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TRÂN TRỌNG ĐÔI LỜI
Tên cuốn sách là “Nguyễn Đình Chú: tim đèn thắp sáng
mãi”, bởi chữ CHÚ 炷 trong tên của giáo sư có nghĩa là “hoả
đăng tâm 火 燈 心”, tức tim của lửa đèn, tim đèn, bấc đèn – nơi
để thắp lên ngọn lửa toả sáng. Và Tim Đèn ấy luôn toả sáng mãi
với hơn 50 năm trong sự nghiệp trồng người của GS. NGND
Nguyễn Đình Chú tại Khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm
Hà Nội và nhiều trường đại học khác (từ năm học 1957 đến
nay), từng đào tạo nhiều thế hệ sinh viên, học viên Cao học và
Nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài. Thầy đã sống, cống
hiến cho nền giáo dục và học thuật nước nhà thời hiện đại đúng
với danh xưng ấy do thân phụ của giáo sư – một nhà Nho từng
đỗ đạt khoa thi Hương năm Giáp Ngọ (1894) – đã đặt cho.
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sách để “trình làng” là nhờ sự nhiệt tâm của quý thầy cô, quý
đồng nghiệp cùng các thế hệ học trò, qua những trang viết
thấm đẫm nghĩa tình mà quý vị đã dành cho thầy Nguyễn Đình
Chú. Qua đó, hy vọng độc giả sẽ hiểu thêm tâm hồn, nhân cách,
tình cảm của thầy trong các mối quan hệ.
Hơn nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp giáo dục, hiện Thầy
đang ở tuổi ngoại bát tuần, nhưng sức khoẻ vẫn còn rất trẻ tráng,
bút lực vẫn sung mãn - thậm chí còn sung mãn hơn trước, vẫn
xông xáo trên các diễn đàn khoa học, và vẫn tiếp tục sự nghiệp
trồng người qua việc giảng dạy, hướng dẫn và đánh giá các luận
văn Cao học, luận án Tiến sĩ ở khắp ba miền của đất nước.
Hy vọng rằng với món quà tinh thần dâng lên Thầy lần này
sẽ góp thêm niềm vui sống, giúp Thầy vượt qua “cái mốc 100”,
dù vẫn biết “Nhân sinh bách tuế vi kỳ” (人 生 百 歲 為 期), để
vui cùng đất nước, gia đình và bạn bè, đồng nghiệp, học trò.
Rất tiếc, do thông báo chưa rộng khắp nên vẫn còn thiếu
một số bài của bạn bè, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học trò thân
thiết của Thầy. Xin mong được cảm thông. Sau cuốn sách này,
dự định sẽ xuất bản công trình của Thầy: “Nguyễn Đình Chú tác
phẩm” với khoảng trên 3000 trang.

Đáng lý ra, cuốn sách này đã đến tay quý vị độc giả khoảng
gần hai năm trước, vào dịp mừng GS. NGND Nguyễn Đình
Chú thượng thọ 80 xuân (tính theo âm lịch). Bởi lẽ, ý tưởng xuất
bản cuốn sách viết về Thầy, làm sách Tuyển tập những công
trình nghiên cứu của Thầy đã được PGS. TS. Nguyễn Đăng Na
(nguyên Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam 1, Khoa Ngữ văn,
Trường ĐHSP Hà Nội) và tôi bàn bạc từ lâu, nhưng vì nhiều lý
do khách quan nên chưa thực hiện được.

Nhân đây, chúng tôi chân thành cảm ơn và cảm tạ các tác
giả đã có bài viết trong cuốn sách. Xin cám ơn Nhà xuất bản Đại
học Quốc gia Hà Nội đã nhiệt tình tạo mọi điều kiện để cuốn
sách ra mắt kịp thời và đúng dịp.

Cuốn sách được ra mắt bạn đọc lần này là quà mừng sinh
nhật Thầy lần thứ 82 của bạn bè, đồng nghiệp, học trò và người
thân gởi đến Thầy, cũng là dịp cả nước ta hân hoan đón chào
Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Có được cuốn

PGS. TS. Nguyễn Công Lý

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị bạn đọc.
Kính bút,
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NGUYỄN CÔNG LÝ

勤 儉 廉 正, 不 得 以 公 為 私.
Cần kiệm liêm chính, bất đắc dĩ công vi tư.
(Siêng năng, tiết kiệm, trong sạch và ngay thẳng, không
được lấy của chung làm của riêng.)

VμI NÐT VÒ TIÓU Sö
GS. NGND. NGUYÔN §×NH CHó

事 能 知 足 心 常 樂,
人 到 無 求 品 自 高.
Sự năng tri túc tâm thường lạc,

- Sinh ngày 07 tháng 9 năm Kỷ Tỵ (tức ngày 09 tháng 10
năm 1929). Nhưng trong khai sinh thì ghi ngày 20 tháng 9
năm 1932.
- Quê quán: xã Thượng Xá (nay là xã Nghi Hợp), huyện
Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
- Dòng tộc: hậu duệ của Thái sư Cương Quốc công Nguyễn
Xí đời Hậu Lê sơ (thế kỷ XV).
- Xuất thân trong một gia đình Nho học, có truyền thống
yêu nước, thân dân. Cụ thân sinh là Nguyễn Huy Côn (1866 –
1954), bạn học với cụ Giải nguyên Phan Bội Châu và Phó bảng
Nguyễn Sinh Sắc, đỗ Tú tài khoa Giáp Ngọ (1894) cùng khoa thi
Hương ở trường Nghệ với cụ Nguyễn Sinh Sắc, được ban Hàn
lâm viện đãi chiếu, từng dạy Hán học, học trò có người đậu Tiến
sĩ. Cụ đã truyền lại cho con trai từ lúc 5, 6 tuổi những lời dạy của
tiền nhân như:
皇 天 不 負 好 心 人.
Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân.
(Trời không phụ người có lòng tốt)

Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao.
(Việc mà biết đâu là đủ thì lòng thường vui,
Người mà không mong điều gì thì tự đó đã có phẩm hạnh cao.)
Thân mẫu: Cụ Bành Thị Nhật (1896-1995), một đời tần tảo
và hết lòng, hết dạ với chồng con, hưởng thọ 100 tuổi.
- Nghề nghiệp: Dạy học và nghiên cứu văn học. Giảng dạy
chính tại Khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ
1957 cho đến nay. Từng là trợ lý cho Giáo sư - Triết gia Trần Đức
Thảo và Giáo sư - Học giả Đặng Thai Mai.
- Được Nhà nước phong học hàm Giáo sư (1991), danh hiệu
Nhà giáo Nhân dân (1998).

PHẢI HIỂU CON NGƯỜI LÀ GÌ VÀ VĂN CHƯƠNG LÀ GÌ
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PH¶I HIÓU CON NG¦êI Lμ G× Vμ V¡N CH¦¥NG Lμ G×?
Nhà báo Kim Dung phỏng vấn GS. Nguyễn Đình Chú
(Báo Nhân dân, số ra ngày 20 tháng 11 năm 1990)

Đã qua những chao đảo vô hình của số phận, khi ngẫm lại
đời mình, GS Văn học Nguyễn Đình Chú (Trường Đại học Sư
phạm I Hà Nội) vẫn cho mình có được những may mắn và hạnh
phúc. Đó là được gặp và làm việc với những người Thầy tinh
thần, những trí thức lớn, những bậc đàn anh như cụ Nguyễn
Lương Ngọc, Đặng Thai Mai, Phạm Huy Thông, Lê Trí Viễn…
Đó là được sống và làm việc ở Khoa Văn, có những đồng nghiệp
biết tôn trọng, cổ vũ nhau trong công việc. Đó là luôn được tiếp
xúc với sinh viên, thế hệ có học vấn – thế hệ tinh tuý của thời
đại – mà vẻ đẹp và tuổi trẻ đang độ thăng hoa, đặc biệt khi họ
chịu học, chịu nghĩ.
Quê ở Nghi Lộc (Nghệ An), giáo sư Nguyễn Đình Chú là
con một gia đình nho học. Cụ thân sinh ra anh là bạn học của
nhà chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu, và từng đỗ cùng khoa thi
Hương với cụ Nguyễn Sinh Sắc. Được nuôi dưỡng trong không
khí nho học, anh chịu ảnh hưởng rất đậm tư tưởng người cha
“tri túc, tri chỉ” (biết cái nào là đủ với mình, và cái mình nên
dừng là ở đâu), “hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”1 (Trời
1

Bản in trên báo Nhân dân, nhà báo Kim Dung viết nhầm là “hảo nhân tâm”,
nay xin đính chính lại cho đúng (NCL).
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NHÀ BÁO KIM DUNG PHỎNG VẤN GS. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

không phụ người có lòng tốt). Có lẽ chính những quan niệm ấy
đã cho anh một cách nghĩ cân bằng và nhân bản, một cách nhìn
điềm tĩnh và lạc quan, kể cả những khi cuộc sống khá cam go.
Cũng có lẽ quan niệm ấy ảnh hưởng đến cả phong độ, cốt cách
sống. Chả thế mà khi còn học trung học, anh đã được thầy dạy
phê: “Trò này nên làm nghề dạy học”.
Dạy học như duyên nghiệp của anh từ đó. Nhưng trước
khi về với văn chương, anh là con người của triết học, hay nói
theo cách của anh là “làm văn bằng triết”. Trí tuệ sắc sảo, ngoài
Văn, anh thích đọc Sử, đọc Triết, vì Sử và Triết cho anh một cái
nhìn biện chứng, đặc biệt khi dạy Văn.
- Được biết anh đã có 34 năm đứng trên bục giảng. Theo
anh, muốn dạy Văn tốt phải làm gì?
- Nghề nghiệp buộc con người phải nghĩ rất nhiều. Muốn
dạy Văn tốt, phải đạt được hai cái lớn; hiểu được con người là gì
và văn chương là gì. Nói như vậy để thấy sự khám phá con
người và văn chương là vô cùng, là không giới hạn. Bởi vì cả con
người và văn chương không phải chỉ đã là gì, đang là gì, mà còn
sẽ là gì, cũng như bất cứ một sự vật nào cũng có quá khứ, hiện
tại và tương lai. Con người Việt Nam nói riêng, qua văn học, cái
được đậm đà nhất là tình thương, cái được nữa là năng lực
chiếm lĩnh con người bằng trực giác. Nhưng cái thiếu là truyền
thống nhận thức triết học về con người, mối quan hệ con người
tự nhiên và con người xã hội, con người cá thể và con người
công dân, con người tâm linh và con người hành động.
Tách ra làm hai, nhưng thực chất cũng là một, vì văn
chương cuối cùng vẫn là thân phận con người. Dạy Văn cho
sinh viên, tôi muốn xuất phát từ tâm linh phức tạp, đa dạng của
con người để truyền thụ cho họ một cái nhìn toàn diện về con
người. Bên cạnh cái vui, có cái buồn, hơn nữa, còn có cái đau, có
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nỗi đau. Có cái đẹp trong sự hanh thông, và có cái đẹp trong
đau khổ. Điều ấy phản ánh rất rõ trong sự lựa chọn các đề tài
của các tác phẩm, chẳng hạn như Truyện Kiều, Chử Đồng Tử…
- Anh nghĩ gì về hiện tượng sinh viên không thích học Văn?
- Nguyên nhân phức tạp lắm. Nhưng phải khẳng định sinh
viên vẫn còn thích Văn, mới xin học Văn. Số sinh viên lười có,
nhưng số sinh viên ham học và học giỏi cũng vẫn có. Chuyện
học trò học kém Văn không chỉ là chuyện của nhà trường mà
chuyện xã hội. Văn chương có lúc nào đó đã bị thô thiển hoá,
thực chất là làm nghèo văn chương. Hiện tượng bao cấp kinh tế
đã đi vào bao cấp cả tư tưởng.
Là một người cha hạnh phúc, có ba đứa con (một con rể)
đều vừa thi đỗ Nghiên cứu sinh nước ngoài, anh còn là một nhà
sư phạm chân chính. Những số phận văn chương vốn đa diện,
nhiều chiều, dường như hoá thân vào thế giới sinh viên của
anh. Một sinh viên học kém, bị kỷ luật; một sinh viên lắm thủ
thuật “phân thân”; một sinh viên xuất sắc mà lại gặp nhiều oan
trái… đều khiến anh suy nghĩ, tìm hiểu, điều tra. Có trường hợp
anh nâng đỡ, bênh vực; có trường hợp anh nghiêm khắc; lại có
trường hợp anh tìm mọi cách giúp đỡ với tấm lòng bao dung,
nhân hậu, đầy cảm thông. Sớm xuất hiện trên văn đàn lý luận,
nghiên cứu, nhưng những tranh luận văn chương gần đây
khiến anh không vui lắm, vì thấy chẳng giải quyết gì nhiều về
mặt lý luận, hay con người, cuộc sống đặt ra. Anh hướng thời
gian vào việc phục vụ môn Văn chương trình cải cách, tham gia
Hội đồng bộ môn của Bộ Giáo dục, làm chủ biên sách Văn lớp
10, lớp 11 và phụ trách hệ đại học 5 năm, mở cho sinh viên giỏi.
Hiện nay, anh đang hướng dẫn cho hai Nghiên cứu sinh chính
thức và hai Nghiên cứu sinh theo chế độ ngắn hạn.
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NHÀ BÁO KIM DUNG PHỎNG VẤN GS. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

Với trí tuệ sắc sảo mà nhân bản làm hành trang, đã vào tuổi
60, nhưng còn rất trẻ và đẹp so với tuổi, giáo sư Nguyễn Đình
Chú vừa được Nhà nước tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, lại
miệt mài hành hương trên con đường khám phá “con người là
gì và văn chương là gì”.
KD
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“chao ơi, văn chương tự cổ vô bằng cớ” và kết luận “Còn chữ
dợn thì… hết chỗ nói”. Toàn những lời “búa bổ” cả. Cuốn sách
ấy do thầy Nguyễn Đình Chú chủ biên. Thế nghĩa là ông “bổ”
vào thầy giáo cũ của ông rồi còn gì. Học trò ngoan nhỉ!”

NG¦êI §I T×M CH¢N Lý
Vũ Dương Quỹ*
(Báo Giáo dục và Thời đại, số 36 (1050)

Mùa xuân năm 1988, trên số báo Tết của ngành, tôi viết bài
“Một sắc cỏ xuân” bàn về một chữ trong Truyện Kiều: “Cỏ non
xanh … chân trời”. Bài báo đưa ra ba chữ “tận, rợn, dợn” hiện
đang tranh chấp nhau trong các văn bản có liên quan tới câu
Kiều, rồi cuối cùng khẳng định chữ “tận”: “Cỏ non xanh tận chân
trời” là đắc địa nhất, hợp văn cảnh, đúng cảm xúc của cả người
vẽ cảnh lẫn người đi tảo mộ, ngoạn cảnh. Nhiều bạn đồng
nghiệp đọc báo, khen bài viết công phu, có sức thuyết phục! Tôi
rất phấn khởi. Bỗng một anh bạn chí cốt, từng mài đũng quần
bên nhau ở trường đại học những năm sau hoà bình lập lại, đến
chơi, bảo: “Sao ông dại thế, dám vuốt râu hùm… Thầy Nguyễn
Đình Chú đã đọc bài của ông. Thầy bực lắm đấy”. Tuy chưa
hiểu hết lời bạn, tôi vẫn thanh minh: “Bài viết của mình chỉ nêu
những ý chung chung chứ có nói gì tới thầy Chú đâu”. Anh bạn
cười hóm hỉnh: “Lại còn cãi à. Đây này, trong bài viết, ông đã
phê phán cuốn “Để học và thi tốt môn Văn” rằng: “có đôi ý kiến
cần bàn lại”, rằng “như là sự sáng tác thêm”, lại còn than thở
*

Nhà giáo, chuyên viên phụ trách môn Ngữ văn, Sở Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội. Bài in trên báo Giáo dục và Thời đại, số 36 (1050), ra ngày 02 tháng 12
năm 1991.

Tôi bình tĩnh đọc lại bài viết, nghiền ngẫm kỹ những câu,
những chữ anh bạn vừa dẫn thấy không có gì sai, nhưng lòng
vẫn day dứt, ân hận. Những kỷ niệm tốt đẹp ngày xưa về thầy
giáo cũ, giáo sư Nguyễn Đình Chú hiện về. Trên ba mươi năm
rồi còn gì. Ngày ấy, thầy giáo của chúng tôi còn rất trẻ, tôi thì
quá non nớt, sự nghiệp dạy Văn, học Văn của nhà trường xã hội
chủ nghĩa chúng ta mới ở dạng mô hình, phác thảo. Sách thánh
hiền đấy, chương trình, quy chế và những lề thói cũ sẵn đấy…
Cứ thế mà giảng, mà học. Không thiếu gì những giờ lên lớp,
những thầy dạy theo lối tầm chương trích cú, những trò học
theo lối cử tử ngày xưa. Riêng thầy Nguyễn Đình Chú trong bất
cứ bài giảng nào cũng chỉ ra được cái mới, đề xuất vấn đề mới
và yêu cầu sinh viên chúng tôi phải động não, đổi mới cách học,
cách tiếp nhận văn chương. Tôi nhớ một lần thầy hướng dẫn
lớp viết tiểu luận về thơ Tản Đà. Anh cán sự đọc cho chúng tôi
chép 7, 8 câu hỏi gợi ý. Chúng tôi phân công, chia tổ nhóm làm
tập thể, nghiêm túc, đúng như hướng dẫn của thầy. Riêng tôi,
ngoài phần viết chung, đã bí mật viết một bài… có cái tên là…
“Phong vị quê hương trong hồn thơ sông Đà núi Tản”. Tôi nhớ ang
áng thế, chứ không hoàn toàn như thế. Một vài người biết, phê
tôi là… “chơi trội”, có người còn nói là “ý thức tổ chức yếu,
không nghe lời thầy”. Tôi hoang mang quá. Khi nhận được tờ
báo điểm, tôi càng buồn hơn vì bài viết ấy bị dưới trung bình.
Nhưng đến giờ lên lớp, nhận xét bài làm, thầy Chú lại biểu
dương tôi, khen là có phương pháp học tập tốt, mạnh dạn, chủ
động. Thầy nói, đại ý: Học Văn, không phải chỉ tiếp nhận kiến
thức văn, mà cần, rất cần rèn luyện một phương pháp, một bản

NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN LÝ

21

lĩnh, một tư chất làm người. Chân lý văn chương cũng như chân
lý về con người lớn rộng không cùng, chúng ta tìm tòi, học hỏi
đến suốt đời không hết… Đối với tôi, thầy Nguyễn Đình Chú
luôn luôn là người tôi chịu ơn sâu nặng và là một tấm gương về
sự tìm tòi, đổi mới. Vậy mà nay, tôi lại dám viết bài “cãi” lại thầy
như thế. Dù là vô tình nhưng vẫn thật đáng trách!
Vài tháng sau, vẫn anh bạn cũ đến thăm, mang cho tôi tờ
báo có bài “Gởi tác giả Một sắc cỏ xuân”, người viết là giáo sư
Nguyễn Đình Chú. Tôi đọc, ngỡ như được nghe trực tiếp lời
giảng dạy ân cần của thầy giáo cũ: “Bài viết chứng tỏ tác giả chịu
khó học hỏi, mạnh dạn tìm tòi… Nhưng anh bạn ơi, với chữ “dợn” thì
chưa hết chỗ nói đâu… Anh đã đọc 15 văn bản Truyện Kiều, nhiều
đấy, nhưng xin hãy đọc thêm, học hỏi thêm…”. Mùa hè năm 1990, tôi
được cử đi mời giáo sư Nguyễn Đình Chú giảng bài cho lớp bồi
dưỡng môn Văn cải cách giáo dục của giáo viên Trung học phổ
thông thủ đô Hà Nội. Thầy trò gặp lại nhau sau mấy chục năm
xa cách với biết bao ngỡ ngàng cảm động. Thầy giáo của tôi tóc
đã hoa râm, có cháu nội, cháu ngoại rồi mà vẫn phải chăm nom
mẹ già da mồi tuổi hạc, phải gánh một gia đình tứ đại đồng
đường trong một căn gác tầng năm chật chội chưa đầy 40 mét
vuông với ngổn ngang những giường nằm, bếp ăn, tủ quần
áo… và ngót chục con người. Vậy mà, đôi mắt thầy vẫn ngời
sáng, thông tuệ, nụ cười vẫn đôn hậu, hiền hoà, giọng nói vẫn
trẻ khoẻ như xưa. Trẻ khoẻ nhất là những công trình nghiên
cứu, những dự án khoa học, những khát vọng tìm tòi mà thầy
Chú, trong khi nói chuyện đã kể cho tôi biết. Nào là: “Chương
trình, sách giáo khoa Văn 10” đã xong, đang soạn “Văn 11”,
“Văn 12”. Nào là “viết lại giáo trình cho Đại học Sư phạm”. Rồi
lại “tham gia Dự án xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện đại,
chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào thế kỷ 21”, chủ biên các sách
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“Hướng dẫn giảng dạy, luyện thi” v.v... Vui câu chuyện, tôi gợi
lại bài báo mà thầy gởi tôi. Thầy Chú cười hiền hậu: “Ồ, không
có gì quan trọng… Tôi rất hoan nghênh… ông. Viết thẳng thắn
như vậy là tốt. Chúng ta là những người đang đi tìm chân lý
mà…”. Thế rồi, mặc dù chân đau, vì vừa bị tai nạn giao thông,
giáo sư Nguyễn Đình Chú vẫn hào hứng đến lớp giảng bài. Qua
nội dung cuốn sách giáo khoa do giáo sư chủ biên và những lời
giảng trực tiếp, các giáo viên Trung học phổ thông chúng tôi ai
cũng thấm thía mục tiêu cơ bản, cái chân lý cao đẹp của văn
chương nói chung, của việc dạy Văn nói riêng là: tình thương,
lòng nhân ái...; là “sự nghiệp nhân đạo hoá con người, giúp cho
con người sống cao thượng hơn, đẹp đẽ hơn…”. Với mỗi giáo
viên, chân lý ấy còn là: biết sống đẹp khi giảng văn, sống đẹp
trong phong cách làm người. Riêng tôi, điều bất ngờ và thú vị là
tôi đọc được trong cuốn “Văn 10 – tập 1” do thầy Chú chủ biên
ấy, ở phần Truyện Kiều (giáo sư Đặng Thanh Lê trực tiếp viết) có
câu “Cỏ non xanh tận chân trời”. Rõ ràng là tôi thấy nhỡn tiền chữ
“tận”, không phải chữ “rợn”, hay chữ “dợn”. Như thế là ý kiến
của tôi đề xuất năm nào, nay được các giáo sư chấp nhận ư? Ôi,
đẹp biết bao những chân lý khoa học.
Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 – 11 – 1990, giáo sư Nguyễn
Đình Chú được Nhà nước ta tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo
ưu tú”. Biết tin này, bao nhiêu thế hệ học trò của thầy Chú đã
phấn khởi, tự hào nhớ về thầy giáo cũ. Còn tôi, tôi nhớ nhất
điều thầy Nguyễn Đình Chú dạy tôi, truyền cho tôi niềm tin và
sức sống: Chúng ta là những người đang đi tìm chân lý, chân lý
trong văn chương, chân lý trong phong cách làm người.
Ngày 20 – 11 – 1990
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- Dạ, cái không đáng viết của thầy lại là cái mà em thấy cần
phải viết. Ông cha ta đã có câu “Hữu xạ tự nhiên hương” đó sao?

NG¦êI THÇY GI¸O ÊY Nhμ gi¸o NguyÔn §×nh Chó,
Tr−êng §¹i häc S− ph¹m – §¹i häc Quèc gia Hμ Néi
*

Minh Khanh

Vâng – người thầy giáo ấy – tôi đã được nghe danh, nghe về
đạo đức nhân cách của thầy. Nhất là công lao đóng góp cho sự
nghiệp giáo dục mà suốt đời thầy đeo đuổi, tôn thờ, quý trọng, và
thầy coi đó như một chân lý sống không bao giờ thay đổi.
Tôi tìm đến nhà thầy vào một buổi chiều thu, trời đầy mây,
lác đác có hạt mưa giông. Một căn hộ của thầy nằm kề những
căn hộ khác tít trên tầng năm, cánh cửa gỗ đã bạc màu sơn cũ kỹ
khiêm tốn, linh tính báo cho tôi biết đấy chính là nhà thầy. Bởi số
phòng lâu ngày chắc đã tróc sơn rơi đâu mất. Sau ba tiếng gõ cửa,
thầy hiện ra trước mắt tôi, tay còn đang cầm cuốn sách, đôi mục
kỉnh trễ xuống hai cánh mũi. Thầy nhướng đôi mắt nhìn tôi:
- Chào chị, chị muốn viết về tôi ư?
- Dạ, thưa vâng!
- Tôi có gì đáng viết đâu.

*

Nhà thơ, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, bài in trong sách Nhà giáo ưu tú,
Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, trang 104 - 110.

Căn phòng thầy ở rất đơn sơ, mộc mạc, từ cái bàn làm việc
cho đến chiếc ghế ngồi, những giá sách… đều là những thứ
hình như đã có từ xưa, “từ thời bao cấp”. Thầy là Giáo sư
Nguyễn Đình Chú đã dạy Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 1957
đến nay. Quê thầy ở xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ
An. Năm nay thầy đã ở tuổi 70, nhưng thầy còn khoẻ mạnh và
minh mẫn lắm. Thầy khoe: “Trong nhiều năm nay, tôi vẫn gánh
nước được từ các tầng dưới lên đến tầng năm đấy!”. Ôi… nghe
giọng nói của thầy sao mà hồ hởi. Còn tôi lại thấy có cái gì đó
băn khoăn quá. Một giáo sư đại học suốt cả cuộc đời cống hiến
đào tạo ra bao nhiêu con người trưởng thành giúp ích cho xã
hội. Vậy mà vẫn phải vất vả, vẫn phải gánh nước leo gần trăm
bậc thang lên tầng năm như thế sao?
Giáo sư Nguyễn Đình Chú sinh ra và lớn lên trong một gia
đình nho học. Cụ thân sinh ra thầy là bạn học với nhà chí sĩ
cách mạng Phan Bội Châu, từng thi Hương và đỗ cùng khoa với
cụ Nguyễn Sinh Sắc tại trường Nghệ An năm 1894 (khoa Giáp
Ngọ). Vì vậy, thầy được ảnh hưởng rất đậm tư tưởng của người
cha. Với các quan niệm nhân sinh như: cần kiệm liêm chính,
“bấc đắc dĩ công vi tư” (không được lấy của công làm của tư),
“tri túc, tri chỉ” (biết thế nào là đủ, biết lúc nào nên dừng). Có lẽ
những quan niệm sống ấy đã tạo cho thầy một cách suy nghĩ và
ứng xử điềm tĩnh và nhân bản giữa cuộc đời. Cụ thân sinh ra
thầy, sau khi thi đỗ, được chính quyền thực dân gọi ra làm
quan, nhưng cụ không đi. Cụ sống trọn đời ở quê hương với
công việc dạy học (học trò của cụ có người vào thi Đình đậu
Tiến sĩ), và chăm lo việc làng (với tinh thần “dân vi quý” của
Mạnh Tử), việc họ với ý thức tự hào về ông Tổ của mình là
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Cương Quốc Công Nguyễn Xí, một danh tướng trong cuộc
kháng chiến chống giặc Minh, người có công số một trong việc
dựng lên vương triều Lê Thánh Tông thịnh vượng. Cụ đã từng
bị thực dân Pháp quản thúc vì tham gia hưởng ứng phong trào
Đông Du. Cách mạng tháng Tám thành công, cụ được xếp vào
hàng những nhân sĩ yêu nước. Nhưng đến thời cải cách ruộng
đất, gia đình thầy gặp phải một sự không may. Hoàn cảnh đó
quả đã có ảnh hưởng đến thầy, và chắc là thầy có nỗi đau
không nhỏ. Nhưng điều quan trọng là chính hoàn cảnh đó đã
không kéo thầy về phía bi quan, tiêu cực. Ngược lại làm tăng
thêm ý chí vươn tới của thầy. Thầy đã đỗ thủ khoa khoá 1 Đại
học Văn khoa Hà Nội (nay là Đại học Sư phạm) lúc thi vào và cả
lúc thi tốt nghiệp (1954 – 1957). Sau đó, thầy được giữ lại trường
làm giảng viên. Thầy là một giảng viên dạy Văn thông tuệ và
sắc sảo. Với văn chương, cái nhìn của thầy là cái nhìn gắn với
Sử, với Triết, nên nó đã có độ cao trong nhận thức và tâm hồn.
Số phận dù có lúc đã gây cho thầy những nỗi buồn, nhưng thầy
lại rất lạc quan, bởi thầy đã có cái nhìn biện chứng. Thầy yêu
mái ấm Khoa Văn của thầy như những người thân trong gia
đình. Thầy bảo: “Nhiều người trong họ hết lòng yêu thương
chia ngọt sẻ bùi cho nhau, họ ăn ở hiền lành và nhân hậu lắm”.
Có lẽ cũng chính bởi những con người như vậy đã gắn bó với
cuộc đời thầy mà thầy không bao giờ muốn từ bỏ, thầy đã sống
hết mình vì Khoa Văn. Thầy rất tâm đắc với câu mà cụ thân sinh
đã dạy từ ngày thầy mới 5 tuổi: “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm
nhân” 皇 天 不 負 好 心 人 (Trời không phụ người có lòng
tốt) 2, thầy coi đó như một tiền định đã ứng vào mình. Con
2

Tác giả viết nhầm là “hảo nhân tâm”, nay xin đính chính lại cho đúng. Cũng
trong bài viết này có vài chi tiết chưa chính xác, nay xin được bổ chính lại
(NCL).
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người ta ăn ở có tâm có đức thì trời không bao giờ phụ cả. Nếu
nói về cái được cái mất trong đời thì thầy vẫn cảm thấy mình
được nhiều hơn. Được một vị tổ Nguyễn Xí anh hùng để tôn
thờ, viết tộc phả, viết báo cáo khoa học ngợi ca nhằm bảo vệ
truyền thống gia tộc. Được một người cha đẻ, một người bố vợ
(nhà Hán học Nguyễn Đức Vân) nhân đức tuyệt trần để thầy
yêu kính, noi gương. Được một bà mẹ trời cho thọ đến 100 tuổi
để thầy chăm sóc mẹ cho đến hơi thở cuối cùng. Được một
người vợ là đồng nghiệp, dịu hiền, phúc hậu, chăm lo cho gia
phong gia đạo. Thầy còn được thụ giáo những người thầy thuộc
loại “ông trùm văn hoá” của đất nước như: Đặng Thai Mai, Trần
Đức Thảo, Cao Xuân Huy, Trần Văn Giàu, Nguyễn Mạnh
Tường, Nguyễn Lương Ngọc… để thầy được viết chân dung với
một giọng văn tri ân thắm thiết. Được những người đồng
nghiệp đàn anh như Lê Trí Viễn, Huỳnh Lý, Nguyễn Trác,
Trương Chính, Bùi Văn Nguyên… để thầy biết đâu là mức mình
phải vươn theo. Và điều quan trọng này nữa, được làm nghề
dạy học, mà theo thầy, ví thử một ngày phải nói 100 câu, thì
khoảng 90 câu là ở lớp và đều là những câu đúng, câu hay từ trí
tuệ, từ tâm hồn trong sáng mà ra. Được làm nhà nghiên cứu văn
chương để gần gũi, để kết duyên với cái cao cả, cái đẹp… Đúng
là thầy được nhiều, được nhiều lắm.
Thầy vốn là cán bộ giảng dạy khi Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội và Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội còn là một. Sau đó
trường tách ra, thầy giảng dạy ở Trường Đại học Sư phạm Hà
Nội. Qua 41 năm giảng dạy ở Khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà
Nội, thầy đã tham gia đào tạo 40 thế hệ sinh viên. Riêng về hệ
cao học, thầy là người được giao thiết kế chương trình, kiêm chủ
nhiệm từ khoá 1 đến khoá 10. Thầy đAã hướng dẫn trên 40 luận
văn Cao học (Thạc sĩ), về đào tạo Nghiên cứu sinh, thầy đã
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hướng dẫn và đã có 4 người bảo vệ thành công luận án Phó
Tiến sĩ. Hiện thầy đang hướng dẫn 5 luận án Tiến sĩ. Hầu hết
các luận văn và luận án tốt nghiệp của các học viên, các nghiên
cứu sinh do thầy hướng dẫn đều đạt loại giỏi và xuất sắc. Học
trò của thầy ra trường, nay một số đã trở thánh Phó Tiến sĩ, Tiến
sĩ, Phó Giáo sư, nhà văn có tên tuổi…
Ngoài trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy còn tham gia
giảng dạy ở các trường, với tư cách là thỉnh giảng: Trường Đại
học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Tổng
hợp Huế, Đại học Sư phạm Huế, Đại học Sư phạm Thành phố
Hồ Chí Minh, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại
học Quy Nhơn, Đại học Cần Thơ, Đại học Đà Lạt, Đại học Văn
hoá Hà Nội, Trường Viết văn Nguyễn Du. Ngoài ra thầy còn
đào tạo giảng viên cho Đại học Viêng - Chăn (Lào), Đại học
Phnôm - Pênh (Cam-pu-chia) và sinh viên nhiều nước khác như
Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Liên Xô (cũ)… Thầy tận tuỵ với tất
cả học trò. Nhưng gần gũi với thầy nhất là hai loại: học giỏi và
có khó khăn trong học tập. Trong giảng dạy, đào tạo, thầy luôn
đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu. Đến nay, sau hơn 40 năm
lao động cần cù, bên cạnh việc giảng dạy, thầy đã có chừng 30
cuốn sách được in ra, vừa viết chung, vừa viết riêng, và chủ biên
nhiều cuốn có chất lượng và có hơn 100 bài báo in trên tạp chí
Văn học, Tuần báo Văn nghệ và nhiều tạp chí khác. Các công
trình đó là kết quả nghiên cứu về các tác giả lớn của văn học
Việt Nam như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương,
Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Trần
Tế Xương, Phan Bội Châu, Tản Đà, Nguyễn Ái Quốc… Về các
vấn đề lớn của lịch sử văn học Việt Nam như: Cấu trúc lịch sử
văn học; Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết;
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Các phương hướng vận động có tính quy luật trong lịch sử văn
học; Ảnh hưởng của các học thuyết, các tôn giáo trong lịch sử
văn học; vấn đề hiện đại hoá văn học… Và một số vấn đề về
thuộc về văn hoá Việt Nam, lịch sử tư tưởng Việt Nam. Thầy
còn tham gia bốn công trình cấp Nhà nước như: Bộ Lịch sử văn
học Việt Nam, Chương trình KX07, Từ điển Bách khoa Quốc
gia, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra thầy còn tham gia
các Hội thảo Quốc tế với các tham luận về: Con đường Nguyễn
Ái Quốc – Hồ Chí Minh trở thành nhà văn hoá tương lai;
Nguyễn Du trong thời đại Hồ Chí Minh; Khoa Văn học sử Việt
Nam trong Việt Nam học. Có một số công trình đã được lược
thuật, dịch ở nước ngoài như ở Pháp về vấn đề Truyện Kiều, ở
Mỹ về vấn đề Tản Đà… Trong lao động khoa học và biên soạn,
thầy theo phương châm “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, đã viết là
phải có sự tìm tòi mới mẻ, không lặp lại người, và lặp lại mình.
Trong công tác quản lý, thầy đã làm Phó Chủ nhiệm và
Chủ nhiệm bộ môn liên tục 35 năm, trong đó đã góp phần xây
dựng được tổ Văn học Việt Nam 2, Đại học Sư phạm Hà Nội
thành Tổ Lao động Xã hội chủ nghĩa 04 năm liền. Thầy còn là
Uỷ viên thường trực Hội đồng Khoa học của Khoa Văn Đại học
Sư phạm Hà Nội trong 20 năm liên tục, kể từ khi thành lập Hội
đồng, Uỷ viên Hội đồng Ngữ văn của Bộ Giáo dục từ đầu đến
nay (1998), Uỷ viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng
xuất bản, Hội đồng Tạp chí Khoa học của Đại học Quốc gia Hà
Nội. Hơn 10 năm liên tục, thầy được bầu là Chiến sĩ thi đua và
giảng viên dạy giỏi xuất sắc của trường, có năm là của toàn
ngành đại học, được bằng khen của Bộ Giáo dục và Bộ Đại học.
Năm 1984, thầy được phong học hàm Phó Giáo sư. Năm 1990,
thầy được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
Năm 1991, thầy được Nhà nước phong học hàm Giáo sư.
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Và năm nay 1998, trường Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia
Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo bầu thầy danh hiệu Nhà giáo
Nhân dân với số phiếu rất cao.
Có lẽ chẳng riêng gì tôi, mà bất cứ ai khi đã được tiếp xúc
với giáo sư Nguyễn Đình Chú hẳn cũng đã có những ấn tượng
đẹp đẽ về thầy – về một người thầy giáo suốt cả tuổi thanh xuân
cho đến lúc đã xế chiều vẫn luôn luôn cần mẫn như một con
ong dâng mật ngọt cho đời, mà không hề đòi hỏi người phải trả
ơn chi cả. Người thầy giáo ấy, dù đã trải qua bao sóng gió cuộc
đời cùng với sự thăng trầm của đất nước, vẫn vững vàng vươn
tới và trở thành như một chứng nhân cho cái chân lý: “Hoàng
thiên bất phụ hảo tâm nhân” mà thầy một đời tâm niệm. Trước khi
giã từ thầy, tôi có hỏi: “Điều gì thầy nhớ nhất về tuổi thơ?”.
Thầy đáp: “Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cha tôi cho người
khiêng hương án lên lưng chừng núi Cờ (Kỳ Sơn, sát Cửa Lò)
làm lễ khai tâm (lễ nhập học chữ Hán) cho tôi. Khi tôi quỳ xuống
trước án để nghe cha khấn với Trời Đất, cũng là lúc trăng từ mặt
biển nhô lên. Và hình như chính ánh trăng thiên cổ thiêng liêng
ấy đã toả sáng dẫn dắt tôi đi suốt chặng đường đời…”. Tôi lại tò
mò hỏi thêm giáo sư: “Tên thầy là Chú, vậy tên ấy có nghĩa là
gì?”. Thầy nói: “Chú 炷 có bộ “hoả” 火 bên cạnh chữ “Chủ” 主,
nghĩa là “Tim đèn”, chứ không phải bộ “ngôn” 言 như vừa rồi
tạp chí Hán Nôm đã ghi sai tên tôi. Tên ấy do bố tôi đặt!”.
Ra khỏi nhà Giáo sư Nguyễn Đình Chú, dọc đường tôi cứ
nghĩ: Cụ thân sinh của thầy, giá biết được người con trai mà
mình kỳ vọng đã sống, làm việc và thành đạt như hiện nay, hẳn
là nơi chín suối cụ sẽ rất vui mừng, thanh thản.
Hà Nội, 1998

VíI NGUYÔN §×NH CHó
Ninh Viết Giao*

Tôi thân với anh Nguyễn Đình Chú từ khi nào không rõ
nữa. Cùng học một trường, cùng được những thầy cô có tên
tuổi như các Giáo sư: Trần Đức Thảo, Trương Tửu, Nguyễn
Mạnh Tường, Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh,…dạy; cùng một
chí hướng là say sưa nghiên cứu văn học. Nhưng khi tốt nghiệp
anh được ở lại trường vừa làm cán bộ giảng dạy ở khoa Văn,
vừa nghiên cứu khoa học, đi vào nhiều lãnh vực văn học, cổ kim
đông tây, trong nước ngoài nước. Còn tôi thua anh 2 tuổi, tốt
nghiệp Đại học Sư phạm Văn khoa năm 1956, ra trường được Bộ
Giáo dục bổ nhiệm về dạy trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng quê
anh. Tôi cũng vừa dạy văn học, vừa sưu tầm nghiên cứu văn
hóa dân gian xứ Nghệ, đến nay đã 54 năm. Tôi nói cùng một chí
hướng với anh là thế.
Nguyễn Đình Chú, người cân đối, nước da trắng trẻo, cho
đến bây giờ tóc anh vẫn đen, răng chưa rụng cái nào, con nhà
nòi thông minh học giỏi, tốt nghiệp cấp 3 trước tôi một năm. Tốt
nghiệp xong anh được cấp trên chọn cử đi học nước ngoài, song
do mắc mớ giấy tờ, lận đận vì hoàn cảnh gia đình, anh vào học
*

PGS. Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Nghệ An.
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Đại học Sư phạm Văn khoa Hà Nội sau tôi 1 năm. Còn tôi, tóc
đã bạc phơ, răng đã rụng hơn một nửa, người đau yếu hơn, có
thời gian bị bệnh hiểm nghèo, nhưng được trời đất phù hộ;
được gia đình, các học trò cũ, bạn bè giúp đỡ và các bác sĩ tận
tình cứu chữa, tôi mới qua khỏi và sống đến nay.
Dù hai phương trời, anh ở thủ đô, tôi ở xứ Nghệ, song
chúng tôi luôn gặp gỡ nhau. Luôn gặp gỡ nhau không chỉ qua
các cuộc Hội thảo khoa học mà có thời gian dài anh làm Chủ
tịch Chánh quản tộc Nguyễn Đình ở làng Thượng Xá, nay là xã
Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc. Chắc nhiều bạn đã biết dòng họ
Nguyễn Đình là một vọng tộc. Nhân vật đột xuất, lỗi lạc của họ
Nguyễn Đình là Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí, bậc anh
hùng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, bậc công thần khai quốc
của nhà Lê, được Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Thánh Tông
sủng ái.
Thời gian làm Chánh quản tộc đại tộc, tôi biết anh rất có
tâm, rất có trách nhiệm, luôn về Nghi Lộc, đã cùng với các vị
trong Hội đồng ra một bản Tộc ước, đưa những sinh hoạt của
gia tộc vào nề nếp; nề nếp cúng lễ thường xuyên sao cho văn
minh, nhất là nề nếp tổ chức lễ hội hàng năm – lễ hội vùng ở
Nghệ An1, sao cho hoành tráng, vui vẻ tại đền thờ Cương Quốc
công Nguyễn Xí, rồi tổ chức trồng cây tại khuôn viên Nguyễn Xí
và đúc tượng đồng Nguyễn Xí… Có lẽ công lao to lớn của anh là
cố gắng sưu tập nghiên cứu để biên soạn thật đầy đủ và chính
xác cuốn “Tộc phả, Di huấn và Phụ lục họ Nguyễn Đình”.
1

Gọi là lễ hội vùng là một lễ hội lớn, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
tỉnh Nghệ An cùng UBND huyện Nghi Lộc và gia tộc họ Nguyễn Đình
phối hợp tổ chức, vì đền thờ Nguyễn Xí đã được Nhà nước công nhận là
Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia loại 1 ở Nghệ An.
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Cách đây 7 năm. Cuốn sách ấy đã được ấn hành, nhưng mới có
trên 100 trang khổ A 4. Từ đó đến nay anh đã bỏ công sưu tầm
nhiều loại tư liệu, biên soạn lại để tái bản nâng cấp lên khoảng
700, 800 trang, hy vọng nó sẽ trở thành một tập đại thành, đặng
mỗi khi con cháu ngó vào đó càng hiểu thêm, tự hào thêm về
đức tổ, về cha ông – những bậc tiền bối trí dũng, hào hùng có
công với dân với nước, đã đem lại vinh quang cho dòng họ, cho
dân tộc.
Riêng tôi, tôi nghĩ cuốn sách đó đâu chỉ có tác dụng giáo
dục các thế hệ con cháu họ Nguyễn Đình ở Nghi Lộc mà còn
với nhiều người dân Việt Nam. Sinh viên và các nhà nghiên cứu
khoa học xã hội và nhân văn sẽ dùng nó làm tài liệu tham khảo
để biên soạn những luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ và những công
trình nghiên cứu về văn hóa các dòng họ, về lịch sử địa phương
và cả lịch sử Quốc gia.

***
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Văn khoa, song qua quá trình
tự học và nghiên cứu, anh am hiểu sâu sắc nhiều lĩnh vực của
khoa học xã hội như: Triết học, Sử học, Xã hội học, Dân tộc, Tâm
lý học,… lại khá thông thạo chữ Hán, chữ Pháp, nên kiến thức
của anh khá uyên bác.
Không những là người có trí, mà như đã nói trên, anh là
người có tâm, có tính thẳng thắn, trung thực. Nhân cách khoa
học của anh được nhiều bạn bè và sinh viên khâm phục. Các
công trình khoa học, các báo cáo khoa học cũng như bài viết của
anh đăng trên các tạp chí, bao giờ cũng có sức thuyết phục, có
tính phát hiện. Nhớ lần Hội thảo khoa học Quốc tế về Chủ tịch
Hồ Chí Minh năm 1980 tại Hà Nội, tôi viết bản báo cáo: “Thử
giải thích sự thống nhất giữa ngọn nguồn văn hóa xứ Nghệ và bản
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sắc văn hóa Việt Nam trong con người Hồ Chủ tịch”. Trong bản
báo cáo ấy, tôi trích dẫn nhiều ý kiến của tác giả nói về xứ Nghệ
như Bùi Dương Lịch, của các tác giả viết “Đại Nam nhất thống
chí”; của vua Minh Mệnh, của H. Le Breton, của Giáo sư Đặng
Thai Mai, của nhà nghiên cứu Vũ Tuấn Sán, v.v… Trình bày bản
báo cáo xong, gặp tôi, anh hỏi: “Sao không dẫn câu của Lý Tử Tấn
nói về Nghệ An trong sách ‘Dư Địa Chí’ của Nguyễn Trãi?”. Tôi nói:
“Trong câu nói ấy có hai chữ đưa vào sao được, vả lại mình là người xứ
Thanh”. Câu nói đó như sau: “Ở Nghệ An, lòng người hiểm dữ hơn
người Châu Ái. Đường xá xa xôi nhưng thuỷ thổ thường quen. Các
triều đại thường lấy nơi đó để chế ngự những man di ở phía tây nam”2.
Thấy tôi tránh hai chữ hiểm dữ và nghe tôi nói vậy anh lừ mắt
nhìn tôi. Có lẽ anh cho tôi là hèn, không dám nhìn thẳng vào sự
thật, dù đó đã là vấn đề lịch sử.
Chính vì chỗ đó mà tôi càng trọng và thân anh hơn. Gần
đây tôi đã lấy lại được thái độ và con mắt của anh đối với tôi
qua bài viết: Với thầy Trương Tửu đọc trong Hội thảo khoa học
vào cuối tháng 12/2008, nhân Kỷ niệm 10 năm ngày mất của
Giáo sư Trương Tửu, do Khoa Văn Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội tổ chức.
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khác tổ chức, trước sau có đến hơn chục hội thảo, hội thảo nào
anh cũng tham dự và có báo cáo khoa học.
Như đã nói trên, các báo cáo khoa học của anh cũng gây
được ấn tượng, có sức khái quát cao, cũng đưa ra được các điểm
mới, tức là có tính phát hiện.
Tại hội thảo khoa học về “Văn hóa truyền thống các tỉnh
Bắc Trung bộ” 3 vào hai ngày 2 và 3/12/1994 tại Thành phố Vinh
với nhan đề bản báo cáo: “Vấn đề dòng họ: Từ những nét
chung đến một trường hợp cụ thể, họ Cương Quốc công
Nguyễn Xí tại Nghi Lộc, Nghệ An”, anh đưa ra các quy luật:
“Quy luật hình thành và tồn tại” của các gia tộc, và quy luật “Vai
trò đột khởi của cá nhân trong dòng họ, theo quy luật đột khởi
cá nhân là quy luật quý tộc hóa đối với dòng họ. Quy luật quý
tộc hóa thường sánh đôi với quá trình thần linh hóa, huyền
thoại hóa đối với dòng họ”. Các đại biểu và các nhà khoa học dự
hội thảo ấy đều cho đó là những ý kiến có tính chất khám phá,
phát hiện.
Tiếp theo đó là hội thảo “Văn hóa các dòng họ ở Nghệ An” 4
tổ chức trong hai ngày 4 và 5/3/1997, cũng tại Vinh, với báo cáo

***
Không nói trước kia, gần 20 năm nay, có biết bao nhiêu là
hội thảo khoa học về các vấn đề Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Tôi cũng chỉ cùng tham dự với anh một số hội thảo ở Hà Nội và
các tỉnh ở Bắc Bộ. Còn các hội thảo ở xứ Nghệ, nhất là các hội
thảo do Hội Văn nghệ dân gian cùng với các cơ quan các ngành

3

Hội thảo này do 3 cơ quan phối hợp tổ chức:
- Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
- Viện Nghiên cứu Văn hóa dân gian Việt Nam.
- Hội Văn nghệ Dân gian Nghệ An.

4

Hội thảo này do 4 cơ quan phối hợp tổ chức:
- Hội Văn nghệ Dân gian Nghệ An.
- Sở KH, CN và MT Nghệ An.

2

Nguyễn Trãi toàn tập – Viện Sử học tổ chức bản thảo, Nxb KHXH, Hà Nội,
in lần 2, 1969, trang 234.

- UBDS và KH hóa gia đình Nghệ An.
- Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân gian Việt Nam.
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khoa học “Vai trò của gia tộc trong sự phát triển văn hóa dân tộc”
(nhìn từ đất Nghệ), anh cho rằng: “Văn hóa dòng họ mới đầu nằm
trong phạm vi văn hóa làng xã, vì ở bất cứ làng xã nào đã nổi tiếng là
một làng văn hóa, nhất thiết phải xuất hiện, phải có sự nổi lên của một
hoặc vài dòng họ mà sự ra đời có thể sớm hay muộn khác nhau, nhưng
cũng thường đua nhau, kích thích lẫn nhau trong phát triển. Bước đầu
là như vậy, nhưng sau đó trên con đường phát triển dòng họ, nhất là
những dòng họ, những gia tộc thịnh vượng thì văn hóa của dòng họ,
của gia tộc đã vượt ra khỏi văn hóa làng xã, để vươn tới tầm vóc văn
hóa xứ, vùng, và tiếp nữa là văn hóa dân tộc”.

2. “Nói đến gia phong trên đất Nghệ An phải nói đến gia
đạo của các dòng tộc, các gia đình… gia phong thuộc phạm trù
văn hóa – đạo đức, nhưng đạo đức là nền tảng và kết tinh thành
văn hóa. Gia phong là sản phẩm văn hóa – đạo đức thuộc phạm
vi gia đình, gia tộc, nhưng xét đến cùng lại chính là sản phẩm
văn hóa – đạo đức của dân tộc. Văn hóa – đạo đức – dân tộc thể
hiện trong phạm vi gia đình, gia tộc sẽ là gia phong”.

Đúng như vậy. Đến Hội thảo “Gia phong xứ Nghệ trong bối
cảnh đất nước đổi mới” 5 tổ chức vào hai ngày 2 và 3/3/2003, cũng
tại thành phố Vinh, với báo cáo khoa học: “Nghĩ về gia phong
trên đất Nghệ quê ta” anh cho rằng: “Gia phong là sản phẩm của xã
hội Phương Đông, của Nho giáo vốn coi trọng gia đình, gia tộc trong
việc xây dựng xã hội”. Báo cáo làm nổi lên mấy điểm nổi bật về gia
phong xứ Nghệ:

Vốn có trái tim nồng hậu với tổ tiên, luôn tri ân và tự hào
với tổ tiên lại qua thực tiễn làm Chánh quản tộc đại tộc Nguyễn
Đình, anh đã đưa ra nhiều ý kiến hay, mang tính khái quát, đúc
kết về nghiên cứu dòng họ, nghiên cứu gia tộc. Nhiều ý kiến có
tính chất phát hiện ấy của anh nếu tham khảo thêm một số ý
kiến khác qua các nhà nghiên cứu, qua tạp chí và các thư tịch
khác, ta sẽ có một gia tài lý luận, đầy đủ mang tính hệ thống về
các dòng họ, văn hóa dòng họ ở Việt Nam.

1. “Nói đến gia phong trên đất Nghệ An mà dư luận cả
nước từ bao đời đều kính nể chính là truyền thống hiếu học của
rất nhiều dòng họ,… cái truyền thống này trong các dòng họ đã
có độ bền vững lâu dài,… đúng là một thứ di truyền nổi trội về
tinh thần hiếu học và do đó là về văn hóa bất chấp hoàn cảnh
khó khăn nào”.

5

Hội thảo này do 3 Cơ quan phối hợp tổ chức:
- Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Nghệ An.
- Uỷ ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Nghệ An.
- Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Nghệ An.

Cái mạch viết của anh trong ba báo cáo trình bày tại ba hội
thảo khoa học ở Nghệ An đều nằm trong văn hóa dòng họ, văn
hóa dân tộc.

