, và hậu quả của nó
niên bên ngoài.
cũng là tất yếu. Ngày nay, đất nước hòa bình,
Đấy là điều tôi cứ trăn trở hoài. Rất
nhiều người nghĩ võ là đấm đá, là vai u
thịt bắp, là mặt rỗ mặt rạch mà ít ai hiểu
Võ, đặc biệt với Karate-Do truyền thống, là
phương thức giáo dục toàn diện và hiệu quả!
Làm sao để xóa tan sự ngộ nhận? Làm sao
để những nhà quản lý giáo dục nhận ra, và
nếu biết phối hợp, võ nói chung và KarateDo truyền thống nói riêng sẽ đóng góp tích
cực cho sự nghiệp giáo dục? Làm sao để ông
Hiệu trưởng trường Quốc Học nhận ra, giá
như CLB Karate-Do tôi đang phụ trách kia
là CLB Karate-Do của trường, do trường tổ
chức, và chỉ dành cho học sinh của trường tự
nguyện tham gia tập luyện; lại càng hay ho
hơn nếu nhà trường vận dụng phương thức
giống như ở Nhật Bản, điểm số tập luyện của
các học sinh ở CLB Karate-Do là điểm thay
cho môn thể dục chính khóa?

thống nhất, và phát triển. Chúng ta có nhiều
bạn bè, nhiều đối tác khắp năm châu. Chúng
ta đang hân hoan vươn ra biển lớn. Làm sao
cho chúng ta có đủ nội lực để có thể làm ăn
sòng phẳng với người? Làm sao để có thể hội
nhập, hòa nhập mà không bị hòa tan? Làm
sao để Karate-Do theo truyền thống Võ đạo
Nhật Bản có thể đóng góp phần mình cho sự
nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam, đặc biệt
cho thành phố Huế cổ kính của chúng ta.
Nguyễn Văn Dũng
Huế ngày 24.4.2016
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PHÁT HIỆN VÀI TƯ LIỆU VỀ BIỂN ĐẢO
THUỘC CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM
Phan Thuận An
Học sinh Quốc Học 1958 – 1959
Giáo sư Quốc Học 1971 - 1975

- Huế đẹp, Huế thơ, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1997.
- Kinh thành Huế, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1999.
- Quần thể Di tích Huế,Nhà xuất bản Trẻ, 2005.
- Canh tí thi tập, Thành Thái ngự chế (PTA dịch thuật);
Nhà xuất bản Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007.
- Huế xưa và nay: di tích và danh thắng, Nhà xuất bản
Văn hóa Thông tin, 2008.
- Huế: Kinh thành và cung điện, Nhà xuất bản Đà Nẵng,
2013.
- A visit to Huế monuments and landscapes, Nhà xuất
bản Thuận Hóa, 2014
- Lăng tẩm Huế một kỳ quan, Nhà xuất bản Đà Nẵng,
2015.

- Có gì lạ trong cung Nguyễn ?, Nhà xuất bản
Thuận Hóa, 1991.

Biển Đông đã trở thành một vấn đề thời
sự nóng bỏng chẳng những của Việt Nam mà
còn của khu vực và của một số nước khác trên
thế giới. Trong thời gian gần đây, Biển Đông
có khi đã dậy sóng cả trên mặt biển lẫn trên
đất liền. Trong tình hình đó, vấn đề chủ quyền
đối với lãnh hải và hải đảo tại đây đã được đưa
ra thảo luận và tranh cãi trong các cuộc hội
thảo, hội nghị quốc gia và quốc tế với hình
thức đối thoại song phương hoặc đàm phán đa
phương. Cho đến nay, vấn đề vẫn đang được
đề cập hầu như hàng ngày trên các phương
tiện truyền thông đại chúng.

- Kiến trúc Cố đô Huế, Nhà xuất bản Thuận Hóa,
1994.

Riêng ở nước ta, trong những năm vừa
qua, các tài liệu liên quan đến biển đảo đã

P

han Thuận An sinh năm 1940 tại Thừa
Thiên – Huế. Học Tiểu học (48 – 53); Trung
học Đệ nhất cấp (54 – 58); và lớp Đệ tam
tại Quốc Học (58 – 59), Tú tài II (1961). Tốt nghiệp khóa
I Viện Hán học Huế (64); Tốt nghiệp Đại học Văn khoa
Huế (66); tốt nghiệp Cao học Sử tại Đại học Sài Gòn (72).
Phan Thuận An giảng dạy tại trường Quốc Học từ
năm 1971 – 1975. Sau đó, chuyển qua làm chuyên viên
nghiên cứu ở Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho
đến lúc nghỉ hưu năm 2004.
Tác phẩm đã xuất bản:
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được công bố ngày càng nhiều và làm cho vấn
đề chủ quyền ở đó ngày càng sáng tỏ. Nay, để
góp phần làm cho vấn đề được sáng tỏ hơn,
chúng tôi xin cung cấp vài tài liệu mà chúng
tôi có may mắn phát hiện được tại Huế, cố đô
triều Nguyễn.

đỉnh 純鼎, Tuyên đỉnh 宣鼎, Dụ đỉnh 裕鼎,
Huyền đỉnh 玄鼎.

Đó là hình ảnh Biển Đông trên Cửu đỉnh
và hai tờ châu bản liên quan đến quần đảo
Hoàng Sa.
Căn cứ vào thời điểm hình thành của từng
tài liệu, chúng tôi xin giới thiệu theo trình tự
thời gian mà chúng xuất hiện. Trước hết là hình
ảnh Biển Đông trên Cửu đỉnh được đúc dưới
thời Minh Mạng (1820 – 1840) và sau đó là hai
tờ châu bản được thực hiện vào thời Bảo Đại
(1926 – 1945).
I. Hình ảnh Biển Đông trên Cửu đỉnh
Cửu đỉnh 九鼎 là một bộ tác phẩm bằng
đồng gồm chín cái đỉnh to lớn được Bộ Công
đúc tại Kinh đô Huế vào năm 1836 dưới thời
Minh Mạng và đã được đặt thành một hàng
ngang trước sân Thế Miếu, nơi thờ các vua triều
Nguyễn. Kích thước và trọng lượng các đỉnh
không hoàn toàn bằng nhau. Đỉnh cao nhất
là 2,50 m và nặng nhất là 2.601 kg (Cao đỉnh).
Đỉnh thấp nhất là 2,31 m và nhẹ nhất là 1.935
kg (Huyền đỉnh). Mỗi đỉnh đối diện với một
gian thờ trong tòa miếu ấy. Riêng đỉnh tương
ứng với gian thờ vua Gia Long thì đặt hơi nhích
về phía trước vì vua Minh Mạng cho rằng đó là
vị Hoàng đế khai sáng và có công lớn nhất của
triều đại.
Ở mặt trước hông các đỉnh đều đúc nổi
hai chữ đại tự mà chữ dưới là chữ đỉnh 鼎
và chữ trên là tên gọi tắt miếu hiệu của từng
vua. Chẳng hạn như Cao đỉnh 高鼎 (Cao là
miếu hiệu của vua Gia Long), Nhân đỉnh 仁
鼎 (Nhân là miếu hiệu của vua Minh Mạng),
Chương đỉnh 章鼎 (vua Thiệu Trị), Anh đỉnh
英鼎 (vua Tự Đức), cứ thế lần lượt cho đến
đỉnh thứ 9, bao gồm: Nghị đỉnh 毅鼎, Thuần

Cửu đỉnh ở Hoàng thành Huế.

Đáng để ý nhất ở đây là 153 hình ảnh được
thể hiện chung quanh hông các đỉnh. Ở hông
mỗi đỉnh, người xưa đã đúc nổi 17 cảnh vật,
được phân bố theo một biểu đồ chung: chia
làm 3 hàng ngang, mỗi hàng gồm một chủng
loại. Tại mỗi hình ảnh đều có chữ chỉ tên từng
cảnh vật.
Bằng kỹ thuật đúc đồng điêu luyện và
nghệ thuật chạm khắc tinh vi, các nghệ nhân
thời Minh Mạng đã thể hiện một cách khái
quát nhưng súc tích sự phong phú và đa
dạng của các cảnh vật tạo nên sự giàu đẹp
của Tổ quốc, bao gồm núi sông, lãnh hải, cửa
biển, cửa ải, động vật, thực vật, binh khí, xe
thuyền, v.v… Nếu ở Nhân đỉnh có hình ảnh
sông Hương (香江 Hương Giang) thì ở Tuyên
đỉnh có sông Hồng (珥河 Nhĩ Hà) và Huyền
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đỉnh có sông Cửu Long (後江 Hậu Giang, 前
江 Tiền Giang). Nếu ở Cao đỉnh có hình ảnh
Biển Đông (東海 Đông Hải) thì ở Nhân đỉnh
có Biển Nam (南海 Nam Hải) và ở Chương
đỉnh có Biển Tây (西海 Tây Hải). Nếu ở Nghị
đỉnh có cửa biển Thuận An (順安海口 Thuận
An Hải Khẩu) thì ở Thuần đỉnh có cửa biển
Cần Giờ (芹滁海口 Cần Giờ Hải Khẩu) và ở
Dụ đỉnh có cửa biển Đà Nẵng (沱曩海口 Đà
Nẵng Hải Khẩu). Nếu ở Cao đỉnh có cọp (虎
hổ) trên rừng thì ở Nhân đỉnh có cá voi (仁魚
nhân ngư) dưới biển… Các hình ảnh ở Cửu
đỉnh đều biểu hiện những cảnh vật rất thật và
quen thân với dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh Biển Đông (東海 Đông Hải) trên Cao đỉnh.

Khi đánh giá cao 153 hình ảnh trên Cửu
đỉnh, một nhà nghiên cứu Tây phương là R.
P. Barnouin đã nhận xét rằng bộ hiện vật
bằng đồng này “tạo thành một bảng tài liệu
biểu thị kiến thức bách khoa của các Nho sĩ
thông thái trong triều đình Huế năm 1836,
tài liệu được giữ nguyên vẹn dưới mắt chúng
ta, trong khi đó thì những tài liệu khác đã bị
tiêu hủy hoặc sai lạc” (The urns constitute a
text expressing the encyclopedic knowledge
of the learned men of the Court of Hue in
1836, a text preserved intact under our
eyes whereas many others have perished or
been deformed) (“Les bas-reliefs des urnes
dynastiques de Huế”, Bulletin de la Société
136

des Études Indochinoises, Bộ mới, tập XLIX
– số 3, 1974, Sài Gòn, trang 426).
Một nhà nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam
là Huỳnh Hữu Ủy cũng đã nhận định một
cách sâu sắc về Cửu đỉnh trong một bài viết
của ông như sau: “Đây là một cuộc triển lãm…
xây dựng trên đời sống trí tuệ và tâm linh của
cả một dân tộc mà cho đến ngày nay, giá trị ấy
càng được xác định hơn. Tâm hồn của đất nước
truyền thống biểu hiện tài tình… để ca ngợi Tổ
quốc hoa gấm, nước biếc non xanh giàu đẹp,
vững bền” (“Cửu đỉnh – Biểu tượng của văn
hóa và nghệ thuật Huế”, Tạp chí Đất Mới, bộ 2,
số 3, tháng 3 – 1990, Canada, trang 50).
Có thể nói thêm rằng cuộc triển lãm lộ
thiên này, trong một chừng mực nào đó, cũng
là một bảng kiểm kê tài sản quốc gia vào những
thập niên đầu thế kỷ XIX. Trong những tài sản
quý báu nhất của đất nước được thể hiện trên
Cửu đỉnh có phần lãnh hải của Tổ quốc, mà cụ
thể là Biển Đông, Biển Nam và Biển Tây.
Biển Tây là vùng biển nằm ở phía tây của
Nam Bộ, tiếp giáp với hải phận của Thái Lan,
được gọi chung từ xưa là Vịnh Thái Lan (Gulf
of Siam). Biển Nam là phần lãnh hải nằm ở phía
nam của Nam Bộ, tiếp giáp với hải phận của các
nước Malaysia, Indonesia, v.v… Riêng hải phận
của Biển Đông xem ra rộng lớn hơn nhiều so
với hai biển kia. Mức độ rộng lớn này đã được
phản ánh trong câu tục ngữ có từ thời xưa:
Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn.
Thuận trai thuận bạn, tát cũng cạn Biển Đông.
Nội dung câu tục ngữ cho thấy nếu có sự
đồng thuận và quyết tâm trong hành động thì
công việc dù khó khăn và to lớn đến mấy cũng
làm được, chẳng hạn như tát hết nước của
Biển Đông sâu rộng.
Dù sao, các hải phận của nước ta cũng đã
được triều đình nhà Nguyễn bấy giờ quan tâm
một cách đặc biệt. Hình ảnh Biển Đông được
thể hiện trên Cao đỉnh (Gia Long), Biển Nam
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trên Nhân đỉnh (Minh Mạng) và Biển Tây trên
Chương đỉnh (Thiệu Trị) là 3 cái đỉnh to cao
nhất và quan trọng nhất, tượng trưng cho 3
ông vua đầu tiên của triều đại. Trong 3 vùng
biển ấy, theo quan niệm của triều đình Minh
Mạng, Biển Đông nằm ở vị trí thiết yếu số 1,
cho nên hình ảnh của nó đã được đúc nổi ở
Cao đỉnh, cái đỉnh trọng đại nhất trong Cửu
đỉnh, xét về nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.
Có thể nói chung rằng những hình ảnh
vừa nêu trên Cửu đỉnh là một dạng Giấy chủ
quyền sử dụng đất mà chính quyền Minh Mạng
đã cấp cho dân tộc Việt Nam vào năm 1836.
Hy vọng bộ đỉnh đồng này sẽ đứng vững
mãi tại chỗ để làm chứng cho chủ quyền của
dân tộc đối với phần lãnh hải thiêng liêng ấy
của Tổ quốc.
Cửu đỉnh ở Huế đã được nhà nước Việt
Nam công nhận là một Bảo vật Quốc gia vào
năm 2012. Trong các giá trị của nó, chắc hẳn
người đời nay không ai không quan tâm đến
chủ đề lãnh hải mà cổ nhân đã lưu lại một cách
cụ thể bằng cả hình ảnh lẫn ký tự ở trên đó.
Dù đã trải qua 180 năm (1836 – 2012) với
bao cơn bão táp của thiên nhiên và của thời
cuộc, Cửu đỉnh vẫn còn đứng vững giữa lòng
đất nước. Bộ tài liệu bằng đồng này cung cấp
cho chúng ta nhiều thông tin cần thiết về tài
sản của đất nước, trong đó có những hình ảnh
khẳng định chủ quyền của dân tộc về lãnh hải
nói chung, Biển Đông nói riêng.
II. Hai tờ châu bản thời Bảo Đại liên
quan đến Hoàng Sa
Châu bản là những văn thư hành chính do
các cơ quan chính quyền (thường gọi là “chư
bộ nha”) soạn thảo và dâng lên vua phê duyệt
để truyền đạt ý chỉ hoặc giải quyết các vấn đề
chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa,
xã hội, v.v… Sau khi xem xét nội dung của văn

bản vừa được soạn thảo, nhà vua ghi ý kiến
của mình, hoặc đồng ý, hoặc bác bỏ, hoặc sửa
chữa một số chi tiết trong đó bằng cách dùng
bút “ngự phê” ngay trên văn bản. Nhưng, mực
vua dùng để viết ở đây phải là mực màu đỏ
(châu 朱 ), cho nên, ý kiến của vua ở đó được
gọi là “châu phê 朱批” và văn thư đã được vua
phê duyệt gọi là “châu bản 朱本”.
Ngay sau đó, văn kiện này được các nhân
viên của văn phòng nhà vua sao chép ra để gửi
đi thi hành. Còn bản chính thì được lưu giữ ở
tòa nhà Đông Các, tức là thư viện của Hoàng
gia trong Tử Cấm Thành. Sau mỗi đời vua, tất
cả châu bản ấy được chuyển qua lưu trữ tại
Quốc Sử Quán để các sử quan căn cứ vào đó
mà viết lịch sử của thời vua vừa quá cố (gọi là
Thực lục Đệ nhất kỷ, Đệ nhị kỷ, Đệ tam kỷ…).
Về bộ phận làm việc bên cạnh nhà vua,
dưới thời Gia Long, nó được gọi là Nội Hàn
Viện 內翰院. Qua đầu thời Minh Mạng, Nội
Hàn Viện được đổi tên thành Văn Thư Phòng
文書房, nhưng đến năm 1829 thì gọi là Nội
Các 內閣. Mãi đến thời Bảo Đại, nghĩa là hơn
100 năm sau, Nội Các mới được đổi tên là Ngự
tiền Văn phòng 御前文房.
Dưới thời các vua đầu triều Nguyễn, châu
bản đều được viết bằng chữ Hán trên giấy
dó và vua phê bằng bút lông với mực son
(mực màu đỏ). Đến thời Bảo Đại, châu bản
thường được đánh máy bằng tiếng Việt hoặc
tiếng Pháp và nhà vua thường phê bằng tiếng
Việt với chữ “chuẩn y” hoặc bằng tiếng Pháp
với chữ “approuvé” (nghĩa là đồng ý cho thi
hành) và ký tắt hai chữ BĐ (nghĩa là Bảo Đại)
bằng bút chì màu đỏ ngay dưới chữ “chuẩn
y” hoặc “approuvé”. Cũng có khi nhà vua chỉ
viết chữ “lãm” (nghĩa là đã xem) bằng tiếng
Việt ở bên lề các văn bản tiếng Việt mà thôi.
Chúng tôi may mắn sưu tầm được hai tờ châu
bản có nội dung liên quan đến đảo Hoàng Sa
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do Ngự tiền Văn phòng dâng lên cho vua Bảo
Đại phê duyệt vào năm 1939. Hai tờ châu bản
này nằm trong một tập châu bản gồm 35 tờ có
xuất xứ từ Ngự tiền Văn phòng, nhưng hiện
nay đang được lưu trữ trong tủ sách gia đình
ở Phủ thờ Công chúa Ngọc Sơn tại 31 Nguyễn
Chí Thanh, Huế. Công chúa Ngọc Sơn là con
vua Đồng Khánh (1886 – 1888), em vua Khải
Định (1916 – 1925) và cô ruột của vua Bảo Đại
(1926 – 1945). Chồng bà là Phò mã Nguyễn
Hữu Tiễn (1885 – 1958) xuất thân từ một gia
đình đại thần ở Kinh đô triều Nguyễn.

bản phụ tuy được sắp xếp sau văn bản chính
và được gọi là “đính theo”, nhưng nó cũng
chứa đựng một nội dung liên quan đến vấn đề.

Về hình thức, mỗi tờ châu bản đã được
đánh máy bằng tiếng Việt xen lẫn một ít tiếng
Pháp trên một mặt của tờ giấy cỡ 21,5 cm x
31 cm. Đây là một loại giấy tốt, chuyên dùng
ở Ngự tiền Văn phòng dưới thời vua Bảo Đại.
Bởi vậy, ở góc phía trên bên trái của mỗi tờ,
ngoài hai chữ Pháp “Palais Impérial” (Hoàng
cung) và “Cabinet Civil de Sa Majesté” (Ngự
tiền Văn phòng), tờ nào cũng có in dòng chữ
Hán 御前文房用箋 “Ngự tiền Văn phòng
dụng tiên”.

“Huế, ngày 15 tháng 12 năm Bảo Đại thứ 13

“Tiên” là loại giấy có vẽ mờ hình đẹp làm
nền, ngày xưa thường dùng để viết thư, cũng
thường được gọi là giấy “hoa tiên”.
Ngay dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu nội
dung hai tờ châu bản ấy trước sau theo số hiệu
và thứ tự thời điểm ghi trên mỗi tờ.

Vì cả hai văn bản đều tương đối ngắn
và nếu thiếu một trong hai thì văn bản này
hoặc văn bản kia sẽ giảm bớt giá trị, cho nên
chúng tôi xin trưng dẫn nguyên văn toàn bộ
nội dung của cả hai để mọi người tiện theo
dõi trong khi tìm hiểu các sự kiện liên quan
với nhau trong đó.
II.1.1. Văn bản chính
(3 Février 1939)
Ngự - Tiền Văn - Phòng kính tâu:
Nay Văn - Phòng chúng tôi có tiếp thơ
số 68 - sp, ngày 2 tháng 2 năm 1939, của Quý
Khâm - Sứ Đại - thần thương xin thưởng tứ
- hạng Long - tinh cho M. FONTAN, Louis,
Garde principal de 1ère classe de la Garde
Indigène, vừa tạ thế ở nhà thương Huế; và nhờ
chúng tôi tâu lên Hoàng - Đế ban Chuẩn. Phí
- ngân cấp - chỉ và thiệt - chất huy - chương ấy
sẽ do ngân - sách Trung - kỳ đài - thọ.
Vậy chúng tôi xin sao nguyên - thơ của
Quý Khâm - Sứ Đại - thần, phụng đính theo
phiến nầy, kính tâu lên Hoàng - Đế Tài - Định,
hậu Chỉ lục tuân.
Nay kính tâu.

II.1. Tờ châu bản thứ nhất (mang số 636,
đề ngày 3 – 2 – 1939)
Tờ châu bản này gồm hai văn bản khác
nhau, một văn bản bằng tiếng Việt do Tổng lý
Ngự tiền Văn phòng Phạm Quỳnh soạn thảo,
và một văn bản bằng tiếng Pháp do Khâm sứ
Trung Kỳ Graffeuil ký tên, gởi qua cho Ngự
tiền Văn phòng. Hai văn bản mang nội dung
liên quan mật thiết với nhau. Chúng tôi tạm
gọi đó là văn bản chính và văn bản phụ. Văn
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Tổng - lý Đại - Thần
Thần:
[Ký tên: Phạm Quỳnh]”.

Tờ Châu bản thứ nhất: Văn bản chính.
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II.1.2. Văn bản phụ

Huế, ngày 2 - 2 - 1939

Văn bản này gởi từ Tòa Khâm sứ Trung Kỳ
đóng ở bờ nam sông Hương (nay là vị trí của
Trường Đại học Sư Phạm Huế) và viết bằng
tiếng Pháp, xin tạm dịch toàn văn như sau:

Khâm sứ Trung Kỳ
Huân chương Bắc đẩu Bội tinh
Kính gởi Ngài Tổng lý Ngự tiền Văn
phòng, Huế.

- Tài định 栽定: xét đoán để quyết định.

Thưa Ngài,
Tôi kính nhờ Ngài vui lòng tâu lên Đức
Kim thượng xin phê chuẩn cho một đề nghị
là truy tặng Long tinh của Nam triều cho ông
Louis Fontan là Chánh Cai đội hạng nhất của
ngạch lính Khố xanh, vừa tạ thế vào ngày hôm
nay tại Nhà thương lớn ở Huế sau khi bị bệnh
sốt “typhus” mà ông đã nhiễm phải trong thời
gian công tác tại đảo Hoàng Sa.
Trong trường hợp lời đề nghị này được
chấp nhận, tôi sẽ rất biết ơn Ngài nếu Ngài gởi
thật gấp bằng khen và huy chương ấy cho tôi
qua trương mục ngân sách địa phương.
Ký tên: Graffeuil
Sao y nguyên bản
Thương tá Ngự tiền Văn phòng
[Ký tên: Trần Đình Tùng]”.
Trong hai văn bản ấy, có một số từ cần được
giải thích cho rõ nghĩa hơn.
- La Garde Indigène: Ngạch lính Khố
xanh. Dưới thời Pháp thuộc, ở nước ta, ngoài
đạo quân viễn chinh từ bên Tây qua, lính
tráng người Việt tuyển dụng tại chỗ được
biên chế vào 1 trong 3 ngạch lính khác nhau.
Đó là ngạch lính Khố đỏ ở Bắc Kỳ (Milicien
à ceinture rouge, tirailleur tonkinois), ngạch
lính Khố vàng ở Kinh đô Huế ( Milicien à
ceinture jaune, garde royal à Hué) và ngạch
lính Khố xanh ở mỗi tỉnh (Milicien à ceinture
blue, garde provincial). Ngạch lính thứ 3 này
còn được người Pháp gọi là “Garde Indigène”,
nghĩa là Lính Bản xứ, chuyên lo bảo vệ an
ninh ở từng tỉnh sở tại, tương tự như chức
năng của binh chủng “Địa phương quân”
sau đó. Tất nhiên, ngạch lính Khố xanh nói
chung, mỗi đơn vị lính Khố xanh nói riêng,
đều do người Pháp quản lý và chỉ huy.

Tờ Châu bản thứ nhất: Văn bản phụ.
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- Phiến 片: một loại văn bản ngắn gọn do
một bộ, một nha hay Nội Các hoặc Ngự tiền
Văn phòng đệ trình lên vua để xin ý kiến về
một vấn đề nào đó.

- Hậu chỉ lục tuân 候旨錄遵: [Ngự tiền
Văn phòng] đợi nhà vua ban chỉ dụ để sao
chép ra mà tuân hành.
- Typhus: một loại bệnh sốt chấy rận nguy
hiểm do ký sinh trùng Rickettsia orientalis
sống bám trên cơ thể con mò gây ra, cho nên
bệnh này được gọi là bệnh sốt mò (Mò là một
loài bọ nhỏ). Trong Tây y, Typhus còn được
gọi là bệnh sốt Rickettsia. Đây là một bệnh gây
sốt thành dịch mà ổ dịch thường lây lan ở các
nước thuộc vùng châu Á – Thái Bình Dương,
như Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Việt
Nam, Malaysia, Philippines, Australia...
- Iles Paracels: địa danh người Pháp dùng
để chỉ quần đảo Hoàng Sa.
- Le Secrétaire Général du Cabinet Impérial:
Trong một tờ châu bản bằng tiếng Việt, tờ châu
bản số 641 đề ngày 2-2-1939 với nội dung khác,
chúng tôi thấy đề chức vụ của Ông Trần Đình
Tùng là “Cơ Mật sung Ngự tiền Văn phòng
Thương tá”. Do đó, chúng tôi dịch nhóm từ
“Le Secrétaire Général du Cabinet Impérial” ra
một cách chính thức là “Thương tá Ngự tiền
Văn phòng” (thay bằng dịch theo nghĩa đen là
Tổng thư ký Ngự tiền Văn phòng).
Như vậy, nội dung của hai văn bản trên
đây có thể gộp chung lại để diễn đạt một cách
đơn giản và dễ hiểu như sau:
Vào ngày 2-2-1939, Khâm sứ Trung kỳ
Graffeuil gởi cho Tổng lý Ngự tiền Văn phòng
Phạm Quỳnh một văn thư đề nghị tâu xin
Hoàng đế Bảo Đại truy tặng huy chương Long
tinh của Nam triều cho Ông Louis Fontan,
người vừa qua đời trong ngày hôm ấy. Trước
đó, ông nầy giữ chức vụ Chánh Cai đội hạng
nhất của đội lính Khố xanh trú đóng tại đảo
Hoàng Sa. Trong thời gian ra công tác tại đây,
ông đã bị nhiễm phải một loại bệnh sốt rét rất
nguy hiểm, rồi ông chết tại Nhà thương lớn ở
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Huế. Ngay sau khi ông lâm chung, văn thư vừa
nêu liền được tống đạt.

Phí - ngân cấp - chỉ và thiệt - chất huy chương ấy sẽ do ngân - sách Trung - kỳ đài - thọ.

Sau khi nhận được, Tổng lý Ngự tiền Văn
phòng Phạm Quỳnh giao cho quan chức dưới
quyền trực tiếp của mình là Thương tá Trần
Đình Tùng trách nhiệm sao y nguyên văn một
bản để đính kèm vào tờ phiến đệ trình lên vua.
Ngày 3-2-1939, nghĩa là chỉ một hôm sau, tờ
phiến và bản sao văn thư ấy được Ngự tiền Văn
phòng dâng lên vua Bảo Đại. Trong tờ phiến,
ông Tổng lý tuy không nhắc lại nguyên nhân
cái chết của ông Fontan (vì đã có nói rõ ở văn
thư đính kèm rồi), nhưng đề nghị ban thưởng
“tứ hạng Long tinh” cho viên chức người Pháp
ấy. Đây là một thái độ coi trọng những người
thuộc chính quyền Bảo hộ có công phòng thủ
đảo Hoàng Sa của Nam triều. Đọc xong tờ
phiến và văn thư đính kèm, vua Bảo Đại chấp
nhận những lời đề nghị trong đó ngay. Nhà
vua “ngự phê” hai chữ “Chuẩn y” và ký tắt hai
chữ “BĐ” (Bảo Đại) bằng viết chì màu đỏ.

Chúng tôi có phụng nghĩ dạng - bản Dụ
- ngữ ban Chuẩn huy - chương ấy cho ngạch
binh Thanh - khố Trung - kỳ, kính tâu lên
Hoàng - Đế Tài - Định, như mông Du - doãn,
hậu Chỉ lục tuân.
Nay kính tâu.

Vậy là ngay sau đó, mọi việc cứ thế mà thi
hành…
II.2. Tờ châu bản thứ hai (mang số 664,
đề ngày 15 – 2 – 1939)
Khác với tờ châu bản thứ nhất, tờ châu
bản này chỉ có văn bản chính mà không thấy
có văn bản phụ đính kèm. Nguyên văn của nó
như sau:
“Huế, ngày 27 tháng 12 năm Bảo Đại thứ 13
(15 Février 1939)
Ngự - Tiền Văn - Phòng kính tâu:
Nay Văn - Phòng chúng tôi có tiếp thơ
số 177 s - sp, ngày 10 tháng 2 năm 1939, của
Quý Khâm - Sứ Đại - thần thương rằng ngạch
binh Thanh - khố Trung - kỳ có nhiều công lao
trong việc dẹp yên các miền man - di dấy loạn
và việc lập đồn phòng - thủ ở đảo Hoàng - Sa,
nghĩ nên thưởng ngũ - hạng Long - tinh cho
Hiệu - Kỳ ngạch ấy và nhờ chúng tôi tâu lên
Hoàng - Đế ban Chuẩn.
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Tổng - lý Đại - thần
Thần:
[Ký tên: Phạm Quỳnh]”.
Bên lề trái của văn bản, nhà vua cũng có
phê hai chữ “Chuẩn y” và ký tắt hai chữ BĐ
(tức là Bảo Đại) bằng bút chì màu đỏ.
Dưới đó và sau đó, Ngự tiền Văn phòng có
ghi thêm mấy chữ “Dụ № 94jt”. Chúng tôi hiểu
là Dụ số 94, còn chữ jt thì không biết là viết tắt
từ chữ gì. Ở đoạn cuối của tờ “phiến”, tác giả
của nó cho biết còn dâng lên vua một tờ “Dụ”
đã soạn sẵn (dạng - bản Dụ - ngữ) để nếu nhà
vua “chuẩn y” thì ban hành bằng cách gởi tờ
Dụ đó (xem như giấy Quyết định ngày nay)
cho đơn vị lính Khố xanh Trung Kỳ nhận lãnh
cùng với huy chương.
Ngoài thuật ngữ hành chánh “dạng - bản
Dụ - ngữ” ra, trong tờ châu bản này còn có vài
từ Hán Việt khó hiểu, cần giải thích cho rõ:
- Ngạch binh Thanh khố: do 4 chữ Hán
“Thanh khố binh ngạch 青褲兵額”, nghĩa là
ngạch lính Khố xanh (như đã tìm hiểu ở trên).
- Như mông du doãn, hậu chỉ lục tuân 如
蒙 俞 允 候 旨 錄 遵: nếu được ơn trên
(tức là vua) chấp thuận thì chúng tôi (tức là
Ngự tiền Văn phòng) sẽ đợi ban chỉ dụ để sao
chép ra mà gởi đi thi hành.
Dù sao, cũng cần tóm tắt nội dung của tờ
châu bản này như sau:
Vào ngày 10 - 2 - 1939, Khâm sứ Trung Kỳ
gởi văn thư nhờ Ngự tiền Văn phòng xin vua
tặng thưởng huy chương Long tinh hạng 5 cho
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binh chủng lính Khố xanh ở Trung Kỳ vì họ đã
có công trong việc dẹp loạn “man di” ở miền
núi và có công trong việc “lập đồn phòng thủ
ở đảo Hoàng Sa”. Năm ngày sau, tức là ngày 15
- 2 - 1939, Tổng lý Ngự tiền Văn phòng Phạm
Quỳnh dâng lên Hoàng đế Bảo Đại tờ phiến
xin vua duyệt y và nhà vua đã phê “Chuẩn y”
(đồng ý cho thi hành). Còn chi phí về thưởng
cấp bằng khen và huy chương thì do ngân sách
của Tòa Khâm sứ Trung Kỳ đài thọ.
Như thế là mọi việc cũng đều đã diễn ra
một cách suôn sẻ theo nguyên tắc hành chánh
thời bấy giờ.
Nhìn chung về 3 tài liệu liên quan đến
biển đảo Việt Nam trên đây, chúng tôi xin mạo
muội đưa ra một số nhận định như sau:

1945, quần đảo đó đã trở lại thuộc chủ quyền
của nước ta như cũ.
5. Trong khi đúc nổi hình ảnh Biển Đông
lên Cửu đỉnh là một lựa chọn có cân nhắc và
một quyết định đầy ý thức chủ quyền của cả tập
thể triều đình trung ương thời Minh Mạng, thì
cả hai tờ châu bản đều có chữ ký của vị nguyên
thủ quốc gia đương thời. Nghĩa là cả 3 tài liệu
đều mang giá trị quốc gia ngay từ đầu.

Góp phần xây dựng
kịch bản điện ảnh
& truyền hình Việt Nam
Sâm Thương
Quốc Học 1960-1963

6. Với các giá trị lịch sử mang tính quốc
gia như thế, hình ảnh Biển Đông trên Cửu
đỉnh và hai tờ châu bản nói trên xứng đáng
được đưa vào hồ sơ biển đảo của Việt Nam để
đấu tranh ngoại giao trên trường quốc tế trong
tình hình gay cấn hiện nay.

1. Thời gian xuất hiện các tài liệu hầu như
ăn suốt từ đầu đến cuối triều Nguyễn (1836 –
1939).

Phan Thuận An
Huế ngày 9 tháng 5 năm 2016

2. Cả 3 tài liệu đều có xuất xứ từ triều đình
Huế. Trong khi hình ảnh Biển Đông trên Cửu
đỉnh là một tài liệu vật chất sống động với tên
gọi, thời điểm và địa điểm cụ thể thì hai tờ
châu bản đều là những tài liệu gốc (tức là tài
liệu bậc 1, chứ không phải được sao chép).
3. Trong tờ châu bản thứ nhất, chúng ta
thấy có yếu tố “ngoại nhân”. Mặc dù ông Louis
Fontan là người Pháp, nhưng vì ông đã bất
chấp gian khổ và hiểm nguy để giữ gìn đảo
Hoàng Sa cho Việt Nam, cho nên, Nam triều
đã đánh giá cao công lao của ông sau khi ông
hi sinh vì hải đảo ấy.
4. Thời điểm đúc Cửu đỉnh (1836) và thời
điểm ghi trên hai tờ châu bản (1939) cho thấy
từ trước cho đến khi xảy ra cuộc Đệ nhị Thế
chiến ở vùng Châu Á – Thái Bình Dương,
Biển Đông nói chung, quần đảo Hoàng Sa nói
riêng, vẫn thuộc về chủ quyền của Việt Nam
(mặc dù đất nước ta bấy giờ ở dưới sự “bảo
hộ” của Pháp trong một thời đoạn lịch sử) và
ngay sau khi cuộc thế chiến chấm dứt vào năm
144

TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 120 NĂM QUỐC HỌC - HUẾ

Từ trái qua: Nhà biên kịch Sâm Thương, Giám đốc SENAFILM, Nữ diễn viên chính
Jennifer Phạm,Đạo diễn Lê Cung Bắc, Nam diễn viên chính, ca sĩ Quang Dũng
trong phim Những chiếc lá cuối cùng. Ảnh Lữ Đắc Long.

S

âm Thương tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh
Tân, sinh tại Huế. Học tiểu học trường
Sainte Marie, Saint Denise,Trung Học
Pellerin, Providence, trường Quốc Học,Huế. Sau 1964
vừa học Văn khoa, vừa làm báo, lấy bút hiệu Sâm
Thương. Năm 1970 làm việc tại Bộ Giáo Dục cũ, rồi
chuyển qua Quốc Vụ khanh Đặc trách Văn hóa. Sau
1975 làm giảng viên trường Cao đẳng Lý Luận Nghiệp

Vụ, Bộ Văn hóa; Đại Học Mỹ Thuật, Thành phố Hồ Chí
Minh (1977); Biên kịch, biên tập phim truyện cho các
hãng phim và tạp chí Điện ảnh Thành phố Hồ Chí
Minh thuộc Hội Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (7796); Giảng viên các khoá Nghệ thuật Diễn xuất & Biên
kịch thuộc Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh; Trường Cao
đẳng Phát thanh & Truyền hình; SENAFILM và các hãng
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phim khác (86-2007); Biên tập tạp chí Nghệ Thuật Thứ
bảy ( Hội Điện Ảnh Việt Nam) (96-2003); và là Giám đốc
SENAFILM (2003-2011).
Tác phẩm đã xuất bản:
- Con đương máu (Kịch bản sân khấu) Nhà xuất
bản Thuận Hoá, Huế.
- Sài Gòn 1975 (Kịch bản điện ảnh) Nhà xuất bản
Văn Nghệ, 1998.
- Những ngôi sao điện ảnh thế giới (Nghiên cứu, Tập
1,2,3,4) Nhà xuất bản Văn Nghê, 1998-2002.
- Những đạo diễn nổi tiếng thế giới (Nghiên cứu)
Nhà xuất bản Văn Nghệ 1998.
- Để viết một kịch bản điện ảnh (dịch từ Ecrire un
Scenario của Michel Chion) Nhà xuất bản Trẻ 2001.
- Một thế giới bị chia cắt (tập truyện) Nhà xuất bản
Văn Học, tái bản lần thứ hai, 2003.
- Chuyến tàu nửa đêm (tập truyện, tái bản lần thứ
hai) Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 2003.
- Những bộ phim trong đời tôi (Nghiên cứu phê
bình) Nhà xuất bản Thanh Niên 2011.
- Cõi Người (tập truyện) Nhà xuất bản Thanh niên
2013.
- Viết kịch bản điện ảnh & Truyền hình (Nghiên cứu) tái
bản lần hai, Nhà xuất bản Thanh Niên 2013.
- Dòng sông thơ ấu (tập truyện) Nhà xuất bản
Thanh niên 2013.
- 50 Huyền thoại điện ảnh thế giới (Nghiên cứu)
Nhà xuất bản Thanh Niên 2013.
Phim đã sản xuất:
- Những chiếc lá thời gian, SENAFILM sản xuất 2008
(đạo diễn Lê Cung Bắc, diễn viên
Quang Dũng, Jennifer Phạm, Hà Xuyên, Thương Tín…)
- Gió nghịch mùa, SENAFILM sản xuất 2010 (đạo
diễn Đặng Lưu Việt Bảo, diễn viên Việt Anh, Lý Nhã Kỳ,
Minh Tường, Thùy Trang…)
Sâm Thương hiện sống tại TP. HCM, Việt Nam.

Có lần, trên báo chí đặt vấn đề: Kịch bản
Điện ảnh & Truyền hình Việt Nam hiện nay
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vừa thiếu, vừa yếu. Với tư cách của một biên
kịch và hướng dẫn viết kịch bản. Anh có suy
nghĩ gì?
- Có lẽ câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu
bằng những vấn đề căn bản mà theo tôi như
một đánh thức:
1. Ngôn ngữ điện ảnh là gì?
Trong mấy chục năm trở lại đây, các nhà
tâm lý học đã phát hiện một hình thức tư duy
khác, đó là tư duy hình ảnh cảm giác. Hình thức
tư duy này là cơ sở của những hiện tượng tâm
lý như tưởng tượng, hình tượng và linh cảm.
Có thể khẳng định hình thức tư duy này giữ
một vai trò rất trọng yếu trong quá trình nhận
thức thế giới bởi tính luận lý và những nguyên
tắc của nó chỉ cho phép phân tích những kiến
thức đã ghi nhận được và không nhất thiết bao
giờ cũng cho phép phát hiện ra những quy luật
mới của thiên nhiên. Không phải ngẫu nhiên
mà các nhà bác học đã viết về một quá trình
bộc phát nào đó trên con đường tìm tòi dẫn
tới những phát minh, sáng tạo của họ. Khi đó,
những vấn đề mà họ nghiền ngẫm hằng năm,
thậm chí hàng chục năm trời cuối cùng được
giải quyết chỉ trong phút giây. Các nhà bác học
này cũng cho biết rằng những phút giây kỳ
diệu đó không thể nào diễn đạt bằng lời nói
được. Đó chính là hình thức tư duy hình ảnh.
Thực vậy, trẻ em lớn lên trong thời đại vô tuyến
truyền hình, máy thu hình, máy tính điện tử có
khả năng thu nhận thông tin hoàn toàn không
giống với những thế hệ vốn chỉ quen thu nhận
thông tin qua sách báo.
Ngôn ngữ hình ảnh sẽ bổ sung đắc lực
cho cách trao đổi ngôn ngữ bằng lời. Do đó,
phương tiện ghi hình có khả năng đóng một
vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển trí
tuệ và nhân cách con người.
Kể từ ngày khai sinh đến nay, điện ảnh đã
có những bước tiến vượt bậc, dù sinh sau đẻ
muộn so với các loại hình nghệ thuật khác,
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một phần do thừa hưởng những thành tựu của
các ngành nghệ thuật xuất hiện trước nó như
thi ca, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, vũ đạo và
sân khấu… Tuy nhiên trên chặng đường hình
thành, điện ảnh đã khám phá và sáng tạo nên
một thủ pháp nghệ thuật riêng, tạo cho mình
một ngôn ngữ đặc biệt. Đến nay, điện ảnh đã
đạt tới mức gần như hoàn hảo với ngữ pháp
vững vàng, mang tính quốc tế.
Để được nhìn nhận như một nhà biên
kịch điện ảnh chuyên nghiệp, người thể hiện
trước bộ phim tương lai không thể không nắm
vững luật chơi của công việc này, đó là ngôn
ngữ điện ảnh., Và, không chỉ có biên kịch mà
gồm đạo diễn, quay phim, cũng như các thành
phần làm phim khác buộc phải am tường ngôn
ngữ điện ảnh.
Kịch bản điện ảnh chuyên nghiệp đúng
nghĩa là một bộ phim trong tương lai. Nhà
biên kịch không thể viết một kịch bản điện
ảnh hay truyền hình mà lại không có một khái
niệm nào về ngôn ngữ điện ảnh, không hiểu
biết một cách sâu sắc những yếu tính căn bản
của nó. Kịch bản không hề là chuyện đơn giản,
chính đạo diễn bậc thầy Nhật Bản Yasujiro
Ozu (1903-1963), người đã viết kịch bản
kiêm đạo diễn các phim như Ban shun (Xuân
muộn, 1949); Bakushu (Hè sớm,1950); Tokyo
monogatari (Câu chuyện Tokyo, 1953),… đã
nhận định: “Trong nghề làm phim, cái khó nhất
là viết kịch bản” .
Xã hội ngày càng phát triển, ngôn ngữ
ngày càng trở nên phong phú hơn. Ngôn ngữ
chính của loài người là tiếng nói. Mỗi dân
tộc đều có tiếng nói riêng để diễn đạt ý nghĩ,
tư tưởng của mình, và mong có thể hiểu biết,
cảm thông nhau, ít nhất trong phạm vi đất
nước mình. Dân tộc nào càng văn minh, ngôn
ngữ dân tộc ấy càng phong phú, đa dạng và
tinh tế. Không thể phủ nhận tiếng nói khác
biệt ở mỗi vùng lãnh thổ, ở mỗi quốc gia, nên

phạm vi giao tiếp của ngôn ngữ thường bị
hạn chế giữa các dân tộc. Trong mối giao lưu
giữa con người với con người trên bình diện
thế giới, vượt qua những giới hạn của ngôn
ngữ riêng biệt, loài người đã có những nỗ lực
không ngừng nhằm bổ sung cho tiếng nói,
phát minh ra những ký hiệu liên quan đến
nghe và nhìn để làm phương tiện tiếp xúc trao
đổi với nhau, vượt qua ranh giới quốc gia.
Muốn quay phim được nhà biên kịch phải viết
cho thấy hình và nghe tiếng, nhà biên kịch phải
đẩy nhân vật của mình vào một tình huống để
nhân vật bộc lộ tính cách mà nhà biên kịch
muốn mô tả. Mặt khác, việc diễn tả tư tưởng
của nhân vật là một vấn đề đặc thù của kịch
bản điện ảnh, điều hoàn toàn trái ngược với
tiểu thuyết như Gérard Brach đã nói: “Trong
tiểu thuyết, các nhân vật suy nghĩ; trong một bộ
phim, bạn không thể làm cho họ suy nghĩ nếu
không phải qua trung gian của tiếng nói bên
ngoài, nhưng cho thấy họ đang suy nghĩ…”(1)
William Kennedy, một tiểu thuyết gia đã
hiếm hoi viết một kịch bản mà sau này đạo
diễn Hector Babenco thực hiện thành phim
Ironweed (1987). Kennedy đã từng tìm hiểu cả
hai loại hình văn nghệ có liên quan đến công
việc chuyển thể, nên những nhận xét của ông
phản ánh đầy đủ sự khác biệt đó: “Điện ảnh
đòi hỏi sự chặt chẽ. Tiểu thuyết cũng vậy nhưng
trong tiểu thuyết có thể đưa vào những hành
động phụ dông dài mà những nhà làm phim
hiện đại không thể chấp nhận. Do tiểu thuyết
đòi hỏi sự biểu hiện, những hiểu biết sâu rộng,
sự gần gũi với trí tuệ và tư duy của độc giả. Tiểu
thuyết cho phép ngôn từ được dàn trải phóng
túng và do đó có thể xâm nhập vào chiều sâu.
Nhưng điện ảnh là sự bộc lộ trực tiếp và cuộc
sống sinh động được cảm nhận trong khoảnh
khắc xảy ra, nên sự rộng mở quanh co được coi
là không thích hợp vì đã làm loãng và làm chệch
với trung tâm chính yếu của câu chuyện”(2)
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Nhà biên kịch Mark D. Rosenthal nhấn
mạnh: “Điều khó nhất khi viết kịch bản là viết
chính xác và phải rất chi tiết... Cái khó chính là
chi tiết – như mỗi nhân vật đang làm gì, đang
suy nghĩ gì, và nói gì. Nó khó vì người viết bắt
buộc phải rất tỉ mỉ như là đang làm toán. Tính
tỉ mỉ và đi vào chi tiết là điều các nhà làm phim
muốn sử dụng ở người viết kịch bản, chứ không
phải các nhà viết văn hay gì đó. Nếu không như
thế thì đâu có lý do gì các nhà làm phim trả rất
nhiều tiền cho người viết kịch bản.”(3). Andrew
Davies, một trong những nhà biên kịch nổi
tiếng nhất thế giới đã bổ sung: “Một kịch bản
hiện đại là một kịch bản tạo ra trải nghiệm cảm
xúc, đưa ra chỉ dẫn và ý nghĩa trong khoảnh
khắc cao trào hồi hộp ở đoạn cuối. Xương sống
của một kịch bản hiện đại có thể được định
nghĩa như sau: câu chuyện về một nhân vật bị
ảnh hưởng bởi cảm xúc, mà ngay từ đầu kịch
bản người đã phải đối đầu một khó khăn khiến
người này mong muốn đạt tới một mục tiêu thể
nào đó. Nỗ lực làm việc đó đã nảy sinh liên tiếp
những trở ngại, nhưng cuối cùng nhân vật cũng
vượt qua được tất cả nhờ quá trình chuyển hóa
và trưởng thành của mình”(4). Nói như vậy,
không có nghĩa tôi phủ nhận tiểu thuyết hiện
đại không có những tác phẩm được viết rất
nghe nhìn, buộc những nhà làm phim không
thể làm ngơ với nó được. Vì làm thế nào mà
văn chương không bị tác động bởi thứ văn hóa
mới, văn hóa nghe nhìn. Những tác phẩm tiểu
thuyết đó đã được thực hiện thành phim như
The Old man and The Sea (Ông già và biển
cả,WB, 1958) của John Sturges; A Farewell to
Arms (Giã từ vũ khí, Par, 1957) của Charles
Vidor; For Whom the Bell Tolls (Chuông
nguyện hồn ai, Par, 1943) của Sam Wood, ba
phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết của
Ernest M. Hemingway hay Of Mice and Men
(Của Chuột và Người, UA, 1939) của Lewis
Milestone, kịch bản Eugene Solow hoặc East of
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Eden (Phía Đông Vườn Địa Đàng, 1955) của
đạo diễn Elia Kazan, dựa theo tiểu thuyết của
John Steinbeck, với các diễn viên James Dean,
Julie Harris, Raymond Massy… hoặc như
Gone With the Wind (Cuốn Theo Chiều Gió,
1939), bộ phim được thực hiện bởi tiểu thuyết
cùng tên của Margaret Mitchell, do Victor
Fleming đạo diễn. Thật ra, đó là một số trong
muôn nghìn phim từ tiểu thuyết được đưa lên
màn ảnh. Mặc dù nghệ thuật điện ảnh vẫn
đang trên đà phát triển vượt bậc về kỹ thuật
và ngôn ngữ điện ảnh cũng hòa nhập theo sự
tiến triển đó, nhưng bản thân của nghệ thuật
điện ảnh cũng đã đạt được một nền móng
vững vàng, tạo dựng được một kiến trúc bền
bỉ, chắc chắn không ai nghĩ đến việc triệt phá
để thay thế bằng một nền tảng hoàn toàn mới,
khác với cái đã có, mà các nhà điện ảnh chỉ
tập trung toàn lực, không ngừng cải tạo để đưa
ngành nghệ thuật này ngày càng hoàn chỉnh,
tuyệt diệu hơn. Để hình thành bộ môn nghệ
thuật mang tính tổng hợp, và có lẽ nghệ thuật
điện ảnh được nhìn nhận là ưu việt bởi tính
tổng hợp đó, nghệ thuật điện ảnh chứa đựng
và tiếp thu tất cả các ngành nghệ thuật ra đời
trước nó. Nhưng chính yếu, điện ảnh vẫn là
nghệ thuật của thính giác và thị giác tức nghe
và nhìn, được sáng tác, thưởng ngoạn thông
qua hệ thống hình ảnh và âm thanh. Những
yếu tố này hình thành trên cơ sở của kỹ thuật
quay phim, một kỹ thuật đặc thù, kỹ thuật tạo
ra ảo giác và kỹ thuật thu thanh với khả năng
thay đổi không gian và thời gian, sự thay đổi
vị trí, góc độ, động tác của máy (chuyển động,
kể cả việc tách rời máy quay ra khỏi chân máy
để di chuyển theo ý muốn) trên đối tượng
được quay, điện ảnh và truyền hình đem lại
cho người xem những cái nhìn khác nhau về
cỡ cảnh (5): Một đặc tả, một cận cảnh, một
travelling lùi, một travelling tới, một travelling
cong (travelling circulaire); động tác (một
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cú PAN lên, PAN xuống, PAN qua trái, PAN
qua phải); góc độ (một cú máy chúc lên, chúc
xuống) kể cả việc sử dụng máy steadycam, một
thiết bị giảm sốc và cân bằng đặc biệt, giúp nhà
quay phim có thể ghi được những hình ảnh có
chất lượng và tính ổn định kỹ thuật rất cao,
đồng thời cũng là một phương tiện kể chuyện
vô cùng hữu hiệu, hoặc sử dụng flying-cam(6),
thiết bị máy bay lẫn máy quay phim gắn trên
đó đều được điều khiển từ xa. Chỉ khoảng hơn
một mét, chiếc trực thăng tí hon này có thể
mang được cả những máy quay phim nhựa lên
không trung và bay lượn tự do, thậm chí có thể
nhào lộn với những đường bay vô cùng phức
tạp. Nói chi đến những máy quay kỹ thuật số
thì vấn đề còn đơn giản hơn nhiều. Điện ảnh
cũng tạo cho chúng ta nhận biết các hiệu quả
đặc biệt từ việc xử lý âm nhạc, âm thanh để có
được… một khoảng im lặng, một tràng sấm sét
hay tiếng đạn pháo, tiếng đám đông gào thét,
tiếng trẻ khóc la,… Đồng thời cũng cho thấy
được nghệ thuật diễn xuất của diễn viên (đối
với công chúng diễn viên thường là một nhân
vật thực sự tồn tại), kỹ thuật của hóa trang, dàn
dựng và thiết kế bối cảnh của họa sĩ. Bên cạnh
đó, điện ảnh còn cho chúng ta thấy những
biểu hiện đặc thù khác của kỹ thuật dựng phim
(montage), của sự tĩnh lược (ellipse) - đốt giai
đoạn - nhằm lược bỏ trình tự diễn tiến hành
động trong thực tế, tập trung miêu tả những
gì kịch tính nhất, ý nghĩa nhất. Và điện ảnh
còn là nghệ thuật của “tượng trưng” (symbol)
và “ẩn dụ (allégorie). Ngôn ngữ tạo hình điện
ảnh cũng như ngôn ngữ điện ảnh được hình
thành dần trong quá trình điện ảnh chuyển
hóa từ một trò giải trí thành một bộ môn nghệ
thuật. Ngôn ngữ tạo hình điện ảnh là tập hợp
phức tạp của nhiều yếu tố tạo hình. Nó được
bổ sung, hoàn thiện dần cùng với sự phát triển
của kỹ thuật điện ảnh như kỹ xảo điện ảnh, đã
giúp các nhà làm phim tạo ra nhiều bối cảnh
hoành tráng, những không gian ảo với nhiều

chi tiết, những nhân vật được tạo hình bằng kỹ
thuật số. Với việc tận dụng tối đa sự phát triển
kỹ thuật, kỹ xảo điện ảnh đã thực sự chắp cánh
cho sức sáng tạo nghệ thuật của những người
làm điện ảnh bay cao và xa hơn.
Có thể nói, những kỹ thuật được sử dụng
hiện nay dù đã rất tối tân nhưng vẫn chưa phải
là phương tiện kỹ thuật cuối cùng mà những
người làm điện ảnh có thể sử dụng để thể hiện
theo đòi hỏi nghệ thuật của mình. Khoa học kỹ
thuật vẫn còn tiếp tục phát triển, chúng ta có
quyền hy vọng ở sự ra đời của những phương
tiện hỗ trợ quay phim mới, để từ đó tiếp tục bổ
sung, hoàn thiện ngôn ngữ tạo hình điện ảnh.
2. Tư tưởng mới là nội dung?
Không chỉ phát triển trong phạm vi kỹ
thuật, điện ảnh và truyền hình ngày càng đào
sâu hơn, nhất là về mặt tư tưởng triết lý, bởi
vì điện ảnh đã thực sự là phương tiện được
con người dùng để tư duy, chiêm nghiệm, tư
vấn hay trải nghiệm những xúc cảm, để sáng
tạo cuộc sống tinh thần.
Nói đến thông điệp của một tác phẩm nghệ
thuật, tôi nhớ tới một truyện ngắn mà tôi đọc
hay ai đó đã kể lại cho tôi đã lâu lắm rồi nên tôi
không còn nhớ nhan đề cũng như tác giả của
nó, nhưng nội dung đó thì tôi không bao giờ
quên. Tôi tạm tóm tắt như sau:
Một buổi chiều, hoàng hôn đã phủ xuống,
một người kỵ mã đang hối hả cố thúc ngựa
sớm vượt qua sa mạc trước khi cơn bão sắp đổ
xuống. Gió càng lúc càng thổi mạnh, hoàng hôn
đang tắt dần, người cưỡi ngựa lại càng cố thúc
ngựa sải nhanh hơn…
Giữa lúc ấy, bỗng có tiếng kêu cứu của ai đó:
- Anh cưỡi ngựa ơi! Hãy giúp tôi thoát khỏi
cơn bão này.
Người cỡi ngựa hơi có chút băn khoăn,
nhưng rồi trái tim mách bảo, anh ta quày ngựa
lại, đến trước mặt người kêu cứu. Anh nói:
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- Thành thật nói với anh, một người một
ngựa tôi mới hy vọng có thể vượt qua cơn bão
này. Còn hai người thì không biết thế nào,
nhưng tôi nỡ nào bỏ mặc anh giữa cơn nguy
khốn. Mời anh lên ngựa nhanh cho!
Người cầu cứu nhanh nhẹn nhảy lên yên
ngựa ngồi sau lưng anh ta. Người chủ ngựa chưa
kịp thúc ngựa vọt đi, thì thấy gáy của mình lạnh
ngắt vì một họng súng đã dí sát vào cùng với
giọng nói lạnh lùng:
- Rất tiếc, tôi không thể cùng đi với anh
được, vì chính anh đã nói, chỉ một mình một
ngựa mới hy vọng thoát khỏi cơn bão này. Yêu
cầu anh bước xuống!
Người chủ ngựa đành thui thủi bước xuống.
Khi chân vừa chạm đất, anh ngước lên nói với
người cướp ngựa:
- Tôi có một yêu cầu. - Người cướp ngựa lắc
đầu:
- Tôi đã nói rồi, tôi không giống anh! Tôi
phải sống! - Người bị cướp ngựa lắc đầu:
- Không, tôi không xin anh cùng đi. Tôi chỉ
xin anh khi trở về thành phố, anh nhớ đừng kể
lại với bất cứ ai câu chuyện xảy ra hôm nay.
Người cướp ngựa cười nhạt rồi thúc ngựa
phóng đi, bỏ mặc người chủ ngựa giữa cơn bão
sa mạc sắp thổi tới.
Truyện đột ngột kết thúc tại đó, nhưng
thông điệp của nó thì vẫn tiếp tục vang vọng,
in dấu trong trái tim người đọc, trong tôi.
Trong truyện, người chủ ngựa không hề
lên tiếng van xin kẻ cướp ngựa, không yêu cầu
được cùng lên ngựa vượt qua sa mạc trong cơn
bão sắp tới để bảo tồn mạng sống của chính
mình. Thay vì quan tâm đến bản thân, sự hiểm
nguy thật sự đang đe dọa mạng sống của chính
mình, trong giây phút đó, anh ta chỉ nghĩ đến
người khác, lo lắng cho số phận hiểm nguy
của người khác, những người mà anh không
hề biết mặt, chưa từng biết tên. Anh chỉ cầu
150

xin người cướp ngựa khi sống sót trở về thành
phố, đừng kể cho bất cứ ai câu chuyện mà
anh là nạn nhân. Vì anh lo sợ câu chuyện lan
truyền, để rồi trong những hoàn cảnh tương
tự như trường hợp của anh, khi cơn bão sắp
tới, có người cưỡi ngựa nào đó tình cờ đi qua,
nghe tiếng kêu cứu, chợt nhớ đến câu chuyện
do kẻ cướp ngựa kể lại, người cưỡi ngựa này sẽ
ngoảnh mặt bỏ đi, không dám dừng ngựa cứu
người trong cơn nguy khốn, không phải vì họ
không có lòng muốn cứu giúp người đang mắc
nạn, nhưng vì sợ bị rơi vào hoàn cảnh tương
tự, như thế sẽ có biết bao nhiêu người cần
được cứu sẽ không được cứu, bị bỏ rơi giữa
cơn bão, trở thành nạn nhân của sự nghi ngại
phát sinh từ câu chuyện được lan truyền.
Nhà biên kịch có thể khai thác chất liệu làm
phim trong cuộc sống thường ngày, có thể từ
một bản tin trên nhật báo, trên tạp chí, một vụ
việc ở tòa án... Với tư cách một nhà biên kịch,
người viết có ý muốn viết thành một kịch bản?
Trước tiên, theo tôi, người viết phải suy nghĩ
làm thế nào để biến sự kiện đó, câu chuyện đó,
bản tin đó, đào sâu, thổi vào đó một thông điệp
hàm chứa một ý nghĩa triết lý, lồng trong một
cốt truyện phù hợp.
Muốn vậy, đòi hỏi nhà biên kịch phải có
kiến thức, có tư duy triết lý. Song tư duy triết
lý không tự nhiên mà có, phải tích lũy, phải
đọc, phải xem phim, phải quan sát, nhận chịu
tất cả niềm vui cũng như nỗi đau từ cuộc đời...
Không nhất thiết bạn phải trở thành một nhà
nghiên cứu uyên thâm kim cổ, nhưng nhất
định nhà biên kịch phải có kiến thức, một khả
năng nhận thức tư tưởng để phân tích, lý giải
các hiện tượng của đời sống, nhận ra ý nghĩa
cuộc đời. Bộ não và hệ thần kinh của một nhà
biên kịch luôn luôn trong tình trạng báo động.
Những tìm tòi và chú ý của nhà biên kịch, bộ
mặt tinh thần của nhà biên kịch đều mang dấu
ấn của tầm nhận thức này.Với một nội dung
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mới, những yêu cầu mới của con người, yêu
cầu đó ngày nay vẫn là thước đo của những
khát vọng về tư tưởng và sáng tạo của những
người làm nghệ thuật nói chung. Yêu cầu đó
đòi hỏi nhà văn, nhà biên ịch phải sống với
phạm vi chú ý thực sự rộng lớn, phải hiểu biết
những hiện tượng đa dạng của cuộc sống hiện
đại, phải hiểu biết về lịch sử, về sự phát triển
của tư tưởng triết học, tư tưởng chính trị xã
hội. Đòi hỏi đó, nảy sinh từ sự giao tiếp giữa
những tìm tòi của nhà biên kịch với những
vấn đề và những thành tựu khoa học hiện đại
v.v. Và tất cả những gì được thể hiện một cách
cá biệt trong ý thức sáng tạo của nhà biên kịch
đó, trở thành một sự kiện, một hiện tượng
trong đời sống tinh thần của nhà biên kịch.
Ở đây, nhà biên kịch có tư tưởng triết lý, luân
lý chính trị… vì cảnh đời mà ông ta muốn thể
hiện bao hàm những tư tưởng ẩn chứa trong
đó, nhưng nhà biên kịch không làm triết lý,
không làm luân lý, chính trị như nhà chính trị
luân lý, hoặc nhà triết học chuyên môn.
Đòi hỏi kịch bản phải có tư tưởng triết
lý, không có nghĩa là nhà biên kịch áp đặt tư
tưởng lên tác phẩm, hay nói cách khác nhà
biên kịch tìm thấy một tư tưởng, một thông
điệp rồi cố tìm ra một cốt truyện hay nắn tạo
cốt truyện, nhân vật và cả tình huống để thể
hiện cho tư tưởng của mình. Kịch bản là một
tác phẩm nghệ thuật nên tư tưởng phải được
hòa quyện trong cốt truyện làm thành một thể
thống nhất. Nói khác hơn, cốt truyện và tư
tưởng tồn tại bằng cách hỗ tương lẫn nhau. Tư
tưởng là chức năng của cốt truyện và ngược
lại. Một cốt truyện hay tự nó đã bao hàm một
tư tưởng phù hợp. Bản chất của cốt truyện thế
nào thì dưới bề mặt của nó chứa đựng một
nguyên tắc duy nhất của tác phẩm, một tiền
đề cơ bản: tư tưởng.
Khi một câu chuyện, một ý tưởng tình
cờ bạn bắt gặp, cảm nhận được từ trong cuộc

sống, khi câu chuyện và ý tưởng đó thôi thúc,
nảy sinh trong đầu bạn ý định viết thành một
kịch bản, thì lập tức, cốt truyện và ý tưởng như
đan xoắn vào nhau, song hành trong suy tưởng
của bạn, và bạn sẽ chuyển đổi cốt truyện, nhân
vật và tình huống thế nào để thể hiện trọn vẹn
thông điệp mà bạn muốn gửi gắm.
Nếu nhìn nhận kịch bản điện ảnh có mục
đích nhằm mô tả cuộc đời, hay nói rõ hơn,
nhằm trình bày những thái độ của con người
trước cuộc đời trong một hoàn cảnh cụ thể
nhất định, thì kịch bản điện ảnh không thể
không đan xen hay hàm chứa luân lý và triết lý,
vì bất cứ một thái độ nào của con người cũng
là một thái độ trước cuộc đời.
Và đã là thái độ, tất nhiên nó phải có ý
nghĩa, bao hàm ý nghĩa, nhằm đạt tới một mục
đích nào đó. Mà đã biểu tỏ thái độ, đồng thời
biểu lộ một sự lựa chọn, một quan điểm, một
lập trường mà người cầm bút nhận thức về đời
như thế trong muôn vàn lối nhìn khác, nhà
biên kịch cho rằng lối nhìn đó là đúng, là hợp
lý, nó còn bao hàm ý niệm giá trị chân lý theo
sự phân định bởi ý thức chủ quan của nhà biên
kịch.
Nói thông điệp hàm chứa ý nghĩa triết lý
không có ý khẳng định nội dung kịch bản là
một luận văn triết lý.
Với nhà biên kịch, theo tôi, nhiệm vụ chủ
yếu là tìm cách thế thể hiện cuộc đời bên trong
bằng những nét sống động và cụ thể của nó;
cho người xem thấy cuộc đời, những thái độ,
cử chỉ và hành động của nhân vật như trong
thực tế đời sống. Tất cả những thái độ cử chỉ
với những nét hữu hình bao hàm bên trong
một ý nghĩa, một sự lựa chọn của bản thân
nhà biên kịch trước cuộc đời.
Nhà biên kịch phải khẳng định lòng tin
đối với tác phẩm của mình: những thắc mắc,
những nghi vấn mà mỗi người nghệ sĩ tự đặt
ra, có trách nhiệm góp phần trả lời, nhằm thúc
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đẩy xã hội tiến bộ vì những tác động của điện
ảnh, phương tiện mà nhà biên kịch đang sử
dụng để chứng minh sự hiện hữu của mình
trước cuộc đời, nhưng không chỉ chứng minh,
mà thể hiện trách nhiệm làm người hơn, bởi
vì nhà biên kịch là một nghệ sĩ.
Giá trị tư tưởng của tác phẩm nghệ thuật,
hoàn toàn tùy thuộc vào tài năng của người
nghệ sĩ, cũng như toàn bộ hệ thống nhân sinh
quan, cá tính của từng nghệ sĩ. Như thế, cùng
một đối tượng, có thể được nhìn theo nhiều
góc độ khác nhau, tùy thuộc theo ý hướng lĩnh
hội theo quan niệm và ghi nhận của từng nhà
biên kịch.
Nhưng để thực hiện được, nhà bên kịch
phải có phương pháp:
3. Cấu trúc kịch bản điện ảnh & truyền
hình hiện đại như thế nào?
• Cấu trúc hệ dọc phân ba theo Aristotle
Aristotle (348-322 BC), triết gia cổ đại
Hy Lạp, tác phẩm của ông bao gồm nhiều
đối tượng, vật lý, siêu hình học, thơ ca, sân
khấu, âm nhạc, lý luận, hùng biện, ngôn ngữ
học, chính trị, chính quyền, đạo đức, sinh học
và động vật học. Cùng với Plato và Socrates,
Aristotle (7) là một trong những nhân vật sáng
lập quan trọng nhất trong triết học phương
Tây. Tác phẩm Poetics (Nghệ thuật Thi ca) là
tác phẩm lý luận văn học nghệ thuật đầu tiên
của châu Âu gồm 26 chương, một số chương
bàn về phương pháp sáng tác các thể loại văn
học nghệ thuật, đặc biệt về kịch bản sân khấu.
Phương pháp sáng tác kịch của Aristotle đặt
trên khuôn mẫu Hệ dọc phân ba (paradigm),
theo ông một kịch bản sân khấu cổ điển gồm
có ba phần: Trình đề (exposition), Diễn tiến
(péripétive) và Tai biến (catastrophe).
• Cấu trúc hệ dọc phân ba theo Bliss Perry
Có lẽ, sau khi nghiên cứu những kịch
bản của các nhà viết kịch sân khấu cổ điển
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như Eschyle (525-455BC), Sophocle (Hy Lạp,
495-406 BC, hoặc William Shakespeare (Anh
Quốc, 1564-1616(9)., Fredrich Von Schiller
(Đức, 1759-1805),...hay Jean Racine (Pháp,
1639-1699),…Bliss Perry (8) trong tác phẩm
có tựa đề A Study of Prose Fiction, Bliss Perry
đã phân tích Hệ dọc phân ba (paradigm) của
Aristotle một cách rành mạch gồm nội dung,
cũng như kỹ thuật xây dựng trong một kịch
bản sân khấu cổ điển 5 hồi, gồm: Nhập kịch
(exposition), Biến cố khởi đầu (the exciting
moment), Diễn biến (peripetive), Giai đoạn
giải kết (the fall), Cao điểm (climax (9), Sự
kiện trung tâm hay biến cố quyết định (tragic
moment), Khúc quanh cuối cùng(the final
suspense), tai biến cuối cùng bùng nổ (the
catastrophe) và kết thúc (denouement).
Hồi I của vở kịch cổ điển 5 hồi bắt buộc
phải khởi đầu bằng cách giới thiệu nhân vật
chính, địa điểm cùng hoàn cảnh kịch để đưa
khán giả dần vào cốt truyện. Cái đó Bliss Perry
gọi là Nhập kịch (exposition).
Khoảng giữa hoặc cuối Hồi I, khan giả
sẽ chứng kiến biến cố khởi đầu (the exciting
moment).
Hồi II và Hồi III: theo Bliss Perry là diễn
biến (péripétive), gồm các biến cố liên tiếp
diễn ra, động tác dồn dập, tình cảm và ý chí
các nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính và
nhân vật phản diện, chính tà xung đột, các
tình tiết đan chen nhau rối mù, dày đặc…

Đến thời điểm nhân vật chính của vở kịch
sau một hồi do dự phân vân trước sự chọn lựa
những vấn đề do kịch bản đặt ra (Rodrigue
hoặc Chimène phải phân vân chọn lựa giữa
tình yêu và danh dự trong Le Cid (1640) của
Pierre Corneille (1606-1684), hay chấp nhận
lời cầu hôn của kẻ thù dân tộc, của gia đình…
để cứu con trai mình hay khước từ lời cầu
hôn đó, để mặc niềm mong mỏi tìm lấy sự hồi
sinh của dân tộc của vong linh chồng mình lụi
tàn? trong vở Andromaque (1667) của Jean
Racine,(1639-1699) đó là biến cố quyết định
(tragic moment) hay còn gọi là Sự kiện trung
tâm.
Từ sau biến cố quyết định, vở kịch bắt đầu
bước sang giai đoạn giải kết (the fall).
Nhưng phải đến thời điểm gọi là khúc
quanh cuối cùng (the final suspense) mới làm
khán giả hồi hộp, tưởng như có sự chuyển
hướng khiến nhân vật bi kịch thoát khỏi chung
cục bi thảm hoặc ngược lại.
Sau đó kịch tính dồn dập, đưa tới Tai biến
cuối cùng bùng nổ (The catastrophe), và kết
thúc (denouement).( 10)
• Cấu trúc hệ dọc phân ba theo Syd Field
Syd Field, một nhà biên kịch điện ảnh
kiêm nhà sản xuất của Hollywood hiện đại,
tác giả của những tác phẩm nghiên cứu lý
luận về nghệ thuật viết kịch bản điện ảnh và
truyền hình như Screenplay: The Foundations
in Screenwriting; The Screenwriter’s Workbook,

Pour Screenwriters Problem Solver v.v.. Syd
Field nhìn hệ dọc phân ba của Aristote theo
một cách khác, không giống cách nhìn sân
khấu và cũng không là một nhà phê bình văn
học như Bliss Perry. Syd Field là một nhà điện
ảnh, ông có cách nhìn của ông, và ông cho
rằng hệ dọc phân ba (paradigm ) gồm có 3
phần, mỗi bộ phim có độ dài 120 phút thì cấu
trúc này có thể ấn định theo như sơ đồ:
Hồi I: diễn tiến trong khoảng từ phút đầu
tiên đến phút 30, được gọi là Set–up (bố trí) có
thể chiếm tỷ lệ 1/4 thời gian của phim.
Hồi II: diễn tiến trong khoảng từ phút 30
đến 90, được Syd Field gọi confrontation (đối
đầu) chiếm 1/2 thời gian của phim.
Hồi III: diễn biến trong khoảng từ phút 90
đến 120, được Syd Field gọi là resolution (kết
thúc hay giải quyết) chiếm 1/4 còn lại.
Chiều dài các hồi 1, 2 và 3 của Syd Field
trung bình thường có bố cục 30-60-30, nhưng
trong thực tế, hầu hết các phim đều linh động,
như Hồi I phim Sleepless in Seattle (1993) của
đạo diễn Nora Ephron trên 50 phút, hoặc như
The Patriot (2000) của Roland Emmerich, có
độ dài 165 phút, và Hồi I dài khoảng 40 phút,
tức gần ¼.
Nếu một bộ phim có độ dài 120 phút, diễn
tiến của phim sẽ được gợi ý như biểu đồ (11)
của Syd Field dưới đây:
Theo quan điểm của Syd Field thì cuối
Hồi I, chuyển sang Hồi II, phải có một biến

Khi kịch diễn đến khoảng giữa Hồi II. thời
điểm mà khán giả hồi hộp chứng kiến cảnh
thiện ác chính tà còn giằng co bất phân thắng
bại. Tuy nhiên, với kỹ thuật dồn nén, vào giai
đoạn cao điểm (climax), theo Bliss Perry cũng
chỉ mới làm khán giả nín thở theo dõi, mà
chưa đòi hỏi khán giả phải hồi hộp và bị kích
động đến tối đa. Bởi lẽ giản dị giây phút đó
phải để dành cho khoảng gần kết thúc hạ màn.
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cố mà tác giả gọi là plot point (tạm dịch là bước
ngoặt 1) và cuối Hồi II chuyển sang Hồi III
cũng phải có một biến cố, mà tác giả gọi là plot
point 2 (bước ngoặt 2)
• Cấu trúc hệ dọc phân ba theo Raymond
G. Frensham
Cùng quan điểm với Syd Field, tác giả
Raymond G. Frensham trong tác phẩm
Screenwriting đã sử dụng từ The three – act
linear structure để chỉ hệ dọc phân ba với 3 hồi
theo quan điểm của ông như sau:
Hồi I, diễn tiến từ phút đầu tiên đến phút
30 là The Set-up (bố trí)
Hồi II, diễn tiến từ phút 30 đến phút 90 là
Development (phát triển)
Hồi III, diễn tiến từ phút 90 đến phút 120
được gọi là Pay-off hoặc Denouement (kết cuộc).
Raymond G. Frensham còn nhấn mạnh
trong Hồi III này có chứa đựng biến cố gọi là
Climax (cao điểm) trước khi kết thúc.
Và thời gian của 3 hồi theo Raymond
G.Frensham giống như quan điểm của Syd
Field nghĩa là hồi I có thời lượng1/ 4, hồi II là
2/4 và hồi III là 1/ 4.(12)
Mặt khác, Raymond G.Frensham tán đồng
tỷ lệ của 3 hồi như Syd Field.
• Cấu trúc hệ dọc phân ba theo Linda Seger
Một quan điểm khác, đó là cách lý giải của
Linda Seger, nhà cố vấn kịch bản hoạt động tại
Hollywood, tác giả của những tác phẩm như
Creating Unforgettable Characters, The Art
of Adaptation Turning Fact and Fiction into
Film, From Cript to Creen, When Women Call
the Shots, Advanced Screenwriting, The Best
Screebplay…Trong tác phẩm Making a Good
Cript Great, 3rd đã cho rằng: Cấu trúc kịch hầu
như ngay từ phần đầu của kịch bản đã hướng về
cấu trúc hệ dọc phân ba. ( Linda Seger không
sử dụng từ paradigm, mà dùng từ the three act
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structure). Cho dù đó là một bi kịch cổ điển Hy
Lạp, một vở kịch năm hồi của Shakespeare, loạt
kịch bốn hồi, hoặc Phim trong tuần bảy hồi,
chúng ta vẫn thấy cấu trúc cơ bản hệ dọc phân
ba: phần mở đầu, phần giữa và phần kết thúc
hoặc khai đề, phát triển và giải quyết.
(…) Mặc dù trong phim truyện không có
chỗ dừng (hạ màn, chú thích của tác giả) cấu
trúc hồi vẫn chứa đựng trong đó- để cho câu
chuyện thêm xúc động và được tập trung. Kết
quả của những điểm tương tự trong mọi hình
thức kịch này là, mọi lời chú giải của tôi (Linda
Seger) về cấu trúc phim truyện, đều thích hợp
cho truyền hình và kịch bản sân khấu.
Những hồi cho một bộ phim truyện này
thường bao gồm một đoạn khai đề của câu
chuyện dài từ 10 đến 15 trang, khoảng 20 trang
phát triển ở Hồi I, một Hồi II dài có thể kéo từ 45
đến 60 trang và một Hồi III, tiết tấu nhanh, từ
20 đến 35 trang. Mỗi hồi có một điểm trọng tâm
khác nhau. Chuyển động ra khỏi mỗi hồi và đi
vào hồi tiếp theo thường được hoàn thành bằng
một quá trình diễn biến hoặc một sự kiện gọi là
bước ngoặt. Chúng ta có thể minh họa bằng một
biểu đồ cấu trúc hệ dọc phân ba, như sau:
Mỗi đoạn của cấu trúc này có một mục
đích khác nhau. Phần khai đề sẽ đạt mục đích
từ bước ngoặt 2. Đoạn phát triển của Hồi I
khác với phần phát triển của Hồi II. Tiết tấu
của Hồi III thường nhanh hơn hai hồi kia (13)
Nếu chú ý kỹ hơn chúng ta sẽ thấy có sự
khác biệt trong sơ đồ cấu trúc 3 hồi của Syd
Field và Linda Seger. Linda Seger vẽ tiến trình
không theo một đường thẳng như cách của Syd
Field, mà là những đường cong và càng lúc càng
vươn cao lên, từ khai đề (setup) trong khoảng
từ trang 1 đến trang 15, đường cong kéo đến
cuối Hồi I và đầu Hồi II thì ngắt quãng, ở đây là
bước ngoặt 1, khoảng từ trang 25 đến 35. Hồi II
là một đường cong kéo lên đến hết Hồi II, đúng
vào bước ngoặt thứ 2, trong khoảng từ trang 75
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đến trang 90. Và một đường cong ngắn, kéo từ
đầu Hồi III đến khoảng 5 trang trước khi phim
dứt. Đó là điểm cao nhất của sơ đồ kịch bản
theo Linda Seger, và cũng là điểm mà Linda
Seger gọi là climax (cao điểm), và từ đó một
đường thẳng đi xuống từ 1 đến 5 trang tính từ
khi phim chấm dứt mà Linda Seger gọi là giải
quyết (resolution). Một điểm nữa, ở Hồi III, sơ
đồ của Syd Field không nhấn mạnh biến cố mà
Linda Seger gọi là climax (cao điểm), mặc dù
trong Chương 12, nói về Xây dựng đường dây
câu chuyện (Building the Story Line) khi phân
tích và tiến trình hình thành kịch bản, Syd Field
vẫn coi cao điểm ở Hồi III là một biến cố quan
trọng không thể phủ nhận.
Cũng trong tác phẩm Making A Good Script
Great 3rd, Linda Seger gần như tán đồng quan
điểm của Syd Field và nhiều tác giả khác như
Madeline DiMaggio (Screen-Writing, Adams
Media, Avon, Massachusetts, 2003), nhưng
Linda Seger đã không dùng từ plot point1 để
nói về biến cố đặc biệt ở cuối Hồi I đến đầu
Hồi II, mà dùng chữ first turning point 1 chỉ
bước ngoặt 1 ở thời điểm nêu trên.
Theo quan điểm chung của các nhà nghiên
cứu về nghệ thuật viết kịch bản thì dù những
ngoắt ngoéo và lượn vòng có thể xảy ra xuyên
suốt câu chuyện, trong cơ cấu hệ dọc phân ba
tối thiểu có hai bước ngoặt cần thiết phải diễn
ra để giữ cho hành động chuyển động- bước
ngoặt 1 ở cuối Hồi I và bước ngoặt 2 ở vào cuối
Hồi II. Những biến cố này làm cho câu chuyện
đổi hướng. Những sự việc trải ra. Những quyết
định được thiết lập. Kết quả của hai bước ngoặt
này làm cho câu chuyện được kể mạnh thêm
và duy trì được điểm trọng tâm .
Khi câu chuyện của bạn đang được đẩy đi
nhanh chóng, nhân vật trung tâm bị thúc bách
bởi vấn đề hoặc thách thức gây ra từ sự việc
kịch tính, mọi thứ đang gấp rút tiến tới cao
trào ở cuối Hồi I.