Chúng ta đều biết, nhân dân ta có lúc mất nước nhưng
chưa bao giờ mất làng, nhất là mất các dòng họ. Làng là đơn vị
hành chính cơ sở của quốc gia. Nhưng với một nền kinh tế tự
cung tự cấp, với một vũ trụ tinh thần tự tại, với những phong
tục tập quán riêng; với những hương ước, khoán ước,… do làng
tự đặt ra,… thì làng, nằm trong quốc gia nhưng nó lại không
phải là một bộ phận hữu cơ của chỉnh thể quốc gia. Nó là một
chính thể trong chỉnh thể (ý kiến của Hoàng Ngọc Hiến). Nên
mỗi làng xã cổ truyền của người Việt là một môi trường văn
hóa, là tế bào cơ bản, là tấm gương phản chiếu lâu đời của văn
hóa dân tộc Việt Nam. Văn hóa dân tộc chỉ là sự nâng cao và mở
rộng của văn hóa làng xã.
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Nhưng cái gốc, cái cơ bản cấu tạo nên văn hóa làng xã là
văn hóa gia đình, văn hóa dân tộc, văn hóa dòng họ - Làng là
một tập hợp những người cùng sống chung với nhau dưới
những mái nhà trên một khoảnh đất cao ráo và cùng một tín
ngưỡng là thành hoàng. Các dòng họ trong một làng ngoài việc
cùng sống trên mảnh đất ấy, cùng tín ngưỡng một hay nhiều
thành hoàng; họ còn có tín ngưỡng tổ tiên; làng có hương ước
thì họ có tộc ước, và mối dây huyết thống đã thắt chặt các mối
quan hệ ruột thịt lại với nhau. Cho nên có văn hóa làng đã đành
song muốn có làng nổi trội xa gần đều biết thì cái làng ấy phải
có nhiều dòng họ hay ít ra có một dòng họ văn hóa nổi trội.
Trong dòng họ ấy phải có nhiều người học hành đỗ đạt làm
vinh quang cho dòng họ, đồng thời làm vinh quang cho làng.
Người ta biết đến làng Quỳnh Đôi là nhờ văn hóa một số người
là thuộc các dòng họ Hồ, Dương, Nguyễn,… Người ta biết đến
văn hóa làng Hoành Sơn là nhờ văn hóa họ Nguyễn Đức, rồi họ
Nguyễn Cảnh đối với làng Tràng Sơn (Đô Lương), họ Ngô đối
với xã Lý Trai (Diễn Châu), họ Nguyễn Đình đối với xã Thượng
Xá của anh,…
Văn hóa làng xã đã nhiều người nghiên cứu. Văn hóa dòng
họ cũng đã có một số người nghiên cứu. Song những công trình
nghiên cứu nông sâu, dày mỏng của một số thức giả đã ra mắt
bạn đọc đều chưa có được một cơ sở lý luận vững vàng và có hệ
thống. Với anh, Giáo sư Nguyễn Đình Chú, tuy không phải là
người chuyên nghiên cứu về văn hóa các dòng họ, song qua
những báo cáo khoa học, với những điều đã dẫn, anh đã “trình
làng” một số lý thuyết đặt cơ sở cho bộ môn khoa học nghiên
cứu các dòng họ ở Việt Nam. Đóng góp của anh cho gia tài
nghiên cứu các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nói chung
thời nhiều, song tôi nghĩ đó là một trong những nét tiêu biểu.
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Cùng mạch đối với văn hóa quê hương, anh còn có nhiều
phát ngôn sắc sảo, thẳng thắn qua một số hội thảo khoa học
khác nữa. Tại hội thảo: “Lễ hội đền Cờn, tục thờ Tứ Vị thánh
Nương với văn hóa biển ở Việt Nam, trong báo cáo khoa học6 “Từ
di tích đền Cờn, nghĩ về đời sống tâm linh trên đất Nghệ hôm
nay”, sau khi trình bày những suy nghĩ về đền Cờn, về tục thờ
Tứ Vị thánh Nương với một thái độ đại tôn đại kính, anh nói
những suy nghĩ của mình với giọng cảm động: “Đúng là trên đất
Nghệ thủa trước, các bậc tiền nhân đã dày công xây đắp một đời sống
tâm linh phong phú, bề thế, hoành tráng biết chừng nào! Nhưng nay
thế sao?... Buồn và lo: bởi đời sống tâm linh trên đất Nghệ đã bị hao
hụt, đã bị huỷ hoại không kém phần nghiêm trọng. Tại sao vậy? Có sự
phá hoại của kẻ thù ngoại xâm thời chống Pháp và thời chống Mỹ,
nhưng “thành tích” (!!!) phá phách này trước hết và chủ yếu lại thuộc
về phía chúng ta. Chẳng nói đâu xa, nói ngay ở quê tôi, làng Ngoài
thuộc xã Thượng Xá xưa, nay là xã Nghi Hợp, thuộc huyện Nghi Lộc,
tôi nói sự thật 100%”.
Anh cũng cho rằng cấp Tỉnh “đã có thức tỉnh nhưng chưa
đủ độ cần có”. Tâm linh gắn với đạo lý làm người biết sống chết
cho nhau. Tâm linh cũng gắn với quyền sống với con người,
6

Hội thảo này do 7 Cơ quan phối hợp tổ chức:
- Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Nghệ An.
- Trung tâm hỗ trợ và nghiên cứu tín ngưỡng và lễ hội dân gian thuộc Hiệp
hội UNESCO Việt Nam.
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An.
- UBND huyện Quỳnh Lưu.
- Trung tâm KHXH và NV tỉnh Nghệ An.
- UNBD xã Quỳnh Phương.
- Doanh nghiệp chế biến hải sản Phương Mai.
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hạnh phúc đất nước. Và với nhân loại, một khi còn là nhân loại
thì dứt khoát còn tâm linh, còn tín ngưỡng, còn tôn giáo.
Nghĩ đến nhiều chùa chiền, thiền viện đang phục dựng và
xây dựng ở nhiều nơi trên đất nước ta, nghĩ đến Đại hội Phật
giáo châu Á được tổ chức ở Hà Nội năm 2008,… anh viết: “Riêng
tôi, tôi xin được thắp hương, cầu nguyện cho công cuộc phục hưng
Phật giáo trong đó đang có chiều vươn dậy sẽ nhanh chóng hoàng
dương trên đất nước ta, mà trước hết trên đất Nghệ An quê ta, bởi
chính đó là sự cứu rỗi đang có, cần có trong hoàn cảnh đất nước tuy
giàu có lên nhưng về đạo lý lại ngược chiều”. Rồi đặt câu hỏi “Người
Nghệ ta, các vị lãnh đạo tỉnh Nghệ nghĩ sao?”.
Quả là những ý kiến táo bạo. Không có nhân cách văn hóa,
không có bản lĩnh trí tuệ và học vấn, không dám phát biểu
những câu mang tính chất thách thức như vậy trước một đối
tượng rộng rãi trong một cuộc hội thảo khoa học, mà lâu nay
nhiều người thường né tránh.
Là một người thông thái, trong hội thảo khoa học “540 năm
Hưng Nguyên tự hào và trách nhiệm”7, tổ chức vào đầu tháng
7/2009, tại văn phòng UBND huyện Hưng Nguyên, với báo cáo:
“Chữ ‘Nguyên’ trong cái tên Hưng Nguyên” dài 6 trang, anh đã đi
từ tự dạng chữ Hán mà sách “Tìm về cội nguồn chữ Hán” đã đề
cập, đến nhiều sách khác nhau như “Từ điển Nho – Phật – Đạo”
của Lao Tử - Thịnh Lê (Trung Quốc), “Kinh Dịch – đạo đức của
người quân tử” của Nguyễn Hiến Lê, “Quốc văn Chu dịch diễn
giải” của Phan Bội Châu, v.v... rồi dùng đoạn viết của Phan Bội
Châu; anh đề cập:

7

Hội thảo này do UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức.
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“Khổng Tử nhận ra đức Càn của trời, bao quát từ thuỷ đến
chung, nói tóm lại thời chỉ một chữ Càn là đủ, nơi chia ra, thời
có 4 chữ, mà cũng bằng 4 đức.
Nhất là đức Nguyên, Nguyên là đức lớn nhất ở trong 4 đức
lành. Kể theo tứ thì, thời Nguyên thuộc về mùa xuân, đầu tiên
phát sinh vạn vật. Kể theo đạo người, thời Nguyên thuộc về
nhân là cội gốc của lòng người. Đạo trời sở dĩ sinh bất cùng,
lòng người sở dĩ hợp nhau thiên lý, là chỉ vì có đức Nguyên, nên
bảo rằng: Thiện chỉ trưởng dã”.
Rồi kết luận rằng: “Đúng là tổ tiên ta ngày trước sâu sắc thật,
thâm thuý thật. Lấy chữ Nguyên ghép thêm chữ Hưng để thành
cái tên huyện Hưng Nguyên, có được 540 năm nay, thiết tưởng
không có gì hay hơn, hay bằng. Nguyên đã mang nội dung và ý
nghĩa triết học cao xa, lớn lao tuyệt vời như thế, lại thêm chữ
“Hưng” làm cho nó ngày một phát triển hơn, tăng trưởng hơn thì
chắc rằng Hưng Nguyên sẽ vẻ vang, hào hùng mãi mãi”.
Tôi có thể dẫn thêm một số ý kiến cũng mang tính phát
hiện của anh qua một số hội thảo khoa học khác nữa ở Nghệ An
như: “Hội thảo kỷ niệm 1380 năm Diễn Châu” tại Văn phòng
UBND huyện Diễn Châu ngày 11/5/2005, rồi Hội thảo về “Phan
Bội Châu với xứ Nghệ và xứ Nghệ với Phan Bội Châu”, Hội thảo
về “Nguyễn Biểu, một sứ thần can trường bất khuất” tại thành
phố Vinh, vào tháng 12/2007; Hội thảo về “Nguyễn Trường Tộ
với khát vọng canh tân đất nước” cũng tại thành phố Vinh vào
tháng 11/2008.
Rồi các Hội thảo khoa học ở Hà Tĩnh như: Hội thảo về sĩ
phu yêu nước Ngô Đức Kế, hội thảo về Nguyễn Công Trứ, hội
thảo về Ngã ba Đồng Lộc, v.v…
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Điều cuối cùng tôi muốn nói, anh là người sống rất có tình,
có tình với quê hương, với dòng họ, tôi đã nói trên. Tình mà anh
đối với vợ con, gia đình, không cần nói, nhiều người đã biết. Cái
tình của anh còn được bộc lộ với Trường Đại học sư phạm Hà
Nội mà anh đã từng làm chủ nhiệm bộ môn Văn học Việt Nam
2 của Khoa Văn, cái tình với thầy giáo cũ như các Giáo sư Trần
Đức Thảo, Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Trương Tửu, Nguyễn
Mạnh Tường, Cao Xuân Huy, Trần Văn Giàu, v.v… Đây không
chỉ là cái tình sư đệ, tình thầy trò, mà còn là trách nhiệm. Cả cái
tình đối với bạn bè, với sinh viên cũng vậy. Riêng tôi, những
ngày nằm ở bệnh viện K Hà Hội, cái tình mà anh đến với tôi
thật ấm áp.
Thế là anh đã ở lớp người “cổ lai hy”, quá “cổ lai hy”. Lớp
trước, về lãnh vực khoa học xã hội và nhân văn như các giáo sư
vừa kể trên, và có thể kể thêm nữa như: Nguyễn Khánh Toàn,
Nguyễn Đổng Chi, Vũ Ngọc Phan, Nguyễn Hồng Phong,
Nguyễn Từ Chi, Hoài Thanh, Đinh Gia Khánh, Bùi Văn
Nguyên, Toan Ánh, Nguyễn Hiến Lê, Cao Huy Đỉnh, v.v… và
những ai tôi không biết hết, nhớ hết. Quả thật là những bộ mặt
thật đẹp, sáng danh trong làng nghiên cứu Khoa học Xã hội và
Nhân văn và cũng sáng danh trong lịch sử văn hóa Việt Nam.
Họ đã về với tổ tiên ông bà cả rồi, chỉ còn Giáo sư Trần Văn
Giàu ở tuổi kỳ di và nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu cũng
trên cửu tuần.
Lớp kế tiếp, học trò lớp trên, mới lớn lên, mới vào đời đã
cùng với lớp trên qua nhiều sóng gió của thời cuộc, nhưng cũng
đã có nhiều gương mặt khả ái như anh Nguyễn Đình Chú. Tính
đốt ngón tay khoảng độ dăm chục vị, trong đó có những bộ mặt
đã vắng bóng ở trần gian như Trần Quốc Vượng, Cao Xuân
Hạo, Phạm Hoàng Gia, Bùi Duy Tân, Văn Tâm, v.v…
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Viết đến đây về anh, tôi bỗng bâng khuâng. Lớp kế cận lớp
này rồi sẽ ra sao đây! Hẫng hụt quá. Thôi thì cứ để cho cuộc
sống nó phát triển, các nhân vật lỗi lạc sẽ xuất hiện. Ngay đánh
giá hai lớp trên cũng là một vấn đề. Nhân dân rất công minh,
lịch sử rất công minh, thời gian rất công minh. Hãy để cho nhân
dân, lịch sử, thời gian sàng lọc, như tôi và anh đã nhiều lần trao
đổi với nhau, anh Nguyễn Đình Chú ạ! Quy luật cuộc đời là rác
rều thì trôi đi, tinh hoa sẽ ở lại.
Vinh, tháng 7/2010
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nếp sống, một cách sống không ai giống ai, khó mà thay đổi. Mà
có lẽ cũng chả cần thay đổi.

NGUYÔN §×NH Chó: MéT L·NG Tö, MéT ¤NG §å NGHÖ
Phan Trọng Luận*

Tôi nhớ cách đây mấy chục năm, có một cuộc hội thảo
quan trọng. Mọi người đều ăn mặc khá chỉnh tề. Nguyễn Đình
Chú hôm ấy cũng đeo cà vạt. Trước khi ra hội trường khai mạc,
nhà thơ Huy Cận đến gần Chú nắn lại cái cà vạt thắt lệch một
bên, nói vui “Nâng khăn sửa túi cho Ông này một tí”. Chú hình
như cũng mất tự nhiên và nói luôn với tôi đứng bên cạnh
“Mình vốn là thằng nhà quê”. Nguyễn Đình Chú luôn là vậy.
Cứ tuềnh toàng, ít khi trau chuốt. Sinh viên Khoa Văn chúng tôi
rất yêu quý và thân thiết các thầy cô nên có mấy câu vè khắc
hoạ tính cách từng người. Thầy Chú thì có câu “… Phòng thầy
Chú”. Ý là nói phòng của thầy rất bề bộn, luộm thuộm. Có sinh
viên kể lại là hôm trước mới dọn dẹp cho thầy khá ngăn nắp,
mấy hôm sau đến thấy lại như cũ. Về sau anh Chú có xây được
cái nhà khá khang trang, không còn ở khu nhà Đồng Xa nữa.
Anh vui sướng khoe với bạn bè là “Sang nhà mới, mình như từ
địa ngục lên thiên đường”. Nhưng tôi thì cứ nghĩ có sang nhà
mới thì buồng của Anh vẫn là buồng của ông đồ Nghệ thôi.
Phong cách sống thường ngày của anh là vậy. Mỗi người có một

*

GS. Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội.

Nhưng tôi có nghĩ thêm nếu mang cái luộm thuộm đó vào
nghiên cứu khoa học e lại không hay. Anh Chú hình như
(tôi cảm nhận vậy thôi) ít chú trọng sự sắp xếp, cái ngăn nắp
chặt chẽ trong việc quản lý thành quả khoa học của mình. Có
hỏi anh bài gì, viết năm nào, trên báo nào, trong hội thảo nào, về
những vấn đề gì thì anh cũng không ghi chép rành rõi. Hình
như anh cũng không thống kê ghi chép lại. Có lần tôi đưa cho
anh mấy tài liệu quý của Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Lê
Thước… viết về ông nội tôi, hy vọng anh, một chuyên gia văn
học sẽ có ý kiến thêm. Nhưng về sau hỏi anh thì tài liệu đó Anh
đã để lạc đi đâu. Học trò quý anh sưu tập một số bài viết của
anh gửi cho Anh, anh cũng để thất lạc mất. Có người nói
GS. Chú không có sách, không có chuyên luận. Ai nghĩ sao thì
cứ nghĩ như vậy. Còn anh, Anh cứ viết, cứ nghiên cứu, cứ tham
gia đều đặn và có hiệu quả. Tên tuổi quen thuộc trong và ngoài
nước suốt 50 năm qua nhưng không nghĩ chuyện in sách. Kể
cũng lạ. Tôi dám chắc các bài viết của Anh in ra cũng phải trên
mấy ngàn trang sách, sẽ là những công trình có giá trị góp phần
đáng quý vào công việc nghiên cứu và giảng dạy văn chương.
Viết, nhưng không nghĩ sẽ in sách, viết không phải để có tên
tuổi, để được giải thưởng này nọ hay vì nhuận bút. Say mê văn
chương và cuộc đời, thì viết vậy thôi. Tôi nghĩ Nguyễn Đình
Chú là một lãng tử trong giới văn chương.
Anh Nguyễn Đình Chú cũng như nhiều anh chị em thế hệ
chúng tôi chỉ học trong nước và tự học là chính. Riêng anh Chú
là người ít được xuất ngoại hơn cả. Không rõ trong số tử vi của
Anh có sao Lưu hà không? Lần đầu tiên xuất ngoại sang Lào thì
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chỉ hôm sau đã phải cấp cứu về nước ngay. May mà qua được.
Anh Chú là con một cụ Tú cùng khoá với Cụ Nguyễn Sinh Sắc
tại trường thi Nghệ An năm 1894, lại là con rể nhà thâm nho
Nguyễn Đức Vân. Vốn Hán học của Anh khá dày dặn. Bọn
chúng tôi lao vào tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh. Nguyễn
Đình Chú miệt mài đi sâu vào vốn cổ, vào văn hoá, văn học
trung cận đại. Nhưng địa bàn của Anh không chỉ có vậy. Anh
luôn cập nhật những vấn đề của văn học hiện đại và cả một số
vấn đề ngoài văn học như Nho giáo, tôn giáo có liên quan đến
sự phát triển của văn học dân tộc. Và gần đây, những vấn đề
bức xúc của giáo dục cũng được Anh quan tâm và có những đề
xuất có tính chiến lược. Điểm mạnh của Nguyễn Đình Chú là
vốn văn hoá rộng. Anh đã và luôn có mặt khi thảo luận những
vấn đề ở tầm vĩ mô cũng như những hiện tượng cụ thể trong
đời sống văn học và văn hoá của đất nuớc. Về những vấn đề lớn
như Phân kì văn học Việt Nam, Cái “ngã” và “vô ngã”/ “phi
ngã” trong văn học trung đại, Ảnh hưởng của Nho giáo đến văn
học Việt Nam… cho đến những vấn đề gay cấn như đánh giá lại
Nam Phong, Văn học lãng mạn, Nhìn lại tranh luận nghệ thuật
vị nghệ thuật… Nhận diện những nhân vật cô Kiều, Nguyễn
Trường Tộ hay cái Tôi trong Nguyễn Công Trứ cho đến cách cắt
nghĩa một tác phẩm như Người con gái Nam Xương, một bài thơ
Thương vợ hay xuất xứ của bài thơ Độc Tiểu thanh kí v.v... Ý kiến
của Anh thường thoả đáng, có sức thuyết phục đặc biệt là hàm
chứa một cách nhìn mới mẻ về tư duy và tình nhân ái trong cảm
hứng của người cầm bút.
Theo Anh Chú kể thì Anh biết tôi từ những năm 1950, hồi
tôi mới 19 – 20. Tôi mãi sau này khi về khoa Văn, mới biết anh
nhưng cũng chưa quen lắm. Có điều là kể ra thì cũng đã có
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những liên hệ gián tiếp từ lâu. Anh Nguyễn Đức Đàn, anh vợ
của anh Chú học cùng lớp Dự bị đại học với tôi (Cùng học
nhưng Anh Đàn là lớp đàn anh). Thầy Nguyễn Huy Tý, người
thầy tôi vô cùng kính trọng lại là thông gia với anh Chú về sau
này. Cháu Hoa con gái anh Chú bao giờ cũng thân thiết như
người trong nhà... Nghe tin tôi nhập viện, Chị Thâm liền nhắc
anh đi thăm. Tình cảm thân thiết đến dần dần vậy, tuy gặp gỡ
nhau cũng không nhiều. Anh ở Tổ Văn học Việt Nam. Tôi ở tổ
Phương pháp. Nhớ có lần anh Hoàng Dung - Tổ trưởng Tổ Văn
học Việt Nam, anh Chú là tổ phó đã mời tôi giảng bài Tuyên
ngôn độc lập, một bài khó cho năm thứ tư để cả Tổ Văn học Việt
Nam đến dự. Quan hệ công việc hình như cũng bắt đầu từ đấy
rồi dần dần hiểu nhau thêm. Và lòng quý trọng Anh cũng sâu
đậm thêm trong tôi. Một con người sống nhân hậu, hiền lành
biết quý trọng nghĩa tình hơn mọi thứ.
Anh Chú là nguời dễ xúc động, chóng cảm thông với người
khác. Có lần tôi đọc cho Anh hai câu thơ khá chua xót về sự đời
của cha tôi cho Anh nghe. Cha tôi nói thời nô lệ, đất nước vẫn
còn mà với người dân thì hoá ra mất. Còn ngày nay khi cha mẹ
ly hôn tuy cha mẹ vẫn còn mà với con cái lại cũng hoá ra mất:
“Non nước vẫn còn mà hoá mất, Mẹ cha còn đó hoá ra không”. Tôi đọc
hai câu thơ và Anh khóc. Sau đó Anh luôn hỏi thăm về gia cảnh
đôi vợ chồng người bạn không may mắn đó.
Anh Nguyễn Đức Nam mất. Tôi có viết bài về anh Nam.
Anh Chú nói “Mình hiểu anh Nam hơn và cũng hiểu ông hơn”.
Năm 1998, trước nạn vô cảm của xã hội, tôi viết bài “Nỗi lo giá
lạnh tâm hồn”. Anh Chú đọc trên Văn Nghệ và gọi điện ngay cho
tôi tỏ lời tán thưởng. Năm 2005, nhiều ý kiến chê bai dạy văn,
học văn không thật khách quan, tôi viết bài “Văn học với văn học
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nhà trường không phải là một”. Anh Chú nói, chắc là để động viên
tôi: “Chỉ cậu mới viết được như thế. Bọn mình không thể viết
được”. Trong văn chương mà biết cảm thông trân trọng nhau
thật không dễ, nhất là trong thời buổi này có người chỉ biết dè
bỉu người khác, tự cho mình là nhất. Tôi ra Tuyển tập, Anh viết
bài về tôi. Bạn bè và học trò tôi đọc bài viết của Anh đều cảm
phục. Họ trao đổi với tôi: “Bạn bè hiểu nhau sâu sắc đến như
vậy, yêu quý nhau như vậy, thật quá hiếm hoi. Sống không cao
đẹp, không sâu sắc, yêu bạn yêu người không trong sáng,
không thể viết ra được những dòng kỷ niệm như thế…”. Với ai,
anh cũng sống chân tình nhân hậu. Sống vì tình vì nghĩa. Năm
1977, anh Chú và tôi được Sở Khánh Hoà (hồi ấy là Phú Khánh)
mời vào giảng cho giáo chức cũ. Ý nghĩ đầu tiên của anh là tìm
gặp cho được người bạn cũ hơn mấy chục năm nghe nói đang ở
tỉnh này. Anh ấy hình như một thời có chút dính líu gì đó vào
vụ Đất mới và về sau nghe nói lại có chút oan sai nữa. Cuộc đời
chính trị cũng như riêng tư không được may mắn. Thời bấy giờ,
lãnh đạo địa phương ý chừng không muốn có cuộc thăm hỏi
của chúng tôi. Nhưng rồi cuộc gặp anh bạn cũ ở nhà riêng cách
thành phố Nha Trang cũng khá xa, không những làm cho anh
bạn đỡ mặc cảm mà nghe nói về sau địa phương nhìn anh ấy
cũng bớt nặng nề hơn. Cũng phải kể, ít có lớp đại học nào ra
trường rồi mà vẫn duy trì được sinh hoạt lớp đều đặn như lớp
Văn của Anh Chú, Anh Đức (tức GS. NGND. Hà Minh Đức)…
mà anh Chú là trưởng lớp. Tất cả đã vào tuổi “cổ lai hy” nhưng
tình nghĩa bạn bè vẫn nồng thắm. Anh Chú là trung tâm đoàn
kết. Các cuộc kỷ niệm hay hội thảo về các thầy Trần Đức Thảo,
Trương Tửu, Nguyễn Mạnh Tường… khi nào Anh cũng là
người sốt sắng nhất, vồn vã nhất. Làm gia phả, tộc phả, Anh để
hàng tháng đi về quê xứ Nghệ, tuổi cao mà không ngại vất vả…
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PHAN TRỌNG LUẬN

Tôi thầm nghĩ có được những người bạn như Nguyễn Đình
Chú quả là một hạnh phúc. Trong cuộc sống phần nào xô bồ
như ngày nay, có được những con người như Nguyễn Đình
Chú thì cuộc đời yên bình, đáng yêu hơn biết bao nhiêu…
Hà Nội, hè Canh Dần – 2010
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công Nguyễn Xí - một đấng bậc khai quốc công thần, có công
lớn phò giúp hai vua Lê Thái Tổ và Lê Thánh Tông. Anh Chú
được gia đình chúng tôi coi là bậc “tôn trưởng” quý mến, và tư
cách, nhân phẩm cao đẹp của anh cũng có ảnh hưởng tốt đối
với gia đình chúng tôi.

VIÕT VÒ ANH NGUYÔN §×NH CHó
Chương Thâu*

Năm ngoái (2009), nhân ngày sinh thứ 80 của Giáo sư - Nhà
giáo Nhân dân Nguyễn Đình Chú, một số người thân và bạn bè
muốn tổ chức lễ mừng thọ và xuất bản tập sách về Giáo sư, nhưng
rồi không kịp thực hiện. Năm nay, tuy đã qua cái tuổi 80 của Anh
(xin được gọi Giáo sư bằng Anh như vẫn hằng quen gọi - CT.),
lại có Phó Giáo sư Tiến sĩ - người học trò - “đệ tử ruột” của Anh,
vô cùng nhiệt tình và đầy lòng ngưỡng mộ “người thầy giáo kính
yêu” của mình, cất công, dồn sức để sưu tập xuất bản một số tác
phẩm của Anh và xuất bản thêm tập sách viết về Anh để kịp ra
mắt vào dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, cũng là dịp Nhà
nước tổ chức đại lễ “Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội” nhiều ý
nghĩa này, tôi hân hạnh và cảm ơn được mời viết những dòng
sau đây cho tập sách “kỉ niệm chung” của cả chúng ta.
***
Trước hết, nói về quan hệ giữa tôi và anh Chú, thì vừa là
bạn bè đồng nghiêp, vừa là anh em họ hàng. Chúng tôi cùng
học tập, nghiên cứu khoa học xã hội, sống gần nhau từ mấy
chục năm nay, lại có chung một vị nguyên tổ là Cương Quốc
*

Chương Thâu, Giáo sư, Viện Sử học – Viện KHXH VN.

Nhìn vào cái đại gia đình “tứ đại đồng đường” (bà cụ mẹ anh
sống trên trăm tuổi) mà anh là trưởng nam đã điều hành cư xử
giáo dưỡng giáo dục anh chị em, con cháu nội ngoại, dâu rể vui
sống, hành tiến thuận hòa đúng theo gia phong, gia pháp cổ
truyền tốt đẹp thì bất cứ ai cũng đều khâm phục, ngưỡng mộ anh.
Trong quan hệ xã hội cũng vậy, với lối sống chan hòa, dễ
thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi tầng lớp người, ôn tồn đức
độ như anh khiến mọi người thêm phần kính nể. Đặc biệt, với
bạn bè đồng nghiệp, anh luôn thể hiện là người sống biết điều,
có lòng độ lượng bao dung. Đến như bạn có ý chê trách anh ở
vài điểm nhỏ vì cá tính riêng, gây “sốc” cho anh thì anh vẫn
bình tĩnh tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và lặng im sửa chữa.
Hoặc cũng có khi có “chuyện gay cấn” về vấn đề nhận xét đánh
giá về học thuật, về thao tác sai phạm trong công trình nghiên
cứu gây hậu quả xấu, anh cũng có cách đối thoại - đấu tranh
mềm dẻo, thuyết phục đối phương chấp thuận một cách ổn
thỏa. Cách làm của anh, chúng tôi gọi là “lạt mềm buộc chặt”,
rất được mọi người hoan nghênh.
Còn như quan hệ đối với các giáo sư mà anh đã thụ giáo,
từng góp phần tác thành nên một “Nhà giáo Nhân dân Nguyễn
Đình Chú” thì luôn được anh ghi sâu công ơn và tưởng niệm.
Mấy năm vừa rồi, chính anh là người xướng lĩnh việc tổ chức
các cuộc Tọa đàm hoặc Hội thảo Khoa học để kỉ niệm “ngày
sinh, ngày mất” của các cố giáo sư Trương Tửu, Trần Đức Thảo,
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Nguyễn Mạnh Tường… là những “danh nhân văn hóa” của một
thế kỉ XX đầy biến động. Những vị giáo sư khả kính này đã
từng bị nhìn nhận đánh giá không công bằng, thậm chí chịu
nhiều điều oan trái, thì nay đã được nhìn nhận đánh giá lại và
được công luận trả lại sự công bằng chính đáng và vị thế xã hội
cao quý, cần phải được tôn vinh. Với anh Chú, đó là đạo lý “tôn
sư trọng đạo” cao đẹp đáng để nêu gương sáng cho mọi người
và các thế hệ sinh viên, học sinh… noi theo. Hơn nữa, trong các
cuộc Hội thảo tưởng niệm, anh Chú đã viết nhiều bài tham luận
thật cảm động, có sức lay động lòng người để ghi nhớ công ơn
các thầy mà không mấy ai viết được sâu sắc, thấm đẫm tình
nghĩa thầy trò như thế! Còn nhớ, trong buổi lễ truy điệu Giáo sư
Trương Tửu, anh Nguyễn Đình Chú đã đọc “Lời vĩnh biệt” khiến
chúng tôi đều khóc thương nhức nhối:
“Kính lạy hương hồn Thầy!
Thầy ơi!
Như thế là thầy đã đi qua giữa cõi đời này, 87 năm tròn với bao
nhiêu vinh quang và cũng với bao nhiêu nhọc nhằn để hôm nay trở
thành người thiên cổ.
Thầy ơi! Chuyện đời cái gì đáng qua đi, sẽ qua đi, cái gì đáng còn
lại, sẽ còn lại. Những vinh quang của Thầy sẽ là còn lại…”
Và “Thầy ơi! Cái vinh quang của Thầy còn là ở ngay trong cảnh
ngộ vất vả nhọc nhằn. Bởi dù cảnh ngộ có nhọc nhằn, Thầy bằng bản
lĩnh và tài năng vốn có của mình, đã giữ lấy sự thanh thản, yên bình
trong tâm hồn, để từ đó vẫn tiếp tục sống có ích cho gia đình, cho nhân
quần, cho cuộc đời…” 1
1

Trương Tửu - Tuyển tập Nghiên cứu Phê bình - Phần Phụ lục, Nxb Lao động,
Hà Nội, 2009, tr.1082, 1084.
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Còn đối với Giáo sư Trần Đức Thảo, anh Chú đã viết
những dòng trân trọng sau đây: “Để tỏ lòng biết ơn một người thầy
đã cùng với một số thầy khác là Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Cao
Xuân Huy… với hôm nay là kẻ còn người mất, nhưng đã dạy tôi nên
người trí thức. Riêng thầy Trần Đức Thảo, cái mà thầy cho tôi lớn nhất
là biết được thế nào là một năng lực tư duy trừu tượng khoa học cao
siêu để tôi phấn đấu trong gần bốn chục năm qua. Thầy đã trút hơi thở
cuối cùng bên trời Tây rồi. Bầu trời Paris hôm 19 - 4 - 1993 đó không
biết có sùi sụt không, nhưng lòng tôi muốn như thế, vì đây là con
người siêu việt của Việt Nam đã đành, mà còn đáng cho nền văn hóa
Pháp tự hào. Con người đó cũng có phần thành của chung nhân loại.
Nói thế có quá lời chăng!” 2
Một điểm đặc biệt nữa về anh Nguyễn Đình Chú, đối với
tôi là rất ấn tượng, rất đáng trân trọng. Đó là tình cảm sâu đậm,
đạo nghĩa cao đẹp của anh với họ hàng bên nhạc phụ. Chính
anh đã viết nhiều bài nghiên cứu giới thiệu về các nhân vật là
nhà văn, nhà thơ của dòng họ Nguyễn Đức này. Anh rất đỗi tự
hào về người bố vợ của mình - cụ Nguyễn Đức Vân, người có
ảnh hưởng rất lớn, góp phần quan trọng tác thành nên con
người, tư tưởng và đạo đức tư cách của anh hôm nay. Anh có
được người vợ thảo hiền - chị Nguyễn Thị Minh Thâm, người
“nội tướng” đảm đang, nuôi dạy con cháu học tập thành tài,
thành đạt và giúp anh làm nên sự nghiệp lớn. Có lẽ từ đó mà
anh nghĩ nhiều đến việc “tri ân” những người thân, kể cả
những đấng bậc tiên tổ bên phía họ vợ. Do vậy mà anh đã để
nhiều công sức sưu tầm, biên soạn cuốn sách rất dày dặn đến
hơn 550 trang in, nhan đề Tuyển tập văn thơ họ Nguyễn Đức kể từ
thế hệ thứ V (cụ Nguyễn Đức Công tức liệt sĩ Hoàng Trọng Mậu
2

Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006, tr.57.
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(1874 - 1916) cho đến thơ văn của cháu chắt đời thứ VIII hiện
nay). Trong Lời nói đầu của tập sách này, anh viết:
“Với lịch sử văn học Việt Nam, hiện tượng văn thơ họ Nguyễn
Đức đã đáng xem là hiếm quý hay chưa, xin được nhờ các vị cao minh
khách quan hơn thẩm định. Nhưng với họ Nguyễn Đức thì tôi trộm
nghĩ nó là vô cùng quí giá và hy vọng sẽ được con cháu… hôm nay và
mãi mãi về sau tự hào, bảo vệ và biết phát huy truyền thống văn
chương quí giá đó bên cạnh truyền thống yêu nước và truyền thống
đạo lý, để có thêm hành trang tinh thần đi vào cuộc sống tương lại bền
vững, hạnh phúc…” 3
Với sự ra đời của tập sách này, mọi người khẽ trầm trồ:
“Thật là một vị “giai tế” hiếm có ở thời đại chúng ta!”.
***
Viết về anh Nguyễn Đình Chú, còn có thể có nhiều kỉ niệm,
nhiều ấn tượng, cảm xúc nữa, như về lĩnh vực “nghề nghiệp
nghiên cứu giảng dạy” của anh…, cả về quan hệ cộng tác
nghiên cứu các đề tài về các danh nhân văn hóa, danh nhân lịch
sử với anh, xin để dịp khác hoặc để viết trong “Hồi ký” dự định
sẽ viết trong tương lai. Hơn nữa, tôi cũng muốn dành số trang
của tập sách kỉ niệm này cho các bạn đồng nghiệp thân quí khác
sẽ viết tiếp về anh.
Với tôi và với gia đình tôi, tình cảm đối với Anh Chú là
chân tình và trân trọng. Chúng tôi yêu kính Anh và ấn tượng
nơi Anh sâu sắc nhất là đạo đức - nhân cách, là cách ứng xử của
anh. Tôi thường nói với người trong gia đình họ tộc rằng: chẳng
3

Tuyển tập văn thơ họ Nguyễn Đức, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2000,
tr.23.
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phải học tập tấm gương vĩ đại của bậc vĩ nhân cả nước quá cao
xa rộng lớn, chúng ta học tập tấm gương bác “Nguyễn Đình
Chú”- người anh lớn trong họ ta đã là quí lắm rồi. Cầu mong
anh luôn mạnh khỏe, sống vui và tiếp tục như thế mãi để chúng
tôi cố noi theo anh…
Viết những dòng trên đây có thể có người cho rằng tôi “đề
cao” anh, rằng “Bốc thơm (!)” anh, nhưng thực tình tôi không có
bụng dạ nào như thế. Mong được thông cảm và xin trân trọng
cảm ơn.
Hà Nội, tiết Mạnh Thu năm Canh Dần,
18 - 8 - 2010
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D¡M C¢U BA §IÒU VÒ MéT ¤NG B¹N – C¸I §INH
CñA MçI LÇN HäP MÆT
Nguyễn Hữu Tuyển*

Hôm ấy, cũng không nhớ, ông gọi điện cho tôi bảo đến họp
bàn công việc. Tôi bảo: Tôi thì làm được việc gì mà bàn. Ông
bảo: Thì cứ đến, khối, thích việc thì làm… mà chả có, thì lại cứ
cháo vịt. Chả là từ năm 1977 đến nay, khi thì kỷ niệm ngày vào
trường, lúc lại kỷ niệm ngày ra trường. Cứ vào vào ra ra như
thế, cứ lấy con số tròn năm hoặc tròn mười làm định kỳ. Lớp
Văn khoa Đại học Sư phạm khoá 1954 – 1957 mà ông làm lớp
trưởng là vậy… Ông bảo “cháo vịt”, ấy là buổi họp đầu tiên,
năm 1977. Chả là lần kỷ niệm nào cũng thế, trước khi họp chính
thức, bao giờ cũng có một nhóm đôi ba lần họp trù bị, và đấy là
buổi họp trù bị đầu tiên. Thành phần mỗi lần đều có sự thay
đổi, thậm chí có người đi mất rồi, nhưng trưởng thì cho đến
nay, lần nào cũng vẫn là ông. Bữa ấy, ông bảo tôi rủ độ mươi
người ở Hà Nội, ngày giờ, địa điểm thì tôi lo liệu.
Đấy là buổi mà bây giờ nghĩ lại cũng có cái chỗ… về cái ý
tưởng khởi xướng ấy. Thời thế vẫn còn “chạng vạng” lắm; hoặc
*

Nguyễn Hữu Tuyển, Nhà giáo, bạn học cùng lớp Văn (1954 – 1957)
với GS. Nguyễn Đình Chú tại Đại học Sư phạm Văn khoa Hà Nội.
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là do tôi nghĩ nó ra thế. Còn chưa rõ một đường lối nào bằng
chính văn, thế mà lớp chúng tôi là gì chứ?, chỉ là một lớp học,
cũng chưa bao giờ có cái từ kháng chiến hoặc cách mạng gì đi
kèm để đảm bảo thời thượng, thế mà họp, động tới cả toàn
quốc: trên rừng, dưới bể, Trung, Nam, Bắc, đâu đâu cũng có ít ra
một vài giáo viên dạy Văn thuộc khoá đó, thậm chí cả nước
ngoài nữa. Thú thực thế mà phức tạp đấy… Những người “theo
đóm” lại ngồi sát đất như chúng tôi thì chả trách nhiệm gì, chứ
ông, người chủ xướng!!
Lại còn các Thầy… lúc đó chưa có giải thưởng Hồ Chí
Minh. Bao nhiêu vấn đề phủ tro để đấy, độ nóng còn nguyên…
Cuối cùng, rồi buổi họp trù bị được tổ chức tại nhà ông bạn tôi ở
phố Hàng Cân. Ông này chả liên quan gì tới khoá Đại học Sư
phạm 1954 – 1957 Văn khoa, nhưng là bạn thân của tôi. Có, tôi
không nhớ thật chi ly, khoảng không trên hai chục. Rất rôm rả.
Ông bảo “ta họp” và chỉ một nhoáng là xong cái gọi là chương
trình nghị sự, nhưng rôm rả cái chương trình “ngoại sự”. Từ
năm 1957 xa nhau tới đây, sau giải phóng miền Nam, cả hai
chục năm chứ ít, làm sao mà ông nhớ hết mọi người cả lớp, mà
thực ra là hai lớp… có dễ đến 200. Vậy mà ông nhớ cả họ lẫn
tên. Sau này, mỗi lần họp mặt, ông cứ đọc vanh vách. Bữa ấy,
đang rôm rả thì các cháu con dâu ông chủ nhà dọn ra có bia,
rượu, lạc rang và đặc biệt là món cháo vịt mà ông kể tới. Sau
này, tôi mới biết nguyên do. Nhà chủ, Bạn tôi, có mấy cô con
dâu rất ngoan, cảm động vì nghe những thân phận ông kể ra về
các bạn cùng học sau khi tốt nghiệp, ai lạc rừng sốt rét, ai “hội
thẩm” bị oan, ai vạ lây vì nạn “trâu bò húc nhau”, và v.v...
“Chúng cháu thấy các chú họp vui quá”. Các cháu bảo thế. Hình
như các cháu cũng thích cái tình “đâu đâu mà mênh mang” vậy
trong những chuyện ông nhắc đến ở cuộc “trù bị” lần đầu ấy.
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Trù bị rồi có họp thật. Về sau tôi mới biết: Tưởng là đơn giản mà
không… mãi lần họp năm 1992, vẫn có động lên Cục A, Cục B gì
đó của Bộ Công an về chuyện họp của chúng tôi. May mà Bộ
Công an không có động tĩnh gì. Chả cứ lúc ấy, ngay cả năm
2009 này, kỷ niệm 55 năm ngày chúng tôi vào trường, lúc sắp
họp mặt, đâu vẫn có người thân tình khuyên ông nên thế này,
thế kia… nghĩa là đụng đến án oan đã xưa đỡ phiền! Chỗ thân
tình mà góp ý ấy, đâu như cũng làm ông suy nghĩ… và đến sáng
hôm sau thì ông quyết định không nghe. Cũng là sợ hộ ông nhỡ
ghép vào tội “chủ trì tụ tập”… Vì ai cũng biết ông có vô số sự việc
mà nếu cần, người ta đem ra “cấu thành tội” cho ông. Giả dụ
nhân đi công tác, có thể là đi thỉnh giảng lên Tuyên Quang lại tìm
gặp người đã từng bị “đuổi dạy” vì hội thẩm phiên toà, bởi “giữa
đường thấy sự bất bằng”, không theo đúng dự kiến chỉ đạo của
“tổ chức”, hoặc đi Khánh Hoà mà gặp người cũng đang bị vạ
khép cho tội “tổ chức vượt biên”… Tầy đình cả…
Ấy là tôi mang máng biết được, chứ ông cũng chả nói. Năm
1999, ông gọi tôi và một số bạn đi tiễn Thầy Trương Tửu về nơi
Hoàn Vũ, ông thay mặt cả lớp viết, đọc lời vĩnh biệt Thầy: “Thầy
ơi, cái gì đáng qua đi sẽ qua đi… vinh quang của Thầy sẽ còn lại”.
Năm trước, ông đã được tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.
Tôi nhớ ông Hà Minh Đức nói một câu thân tình: “Anh Chú là
một nhà giáo mẫu mực. Tình Thầy nghĩa bạn, ông hội được ở tấm lòng
của cả lớp”. Với những “đồng thanh tương ứng” như thế, anh em
tự nhiên, thoải mái mến ông, mến nhau. Hồi Tôn Gia Các vẫn
còn sống đã đọc cho chúng tôi nghe cả mấy bài thơ Các làm để
đùa vui ông, nào là chuyện ông đi xe máy Chaly bị ngã vều môi,
sưng mặt phải nằm viện v.v và v.v. Hình như Tôn Gia Các giễu
vui về cái chiều cao có phần hơi khiêm tốn của ông: “Xe Chaly
thì thấp tì ấy mà vẫn ngã”. Đại để cũng cứ đoán vui như thế.
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Khi Tôn Gia Các mất, ông có gọi điện cho tôi bảo cùng lên nhà
M của bệnh viện Việt Xô Hà Nội tiễn Các, chắc cũng là rủ thêm
người để Các vui lúc chia tay.
Ông bảo cơ may mà khi tốt nghiệp, ông được Thầy Đặng
Thai Mai và các Thầy giữ lại trường. Tôi chả biết cơ may của ông
thế nào, chứ về lý lịch thì dám chắc phần lớn chúng tôi lúc đó,
nghĩa là năm 1954 khi được vào trường Đại học Sư phạm Văn
khoa (tôi chỉ nói khoa Văn chúng tôi thôi) cũng cùng một duộc
cả. Có ông đã bị ăn công cống tre trừ bữa. Có ông khi học phổ
thông đã là đảng viên, thế mà cải cách ruộng đất nó dính vào
đến nỗi phải đổi trộm cả họ cả tên, vợ chồng gồng gánh con cái
trốn ra Hà Nội để học (lại còn bị kẻ cắp ở chợ Đồng Xuân nó lần
sạch nữa chứ), khi gặp, còn nhắc giữ bí mật hộ, đừng có gọi tên
cũ. Ông thì tuy không trực tiếp bị như thế, nhưng cái vòng “liên
luỵ” chắc chẳng kém ai. Ông bảo ông được cơ may… Loại như
tôi thì vẫn xem là ngoài cơ may, ông còn có chút nhờ ở chịu khó
và kết quả học tập có phần nhinh nhỉnh hơn.
Các giờ giảng, chúng tôi đều lên giảng đường nghe. Buổi
Thầy Thảo dạy, chúng tôi như vịt nghe sấm, thậm chí có anh
nghe không hiểu, ngồi nhức đầu, buồn ngủ, lủi lên chỗ áp nóc
của Đại giảng đường Lê Thánh Tông khểnh hẳn một giấc nồng.
May mà có bác bảo vệ “bắt được thóp” lên gọi, mới biết về ký
túc xá ăn cơm trưa. Ông vẫn vừa nghe, vừa ghi chép, sau rồi
chỉnh lý, được Thầy Thảo đọc duyệt chữa lại và đưa in rô-nê-ô
hoặc đánh máy cho chúng tôi làm tài liệu.
Biết tôi chập chững đi theo “Những người muôn năm cũ” của
cụ Vũ Đình Liên, mỗi lần họp, ông vẫn bảo: Có chữ nào viết dán
lên cho vui. Có lần tôi viết “Tôn sư trọng đạo”, có lần “Thành
nhân chi mỹ”. Tôi dán giữa, ông ưng. Nhưng đến khi ông Hà
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Minh Đức bóc ra bảo dán dịch sang một bên, ông lại bảo với tôi:
“Ông Đức có con mắt cách tân thật đấy”. Thật cũng thêm vui
cho buổi họp. Tiếc là tôi chỉ nhớ được một câu “Việt Nam học xá
hữu danh ca” trong bài thơ chữ Hán ông đọc hồi còn ở ký túc.
Giữa lúc khó khăn ấy, tôi nhớ có anh “chỉ giặt chứ không bao
giờ thay quần áo”. Trần sì một bộ cũng đã tầu tầu chờ ngày nghỉ
ở nhà, trời nắng cởi ra giặt, khô lại mặc. Thế không gọi là thay!
Trong lúc như thế, bài thơ vui chữ Hán của ông làm ca ngợi một
“mỹ nhân” của ký túc xá, quả cũng có góp phần nỗi vui cho cái
gọi là sĩ khí đang được ươm ở đấy. Và còn chuyện ông với trách
nhiệm lớp trưởng giải quyết êm thấm được một tình yêu ảo
giữa đôi bạn sinh viên cũng là tài. Số là NĐV bảo rằng NTLH
yêu mình và cũng đã có phần gây rắc rối nhất là sắp đến ngày
thi cử. Thật ra chính vì nó ảo mới rắc rối. Nói thì dài, đại để là
chiến thuật tạo ảo để chống ảo. Rất vui. Bây giờ thì hai bạn vẫn
mỗi người có một gia đình riêng rất tốt đẹp… Thật hóm! Cứ
như “Binh pháp Tôn Tử” ấy.

ấy. Tôi viết hai chữ này còn có ý tập lối chơi chữ một tí. Chữ
“Kim” 金 đặt bên cạnh chữ “Thọ” 壽 hợp thành chữ “Chú” 鑄,
tên ông. “Chú” 鑄 là “rèn đúc”, “đào tạo”, “tôi luyện”. Bữa ấy
Nguyễn Khắc Phi là chuyên gia hàng đầu về văn học Trung
Quốc của Đại học Sư phạm có mặt. Ông Phi bảo: “Ừ, đúng. Đào
Chú – một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc cũng viết tên
bằng chữ ấy”. Thật vui. Cuối buổi, ông Đức bảo: “Ai xong việc
cứ về trước”. Tôi đứng dậy, ông ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Cụ
mình đặt tên cho mình bằng chữ “Chú” 炷 có bộ Hoả 火”. Tôi về
tra, thấy giải thích chữ ấy, chữ Chú 炷 viết bằng bộ Hoả 火 bên
chữ Chủ 主 là “Hoả đăng tâm” 火 燈 心 tức Tim lửa của đèn;
Tim đèn; Bấc đèn. Nhìn vào ngọn đèn đang sáng ấy, thấy có
giữa vầng sáng một đốm đỏ. Đấy, tim lửa của đèn đấy. Chữ
Chú 炷 (Nguyễn Đình Chú 阮 廷 炷) mà cha mẹ đặt cho ông là
chữ ấy.