Mặc dù sự việc kịch tính của bạn rõ ràng
là một bước ngoặt cho tất cả nhân vật và câu
chuyện, nhưng trong bố cục của kịch bản, nó
vẫn chỉ được coi là một yếu tố nhỏ- dù rất
quan trọng và cần thiết.
Để thiết kế một câu chuyện hoàn chỉnh,
bạn cần phải có hai bước ngoặt chính: một ở
cuối Hồi I và một ở cuối Hồi II. Bạn cũng
có thể có vài bước ngoặt nhỏ khác theo chiều
dài của kịch bản, nhưng bước ngoặt 1 và bước
ngoặt 2 phải được cố định.
Cấu trúc kịch bản mà bạn đang sáng tác
giống như một cây cầu bắc qua sông, hai bước
ngoặt đó như hai trụ chính đưa vai chống đỡ
lấy cây cầu để nó không bị sập- chính vì điều
đó mà 2 bước ngoặt nầy vô cùng quan trọng
và có tính quyết định. Bên cạnh đó, có một số
các nhà biên kịch hiện đại còn muốn giữ cho
hành động chuyển động mạnh hơn trong Hồi
II, họ đã chia Hồi II làm thành 2 Hồi, mỗi Hồi
có thời lượng ¼ thời gian của phim. Và đúng
vào thời điểm phân chia đó họ đã tạo thành
một bước ngoặt hay một biến cố không chỉ giữ
cho hành động chuyển động, mà làm cho câu
chuyện thêm một lần nữa đổi hướng, giống
như họ muốn làm thêm một trụ chính cho cây
cầu để cây cầu bắc ngang qua sông có thể chịu
áp lực mạnh hơn.
• Tính chất và chức năng của những bước
ngoặt và cao điểm
Cái gọi là bước ngoặt 1, mà Syd Field gọi
là plot point 1, hay như Linda Seger gọi là
first turning point, thường xảy ra sau khoảng
nửa giờ (tức cuối Hồi I), theo chúng tôi nó
tương đương với biến cố khởi đầu (the exciting
moment) trong vở kịch 5 hồi theo cách phân
tích của Bliss Perry, khi phim bắt đầu chiếu
nhằm thực hiện một loạt chức năng:-Nó xoay
chuyển hành động sang một hướng mới. - Nó
đưa ra câu hỏi trung tâm một lần nữa và làm
chúng ta ngạc nhiên về câu trả lời. -Nó luôn đòi
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hỏi một quyết định hoặc cam kết về phần nhân
vật chính. - Nó đẩy nhân vật vào tình huống gay
cấn. - Nó thúc đẩy câu chuyện sang hồi tiếp theo
- Nó đưa khán giả vào một đấu trường mới, nơi
những hành động của nhân vật được thấy với
một điểm trọng tâm mới. - Một bước ngoặt
mạnh sẽ thực hiện tất cả những chức năng này,
mặc dù nhiều bước ngoặt chỉ thực hiện một vài
chức năng thôi (14)
Với bước ngoặt 1 này, đột nhiên mọi việc,
mọi vấn đề tưởng chừng như đã đổi khác: Một
hành động mạnh xuất hiện, chiếm chỗ, để đẩy
tới một hành động khác.
Còn bước ngoặt 2 (Syd Field gọi là plot
point 2 hay Linda Seger gọi là second turning
point) xảy ra khoảng 20 đến 30 phút trước cho
đến hết Hồi 2, theo chúng tôi nó trùng hợp
vào Sự kiện trung tâm hay biến cố quyết định
(tragic moment), nó biến đổi suốt cả hành
động, chuyển câu chuyện vào Hồi III, nhằm
thực hiện những chức năng: - Nó xoay chuyển
hành động sang một hướng mới. - Nó đưa ra
câu hỏi trung tâm một lần nữa và làm chúng
ta ngạc nhiên về câu trả lời. - Nó luôn đòi hỏi
một quyết định hoặc cam kết về phần nhân vật
chính. - Nó đẩy nhân vật vào tình huống gay
cấn. - Nó thúc đẩy câu chuyện chuyển sang hồi
tiếp theo. - Nó đưa chúng ta vào một đấu trường
mới, nơi những hành động của nhân vật được
thấy với một điểm trọng tâm mới (15)
Nhưng
bước
ngoặt 2 còn thực
hiện thêm một điều
nữa: nó làm tăng
tiết tấu hành động.
Nó làm cho Hồi III
mãnh liệt hơn hai
hồi kia. Nó biểu hiện
một ý nghĩa về sự
khẩn cấp hoặc tạo
đà cho câu chuyện.
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Nó thúc đẩy tới phần kết thúc của câu chuyện.
Trong nhiều trường hợp, bước ngoặt 2 tiến tới
trong hai điểm nổi bật, mà những điểm nổi bật
này thường rơi vào giây phút đen tối, theo sau bởi
một sự kích hoạt mới.
Giữa Syd Field và Linda Seger nếu có sự
khác biệt khi đối chiếu giữa hai sơ đồ là trong
Hồi III, tức phần giải quyết (resolution),
khoảng 5 phút trước khi dứt phim, Linda
Seger có một sự kiện gọi là cao điểm (climax),
mà ở Syd Field thì có hai cao điểm: một cao
điểm (climax) ở vị trí giống với Bliss Perry,
và một cao điểm diễn ra ở Hồi III giống vị trí
của Linda Seger.
Chúng ta thường thấy biểu đồ cốt truyện
theo cấu trúc ba hồi (The three-act Structure)
của Linda Seger trên đây được sử dụng
trong rất nhiều bộ phim của Hollywood.
Nói đúng ra, không phải chỉ Syd Field hay
Linda Seger mới quan niệm hệ dọc phân
ba hay cấu trúc ba hồi như chúng tôi trình
bày, mà hầu hết các tác giả về phương pháp
viết kịch bản điện ảnh và truyền hình như
William Goldman, John Carpenter, John W.
Bloch, Larry Cohen hay Madeline DiMaggio
v.v kể cả phần lớn các tác giả kịch bản của
các bộ phim được sản xuất ở Hollywood đều
có cùng một quan điểm, tuy giữa họ có một
ít khác biệt theo như sơ đồ (16)...
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Những cảnh truyền thống trong ba hồi
Đối chiếu và phân tích cho thấy hầu hết
Hồi I trong rất nhiều phim đều có 4 cảnh
chính, dù các cảnh này có thể không xuất hiện
theo trình tự như sẽ trình bày sau đây. Ngoài
ra, các Hồi II và Hồi III cũng bao gồm các
cảnh điển hình hay truyền thống thường xuất
hiện. Mô hình này có thể coi như một phương
tiện hay một công cụ phác thảo cho các tình
tiết kịch bản chính ở hầu hết các bộ phim. Nói
như vậy không nhất thiết phải sử dụng hết các
cảnh cơ bản trong sơ đồ trên. Tuy nhiên, đây
là những gợi ý nên được cân nhắc và có thể
sử dụng trong việc viết kịch bản. Đồng thời
nên lưu ý một số trường đoạn có thể kéo dài
từ 5 đến 15 phút hoặc hơn, nên các cảnh cốt
truyện truyền thống thường chiếm tối thiểu 60
phút hoặc hơn 60 phút trình chiếu của một bộ
phim.
Dựa trên những phân tích đó, Paul
Lucey trong Story Sence hoặc hai vợ chồng
Constance Nash và Virginia Oakey trong tác
phẩm The Screenwriter’s Handbook có một cái
nhìn khái quát hơn khi xác định nội dung của
từng phần. Theo Nash-Oakey thì “Phần nhập
kịch gồm tất cả các dữ kiện của vấn đề được thể
hiện. Phần diễn tiến: xung đột giữa chính diện
(protagoniste) và phản diện (antagoniste) dẫn
đến sự thất bại cho chính diện và vấn đề tưởng
chừng bế tắc, không giải quyết được. Phần kết:
xuất hiện giải pháp cho vấn đề (17)”
Khi sử dụng cấu trúc hệ dọc phân ba
(paradigm) hay cấu trúc ba hồi (three-act
structure) trong phim truyện hay truyền hình,
các tác giả đã đưa ra những diễn biến thường
xảy ra trong ba hồi mà chúng tôi đúc kết những
cảnh truyền thống đó như sau:
HỒI I: Nhân vật chính đối diện với vấn đề:
- Hình ảnh trình đề hoặc mốc dẫn truyện

- Câu chuyện xảy ra trước đó và cảnh thiết lập
- Cảnh nhân vật chính bị tấn công hoặc nhân
vật chính tấn công đối thủ, đảo qua đảo lại (nói
theo cách dân gian là các bên thua keo này bày
keo khác) - Các cảnh về cốt truyện phụ - Các
cảnh về chủ đề phim - Các cảnh đệm lãng mạn
- Các cảnh với đối thủ - Cảnh xung đột khi có vẻ
như vấn đề hoặc nhân vật phản diện đánh bại
nhân vật chính( bước ngoặt hai)
HỒI II: Nhân vật chính dường như bị vấn
đề khuất phục:
- Hệ quả từ tình huống xung đột cuối hồi 1
- Câu chuyện xảy ra trước đó và cảnh thiết lập
- Cảnh nhân vật chính bị tấn công hoặc nhân
vật chính tấn công đối thủ, đảo qua đảo lại( nói
theo cách nhân gian là các bên thua keo này
bày keo khá - Các cảnh về cốt truyện phụ. - Các
cảnh về chủ đề phim - Các cảnh đệm lãng mạn
- Các cảnh với đối thu - Cảnh xung đột khi có vẻ
như vấn đề hoặc nhân vật phản diện đánh bại
nhân vật chính (bước ngoặt hai)
HỒI III: Nhân vật chính giải quyết vấn đề:
- Sự chuẩn bị cho cao trào - Giải pháp của
các đoạn cốt truyện phụ - Cao trào - Phần kết Hệ quả từ tình huống xung đột cuối hồi I.
Có thể một số bạn cho rằng cấu trúc hệ dọc
phân ba (paradigm) này đã quá cũ, không còn
phù hợp với kịch bản hiện đại. Nhưng theo
quan điểm của chúng tôi, trong nghệ thuật, sự
phủ nhận hay phá vỡ những mực thước cũ để
đem tới cái mới là điều rất đáng trân trọng và
đó có thể chính là con đường sáng tạo, mà chỉ
những người được coi là nghệ sĩ đích thực mới
dám dấn thân. Nhưng trước tiên, như một lời
khuyên truyền thống, chúng tôi muốn được
nhắc lại: “Hãy học và nắm vững những quy
tắc trước khi phá vỡ nó”.
Đồng thời, Hệ dọc phân ba không phải là
quy tắc duy nhất, càng không phải bất di bất
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dịch, chỉ nên coi nó như một phương pháp, một
cơ sở giúp biên kịch cấu trúc một kịch bản tốt
hơn, ít khiếm khuyết hơn và cuốn hút hơn. Do
vậy, tùy mỗi người, tùy đề tài mà có thể chọn
lựa, vận dụng cấu trúc hệ dọc phân ba đến đâu
để viết kịch bản sân khấu, điện ảnh hoặc viết
tiểu thuyết cũng không phải là điều không thể.
Nói như cách của Jean-Claude Carrière, một
nhà biên kịch nổi tiếng của điện ảnh Pháp:
“Cho dù có các quy tắc thì cũng không ai nghi
ngờ về điều đó. Các quy tắc này thật ra rất đơn
giản, và có thể được tóm tắt thành một quy tắc
duy nhất: thu hút và duy trì sự chú ý của người
xem”.
Thay lời kết
Tôi còn nhớ, trong một bài trả lời phỏng
vấn, Callie Khouri, tác giả kịch bản Thelma
and Louise do đạo diễn Ridley Scott thực hiện
thành phim năm 1991 đã thú nhận, trước đó
bà chưa từng sáng tác. Vào một tối, sau giờ
làm việc, bà lái chiếc xe hơi của mình vào
hầm gửi xe, bất chợt một ý tưởng bộc phát
từ trong vô thức về phim Thelma and Louise.
Callie Khouri suy nghĩ mãi về ý tưởng đã
ám ảnh bà trong thời gian khoảng một năm,
trước khi chính thức ngồi vào bàn, khởi đầu
công việc đầy tham vọng, viết thành kịch bản.
Với kiến thức chuyên môn về kịch bản bà đã
học hỏi từ những tác giả Syd Field, Linda
Seger, John W.Bloch, Raymond G.Frensham,
William Goldman, John Carpenter, Larry
Cohen, Paul Schrader, v.v... cũng như coi đi
coi lại rất nhiều phim để học hỏi và rút kinh
nghiệm, Callie Khouri đã vật lộn với công
việc viết kịch bản trong hơn sáu tháng trời
và chỉ vài tuần sau, cái thành phẩm của nghề
tay trái đó đã mang lại cho bà số tiền bán kịch
bản là một triệu đô-la, và một thời gian sau,
đã được Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh
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Mỹ trao tặng giải thưởng Oscar 1991 dành
cho kịch bản hay nhất.
Nhắc đến kịch bản Thelma and Louise
và tác giả Callie Khouri, tôi muốn nói đến sự
đóng góp để làm cho ngành nghệ thuật này
ngày càng phong phú, đa dạng hơn không chỉ
do những nhà biên kịch chuyên nghiệp làm
việc trong các hãng phim, hay các trung tâm
vô tuyến truyền hình, mà” bao gồm cả sự tham
gia của đông đảo của quần chúng trong bất cứ
ngành nghề nào, bất cứ lĩnh vực hoạt động nào
của xã hội, miễn những người đó có lòng yêu
thích đối với bộ môn nghệ thuật điện ảnh, có
năng lực sáng tạo, và có kỹ thuật chuyên môn
cần thiết” (18) từ những tập sách loại này, nhất
là trong trái tim họ luôn luôn sôi sục ngọn lửa
sáng tạo./.
Tài liệu tham khảo :
(1) Michel Chion, Ecrire un Scénario,
Cahiers du Cinéma/I.N.A 1985, tr. 81. Tác
phẩm này, chúng tôi đã dịch dưới nhan đề Để
viết một kịch bản điện ảnh, Nhà xuất bản Trẻ,
2001, 310 trang, do Phương Thư dịch.

(6) Hãng SÉNAFILM của chúng tôi đã
sử dụng Flying-cam để quay bộ phim nhiều
tập Câu chuyện cuối mùa thu, SENAFILM sản
xuất 2010
(7) Aristotle ((384-322 BC) Triết gia,
nhà khoa học và nhà vật lý Hi Lạp. Tác giả
Metaphysics; Nichomachean Ethics; Politics;
Poetics; De Anima; và Organon.
(8) Trong vở bi kịch Macbeth (1606) của
William Shakespeare (1564-1616), thì biến cố
khởi đầu là lúc 3 mụ phù thủy xuất hiện trước
Macbeth và Banquo giữa cảnh đồng hoang gió
thổi lộng và thốt ra lời tiên tri.
(9).Cao điểm ở đây theo cách nhìn của
Blliss Perry khác với cao điểm ở gần kết thúc
như Linda Serger và Syd Field v.v…
(10) Bliss Perry, A Study of Prose Fiction,
Nabu Press, New York. 2010, tr.27-70.
(11) Syd Field, Screenplay: The Fondation of
Screenwriting, A Delta Book, 2005, tr. 21

(12) Raymond G. Frensham, Screenwriting,
Teach Yourself Books, London, 1006. tr.48.
(13) Linda Seger, Making A Good Scrif
Great Revised& Expanded,3rd Edition, SilmanJamesPree, 2010, tr 21.
(14) Linda Seger,Sđd, Silmaqn-James
Press, Newyork 2010 tr.32
(15) Linda Seger,Sđd, Silmaqn-James
Press, Los Angeles 2010 tr.34
(16) Linda Seger, Sđd, Silmaqn-James
Press, Los Angeles 2010 tr.21
(17) Constance Nash & Virginia Oakey,
The Screenwriter’s Handbook Collins,
Reference, 1978,tr.47
(18) Sâm Thương, Viết kịch bản Điện ảnh
& truyền hình, Nhà xuất bản Thanh Niên, tái
bản lần thứ hai), Tr.7. Có bán tại Sách Hà Nội,
245 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận I, Thành
phố Hồ Chí Minh.

(2) William Kennedy, American Film,
Tháng 1.1988, tr.25.
(3) Mark D. Rosenthal, Tales from the
Script, 50 Hollywood Sreenwriters Share Their
Storie, Itbooks, New York, 2010, tr.3.
(4) Andrew Davies, Teach Yourself
Screenwriting, Richard Cutis, Newyork, 2007, tr.176
(5) Theo nguyên tắc, lấy người làm chuẩn
để phân chia các cỡ cảnh: a) Viễn cảnh: Bối
cảnh rộng. b) Toàn cảnh: Người lấy toàn thân
trong bối cảnh. c) Trung cảnh rộng: Người lấy
quá nửa từ đầu gối. d) Trung cảnh hẹp: Người
lấy bán thân. e) Cận cảnh rộng: Người lấy từ
ngực. f) Cận hẹp: Lấy từ cổ lên. g) Đặc tả: Chi
tiết người hay đồ vật.
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Tác giả
- Cuộc thăng trầm
Trần Hữu Thục
Quốc Học 1961-1964

Ở nước ngoài, cộng tác với các tạp chí chuyên về
văn học và xuất bản nhiều ấn phẩm về lĩnh vực nghiên
cứu văn học và sáng tác văn học, biên khảo...
Trần Hữu Thục hiện đang sinh sống tại thành phố
Worcester, bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

T

Cũng như mọi sản phẩm của con người,
văn chương là một quá trình. Và khái niệm
“tác giả” không hề hiển nhiên như ta thường
nghĩ, mà xuất hiện từ từ theo các điều kiện
khách quan của xã hội loài người. Có thể nói,
tác giả là một cuộc hành trình dài xuyên qua
lịch sử.

rần Hữu Thục sinh 1945 tại Huế. Học tiểu
học Trần Cao Vân (1950-1957), trung
học Hàm Nghi (57-61) và Quốc Học (61-

64), Huế. Tốt nghiệp Đại học Văn Khoa Huế (64-68)
ban Triết. Phụ Khảo Triết tại Đại học Văn khoa Huế
(1970-1975), dạy triết tại một số trường Trung Học.
Định cư ở Hoa Kỳ từ tháng 9 năm 1993. Trở lại ngành
giáo dục từ 1995 đến nay: Điều Phối Viên Chọn Trường
(School Choice Coordinator), Sở Giáo Dục Công Lập
thành phố Worcester (Worcester Public Schools), bang
Massachusetts, Hoa Kỳ.
Trần Hữu Thục viết tiểu luận văn học và sáng tác,
bút hiệu Trần Doãn Nho. Trước 1975, xuất hiện ở các tạp
chí văn học Sài Gòn: Văn, Vấn Đề, Tân Văn, Bách Khoa,
Khởi Hành, Đối Diện.
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• Tác giả, một sản phẩm lịch sử
Vào thời Hy Lạp cổ, người ta chưa có khái
niệm về tác giả mà chỉ biết đến cảm hứng.
Cảm hứng là một món quà thiêng liêng đặt
vào nhà thơ (aède) để gửi đến thính giả, nên
cảm hứng cũng chính là Thần hứng. Thần
hứng xuất phát từ Thần Thi (La Muse). Thần
Thi là vị thần ẩn nấp trong nhà thơ (on-theos)
gây nên cảm hứng khiến nhà thơ nói ra hay
đọc lên. Do đó mà các nhà thơ như Homère,
Hésiode hay Pindare không được xem như là
những tác giả mà chỉ là những phát ngôn viên
cho Thần Thi. Vào thời Trung Cổ, tuy vai trò
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của thần thánh đã mờ nhạt đi, nhưng cá nhân
vẫn còn là những thực thể vô danh. Một khi
được sáng tác, bản văn trở thành của chung,
để mở, sẵn sàng cho mọi thay đổi. Người sao
chép (vào thời này là các cha cố) có quyền sửa
đổi thêm thắt cho hợp ý của mình. Rốt cuộc,
chẳng có bản văn nào gọi là đúng nguyên tác.
Mãi cho đến thế kỷ thứ 13, với các tác
phẩm của Dante Alighieri (1265-1321), chẳng
hạn như “La Divine Comédie”, theo Antoine
Compagnon,1 khái niệm về tác giả bắt đầu xuất
hiện trong tư tưởng kinh viện, do sự phân tích
nguyên lý nhân quả, xem xét lại tương quan
giữa “tác giả thần” và “tác giả người” trong các
bản kinh văn. Đến Michel Montaigne (15331592), thì khái niệm tác giả mới thực sự tách
khỏi truyền thống thần thánh. Montaigne
dùng chữ “tác giả” theo hai nghĩa:
1. ở số nhiều, kèm theo một tính từ để chỉ
những người khác, những tác giả hay những
tác giả lớn;
2. ở số ít, để chỉ chính ông.
Không có gì quá đáng khi nói, với
Montaigne, thì khái niệm về tác giả hoàn toàn
đảo ngược một cách sâu xa.2
Sự đảo ngược đó chắc chắn là chịu ảnh
hưởng của hai biến cố xảy ra một thế kỷ trước
đó, thế kỷ thứ 15, làm đảo lộn mọi hình thái
sinh hoạt của con người, tạo thành một động
lực quan trọng thúc đẩy nền văn minh đồng thời
tạo ra tiền đề cho sự xác lập của vai trò tác giả:
phát minh ra máy in năm 1436 rồi phát minh ra
giấy năm 1440. Những phát minh này đưa đến
sự thiết lập một ngôn ngữ mới. Viết tay cũng là
1. Antoine Compagnon, Qu’est-ce qu’un auteur? Đây là
một tài liệu gồm 12 bài được soạn thảo khá công phu mà
Compagnon dùng để giảng dạy cho sinh viên ở Pháp và là một
trong những tài liệu chính tôi sử dụng để viết bài tiểu luận này,
đặc biệt là về vai trò của nhân vật được gọi là tác giả qua lịch
sử văn học Tây Phương.
Xem ỏ: http://www.fabula.org/compagnon/auteur1.php. bài số
5, “L’Auctor médiéval”
2. Antoine Compagnon, tài liệu đã dẫn, bài số 6, “Les jeux de
la naissance”

viết ra chữ, nhưng chữ ở đây giống như những
ký hiệu thủ công, gắn liền với cá nhân, ngay cả
khi chúng được chép lại thành nhiều bản giống
nhau. Nhưng khi in, thì chữ biến thành những
con chữ. Chữ (và qua đó, tư tưởng) được nhìn
thấy, chứ không còn được nghe. Chúng trở nên
một biểu tượng bền vững, tách khỏi cái mà nó
biểu tượng, thuộc về một thế giới khác có tính
cách khách quan gọi là “thế giới chữ nghĩa”.3
Chữ in trở nên một biểu tượng trung tính,
không thể tách rời của tiến trình sáng tạo. Như
thế là với kỹ thuật in, lần đầu tiên ngôn ngữ văn
chương trở thành văn bản (text).
Sự ổn định của hình thức văn bản đưa đến
hai hệ quả hết sức quan trọng:
- Vai trò của các người sao chép, tức là các
cha cố biến mất. Kèm theo sự biến mất đó là
sự giảm thiểu ảnh hưởng của tôn giáo trên tư
tưởng (và qua đó trên các tác phẩm).
- Các văn bản trở thành tài liệu (để lưu
trữ và tra cứu) không thể và không dễ dàng
thay đổi theo ý riêng từng người, do đó đòi
hỏi sự xác định nguồn gốc: người sao chép hay
người viết ra, tức là tác giả. Sự nặc danh trở
nên không thể chấp nhận được.
Nhưng quan trọng nhất là quá trình
thương mại hóa chuyện viết lách. Những
gì viết ra bây giờ được in thành sách, tức là
tác phẩm, có thể bán để kiếm lợi nhuận như
các vật dụng khác. Chữ nghĩa trở thành hàng
hóa. Việc sản xuất hàng loạt tác phẩm đưa
đến quyền xuất bản tức là quyền sản xuất: đó
là quyền của các nhà in và nhà sách tìm cách
bảo vệ quyền lợi kinh tế của họ. Họ sẽ mất lợi
nhuận nếu những tác phẩm in ra không được
tư hữu hóa thường trực.
Đến thế kỷ thứ 18 là thời kỳ Ánh Sáng
(Lumières) ở Âu châu, khái niệm về quyền tác
3. Thử so sánh bài viết trên những tờ “bích báo” (báo dán trên
tường) hay những tờ tạp chí chép tay thuở học trò với bài viết
khi được in ra trên một tờ tạp chí sẽ cảm nhận ra sự khác biệt
đó.
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giả đi đôi với “tài sản tri thức” được xác lập về
mặt pháp lý và triết lý lúc trào lưu cá-nhân hóa
các ý tưởng (individualisation des idées) đã
chinh phục đời sống tri thức ở đó. Về mặt pháp
lý, do đòi hỏi của các Nhà xuất bản, các luật sư
ở Anh đã khái niệm hóa những ý tưởng về tác
giả, cho rằng những ý tưởng văn chương phải
được xem như một loại tài sản như tài sản vật
chất. Theo họ, ý tưởng thực ra là không quan
trọng mấy, nhưng chính cái cách đặc biệt mà
người ta phát biểu ra chúng mới đáng kể. Cái
cách đặc biệt đó được gọi là văn phong. Chuyển
văn phong thành ra một bất động sản thường
trực, họ cho rằng những văn bản văn chương
được xem như một thứ tài sản mà tác giả vĩnh
viễn có quyền trên đó.
Về phương diện triết lý, Emmanuel Kant
(1724-1804), trong một tiểu luận nhan đề là
“De l’illégitimité de la contrefaçon des livres”
(Về tính bất hợp pháp của việc giả mạo sách),
cho rằng việc xuất bản một tác phẩm văn
chương “là buôn bán một hàng hóa không
phải nhân danh của riêng nó (tác phẩm) mà
là thực hiện một dịch vụ nhân danh một cái
khác, cái khác đây là tác giả.”4
• Sự lên ngôi của tác giả
Với sự xác lập về pháp lý và triết lý như
thế, đến giữa thế kỷ thứ 19, khoảng từ năm
1830 đến 1850, văn chương bắt đầu mang một
giá trị tự thân, được giải phóng khỏi tôn giáo
và ngay cả thay thế luôn vai trò của tôn giáo.
Khái niệm văn chương được chính thức thừa
nhận thời gian này trở thành phổ thông và tồn
tại đến ngày nay. Nói cách khác, các khái niệm
hiện đại về văn chương và nhà văn là những
khái niệm đã được định hình từ đầu thế kỷ
thứ 19. Sau nhiều thế kỷ lệ thuộc vào giai cấp
cầm quyền, trước là giới tăng lữ, quan lại và
rồi giới trưởng giả, sau 1789, nhà văn không
còn muốn làm một kẻ ăn bám vào một giai
4. Antoine Compagnon, tài liệu đã dẫn, bài số 9, “La
propriété intellectuelle”
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cấp ăn bám (parasite d’une classe parasite)
nữa. Từ đó, sự truyền thông giữa văn chương
và tôn giáo hoàn toàn bị cắt đứt. Họ hoàn toàn
tự do trong sáng tác. Các tác phẩm của họ
được công chúng nồng nhiệt đón nhận và bản
thân họ được kính trọng. Không những thế,
trong một số trường hợp, nhà văn trở thành
anh hùng, thậm chí là những vị thánh của
thế kỷ 19. Văn chương bây giờ chỉ dành cho
văn chương. Người ta gọi đó là sự tục hóa văn
chương (sécularisation de la littérature).
Tất cả sinh hoạt đó đưa đến chỗ hình
thành một thực thể hoàn toàn mới: văn giới
(champ littéraire). Nhờ đó, văn chương trở
nên tự động, độc lập. Người ta bắt đầu xem
viết văn là một nghề: nghề văn (profession des
lettres). Người viết văn là văn nhân (homme
des lettres). Cùng lúc đó, có sự tách rời giữa
nghệ thuật viết văn và các loại kiến thức bác
học khác. Người ta xem sự sáng tạo và tính
mới mẻ càng lúc càng có giá trị hơn là sự thông
thái. Hư cấu đâm ra hay hơn là kiến thức. Từ
đó mà văn chương thêm một đặc tính mới, tồn
tại và tồn tại một cách mạnh mẽ cho đến nay:
sự sáng tạo.
Do vai trò được nâng lên, tác giả hoàn toàn
có thẩm quyền trên tác phẩm của mình. Đó là
một quyền tinh thần, hiện hữu trong ý thức,
mang tính cách của một ý thức hệ: ý thức hệ
tác quyền. Chính cái ý thức hệ này đã tiếp tay
nuôi dưỡng vai trò chủ đạo của tác giả trong
lãnh vực văn chương.
Quyền tác giả, từ lãnh vực tinh thần, sớm
trở thành một quyền thực sự được bảo vệ về
mặt luật pháp. Sau cuộc cách mạng 1789, nhà
nước tư sản bãi bỏ tất cả đặc quyền của các tổ
chức hay cá nhân không phải là tác giả. Hai
đạo luật công bố vào các năm 1791 và 1793
đưa ra những điều khoản quy định khá chi tiết
các quyền lợi về tinh thần và vật chất của tác
giả, bảo đảm một thứ quyền gần như tuyệt đối
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trên những gì họ sáng tác. Có điều khoản xác
định rõ rằng “tài sản thiêng liêng nhất, cá nhân
nhất trong tất cả các tài sản là tác phẩm sinh ra
từ trong tư tưởng của nhà văn” (…) Trong khi
tác giả còn sống và vài năm sau khi họ chết đi,
không ai có quyền xuất bản hay trình diễn mà
không có sự đồng ý trước của họ”. Từ đó, từ
“tài sản” đã được áp dụng để chỉ quyền của tác
giả trên tác phẩm của mình và được gọi là tài
sản tri thức (propriété intellectuelle). Những
quy định căn bản về quyền tác giả từ thời đó
vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay.5
Vì xem tác giả là đầu mối, là nguyên nhân
cụ thể hiển nhiên nhất của tác phẩm, cho nên
giải nghĩa đời sống và cá tính của tác giả là
một trong những phương pháp xưa nhất trong
nghiên cứu văn chương. Charles Augustin
Sainte-Beuve (1804-1869) được xem là nhà
phê bình đầu tiên thế kỷ 19 hình thành nên
phương pháp tiểu sử (méthode biographique).
Theo ông, tiểu sử là một trong những loại hình
văn chương, viết theo phương pháp sử học,
dùng để soi sáng tác phẩm, đồng thời là yếu
tố chính trong việc khảo sát sự sáng tạo, cho
nên còn được gọi là “chân dung văn chương”
(portrait littéraire). Ngược lại, người ta cũng
dùng tác phẩm để soi sáng cuộc đời tác giả
nơi mà những nguồn thông tin khác không
đủ. Phương pháp đó chi phối các nghiên cứu
văn chương suốt cả một thời gian rất dài. Hệ
quả tất yếu là nhiều công trình nghiên cứu văn
chương thường được xoay quanh tác giả và tác
phẩm hơn là các vấn đề mà tác phẩm gây ra.
Tác giả vừa là nguyên nhân vật chất (tiêu
tốn thì giờ để viết, để đánh máy, để sửa chữa..)
vừa là nguyên nhân phi vật chất (tạo ra tư
tưởng, ý niệm, tạo ra những hình ảnh, những
nhân vật hay sự kiện) trong quá trình tạo ra
văn bản. Cho nên văn bản, một khi ra đời, là
5. Có sự khác nhau về quan niệm tác quyền (copyright) của
Anh và tác quyền (droit de l’auteur) của Pháp. Tuy nhiên, đây
không phải là đề tài được bàn trong bài viết này

thành phần bất khả phân ly với tác giả. Tác giả
cũng còn được hiểu như một thẩm quyền, một
giá trị, có khi là một tiêu chuẩn đạo đức. Với
cái nhìn đó, tác giả không chỉ là một cá nhân
mà còn là một cá nhân cao nhất, một mẫu
mực cho các cá nhân. Khuôn mặt tác giả chính
là biểu hiện của giá trị văn chương, thậm chí
chính là văn chương.
Quan hệ tác giả/tác phẩm còn biểu hiện
một điều vô cùng quan trọng khác: bảo đảm
tính “hiện thực” của những hư cấu, nghĩa là
cho những hư cấu một lý do hiện hữu, tạo một
liên hệ tất yếu giữa ảo và thực. Sự đồng nhất
tác giả/tác phẩm khiến cho các hành vi, thái
độ, quan điểm của tác giả - nhất là những tác
giả hiện còn sống - được dư luận đặc biệt quan
tâm theo dõi. Các phát biểu hay hành động
của họ về mọi mặt có những giá trị biểu tượng
rất cao, nhất là có quan hệ mật thiết đến giá trị
của chính những tác phẩm.
• Sự lu mờ của tác giả
Sau một thời gian dài được nâng lên đỉnh
cao, kể từ cuối thế kỷ 20, vai trò của tác giả như
là một nguyên tắc sản xuất, giải thích văn bản
dần dần bị che mờ bởi những khám phá mới
về các đặc tính của văn chương, đặc biệt là về
vai trò của ngôn ngữ. Tác giả - mà xuyên qua
đó là tính cá nhân - không còn được xem như
là chất liệu độc quyền trong sự hình thành văn
bản. Thay vào đó, tính phi cá nhân, tính trung
tính (neutre) và nặc danh (anonymat) đã được
chính các “tác giả” như Stéphane Marllarmé
(1842-1898), Paul Valéry (1871-1945), Marcel
Proust (1871-1922) rồi Samuel Beckett (19061989) hay Maurice Blanchot (1907-2003) đề
cao và xem như là chủ đạo.
Marcel Proust, qua tác phẩm “Contre
Sainte-Beuve”,6 được xem là người đầu tiên đưa
6. Marcel Proust, Contre Sainte- Beuve, trong “Mr. Proust, on
Art and Literature”, Sylvia Townsend Warrer dịch, nxb Carroll &
Graf Publishers, Inc., NY, từ trang 94-89 ; có đối chiếu với một vài
trích đoạn tiếng Pháp trên Internet, chẳng hạn như ở http://agora.
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ra một cái nhìn hiện đại tương đối rõ ràng về
vai trò của tác giả. Đây là một tác phẩm gây ra
khá nhiều tranh cãi, trong đó, Proust dành ra
nhiều phần7 trực tiếp đề cập đến công việc phê
bình của Sainte-Beuve, nhà phê bình Pháp nổi
tiếng thế kỷ 19 này. Proust cho rằng phương
pháp tiểu sử của Sainte-Beuve là sai lầm vì
không biết một điều căn bản là tác phẩm là
“sản phẩm của một cái gì khác hơn cái tôi mà
chúng ta biểu lộ trong các thói quen của chúng
ta.” Bằng cách đi sưu tập thông tin về đời sống
của tác giả, Sainte-Beuve đã khiến cho cái tôi
vốn đã làm nên tác phẩm bị che mờ, bị khuất
lấp, bị đặt nằm dưới những cái tôi bên ngoài
không liên hệ gì đến tác phẩm.8
Những quan điểm trên đã phần nào làm
cho hình ảnh của tác giả mất đi vị thế hàng
đầu mà nó đã có trong suốt thế kỷ 19. Nhưng
vai trò tác giả bị đặt thành vấn đề một cách có
hệ thống và gây ảnh hưởng lâu dài về sau xuất
phát từ một nhà ngữ học Pháp: Ferdinand de
Saussure, người được xem như là cha đẻ của
ngành ngữ học thế kỷ 20 cũng như lý thuyết
Cấu Trúc Học hiện đại. Tuy cơ cấu học áp
dụng vào nghiên cứu văn chương chỉ nở rộ
vào thập niên 1960, ngôn ngữ với những vấn
đề, bí ẩn và hàm ý của nó, đã trở thành vừa là
mẫu mực vừa là ám ảnh đối với sinh hoạt trí
thức của thế kỷ 20. Có thể nói cấu trúc học là
một dự tính suy nghĩ lại mọi sự một lần nữa
xuyên qua ngôn ngữ học.
qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Charles-Augustin_Sainte-Beuve
7. Chẳng hạn như các chương The Method of Sainte-Beuve,
Sainte-Beuve and Beaudelaire, Sainte-Beuve and Balzac…
8. Sách đã dẫn, trang 100. Thực ra, theo Marc Escola, Proust
đã không hiểu đúng hoàn toàn phương pháp của Sainte-Beuve.
SB đề cập đến sự khởi nguyên (genèse) của tác phẩm. Đó là
điểm bí ẩn xây dựng nên cái gọi là “thời điểm quan trọng của
kiệt tác đầu tiên” (le moment critique du premier chef-oeuvre):
điểm phân chia tác giả thành hai, trong đó, phần sáng tạo ra tác
phẩm được SB gọi là “hiện hữu thứ hai” (seconde existence),
cái không khác gì mấy với quan niệm về cái tôi sáng tạo của
Proust. Mục đích của phương pháp SB là tạo một sự liên tục
giữa con người và nhà văn trong lúc vẫn không xóa bỏ dấu ấn
của một sự bất liên tục của hai hiện hữu. (Xem “Proust contre
Sainte-Beuve”,http://www.fabula.org/atelier.php?Proust_
contre_Sainte-Beuve)
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Theo Saussure, ngôn ngữ là một hệ thống
gồm những ký hiệu (signs). “Nghĩa” của một
ký hiệu (tức là một chữ) không nằm một cách
bí mật bên trong chính nó mà nằm trong tương
quan với những ký hiệu khác. Nó có tính “chức
năng” (fonctional), do sự khác biệt với các dấu
hiệu khác. Cơ cấu học tin rằng hiện thực và
kinh nghiệm về nó là hoàn toàn tách biệt hẳn
nhau. Như thế, trái ngược hẳn với quan niệm
cho rằng tác giả là một người (cụ thể) nào đó
viết tác phẩm là để diễn tả chính mình, là tổ
chức kinh nghiệm mà mình có trong khi giao
tiếp với hiện thực vào một văn bản và biến
chúng thành ý nghĩa để truyền đạt đến người
đọc, thì đối với những nhà lý thuyết về ngôn
ngữ, văn chương là một cơ cấu ngôn từ tự động
(autonomous verbal structure), hoàn toàn cắt
đứt khỏi bất cứ quy chiếu nằm bên ngoài nó.9
Ngữ học cơ cấu ảnh hưởng nhiều đến các
nhà Hình Thức Luận Nga (Russian Formalists)
vào đầu thế kỷ thế kỷ 20 (từ thập niên 1920),
dù bản thân phong trào này không thuộc xu
hướng Cấu Trúc Luận (Structuralism). Họ
nhìn các văn bản văn chương một cách cơ cấu
(structurally), nhng chỉ trên phần hình thức,
mà không chú ý đến các luật tắc và cấu trúc
tiềm ẩn, nằm sâu bên dưới các văn bản. Tuy
nhiên, một trong những người trong nhóm,
Roman Jakobson, cung cấp một mắt xích quan
trọng nối liền trào lưu Hình Thức Luận Nga và
các trào lưu cấu trúc học hiện đại. Văn chương,
đối với họ, là một sản phẩm tự động, không
dính líu gì tới bên ngoài. Cái làm một tác
phẩm trở thành tác phẩm văn học là do “tính
văn chương” (literariness) của nó chứ không
phải là do tác phẩm hay tác giả. Jakobson cho
rằng các từ ngữ rút ý nghĩa của chúng từ sự sắp
xếp của chúng bên trong một tác phẩm (bài
thơ chẳng hạn), chứ không phải từ những quy
9. Xem Jonathan Culler, Ferdinand de Saussure, phần
“Saussure’s Theory of Language”, nxb Cornell University
Press, Ithaca NY 1986
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chiếu bên ngoài chúng. Văn phong là phương
tiện mà nhà văn mượn để dùng nhằm tạo sự
cân bằng đối với ngoại giới, nhưng thế giới mà
nó tạo ra không dính dáng gì đến cái thế giới
của sử học hay địa lý.
Hầu như cùng một lúc, nhưng ở một
chân trời khác, là phong trào Phê Bình Mới
(New Criticism), lúc đầu xuất hiện ở Anh
sau đó phát triển mạnh ở Hoa Kỳ từ 1940
với một nhóm các nhà phê bình văn chương
Hoa Kỳ hầu hết đều dạy ở các Đại học miền
Nam sau Đệ Nhất Thế Chiến như John Crowe
Ransom, William Wimsatt, Monroe Beardsley,
Cleanth Brook rồi kéo dài đến giữa thập niên
1960. Phần lớn các nhà Phê Bình Mới không
biết gì về Hình Thức Luận Nga, nhưng lại có
nhiều quan điểm tương đồng về nghiên cứu
văn chương. Theo họ, văn chương được hiểu
là những gì chỉ tồn tại trong văn bản. Đối với
Wimsatt và Beardsley, chỉ có những con chữ
trên trang giấy là quan trọng, còn tất cả những
gì lấy từ bên ngoài văn bản đều hoàn toàn vô
giá trị. Với họ, chỉ có một thứ lịch sử cần thông
thạo, đó là lịch sử của chữ.
Tóm lại, đối với những nhà Cấu Trúc
Luận, Hình Thức Luận Nga hay Phê Bình Mới
Mỹ, một tác phẩm văn chương chính là văn
bản, nghĩa là những con chữ. Những con chữ
đó nằm trong một cấu trúc nội tại. Do đó, toàn
bộ ý nghĩa của chúng gắn liền với những con
chữ và hình thức cấu trúc đó. Những gì nằm
ngoài đều là phi văn chương. Với tính cách là
một cấu trúc, văn bản là một sản phẩm phi cá
nhân, hoàn toàn nặc danh. Cho nên các yếu tố
lịch sử, tâm lý học, xã hội, đạo đức, chính trị…
đều không có ảnh hưởng gì trong nghiên cứu
văn chương. Và quan trọng nhất, tác giả không
đóng một vai trò gì đáng kể trong tác phẩm.
Tác giả không còn được xem là thứ “thiên tài
đặc dị” như các nhà lãng mạn chủ nghĩa tôn
vinh hay “thư ký thời đại” như các nhà hiện

thực chủ nghĩa phong tặng. Với họ, tác giả chỉ
còn là những người thợ thủ công, kẻ nắm
vững các kỹ thuật làm mới ngôn ngữ và
các phương pháp tự sự, biết cách sắp xếp các
vật liệu ngôn từ một cách hoàn hảo mà thôi.10
• Cái chết của tác giả
Tác giả không những mất vai trò chính mà
có lúc, còn bị giết chết. Người đầu tiên đưa tác
giả lên đoạn đầu đài là Roland Barthes qua một
bài viết đầy ấn tượng: “La mort de l’auteur”.11
Người ta gọi đó là một “biến cố văn chương”,
xảy ra đúng vào lúc có cuộc nổi loạn của sinh
viên và người lao động năm 1968 ở tại Paris.
Sự giết chết tác giả, đánh dấu sự chuyển dịch
từ lý thuyết Cấu Trúc Luận đến lý thuyết Hậu
Cấu Trúc (Poststructuralism) hòa cùng với
phong trào chống độc đoán (anti-autoritaire),
chống lại nhà cầm quyền thời bấy giờ là chính
phủ De Gaulle.
Theo nhà phê bình thuộc khuynh hướng
cấu trúc học này thì, tác phẩm (work) và văn
bản (text) là khác hẳn nhau.12 Tác phẩm là một
thành phần của sản phẩm văn chương, chiếm
một khoảng không gian nào đó (như xếp nằm
trên giá sách của thư viện), tức là một cuốn
sách, trong lúc đó, văn bản thuộc về lãnh vực
phương pháp. Dựa theo Lacan, Barthes phân
10. Về các tóm tắt và một vài trích dẫn về Cấu Trúc Luận
(structuralism), Hình Thức Luận Nga (Russian Formalism)
và Phê Bình Mới (New Criticism), xem ở “The Continuum
Encyclopedia of Modern Criticism and Theory”, được biên
soạn bởi nhiều tác giả do Julian Wolfreys làm tổng biên tập,
nxb The Continu um International Publishing Group Inc, NY
2006. Tiếng Việt, xem ở trang mạng “Tiền Vệ”, phần “Các lý
thuyết phê bình văn học” (Nguyễn Hưng Quốc): http://www.
tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArt
work&artworkId=3822
11. Roland Barthes, The Death of the Author, bản dịch tiếng
Anh của Stephen Heath từ “La mort de l’auteur”, trong
“Image-Music-Text” , nxb “Hill and Wang”, New York, từ
trang 142-148. Dù không có nguyên bản tiếng Pháp trong tay,
những trích dẫn trong tiểu mục này, người viết có sử dụng một
số trích đoạn bằng tiếng Pháp lấy từ một vài trang mạng liên hệ
đến bài viết “La mort de l’auteur”.
12. Xem Roland Barthes, From Work to Text, bản dịch tiếng
Anh của Stephen Heath, trong “Image-Music-Text”, từ trang
155-164
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biệt giữa “hiện thực (la realité) và “cái có thực”
(le réel): “hiện thực” thì được trưng bày ra, còn
“cái có thực” thì được giải thích. Tác phẩm là
hiện thực vì chỉ để trưng bày, còn văn bản là
một tiến trình giải thích theo một số quy luật
nào đó. Tác phẩm có thể giữ trong tay, còn văn
bản thì được giữ trong ngôn ngữ hay nói cách
khác thì văn bản chỉ hiện hữu trong chuyển
động của diễn ngôn. Nói cho rõ ràng hơn thì
chính văn bản mới là tác phẩm thực sự, còn
cái gọi là tác phẩm chỉ là hình thức vật chất
bên ngoài của nó, tức là cuốn sách.
Văn bản, theo Barthes, không phải là
những hàng chữ phóng ra một ý nghĩa “thần
bí” nào đó nhưng là một không gian đa chiều
trong đó, có vô số bản văn trộn lẫn và đụng
độ lẫn nhau. Văn bản bao gồm những con chữ
xếp vào nhau thành một cấu trúc nào đó mà ta
có thể nhìn thấy ngay, nếu cần tìm cần hiểu thì
căn cứ vào đó chứ khỏi phải mất công đi tìm
đâu xa. Nói một cách khác, văn bản là văn bản,
chẳng có cái gì bí ẩn chứa đựng đâu đó bên
dưới những con chữ. Đó là một chuỗi những
trích dẫn rút ra từ vô số trung tâm văn hóa
khác nhau qua một quá trình gọi là viết. Như
thế, viết đơn giản chỉ là một hành động “trích
dẫn”, chứ không phải là sáng tạo, vì những gì
tồn tại qua văn bản, thực ra, chẳng có cái nào
gọi là mới cả. Ngôn ngữ là những gì có sẵn
đâu đó trong sách vở hay trong việc giao tiếp
hàng ngày rồi. Như thế, một văn bản được tạo
thành bởi nhiều bản viết khác nhau, rút ra từ
nhiều nền văn hóa khác nhau và đi vào những
tương quan hỗ tương về đối thoại, nhại văn,
tranh cãi. Vậy thì xem xét một văn bản không
phải là giải đoán (deciphered) mà là tháo gỡ
(disentangled). Ở điểm này, Barthes loại bỏ
hẳn tất cả những yếu tố nào không thuộc về
ngôn ngữ. Ông nói rõ: Viết, là đạt đến điểm,
nơi mà chỉ có ngôn ngữ tác động, trình diễn.
Vậy thì người viết/tác giả nằm ở đâu? Theo
ông, không có một chủ thể viết thực sự, mà
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chính sự trình diễn, sự tác động của ngôn ngữ
tạo ra một hình thức “chủ thể”. Và chủ thể này
không hề là một người bằng xương bằng thịt
nào đó mà đơn giản chỉ là một chủ thể trần
thuật hay là một chủ thể theo nghĩa văn phạm
có mặt cùng với lúc đang viết hic and nun, ở
đây và bây giờ. Nó tự đủ với chính nó, không
cần cái gì ở bên ngoài xác định, để khiến cho
ngôn ngữ kết hợp lại nhau. “Cái viết” không
ngừng ấn định ý nghĩa và cùng lúc không
ngừng làm cho nó biến mất, triển hạn.
Tóm lại, về phương diện ngữ học, tác giả
chẳng có gì khác hơn là “cái viết cụ thể”, nghĩa
là ngôi vị “tôi” trong văn bản chẳng có gì khác
hơn là cái cụ thể đó nói “tôi”.13 Như thế thì
không có một “tác giả” nào nói cả mà chính
ngôn ngữ “nói”.14 Tác giả chỉ đóng vai trò của
một là kẻ ghi chép (copier) có nhiệm vụ trộn
lẫn các bản viết. Đó là một “tồn tại trên giấy”
(un être de papier) chứ không phải là một cá
nhân thực sự theo nghĩa tâm lý học. Từ đó,
Barthes không ngần ngại khẳng định: Tác giả
không sáng tạo gì cả, hắn chỉ lắp ghép.15 Với
một cái nhìn như thế, văn bản không hề là
phương tiện để nhà văn diễn tả về chính mình.
Những gì mà ta tưởng là chuyển dịch những
điều bên trong nhà văn thành con chữ, tự nó
chỉ là một cuốn tự điển đã được hình thành
rồi, con chữ này chỉ có thể giải nghĩa được là
nhờ con chữ khác và cứ thế đến vô cùng, từ
câu đến câu từ văn bản đến văn bản, vân vân.

người ta khám phá ra uy thế của cá nhân như
một chủ thể - không những là chủ thể hành
động của mình mà còn là chủ thể lịch sử. Tác
giả thường được xem như là quá khứ của tác
phẩm, là kẻ cưu mang tác phẩm, hiện hữu
trước tác phẩm, suy nghĩ đau đáu, sống cho
nó y như quan hệ giữa cha và con. Từ đó, tác
giả ngự trị trong lịch sử văn học, đưa đến việc
các nhà văn tìm cách đồng nhất mình vào tác
phẩm qua nhật ký hay hồi ức. Sự hiểu sai về vai
trò của tác giả đưa đến sự hiểu sai về công việc
phê bình, vì nhà phê bình tự cho mình làm
một công việc quan trọng là khám phá ra tác
giả (và những hoàn cảnh của hắn: xã hội, lịch
sử, tâm lý…) nằm bên dưới tác phẩm. Thế là
khi tác giả được tìm thấy, được soi sáng (bằng
các chi tiết về cuộc đời, quan niệm, hành vi…)
thì tác phẩm xem như được “giải nghĩa” và
thế là thành công. Bởi thế, Barthes cho rằng
không có gì ngạc nhiên là về phương diện lịch
sử, sự ngự trị của tác giả cũng là thời kỳ ngự trị
của nhà phê bình.