Năm ngoái, 2009, ông Hà Minh Đức đầu têu, rủ một số anh
em lên số nhà 12 gì đó, đại để khách sạn ở Tôn Đản góp gạo thổi
cơm chung, mừng ông lên tuổi 80 thọ. Ông Nguyễn Đức Hương
gom mỗi người chúng tôi năm chục mua tặng ông một điện
thoại di động. Lại cẩn thận nạp pin, kích hoạt rồi mới tặng, bảo:
Có người thì túi trên túi dưới, túi trong túi ngoài phương tiện
thông tin hiện đại cùng réo một lúc, đằng này thì trần sì một cái
cố định chả mang theo đi đâu được, thật cũng chưa là “hợp thời
trang”. Ông Nguyễn Đức Hương cũng tinh, vì bạn. Bữa ấy, thấy
ở nhà ông có hai chữ “Hảo Tâm” 好 心 với lời đề dẫn “Hoàng
thiên bất phụ hảo tâm nhân” 皇 天 不 負 好 心 人, ý chừng
của một tân khoa Tiến sĩ nào đem đến kỷ niệm ông. Tôi nảy ra ý
viết hai chữ “Kim Thọ” 金 壽 để tặng. Chữ “Kim” 金 là vàng

Tháng Tư, năm Canh Dần 2010 - NHT

Khi ra về, bắt tay mọi người, ông bảo: “Tôi làm việc để được
khoẻ”. Như một lời hứa.
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NG¦êI HäC TRß Cò CñA THÇY T¤I
Nguyễn Chí Tình*

Tôi biết anh Nguyễn Đình Chú từ khá lâu, đã trên 60 năm,
khi chúng tôi cùng là học sinh của Trường trung học cấp 2
huyện Nghi Lộc, một trong những trường trung học đầu tiên
được thành lập trên mảnh đất hiếu học của vùng quê hậu
phương kháng chiến tỉnh Nghệ An, cũng như sau đó, chúng tôi
cùng là học sinh Trường trung học cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng
đặt ở một xã miền trung du bên bờ sông Lam. Bao giờ anh cũng
học trên tôi một lớp – khi tôi học lớp đệ tam thì anh học lớp đệ
Tứ (hệ giáo dục cũ hồi kháng chiến), và khi tôi vào lớp 9 thì anh
đã ra trường (hệ giáo dục đã cải cách). Tôi vẫn nhớ về anh: một
thanh niên cường tráng, đẹp trai, nổi tiếng học chăm, học giỏi
và rất hăng hái hoạt động đoàn thể ở những trường chúng tôi
cùng học, anh đều là Hiệu đoàn trưởng học sinh, không ít lần
đứng lên trước toàn trường chững chạc thông báo hay phổ biến
một vấn đề gì đó của công tác đoàn trường. Hồi ấy, công tác
chính trị - đoàn thể trong nhà trường rất được coi trọng, những
học sinh tham gia công tác này thường rất bận rộn, “ăn cơm nhà
vác tù và hàng tổng”, không mấy khi học tập được đầy đủ, chứ
*

Nguyễn Chí Tình tức Nguyễn Đức Nhật, nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhà
nghiên cứu, Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội – Viện Thông tin Khoa học
Xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
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chưa nói đến học giỏi, nhưng đều được nhà trường và các thầy
cô “chiếu cố”, cho phép vắng mặt nhiều buổi, hiếm khi gọi lên
trả bài, và cả điểm số cũng châm chước rất công khai. Anh Chú,
thì trái lại, là một trường hợp đặc biệt: anh công tác đoàn thể tận
tình, nhưng vẫn là một học sinh giỏi nhất lớp, nên chúng tôi
thường coi anh như “đàn anh”. Ngoài ra, anh vẫn luôn nổi bật
trong thể thao, là một cầu thủ bóng đá xuất sắc của nhà trường,
thường giữ vị trí hậu vệ, cùng với thầy Lân, thầy dạy ngoại ngữ,
cũng một hậu vệ sừng sỏ khác, làm thành hàng phòng thủ vững
chắc, khiến bao nhiêu tiền đạo đối phương phải ngã lòng. Tôi
vẫn nhớ những cuộc đấu bóng sôi nổi trên cái cồn đất hoang
được phát quang thành sân bóng ấy, hình ảnh của anh tung chân
sút bóng, cẳng chân vút lên thẳng băng với quả bóng bay loáng
về phía bên kia sân bóng như một quả đạn.
Năm 1954, tôi gia nhập Đoàn Thanh niên Xung phong, lên
tận Tây Bắc, và hơn hai năm sau, về công tác ở Hà Nội, tôi mới
có dịp tìm đến thăm anh ở Trường Đại học Sư phạm Văn khoa
Hà Nội, nơi anh đang theo học năm cuối Khoa Văn. Có lẽ bộ
quân phục thanh niên xung phong và chiếc mũ lưới của tôi làm
anh hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn vồn vã ngay từ đầu. Tôi biết
hơn hai năm qua, đất nước có rất nhiều biến cố, bản thân anh
Chú và gia đình anh đã gặp nhiều khó khăn – những xô đẩy của
thời thế đầy trái chứng lắm lúc làm cho quá khứ thành nỗi oan và
cả quê hương trăm ngàn lần yêu dấu cũng không còn là mảnh
đất dung thân – nhưng anh Chú đã vượt qua được tất cả, đứng
vững, và tiếp tục đi theo con đường lấy chữ nghĩa làm lẽ sống,
lấy nghiệp học làm nghiệp đời, dù có lúc phải đến trường với hai
bàn tay trắng. Nhưng gặp tôi, anh không nhắc đến những ngày
gieo neo chưa xa đó, tất cả chẳng để lại gì trên gương mặt rất
sáng và rắn rỏi của anh. Anh vui vẻ hỏi chuyện tôi:
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- Mình lấy làm lạ là bỗng dưng cậu lại vào thanh niên xung
phong.
Tôi nói với anh về những dự án với lòng tự tin ngây thơ
còn lớn hơn cả những thức tỉnh đầu tiên của cuộc sống trớ trêu.
Anh Chú chỉ cười:
- Mình chỉ muốn nói với cậu một điều: nhà ta là nhà học.
Cậu đi đâu thì cũng không thoát khỏi cái nghiệp học đâu.
Tôi hiểu đó là một lời nhắc nhở, và như sau này sẽ thấy,
một lời tiên tri.
***
Những ngày ở Hà Nội, chúng tôi thường có dịp gặp nhau,
nhất là khoảng trên mười năm trở lại đây, vì quan hệ bà con,
đồng hương, vì những công việc của gia đình, dòng họ. Anh
Chú là chồng của người chị họ tôi, chị Nguyễn Thị Minh Thâm,
bạn học cũ của anh, cũng là giáo viên dạy Sinh vật, rồi cán bộ
quản lý trường phổ thông cấp 3. Như vậy, với dòng họ Nguyễn
Đức chúng tôi, anh là rể, nhưng những việc liên quan đến dòng
họ, anh là người đề xuất và tham gia hết lòng, không nề hà việc
lớn hay việc nhỏ, khó hay dễ: tìm mộ ông bác đằng nhà vợ, góp
tiền giúp đỡ người anh em họ tàn tật, tổ chức những ngày giỗ
chung, những chuyến về quê thăm viếng, những cuộc họp con
cháu… Chính anh Chú đứng ra tập hợp tư liệu, làm chủ biên,
biên tập, viết bài giới thiệu nghiên cứ rất công phu để năm 2000,
cho xuất bản Tuyển tập văn thơ họ Nguyễn Đức trên 550 trang
(Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 2000), một công trình rất có ý
nghĩa không những đối với dòng họ chúng tôi mà còn cả đối
với đời sống văn học, bởi cho đến nay, dòng họ chúng tôi vẫn là
dòng họ duy nhất công bố được một tuyển tập thơ văn trải ra 8
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thế hệ. Riêng việc tìm cách khôi phục nhà thờ của ông nội
chúng tôi là nhà cách mạng Nguyễn Đức Công (tức Hoàng
Trọng Mậu), thì vai trò của người cháu rể Nguyễn Đình Chú
thật là lớn. Đây là ngôi nhà thờ cổ đã trên 100 năm tuổi, vì
những biến động của thời thế, đã mấy lần đổi chủ, bị dùng vào
việc khác, rồi bị di dời. Anh Chú đã đưa ra nhiều dự án để khôi
phục nhà thờ này dưới những hình thức khác nhau. Khi thì anh
đi cùng với những anh em trong gia tộc chúng tôi, khi thì anh đi
một mình, gặp gỡ các quan chức, các cơ quan có liên quan, trình
bày, thuyết phục với mọi bằng chứng và lý lẽ cần thiết. Anh viết
những lá thư đề nghị gửi tới nhiều địa chỉ, rồi sưu tầm tài liệu,
viết lên báo những bài giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của ông
tôi. Công việc gặp khá nhiều trắc trở, có khi là sự thờ ơ của một
cấp bộ, lời hứa của một nhân vật lãnh đạo…, nhưng anh Chú
không hề nản lòng, luôn luôn động viên chúng tôi chấp nhận
thử thách và đừng bỏ cuộc, tìm đến bất cứ nơi nào, bất cứ cách
nào còn có thấy một tia hy vọng. Anh làm tất cả những việc này
một cách điềm tĩnh, kiên nhẫn, không to tiếng, không khoa
trương nhưng bao giờ cũng cương quyết, với một lòng tin sâu
sắc. Anh chỉ nói với chúng tôi:
- Thế hệ chúng mình không được phép lãng quên tổ tiên,
lãng quên quá khứ, dù đã phải sống trong những hoàn cảnh dễ
dàng cho điều đó xảy ra.
Tôi hiểu, không quên tổ tiên, không quên quá khứ, là một
trong những nét nổi bật của nhân cách anh Nguyễn Đình Chú.
Trở lên là tôi kể chuyện anh Chú với họ bên vợ. Chứ về
phía họ nội tộc của anh thì dư luận từ lâu trong đất Nghi Lộc
quê chúng tôi đã đồn đại, đã khen ngợi anh trong việc làm mà
người khác không dễ làm được: Viết tộc phả đại tộc Nguyễn
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Đình; Viết nhiều tiểu luận tôn vinh công tích lớn lao của vị Thuỷ
Tổ là Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí… Đặc biệt là tuy ở xa,
tuổi cũng đã cao, mà anh vẫn nhận làm Chánh quản tộc của họ
Nguyễn Đình – Thái sư Cương Quốc công và đã cùng Hội đồng
gia tộc làm được rất nhiều việc để đời cho họ tộc.
Trong câu chuyện văn chương – thế sự thường ngày, anh
thường nhắc đến những nhân vật như Trần Nhân Tông, Lê
Thánh Tông, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Phan Chu
Trinh, Hồ Chí Minh… với một sự am hiểu vững vàng, đã đành
vì đó cũng là lĩnh vực nghiên cứu của anh, nhưng còn hơn thế,
với những tình cảm nồng nàn, tưởng như anh đã nhập vào
những nhân vật đó, hay ít ra, sống với họ. Đối với những người
từng là thầy học của anh cũng vậy. Có những thầy như thầy Tý,
thầy Hưu, thầy Kinh, thầy Nguyên… dạy lớp anh bốn năm
chục năm, anh vẫn tìm đến thăm và rủ bạn bè cùng đến. Tôi
phải cảm ơn anh đã đứng ra tổ chức những buổi thăm viếng
như vậy. Sự sống dậy những kỷ niệm trước một người thầy
thuở trước, bên bạn bè xưa, đã gợi lên cho chúng tôi biết bao
tình cảm bồi hồi và trong sáng. Thầy tôi (tức bố tôi) cũng từng là
thầy học của anh Chú. Khi thầy tôi còn sống, anh Chú vẫn
thường đến thăm, và sau khi thầy qua đời, anh vẫn nhắc đến
thầy luôn, trong những lần bạn bè gặp gỡ hay họp mặt đồng
hương, đồng học. Những bài viết của thầy tôi, cả thơ và văn,
đều được anh Chú trân trọng, đọc kỹ, đánh giá vừa với tư cách
một nhà nghiên cứu văn học, vừa với tình cảm của một người
học trò suốt đời yêu kính một người thầy. Năm đó, khi tuyển
tập thơ viết về Hà Nội được xuất bản mà không có bài Trường ca
Hà Nội của thầy tôi, anh Chú thực sự thắc mắc và không vừa
lòng, rồi anh viết cả một bài giới thiệu trường ca đó đem đăng ở
Tạp chí Văn nghệ Quân đội.
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Những ngày học rồi ở lại giảng dạy tại Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội, anh Chú là học trò quý và là trợ lý của hai con
người nổi tiếng là học giả Đặng Thai Mai và triết gia Trần Đức
Thảo, hai con người đều đáng kính như nhau về trí tuệ uyên
bác và nhân cách khoa học, nhưng lại rất khác nhau về tài năng,
lối sống và nhất là về số phận. Trong câu chuyện trao đổi với
bạn bè, anh Chú bao giờ cũng tỏ lòng kính trọng cả hai người,
nói rõ những điều anh đã học được và đang cố học ở họ, hơn
thế, do gần gũi và thực tâm, anh còn cho chúng tôi hiểu thêm
những khúc mắc, những truân chuyên trong cuộc đời mỗi
người, qua đấy, ta thấy loé lên ánh sáng của những tâm hồn và
những nhân cách lớn. Những điều này thể hiện qua các bài viết
của anh Chú dành cho các Thầy học của mình, công bố cả trước
và sau khi họ qua đời.
Một lòng thành kính đối với những người Thầy của mình
như thế, đến lượt anh trở thành một người thầy cũng chẳng
phải chuyện dễ. Tôi nhớ một ngày, trên đường tác nghiệp nhà
báo, tôi ghé thăm thầy mẹ tôi lúc này đang sống ở thành phố
Vinh. Nhân nói chuyện về lớp học trò cũ của thầy, biết tin anh
Chú theo nghề giáo, thầy mẹ tôi đều bảo: “Người như cậu ấy
làm thầy là phải lắm!”. Các cụ vốn rất kiệm lời, tôi hiểu lời đánh
giá đó của những người đã gần 40 năm đứng trên bục giảng đối
với người học trò cũ giờ trở thành đồng nghiệp của mình. Có
dịp đi đây đi đó với anh Chú, qua nhiều tỉnh thành khác nhau,
tôi rất thú vị được gặp nhan nhản những người, có cán bộ lãnh
đạo, có cán bộ chuyên ngành, xưng hô với anh một “thầy”, hai
“thầy”. Cứ nhìn vẻ mặt, giọng nói, những cử chỉ thân tình của
họ, tôi biết nhà giáo Nguyễn Đình Chú đã để lại trong họ
những kỷ niệm tươi đẹp nhất.
Tôi có một anh bạn nhà giáo phụ trách môn Văn ở Sở Giáo
dục - Đào tạo Hải Dương. Thỉnh thoảng lại thấy anh lên Hà Nội
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mời thầy Chú về Hải Dương bồi dưỡng chuyên môn cho các
thầy cô giáo dạy Văn trung học phổ thông. Có lần thầy Chú
không đi được, anh kéo cả đội ngũ mấy chục thầy cô dạy Văn ở
tỉnh lên Hà Nội, ăn ở khách sạn hàng tuần liền để thụ giáo thầy
Chú. Anh nói với tôi:
- Kiến thức thầy Chú rất rộng, nhưng điều khác những
người khác là thầy biết truyền thụ cho cánh đồng nghiệp trẻ
những gì cần và đủ, truyền thụ cho họ cả phương pháp sư
phạm, để rồi họ cũng có thể lên lớp tốt nhất trước học sinh.
Tôi nghĩ, với một người thầy, nếu được thừa nhận cả về
khả năng đào tạo những những người thầy đến sau mình, quả
là một hạnh phúc không gì sánh nổi.
Những ngày ở Hà Nội thỉnh thoảng gặp nhau, chúng tôi
trao đổi với nhau cởi mở về những vấn đề văn hoá, khoa học xã
hội. Tôi thấy anh Chú luôn luôn quan tâm một cách sốt sắng
đến những gì đang là chủ đề suy nghĩ và tranh luận của giới
nghiên cứu và giới đại học ngày nay: từ bản sắc dân tộc, ảnh
hưởng phương Tây đối với văn hoá, đạo đức con người mới,
Nho giáo… cho đến những nhân vật như Nguyễn Trường Tộ,
Phan Bội Châu, các nhà văn lớp trước… Tôi nhận ra là ở chủ đề
nào cũng vậy, anh Chú có những ý kiến khá độc đáo, khá mới
mẻ, anh không cần nói dài dòng, nhưng nói ra thì mọi người
biết là của riêng anh, kết quả của một quá trình tìm hiểu và suy
nghĩ kỹ lưỡng. Tôi biết một số trong những chủ đề này đã được
anh viết thành bài công bố trên báo, tạp chí, hay trình bày ở các
cuộc Hội thảo khoa học, đều được dư luận chú ý, gợi mở nhiều
trao đổi.
Anh Chú thường tỏ ra bất bình thực sự trước những thái độ
thiếu trung thực, cơ hội chủ nghĩa trong văn hoá hay khoa học.
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Gần đây chẳng hạn, anh đã lên tiếng không e dè trước sự việc
một nhà nghiên cứu, một giáo sư hẳn hoi, đã tỏ ra thiếu minh
bạch, nói cho đúng là một thứ “đạo văn” được che đậy, khi sử
dụng những bản dịch Hán văn trong các công trình dịch thuật
do nhà Hán học Nguyễn Đức Vân để lại. Hay trong một số hồi
ký mới ra đời mà tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà văn từng
được nhiều người biết đến, có những trang làm người đọc khó
chịu khi thuật lại những câu chuyện đời riêng, thậm chí thầm
kín, hơn thế đôi lúc phản đạo đức, phản thẩm mỹ của người
khác, với cái cớ là “nói những điều không ai dám nói”, nhưng
thực ra ẩn giấu những chủ ý thiếu lành mạnh, hay chỉ muốn gây
chú ý, lôi kéo người đọc. Tôi đã chứng kiến nhiều lần anh Chú tỏ
thái độ phẫn nộ đối với những hiện tượng như thế, trước mặt
bạn bè, trước cả những người có ý kiến trái ngược với anh.
Con người anh Nguyễn Đình Chú, theo tôi nghĩ, từ khi rời
ghế nhà trường, hội đủ ba “phần Người” chủ yếu: con người của
gia đình – gia tộc; con người của nhà trường và học trò; con người
của những đề tài nghiên cứu. Ở ba “phần Người” đó – thực ra hoà
làm một – anh Chú đều giữ được những phẩm chất có sức cảm
hoá rất bền: trung thực, nặng tình nghĩa và đầy nỗ lực.
Ngày còn sống, thầy tôi rất quan tâm đến đường đời của
những người học trò cũ đã ra trường. Thầy tôi mất đã gần 30
năm, nhưng khi viết những dòng này về anh Nguyễn Đình
Chú, tôi cứ nghĩ đến thầy tôi. Tôi tin rằng, ở bên kia thế giới, khi
biết đứa con của mình đã dành cho một người học trò cũ của
thầy những trang viết như thế, hẳn thầy rất vui lòng.
Hà Nội, tháng 5 – 2010
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ai biết ai đâu mà tái ngộ. Tôi và hai bạn nữa ở Hải Phòng, mà
cũng ít khi có dịp lên Hà Nội để gặp đủ mặt bạn bè cũ. Việc này
thì đã có Nguyễn Đình Chú!

B¹N HäC CñA T¤I: NGUYÔN §×NH Chó MéT NHμ GI¸O NH¢N D¢N - MéT NH¢N C¸CH TRÝ THøC
Nguyễn Quốc Khánh*

Tôi cùng học khoa Văn khoá 1954 – 1957 Trường Đại học Sư
phạm Văn khoa Hà Nội (nay là ĐHSP HN) với Nguyễn Đình
Chú. Tôi là phóng viên báo Quân đội chuyển ngành. Nguyễn
Đình Chú là cán bộ lên học đại học. Hồi sinh viên, Nguyễn
Đình Chú đã có một số vốn tri thức văn học cổ kim. Cùng với
một số các bộ các ngành khác về học, chúng tôi hơn các bạn
cùng lớp vừa mới ở cấp 3 lên, đến dăm bảy tuổi. Nguyễn Đình
Chú có một phong cách học tập, sinh hoạt, giao tiếp mẫu mực
nên được bầu làm lớp trưởng, gồm lớp Văn 1 và Văn 2 hợp lại…
Mới đó mà đã 56 năm rồi!
Một số bạn đã đi về cõi khác. Còn lại thì đã vào tuổi trên
dưới 80, đã từng thuyên chuyển công tác, chỗ ở nhiều nơi, khắp
Nam, Trung, Bắc. Mỗi người một thân phận, một số phận. Nào
*

Nguyễn Quốc Khánh, bạn học cùng lớp với GS. Nguyễn Đình Chú tại
Trường Đại học Sư phạm Văn khoa, khoá 1954 – 1957.
Địa chỉ: P. 202, nhà C9B, đường Hoàng Ngọc Phách, Láng Hạ, Quận Đống
Đa, Hà Nội. ĐT: 04. 3776 4892

Năm mươi sáu năm nay, dường như Nguyễn Đình Chú vẫn
dõi theo bước chân của từng bạn nên anh đã tổ chức nhiều lần
họp mặt bạn cũ, Thầy xưa, thật đầm ấm và cảm động. Đến nay,
các Thầy chỉ còn mỗi thầy Phan Ngọc, và bạn cũ cũng chỉ còn
khoảng trên dưới 100, trong tổng số trên 160 người của hai lớp.
Năm 2009, dường như anh lường trước tuổi tác của mọi
người, lại được bạn Lê Gia Loãn cộng tác tích cực, đã cho ra “Tập
Kỷ yếu VĂN KHOA 1954 – 1957 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM”, khổ
20×30, dày ngót 300 trang, quần tụ các bạn cùng lớp, với họ tên,
lý lịch, chân dung, gia đình, sự nghiệp từng người rất tỉ mỉ.
Suốt đời, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú vẫn giữ
trọn truyền thống “Tôn Sư trọng Đạo” một cách “hiện đại”. Với
anh, không chỉ tôn kính những người Thầy thuận chiều như các
Thầy: Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Cao Xuân Huy…, mà còn
với cả một số Thầy từng “có vấn đề”.
Khi thầy Nguyễn Bách Khoa, Trương Tửu sau vụ Nhân văn
Giai phẩm buộc phải rời khỏi ghế Giáo sư đại học, đã có ý tưởng
“người ta rào lối này, mình đi tìm lối khác”, Thầy về làm “ông
thầy lang Tửu”. Nhiều học trò sợ liên luỵ nên đã lảng tránh Thầy,
không kể có số người cơ hội, vô liêm đã quay lại chống Thầy, thì
Nguyễn Đình Chú vẫn giữ trọn tình nghĩa thầy trò, sớm đi lại
thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của Thầy. Và anh rất mừng là cuộc
sống của “Cụ lang Tửu” vẫn hết sức lạc quan. Thầy qua đời, anh
là người viết và đọc điếu văn. Năm 2009 vừa rồi, kỷ niệm 10 năm
Thầy ra đi, với đề xuất của Nguyễn Đình Chú, khoa Ngữ văn
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học
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kỷ niệm Giáo sư Trương Tửu rất trang trọng, có đông đảo các học
trò xưa từ khắp các miền Nam, Trung, Bắc về dự, và đã xuất bản
tập Kỷ yếu về Thầy được dư luận rất hoan nghênh.
Với thầy Trần Đức Thảo, nhà Triết học thế kỷ XX, sau ngày
gặp tai hoạ tư tưởng cũng sống cô đơn, cô độc trong căn hộ tầng
3 nhà B6 Kim Liên, phường Kim Liên, Nguyễn Đình Chú vẫn
theo dõi đời sống của Thầy. Ngày Thầy tạ thế, Nguyễn Đình
Chú cũng viết bài về Thầy với tất cả tấm lòng cảm thương và
biết ơn sâu sắc. Và gần đây, Nguyễn Đình Chú đang cùng một
số bạn cùng lớp đang tìm cách đưa mộ Thầy từ nghĩa trang Văn
Điển về quê Thầy ở Từ Sơn, Bắc Ninh theo ước nguyện của
Thầy lúc sinh thời, dù việc này hiện chưa thành.
Rồi còn thầy Nguyễn Mạnh Tường, chàng sinh viên Việt
Nam còn rất trẻ đã đỗ một lúc hai bằng Tiến sĩ Quốc gia về Văn
khoa và Luật khoa tại Pháp, làm rạng rỡ cho trường đại học lớn
nhất ở Pháp và cho trí thức Việt Nam, đất nước Việt Nam. Khi
về nước đã tham gia nhiều công tác mà Cách mạng giao cho, đã
hiến cả toà nhà của mình cho Nhà nước… Vậy mà khi cuối đời,
rồi lúc qua đời cũng không còn lóng lánh hào quang như trước.
Nguyễn Đình Chú đã đề nghị Ban Giám hiệu Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội cuối năm 2009 vừa qua tổ chức Hội thảo khoa
học nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thầy. Một Hội thảo
được tổ chức rất sang trọng và ăm ắp nghĩa tình.
Ở đây, tôi chỉ nói một Nguyễn Đình Chú trong giới hạn
đồng môn với tôi.
Còn Nguyễn Đình Chú trong dòng họ Cương Quốc công
Nguyễn Xí; trong một gia đình trí thức ngày nay; một Nhà giáo
Nhân dân với công lao đào tạo trí thức cho nước nhà hơn nửa
thế kỷ qua ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và một số trường
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đại học khác; một Nguyễn Đình Chú trong quan hệ bằng hữu;
một Nguyễn Đình Chú trong khoa Văn học và trong Khoa học
Xã hội và Nhân văn thì xin để nhường lời cho các học trò và
nhiều đồng nghiệp, bạn hữu của ông.
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để xây lăng, ông bỏ về mở lớp dạy học. Hàng năm, vào dịp Tết
Nguyên đán, các môn sinh của cụ lại tề tựu đến mừng thọ thầy
của mình.

MéT TRÝ THøC QU£ NGHÖ
Nguyễn Đình Khang*

Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Nguyễn
Đình Chú quê ở xã Thượng Xá, nay là xã
Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Hiện ông cư trú tại phường Yên Hoà, quận
Cầu Giấy, Hà Nội.
Nguyễn Đình Chú sinh trưởng
trong một gia đình nhà nho, thân phụ là
cụ Nguyễn Huy Côn, sinh năm Bính
Dần (1866). Cụ đậu Tú tài năm 1894,
GS – NGND
được chiếu chỉ ban “Hàn lâm viện đãi
Nguyễn Đình Chú
1
chiếu” . Từ đấy, nhân dân trong vùng
gọi cụ là cụ Hàn. Cụ tư chất hiền lành, cởi mở và rất yêu
thương người nên được nhân dân trong làng trong xã kính nể,
được triều đình cử làm chức quan trông coi lăng tẩm Triều
Nguyễn, nhưng thấy cảnh nhân dân phải dời mồ mả, cửa nhà
*

Cán bộ hưu trí, số nhà 118, Tổ 4, Phường Xuân Thọ, Thành phố Bắc Giang,
quê ở Nghệ An, cùng làng với GS. Nguyễn Đình Chú. Bài đăng trên Báo
Nghệ An số Xuân 2009, trang 24.

1

Tức chức quan có nhiệm đợi chiếu chỉ để đem đến các Bộ và các cơ quan
văn phòng khác ở triều đình.

Giáo sư Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đình Chú do hấp thụ
được đức tính nhà nho của cha từ lúc nhỏ, bao nhiêu tinh tuý
của nho học được hấp thụ trong ông. Ông là người giản dị, đức
độ hiền lành, học giỏi, khiêm nhường, được nhiều người yêu
quý. Lúc nhỏ được cha dạy Hán - Nôm, nhờ vậy mà vốn cổ văn
hóa - văn học dân tộc trong ông còn rất phong phú. Nguyễn
Đình Chú không những học giỏi ông còn tích cực tham gia các
phong trào yêu nước trong nhà trường, trong phong trào Thanh
niên Cứu quốc. Về nhà ông còn dạy bình dân học vụ. Lớp đảng
viên quê tôi kết nạp năm 1947-1949, ông được chi bộ yêu cầu
dạy thoát nạn mù chữ cho những người ấy trước. Ngoài dạy,
ông còn tham gia công tác thông tin tuyên truyền. Tháng 10
năm 1954, ông đỗ thủ khoa khoá đầu tiên của Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội. Thời kỳ ấy, sinh viên chỉ có 16 đồng học bổng,
nộp tiền ăn 12 đồng còn lại ông nhịn cả ăn sáng dành tiền để
mua sách là chính. Trong 3 năm học tập, ông vẫn đứng thứ
nhất, thứ nhì lớp, thi tốt nghiệp đỗ thủ khoa. Tốt nghiệp đại
học, ông được ở lại trường giảng dạy. Ông luôn sống hoà mình
trong sự thương yêu của các thầy, của đồng nghiệp và các em
sinh viên trong khoa. Nhà trường đã cử ông phụ trách Tổ Văn.
Ông cùng các thầy trong tổ phấn đấu xây dựng thành công Tổ
Lao động xã hội chủ nghĩa đầu tiên của trường. Và ông nhiều
năm được bầu là Chiến sĩ thi đua. Ngoài công tác giảng dạy và
nghiên cứu, ông còn tham gia nhiều công trình cấp Bộ và cấp
Quốc gia, được nhiều người trong và ngoài nước biết đến. Sau
này ông là Trưởng bộ môn Văn của Bộ Đại học và Trung học
chuyên nghiệp, Uỷ viên bộ môn Ngữ văn của Bộ GD - ĐT, đã

MỘT TRÍ THỨC QUÊ NGHỆ

75

76

HOÀNG THỊ MỸ HÀ

cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc. Nhiều năm,
ông trực tiếp giảng dạy Trường Viết văn Nguyễn Du (từ khoá 1
đến khoá 5). Ông đã được dự Hội nghị quốc tế nhiều lần để giới
thiệu về Văn học Việt Nam.
Năm 1990, Hội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh,
bản tham luận của ông đã được Ban Văn hoá - Tư tưởng Trung
ương cho in làm tài liệu học tập. Trên 50 năm với nhiệm vụ
"trồng người", Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đình Chú
đã góp phần đào tạo hàng ngàn cử nhân Ngữ văn cho đất nước,
trong số đó có nhiều người đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, cán bộ
lãnh đạo nhiều ngành nói chung và ngành GD - ĐT nói riêng.
Nhiều năm, ông đã tham gia dạy chuyên đề Cao học cho cử
nhân ở trong nước và nước ngoài sang học tại Việt Nam, đã đào
tạo trên 50 thạc sĩ và 15 tiến sĩ, nhiều lần được phân công làm
chủ tịch Hội đồng chấm luận án văn – sử, văn học, Hán Nôm...
Năm 2003, ông được nghỉ hưu. Ở tuổi 80, Bộ và nhà trường vẫn
yêu cầu ông tham gia giảng dạy các lớp trên đại học. Nói về gia
đình mình, giáo sư rất tự hào về vợ, các con và các cháu đã nối
nghiệp cha ông vượt khó khăn bằng con đường học vấn để
mưu sinh. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Minh Thâm, nguyên là
Hiệu phó, Bí thư Đảng uỷ Trường THPT Yên Hoà, quận Cầu
Giấy, Hà Nội. Ông có 6 người con vừa trai, vừa gái, vừa dâu,
vừa rể thì có 1 người là Tiến sĩ khoa học Toán – Tin, 1 người là
Tiến sĩ Giáo dục (cả hai đều học ở nước ngoài), 1 người là Thạc
sĩ, còn lại đều là Cử nhân, các cháu nội, ngoại đều tốt nghiệp đại
học ở nước ngoài.
Giáo sư Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú là một nhà
khoa học xã hội, một trong nhiều chân dung sáng giá của người
trí thức Xứ Nghệ để nhiều tiếng thơm cho quê hương!

GS. NGUYÔN §×NH Chó: T¢M HåN Vμ NH¢N C¸CH Xø NGHÖ
Hoàng Thị Mỹ Hà*

Có lẽ nhắc đến tên thầy Nguyễn Đình Chú, bất cứ người
nào hoạt động trong lĩnh vực văn hoá tinh thần đều biết đến và
kính nể. Bởi hơn 45 năm nghiên cứu và giảng dạy, thầy đã để lại
cho ngành giáo dục, cho sự nghiệp nghiên cứu văn học nước
nhà nhiều giá trị tinh thần sâu đậm.
Giáo sư Nguyễn Đình Chú sinh ra và lớn lên tại xã Nghi
Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An trong một gia đình Nho
học. Thân sinh ra thầy là nhà nho Nguyễn Huy Côn, bạn học
của nhà chí sĩ Phan Bội Châu, cụ từng đi thi Hương đỗ Tú tài
cùng khoa với cụ Nguyễn Sinh Sắc, tại trường Nghệ An, khoa
Giáp Ngọ 1894. Vốn sinh trưởng trong một gia đình có truyền
thống hiếu học, lại được nuôi dưỡng trong cái nôi cách mạng
Nghệ - Tĩnh, nên ngay từ ngày đầu còn đi học, thầy đã tích cực
tham gia các phong trào của huyện, của tỉnh lúc bấy giờ. Trong
những năm tháng hào hùng đó, thầy đã là Đội trưởng Thiếu
niên Nhi đồng Cứu quốc xã, Xã Đoàn phó Thanh niên, Hiệu
*

Hoàng Thị Mỹ Hà, lớp Xuất bản 20 A2, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền
Hà Nội. Bài đăng trên báo Nghệ An cuối tuần, số ra ngày 09 tháng 11 năm
2003, trang 6. Bài viết này có vài chi tiết không chính xác, nay xin được
đính chính lại (NCL)
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Đoàn trưởng Trường Cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng, Thường vụ
tỉnh Đoàn học sinh, sinh viên và đặc biệt là thầy tham gia dạy
bình dân học vụ (ngay từ khi mới 16 tuổi) và là Hiệu phó
Trường Bổ túc văn hoá Nghi Lộc. Có thể nói, những ngày tháng
gia nhập cách mạng “hồn nhiên” đó đã bồi dưỡng thầy và giúp
thầy trưởng thành rất nhiều, không chỉ trong học tập mà còn
trong công việc, ý nghĩ và quan niệm sống của thầy sau này.
Bảy mươi lăm tuổi đời và gần năm mươi năm tuổi nghề, với
cương vị là Phó chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm bộ môn Văn học Việt
Nam 2 của Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,
thầy đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu văn
học nhiều thành quả lớn lao. Bên cạnh chủ biên sách giáo khoa
Văn học lớp 10, lớp 11, thầy đã có chừng 40 cuốn sách viết
chung và riêng, gần 200 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí,
và một số tham luận đọc tại các Hội nghị quốc tế.
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của xứ sở này. Đã qua biết bao cay đắng, thăng trầm, cũng như
bao vinh quang và hạnh phúc, dường như thầy càng thấm thía
hơn ý nghĩa của cuộc sống, cũng như thế nào là giá trị nhân
cách của một con người, nên trong suốt quá trình công tác của
mình, thầy Chú luôn là tấm gương đức độ và tinh thần cống
hiến hết mình cho khoa học và cho đất nước!
Giữa lối sống xô bồ và ồn ã của ngày thường, nhà giáo
Nguyễn Đình Chú sống một cuộc đời hết sức nho nhã và bình
dị. Với giọng nói trầm ấm còn đậm giọng quê nhà, càng nói
chuyện với thầy, tôi càng thấy rõ hơn tấm lòng và cái tâm của
thầy đối với đồng nghiệp, nhà trường và xã hội. Mặc dù tuổi đã
cao, thầy vẫn chuyên cần nghiên cứu khoa học và tích cực tham
gia giảng dạy. Dường như đối với thầy, khoa học nghĩa là
không bao giờ ngừng nghỉ.

Với những công lao, đóng góp to lớn đó, năm 1991, thầy
Nguyễn Đình Chú được nhận học hàm Giáo sư và năm 1998,
thầy được Nhà nước phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Để có được vị trí như giờ đây, tôi vẫn cảm thấy trong thầy
còn nhiều nỗi đau đáu với nghề, với quê hương, với dòng họ.
Thầy tâm sự với tôi rằng, Nghệ An bao giờ cũng là niềm tự hào
của thầy, nhưng thầy chưa thực sự đóng góp được bao nhiêu
cho quê hương. Điều thầy tâm đắc nhất là đã viết xong hai cuốn
sách có liên quan đến dòng họ của thầy, đến quê hương mình.
Cuốn thứ nhất: Thái sư Cương Quốc công Nguyễn Xí – Quê hương,
con người và sự nghiệp viết về cụ Nguyễn Xí – ông Tổ của dòng
họ Nguyễn Đình, một vị tướng lỗi lạc thời Hậu Lê sơ (thế kỷ
XV); và cuốn thứ hai là Tuyển tập thơ văn họ Nguyễn Đức thuộc
họ bên vợ thầy, nơi sinh ra nhiều nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của
đất nước. Đây là hai cuốn sách được viết không chỉ bằng trí óc
mà còn bởi trái tim. Với thầy, đây là hạnh phúc lớn, là kết quả
của bao năm tâm huyết.

Là một người con của xứ Nghệ, dù đã xa quê hương bốn
mươi chín năm, nhưng ở thầy vẫn toát lên phong thái con người

Trở về tổ ấm của mình, thầy lại là một người chồng, một
người cha, một người ông mẫu mực và nhân hậu. Vợ thầy cũng

Hơn bốn mươi năm giảng dạy ở Khoa Ngữ văn, Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội, thầy đã tham gia đào tạo hơn bốn
mươi khoá sinh viên. Riêng về hệ Cao học Ngữ văn, thầy là
người thiết kế chương trình và chủ nhiệm các lớp từ khoá 1 đến
khoá 10, và đã hướng dẫn trên 50 luận văn Cao học. Về hướng
dẫn và đào tạo Nghiên cứu sinh thì đến nay đã có 10 người bảo
vệ thành công luận án Tiến sĩ. Học trò của thầy cho đến nay có
ở khắp mọi nơi, nhiều người đã thành danh, có nhiều người nay
đã là đồng nghiệp với thầy.
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là một nhà giáo lâu năm, một người phụ nữ điềm đạm, trầm
lặng và thông minh, đã luôn bên thầy, trở thành chỗ dựa vững
chắc cho thầy suốt cả cuộc đời. Trong ba người con của thầy thì
một người là Tiến sĩ khoa học Toán - Tin ở Nga, một người là
Tiến sĩ Giáo dục ở Đức, và một người có ba bằng đại học và một
bằng Thạc sĩ nước ngoài. Năm đứa cháu của thầy, cháu nào
cũng ngoan ngoãn, thông minh và đặc biệt rất gắn bó với ông
bà. Suốt một đời người cống hiến cho công việc, thầy luôn luôn
tâm niệm rằng: “Tôi chỉ là một người dân thường có học, chỉ cố
gắng sao để đi tìm nguồn vui trong quan hệ giữa con người với
con người, và cố gắng khoanh vùng để đi tìm hạnh phúc. Hạnh
phúc là trong công việc, trong gia đình, nơi mình công tác, mà
trước hết là cố tạo ra một gia đình yên ấm”.
Xin kết thúc bài viết này bằng những lời tâm huyết được thầy
đọc lên trong Hội thảo “Gia phong xứ Nghệ” tổ chức tại thành
phố Vinh vào tháng 3 năm 2002. “Đất Nghệ, nơi chôn nhau cắt rốn,
nơi tôi lớn lên trong tuổi thanh xuân, nơi tổ tiên tôi bao đời đã sống, nơi
mà nhà thờ, mồ mả tổ tiên ông bà cha mẹ, anh chị tôi còn đó, nơi mà bà con
thân thuộc của tôi đang sống đó, làm sao mà tôi không nhớ, không hân
hoan khi được tin vui, không đau đáu khi nghe tin buồn… Đấy là nơi mà
tôi tôn thờ, mà trân trọng, mà nhớ thương, mà tâm niệm, mà hình thành
nhân cách, mà biết tìm hạnh phúc trần gian…”!
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GIê HäC §ÇU TI£N VíI GS. NGND. NGUYÔN §×NH CHó
Phúc Sơn*

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng bạn là sinh viên trường nào? Tôi có thể
tự hào rằng tôi là sinh viên trường ĐHSP Hà Nội, một trường chủ lực
đào tạo mỗi năm hàng nghìn giáo viên cho cả nước. Hơn nữa, được học
tập trong một khoa có bề dày thành tích hơn 55 năm như khoa Ngữ văn
thì không có gì vinh dự bằng. Thế hệ chúng tôi, tuy không được thọ giáo
“những ông trùm văn hoá của đất nước” như GS. Trần Văn Giàu, GS.
Đặng Thai Mai, GS. Đào Duy Anh, GS. Nguyễn Mạnh Tường, GS. Cao
Xuân Huy, GS. Trần Đức Thảo… nhưng chúng tôi vẫn tự hào là thế hệ
học trò thứ ba hay thứ tư của các cụ, được lĩnh hội những tinh hoa của
một nền giáo dục hiện đại XHCN do các thế hệ trước để lại.
Suốt thời gian học vừa qua, Ban Chủ nhiệm Khoa đã nhiều
lần mời các giáo sư đã nghỉ hưu đến Khoa Ngữ văn để giao lưu
gặp gỡ và nói chuyện với các thế hệ học trò, đó là một sự may
mắn đối với chúng tôi. Bởi chúng tôi là thế hệ sau, đã từng biết
đến nhiều công trình nghiên cứu của các thầy mà chưa một lần
được gặp mặt. Vào thập niên 50 của thế kỷ trước, các thầy cũng ở
vào lứa tuổi của chúng tôi bây giờ: GS. Nguyễn Khắc Phi,
GS. Nguyễn Đăng Mạnh, GS. Phùng Văn Tửu, GS. Đặng Thanh Lê,
*

SV Khoa Ngữ văn khoá 55C, trường ĐHSP Hà Nội. Bài đăng trên Bản tin
Trường ĐHSP Hà Nội, số 28 (tháng 10 – 11 – 12 năm 2007).

GIỜ HỌC ĐẦU TIÊN VỚI GS. NGND NGUYỄN ĐÌNH CHÚ

81

PGS. Đặng Anh Đào… Được gặp gỡ và nghe các thầy nói chuyện,
chúng tôi “ngộ” ra nhiều điều về đạo đời và đạo nghề, về
phương pháp tư duy và nghiên cứu khoa học. Các thầy thực sự là
một bầu trời trí tuệ mà chúng tôi có lẽ khó mà vươn tới được.
Lần đầu tiên chúng tôi được học trên giảng đường với
những con người của “thế hệ thứ hai” đó (tôi tạm gọi thế bởi các
thầy là thế hệ ưu tú đầu tiên của trường ĐHSP Văn khoa,
trưởng thành dưới “đế chế” của các vị “sư biểu”) là những tiết
giảng bài của GS. NGND. Nguyễn Đình Chú.
Tôi còn nhớ như in hôm đó là buổi chiều 25/9/2007. Từng
làn gió đã mang tới cái khô và lạnh cho mùa thu Hà Nội. Chờ
đón không khí của mùa thu, chúng tôi còn nhận được một tin
vui từ lớp trưởng: Ban Chủ nhiệm Khoa đã mời GS. Nguyễn
Đình Chú tới giảng cho chúng tôi về môn Văn học Việt Nam
hiện đại. Tất cả chúng tôi đều rất phấn khích vì cả lớp đều đã
từng học bộ sách giáo khoa Văn 10 và 11 do thầy chủ biên, đã đọc
những cuốn sách: Thơ văn Phan Bội Châu, Chuyện làng văn Việt
Nam và thế giới… hay những bài viết của thầy về văn học Việt
Nam trung đại và hiện đại trên các báo, tạp chí chuyên ngành...
nhưng đều chưa có cơ hội để nghe trực tiếp thầy giảng về
những điều đó. Mỗi chúng tôi đều mơ ước được một lần gặp
thầy. Nay ước mơ đó đã thành hiện thực.
Chúng tôi đứng tăm tắp ở giảng đường B để hồi hộp chờ
đón người thầy nổi tiếng trong giới học giả. Một người hơi thấp
nhưng có vầng trán cao và đặc biệt đôi mắt sáng ẩn sau cặp kính
trắng lướt nhanh một lượt chào mọi người. Chưa bao giờ trong
đời tôi thấy một cặp mắt sáng như thế, đứng cuối lớp nhưng tôi
vẫn cảm nhận được ánh mắt kia có thể nhìn thấu tâm can mọi
người để làm sáng thêm nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với nghề
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giáo. Đó là GS. NGND. Nguyễn Đình Chú, một giáo sư đầu ngành
nghiên cứu và giảng dạy văn học Việt Nam hiện đại - thần
tượng của chúng tôi.
Sau một tiết mục văn nghệ để chào mừng người thầy lạ mà
quen này, chúng tôi bắt đầu giờ học bằng những ánh mắt chăm
chú hướng theo từng cử chỉ của thầy. Những lời tâm huyết
trong suốt nửa thế kỷ dạy học, vị giáo sư đã làm tan đi cái
không khí nghiêm trang và nặng nề như một buổi học chính trị
mà thay vào đó là không khí chân thành và ấm tình thầy trò.
Thầy tâm sự: “Đề-các thế kỷ XVIII từng nói: “Tôi tư duy tức là tôi
tồn tại”. Mọi người chúng ta ai sinh ra cũng phải suy nghĩ. Hình như
cái đầu thầy sinh ra là để nghĩ, thầy rất thích nghĩ. Thầy thường nghĩ
về những gì người ta chưa khai thác tới...”. Thầy vừa nói vừa đi lại
chậm rãi trước mấy hàng ghế đầu tiên trên lớp học, giọng xứ
Nghệ trầm ấm, khoé miệng hơi mỉm cười, ánh mắt như nghi
ngờ tất cả, như chiếu vào từng mái đầu tuổi trẻ để dò hỏi xem
sinh viên có hiểu những gì thầy nói không. Thế rồi thầy nói lên
những ý kiến của thầy về Thơ Đường, về Hoài Thanh và phong
trào Thơ Mới… (những điều đó, do khuôn khổ của bài viết tôi
chưa thể nói ra ở đây) quả thật, những điều đó hết sức mới mẻ.
Chưa bao giờ chúng tôi gặp một tư duy sắc như thế. Nói theo
một nhà văn thì thầy “tìm thấy một nét vân ở giữa đồng xu mà
nhiều đời nay người ta đã chuyền tay nhau nhẵn thín”. Nghe
thầy nói, chúng tôi cảm nhận được một áp lực của tri thức mà
chúng tôi phải căng hết tất cả các dây thần kinh nhạy cảm nhất
mới có thể chịu được. Thầy thực sự là một Đức Cha giảng đạo
cho “các tín đồ của trí tuệ giáo”.
“... Theo tiếng Pháp, sinh viên được gọi là étudiant, lấy nguyên
nghĩa gốc là étude nghĩa là tự học, tự nghiên cứu. Vì thế, trong giờ học
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đầu tiên này, thầy sẽ hướng dẫn các em phương pháp tư duy độc lập và
phương pháp nghiên cứu khoa học”. Thầy nói tới những kinh
nghiệm xương máu của thầy trong quá trình tự học, tự nghiên
cứu suốt mấy chục năm qua. Thầy dạy chúng tôi phải biết cách
tìm riêng cho mình một khái niệm công cụ để xử lý một vấn đề,
để luận giải một vấn đề theo chính kiến của riêng mình trên
một tầm nhìn mới.
Bạn bè tôi, chẳng biết họ nghĩ gì nhưng với riêng tôi, lời thầy
nói cứ văng vẳng bên tai, ám ảnh tôi suốt nhiều ngày sau đó. Tôi
cứ tự hỏi mình: “Ai đã giúp thầy tạo nên những hiểu biết ấy để
suốt nửa thế kỷ qua, thầy truyền đạt lại cho bao thế hệ học trò?”
Mở lại những trang sử vẻ vang của Nhà trường, tìm trong
những tài liệu sẵn có, tôi mới từng bước lý giải những câu hỏi
trong lòng mình. Hơn nửa thế kỷ trước, khi là sinh viên Văn
khoa như chúng tôi bây giờ, anh sinh viên Nguyễn Đình Chú
đã được học với nhiều vị “sư biểu” của nền giáo dục Việt Nam
thời bấy giờ. Ở thế hệ “một đi không trở lại” đó, Nguyễn Đình
Chú học được “đức độ của GS. Đặng Thai Mai, uyên bác của
GS. Cao Xuân Huy, trí tuệ của GS. Trần Đức Thảo…”, đặc biệt
anh là học trò yêu của GS. Trần Đức Thảo. Ra trường, anh sinh
viên họ Nguyễn Đình được giữ lại làm trợ giảng bộ môn Lịch sử
tư tưởng cho vị triết gia duy nhất của Việt Nam. Nguyễn Đình
Chú là người gần gũi nhất với GS. Trần Đức Thảo, thậm chí
được ở cùng nhà tập thể với giáo sư tại Hàng Chuối - Hà Nội.
Anh được biết nhiều điều về cá tính sống, quan điểm học thuật
và quan điểm xã hội của người thầy nổi tiếng.
Cơn bão văn nghệ Việt Nam cuối thập niên 50 của thế kỷ
XX đã cuốn theo bao tài năng, bao thế hệ con người: từ Hội Nhà
văn, Hội Mỹ thuật, Hội Nhạc sĩ… đến những con người đang
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gắn bó với tấm bảng đen và viên phấn trắng ở trường ĐHSP
Văn khoa: người về nghỉ, người chuyển công tác, người đi dịch
sách… Những biến cố đó giúp người học trò của GS. Trần Đức
Thảo có thêm những động lực để tiếp tục bước đi trong nghề
dạy học và nghiên cứu khoa học.
Thầy Nguyễn Đình Chú tâm sự: “GS. Trần Đức Thảo để lại
ấn tượng vô cùng sâu đậm về cái gọi là năng lực tư duy trừu
tượng, mà theo tôi, nó là điều kiện cần có nhất, quyết định nhất
cho bất kỳ ai muốn dấn thân vào khoa học” (Bài viết nhân dịp
kỷ niệm 90 năm ngày sinh GS - Triết gia Trần Đức Thảo). Tư
duy tích hợp Văn - Sử, Văn - Triết, Văn - Sử - Triết đã giúp thầy
có một cái nhìn biện chứng về khoa học văn học. Và ngày nay,
chúng ta có một GS. NGND. Nguyễn Đình Chú.
Nhớ lại những tiết học đầu tiên với GS. Nguyễn Đình Chú,
những sinh viên chúng tôi được thầy truyền cho niềm say mê
học hỏi và nghiên cứu, để chúng tôi có thể tiếp tục bay lượn
trên bầu trời tri thức mênh mông của nhân loại. “Đệ tử tầm sư
dị, sư tầm đệ tử nan”, những vị sư biểu của giáo dục Việt Nam
giúp chúng ta có những Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Đăng
Mạnh,… Rồi đến các Thầy đào tạo ra những con người đang
dạy chúng tôi bây giờ - mỗi giảng viên là một nhân cách lớn,
mỗi người là một chân trời tri thức. Thiết nghĩ chúng ta phải học
tập làm sao cho xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước. Vì thế,
rất mong các thầy cô và bè bạn gần xa có thể đóng góp những
kinh nghiệm học tập và nghiên cứu để chúng ta tạm xây dựng
phương pháp học tập và nghiên cứu ở trường đại học giúp tất
cả các sinh viên học hành sao cho xứng đáng với lịch sử vẻ vang
của Nhà trường, với các thầy “quên đời” cống hiến cho sự
nghiệp giáo dục nước nhà.
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THÇY NGUYÔN §×NH CHó
Trần Mạnh Tiến* (*)

Năm 2009, Thầy Nguyễn Đình Chú bước vào tuổi 80, theo
âm lịch thì Thầy đã 81 rồi, nhưng ai đó chẳng khỏi ngạc nhiên
khi mới gặp Thầy - một người đi đứng, trò chuyện tựa “thanh
niên”. Tôi biết Thầy từ năm 1979 khi học Sau đại học ở Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội. Chúng tôi ở nhà M10 cạnh sân vận
động, Thầy ở nhà B3, Thầy hay xuống kí túc xá chúng tôi chơi,
khi thì Thầy đi cán mì, phơi mì, khi thì Thầy ngồi cắt tóc, lúc lại
trò chuyện văn chương. Thời bao cấp, bận rộn, ngoài việc
nghiên cứu và giảng dạy các thầy cô giáo phải làm nhiều việc
xoàng xoàng khác. Tôi cũng có vinh dự được cắt tóc cho Thầy
mấy lần. Lần đầu tiên cắt tóc cho Thầy, anh Vi Quốc Bảng một vị
học viên cao tuổi khẽ ghé tai tôi: Cẩn thận nhé, đầu các cụ khác
chúng mình! Nên từng đường kéo tôi thận trọng hơn cả khi cầm
bút làm bài thi. Nhưng Thầy lại động viên: Cứ cắt tự nhiên! Cắt
xong, tôi đưa gương cho Thầy coi thử, thầy cũng chẳng cần xem.
May mắn lần nào tôi cũng hoàn thành xuất sắc. Thấy Thầy đâu là
chúng tôi kéo tới như tìm gặp cha mẹ mình.
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Ngày đó lớp Sau đại học Văn khoá 4 (1979 – 1981) của
chúng tôi mời Thầy nói chuyện về phương pháp nghiên cứu
văn học. Trong các ý kiến của Thầy, tôi thấm thía nhất câu:
“Nghiên cứu cái gì cũng đừng quên lịch sử của nó”. Thầy là cả
một cái kho tư liệu về các nhà giáo và danh nhân, đặc biệt là
những nhà văn hóa ở thế kỉ XX như Đặng Thai Mai, Nguyễn
Mạnh Tường, Trương Tửu, Phạm Huy Thông, Trần Đức Thảo…
Cuộc đời giảng dạy ở đại học trước đây, Thầy có cơ may được
sống gần gũi và làm việc với các trí thức lớn. Những con người
đó đã để lại dấu ấn văn hoá sâu sắc ở trong Thầy. Hồi đó tôi là
cái cầu thông tin giữa Thầy với bác Nguyễn Văn Miêu dân tộc
Tày - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Hà Tuyên, một nhà giáo
đức độ. Thầy nói, đó là “ông trò yêu của tôi”. Bác Miêu cũng
nói: “Ai được học Thầy Chú là một niềm hạnh phúc!”. Năm 1992
trở lại trường làm Nghiên cứu sinh, tôi được gần gũi Thầy nhiều
hơn. Không hiểu sao tôi được Thầy yêu mến như những người
thân của Thầy. Tôi được Thầy cô thường xuyên gọi đến ăn cơm,
ở nhà Thầy như nhà mình. Khi Thầy đi vắng tôi được đến trông
nhà. Lũ nghiên cứu sinh chúng tôi như Nguyễn Duy Bắc,
Trương Thị Nhàn, Trần Quang Trung, Hoàng Đức Khoa, Đỗ
Ngọc Thống, Nguyễn Công Lý… thường xuyên có mặt ở nhà
Thầy. Đôi khi chúng tôi còn “lục lọi” cả gác măng-giê (garde
manger) của Thầy cô. Các học trò bảo vệ luận án Thầy đều đến
dự và nhiều người được Thầy tặng câu đối. Thầy cô còn làm
cơm liên hoan tại nhà cùng nhóm NCS, thật vui vẻ, đầm ấm.
Ngày bảo vệ PTS (28 - 2 - 1997), tôi vinh dự được Thầy tặng đôi
câu đối bằng chữ Hán như sau:
文 才 初 入 閨 星 會,

*

PGS.TS. Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội.

醫 德 長 留 博 士 名.
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Văn tài sơ nhập khuê tinh hội,
Y đức trường lưu bác sĩ danh.
Xin tạm dịch:
Văn tài mới nhập Hội Sao Khuê,
Y đức dài lâu tiếng bốn bề.
Trong gia đình, tôi được chứng kiến tình mẫu tử thiêng
liêng của Thầy, khi người mẹ thân sinh Thầy ở tuổi bách niên
đau yếu, ngoài sự chu đáo của cô và con cháu, cử chỉ săn sóc mẹ
già của Thầy cũng chi tiết như một người con gái với người mẹ.
Với học trò, những chuyện “lành dữ”, Thầy ân cần chỉ bảo,
nên nhiều người cũng tránh khỏi gian nan. Nhiều câu nói của
Thầy đã làm nguội “những cơn thịnh nộ” trong đời sống, để
đem lại sự bình an. Ai gặp chuyện không may, tìm đến Thầy sẽ
nhìn ra lối thoát. Các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nhiều
thế hệ (kể cả người nước ngoài) luôn quý trọng và gần gũi bên
Thầy như người thân. Trong cuộc sống Thầy rất công bằng với
mọi người và trọng những ai có tài hoa, có tâm với con người,
khi gặp khó khăn được Thầy an ủi; gặp người làm việc nghĩa
Thầy khích lệ biểu dương. Nên chúng tôi xem Thầy như người
trọng tài của cuộc sống, nhất là trong môi trường trí thức.
Trong gia đình Thầy, con trai con gái dâu rể được Thầy cô
yêu mến như nhau. Hình như dâu rể còn được “ưu tiên” hơn
một bậc. Tháng 8 – 1999, tôi cùng Thầy cô và Khoa Văn đi tham
quan Trung Quốc. Hôm đến Bắc Kinh, tôi cùng Thầy cô vào
Siêu thị, tôi chú ý quan sát thầy cô mua bán. Đầu tiên tôi thấy,
Thầy tìm mua quần áo cho con dâu, con rể, tiếp theo là các cháu,
rồi mới đến con trai con gái. Các đồ dùng khác cũng theo thứ tự
đó. Thầy còn nhờ tôi ngắm hộ mấy người xung quanh để ướm
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thử “làm sao cho đứa nào cũng mặc vừa mới được”. Cuối cùng
số tiền Thầy cô mang đi Trung Quốc dành mua quà hết cho con
cháu, đến lượt mình Thầy cô chỉ chọn mua vài hộp thuốc Đông
y ở Đồng Nhân Đường mang về nước… Các con cái của Thầy cô
là những người vừa hồng vừa chuyên, không một ai ỷ lại vào
chữ danh chữ tín của cha như một số kẻ khác.
Trong đời thường, Thầy Nguyễn Đình Chú có nhiều cái
hồn nhiên. Mặc dù có cái vốn uyên bác của một nhà giáo,
nhưng ra đường Thầy cũng bị “mắc lừa” như bao người lương
thiện khác. Một lần Thầy đi chợ biên giới Lạng Sơn mua chiếc
quạt máy ngoại, kẻ bán hàng đoán biết cung cách của vị GS ra
chợ, nhận tiền xong khi bao gói trả hàng, chủ hàng đã lén rút
mất cái cây inox. Vô tình, thầy vẫn cám ơn người bán và mang
quạt về Hà Nội. Lúc lắp vào nó “lỡ làng” không còn giống cái
quạt cây như thiên hạ nữa! Thầy phải “sáng kiến” thay cái cọc
gỗ vào cái cọc inox để chống chọi với mùa hè. Có một lần tôi và
Nguyễn Duy Bắc cùng Thầy đến nhận một ngôi nhà Thầy mới
tậu cho anh con trai út. Láng giềng là một ông thương binh
dáng vẻ dữ dằn, cách nói năng xem ra muốn “lấn át” người mới
đến, nhưng nghe chúng tôi xưng hô, ông ta biết đó là người viết
sách giáo khoa cho con ông học. Lần sau, ông ta đã thay đổi lối
nhìn và cách nói trở nên thân thiện hơn, thấy Thầy đến, ông
chủ động chào Thầy trước. Mọi cảm giác hoang mang cũ của
Thầy đã tiêu tan. Có một lần chúng tôi quyết định “đùa” Thầy
ngay trên đường đi: Thầy ơi Thầy có biết tin mới nhất hiện nay
không? Thầy tỏ rõ ngạc nhiên: Mình chưa hề biết. Thưa Thầy
năm 1995 có hai sự kiện quan trọng lắm: Thứ nhất Nguyễn Duy
Bắc mua Ba-bet-ta; thứ hai là ông B. Clinton tuyên bố xoá bỏ
cấm vận Việt Nam. Thầy cười phá lên hết cỡ và nói: “Đúng là cả
hai đều quan trọng!”.
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Thầy Trương Chính cũng kể rằng: “Trong những người
đồng nghiệp, mình trọng anh Chú nhất, mặc dù trước kia có lúc
ông ấy viết cả bài chống mình, nhưng anh ấy không thuộc
người bảo thủ, cố chấp, bởi anh ấy thành thực với đời và với bản
thân mình. Theo tôi đấy mới là người biết. Vì thế, mình còn vào
cả Đồng Xa leo gác 5 thăm ông ấy. Chúng mình rất trọng nhau.
Thế hệ chúng mình, mấy ai không lận đận, nhưng phải tìm cho
được cái tốt của nhau thì sống mới hay”. Ở Thầy còn có cả cái
kho ký ức về tình bạn học trò sống động. Với vị thế của một
giáo sư có tên tuổi, khi ngược đường lên Tuyên Quang công tác,
Thầy vẫn dành thời gian lặn lội đi bộ tìm vào một xóm nhỏ góc
núi để thăm một người bạn cùng đại học năm xưa – nhà giáo Vũ
Quốc Hán, một người tài hoa mà bạc phận, sau hơn 40 năm gặp
lại. Theo nhà giáo Vũ Quốc Hán: “Nguyễn Đình Chú là chân
dung một hiền nho”.

khứ và hẹp hòi với con người, nên Thầy dễ đồng cảm với nhiều
thế hệ. Thầy là một người rất trân trọng văn hóa truyền thống,
hay quan tâm đến nhân tố gia giáo ở mỗi con người. Thầy rất
gương mẫu trong việc thờ cúng tổ tiên, hương hoả của họ tộc;
tôn vinh các danh nhân; biểu dương cái thiện ở mọi nơi; tôn
trọng tín vọng ở mọi người.

Gần gũi Thầy, tôi nhận thấy ở Thầy Nguyễn Đình Chú có
vốn tri thức sâu rễ bền gốc, đó là cái nền tảng văn hóa phương
Đông. Thầy là một nhà giáo dục, sớm nhìn ra tinh hoa của Nho
giáo, Phật giáo trong đời sống hiện đại. Thầy hiểu rất đúng cái
thiếu và cái thừa của cuộc sống hôm nay trong mỗi chúng ta. Từ
cái nhìn lịch sử có tầng sâu, Thầy có một cách nhìn mới về văn
học nửa đầu thế kỷ hai mươi, cái chân giá trị của nhà văn hoá
lớn Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cùng các bậc tiền bối khác.
Thầy đánh giá khách quan các nhà văn hóa trong lịch sử và nhà
phê bình, thậm chí không ngần ngại phê bình cả những điều
ngộ nhận của mình trong quá khứ do hoàn cảnh lịch sử. Chính
vì vậy đã đem lại niềm tin cho thế hệ học trò tiếp nối, có lẽ
“sống thành thực với mình và cuộc đời” là đặc điểm phương
châm xử thế của Thầy Nguyễn Đình Chú. Phải chăng, điều đó
càng làm tăng thêm vị thế của người thầy? Không cố chấp quá

Là một nhà khoa học, GS. Nguyễn Đình Chú rất quan tâm
đến những đóng góp ở từng bình diện của các danh nhân. Thầy
nghiền ngẫm lịch sử và phân tích những công lao to lớn của
Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Nguyễn Xí, Phan Bội Châu…
đem lại cho bạn đọc một cái nhìn khách quan, mới mẻ về lịch sử
dân tộc. Thầy đã từng tham gia chủ trì nhiều hội thảo khoa học.
Các báo cáo khoa học của Thầy luôn gây được sự chú ý cao, để
lại nhiều dư âm cho bạn đọc. Một lần Thầy tham dự Hội thảo
khoa học ở Văn miếu - Quốc tử giám, ngồi cùng xe với Thầy,
nhà thơ Huy Cận nói: “Ông là Nguyễn Đình “Bác” chứ không
phải là Nguyễn Đình “Chú” đâu?”. Theo tôi hiểu nhà thơ muốn
nói GS. Nguyễn Đình Chú là một người uyên bác, người có văn
hóa rộng.

Thầy Nguyễn Đình Chú có một gia đình bình dị, ấm áp. Cô
là người hiếu khách, hiền hậu thích khôi hài. Thầy cô tuy cao
tuổi, nhưng mọi cuộc hành trình xa gần luôn phải “có đôi”. Tôi
được biết, Thầy cô đã đi khá nhiều nước như Nga, Đức, Pháp,
Trung Quốc, Thái Lan… và hầu hết các địa phương trong nước.
Ở đâu “đôi tình già” đó đều để lại những bộ anbum rất trẻ.
Nhìn vào những kỉ vật đó mới thấy rõ văn hóa hồn nhiên của
người từng trải; một tấm gương cho cháu con soi.

Là một nhà giáo có uy tín, Thầy đã tham gia đào tạo và
hướng dẫn nhiều thế hệ học trò trở thành Tiến sĩ Ngữ văn như
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Tôn Thất Dụng, Hoàng Đức Khoa, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn
Công Lý, Bùi Văn Lợi (vừa mới mất, tháng 8 - 2010), Biện Minh
Điền, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Lệ Thanh, Oh Eun Chul (Hồ Ân
Triết - Hàn Quốc), Trần Thị Hoa Lê, Trần Văn Toàn, Đỗ Hồng
Đức v.v... và gần trăm Thạc sĩ Ngữ văn cùng hàng ngàn Cử
nhân văn chương nhiều thế hệ. Những năm tháng học tập Cao
học và NCS cũng như giảng dạy tại khoa Ngữ văn, được gần
gũi Thầy, tôi đã học được nhiều ở Thầy từ nguồn vốn kiến thức
đến phẩm hạnh của một nhà sư phạm. Khi bảo vệ thành công
luận án PTS, một số cơ quan muốn nhận tôi về làm việc. Tôi đến
xin ý kiến Thầy. Thầy cười nói một câu rất gọn: “Làm thầy là hay
nhất!”. Và tôi đã nhất nhất theo phương châm đó.
Tôi nhận thấy, Thầy Nguyễn Đình Chú là linh hồn của
nhiều thế hệ Khoa Văn. Trong một lần về thăm trường, nhà thơ
Phạm Tiến Duật tự hào nói: “Không có các Thầy Cô Khoa Văn
(Nguyễn Đình Chú, Đặng Thanh Lê, Phùng Văn Tửu, Nguyễn
Hải Hà, Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc San, Phan Trọng Luận…)
thì không có Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm, Ma Văn
Kháng, Vương Trí Nhàn, Tô Nhuận Vĩ…”. Điều thiêng liêng nhất
ở Thầy đó là lòng nhân ái vị tha, công minh và đức độ, trọng
nghĩa khinh tài, cùng với đó là vốn tri thức sâu rộng của người
từng trải. Đôi lúc Thầy cũng phiền lòng về quốc nạn tham
nhũng, sự tha hoá của một bộ phận người say mải kim tiền mà
quên đi đạo nghĩa văn chương. Tâm sự với chúng tôi, Thầy vẫn
tin tưởng ở chính khí của cha ông tạo nên từ nền văn hiến sẽ
giúp cháu con nhìn ra cái thiện. Có thể thấy, Thầy là nhân chứng
lịch sử gần ba phần tư thế kỷ XX và tiếp tục là chứng nhân của
thế kỷ này, nên Thầy có nhiều bài học về trải nghiệm phong ba.
Thầy thấu hiểu thịnh suy, nhân quả ở đời từ những chiêm
nghiệm sâu trong sử sách và đời sống. Đó là những bài học hữu
ích cho thế hệ hậu sinh.
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Có được một bộ óc minh mẫn, thông tuệ và một cơ thể
“vững bền” như hôm nay, tôi được biết Thầy Nguyễn Đình Chú
là một tấm gương rèn luyện về trí và lực từ những khi còn trẻ.
Ngay từ năm 1979, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng
chúng tôi đã thấy mỗi sáng từ 5h30, Thầy đã có mặt trên sân
vận động nhà trường để tập thể dục. Sau này, Thầy còn tham
gia vào các cuộc luyện tập và giao hữu cầu lông. Năm Thầy đã
ngoại 70, công đoàn chúng tôi đã xin phép “cử” Thầy tham gia
thi đấu cầu lông do trường tổ chức, vì trong cán bộ khoa không
ai đủ “khả năng” này. Thầy vui vẻ nhận lời. Qua trận chung kết
đó thầy đoạt giải nhì, chỉ đứng sau một vận động viên hơn 50
tuổi. Thầy sống lạc quan giản dị, hồn nhiên, nên tâm hồn lúc
nào cũng thanh thản, vui tươi. Thầy Tôn Gia Các có lần nói: “Ở
gần ông Chú mình mới làm thơ được!”.
Thầy Nguyễn Đình Chú còn có đặc điểm nữa là người hay
xúc động. Tôi đã chứng kiến một vài lần Thầy rơi nước mắt. Một
hôm mấy thầy trò đang ngồi nói chuyện ở nhà riêng, nghe tin
có một đôi vợ chồng đưa nhau ra toà li dị (vợ là nhà thơ) khi con
cái còn nhỏ tuổi. Thầy nghẹn ngào nước mắt chảy thành dòng.
Một lần khác thấy cảnh ngộ éo le trên màn hình, cha mẹ phạm
tội buôn ma tuý bị bắt mà con cái là những đứa trẻ đang học
hành vui chơi, Thầy liền bật khóc… Cái tình người của thầy
bình dị tự nhiên như những bà mẹ nhà quê ấy.
Xem Thầy như một bậc chân Nho trong thời hiện đại, khi
Thầy bước vào tuổi 75, tôi càng cảm nhận thấy ở Thầy có nhiều
niềm hạnh phúc, tôi có làm một bài thơ tặng Thầy, nhan đề Vinh
Xuân (Mùa xuân tươi tốt) như sau:
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Phiên âm: Thất thập tâm như nguyệt,

人 生 無 病 草 無 虫,

Bát tuần chí tự giang.

四 季 春 榮 秋 又 冬.

Ưu thời nhi mẫn thế,

一 世 一 心 扶 後 世,
終 年 鶯 燕 會 家 中.
Phiên âm: Nhân sinh vô bệnh thảo vô trùng,
Tứ quý xuân vinh thu hựu đông.
Nhất thế nhất tâm phù hậu thế,
Chung niên oanh yến hội gia trung.

Xuân đáo cánh kiện khang.
Dịch thơ:
Bảy mươi lòng tựa vầng trăng,
Tám mươi chí vẫn như sông Ngân hà.
Lo đời, việc nước gần xa,
Xuân về càng thấy chan hoà sức xuân.

八 旬 志 似 江.

Từ năm Kỷ Tỵ đến năm Kỷ Sửu đã tám thập niên rồi, cuộc
đời của một văn nhân, giáo nghiệp như vậy không ít ỏi, hẳn đã
có thiên địa, nhân thần, tổ tiên phù ủng và chứng giám, nên
Thầy mới có niềm hạnh phúc như hôm nay. Thầy đã có cuộc
đời dài hơn Vũ Trọng Phụng 3 lần, hơn Lan Khai 2 lần… Mỗi
bước đi, mỗi dấu ấn thời gian, GS. Nguyễn Đình Chú gắn mình
trọn vẹn với nghiệp làm Thầy. Có thể thấy Thầy là hình mẫu
của một con người tri nhân tri kỉ và tri túc như lẽ sống của cổ
nhân đã sống. Tám mươi mốt mùa xuân quên đi tuổi tác, Thầy
vẫn đang mải miết hành trình văn nghiệp mong sao cống hiến
được nhiều cho đất nước và thế hệ tương lai. Trong bối cảnh
không gian nhuốm vẻ phong trần và nhân tâm biến cải, Thầy
vẫn ngồi bên những trang viết về vận nước của các cụ Trần
Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Phan Bội Châu… để
tìm ra chỗ bình an cho mỗi trái tim người.
Bài viết nhân kỷ niệm GS. NGND. Nguyễn Đình Chú

憂 時 而 憫 世,

bước vào tuổi 80 (2009)

春 到 更 健 康.

Hà Nội, Quý Thu năm Kỉ Sửu

Dịch nghĩa:
Đời người không bệnh như cỏ cây xanh tốt không có sâu,
Bốn mùa, xuân thì tươi tốt, đến thu rồi mùa đông.
Suốt đời một lòng một dạ dìu dắt người sau,
(Cho nên) quanh năm trong nhà mùa xuân ấm áp.
Thầy sinh 1929 (năm Kỷ Tị) đến 2009 (năm Kỷ Sửu) vừa 80
xuân, tôi viết tiếp bài: Tân Xuân (Mùa xuân mới) tặng Thầy:
新春
七 十 心 如 月,
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“SèNG TRONG §êI SèNG CÇN Cã MéT TÊM LßNG…”
Tôn Thất Dụng* (*)

Xin được mở đầu bài viết về Thầy với một âm vang của ca
từ Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để
làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi…”. Âm vang đó
theo tôi mãi trong suốt quãng đời dạy học. Tấm lòng của một
người Thầy luôn thương yêu và quan tâm đến sự trưởng thành
của các thế hệ học trò đã in đậm trong tâm tưởng của nhiều thế
hệ người học. Dường như những người đã được thụ giáo với
Thầy đều nhận ra tấm lòng bao dung và quý mến mà Thầy đã
dành cho mình trong suốt cuộc đời này. Đó là một hạnh phúc
lớn lao.
Tôi có may mắn được thụ giáo với Thầy Nguyễn Đình Chú
trong nhiều bậc học. Những năm sau 1975, tôi được nghe Thầy
Nguyễn Đình Chú nói chuyện và giảng bài cho sinh viên tại
Trường Đại học Sư phạm Huế. Hồi đó Thầy còn trẻ nhưng đã
hấp dẫn chúng tôi về lối tư duy mới mẻ, đa chiều. Những năm
đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX tôi lại được học với Thầy trong
chương trình đào tạo cao học tại Trường Đại học Sư phạm Hà
Nội I. Những năm ấy kinh tế ở nước ta còn khó khăn, đời sống
*

TS. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.
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của giáo viên còn nhiều vất vả, nhọc nhằn. Lần nầy tôi có điều
kiện tiếp xúc với Thầy nhiều hơn vì ở tập trung tại Trường Đại
học Sư phạm Hà Nội I. Những buổi giảng dạy của Thầy trong
chương trình cao học thật sự giúp chúng tôi hình thành những
ý tưởng mới để tập làm công tác nghiên cứu khoa học. Trong
giờ giảng của Thầy chúng tôi nhận ra rằng những vấn đề văn
học bao giờ cũng được Thầy soi chiếu từ nhiều góc nhìn khác
nhau, lý giải và phản biện bằng cách tiếp cận liên ngành. Thầy
thích nhìn các hiện tượng văn học từ chiều sâu văn hóa và triết
học. Trong những tiết giảng, Thầy luôn quan tâm đến các hiện
tượng văn học “có vấn đề”, lý giải và phân tích từ những cảm
nhận riêng của mình. Tư duy triết học và kiến thức văn học
uyên thâm của Thầy đã gợi mở cho chúng tôi nhiều vấn đề về
văn học và cuộc đời. Thời ấy, những hiện tượng văn học khá gai
góc như Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh… ít
người bàn đến. Nhưng trong những lý giải của Thầy chúng tôi
nhận ra rằng không nên nhìn các hiện tượng văn học này một
cách đơn giản. Thầy cung cấp cho chúng tôi các nguồn tư liệu,
giúp chúng tôi phương pháp tiếp cận và khuyến khích chúng
tôi tìm hiểu và lý giải. Những giờ học trở nên lý thú và bổ ích.
Người học nhanh chóng trưởng thành vì cách dạy gợi mở của
Thầy. Ngoài những giờ giảng trên lớp chúng tôi được tiếp xúc
với Thầy trong cuộc sống đời thường. Chúng tôi có thể gặp gỡ
Thầy ở nhà B3 trong khu tập thể của Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội I. Thầy cũng thường đến dãy nhà lá M10 nơi chúng tôi ở
để trao đổi chuyện đời, chuyện người. Thầy dễ gần và rất giản
dị trong đời sống. Dấu ấn về một người Thầy có tấm lòng nhân
hậu để lại rất sâu đậm trong mỗi chúng tôi khi kết thúc khóa
học. Năm 1987 dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng một số
giảng viên trẻ của Trường Đại học Sư phạm Huế vẫn quyết định
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đi thi vào nghiên cứu sinh để nâng cao trình độ chuyên môn
của mình. Tôi thi vào chuyên ngành Văn học Việt Nam tại
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. Đây là cơ hội để tôi gặp lại
Thầy và được Thầy nhận hướng dẫn luận án. Sau khi vượt qua
kỳ thi tôi trở thành nghiên cứu sinh đầu tiên của Thầy. Những
lần gặp Thầy để trao đổi về đề cương luận án tôi học được ở
Thầy nhiều điều. Nhớ lại hồi đó rất ít người biết sâu về văn học
Nam Bộ, một nền văn học non trẻ và có những sắc thái riêng.
Thú thật khi bắt tay xây dựng ý tưởng về đề tài luận án tôi cũng
chỉ biết mấy tác phẩm của Hồ Biểu Chánh thông qua một
chương trong giáo trình văn học Việt Nam do Thầy Nguyễn
Đình Chú viết và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I xuất bản từ
năm 1962. Tôi đặt vấn đề muốn làm về văn học Nam Bộ thì
Thầy Nguyễn Đình Chú tán thành ngay. Thầy bảo tôi đây là
một vùng đất mới cần phải tiếp tục “khai hoang” trong lĩnh vực
văn học để tạo nên cái nhìn đa dạng cho văn học Việt Nam.
Điều này tôi đã bắt gặp ý tưởng của Thầy trong một bài viết
trong Kỷ yếu Hội nghị về Nguyễn Đình Chiểu tổ chức tại Bến
Tre năm 1982. Phải nói rằng Thầy có cái nhìn rộng và có khả
năng dự báo về kết quả nghiên cứu của những nghiên cứu sinh.
Thật ra lúc đầu khi nhận làm đề tài “Quá trình hình thành và
vận động của tiểu thuyết văn xuôi tiếng Việt ở Nam Bộ những
năm cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX” tôi cũng chỉ mới nghĩ đơn
giản là mình có điều kiện để vào Sài Gòn thu thập tài liệu
nghiên cứu. Khi bắt tay làm thực sự mới thấy công việc không
đơn giản. Thầy lại động viên và định hướng tiếp tục. Nhiều lúc
do đời sống quá khó khăn tôi định không tiếp tục công việc
nghiên cứu. Sợ Thầy buồn tôi không dám nói ra và lại ngại gặp
Thầy vì không làm xong nhiệm vụ. Thầy lại viết thư động viên
và khuyên ra Hà Nội để tiếp tục công việc. Điều làm tôi nhớ mãi
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là Thầy không la rầy như các thầy cô giáo khác mà chỉ khuyên
nhủ, tạo điều kiện để vượt qua khó khăn. Tấm lòng Thầy và Cô
thật đáng trân trọng. Năm 1993 tôi bảo vệ luận án và hoàn
thành nhiệm vụ. Tôi vui mừng vì sự trưởng thành của mình
nhưng lại sung sướng hơn vì không phụ tấm lòng của Thầy. Tôi
nhớ mãi ánh mắt của Thầy trong ngày tôi bảo vệ luận án. Và
cảm động hơn là Thầy viết câu đối bằng chữ Hán tặng tôi trong
ngày vui ấy. Đó là một món quà vô giá. Nét bút và ý tưởng của
Thầy theo tôi mãi trong suốt cuộc đời này. Những năm tháng
được làm việc với Thầy tôi học được cách xử thế ở đời, học được
sự bao dung, độ lượng dành cho con người, cho những thế hệ
học trò. Điều tôi làm Thầy không vui là không cố gắng in công
trình đã bảo vệ xong. Nhớ hồi ấy trong một đợt đi công tác tại
thành phố Hồ Chí Minh, Thầy đã trao đổi với Giáo sư Trần Văn
Giàu về việc in cuốn sách về tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX.
Thầy cũng đã viết lời giới thiệu sách và gửi vào cho tôi. Nhưng
do nhiều lý do, mà chủ yếu là vì tôi không quyết tâm làm, nên
công trình không được in để đến tay người đọc. Đây là một điều
đáng tiếc. Bây giờ đọc các ý kiến của các nhà nghiên cứu nước
ngoài tôi mới thấy mình đã chậm chân. Robert Day đã viết:
“Mục tiêu của nghiên cứu khoa học là công bố. Nhà khoa học, khởi đầu
là sinh viên sau đại học, được đánh giá chủ yếu không phải qua sự khéo
tay trong công tác phòng thí nghiệm, cũng chẳng phải vì hiểu biết của
anh ta về các đề tài khoa học rộng hay hẹp, và hẳn chẳng phải vì tài dí
dỏm hay vẻ dáng hấp dẫn của anh ta, mà anh ta chỉ được biết tên (hay
vẫn không được biết tên) vì công trình nghiên cứu đã công bố” 1.
Những mong muốn của Thầy tôi chưa thực hiện được. Tháng 3
1

Dẫn theo Đặng Lương Mô, Viết luận văn khoa học bằng tiếng Anh, Nxb Đại
học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2009, tr. 14.
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năm 2010 tôi gặp lại Thầy trong Hội nghị khoa học Quốc tế tổ
chức tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học
Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Thầy lại nhắc chuyện in sách
ngày xưa. Tôi đã làm Thầy không vui.
Những năm tháng làm việc bên cạnh Thầy tôi nhận ra
Thầy luôn luôn nghĩ ngợi về cuộc sống và cách ứng xử ở đời.
Những năm 80 khi trò chuyện về vấn đề tôn giáo, Thầy nói tôn
giáo có thể làm cho con người trở nên tốt hơn. Không nên nhìn
vấn đề một cách phiến diện. Trong thời ấy, cách nghĩ như vậy
làm chúng tôi lớn lên. Trong một lần trò chuyện về việc Giáo sư
Trần Đức Thảo mất tại Pháp, Thầy bảo trong các bài viết của
mình Thầy ít khi ghi chức danh Giáo sư vì yếu tố đó không
quyết định chất lượng khoa học của công trình. Nhưng khi viết
về sự ra đi của Giáo sư Trần Đức Thảo, Thầy ghi chức danh
Giáo sư đầy đủ vì muốn khẳng định uy tín của người đã đào tạo
một thế hệ giáo sư cho cuộc đời này. Câu chuyện ấy làm chúng
tôi thêm kính trọng nhân cách của một người Thầy. Không phải
ai cũng có những cách nghĩ và ứng xử như vậy.
Năm 2010 tôi gặp lại Thầy và thấy Thầy mạnh khỏe, an
nhiên trước cuộc đời. Đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi,
những thế hệ học trò đã sống trong vòng tay yêu thương, quý
mến của Thầy. Thầy vẫn thanh thản sống giữa cuộc sống hối hả,
xô bồ. Vẫn một tấm lòng mong cho những gì tốt đẹp sẽ tồn tại
mãi trong cuộc sống này.
Huế, tháng 7 – 2010

NH÷NG Kû NIÖM VíI THÇY T¤I
(chuyÖn b©y giê míi kÓ)
Nguyễn Công Lý* (*)

Hẳn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, hễ ai có cái
may mắn được cắp sách đến trường thì sẽ được học tập bởi rất
nhiều Thầy Cô giáo. Ở tôi cũng thế. Không ngoại lệ. Có điều,
trong đời đi học của mình, tôi có may mắn là được thụ giáo với
nhiều cây đa, cây đề, những chuyên gia đầu ngành của nền
khoa học - giáo dục thời hiện đại và đã được nhiều Thầy Cô
thương mến giúp đỡ, tạo nhiều điều kiện trong học tập và
nghiên cứu khoa học.
Không kể một số giáo sư tên tuổi mà thế hệ chúng tôi được
học ở Miền Nam từ trước năm 1975, thì từ ngay sau ngày đất
nước thống nhất, giữa lòng Sài Gòn – thành phố mang tên Bác
kính yêu, chúng tôi được học các vị giáo sư đầu ngành từ miền
Bắc vào thỉnh giảng như: Hoài Thanh, Lê Trí Viễn, Bùi Văn
Nguyên, Đặng Thanh Lê, Hoàng Hữu Yên, Nguyễn Đăng
Mạnh, Hoàng Như Mai, Đỗ Bình Trị, Nguyễn Văn Long,
Phương Lựu Bùi Văn Ba, Thành Thế Thái Bình, Trần Xuân Đề,
*

PGS.TS. Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
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Lưu Đức Trung, Trần Duy Châu, Lương Duy Trung, Hoàng
Nhân, Đỗ Hữu Châu, Hoàng Văn Thung, Đinh Xuân Hiền v.v...
và dĩ nhiên trong số các vị ấy, có thầy Nguyễn Đình Chú. Tôi
cũng có may mắn là được thầy Lê Trí Viễn hướng dẫn luận văn
tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) về thơ Nguyễn Khuyến, thầy Bùi
Văn Nguyên hướng dẫn luận văn Cao học (khoá 1980 – 1982) về
thơ Thiền thời Lý – Trần; thầy Nguyễn Đình Chú hướng dẫn
luận án Tiến sĩ (khoá 1994 – 1999) về văn học Phật giáo thời Lý –
Trần, và đã được Quý Sư phụ trao truyền một số “bí kiếp” để
luyện “nội công” trong nghiên cứu khoa học. Ở mỗi Thầy, tôi
học tập được một ít, như học cách viết, cách bình giảng, cách
cảm thụ văn chương tinh tế và tài hoa của thầy Lê Trí Viễn; học
cách khảo cứu văn bản Hán Nôm, bám vào từng chi tiết câu
chữ, để hiểu từng ngữ nghĩa của thầy Bùi Văn Nguyên; học
cách tư duy biện chứng, nhìn vấn đề ở tầm vĩ mô, tổng thể khi
dàn dựng công trình của thầy Nguyễn Đình Chú v.v…
Riêng với thầy Nguyễn Đình Chú, tôi có may mắn là được
học Thầy nhiều lần ở ba bậc học: Đại học, Cao học và Nghiên
cứu sinh. Nếu thế hệ của Thầy được thụ giáo với những “ông
trùm văn hoá” của thế kỷ XX như Trần Đức Thảo, Nguyễn
Mạnh Tường, Trần Văn Giàu, Cao Xuân Huy, Đặng Thai Mai,…
thì đến thế hệ chúng tôi được may mắn thụ giáo với các chuyên
gia đầu ngành về Ngữ văn như trên đã nêu, trong đó có thầy
Nguyễn Đình Chú. Thú thật với Quý vị, nếu không có Thầy tôi:
GS. NGND. Nguyễn Đình Chú thì tôi sẽ khó và sẽ không có
được cái mà tôi đã có như ngày hôm nay. Với tôi, Thầy Nguyễn
Đình Chú mãi mãi là một vị Ân Sư, một người Cha, một bậc Sư
biểu. Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ngày xưa đã xếp ba
bực theo thứ tự “Quân, Sư, Phụ” và theo luân lý đạo đức thì các
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vị ấy phải được tôn kính. Cha mẹ có công sinh thành nuôi
dưỡng ta; Thầy giáo có công dạy dỗ, giáo dục ta nên người.
Thầy được xếp trên Cha. Đối với Thầy, ơn nặng như núi Thái
Sơn. “Không Thầy đố mầy làm nên” đúng là một chân lý mà nhân
dân ta đã đúc kết.
***
Số là, từ cuối năm 1975, khoảng tháng 11, sau mấy tháng
chuẩn bị, các trường Đại học ở phía Nam (từ Huế trở vào) đã mở
cửa giảng dạy trở lại. Tôi nhận được hai giấy gọi vào học: một
của trường Đại học Văn khoa (nay là Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn) do thầy Phan Hữu Dật ký và một của Đại học Sư
phạm do thầy Trần Thanh Đạm ký (bấy giờ, hai vị này là Phụ
trách trưởng của hai trường). Tôi chọn vào học Sư phạm, bởi lẽ
nhà mình nghèo và học Sư phạm thì có ngay học bổng đủ để
sống và học tập (ban đầu với sinh viên mỗi tháng là 12 đồng,
đến gần cuối năm 1976 thì được 18 đồng, mua phiếu ăn cơm
ngày hai bữa tại bếp ăn nhà trường 9 đồng/tháng, còn lại mua
nhu yếu phẩm theo chế độ và tiêu vặt; với cán bộ được cử đi
học thì được hưởng sinh hoạt phí 30 đồng/tháng; còn với bộ đội
phục viên chuyển ngành thì hưởng lương theo từng trường hợp
cụ thể). Nhờ vào trường Sư phạm nên tôi mới được nghe thầy
Nguyễn Đình Chú giảng bài đến hai lần.
Hồi ấy, tôi phụ trách ban Báo chí – Tuyên huấn của Đoàn
Khoa Ngữ văn (Phó ban, rồi Trưởng ban), còn ở lớp tôi được cử
làm cán sự nhiều môn học: Hán Nôm, Văn học Trung Quốc,
Văn học Việt Nam. Có lần, trong buổi xê-mi-na về thơ văn
Nguyễn Khuyến, tôi có viết bài để báo cáo tại 3 lớp, Thầy có lời
nhận xét về bài thuyết trình của tôi trước lớp rằng “tỏ ra có bản
lĩnh trong cách hiểu thơ”, tôi nghĩ chắc là Thầy muốn động viên học

NHỮNG KỶ NIỆM VỚI THẦY TÔI…

103

trò, và lời nhận xét này Thầy còn ghi trong bài viết đó của tôi, mà
với tôi, đây là nguồn khích lệ lớn trong đời đi học của mình.
Ngoài việc học, tôi còn được Khoa và Trường cử vào Đội
Bảo vệ an ninh (gồm 12 thành viên, mỗi cơ sở có 6 thành viên,
mà anh Phạm Văn Đạo, sinh viên Khoa Sử Địa, là Đội trưởng).
Chúng tôi ở tại cơ sở 1 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ
Chí Minh (tức Đại học Vạn Hạnh cũ, số 222 Trương Minh
Giảng, sau đổi thành 222 Nguyễn Văn Trỗi, nay là 222 Lê Văn
Sĩ), với nhiệm vụ ban đêm gác các chốt trực bảo vệ nhà trường
(có súng). Nhờ thế mà, cả đội chúng tôi được nhà trường ưu
tiên cho mượn sách thư viện, cho ăn ở tại trường. Chúng tôi còn
được nhà trường và Khoa cử lên tận sân bay để đón những thầy
cô từ Hà Nội vào giảng dạy. Quý thầy cô thỉnh giảng được bố trí
ở tại khu nhà C cơ sở này, nên mỗi buổi tối chúng tôi có dịp gặp
gỡ và tiếp xúc với Quý thầy cô nhiều hơn, học hỏi kiến thức về
bài giảng của môn học nhiều hơn, nếu so với các bạn cùng khoá.
Tình nghĩa thầy Bắc – trò Nam sâu đậm là nhờ những lần được
gặp gỡ tâm tình như thế.
Nhớ lại hơn 30 năm trước, năm 1976, Thầy chỉ mới ngoài
45, người trẻ trung, hơi gầy, dáng nhanh nhẹn, đôi mắt tinh
anh, nụ cười nhân hậu, tóc đen nhánh. Hồi ấy, theo cảm nhận
riêng, dường như Thầy không được khoẻ như hiện giờ, dù nay
đã ngoài bát tuần.
Ra trường, giảng dạy chưa lâu, khoảng tháng 6 tháng 7
năm 1980, tôi được cử đi thi Sau đại học (Cao học) chuyên
ngành Văn học Việt Nam tại Khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư
phạm I Hà Nội và may mắn thi đỗ vào lớp Sau đại học Văn
khoá 5 (1980 – 1982), (xin nói thêm, từ khóa 1 đến khoá 4 là hệ
Bồi dưỡng, không thi đầu vào, chỉ cử tuyển; từ khoá 5 về sau là
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hệ Đào tạo, có tuyển sinh đầu vào, quyết định do Bộ Giáo dục
ký, cho đến khi thay bằng hệ đào tạo Thạc sĩ). Lần thứ ba được
học Thầy vài chuyên đề như về thơ văn Nguyễn Đình Chiểu,
về quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam. Hơn thế, Thầy
còn là người thiết kế chương trình đào tạo Sau đại học (Cao
học) ngành Văn học cho Trường, cho Bộ, đồng thời Thầy kiêm
luôn công tác chủ nhiệm các lớp Sau đại học Văn từ khóa 1 đến
khoá 10. Vì vậy mà, chúng tôi thường xuyên được gặp Thầy,
tâm tình với Thầy và nghe Thầy trao đổi chuyện học thuật,
chuyện thế sự tại ký túc xá nhà tranh, nơi ở của các lớp Sau đại
học Văn (nam) khoá 4, khoá 5, khoá 6 - nhà E8. Mỗi lần từ
trong Nam ra, bao giờ tôi cũng mang ít cà phê nguyên chất từ
Buôn Ma Thuột (tự tay tôi rang xay) và đậu xanh đến biếu
Thầy, và vài Thầy khác như: thầy Thành Thế Thái Bình, thầy
Bùi Văn Nguyên, thầy Hoàng Hữu Yên, thầy Đỗ Hữu Châu,
(thầy Bình, thầy Nguyên, thầy Châu giờ đây đã thành người
thiên cổ). Thời bao cấp, muốn mang theo những thứ hàng
hiếm này phải có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản, thì
thuế vụ tại các trạm kiểm soát mới cho qua, còn nếu không có
giấy thì bị tịch thu, dù chỉ nửa ký! Số đậu xanh này, vài lần vào
sáng chủ nhật, Thầy nấu xôi cho cả nhà, rồi Thầy xuống E8 bảo
nhỏ tôi lên nhà Thầy có việc (lúc này gia đình Thầy còn ở khu
nhà B3 trong trường). Thật bất ngờ là tôi không những được
thưởng thức xôi đậu xanh do Thầy nấu, mà còn có cả lạp
xưởng ăn kèm nữa. Thật tuyệt! Có lần, tôi đi cùng với anh Lê
Đình Cấp (Sau đại học Văn khoá 4, dạy cùng Khoa với tôi ở
Tây nguyên, nay đã mất?) lên chơi nhà anh ở Thái Nguyên,
khi về có mang theo nửa ký chè móc câu tuyết. Nhân Thầy đến
thăm chúng tôi ở ký túc xá, tôi đem chè (trà) ra mời Thầy. Thầy
bảo: “Chè ở đâu, sao mà thơm thế, uống vào ngọt lắm!”. Tôi
biếu thầy một ít, còn một ít định đem về quê biếu ông già.
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Hôm sau, lên lớp giảng thơ Nguyễn Đình Chiểu, Thầy nói:
“Thơ cụ Đồ Chiểu, đẹp một vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, vẻ đẹp của khoai
to củ, của lúa mẩy hạt, càng đọc càng thấy thấm”. Rồi Thầy nói
thêm “y như chè móc câu tuyết hôm qua cậu Lý mời tôi, uống buổi
sáng, đến trưa còn ngọt trong cuống họng, không muốn ăn cơm, vì sợ
mất hương vị”. Cả lớp mới ồ lên, vỡ nhẽ, và chuyện này, tôi bị
anh Trần Xuân Đình, lớp trưởng (sau làm Giám đốc Sở Giáo
dục Hải Phòng mấy nhiệm kỳ, hiện đã nghỉ hưu) phê cho một
trận là “ích kỷ”, là “có trà ngon mà giấu bặt, không cho anh em
thưởng thức”, tôi đành phải đưa ra uống.
Rồi Thầy được chuyển về nhà A18 khu Đồng Xa – Mai
Dịch. Tiêu chuẩn được tầng trệt, nhưng Thầy lại nhường cho
người khác và chọn tầng 5 để ở “trên cao cho lộng gió”, để cho
“gần trời xanh”, để “khỏi bị ô nhiễm môi trường”. Dù Thầy
không nhờ, nhưng có một vài bạn và tôi ít nhiều đã cùng Thầy
túc tắc dọn đồ đạc từ nhà B3 sang nhà A18, cách trường vài cây
số. Cuối năm 1982, sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp Sau đại
học, tôi về lại Tây Nguyên. Thầy gọi lên nhà ăn cơm chia tay.
Bữa cơm chỉ có trứng luộc, rau muống luộc rồi xào tỏi, lấy nước
rau làm canh. Thầy trò nhâm nhi vài ly rượu thuốc. Hồi ấy là
thế, không cao lương mỹ vị gì nhưng thật cảm động, sâu đậm
và đầy ý nghĩa. Tôi nhớ mãi thâm tình này của Thầy dành cho
tôi (và có lẽ cũng như Thầy đã dành cho những học trò yêu quý
khác). Việc ấy, sau này, mỗi lần cùng ăn cơm với gia đình Thầy,
Thầy cứ nhắc mãi cái thời đã xa ấy.
Mùa thu năm Quý Hợi – 1983, khi lập gia đình, tôi có gởi
thiệp báo hỷ đến Thầy. Gần ngày cưới, ba tôi nhận thư của
Thầy. Thầy viết thư vào thăm hỏi và chia vui với gia đình. Ba
má tôi cảm động vô cùng trước tình cảm đó của Thầy.
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Năm 1986, tôi chuyển về quê nhà giảng dạy ở Nha Trang,
tuy cách nhau hơn một ngàn ba trăm cây số, nhưng Thầy trò
vẫn liên lạc thư từ, Thầy luôn động viên tôi tiếp tục học hành và
nghiên cứu. Có lần về thỉnh giảng ở Huế rồi Quy Nhơn, Thầy
tranh thủ vào Nha Trang thăm gia đình tôi.
Năm 1994, nhân có GS. NGND. Lê Trí Viễn từ Thành phố
Hồ Chí Minh ra, GS. NGND. Nguyễn Đăng Mạnh từ Hà Nội
vào, dạy lớp Cao học Ngữ văn do trường Đại học Sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh mở tại trường Cao đẳng Sư phạm Nha
Trang, dịp ấy có GS. NGƯT. Thành Thế Thái Bình (nay đã tạ
thế) - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội vào dự
Hội nghị do Bộ Giáo dục tổ chức tại Nha Trang, tôi có mời Quý
Thầy đến nhà. Hôm ấy, trò chuyện từ chiều tối cho mãi đến hơn
1 giờ khuya, Quý Thầy mới về lại khách sạn. Dịp này, Quý Thầy
đã động viên và yêu cầu tôi phải đi học tiếp. Chính thầy Mạnh
đích thân gặp ông Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nha
Trang để thuyết phục ông ấy cho tôi đi thi nghiên cứu sinh, và
thầy Thành Thế Thái Bình đem hồ sơ của tôi ra Hà Nội. Đã hết
hạn nộp hồ sơ khoảng 2 tháng, Thầy Chú lúc này bị tai nạn xe,
chân còn đau, vậy mà Thầy đã cùng thầy Bình (thầy Bình chở
thầy bằng xe cup 81) lên tận Bộ xin nộp hồ sơ bổ sung để tôi
được dự thi tuyển vào năm ấy, nếu không, sang năm 1995, thì
tôi hết tuổi dự thi (hồi ấy, quy định tuổi thi nghiên cứu sinh
không quá 40). Bộ đồng ý, gọi điện về Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội, và lập tức thầy Chú gởi điện báo về Trường Cao đẳng
Sư phạm Nha Trang, gọi tôi ra Hà Nội gấp để kịp dự thi. Thứ
Năm nhận điện báo, thứ Sáu làm thủ tục giấy tờ, nhận kinh phí,
tối đó ra ga tàu lên đường. Bốn giờ sáng Chủ nhật đến Hà Nội.
Đến nhà hai Thầy, tôi mới biết còn một hai ngày nữa là thi, và
phải thi 5 môn. May mà tôi được miễn thi môn Triết học, còn
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phải thi môn Ngoại ngữ: tiếng Anh, môn Cơ sở: Lý luận văn
học, môn Chuyên ngành: Văn học Việt Nam và bảo vệ đề cương
luận án Tiến sĩ (từ thứ Ba đến thứ Bảy, mỗi ngày thi một môn
vào buổi sáng). Bài vở chưa kịp ôn, đề cương luận án chưa có.
Mấy ngày đó, tôi thức gần như trắng đêm, mượn sách từ nhà
Thầy, thầy Mạnh, thầy Phương Lựu để đọc ôn qua. Rồi còn phải
viết đề cương luận án. Tôi đến nhà Thầy, xin Thầy hướng dẫn.
Tôi trình bày ý tưởng đề tài. Thầy chỉ dẫn và gợi ý cho mấy
“chiêu thức”, tôi về nhà thầy Bình mượn máy đánh chữ của cô
Trang (phu nhân của thầy Bình) làm luôn một mạch mấy ngày
liền (sáng thi, chiều viết đề cương) xong luôn hai cái đề cương:
Một là, “Từ khí quyển tâm lý đạo đức trong văn chương trung đại đến
hiện tượng thơ văn Nguyễn Đình Chiểu” ; Hai là “Văn học Phật giáo
thời Lý – Trần”. Mỗi đề cương có đến 25 trang đánh máy với đầy
đủ quy cách chương mục và tài liệu tham khảo. Khi trình cho
Thầy duyệt, xem xong, Thầy chẳng nói gì, chỉ gật gù và ký ngay.
Rồi tôi nộp quyển cho nhà trường. Sáng thứ Bảy bảo vệ đề
cương, thầy Mạnh làm Chủ tịch Hội đồng chấm đề cương luận
án. Tôi bảo vệ sau cùng và bảo vệ cả hai đề cương. Cả hai được
Hội đồng đánh giá cao và đạt điểm gần như tối đa ở chuyên
ngành Văn học Việt Nam. Cùng dự thi vào chuyên ngành này
có Biện Minh Điền, Chu Văn Sơn, Lã Thị Bắc Lý, v.v... Nhưng
thật tiếc, khoá này không có ai làm về văn học trung đại, nên tôi
đành phải chuyển sang văn học cận - hiện đại và do vậy, Hội
đồng quyết định tôi làm đề tài một, về tâm lý đạo đức trong văn
chương… Nhờ sự chỉ bảo tận tình của Thầy, của thầy Mạnh và
thầy Phương Lựu; cùng nhờ sự nỗ lực của tôi mà kỳ thi này tôi
đạt điểm cao nhất trong số mười mấy thí sinh dự tuyển vào
chuyên ngành Văn học Việt Nam. Kết quả ấy, Thầy và thầy
Mạnh, thầy Bình, thầy Phương Lựu rất hài lòng. Đến giữa năm
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1995, được sự đồng ý của Thầy, tôi xin phép Khoa, Trường và
Bộ thay đổi đề tài, chuyển sang nghiên cứu về văn học Phật
giáo Lý – Trần, và do vậy, đề tài phải do Bộ môn Văn học Việt
Nam 1 quản lý. Để thuận lợi cho tôi trong sinh hoạt chuyên
môn, Thầy đã đề nghị PTS. Nguyễn Đăng Na (lúc này là Trưởng
bộ môn) hướng dẫn phụ.
Đấy, chuyện hồ sơ thi cử rồi thay đổi đề tài của tôi, gặp trúc
trắc trở ngại là thế, nhưng bao giờ Thầy cũng nhiệt tâm tạo mọi
điều kiện để cho học trò có thể phát huy thế mạnh của mình
một cách tốt nhất. Trong thời gian nghiên cứu, viết luận án, viết
các chuyên đề Tiến sĩ, và viết bài đăng ở các Tạp chí, Thầy luôn
bảo ban, gợi dẫn, nhất là về phương pháp tư duy, khơi gợi vấn
đề nghiên cứu. Theo quy định, nghiên cứu sinh cứ 6 tháng làm
việc với người hướng dẫn một lần theo kế hoạch nội dung cụ
thể đã được giáo sư hướng dẫn và nhà trường phê duyệt từ đầu
khoá. Do hoàn cảnh riêng, mỗi năm tôi ra gặp Thầy hai lần vào
dịp hè và dịp sau Tết âm lịch, mỗi đợt chỉ khoảng một tuần
mười bữa, lâu nhất là nửa tháng. Và những lần về Hà Nội ấy,
Thầy đều bảo tôi ở tại nhà Thầy để làm việc. Thật là thuận lợi và
ưu ái vô cùng!
Có lần, nhà trường nơi tôi công tác phân công tôi dạy
nhiều, dạy liên tục tại trường và dạy bồi dưỡng tại các huyện, lại
đảm nhận thêm vài công việc của Công đoàn, của Hội đồng
Khoa học, nên ít có thì giờ để nghiên cứu viết lách, có lúc lại gây
khó dễ cho tôi, Thầy liền can thiệp, viết thư gởi vào cho ông
Hiệu trưởng, thuyết phục ông. Nhờ thế, tôi mới được yên thân.
Mùa đông năm Mậu Dần - 1998, viết xong luận án, tôi ra
Hà Nội đệ trình lên Thầy. Thầy xem xong, bảo chỉnh sửa một số
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chỗ, rồi Thầy ký hồ sơ cho bảo vệ ở cấp bộ môn, Thầy đề nghị
nhà trường mời thêm một số chuyên gia ở Viện Văn học, Viện
Hán Nôm, Viện Triết học và trường Đại học Khoa học Xã hội &
Nhân văn Hà Nội vào Hội đồng để tranh thủ ý kiến nhận xét.
Lúc này, quy chế có thay đổi, bỏ Phó Tiến sĩ, thành Tiến sĩ, nên
Quý Thầy Cô cứ nghĩ đó là Tiến sĩ như ở Liên Xô cũ (mà giờ đây
ta gọi là Tiến sĩ khoa học), vì thế ban đầu Hội đồng chấm luận
án có sự khắc khe, yêu cầu cao khi đánh giá. Bảo vệ xong, được
sự chỉ dẫn của Thầy, tôi về Nam để sửa lại luận án theo sự góp ý
của Hội đồng. Giữa đông năm Kỷ Mão - 1999, tôi ra lại Hà Nội
trình luận án và được Thầy ký hồ sơ cho phép bảo vệ cấp Cơ sở.
Hội đồng đánh giá cao, Thầy bảo cứ thế mà in và đóng quyển
để gởi Bộ và phản biện độc lập. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chỉnh
sửa nâng cấp, làm miệt mài đến mấy ngày đêm. Đến tháng 5
năm 2000 thì có quyết định của Bộ cho phép bảo vệ luận án cấp
Nhà nước. Tôi được phép bảo vệ sáng ngày 14 tháng 7. Buổi bảo
vệ diễn ra hơn 4 tiếng đồng hồ, hôm ấy tôi phải trả lời 12 câu
hỏi của Hội đồng và của những người tham dự. Khoảng hơn 12
giờ 30, Hội đồng mới họp và ra Quyết nghị. Luận án đã bảo vệ
thành công, được Hội đồng đánh giá rất cao, cho điểm tối đa và
ghi xếp loại xuất sắc (hồi ấy, khi đánh giá, Hội đồng cho điểm
rồi mới quy ra xếp loại, còn bây giờ chỉ xếp loại thôi). Quý thầy
cô trong Hội đồng rất vui. Thầy và thầy Bình, thầy Long, thầy
Mạnh, thầy Na (tham dự từ đầu đến cuối) tỏ ra hân hoan, hài
lòng. Hôm ấy, thầy Bình, thầy Long có quà mừng cho tôi. Còn
Thầy đã thưởng cho tôi một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt chữ Hán
mà Thầy đã chuẩn bị vài hôm trước, dù được ở nhà Thầy,
nhưng việc này tôi hoàn toàn không hay biết, nên có bất ngờ.
Nguyên tác bài thơ của Thầy viết như sau:
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南 北 一 家 成 師 弟,
佛 文 二 道 向 真 如.
全 心 好 學 君 不 絕,
同 業 欣 歡 我 有 餘.
庚辰仲夏-阮廷炷
Nam Bắc nhất gia, thành sư đệ,
Phật văn nhị đạo, hướng chân như.
Toàn tâm hiếu học, quân bất tuyệt,
Đồng nghiệp hân hoan, ngã hữu dư.
Canh Thìn, trọng hạ (2000)
Hôm ấy, tôi xin phép Hội đồng dịch ngay tại chỗ. Nghe
vậy, GS. Nguyễn Huệ Chi mới hỏi: “Cậu chuẩn bị trước rồi à?”.
Thầy bảo: “Không, bài thơ này Lý chưa biết là tôi đã viết để
tặng. Cứ để cậu ta dịch xem sao”. Bài thơ do tôi dịch như sau:
Nam Bắc một nhà, thành sư đệ,
Phật văn hai nẻo, đến chân như.
Dốc lòng ham học, em không dứt,
Đồng nghiệp vui mừng, Thầy có dư.
Hôm ấy, Quý thầy cô trong Hội đồng và những người
tham dự đều khen là dịch tốt. Thầy rất hài lòng. Bài thơ tứ tuyệt
hai vần, có hai cặp đối nhau, thể hiện tình cảm Thầy – trò Bắc
Nam sâu đậm và đúng thực tế hiện tình. Đất nước có thống
nhất thì Thầy trò mới gặp nhau. Và tôi đã lọt vào cặp mắt xanh
của Thầy cũng từ cái năm 1976 ấy. Sau này, Thầy hướng dẫn tôi
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viết luận án về văn học Phật giáo. Mà cái đích tối hậu của nhà
Phật và cũng là của văn chương cùng đều hướng con người đến
cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ. Đó chính là Đáo bỉ ngạn, là Chân
như, là Niết bàn, là Phật tính.
Khi Hội đồng yêu cầu phát biểu, tôi vừa nghẹn ngào, vừa
nói lời cảm ơn Hội đồng, cảm tạ Thầy cùng gia đình của Thầy.
Tôi thưa với Hội đồng rằng: “Nếu không có sự động viên và giúp đỡ
của Thầy thì em sẽ không có buổi bảo vệ hôm nay. Từ lâu, với em, Thầy
Chú không chỉ là người Thầy mà còn là người Cha, là Sư phụ. Thầy
không chỉ hướng dẫn mà còn nuôi cho em ăn học tại nhà Thầy nữa”.
Còn Thầy thì rơm rớm nước mắt, Thầy nói: “Đó là tôi học theo
cách của Thầy tôi là Giáo sư Đặng Thai Mai”. Lời nói của Thầy, đã
làm cho nhiều thầy cô cảm động. Đặc biệt, giáo sư Đặng Thanh
Lê (Chủ tịch Hội đồng) là ái nữ của Cố Giáo sư Đặng tiên sinh,
hôm ấy cũng xúc động, rớm lệ!
Vài ngày sau, thầy Nguyễn Đăng Na có hoạ nguyên vận
bài thơ này của Thầy để tặng cho tôi:
同 業 同 師 成 兄 弟,
文 章 與 佛 向 真 如.
登 科 慧 眼 修 不 絕,
師 兄 弟 共 樂 無 餘.
Đồng nghiệp, đồng sư thành huynh đệ,
Văn chương dữ Phật hướng chân như.
Đăng khoa tuệ nhãn tu bất tuyệt,
Sư huynh đệ cộng lạc vô dư.
Canh Thìn, trọng hạ (2000)
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Mấy ngày sau khi bảo vệ, làm xong hồ sơ thủ tục để nhà
trường trình lên Bộ chuẩn y, tôi xin phép Thầy để xuôi về Nam.
Thầy Cô đã từ tầng 5 nhà A18 khu Đồng Xa xuống đất để tiễn
tôi lên đường. Thầy bảo: “Thôi, ông Nghè vinh quy bái tổ nhé!” và
nhìn tôi với đôi mắt trìu mến biết nói. Sau này có dịp ra Bắc
thường xuyên, và nhiều lần chia tay với Thầy Cô, nhưng tôi vẫn
nhớ mãi ánh mắt của Thầy trong buổi tiễn đưa hôm ấy, mà nói
như Thâm Tâm là “Sao có tiếng sóng ở trong lòng?”.
Năm 2007, tôi may mắn được Hội đồng Chức danh Giáo sư
Nhà nước công nhận Phó Giáo sư Văn học. Dịp này tôi có đến
thăm Thầy Cô, cô bảo: “Năm nay nhà ta được hai Phó Giáo sư”.
Cùng năm này ái nữ của Thầy Cô là Nguyễn Thị Phương Hoa
được phong Phó Giáo sư Giáo dục học. Cô nói “nhà ta” bởi từ
lâu, Thầy Cô xem tôi như là con cái trong nhà và các con trai,
con gái của Thầy đều coi tôi như là anh cả. Mấy lần nhà Thầy tổ
chức đám giỗ ông bà nội, các con của Thầy bảo tôi: “Anh có
nhiệm vụ lo hương hoa lễ lạt trên ban thờ ông bà và tiếp khách cùng với
Thầy, còn việc hậu cần thì đã có chúng em”. Do ở tại nhà Thầy nên
có vài lần, tôi có dịp hầu trà và dự tiệc liên hoan nhân lớp đại
học Văn (khoá 1954 – 1957) của Thầy họp lớp. Tôi mới thấy, các
vị dù đã ở tuổi “cổ lai hy”, nhưng khi họp lớp vẫn sôi nổi, rôm
rả và trẻ tráng lắm. Các cụ thật lạc quan! Lớp trẻ chúng tôi chưa
chắc được như thế.
Ba năm trước, con gái của tôi lấy chồng là dân Hà Nội gốc.
Lễ cưới được tổ chức ở hai nơi: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà
Nội. Nhà trai vào Sài Gòn đón dâu về Hà Nội, một tuần sau mới
ra mắt họ hàng, bè bạn. Dĩ nhiên là vợ chồng tôi định cùng với
vài người trong thân tộc phải có mặt tại Hà Nội. Gọi điện thoại
trao đổi với Thầy, Thầy bảo: “Không cần phải đi ra nhiều người, tốn
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kém lắm. Chỉ vợ chồng Lý ra là đủ. Ở đây đã có Thầy Cô rồi. Đại diện họ
nhà gái như thế là đủ”. Chúng tôi nghe lời Thầy. Thế là Thầy Cô
phải mất hai hôm cùng với vợ chồng tôi đến nhà trai để dự lễ
cưới. Kể lại chuyện này là để nói lên thâm tình của Thầy Cô đã
dành riêng cho gia đình tôi. Thầy đã xem các con tôi như là con
cháu ruột rà của Thầy, thường động viên, khuyên nhủ, bảo ban
các cháu, chẳng khác gì các cháu nội, cháu ngoại của Thầy Cô.

BIỆN MINH ĐIỀN

GS. NGND. NGUYÔN §×NH Chó Vμ NH¢N C¸CH NG¦êI THÇY
*

Biện Minh Điền

***
Nhờ gần gũi và thường xuyên liên lạc với Thầy nên có
nhiều kỷ niệm về Thầy, với gia đình Thầy. Ở đây, tôi chỉ ghi lại
vài mẩu chuyện nhỏ mà thôi.
Thầy tôi là thế: Sống trong sáng, giản dị, chân tình, nhân
hậu với tất cả mọi người.
Riêng với tôi, Thầy mãi mãi là một vị Ân Sư. Thầy là “TIM
ĐÈN” (炷) luôn luôn toả sáng để tôi, thế hệ chúng tôi, và
những lớp thế hệ học Văn, dạy Văn nối tiếp noi theo.
Tp. HCM, tháng 7 – 2010

Tôi may mắn được gặp thầy vào năm 1980. Hồi đó, trường
Đại học Sư phạm Vinh - nay là Đại học Vinh mời thầy cùng
GS. Nguyễn Đăng Mạnh (thầy Mạnh nguyên là cán bộ cũ của
khoa Ngữ văn) vào giảng dạy chuyên đề cho lớp Cao học khóa
IV. Thầy giới thiệu với chúng tôi: “Tôi chỉ là người học trò nhỏ,
từng cắp cặp theo các giáo sư Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh
Tường, Đặng Thai Mai, Nguyễn Bách Khoa,... Mong làm sao
trao đổi được với các anh chị một đôi điều có ích”. Một thầy giáo
thật “điển trai”, nhân hậu với lời tự giới thiệu khiêm nhường,
rồi bài giảng, cách truyền thụ, giọng nói, tất cả gợi cho chúng tôi
ấn tượng thật thích thú, dễ chịu ngay tự buổi đầu. Từ đấy tôi
chú ý đọc kỹ hơn các bài viết của thầy Chú - người có cái tên
mang nghĩa “bấc đèn” (炷) - dù có nhỏ nhoi, bình dị nhưng là
tâm, là tim, là nguồn của ngọn lửa tỏa sáng...
***
Nói đến GS. Nguyễn Đình Chú, trước hết là nói đến một
nhà giáo mẫu mực, thủy chung gắn bó với ngành giáo dục, một

*

PGS.TS. Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Vinh.
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người thầy, một nhân cách đẹp. Viết về thầy trong tư cách của
một người học trò, tôi (và có lẽ cả thế hệ học trò chúng tôi)
không thể không bị ám ảnh bởi các bài viết như vắt ra từ can
tràng của thầy về những người thầy không chỉ “vang bóng” một
thời, mà còn mãi mãi: Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường,
Cao Xuân Huy, Trần Văn Giàu, Đặng Thai Mai,... - “những thầy
giáo là những ông trùm văn hoá, ông trùm khoa học cho đất
nước, không chỉ làm sáng danh thời đó mà cả với muôn thuở
non sông..." 1. Cũng có thể nói như thế được chăng về thế hệ
của thầy với những gương mặt sáng giá (những người thầy vừa
trực tiếp, vừa gián tiếp của tôi): Nguyễn Trung Hiếu (1922 1995), Trần Đình Hượu (1927-1995), Phan Ngọc, Nguyễn Tài
Cẩn, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Đăng Mạnh, Hoàng Ngọc
Hiến, Trần Đình Sử, Phạm Đức Dương, Nguyễn Quang Hồng,...
***
Đã có những thế hệ vàng mười kế tiếp trong nghề thầy
giáo. Đến lượt thế hệ chúng tôi, liệu có kế tiếp được? Thật khó
nói! Càng bị ám ảnh từ những bài viết của thầy, càng “nghĩ ra lại
thẹn”... Sự tiếp nối liền mạch tương xứng giữa các thế hệ học
trò, giữa các thế hệ những người làm thầy (dạy học), từ lớp
chúng tôi về sau, dường như đang có nguy cơ gián đoạn. Làm
sao mà không thẹn, buồn, lo?...
***
Trong tư cách một nhà khoa học, người làm lịch sử văn học,
GS. Nguyễn Đình Chú đã dày công tìm hiểu, cố gắng bao quát

1

Bài phát biểu của GS.NGND. Nguyễn Đình Chú tại lễ kỷ niệm 55 năm
trường ĐHSP Hà Nội (11/101951 - 11/10/2006).
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nhiều hiện tượng không phải không phức tạp, thậm chí quá
phức tạp, lắm ý kiến trái chiều của văn hoá, văn học Việt Nam,
văn hoá phương Đông. Có thể thấy ở đây, nhà nghiên cứu luôn
giữ một thái độ cẩn trọng, khách quan, không cực đoan cố nói
lấy được, mà quyết tìm cho thấu giá trị để đời, nhất là những giá
trị nhân văn, nhân bản của các hiện tượng văn hóa, văn học dân
tộc, sớm giới thiệu, truyền thụ nó cho đông đảo công chúng độc
giả. Công lao của thầy ở phương diện này, bao lớp học trò làm
sao mà quên được!
Tôi nhớ lời thầy Mạnh (GS. NGND. Nguyễn Đăng Mạnh):
“Ngày nay học thuyết nhiều, chủ nghĩa lắm, phương pháp luận
cũng đủ loại... Tôi cho rằng không nên rẻ rúng bất cứ học thuyết
nào, phương pháp nào, miễn là chúng có ích, hoặc nhiều, hoặc
ít, cho việc nhận thức ngày một đầy đủ hơn đối tượng nghiên
cứu của mình” 2. Điều đáng tiếc là, không ít trường hợp do sính
lý thuyết mới hoặc chạy theo “mốt” mà xem thường nội dung
(cái được biểu đạt) trong văn học, nhất là những nội dung về lẽ
sống, đạo lý, về đất nước, nhân dân, về chuyện làm người giữa
xã hội, nhân quần...(!). Cảm hứng về đất nước, dân tộc, về cách
mạng cạn nguồn rồi sao, mà văn chương, nghệ thuật, học thuật
hiện nay viết về nó mỏng thế? Có vẻ như người ta tránh loại đề
tài này (?). Cứ nhìn vào thơ ca, nhạc, họa, vào danh mục các đề
tài luận án Tiến sĩ, luận văn Thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp đại
học trong các trường đại học thì sẽ rõ. Có một thực tế là, các
hiện tượng văn học yêu nước và cách mạng ít được màng tới,
thậm chí bị rẻ rúng. Với thầy Chú thì khác.