Như đã đề cập ở phần trên, tác giả là một
khuôn mặt mới, một sản phẩm của tiến trình
lịch sử. Việc cho tác giả đóng một vai trò quan
trọng trong việc hình thành văn bản, theo
Barthes, xuất phát từ một quan niệm sai lầm
xuất hiện từ thời Trung Cổ với chủ nghĩa thực
nghiệm Anh, chủ nghĩa duy lý Pháp và niềm
tin cá nhân vào thời kỳ Phục Hưng, lúc mà

Nhưng nếu tác giả không đóng vai trò gì thì
tại sao có sự hiện diện của văn bản? Barthes cho
rằng văn bản chỉ có một chỗ, nơi mà tất cả số
lượng đó nhắm đến, đó là độc giả. Sự thống nhất
của văn bản nằm ở chỗ đến là độc giả, không
phải nơi xuất phát là tác giả.16 Độc giả là không
gian nơi mọi trích dẫn tạo nên bài viết không bị
mất. Và nơi đến này không còn có tính cá nhân:
độc giả thì không lịch sử, không tiểu sử, không
tâm lý. Đó đơn giản chỉ là một ai đó giữ lại với
nhau trong một lãnh địa duy nhất tất cả dấu vết
mà văn bản được dựng nên. Barthes kết luận
bài viết: Phê bình cũ không bao giờ chú ý đến
độc giả mà cho tác giả là nhân vật duy nhất. Đó
chỉ là một huyền thoại. Phải lật đổ huyền thoại
này: sự khai sinh ra độc giả phải được trả bằng
cái chết của tác giả.17

13. L’auteur n’est jamais rien de plus que celui qui écrit, tout
comme Je n’est autre que celui qui dit “Je”
14. C’est le langage qui parle, ce n’est pas l’auteur
15. L’auteur n’invente rien, il bricole.

16. Le lecteur, non l’auteur, est le lieu òu l’unité du texte se
produit, dans sa destination au lieu de son origine.
17. Donner un Auteur à in texte, c’est imposer à ce texte un
cran d’arrêt, c’est le pourvoir d’un signifié dernier, c’est fermer
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Một năm sau bài viết gây chấn động
của Barthes là một bài viết khác của Michel
Foucault, đề cập đến cùng một vấn đề: “Qu’estce qu’un auteur”(Tác giả là gì?).18 Cũng như
Barthes, ngay trong phần mở đầu bài viết,
Foucault khẳng định rằng việc cá nhân hóa
vào thời điểm đặc biệt nhất trong lịch sử của
văn chương, triết lý và khoa học đưa đến
sự hình thành khái niệm về tác giả. Nhưng
Foucault quả quyết rằng, ngày nay, cái viết đã
khác trước. Viết không còn là để bày tỏ, diễn
đạt một điều gì đó. Viết tự quy chiếu với chính
nó, tuy nhiên không phải là trong hình thức
nội tính (intériorité) mà là “đồng hóa với thứ
ngoại tính phơi mở riêng của nó”(sa propre
extériorité déployée). Điều đó có nghĩa viết
là “một trò chơi của các ký hiệu được sắp xếp
dựa theo bản chất của cái biểu đạt (tức là các
con chữ) hơn là dựa theo nội dung được biểu
đạt của nó (tức là ý nghĩa).” Viết tự mở ra như
một trò chơi chắc chắn vượt ra ngoài quy luật.
Trong việc viết, điều quan trọng không phải là
xuất phát từ sự biểu lộ của hành vi viết, cũng
không phải là ghim chủ thể viết vào trong ngôn
ngữ, mà là mở ra một không gian, nơi mà chủ
thể viết không ngừng biến mất.” Cách nói có
phần tối nghĩa của Foucault, thực ra, chỉ là thế
này: viết không phải là phương tiện để diễn
đạt những xúc động hay ý tưởng của một ai đó
gọi là tác giả. Vì viết không có nghĩa là truyền
thông giữa tác giả và độc giả như ta thường
quan niệm, trái lại chỉ là sự lưu thông của ngôn
ngữ chính nó, bất chấp sự hiện hữu của tác giả
và độc giả. Như thế thì khái niệm viết trong
cách dùng hiện nay, theo ông, dường như là
chuyển những “đặc tính thực nghiệm” của tác
giả thành một “nặc danh siêu việt” (anonymat
transcendental). Nghĩa là tác giả biến mất.
l’écriture – La naissance du lecteur doit se payer de la mort de
l’Auteur
18. Michel Foucault, Qu’est-ce qu’un auteur?, trong “Foucault,
Dits et Écrits , Volume I, 1954-1975”, Gallimard, Paris 2001,
từ trang 817-849
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Ở đây, ta thấy cách phân tích của Foucault
khác hẳn cách lý giải của Barthes. Tuy không
bài bác quan điểm của Barthes, nhưng thay vì
khẳng quyết cái chết không thể cứu vãn được
của tác giả, Foucault tra vấn ngược lại về vai
trò của nó. Trước hết là tác phẩm bao giờ cũng
phải đi kèm theo một cái tên riêng và vì thế, dù
muốn dù không, ta phải xét đến cách dùng cái
tên riêng đó. Xin lưu ý, Foucault muốn nói tới
cái “tên riêng” (nom propre) của tác giả chứ
không phải là tác giả. Cái tên riêng đó đóng
vai trò gì? Tên riêng của tác giả, theo ông, dao
động giữa hai cực: sự chỉ định một cá nhân
nào đó/và sự diễn đạt quy cho các ý tưởng gắn
liến với cái tên đó. Nhưng nhất định hai cực đó
không đồng nhất nhau, chỉ nối với nhau qua
một liên hệ đặc thù. Tên riêng của tác giả giúp
tập hợp một số bài viết, một số sách, xác định
nguồn gốc chúng với mục đích tách chúng
ra cho khỏi lẫn lộn với tác phẩm của những
người khác, đồng thời xác định mối liên hệ
giữa các văn bản. Nói khác đi, tên tác giả là vật
biểu đạt kèm theo văn bản để cho thấy nó khác
biệt với các văn bản khác. Những văn bản có
kèm theo tên tác giả chỉ nhằm tạo ra sự chú ý
chứ không tạo ra một giá trị văn hóa nào. Nó
nằm ở mé ngoài của văn bản, nghĩa là tự nó,
nó chẳng góp gì nhiều vào giá trị của chính
văn bản.
Tên tác giả, mặt khác, tiêu biểu cho một
cách hiện hữu nào đó của diễn ngôn.19 Nó
19. Diễn ngôn (discourse) là một ý niệm đóng một vai trò khá
quan trọng trong toàn bộ tư tưởng của Foucault. Nói một cách
tổng quát, diễn ngôn được dùng để chỉ định những hình thức
biểu tượng, mật mã, quy ước và các thói quen của ngôn ngữ
sản xuất ra những ý nghĩa đặc biệt trong một nền văn hóa ở
một giai đoạn lịch sử nào đó. Nói cách khác, diễn ngôn được
xem như là một cách định chế hóa tư tưởng trong xã hội, cho
phép người ta nhìn mọi sự mọi vật dưới một hình thức nào
đó, kể cả chân lý. Diễn ngôn ảnh hưởng trên tất cả quan điểm
của chúng ta, không ai có thể thoát ra khỏi nó. Nói khác đi,
diễn ngôn được chọn lựa cung cấp cho ta từ vựng, các đặc
ngữ và cả cách truyền đạt để ta sử dụng. Foucault còn dùng
các thuật ngữ “discursive practices” và “discursive formation”
trong khi phân tích về các định chế đặc biệt và các hình thành
nên trật tự của chân lý hoặc cái được thừa nhận như là hiện
thực trong một xã hội nào đó. (Xem thêm “The Archaeology
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nhằm mục đích cho thấy diễn ngôn không phải
là thứ ngôn ngữ sử dụng hàng ngày đến đến
đi đi, mà ngược lại, là một thứ ngôn ngữ phải
được tiếp nhận một cách nào đó trong một
nền văn hóa nào đó vào một khoảng thời gian
nào đó. Kết quả là, trong một nền văn minh
như nền văn minh hiện nay, có một số diễn
ngôn được gọi là tác giả trong lúc một số khác
thì không. Chẳng hạn như một lá thư riêng có
người ký tên, nhưng người đó không là tác giả;
một hợp đồng có người ký tên, nhưng người
đó cũng không là tác giả; một văn bản vô danh
dán trên tường có lẽ có ai đó viết nên, nhưng
đó vẫn không được xem là tác giả. Tác giả phải
là một cách thế hiện hữu, cách thế luân chuyển
và vận dụng của những diễn ngôn nào đó bên
trong một xã hội.
Như thế thì, tác giả, theo Foucault, chẳng
phải là một con người cụ thể nào đó mà là một
chức năng mà ông gọi là “chức năng tác giả”
(fonction auteur). Nó giống như là một cơ
cấu hay một tập hợp bao gồm những niềm tin
hay những giả định nào đó điều khiển sự sản
xuất, lưu thông, sắp xếp và tiêu thụ văn bản.
Foucault phân biệt ra bốn đặc điểm của chức
năng tác giả:
1. Chức năng tác giả gắn liền với sự
chiếm hữu và hình thức chiếm hữu đó liên hệ
đến luật pháp. Khác với khi diễn ngôn được
quy cho các chuyện thần thoại, các văn bản bắt
đầu kèm theo tên tác giả nhằm mục đích trừng
phạt con người mang tên đó trong trường hợp
văn bản có chứa đựng nội dung vi phạm các
quy định có sẵn. Chỉ khi xem những gì viết ra
là tài sản của một ai đó cụ thể thì người ta mới
có cớ để áp dụng hình phạt (tịch biên tài sản,
bỏ tù…). Trong nền văn hóa hiện nay, diễn
ngôn không phải là một sự vật, một sản phẩm
hay một của cải mà là một “hành vi” (acte)
được quy cho là thiêng liêng hay trần tục, hợp
of Knowledge”, Sheridan Smith dịch, nxb Pantheon Books, A
Division of Random House, New York, 1972)
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pháp hay bất hợp pháp, sùng đạo hay báng bổ
thần thánh.
2. Chức năng tác giả không có tính phổ
quát và bất biến cho tất cả mọi diễn ngôn.
Chẳng hạn những bài cổ thi, ca dao, truyện cổ
tích không cần tác giả vì tính cách cổ xưa và
phổ thông là những tiêu chuẩn bảo đảm cho
giá trị của chúng. Các bài viết về khoa học
cũng không cần tác giả, nếu đã được chứng
minh là đúng. Tuy thế, những gì viết ra có tính
văn chương, phải cần có tên tác giả mới bảo
đảm được giá trị. Ngay cả một câu thơ cũng
cần phải biết là do ai làm ra.
3. Chức năng tác giả không tự hình thành
một cách ngẫu phát như là đặc quyền của một
diễn ngôn nơi một cá nhân mà là kết quả của
một vận hành phức tạp kiến tạo nên một hiện
thực hữu lý nào đó (un certain être de raison)
mà ta gọi là tác giả. Cách hình thành một “triết
gia” hay một “nhà thơ” thì khác nhau. Cách
hình thành một “tác giả” xưa thì khác “tác giả”
ngày nay.
4. Một văn bản luôn luôn mang một số
dấu vết nào đó được quy cho tác giả, chẳng hạn
như các đại danh từ, các động từ hay trạng từ
chỉ thời gian và nơi chốn hay các chi tiết mang
tính cá nhân, nhưng đó chỉ là cách kể chuyện
của người kể chuyện (narrateur) và người kể
chuyện là một “cái tôi khác” (alter ego) so với
nhà văn thực sự. Tất cả mọi diễn ngôn mang
chức năng tác giả đều bao gồm nhiều “cái tôi”
khác nhau.
Như thế, mục đích của phân tích tác
phẩm không phải là dựng lại cái mà tác giả đã
nói hay muốn nói, không phải là dựng lại phổ
hệ của những tri thức cá nhân (chẳng hạn như
nguồn gốc, ảnh hưởng, hành vi và phản ứng
của tác giả) phù hợp với những đối tượng của
lịch sử văn chương, nhưng là diễn tả sự hình
thành những ý tưởng, những điều kiện của các
diễn ngôn, để thực hiện một thứ “kháo cổ học
của tri thức” (archéologie du savoir). Tất cả

diễn ngôn, cho dù là địa vị, hình thức, giá trị
của chúng như thế nào và cho dù người ta đối
xử với chúng như thế nào, sẽ diễn ra trong cái
mà Foucault gọi là “sự nặc danh của tiếng thì
thầm.”20 Rốt cuộc, theo Foucault, đến lúc đó,
người ta sẽ không còn hỏi, chẳng hạn, “Ai viết,
ai diễn đạt…?” mà sẽ hỏi “Cách hiện hữu của
loại diễn ngôn này là gì?”. Nghĩa là, người ta
chẳng còn thắc mắc ai là kẻ viết nên tác phẩm.
• Đi tìm tác giả
Tóm lại, vai trò của tác giả đối với tác
phẩm có thể tóm lược trong hai mối quan hệ:
- Tác giả - ngôn ngữ - văn bản: tác giả sử
dụng ngôn ngữ để viết nên văn bản nhằm diễn
tả những gì mình suy nghĩ về hiện thực. Quan
hệ này khiến tác giả trở thành chủ thể của văn
bản.
- Ngôn ngữ - tác giả - văn bản: Ngôn ngữ
“sử dụng” tác giả hay mượn tác giả hay qua
trung gian của tác giả như là một phương tiện
để tạo nên văn bản. Quan hệ này đẩy tác giả
vào phía sau, biến tác giả thành một chức năng
hay đi xa hơn, biến tác giả thành một xác chết.
Trong lúc không ai tin rằng tác giả đã
chết đi (theo Barthes) hay sẽ biến mất (theo
Foucault) thì việc dùng ngữ học áp dụng trong
phân tích văn chương như ở mối quan hệ sau
phần nào đã góp phần làm suy yếu hẳn vai trò
của tác giả, tước đi vầng hào quang mà họ đã
được phong tặng một cách nhiệt tình vào thế
kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20. Trong các phương
pháp phân tích văn chương sau này, ta thấy là
tác giả (tiểu sử, quan niệm, cá tính…) được đề
cập đến như là một yếu tố chú giải chứ không
còn là yếu tố chính trong việc phê phán giá
trị thực sự của một tác phẩm văn chương. Tác
giả không còn là văn chương, không còn là tác
phẩm (của chính họ). Một nhận định như thế,
tuy có thể làm thương tổn đến công lao của
người sáng tác, nhưng mặt khác, trong nhiều
20. Anonymat du murmure, Michel Foucault, bđd, trang 839840
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trường hợp, khiến ta đến với các tác phẩm
nghệ thuật nói chung và văn chương nói riêng
trong một tâm thế thoải mái và vô tư.
Sự tấn công liên tục của Phê Bình Mới,
Cấu Trúc Luận và Hậu Cấu Trúc, dẫu vậy,
không làm tiêu ma hình ảnh của tác giả
trong giới phê bình hàn lâm chủ trương tác
phẩm gắn liền với tác giả. Một trong những
nhà nghiên cứu tiêu biểu cho xu hướng này
là E.D. Hirsch. Qua tác phẩm “Validity in
Interpretation”,21 trong khi không phủ nhận
tính chất đa nghĩa của một tác phẩm nghệ
thuật như các nhà ngôn ngữ học chứng minh,
ông quả quyết rằng nếu không có ý hướng
của tác giả như một kẻ dẫn đường thì không
thể có một phân tích đứng đắn và đầy đủ về
tác phẩm. Luận điểm chính của Hirsch là sự
khác biệt giữa nghĩa (meaning) và ý nghĩa
(signification). Nghĩa là “cái được trình bày
bởi văn bản, là cái tác giả muốn nói khi ông
ta sử dụng một chuỗi những dấu hiệu đặc
thù”, còn ý nghĩa là để chỉ “tương quan giữa
cái nghĩa này với một người hay là với một
ý niệm hay là với một tình trạng hay với bất
cứ điều gì có thể tưởng tượng được.”22 Vì là
tương quan nên ý nghĩa thay đổi tùy theo
từng người, từng thời điểm và hoàn cảnh
khác nhau, ngay cả đối với tác giả. Như thế,
một tác phẩm vừa bao hàm nghĩa của tác giả
vừa chứa đựng ý nghĩa nằm ngoài chủ định
của tác giả. Nếu loại bỏ hẳn tác giả ra khỏi
văn bản như là thành phần xác định cho
nghĩa của văn bản sẽ đưa đến chỗ không còn
một nguyên tắc đầy đủ nào hiện hữu để phê
phán tính hợp lý của sự phân tích.
Ta nhận thấy rằng cách lý giải của Hirsch
rõ ràng là có tính dung hòa. Tác phẩm của
Hirsch lập tức gây ra một đợt tấn công khác
từ các nhà Phê Bình Mới, điển hình là Monroe
21. Eric Donald Hirsch, Validity in Interpretation, New Haven
and London, Yale University Press, 1967
22. Eric Donald Hirsch, bđd, trang 8
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Beardsley. Ông viết thêm một cuốn sách mỏng
khác đầy tính cách khiêu khích có tựa đề “The
Possibility of Criticism”23 tiếp tục phê phán
mạnh mẽ quan niệm “ý định” của Hirsch. Ý
Bearsdley muốn nói rằng với thời gian, có
những từ hay cụm từ có nghĩa mới hay mất
đi nghĩa cũ khi tác giả còn sống, khiến cho ý
nghĩa của câu văn biến đổi đi, nằm ngoài ý của
tác giả. Và cuối cùng, văn bản có chứa đựng
những ý nghĩa mà tác giả không hề biết, từ đó
suy ra là nghĩa văn bản không hề đồng nhất
với ý định của tác giả.24
Như thế, khi nói tác giả không phản ảnh
con người thật và ý định của mình, không phải
vì tác giả kém hay cố tình dối trá mà là vì đó
là bản chất của chuyện viết lách: tính đa nghĩa,
tính tự động của ngôn ngữ. Dù con người tác
giả như thế nào và dù tác giả nỗ lực hết mình
để thể hiện một ý định nào đó vào trong văn
bản, thì nói như Valéry, “ý định của tôi chỉ là
ý định của tôi, còn tác phẩm là tác phẩm.” Về
vần đề này, Luis Borges còn đi xa hơn, khi cho
rằng một tác phẩm lớn là tác phẩm phải vượt
lên trên ý định của tác giả. Vì theo ông, một
tác phẩm gắn liền với ý định của hắn là một
tác phẩm dở.25
Tôi tin rằng đây là một kinh nghiệm khá
phổ biến của nhiều người: con người thật của
một tác giả không phải là tác giả. Đúng như
nhận định ta đã đọc ở phần trên của Marcel
Proust: tác phẩm là “sản phẩm của một cái tôi
khác hơn” cái tôi ở ngoài đời. Hay nói như Paul
Valéry, nhà thơ Pháp, “Tác phẩm không bao
giờ cho phép ta tìm đến được một tác giả thật.
Nhưng tìm đến một tác giả ảo” (auteur fictif).26
Tôi tâm đắc với nhận định này của nhà thơ tài
23. Monroe C. Beardsley, The Possibility of Criticism, Detroit:
Wayne State University Press, 1970.
24. Monroe C. Beardsley, bđd, tr. 19-20
25. Dẫn theo Antoine de Compagnon, bđd, douzième lecon,
“L’auteur et le droit au respect”
26. Dẫn theo Antoine de Compagnon, bđd, douzième lecon,
“L’auteur et le droit au respect”
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hoa nước Pháp. Về sau này, nhiều nhà nghiên
cứu cũng có sự phân biệt như thế. Umberto
Eco phân biệt “tác giả thực nghiệm”, tức là loại
“tác giả tiểu sử” (auteur biographique), “tác giả
lịch sử” (auteur historique) với tác giả hư cấu
hay “tác giả mẫu” (auteur modèle). Barthes
xem tác giả là một “tồn tại trên giấy”. Foucault
xem tác giả là một chức năng hay là một “alter
ego”, tức là “một cái tôi khác”.
Xem thế thì nói cho rõ ràng hơn, cái gọi là
tác giả của một tác phẩm là khác với con người
thật ở ngoài đời. Không nắm vững tính cách
này có thể tạo ra những ngộ nhận vô cùng
trầm trọng, đưa đến những đánh giá sai lầm về
văn chương hay đưa đến tâm trạng thất vọng
về tác giả khi trực tiếp đối diện với con người
thực của tác giả. Đó là đánh đồng một nhân
vật nào đó hay một quan điểm nào đó hay một
hành vi nào đó hay một cách diễn tả nào đó
hay một sự kiện nào đó trong (các) tác phẩm
với tính cách, quan điểm, hành vi của chính
con người tác giả ngoài đời.
Như thế thì giữa con người thật và văn
bản (hay tác phẩm) có quan hệ với nhau qua
tác giả như một trung gian. Mà vốn tác giả thì
khác con người thật, vậy thì văn bản khác với
con người thật của tác giả là điều tất nhiên.
Đã thế, không phải mỗi tác giả chỉ có một văn
bản, mà có thể có nhiều văn bản khác nhau;
mỗi văn bản xuất phát từ một “tác giả” khác
nhau. Con người cụ thể chỉ có “một” nhưng
phân thân ra nhiều tác giả, mỗi tác giả có một
“nhân dáng” khác nhau, thậm chí có lúc “nhân
dáng” này còn mâu thuẫn với “nhân dáng” kia.
Cái “nhiều” (tác giả) trong cái “một”
(người thật) cho ta một phương tiện để đánh
giá tính cách phong phú trong sự nghiệp văn
chương của một người. Thử tưởng tượng, nếu
một tác giả viết hàng chục cuốn truyện hay
làm hàng trăm bài thơ mà cuốn nào hay bài
thơ nào cũng từa tựa nhau từ văn phong cho

đến đề tài, từ bố cục cho đến ý tưởng, thì nản
biết bao nhiêu. Nói một cách khác, nếu một
người chỉ có một tác giả duy nhất từ truyện
này đến truyện khác, từ bài thơ này đến bài
thơ khác, thì rõ ràng là nhà văn hay nhà thơ
đó thiếu hẳn tính sáng tạo, vốn là đặc điểm
của văn chương.
Cách lý luận trông như lòng vòng đó, thực
ra, phản ảnh tính cách phức tạp trong mối
quan hệ từ người sáng tác cho đến người đọc:
Con người cụ thể/ tác giả
người đọc.

văn bản

Trong quan hệ giữa văn bản và người đọc,
tác giả chỉ có một, văn bản chỉ có một nhưng
người đọc thì nhiều, tuổi tác khác nhau, trình
độ khác nhau, có thể ngôn ngữ khác nhau,
kinh nghiệm đời sống khác nhau và do đó cách
hiểu tất phải khác nhau. Nếu giữa văn bản và
người đọc cách nhau một thời gian dài nữa thì
sự khác nhau càng khó lường. Hơn nữa, tùy
cách đọc mà văn bản sẽ xuất hiện một cách
khác nhau. Đọc để thưởng thức, các con chữ
có thể sẽ hiện lên trông hiền lành và vô hại;
nhưng đọc như một nhà phê bình khó tính thì
chúng có thể hiện lên như những ẩn số x, y, z;
đọc như một nhà ngữ học thì chúng sẽ hiện ra
những là chủ từ, động từ, đặc ngữ; đọc trong
tâm thế một kẻ muốn giết thời gian thì người
ta tìm ý chứ không cần quan tâm đến chữ (và
nghĩa); nhưng đọc như một nhà đạo đức thì
săm soi từng câu từng ý xem thử chúng độc
hại ở chỗ nào.
Như thế, đối với người đọc, hiểu cho trọn
vẹn văn bản là điều không dễ dàng gì, nói gì
đến việc tìm cho ra nhân dáng và ý định đích
thực của tác giả. Giới hạn việc nghiên cứu
ngay tại văn bản có lẽ là điều không tránh
khỏi, dù đứng trên quan điểm nào, vì văn bản
đã trở thành hiện thực độc lập ngay sau khi nó
ra đời. Nói như Valéry, khi tác phẩm xuất hiện,
sự phân tích tác phẩm bởi chính tác giả của nó
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không có gì bảo đảm là có giá trị hơn các cách
giải thích khác. Dẫu vậy, khi nghiên cứu hay
thưởng thức một tác phẩm, thường ta chỉ đối
diện với cái đã hoàn tất là văn bản. Và quên đi
một quan hệ vô cùng mấu chốt: quan hệ giữa
tác giả và văn bản. Chính vì thế, theo tôi, viết
là một giao thoa sống động giữa con người/tác
giả - hay nói như Foucault, chức năng tác giả và ngôn ngữ. Cả hai cùng chi phối và cùng làm
chủ lẫn nhau.
Sự hoàn thành văn bản là một quá trình vật
lộn giữa con-người-thật và con-người-tác-giả,
giữa đời sống và chữ nghĩa. Như thế, văn bản
bao giờ cũng được hoàn tất qua một quá trình
thai nghén và thể nhập lâu dài vào ngôn ngữ.
Không thai nghén, không thể nhập, không
sống tâm thế của một kẻ thoát ly ra khỏi thế
giới đời thường, người ta chỉ là một con người
mà không thể là tác giả. Trong trường hợp đó
thì các lý thuyết văn chương chỉ là tiếng nói
ném vào khoảng không. Thành thử, dù tác giả
đã chết hay còn sống dưới con mắt của những
nhà phê bình, thì người ta vẫn tiếp tục sáng
tác. Và trong khi sáng tác, chắc chắn không tác
giả nào băn khoăn tự hỏi: phải chăng sáng tác
là một hành vi tự đào huyệt chôn mình?
Chính trong câu hỏi không hề được đặt ra
đó mà rốt cuộc, người ta lại tìm thấy cái tưởng
như đã mất: tác giả. Kể cả người quả quyết “Tác
giả đã chết” là Roland Barthes. Ông nhận định:
“Văn bản là một thần vật. Và thần vật này
muốn tôi. Văn bản chọn tôi, bằng toàn thể tính
cách của những cửa lưới vô hình, những màn
chắn chọn lọc: từ vựng, các trích dẫn, tính khả
độc, vân vân; và, dù bị mất hút giữa một văn bản
(…), luôn luôn có một cái khác, đó là tác giả.
“Với tư cách là một định chế, thì tác giả đã
chết: địa vị dân sự của hắn, tiểu sử cá nhân của
hắn đã biến mất; bị truất quyền sở hữu, chúng
không còn gây trên tác phẩm của hắn thứ phụ
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quyền đáng sợ mà lịch sử văn chương, học
thuyết của nó và công luận vốn có trách nhiệm
định hình và làm mới; nhưng trong văn bản,
ở chừng mực nào đó, tôi muốn tác giả: tôi cần
khuôn mặt hắn, vì hắn cần khuôn mặt tôi.”27
***
Trước khi chấm dứt, có một điều không
thể không nhắc đến: sự xuất hiện thần kỳ của
mạng lưới điện toán toàn cầu (Internet) trong
thời gian gần đây.
Cũng như sự ra đời của máy in vào thế
kỷ 15, mạng lưới điện toán toàn cầu biến khái
niệm “hypertext” của Theodor Nelson28 thành
hiện thực. Khác với loại văn bản cũ (do máy
in tạo ra) là nằm theo đường thẳng (tuyến
tính) và không thể chuyển đổi, lắp ghép hay
sao chép trực tiếp, hypertext - nghĩa là siêu văn
bản điện tử - sử dụng kỹ thuật số là loại văn
bản phi-tuyến tính, có thể nối kết, chuyển đổi,
sao chép tự do, tức là loại văn bản trên mạng
lưới hiện nay. Với hypertext, ngôn ngữ được
vận dụng theo một chiều kích mới, đa dạng,
đa chiều, khiến cho mọi nguồn thông tin có
thể tập trung trong cùng một mạng lưới, mà
ai cũng có thể sử dụng được. Điều đó làm mất
đi tính cách độc quyền về văn bản của chủ
nhân của nó. Nó phá vỡ hình thức của cái gọi
là chân lý. Ý nghĩa được hiểu một cách hoàn
toàn khác trước. Siêu văn bản trở nên một thứ
bản thảo đã biên tập (palimpsest) gồm những
27. Roland Barthes, The Pleasure of Text, Richard Miller dịch,
nxb Hill and Wang, NY, 1975, tr. 27
28. Hypertext do Theodor Nelson sáng tạo ra vào năm 1963
trong một bài báo. Ý tưởng hypertext đến từ chỗ: làm sao
chắp nối những ý tưởng rời rạc lại với nhau thành một cơ cấu
mới mà khỏi phải sao chép lại mất thời gian. Từ ý tưởng đó,
ông suy nghĩ cách tạo ra một mạng lưới điện tử toàn cầu, một
thứ thư viện quốc tế để cho tất cả mọi người đều có thể sử
dụng được. Sau này ông triển khai ý niệm đó trong “Literary
machines” (máy văn chương). Cái nhìn của ông dính dáng đến
sự thực hiện cái gọi là “docuverse” (document universe = vũ
trụ tài liệu): các dữ kiện tích trữ một lần, không hủy bỏ vì các
thông tin có thể nối kết với bất cứ đâu. Xem thêm “Về văn học
hypertext” của Nguyễn Minh Quân, Tạp chí Việt (Úc châu) số
6, được đưa lên trang mạng “tienve.org”, mục “tạp chí Việt” .
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lớp ý nghĩa khác nhau. Điều đó đưa đến một
tình trạng gần như vô chủ. Do đó, chuyện đạo
văn và tác quyền không còn được hiểu như cũ.
Độc giả có thể trở thành tác giả, người tiêu thụ
trở thành kẻ sản xuất và ý nghĩa của các văn
bản không còn là những thứ bất biến, hoàn
tất một lần là xong xuôi. Tất cả trở thành là
một tiến trình. Cũng như sự ra đời của karaoké
khiến cho ai cũng có thể trở thành ca sĩ, thì
mạng lưới điện toán khiến cho ai cũng có thể
trở thành tác giả. Chỉ cần copy & paste, nghĩa
là ghép xuôi ghép ngược bài vở của một ai đó
trên Internet và email tùm lum là trở thành tác
giả và gây ảnh hưởng trong dư luận, khác hẳn
cái thời cặm cụi chép tay hoặc lóc cóc gõ trên
máy rồi gửi đi, chờ đợi dài cổ câu trả lời của
tòa soạn.
Mặt khác, chính sự xuất hiện dễ dàng và
đơn giản của cái gọi tác giả đồng thời cũng xóa
mờ đi vị thế mà tác giả (thực sự) có trước đó.
Các văn bản trên mạng lưới (cùng với tên tác
giả) y như một thế giới ảo, một thế giới chung
- một thứ cha chung không ai khóc. Cầm một
cuốn sách với mùi thơm của giấy, với tên tác
giả nằm ở đàng trước, đàng sau, trên gáy, với
số trang, với từng tờ giấy…, ta cảm thấy sức
nặng và công trình của người làm ra nó, của
tác giả. Cuốn sách là tác phẩm, nó là của một
con người cụ thể với những chi tiết sinh động
về cuộc đời về quan niệm sống…Bây giờ lên
mạng, ta chỉ thấy toàn chữ và chữ, muốn đọc
bao nhiêu cũng được, nối từ bài này đến bài
khác, từ tài liệu này đến tài liệu khác, từ tác
giả này đến tác giả khác, tưởng chừng như vô
tận. Trong cái kho chung “vô tận của trời cho”
đó, biên giới giữa dở và hay, giữa văn chương
nghệ thuật và thời sự, giữa tác phẩm lớn và tác
phẩm nhỏ, giữa tác giả và kẻ đạo văn trở nên
mỏng manh, mờ nhạt dường như chẳng còn
phân định được. Muốn lấy, muốn gửi, muốn
chép, muốn tìm và muốn cả “sáng tác” đều quá

dễ dàng. Các văn bản đụng độ lẫn nhau, giao
thoa lẫn nhau, sao chép lẫn nhau, chen chúc
lẫn nhau. Chúng - cùng với những cái tên gọi
là tác giả - gần như nổi trôi mờ mịt, nếu không
muốn nói là hầu như bị biến mất trong cái thế
giới mênh mông của thứ kỹ thuật số phù du
hư ảo (digital ephemera).
Trước tình hình đó, xin lập lại một nhận
định của Foucault để kết luận bài viết này:
“Từ thế kỷ 18, tác giả đã đóng vai trò của
người điều tiết hư cấu, thứ vai trò đặc biệt
của thời đại kỹ nghệ và tư sản, của chủ nghĩa
cá nhân và của quyền tư hữu. Tuy thế, nếu
tính đến những biến chuyển lịch sử đang diễn
tiến, chức năng tác giả không nhất thiết ổn
định trong hình thức của nó hay trong tính
phức tạp của nó hay trong sự hiện hữu của
nó. Ngay vào thời điểm xã hội chúng ta đang
thay đổi, chức năng tác giả sẽ biến mất theo
một cách thức sẽ cho phép thêm một lần nữa
tính hư cấu và những văn bản đa nghĩa của
nó tái vận hành theo một kiểu thức khác,…
đó sẽ không còn là là kiểu thức của tác giả
nữa, tuy rằng kiểu thức đó đang xác định và
có lẽ đang thử nghiệm. Tất cả diễn ngôn - cho
dù là địa vị, hình thức, giá trị của chúng như
thế nào và cho dù người ta chịu đựng chúng
như thế nào - sẽ diễn ra trong sự nặc danh
của tiếng thì thầm.”29
Câu này Foucault viết vào năm 1969, lúc
mạng lưới điện toán toàn cầu mới chỉ là một
ý niệm.
Trần Hữu Thục
Thành phố Worcester, bang
Massachusetts, Hoa Kỳ
Tháng 4 năm 2016

29. Michel Foucault, bđd, trang 839-840
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Vàng Quốc Học
Ngọc Đồng Khánh
Trần Kiêm Đoàn
Quốc Học 1963 - 1966

Lutheran Pacific University, bang California, Mỹ. Trong
suốt 20 năm từ 1983, ông là chuyên viên xã hội của tp.
Sacramento, bang California và cũng là chuyên viên
ngành Tâm lý Trị liệu với County Sacto và Viện Tâm
Thần East-West Psychology Foundation.
Trần Kiêm Đoàn cộng tác thường xuyên với các
báo tiếng Việt và tiếng Anh trong và ngoài nước về thơ,
văn, bút ký, biên khảo, nhận định…
Những tác phẩm đã xuất bản gồm:
- Hương Từ Bi (Huế, 1966)
- The Impact of Relocation on the Vietnamese
Refugees in the US (CSUS, 1988)
- Chuyện Khảo Về Huế - Tập truyện (Làng
Magazine,U.S., 1997, 2003. Trẻ, Việt Nam, 2000)
- Con Yêu Bánh Nậm -Tập truyện (Kim Quang, U.S.,
2003. Thuận Hóa, Việt Nam,2004)

T

rần Kiêm Đoàn sinh năm 1946 tại Liễu Cốc
Hạ, Hương Trà, Huế. Học trường trung học
Hàm Nghi (1959-1963), Quốc Học (19631966). Tốt nghiệp sư phạm Việt Hán tại Đại học Sư
Phạm (1966-1970) và Cử nhân Giáo khoa Văn khoa tại
Đại học Văn Khoa (1971), Huế. Trần Kiêm Đoàn dạy học
tại các trường Nguyễn Hoàng, Hiền Lương Nghĩa Thục
ở Quảng Trị, và Phan Sào Nam, Nguyễn Tri Phương và
Đồng Khánh ở Huế.
Trần Kiêm Đoàn sang định cư ở Mỹ năm 1982. Tốt
nghiệp Thạc sĩ Xã hội học tại Đại học California State,
Sacramento (1988), và Tiến sĩ Tâm lý học tại Đại học
Southern California USC (2000). Ông giảng dạy tại
các Đại học California State University Sacramento và
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- Từ Ngõ Huế Xưa - Tuyển tập ký sự và biên khảo
(Thuận Hóa, Việt Nam, 2006)
- Tu Bụi - Truyện dài (Titan Corp, U.S., 2006, 2009.
Thuận Hóa, Việt Nam 2007, 2009, 2013)
- Bốn Mươi Năm Nhìn Lại - Ký sự viết chung. (Giao
Điểm, U.S., 2003)
- Einstein, Dấu Ấn Trăm Năm - Biên khảo viết
chung. (Tia Sáng, Việt Nam, 2005)
- Sông Hương Ngoài Biên Giới - Ký sự và biên khảo
viết chung. (Trẻ, Việt Nam, 2006)
- Từ Ngõ Huế Xưa – Hương Vị Quê Nhà. (Đà Nẵng,
2013)
- Đạo Phật và Tuổi Trẻ. Biên khảo. ( Vô Ưu, 2014)
- Xôn Xao Hoàn Rỗng Lặng – Tập thơ. (Vô Ưu, 2015)
- Tâm Trong - Tuyển tập thơ viết chung (Trung Đạo,
2015)
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Trải qua những cuộc bể dâu chìm nổi
của lịch sử dân tộc kéo theo những mảng đời
phiêu linh riêng lẻ của từng con người, từng
gia đình, từng địa phương người ta thường ví
người Huế như một hiện tượng “Do Thái” tình
cảm. Dân Do Thái – Israel – đã trở thành biểu
tượng của một nhóm dân tộc lang thang trên
những miền khách địa khắp năm châu. Nơi
đâu có một nhóm từ vài ba gia đình trở lên là
sẽ có một “cộng đồng Do Thái”. Có vẻ cũng
gần tương tự như thế, khắp mọi miền trên thế
giới, ở đâu có “Huế kiều” là ở đó có hội Huế,
có hội Quốc Học Đồng Khánh.
Câu nói nghe hoài phát ngán là: “Huế
là nơi đi để mà nhớ, chớ không phải ở để mà
thương…” hóa ra lại quá đúng với thực tế. Bao
nhiêu chữ nghĩa thiết tha, dạt dào tình cảm
như thương Huế, nhớ Huế, yêu Huế, tình Huế,
vọng Huế, rất Huế, về Huế… đã làm sủng nước
mắt những phương trời phiêu lãng.
Nhớ năm 1992, sau mười năm xa Huế và
trở về thăm Huế. Có những sớm mai tôi đi bộ
một vòng cỡ tàn hai điếu thuốc là đã khắp làng
mà ở phương xa tôi từng thổn thức: “con bướm
nhỏ mái đình xưa nhớ quá”. Qua Huế mà người
làng tôi thường gọi là “lên Dinh”, tôi đạp xe đạp
một vòng từ cửa Thượng Tứ lên cầu Bạch Hổ
qua sông Hương về cầu Trường Tiền, chưa đủ
ấm lòng, nóng chân, là… hết Huế! Ngày đó, tôi
đã viết đâu đó trong một bài về Huế, rằng: “Xứ
Huế nhỏ như một cái bể cạn mà tâm hồn Huế là
những phương trời mênh mông biển cả sông hồ!”
Quả nhiên là như thế. Người Huế thường mơ đi
xa và hầu hết có đi xa mới có cơ hội thành công,
thành danh, thành sự nghiệp được. Người ta sẽ
không thấy hay cảm nhận điều đó khi còn ở
Huế nhưng sẽ chia sẻ một cách sâu sắc khi đã đi
xa ra ngoài Huế, nhất là khi có dịp tiếp cận với
những khung cảnh thiên nhiên và nhiều nền
văn hóa khác biệt trải dài và ghi dấu trên khắp
mặt hành tinh nầy.