2

Nguyễn Đăng Mạnh, Con đường đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn, Nxb
Giáo dục, Hà Nội, tr.5.
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Từ rất sớm, Nguyễn Đình Chú đã quan tâm đến loại văn
chương này. Cho đến nay, thầy vẫn kiên định một quan điểm,
nó là loại thơ văn có giá trị đặc biệt, mang tình cảm lớn của
thời đại, là một hiện tượng xã hội - thẩm mỹ có sức hấp dẫn
riêng, nhưng phải có cách tiếp cận khoa học, sát đúng với đặc
thù của nó mới có hy vọng chiếm lĩnh nó. Không thể không
thấy rằng “mỗi lần tiếp xúc với văn thơ cách mạng quá khứ,
chúng ta lại như được gặp lại cha ông mình thuở trước.
Chuyện là chuyện văn chương nhưng trước hết vẫn là chuyện
đất nước, con người. Ở đây có bao nhiêu xót xa, tủi hận, bao
nhiêu lúng túng, quằn quại, thất bại nhiều hơn thành công.
Nhưng trước hết vẫn là những cố gắng, những tâm huyết,
những hy sinh cao cả, cảm động” 3...
Văn chương là tâm huyết, là nỗi lòng, chữ tâm kia mới bằng
ba chữ tài, phải trên cơ sở của gốc rễ trữ tình, là chuyện của đất
nước, con người, chuyện của nhân văn, nhân bản... Tư tưởng và
cái nhìn quán xuyến của Nguyễn Đình Chú trong tiếp cận,
chiếm lĩnh các hiện tượng văn học, văn hóa chính là ở đây. Tôi
hiểu vì sao thầy rất tâm đắc với lời bình của Mộng Liên Đường
chủ nhân về Truyện Kiều, về Nguyễn Du - “người có con mắt
trông thấu sáu cõi, có tấm lòng nghĩ tới nghìn đời”. Tôi tin,
nhiều thế hệ học trò khó có thể quên các khái quát xác đáng của
thầy, về Nguyễn Đình Chiểu - nhà thơ trữ tình đạo lý; Nguyễn
Khuyến - nhà thơ nhân bản; Tú Xương - con người của bi kịch,
tâm, tài gắn bó với vận nước, vận dân, không chịu để dòng đời
cuốn vào ô uế; Tản Đà - một cá tính độc đáo, một nhân cách
thanh cao; Phan Bội Châu - nhà văn, nhà văn hoá lớn, luôn sôi
3

Nguyễn Đình Chú, Sức sống của một thời đại - bài giới thiệu Thơ văn yêu nước
và cách mạng đầu thế kỷ XX (1900 - 1930), Nxb Văn học, Hà Nội, 1972, tr.29.
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trào nhiệt huyết trên từng trang viết về quốc dân, đồng bào; Cao
Xuân Huy - sự im lặng của núi; Trương Tửu - con người “với bao
nhiêu vinh quang và cũng với bao nhiêu nhọc nhằn”, v.v...
Với Nho giáo, Phật giáo, chủ nghĩa Marx, các triết thuyết và
Sự áp đảo của phương Tây đối với phương Đông trên phương
diện văn hóa, tinh thần truyền thống, rồi nhiều hiện tượng văn
hóa, văn học khác của Việt Nam, từ lịch sử văn học, vấn đề
phân kỳ văn học, các phạm trù văn học trung đại, hiện đại, các
trào lưu, khuynh hướng văn học, chương trình ngữ văn trong
học đường, đến các tác gia, tác phẩm văn học cụ thể (Nguyễn
Dữ với Truyền kỳ mạn lục; Nguyễn Du với Truyện Kiều; Nguyễn
Công Trứ với cái tôi cá nhân; Nguyễn Đình Chiểu với ý thức
dân tộc, tình thương dân và đạo lý làm người; Tú Xương với
tiếng cười, nỗi đau và những cách tân nghệ thuật; Hoài Thanh
với Thi nhân Việt Nam; Phạm Quỳnh với những lời bàn về tiểu
thuyết; Cao Xuân Huy với khái quát “chủ toàn”, “chủ biệt”
trong khu biệt văn hóa Đông, Tây; Trần Đức Thảo với năng lực
tư duy trừu tượng khoa học kiệt xuất; Nguyễn Đức Vân với
những nỗ lực âm thầm và đóng góp không nhỏ cho việc sưu
tầm, dịch thuật, giới thiệu quan niệm văn chương của người
xưa, v.v...), GS. Nguyễn Đình Chú đều có những phân tích, luận
giải, tường thuyết kỹ lưỡng. Đặc biệt, các trò học được rất nhiều
ở thầy đức tin và thái độ bình tĩnh, công bằng trong đánh giá
các hiện tượng văn hóa, văn học quá khứ. Nếu đối tượng có bị
phủ ố màu do sự khắt khe, chưa rõ, hoặc cực đoan của người
đời, thì cũng tìm cách gạn đục khơi trong, và như đã nói ở
trước, quyết tìm cho được giá trị, ý nghĩa văn hóa, nhân văn để
đời của nó. “Văn như kỳ nhân”! Tôi nghĩ, cổ nhân có thừa kinh
nghiệm để đúc rút điều này, không chỉ đối với chủ thể của các
tác phẩm do họ sáng tạo nên, mà còn đối với cả người nghiên
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cứu về các chủ thể - sáng tạo ấy! Thiếu nhiệt huyết và trách
nhiệm với tấm lòng tri ân sâu nặng tiền nhân thì chắc chắn người
viết không thể có những trang viết chí tình, chí nghĩa đến thế.
***
Trong đời sống thường nhật, cũng vậy. Nói đến thầy Chú
là nói đến một tấm lòng bao dung, rộng mở, tràn đầy tình
thương yêu. Chưa bao giờ tôi thấy thầy chê trách học trò (nhất
là học trò thời nay dễ có điều để chê trách) trước mặt người
khác; trái lại, chỉ có khen. Trò nào có được bài viết hay, trò nào
có cuốn sách chất lượng vừa ra, thầy đều mừng khôn xiết và kịp
thời động viên, chia xẻ...
Thật may mắn, lần thứ hai, từ 1994, tôi được trực tiếp làm
học trò của thầy. Ấn tượng buổi đầu về thầy càng được củng cố,
khẳng định. Tổ ấm của thầy trên tầng cao chót vót - tầng 5, khu
Đồng Xa, Hà Nội. Nhớ một thời khốn khó, “giá chợ đen
nghoảnh mặt với tiền lương” (trước sau những năm 80 của thế
kỷ XX), chức - phận càng thấp thì ở càng cao, nhất là với các
thành phần “viên” như giáo viên, giảng viên, nhân viên. Căn
phòng đơn sơ, nghèo nàn, nhưng thật thoáng, thực sự trở thành
mái ấm không chỉ riêng cho gia đình thầy mà còn cho cả những
đứa học trò nghèo như chúng tôi. Có những NCS từ miền Nam
xa tắp, ra Hà Nội làm luận án Tiến sĩ, hoàn cảnh khó khăn, thầy
đề nghị về tá túc tại “nhà” thầy mà viết luận án. Trò không thể
từ chối lời mời hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu thương rất mực
của thầy. Không hiểu cách ứng xử văn hoá đầy tình thương của
thầy “lây” sang cô Thâm - phu nhân của thầy (vốn là ái nữ của
nhà Hán học uyên thâm Nguyễn Đức Vân), hay ngược lại, từ cô
Thâm “lây” sang thầy, mà cả nhà có lối sống văn hoá tuyệt vời
đến thế. Ấm áp và hết sức gần gũi.
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“Kính nhi viễn chi”! Không, trò dễ gần thầy lắm, thậm chí
có thể suồng sã, “trạng” với thầy thoải mái. Có lần, thầy và cô
vào Vinh, vợ chồng tôi và một cặp vợ chồng Cao học còn rất trẻ,
tập hợp thành 3 cặp vợ chồng thuộc 3 thế hệ cùng “điểm tâm”
buổi sáng. Tôi thách đố mọi người: trong rất nhiều cặp đôi cùng
dự tiệc, làm sao để nhận ra được đâu là cặp vợ chồng đích thực?
Mỗi người trả lời một cách. Tất cả đều trật khấc! Tôi đưa ra đáp
án: trong rất nhiều cặp đôi cùng dự tiệc, ở từng cặp, nếu thấy
người phụ nữ gắp thức ăn cho người đàn ông, thì đấy là một cặp
vợ chồng mới cưới; Nếu thấy người đàn ông gắp thức ăn cho
người phụ nữ, thì đấy là một cặp “bồ”; Còn mạnh ai nấy gắp, thì
đấy là một cặp vợ chồng đích thực, không thể chối cãi! Vậy là ở
đây, không có cặp vợ chồng nào đích thực cả (!). Thầy Chú thốt
lên: “Trời đất! Một đúc kết cả đời người”! Đáp án của tôi và “tổng
luận” của thầy khiến cô Thâm phản đối quyết liệt, rằng: “như tôi
và ông Chú đây không bao giờ như thế”! Rằng, “suốt bao nhiêu
năm, ông Chú đi đâu, trừ trường hợp bất khả kháng, tôi theo
đấy, để chăm chút, “ba cùng”... Làm gì có chuyện mạnh ai nấy
gắp”!... Thầy trò được một phen vui đáo để!
Có lần tôi kể cho thầy nghe, khi nghệ sĩ Trần Hiếu nhận
danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, phóng viên hỏi nghệ sĩ: xin ông
cho biết cảm xúc của mình? Trần Hiếu trả lời: “Tôi chỉ sợ rằng,
khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân rồi, nghệ sĩ chẳng thấy
nhân dân đâu, và ngược lại, nhân dân cũng chẳng thấy nghệ sĩ
đâu”! Thầy rất khoái điều này và có những nhận xét thâm thúy
về các danh hiệu có định ngữ là nhân dân.
Nhân dân là ai? Với thầy, nhân dân là những “kiếp đời bé
mọn” (chữ dùng của Nguyễn Đình Chú), là học trò. Hạnh phúc
biết bao cho Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đình Chú
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khi mà hai bên, nhà giáo và nhân dân không những luôn luôn
nhìn thấy nhau, mà còn sống trong nhau, cho nhau và vì nhau.
Mối quan hệ hai chiều giữa nhà giáo và nhân dân ở đây luôn
đầy ắp những tình cảm sáng trong, tha thiết, ấm nồng.
Có một nhân cách người thầy như thế. Có lẽ đây là lý do
khiến cho thầy tôi trẻ mãi, đẹp mãi. Đã ngoài bát tuần, thầy vẫn
phong độ như thể ba mươi năm về trước, ngày thầy cùng thầy
Mạnh vào Vinh (1980). Mừng lắm!
***
Tôi hẹn với Nguyễn Công Lý (PGS.TS, hiện công tác tại Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố
Hồ Chí Minh) và Lệ Thanh - người đẹp xứ Tuyên (TS, hiện công
tác tại Tuyên Quang) và vài bạn nữa sẽ cùng nhau tụ họp tại
căn phòng tầng 5 - khu Đồng Xa, Hà Nội (thầy cho tôi biết sẽ
giữ mãi nguyên trạng căn phòng này, không bán, vì nó có biết
bao nhiêu kỷ niệm ấm lòng) để mừng SƯ PHỤ giải hạn 99.

Vinh, tháng 8 – 2010

VÉN MUèN §¦îC HäC THÇY
Vũ Tiến Kỳ*

Mãi năm 27 tuổi, năm 1970, tôi mới may mắn được đặt chân
vào ngưỡng cửa trường đại học. Đó là Trường Đại học Sư phạm I
Hà Nội (ĐHSP I) nơi tôi học tập, rèn luyện 4 lần, cộng lại 6 năm
3 tháng, được nhà trường cấp cho 2 tấm bằng và một cái vốn
kiến thức văn chương nho nhỏ để lập nghiệp. Năm ấy, tôi đang
công tác tại Phòng Giáo dục Vũ Thư, Thái Bình thì Trưởng
phòng Đỗ Hữu Thuân gọi lên. Ông nói:
- Năm ngoái, Ban lãnh đạo Phòng cho cậu đi Liên Xô học
lớp tật học, cậu không đi. Chúng tớ biết tỏng lý do rồi! Bây giờ
có chỉ tiêu đi học Văn ở ĐHSP1 Hà Nội, cậu có đi không?
Nghe thấy thế, tự nhiên trong tôi có cảm giác vừa bâng khuâng
vừa vui sướng nhưng vội kìm lại được. Ước mong theo đuổi văn
chương của tôi lâu nay bây giờ mới có thời cơ. Tôi vội thưa:
- Bác cho em đi học thì tốt quá!
*

Thạc sĩ, NGƯT, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nam Phù Cừ
tỉnh Hưng Yên, đã nghỉ hưu.
Địa chỉ: xóm Chợ Gạo, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: - 0321.3556.110 - 0167.9853.966
Email: vutienky08@gmail.com
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- Nhưng chỉ còn 10 ngày nữa là thi. Vừa làm hồ sơ, vừa ôn
tập để đi thi, cậu có đảm bảo đỗ được không?
Im lặng một lúc, ông nói:
- Chỉ tiêu này là do một cậu ở Quỳnh Phụ bỏ cuộc nên Sở
phân cho Vũ Thư. Cho cậu nghỉ 15 ngày để ôn và thi. Thi xong,
sang cơ quan tiếp tục tổ chức cho giáo viên học hè. Việc của
Phòng cậu bàn giao lại cho anh Cuông. Hai ngày nữa phải nộp
hồ sơ đấy! Khẩn trương lên!
Tôi mừng và lo, chỉ biết “vâng” một tiếng rồi vội vàng chào
Trưởng phòng bước ra mà quên không bắt tay ông. Tôi hối hả
đạp xe trên chặng đường hơn 60 cây số từ nơi sơ tán về quê nhà
Hưng Yên để xin chứng thực của Uỷ ban Hành chính xã vào lý
lịch. Hôm sau, lại choàng tấm vải màn nhuộm màu phòng
không đi từng ấy cây số sang nộp hồ sơ cho Phòng Tổ chức Sở
Giáo dục đang sơ tán tại xã Đông Dương, huyện Đông Hưng
đúng hạn. Kỳ thi ấy, tôi như người “vượt cạn”, cũng may mà
qua cửa Vũ. Mừng thì mừng nhưng hú vía vì liều, có ôn tập đâu
mà dám đi thi!
***
Ở ĐHSPI HN ngày đó, tôi biết Khoa Văn là khoa có nhiều
thầy giỏi. Nhưng trong hai năm học, thứ nhất và thứ hai, tôi
mới được nghe bài giảng của quý thầy Bùi Văn Nguyên, Trương
Chính, Trần Xuân Đề, Đái Xuân Ninh, Đỗ Hữu Châu, Lê Biên,
Thành Thế Thái Bình… Đôi lần, tôi còn được nghe thầy Nguyễn
Lương Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường nói chuyện trong các
cuộc mít tinh, được nghe thầy Lê Trí Viễn - Chủ nhiệm khoa
ngoại khoá về kinh nghiệm biến quá trình đào tạo thành tự đào
tạo, về cách làm một bài kiểm tra Văn. Tôi nói với anh Nguyễn
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Xuân Hoa, nguyên Trưởng phòng Giáo dục huyện Kiến Xương
cùng học một lớp với tôi:
- Anh em mình đang công tác, quen nói hơn viết, còn lâu
mới xoá được nếp cũ. Các thầy nói như viết, mình theo được tốn
cơm lắm ông ạ!
Qua các anh chị sinh viên năm thứ ba, thứ tư, tôi biết khoa
Văn ngày đó còn các thầy giỏi như thầy Nguyễn Đình Chú,
Nguyễn Đức Nam, Huỳnh Lý, Nguyễn Trác, Nguyễn Đăng
Mạnh, Nguyễn Hoành Khung, Nguyễn Văn Hạnh, Bùi Văn Ba,
Phùng Văn Tửu, Nguyễn Hải Hà, Đỗ Xuân Hà và các cô Đặng
Thanh Lê, Đặng Anh Đào,… Nhất định tôi sẽ được nghe các
thầy, các cô giảng bài. Nếu các thầy cô không dạy ở lớp tôi, tôi
sẽ xin vào các lớp khác để được nghe giảng. Thế nhưng, ước
nguyện đó của tôi bị gián đoạn, bởi tháng 5 – 1972, tôi lên
đường nhập ngũ.
***
Sau chiến thắng 30 – 4 – 1975, những sinh viên chưa học
hết chương trình đại học như tôi lần lượt về trường tiếp tục
công việc đèn sách. Tháng 1 – 1976, tôi được Khoa tiếp nhận trở
lại học tập. Khoác ba lô về khoa nhận lớp hôm trước, hôm sau
lên lớp nghe thầy Nguyễn Đình Chú giảng về tác gia Nguyễn
Đình Chiểu. Sau 4 năm 8 tháng xa giảng đường, buổi học ấy
thật ấn tượng trong cuộc đời đi học của tôi. Thầy bước vào lớp,
chúng tôi đứng dậy chào Thầy. Nhìn khắp phòng học, thấy một
loạt màu xanh quân phục, Thầy tươi cười hỏi tên, quê quán, đơn
vị từng người một. Thầy nói:
- Khoa và các thầy luôn mong các bạn trở về tiếp tục học
tập. Tôi biết có bạn mãi mãi không về.
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Ngừng lại, im lặng, một lúc sau, đôi mắt Thầy chớp chớp,
giọng Thầy trầm hẳn xuống:
- Ngày trở lại trường là ngày vui, thầy trò mình phải làm cho
ngày mai vui hơn hôm nay. Xin cảm ơn các bạn! Thôi ta vào bài!
Những câu cuối cùng, giọng Thầy rưng rưng, chúng tôi
cũng xúc động. Giờ giảng bắt đầu. Cả lớp im lặng nghe và ghi.
Thầy giảng về quan điểm văn chương của Nguyễn Đình Chiểu,
về giá trị thơ văn của ông qua Lục Vân Tiên, qua thơ văn yêu
nước và Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc. Tôi thấy toàn những điều mới
lạ. Nhìn lại những gì tôi truyền đạt cho học sinh cấp II trước đây
quả là sơ sài và nông cạn. Đến nay, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh
Thầy, từ đôi mắt chớp chớp đến giọng nói trong và ấm. Thầy
mượn cụm từ “khổ nhục nhưng vĩ đại” của Thủ tướng Phạm Văn
Đồng để giảng Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc thật sâu sắc và dễ hiểu.
Trên đường từ giảng đường về nhà A7, anh Ngạn, quê ở Nam
Định, cũng là cán bộ đi học, hỏi tôi:
- Ông Kỳ, hôm nay thầy giảng, ông nhớ gì nhất?
Tôi nghĩ một lát rồi nói:
- Mình chỉ nhớ có 4 chữ: “khổ nhục” và “vĩ đại”. Nhớ 4 chữ
này là nhớ hết bài giảng của Thầy.
Ngạn đồng ý và vỗ lưng tôi: “Tuyệt thật!”. Qua bài giảng
đầu tiên của Thầy, tôi rút ra được bài học bổ ích cho mình là:
người giáo viên giảng dạy hoặc nghiên cứu văn học ít nhất phải
hiểu lịch sử và biết xử lý phương pháp lịch sử khi phân tích tác
giả, tác phẩm văn chương.
Năm 1977, tôi ra trường, được phân công về Trường Sư
phạm 10+3 Hải Hưng công tác. Lúc đó tôi cho mình gặp vận
không may. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình lúc ấy thật không
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may nhưng cũng được một cái may lâu dài. Không may bởi vì
Trường Sư phạm 10+3 cách nhà 25 km. Những năm 70, nhất là
từ năm 1978 trở đi, “ông anh lớn” phía Bắc cắt viện trợ, rồi chiến
tranh biên giới nổ ra, kinh tế nước ta đã khó khăn sau 30 năm
khói lửa càng khó khăn hơn. Theo dân gian để làm kinh tế gia
đình, người có đồng lương bé tí như tôi cần có ba điều kiện:
Thứ nhất có đất tăng gia,
Thứ nhì gần vợ, thứ ba chức quyền.
Điều kiện thứ nhất, thứ ba tôi không có. Bây giờ trông vào
điều kiện thứ hai cũng không nốt. Công điểm một mình vợ tôi
làm, 7 lạng thóc một công, thu hoạch chẳng đáng là bao. Rau
cháo thêm vào may mới lo nổi bữa sáng, còn bữa tối chạy đâu?
Cả nhà trông cả vào 58 đồng tiền lương của tôi. Xa nhà mọi thứ
đều tốn kém. Ăn tiêu dè xẻn lắm, vài tháng mới tiết kiệm được
dăm đồng gửi về giúp vợ. Dạy học gần nhà, cơm ngô, cơm khoai
vợ nấu, kham khổ chẳng ai biết đấy là đâu, thêm cặp với vợ con
cho chúng đỡ khổ. Xa nhà, hàng hoá đắt đỏ, rồi vui bạn vui bè, 58
đồng cũng hết. Tôi còn phải lo cho 5 “toa tầu” của tôi sao cho
chúng ngày hai lần bát đũa, gọi là có “bữa cơm”, khỏi lép dạ dày.
Rồi chúng còn phải cắp sách đến trường, học hết phổ thông, rồi
học lên, ít nhất cũng trung cấp, cử nhân bằng con cái người ta.
Đôi vai tôi còn nặng gánh lắm! Đường xa nghĩ nỗi sau này mà
kinh! Đó là cái không may mà tôi gặp phải khi mới ra trường.
Còn cái may? May là tôi được về giảng dạy ở một trường sư
phạm cấp tỉnh. Những điều các thầy cô dạy được đem ra thi
thố, biết mình khá chỗ nào, kém chỗ nào để mà bù đắp, sau này
sẽ được học lên. Không ngờ, năm học sau, trường yêu cầu 8 giáo
viên chúng tôi đi học Sau đại học. Thế là tôi được gặp lại các
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thầy, các cô trong khoa, được nghe các thầy giảng bài. May hơn
cả là tôi được GS. NGND. Nguyễn Đình Chú trực tiếp giảng dạy
và hướng dẫn viết Luận văn tốt nghiệp.

để xác định giá trị một vấn đề nào đó của văn học, văn hoá.
Những chìa khoá Thầy cho thật bổ ích. Đến nay, tôi đã tự mở
được những vấn đề nho nhỏ của hiện tượng văn hoá quê tôi.

***

***

Lớp Văn Sau đại học khoá 3 (1979 – 1981) ngày ấy có 40
người, do tôi làm lớp trưởng. Hai tháng đầu, các nhóm chuyên
ngành văn, ngôn ngữ, lí luận văn học, phương pháp vừa học
ngoại ngữ vừa học các chuyên đề chung. Sau khi nhận đề tài, lớp
chia thành từng lớp nhỏ do thầy hướng dẫn luận văn trực tiếp
giảng dạy. Nhóm văn học Việt Nam hiện đại có 5 người, tôi và
anh Nhu, cán bộ giảng dạy Khoa Văn, Đại học Sư phạm thành
phố Hồ Chí Minh được làm việc với thầy Nguyễn Đình Chú.

Thầy giảng về quy luật vận động của văn học dân tộc mà
chúng tôi thấy sáng thêm về những vấn đề cụ thể của triết học
cổ đại Trung Hoa, về Nho, Phật, Lão, về triết học Mác –
Lênin,…Thú thực với bạn đọc: tôi, một giáo viên tỉnh lẻ, gốc
nông dân lên Thủ đô học, năm 1996, tại lớp Chuẩn hoá Thạc sĩ
được nghe các Giáo sư triết học giảng bài, được tiếp xúc với
nhiều bạn học, có học vị hẳn hoi, từng học qua những lớp chính
trị cao cấp nhưng chưa thấy một ai trong số đó có tư duy triết
học tinh tế như Thầy giáo của tôi - Giáo sư Nguyễn Đình Chú.
Thầy giảng về quy luật văn học dân tộc, về tư tưởng triết học, tư
tưởng nhân dân trong các tác phẩm văn chương một cách nhẹ
nhàng, sâu sắc và thấm thía. Thầy không dùng nhiều ngôn từ
triết học mà vẫn thấy hiện diện những phạm trù triết học trong
đó. Qua Thầy, tôi mới thấy cá bơi trong nước, mặc dù ai cũng
biết cá và nước khác nhau. Vốn liếng Thầy cho ngày ấy, bây giờ
vẫn là của quý trong số những tài sản tri thức của tôi.

Cách đây 30 năm, nhiều thứ có thể quên nhưng một bài
thầy Chú giảng, tôi không bao giờ quên. Đó là bài tổng luận
Mấy vấn đề cơ bản của lịch sử văn học dân tộc mà tôi được học vào
đầu năm 1980. Đến nay, tôi vẫn nhớ từng ngày, từng phần Thầy
giảng. Mặc dù quyển vở ghi bài của tôi bằng giấy đen vừa thô
vừa ráp như giấy bọc hàng không còn nữa, vì qua mấy lần chạy
lụt, mục nát hết cả, nhưng tôi vẫn nhớ nội dung trong đó. Tôi
nhớ bài giảng của Thầy có 5 phần: Ngày 29–01–1980, Thầy giảng
phần 1: “4000 năm của lịch sử văn học dân tộc”; Ngày 26 – 2, Thầy
giảng tiếp về “Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết” và
phần 2: “Hai chủ đề lớn trong văn học dân tộc”; Ngày 20 – 3, Thầy
giảng phần 3: “Các quy luật vận động và kết tinh trong lịch sử văn
học Việt Nam”... Qua bài giảng, tôi mới hiểu muốn nghiên cứu
một vấn đề văn học, rộng hơn là văn hoá, chúng ta phải kết hợp
nghiên cứu giữa diện và điểm. Có thể từ diện để tìm điểm,
khẳng định điểm để khái quát về diện. Người nghiên cứu phải
biết vận dụng các phương pháp chuyên ngành ngoài văn học

***
Những năm 1979 – 1981, lương thực, thực phẩm không bán
tự do như hiện nay mà phân phối theo chế độ tem phiếu. Với
mười ba cân lương thực, nửa mì nửa gạo, vợ tôi thương chồng
cho ít khoai tây để đủ no mà thức đêm, đọc sách và viết luận
văn. Bê bát cơm lên, bọn tôi nói đùa với nhau: Ngày xưa Văn
Xương đế quân được hưởng lễ tam sinh mỗi khi ông Nghè
trúng bảng, nay chúng mình được vợ con dâng “tam liệt” cũng
là sung sướng. Nghĩa là vợ cho 3 thứ (gạo, mì, khoai) ăn vào sẽ
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không chết. Mặc dù khó khăn như thế nhưng tôi và các bạn tôi
học lớp Sau đại học khoá 3 vẫn cho là hạnh phúc. Chúng tôi học
như điên, học đến quên ngày, quên giờ. Nhà A10 không phòng
nào tắt đèn trước 12 giờ đêm. Anh Trần Đăng Suyền vừa học
vừa viết phê bình gửi đăng Văn nghệ. Tôi chưa đủ năng lực như
thế nên học theo cách của riêng mình. Đêm đêm, tôi tranh thủ
đọc thêm tài liệu mở rộng kiến thức, xem lại bài giảng của Thầy.
Ban ngày, những buổi không lên lớp chuyên ngành của mình,
tôi tranh thủ đi nghe các thầy cô giảng những chuyên ngành
khác. Nhưng buổi học như thế, tôi gọi đó là đi “nạp năng
lượng”. Tôi nghĩ, học như thế mình sẽ gặt hái được nhiều kiến
thức bổ ích giúp cho việc làm luận văn và cầm bút sau này. Tôi
đã học thêm về Lý luận văn học do thầy Bùi Văn Ba, thầy
Thành Thế Thái Bình dạy, học Văn học dân gian do thầy Đỗ
Bình Trị giảng, nghe cô Đặng Thanh Lê, thầy Bùi Văn Nguyên
giảng về Văn học trung đại Việt Nam, thầy Nguyễn Trác,
Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Hoành Khung giảng về Văn học
hiện đại, học Văn học Nga do hai thầy Nguyễn Hải Hà, Đỗ
Xuân Hà giảng, Văn học Trung Quốc do thầy Trương Chính và
thầy Lương Duy Thứ lên lớp, học Văn học phương Tây do thầy
Phùng Văn Tửu, cô Đặng Anh Đào dạy. Thậm chí, tôi còn theo
thầy Nguyễn Văn Tiến sang Trường Đại học Sư phạm Ngoại
ngữ nghe các thầy ở Viện Hán Nôm vào giảng về Nho, Phật,
Lão. Thấy tôi ban ngày ham đi nghe giảng, tối lại học quá
khuya, một sáng nọ, thầy Chú xuống sân tập thể dục, trông
thấy tôi, Thầy nhắc:
- Anh Kỳ học khuya quá! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!
Gia đình Thầy ở tầng 2, gian phía Đông nhà B3, nhìn xuống
dãy nhà lá M10 nơi chúng tôi đang ở rất rõ. Đèn sáng, đèn tắt
Thầy đều biết. Tôi không giấu Thầy được, chỉ biết: Vâng!
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Một hôm, khoảng 4 giờ chiều, cháu Đông, con trai út của
Thầy xuống phòng tôi. Đông nói:
- Chú Kỳ ơi! Bố cháu bảo mời chú với chú Nhu, 7 giờ tối lên
nhà cháu ăn cơm! Nhờ chú thông báo với chú Nhu hộ!
Nói rồi, Đông vụt chạy ra sân đá bóng với các bạn. (Cậu bé
mảnh mai, thông minh, đĩnh ngộ, mới ngày nào 12-13 tuổi, mà
giờ đây đã là một cán bộ có năng lực tốt đang công tác tại Bộ
Giao thông Vận tải với 3 bằng Cử nhân và 1 bằng Thạc sĩ ở nước
ngoài). Tôi chạy đi thông báo với Nhu. Nhu hỏi tôi:
- Mình có phải mua chút gì lên Thầy không hở anh?
- Chưa rõ lý do Thầy chiêu đãi bọn mình là gì thì không
nên. Mình là học trò, cũng là con, là cháu của cụ, mua quà mang
lên, Thầy mắng chết! Thôi, anh em mình lên đi!
Tối ấy, chúng tôi lên ăn cơm với thầy cô. Cô Thâm, vợ Thầy
nói với bọn tôi:
- Hôm nay, cô mua được cân thịt ngon, làm chút nem rán,
mời hai anh lên ăn cơm với Thầy cho vui!
Mâm cơm giản dị, ngoài món nem rán như cô nói, còn
thêm đĩa rau cải luộc và đĩa thịt ram. Thầy trò vừa nhâm nhi ly
rượu vừa nói chuyện. Không khí bữa cơm gia đình thật ấm
cúng, thân mật. Tôi đoán, vì thương học trò xa nhà, lại học hành
vất vả nên thầy cô mới tổ chức ăn tươi để bồi dưỡng bọn tôi.
***
Học xong lớp Sau đại học tôi xin về dạy ở một trường
Trung học phổ thông gần nhà, thực hiện khẩu hiệu “Hy sinh
đời bố, củng cố đời con”. Thế nhưng cái máu đam mê văn
chương vẫn theo đuổi, níu kéo, thôi thúc tôi đọc sách, soạn bài,
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viết tài liệu cho Sở, thi thoảng viết báo và gần đây dám cả gan
cầm bút viết sách. Viết sách nhưng không dám gửi biếu Thầy, sợ
Thầy buồn, cho rằng: “Chữ nghĩa mình dạy, anh Kỳ đánh rơi
hết cả”. Vả lại, cũng chỉ là những bài viết nho nhỏ, chưa nên
tấm nên món gì. Chưa thể báo công với Thầy được! Tôi vẫn
mong được sự chỉ bảo, giúp đỡ của Thầy để mình viết khá hơn.
Ba chục năm xa Thầy, tôi mới được được gặp Thầy 4 lần: Hai lần
trong kỳ hội Khoa, hội Khoá, một lần Thầy giảng bài cho lớp
Chuẩn hoá và một lần trong dịp Thầy về nói chuyện cho cán bộ,
sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên.
***
Năm 2006, Thầy về Hưng Yên, tôi đã nghỉ hưu được 3 năm.
Tiến sĩ Trần Mạnh Hiếu, Hiệu trưởng nhà trường gọi điện thông
báo cho tôi. Tôi vội phóng xe ra trường nghe Thầy nói chuyện.
Hôm ấy, khác với thói quen của tôi mỗi khi nghe giảng. Tôi vừa
nghe Thầy nói, vừa ngắm Thầy, ngắm nhiều hơn ghi. Tôi ngắm
một vị Giáo sư đã 80 tuổi mà vẫn khang cường, nhanh nhẹn, tóc
không mấy sợi bạc, da mịn hồng hào như da thanh niên, tiếng
nói vẫn trong và ấm như xưa. Thế là tôi nghĩ miên man mọi
chuyện. Tôi đoán hay là Thầy có phép luyện khí công cho
“trường sinh bất lão”? Chắc là không! Nhưng điều này thì đúng:
Thầy nhìn thấu lẽ đời. Xưa nay, những ai nhìn thấu lẽ đời, yêu
thương cao cả thì người đó khoẻ mạnh, sống lâu, trẻ mãi không
già. Thầy của tôi cũng thế. Phép luyện Trường Sinh của thầy là
thế. Mặc cho người đời làm những chuyện “thơ phản thơ”,
phản đạo, phản bạn, phản gì gì đi chăng nữa, Thầy vẫn là người
bao dung, thương yêu con người, thương yêu học trò, vẫn
chuyên tâm nghiên cứu khoa học cống hiến nhiều thành tựu
đáng giá cho nền văn hoá, văn học Việt Nam. Thầy trẻ khoẻ là
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vì thế. Gặp lại, thấy Thầy khoẻ mạnh là tôi mừng. Tôi ước giá
Nhà nước cho phép những người nghỉ hưu như tôi đi học thì
tốt biết mấy. Nếu được tiếp tục đi học, nhất định tôi sẽ thực
hiện lời khuyên của Thầy năm xưa, đi tiếp chặng đường học
vấn của mình, vẫn muốn được học Thầy và nhất là học được từ
Thầy phép luyện Trường Sinh.
An Tảo, 7- 2010
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VμI Kû NIÖM NGHÒ NGHIÖP KHã QU£N
VíI THÇY NGUYÔN §×NH CHó
Phạm Quang Trung* (*)

Tôi không có cái may mắn được giáo sư Nguyễn Đình Chú
trực tiếp đào tạo, nhưng trong tâm trí thẳm sâu của nhiều
người, ông luôn được xem là thế hệ đầu tiên của những người
thầy ngành văn mà bất cứ những ai làm công việc liên quan tới
văn học – văn chương trưởng thành sau những năm 1960 trong
đó có tôi cũng đều phải hàm ơn. Cái sự học, nhất là sự học trong
cái nghề đặc biệt như nghề nghiệp của chúng ta mang nhiều nét
lạ lắm, thường đi theo nhiều ngả, nhiều cách, đôi khi không ai
dám cả quyết là cách nào, ngả nào có thể hoàn toàn chiếm ưu
thế cả. Quyết định khi nào cũng nằm trong ý thức nơi người
học. Vì chính họ, chứ không ai khác, sẽ chủ động tiếp nhận tư
tưởng và tri thức từ nhiều nguồn, nhiều hướng khác nhau, rồi
qua sự trải nghiệm và sàng lọc dài lâu của từng cá nhân, rồi dần
dà biến thành tài sản tinh thần riêng của mỗi người trong tư
cách của một nhà khoa học đích thực.
Nói tới điều này, lòng tôi luôn trào lên một nỗi tri ân thật
khó diễn tả đối với thế hệ những nhà văn học tiền bối trong đó
*

PGS.TS. Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Đà Lạt.
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có giáo sư Nguyễn Đình Chú. Tôi nhớ mãi ấn tượng, dầu chỉ là
gián tiếp thôi, truyền đến từ cuộc Hội thảo về dạy văn do Bộ
Giáo dục phối hợp với Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm
I Hà Nội và Sở Giáo dục Hà Sơn Bình tổ chức vào thời kỳ đầu
của công cuộc Đổi mới, cụ thể là vào ngày 23/11/1987. Nói là gián
tiếp vì tôi không được tham dự mà chỉ biết tới qua sự phản ánh
khá đầy đủ, chi tiết và trung thực của Tạp chí Cửa Việt, phát
ngôn viên của Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Trị, số 1/1990.
Thời ấy, không khí Đổi mới sôi động lan tràn khắp nơi trên hầu
hết mọi lĩnh vực. Đó thật sự là một cơn lốc về tư tưởng, xáo trộn,
lật tung hết mọi thứ, kể cả những gì vốn bám sâu trong đầu óc
của mỗi người từ ngàn năm nay. Dạy và học văn – một trong
những dạng thức hoạt động tinh thần trọng yếu của xã hội
cũng bị cuốn vào đến như không thể nào cưỡng nổi. Góp mặt
trong cuộc hội thảo lần ấy toàn là những tên tuổi tiêu biểu cho
tinh thần đổi mới văn chương – văn học của cả nước. Nào
Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Đăng Mạnh; nào Nguyên Ngọc,
Nguyễn Huy Thiệp; nào Lại Nguyên Ân, Văn Tâm; rồi cả Hồ
Ngọc Đại nữa…, trong đó tôi thấy có tên ông. Trên 27 tham luận
được trình bày. Rồi được trao đổi, tranh luận thật cởi mở.
Những ý kiến phần nhiều chân tình và thẳng thắn, mới mẻ và
tâm huyết. Tôi đặc biệt lưu ý tới ý kiến của giáo sư Nguyễn
Đình Chú trong quan niệm văn chương nhất quán và dứt khoát
là phải quan tâm đến số phận con người, nhưng đó phải là con
người đa diện và đa dạng. Ông nói nguyên văn: “Mọi hoạt động
tinh thần của con người dù mang tính xã hội sâu sắc đến đâu
cũng liên quan đến thuộc tính tự nhiên, tính cá thể! Bỏ qua vai
trò của trực giác và vô thức là chưa hiểu nghệ thuật. Trực cảm
giúp chúng ta tiếp cận chân lý”. Khi đó, sự đề xuất, mà không,
phải nói là sự đề cao tính tự nhiên, tính cá thể nơi bản thể của con
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người ở ông là táo bạo và quả cảm lắm. Lại còn coi trọng vai trò
của trực giác, của vô thức trong sáng tạo nghệ thuật với sự khẳng
quyết đến không thể nào lay chuyển được. Thêm một lần táo
bạo và quả cảm! Thực lòng, ai cũng biết đó là những điều mấu
chốt trong tư duy nghệ thuật, rất đúng đắn và rất cần được thấu
triệt nếu còn mong muốn loại hoạt động đặc thù như văn
chương – văn học đi theo đúng lối, đúng đường. Không chỉ vào
lúc này mà còn cho mãi mãi... Nhưng chắc chỉ những người có
uy tín khoa học vững vàng như giáo sư Nguyễn Đình Chú mới
dám nói, và có thể nói to lên như vậy. Tôi đọc, hiểu và thấm thía
cùng ông. Rồi chừng 5 năm sau, trong sự hối thúc bởi nhu cầu
đổi mới tư duy văn học vốn được xem là nhân tố quyết định
hàng đầu trong đổi mới mọi hoạt động của các nhà văn và các
nhà văn học, tôi đã quyết định mở rộng, đào sâu triệt để ý
tưởng khai mở từ ông trong bài viết có tên Đổi mới quan niệm
nghệ thuật về con người.
Tôi cho rằng giai đoạn cách mạng và kháng chiến kéo dài
suốt 30 năm (1945 - 1975) đã tạo nên một mẫu người phổ biến
trong cuộc sống và trong văn chương phù hợp với yêu cầu cơ
bản của lịch sử là chiến thắng, bằng bất kỳ giá nào, kẻ thù của
dân tộc và tiến bộ xã hội. Câu nói của Hồ Chí Minh “Dầu phải đốt
cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết phải giành cho kì được độc lập" đã
trở thành quyết tâm và sức mạnh của hàng triệu người Việt
Nam. Không phải chúng ta không nhận biết được tính toàn
diện của bản chất người, tính đa dạng và phức tạp của quan hệ
người. Nhưng để tồn tại và chiến thắng, một số mặt trong bản
chất và quan hệ ấy, trên thực tế, đã nổi trội hẳn lên. Đó chủ yếu
là con người hiện thực, con người hành động, con người xã hội, con
người giai cấp, con người cộng đồng và con người phi thường. Làm
sao có thể khác được! Chiến tranh có quy luật riêng của nó.
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Muốn vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thời chiến,
con người cần sống một cách thực tế, không nên quá suy tư và
đa cảm, phải giản ước mọi ham muốn, không được mơ hồ về kẻ
thù, không được phép nghĩ nhiều tới lợi ích và nguyện vọng
riêng tây, và nhất là cần huy động mọi phẩm chất cao đẹp tiềm
ẩn trong bản thân mình. Vâng, đó là thực tế có thể ngặt nghèo
song không thể khác được. Tuy nhiên, từ sau toàn thắng 1975,
tình hình toàn cục trên đại thể đã hoàn toàn đổi khác. Giờ đây,
với nhà văn, cuộc sống đã mở ra những triển vọng cao hơn
cùng những đòi hỏi lớn hơn. Để đáp ứng những nhu cầu thẩm
mĩ mới của công chúng, văn chương cần trở về với đặc trưng
vốn có của mình, cần tuân thủ những “quy luật muôn đời” của
các kiệt tác trong lịch sử văn chương dân tộc và nhân loại. Đặc
biệt, bệnh đơn giản, một chiều trong quan niệm nghệ thuật về
con người nên sớm được chấm dứt. Đã đến lúc cần lưu tâm đến
tính toàn diện của bản chất người, tính đa dạng của quan hệ người.
Cùng với con người hiện thực, con người hành động, con người
xã hội, con người giai cấp, con người cộng đồng và con người
phi thường, nhà văn cần coi trọng thêm tới con người siêu việt,
con người tâm linh, con người tự nhiên, con người nhân loại, con
người cá thể và con người đời thường - những phương diện và
những quan hệ mà trước đây do nhu cầu của thời chiến đã
không được chú ý một cách thích đáng. Và một thập kỉ văn
chương vừa qua, trên thực tế, đã ít nhiều đi theo hướng này. Đó
là dấu hiệu thật đáng mừng.
Tôi cũng không quên khẳng định, song hành với sự đổi
mới trong quan niệm nghệ thuật về con người là sự thay đổi
trong phương thức biểu hiện nghệ thuật về con người. Ở đây hầu
như không hề có bất kì một trói buộc nào cả. Nhà văn có quyền
sử dụng mọi phương tiện nghệ thuật kể cả ước lệ, tượng trưng,
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huyền ảo, viễn tưởng... để đạt được mục tiêu sáng tạo của mình.
Nguồn học hỏi có thể từ nhiều phía. Có thể tiếp thu những biện
pháp thể hiện của các ngành nghệ thuật khác như thủ pháp
đồng biện của điện ảnh, tính tư liệu của báo chí... Cũng có thể
tiếp nhận những ảnh hưởng tích cực từ các trào lưu hiện đại
phương Tây như kĩ thuật “dòng ý thức” của Marcel Proust, tư
duy huyền thoại của Franz Kafka... Cần tạo nên sự đa dạng về
màu sắc thẩm mĩ, sự nhiều chiều về thời gian và không gian, sự
đa thanh về giọng điệu và âm hưởng. Từ đó, tôi đi tới lời kết
luận với sự khích lệ và mong mỏi có thể xem là da diết: “Rõ ràng,
hơn lúc nào hết, chân trời sáng tạo đang rộng mở trước nhà văn
với bao dự cảm tốt đẹp. Điều còn lại hết thảy tùy thuộc ở nhân
cách, tài năng và sức lao động của người nghệ sĩ. Sự khởi động đã
bắt đầu, tín hiệu thành công đang nhấp nháy, nhưng trang viết
để đời còn đang ở phía trước thúc giục, mời gọi người cầm bút
chúng ta”. Bài viết này của tôi đã nhận được sự chia sẽ rộng rãi
của nhiều đồng nghiệp lúc bấy giờ, và sau đó, tôi quyết định đưa
vào tập tiểu luận - phê bình văn chương đầu tiên của mình có tựa
đề Tiếp cận giá trị văn chương do Nhà xuất bản Thanh niên ấn
hành năm 1995. Nhờ tập sách duy nhất này, tôi được vinh dự gia
nhập Hội Nhà văn vào năm 1997. Có điều, không mấy người biết
rằng, bài viết đó cùng nhiều bài viết khác đứng trong nhiều tập
sách mang tên tôi vốn xuất phát từ những gợi ý quan trọng của
các nhà văn học hàng đầu như giáo sư Nguyễn Đình Chú. Vậy là,
công lao của những người thầy như ông đâu có nhỏ! Thế là từ
đó, cứ thấy bài viết nào mang tên ông là tôi đều đọc một cách say
sưa, nhất là đọc một cách kỹ càng. Nghĩa là đọc có suy ngẫm, có
vận dụng, và đặc biệt là có sáng tạo…
Chẳng hạn, bài viết Cần nhìn nhận đúng văn học thời kỳ 1930 –
1945 của ông in trong tập Nhìn nhận lại một số hiện tượng văn học
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có thể xem là một chuyên san gộp thu từ số 27 đến số 31 ra
tháng 7/1989 của Báo Người giáo viên nhân dân. Tôi đặc biệt xúc
động bởi những ý nghĩ nồng nhiệt sau của giáo sư Nguyễn
Đình Chú: “Phải cảm ơn Thời gian, cảm ơn cái quy luật cộng
hưởng nghệ thuật vốn là lạnh lùng nhưng có đủ bản lĩnh sắt đá
và khả năng biến chuyển khôn cùng để vượt lên trên mọi hoàn
cảnh, mọi thứ ấu trĩ, thô thiển, đơn giản hóa thị hiếu văn
chương”. Rồi cả những đoạn văn đầy tinh thần thức tỉnh – điều
tối cần thiết đối với những người dạy và học văn khi đó: “Ở đây
cũng chưa vội trách các nhà nghiên cứu… Nói riêng trong nhà
trường thì một câu nói khi giới thiệu thơ Tố Hữu: ‘Giữa bao
ngọn cờ sai lạc, lá cờ anh là lá cờ Đảng’, một đoạn thơ trong bài
Người đi tìm hình của nước: ‘Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp/
Giấc mơ con đè nát cuộc đới con. / Hạnh phúc đựng trong một tà áo
đẹp/ Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn… Lòng ta thành con rối/
Cho cuộc đời giật dây…’ của Chế Lan Viên đã một thời chi phối
khá đậm thầy trò trong cách nhìn nhận văn chương ‘tiền chiến’
không cách mạng này”. Tôi, và chắc không chỉ riêng tôi, làm sao
quên được hai đề xuất thấu đáo của ông: “1. Phải xử lý đúng
mối quan hệ giữa quan điểm chính trị và quan điểm văn
chương trong nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn chương; 2.
Phải từ một năng lực nhận thức sâu sắc về giá trị nhân bản, về
thế giới tâm linh vốn dĩ là rất phong phú, rất kỳ diệu của con
người để có năng lực nhận thức và đánh giá các hiện tượng văn
chương một cách hợp lý, khoa học hơn”.
Cũng nhờ những ý tưởng mới mẻ và cấp thiết của ông
cùng nhiều tác giả khác trong tài liệu kể trên, tôi có thêm nhiều
bằng cớ để củng cố và bổ sung nhằm đi tới hoàn thiện nhận
thức của bản thân về sự nghiệp Đổi mới văn chương – văn học.
Đã rõ là khái niệm đổi mới luôn hàm nghĩa khác biệt – khác biệt
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với cái cũ kỹ, lỗi thời trước đó. Bởi vậy, đổi mới bao giờ cũng đi
cùng với sự vượt thoát khỏi giới hạn của cái cũ, từ tinh thần đến
ngoại hiện. Muốn thế, không thể không nhận ra cái cũ ấy ra
sao? ở đâu? Rồi thái độ cần có trước cái cũ nên thế nào? Tất phải
xảy ra sự đụng độ giữa những quan niệm bị chi phối bởi những
cách nhìn khác nhau, kể cả đối nghịch nhau. Chưa khi nào cái
thật và cái giả, cái tiến bộ và cái lạc hậu lại va đập mạnh như
vậy. Không phải ở đâu mọi cái thật và cái tiến bộ cũng đều tỏ rõ
ưu thắng, nhưng khi đó, hầu như chúng luôn giữ ưu thế. Và,
thật dễ hiểu khi cái giả, cái lạc hậu thường quanh co, đưa đẩy,
lẩn tránh. Cũng cần thấy sự xuất hiện khá sớm trong đời sống
văn chương và văn học thời Đổi mới xu thế nhìn nhận lại giá trị
một số tác giả, tác phẩm, trào lưu được xem là có vấn đề trước đó.
Vào thời ấy, công lý được đề cao hơn, công bằng được quan tâm
nhiều hơn, và công tâm luôn được đặt ra và luôn được thử thách.
Muốn thế, ngoài lương tri còn đòi hỏi lòng can đảm - can đảm
nói thẳng những điều mình tin, và can đảm đấu tranh cho sự thật
và lẽ phải cần bảo vệ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều hội thảo,
hội nghị văn học mở ra ở khắp trong Nam ngoài Bắc, trên mặt
báo cũng như ngoài đời sống. Xem ra, người trong và ngoài giới
đều quan tâm, nhất là đều muốn tỏ bày chủ kiến và thái độ.
Thế là, tôi cầm bút viết bài Xu hướng nhìn nhận lại một số hiện
tượng văn chương thời kỳ đầu Đổi mới và quyết định lấy sự kiện
nêu trên làm trung tâm. Tôi cho rằng, để đánh giá lại một số
hiện tượng văn chương trong những giai đoạn trước, nhiều
cuộc hội nghị, hội thảo văn học được tổ chức, thu hút hàng trăm
nhà văn, nhà khoa học, nhà quản lý văn nghệ. Tiêu biểu như
cuộc Hội thảo về Vũ Trọng Phụng diễn ra tại Thành phố Hồ Chí
Minh ngày 6 tháng 12 năm 1987, cuộc Hội thảo về văn chương
Tự lực văn đoàn tổ chức ngày 27 tháng 5 năm 1987 tại Hà Nội…
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Trong không khí đó, nhiều chuyên luận, chuyên đề, chuyên san
đã xuất hiện, có thể kể tới Thơ mới, những bước thăng trầm (1988)
của Lê Đình Kỵ, Tự lực văn đoàn – con người và văn chương (1990)
của Phan Cự Đệ. Nổi bật và tập trung hơn cả là tập Nhìn nhận lại
một số hiện tượng văn học, chuyên san của Báo Người giáo viên
Nhân dân, ra tháng 7 năm 1989. Tôi đánh giá bao quát tài liệu
quan trọng này, ở chỗ nhiều hiện tượng văn chương bị coi là có
nghi án được bước đầu giải tỏa. Giai đoạn văn chương: có 1930 –
1945; trào lưu văn chương, có Thơ mới và Tự lực văn đoàn;
Phương pháp sáng tác: có chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa;
Tác giả: có Tản Đà, Vũ Trọng Phụng, Thế Lữ, Hàn Mặc Tử,
Nguyễn Bính, Thạch Lam, Hồ Dzếnh… Nhiều nhất là các tác
phẩm. Thời trước 1945 có: Lửa thiêng, Số đỏ, Vang bóng một thời…;
thời kháng chiến chống thực dân Pháp có: Tây tiến, Bên kia sông
Đuống, Màu tím hoa sim…; Giai đoạn sau hòa bình có: Vào đời,
Đống rác cũ, Mười năm … Sắc thái, mức độ nhìn nhận, đánh giá
có phần khác nhau. Nhiều trường hợp xem xét lại, cũng không
ít trường hợp được soi tỏ thêm. Có hiện tượng, ý kiến đánh giá
tương đối thống nhất, như văn nghiệp của Thạch Lam hay Vang
bóng một thời của Nguyễn Tuân… Nhưng, thường là những
nhận định ngược chiều so với các đánh giá trước đây. Thế rồi,
tôi rút ra hai nhận xét cơ bản sau:
- Cảm thụ, thẩm định văn chương không khi nào là công
việc dễ dàng, đơn giản. Có nhiều nguyên do khách quan, chủ
quan khác nhau chi phối. Nhiều vấn đề văn chương phức tạp,
lại diễn ra trong những thời điểm phức tạp, vì vậy, không thể có
tiếng nói kết luận cuối cùng. Có điều, những giá trị văn chương
đích thực là bất tử. Một lúc nào đó giá trị của chúng có thể bị
che lấp, nhưng trước sau gì cũng sẽ tỏa sáng trong lòng bạn đọc
ở những thế hệ sau.
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- Chẳng ai muốn lầm lạc trong xét đoán văn chương.
Những người có trọng trách đối với văn chương dân tộc lại càng
cố tránh. Song nhầm lẫn đều rất có thể xảy ra. Những bài học
rút ra từ việc giải tỏa những nghi án văn chương, rộng ra là từ
việc nhìn nhận mọi giá trị văn chương vào thời kỳ Đổi mới
trong thế kỷ XX là hữu ích, nhưng chỉ thật sự hữu ích đối với
những ai thành tâm, thiện chí, lại không rời xa phương châm
của người xưa: Học nhi bất tư tắc võng. Có vậy, chúng ta mới
mong không đi lại vết xe đổ của những người đi trước.
Bài viết này sau được in lại trong cuốn Đến từ con chữ của
tôi do Nhà xuất bản Hội Nhà văn công bố vào năm 2007. Đó chỉ
là một vài duyên nợ nghề nghiệp đáng nhớ nhất của tôi với giáo
sư – nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, người thầy – nhà
văn học mà bao thế hệ học trò như tôi phải âm thầm mang ơn.
Xin được lưu ý tới chữ âm thầm. Công lao của những nhà sư
phạm, những nhà khoa học chân chính phải chăng là vậy: có thể
nhiều người không biết hoặc không nhớ, vô tâm hoặc hữu tâm,
nhưng chính họ góp phần lưu giữ và lưu chuyển những giá trị
tinh thần cao đẹp nhất, bền lâu nhất của dân tộc và nhân loại,
làm nên cái gọi là lịch sử của tri thức, của tư tưởng, của khoa
học… Và của văn chương - văn học, nghề nghiệp thiêng liêng mà
chúng ta tự giác hết lòng hết sức đeo đuổi. Cho dầu luôn gặp
không ít trở ngại, trở lực ở phía trước và ở chung quanh…
Đà Lạt, 8 - 2010