Vàng Quốc Học ngọc Đồng Khánh
Một người bạn miền Nam của tôi có lần
hỏi: Nghe nói người Huế các anh “dễ gần mà
khó chơi” phải vậy không?
Bản tính tôi xuề xòa và rất… dễ chơi (?!)
nhưng khi nhìn quanh bà con Huế mình thì
quả tình là cũng có nhiều người… khó chơi
thật. Khái niệm mơ hồ về khía cạnh “khó
chơi” của người Huế đã thể hiện rõ nét nơi địa
phương mình ở. Ngay cái vốn trời cho mà vô
hình chung, những người đẹp xứ Huế cũng
chia làm ba loại: Danh giá, thường dân hay lam
lũ. Danh giá xuất thân con nhà cao cấp; thường
dân là công chức, tiểu thương; hoặc lam lũ là
lớp lao động làm thuê làm mướn. Thế nhưng
khác với xã hội Ấn Độ là ai sinh ra trong giai
cấp xã hội nào thì phải mang cái “nghiệp” trọn
đời của giai cấp đó. Riêng thế giới sông Hương
núi Ngự thì có những con đường “giải nghiệp”
thênh thang. Nhưng nếu không chịu dấn bước
vào bốn phương trời lập thân và tranh sống thì
một đời “rất Huế” khó lòng chuyển hóa giai cấp
từ hạ cám lên thượng vàng.
Nếu tinh ý một chút thì bạn sẽ thấy sự
phân ranh đó đã có ngay từ khi đặt tên trong
khung cảnh gia đình có giai cấp khác nhau.
Những Tôn Nữ Kiều Tiên, Nguyễn Hoàng Diệu
Khánh con nhà danh giá… so với những Trần
Thị Thị Nữ, Lê Thị Nga dân dã và Nguyễn Thị
Gái, Phan Thị Chót con nhà lao động… đã
có giai cấp từ tên gọi vành nôi. Và khi ra đời,
những Quốc Học đường quan cao cấp hay
những mệnh phu phu nhân Đồng Khánh một
thời vang bóng thường vẫn chờn vờn khó hòa
quyện với nhau. Từ đó, trong một thành phố
nhỏ trên quê người có thể có nhiều nhóm Huế
khác nhau.
Ở thành phố Sacramento, thành phố thủ phủ
của California là một tiểu bang có đông người
Việt nhất thế giới, có lần tôi không biết nên vui
hay buồn khi có một nhóm Huế gặp cảnh tình
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duyên nửa đường đứt gánh lập nhóm “Quốc
Học - Đồng Khánh Độc Thân”. Bà hội trưởng có
lần la nheo nhéo:
- Nì, noái cho mà biết. Sáp Huế mền toàn
cả đám bình dân học vụ “trữa đàng đứt gióng
loại đòn triêng”, đừng có làm bộ làm tịch kiểu
“Vàng Quốc Học, ngọc Đồng Khánh” mần chi
thêm trẽn!
Chắc cũng tại lối nói kiểu Huế nó lang
bạt kỳ hồ với ngữ âm Bách Việt, ngữ cảnh Bắc
Nam, ngữ điệu Chiêm Quốc, ngữ thái Cung
Đình sao sao đó trong ngôn ngữ dân gian. Do
vậy mới có một chàng trai Quốc Học làm cái
công việc độc đáo chưa từng có ở đâu trong kho
tàng ngữ học Việt Nam là soạn một bộ từ điển
dày cả nghìn trang để tra cứu về phương ngữ
Huế. Đó là trường hợp bác sĩ Bùi Minh Đức đã
biên khảo, in ấn, phát hành trong và ngoài nước
đến lần thứ ba bộ Từ Điển Tiếng Huế.
Lối nói thậm xưng ngộ nghĩnh và hóm
hỉnh làm đày kiểu Huế của mấy “mụ Huế” đã
vẽ vời thành khái niệm “vàng Quốc Học, ngọc
Đồng Khánh”. Mới nghe qua thì có vẻ gì hơi
ngúng nguẩy chợ Đông Ba một chút, nhưng
nhìn về nước non thanh tú mà tộng bộng hai
đầu của Huế, người ta bỗng quý cái cường điệu
chữ nghĩa của một vùng quê hương nghèo,
nhưng không an phận thủ thường mà vươn
lên từ khốn khó. Dấu ấn trăm năm của Quốc
Học - Đồng Khánh quả nhiên là ẩn dụ ngọc
vàng của Huế. Quốc Học là lò đào tạo nhân tài
“không công danh thà nát với cỏ cây”. Đồng
Khánh là cái chén ngọc theo dòng Hương
giang trôi về từ Ngọc Trản; ngang qua cổng
trường vôi tím với bao nhiêu lớp kiều nữ, anh
thư trong nhiều thế hệ.
Mỗi Quốc Học và mỗi Đồng Khánh trong
mỗi lòng người mỗi khác (!) Đã nhiều lần tôi
trở lại Huế xưa. Đã nhiều lần đứng trước cổng
trường Quốc Học tôi đã học và trước cổng
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trường Đồng Khánh mà tôi đã dạy. Nhưng
một cảm giác lạ lẫm chạy dài theo xương sống
khiến tôi không bước vào. Cái tâm lý mang
theo Quốc Học Đồng Khánh mà đi quanh
những vùng trời xa lạ ở nhiều nơi trên thế giới
nầy đã làm cho “dân Quốc Học Đồng Khánh”
thấy tâm ảnh một thời không còn là những
ngôi trường bằng vôi bằng gạch mà trường
xưa đã trở thành một tâm cảm, một hình
tượng đầy ảo tính trong cùng thẳm nỗi lòng
của mỗi người. Nên khi đối mặt với thực thể
bằng xương bằng thịt thì ảo tưởng đầu truông
trở thành hiện thực cuối bãi như Thúy Kiều
khăng khăng với “chữ trinh còn một chút này”
sau mười lăm năm luân lạc và giây phút tái
hồi Kim Trọng; như Nguyễn Bính ngày xưa “ở
Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên”.
Những “con tinh yêu thương”, những
Tuấn chàng trai nước Việt… Quốc Học Đồng
Khánh ở khắp nơi trên mặt đất nầy đang nghĩ
tới ngày kỷ niệm 120 năm Quốc Học và 100
năm Đồng Khánh. Cái ấn tượng thời gian
cũng có lúc thật xa vời nhưng cũng có lúc “mới
đó” trên những chặng đường ký ức. Nhưng khi
hỏi lại chính mình trong độ tuổi bảy mươi như
tôi bây giờ, rằng; “Anh là ai, hỡi gã già Quốc
Học?” thì tôi không biết phải chia sẻ như thế
nào với thế hệ đàn anh, thế hê Chiến tranh
Việt Nam của chính mình và thế hệ đàn em.
Cái “gã già” (vừa là gã học trò, vừa là hàng bô
lão) nhìn lại bảy mươi năm đời mình đã sống
và hơn năm chục năm xuất thân từ Quốc Học
là một chặng đường dài suốt một đời người. Ở
Mỹ, có những tên gọi đặc biệt cho từng thế hệ
như thế hệ trước Thế chiến thứ hai là Thế Hệ
Lặng Thầm (Silent Generation), trong chiến
tranh là Thế Hệ Lạc Loài (Lost Generation)
và sau chiến tranh là Thế Hệ Trỗi Dậy (Baby
Boom Generation). Có lẽ thế hệ Chiến tranh
Việt Nam chúng tôi tương đương với “Thế Hệ
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Lạc Loài” và nếu tự mình chọn một cái tên
thật “chín” cho thế hệ của mình, tôi sẽ chọn
một tiêu đề có nội dung sát với thực tế của một
chàng Quốc Học gian nan như chính mình:
“Thế hệ đứt gióng loại đòn triêng”. Hay là một
thế hệ “nửa đường gãy gánh”!
Nhìn lại những bạn Quốc Học cùng thời,
cùng cấp lớp với mình thì hơn một nửa đã ra
đi. Chết vì chiến tranh, chết vì bệnh tật, chết
vì bi phẫn, chết vì nghèo đói và chết vì… hết
kiếp! Số đang sống thì sau những cơn đau dài
của đất nước và con người số bạn suông sẻ,
toại nguyện về công danh sự nghiệp và hạnh
phúc vẹn toàn chưa đủ đếm trên đầu ngón tay.
Trên lối về ký ức
Bằng hữu thân thương trong ban chủ
trương biên tập Tuyển Tập Kỷ niệm 120 năm
Quốc Học đề nghị viết dăm mười trang tự sự
để nhìn lại những chặng đường đã qua của
gã Quốc Học chính mình. “Việc người thì
sáng, việc mình thì quáng” là bệnh chung của
những tay viết tự truyện. Cũng như vẽ ma thì
dễ, vẽ người thì khó vậy. Lại nữa!“Huế mền”
với nhau thì chuyện đời của mỗi con nhà Huế
thường rõ ràng ràng như một trang sách mở
rộng. Bay với khói sương như “Huế ơi sương
tím chiều phai nắng. Em về mô áo trắng lạnh
sân trường…” chỉ là những giọt mưa vàng
mơ kiểu Huế. Nhưng kiếp học trò Huế thiệt
tình thì chuyện đi học với thầy, cô nào; thi cử
mấy lần đậu hay rớt ra sao; ra đời phất cờ nên
nỗi hay lận đận chuyện áo cơm… mô phải là
chuyện chiến trường hay mật khu khuất mắt
dân gian mà viễn mơ huyền thoại. Thế nhưng
trong cái rõ ràng ràng như ban ngày ban mặt
đó vẫn có những góc khuất mà cụ Nguyễn Du
đã diễn tả đầy hấp dẫn… dễ sợ là “đoạn trường
ai có qua cầu mới hay”!
Tháng 7 năm 1982, tôi xa Huế trong lứa
tuổi gần gần với “tứ thập nhi bất hoặc”. Nghĩa

là có cả tuổi trẻ và tuổi thành nhân chia hạnh
phúc và gian nan cùng với Huế.
Ra đi là làm lại cuộc đời. Một sự làm lại
không phải từ đầu, cũng chẳng phải từ đuôi
mà nửa đường… trở vai, đổi gánh.
Bắt chước Mẹ tôi và người làng Liễu Hạ
nói vè, nói lối với bà con ở làng cho vui miệng,
rằng là:
Nửa đàng đứt gióng loại đòn triêng,
Gióng đứt nối gióng, triêng niềng mà đi.
Nỗi xúc động theo tôi cả một đời về cái
nghệ thuật và văn hóa ứng xử bình dân mà
thâm trầm bền bĩ là thái độ sống: Dẫu cho
nửa đường có tan hàng, đổ vỡ thì cũng cứ
thản nhiên và kiên trì vươn lên “gióng đứt nối
gióng, triêng niềng mà đi”. Tôi đã nối chiếc
gióng bị đứt trên đường sự nghiệp mà cụ thể
là sự học cũng như nghề dạy học của mình
không tròn trịa đi hết vòng trước sau như dự
ước. Và tôi đã niềng chiếc đòn gánh bị gãy
trên đường sống còn mà cụ thể là gia đình và
tương lai của con cái mình.
Ba mươi lăm năm nhìn lại khi tôi đang
đứng bên ni đồi hoàng hôn, thoáng nhớ,
thoáng quên. Những mảng đời có chỗ lành
lặn, có chỗ rách tươm, có chỗ lốm đốm nhiều
mảnh vá màu không gian vô biên và thời gian
không tên tuổi.
Sau những bước ra đi, tôi đặt chân đến Mỹ
lúc 10 giờ đêm ở phi trường Baton Rouge, tiểu
bang Louisiana. Cơ quan bảo trợ gia đình bảy
người chúng tôi bước đầu làm quen với xứ Mỹ
là Hội Chiến Sĩ Baton Rouge. Người đầu tiên
đón ở cầu thang phi trường, ôm vai tôi và vuốt
đầu các cháu là bác Nguyễn Văn Chuân, gốc
Truồi, thân phụ của Dũng cũng là bạn một
thời Quốc Học.
Tám tháng đầu ở Baton Rouge tôi làm đủ
nghề. Sau một tuần đến Mỹ, tôi được anh Lê
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Bá Khiếu (cơ quan USCC) dẫn đi xin việc. Lần
đầu phỏng vấn cho công việc phụ giáo (teacher
aid) tôi được nhận với tiền lương 5 đô la rưỡi
một giờ (thời điểm 1982 giá 1 gallon xăng là
70 xu. Giá xăng hôm nay, tháng 6-2016, là 4.85
đô la một gallon.) Thế nhưng trong khi quý
ông vỗ tay đưa tôi đi làm thì mấy bà khuyên
nhà tôi là không nên để tôi đi làm với lí do:
“Qua Mỹ phải chịu khó vừa đi học vừa đi làm
vài ba năm đầu để làm quen với ngôn ngữ và
huấn luyện một nghề cho vững tay đã. Nếu
ham làm cho có tiền liền thì sẽ chịu kiếp làm
thuê, lương thấp suốt đời.” Tôi đã vừa làm đủ
nghề, vừa đi học. Từ đánh cá ở Biloxi đến chùi
nhà, làm vườn, kiêm luôn cả thợ mộc, thợ nề,
đủ nghề thợ đụng.
Nước Mỹ thường được mệnh danh là
“vùng đất của cơ hội”. Nhưng cơ hội cũng như
thuyền qua sông, có thuyền có bến, nhưng
không chịu dấn thân xăn tay chèo chống thì
dẫu cho đợi đến hồi bóng xế trăng lu cũng
không tới được bến bờ.
Sau hơn tám tháng, tôi di chuyển gia đình
về California. Tiểu bang California là một trong
50 tiểu bang của Mỹ. Diện tích Cali (423.970
km2) lớn hơn nước Việt Nam (329.560 km2)
và nếu tách riêng ra thành một nước thì bang
nầy có nền kinh tế tương đương với một nước
giàu hàng thứ năm thế giới như nước Anh.
Cali là tiểu bang có đông người Việt Nam nhất
trên thế giới và đây cũng là vùng đất hứa cho
những cho những sinh viên già, có con cái còn
vị thành niên như gia đình tôi.
Về California, tôi có cơ hội thuận lợi để có
thể biến giấc mơ được học hành cao hơn của
mình thành sự thật. Khẩu hiệu “phát động đầy
khí thế” cho cả nhà tôi lúc nầy là “chống nạn
mù chữ”!
Nội dung cụ thể của ý hướng này là một
khi đã qua Mỹ rồi thì phải biết nói tiếng Anh
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và không quên tiếng Việt. Thế hệ trẻ, hàng con
cái của chúng tôi mà ra đời chưa tốt nghiệp
được 4 năm Đại học (bachelor - cử nhân) thì
coi như chưa chống được “nạn mù chữ.” Tôi
quý cái học vô vàn vì ngày xưa trên quê hương
Việt Nam, con nhà hàng cô chiêu, cậu ấm; con
cha cháu ông, mới mon men có cơ hội đi ra
nước ngoài du học. Còn như hàng dân giả của
chúng tôi ở quê lên Huế học thì dẫu cho là ở
trong những giấc mơ hoang tưởng nhất cũng
hiếm người mơ là có ngày mình hay con cháu
của mình được du học. Bây giờ, với sự “tình
cờ” của lịch sử, gia đình tôi đang ở Mỹ mà con
cái không vào được Đại học thì sẽ đáng buồn
hơn là ở trên quê hương mà mù chữ. Lô an ủi
là các cháu nhà tôi đều đã chống được “nạn
mù chữ”!
Đến Mỹ, một quốc gia có nền giáo dục
mang tính đại chúng cao nhất thế giới, ước
mơ đi học lại bừng dậy trong tôi. Không có lứa
tuổi nào là giới hạn hay hoàn cảnh kinh tế nào
là bế tắc cho việc đi học tại Hoa Kỳ.
Tâm lý trị liệu
Ấn tượng đầu tiên và sâu sắc nhất của
tôi trong thời gian đầu sống trên đất Mỹ là xã
hội xứ nầy không có thế giới của người điên,
người khùng ở trần chạy rông ngoài đường
như hình ảnh Thằng Vui, Mụ Doái, Mụ Gái
Tàn… mà ai cũng xót xa nhìn thấy trên những
nẻo đường xứ Huế của mình. Những người
được hay bị đưa vào các nhà thương điên kiểu
nhà thương Biên Hòa thường là “một đi không
trở lại” vì đã bị bệnh tâm thần hành hạ quá lâu
ngày không phương cứu chữa.
Những ngày đầu làm thông dịch viên
(Anh Việt) cho bệnh viện tâm thần (Mental
Health) ở Sacramento, Stockton… tôi có dịp
tiếp cận với cả bệnh nhân và thầy thuốc.
Bệnh nhân thì có nhiều bệnh trạng khác
nhau nhưng tới mức độ điên trầm trọng
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(schizophrenia) như các bệnh nhân ở nhà
thương Biên Hòa thì rất hiếm. tôi cố tìm
hiểu cặn kẻ nguyên nhân và lý do khác biệt
về hai hiện trạng chứng bệnh tâm thần giữa
hai xã hội Việt và Mỹ thì thấy được rằng:
Bệnh tâm thần thì nguyên tắc theo dõi phòng
bệnh và tiến trình trị liệu quan trọng hơn là
chữa bệnh. Tại Hoa Kỳ, bậc thang chẩn bệnh
từ nhẹ như căng thẳng (stress) đến trầm cảm
(depression) là một quá trình trị liệu rất công
phu và vi tế. Các doctor (tôi tránh dùng chữ
“bác sĩ” như trong y khoa phổ thông) có ba cấp:
Các nhà Tâm Lý Học (Psychologist), Tâm Lý Trị
Liệu (Psychotherapy), Thần Kinh (Psychiatrist)
đều có sự phân công và sắp xếp theo tính chất
bệnh lý và nhu cầu chữa trị. Nhưng chỉ có
Psychiatrist là có quyền trực tiếp ra phái cho
thuốc bệnh nhân mà thôi.
Trên thị trường y dược phương Tây, các
loại thuốc phòng ngừa và chữa trị bệnh tâm
thần rất đa dạng và phong phú nên phần đông
các bệnh nhân tâm thần thoát được giai đoạn
căng thẳng và trầm cảm lâu ngày có khả năng
dẫn tới điên loạn. Tại Việt Nam có hai nguyên
nhân dẫn tới tình trạng điên loạn mãn tính
không còn khả năng chữa trị một khi bệnh
nhân được mang đến bệnh viện điều trị.
- Nguyên nhân thứ nhất: Truyền thống
văn hóa. Bệnh nhân tâm thần người Việt trong
giai đoạn khởi phát thường rất ngại chia sẻ
hay tìng nguyện tìm bác sĩ chữa trị vì sợ “mất
mặt” hay bị dán nhãn hiệu đầy tiêu cực như:
Dở chứng, mát, chạm điện, bất bình thường,
khùng, điên… Cho nên khi mang tới bệnh
viện xin điều trị là bệnh trạng đã đến giai đoạn
trầm trọng, hệ thần kinh bị phá hủy, tâm lý
cuồng loạn và thể xá tàn tạ.
- Nguyên nhân thứ hai: Các bác sĩ chuyên
môn tâm thần người Việt thường do bác sĩ
y khoa tổng quát “kiêm nhiệm” hoặc không
được đào tạo chuyên hóa về lãnh vực tâm

thần. Thêm vào đó, nguồn thuốc men chữa trị
bệnh tâm thần thiếu thốn hay thiếu đa dạng
cho từng nhu cầu cụ thể nên không phát huy
được tác dụng chữa trị.
Nửa đời qua Mỹ cho đến bây giờ tôi vẫn
hằng ấp ủ một giấc mơ. Đó là ước mong làm sao
mình góp phần nhỏ bé của mình – giấc mộng
con – và bằng hữu cùng chí hướng vào một giấc
mộng lớn. Đó là ước mong làm sao đưa được
kiến thức và phương tiện khoa học để thay cho
cái thế giới thầy pháp, thầy bùa đem “âm binh”
ảo ảnh, bùa chú viễn vông và tàn nhang, nước
thải cầu may vào việc trừ khử tà ma yêu quái để
chữa trị cho người mắc bệnh tâm thần trước
khi đưa họ vào nhà thương điên kiểu Biên Hòa
hay một hệ thống tương tự.
Nhìn về hiện thực Việt Nam với khả năng
trị bệnh tâm lý, tâm thần, tuy nhà trường đã có
môn Tâm Lý Học từ những năm 1950 nhưng
đây chỉ là một môn học về lý thuyết như triết
học, chưa có áp dụng thực tế vào việc chữa
bệnh tâm thần.
Mãi đến năm 1990 Việt Nam mới có Hội Tâm
lý Sư phạm Khoa học (The Vietnam Association
of Psycho – Pedagogical Science) được thành lập
và trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội
Chuyên khoa về Bệnh Tâm Thần Thế Giới (The
World Mental Health Federation). Năm 1993
Học Viện Tâm Lý (Institute of Psychology) ra đời
tại Hà Nội là một bước tiến quan trọng về sự
tiếp cận của Việt Nam với cộng đồng Tâm Lý
Trị Liệu toàn cầu.
Trở lại với tinh thần hội nhập vào một
cộng đồng quốc gia mới, mỗi người khì đặt
chân tới Mỹ, đối diện với thực tế và tự lượng
sức mình sẽ tự chọn cho mình một mục đích
và ưu tiên riêng. Riêng cá nhân tôi và gia đình
khi còn ở Việt Nam, tuy cũng bị dập vùi sóng
gió như ai, song bù lại, nhờ có chút lanh tay
lẹ mắt giữa thời buổi tranh tối tranh sáng nên
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cuộc sống kinh tế gia đình cũng tương đối “xu
hào rủng rỉnh” nhưng chưa đến nỗi làm “Mán
ngồi xe” như những nhân vật xã hội buổi giao
thời của Trần Tế Xương!
Mục đích ưu tiên của tôi từ những ngày
đầu tới Mỹ là đặt nhu cầu giáo dục lên trên
kinh tế, cố làm hết sức mình để nắm bắt cơ
hội học hành cho con cái và cho chính mình.
Và, tôi đã mang túi sách vở trên lưng làm
“sinh viên râu, mau hiến thân duới cờ…” đùa
vui với tuổi trẻ học đường trên các sân trường
Đại học Mỹ.
Có dịp tiếp cận với thực tế cộng đồng
người Việt và chuyên sâu vào lãnh vực tâm
lý xã hội, tôi nhận ra rằng, cái nguyên lý “đời
là bể khổ” của nhà Phật là bình đẳng và phổ
quát. Nghĩa là nguồn “phiền não không cùng
tận” không chừa một ai. Xã hội càng văn minh,
truyền thông càng nhạy bén, vật chất càng dồi
dào, kỹ thuật càng siêu đẳng thì tâm thức và
tình cảm con người càng có nhiều nguy cơ bị
khốn đốn trong vòng vây của nhu cầu, đòi hỏi,
ngộ nhận, phân hóa và xung đột. Có thể nói
tập thể các cộng đồng người dân di cư từ các
quốc gia trên khắp thế giới vào nước Mỹ là đối
tượng có khả năng gặp nhiều “phiền não” cao
nhất do sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, xã
hội, nghề nghiệp… trong quá trình hội nhập.
Tập thể người Việt mới nhập cư lại càng có
nhiều tác động tâm lý nội tại hơn so với các
nhóm dân tộc khác vì dấu tích và di lụy của
một quá khứ chiến tranh, một hiện tại ly tán
và một tương lai chưa định hướng. Cũng là
một người Việt mới nhập cư, tôi âm thầm chia
sẻ những trải nghiệm của bà con mình. Tôi cố
vươn lên tìm một cách thế nào đó trong khả
năng và tầm tay giới hạn của mình để giúp
chính mình và tương trợ những đồng hương
thân thương trong hoàn cảnh quá mới mẽ và
bức thiết này.
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Trong xã hội Âu Mỹ giữa thời đại mới,
chìa khóa để mở cánh cửa chuyên môn là sự
tìm hiểu, học hỏi và suy luận. Có thể nói, từ
những ngày đầu bước chân lên đất Mỹ cho
đến ngày hôm nay tôi vẫn là đứa học trò nhặt
lá – dăm ba lá rơi và lác đác lá xanh – trong
những khu rừng kiến thức bạt ngàn của lý
thuyết và thực tế trong suốt 34 năm giữa xã
hội Hoa Kỳ.
Tốt nghiệp Thạc sĩ Xã hội (Master of
Social Works) năm 1987 tại Đại học CSU tại
Sacramento, tôi vừa làm việc toàn thời gian
cho chính phủ vừa tham khảo học hỏi chuyên
ngành Tâm lý Trị liệu (Psychotherapy). Qua
môi trường làm việc thực tế, kết hợp với sự
trải nghiệm tâm lý và tình cảm của bản thân là
một thuyền nhân (Boat People) định cư trên
đất Mỹ, tôi có được cơ hội tìm hiểu và học hỏi.
Tôi tâm đắc với sự ví von và luận giải về những
trường hợp khủng hoảng tâm lý của cúa các
nhà tâm lý xã hội học (Social Psychologist)
phương Tây từ Elliot Aronson cho tới Erich
Fromm, Kipling Williams… về những oan
khiên trong chiến tranh và di lụy lâu dài qua
nhiều thế hệ nói chung không loại trừ một
nhóm chủng tộc riêng biệt nào.
Trong những hồ sơ tham vấn tâm lý
(counseling psychology) của người Việt tỵ nạn
thuộc thế hệ chiến tranh mà tôi được chỉ định
làm việc, có một thế vô hình như bao la và đầy
uẩn khúc của mặc cảm: Mặc cảm tự tôn, mặc
cảm tự ty, mặc cảm phản bội, mặc cảm tôi lỗi
của người Việt rất khác với các giống dân khác.
Khác vì ba điểm căn bản: (1) Văn hóa làng
xã (đối nghịch với văn hóa cá nhân chù nghĩa
phương Tây), (2) Chuộng tiếng tăm hơn là
thực tế (đối nghịch với chủ nghĩa thực dụng
phương Tây), (3) So bì hơn thua nội bộ (đối
nghịch với tinh thần cạnh tranh đại chúng
phương Tây). Những hiện tượng khổ đau, bất
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mãn, tuyệt vọng sinh ra quẩn trí, mắc bệnh
tâm thần chỉ vì chấp chặt và thương nhớ không
nguôi ngoai địa vị, tài sản, cảnh cũ, người xưa.
Ý nghĩ và cái nhìn trầm uất của những
người đã qua được xứ Mỹ thường căn cứ trên
vọng tưởng hơn là cái nhìn trực tiếp vào môi
trường thực tế quanh mình.
Xuất phát từ những sự trải nghiệm cũng
như tiếp cận thực tế và học hỏi sau 18 năm
sống trên đất Mỹ, tôi đã viết, hoàn thành và
bảo vệ thành công luận án Ph.D Tâm Lý Học
của tôi năm 2000, Đại học USC, với đề tài: The
Vietnam War and Its Psychological Aftermath
(Cuộc chiến tranh Việt Nam và những hệ lụy
tâm lý của nó). (Địa chỉ truy cập trên internet
toàn cầu: www.trankiemdoan.net English –
Thesis – Dissertation).
Có ba thế hệ người Việt ở khắp các nước
phương Tây mà đông nhất là tại Hoa Kỳ: Thế
hệ đầu tiên, thế hệ con và thế hệ cháu. Về mặt
phát triển tâm sinh lý trong môi trường sống
mới có đời sống văn hóa, ngôn ngữ và bậc
thang giá trị khác với Việt Nam, mỗi thế hệ
đều có sự khó khăn riêng của nó. Trong vai trò
giới hạn của một người làm công việc chuyên
môn trong lãnh vực tâm lý, thành viên hội
Chuyên Gia Tâm Lý Hoa Kỳ APA (American
Psychologist Association) tôi đã có cơ hội làm
việc với những thân chủ hay khách hàng gốc
châu Á mà đông nhất là người Việt, không
chỉ trong địa bàn của mình ở Sacramento mà
ở nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ.
Nhìn một cách tổng quát, mỗi người là
một cá thể riêng biệt về nhiều mặt, nhưng về
mặt tâm lý và tình cảm, mỗi nhóm dân tộc
đều có những biểu hiện rất tương tự với nhau.
Những vấn đề vô hình chung thuộc về “tâm”
như tâm lý, tâm thần, tâm cảm… của người
Việt Nam tại Hoa Kỳ thường bị đeo nặng bởi
hòn đá ám ảnh của quá khứ; chủ quan tới

mức cực đoan vì thân đang ở xứ người mà
tâm thì khép kín với “đất lề quê thói” có khi
tới mức lẩn thẩn với hoàn cảnh và lẩm cẩm
với chính mình.
Thế giới tâm lý như một ống kính vạn
hoa. Nó thay đổi nhanh trong từng chớp mắt
và uốn lượn đến chóng mặt, ngay cả đối với
người đã ở trong công việc non vài ba chục
năm như tôi cũng có khi ngỡ ngàng với hiện
tướng “thiên thượng phù vân như bạch y, tu du
hốt biến vi thương cẩu” (Mây nổi nên trời như
áo trắng; vi vút xoay cuồng ra chó xanh). Có
những trường hợp diễn biến tâm lý vừa phức
tạp, vừa nhẹ nhàng và nạn nhân của cảnh “đeo
sầu” vượt thoát ra khỏi mê cung của ngục tù
tâm lý đầy thú vị.
Ngành Tâm Lý Trị Liệu Việt Nam ngày nay
đang áp dụng phương thức Tâm Lý Ứng Dụng
(Applied Psychology). Đó là một khuynh
hướng tích cực và có hiệu quả thực tế hơn là
lối mòn chỉ đi theo lý thuyết của ngành Phân
Tâm Học (Analytical Psychology) cổ điển của
Carl Jung, Sigmund Freud, B.F Skinner…
Ngày nay tại Hoa Kỳ, hằng năm có tới
42.5 triệu người lớn (chiếm 18.2 phần trăm
toàn dân số cả nước) được biết là có triệu
chứngbị bệnh tâm thần từ nhẹ như trầm
cảm (depression) đến nặng như điên khùng
(schizophrenia). Trong số đó, tỷ số 90 phần
trăm người được chữa khỏi nhờ sự chẩn
đoán sớm và phương thức trị liệu đúng
cách đã được thoát bệnh trong ba tháng đầu
tiên. Trong lúc đó, tại Việt Nam, theo thống
kê năm 2014 có 54.500 bệnh nhân tâm thần
trên dân số 90 triệu người thì tỷ số chỉ vào
khoảng chưa tới 1% người bị bệnh tâm thần
so với 18% tại Mỹ!
Sự sai biệt quá lớn nầy có thể là một đề tài
rất thú vị cho các nhà chuyên môn trong lãnh
vực “Mental Health” tham khảo và nghiên cứu
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với mục đích y khoa và khoa học để cứu người
và giúp đời có hiệu quả hơn là vì lý do nào khác.
Riêng với kinh nghiệm bản thân, tôi có thể
xác định được một điều là khái niệm “bệnh
tâm thần” truyền thống của nước Việt mình
khác xa với khái niệm chuyên môn của cộng
đồng tâm lý thế giới khi căn cứ trên mức độ
“nặng”, “nhẹ” của người bệnh.
Có những mức độ được xem là “bệnh tâm
thần” theo tiêu chuẩn phương Tây nhưng với
phương Đông chỉ mới được xem là “chạm điện,
mát, lẩn thẩn, ngớ ngẩn…” mà thôi, chẳng cần
chữa trị gì cả.
Tôi có thể nêu ra vài ba trường hợp minh
họa nhẹ nhàng và đơn giản nhất – có thể nói
là chẳng cần trang bị vũ khí chuyên môn gì cả
– mà tôi đã giải quyết trong ngành tâm lý trị
liệu và chỉ xin được chia sẻ với một nụ cười để
theo dõi cho vui thôi bạn nhé!
Nhạc sến trị liệu
Mùa Giáng sinh tại Sacramento, tôi làm
việc với một gia đình có con bỏ nhà đi hoang
và vợ chồng sắp ra tòa ly dị. Đây là một hồ sơ
yêu cầu áp dụng tâm lý trị liệu (psychotherapy)
cho ngươì chồng. John Dewey, người chồng,
là một cựu chiến binh Việt Nam.
Lý do ly dị của cặp vợ chồng nầy là vì người
chồng thay đổi tính tình, càng ngày càng trở
nên hung hãn với vợ con. Theo lời người vợ
thì sau ngày rời chiến trường Việt Nam trở về
Mỹ, anh John Dewey đã xin giải ngũ và làm
nhân viên cho một hãng hàng không dân sự.
Sau ngày từ giã chiến trường, anh trở nên ít nói
và thường có vẻ như quay quắt về một điều gì
đang ám ảnh tâm trí. Nhiều khi anh bày tỏ mặc
cảm có lỗi là vì sao anh không bị chết như bạn
bè mà an toàn trở lại quê nhà như thế. Anh
không cho đó là sự may mắn của riêng anh mà
chỉ là một sự bất công của sự đời, cuộc chiến.
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Nếp sống lặng lẽ của Dewey thay đổi dần
qua những phản ứng hoảng hốt bất thường
như chợt có một sự ám ảnh săn đuổi anh bén
gót. Có khi đang ngồi trong nhà bình yên,
anh nhảy vọt lùi lại, mồ hôi vã ra như tắm,
ôm chầm vợ và gào lên là nghe tiếng máy bay
trực thăng, tiếng súng máy, tiếng kêu gào của
những người lính đang chết. Có lúc anh vật vã
ngồi bưng mặt khóc như trẻ thơ. Cuối cùng,
anh trở nên thô bạo. Ăn nói cộc cằn với vợ
con, cử chỉ chân tay bất chấp. Anh bị đuổi việc
vì có hành động vũ phu với bạn làm cùng sở.
Sau cuộc chiến Việt Nam, một ngành
bệnh lý mới ra đời. Đó là “Hội chứng Hậu chấn
thương Tâm lý” thường được viết tắt trong sách
vở tài liệu y khoa tâm bệnh học là PTSD (Post
Traumatic Stress Disorder). PTSD là một căn
bệnh tâm thần tạo nên bởi sự ám ảnh quá sâu
đậm và có tác dụng tâm lý dữ dội. Nguyên
nhân là vì người bệnh đã trực tiếp chịu đựng,
chứng kiến hay bị ảnh hưởng dây chuyền về
một hay nhiền biến cố khủng khiếp trong
đời sống như cảnh đâm chém, giết nhau, tra
tấn, tàn phá, hãm hiếp, tranh đoạt, tấn công...
Cảnh khủng khiếp xẩy ra như một tiếng nổ
phá tung bức tường vô hình bảo vệ sự bình an
của tâm thức. Sau tiếng nổ ấy, tâm lý người
bệnh không còn như xưa. Vết thương của
biến cố lẩn khuất đâu đó thường đột ngột
trở về, có khi chỉ trong nháy mắt (flashback)
nhưng đã hành hạ tinh thần và thể xác người
bệnh một cách nghiêm trọng sau đó. Dewey
là một con bệnh PTSD trầm kha!
Lần đầu gặp John Dewey, anh tỏ ra lạnh
lùng như đá. Theo bài bản của khoa tâm lý
trị liệu, tôi phải mở cho được cánh cửa tâm lý
bí mật của khách hàng để thu thập dữ kiện và
đánh giá bệnh trạng. Tiếp theo lần gặp sau,
tôi cũng chẳng thu lượm được gì thêm về nội
dung tâm lý của anh ngoài những câu chuyện
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kể chung chung về cuộc chiến và con người,
đất nước Việt Nam mà anh đã trải qua hơn
bốn năm.
Lần thứ ba, tôi đổi cách thu thập dữ kiện.
Tôi theo phương pháp “thính thị làm hưng
phấn tâm lý” của Eric Galloway bằng cách
mượn và treo một bức tranh đoàn máy bay
trực thăng đang tải thương và mở những bản
nhạc nhẹ thời chiến thế hệ 60. Phản ứng đầu
tiên của Dewey khi mới bước vào văn phòng
là đứng sững nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Rồi anh ta day qua nghe nhạc và hỏi bằng
giọng thì thầm: “Có nhạc Việt Nam không?”
Tôi gật đầu, đổi băng “nhạc lính”. Những bài
hát nghe quen một thời (nhạc sến?!) bủa vây
trong bom đạn làm tôi bị dính vào một cảm
giác quen thuộc, sống lại một thời quá khứ.
Âm thanh có khi trôi nổi, hoảng loạn, dật dờ,
sắc nhọn, hư ảo... nhưng có sức khơi gợi một
chân trời quá khứ vế thân phận bọt bèo cù con
người giữa gọng kìm cuộc chiến. Ngồi trên
xứ Mỹ mà tâm thức khơi vơi trôi dạt về một
phương trời cũ. Lạ thay, bên cạnh tôi, John
Dewey cũng ngồi lặng yên với dáng vẻ và đôi
mắt sâu thăm thẳm hồi tưởng như thế. Tôi
đang “phỏng vấn” người lính cũ bằng cái tâm
cảm thông yên lặng. Chúng tôi hỏi và trả lời
qua cơn lũ suối nguồn âm thanh “sến” một
cách kỳ bí. Kể cả những vấp ngã và luyến láy
vô duyên hay sự bốc đồng diễn cảm tài hoa
trong giọng ca thanh thanh non nớt, khàn
khàn thuốc lào hay nhão nhoẹt làm dáng của
những “danh ca nhạc sến” một thời cũng dẫn
cảm xúc và tưởng tượng của chúng tôi như
sống thực về một chân trời cũ.
Những bản nhạc quen thuộc, một thời
đã được hát đi hát lại quen tai như chuyện
thường ngày ở huyện, mở vào lối mòn hay
thói quen nào đó của cảm quan nghệ thuật tuy
khác nhau ở phương tiện và khái niệm, nhưng

chung chung ai cũng có.. Có người khen hay
vì tai họ nghe hay. Có người chê “sến” vì tai
họ quen nghe những gì khác sến. Nhưng với
chúng tôi thì đấy là chỉ dấu của phương tiện
âm thanh tạo ra phản ứng có điều kiện như
tiếng kồng Pavlov. Dewey và tôi đã cùng một
thời tai cùng nghe tiếng nhạc ấy trộn lẫn với
tiếng máy bay gào thét và bom đạn quanh
mình. Khi nghe, chúng tôi không nghe nhạc
đơn thuần mà cùng nghe một bản giao hưởng
của âm thanh và ký ức.
Những lần gặp sau đó, Dewey thổ lộ tâm
sự riêng với những bức xúc, dằn vặt, trầm
cảm, tuyệt vọng, ước mơ của đoạn đời đã qua
và những bóng ma của quá khứ đang ám ảnh.
Dăm bản nhạc “sến” (?!) và vài hình ảnh quá
khứ đã góp phần đắc lực giúp tôi mở đường
tìm hiểu tâm lý biến chuyển của Dewey. Khi
đã xác định được vấn đề và nguyên nhân tạo
ra vấn đề thì những bước tiếp theo nhằm giải
quyết vấn đề chỉ còn là yếu tố thời gian.
Văn hóa trị liệu
Tôi nhận hồ sơ báo cáo về trường hợp “xâm
phạm tình dục trẻ em” của can pham người châu
Á. Đọc lướt qua hồ sơ: Người báo cáo là tổ hợp
luật sư của cha mẹ nạn nhân. Bị cáo là một người
đàn ông Việt Nam 62 tuổi, không nói được tiếng
Anh, chưa có tiền án. Nạn nhân là một thằng
bé Mỹ trắng, thiếu một tháng đầy năm tuổi. Nó
học mầm non mẫu giáo buổi sáng, buổi chiều
được gởi trẻ tại nhà riêng của người đàn ông bị
cáo vì cha mẹ bận làm việc toàn thời gian. Nội
vụ tóm tắt là: Một người đàn ông Việt 62 tuổi,
tạm gọi một tên không dính tới hồ sơ thực tế là
Nguyễn Văn Tốt, cư ngụ tại Mỹ chưa tới ba năm,
đã nhiều lần có hành động xâm phạm tình dục
với thằng bé da trắng và hai đứa cháu của ông ta
bằng cách dùng dao dọa giết nếu các nạn nhân
không nghe theo lời dụ dỗ liên quan đến chuyện
thỏa mãn dục tính của ông ta.
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Nếu bị cáo không chứng minh được sự vô
tội của mình và bị hệ thống tòa án và luật sư Mỹ
chằng chịt như rừng ở xứ Cờ Hoa nầy đưa đến
phán quyết rằng: “Có tội – Guilty” thì bản án tù
tội sẽ nghiêm trọng không lường hết được.
Theo thủ tục quy định, người thụ lý hồ sơ
phải trực tiếp tìm gặp ngay nạn nhân riêng rẽ
để tiến hành điều tra nội vụ. Tôi đến nhà trẻ
Honey Child Care đang giữ Dany từ sau ngày
nó bị “xâm phạm tình dục” để trực tiếp quan
sát và phỏng vấn theo yêu cầu nghề nghiệp.
Khi vừa đến nơi, tôi đã thấy cha mẹ của
Dany có mặt ngoài phòng đợi. Tôi chỉ chào
qua loa và yêu cầu ban giám đốc cho tôi gặp
cháu bé tại phòng riêng của nhà trường. Cha
mẹ nạn nhân yêu cầu được có mặt trong lúc tôi
phỏng vấn trực tiếp với Dany tại phòng riêng,
tôi từ chối. Theo luật, đứa bé có thể yêu cầu
thầy giáo hay nhân viên nhà trường hiện diện
trong cuộc phỏng vấn, nhưng chỉ dự thính chứ
không được hỏi nạn nhân; thân nhân không
được quyền có mặt. Bị từ chối, thế mà cha mẹ
bé Dany vẫn tiến tới xen vào việc tiến hành
điều tra đang diễn ra. Tôi cố tránh, nhưng
người cha đã đến chận trước lối vào phòng nói
một cách tha thiết mà lịch sự:
- Thưa ông, tôi xin lỗi. Tôi không có ý xen
vào công việc của ông đang tiến hành. Nhưng
tôi chỉ muốn làm cho công việc điều tra của
ông dễ dàng hơn…
Tôi hỏi nhanh:
- Thưa ông, vậy tôi có thể giúp gì được ông ạ?
Người cha xua tay:
- Không, không, chúng tôi chỉ muốn gởi
ông bản dịch tường trình của FBI (Cơ quan
Điều Tra Liên Bang) về cuốn băng có thu hình
trực tiếp các trường hợp xâm phạm tình dục.
Ngạc nhiên, tôi hỏi nhanh:
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- Ai thu hình vậy, thưa ông?
Người cha trả lời càng làm tôi ngạc nhiên
hơn:
- Từ máy quay phim tự động đặt trong
nhà. Chính con trai của can phạm đã giao nộp
cuốn phim.
Tôi tiếp nhận bản dịch ra tiếng Anh và dĩa
thu hình sao lại cuốn phim.
Trong phòng thí nghiệm riêng của nhà
trường tiểu học mà các cháu nạn nhân đang
theo học, tôi phải xem kỹ lại nội dung các sự
việc trong cuốn phim trước khi phỏng vấn các
nạn nhân.
Những đoạn phim có liên quan đến nội
vụ, trước hết là hình ảnh ông già Tốt tắm cho
hai thằng cháu nội và thằng bé Dany. Ông kỳ
cọ cho cả ba đứa bé trai và mỗi lần đụng đến
bộ phận kín riêng của chúng, ông cười đùa
hồn nhiên, rồi đưa tay túm lấy “của quý” của
mấy thằng cháu để khoác nước lên và rửa ráy
kỹ hơn. Có lẽ vì hơi tò mò một chút cái “của
Tây” nó khác “của Ta” như thế nào, già Tốt
chịu khó bọt nặn thằng bé Dany hơi kỹ hơn
một chút và cười hềnh hệch, rồi đem túi khôn
truyền khẩu của dân tộc ta ra làm tiêu chuẩn
bình luận, rằng: “Hì hì! D... ái đen mạnh cọ,
d...ái đỏ mạnh cày. Thằng Mỹ con nầy giống
tốt!” Những mẫu hình chuyển qua phần mà
cơ quan điều tra cho là “nghiêm trọng” vì
những dòng văn và đoạn văn dịch in đậm và
xiên. Trong hình, ông Tốt cầm một cây dao,
làm điệu bộ như chuẩn bị cắt của quý của mấy
thằng nhóc, nhất là thằng Dany không chịu
làm theo lời ông mà cứ giương mắt ếch ra
nhìn. Tiếng ông già Tốt nói rặt giọng Huế thu
được trong dĩa lưu phát ra nghe rất rõ:
- Dzu (you) ít (eat) bô cu (beaucoup) thì ô
kê. “No” bô cu, thì “no” ô kê. Còn ăn ngã ngớn
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thì ôn cắt phứt chim tụi bay (cut your things)
đem ra xào nhậu ba-xi-đế liền...

kia...” như đã thấy trong phim và nghe trong
băng thâu.

Liếc nhanh qua bản dịch tiếng Anh, tôi vừa
hoa cả mắt vì người dịch chẳng hiểu gì ý người
nói; vừa cảm thấy xót xa vì tai bay vạ gió ở đâu
ùn ùn kéo tới do ngôn ngữ bất đồng. Người
dịch – ký tên bên dưới là Jenny Nguyen – hẳn
là một người trẻ thuộc thế hệ người Việt thứ
hai trên đất Mỹ, nên dẫu có lưu loát về tiếng
Việt đến mấy thì khó mà hiểu được cái “mốt”
nói tiếng Anh, tiếng Tây xen lẫn với tiếng Việt
như ông Tốt thuộc thế hệ học sinh ngữ Anh,
Pháp nhập nhằng trên quê hương một thời đi
học. Bởi thế, người dịch đã diễn ra tiếng Anh
đại ý: “Làm tình ít bú cu thì tốt. Chẳng bú cu
thì không tốt. Ăn xong, nằm ngữa ra để tao cắt
chim đem xào uống rượu liền!” Lời dịch quýnh
quáng không những sai lạc mà còn phản lại ý
của người nói; cộng thêm với hình ảnh ông
già Tốt cầm cây dao lăm lăm hết dọa hai thằng
cháu của ông, đến dọa thằng Dany cũng đủ
làm cho người Mỹ lên cơn kinh hoàng vì “thủ
đoạn gian ác” của tay tội phạm xâm phạm tình
dục trẻ con.

Bước kế tiếp của cuộc điều tra là đến gặp
gia đình ông Tốt. Gặp ông, tôi hơi ngờ ngợ vì
so với dáng linh hoạt của ông trong cuốn phim
mà tôi vừa coi, trước mắt tôi là một ông già hốc
hác, mặt xanh xám, mắt trũng sâu, tóc bạc rối
bời bơ phờ. Vâng, nhưng đúng là ông Tốt khi
ông lên tiếng:

Trong một đoạn phim khác, ông già Tốt
tắm rửa cho ba thằng con trai. Đứa nào ông
cũng kỳ cọ sạch sẽ bộ phận riêng và có khi ông
còn vuốt ve nói năng đùa giỡn với cả ba thằng
bé. Lại thêm một lần nữa, sự suy diễn rằng,
nghi can đã “cố ý va chạm, vuốt ve, xâm phạm
bộ phận sinh dục của nạn nhân...” càng làm
cho ông già Tốt có khả năng trở thành một thứ
“quỷ Râu Xanh” trước mắt giới thẩm quyền và
chuyên viên bảo vệ trẻ em, phần lớn suy diễn
khá cực đoan khi cần bảo vệ trẻ em bị nạn,
trên đất Mỹ.
Nội dung phỏng vấn ba đứa trẻ con chẳng
cho thêm dữ kiện nào mới ngoài sự xác định:
“Ông ấy rờ tôi chỗ nầy. Ông ấy thọc lét tôi chỗ

- Dạ đúng, tôi là Nguyễn Văn Tốt, từ Việt
Nam qua Mỹ được hai năm, mười một tháng,
bốn ngày...
Nói tới đây, ông Tốt ngồi phịch xuống nền
nhà, hai tay ôm đầu, giọng kéo dài run run
như vừa rên, vừa nói qua tiếng nấc đầy vẻ uất
nghẹn:
“Úi! Cha mẹ ơi là cha mẹ. Tụi hắn nói tui
hiếp dâm thằng con nít 5 tuổi. Trời đất lại có
chuyện ‘mèo đẻ ra trứng, lợn đẻ ra hổ mang’
như kiểu đó sao ông hè?! Tui thương thằng
nhỏ như sáp cháu nội tui. Tui nói tào lao xị
đế để dọa cho hắn ăn cơm cả thấy hắn ốm
tòng teo tội nghiệp. Ai ngờ ra nông nỗi nầy.
Còn mặt mũi chi mà dám nhìn bà con, thiên
hạ nữa. Ui chao! Nhục nhã không chịu nổi thì
chắc tui phải uống thuốc chuột mà chết thôi.
Ông ơi! Xin ông cứu tui với! Cứu tui với...”
Giọng ông Tốt khàn khàn như tiếng khóc
không thành hình. Suốt mười mấy năm thường
xuyên đối diện với cảnh kêu oan của những
nghi can trong quá nhiều trường hợp tương
tự, tưởng lòng tôi sẽ trở thành thản nhiên chai
đá. Nhưng tiếng than “mất mặt không dám
nhìn bà con thiên hạ” của ông Tốt trên đất Mỹ
xa xôi nầy làm tôi xúc động mạnh khi nhớ về
quê hương làng xóm. Nơi đó, tiếng chào cao
hơn mâm cỗ, ăn miếng giữa làng bằng sàng xó
bếp; nơi mà phép vua thua lệ làng của nền văn
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hóa làng xã vẫn còn đang đậm tình đất cát sau
những lũy tre xanh.
Tiếp theo, tôi phải phỏng vấn ông Tốt để
thụ lý hồ sơ. Nhưng từ trong cái “chung” sâu
thẳm tôi đã chia sẻ trọn vẹn với ông mà chẳng
cần phân bua, giải thích. Với một xã hội dân
chủ pháp trị như xứ Mỹ nầy thì pháp lý vẫn
làm đầu tàu cho đạo lý. Vấn đề còn lại không
phải là bày tỏ sự cảm thông và xúc động mà
phải làm gì và cứu ông Tốt được bao nhiêu.
Khi chia tay ông Tốt và những người con
đều là bác sĩ, kỹ sư... đang nhăn mặt nín thở
theo dõi vụ án của cha, tôi chỉ có thể nói được
một lời khuyên vắn tắt:
- Ông Tốt và các cháu bình tĩnh. Chỉ xin
nhớ cho một điều là luật pháp Mỹ không có
từ “thông cảm.” Phải đấu tận tình như chơi
“football” mới may ra gỡ rối được cho vụ nầy.
Nói cứng để làm cho bố con ông Tốt yên
tâm, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách giải quyết
để chứng minh ông Tốt là vô tội khi ông ta
thật sự có cầm dao dọa dẫm và trực tiếp rờ
mó, đụng chạm vào bộ phận giới tính của nạn
nhân.
Tôi mang hồ sơ về tham khảo ý kiến với
anh cai Nick của tôi. Anh chàng đã cho tôi
một lời cố vấn mạnh như vũ bão rằng:
- Làm sao chứng minh cho được lời cậu
bảo rằng, những lời lẽ và hành động của ông
Tốt đối với thằng nhóc Dany xảy ra thường
xuyên và rất bình thường trong sinh hoạt đời
sống văn hóa Việt Nam thì may ra mới có thể
thuyết phục được những con diều hâu luật
pháp châu Mỹ này.
Vì là một xã hội hợp chủng nên sức mạnh
của người Mỹ và luật pháp Mỹ là tôn trọng văn
hóa của các dân tộc và xem xét cẩn thận cách
hành xử khác nhau của những người xuất thân
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trong những nền văn hóa khác nhau. Những
ngày tiếp theo, tôi đã viết ra thành một tập tài
liệu nhỏ nhằm giải thích rõ ràng sự khác nhau
giữa hành động nựng nịu – âu yếm bằng lời
nói gần gũi và cử chỉ vuốt ve – con trẻ với hành
động xâm phạm tình dục trẻ con. Thậm chí,
những hành động nựng nịu đó mang tính văn
hóa Việt Nam đậm đà mà đôi khi người ngoài
không hiểu nổi hay hiểu ngược lại như trường
hợp ông Tốt. Bản văn tường trình (statement)
viết xong, tôi nhờ các em sinh viên đang học
với tôi và các cơ quan xã hội đi xin chữ ký giải
bày sự đồng tình hỗ trợ của các bậc cao niên và
các nhân sĩ trong cộng Đồng người Việt. Nghe
qua nội vụ của ông Tốt, các vị cao niên người
Việt đã tỏ ra rất nhiệt tình, sẵn sàng đến tòa án
để làm chứng biện minh cho ông Tốt, nếu cần.
Một chút tình quê hương và tấm lòng dân tộc
biểu tỏ với nhau lúc lâm nguy nơi quê người
thật là đẹp và đầy xúc động.
Phiên tòa luận tội ông Tốt được xử tại tòa
Thượng Thẩm (Superior Court) địa phương.
Từ trên bục đối chứng (testified stand), tôi có
thể nhìn thấy vẻ mặt tái xám và căng thẳng
cùng cực của ông Tốt. Bên cạnh đó là các
người con trong gia đình ông và những người
chứng trong cộng đồng người Việt. Phiên tòa
diễn ra một cách êm xuôi đến ngạc nhiên khi
công tố viên và các luật sư hai phía chỉ hỏi và
tranh biện chiếu lệ, nghe nhiều hơn nói. Cách
ứng xử với trẻ con trong khung cảnh văn hóa
Việt Nam đã gây sự quan tâm thú vị hơn là
thắc mắc đôi chối, tranh luận.

lại gần, hỏi ông đang muốn nói điều gì. Ông
thì thào:
- Nam mô Phật. Nam mô A-me-ri-ca!
Tạm kết
Thành công và thành nhân là hai tụ điểm
quan trọng nhất của một người đàn ông theo
truyền thống Việt Nam xưa nay. Nhưng thành
nhân là quan trọng hơn cả. Những trang hảo
hớn hay yêng hùng liệt sĩ thà “không thành
công cũng thành nhân” chứ không có trường
hợp ngược lại. Chưa ai hình dung ra một gã
râu mày thành công mà lại chẳng thành nhân
và trong lịch sử cũng chưa hề nghe thấy. Cho
nên, học làm người là khó nhất. Ô hay! Từ một
khái niềm vừa rất đáng tự hào, vừa đầy mộng
mơ, vừa “bâng quơ rất chảnh” như vàng Quốc
Học, ngọc Đồng Khánh… kẻ viết những dòng
này bỗng đi lan man như một dòng chảy văn
bút lạc đề. Bạn hiền ơi! Tôi vẫn đang lần mò
từng bước theo đúng cái khung dàn dựng lúc
đầu đó ạ. Nhưng tại sao tôi lại nói về mình. Dạ

thưa, đó là “đề cương” ban chủ trương biên tập
giao đó ạ. Dẫu vinh nhục, thăng trầm, những
nương nương Đồng Khánh và những du tử
Quốc Học sống xa nhà hãy nói về mình qua
kinh nghiệm làm người vì làm người – thành
nhân – là khó nhất.
Một trăm hai mươi năm đi qua. Bao lớp
hưng phế của con nhà Quốc Học đã làm cho
tên trường được vinh danh như một lò đào
luyện con người (cũng có không ít trường hợp
Quốc Học cũng là lò đào luyện nhân tài).
Ba mươi bốn năm ở Mỹ, ba mươi sáu năm
ở Việt Nam, vị chi là bảy chục!
Tuổi bảy mươi không còn bị hệ lụy với
vòng kim cô cơm áo hay công danh sự nghiệp
nữa rồi. Chàng Quốc Học đã được nhận diện
là ai giữa cuộc đời này. Quá muộn cho một sự
bắt đầu và còn hơi sớm cho một sự kết thúc.
Mai tê, trong chuyến “đi thật” còn ai mang
theo tên trường để về bên tê mà hội ngộ như
những chuyến đi chơi.
Sacramento, ngày Quốc Khánh Mỹ
4 tháng 7 năm 2016
Trần Kiêm Đoàn

Cho đến khi thư ký tòa án đọc phán quyết
“trắng án – not guilty!” cho vụ án thì ông Tốt
trông có vẻ như thản nhiên và đang đắm mình
trong một trạng thái mộng du nào đó. Miệng
ông mấp máy liên tục những tiếng gì không
rõ. Trước khi chia tay ở hành lang tòa án, tôi
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Thi ca xứ này
Trần Ngọc Cư
Quốc Học 1961 – 1964

Thực trạng thi ca tại Mỹ

T

rần Ngọc Cư sinh tại Huế, học trường
tiểu học Phú Mỹ, nay gọi là trường tiểu
học Ngô Kha (55-57), Nguyễn Tri Phương
(57-61), Quốc Học Huế (61-64). Tốt nghiệp Đại học Sư
phạm Huế ban Anh văn (65-69). Từng dạy tiếng Anh
tại Trường Trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị, Trường
Trung học Kiểu Mẫu và Hội Việt Mỹ Huế. Được học
bổng Fulbright sang Mỹ năm 1974, lấy Thạc sĩ ngành
Hoa Kỳ học (American Studies) năm 1976,và Cử nhân
Computer Science năm 1978, làm việc với các công ty
AT&T, Lucent Technologies cho đến ngày nghỉ hưu vào
đầu năm 2002.
Trần Ngọc Cư thường dịch các bài tiểu luận chính
trị, kinh tế, văn học, xã hội từ các tạp chí uy tín như
Foreign Affairs, Foreign Policy, để chia sẻ với độc giả Việt
trong và ngoài nước.
Trần Ngọc Cư hiện sống ở San Diego, California,
Mỹ.
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Chúng ta thường nghĩ rằng ở trong mỗi
tâm hồn Việt Nam đều có một thi sĩ, hay nói
cách khác, người Việt Nam sinh ra và lớn
lên trong bầu khí văn hóa ra-ngõ-gặp-thinhân. Đầu đời là những câu ca dao mẹ hát ru
con, cuối đời là câu kinh tiếng kệ, những lời
nguyện cầu, đều là thơ cả. Làm thơ và thưởng
thức thơ là một sinh hoạt trí thức phổ biến
trong nếp sống văn hóa Việt Nam. Người Việt
khi ra định cư ở nước ngoài cũng mang theo
ít nhiều hành trang văn hóa này, mặc dầu hiện
nay lòng yêu thích thi ca chỉ còn được biểu
hiện rõ nét ở những người lớn tuổi, nói chung
là những người khi rời quê hương cũng đã
được trang bị một ít vốn liếng Việt văn, tiếp
thu được từ chương trình trung học, khả dĩ
cảm nhận thấm thía khi nghe câu hát “Tôi yêu
tiếng nước tôi từ khi mới ra đời...” của nhạc
sĩ Phạm Duy. Nhan nhản trong các tạp chí
bày bán hoặc tặng biếu ở các khu thương mại
hoặc trên các báo điện tử của người Việt đều
có trang thơ. Trong các cộng đồng người Việt
rải rác trên đất Mỹ, nếu chịu tò mò một chút
chúng ta cũng có thể phát hiện một số hội thơ.
Nắm bắt được tấm thịnh tình người Việt
dành cho thi ca, nhiều lãnh đạo Mỹ, từ Bill
Clinton, đến Joe Biden, và gần đây Barack
Obama, đã trích dẫn truyện Kiều mỗi khi có
dịp tiếp xúc với lãnh đạo và nhân dân Việt
Nam.[1]
Với tình yêu nồng nàn đối với thi ca của
một tâm hồn Việt Nam, liệu chúng ta có thể
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“suy bụng ta ra bụng người” được không? Trong
bài này chúng tôi sẽ điểm qua tình hình thi ca
hiện nay tại Mỹ, hay đặt vấn đề một cách cụ thể:
Người Mỹ có còn thích đọc thơ hay không?
Nói ra thì nghe thật bẽ bàng, nhưng đối
với người Mỹ, dù là người ở ngoài đường phố
hay là một trí thức chuyên gia, thi ca là một
loại hình văn chương đang trên đường đi tới
chỗ diệt vong. Nàng Thơ đang vào cõi chết,
nhưng chẳng mấy ai “sẵn mối động tâm”. Khó
mà tưởng tượng được người Mỹ có thể sống
trong một thế giới không có phim ảnh, kịch
nghệ, hài, tiểu thuyết và âm nhạc; nhưng nếu
phải ở trong một thế giới thiếu vắng thi ca thì
họ vẫn điềm nhiên theo đuổi hạnh phúc trần
thế, chẳng có gì băn khoăn thắc mắc. Sau khi
rời ghế nhà trường, là nơi bị cưỡng chế phải
học Thơ, cả hàng chục năm trong cuộc đời
trưởng thành của một người Mỹ chưa chắc đã
có mấy ai chịu cầm lấy một tập thơ hay một
bài thơ để “thưởng thức”. Từ người lao động
đến các nhà khoa bảng, chẳng mấy ai có đủ tự
tin để kể được tên một thi sĩ lớn hiện đang còn
sống, mặc dù ai cũng có thể nói vanh vách cho
bạn nghe tên các cầu thủ, các tài tử điện ảnh,
các tỉ phú, các tiểu thuyết gia mà họ hâm mộ.
Xin đừng vội nghĩ người Mỹ không thích
đọc sách, mà nên nghĩ ngược lại. Trên ghế đá
công viên, trên máy bay, trên các phương tiện
di chuyển công cộng, số người có quyển sách
giấy hay một máy vi tính trên tay vẫn là con số
đáng kể. Mỗi lần đi xa bằng phương tiện máy
bay hay xe lửa, tôi luôn luôn có ấn tượng về
không khí yên ắng chung quanh, trong đó đa
số hành khách chăm chú đọc sách chứ không
chuyện trò trao đổi ồn ào với người ngồi bên
cạnh. Do nhu cầu đọc sách của đại chúng một
best seller (sách bán chạy nhất) được phát hành
hàng triệu cuốn là chuyện bình thường.
Nếu Nàng Thơ xứ Cờ Hoa đã chết thì ai
là thủ phạm? Văn học sử cho thấy Thế kỷ 19
vẫn còn là một thời hoàng kim của Thi ca.

Những nhà thơ như Byron và Tennyson nổi
tiếng chẳng khác gỉ các siêu sao nhạc rock
bây giờ. Theo Dana Gioia, Chủ tịch Tổ chức
Hỗ trợ Nghệ thuật Quốc gia (The National
Endowment of Arts), “[mỗi] tờ báo Mỹ đều có
đăng thơ. Vào cuối đời của thi sĩ Longfellow,
ngày sinh nhật của ông được ăn mừng như
một ngày lễ quốc gia.”[2]Các tác phẩm thơ của
Walt Whitman giữa Thế kỷ 19 được ca ngợi là
những thiên anh hùng ca của tinh thần tự do,
bình đẳng và dân chủ Mỹ.
Nhưng thế kỷ 20 chứng kiến sự ra đời của
Chủ nghĩa Hiện đại (Modernism) cùng với
các thi sĩ sáng giá nhưng bí hiểm như T. S.
Eliot và Ezra Pound. Từ đó thi ca không còn
là nhạc thịnh hành cấp cao mà càng ngày mỗi
bài thơ càng trở thành một bài toán chờ người
giải đáp. Thi ca trở thành tài sản của những
kẻ rởm đời và của các vị giáo sư. Người ta bắt
đầu cảm thấy đọc thơ cũng nhọc nhằn như
học sinh làm bài tập. Do đó, Thi ca trở thành
một bộ môn được giảng dạy chứ không còn
là một bộ môn nghệ thuật để thưởng thức.
Trong tuần báo Newsweek, số ra ngày 5 tháng
5, 2003, Bruce Hexter đã bày tỏ nỗi bức xúc
với các nhà thơ: “Là một người ham mê đọc
sách, tôi thậm ghét việc đọc thơ. Mỗi lần phải
cày qua các ngụ từ, các biểu tượng là một lần
tôi lại thắc mắc là tại sao các ông thi sĩ mắc
dịch (the damn poets) không nói huỵch toẹt
cái điều họ muốn nói ra.” Người trí thức Mỹ
đâm ra ngại ngùng khi phải ngồi giải mã một
bài thơ.
Sự chuyển biến trong đời sống văn hóa
của xã hội Mỹ trong mấy thập niên qua không
mấy thuận lợi cho thi ca. Đã xa rồi cái thời
người ta trải chiếu hoa cho các nhà thơ. Hình
ảnh thi sĩ Robert Frost được mời đọc thơ trong
ngày John F. Kennedy nhậm chức Tổng thống
đi vào lịch sử như một biểu tượng của nỗ lực
“chiêu hiền đãi sĩ,” xiển dương văn hóa, khoa
học kỹ thuật, hướng về một “tân biên cương”,
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quy tụ dưới trướng cuả mình những “người tài
giỏi nhất và thông minh nhất” (“the best and
the brightest”). Các nhà phê bình thường gọi
Chính quyền Kennedy là một Camelot, theo
tên triều đình Camelot của vua Arthur trong
huyền sử nước Anh, ở đó ý thức thẩm mỹ và
giác ngộ trí tuệ được đề cao và lý tưởng hóa.
Thi ca được coi là một loại hình nghệ thuật
đòi hỏi sự vận dụng của một tri thức tổng hợp,
theo đó người thưởng thức phải có trình độ
nắm bắt các biểu tượng, hiểu được các điển
tích, các ngụ từ mới có thể tiếp thu thông điệp
của một bài thơ và thưởng thức cái ý vị của nó.
Nhưng bước qua hai thập niên 70 và 80,
văn hóa Mỹ trở nên chân phương (prosaic)
hẳn ra so với thời kỳ hào nhoáng và đỏm
dáng của J. F. Kennedy. Tính hàm hồ, phức
tạp và nghịch lý bị thất sủng, trong khi sự
trong sáng giản dị được đề cao trong lãnh
vực truyền thông. Đây là thời đại của Ronald
Reagan, “nhà Truyền thông Vĩ đại” (the Great
Communicator), trong đó văn hóa Mỹ ôm lấy
nghĩa đen hơn là chạy theo nghĩa bóng -- the
literalization of America (chân phương hóa
nước Mỹ). Người ta đâm ra dị ứng với quan
niệm “ý tại ngôn ngoại”, ý thơ nằm ngoài
ngôn ngữ, mà trước đó thường được các nhà
thơ hiện đại rao giảng, tiêu biểu là ý kiến của
William Butler Yeats (1865-1939) cho rằng:
“Những gì có thể giải thích thì không còn là
thơ” (What can be explained is not poetry)[3]
hay như quan điểm của Archibald MacLeish
(1892-1982): “Một bài thơ phải là vô ngôn/
Như đàn chim bay qua” (A poem should be
wordless/ As the flight of birds)[4]. Cũng nên
nói thêm, trong quan niệm thi ca hiện đại, mỗi
bài thơ được coi như một hiện thể có đời sống
riêng của nó, không cần phải nói lên một điều
gì. “A poem should not mean/ But be.”[5] Lối
tư duy này về thi ca không phục vụ nhu cầu
truyền thông đại chúng (mass media) từ cuối
Thế kỷ 20 cho đến nay. Mà thực vậy, không
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mấy chính trị gia trong thời kỳ này còn trích
dẫn thơ của các thi sĩ đương thời trong diễn
văn của mình và một thiểu số rất nhỏ các thi sĩ
thành danh cũng dần dần khuất bóng trên văn
đàn. Thật vậy, thập niên 60 đã chứng kiến sự
ra đi của ba nhà thơ lớn là Robert Frost (18741963), Carl Sandburg (1878-1967) và Langston
Hughes (1921-1967); tiếng chuông chiêu hồn
của những vị này cũng là hồi chuông báo tử
cho thi ca Mỹ.
Vào khoảng thập niên 90, Nàng Thơ coi
như trút xong hơi thở cuối cùng trong văn học
Mỹ. Trong các loại hình văn nghệ hiện nay, thi
ca có số người viết vượt quá xa so với số người
chịu bỏ tiền ra mua và bỏ thì giờ ra đọc. Một
tập thơ bán chừng 30 bản (copy) được coi là
best seller. Trong đẳng cấp của các bộ môn văn
hóa, thi ca nằm gần chót bẹt, dưới nhạc cổ điển
và chỉ trên môn nhảy giậm chân (clogging)
của mấy thế kỷ trước. Tuy vậy, công bình mà
nói, thỉnh thoảng vẫn có một số bài thơ tìm
được ánh hào quang của một thời xa xưa,
nhưng phải nằm trong thân phận của một kẻ
quá giang. Chẳng hạn, bài thơ “Funeral Blues”
của W. H. Auden là một viên ngọc trong phim
Four Weddings and a Funeral. Thi ca trong
trường hợp này được ví như một loại rau được
nấu chung với những món khác cho hợp khẩu
vị, chứ ít khi được thưởng thức riêng biệt.
Có lẽ bất cứ ai cũng viết được một bài
thơ “con cóc”. Nhưng muốn thưởng thức một
bài thơ hay, theo quan điểm hiện đại, người
đọc phải có một trình độ tri thức tổng hợp và
phải có đủ đam mê. Trong thời đại thông tin
Internet này, không ai có đủ kiên trì để ngồi
đọc một bài thơ đến hàng chục lần trước khi
âm điệu thấm vào cảm quan và ý nghĩa đi vào
tâm thức. Người đọc không cho phép những
con chữ đến với mình như nước đổ lá môn,
không để lại một dấu ấn nào cả; người ta kỳ
vọng ý nghĩa một bài thơ phải triển khai mạch
lạc, vừa rõ ràng vừa xâm nhập tâm tư nhanh
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nhạy. Điều mà mọi người mong muốn là một
thể văn kể chuyện (narrative-driven), một loại
hình nghệ thuật tự đứng một mình (standalone art), không đòi hỏi người thưởng ngoạn
phải có trình độ vừa bao quát vừa sâu sắc để
nắm bắt một văn cảnh quá rộng lớn như thi ca.
Cuộc sống ngày càng đa dạng và con người
bị phân tán mỏng bởi nhiều lực hấp dẫn khác
nhau, ngay cả trong sinh hoạt văn nghệ. Điện
ảnh, âm nhạc, tiểu thuyết, kịch nghệ, thông tin
Internet và sự nở rộ các phương tiện truyền
thông bằng văn nói đã giành mất chỗ đứng
của thi ca. Đối với tuyệt đại đa số độc giả Mỹ,
có lẽ thi ca đã làm xong vai trò lịch sử của nó
và đang đi vào màn đêm dĩ vãng. Thi ca được
thiết kế cho một thời đại trong đó người ta có
đủ nhàn tản và tập trung để trau chuốt, nâng
niu, nhâm nhi từng con chữ, mà nhiên hậu đã
đưa nghệ thuật này đến dạng thức cao nhất
của văn viết. “Thi ca là nghệ thuật lựa chọn và
sắp đặt những biểu tượng theo một cung cách
có thể kích thích trí tưởng tượng mạnh mẽ
và kỳ thú nhất”, như William Current Bryant
nhận xét[6]. Thi ca trên hết là nơi tập trung sức
mạnh của ngôn ngữ, có khả năng diễn đạt mối
quan hệ thiết tha nhất giữa nội tâm và ngoại
giới. Nếu đọc những bài thơ giá trị được viết
ra trong thời vàng son của thi ca, nhiều người
vẫn cảm nhận sức mạnh đích thực của thi ca
- những bài thơ có khả năng đánh động tim
óc của người đọc trong những cách thế mà
các nhà làm phim hiện nay chỉ biết mơ tưởng
mà thôi. Thi ca là phương tiện chuyển tải con
người đến những tầng cao của cảm thức, cao
hơn bất cứ một loại hình nghệ thuật nào có thể
làm được trong chức năng này. Nhưng chính
trên đỉnh cao, thi ca trở nên cô đơn và đánh
mất người đọc, vì thi ca đòi hỏi quá nhiều ở
người làm thơ cũng như người đọc thơ.
Một nguyên nhân khác giải thích lý do
Thi ca mất tính đại chúng là các thi sĩ Hiện
đại quá chú trọng đến việc thể nghiệm các

hình thức thi ca, “nghệ thuật vị nghệ thuật”,
chứ không thiết tha chuyển tải một thông điệp
nào đó đến người đọc hay phục vụ nhu cầu
thưởng thức của họ. John Barr, một nhà thơ và
là giảng viên dạy viết văn tại Sarah Lawrence
College, New York, lên tiếng chỉ trích những
chương trình của Viện Bảo tàng Mỹ thuật
(Museum of Fine Arts), cho rằng cơ quan này
đã sản sinh ra những thi sĩ háo danh và thiếu
cá tính, “được nuôi dưỡng bởi một mạng lưới
tài trợ và bao cấp, mà người thụ hưởng khỏi
phải viết ra những tác phẩm để độc giả không
chuyên môn có thể thưởng thức và chịu bỏ
tiền ra mua”.[7]
Nàng Thơ đã chết, nhưng chẳng phải là
với “cảnh hương tàn bàn lạnh” đâu nhé. Trong
môn Văn ở trung học vẫn còn một đề tài mà
học sinh không mấy ưa, đó là Thi ca. Trong
văn giới vẫn còn lác đác một số nỗ lực, dù vô
vọng, nhằm giành lại chỗ đứng cho thi ca trên
bầu trời nghệ thuật Mỹ.
Tháng 11 năm 2003 bà tỉ phú Ruth Lilly,
87 tuổi, người thừa hưởng gia tài kếch sù của
nhà đại tư bản ngành dược Eli Lilly, đã làm
một nghĩa cử vô tiền khoáng hậu là trao tặng
100 triệu đô-la cho nguyệt san Thi Ca (Poetry
Magazine), một tờ báo có uy tín nhưng đã từ
chối đăng thơ của bà suốt nhiều năm. Nhưng
bà không lấy đó làm điều, mục đích của bà là
phục sinh một loại hình nghệ thuật đã mất hậu
thuẫn và sự quan tâm của quần chúng. Trước
khi có được quà tặng này, tờ báo trả nhuận bút
mỗi dòng thơ được đăng là 2 đô-la, dù tác giả
là một nhà thơ từng được giải Nobel đi nữa.
Sự thù lao này quả đã phản ánh lời than thở
của thi sĩ Tản Đà ở nước ta vào đầu Thế kỷ 20,
“Văn chương hạ giới rẻ như bèo.”
Dù có những tấm lòng vàng như bà Lilly,
nhưng không mấy ai tin tưởng tiền bạc có thể thay
đổi bộ mặt của một loại hình nghệ thuật không
đáp ứng yêu cầu thưởng thức của đại chúng.
Do đó, một nỗ lực khác được đề xuất là tạo
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tính tiêu khiển hoặc chức năng sử thi của Thơ
để lấy lại sự ái mộ của người đọc. Theo quan
điểm này, điều mà thi ca thật sự cần đến là một
nhà thơ có thể đạt được những thành tích mà
Andy Warhol[8] đã thể hiện trong phong trào
nghệ thuật thị giác (the visual art movement),
còn gọi là nghệ thuật quần chúng (pop art),
trong thập niên 1960. Đấy là làm cho Nàng
Thơ trở nên khêu gợi, tươi mát và dễ tiếp cận,
chứ không còn đỏm dáng, bí ẩn, và cô đơn
trên một chiếc bệ quá cao, vượt lên trên tầm
ngắm của mọi người.
Cước chú:
[1]
Năm 2000, Tổng thống Bill Clinton trích
dẫn hai câu Kiều sau đây trong tiệc chiêu đãi do
Chủ tịch nước Trần Đức Lương chủ trì: “Sen
tàn cúc lại nở hoa/ Sầu dài ngày ngắn đông đà
sang xuân.” Khi tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng
tại Washington năm 2015, Phó Tổng thống
Joe Biden trích dẫn hai câu Kiều đặc biệt có ý
nghĩa đối với tiến trình cải thiện quan hệ đối
tác giữa hai nước cựu thù: “Trời còn để có hôm
nay/ Tan sương đầu ngỏ vén mây giữa trời.”
Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tháng Năm
2016, Tổng thống Barack Obama kết thúc bài
phát biểu như gửi gắm lòng mình với giới trẻ
Việt Nam qua hai câu: “Rằng trăm năm cũng
từ đây/ Của tin còn một chút này làm ghi.”
Nghịch lý là, ngay tại Mỹ các chính khách ngày
nay không còn trích thơ trong các bài diễn văn
đọc trước hội trường hay công chúng.
[2]
Time Magazine, 7 tháng Sáu 2007.
[3]
William Butler Yeats. Nhớ lại lời cha của
ông. Trích dẫn trong Carl Sanburg, “Notes for
a Preface,” Complete Poems, 1950.
[4]
Archibald MacLeish. “Ars Poetica,”
Streets in the Moon, 1926.
[5]
Như trên.
[6]
William Cullen Bryant. “The Nature of
Poetry,” lecture [bài giảng], tháng Tư 1825.
[7]
Time Magazine, 7 tháng Sáu 2007.
[8]
Andy Warhol (1928-1987): hoạ sĩ và nhà
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làm phim, nổi tiếng với nghệ thuật đại chúng
(pop art). Ông vẽ lại hình các sản phẩm của
hãng Campell Soup, Coca Cola, chân dung
Marylyn Monroe, Troy Donahue và Elizabeth
Taylor… Ông lấy đề tài hội hoạ từ hình ảnh
của báo chí, như đám mây hình nấm do bom
nguyên tử tạo ra, hay chó của cảnh sát tấn công
những người biểu tình đòi nhân quyền. Người
thưởng ngoạn nhìn vào tác phẩm là nhận ra
ngay ông muốn nói gì, vì thế tác phẩm của ông
có sức thu hút rộng rãi. Những nhận định sau
đây của ông đối với Coca Cola cũng thường
được trích dẫn như triết lý nghệ thuật dân chủ
của ông: “Điều kỳ vĩ về quốc gia này là, Mỹ
quốc đã khởi động một truyền thống theo đó
kẻ giàu nhất cũng tiêu thụ cùng một sản phẩm
với người nghèo nhất. Nếu bạn xem TV và
thấy quảng cáo về Coca Cola, bạn sẽ biết ông
Tổng thống uống Coca Cola, Liz Taylor uống
Coca Cola, và bạn cứ nghĩ đi, chính bạn cũng
uống Coca Cola. Một chai coke là một chai
coke; không có một món tiền nào có thể mua
cho bạn một chai coke ngon hơn cái chai coke
mà thằng du côn đang uống ở góc đường. Tất
cả các chai coke đều giống nhau và tất cả các
chai coke đều ngon như nhau. Liz Taylor biết
điều đó, ông Tổng thống biết điều đó, tên vô lại
biết điều đó, và chính bạn cũng biết điều đó”.
Nguyên văn: “What’s great about this country
is that America started the tradition where the
richest consumers buy essentially the same
things as the poorest. You can be watching
TV and see Coca Cola, and you know that the
President drinks Coca Cola, Liz Taylor drinks
Coca Cola, and just think, you can drink Coca
Cola, too. A coke is a coke and no amount of
money can get you a better coke than the one
the bum on the corner is drinking. All the
cokes are the same and all the cokes are good.
Liz Taylor knows it, the President knows it, the
bum knows it, and you know it.”
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Sông Bạch Đằng
- Một chiến trường xưa
hiển lộ dần...
Tác giả: Lauren Hilgers
Dịch giả: Trần Ngọc Cư

L

ời Ban Biên tập: ARCHAEOLOGY là tạp

Việt Nam, thì đó là do ở cách hiểu, cách nhìn từ những

chí chuyên ngành về khảo cổ học của

nguồn tư liệu nghiên cứu khác nhau mà nhóm Kimura

Viện Khảo Cổ Hoa Kỳ - Archaeological

et al. có được.

Institute of America, phát hành phiên bản đầu tiên
từ hơn 65 năm trước. Bài viết “An Ancient Battlefield
Emerges” được đăng trong tạp chí Archaeology số
March/April 2016 là bài báo cáo về một đoạn trong
chuỗi nghiên cứu về Hốt Tất Liệt & các vụ xâm lược
của quân Nguyên vào thế kỷ 13 của nhóm khảo cổ
gồm TS Jun Kimura & TS Randy Sasaki (Nhật), TS Mark

Trần Ngọc Cư

Staniforth (Úc), và TS Jame Delgado (Mỹ). Nếu có chi

San Diego, California, Mỹ

tiết nào trong bài nghiên cứu này không khớp với sử

Bằng chứng của một chiến công ngoạn
mục đã được tìm thấy dưới những ao nuôi
cá và ruộng lúa chung quanh cửa sông Bạch
Đằng của Việt Nam
Ngày nay, vùng đất gần địa điểm sông
Bạch Đằng đổ vào vịnh Bắc Bộ và Hạ Long
ở miền bắc Việt Nam nom như một mảnh
vá chằng chịt ruộng lúa, làng mạc và ao nuôi
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cá nhân tạo. Nhưng cách đây 700 năm, trước
khi nhiều thế hệ nông dân đến thay đổi cảnh
quan nơi này, đấy là một dải đầm lầy duyên
hải trải ra hàng chục cây số vuông, một vùng
đất ẩm ướt biến đổi không ngừng, nơi con
sông trải hình nan quạt thành những dòng
suối mầu mỡ quanh co. Các đảo nhô lên khỏi
mặt nước để rồi biến mất theo từng con nước
thủy triều, các cồn cát nhường chỗ cho các
cửa sông sâu, và cả các mô đất cao lẫn các
kênh lạch mà thuyền bè có thể qua lại cũng
thường biến đổi khó lường. Vùng này dân cư
thưa thớt, nhưng sông Bạch Đằng lại là cửa
ngõ để đi vào trung tâm quyền lực của Việt
Nam [tên nước lúc bấy giờ là Đại Việt.- dịch
giả]. Nó là một phụ lưu của sông Hồng, một
con sông bắt nguồn từ Hoa Nam và đổ xuống
Vịnh Bắc Bộ. Đi ngược dòng sông Bạch Đằng
khoảng hơn 110 cây số vào nội địa, một
thương thuyền – hay một lực lượng hải quân
xâm nhập – có thể tiến sát thành Thăng Long,
kinh đô Nhà Trần của Việt Nam.
Đã hơn một lần, quân xâm lược dùng
sông Bạch Đằng để tiến chiếm Thăng Long, vì
thế lãnh đạo quân sự Việt Nam, qua nhiều thế
kỷ, đã nghiên cứu các phụ lưu và thủy triều
của dòng sông vốn thay đổi địa hình theo từng
con nước lên xuống. Tri kiến này là cơ sở để
phát triển các chiến thuật quân sự cao cấp và
đóng một vai trò chủ yếu trong trận hỏa chiến
có tầm kích của một thiên anh hùng ca vào
năm 1288 giữa các lực lượng của Tướng Trần
Hưng Đạọ và một đội thuyền được Hoàng đế
Hốt Tất Liệt (Kublai Khan) đầy quyền lực của
Trung Quốc giao nhiệm vụ viễn chinh. Trận
Bạch Đằng đã thắp sáng một vùng trời nước
đầm lầy với những chiến thuyền đang chìm và
đang bốc cháy, tạo cho Trần Hưng Đạo một
chỗ đứng vinh quang trong lịch sử Việt Nam.
Ngày nay, các di tích của trận đánh, một
trong những chiến thắng lẫy lừng nhất của
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Việt Nam, vẫn còn giấu mình dưới đất bùn và
ruộng lúa. Trong 5 năm qua, một toán nghiên
cứu gồm các nhà khảo cổ quốc tế đã và đang
cố gắng ghép lại từng mảng của Trận Bạch
Đằng -- từ việc nghiên cứu địa hình đến chuẩn
bị chiến thuật trước khi đi vào trận đánh -dọc theo nhiều cây số duyên hải. “Một trong
những điều đáng chú ý về địa bàn mà chúng
tôi nghiên cứu là nơi này không có người sinh
sống vào thời điểm trận đánh diễn ra,” đó là
nhận xét của Mark Staniforth, một nhà nghiên
cứu cao cấp tại Đại học Monash, thành phố
Melbourne, Australia. “Dân cư bắt đầu đến
sinh sống ở đó khoảng năm 1500, họ bắt đầu
xây dựng nhà cửa trên các đảo và khai khẩn
đất đai quanh đảo.” Hiện nay, dựa vào thành
quả [của những nhà nghiên cứu Việt Nam]
trong những năm 1950, những nhà khảo cổ
này đang ra công tìm kiếm các chứng liệu về
trận Bạch Đằng. Dự án này cũng đang hoạt
động nhằm tạo thêm khả năng cho công tác
khảo cổ và chia sẻ dữ liệu sâu rộng hơn nữa
tại Việt Nam, một nỗ lực mà họ hi vọng sẽ
còn mở thêm nhiều khía cạnh khác của chiến
trường xưa cho việc nghiên cứu.
Vương triều Nhà Trần được thiết lập tại
nước Đại Việt (tên gọi lúc bấy giờ của Việt
Nam) vào năm 1226, khi một gia đình giàu có
âm mưu hạ bệ vị vua bệnh tâm thần của Nhà
Lý [tức Lý Huệ Tông .- dịch giả] và đưa một cậu
bé 8 tuổi, Trần Thái Tông, lên ngôi vua. Suốt
thời gian 30 năm trị vì của Trần Thái Tông, Đế
quốc Mông Cổ ở phương Bắc bành trướng qua
lục địa Á-Âu (Eurasia) dưới sự lãnh đạo của
các hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn (Genghis
Khan). Trong nỗ lực bao vây và triệt hạ Nhà
Tống ở Hoa Nam, quân Mông Cổ lần đầu xâm
nhập Việt Nam bằng đường bộ năm 1257, khi
Trần Thái Tông vừa mới qua đời. Mặc dù lúc
đầu quân xâm lược chiếm được kinh đô Thăng
Long, gần địa điểm Hà Nội bây giờ, nhưng sau
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đó họ bị đánh đuổi ra khỏi
Việt Nam; tuy vậy, Nhà
Trần vẫn chịu triều cống
phương Bắc.