VĂN GIÁ

NG¾M… NHAN S¾C THÇY T¤I
Văn Giá*

Nói ra bảo lạ, làm cái anh đàn ông có muốn ngắm nghía gì
thì ngắm đám đàn bà con gái chứ ai lại đi ngắm… người cùng
giới. Nhưng mà với riêng tôi, tôi thường có một niềm vui, thật
bình yên và tin cậy, mỗi khi có dịp gặp thầy Nguyễn Đình Chú,
tôi hay ngồi im lặng ngắm thầy. Ngắm thầy đang trò chuyện.
Ngắm thầy cười vui. Ngắm thầy lắc đầu thất vọng. Ngắm thầy
hỏi han người khác… Thầy là người mang một gương mặt đẹp.
Đẹp ở đây trước hết hiểu theo nghĩa… đẹp giai (vào tuổi ngoại
bát tuần như thầy bây giờ thì nên gọi là đẹp lão). Thời trẻ tuổi,
thầy thuộc diện đẹp giai, chắc hẳn không ít các em mê. Đẹp còn
được hiểu là một gương mặt phúc hậu nữa. Rất lạ, quan sát
người ta lúc về già, người nào càng có tấm lòng nhân hậu lớn,
người đó càng có một gương mặt đẹp. Cái đẹp ở đây thuộc về
nhan sắc đã đành. Nhưng để có được nhan sắc ấy, không phải
chỉ do trời ban cho, mà còn do cái đức nhân hậu trong tâm hồn
tác động lên đường nét, thần thái, làm cho gương mặt đẹp hơn
lên. Rất nhiều lần, ngồi đối diện với thầy, tôi thường ít nói, hay
đúng hơn, tôi muốn im lặng để được nghe thầy nói và ngắm
nghía. Ngắm gương mặt ấy theo cung cách của người yêu kính,
*
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hay hơn thế, của người đáng tuổi con đang ngắm một người
thầy cỡ tuổi cha mình…
Nhớ lại cái đận những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX,
thầy vẫn còn ở bên Đồng Xa, trên tận tầng năm chót vót, chúng
tôi thường hay sang thăm thầy. Chả mấy khi thầy có nhà. Nghe
bảo thầy cũng là một … “con nghiện” tổ tôm thượng thặng.
Thường thì cô hay tiếp đám học trò chúng tôi. Cô tịnh không
than phiền gì về thầy cả. Cô chỉ bảo thầy đi vắng, thế thôi. Có
lần vui chuyện hỏi thầy đã khi nào đi tổ tôm về khuya cô cho…
đứng ngoài chưa? Thầy cười hiền hậu, không trả lời vào câu hỏi,
kể sang chuyện khác, chuyện một thầy giáo cùng xóm cũng mê
tổ tôm. Có lần, vào một tối nọ, thầy ấy nể vợ, chắc là có ý muốn
chuộc lỗi với vợ nên nhận bê chậu quần áo xuống vòi nước công
cộng trong xóm để giặt. Đi giặt thế quái nào đến tận khuya vẫn
không thấy về. Cô vợ và các con ở nhà lo sốt vó, bổ xuống tìm.
Hỏi han các bà trong xóm lúc đi giặt có nhìn thấy đâu không thì
chả ai thấy ông ấy giặt giũ khi nào cả. Linh tính mách bảo, cô ấy
bủa lên nhà thầy Chú. Hóa ra các cụ đang ngồi rung đùi bát
sách thông tôm… quên trời quên đất. Cô ấy không thèm nói gì,
bê chậu quần áo chưa giặt quầy quả bước về, nước mắt giàn
giụa… Kể đến đây, thầy cười lất ngất, tôi nhìn thấy trên mắt
thầy loáng nước. Thầy hạ một câu: “Cái người phụ nữ ở xứ
mình khổ thật đấy…”.
Tôi là học trò của thầy những năm Cao học. Nhờ đấy mà
chúng tôi được học thầy, được quen thân đi lại với thầy. Sau đó
lại làm Nghiên cứu sinh. Cái năm thi vào Nghiên cứu sinh, hôm
thi môn Lịch sử văn học Việt Nam chỉ có mấy người. Sáng thi.
Chiều tình cờ gặp thầy ở lối vào văn phòng Khoa. Chỉ định chào
thầy một câu rồi đi, ai dè thầy vẫy tay lại bảo: “Này cậu, có mấy
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bài làm của các cậu đặt cạnh nhau mà thấy chênh nhau một trời
một vực”. Tôi đâm lo lo. Lòng hoang mang không biết mình là
trời hay là vực đây. Mạnh dạn hỏi thầy, thầy cười tươi bảo: “Cậu
thì còn lo gì nữa. Bài của cậu khá đấy”. Tôi cười xòa, hết lo, lại
đùa tếu với thầy: “Vậy chắc bài của em là trời thầy nhỉ?”. Thầy
cười thật giòn và hiền hậu xiết bao…
Học xong Cao học, tôi xin được việc ở Hà Nội, một cơ quan
hào hiệp đón tôi. Phải làm thủ tục chuyển từ Bộ nọ sang Bộ kia.
Đến khổ. Một hôm, tôi mò lên Vụ tổ chức - Bộ Giáo dục, vào
phòng gặp một ông trung niên nói giọng miền trong. Nghe tôi
trình bày, ông ta hất hàm bảo: “Anh đang ở địa phương, ra Hà
Nội làm gì?”. Tôi há hốc mồm, định hỏi lại: Thế ông từ miền
trong sao không ở trong ấy mà lại đang chễm chệ ngồi đây là cớ
làm sao…? Nhưng rồi tôi im lặng không nói gì. Ông ta kiên
quyết không chấp nhận đơn. Tôi ra về lòng đầy tức giận và thất
vọng, tức bởi cái cung cách hạch sách vô lý của ông ta. Trong
khi đó bên cho đi lẫn bên nhận đã đâu vào đấy cả rồi. Về phòng
trọ, nằm gối đầu lên cánh tay không ngủ được, nghĩ cách. Càng
nghĩ càng bế tắc. Tiền không có. Ô dù cũng không. Chẳng quen
biết ai có thế lực ở cái xứ này. Thôi, hết nước rồi. Cái mộng ở lại
Hà thành phen này dễ tan thành mây khói. Tự nhiên sực nhớ
đến thầy Chú. Lập tức vùng dậy. Có thể thầy giúp được việc
này. Thầy là người đức cao vọng trọng. Thầy lắm học trò. Nhiều
học trò của thầy làm quan to trên Bộ. Hoặc là bạn bè của thầy
không thiếu, có ông chức tước cao chất ngất… Hôm sau, lòng
phấp phỏng sang thưa chuyện với thầy. Thầy bảo đã có chỗ
nhận rồi mà không về được kể cũng phí nhỉ… Một lúc sau thầy
bảo cái ông trên Bộ phụ trách khoản này ngay cạnh nhà tớ chứ
đâu xa, để tớ nói cho một tiếng xem “nghỉ” có giúp được không,
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chắc là được, chả lẽ “nghỉ” lại không giúp tớ… Nghe mà mở hội
trong lòng. Vâng, thầy cố giúp em, đây là cơ hội ngàn vàng, em
chưa vợ con gì, chỉ có một thân một mình thôi, nếu mà được ở
lại đây em cố gắng phấn đấu khỏi mang tiếng thầy… Đại loại
vậy. Đúng hẹn, ba ngày sau tôi sang, thầy bảo tớ với cậu sang
bên nhà ông ấy có lời cảm ơn một câu. Trời, tôi bất ngờ quá, bảo
thế thì thầy chờ em xuống mua ít trái cây, chả lẽ lại đến tay
không ư? Thầy bảo không cần, miễn là có lời với người ta cho
nó có trước sau là được rồi. Tôi nghe thầy, cùng thầy sang. Tôi
khép nép ngồi bên thầy, chả biết ăn nói thế nào. Vị quan chức
hào hiệp ấy hỏi han tôi đôi câu rồi động viên công tác hãy cố
gắng, cố gắng… Ôi chao, cái thời ấy nó thế, vô tư thế. Hay nói
đúng hơn, cái uy của thầy lớn thế, đi vào chỗ quan chức Bộ cứ
như đi vào chỗ không người, chẳng phải phong bao phong bì,
túi to túi nhỏ, cửa trước cửa sau gì… Sao mà vẫn có người quý
giá thế!
Thế là tôi ở lại Hà Nội. Năm năm tháng tháng, thỉnh thoảng
sang thăm thầy, thỉnh thoảng được gặp thầy chỗ nọ chỗ kia,
thỉnh thoảng lại đọc thầy. Lạ thế, khoảng mươi năm nay ngòi
bút thầy cứ như thể được… hồi xuân, viết liên tục, đăng đàn
liên lục, hội thảo hội nghị nọ kia liên tục. Ngòi bút Nguyễn
Đình Chú vẫn rất học thuật mà lại rất tươi mới. Văn viết thâm
hậu mà lại linh hoạt, trẻ trung.
Tôi để ý mấy năm trở lại đây, ngoài công việc nghiên cứu
văn học sử và giảng dạy như thường lệ, thầy hay tập trung vào
mấy chuyện: Thứ nhất, thầy nhìn lại một số gương mặt trí thức
thời trước mà cho tới hiện giờ vẫn còn bị ít nhiều định kiến hoặc
cuộc đời của họ bị nhiều thứ thiệt thòi; Thứ hai, thầy quan tâm
tới vấn đề văn hóa đương đại của dân tộc trong mối quan hệ với
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văn hóa truyền thống và nhân loại. Ở loại công việc thứ nhất,
tôi thấy thầy viết bài về các học giả Phạm Quỳnh, Trần Đức
Thảo, Hoài Thanh, Nguyễn Đức Vân… Thầy đề xuất việc cần
phải đánh giá lại Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh. Tôi đặc
biệt khâm phục sự trung thực trong nhân cách khoa học ở thầy.
Cách đây gần 10 năm, khi viết về học giả Phạm Quỳnh, thầy có
nói công khai cái ý rằng trước kia, cũng theo cái trào lưu chung,
bị cái nhãn quan giai cấp luận nó chi phối mà thầy đã phê phán
cụ Phạm Quỳnh hăng hái quá nặng nề, bây giờ nghĩ lại thấy day
dứt (Xem bài Thượng Chi bàn về tiểu thuyết của GS. Nguyễn Đình
Chú). Tôi nghĩ, ở cái tuổi như thầy, với uy tín như thầy, nếu
không nói ra những điều ấy, chắc cũng chẳng mấy ai biết, nhất
là từ thế hệ chúng tôi trở đi. Nhưng bằng sự trung thực, và cả
lòng dũng cảm nữa, thầy đã nhận lỗi về mình một cách đàng
hoàng. Chẳng sao! Nhận thức là một quá trình. Con người có
quyền sai. Điều quan trọng là dám nhận và biết sửa. Đó là một
thái độ đáng kính trọng. Không phải vị nào cũng có được cách
ứng xử đẹp đẽ này. Nhìn lại thế hệ thầy và sau thầy một chút,
có những người trước đây nói sai, viết sai, đến giờ không khi
nào tự mình nhắc lại và thừa nhận. Có người lại bất nhất, trước
nói thế này, sau nói thế khác, và làm cứ như là mình không bao
giờ sai, cũ; rằng cái sai, cũ thuộc về người khác, mình vô can,
mình thuộc loại người thức thời, đổi mới… GS. Nguyễn Đình
Chú không thế. Thầy đã tiến gần tới sự đạt đạo.
Với loại công việc thứ hai, thầy là người suy tư nhiều tới
vấn đề văn hóa. Đặt ra vấn đề sự áp đảo của văn minh văn hóa
phương Tây đối với phương Đông từ những năm 90 của thế kỷ
trước (xem bài Sự áp đảo của phương Tây đối với phương Đông trên
phương diện văn hóa tinh thần truyền thống) cho đến nay vẫn còn
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nguyên tính thời sự của nó. Hoặc khi bàn về Nho giáo và vấn đề
nghiên cứu, học tập Nho giáo ở nước ta trong những năm qua
và hôm nay, GS. Nguyễn Đình Chú đã chỉ ra những hạn chế đã
mắc phải và đề xuất phải thay đổi cách tiếp cận: từ chỗ chỉ biết
đến giai cấp luận, hình thái xã hội luận cần chuyển sang văn minh
luận, văn hóa luận, nhân tính luận (xem bài Hôm nay với Nho giáo).
Đây là một đề xuất thật sắc sảo và hết sức quan trọng đối với
giới nghiên cứu Nho giáo nói chung và các nhà hoạch định
chính sách quốc gia nói riêng. Ở nhiều bài viết khác, với nhiều
vấn đề khác, từ các trường hợp cụ thể cho tới các vấn đề tổng
quát, GS. Nguyễn Đình Chú vẫn thật sắc sảo, chí lý, chí tình.
Lắm lúc nghĩ thầm: Ông giời cho thầy mình đến tuổi này vẫn
sáng láng mẫn tiệp như thế thật là mừng, và thầy xứng đáng
được ân hưởng như vậy. Lại nghĩ, đến lượt mình, chỉ mong sao
được một phần như thầy mình, nghĩa là ngoại 70 một tẹo cũng
đã là quý lắm. Mình là loại “Hơn nửa đời hư”, nếu giời có phạt
cũng chẳng lấy làm ân hận…
Thầy Nguyễn Đình Chú ngoài tư cách là một giáo sư Đại
học, đào tạo nhiều thế hệ học trò, trong đó có không ít gương
mặt thành danh, thầy còn là một học giả uyên bác. Suốt hơn 50
năm dấn thân vào con đường nghiên cứu, thầy để lại nhiều
công trình với nhiều mức độ đóng góp khác nhau. Tuy nhiên
thầy là người chí lười thu gom các tiểu luận, công trình lớn nhỏ
để dựng tập. Ở Khoa Văn Sư phạm có những người thầy như
thế. GS. Nguyễn Hoành Khung cũng lười không kém. Mặc dù
trước tác của các thầy khá đầy đặn, nhưng các thầy cứ … “để gió
cuốn đi”. Bảo là lười cũng không oan. Nhưng hình như còn có
điều này: các thầy cũng là người không tha thiết lắm cái chuyện
dựng bia tạc tượng cho mình thì phải… Gần đây, nghe nói có
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mấy đệ tử ruột của các thầy đang bỏ công sức ra sưu tầm, tuyển
chọn để làm tuyển tập cho các thầy. Nghe đâu công trình tuyển
tập của GS Nguyễn Đình Chú đã lên tới độ dày trên dưới 3000
trang khổ lớn, mà chưa hết. Khiếp thế!
Trong Nho giáo có câu: “Hối nhân bất quyện” (誨 人 不
倦), nghĩa là dạy người không biết mệt mỏi, nhằm tôn vinh cho
những người thầy suốt đời làm nghề dạy học mẫu mực. Thầy
Nguyễn Đình Chú trong tư cách là một nhà giáo thật xứng đáng
với danh ngôn ấy. Cho đến tận bây giờ, thầy vẫn dạy chuyên đề
cho các lớp Cao học, Nghiên cứu sinh, rồi nhận lời hướng dẫn
cho các học viên của những lớp đó. Riêng trong tư cách là một
nhà nghiên cứu văn học, Nguyễn Đình Chú là một học giả
thông kim bác cổ, thông thạo Hán học, hiểu biết Pháp văn. Thầy
và những người thuộc trang lứa với thầy được coi là một thế hệ
vàng trong nền học thuật văn học nước nhà. Những mẫu người
theo kiểu như thế ngày một hiếm hoi.
Có hôm nhìn thấy thầy vẫn ngồi trên cái xe máy Chaly
phóng veo véo trên đường ngàn ngạt những ô tô xe máy khác,
tôi cứ lắc đầu lè lưỡi về thầy. Khiếp quá, ngộ nhỡ… Thôi thầy ạ,
bây giờ có đến nỗi khổ như trước nữa đâu mà thầy tiết kiệm thế,
đi đâu thầy cứ taxi mà đi cho nó sướng cái thân không hả thầy?
Thầy lại tủm tỉm cười cười: “Mình thấy còn sức mình mới đi
chứ. Với lại taxi nó không được chủ động. Đi xe máy cũng có cái
thú của nó…”. Giời ạ. Con xin vái cụ ba vái. Đến chúng con
cũng đã đến lúc ngán đi xe máy rồi cụ ạ. Nhưng lại nghĩ, vâng,
nếu mà vẫn cảm thấy đi xe máy có cái sướng hơn ô tô thật thì cụ
cứ việc đi. Chứ đến ngoại 80 rồi thì cũng chẳng nên phải bỏ đi
cái khoái thú riêng nào thầy nhỉ. Những mong thầy vui sống,
vui viết, và vui… xe máy đều đều.
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Mấy thầy trong tổ Văn học Việt Nam 2 bên khoa Ngữ văn –
Đại học Sư phạm Hà Nội là chúa hay đùa, thỉnh thoảng tán
chuyện lại trêu chòng thầy Chú: “Người đâu mà cứ… đẹp giai
mãi”. Cái câu đùa này đã có dễ đến mấy chục năm rồi, tuyệt
nhiên không để nói về ai, chỉ dành riêng cho thầy Chú.
Sướng thế!..

CH÷ T¢M CñA MéT NG¦êI THÇY V¡N KHOA

Hà Nội, Tết Độc lập 2010

Chu Văn Sơn*

Phân chia ảnh hưởng và sự chi phối của con người trong
cuộc đời, người ta thường nói tới mấy loại quyền. Đầu tiên, là
uy quyền. Được hình thành do cậy vào uy lực và quyền chức,
nên uy quyền có khả năng chi phối con người tức thì và mạnh
mẽ. Nhưng, ảnh hưởng của uy quyền không sâu và không lâu.
Người ta có thể do kiềng nể nhất thời mà tuân thủ, chưa chắc đã
do tâm phục khẩu phục. Thường, mất chức là uy quyền mất
theo, việc ra oai ra oách bấy giờ chỉ còn làm được những trò lố
đối với thiên hạ. Kẻ dựa vào uy quyền để tồn tại, cứ phải bám
vào ghế, nên thường thờ ghế. Thứ hai, là trí quyền. Vốn là sức
mạnh của trí tuệ, của tư tưởng, nên trí quyền có được ảnh
hưởng lớn và sâu. Người có tư tưởng sâu sắc độc đáo luôn có
sức hấp dẫn mạnh đối với loại người có nhu cầu tư tưởng. Đặc
biệt, những tư tưởng khoa học mới mẻ sắc sảo bao giờ cũng có
ảnh hưởng mạnh đến đầu óc khoa học của con người, trước hết
là giới chuyên môn. Tuy vậy, không phải trí quyền của ai cũng
rộng và bền. Vì các tư tưởng đến trước thường bị phủ định bởi
những tư tưởng đến sau. Rất nhiều thứ tư tưởng từng gây được
ảnh hưởng nào đó cứ nhanh chóng cũ kĩ, lỗi thời. Bởi thế, ảnh
*

TS. Khoa Ngữ văn, trường ĐHSP Hà Nội.
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hưởng của kẻ cậy vào trí quyền cũng lu mờ theo, đôi khi còn bị
phế bỏ không thương tiếc. Thứ ba, là tâm quyền. Đây là sức ảnh
hưởng, chi phối của tấm lòng đến tấm lòng. Do cảm động bởi
tình nghĩa, ân đức giữa con người với con người mà có, nên tâm
quyền bao giờ cũng thấm thía sâu vào tận tâm can, khiến người
ta luôn ghi lòng tạc dạ những nghĩa nặng ơn sâu và tự nguyện
đáp đền cho xứng đáng. Bởi vậy, xưa nay nhân tâm dường như
chỉ chịu quy phục tâm quyền. Chẳng lạ gì khi trong thế gian loại
người cao ngạo dám thách thức mọi thế lực ghê gớm nhất lại là
người sẵn sàng quỳ gối trước những tấm lòng. Có thể nói, trong
ba thứ ấy, tâm quyền là bền vững nhất. Đây mới là dạng quyền
lực mềm chân chính của nhân gian.
Nghĩ về Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Nguyễn Đình Chú,
người thầy gần gũi và có ảnh hưởng sâu sắc tới mình, tôi vẫn
luôn tự hỏi: sức chi phối của ông thuộc dạng nào đây? Và lần
nào cũng một khẳng định mười mươi: thầy Chú không có uy
quyền. Thầy có trí quyền. Nhưng, trước hết và sâu xa nhất, là có
tâm quyền. Một tâm quyền bền vững và sâu đậm, thể hiện cả
trong cách sống lẫn xu hướng học thuật. Vẻ đẹp sâu xa trong
nhân cách của ông là vẻ đẹp của lòng nhân ái. Sức sống của
những bài giảng, bài viết của ông là sức sống của tinh thần nhân
văn. Vị thế của ông trong giáo giới và văn giới nước nhà trước
hết được xác lập bởi tâm quyền ấy. Đây là điều không phải Giáo
sư Văn khoa nào cũng có được.
***
Ai gần Nguyễn Đình Chú đều nhận thấy ông là người rất
dễ xúc động. Nói đến chuyện thương tâm, dù của người quen
thân máu mủ hay của người xa lạ, dù trong đời thực hay trong
sách vở văn chương, dù về một thân phận bi kịch hay chỉ là một
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nỗi éo le thường tình, bao giờ giọng ông cũng nghẹn ngào.
Thường ông không thể cầm lòng, lệ cứ ứa ra. Ông phải vội quay
mặt đi lau nước mắt. Và phải sau một lúc nghẹn lời rồi mới trở
lại tiếp tục được. Đến bây giờ hơn tám mươi rồi, vào cái tuổi
như Nguyễn Khuyến nói, “hạt lệ như sương” rồi, nhưng ông
vẫn thế. Khi đứng thắp hương tổ tiên cùng con cháu, hay khi
đứng trên bục giảng trước học trò, thậm chí cả khi chỉ ngồi hàn
huyên trong văn phòng khoa cùng các đồng nghiệp già trẻ, ông
đều thế. Tôi thấy lần nào nói đến cảnh ngộ Nguyễn Đình
Chiểu, một tác giả lớn ông đã dạy cả đời, cũng như nói đến thầy
Tôn Gia Các, một đồng nghiệp đàn em ở khoa Văn, do ung thư
gan vừa mất, chả lần nào ông không nghẹn ngào. Trò chuyện
riêng tại nhà không biết bao nhiêu lần, hễ cứ nhắc đến Giáo sư
Trương Tửu, Giáo sư Trần Đức Thảo, những thầy cũ của ông, là
thế nào lời ông cũng mếu máo, tiếng thổn thức cơ chừng không
nén nổi. Những lúc như vậy, vẻ mặt ông đầy bẽn lẽn, ngượng
ngập, cứ như một đứa trẻ đang thú lỗi trước người lớn vậy. Ông
đâu phải kiểu người quá mau nước mắt, khéo dư nước mắt;
nghĩa là kiểu người của những cảm xúc vẩn vơ, sướt mướt, ủy
mị; Cũng không phải kiểu người ưa trang điểm cho khóe mắt
của mình bằng những giọt lệ dễ dãi; Càng không phải kiểu
người có khả năng điều nước mắt như một thứ gia vị cho những
câu chuyện và bài giảng của mình. Trời sinh ra ông với giọt
nước mắt ấy. Nó là giọt nước mắt nhân ái, ẩn sâu trong nhân
cách của ông. Nó khiến ông dễ động lòng với những chuyện
thương tâm. Nó hướng đạo ông trong cách sống, cách cảm nhận
về giá trị trong đời sống, mà trước hết là cảm nhận cái tình cái
nghĩa. Bởi thế, chả cần biết người khác nghĩ thế nào, riêng tôi,
bao giờ tôi cũng thấy đó là lúc ông đẹp nhất. Khi ấy, tất cả nét
nhân hậu, sự cảm thông của một tấm lòng cùng nét cao thượng
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ấm áp của một tâm hồn đều bừng sáng lên trên gương mặt
nhòa lệ. Thậm chí, càng gắn bó với ông, tôi càng tin rằng: những
giọt nước mắt ấy chính là vẻ đẹp Nguyễn Đình Chú. Vẻ đẹp của
một chữ Tâm viết hoa.
Sinh viên Văn khoa thời nào thì cũng có một “cái tật” rất dễ
thương: thích thú quan sát rồi tinh nghịch khái quát về các ông
thầy dạy mình. Lắm khi còn dựng cả chân dung bằng thơ ca hò
vè nữa. Chẳng biết từ bao giờ, thầy Chú đã được sinh viên Văn
định danh là một ông đồ Nghệ. Gọi một Giáo sư đại học là ông
đồ Nghệ, nghe cứ thế nào… Ấy thế mà lại đúng. Tất nhiên,
trước hết là bởi tấm lòng liên tài ở ông. Trong khoa, biết sinh
viên nào mới nổi lên như một điểm sáng, mà cụ thể là làm bài có
ý hay, phát biểu có bản lĩnh, giảng bài có cách trình bày độc đáo,
viết báo cáo khoa học có lóe sáng, hay sáng tác văn chương, biểu
diễn văn nghệ có ấn tượng… là ông tỏ sự quí mến không kiềm
chế. Dù người đó có ý gần ông hay không, ông cũng sẽ có cách
bộc lộ sự trân trọng, nâng niu của mình. Có khi là gửi lời ngợi
khen, có khi tìm tới cổ vũ trực tiếp. Có khi là bật đèn xanh cho
các đồng nghiệp khác cùng lưu tâm. Thậm chí, nhiều trường
hợp ông còn cho phép lui tới nhà riêng, sẵn lòng cung cấp tài
liệu, cùng trao đổi học thuật bình đẳng nữa. Không hiếm trường
hợp Cao học, nghiên cứu sinh vào giai đoạn nước rút ông còn
đưa về nhà ăn ở, tạo mọi điều kiện để viết luận văn, luận án kì
xong mới thôi. Anh Bùi Văn Lợi (nay đã mất) ở Đại học Quy
Nhơn là một ví dụ. Tôi không thể quên cái anh bạn Nguyễn
Công Lý từ Khánh Hòa ra làm nghiên cứu sinh. Lý là tay giỏi, lại
may mắn được ông hướng dẫn. Do hoàn cảnh riêng, ông yêu
cầu Lý ở tại nhà ông để tiện cho việc nghiên cứu viết lách. Lần
nào đến chơi với tôi cũng khoe mình đang ở nhà thầy, thầy cho
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mình toàn quyền đối với cái thư viện “Đồng Xa thư trai” tại gia
của thầy, thầy cô lại còn nấu cơm cho ăn, chỉ yêu cầu mình mỗi
một điều là tập trung mà dứt điểm cái luận án thôi. Nhiều bận
có công có việc phải đi xa hàng tuần lễ, thầy còn giao cả cái nhà
cho Lý tùy nghi sử dụng nữa. Tất nhiên, Lý chỉ tận dụng để làm
mỗi cái việc viết cho xong thôi. Nhờ thế mà Lý đã có một luận
án xuất sắc. Nay thì Lý đã là Phó Lý, tức là Phó giáo sư Tiến sĩ
của một đại học ở phương Nam rồi.
Song, ngẫm ra, đó đâu đã là điểm thật khác biệt lắm. Các
thầy Văn khoa mấy ai không thế. Cái điều không phải ai cũng
dễ có là xả thân cứu trò. Học trò giỏi, ông quí, học trò khổ, ông
thương. Nếu ai vừa giỏi vừa khổ thì xem như đã chiếm trọn trái
tim của ông vậy. Ông đặc biệt thương những sinh viên, học viên
gặp hoạn nạn. Biết học trò nào gặp nạn, kể cả tai nạn đời
thường lẫn tai nạn chữ nghĩa, văn chương, bao giờ ông cũng xả
thân. Ông gửi thư cho người có trách nhiệm, ông đích thân đến
cửa này cửa khác, tác động, thuyết phục, rồi vận động các đồng
nghiệp, bạn bè, những giáo sư có uy tín cùng tham gia. Có việc
phải mất hàng tháng giời tích cực can thiệp mới xong. Sinh viên
khoa Văn nhiều thế hệ vẫn truyền nhau việc thầy Chú cùng các
thầy đã cứu cái Nương, giúp cái Hạnh, nhất là cứu cái cậu ở lớp
Năm năm hồi tám tư tám lăm. Hồi ấy đói khổ cơ cực, sinh viên
không lúc nào không đói. Kiếm được tí mì sợi ăn đêm là lại xúm
nhau nấu nấu nướng nướng xì xụp lót lòng. Ở kí túc xá, bói đâu
ra củi. Thế là có đứa lấy giát giường, có đứa lấy nẹp cửa hỏng
đun. Có một cái khung cửa của buồng tắm bị hỏng, mỗi anh bóc
một mảnh, chẻ một miểng làm củi. Ngày một ngày hai, ngó lại,
cả khung cửa chỉ còn trơ vẹt như mấy khúc xương khô bị róc hết
thịt khẳng khiu lăn lóc. Những cậu trước bình yên vô sự. Đen
đủi thế nào, cái hôm cậu này mó vào định nhóm bếp, thế là bảo
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vệ ập tới, bắt quả tang. Để răn đe, cậu lập tức bị xử nặng: đình
chỉ tốt nghiệp. Hay tin, thầy Chú rất thương, nước mắt cứ nặng
trên mi. Thầy vội vào trường ngay, kiên trì thuyết phục phòng
Tổ chức, rồi bảo lãnh với Hiệu phó, Hiệu trưởng cùng Hội đồng
phân công công tác. Cứ thế trong nhiều ngày. Cuối cùng, do
cảm động trước tấm lòng đối với học trò và uy tín một giáo sư
thâm niên của ông mà người ta đã xóa án kỉ luật cho cậu. Thật
hú vía, nếu không có ông, chả biết đời cậu này sẽ ra sao, rất có
thể sẽ rẽ sang một hướng khác, tiêu cực hơn, cũng chưa biết
chừng! Vậy là, lòng nhân ái đã làm xô lệch cả những qui chế
khắt khe, lay chuyển được cả những khung hình hà khắc. (Tôi
muốn mở ngoặc đơn để bật mí thêm: nếu bạn là người giỏi,
người khổ, mà lại là người Nghệ nữa, thì trăm phần trăm ổn,
xem như bạn đã có thể là con cháu của thầy rồi. Chính thầy
cũng chẳng giấu giếm gì nét “thiên ái” này, thầy nhỉ!!! )
***
Đến đây, tôi không thể không nói về những kỉ niệm của
riêng mình hồi sinh viên với ông. Hồi ấy có một giai thoại vẫn
được truyền lại từ những khóa trước. Một sinh viên hay chữ
lỏng nào đó, nhưng lại tinh tướng, hôm gặp ông trên lớp bèn
nói rất hoành tráng: em đã ngưỡng mộ thầy từ lâu, nhưng phải
đến hôm nay, chắc là một ngày đại cát, em mới có vinh dự được
gặp tác giả huyền thoại của bộ “Lịch triều hiến chương loại chí”.
Mọi người lác cả mắt. Hãi. Thì ra, với chàng ta, cứ là Chú thì tất
là cái ông tác giả trứ danh nọ rồi, Nguyễn Đình hay Phan Huy,
thời xưa hay thời nay, lung tung xòe, đâu có sao. Ngưỡng mộ
kiểu ấy kể cũng… hiếm! Vì thế, hôm đầu học với ông, chốc chốc
tôi lại buồn cười: cụ Phan Huy Chú này không búi tó củ hành,
không móng tay lá lan, cũng… không có râu nhỉ?
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Tôi nhớ, khi ấy là cuối năm thứ hai. Ngồi nghe ông giảng
về Lục Vân Tiên, Ngư Tiều y thuật vấn đáp, rồi thơ điếu, thơ viếng,
văn tế của Nguyễn Đình Chiểu, thấy lời ông uyên bác, hùng
hồn, tế nhị, nhưng thỉnh thoảng cứ nghẹn ngào. Trong các tiết
học, đâu có thiếu các tình huống vui với nụ cười rạng rỡ trên
gương mặt đẹp nổi tiếng của ông, thế mà chẳng hiểu sao, cái tôi
nhớ nhất lại là những lúc ông nghẹn lời. Như khi nói sâu vào
tấm lòng, vào văn chương chở đạo, vào tư tưởng nhân nghĩa
vừa nồng vừa sâu của Đồ Chiểu. Đặc biệt là nói về cái bi cái
hùng của một thời khổ nhục nhưng vĩ đại mà tinh thần của nó
hẳn còn lưu mãi trong những câu bất hủ “Đau đớn bấy mẹ già
ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều ; não nùng thay vợ yếu
chạy tìm chồng, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ”, hay “Bỏ nhà lũ trẻ lơ
xơ chạy / Mất ổ bầy chim dáo dác bay” ; “Nước mắt anh hùng lau
chẳng ráo”… Ấn tượng còn lại trong tôi bấy giờ là: người giảng
sao mà nặng tình nặng nghĩa đến vậy. Cách ông đến với nhà
thơ mù đất Bến Tre này là tình cảm. Bằng tấm lòng, ông đã có
được sự đồng cảm qua thế kỉ. Phải chăng đó là cái tạng riêng, là
cách thức riêng của ông? Kết luận của tôi lúc ấy: muốn hiểu
Nguyễn Đình Chiểu, phải học… Nguyễn Đình Chú! Và tôi đã
học cật lực. Ông để ý đến tôi không phải do phát biểu trên lớp.
Hình như trong các giờ ông dạy, tôi chả phát biểu gì. Mà do bài
tập nghiên cứu. Cụ thể là nghiên cứu mảng thơ Đường luật của
nhà thơ lớn nhất Nam Bộ này. Ban đầu, để tìm cái chất Nguyễn
Đình Chiểu, tôi chỉ đào sâu vào hai bài quen thuộc là Chạy Tây
và Ngóng gió đông. Đọc xong, ông nhắn tôi đến nhà để trao đổi.
Thấy ông phấn khởi, những rụt rè của một anh chàng tỉnh lẻ
trong tôi cũng bớt được nhiều phần. Được ông cổ vũ và gợi dẫn,
tôi đã mở rộng khảo sát ra toàn bộ mảng thơ Đường luật của
nhà thơ này để thành một báo cáo trọn vẹn. Năm ấy có hội nghị
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khoa học toàn quốc về Nguyễn Đình Chiểu tổ chức tại Bến Tre.
Là một trong những người chủ trì, ông đã mang báo cáo ấy vào
hội nghị. Có thể nói đó là công trình khoa học đầu tiên của tôi
được tham dự một hội nghị lớn. Bây giờ đọc lại, thấy còn nhiều
non nớt. Nhưng hồi đó, tôi sướng lắm. Nhất là ông còn mang cả
Kỉ yếu ra, nhìn thấy bài được in trang trọng, hình như tôi còn
hãnh diện nữa thì phải. Giờ ngẫm lại, tôi vỡ lẽ: bằng cách ấy,
hẳn là ông đã dẫn dắt nhiều sinh viên như tôi ngay từ những
bước chập chững đầu tiên trong học thuật.
Đến khi tốt nghiệp, tôi đạt thủ khoa, với điểm luận văn
tuyệt đối, được coi là kỉ lục, nổi đình đám lúc bấy giờ. Nhưng, vì
những lí do chỉ có trời mới hiểu nổi, tôi không được giữ lại
trường ngay. Nhiều thầy cô đã ra tay, nhưng không lại được với
những thế lực cản phá khuất tất khi đó. Tôi rất buồn bã, thất
vọng. Và, chắc chắn nỗi thất vọng ấy sẽ làm tôi u ám rất lâu nếu
không có những lời chia sẻ động viên của các thầy. Thầy Mạnh,
thầy Khung thì phân tích tình hình theo hướng lạc quan, bảo cứ
đi vào Nam ít thôi rồi lại ra ấy mà. Thầy Chú cũng gạt bớt ngậm
ngùi để khuyên tôi vững bước. Tôi nhớ thầy còn đem chuyện
của một sinh viên lớp đàn anh là Bùi Mạnh Nhị hăm hở khoác
ba lô vào Nam thế nào để làm gương cho tôi nữa. Tôi đã mang
theo những lời khuyên ân tình ấy suốt những năm xa đó để ấp
ủ và nung nấu ngày trở về.
Rồi mới đây, khi đọc xong bài tôi viết trên một tạp chí về Tú
Xương và bài thơ Thương vợ, tìm vào nhà không gặp, ông về gọi
điện ngay cho tôi: “Bài này Xuân Diệu đã viết rồi, Lê Trí Viễn đã
viết rồi, bản thân mình cũng đã viết đôi lần rồi, không ngờ là
ông vẫn viết được hay như thế đấy! Rất mới mẻ, sâu sắc và cảm
động! Chúc mừng nhé!”. Chỉ có cách xưng hô là khác thôi, còn
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giọng điệu cổ vũ thì vẫn cứ nguyên như những lời tôi được
nghe hai tám năm về trước. Và tất nhiên, tôi vẫn thấy sướng âm
ỉ, dù so với hồi đó, tôi đã già đi hai mươi tám tuổi rồi.
Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi: một khoa như khoa Văn Đại học Sư
phạm Hà Nội mình đây liệu có thể thiếu những con người như
thầy Chú được không nhỉ? Ai cũng biết khoa Văn Đại học Sư
phạm Hà Nội là khoa đầu ngành của toàn quốc. Đầu ngành
không chỉ vì tuổi đời cao nhất, có bề dày truyền thống vào hàng
số một, không chỉ vì nó đã đào tạo được số lượng sinh viên văn
khoa sư phạm đông nhất nước, không chỉ vì từ đây đội ngũ cán
bộ giảng dạy được san sẻ đi khắp nơi làm nòng cốt cho hầu hết
các khoa Văn đại học trong toàn quốc. Đầu ngành chủ yếu vì vị
thế khoa học và uy tín sư phạm thuộc hàng đầu đối với cả quốc
gia. Tạo dựng nên ngôi vị của một đơn vị khoa học, hẳn nhiên,
vai trò chính phải thuộc về một tinh thần khoa học. Nhưng đó
chưa phải là khác biệt của một đơn vị khoa học chuyên về văn
chương. Một đơn vị khoa học văn học chân chính bao giờ cũng
phải tạo cái nền, nuôi cái gốc là tinh thần nhân văn. Không phải
nhân văn trong lí thuyết, trong sách vở. Mà nhân văn ngay
trong đời sống, trong cách sống của mỗi nhà khoa học văn học
vốn đồng thời là một ông thầy sư phạm. Không có điều đó, xem
như ngôi đền này không có móng. Không có điều đó, xem như
những lời rao giảng dù văn hoa, hay ho, cao đạo đến mấy cũng
không có bảo hành, không có tín chấp. Rất may, ngôi đền Văn
khoa Sư phạm Hà Nội có được cái móng này.
Cái móng bề thế già nửa thế kỉ vẫn vững vàng ấy của khoa
Văn Sư phạm Hà Nội được bồi đắp bởi những con người như
thầy Nguyễn Đình Chú. Có lẽ bất cứ ai đã từng được học ông,
được làm việc với ông đều dễ dàng nhận thấy như vậy. Sinh
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viên Văn khoa Sư phạm biết bao thế hệ, dù là người ra trường
đã nửa thế kỉ, thậm chí đã về hưu, hay hiện đang được ông dìu
dắt, hẳn họ luôn nghĩ về ông như về người thầy có lòng nhân ái
nổi bật của khoa mình. Người ngấm đời hơn còn nhớ tới cả
những giọt nước mắt luôn chực ứa ra trên khóe mắt nhân hậu
của ông. Ông thực sự là một tấm gương suốt đời của họ.
***
Chuyên môn sâu của ông là văn học trung cận đại. Người
ta biết tới ông trước hết là chuyên gia hàng đầu về những
Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu, Nguyễn Khuyến, Tú
Xương, Tản Đà… Nhưng diện quan tâm của ông không dừng ở
đó. Ông muốn mở rộng sang nhiều giai đoạn khác, sang cả văn
hóa. Cho nên, nhìn vào những gì ông viết và hướng dẫn, thấy
dày nhất là văn học Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu XX, nhưng
cũng thấy cả những hướng dẫn về văn học đương đại, thậm chí
cả ca từ Trịnh Công Sơn nữa. Gần đây ông có xu hướng tiếp cận
văn chương, văn hóa từ cảm hứng triết học. Nhiều bài muốn đặt
ra những vấn đề ở tầm triết học khi bàn đến các bình diện của
con người, của chủ nghĩa nhân đạo phổ quát. Ông muốn làm
trọng tài khi nhìn lại những cuộc tranh luận hãy còn dở dang
trong quá khứ. Ông muốn khắc phục những tồn tại bởi cái nhìn
còn nặng thiên kiến chính trị đương thời, hoặc còn thô giản về
quan niệm học thuật lúc bấy giờ. Đọc những bài ấy, thấy kiến
văn của ông thật uyên thâm, khát vọng học thuật của ông thật
cao rộng.
Học thuật của ông đương nhiên là trọng lí, nhưng trước hết
phải thấu tình. Nhiều sinh viên và cán bộ trẻ khi mới dấn bước
vào khoa học thường cả tin vào sự toàn năng của trí thông minh
trong học thuật văn học. Chỉ đến lúc nào đó, họ mới ngộ ra
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được rằng: đối với lĩnh vực học thuật này, sự ngang bằng giữa
trí thông minh và sự nhạy cảm mới chính là then chốt. Lí trí và
tình cảm, trực giác và cảm xúc bao giờ cũng phải cân bằng nhau
thì mới giúp kẻ làm học thuật văn chương có được những phán
đoán đúng đắn, tin cậy. Một trong hai yếu tố ấy non lép hoặc
lấn át đều phương hại đến nhận thức trong lĩnh vực đặc biệt
này. Trong rất nhiều trường hợp, một khi thiếu đi sự tinh nhậy
và phong phú của cảm xúc, thì càng thông minh lại càng đi chệch
ra ngoài chân lí. Tôi để ý, khi góp ý cho các sinh viên hay cán bộ
trẻ về những bài viết của họ, bao giờ ông cũng kiềm chế xu
hướng của những tay viết quá thông minh. Ông sợ rằng, trong
văn chương, nếu ai quá thông minh thì đường học thuật nói
chung hay từng công trình nói riêng sẽ nặng về lí nhẹ về tình.
Ông thường đem câu chuyện thầy Đặng Thai Mai của mình ngày
nào để răn đe và cảnh báo đám hậu sinh. Lần ấy ông đến chơi,
thì gặp lúc cụ Mai tiễn nhà thơ Chế Lan Viên ra cửa. Không biết
họ tranh luận về điều gì, nhưng cụ Mai nguýt theo nhà thơ họ
Chế và nói với học trò: “Hứ, một nhà thơ quá thông minh!”.
Mang sẵn trong mình lòng nhân ái và lối sống vị tình, hẳn
lúc ấy cậu học trò Nguyễn Đình Chú đã lập tức nhập tâm câu
chuyện này. Nên ngay từ bấy giờ nó đã có ảnh hưởng sâu sắc
đến quan điểm và xu hướng học thuật của ông. Không phải
ngẫu nhiên, trong các giá trị văn chương, ông tâm đắc nhất với
văn chương đạo lí, trong những luồng tư tưởng, ông nhạy nhất
với tư tưởng nhân đạo, trong các giọng điệu nghệ thuật, ông
mủi lòng nhất với giọng điệu cảm thương. Về triển khai tư duy
cũng thế. Để bàn một chữ nào đó, có thể ông dẫn ra rất nhiều tri
thức sách vở cổ kim đông tây. Để tranh luận một ý nào đó, có
thể ông cũng viện đủ mọi lí lẽ cho kì sáng tỏ. Tuy nhiên, nếu
không đặt trọn tấm lòng mình vào đó, không ngừng gia tăng sự
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đồng cảm đối với mọi tâm tình tiềm ẩn ở từng trang viết, trang
đời của nhà văn, thì ông không tin là có thể tới được điều gì. Để
đến với lẽ phải, học thuật của ông cũng đi bằng hai chân: chân lí
và chân tình. Nhưng cái tình luôn là chân thuận, nó bước mạnh
hơn, mau hơn và truyền lực cả cho cái lí. Do vậy, khi lâm vào
tranh luận, có vẻ ông không coi trọng lắm sự thắng thua, hay vơ
tất lẽ phải về mình, mà hướng nhiều đến sự đồng thuận. Mỗi
bài viết đạt được sự đồng thuận bao giờ cũng khiến ông hoan
hỉ. Tôi có may mắn được ông chia sẻ rất nhiều niềm hoan hỉ
như thế. Những khi ấy, tôi càng thấy rõ: ông đi vào học thuật
trước hết vẫn bằng lòng nhân ái.
Bởi thế, theo tôi, cái phần đậm chất Nguyễn Đình Chú nhất
trong những gì ông viết, hẳn phải là các công trình về những
người thầy của ông. Năm vừa rồi, tổ Văn Việt Nam hiện đại
chúng tôi có tổ chức hội thảo khoa học kỉ niệm Nhà văn Giáo sư
Trương Tửu. Có làm việc cùng ông trong các khâu tổ chức, có
chứng kiến ông lo liệu cùng anh Trương Quốc Tùng, con trai
giáo sư Trương Tửu, mới thấy tấm lòng học trò sâu nặng thủy
chung của ông dành cho người thầy lớn của mình. Ông xem
mình như người anh lớn trong gia đình thầy cũ để chia sẻ mọi
công việc, dù vào thời điểm này vẫn có thể bị phiền toái. Và ông
cũng đã mang trọn tấm lòng như thế vào bao trang viết về
những tên tuổi như Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Trương Tửu,
Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường… Ngoài chiều sâu học
thuật của một chuyên gia văn học sử, thì những trang văn ấy
bao giờ cũng là tiếng nói của một tấm lòng chan chứa ân nghĩa,
đầy tình nhân ái. Bao giờ ông cũng viết bằng sự tri ân kép. Vừa
là tri ân của một sinh viên hăng hái bồng bột ngày nào đối với
những thần tượng một thời, vừa là tri ân của một trí thức từng
trải bao biến thiên thời cuộc đối với những thân phận kẻ sĩ
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trong sóng gió cuộc đời, đối với những tài năng gặp cơn bĩ vận,
đối với những bậc thầy về nhân cách gặp thế cuộc nhiễu
nhương. Mỗi tình tiết được viết đều cảm kích, mỗi kỉ niệm được
kể đều đẫm thương yêu, mỗi nhận định, suy tôn về từng người
đều vừa khách quan khoa học vừa nặng trĩu ơn nghĩa và cả ăn
năn nữa. Tôi rất ấn tượng về những dòng ông dành cho thầy
Tương Tửu của mình: “Thầy ơi, chuyện đời cái gì đáng qua đi, sẽ qua
đi. Cái còn lại, sẽ còn lại. Những vinh quang của thầy sẽ còn lại”, “Rồi
nữa là với Truyện Kiều, kiệt tác thiên tài số một của lịch sử văn
chương dân tộc, ai đó hôm nay và mai sau, tìm hiểu lịch sử nghiên cứu
Truyện Kiều, làm sao có thể bỏ qua những công trình của Nguyễn Bách
Khoa, của Trương Tửu, và dù trong đó có cái được cái và cái chưa được
còn tha hồ mà bàn mà luận, nhưng hẳn là sẽ ghi nhận một trạng thái
lao động thuộc về bản chất của khoa học là sự tìm đi tìm lại như từ
“Recherche” trong ngôn ngữ Pháp để mệnh danh cho nó”, “Bởi dù cảnh
ngộ có nhọc nhằn, Thầy bằng bản lĩnh và tài năng vốn có của mình, đã
giữ lấy sự thanh thản, yên bình trong tâm hồn, để từ đó tiếp tục sống
có ích cho gia đình, cho nhân quần, cho cuộc đời. Không còn điều kiện
cầm bút, thầy đã cầm kim châm cứu để giành lại sự sống cho hàng vạn
người dân lành. Không cầm bút viết văn thì thầy cầm bút viết sách
Đông Y, sách châm cứu để người đời ai biết thì tốt, chưa biết sẽ biết
sau”… Đọc những trang viết như thế, bao giờ tôi cũng thấy rõ
học thuật Nguyễn Đình Chú, có thể nặng kiến văn, có thể giàu
ý tưởng, nhưng vẫn khởi thủy từ một ngọn nguồn thôi: giọt
nước mắt nhân ái trong cõi tinh thần của ông.
***
Trong làng giáo đại học, đôi lứa hạnh phúc được như vợ
chồng thầy Chú chắc không có nhiều. Đến nay, vào tuổi ngoài
tám mươi rồi, vẫn tâm đầu ý hợp, vẫn tương kính như tân, vẫn

CHỮ TÂM CỦA MỘT NGƯỜI THẦY VĂN KHOA

163

như hình với bóng, chẳng khác thuở ban đầu. Không biết thầy cô
đã tổ chức đám cưới vàng, đám cưới kim cương hay chưa. Nhưng
hễ ai đã biết họ, cũng phải trầm trồ: thật là một cặp vợ chồng lí
tưởng! Tôi nghĩ, chắc giờ đây khi tính sổ cuộc đời, hẳn ông sẽ
thấy rằng chính cô mới là cái được lớn nhất của đời mình.
Ít có người vợ nào yêu chồng, hiểu chồng, tận tụy và gắn
bó với chồng như cô Thâm. Những ý thức về đạo đức, về bổn
phận, về nghĩa vụ ở cô đều tan thấm vào một tình cảm hồn hậu
với những ứng xử rất tự nhiên. Coi học trò của chồng như học
trò của chính mình là cách sống như vậy. Cô hiểu và nhớ tính
nết cùng năng lực, cảnh ngộ của họ sâu sát chả khác gì thầy của
họ. Cách thương của cô dành cho họ cũng y như cách thương
của thầy. Hôm vừa rồi, Tiến sĩ Bùi Văn Lợi, một nghiên cứu sinh
gần hai mươi năm trước của thầy, lâu nay sinh sống tít tận Quy
Nhơn, chẳng may bệnh nặng, lại qua đời ở Hà Nội. Thầy thì
đang bận việc ở Sài Gòn, không ra kịp. Hay tin, chính cô đã đến
viếng tận tình chu đáo giữa một ngày mưa tầm tã. Không phải
cô đi thay cho chồng, mà cô đến tiễn đưa bởi lòng xót thương
lâu nay cô vẫn dành cho cậu học trò xấu số của chồng. Cả thân
nhân và bạn hữu của Bùi Văn Lợi đều bất ngờ và vô cùng cảm
kích. Trên đường từ đám tang về, tôi đã nghĩ nhiều về sự đồng
điệu của thầy cô. Đó không chỉ là chuyện đồng điệu của văn
hóa ứng xử, mà chính là sự đồng điệu của lòng nhân ái. Nhân ái
với người và nhân ái với nhau, bồi đắp cho đời và bồi đắp cho
nhau. Tôi tin rằng cái cây hạnh phúc của thầy cô tươi tốt như
vậy là bởi có gốc nhân ái này.
Là con một gia đình nho gốc, rất giàu truyền thống văn
chương của xứ Nghệ, cô đã được thừa hưởng cái gen tài hoa của
gia đình. Nên, dù là giáo viên Sinh vật, nhưng cô cũng giỏi văn
chương. Ứng tác thơ phú rất nhanh nhậy tài tình. Bạn bè đồng
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nghiệp vẫn truyền tụng nhiều bài thơ thâm thúy dí dỏm cô viết
tặng thầy. Giễu chồng bằng những vần thơ hài hóm là một cách
bộc lộ tình yêu chồng thật độc đáo của cô: “Chẳng cờ, chẳng biển,
chẳng cân đai / Vẫn xứng ông Nghè chẳng thể sai/ Ghế chéo lọng xanh
ông không có / Có cái Chaly cứ phóng hoài” (chả là ông vẫn thích cưỡi
chiếc xe Chaly thấp tè, mà tôi vẫn gọi đùa là… con la!). Tiếng cười
vui từ một tâm hồn tài hoa như thế hẳn đã góp phần nuôi dưỡng
bầu không khí hạnh phúc trong gia đình thầy bấy nay.
Biết không khí này, nên tôi cũng hay nổi hứng châm thầy.
Nhớ cái lần trở về sau chuyến đi xuyên Việt, vào văn phòng
Khoa, ông hào hứng kể ra bao nhiêu là thú vị vừa gặt hái được.
Nhất là cảm giác hạnh phúc như thế nào khi vào tới Tây Ninh,
lần đầu tiên được cùng vợ du ngoạn núi Bà Đen, một thắng
cảnh nổi tiếng của xứ ấy. Nghe xong, tôi bèn ra một vế đối vui
và đề nghị được ông đối lại. Đó là: “Đang đi cùng bà Thâm còn
thích trèo bà Đen”. Có lẽ vì không thể ngờ tôi lại tếu táo quỷ quái
thế, nên ông chỉ phá lên cười mà chưa thể đối ngay. Mà vế ra
“láo” thế, đối đâu có dễ! Ông bảo tôi: ông ra, thì ông đối đi xem
nào. Tôi bí. Chả biết nghĩ tiếp ra sao. Mà tắc thì dở ẹc. May thay,
lúc ấy, trong đầu tôi, cái tên của ông bỗng vang lên. Thế là, tôi
chộp lấy, và tiếp tục “láo”:“Đã lấy làm ông Chồng vẫn kêu bằng ông
Chú”. Ôi, thế mà… đối đáo để. Không ngờ, tôi có thể “láo” một
cách trọn gói như vậy.
Về, chột dạ, tôi cứ e ông phật ý. Nhưng, ông lại rất khoái
chí: “Này, chưa ai tặng mình câu đối… ấn tượng đến thế đâu
nhé!”. Tôi nhẹ cả người. Nhưng, tôi biết, đấy cũng chính là sự
độ lượng từ tấm lòng nhân ái đó thôi.
Mùa thu Thăng Long thứ một nghìn
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THÇY GI¸O Y£U QUý CñA T¤I
Oh Eun Chul*

Đã 15 năm kể từ ngày đầu tiên tôi đến Việt Nam học tập
nghiên cứu văn học, văn hóa Việt Nam. Dìu dắt, hướng dẫn tôi
từ những ngày đầu bước chân vào con đường nghiên cứu khoa
học: hướng dẫn luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ cho tôi là
Thầy giáo yêu quý: Giáo sư Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đình
Chú. Thầy Nguyễn Đình Chú là một trong những cây đại thụ
của Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Suốt hơn
nửa thế kỷ nhiệt huyết dạy dỗ, Giáo sư Nguyễn Đình Chú đã
hướng dẫn hàng chục học trò bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
và là tác giả của nhiều đầu sách giáo khoa và sách nghiên cứu
trong lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thầy là hình ảnh người Thầy
với lối sống giản dị trong một căn hộ tập thể có từ thời bao cấp.
Thầy sống ở tầng 5 với người bạn đời khéo léo, giỏi lo toan và
hiểu tâm ý chồng. Tôi đã được nghe kể về cuộc sống hạnh phúc
của gia đình Thầy từ các Thầy Cô giáo trong Khoa Ngữ văn và
thời gian càng trôi đi thì tình cảm Thầy Cô ngày càng thắm
thiết. Điều này đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đồng nghiệp,
*

Hàn Quốc, TS. Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.
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các thế hệ học trò và đặc biệt đối với tôi, người học trò đến từ
nơi xa. Mỗi lần gặp Thầy, nghĩ về Thầy hay khi kể chuyện về
Thầy, tôi cảm thấy tự hào vì Thầy giáo của tôi được mọi người
yêu mến. Và một điều nữa tôi tự hào Thầy tôi là Nhà giáo Nhân
dân. Danh hiệu cao quý đó đã nói lên tất cả, không chỉ là sự ghi
nhận từ phía học trò mà còn là sự công nhận của đồng nghiệp
và Nhà nước với những cống hiến trong sự nghiệp trồng người
của Thầy. Tình cảm của tôi cứ như thế ngày càng gắn bó khăng
khít hơn với Thầy qua năm tháng.
Thời gian làm luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ của tôi diễn
ra rất dài, nhiều lần bị ngắt quãng vì khó khăn cá nhân. Mỗi lần
như thế, Thầy lại động viên tôi cố gắng bởi Thầy hiểu nguyện
vọng thiết tha trở thành nhà khoa học có tầm cỡ của tôi. Luận
án Tiến sĩ của tôi là “Đề tài Gia đình trong “Gia đình”, “Thoát ly”,
“Thừa tự” của Khái Hưng và “Ba thế hệ” của Yeom Sang Seop, “Thiên
Hạ Thái Bình” của Chae Man Sik và “Đại hà” của Kim Nam Choen”.
Luận án có sự so sánh giữa đề tài Gia đình trong các tiểu thuyết
của Khái Hưng và các tiểu thuyết của các tác giả Hàn Quốc
những năm 1930 trong hoàn cảnh hai nước thuộc địa. Chính
Thầy là người đã động viên tôi dịch thành công tiểu thuyết
trường thiên “Ba thế hệ” của tác giả Yeom Sang Seop (Khang
Tưởng Thiệp), sách được Nhà xuất bản Văn học phát hành năm
2006, dài gần 800 trang. Khi viết luận án Tiến sĩ, tôi xin Thầy cho
phép phát huy hết năng lực cá nhân, hoàn thành toàn bộ luận
án mới gửi lại Thầy xin ý kiến. Thầy đồng ý và sau 6 tháng tập
trung, sản phẩm là quyển luận án gần 1000 trang bao gồm cả
bản dịch tiểu thuyết “Ba thế hệ”. Áp lực đọc 1000 trang quả là
không phải nhỏ với Thầy giáo đã gần 80 tuổi. Tôi nghĩ Thầy
không khỏi ngạc nhiên, song Thầy rất bình thản, đọc và đưa ra
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nhiều ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thiện hơn về mặt học thuật.
Nhờ Thầy, tôi bảo vệ Luận án Tiến sĩ với kết quả xuất sắc.
Quá trình học tập bên Thầy, tôi cực kỳ ấn tượng với khả
năng làm việc bền bỉ của Thầy. Suốt mấy chục năm Thầy vẫn
duy trì khao khát học tập, nâng cao khả năng tư duy và năng
lực khoa học. Thầy không ngừng viết bài gửi cho các tạp chí
khoa học. Bài biết của Thầy thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực
khoa học xã hội và nhân văn, phát huy tư duy liên ngành và
phương pháp nghiên cứu liên ngành, đưa ra nhiều thông điệp
khoa học có trọng lượng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Hơn 80 tuổi, Thầy vẫn miệt mài hướng dẫn
luận án Tiến sĩ cho các học trò với lòng say mê đầy nhiệt huyết.
Cuộc sống của Thầy giáo Nguyễn Đình Chú Giáo sư Nhà
giáo Nhân dân giản dị đến không ngờ. Tôi vẫn nhớ mãi mùa
đông năm ấy, khi lần đầu tiên tôi đến thăm Thầy. Trong căn hộ
tập thể cũ, không khí trong nhà lạnh như ngoài đường. Là
người Hàn Quốc đã quen sống trong nhà có hệ thống sưởi ấm
thì đây là một cú sốc. Ngay sau đó, tôi đã ra ngoài mua máy sưởi
do Liên Xô sản xuất và cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lần
khác tôi tặng quạt sưởi do Hàn Quốc sản xuất khi Thầy chuyển
nhà từ khu Đồng Xa đến khu Yên Hòa. Hôm đó là mùa đông,
tôi đã lên phòng Thầy. Tôi thấy lạnh nhưng không thấy máy
sưởi cũ đâu, có lẽ đã không dùng được nữa. Tôi ra siêu thị mua
ngay và mang lên phòng Thầy, dùng điều khiển bật luôn biểu
diễn trước mặt Thầy Cô, cảm giác như con trai tặng quà cho bố
mẹ, rất hạnh phúc. Tôi nghĩ Thầy giống như là bố mình và tôi
đã có lần nói với Thầy như vậy. Thầy không nói gì và tôi nghĩ là
Thầy cũng đồng ý. Tuổi của tôi cũng bằng với tuổi con trai út
của Thầy. Quá trình sống và làm việc tại Việt Nam lâu dài tôi
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không khỏi cảm thấy cô đơn, thiếu tình cảm gia đình. Được sự
dìu dắt của Thầy, yêu mến Thầy và gia đình Thầy bao nhiêu, tôi
càng tha thiết mong muốn gắn bó với Thầy, gia đình Thầy bấy
nhiêu. Vì vậy có một người bố tại Việt Nam là điều tôi luôn
mong mỏi và Thầy là người mà tôi muốn là bố mình nhiều nhất.
Khi muốn gặp Thầy, tôi thường đến khu nhà Thầy rồi mới
gọi điện thoại, nếu Thầy ở nhà thì xin phép vào gặp, không thì
thôi. Lần đầu là như thế và sau này tôi cứ muốn làm thế. Dù
đến mà không gặp được Thầy thì tôi vẫn vui. Chỉ cần có ý nghĩ
muốn gặp Thầy thôi, đã thôi thúc tôi đến mà không cần phải
gọi điện thoại xin phép trước bởi tâm trạng tôi quá háo hức,
phấn khởi. Một lần đọc bài viết về Giáo sư Cao Xuân Huy, tình
cờ phát hiện hình ảnh “sự im lặng của núi”, tôi cảm thấy hình
ảnh đó rất hợp với Thầy. Vì vậy tôi đã dùng hình tượng này để
viết về Thầy trong Lời người dịch trong tác phẩm dịch “Ba thế
hệ”. Và như mọi lần, Thầy im lặng không nói gì. Tôi vẫn rất vui
vì biết rằng hẳn Thầy cũng bằng lòng. Con cảm ơn Thầy, người
Thầy “đã lâu năm dẫn dắt học trò Hàn Quốc với sự dạy dỗ bền
bỉ, hết sức nhất quán như là sự im lặng của núi” và mong Thầy
giữ gìn sức khỏe, là điểm tựa cho chúng con trên con đường
nghiên cứu khoa học.
Hà Nội, tháng 7 – 2010
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MéT T¢M HåN RÊT NHIÒU ¸NH LöA
Nguyễn Duy Kha*

Trong một lần trò chuyện về những người Thầy của mình
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân (GS. NGND) Nguyễn Đình Chú
trăn trở, sắp sang tuổi 80, ông muốn tạ ơn và nghĩa của các Thầy
nhưng một chữ viết ra, một lời nói về các Thầy nặng tựa Thái
Sơn, ông không cho phép tự dễ dãi với chính bản thân mình.
Cảm giác ấy cũng đến với tôi mỗi khi tôi nhớ về Thầy, một
người Thầy luôn là biểu hiện thật đẹp của đức độ, trí tuệ, nhân
cách và mãi mãi là một miền kí ức yêu thương vấn vương suốt
cả đời tôi.
Có phải thế chăng mà tôi không dám làm cái điều như nhiều
người thường làm là viết về Thầy với đủ đầy những gì mình biết.
Tôi chỉ muốn bộc bạch ra đây một và kỷ niệm nho nhỏ hằng
nâng niu trong kho kí ức, đặng góp thêm một vài vật liệu đơn sơ
nhưng nặng đầy ý nghĩa để cùng mọi người khắc tạc chân dung
GS. NGND Nguyễn Đình Chú - Thầy Chú của tôi.
*

Thạc sĩ Ngữ văn, Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất
lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Địa chỉ cơ quan: 30A Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện
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Từ bao năm nay, tôi thầm gọi Thầy là cha. Thầy là người
cha thứ hai của tôi với đúng nghĩa của từ này, một người cha
nghiêm mà thân, sâu sắc lẽ đời và ấm áp tình thương. Mỗi khi
nghĩ đến Thầy, lòng tôi lại bồi hồi nhớ về những năm học đại
học rồi sau đại học ở lớp Văn 5 C khóa 3 (1982 - 1987), Khoa Ngữ
văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và hình ảnh Thầy chủ
nhiệm đề tài Hệ 5 năm đặc biệt, người trực tiếp giảng dạy cho
lớp tôi phần văn học cận đại với các tác gia tiêu biểu như
Nguyễn Khuyến, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu… và với
riêng tôi là người hướng dẫn khoa học Luận văn tốt nghiệp đại
học và Luận văn tốt nghiệp sau đại học. Dường như vẫn còn
vẹn nguyên trong tôi cảm xúc sướng vui rạo rực của chàng sinh
viên năm thứ hai khi nhận được lại từ Thầy bài luận phân tích
áng thơ Chợ Đồng của Nguyễn Khuyến với điểm 9/10 và lời phê
“bài viết nhỏ xinh, dễ thương, ít nhiều bộc lộ năng lực văn
chương”. Cũng mãi còn in dấu trong tôi giọng tâm tình nhỏ nhẹ
và ánh mắt ấm áp của Thầy những buổi hai thầy trò ngồi trao
đổi về công việc chung của lớp (tôi là lớp trưởng của lớp Văn 5C
khóa 3) cũng như việc riêng giữa thầy hướng dẫn với sinh viên
làm Luận văn tốt nghiệp. Tôi cũng làm sao quên được những
ngày hè nóng bức của năm 1986 khi thầy trò chúng tôi cùng
“đánh vật”- chữ dùng của Thầy - với luận văn tốt nghiệp đại học.
Biết bao lần không phải do “Cảo mực hơi may” mà “ngòi bút rít”
mấy buổi liền không viết nổi một trang, tôi sợ không dám đến
gặp thầy. Và thế là sau bao lần trò lảng tránh, thầy sang tận kí
túc xá sinh viên tìm trò với lời nhắn đám bạn bè rằng anh Kha
có làm luận văn tốt nghiệp nữa hay không thì nói với tôi một
tiếng chứ đừng im ắng thế. Để rồi cuối cùng, trong buổi bảo vệ
ở Hội đồng Khoa học chuyên ngành, luận văn của tôi được
điểm 10 với đánh giá “tương đối xuất sắc” của Hội đồng và dòng
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nhận xét như một lời tâm sự của Thầy hướng dẫn: Tôi trân
trọng và đánh giá cao Luận văn này.
Nhưng kỷ niệm ấm áp nhất mà dù đi đâu ở đâu, dù đang
ngập tràn hạnh phúc hay đầy ắp âu lo, dù đang vui vầy bè bạn
hay một mình trầm lắng suy tư tôi cũng không thể nào nguôi
ngoai lại có cội nguồn ngoài công việc và văn chương. Ấy là tấm
áo trấn thủ mà Thầy mang từ căn hộ ở Đồng Xa cho tôi mượn
ngay sau giờ giảng bài trong một ngày đầu đông 1984, khi thấy
tôi co ro trong bộ áo cánh mỏng vì chưa kịp về nhà lấy quần áo
ấm trước khi gió rét tràn về. Ấy là ruột tượng gạo bông thầy cô
cho tôi vay để tạm dùng trong những ngày bố mẹ chưa gửi gạo
từ quê ra (năm thứ 5, vì tôi là bộ đội xuất ngũ chuyển ngành về
học nên thuộc diện cán bộ đi học, có tiêu chuẩn tem phiếu; tôi
lại là thành viên Hội đồng sinh viên của Khoa Ngữ văn và của
Trường nên được ở phòng xép cạnh cầu thang khu nhà A7 của
sinh viên và được phép nấu ăn riêng). Một miếng khi đói bằng một
gói khi no, với tôi, hơn cả chữ nghĩa thông thường, đây còn là bài
học sâu sắc nhất về đức độ của người Thầy. Cử chỉ thật dung dị
của Thầy không những thêm cho tôi lời nhắc nhủ để gắng làm
một con người sẵn sàng yêu thương, chia sẻ mà còn có ý nghĩa
như một bàn tay nồng ấm dẫn tôi đến với đạo làm thầy để vững
bước trên con đường sự nghiệp của một giáo viên dạy văn, dạy
cho người biết làm người một cách hoàn toàn hơn.
Hơn cả những điều đã nói, GS.NGND Nguyễn Đình Chú
trong tôi luôn là hình ảnh đích thực của người Thầy, một người
Thầy mang đủ đầy, trọn vẹn ý nghĩa của mấy chữ “giáo diệc lạc
hồ”. Với Thầy tôi, dạy học nhất là dạy học văn chương quả
đúng là một niềm vui; với thế hệ chúng tôi và có lẽ cũng là với
bao lứa sinh viên Văn khoa Sư phạm được thụ giáo Thầy và
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những người Thầy khác cùng thế hệ như GS. Nguyễn Đăng
Mạnh, GS. Nguyễn Khắc Phi, GS. Nguyễn Hải Hà, GS. Đặng
Thanh Lê, GS. Đặng Anh Đào, GS. Phùng Văn Tửu, GS. Đỗ Hữu
Châu, GS. Nguyễn Hoành Khung… quả là “một may mắn lớn”.
Tôi lại muốn mượn của Thầy mấy lời tri ân nhà triết học Trần
Đức Thảo để nói về niềm vui sướng của riêng tôi khi được các
Thầy dắt dìu, dạy dỗ, cung cấp cho những kiến thức thật là cơ
bản trong cái bể học mênh mông của dân tộc và nhân loại. Lũ
sinh viên lớp Văn 5C khóa 3 chúng tôi có những giây phút ngất
ngây cùng áng thơ Đường trong những giờ giảng say mê như
lên đồng của thầy Phi, thầy chủ nhiệm lớp 4 năm liền. Chúng
tôi như được bay lên cùng đôi cánh lãng mạn cuồng phóng
trong niềm vui náo nức được trở về quê hương, về với nhân
gian yêu dấu của Lý Bạch trong Tảo phát Bạch Đế thành để rồi có
lúc chia sẻ cùng trích tiên nỗi niềm cô đơn nơi cõi thế trong
Nguyệt hạ độc chước với ảnh hình cử bôi yêu minh nguyệt. Và vừa
mới đó, đang còn mê đắm ngắm nhìn họa phẩm tuyệt vời của
thi Thánh Đỗ Phủ trong Tuyệt cú thì đã quặn thắt yêu thương
cùng trái tim lớn rớm máu đau thương và khát vọng vị tha vời
vợi Ước có nhà vạn gian, che cho dân rét mừng trong tâm khảm nhà
thơ của dân đen trong Mao ốc vi thu phong sở phá ca để rồi thắc
thỏm nỗi niềm cảm thông, lo lắng cho người đến quên mình của
thi nhân muôn đời trong Hựu trình Ngô lang. Và còn bao nhiêu
niềm vinh hạnh khác khi chúng tôi được nghe những lời giảng
khúc chiết, rành rọt mà hóm hỉnh của thầy Phùng Văn Tửu, tiếp
xúc với những giờ giảng văn như buổi diễn thuyết hùng hồn,
sôi nổi mà sâu lắng chất văn chương của thầy Nguyễn Hải Hà;
đằm sâu với phong thái giảng dạy lãng mạn mang vẻ ngoài
trầm mặc mà như giấu lửa ở bên trong của thầy Nguyễn Hoành
Khung… Không thể nào kể xiết hứng thú văn chương được
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khơi gợi để mãi dạt dào tuôn chảy trong tâm hồn chúng tôi từ
những giờ dạy mê say của những thầy cô khác nữa, những
chuyên gia đầu ngành của nghiên cứu và giảng dạy văn học ở
Việt Nam như thầy Mạnh, cô Lê, cô Đào, thầy Châu…
Nhưng có lẽ đối với riêng tôi, ấn tượng sâu đậm nhất về
những giờ giảng mang đến niềm hứng khởi văn chương mãi
còn tươi nguyên trong tâm trí lại gần như hình thành đủ đầy,
trọn vẹn từ những bài giảng lấp lánh ánh sáng của triết học,
triết luận nhân sinh của thầy tôi - GS. NGND Nguyễn Đình
Chú. Buổi đầu nghe Thầy giảng bài, lòng yêu của chúng tôi có
phần nghiêng về phong thái đĩnh đạc, hiền từ vừa nghiêm
trang mô phạm lại vừa ân cần nhân hậu của thầy. Chúng tôi
cũng có chung cảm giác rằng, lời giảng của Thầy không trau
chuốt, kỹ năng diễn giảng không thật diệu nghệ, không ngay
lập tức lôi cuốn người nghe. Nhưng không hiểu sao các giờ
giảng như thế của Thầy vẫn có một thứ ma lực làm say mê toàn
thể chúng tôi. Giảng cho chúng tôi về Nguyễn Khuyến, người
ẩn sĩ nơi vườn Bùi chốn cũ, Thầy chỉ cho chúng tôi thấy rằng sự
cộng hưởng giữa tri thức uyên bác, khí tiết thẳng ngay, tâm hồn
thanh cao và nỗi đau khôn nguôi xuất phát từ nhận thức về tình
trạng tang thương của đất nước, về sự bất lực của bản thân
trước thời cuộc đã làm thành phong cách trữ tình đằm thắm,
trào phúng thâm thúy mang đến những đóng góp riêng của
Tam nguyên Yên Đổ cho văn học nước nhà trong tư cách một
nhà thơ yêu nước lớn, thi sĩ của quê hương làng cảnh Việt Nam.
Chúng tôi đã đọc, đã nghe nhiều nhưng có lẽ chỉ nhờ Thầy mới
hiểu rõ bi kịch tâm hồn Nguyễn Khuyến và hiệu năng lớn lao
của bi kịch chủ thể trữ tình đối với sáng tạo nghệ thuật. Cùng
một cách thức khơi mở như thế, Thầy làm cho chúng tôi như bị
hút hồn vào tiếng gầm sôi sục của văn chương Phan Bội Châu để
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rồi hiểu rõ những cách tân cơ bản về nội dung tư tưởng trong
cái vỏ hình thức gần như đã cũ mòn của văn chương trung đại
và điều quan trọng hơn là tường minh ra được sức hấp dẫn đặc
biệt của những dòng thơ, dòng văn viết bằng huyết lệ của người
anh hùng ái quốc trên bước đường trường chinh vạn dặm xả
thân vì xã tắc sơn hà. Nhờ Thầy, chúng tôi có thêm lý do chính
đáng để thêm yêu thêm kính văn chương vị nghĩa của Sào Nam
tiên sinh và của những nghệ sĩ đồng thời, đồng chí với ông,
những con người coi “ba tấc lưỡi mà gươm mà súng…; một ngòi
lông mà trống mà chiêng…” để cùng nhau phá cường quyền, xây
nền dân chủ, đòi độc lập, tự cho dân nước. Với văn chương của
Nguyễn Đình Chiểu lại càng như thế. Khi còn học phổ thông,
phần lớn chúng tôi không mấy mặn mà với thơ văn Đồ Chiểu
ngoại trừ niềm xúc động thật sự với những lời gan ruột đang
thay lời non nước khóc thương những người con yêu của nước
non bỏ mình vì nghĩa nước. Vậy mà, khi nghe thầy say sưa
giảng giải, say sưa cắt nghĩa một cách hùng hồn rằng văn thơ
Nguyễn Đình Chiểu không có cái đẹp của trăng thanh gió mát mà là
vẻ đẹp của bông lúa chín mảy vàng, chúng tôi bỗng nhận ra bao
nhiêu vẻ đẹp khuất lấp bên trong cái vỏ ngôn từ thô mộc của
từng câu văn, lời thơ do nhà thơ mù yêu nước tạo tác, sinh
thành. Nói cho thật công bằng, Thầy không chỉ truyền niềm mê
say thơ văn Đồ Chiểu cho chúng tôi mà còn cấp cho chúng tôi
góc nhìn riêng để soi ngắm và chiêm ngưỡng, khám phá và say
mê những vẻ đẹp lấp lánh của vì sao có ánh sáng khác thường trên
bầu trời văn nghệ dân tộc. Và từ tất cả những gì Thầy mang đến
trong bài giảng, chúng tôi biết cách yêu đến mê say cái hay cái
đẹp trong văn chương của những hồn văn cao cả như ý tứ của
cổ nhân: văn chương của những bậc lấy việc hành đạo cứu đời
làm mục đích tất phải phong phú đẹp đẽ như chính cuộc đời;
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đó không phải là cái đẹp của bồn hoa chậu cảnh mà là vẻ đẹp
bát ngát của đồng xanh ngàn mẫu, biển bạc muôn trùng.
Trò chuyện với chúng tôi và với nhiều người khác nữa,
GS. NGND Nguyễn Đình Chú bao giờ cũng tự hào về những
tháng ngày được làm trợ giảng của nhà triết học Trần Đức Thảo
tại trường ĐHSP Văn khoa năm 1957. Thầy cũng tỏ bày sự tiếc
nuối vì không được theo chân nối gót Thầy Thảo trên con
đường nghiên cứu triết học và bộc bạch không ngờ mình lại có
được danh vọng cùng với học hàm, danh hiệu như ngày hôm
nay để rồi khẳng định rằng, thành công này một phần là nhờ
bản thân không ngừng tự phấn đấu nhưng quan trọng hơn cả là
chịu ơn dạy dỗ, chỉ đường dẫn lối của các Thầy, những con
người tiêu biểu cho văn hóa dân tộc mà cũng có phần cấu thành
của chung nhân loại. Tôi muốn nói những lời đẹp đẽ ấy để nói
lên một điều đặc biệt quan trọng với bản thân về người Thầy
của mình - GS. NGND. Nguyễn Đình Chú: một tâm hồn rất
nhiều ánh lửa. Lửa tâm hồn ấy sáng soi mỗi hành vi từ việc
giảng bài trên lớp, hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh
viên, nghiên cứu sinh đến viết bài cho báo chí và cả những khi
chuyện trò trao đổi về văn chương, về cuộc đời. Và có lẽ chính
ánh lửa tâm hồn luôn lấp lánh ấy khiến Thầy trẻ hơn tuổi tác rất
nhiều khi đã bước qua ngưỡng cửa bát tuần khánh thọ. Đấy là
cảm nhận của riêng tôi mỗi khi vân vi nghĩ về Thầy hay đấy là
sự thật mà mọi người biết thầy, yêu Thầy đều cảm thấy.
Hà Nội, những ngày hè đổ lửa 2010

VμI C¶M NHËN NHá VÒ NG¦êI THÇY LíN
Trần Văn Toàn*

GS, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú hay gọi ngắn
gọn và thân thiết hơn: “thầy Chú” là sự ngưỡng vọng của nhiều
thế hệ học trò cũng như của ngành giáo dục Việt Nam. Tôi chỉ
là một học trò nhỏ trong biết bao nhiêu những học trò đã được
thụ giáo thầy. Vì thế, được có mặt trong lễ sinh nhật của thầy,
được trực tiếp gửi đến thầy lời chúc mừng tôn kính đó thực sự
là một vinh dự và hạnh phúc của tôi.
Tuy nhiên, thổ lộ trực tiếp những tình cảm của mình trước
một người mà mình thực lòng yêu quý, kính trọng, với tôi, luôn
là một khó khăn. Và tôi tin rằng đây cũng là tâm trạng chung của
nhiều người. Một phần vì: khi đã thực lòng yêu quý thì việc nói
ra nhiều khi là không còn cần thiết nữa. Cũng tựa như chúng ta
sống mà không cần phải cáo thị rằng mình đang sống. Phần
khác, có những chuyện, những tình cảm mà dù cố gắng cách
mấy, ngôn ngữ không thể nói hết được. Ngôn ngữ, trong những
cảnh huống như thế luôn cho thấy những giới hạn của nó.
Trong lễ sinh nhật thứ 81 của thầy, xin được bộc bạch một vài
cảm nhận nhỏ, riêng tư về thầy dù vẫn biết rằng sự im lặng có
những đáy sâu mà không một ngôn từ nào có thể chạm đến được.
*

TS. Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
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Với tôi, thầy Chú luôn là ân sư.
Giờ đây, khi đọc lại những gì thầy viết, thấy rất rõ một đặc
điểm: từ rất sớm, những bài viết của thầy đã vượt quá những
khung khổ của nghiên cứu văn học như người ta đã quan niệm
trong một thời gian dài. Từ rất sớm thầy đã bận tâm đến khía
cạnh của văn hóa trong trước tác của Phan Bội Châu, Hồ Chí
Minh và mở rộng hơn là bối cảnh văn hóa của đời sống văn học.
Những đối tượng quan tâm, bàn luận của thầy rất phong phú:
tính chất đa ngữ trong sáng tác của Hồ Chí Minh, những trăn
trở canh tân của Nguyễn Trường Tộ, về sự áp đảo của văn minh
phương Tây với văn hóa phương Đông truyền thống, về
khuynh hướng đạo đức trong những tiểu thuyết của Hồ Biểu
Chánh... nhưng đều xuất phát từ một vấn đề trung tâm: những
ảnh hưởng và tác động của văn hóa đối với sự vận hành và tồn
tại của đời sống văn học. Có thể nói, GS. Nguyễn Đình Chú là
một trong không nhiều những nhà nghiên cứu Việt Nam đã sớm
trực giác được vai trò của văn hóa trong việc nhận diện và cắt
nghĩa về những hiện tượng văn học. Khi nhận tôi về tổ, ngay từ
đầu, thầy đã yêu cầu tôi phải đọc kĩ những gì thầy viết về văn
hóa, về mối quan hệ giữa văn hóa và văn học không phải chỉ bởi
những kết luận khoa học quan trọng trong những bài viết này
mà để xác định một hướng đi lâu dài. Dù có rất nhiều hạn chế về
năng lực và điều kiện làm việc, nhưng tôi đã cố gắng thực hiện
yêu cầu đó và càng đi càng thấy biết ơn sự chỉ dẫn của thầy.
Những gợi mở, động viên và phản biện từ thầy qua những bài
viết và những cuộc trò chuyện đã từng bước giúp tôi ngày một
hình dung rõ hơn và công việc mà mình theo đuổi. Từ những
khởi đầu ấy tôi đã tìm và gặp thêm những người thầy mới, cả
ngoài đời và trong sách vở. Từ thầy Chú, tôi hiểu rằng: ân sư
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không phải là người thầy duy nhất nhưng là người giúp học trò
của mình tìm, đặt và có được sự tự tin cần thiết để bước những
bước chân đầu tiên trên con đường khoa học. Được có một ân sư
như thế trong đời, quả thật, là một may mắn của số phận.
Nhưng không phải riêng tôi mới được hưởng sự may mắn
ấy. Từ những câu chuyện mà các thầy cô anh chị trong tổ bộ
môn kể lại, từ những học viên đã từng được thụ giáo thầy, tôi
cũng biết đến thật nhiều những người mà thầy đã cưu mang,
tận tâm nâng đỡ, chỉ dạy. Có người tôi biết tên: anh Tôn Thất
Dụng, anh Nguyễn Công Lý, anh Nguyễn Thanh Sơn, chị
Nguyễn Thị Nương... Có người tôi chỉ biết đến qua những câu
chuyện mà danh tính của họ thật xa xôi – những câu chuyện
được lưu giữ và truyền qua các thế hệ như một minh chứng về
tấm lòng của một người thầy trọn đời tận tâm với học trò. Chính
tôi đã trực tiếp chứng kiến, PGS. TS. Nguyễn Đăng Na (sinh năm
1942), trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên truyền hình đã
rơm rớm nước mắt khi nói về Thầy. Sau này, thầy Nguyễn Đăng
Na có nói với tôi: “thầy Chú là một trong ba người thầy quan trọng
nhất trong cuộc đời của mình”... Những câu chuyện, những tình
cảm như thế về thầy Chú có thể kể mãi không dứt. Tôi cảm nhận
được trong những lời kể ấy không chỉ sự cảm phục mà còn cả
niềm hạnh phúc và tự hào về một người thầy. Và hơn thế, như
một niềm tin về sự hiện diện của sự từ tâm trong cuộc sống. Có lẽ
chính vì thế, thầy Chú, tấm lòng của thầy không còn là câu
chuyện của một cá nhân mà đã trở thành một phần của lịch sử
Khoa Ngữ Văn trường ĐHSP; trở thành biểu tượng cho tấm lòng
của người thầy, và hơn thế, một biểu tượng cho lối sống của con
người khoa Văn: chân thành, tận tâm, tình nghĩa.
Về phần mình, sống cạnh thầy, chứng kiến những ứng xử
của thầy, tôi nhận thấy một đặc điểm: thầy luôn tin vào mọi
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người, tin vào những điều người khác nói, tin vào tình cảm mà
người khác dành cho thầy, tin vào những khía cạnh tốt đẹp và
tích cực của người khác. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về niềm tin
ấy - một niềm tin thật hồn nhiên và phác thực - và chỉ mãi gần
đây tôi mới lí giải được phần nào nguyên nhân về niềm tin ấy
nơi thầy. Cái gốc của niềm tin ấy, theo tôi là vì thầy luôn đến với
mọi người bằng sự chân thành của lòng mình. Chỉ những người
thật sự chân thành với người khác mới có thể có được niềm tin
về sự chân thành trong tình cảm mà người khác dành cho mình.
Có lẽ cũng chính vì thế mà thầy không giận ai lâu, không có
những để bụng, thành kiến. Với đồng nghiệp, với học trò không
phải không có chuyện bất như ý nhưng vì luôn tin ở sự chân
thành của tình cảm nên luôn có tâm thế để nhận thấy những
điều tốt đẹp từ những quan hệ giao đãi, luôn nhận thấy những
yếu tố tích cực ở người khác để tôn trọng và bộc lộ những thiện
chí. Đấy phải chăng là một cảnh giới để có được sự hư tâm? Có
lần thầy tâm sự với tôi: thầy tâm đắc nhất với câu châm ngôn mà
thân phụ thầy đã dạy thầy từ nhỏ, một câu châm ngôn có ý nghĩa
như một sự khai tâm: “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân” 皇 天 不
負 好 心 人. Đấy thật sự là một may mắn mà gia phong đã đem
đến cho thầy. Nhưng tôi vẫn nghĩ, những câu châm ngôn đẹp đẽ
mà một người biết đến trong đời chắc không ít. Điều quan trọng
là ở chỗ sống theo những châm ngôn ấy một cách thành tâm và
vững chãi. Và đó chính là một bài học thâm viễn mà tôi đã kính
cẩn nhận biết được từ những ứng xử của thầy.
Theo khuôn phép của nhà Nho xưa, học trò học thầy
không chỉ là chữ nghĩa để đỗ đạt mà còn là học một cách sống.
Cũng theo khuôn phép ấy, từ rất lâu, tôi đã hiểu rằng mình sẽ
mãi chỉ là một học trò nông nổi và hạn hẹp trước những gì đã
thụ giáo từ thầy. Không phải không có lúc tự thẹn nhưng rồi lại
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tự an ủi mình: xưa nay, chuyện con không theo kịp cha, trò
chẳng nối được chí thầy cũng phải đâu là chuyện hiếm!
Xin được kết thúc những cảm nhận nhỏ về thầy trong bài
viết này bằng tình cảm của thầy với cô Thâm – người bạn đời
mà tình cảm của thầy dành cho cô sau suốt gần 60 năm vẫn
luôn trẻ trung và “bồng bột”. Nói về cô luôn là một cảm hứng
đặc biệt của thầy Chú. Nói nhiều lần nhưng chỉ một tone duy
nhất: ngưỡng mộ và hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ ấy. Tôi
vẫn nhớ, khi ngôi nhà mới của thầy cô ở Yên Hòa khánh thành,
thầy gọi tôi vào phòng viết của mình. Rất nhiều sách vở còn bề
bộn và một cái bàn viết trang nhã, một chiếc ghế làm việc. Thầy
ngồi vào ghế với dáng vẻ còn ngỡ ngàng, chưa mấy quen thuộc.
Thầy cầm cây bút, không để viết gì rồi đột nhiên quay lại nói với
tôi: “Cô tài thật đấy. Thế quái nào mà cuối đời mình lại rơi vào ngôi
nhà đẹp như thế này”. Nói xong thầy cười, tiếng cười đặc trưng
của thầy, hồn hậu và ấm. Có cảm giác, thầy giao phó toàn bộ
cuộc đời mình vào tay cô và hoàn toàn tin cậy, mãn nguyện với
những xếp đặt của cô! Cô Thâm, như trong cảm nhận của tôi, là
điểm tựa mà Ác-si-met nói đến trong cuộc sống và sự nghiệp
khoa học của thầy.
Nhân lễ sinh nhật thứ 81 của thầy, con xin được chúc thầy
cô sức khỏe và những niềm vui luôn chan hòa trong ngôi nhà
của thầy cô.
Và con tin rằng, đó cũng là mong ước của cả tổ Văn học
Việt Nam 2, của Khoa Ngữ văn, của tất cả những thế hệ môn
sinh đã có vinh dự được học tập, sống và làm việc bên thầy!
Hà Nội, 2009

VỀ CHÂN DUNG THẦY TÔI

181

VÒ CH¢N DUNG THÇY T¤I
Trần Thị Hoa Lê*

Về chân dung Thầy, tôi nghĩ, trước hết đó chính là chân
dung một nhà giáo dục - nhà văn hóa chân chính. Phẩm chất
nhà giáo dục - nhà văn hóa ở Thầy không chỉ biểu hiện trong tư
tưởng mang tầm chiến lược và hành động hết sức cụ thể đóng
góp vào sự nghiệp đào tạo không mệt mỏi các thế hệ sinh viên
Ngữ Văn hơn 50 năm qua; không chỉ bộc lộ qua hàng trăm bài
nghiên cứu có giá trị đăng tải suốt nhiều chục năm qua; mà
quan trọng hơn cả, phẩm chất ấy hiển hiện chính ở đạo đức,
nhân cách, lối sống mẫu mực của Thầy.
Tôi chỉ là một học trò nhỏ, thuộc hàng út ít trong các thế hệ
môn đệ của Thầy, hẳn còn nhiều điều tốt đẹp nữa trong cuộc
đời và tính cách Thầy, tôi chưa được biết. Vậy mà tôi cũng đã
cảm thấy rất thú vị khi “tính đếm” những kỷ lục mà Thầy tôi đạt
tới, nói nôm na là những “cái nhất” của Thầy tôi.
“Cái nhất” thứ nhất là tấm lòng nhân từ, độ lượng với đồng
nghiệp và học trò. Điều này không chỉ là cảm nhận của riêng
tôi. Ngay từ khi còn là sinh viên năm một, tôi đã được nghe các
thầy cô và anh chị khóa trên “mách bảo” về cái “chất nhân hậu”
của Thầy. Nhưng phải đến khi được chính thức thụ giáo Thầy,
*

TS. Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội.
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làm luận văn tốt nghiệp đại học với Thầy, rồi sau hơn mười
năm phiêu bạt, quay trở lại, xin Thầy hướng dẫn luận án Tiến
sĩ, vật lộn xoay xở giữa bài vở với gia đình con cái, nay trốn
mai tránh những trận sư phụ “nổi giận lôi đình” dọa trả về bản
xứ… tôi mới thực sự ngày càng thấm thía cái bao dung che chở
thầm lặng từ Thầy nó có gì đó tựa như tấm lòng người mẹ sẵn
sàng tha thứ cho đứa con nhiều dại khờ lầm lỗi. Trong nhiều
năm tháng học tập dưới sự dìu dắt của Thầy, ngoài những
phương pháp, kiến thức vô cùng quý báu mà Thầy truyền đạt,
còn có một điều mà tôi hằng trân trọng chính là quan niệm
sống độ lượng vị tha. Tôi cảm nhận được quan niệm sống đó
qua nhiều “kênh” khác nhau, chỉ trừ “kênh” phát biểu trực tiếp
từ Thầy. Thầy không có thói quen tự khen ngợi mình cũng
như không ưa lối chê bai hạ giá người khác. Ngay cả khi thầy
trò tâm sự về chuyện đời chuyện người, về những “nhân vật”
trái ngược quan điểm hoặc từng có ác ý tà tâm với mình, Thầy
cũng chỉ cười nụ cười hề hề hồn hậu rất đặc trưng mà chưa
bao giờ buông lời “trả đũa” họ. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy ý
nghĩa vô giá của thiên tính ấy. Đó là “cái nhất” làm nên chân
dung người Cha nhân từ - người Thầy mô phạm, người Cha
người Thầy vừa là ân sư nâng đỡ bao nhiêu số phận học trò lại
vừa là hình mẫu nhân cách để môn đệ noi theo.
“Cái nhất” thứ hai là sự nghiệp nghiên cứu đa dạng, phong
phú trên các mặt giáo dục, văn hóa, văn học,… cả về số lượng và
chất lượng bài viết của Thầy. Đây là điều nhiều thế hệ học trò
trong đó có tôi chưa thể hoặc không thể theo được sư phụ. Công
trình Tuyển tập sự nghiệp trước tác của Thầy sắp được hoàn
thành, bao gồm những phương diện chính: các vấn đề văn hóa –
giáo dục, phương pháp giảng dạy văn học, tiến trình văn học sử,
nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam từ dân gian đến trung cận đại, hiện đại và chân dung các nhà giáo dục, nhà văn hóa lớn.
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Do thời gian dài lâu, tài liệu thất lạc chưa tìm lại đủ, có lẽ bộ
Tuyển tập cũng sẽ chưa thể bao quát được toàn bộ sự nghiệp
trước tác trước thuật của Thầy theo như tham vọng của ban biên
tập. Nhưng điều chắc chắn là, chân dung con người đa tài - nhà
giáo dục - nhà văn hóa - nhà Hán học - nhà nghiên cứu văn học
Nguyễn Đình Chú sẽ hiện diện sinh động qua bộ Tuyển tập ấy.
Nói về vai trò chuyên gia đầu ngành Văn học Việt Nam trung cận
đại từ giai đoạn khai sơn phá thạch của Thầy, phải kể đến bộ giáo
trình Lịch sử Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết năm 1930 mà
Thầy tham gia biên soạn chủ biên ngay từ những năm 60 ở thế kỷ
trước. Bộ giáo trình này đã từng là tài liệu học tập tham khảo chủ
yếu của sinh viên ngành Ngữ Văn nhiều thế hệ. Những ý kiến
của Thầy về các tác gia lớn như Trần Nhân Tông, Nguyễn Du,
Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trường Tộ,
Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Phan Bội Châu, Phan Châu
Trinh, Tản Đà, Hồ Biểu Chánh, Hồ Chí Minh… và về Đông Kinh
nghĩa thục… dù công bố ở thời điểm nào, từ cách đây vài chục
năm hoặc vừa những năm gần đây, với chúng tôi, đều là những
phát hiện và đúc kết khoa học quý báu có giá trị bền lâu. Tôi tâm
đắc với anh Nguyễn Công Lý khi anh “gật gù” tán thưởng những
bài viết mới đây của Thầy (chẳng hạn đơn cử một vài bài như:
Gặp lại “con Kiều đẹp nhất nước Nam”; Nguyễn Công Trứ: sự lên ngôi
của CÁI TÔI – CÁ THỂ; Nguyễn Trường Tộ, nhà thiết kế vĩ đại của đất
nước ở thế kỷ XIX; Một thoáng cung chiêm đệ nhất minh triết Trần
Nhân Tông; Về Phan Bội Châu tiên sinh: mấy vấn đề xin được bàn lại,
Cảm nhận bước đầu khi đọc lời khải của Hoàng giáp Ngô Trí Hòa cùng
các cộng sự,…), quả là “gừng càng già càng cay” thật! Và tôi cũng
thích thú với nhận xét tinh tế của bạn Trần Văn Toàn về một
trong những thế mạnh nghiên cứu của Thầy là thực hiện bền bỉ
việc khai thác phương diện văn hóa trong sáng tác văn chương.
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Tôi còn muốn bổ sung thêm một thế mạnh đáng kể nữa mà Thầy
từng truyền đạt cho nhiều thế hệ học trò song không phải học trò
nào cũng “kế truyền” nổi – ý thức tìm tòi phát hiện tư tưởng triết
học trong mỗi tác gia, tác phẩm cũng như mỗi hiện tượng, vấn đề
văn học. Bên cạnh tất cả những điều quý giá đó – tài năng, tâm
huyết, sức lao động công phu, tinh thần nghiên cứu miệt mài
không ngơi nghỉ… Thầy còn chinh phục lũ học trò chúng tôi bởi
một đức tính mà theo tôi rất cần cho nhà khoa học và nhà giáo
dục, đó là tính khiêm tốn cầu thị. Một cách vô thức, phẩm chất
đáng quý của Thầy đã bộc lộ ngay trong một đôi cụm từ Thầy
quen dùng, ví như “không dễ gì” hoặc trong cái điều Thầy luôn
tự nhủ: khoa học chính là “tìm và tìm lại” (bằng tiếng Pháp mà
Thầy thường trích dẫn: “chercher et rechercher”). Con đường học
vấn, tri thức thì không cùng mà sức người, đời người lại có hạn,
hẳn nhiên Thầy tôi đã luôn nêu tấm gương cho học trò về phẩm
cách một nhà nghiên cứu chân chính.
“Cái nhất” thứ ba khiến tôi kính nể hơn cả xét về phẩm
chất Người, đó chính là mối tình thủy chung trọn vẹn mà Thầy
tôi dành cho bà “nội tướng” Nguyễn Thị Minh Thâm. Với giới
phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ làm nghề giáo dục/văn chương,
người đàn ông – bạn đời như Thầy chính là mẫu hình nam nhi
lý tưởng – biết yêu thương, sống chung tình, trân trọng – đời
nay có lẽ chỉ thấy trong giấc mộng mà thôi. Mỗi khi đến nhà
Thầy Cô, thật không gì ấm lòng cho bằng được nghe những lời
Thầy dành để nói về Cô, mộc mạc đơn sơ mà chân thành tha
thiết, Thầy cười cười vẻ rất tâm đắc khi rù rì “khoe” với học trò:
Cô cứ lặng lẽ viết, viết nhiều, viết giỏi hơn mình, Cô mới thực là
nghệ sĩ, Cô còn làm thơ…
“Cái nhất” thứ tư, trộm vía Thầy, Thầy tôi chính là hình
mẫu của một sức sống kiên cường mà càng cao tuổi hình như lại
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càng dẻo dai cường tráng. Tôi nói như vậy, bởi mới đây, trong
tiệc mừng sinh nhật thứ 80 của Thầy mà bộ môn Văn học Việt
Nam 2 tổ chức, nghe các Thầy Cô hàn huyên, tôi mới biết là
ngày xưa khi còn trẻ, Thầy không được khỏe như bây giờ, người
thì gầy ốm lại còn có những trận đi viện khiến cô Thâm từng
phát hoảng. Những năm gần đây thì khác nhiều. Bất chấp “giai
thoại ngã xe” đã đi vào thơ ca trào phúng của cố thi nhân Tôn
Gia Các đáng kính, Thầy tôi vẫn tự lực cánh sinh thường xuyên
đi lại với “đôi tay lái rất lụa” của chính mình! Thi thoảng bất
chợt “chứng kiến” Thầy chở Cô bằng “con cóc cụ” Chaly nổ máy
giòn giã phóng vèo vèo trên đường phố Cầu Giấy đông đúc vào
trường Sư phạm hoặc đến khu Đồng Xa. Cụ ông dáng cầm lái
bình thản oai phong, Cụ bà ngồi sau ôm eo đầy tin tưởng, tôi lại
thầm cảm phục “cái nhất” thứ ba và thứ tư thật kỳ diệu của
Thầy Cô tôi!
Tôi may mắn được làm học trò Thầy từ những năm 80 của
thế kỷ trước, đến nay đã trên dưới 25 năm. Bao thăng trầm bao
nỗi niềm, dù học trò lầm lỗi đến đâu, khi quay trở về, Thầy vẫn
bao dung tha thứ. Nhân dịp mừng sinh nhật thứ 80 của Thầy
hồi cuối năm ngoái (2009), tôi xúc cảm liều mạng làm một bài
“thơ văn xuôi” mà tôi mạo muội giới thiệu là “trường ca”. Ý
tưởng thì to tát, muốn bao quát cả lịch sử tâm trạng, sự trạng,
hành trạng v.v… song sức mọn tài nông chỉ viết được mấy câu
ngắn ngủn khiến các thầy cô, anh chị đồng nghiệp tổ Văn học
Việt Nam 2 được một phen cười bò lăn trước một “thể loại văn
học mới” cổ kim chưa từng thấy.
Xin phép được chép lại bài thơ ở đây, thay cho lời kết. Tôi
mong ước nhờ đôi dòng tâm sự vụng về này mà bày tỏ được
một phần nào đó tình cảm cũng như nỗi tri ân không thể diễn
tả hết bằng lời đối với Sư phụ kính yêu – Thầy tôi.
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Tâm tình cùng Thầy
nhân dịp Lễ Thượng thọ 80 Xuân
Thầy bảo con: học tiếng Pháp và Hán Nôm…
Con dạ vâng rồi im im biến mất
Thầy bảo con: văn chương Đặng Huy Trứ đáng xem…
Con loay hoay kiếm lối khác cho êm
Thầy bảo con: không biết chữ thì làm thơ trào phúng…
Con tủi hờn trốn biệt bặt vô tăm
Quá tam ba bận thế rồi
Cáo lại quay đầu về núi
Thầy không mắng mà chỉ cười an ủi
Như đón đứa con lưu lạc tìm về
Thầy hay viết mọi việc “không dễ gì…”
Khi còn nhỏ con lơ ngơ không chịu tin như thế
Lớn khôn thêm dần hiểu nghĩa Thầy ghi
Bao việc đời éo le chẳng thể làm muối bớt mặn gừng bớt cay
Bao năm tháng đi qua
Muối càng mặn gừng càng cay
Hơn mọi trang huyền thoại
Để lũ học trò chúng con không nguôi kính bái
Trước cả những điều bình dị nhất ở Thầy
Hòa Mục, ngày 8/11/2009 – 17/7/2010
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CH¢N DUNG THÇY T¤I
Nhμ gi¸o Nh©n d©n - Gi¸o s− NguyÔn §×nh Chó
Nguyễn Đức Thuận*

Đã có nhiều thế hệ sinh viên đại học, học viên Cao học,
Nghiên cứu sinh trên khắp mọi miền đất nước và cả ở nước
ngoài được học và được Nhà giáo nhân dân, Giáo sư Nguyễn
Đình Chú hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ. Tôi
cũng có may mắn ở trong số này. Nghĩa là tôi có vinh dự được
thầy dạy bảo nhiều, từ thời sinh viên đại học, rồi được thầy
hướng dẫn luận văn Cao học, và sau nữa, được thầy hướng dẫn
nốt chặng đường đầu tiên của con đường nghiên cứu khoa học Thầy hướng dẫn tôi làm Nghiên cứu sinh và đã bảo vệ xuất sắc
luận án Tiến sĩ.
Nhớ lại năm 1970, tôi thi đỗ vào khoa Ngữ văn của Trường
Đại học Sư phạm Hà Nội I. Sinh viên chúng tôi ngày ấy rất
ngưỡng mộ tên tuổi của các thầy cô, như các thầy Lê Trí Viễn,
Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Hải Hà, Phùng Văn Tửu, Trương
Chính, cô Đặng Thanh Lê, và tất nhiên là thầy Nguyễn Đình
Chú cũng nằm trong tình cảm rất nhiều yêu kính của chúng
tôi... Chúng tôi cảm thấy đó là một niềm vui, một niềm hạnh
*

TS. Trưởng khoa Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Hải Phòng.
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phúc lớn, vì đã được học các thầy, cô “có tên tuổi” như thế! Tôi
được lớp bầu là cán sự môn Văn học Việt Nam, nên có may mắn
thường xuyên được gặp các thầy, cô trong tổ Văn học Việt Nam
1 và 2 để xin tài liệu học tập và câu hỏi thảo luận... Riêng với
thầy Nguyễn Đình Chú, như một duyên may, tôi được thụ giáo
nhiều ở thầy, nên trong cả ba thời kỳ, từ học Đại học đến học
Cao học và sau này làm Nghiên cứu sinh, tôi được đi đến cả ba
nơi ở của gia đình thầy cô: phòng đầu tầng 2 nhà B3 khu tập thể
Đại học Sư phạm những năm 1970, rồi tầng 5, phòng 504, khu
Đồng Xa sau năm 1980, và hiện nay là số nhà 8, ngõ 251/10
đường Nguyễn Khang, khu tập thể giáo viên Trường THPT Yên
Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Nhiều lần, sau khi nghe thầy hướng
dẫn làm luận văn hay luận án, tôi còn được nghe thầy nói nhiều
chuyện. Có chuyện đạo lý, có chuyện văn chương, có chuyện
vui, có chuyện buồn... Giờ đây, cũng đã ở tuổi xấp xỉ lục tuần,
tôi cảm nhận ở thầy – Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư Nguyễn
Đình Chú là một người thầy có nhân cách và bản lĩnh lớn, có
tình cảm yêu thương, nhân ái đến hồn nhiên với mọi người, và
đặc biệt, thầy là một trong số ít những nhà nghiên cứu văn học
có tư duy khái quát cao, ở tầm mở hướng cho những vấn đề lớn
trong nghiên cứu khoa học.
1. Thầy sinh ra từ vùng quê xứ Nghệ, năm 1929, năm ấy là
năm Kỷ Tỵ, tại xã Thượng Xá (nay là xã Nghi Hợp), huyện Nghi
Lộc. Ai cũng biết nơi ấy, một vùng quê nghèo, có dòng sông
Lam trong xanh và dãy núi Hồng Lĩnh ngàn năm sừng sững.
Nơi ấy cũng là nơi sinh của biết bao anh hùng nghĩa sĩ đã bỏ
mình vì nước, những danh nhân tài hoa đã ra đời và sự nghiệp
của họ đã làm rạng danh quê hương, non sông nước Việt...
Vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi văn hoá của dải đất miền
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Trung ấy cũng đã từng sinh ra nhiều nhà khoa học của thời đại
mới, rất uyên bác, đã được Nhà nước tôn vinh...

người đã có ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách và bản lĩnh sống
của thầy...