Trong một ao được đào để nuôi cá gần cửa khẩu sông Bạch Đằng, các nhà
khảo cổ tìm thấy chứng liệu của một trận đánh diễn ra năm 1288 trong đó các
lực lượng Việt Nam đã đánh đuổi một đội thuyền Mông Cổ
đang trên đường rút lui

Long nhưng lại một lần nữa bị các tướng lĩnh
Việt Nam dùng chiến thuật du kích và tiêu thổ
kháng chiến đẩy lui. Bị thất bại năng nề, Hốt
Tất Liệt thay đổi chiến lược và tìm kiếm một
thủy lộ để đi về phương nam. “Nhìn lại lịch
sử, bất cứ họ đi đến đâu bằng đường bộ, quân
Mông Cổ thường chiến thắng khá dễ dàng,”
Staniforth nói. “Điều mà họ không giỏi là: họ
không thiện chiến trên thuyền.”

Hốt Tất Liệt, một chiến
sĩ dạn dày, nhờ trận mạc
mà thăng tiến qua hàng ngũ
con cháu của Thành Cát Tư
Hãn để, vào năm 1260, trở
thành hãn [thủ lĩnh] thứ
năm của Đế quốc Mông Cổ
và là người dựng nên Nhà
Nguyên. Năm 1276, ông hạ
được Nhà Tống và thống
nhất Trung Quốc lần đầu
tiên sau 300 năm chia cắt.
Hốt Tất Liệt bắt đầu thực
hiện những dự án xây dựng
đồ sộ, tái thiết Cổ Vận Hà
(Grand Canal) của Trung
Quốc, mở rộng Cung Điện
Mùa Hè tráng lệ, và cho lưu
hành tiền giấy. Hốt Tất Liệt
còn phái con trai mình là
Thoát Hoan (Toghan) một
lần nữa đưa quân sang thôn
tính nước Đại Việt, lúc bấy
giờ nằm dưới triều Trần
Nhân Tông, vị hoàng đế
thứ ba của Nhà Trần. Năm
1284 quân Mông Cổ một
lần nữa chiếm thành Thăng

Jun Kimura, một trong những thành viên
của toán khảo cổ hiện đang làm việc trên địa
điểm Bạch Đằng, đã dành một phần sự nghiệp
của mình để nghiên cứu những nỗ lực chiến
tranh trên biển của Hốt Tất Liệt, trong đó
những nỗ lực đầu tiên được nhắm vào Nhật
Bản. Năm 1274 và một lần nữa vào năm 1281,
những đội thuyền Mông Cổ đã bị lực lượng
phòng thủ của Nhật cùng với bão táp đánh
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bại. (Năm 1281, một trận bão lớn kéo dài suốt
hai ngày được mệnh danh là kamikaze, hay
thần phong, đã xóa sạch những đội thuyền
xâm lược.) Ở một vị trí gần duyên hải Nhật
Bản, Kimura từng tham gia khai quật các mỏ
neo, mũ sắt, mũi tên sắt, và các bộ vật rỗng
bằng gốm mà các nhà khảo cổ tin có thể là
những trái lựu đạn thô sơ đầu tiên đã được
để lại từ một trong những cuộc xâm lược bất
thành nói trên.
Trong âm mưu thôn tính Việt Nam lần
thứ ba, Hốt Tất Liệt vạch ra một chiến lược
dựa vào việc gửi những quân số áp đảo –
trên bộ và trên biển -- để tiến vào trung tâm
quyền lực của Việt Nam từ nhiều hướng khác
nhau trong thế gọng kềm. Đội thuyền Mông
Cổ dưới quyền chỉ huy của Tướng Ô Mã Nhi
(Omar Khan) chiếm thương cảng Vân Đồn,
gần Vịnh Hạ Long. Quân Nguyên di chuyển
về hướng nam bằng đường bộ, hội tụ với thủy
quân của họ tại Vân Đồn và cùng nhau theo
sông Bạch Đằng tiến về hướng tây -- có thể họ
chọn phần rộng nhất và ít chướng ngại nhất
của dòng sông để di chuyển. Quân Nguyên
đổ bộ vào Thăng Long gần như không gặp sự
chống cự đáng kể của các lực lượng Đại Việt
hoặc gặp trở ngại địa hình nào. Lần này, quân
Mông Cổ tự coi mình như đã được chuẩn bị
kỹ càng để đối phó với các chiến thuật tiêu
thổ của Đại Việt. Họ tin chắc nịch rằng một
đội thuyền chở lương thực và quân nhu sẽ đến
ngay sau khi các lực lượng của họ chiếm được
kinh thành. Song, những thuyền tiếp tế ấy sẽ
không bao giờ đến được sông Bạch Đằng.
Năm 2008, Kimura, lúc bấy giờ là sinh viên
tiến sĩ tại Đại học Texas A&M (Đại học Nông
nghiệp và Hầm mỏ Texas), và người bạn cùng
lớp, Randy Sasaki, nhận được một email từ bà
Lê Thị Liên, một nhà khảo cổ tại Viện Khảo cổ
Việt Nam từng nghe nói đến công trình nghiên
cứu của họ về các chiến dịch trên biển của Hốt
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Tất Liệt. Tại nhà của một người sưu tầm đồ cổ
địa phương, bà Liên tình cờ thấy được một cặp
neo thuyền to tướng bằng gỗ được vớt lên từ
đáy sông Hồng. Nhà sưu tầm cổ vật tin rằng
chúng có thể liên quan ít nhiều tới đội thuyền
viễn chinh của Hốt Tất Liệt.
Học giả Staniforth, vào thời điểm trên làm
việc tại Đại học Flinders, thành phố Adelaide,
Australia, nhớ lại: “Jun [Kimura] đến nói với
tôi, ‘Đây là một cơ hội để đi ra, nhìn cho biết
và xem thử chúng ta có thể nghiên cứu thêm
[các chiến dịch của Hốt Tất Liệt] về phía Việt
Nam hay không.’” Nhưng Kimura cũng nói rõ,
“Các sinh viên tiến sĩ không có tiền bạc gì cả,”
vì thế Staniforth và James Delnado, lúc bấy
giờ là Chủ tịch Viện Khảo cổ Hàng hải của
Đại học Texas A&M, bắt đầu giúp đỡ tổ chức
một chuyến thăm dò, hợp tác. Việt Nam, do
những biến cố lịch cận đại, qua thời gian lâu
dài là một nước tỏ ra khó khăn đối với công
việc nghiên cứu của các nhà khảo cổ phương
Tây. Mặc dù các nhà nghiên cứu Việt Nam đã
làm việc trên một số địa điểm qua nhiều năm,
nhưng các khám phá của họ chỉ được công bố
chủ yếu bằng tiếng Việt. Staniforth và Delnado
đã tìm thấy ở bà Liên một người cộng sự bản
xứ.
Trong chuyến thăm viếng lần đầu, năm
2008, Kimura và Sasaki nhận thấy rằng những
chiếc neo nói trên thật ra thuộc về thế kỷ 18
hoặc 19 – song bà Liên chuyển hướng toán
nghiên cứu vào một mục tiêu mới. Phía đông
Hà Nội, những nhà khảo cổ Việt Nam trong
những năm 1950 đã phát hiện các hệ thống
phòng thủ trên sông trong một ruộng lúa gần
địa điểm sông Bạch Đằng chảy ra biển. Họ tìm
thấy một cụm cọc gỗ dày dặn, chôn dưới bùn,
mũi chĩa lên theo nhiều góc khác nhau. Sử
sách cho biết rằng những hệ thống phòng thủ
như thế -- những cánh đồng cọc nhọn được
đóng xuống lòng sông hoặc bờ sông -- nằm
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trong kế hoạch phòng thủ
của thủy quân Đại Việt ở
Trận Bạch Đằng năm 1288,
và cũng từng được sử dụng
trong hai trận đánh diễn ra
[hơn ba thế kỷ] trước đó
trên cùng một địa bàn, đó
là những trận chống quân
xâm lược Nhà Hán năm
938 và Nhà Tống năm 981.
Nhưng người ta vẫn chưa
biết rõ các cọc ấy được sử
dụng như thế nào trong mỗi
trận đánh, hay các chiến
Các nhà khảo cổ Việt Nam lần đầu nghiên cứu các cọc gỗ được cho là
thuật quân sự mà chúng cho
liên quan đến Trận Bạch Đằng, vào thập niên 1950, nhưng họ không có
phép thực hiện là gì. Các
dụng cụ hiện đại cho phép nhà nghiên cứu hiểu được chúng đã được sử
nhà khảo cổ Việt Nam trong
dụng như thế nào trong trận đánh.
những năm 1950 giả định
rằng những cọc mà họ tìm thấy đã hiện hữu năm 2009 một nông dân địa phương kể lại
từ thời điểm diễn ra cuộc xâm lăng của quân rằng ông ta đã tìm thấy một vài vật có nét đặc
Mông Cổ, nhưng lúc đó vẫn còn nhiều câu hỏi thù trong một ao nuôi cá. Trước tiên, chúng
chưa được trả lời và cũng không có cách nào tôi đào thử và phát hiện các cột gỗ được tập
để định tuổi các cọc gỗ một cách rõ ràng. “Họ trung vào một chỗ -- chứ không phải chỉ là
có bằng chứng khá tốt, đó là bằng chứng lịch những cột nằm riêng lẻ.” Khám phá này gây
sử,” Staniforth nói, “nhưng họ không có bằng kinh ngạc, một phần lớn vì nó không dính dấp
chứng khoa học.” Các báo cáo chính thức ghi tới vị trí mà chúng được phát hiện lần đầu tiên.
lại những trường hợp như thế tại các công Đây là một sân cọc gỗ khác, mới phát hiện.
trường xây cất trong vùng, và người dân địa
Người ta không thể bỏ qua những điểm
phương kể lại họ đã vấp phải những cọc gỗ tương tự giữa hai địa điểm. Các loại gỗ được
trong ruộng lúa của họ. Tuy nhiên, trước năm sử dụng và cách thức các cọc này được đóng
2010, không một nhà khảo cổ nào chịu lên vào lòng đất hoàn toàn giống nhau. “Chúng
tiếng đáp ứng những báo cáo nằm ngoài sử tôi cẩn thận ghi chép đường kính của chúng
sách như thế này.
và nhận thấy rằng không có gì mâu thuẫn giữa
“Các nhà nghiên cứu của Việt Nam trước hai vị trí,” Kimura nói. Ông và Staniforth trở
đó không thể giải thích rõ ràng các cọc gỗ lại Việt Nam năm 2010, 2011, và 2013 để khai
đã được phân bố trên trận địa như thế nào,” quật ao cá gần sông Bạch Đằng, tìm kiếm thêm
Kimura, hiện làm việc tại Đại học Tokai ở nhiều địa điểm, và huấn luyện các nhà khảo cổ
Tokyo, nhận xét như vậy. “Trong những năm Việt Nam khởi sự tìm kiếm dấu vết của các
1950 người ta chưa sử dụng được cách định chiến thuyền Mông Cổ trong lòng sông Bạch
tuổi gỗ bằng radiocarbon và máy định vị GPS,” Đằng. Các nhà khảo cổ này mang theo một
ông nói thêm. “Chúng tôi gặp may mắn là vào máy bơm nước và khai quật bốn đường rãnh
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đất bùn, cuối cùng mở rộng ra thành một dải
đất rộng đầy cọc gỗ. Họ phát hiện tổng cộng
55 cọc, cùng với các mãnh đồ gốm và gỗ. Có lẽ
quan trọng nhất là, các cọc gỗ được định tuổi
có từ 700 năm trước, nghĩa là gần như chắc
chắn chúng liên quan tới cuộc xâm lăng của
quân Mông Cổ.
Những cọc này trông tương tự như những
cọc tìm thấy vào những năm 1950 về cách bố
trí và định hướng. Chúng được đóng chênh
chênh xuống đất. Một số được trồng thành
hai hàng, hướng đông-tây, có lẽ dọc theo triền
dốc của bờ sông. Một số khác được gộp lại
thành cụm dày, nom như các chướng ngại
vật tập trung vào một vị trí. Còn một số khác
nữa được trồng thành từng cặp với mũi nhọn
chéo nhau. Bằng cách nghiên cứu sự sắp đặt
và định hướng của những phương tiện phòng
ngự này, toán khảo cổ quốc tế bắt đầu nhận ra
cung cách Trần Hưng Đạo quan niệm, đặt kế
hoạch và thực hiện một chiến lược sẽ làm Nhà
Nguyên đâm ra e dè không bao giờ muốn đưa
quân trở lại Việt Nam.
Quân Nguyên của Thoát Hoan tiến vào
Thăng Long gần như không gặp sự kháng cự
đáng kể, chỉ thấy một kinh thành mà quân Đại
Việt đã rời bỏ và đốt cháy. Quân Nguyên thấy
không có gì đáng giá để chiếm đóng -- thậm chí
không có gì để ăn. Đội quân xâm lược chẳng biết
làm gì hơn ngoài việc đợi đội thuyền lương thực
khổng lồ sẽ từ từ di chuyển ngược dòng sông.
Ngay sau khi đội thuyền này đi vào sông
Bạch Đằng, các lực lượng Đại Việt đã nhanh
chóng ra tay. Họ chỉ có mấy tháng để cài đặt
chiếc bẫy tinh vi của mình. Trần Hưng Đạo
đã nghiên cứu những trận đánh chống quân
Tàu trước đó ở sông Bạch Đằng, cụ thể là trận
đánh chống quân Nhà Hán năm 938; ông và
tướng sĩ của ông biết rõ địa hình nơi này thân
thiết như lòng bàn tay. Chính sự thay đổi khó
lường của dòng sông cũng được vận dụng như
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một vũ khí chính. Vị tướng họ Trần dùng địa
hình của dòng sông làm khung phòng ngự
của mình, vận dụng các đội hình của đá (rock
formations) và các chỗ nghẽn thiên nhiên vào
trận đánh. Ông huy động một lực lượng dân
công to lớn, bắt đầu đốn đủ số cây để làm một
cái bẫy khổng lồ, một chiến thuật sẽ cho phép
các lực lượng Việt Nam đi từ thế thủ sang thế
công. Lực lượng dân công cần phải làm việc
khẩn trương– cây phải được mang về từ những
cánh rừng khá xa, đẽo thành cọc nhọn, rồi cài
đặt vào vị trí. “Đây là một cuộc thao diễn hậu
cần vĩ đại,” Staniforth nhận xét. “Chắc hẳn nỗ
lực này cần đến cả hàng ngàn người Việt ở địa
phương, có lẽ còn đông đảo hơn thế.”
Theo Kimura, những giả thuyết trước đây
cho rằng quân Việt Nam dùng cọc gỗ chỉ để bịt
cửa sông -- rộng khoảng 180 mét -- rồi chèo
thuyền ra tấn công quân Mông đang bị chặn
đứng hoặc tấn công khi họ toan chạy thoát lên
bờ. Toán khảo cổ mang theo các dụng cụ hiện
đại để vẽ bản đồ địa hình và tình trạng dòng
sông thay đổi qua thời gian kể từ năm 1288, và
họ thấy được một trận Bạch Đằng hoàn toàn
khác. Staniforth nói: “Chúng tôi nhận thấy
những cửa sông ở đây quá sâu và quá khó cho
dân quân Việt Nam có thể dễ dàng phong toả
chúng hoàn toàn bằng cọc gỗ.”
Staniforth và Kimura sử dụng hình ảnh vệ
tinh và không ảnh, cùng với những mẩu hình
chính yếu rộng lớn, được sắp thành từng lớp
(layering), chứng minh tình trạng vùng này đã
thay đổi qua thời gian. Họ nhận thấy một địa
hình khác, biến chuyển hơn, một địa hình tạo
cơ hội thuận lợi cho việc Trần Hưng Đạo cấu
trúc thế phòng ngự của mình và bố trí các cọc
gỗ trong một cung cách có ý nghĩa chiến lược.
“Lúc bấy giờ, địa hình này là một chuỗi đảo
nhỏ, mà khi thủy triều dâng lên, lại chìm dưới
nước. Gần như chắc chắn, dòng sông lúc đó có
đến năm kênh sâu, nhưng bây giờ chỉ còn lại
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ba. Hai kênh kia thật sự đã biến mất dưới các
ruộng lúa trong vùng,” Staniforth nói. “Những
cánh đồng cọc gỗ chỉ được dựng lên để chuyển
hướng thuyền địch đi vào một khoảng hở hẹp
hơn, chỗ này lại được chặn bằng một phương
tiện khác, có lẽ bằng những bè gỗ.”
Sử chép rằng đội thuyền tiếp tế của quân
Nguyên -- chừng 400 chiếc – bị các lực lượng
Việt Nam đánh bại ở một địa điểm gần thành
cổ Vân Đồn, mặc dù các nhà khảo cổ chưa xác
định được vị trí. Không nhận được đồ tiếp tế
như đã dự kiến, Thoát Hoan quyết định rút
quân khỏi thành Thăng Long. Họ xuống thuyền
và di chuyển theo hướng dòng sông chảy ra
biển. Các lực lượng Việt Nam đang chờ đợi họ
và đặt bẫy đón đội thuyền địch đang rút lui –
khi thì làm trì hoãn bước tiến của địch, khi thì
thúc đẩy địch tiến nhanh -- để nắm chắc Thoát
Hoan ở vào đúng vị trí và đúng thời điểm, mắc
kẹt giữa những vườn cọc gỗ khi thủy triều rút
ra biển.

Các nhà khảo cổ nói trên nhận thấy các
cọc được đẻo từ ba loại gỗ khác nhau: gỗ gụ,
gỗ bưởi, và gỗ lim. Chúng mảnh dẻ và đã bị
hà (shipworms) làm hư hại. Có thể xếp các
cọc này thành ba kích cỡ khác nhau: 5 cm, 13
cm, và 20 cm đường kính. Loại nhỏ nhất chắc
không mấy hữu hiệu trong việc chặn thuyền
Nguyên.
“Nếu bạn nhìn vào những khu vực họ đóng
cọc, bạn nhận thấy rằng, vâng, một phần chủ
đích là chặn thuyền,” Staniforth nói. “Nhưng ít
ra, một phần khác là không cho quân Nguyên
nhảy xuống thuyền để đổ bộ lên đất khô.”
Quân Đại Việt đã giữ những vị trí trên các đảo
nhỏ của con sông, rồi củng cố các đảo bằng
loại cọc mảnh dẻ hơn nhằm ngăn chặn địch
quân chạy thoát lên đất khô. “Chúng chủ yếu
là hệ thống phòng thủ chống cá nhân,” theo
Staniforth. “Nếu bạn đặt một mạng lưới chằng
chịt với các cọc nhỏ, thì một cái cọc khoảng 7
đến 10 cm đường kính cũng là một trở ngại
khá lớn cho con người.”
Không thể chạy thoát bằng
đường thủy vì bị các cọc gỗ
lớn, cồn cát, bè gỗ, và thuyền
Đại Việt ngáng trở, đồng thời
thuyền của họ còn bị các cọc
nhỏ đâm vào, quân Nguyên
thất bại một cách ngoạn mục
(spectacularly doomed). Từ
nơi an toàn của các đảo và
chỗ cao trong đầm lầy, Trần
Hưng Đạo và quân Đại Việt
thả những bè lửa trôi về hướng
thuyền địch. Thuyền bốc cháy,
và quân Nguyên bị đánh tan
tác. Ô Mã Nhi bị bắt và bị giết,
còn Thoát Hoan thoát thân
trong đường tơ kẻ tóc, để rồi
bị người cha giận dữ là Hốt
Tất Liệt hạ lệnh đi đày. Hai bên

Hình ảnh vệ tinh cho thấy sông Bạch Đằng đã biến đổi do nhiều thế hệ nông dân và sự
phát triển trong vùng đang che giấu các bằng chứng của Trần Bạch Đằng thuộc thế kỷ 13.

trao đổi tù binh, và mặc dù Nhà Trần [chịu
triều cống] nhìn nhận quyền bá chủ của Nhà
Nguyên, quân Trung Quốc sẽ không trở lại
Việt Nam mãi cho đến một cuộc xâm lược của
Nhà Minh thành công hơn diễn ra ở thế kỷ 15.

Sau khi được tát cạn, ao cá gần sông Bạch Đằng đã để lộ 55 cọc gỗ gồm ba kích cỡ khác nhau. Một số được dùng
để chặn thuyền địch, trong khi một số khác ngăn cản không cho quân Nguyên trốn thoát lên bờ

nữa nằm dưới các ruộng lúa và ao hồ. Trong
cuộc khai quật này, Kimura, Staniforth, và các
đồng nghiệp của họ đã tìm thấy những mảnh
ván có thể là đồ gỗ được chế tạo, cũng như
những mảnh gỗ cho thấy những dấu vết gia
công, như các lỗ buộc dây thừng để chuyên
chở. Đấy có thể là những phần còn lại rải rác
của một số trong những thuyền Mông Cổ bị
đốt cháy, nhưng cho đến nay các nhà khảo cổ
vẫn chưa tìm thấy một thân tàu nào hay có
thêm dấu vết nào khác của chiến thuyền.
Nhưng họ nghĩ rằng những thuyền bị
đánh đắm có thể vẫn còn nằm dưới lòng đất.
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nam sông Bạch Đằng, là nơi dễ nhìn thấy dưới
nước hơn ở khu vực xảy ra trận đánh. “Tôi tin
tưởng mãnh liệt vào việc không thúc đẩy nghị
trình nghiên cứu từ bên ngoài. Chúng tôi đem
dự án này đến với thế giới, hoàn toàn khác hẳn
với việc đem dự án này đến Việt Nam.”

Việc phát hiện và phân tích các cánh đồng
cọc gỗ gần cửa sông Bạch Đằng hé lộ cho thấy
một số chiến thuật mà người Việt Nam sử
dụng để đánh bại quân Mông Cổ, nhưng tiềm
năng là vẫn còn nhiều, nhiều chứng liệu hơn

“Khi một chiếc thuyền cháy, nó không cháy
hết,” theo lời Delgado, hiện nay là giám đốc di
sản hàng hải của Cơ quan Hải dương và Khí
quyển Quốc gia (the National Oceanic and
Atmospheric Administration). “Các phần trên
của chiếc thuyền bốc lửa rất nóng, nhưng chiếc
thuyền sẽ nứt ra và chìm xuống nước. Thân
của nó thường vẫn còn nguyên vẹn.” Delgado
tin rằng chúng vẫn còn nằm ở một nơi nào đó
dưới các ruộng lúa, có lẽ dưới những bãi tha
ma của dân làng, những nơi gần như hoàn
toàn nằm ngoài phạm vi thăm dò của các nhà
khảo cổ.
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Việc tìm kiếm những chiếc thuyền nói
trên vẫn còn tiếp diễn, kể cả rà soát dưới chính
lòng sông. Kimura muốn mở rộng cuộc nghiên
cứu và hi vọng sẽ tìm thêm bằng chứng từ phía
quân Mông trong trận đánh này, như các ví dụ
điển hình liên quan đến lựu đạn bằng gốm hay
các dụng cụ tạo tác khác được sử dụng trong
các cuộc xâm lược Nhật Bản. Cũng như đã
thể hiện trong dự án này, các nhà nghiên cứu
Mỹ, Úc, và Nhật sẽ làm việc bên cạnh các nhà
nghiên cứu Việt Nam, đồng thời xây dựng khả
năng để Việt Nam tiến tới những dự án khảo
cổ to lớn và phức tạp hơn, thậm chí ngay cả
khi bản thân họ còn đang tìm kiếm thêm các
câu trả lời [về trận Bạch Đằng]. Viện Khảo cổ
Việt Nam đã thành lập ban khảo cổ dưới nước,
trong khi Kimura, Staniforth, và một số nhà
khảo cổ khác điều hành một trường dã ngoại
(field school) mỗi mùa hè để giúp huấn luyện
các nhà khảo cổ Việt Nam tại các địa điểm phía

Các nhà khảo cổ của Dự án Bạch Đằng đang giúp
huấn luyện một thế hệ mới
gồm các nhà khảo cổ dưới nước nhằm tìm kiếm chứng
tích của đội thuyền Mông Cổ
bị đánh bại trong trận Bạch Đằng

Lauren Hilgers là một ký giả làm việc tại
Brooklyn, New York, Mỹ.
Nguồn: Archeology. March/April 2016
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Tủ sách Quốc Học
TRI ÂN ĐẠO, PHỤNG SỰ ĐỜI TỦ SÁCH
VÀ NHỮNG NGƯỜI TÂM HUYẾT VỚI CUỘC ĐỜI

Trần thị Kim Thoa
Giám đốc điểu hành chương trình Tủ Sách Giải trí & Giáo duc
http://www.tusachgiaitrigiaoduc.com/

Những người học trò Quốc Học năm xưa
Sông Hương là một nhân chứng đặc biệt
chứng kiến 120 thế hệ học trò bỡ ngỡ bước
chân vào cánh cổng cổ kính của trường Quốc
Học Huế. Sông Hương cũng là nơi chứng kiến
120 thế hệ trưởng thành rời mái trường ra đi.
Như những viên ngọc tinh tú được mài dũa,
cựu học sinh Quốc Học Huế đã và đang đạt
được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực,
đóng góp một phần không nhỏ cho quê hương
đất nước trong suốt những năm tháng thăng
trầm của lịch sử dân tộc Việt Nam.

Trong những thế hệ học trò ấy, Nhóm thiện
nguyện Cựu học sinh Quốc Học Huế niên khóa
1961 – 1964 gồm các thành viên bác sĩ Hồ Đắc
Duy, doanh nhân Nguyễn Chí Phước, nhà giáo
Lê Hữu Thận, nhà giáo Dương Đình Hiệp,
doanh nhân Lê Văn Tạo và các thành viên đã
có những hoạt động phục vụ cộng đồng không
mệt mỏi. Tiêu biểu là Chương trình Tủ sách
Giải Trí & Giáo Dục mà nhóm đã dày công xây
dựng nhằm tạo cơ hội đọc sách báo, tiếp cận
thông tin cho trẻ em và người dân Việt Nam
trong suốt gần 20 năm qua.

Tấm lòng bao la vì cộng đồng
Thành lập từ năm 1999, Tủ sách Giải Trí
& Giáo Dục đã trao tặng hơn 800 tủ sách trên
46 tỉnh thành ở Việt Nam, mang lại cơ hội đọc
sách cho khoảng 100.000 trẻ em và người dân
trên cả nước.Trong đó có một tủ sách dành
cho trẻ em đường phố tại đất nước Ethiopia.
Trong thời điểm cuối thế kỉ 20 đầu thế kỉ
21, phần lớn mọi người còn tập trung vào cứu
trợ và từ thiện; nhóm sáng lập đã suy nghĩ làm
sao để “cho cần câu chứ không cho con cá”, sử
dụng triết lý “chi phí nhỏ nhất đem lại lợi ích
cao nhất” và lấy hiệu quả hoạt động làm gốc,
Chương trình Tủ sách Giải Trí & Giáo Dục
không ngừng được cải tiến để tạo ra những
sân chơi tri thức bổ ích cho trẻ em vùng sâu
vùng xa, giúp các em có được phương tiện giải
trí lành mạnh và nguồn kiến thức phong phú.
Xác định người giữ sách chính là chìa
khóa bền vững của mỗi Tủ sách, do đó, vị trí
tọa lạc của các tủ rất dân dã: tại các gia đình
tư nhân, nơi quán nước, gốc đa đầu làng, nhà
văn hóa, trường học, bệnh viện … hay bất kì
nơi đâu thuận tiện cho người đọc và có người
tâm huyết giữ sách, chia sẻ sách đến mọi
người. Cách tiếp cận linh hoạt này giúp trẻ em
và người dân hưởng ứng rất nhanh, nhiều Tủ
sách trở thành tài sản quý
của làng, được cả cộng đồng
đón nhận, gìn giữ và phát
triển lớn mạnh với số lượng
vài ngàn cuốn từ hạt mầm
200 cuốn sách ban đầu.
Tủ sách thôn Thạch Bình
ở huyện Quảng Điền tỉnh
Thừa Thiên Huế, tủ sách anh
Khanh ở huyện Kiến Xương
tỉnh Thái Bình là những mô
hình thành công như thế.

cũng đi đầu trong sáng kiến “Cho mượn sách
giáo khoa” hay “Sách đổi sách”, kịp thời hỗ
trợ và luân chuyển một lượng lớn sách giáo
khoa đầu năm học cho các em trong những
năm sách còn thiếu thốn. Nhiều chương trình
trao học bổng, bữa tiệc cho trẻ em mái ấm nhà
mở, bữa tiệc cho trẻ em đường phố … được cả
nhóm tổ chức thường xuyên.
Nhóm sáng lập có người là bác sĩ trưởng
khoa cấp cứu, có người là doanh nhân, có
người là giáo viên về hưu … nhưng cả nhóm
không nề hà đi nhận từng bao sách được
quyên góp, dành thời gian của bản thân mỗi
cuối tuần lên kho sắp xếp, chọn lọc sách, trả
lời thư từ liên lạc, chở sách gửi đi khắp các
tỉnh thành, dành thời gian đi thực tế mỗi địa
phương để nắm bắt tình hình hoạt động của
mỗi nơi, hỗ trợ người giữ sách… Công việc
dày đặc như một tổ chức phát triển cộng đồng
thực thụ, chỉ khác là thành viên không nhận
lương mà vẫn lao động miệt mài.
Kết nối năm châu bằng tấm lòng từ ái
Tấm lòng và sự tận tụy của nhóm đã kết
nối được rất nhiều nhà hảo tâm, các mạnh
thường quân chung tay ủng hộ Tủ sách Giải
Trí & Giáo Dục bằng tiền mặt, sách báo cũ
hay thời gian đóng góp trực tiếp của họ cho

Ngoài việc xây dựng Tủ
sách, Nhóm thiện nguyện
Hai thế hệ, một hành trình
Nhóm QH61-64 với các thành viên trẻ trong Tủ sách Giải Trí & Giáo Dục

Tủ sách giải trí giáo dục Quốc Học

Tủ sách Quốc Học ở thôn Thạch Bình, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

chương trình.Trong 10 năm đầu hoạt động,
nhóm đã huy động được một nguồn lực trị giá
hơn gần 100.000 đô la Mỹ để thiết lập và phát
triển gần 500 tủ sách. Chương trình đã được
rất nhiều cựu học sinh Quốc Học và bằng hữu
trong và ngoài nước ủng hộ nhiệt tình.

Bền bỉ góp nhặt, nhóm đã tạo nên được một
hệ thống “thư viện mini” ở những vùng xa xôi
nhất của tổ quốc, tạo cơ hội tiếp cận thông tin
cho hàng ngàn trẻ em và người dân. Nhận lại là
những cánh thư, hình ảnh đầy ắp tình cảm từ
năm châu gởi về, từ độc giả hay người giữ sách ở

Các em rất hào hứng khi xem một quyển sách màu lần đầu tiên trong đời!

một vùng quê xa xôi gởi đến. Chương trình Tủ
sách Giải Trí & Giáo Dục được nhóm sáng lập
vận hành bằng lòng từ ái đã tạo nên chiếc cầu nối
thành công giữa người cho và người nhận, kết
nối những tấm lòng nhân ái lại với nhau.
Truyền lửa nhiệt huyết tiếp nối hành trình
Sau 10 năm hoạt động, năm 2009, ngọn
lửa nhiệt huyết của Chương trình Tủ sách
Giải Trí & Giáo Dục được truyền sang cho
đội ngũ trẻ kế thừa, là các bạn trẻ từ mọi miền
quê đang sinh sống và học tập tại Tp. Hồ Chí
Minh. Được thừa kế kinh nghiệm hoạt động từ
nhóm sáng lập kết hợp với sự năng động, sáng
tạo của tuổi trẻ, Chương trình Tủ sách Giải Trí
& Giáo Dục tiếp tục sứ mệnh mang cơ hội đọc
sách đến mọi người. Tiêu biểu, năm 2013 và
2014, Chương trình đã tổ chức thành công sự
kiện “1000 Đại sứ góp sách cho trẻ em nông
thôn Việt”, huy động được hơn 20.000 cuốn
sách và 5 máy vi tính cho trẻ em các huyện
miền núi tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Tủ sách Quốc Học cũng đã đến với các em đường phố Ethiopia
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Trò chuyện với tôi cũng như với nhiều
người, bác sĩ Hồ Đắc Duy – một trong những

thành viên sáng lập - kể rằng Chương trình
khởi sự từ khi bắt gặp sự thiếu thốn của những
em bé miệt đồng trong một chuyến đi câu tại
tỉnh Long An. Nhưng qua những lần tiếp xúc,
tôi hiểu rằng sự bắt đầu của chương trình được
nhen nhóm bởi lòng nhân ái được nuôi dưỡng
từ gia đình, từ những ngày còn ngồi trên ghế
nhà trường, những chương trình thiện nguyện
trong những năm tháng tuổi trẻ mà các bác đã
xông pha. Các thành viên Nhóm Thiện nguyện
Cựu học sinh Quốc Học Huế niên khóa 1961
– 1964 giờ đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, đã
bước qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, đã
gắn bó một phần đời của mình với công tác xã
hội, đang truyền lại cho thế hệ tiếp theo một
ngọn lửa vô giá:
la!

Ngọn lửa của lòng yêu thương nhân ái bao

Trần thị Kim Thoa
Giám đốc điểu hành chương trình Tủ
Sách Giải trí & Giáo duc
Tháng 5 năm 2016
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C�ùm thơ củ� Bảo

Đêm xứ lạ
Một ly nước lạnh trên bàn
Hai viên thuốc ngủ ngỡ ngàng cạnh nhau
Ba bông hoa héo âu sầu
Bốn con mắt ngó cho nhau nỗi buồn
Từ ngày bỏ nước bỏ non
Đêm nằm xứ lạ vẫn còn ngẩn ngơ

Nhánh sầu khô
Nhánh khô trên núi khô về
Nhánh sầu đá dựng bốn bề nước non
Ai đi cuối bãi sông cồn
Nhánh sầu tôi níu tủi hờn tâm kinh
Nhánh khô dấu cõi riêng mình
Nhánh sầu bước mỏi chênh vênh dưới trời
Ai về ướt nẻo mưa rơi
Nhánh sầu tôi rụng đong đưa tuổi người
Nhánh khô lạc gió rong chơi
Nhánh sầu ôm giấc ngủ lời vô ngôn
Ai nằm giữ bóng cô đơn
Nhánh sầu tôi đó vẫn còn vu vơ
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Nhánh tay người
Tay ôm rồi cũng phai tình
Tay hong tóc lạnh cho bình minh xanh
Tay khô chỉ rối trăm cành
Tay đan quạnh quẽ tay thành hắt hiu
Tay xương ngón đã tiêu điêu
Tay mang thân thế tôi phiêu bồng hoài

Tự tình tôi
Nửa khuya tìm đọc cổ thi
Nghe con chim lạ thầm thì trúc mai
Trăng treo chốn ấy trang đài
Cho tôi huyễn mộng thêm dài thiên thu
Đêm ngồi bóng lá ưu tư
Tiền căn trở lại cũng từ tâm thôi
Trong tôi mưa nắng bồi hồi
Xin đem liễu vọng nối đời ăn năn

Hai phương lặng lẽ
vẫn là tri âm
Khi ngồi ngó xuống bàn tay
Đường qua chỉ lại mới hay mình già
Hồ trường thuở ấy cuồng ca
Nay thân gỗ mục trầm kha cõi người
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Nhớ ngày phố thị nổi trôi
Chén tôi, chén bác, chén bồi hồi ta
Bây giờ tôi bác ở xa
Hai phương lặng lẽ vẫn là tri âm
Thôi thì ta uống thinh không
Uống thời lãng đãng còn trong hồn mình
Thôi thì ta uống điêu linh
Uống ngày cố cựu xuân xanh gọi về

IV

Nhà cũ
Buổi về Huế nắng ngẩn ngơ
Cái tâm tiền sử bơ vơ cội nguồn
Ngó ra tôi vẫn còn thương
Đêm căn nhà cũ mùi hương mẹ già
Sân ngoài quạnh vắng bóng cha
Bây giờ hiên ấy chỉ tà huy thôi
Tuổi thơ cũng lạc mất rồi
Chỗ nằm thuở ấy đã trôi theo đời
Buổi về hết đứng lại ngồi
Trái tim thất thập bồi hồi nhân gian

CON ĐƯỜNG
KHỞI NGHIỆP

Thơ Cung Trọng Bảo
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Công ty cổ phần
thiết bị điện Sài Gòn
THƯƠNG HIỆU LỚN TRONG NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

Dương Đức Bổn
Quốc Học 1961-1964

theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Hoạt
động sản xuất của Công ty luôn phát triển, mở rộng,
doanh thu tăng trưởng ổn định qua từng năm và đóng
góp hằng trăm tỷ đồng cho xã hội. Năm 2009, doanh
thu của công ty đạt 10.282.000 USD. Năm 2013 doanh
thu tăng là 20.807.000 USD và đến 2015 doanh thu lên
đến con số 35.000.000 USD.
Dương Đức Bổn là Chủ tịch HĐQT Công Ty CP Thiết
Bị Điện Sài Gòn, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Công Nghiệp Kỹ
Thuật Điện Việt Nam, và hiện đang sống và làm việc tại
Tp. HCM, Việt Nam.

D

ương Đức Bổn sinh năm 1945, tại Huế,
cựu học sinh trường Quốc học Huế, cựu
sinh viên Trường Cao Đẳng Điện Học
Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ Sài Gòn.
Khởi nghiệp bằng một số vốn khiêm tốn, nhà
xưởng thuê mướn và đội ngũ nhân viên chưa đến 30
người từ đầu năm 1994. Nhưng sau 20 năm đã xây
dựng và phát triển Công Ty CP Thiết Bị Điên Sài Gòn
thành một trong những nhà cung cấp vật tư thiết bị
điện hàng đầu cho ngành điện Việt Nam. Với một trụ
sở văn phòng chính đầy đủ tiện nghi hơn 1.500m2. Hai
nhà máy sản xuất là nhà máy Hưng Long (TP. HCM) và
nhà máy Tân Kim (Long An), với diện tích mỗi nhà máy
hơn 11.000m2, với đội ngũ công nhân viên đã lên 180
người, có trình độ chuyên môn cao và được điều hành
210

SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN VIỆT
NAM
Ngành điện Việt Nam đã phát triển nhanh
và vượt bậc, từ chỗ chỉ có 31,5 MW công suất
(1954), đến nay tổng công suất lắp đặt của
hệ thống điện Quốc Gia khoảng 38.800 MW
(2015), đứng thứ ba hiện nay trong khu vực
Đông Nam Á.
Từ năm 1954, điện chỉ cung cấp cho các
trung tâm thành phố và các khu công nghiệp.
Đến nay (2015), sản lượng điện sản xuất và
mua của EVN đạt 160 tỷ KWH, cung cấp đủ
điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của
Việt Nam và đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Những bước tiến cùa ngành Điện lực
được thể hiện qua việc xây dựng và đưa vào
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vận hành nhiều công trình điện chính mang
tầm cở Quốc tế và khu vực như:
- Đường dây truyền tải điện siêu cao áp
500KV Bắc Nam, nhà máy thủy điện Hòa Bình,
nhà máy nhiệt điện Phả Lại và nhất là nhà máy
thủy điện Sơn La lớn nhất Đông Nam Á.
Để có được thành công này, ngành Điện
lực đã vượt qua nhiều khó khăn, đã huy động
được nguồn vốn khổng lồ lên đến hàng trăm
nghìn tỷ, dưới nhiều hình thức khác nhau của
trong và ngoài nước. Cụ thể là năm 2014, giá
trị vốn đầu tư xây dựng đã đạt 123.654 tỷ.
Ngành điện là một trong những ngành
kinh tế ổn định, sớm thống nhất được mô
hình hoạt động, cũng là ngành kinh tế năng
lượng đầu tiên lập các quy hoạch tổng thể điện
Giai đoạn I (1981-1895), đến quy hoạch điện
giai đoạn VII (2011-2020).
Bên cạnh đó sự chuyển đổi mô hình hoạt
động phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Từ
Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (1994), đến
Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (2006), đã hội
tụ được sức mạnh tổng hợp, tạo sự thống nhất
trong chỉ đạo điều hành làm cơ sở vững chắc
cho sự phát triển của ngành điện Việt Nam.
Những thành tựu đã đạt được như sau:
1. Ngành Điện đã đảm bảo cung ứng điện
cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và
đời sống nhân dân, góp phần duy trì được tốc
độ tăng trưởng kinh tế
2. Chương trình đầu tư đưa điện về nông
thôn đã có kết quả tốt
3. Việc sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng,
phát triển theo khoa học công nghệ kỷ thuật
điện tiên tiến trong quản lý và sản xuất.
4. Trong việc hội nhập nền kinh tết Việt
Nam với thế giới, ngành Điện đã và đang mở
rộng hợp tác quan hệ Quốc tế, học tập các
kinh nghiệm tốt, phát triển các cơ hội hợp tác
kinh doanh.

CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SÀI GÒN.
THƯƠNG HIỆU LỚN TRONG NGÀNH
ĐIỆN VIỆT NAM
20 năm xây dựng và phát triển
Ra đời năm 1994, với số vốn khởi nghiệp
khiêm tốn, nhà xưởng thuê mướn và đội ngũ
nhân viên chưa đến 30 người.
Đến năm 1996 xây dựng nhà máy Hưng
Long và đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu
sản xuất, kinh doanh thiết bị, phụ kiện cho
ngành điện. Với diện tích hơn 10.000m2, được
trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, đội ngũ kỹ
sư, công nhân, dày dạn kinh nghiệm, có tay
nghề cao. Nhà máy Hưng Long có khả năng
sản xuất và cung cấp hơn 2.000 sản phẩm, phụ
kiện và thiết bị điện dành cho trạm và đường
dây phân phối, truyền tải, cấp điện áp lên đến
500kV.
Qua năm 1999 xây dựng trụ sở văn phòng
với điện tích sử dụng hơn 1000m2 tại Quận
Bình Tân, TP. HCM. Cũng trong năm này,
Công ty bắt đầu tham gia đấu thầu cung cấp
trọn gói VTTB, phụ kiện, vật tư cho các trạm
biến áp 110, 220kV.
Công ty Thiết Bị Điện Sài Gòn đã nghiên
cứu và sản xuất thành công thiết bị đóng ngắt
trung thế (FCO). Thiết bị đã được thử nghiệm
tại Trung tâm Thí Nghiệm Điện Quốc Tế
CESI-Italy.
Năm 2003 Công ty được cấp chứng chỉ
về Hệ thống Quản Lý Chất Lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2000 của Tổ chức Quốc Tế
Det Norske Verstas (DNV).
Từ năm 2004 Công Ty bắt đầu xuất khẩu
hàng hóa sang các nước trong khu vực.
Năm 2014 nhà máy Tân Kim được đầu tư
xây dựng tại KCN Tân Kim, huyện Cần Giuộc,
tỉnh
Long An, với diện tích hơn 11.000m2 và
chính thức đi vào hoạt động. Cũng trong năm
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- Trạm 500kV: Phú Lâm, Đà Nẳng, Tân
Định (Bình Dương).
- Trạm 220kV: Hà Nội (Mai Động), Cần Thơ,
Trà Vinh, Sơn Hà, Hàm Tân.
Và hàng trăm trạm 110kV trên toàn quốc,
trong đó có trạm Intel (Mỹ) tại khu công
nghiệp kỹ thuật cao, trạm Phú Quốc, các trạm
ở khu công nghiệp Singapore…
Những sản phẩm của công ty luôn được
khách hàng trong nước và quốc tế ưa chuộng,
không chỉ
bởi chất lượng mà còn vì sự yên tâm từ các
chính sách hậu mãi đem đến cho khách hàng.
Văn phòng Công Ty.

này, máy cắt kim loại Laser Fiber được đầu tư
cho nhà máy Hưng Long, không những giúp
SEE chủ động trong việc sản xuất mà còn có
khả năng cung cấp các dịch vụ gia công kim
loại đen và màu với độ chính xác cao.
Đáp ứng mọi nhu cầu về thiết bị điện
(sản phẩm, dịch vụ).
Từ một ít sản phẩm chuyên ngành điện
ban đầu, hiện nay mỗi năm công ty cho ra đời
hơn 2000 chủng loại sản phẩm khác nhau,

Nhà máy sản xuất Tân Kim.

từ những phụ kiện cơ khí điện như: Boulon,
Ty neo, Khóa đỡ, phụ kiện Cáp ABC, kết cấu
thép….cho đến những sản phẩm thiêt bị điện
như Cầu chì tự rơi (FCO), Dao cách ly (DS),
Chống sét (LA) và nhất là các sản phẩm công
nghệ kỹ thuật cao như: trạm biến áp hợp bộ
SEE-CS, trạm biến áp một cột có chứa thiết bị
trung và hạ thế, tủ Scada – Thông tin, tủ Điều
khiễn Bảo vệ, Tủ AC-CD, Tủ AST…Sản phẩm
SEE được sử dụng rộng rãi trên khắp cả nước,
tiêu biểu ở các công trình:

Sản xuất tại nhà máy Tân Kim.
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Các khách hàng tiêu biểu của SEE là các
Công ty trực thuộc EVN, các công ty Truyền
Tải, các Ban Quản lý DA các công trình Điện
ba miền.
Các Công ty lưới điện Cao Thế của ba miền
cũng hơn 100 Công ty Điện lực địa phương,
các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các khu
công nghiệp trong cả nước và hơn 500 doanh
nghiệp, Xí nghiệp xây lắp điện từ Bắc vào Nam.
Các Công ty thuộc Tập Đoàn Dầu Khí.
Đặt biệt nhờ kinh nghiệm, năng lực và uy
tín của SEE mà các Tập Đoàn Điện Quốc Tế

lớn trên thế giới biết và đã tìm đến để cộng tác,
thực hiện các gói thầu có giá trị lớn và kỹ thuật
cao, điển hình gần nhất trong vòng 3 năm nay:
- Cộng tác với ABB trong dự án Nâng cao
năng lực các Trung tâm điều độ của AO.
- Cộng tác với Toshiba trong các dự án
trang bị lắp đặt trạm 220kV tại Việt Nam như
Trà Vinh, Uyên Hưng, Cần Thơ, Mỏ Cày, Ngủ
Hành Sơn….
- Gần nhất là năm 2015, công tác với Tập
Đoàn Siemens trong dự án Không người trực
tại Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam.
Bên cạnh việc cung cấp những sản phẩm
có chất lượng, công ty còn đảm trách phần
dịch vụ như vận chuyển, lắp đặt, cài đặt, thí
nghiệm vận hành tất cả những thiết bị điện.
Chính dịch vụ trọn gói này đã làm cho khách
hàng rất ưa thích.
Ngoài ra, thông qua việc đầu tư máy cắt
Laset Fiber đã giúp cho công ty không những
chủ động trong việc sản xuất các loại tủ bảng
điện, thiết bị điện có tính thẩm mỹ và chất
lượng cao, mà còn có khả năng mở rộng, cung
cấp các dịch vụ gia công các loại kim loại đen
và màu với chất lượng và độ chính xác cao đối
với các ngành khác.

Sản xuất tại nhà máy Tân Kim.
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NHŨNG DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC
- Năm 2010 bằng khen của Tập Đoàn Điện
Lực Việt Nam.
- Từ 2009 – 2012 bằng khen của Bộ Công
Thương
- Năm 2007 bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ
Định hướng và kế hoạch trong những
năm tới là phát triển sản phẩm công nghệ cao,
mở rộng thị trường trong các nước khu vực
và quốc tế. Tăng cường các dịch vụ chăm sóc
khách hàng, nhằm thỏa mản tối đa nhu cầu của
khách hàng ngành điện trong và ngoài nước.
Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn
hạn và dài hạn, tại chỗ, trong và ngoài nước

cho kỹ sư và CBCNV. Tăng cường đầu tư
máy móc thiết bị hiện đại như: các máy cắt,
máy chấn CNC, máy cắt Laser Fiber, máy thử
nghiệm Role….thay thế dần các trang thiết bị
đã lỗi thời. Tăng cường đầu tư và hợp tác với
các đối tác trong và ngoài nước.

Để món ăn Huế bay xa

Đến nay công ty đã có hơn 50 khách hàng
và đối tác nước ngoài như: Abb, Siemens,
Toshiba, Areva, Schnider, Cooper, Omnipro…

Trần Nhật Thanh
Quốc Học 1961 - 1964

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển,
doanh thu của Công ty tăng trưởng ổn định
qua từng. Năm 2009 là 10.282.000 USD. Năm
2013 doanh thu 20.807.000 USD và đến 2015
doanh thu Công ty đã lên đến 35.000.000 USD
và Công ty đã đóng góp hằng trăm tỷ đồng cho
xã hội.

Nếu không có biến cố năm 1975 thì cuộc
sống của vợ chồng thầy giáo Trần Nhật Thanh
cũng không có những gập ghềnh ba chìm bảy
nỗi tìm kế sinh nhai như vậy. Từ việc sản xuất
thủ công những ống nghiệm xét đường máu
cho đến những chuyến buôn thuốc tây đường
dài Buôn Mê Thuột – Sài Gòn, Sài Gòn - Dăk
Lăk vào những năm 1980s bằng đường hàng
không hay bằng xe đò…

Ban Thực Hiện
Tháng 6 năm 2016

T

rần Nhật Thanh sinh tai Huế. Học trung
học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp tại trường
Quốc Học (57-64), Huế. Sau khi tốt nghiệp
Sư phạm Quy Nhơn (64-66), Trần Nhật Thanh được bổ
nhiệm làm giáo viên dạy trường tiểu học tại thành phố
Pleiku từ năm1966 đến năm 1975.
Sau năm 1975, Trần Nhật Thanh làm nhiều nghề
kiếm sống cho đến năm 1996 thì thành lập Công Ty Chế
Biến Thực Phẩm Công Nghệ SÔNG HƯƠNG để quảng
bá món ăn truyền thống Huế trong đó Tôm Chua là sản
phẩm chủ lực. Tôm chua Sông Hương hiện đang có mặt
trên các quầy hàng ở trong nước và cả trong siêu thị ở
Mỹ, Úc.
Trần Nhật Thanh hiện đang sinh sống tại Tp. HCM,
Việt Nam.
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Chẳng là có một hôm, trong một cửa hàng
thuốc tây, Trần Nhật Thanh phát hiện có một
dòng thiết bị y tế và dụng cụ y khoa mà các
bệnh viện tỉnh rất thiếu. Đó là ống xét nghiệm
đường máu - một dụng cụ y tế tưởng chừng
như rất đơn giản - nhưng không có cái gì có
thể thay thế được. Đây là một thiết bị ngoại
nhập của Hungary có tên là Heparin Hungary.
Vào thời điểm đó, ống xét nghiệm này có vẻ
như đang dần biến mất trên thị trường y tế,
mà chưa thấy có sản phẩm nào có thể thay thế.
Nhận thấy ống xét nghiệm đường máu là
một nhu cầu y tế cấp thiết, nếu không có thì
sẽ là một tai họa cho nhiều bệnh nhân, Trần
Nhật Thanh quyết đinh ngay là phải làm một
sản phẩm ở ngay trong nước để thay thế. Với
niềm đam mê tột cùng và cũng chạy đua với
thời gian để làm sao sản phẩm có mặt trên thị
trường trước thời điểm mà Heparin Hungary
trong kho dự trữ cạn kiệt.
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Trần Nhật Thanh nghiên cứu các quy trình
sản xuất ống xét nghiệm, quy trình đóng gói
vô trùng mà Heparin Hungary đã làm. Thiết kế
lại mẫu mả ống xét nghiệm Heparin cho riêng
mình và đi tìm gặp người làm nghề thổi thủy
tinh thủ công bằng miệng để sản xuất thử. Tất
cả kế hoạch sản xuất thử ống nghiệm này đều
được thực hiện trong căn nhà ọp ẹp của gia
đình với sự cố vấn chuyên môn của một người
bạn dược sĩ đang sản xuất mỹ phẩm. Cuối
cùng cả hai quyết định chọn Heparin và Kali
Oxalate để làm chất chống đông.

đó cũng là kế sinh nhai của cả gia đình trong
bước đường cùng chạy đua với thời gian.

Phải thử rất nhiều lần mới đạt yêu cầu về các
chỉ số kỹ thuật chuyên môn.

Ống xét nghiêm đường máu Heparin nội
địa Trần Nhật Thanh đã được Khoa Dược và
Xét Nghiệm của môt vài bệnh viện nhận dùng
thử. Sau khi Test thử nghiệm so sánh và đánh
giá chất lượng sản phẩm, bệnh viện đặt hàng
ngay rồi từ đó mua thiệt luôn. Sở dĩ bệnh viện
chấp nhận mua ngay vì chất lượng Heparin
nội địa cũng ổn định, nhưng giá lại rẻ hơn rất
nhiều so với hàng ngoại nhập. Đó là chưa nói
đến có lúc bệnh viện không có hàng ngoại.
Trong khi hàng nội của Trần Nhật Thanh giá
rẻ, cùng chất lượng, và lúc nào cũng sẵn sàng
cung cấp.

Cũng phải rất nhiều lần lấy máu của chính
mình, của vợ con, và của bạn bè bằng hữu để
thử, chứng minh sản phẩm là hoàn hảo (tương
đối) trong một hoàn cành cực kỳ khó khăn của
xã hội thời bấy giờ.
Vào giai đoạn cho thuốc chống đông vào
ống nghiệm, để sấy và tiệt trùng trong điều
kiện tốt nhất, Trần Nhật Thanh lại phải chạy
săn lùng nhiều ngày liền tìm kiếm phụ kiện
để lắp ráp một máy sấy hiện đại từ mớ đồ phế
liệu ở khu chợ Dân Sinh đường Huỳnh Thúc
Kháng, TP. HCM. Qua nhiều ngày tìm kiếm và
kén chọn, cuối cùng Trần Nhật Thanh cũng tìm
được một loại rờ- le tốt nhất, một nhiệt kế tốt
nhất lấy từ phế liệu của một máy bay cũ, và môt
máy sấy thổi hơi nóng bằng điện tốt nhất, công
suất thừa sức cho một tủ sấy có dung lượng
bằng một tủ lạnh đứng… để lắp ráp thành một
máy sấy vô cùng hiện đại (!). Và mua môt cái kệ
bằng nhôm với nhiều ngăn, tái chế thành một
tủ giữ nhiệt cũng vô cùng hiện đại !
Tấm gương của Pasteur một mình đơn độc
căm cụi trong phòng thí nghiệm rất thiếu thốn
mà vẫn thành công là niêm hứng khởi, cộng
với sự đam mê đã thôi thúc Trần Nhật Thanh
phải đi đến thành công. Và phải thành công vì
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Sau khi sản phẩm sản xuất tới khâu cuối
cùng. Thành phẩm được cho vào hộp, in nhãn
hiệu Ống Nghiệm HEPARIN !
Heparin của Trần Nhât Thanh ra đời và
bắt đầu vào giai đoạn tiếp thị chào hàng ở các
bệnh viện trong nội ô và vùng phụ cận Sàigon,
nơi mà Trần Nhật Thanh biết chắc rằng trong
khoa xét nghiêm của bệnh viên đã hết trơn
ống Heparin Hungary, mà ngoài thị trường
cũng là một mặt hàng khan hiếm.

Tuy chưa có được Kiểm chứng chuyên
môn hay Chứng nhận của Sở Y Tế cho phép
lưu hành, nhưng Heparin của Trần Nhật
Thanh đã được thị trường chuyên ngành chấp
nhận. Đó là niềm vui và hạnh phúc thêm một
chút tự hào dù là rất nhỏ bé của thầy giáo Trần
Nhật Thanh vào những năm 1980s.
Một vài năm sau thị trường thiết bị Y khoa
và dụng cụ Y tế dần dần có nhiều sản phẩm
hơn vì không còn chính sách “tự sản tự tiêu”,
và cũng là lúc nhiều nơi học được kỹ thuật làm
ống Heparin, sản xuất tràn lan, sự cạnh tranh
ngày càng gay gắt.
Trong tình cảnh khó khăn, Trần Nhật
Thanh bỏ nghề, lang thang tìm kế sinh nhai
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khác, và tình cờ một hôm có người chị buộc
miệng nói “Răng O Chú không làm mấy món
ăn Huế như Tôm Chua mà bán ?”.
Trần Nhật Thanh nghe như một tiếng sấm
truyền từ trên không trung xuống - đây rồi
ánh sáng cuối đường hầm được lóe lên một
cách bất ngờ và kỳ diệu. Một ý tưởng hay để
phát triển và truyền bá món ăn truyền thống
của quê hương!

Ngay lập tức Trần Nhật Thanh lao vào
công việc như một “chiến binh dũng mãnh”,
kiểm tra lại tức thì nhu cầu thị trường trong
cộng đồng bà con người Huế đang sinh sống
ở Sài Gòn, những món quà mà người từ ngoài
Huế mang vào để biếu nhau trong đó có món
Tôm Chua. Kế hoạch chương trình thực hiên
vạch ra cũng tương tự như khi làm Heparin
thôi nhưng ở đây Trần Nhật Thanh đặt nặng
vấn đề điều nghiên thị trường trong cộng đồng
người gốc Huế và trong các chợ, nghiên cứu
cách làm Tôm Chua đặc biệt của người Huế,
từ cách chọn tôm, cách bảo quản, các nguyên
liệu đầu vào, nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn…

thương hiệu Sông Hương được khách hàng,
đa số là người gốc Huế, chấp nhận nên bán
tương đối nhanh. Đơn đặt hàng cũng cho thấy
biểu đồ tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực
như tôm chua là nhiều hơn cả!
***
Một vài năm sau, Trần Nhật Thanh nghe
nói sản phẩm của Sông Hương hình như có

tất cả được ghi chép cẩn thận các công đọan
kỹ thuật truyền thống, nhận xét những khiếm
khuyết của cách chế biến cổ truyền, đặt nặng
tuyệt đối khâu an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trần Nhật Thanh cũng cố gắng thiết kế lại
hình thức mẫu mã làm sao cho thật hấp dẫn,
đẹp mắt và ấn tượng. Trần Nhật Thanh tìm
mua tất cả các mẫu sản phầm đóng hộp của
Pháp, Mỹ, Nhật, Đức, Đài Loan, Hồng Kông,
Singapore, Thái Lan… để tham khảo và khai
thác theo đúng với thị hiếu của khách hàng.
Lô hàng đầu tiên được bán tại Sài Gòn là
vào năm 1996. Món hàng Tôm Chua mang
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mặt trong một siêu thị ở California nên đầu
năm 2006, Trần Nhật Thanh sang Mỹ để kiểm
tra thông tin này. Đúng là chai Tôm Chua của
chính công ty mình sản xuất đang có mặt tại
đây, nhưng nó lại mang tên của một nhãn hiệu
khác của một nước Á Châu.
Mặc dù vậy, nỗi vui mừng tràn ngập trong
lòng Trần Nhật Thanh khi thấy chai tôm chua
của Huế đang ở trên quầy vì đó là sự thành
công tuyệt vời của công ty mình. Vị trí của nó
trên quầy hàng trong môt siêu thị thực phẩm ở
Mỹ nói lên một điều mà rất nhiều thương hiệu
khác phải bỏ ra rất nhiều tiền để hiện diện.
Còn đối với tôm chua Huế của Sông Hương,
Trần Nhật Thanh đã không bỏ ra một đồng
xu nào cho dịch vụ rất nhiêu khê này, mà lại
có môt công ty nào đó ở một nước Á Châu đã
thay mình làm giùm!

là phải có thất bại. Cũng từ đó mà yêu thương,
trân trọng, nâng niu cuộc sống đáng yêu đáng
quý này hơn, và cũng nên nghĩ đến những
hoàn cảnh khó khăn của người khác.

CÔNG TY SẢN XUẤT
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Thực Phẩm Sông Hương rất hãnh diện đã
tham gia thị trường trong và ngoài nước, và
ngày càng phong phú, càng đa dạng, làm thăng
hoa thêm hương vị quê hương Huế, hương vị
dân tộc.

United Healthcare Factory Co. Ltd.,

Công ty Sông Hương cũng đã góp phần
vào việc tạo công ăn việc làm cho nhiều đồng
hương, cũng như tại địa phương nơi công ty
sản xuất, và đóng góp cho xã hội hàng triệu
đồng.

Võ Xuân Quang
Quốc Học 1961 - 1964

đến năm 2012 cùng con gái xây dựng Nhà máy United
Healthcare tại Khu Công nghệ cao Quận 9, Tp. Hồ Chí
Minh với tổng số vốn đầu tư 15 triệu USD.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà
máy United Healthcare có khoảng 100 cán bộ nhân
viên. Năng lực sản xuất của công ty vào khoảng 120.000
sản phẩm/năm. Ngoài ra, công ty còn sản xuất một số
vật tư khác dùng trong y tế với sản lượng khoảng 10
triệu sản phẩm/năm.

Chai Tôm Chua mang tên Sông Hương
hay mang tên gì đó đi nữa thì nó cũng là sản
phẩm của mình, của Huế cho nên Trần Nhật
Thanh không hề có ý muốn kiện cáo công ty
nào đó bởi vì một điều rất bí mật mà chính
người mua đi bán lại đó chưa bao giờ có thể
hiểu được đó là CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
mang HƯƠNG VỊ ĐẶC TRƯNG của Huế.
Họ sẽ không hề biết được bí quyết mà chỉ có
những nghệ nhân làm tôm chua lành nghề
nhất của Huế mới cảm nhận được.
Thương Hiệu của Công Ty Chế Biến Thực
Phẩm Công Nghệ SÔNG HƯƠNG được xác
lập ngày nay là do từ đấy. Ngoài món chủ lực
Tôm Chua Huế còn bao gồm vài chục món
phụ khác đi kèm.

Võ Xuân Quang là 1 trong 3 thành viên Hội đồng
Quản trị của Công ty Nhà máy United Healthcare và
hiện đang sinh sống tại Tp. HCM,Việt Nam.

Từ hai bàn tay trắng…
Thông qua mẫu chuyện ngắn này, Thực
phẩm Sông Hương không quên tri ân khách
hàng luôn yêu mến và ủng hộ những sản phẩm
mang thương hiệu Sông Hương, cũng như ủng
hộ hàng hóa Việt Nam Chất Lượng Cao.

Nhưng không vì thế mà Trần Nhật Thanh
quên đi những tháng ngày khó khăn cực nhọc,
những chặng đường đầy gai góc mà bản thân
đã trải qua. Không hề có trải thảm với hoa
hồng. Vì đằng sau nó là cả một quá trình đầy
thử thách vô vàng khó nhọc. Để từng bước
vững chắc tiến lên, thì phải hiểu có thành công
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Ban Thực hiện
Ngày 15 tháng 6 năm 2016

V

õ Xuân Quang sinh tại thị trấn Ái Nghĩa,
huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Học
trường tiểu học Lý Thường Kiệt (51-57),
và trung học Nguyễn Tri Phương (57-61), Quốc Học (6164), Huế. Từ năm 1965 – 1975 Võ Xuân Quang là phi
công. Từ năm 1975 – 1978 học tập cải tạo tại Kỳ Sơn,
Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, sau đó đi kinh tế mới tại Ma
Đà, tỉnh Đồng Nai (78-83).
Võ Xuân Quang khởi nghiệp với ngành cung cấp
thiết bị y khoa từ năm 1983, qua nhiều khó khăn vất vả,

Từ năm 1978, Võ Xuân Quang một
mình đi kinh tế mới tại Ma Đà, huyệnVĩnh
Cửu, tỉnh Đồng Nai. Hằng ngày vỡ đất làm rẫy
trồng khoai sắn. Hôm nào rảnh thì đi vào rừng
lượm dầu chai, dầu rái… Cuộc sống vô cùng
kham khổ, ăn bắp thế cơm, hái rau rừng làm
canh. Nếu có hôm nào bắt được con ếch trong
các hố bom rải thảm, thì bữa ăn hôm đó trở
nên thịnh soạn nhất.
Thấy 5 năm lao động cật lực mà vẫn không
sống được, năm 1983 Võ Xuân Quang bỏ Mã
Đà về lại Sài Gòn tìm kế khác sinh nhai, trong
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đó có lúc phải đi bán ve chai. Lúc này, vợ đang
bán cửa hàng đông dược, 3 đứa con nheo
nhóc: đứa lớn nhất học lớp 9, đứa nhỏ nhất
học tiểu học.
Trong một lần tình cờ nói chuyện với cánh
buôn ve chai, Võ Xuân Quang biết được các Xí
nghiệp dược phẩm đang cần chai để sản xuất
thuốc kháng sinh. Chợt nhớ trong đám bằng
hữu năm đệ nhất Quốc Học có đứa học bác sĩ
và hiện đang làm việc ở bệnh viện Chợ Quán,
Quang vội tìm gặp bạn cũ để kiểm tra thông
tin.
Bạn cho biết đúng là các Xí nghiệp dược
phẩm đang cần chai để sản xuất thuốc kháng
sinh!
Với nền kinh tế còn khó khăn vào những
năm 80s, Việt Nam không có chủ trương nhập
khẩu mà chỉ mua được chai do nhà máy thủy
tinh Việt Nam sản xuất trong nước. Rất tiếc
chất lượng chai của nhà máy Việt Nam chưa
tốt, và ít có khả năng chịu đựng được nhiệt độ
cao khi hấp. Vốn có kinh nghiệm trong ngành
ve chai, Võ Xuân Quang đề nghị với quản đốc
phân xưỡng Xí nghiệp dược phẩm tái sử dụng
vỏ chai kháng sinh của nước ngoài còn để lại
sau chiến tranh. Vì các loại chai này do các
nước tiên tiến như Mỹ, Nhật sản xuất nên chất
lượng rất tốt, đáp ứng yêu cầu của bệnh viện
và thị trường dược phẩm về chất lượng, mà giá
lại rẻ, chỉ bằng một nửa so với chai do nhà máy
Việt Nam sản xuất.
Việc tái sử dụng chai thuốc kháng sinh
của Võ Xuân Quang đề nghị cho ngành dược
thành phố đã thành công tốt đẹp. Nhiều năm
sau nhờ có được một số vốn từ việc cung cấp
chai kháng sinh và một số công việc khác,
Quang cùng con gái thành lập công ty mua
bán trang thiết bị y tế (2005). Nhân các chuyến
khảo sát thị trường ở Singapore, Đức… được
tận mắt nhìn thấy những máy móc, dụng cụ y
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tế đơn giản nhưng hiện đại mà Việt Nam chưa
có, Quang đã đàm phán và xin phân phối tại
thị trường Việt Nam. Công ty phát triển thuận
lợi nhờ ngày càng có nhiều mặt hàng thiết yếu.
Công ty đạt thêm những hợp đồng cung cấp
trang thiết bị y tế cho bệnh viện, tư vấn thiết
kế bệnh viện theo chuẩn quốc tế như có hệ
thống nước thải riêng, hệ thống thông khí, nột
thất và trang thiết bị phòng mổ v.v…
Tháng 11 năm 2010, Võ Xuân Quang bất
ngờ bị một cơn đau tim nặng, phải vào bệnh
viện, mổ và đặt 2 stent (ống mạch vành). Khi
xuất viện Quang bất ngờ vì phải trả một viện
phí rất đắt. Với viện phí cao như vậy chắc chắn
sẽ có nhiều bệnh nhân trong nước không được
chữa trị. Tỷ lệ người dân chết vì tim mạch sẽ
rất cao. Quang nảy sinh ý tưởng muốn tự sản
xuất ống mạch vành với giá rẻ hơn. Dự án sản
xuất ống mạch vành được bắt tay ngay sau đó.
Sau hai năm chuẩn bị dự án, xây dựng kế
hoạch, làm thủ tục, tham khảo các công nghệ
cao trên thế giới và đưa người ra nước ngoài
học tập công nghệ sản xuất mạch vành v.v…
nhà máy United Healthcare được khởi công xây
dựng vào năm 2012 và được khánh thành vào
ngày 9 tháng 8 năm 2015 trong sự vui mừng của
nhiều giới trong đó có đồng môn Quốc Học.
…Đến Công ty Nhà máy United
Healthcare
Tọa lạc tại Khu Công nghệ cao Quận 9, Tp.
Hồ Chí Minh, Công ty TNHH MTV Nhà máy
United Healthcare (United Healthcare Factory
Co., Ltd) được thành lập với số vốn đầu tư 15
triệu USD theo Giấy chứng nhận đầu tư do
Ban quản lý Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí
Minh cấp ngày 23 tháng 10 năm 2012.
Dựa trên mục tiêu xây dựng chương trình
Quốc gia trong việc “Phát triển công nghệ cao
đến năm 2020” của Thủ tướng chính phủ theo
Quyết định số 2457/QĐ-TTg nhằm thúc đấy
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nghiên cứu, làm chủ công nghệ cao, đảm bảo
cho việc sản xuất các sản phẩm công nghệ cao.
Cùng với đó là nhu cầu thực tế từ xã hội với số
lượng người mắc bệnh mạch vành ngày càng
nhiều và tỷ lệ tử vong cao. Nhà máy United
Healthcare được thành lập để đáp ứng nhu
cầu cung cấp ống mạch vành (stent) và góp
phần trong mục tiêu phát triển Quốc gia trong
những năm kế tiếp.
Mục tiêu của Nhà máy United Healthcare
về mặt khoa học công nghệ là nghiên cứu phát
triển, và làm chủ công nghệ sản xuất bóng
nong mạch và stent phủ thuốc bằng công nghệ
Nano. Đây là sản phẩm được sản xuất tại Việt

Nam sử dụng trong điều trị bệnh trong nước
đầu tiên, và xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế
(ISO 9001, ISO 13485, CE Mark, GMP-WHO
và hướng đến đạt tiêu chuẩn FDA).
Về mặt kinh tế xã hội, mục tiêu của Nhà
máy United Healthcare là sẽ trở thành đơn vị
đầu tiên tại Việt Nam có thể tự sản xuất sản
phẩm trang thiết bị y tế công nghệ cao, chất
lượng quốc tế với giá thành rẻ hơn 30-40% so
với nhập khẩu như hiện tại. Với giá thành thấp
hơn, số lượng bệnh nhân bị bệnh tim mạch nói
chung và mạch vành nói riêng có cơ hội được
cứu sống cao hơn do chi phí điều trị giảm (hiện
nay mới chỉ dưới 10% số bệnh nhân mạch vành
được can thiệp,
phần lớn còn lại
bị tàn phế hoặc tử
vong do không đủ
kinh phí điều trị),
giảm gánh nặng
bệnh tật cho gia
đình và xã hội, có
ý nghĩa nhân văn
và nhân đạo cao
cả. Việc tự sản
xuất trang thiết
bị y tế cũng góp
phần tăng sự chủ
động về mặt hàng
này, giảm phụ
thuộc vào nhập
khẩu, góp phần
bình ổn giá và an
sinh xã hội.
Ngoài
ra,
nếu xuất khẩu
được ra thị
trường
nước
ngoài, đây sẽ là
một nguồn thu
ngoại tệ cho đất
nước.
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Việc tìm hiểu thị trường và công nghệ sản
xuất đã được đội ngũ phát triển dự án của nhà
máy thực hiện từ cuối năm 2012, đầu 2013
bằng việc tham quan các dây chuyền công
nghệ đang sản xuất tại Mỹ, châu Âu, Ấn Độ…
và làm việc với các đơn vị tư vấn về dây chuyền

sản xuất cũng như lựa chọn công nghệ. Sau
khi cân nhắc, đại diện nhà máy đã lựa chọn
các đối tác từ Mỹ và châu Âu nhằm đảm bảo về
việc sở hữu những công nghệ và thiết bị mới
nhất để có thể sản xuất được những sản phẩm
với chất lượng cao.

Cán bộ chuyên viên nghiên cứu của Nhà máy United Healthcare

Công nghệ và thiết bị được lựa chọn mới
nhất trên thế giới tại thời điểm hiện tại và
toàn bộ được chuyển giao từ nước ngoài.
Ngoài ra, việc chuyển giao tài liệu về công
nghệ, bao gồm: bí quyết kỹ thuật công nghệ
Nano trong ứng dụng phủ thuốc, quy trình
công nghệ sản xuất, bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ
dây chuyền sản xuất, tính năng kỹ thuật của
các thiết bị của dây chuyền đều được tư vấn
và hỗ trợ từ các đối tác đầu ngành trong lĩnh
vực. Sản phẩm được sản xuất với các tiêu
chuẩn tương đương châu Âu và có thể được
phân phối trên toàn thế giới với chất lượng
cao. Bên cạnh đó, nhà máy còn hợp tác với
các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong
sản xuất bóng nong mạch và stent để cập nhật
222

Hiện nay, song song với việc sản xuất, Nhà
máy United Healthcare cũng đang hoàn tất các
thủ tục, hồ sơ xin giấy phép để chính thức đưa
sản phẩm ra thị trường. Năng lực sản xuất của
công ty hiện nay khoảng 120.000 sản phẩm/
năm. Ngoài ra, nhà máy công ty còn sản xuất

một số vật tư khác dùng trong y tế với sản
lượng khoảng 10 triệu sản phẩm/năm.
Nhà máy United Healthcare hiện đang tạo
việc làm cho khoảng 100 cán bộ công nhân
viên, và đóng góp hàng tỷ đồng tiền thuế cho
nhà nước Việt Nam.

Cán bộ chuyên viên làm việc ở phòng thí nghiệm

những công nghệ và kỹ thuật mới trong lĩnh
vực này.
Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và
công nhân trực tiếp sản xuất được đào tạo ở
nước ngoài và đào tạo tại chỗ thực tế trên dây
chuyền giúp nắm vững và làm chủ công nghệ
sản xuất bóng nong mạch và stent phủ thuốc
công nghệ Nano.
Ngày 9/8/2015, Lễ khánh thành nhà máy
đã được tổ chức, với sự chứng kiến và tham
dự của các vị lãnh đạo chính phủ, thành phố,
Bộ Khoa học công nghệ, Bộ y tế, Bộ Công
thương, các Trung tâm tim mạch trên cả
nước, và rất đông bằng hữu cựu học sinh
Quốc Học tại Sài Gòn.
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Sản phẩm của công ty: Stent mạch vành

Ban Thực hiện
Tháng 5 năm 2016

viết của thầy trò nhiều thế hệ Quốc Học trong và ngoài nước. Đặc san được độc giả hoan hỷ đón
nhận và tạo được tiếng vang vì hình thức trang nhã và nội dung phong phú, đáng đọc.

Hoạt động của Ban Liên Lạc
Cựu Học Sinh Quốc Học
tại Sài Gòn
1. Thành phần Ban liên lạc CHS Quốc Học-Huế tại Sài Gòn nhiệm kỳ 2015-2018:
- Trưởng ban:
Anh Lê Duy Đoàn
- Phó ban tổ chức:
Anh Nguyễn Chí Phước
- Phó ban thường trực: Anh Nguyễn Văn Đức
- Thủ quỹ:
Chị Đặng Thị Xuân Sương
- Đặc trách khánh tiết: Chị Lê Thị Ánh
- Đặc trách Văn Học, nghệ thuật: Anh Sâm Thương (Vĩnh Tân)
- Đặc trách văn nghệ: Anh Tôn Thất Lan
- Đặc trách y tế, sức khỏe: Anh Hồ Đắc Duy
- Đặc trách kết nối: Anh Nguyễn Minh Hiệp
- Đặc trách website chsquochoc.com : Anh Bảo An, Anh Bùi Văn Dũng
- Đặc trách trang FB “ Cựu Học Sinh Quốc Học”: Anh Lê Đình Trực
- Đặc trách trang FB” CHS Quốc Học và những người bạn”: Anh Lê Quang Đạt
- Đặc trách Liên lạc CHS QH ở nước ngoài: Anh Nguyễn Quốc Vọng
- Đặc trách ấn loát: Anh Lê Văn Tạo
- Đặc trách kết nối CHS QH thế hệ trẻ: Anh Lê Văn Kích, Chị Thu Hằng, Anh Bùi Vĩnh
Bằng, Chị Mỹ Nhật, Chị Hồng Nhi, Anh Bùi Quốc Dũng.
Nhờ sự vận động tích cực của anh Phước và anh Vọng, quỹ của Ban Liên Lạc hiện nay đã
có trên 100 triệu đồng.

3. Những hoạt động sắp tới:
Có 2 hoạt động nổi bật nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập trường Quốc Học-Huế
(23/10/1896-23/10/2016):
a. Phát hành Tuyển Tập Kỷ Niệm 120 năm Quốc Học-Huế.
Từ ý tưởng ban đầu là nên có một Tuyển tập như là một món quà mừng nhân kỷ niệm 120
năm khai sinh trường Quốc Học Huế, Ban thực hiện được thành lập gồm các anh:
- Nguyễn Quốc Vọng: Trưởng ban,
- Anh Hồ Đắc Duy,
- Anh Sâm Thương
- Anh Lê Duy Đoàn
- Anh Nguyễn Chí Phước
Tuyển tập Quốc Học-Huế 120 năm hình thành với nội dung :
Tuyển Tập Kỷ Niệm 120 năm Quốc Học-Huế ra đời nhằm ba mục đích: 1) giới thiệu những
công trình R&D về mảng khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật và doanh nghiệp của cựu học
sinh Quốc Học thực hiện; 2) những công trình là mới, kết quả của nhiều tháng năm ròng rã
nghiên cứu, thể hiện qua phát biểu trên các diễn đàn học thuật hoặc các bài báo đã đăng trên
những tạp chí khoa học chuyên môn trong nước và quốc tế; và 3) những công trình mang đến
lợi ích thực sự cho con người, xã hội, và đất nước Việt Nam và nước ngoài.
Trong Tuyển Tập Kỷ Niệm 120 năm Quốc Học-Huế cũng có dịp nhắc lại những hoạt động
đặc sắc vang bóng một thời của trường Quốc Học .
b. Ngày hội mừng kỷ niệm khai sinh trường Quốc Học (Sáng Chủ nhật, 23/10/2016) với nội
dung chương trình khơi gợi lòng yêu quê hương Việt Nam, yêu Huế, yêu mến trường Quốc Học
và trân trọng tình thầy nghĩa bạn.
Ban Liên Lạc cựu học sinh Quốc Học-Huế tại Sài Gòn mong tạo được sự quan tâm của quý
thầy cô và sự kết nối của cựu học sinh nhiều thế hệ trong một mối dây tương kính tương thân và
chung tay góp sức vào những việc làm có ích cho xã hội và cho cộng đồng Quốc Học.
Thay mặt Ban Liên Lạc CHS Quốc Học tại Sài Gòn,
Trưởng ban,
Lê Duy Đoàn

2. Những hoạt động đã qua:
a. Tổ chức kỷ niệm 119 năm thành lập trường Quốc Học Huế 23/10 tại nhà hàng Bích
Câu, 174 Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, TPHCM.( Chủ nhật 25/10/2015).
b. Tổ chức gặp mặt mừng Xuân Bính Thân 2016. Thầy trò gặp mặt đầu Xuân (21/02/2016)
tại nhà hàng Bích Câu với một chương trình sống động, thân tình và vui vẻ.
Buổi gặp mặt quý thầy cô và bằng hữu Quốc Học nhiều thế hệ đã diễn ra trong tình cảm
tương kính tương thân thắm đậm tình nghĩa thầy trò bạn bè Cựu học sinh Quốc Học-Huế.
c. Phát hành Đặc san Quốc Học 120 năm dịp đầu năm Bính Thân: Đặc san quy tụ bài
224

TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 120 NĂM QUỐC HỌC - HUẾ

TUYỂN TẬP KỶ NIỆM 120 NĂM QUỐC HỌC - HUẾ

225

THƯ CÁM ƠN LÒNG HẢO TÂM
CỦA QUÝ ANH CHỊ CHS
QUỐC HỌC-HUẾ
Quý anh chị thân mến,
I. Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Quốc Học tại Sài Gòn chân thành cám ơn quý anh chị đã
góp tiền in ấn, phát hành Tuyển Tập Kỷ Niệm 120 Năm Quốc Học - Huế.
1/ Trần Ngọc Cư		
100 USD
2/ Cung Trọng Bảo
100 USD
3/ Hồ Đắc Duy		
100 USD
4/ Võ Xuân Quang
100 USD
5/ Sâm Thương		
100 USD
6/ Trần Nhật Thanh
100 AUD
7/ Nguyễn Quốc Vọng 200 USD
8/ Lê Duy Đoàn		
100 USD
9/ Thái Kim Lan		
100 USD
10/ Nguyễn Văn Bảng 50 AUD
11/ Phạm Văn Minh
50 AUD
12/ Ngô Viết Yêm		
500.000 đ
13/ Nguyễn Minh Hiệp 1.000.000 đ
14/ Nguyễn Hữu Suý
400.000 đ
15/ Lê Văn Kích		
500.000 đ
16/ Nguyễn Đình Niêm 500.000 đ
17/ Lê Tử Thành		
1.000.000 đ
18/ Phạm Lâm		
2.500.000 đ
19/ Đặng Văn Châm
2.000.000 đ
20/ Trần Hữu Thục
3.400.000 đ
21/ Lê Hiếu Hữu		
500.000 đ
22/ Lê Thị Thu Hằng
1.000.000 đ
23/ Nguyễn Văn Dũng 500.000 đ
Cộng:			37.160.000 đ
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II. Chúng tôi chân thành cám ơn quý bằng hữu góp tiền tổ chức lễ hội tại Sài Gòn
ngày 23/10/2016, mừng kỷ niệm 120 năm thành lập trường Quốc Học-Huế (1896-2016)
1. Anh Nguyễn Chí Phước
5.000.000 đ
2. Anh Trần Nhật Thanh		
5.000.000 đ
3. Anh Võ Xuân Quang		
5.000.000 đ
4. Anh Dương Đức Bổn		
5.000.000 đ
5. Anh Nguyễn Văn Quang
2.000.000 đ
6. Chị Phạm Thị Sen		
2.000.000 đ
7. Anh Nguyễn Văn Mùi		
2.000.000 đ
8. Anh Nguyễn Văn Đức		
1.000.000 đ
Cộng:				27.000.000 đ
Từ đây về sau, sẽ có nhiều anh chị góp tiền giúp cho Ban Liên Lạc CHS Quốc Học
tại Sài Gòn hoat động hiệu quả và có ích. Chúng tôi xin ghi nhận và cám ơn tấm lòng
cùa quý anh chị và xin bỏ lỗi cho chúng tôi không cập nhật thông tin kịp nơi đây.
Thay mặt Ban Liên Lạc
Thủ quỹ,
Đặng Thị Xuân Sương
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