Cụ tổ tộc Nguyễn của thầy là Nguyễn Xí, một danh tướng
đời Lê sơ. Thân phụ của thầy là cụ Nguyễn Huy Côn, một nhà
Nho đã đậu Tú tài năm 1894 (khoa Giáp Ngọ), cùng khoa với cụ
Nguyễn Sinh Sắc. Cụ sống thanh bạch, nhân từ, được sĩ phu
trong vùng quý trọng, kính nể. Cụ là học trò của đại danh sư, sư
biểu đất Nghệ Tĩnh Nguyễn Thức Tự, đỗ Cử nhân, từng tham
gia phong trào Cần vương chống Pháp. Phong trào Cần vương
thất bại, thầy Nguyễn Thức Tự về quê dạy học, và học trò của
thầy Nguyễn Thức Tự có nhiều người đỗ đạt khoa bảng, có tinh
thần yêu nước, trở thành những nhân tài trong lịch sử của dân
tộc, như Phan Bội Châu, Nguyễn Sinh Sắc, Đặng Nguyên Cẩn,
Ngô Đức Kế,... Cụ thân sinh thầy cũng đã ra Nhã Nam theo
Hoàng Hoa Thám, hưởng ứng phong trào Đông du, bị quản
thúc nhiều năm. Những năm từ 1935 đến 1937, cụ đã từng nuôi
đồng chí Bí thư huyện uỷ địa phương trong nhà sau khi ra tù bị
ốm yếu, để dạy chữ Hán cho con. Sau Cách mạng, cụ là nhân sĩ
yêu nước. Cụ sinh thầy khi đã ở tuổi 63, thầy là con bà mẹ kế.
Thầy luôn khắc ghi lời dạy của cha lúc sinh thời: “Hoàng thiên bất
phụ hảo tâm nhân” 皇 天 不 負 好 心 人 (Ông Trời không phụ người
có lòng tốt). Nói là “Trời” nhưng thực ra, xét đến cùng thì cũng là
“Người” thôi! Được gần bên thầy, tôi có cảm nhận, có lẽ lời dạy
ấy của cụ thân sinh khi thầy mới ở tuổi lên 5, 6, đã đi theo suốt
năm tháng cuộc đời thầy và nó được thấm nhuần, cụ thể hoá
qua tất cả, từ tư tưởng tình cảm đến hành động, từ cách giao
tiếp, ứng xử cho đến nhân cách sống của thầy. Trong đời, có lúc
thầy đã rơi vào “nẻo đoạn trường”. Nhưng nhờ lời dạy của
người cha mà thầy giữ được bình tĩnh suốt đời. Cụ thân sinh là

Hồi nhỏ, vốn con nhà Nho, cụ thân sinh không cho thầy
học chữ Tây, nên đã nuôi hai ông đồ tới 4, 5 năm dạy chữ Hán
trong nhà cho thầy. Sau mới vào học trường tiểu học Pháp Việt
và nhờ nhảy lớp mà trước Cách mạng tháng Tám đậu Pờrime
(Primaire) và bắt đầu vào trung học. Cách mạng tháng Tám
thành công, thầy nghỉ học một thời gian, rồi vào học ở trường
trung học Nghi Lộc, sau đó là trường Cấp III Huỳnh Thúc
Kháng, Nghệ An. Những năm tuổi trẻ, thầy hoạt động sôi nổi
trong phong trào thanh niên ở quê, và vì thế mà thầy sớm được
kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm thầy mới 19 tuổi,
vào cuối năm 1948, rồi là Thường vụ Tỉnh Đoàn học sinh sinh
viên Nghệ An. Năm 1953, thầy học dự bị đại học ở Thanh Hoá.
Năm ấy, thầy có quyết định của trên cử sang học ở Trung Quốc.
Nhưng bị hoãn! Rồi thầy về địa phương chờ đi học ở Nga. Cũng
hoãn. Thầy tham gia cấp uỷ, làm nông nghiệp rất giỏi. Nhưng
chính vào những năm tháng này, một bi kịch ập đến với gia
đình thầy, cũng như nhiều gia đình khác, ấy là vì cụ thân sinh
bỗng bị Đội cải cách quy sai và bị đấu tố, bị đi tù và mất trong
tù...Với “sự kiện” này dẫn đến một hệ luỵ là thầy bị xoá Đảng
tịch! Trong cảnh ngộ ấy, thầy vẫn có đủ nghị lực để vươn dậy.
Lao động sản xuất giỏi, sống trung thực,quyết tâm khẳng định
bản chất lương thiện của gia đình và của bản thân. Hà Nội giải
phóng, đất nước nhiều đổi thay, thầy thi vào Đại học Sư phạm
Văn khoa và đỗ thủ khoa. Khi xin đi học, Hội nghị Dân Chính
Đảng địa phương đã nhất trí cho đi! Sau này, thầy còn biết rằng
người chấm bài văn của thầy và đã cho điểm rất cao ấy, chính là
Giáo sư Đặng Thai Mai. Ông nói với con gái (sau này cũng là
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một giáo sư đồng nghiệp với thầy): “Đúng là học trò xứ Nghệ có
khác!”. Như thế là chưa gì thầy đã “lọt vào mắt xanh” của Giáo
sư Đặng Thai Mai, một học giả uyên bác. Với tâm niệm và động
cơ “học để làm thầy giáo giỏi, được học sinh yêu mến, kính
trọng”, thầy học rất chăm và học có phương pháp. Tạo “bí
quyết” lấy triết học để nghiên cứu văn học. Thầy làm lớp trưởng
một thời gian và luôn đứng đầu lớp về kết quả học tập. Những
bạn học cùng lớp với thầy như Nguyễn Hải Hà, Hà Minh Đức,
Phan Cự Đệ, Đặng Anh Đào v.v... đều trở thành những Giáo sư,
những nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng. Đó cũng có thể gọi là
“thế hệ vàng” của giáo dục đại học nước nhà. Rất may mắn ở
thời kỳ sinh viên, thầy được học các đại danh sư đại học của đất
nước. Đó là các Giáo sư Trần Đức Thảo – người được giáo sư
Trần Văn Giàu coi là vị triết gia duy nhất của Việt Nam; Giáo sư
Đặng Thai Mai – một học giả uyên bác hàng đầu; Giáo sư Trần
Văn Giàu – vị giáo sư Triết học Mác xít và Sử học nổi tiếng; Giáo
sư Cao Xuân Huy, một nhà Hán học và Đạo học lừng danh...
Các bậc đại sư ấy đã để lại dấu ấn đậm nét, có tác động lớn về tri
thức và năng lực tư duy, năng lực nghiên cứu đối với nhiều sinh
viên thế hệ thời ấy, trong đó có thầy. Những tri thức do các vị
Giáo sư ấy giảng dạy, đối với thầy và nhiều sinh viên ngày đó,
vừa gần lại vừa xa, vừa cao siêu, nhưng cũng vừa cuốn hút, tạo
nên một khát khao tìm kiếm tri thức trong lòng mỗi người. Khát
vọng muốn được biết sâu và biết rộng của thầy có lẽ cũng nảy
sinh từ những năm tháng được học các bậc đại sư ấy! Những
người thầy giỏi phải chăng là những người thầy đã tạo nên sự
ám ảnh, tạo nên những ảnh hưởng suốt đời đối với học trò?
Tốt nghiệp đại học năm 1957, là thủ khoa, thầy được giữ lại
trường làm giảng viên, là một bước ngoặt trong cuộc đời của
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thầy. Bấy giờ, Trường Đại học Sư phạm và Đại học Tổng hợp
chưa tách nhau hoàn toàn. Tổ Giáo dục học rất muốn nhận
thầy, nhưng thầy nhất định chối từ. Còn Giáo sư Đặng Thai Mai
và Giáo sư Trần Đức Thảo đều chọn thầy làm trợ lý. Và thực tế
thầy đã làm trợ lý cho Giáo sư Trần Đức Thảo. Trong ý nghĩ của
mọi người bấy giờ, thầy là học trò "yêu" của Giáo sư Trần Đức
Thảo. Và vì thế mà công việc đầu tiên của thầy khi ở lại trường
là thầy về khoa Sử làm trợ lý cho thầy Chủ nhiệm khoa Trần
Đức Thảo về lịch sử triết học. Trong tâm thức của thầy, Giáo sư
Trần Đức Thảo là một “thần tượng”, chưa một ai có năng lực tư
duy như Giáo sư Trần Đức Thảo. Đúng được 8 tháng... thì buồn
thay, lại một "sự cố" chính trị có ảnh hưởng đến thầy, là Giáo sư
Trần Đức Thảo bị mắc vào vòng tai hoạ... Đây là câu chuyện trắc
trở thứ hai trong những tháng năm còn rất trẻ, mới bước chân
vào ngưỡng cửa sự nghiệp của thầy... Chuyện gia đình vừa đi
qua, lại chuyện “đường đời”, nỗi buồn chồng lên nỗi buồn.
Nhưng không thể nản lòng... Thầy trở về khoa Văn làm trợ lý
cho nhà phê bình văn học Hoài Thanh, biệt phái viên của Hội
nhà văn Việt Nam sang dạy cho khoa Văn Đại học Sư phạm và
Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng Giáo sư Đặng Thai Mai đã
yêu cầu nhà phê bình văn học Hoài Thanh để thầy về làm trợ lý
cho ông. Thầy cảm thấy ngại ngùng, vì trước đây thầy đã không
dứt khoát khi Giáo sư Đặng Thai Mai cho người đến bảo thầy về
làm trợ lý văn học Trung Quốc cho mình. Nhưng thật cảm
động, trong buổi thầy đến gặp Giáo sư Đặng Thai Mai để nhận
việc thì Giáo sư đã nói với thầy: “Biết cậu có điều buồn, thế cậu
không biết là mình cũng có điều buồn sao! Hãy quên đi để mà
làm việc!”. Rồi Giáo sư hỏi hoàn cảnh gia đình, động viên thầy
viết bài in trên tạp chí, để vừa dẫn dắt thầy làm khoa học, vừa
giúp thầy có thêm chút tiền gửi về nuôi gia đình! Lời nói và tình
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cảm ưu ái ấy của Giáo sư Đặng Thai Mai, mỗi lúc nhắc lại với
học trò, thầy vẫn rưng rưng... Trong tâm thức, thầy rất biết ơn
những người thầy lớn ấy đã dìu dắt thầy trên con đường công
tác, con đường khoa học, trở thành nhà trí thức. Sau đó, Giáo sư
Đặng Thai Mai sang làm Viện trưởng Viện Văn học, có ý bảo
thầy về Viện Văn, nhưng thầy vẫn ở lại khoa Văn. Và khoa Văn
của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ đây đã trở thành nơi gắn
bó suốt cuộc đời giảng dạy, công tác của thầy. Khoa Văn ấy gắn
với tên tuổi của những nhà giáo lớn, những nhân cách và tài
năng lớn, những vị sư biểu của nền giáo dục đại học của nước
nhà, trong số đó có thầy. Dòng sông tri thức thẳm sâu của thế hệ
trước đã đi vào trí tuệ và tâm hồn của thầy, để rồi giờ đây, ở tầm
cao mới của xã hội, bản lĩnh và sáng tạo, với tâm nguyện tất cả vì
học trò và cho học trò, thầy lại đem tinh hoa của phù sa tri thức
mới ấy mà nuôi dưỡng, bối đắp cho bao thế hệ học trò của mình...
2. Tôi có may mắn đã được thầy dạy bảo cho nhiều trên con
đường khoa học. Nhiều bài viết của thầy trong suốt hơn 50 năm
qua tôi đã đọc. Thầy không viết những chuyên luận dài vài ba
trăm trang, nhưng những bài báo khoa học của thầy chỉ với
dung lượng trên dưới vài ba bốn chục trang mà có sức nặng
“ghê gớm”! Tôi nghĩ đến lời người xưa bảo: “quý hồ tinh, bất
quý hồ đa”. Ngắn nhưng mà tinh. Voltaire cũng đã từng nói:
“Tôi không có thời gian để viết ngắn”. Viết ngắn mà hàm lượng
khoa học cao thì khó lắm thay!
Đọc các công trình khoa học của thầy, nhiều người có nhận
xét, đó thực sự là những bài viết mang tính chất mở hướng
nghiên cứu. Có lẽ thầy ảnh hưởng những vị Giáo sư như: Trần
Đức Thảo, Đặng Thai Mai, Cao Xuân Huy... Đó là thầy luôn lấy
triết học để làm cơ sở nhìn nhận các hiện tượng văn học, quan
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tâm nghiên cứu và tư duy về những vấn đề mang tính vĩ mô,
“tạo khung, dựng cốt” cho những công trình khoa học. Sau này,
trong bài “Giáo sư triết học Trần Đức Thảo”, khi nghĩ về “cái
may mắn” được học, tiếp thu những tri thức và những ảnh
hưởng cách tư duy những vấn đề tổng quát từ vị Giáo sư khả
kính đó, thầy viết: “Đối với tôi, được làm học trò của Giáo sư
Trần Đức Thảo là một may mắn lớn, nhưng cũng có phần vất
vả. Có điều là cái vất vả thì đã đi qua, còn cái may mắn thì còn
mãi mãi” (Báo Giáo dục và Thời đại, số 23 (1129), ngày 7 - 6 - 1993).
Tất nhiên trong nghiên cứu khoa học, thì vấn đề “vi mô” hay “vĩ
mô”, những vấn đề tổng quát hay cụ thể không phải là thước đo
của giá trị công trình. Mặc dầu, điều đó lại thể hiện tầm nhìn và
năng lực tư duy của người viết. Nhiều bài viết của thầy thực sự
có tính chất mở hướng cho một vấn đề khoa học. Chẳng hạn,
nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu, chắc hẳn nhiều người sẽ
tán đồng nội dung bài viết với cách nhìn rất biện chứng của
thầy: “Nguyễn Đình Chiểu, từ lý tưởng nhân nghĩa đến chủ
nghĩa yêu nước”. Khi nhìn nhận về bối cảnh văn hoá Việt Nam
những năm đầu thế kỷ XX, thầy đã phát hiện ra một sự thật, là
có: “Sự áp đảo của phương Tây đối với phương Đông trên
phương diện văn hoá tinh thần truyền thống”, và “một khi đã bị
áp đảo thì cái dở của phía mạnh cũng tham gia chiến thắng, và
cái hay của phía yếu cũng trở thành chiến bại” (Tạp chí Đông
Nam Á, tháng 2/1996). Nhìn về cấu trúc tổng thể của lịch sử văn
học Việt Nam, thầy có bài viết về sự phân kỳ của lịch sử văn học
Việt Nam, được dư luận đánh giá rất cao. Đặc biệt, có những
bài, nhìn từ góc độ triết học, thầy đã bàn về: “Vấn đề ngã và phi
ngã trong văn học Việt Nam trung cận đại”, và “Nguyễn Công
Trứ: sự lên ngôi của cái tôi cá thể”, hoặc “Hiện tượng văn sử triết
bất phân trong văn học Việt Nam thời trung đại”... Thầy còn
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bàn lại “Cuộc tranh luận về quan điểm nghệ thuật thời kỳ 1935 –
1939”, viết về nhà phê bình văn học Hoài Thanh: “Với Hoài
Thanh tiên sinh: đôi điều tôi muốn nói”... Tôi cho rằng, phải là
nhà nghiên cứu “có tầm” có bản lĩnh và kiến thức thâm viễn thì
mới có thể nghiên cứu những vấn đề “đáng bàn” như thế!
Không những thế, khi hướng dẫn Nghiên cứu sinh làm đề tài,
nhiều người cũng đã được thầy gợi ý đi vào những đề tài thuộc
“vùng cấm” của văn học trước đây, mà nếu không cứng tay thì
dễ đổ. Khi nghiên cứu đề tài luận án về Văn trên Nam Phong tạp
chí, tôi cũng là một trong số đó.
Đồng nghiệp và nhiều học trò được thầy dìu dắt nay đã trở
thành những nhà nghiên cứu, những nhà khoa học, có ý mong
muốn thầy ra Tuyển tập, nhiều lần thầy chối từ. Mãi gần đây,
thầy mới cho làm. Và số trang bản thảo về Nguyễn Đình Chú tác
phẩm của thầy sắp ra mắt bạn đọc, hiện tại đã là khoảng trên
3000 trang khổ lớn. Một số lượng đồ sộ, là sản phẩm trí tuệ khoa
học của suốt hơn 50 năm nghiên cứu và giảng dạy của thầy!
Năm 1984, thầy được phong Phó Giáo sư, rồi năm 1991,
thầy được phong Giáo sư. Năm 1990, thầy là một trong số
những nhà giáo đầu tiên của khoa Văn, của Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo
ưu tú. Và năm 1998, được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân
dân. Câu chuyện bầu Giáo sư và Nhà giáo Nhân dân của thầy
cũng có nhiều điều thú vị. Sự thật, vốn khiêm nhường, thầy đã
chối từ những danh hiệu đó. Nhưng nhìn nhận sự cống hiến
đích thực của thầy, Trường vẫn đề nghị bầu bổ sung, và thầy
trúng với số phiếu rất cao. Bản lĩnh, uy tín và nhân cách lớn của
thầy tất yếu sẽ đem đến điều đó và tất yếu phải là như thế! Và
đặc biệt là sau bao nhiêu năm thầy chỉ tự nguyện làm “một
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người dân lương thiện” và cố gắng sống theo lời dạy của cha:
Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân, nhưng rồi cách đây hơn 20
năm ở tuổi 60 thầy lại trở lại thành một Đảng viên. Trong lễ kết
nạp, thầy nói: “Tôi vào Đảng lại trước hết là vì tình bạn. Tôi vào
Đảng lần này không giống như lần trước. Lần trước chủ yếu là
bằng cảm tính, bằng nhiệt tình còn nay tôi là một người có suy
nghĩ để biết đúng sai. Nhưng để tránh chủ quan, một mặt tôi
dựa vào cái đầu của mình. Mặt khác tôi tham khảo ý kiến của
tập thể”. Tôi thầm nghĩ, người bình thường, không có điều gì
“trắc trở” mà phấn đấu để đạt được những danh hiệu cao quý
kia còn là rất xa vời. Một người trong đời có biết bao “khúc đoạn
trường” đi qua, mà thầy vẫn vươn tới những danh hiệu cao quý
ấy, chắc chắn ở thầy phải là một người có bản lĩnh vững vàng,
một nhân cách lớn! Bản lĩnh sống, bản lĩnh khoa học. Và tôi
cũng lại thấm thía hơn về lời dạy của cụ thân sinh thầy: “Hoàng
thiên bất phụ hảo tâm nhân”.
3. Ngồi trong phòng khách ngắm bức ảnh thầy cô chụp và
được phóng to đặt giữa bức tường chính, tôi có cảm nhận, thầy
thật hạnh phúc và mãn nguyện, vì thầy may mắn đã có cô trong
đời mình. Một đôi mắt tinh anh trên gương mặt phúc hậu, bên
một gương mặt hiền từ có đôi mắt còn đọng lại chút "mơ mộng"
thuở xa xưa... Người bạn đời của thầy, cô Nguyễn Thị Minh
Thâm, sinh năm 1932, cùng quê Nghệ An, vốn là con của nhà
Hán học uyên bác Nguyễn Đức Vân, tác giả chính của công
trình đồ sộ Văn thơ Lý - Trần, đồng dịch giả Hồng Lâu Mộng của
Tào Tuyết Cần, Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân
và Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái... Sinh ra trong
gia đình nền nếp Nho phong, có học vấn cao, cô là người phụ
nữ đảm đang, hiền thục, thông minh và rất dí dỏm... Cô vốn là
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Phó Hiệu trưởng trường THPT Yên Hoà và Bí thư Chi bộ của
nhà trường trong nhiều nhiệm kỳ. Mặc dù dạy Sinh vật, nhưng
cô cũng rất yêu văn chương và đã làm khá nhiều bài thơ vui về
cuộc sống gia đình. Những ngày ở nhà A18 Khu Đồng Xa trước
đây bị mất nước, ai cũng nhớ hình ảnh thầy đã 70 tuổi mà như
một “lực sĩ’ gánh nước từ tầng 1, tầng 2 lên tầng 5, chia sẻ công
việc với cô. Vào những năm đất nước chật vật, thiếu thốn, ai
cũng phải “tự cứu lấy mình”, thầy trồng rau, tưới rau tăng gia
thêm cho bớt khó khăn trong cuộc sống.. Tôi nhớ một kỷ niệm,
năm 1983 khi đang học Cao học, thương thầy cô, có lần tôi
mang biếu thầy cô vài cân lạc nhân, thế mà cô nhất định gửi
tiền trả tôi và bảo: “anh còn khó khăn hơn chúng tôi nhiều!”.
Cầm lại tiền, mà đến giờ tôi vẫn còn nghĩ mãi... Gần đây, vào
năm 2008, khi viết “Lời giới thiệu” cho cuốn sách Văn trên Nam
Phong tạp chí của tôi, thầy có đọc “Lời bạt” của nhạc sĩ Phạm
Tuyên, con trai của chủ bút tạp chí Nam Phong - nhà văn hoá
Phạm Quỳnh ở cuối sách, thấy có những điều oan trái mà gia
đình nhạc sĩ, cháu con phải chịu bấy nhiêu năm, thầy đã khóc!
Thầy bảo, “trước đây, vì điều kiện lịch sử xã hội, nên tôi có một
bài báo viết không đúng về cụ Phạm Quỳnh, nay anh cần điều
chỉnh, nghiên cứu, đánh giá lại cho thật khách quan và công
bằng!”. Năm 1993, khi Giáo sư Trần Đức Thảo qua đời ở bên trời
Tây, thầy xúc động viết những dòng vĩnh biệt người thầy kính
mến của mình như sau: “Bầu trời Paris hôm 19 tháng 4 đó không
biết có sụt sùi không. Nhưng lòng tôi muốn như thế”, (Báo Giáo dục
và Thời đại, số đã dẫn). Những ai đã có may mắn học thầy, mỗi
người có một kỷ niệm, nhưng chắc ai cũng đều có chung nhận
xét như tôi, thầy sống thật chân thực, gần gụi, tình cảm với học
trò, đồng nghiệp, với bạn bè. Từ Bắc vào Nam, bạn bè, đồng
nghiệp và học trò, ai cũng quý mến thầy...
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Cuộc sống hoà thuận và các anh chị con thầy cô có người là
Tiến sĩ khoa học về Toán Tin, có người là Phó giáo sư Tiến sĩ
Tâm lý giáo dục, một cháu nội, một cháu ngoại học và làm việc
ở nước ngoài rất mực thông minh... là niềm vui lớn nhất trong
gia đình thầy. Giờ đây, cả thầy và cô đều đã ở tuổi bát tuần,
nhưng rất may là cả hai đều cũng còn rất khoẻ. Chẳng ai nghĩ
thầy đã ở tuổi 82. “Cụ” có miệng cười rất tươi và dáng đi rất
nhanh nhẹn. Nhiều buổi chiều, người ta vẫn thấy thầy lai cô
trên chiếc xe CHALY mà thầy đã thuỷ chung với nó có dễ đã
gần 20 năm trên đường đi thăm con hoặc bạn bè. “Cụ” cũng đã
bị ngã xe vài ba lần rồi đấy. Nhưng rất may là thầy chỉ bị khâu
mấy mũi thôi! Cô chăm sóc thầy rất chu đáo. Dăm ba năm nay,
như một quy luật của đời người xa quê, là lại trở về nguồn cội,
gắn bó với quê hương và gia tộc với tất cả tình cảm yêu thương
tự đáy lòng mình, thầy làm nhiều việc cho họ tộc. Thầy đang
viết 700 trang tộc phả, tổ chức xây cất trùng tu nhà thờ họ, và
được bầu là Chánh quản tộc của họ Nguyễn quê nhà... Trên tấm
bia mộ cha, thầy khắc đôi câu đối: Sinh nhân đức tuyệt nhiên
chúng nhân ái mộ; Tử khổ oan bất trắc thiên địa sầu bi. Thầy tâm
niệm, trong ngòi bút nghiên cứu văn chương của mình, có phúc
ấm tổ tiên. Và thầy muốn dành để tri ân tiên tổ đã cho thầy
được như ngày nay. Không những thế, thầy còn chủ trì làm tập
sách “Ngàn năm bái tạ đất Thăng Long” cho dòng họ Nguyễn Đức
của cô, bao gồm những sáng tác văn thơ của dòng họ Nguyễn
Đức viết về Hà Nội, như để tri ân đất Thủ đô nhân dịp Thăng
Long nghìn năm tuổi. Thầy làm bằng tất cả sự hào hứng, say
mê...Cả hai thầy cô vẫn không ít lần về quê chăm lo công việc
thờ phụng tổ tiên, thăm viếng bà con họ tộc.
Năm ngoái, nhân dịp thầy ở tuổi 80 (tính theo dương lịch),
tổ Văn học Việt Nam 2 đã làm Lễ mừng thọ thầy. Lãnh đạo
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Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bạn bè đồng nghiệp và học
trò của thầy nhiều người đã đến dự, tặng hoa chúc mừng thầy
cô. Tôi có may mắn được PGS. TS. Nguyễn Thị Bình, tổ trưởng
mời lên cùng dự. Nhiều người đã ôn lại những kỷ niệm đầy
nghĩa tình và cảm động mà thầy đã dành cho trong quá trình học
tập hoặc trong cuộc sống đời thường… Trong sự nghiệp của nhà
giáo, hạnh phúc nhất là được sống trong sự yêu kính và tôn vinh
đích thực của chính đồng nghiệp và học trò. Điều đó tưởng cũng
giản đơn, ấy vậy mà ngẫm cho cùng, không phải dễ gì ai cũng có
thể đạt được như thế! Thầy thật hạnh phúc vì đã được sống trong
niềm yêu kính của các thế hệ học trò và đồng nghiệp...
Hải Phòng, tháng 6 năm 2010
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M·I M·I ¥N THÇY
Nguyễn Thị Chuyền*

Thời cắp sách đến trường, có biết bao thầy cô là ngọn đuốc
sáng soi đường, dìu dắt từng chặng đường tôi đi. Tôi xúc động
ghi nhớ công lao đặc biệt của người Thầy kính quý, nặng công
đối với bước trưởng thành của cuộc đời tôi. Đó là Giáo sư Nhà
giáo Nhân dân Nguyễn Đình Chú – người Thầy kính yêu của
tôi và bao thế hệ học trò.
Thật vinh dự được thầy dạy cho cả hai cha con tôi. Tôi hạnh
phúc được làm học trò của Thầy khi tôi là sinh viên năm nhất
Khoa Ngữ văn – Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội năm 1977.
Bốn năm học tại Đại học Sư phạm I Hà Nội với bao kỷ niệm
thân thương được hưởng ngọt ngào, sâu sắc nghĩa nhân sinh
trong từng bài giảng của các Thầy Cô. Nhớ mãi Khoa Ngữ văn –
cái nôi nuôi dưỡng, thắp lửa lòng yêu nghề, trách nhiệm với
cuộc sống, với mọi người mà các Thầy Cô là những tấm gương
sáng để tôi noi theo. Đặc biệt là Thầy – mẫu mực về tất cả, nhất
là Trí – Tâm, Độ lượng, Mô phạm và Bao dung…
*

Tỉnh ủy viên – Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng
Yên, nguyên sinh viên Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm I Hà Nội, khoá
1977 – 1981; học viên Cao học Văn khoá 1994 - 1996.
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Ra trường, tôi về công tác tại Trường Trung học Sư phạm
Hải Hưng. Sau đó, thật may mắn, tôi lại có dịp được làm học trò
của Thầy lần nữa khi tôi về trường Đại học Sư phạm I Hà Nội
học Cao học Văn vào năm 1994.
Hạnh phúc và xúc động vô cùng, tôi là học trò của Thầy
qua những chuyên đề. Tôi rất đam mê thơ Hàn Mặc Tử và
muốn làm luận văn về thi pháp thơ Hàn Mặc Tử. Nhưng lại
muốn chọn vấn đề mà trực tiếp được Thầy hướng dẫn, và thật
may mắn, tôi và Hạnh (Tiến sĩ, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo
dục thường xuyên tỉnh) đều được Thầy nhận giúp đỡ.
Những ngày làm luận văn Thạc sĩ, tôi thường xuyên đến
thăm Thầy. Tôi được Thầy Cô coi như con cái trong gia đình.
Tất cả những gì trong ngôi nhà nhỏ xinh ở tầng 5 khu Đồng Xa
đã trở nên thân thuộc, thân thương với tôi. Gần gũi, tôi mới
hiểu được rất nhiều về cuộc sống của Thầy Cô, tôi học được ở
Thầy biết bao điều về nghĩa nhân, về bản lĩnh, về chí hướng, về
những giá trị đích thực của cuộc đời mà Thầy đã lọc chọn được
từ những thăng trầm, nghiệt ngã, ngặt nghèo của chính trường,
xã hội, nghiệp nghề…
Bất kỳ mối quan hệ nào, Thầy cũng khắc sâu trong tôi
những bài học cao quý: Với Cô (người vợ thảo hiền, trí tuệ,
phúc hậu, tuyệt vời cả sắc, tài của Thầy); với con, cháu; với quê
hương; với bạn bè, đồng nghiệp, với mọi người, với gia đình…
Thầy rất dễ xúc động khi giảng bài chạm đến nỗi đau đời chung
– riêng, nhân thế. Tôi đã chứng kiến Thầy nghẹn ngào ngay
trên bục giảng hay kể chuyện… Nét nhân văn đậm đặc ở thầy
gây xúc động, tôn kính đặc biệt trong tôi và nhiều thế hệ sinh
viên khác.
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Có thước đo nào mà đo hết được giá trị những ân cần, độ
lượng, những quan tâm của Thầy dành cho tôi và các thế hệ
sinh viên, nghiên cứu sinh. Tôi nhớ mãi câu nói của thầy:
“Không hiểu sao, mình lại hay hướng dẫn những sinh viên, nghiên cứu
sinh có hoàn cảnh rất khổ, rất đặc biệt!” Có lẽ, tất cả những học trò
của Thầy – ai gặp những trắc trở, hoạn nạn, buồn đau khổ trong
đời được học Thầy, được Thầy dạy, Thầy thương, Thầy quan
tâm dìu dắt, an ủi cũng cảm thấy hạnh phúc, vững lòng, vững
tin, như tìm được sức mạnh, nghị lực để vượt qua, để vươn tới.
Tôi đã nhận tấm bằng Thạc sĩ Ngữ văn khi bị xuất huyết dạ
dày, quyết liệt giữa sự sống và cái chết; khi công việc của một
Phó Hiệu trưởng trường Trung học Sư phạm phụ trách chuyên
môn mới nhậm chức, không ít vất vả phức tạp và đan xen cả
những hẹp hòi, ích kỷ của đời thường; khi 2 con trai tôi còn nhỏ.
Thầy cô đã thương tôi và giúp tôi vượt qua tất cả, che chở, quan
tâm đến tôi như con cái.
Học xong, tôi lại về trường công tác với trọng trách mới –
Hiệu trưởng Trường CĐSP Hưng Yên. Tai hoạ nghề nghiệp bất
chợt ập tới. Tôi buồn chán, thất vọng, suy sụp hoàn toàn. Lúc
này, tôi chỉ còn biết tìm niềm tin, nghị lực trong những người
thân đầy tôn kính.
Tôi đã gọi điện cho Thầy xin lời chỉ bảo mà không dám gặp
trực tiếp thưa chuyện với Thầy vì xấu hổ. Thầy đã khuyên tôi
những lời khuyên của người Cha. Thầy đã ban tạo cho tôi sự
sống lần nữa. Cứ thế, lời khuyên của Thầy đã nâng đỡ, thắp
sáng niềm tin cho tôi vượt qua hoạn nạn cuộc đời.
Suốt thời gian về công tác tại Trung tâm Giáo dục thường
xuyên tỉnh (3 năm 1 tháng 15 ngày) và thời gian về Trường
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Chính trị Nguyễn Văn Linh (1 năm 3 tháng 15 ngày) làm Phó
Giám đốc, tôi không dám gặp cũng như không dám đến thăm
Thầy. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật có lỗi với Thầy.
Rồi, mọi chuyện được minh oan, được cứu vớt, được làm
lại từ đầu khi tôi được các cấp lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tin giao
công việc với nhiệm vụ Giám đốc Trường Chính trị Nguyễn
Văn Linh tỉnh Hưng Yên, được bầu vào Tỉnh ủy khóa 16, tôi đã
mang quyết định đó kính báo với Thầy. Qua bạn bè, tôi xúc
động vô cùng vì Thầy vẫn thường xuyên thăm hỏi tôi với niềm
thương quý của người Cha kính yêu, người Thầy kính quý.
Tôi đã nghẹn ngào vô cùng khi cảm nhận ở Thầy sự vui
mừng, phấn khởi thật sự khi thấy học trò của mình “tai qua, nạn
khỏi”. Thầy đã ban cho tôi một chữ vàng mà tôi đã tôn thờ suốt
cuộc đời công tác: chữ NHẪN. Việc Thầy cho tôi chữ này thật
nghĩa nặng, ơn sâu. Tôi chỉ biết dù băng giá, bão tố của cuộc đời
tới mức nào đi nữa, thì Thầy vẫn mãi là ngọn đuốc sáng mãi,
thần diệu vô cùng, dẫn dắt tôi vượt qua tất cả. Ngọn đuốc toả
sáng ấm áp, với tình cảm ngọt ngào, kính yêu xuôi theo từng
nét mực mà Thầy đã viết. Tôi và người bạn đồng nghiệp rất quý
của tôi (Nguyễn Đức Can, nay là giảng viên Đại học Quốc gia
Hà Nội) vẫn lặng lẽ dõi theo từng nét bút của thầy. Viết chữ cho
tôi, thầy để dồn tất cả Tâm, Đức của người Cha, người Thầy cao
quý. Có nhiều lắm những bài học mà tất cả các thế hệ học trò
của Thầy đón nhận được từ trong những lặng im, từ phong
cách, từ ánh mắt trìu mến, từ cử chỉ độ lượng đầy nghĩa nhân
sinh của Thầy.
Chuẩn bị sinh nhật lần thứ 82 của Thầy, tất cả các thế hệ
học trò của Thầy ước mong Thầy khỏe mạnh, sống lâu, cho
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chúng tôi và các thế hệ học trò tiếp theo được hạnh phúc hưởng
Tâm – Đức tuyệt vời của Thầy.
“Thưa Thầy! Nghĩ về Thầy, con và nhiều học trò khác của Thầy cứ
rưng rưng như trẻ nhỏ luôn thương nhớ, kính ơn Thầy suốt đời, mãi
mãi!”
Hưng Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2010
Học trò của thầy – NTC
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khám phá những chân trời tri thức rộng lớn, và đặc biệt được học
tập và hiểu thêm về những nhân cách lớn mà giáo sư nhà giáo
nhân dân Nguyễn Đình Chú là một người tiêu biểu.

Kû NIÖM S¢U S¾C VíI GS. NGUYÔN §×NH CHó
TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
(Phó giám đốc TTGDTX tỉnh Hưng Yên)

Tôi rất vinh dự được là học trò của giáo sư - Nhà giáo nhân
dân Nguyễn Đình Chú vào những năm 1992-1995. Giờ đây nhớ
lại những ngày tháng đó trong tôi trào dâng những cảm xúc khó
tả về một người Thầy tận tâm, tận tuỵ và yêu thương học trò hết
lòng bằng tình thương và sự bao dung của một người cha.
Hoàn cảnh bấy giờ có nhiều khó khăn (Nhà nước vừa xoá
bỏ chế độ bao cấp). Có lẽ trong số học viên cao học K2 của tỉnh
Hải Hưng (nay là Tỉnh Hải Dương và Hưng Yên) lúc đó tôi là
người vất vả nhất, nỗi vất vả phải giấu đi sau một vẻ ngoài
tươm tất và vui tươi.
Năm đó tôi đã 29 tuổi, vừa mới lấy chồng được một năm,
hoàn cảnh kinh tế eo hẹp. Chồng thất nghiệp, vợ đi học, tất cả hai
vợ chồng đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của một giáo viên cấp
3 như tôi. Vì vậy cứ sau buổi học cuối tuần, thứ bảy tôi đi tàu về
Hải Dương phụ chồng bán bia thuê để thêm thắt vào đồng lương
eo hẹp vừa nuôi chồng, vừa nuôi mình đi học. Buồn, nhưng vui vì
sau gánh nặng “của cơm áo gạo tiền” tôi được sống những năm
tháng trong ký túc xá của học viên cao học đầy kỷ niệm; được tiếp
xúc với những vị tiền bối của ngành giáo dục Việt nam; được

Những ngày đầu tiên theo học để lấy chứng chỉ rất nhàn
nhã đối với những học viên cao học như chúng tôi. Nhưng đến
năm thứ hai bắt đầu chọn thầy hướng dẫn, với chúng tôi là cả
một vấn đề, đặc biệt với một học viên “hoàn cảnh” như tôi thì lại
càng là một vấn đề quan trọng . Qua bạn bè, đồng nghiệp tôi
tìm đến gặp Giáo sư Nguyễn Đình Chú, khi nghe tôi đặt vấn đề
Thầy đã vui vẻ nhận lời.
Những ngày tháng vất vả bắt đầu, sự vất vả của một người
lần đầu tiên chập chững bước chân vào con đường nghiên cứu
khoa học. Con đường đó người học đã quyết tâm theo đuổi
nhưng gánh nặng “mưu sinh” thật cũng chẳng dễ dàng gì. Đến
lúc này mới chợt thông cảm và chia sẻ với thi sĩ Hàn mạc Tử
“cơm áo không đùa với khách thơ” và thế là cứ từng ngày tôi đến
gặp thầy, bên căn phòng nhỏ tầng 5, khu tập thể Đồng Xa. Hai
thầy trò làm việc mà không có giờ giấc nào cố định, vì có lúc hẹn
gặp thầy làm việc nhưng không mua được vé xe khách (lúc bấy
giờ xe ô tô đi Hà Nội không nhiều như bây giờ, việc đi lại gặp
nhiều khó khăn lắm). Nhiều khi tôi phải cuốc bộ hơn 10 km để
vào nhà thầy vì không có tiền để đi xe ôm, lúc đó lưu thông
ngoài xe khách thì chủ yếu là xe ôm chứ chưa có xe buýt như
bây giờ. Có những hôm tôi đến nhà Thầy vào bữa cơm trưa,
nhìn bữa ăn đạm bạc của hai thày cô mà thấy nao lòng; một bát
canh rau muống dầm sấu, một đĩa rau muống nhỏ, một bát
nước chấm và 3 con cá khô đã được rán vàng ươm thơm nức.
Thày cô mời tôi ăn cơm (mặc dù nhịn đói từ sáng nhưng tôi vẫn
nhiệt tình từ chối vì nhìn nồi cơm và thức ăn ít quá) nhưng cô thì
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kiên quyết lấy bát đũa, kiên quyết bắt tôi ăn, cô bảo đi từ sáng
làm sao mà đã ăn cơm, cứ ăn tạm một bát đi và người phải ăn
tạm một bát là cô, vì sau lượt xới đầu tiên cô buông bát kêu no vì
ăn sáng muộn để nhường cơm cho hai thày trò.
Nhớ nhất là giai đoạn luận văn đang vào thời kỳ gấp rút thì
gia đình tôi có chuyện khủng hoảng. Qua bạn bè của tôi, Thầy
biết, và khi lên gặp Thầy, nghe Thầy an ủi tôi đã khóc rất nhiều.
Hôm đó Thầy tiễn chân tôi ra tận cầu thang, Thầy động viên tôi
rất nhiều. Bước chân đi, nhìn thầy vẫn đứng dõi theo đầy thương
xót, tôi thấy trào dâng lên một niềm xúc động khôn nguôi và thấy
mình cần phải cố gắng thật nhiều để khỏi phụ lòng Thầy. Dịp đó
nếu không được Thầy động viên có lẽ tôi đã bỏ dở việc học hành.
Còn nhớ khi luận văn đã hoàn thành đến cám ơn Thầy – trong
túi quà tôi có để một chiếc phong bì trị giá 200.000đ (hai trăm
nghìn đồng của những năm 90 to lắm đối với một học viên như tôi)
Thầy vui vẻ nhận lời và giở những phong bánh gai ra khỏi túi để
lấy chiếc phong bì tôi giấu ở dưới đáy Thầy cầm đưa trả cho tôi
và nói: “ Giờ đây Thầy không còn phải lo phần xác nữa, nhà nước đã lo
đủ cho Thầy. Thầy chỉ còn phải lo phần hồn của mình thôi! em quá khó
khăn, hãy cầm lấy số tiền này lo cho việc bảo vệ sắp tới, còn bao giờ em
giàu có mà nhớ tới Thầy thì đó mới quý”. Lời Thầy dặn dò cách đây
đã gần 20 năm mà vẫn như còn in dấu trong tâm trí tôi - trong
trái tim tôi và mỗi lẫn kể lại điều này với học trò của Thầy, tôi vẫn
không thể kìm giữ được nước mắt, và ngay cả khi ngồi viết lại
những dòng chữ này, tôi vẫn không thể kìm giữ được những giọt
nước mắt cảm động và biết ơn. Đã gần 20 năm trôi qua, nhân
cách của Thầy đã giúp tôi vượt qua những cám dỗ của cuộc đời
để cố gắng sống cho thật tốt, thật trách nhiệm và cũng thật nhân
văn vì tôi đã từng là học trò của Thầy, được Thầy dìu dắt, dạy dỗ
cả về tri thức và nhân cách làm người.

208

THEO TUẦN VIỆT NAM – 05/01/2010

Cứ nghĩ lại con đường “học hành” của mình tôi lại ngẫm
dường như số phận đã dành cho tôi nhiều ưu ái và thương cảm,
Hai lần tôi đi học (học thạc sĩ năm 1992 và NCS năm 2000) là hai
giai đoạn cuộc đời tôi đi qua những đoạn “trần ai” nhất của cuộc
đời, tôi đều gặp được hai người Thầy thật đáng kính và đáng
trọng - đó là Giáo sư – NGND Nguyễn Đình Chú và tiến sĩ khoa
học Phan Hồng Giang. Đến tận những ngày gần bảo vệ luận án,
khi tôi đến mời giáo sư Nguyễn Đình Chú đến dự buổi lễ bảo vệ
của mình tôi mới biết hai thầy là anh em họ hàng của nhau. Tuy
hai người thầy của tôi cách xa nhau về tuổi tác, môi trường sống
và đặc biệt là cá tính, nhưng cả hai thầy đều giống nhau ở sự
nghiêm túc trong khoa học và nhất là trái tim yêu thương con
người, sự bao dung nhân ái của một con người chân chính.
Tôi rất tâm đắc với câu nói của một nhà khoa học giáo dục
– nhà tư tưởng sư phạm, một chiến sĩ tiên phong trong cuộc
trường chinh tìm chiếc chìa khoá cho nền giáo dục nước ta : “Với
những người Thầy, cần nhất là sự lương thiện - đó là cách để làm ra
những sản phẩm thật cho xã hội”.
Và Khổng Tử trong sách Luận ngữ cũng đã nói: Người không
có nhân thì lễ mà làm gì? người không có nhân thì nhạc mà làm gì? và
nhân được coi là điều cao nhất của luân lý đạo đức, nhân cũng
là kim chỉ nam quán xuyến suốt từ đầu đến cuối trong tư tưởng
Hồ Chí Minh, trong nhân cách những người thầy giáo chân
chính như Thầy của tôi!
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GS. NGUYÔN §×NH CHó QUA BμI VIÕT:
“TRIÕT GIA TRÇN §øC TH¶O: TH¥M M·I Cá KHANG THμNH”
cña kiÒu mai s¬n
(Theo Tuần Việt Nam - 05/01/2010)

…Triết gia Trần Đức Thảo là người tôi được nghe kể với
nhiều giai thoại và ngậm ngùi, tiếc nuối. Cuộc đời ông
như một trích tiên biếm trần, cốt cách của ông vững vàng
như tùng bách đã dạn tuyết sương, còn sự nghiệp ông để
lại giống như loài cỏ ở thư viện Khang Thành của học giả
Trịnh Huyền thời Đông Hán (Trung Quốc) còn thơm mãi
mãi. “Phong vận kỳ oan ngã tự cư”. (NGUYỄN DU)
GS.NGND. Nguyễn Đình Chú - trợ giảng của thầy Trần
Đức Thảo tại trường ĐHSP Văn khoa năm 1957 - tâm sự rằng
được làm học trò của nhà triết học Trần Đức Thảo “là một may
mắn lớn nhưng cũng có phần vất vả. Có điều cái vất vả thì đã qua đi
cái may mắn thì còn mãi mãi”.
Ông tiếc nuối vì sai lầm của một thời đã khiến ông không
còn được theo chân nối gót Thầy trên con đường nghiên cứu
triết học. Cái hoạ "dậu đổ bìm leo" đã khiến nhà giáo trẻ Nguyễn
Đình Chú im lặng rồi lặng lẽ tự nghiên cứu và giảng dạy văn
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học. Ông cũng không ngờ mình lại có được danh vọng cùng với
học hàm, học vị, danh hiệu như ngày hôm nay. Đối với ông, có
được thành công này một phần là nhờ bản thân không ngừng
tự phấn đấu nhưng quan trọng hơn cả, ông chịu ơn dạy dỗ, chỉ
đường dẫn lối của các Thầy, đặc biệt: “Thầy Trần Đức Thảo là một
con người siêu việt của Việt Nam đã đành, Thầy còn đáng cho nền văn
hoá Pháp tự hào. Con người đó cũng có phần cấu thành của chung
nhân loại...”
GS. NGND Nguyễn Đình Chú
trăn trở, sắp sang tuổi 80, ông muốn
tạ ơn và nghĩa của các Thầy nhưng
một chữ viết ra, một lời nói về các
Thầy nặng tựa Thái Sơn, ông không
cho phép tự dễ dãi với chính bản
thân mình: đức độ của thầy Đặng
Thai Mai, uyên bác của thầy Cao
Xuân Huy, trí tuệ của thầy Trần Đức
Thảo, nhân cách của thầy Nguyễn
Mạnh Tường và thầy Trương Tửu...
Tại lễ kỷ niệm 55 năm thành lập
GS. Trần Đức Thảo
Ảnh tư liệu
trường ĐHSP Hà Nội (11/101951 11/10/2006) ông đã có bài phát biểu Tự
hào, Biết ơn và Mong ước rằng: “Cái đáng kể, có thể nói là một đi
nhưng không bao giờ trở lại chính là chỗ nhà trường trong buổi đầu
này đã có những thầy giáo là những ông trùm văn hoá, ông trùm khoa
học cho đất nước, không chỉ là sáng danh thời đó mà cả với muôn thuở
non sông...”

***
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Năm 1951, Trần Đức Thảo “tung cánh chim tìm về tổ ấm”.
Một nhà trí thức siêu việt đã từ bỏ kinh thành Paris hoa lệ lại
sau lưng, khước từ mọi vinh quang và tương lai huy hoàng để
về Việt Nam tham gia kháng chiến, đối diện với hoàn cảnh khổ
cực thiếu thốn đủ thứ và cái chết nhiều khi sẵn sàng chờ đón,
biết bao trí thức không chịu nổi đã dinh tê (entrer - vào thành)
sống trong vùng thực dân Pháp.
Sự kiện này đã gây sửng sốt đối với mọi người. Chỉ có
những con người với tình yêu Tổ quốc cháy bỏng mới thấu hiểu
hành động này. GS. Nguyễn Đình Chú cho biết, ngày đó Tổng
Bí thư Trường Chinh đã cử ông Vương Hoàng Tuyên cán bộ
Văn phòng Tổng Bí thư sang tận Khu học xá Nam Ninh - Trung
Quốc đón triết gia về Việt Bắc. Bắt đầu từ đây, triết gia Trần Đức
Thảo tham gia công tác tại Ban Văn - Sử - Địa Trung ương (tiền
thân của UB KHXH&NVQG Việt Nam, nay là Viện Khoa học Xã
hội Việt Nam), và giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Văn
khoa, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Sau vụ Nhân Văn giai phẩm, Trần Đức Thảo phải chia tay
với giảng đường, lúc đó ông đang trên cương vị Phó Giám đốc
trường ĐHSP Hà Nội kiêm Trưởng khoa Lịch sử chung cho cả
ĐHSP và ĐH Tổng hợp Hà Nội để về làm công tác dịch thuật
cho Nxb Sự Thật (Nxb Chính trị Quốc gia ngày nay).
Nhập thế không thành công, triết gia lặng lẽ sống và làm
việc trong mọi khó khăn tại căn hộ ở khu tập thể Kim Liên,
không vợ con, không người thân bên cạnh. Với những người
hàng xóm, ông nổi tiếng là người đãng trí, ngơ ngác trong các sự
việc đang diễn ra trước cuộc đời. Biết bao khó khăn, thiếu thốn,
nhất là thiếu thốn về tư liệu mới của tri thức học thuật nhưng
ông vẫn không nản. Từ khối óc của con người lặng lẽ đó những
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tác phẩm lần lượt ra đời: Sự hình thành con người; Vấn đề con
người và chủ nghĩa lý luận không có con người; Tìm hiểu nguồn gốc
ngôn ngữ và ý thức... Những công trình này được in tại châu Âu
đã làm các nhà khoa học phương Tây kính nể. Không ít người
mỏi mắt ngóng chờ Trần Đức Thảo từ Việt Nam. Một số người
còn đến Việt Nam để tìm "ông Trần". Vậy mà tại Việt Nam
nhiều người không rõ Trần Đức Thảo là ai, làm gì, ở đâu. Một số
người biết ông lại muốn “Quét sạch những nọc độc của Trần Đức
Thảo trong việc giảng dạy triết học” (xin xem bài của Khắc Thành,
Tạp chí Học Tập - 1958).
“... Những tâm hồn thấp kém không thể hiểu thấu các bậc
vĩ nhân, cũng như kẻ nô lệ nhe răng cười khi nghe hai tiếng tự
do”. Trần Đức Thảo thấu hiểu những lời trên của đại văn hào
Pháp J.J. Rousseau viết trong sách Khế ước xã hội ra đời từ năm
1762. Trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trần Đức
Thảo khi Người là thượng khách sang thăm hữu nghị chính
thức nước Pháp năm 1946, triết gia đã bày tỏ nguyện vọng trở
về nước hoạt động. Việt Nam đang đứng bên bờ một cuộc chiến
tranh khó tránh khỏi, vì quyền lực đang nằm trong tay những
tên thực dân hiếu chiến. Hồ Chủ tịch đã đồng ý với yêu cầu về
nước của nhiều nhà khoa học như kỹ sư Trần Đại Nghĩa, kỹ sư
Võ Quý Huân, bác sĩ Trần Hữu Tước... Còn Trần Đức Thảo?
Theo lời chỉ dẫn, tôi lần đến cậy nhờ nhà văn Sơn Tùng,
một nhà văn đã dành tâm huyết cả cuộc đời để nghiên cứu, viết
sách về Hồ Chủ tịch và các danh nhân. Nhà văn Sơn Tùng đón
tôi bằng cái nhìn thân thiện, ấm áp. Tôi rụt rè trình bày mong
muốn của mình. Nghe xong, lời ông nhè nhẹ trong nỗi đau sâu
thăm thẳm, cao vời vợi. Thời gian Bác Hồ sang Pháp, cụ Vũ
Đình Huỳnh - Bí thư của Người đã tín trọng trao lại cho nhà văn
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những ký ức suốt cuộc đời không thể nào quên về Hồ Chí Minh
với những nhà trí thức yêu nước.
Trời Paris trong tuần Hạ chí cao
thăm thẳm không gợn một bóng mây.
Nước sông Sein hoà lẫn màu da trời.
Hồ Chủ tịch tiếp chuyện triết gia Trần
Đức Thảo hồi 10h ngày 25/6/1946,
Người băn khoăn: "Sớm muộn gì cuộc
chiến tranh Việt - Pháp sẽ không tránh
khỏi phải diễn ra. Chú Phạm Quang Lễ
(tức Trần Đại Nghĩa - chú thích của tác
giả), chú Võ Quý Huân về nước sẽ chế
tạo được vũ khí đánh giặc. Chú Trần
Hữu Tước bào chế thuốc men... Đó là
GS. Trần Đức Thảo.
những yêu cầu khẩn thiết nhất lúc này.
Ảnh tư liệu
Còn chú, nhà triết học... Người nở nụ
cười nhìn Trần Đức Thảo dí dỏm... “Chú về lúc này sẽ không có
đất mà cắm dùi đâu...”. Thật không ngờ, tầm nhìn xa của vị lãnh
tụ hay một lời tiên tri, câu nói ấy đã vận vào cuộc đời triết gia
Trần Đức Thảo.
Một buổi tối mùa đông năm 2006, theo thư của nhà văn
Thái Vũ từ TP. Hồ Chí Minh gửi ra, tôi tìm đến TS. Phạm Thành
Hưng cựu Tổng biên tập Nxb ĐHQG Hà Nội. TS. Phạm Thành
Hưng là “người đỡ đầu” cho nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn:
Triết gia lữ hành Trần Đức Thảo (Nxb ĐHQG Hà Nội, 2006). Câu
chuyện về Trần Đức Thảo đã làm tan biến không khí vốn yên
tĩnh của ngôi nhà riêng ông ở trong khu tập thể ĐH Bách Khoa
và làm cho chúng tôi thấy ấm áp trước những cơn gió lạnh giá
của mùa đông.
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Hơn 10 năm sau ngày triết gia Trần Đức Thảo về cõi thiên
thu, TS. Phạm Thành Hưng lo xin giấy phép xuất bản rồi bồi hồi
chờ từng ngày cho đến khi sách được in ấn vẹn toàn. "Đọc sách
của cụ Trần Đức Thảo khó vô cùng em ạ - ông Phạm Thành
Hưng tâm sự - thế hệ trẻ các em hiện nay gần như chỉ cảm nhận
được thôi. Nhưng mà đọc những bài viết về cụ mình thấy xúc
động nghẹn lòng... Trong quá trình để cuốn sách đến tay độc
giả gặp rất nhiều khó khăn vì những lý do tế nhị. Tuy nhiên
Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 2 (năm 2000) truy tặng triết gia
Trần Đức Thảo đó là sự khẳng định và đánh giá công lao của
Đảng - Nhà nước đối với cụ".
Một niềm vui đối với vị Tổng biên tập là ban đầu ông xin
được trợ cấp cho sách trước khi in vì sợ ế nhưng khi "Triết gia lữ
hành Trần Đức Thảo" vừa phát hành đã tạo nên một cơn sốt. Tiếp
đó là sự kiện nhà thơ Việt Phương - Thư ký riêng đầu tiên của cố
Thủ tướng Phạm Văn Đồng - trao lại toàn bộ di cảo của triết gia
Trần Đức Thảo đã gửi cụ Đồng cho Nxb ĐHQG Hà Nội.
“Vậy là vẫn còn di sản triết học và văn hoá học thuật của
Trần Đức Thảo cả Việt văn lẫn Pháp văn như chuỗi ngọc lấm
bụi lịch sử, đòi hỏi sự sưu tầm, tập hợp, dịch thuật, nghiên cứu,
mài dũa để làm lộ sáng tất cả" - Ông Phạm Thành Hưng không
giấu được nỗi vui mừng xúc động.
Nhà văn Sơn Tùng cho biết rằng, năm 2000 khi xét tặng giải
thưởng Hồ Chí Minh, GS. Phan Ngọc là người giải trình về các
công trình triết học của cụ Trần Đức Thảo trước hội đồng khoa
học. Được sự giúp đỡ của nhà văn Sơn Tùng, tôi mon men đến
cửa "Nhà bách khoa cuối cùng của một thế hệ”.
GS. Phan Ngọc kể rằng, thuở ở An toàn khu Việt Bắc hai
anh em cùng nằm chung một cái sạp trao đổi kiến thức. Đêm

GS. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ QUA BÀI VIẾT: “TRIẾT GIA…
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trước Phan Ngọc nói chuyện về triết học và văn học phương
Đông, đêm sau Trần Đức Thảo dạy về triết học và văn học
phương Tây.
“Anh Trần Đức Thảo chỉ hỏi những điều sâu xa, khó, và huyền bí
của triết học phương Đông thôi. Còn những cái khác anh ấy biết hết rồi”.
Kết thúc câu chuyện, GS. Phan Ngọc nhắc lại điều ông đã
phát biểu tại Hội đồng Khoa học nhân dịp xét giải thưởng Hồ
Chí Minh đợt 2 (năm 2000):
“Có lẽ không nên bàn đến chuyện Trần Đức Thảo xứng đáng với
giải thưởng. Sự nghiệp của ông là khách quan, của cả thế giới. Trí thức
Việt kiều nhìn vào cách đối xử với ông để đánh giá thái độ của Đảng
đối với trí thức do phương Tây đào tạo. Một người như Trần Đức Thảo
tất nhiên có những suy nghĩ riêng về học thuyết Xtalin, học thuyết
Mao Trạch Đông... Chỉ tiếc là ông đã thấy quá sớm. Cho nên tôi nhắc
lại việc trao phần thưởng cho nhà triết học Trần Đức Thảo đã vượt ra
ngoài phạm vi một giải thưởng, mà khẳng định một đường lối của
Đảng ta đối với những lao động trí óc nói chung và đối với Việt kiều
làm việc trí óc nói riêng”.

QUÝ MÃI GS. NGND. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
Lê Văn Cung*
Bảng vàng rực rỡ Nước nhà ban,
“Nhà Giáo Nhân dân” vui chứa chan.
Phẩm hạnh đôi dòng ngời địa hạt,
Tài năng hai chữ rạng giang san.

Theo Tuần Việt Nam

Một đời sống đẹp hoà non nước,
Muôn thuở hương tràn ngát thế gian.
Rõ mặt anh hùng ai đã dễ,
Bốn mùa là cả bốn mùa xuân!

*

Nhà lão thành Cách mạng, quê ở Nghi Lộc, Nghệ An. Nguyên Chủ tịch Uỷ
ban Kháng chiến Hành chính huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An từ sau Cách
mạng tháng Tám.
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CHÚC MỪNG BẠN NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
ĐƯỢC PHONG NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

CÂU ĐỐI CHÚC MỪNG

Lê Huy Trấp*

(Nhân dịp GS. Nguyễn Đình Chú được Nhà nước
phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân)
Nguyễn Bao*
Bốn chục chuyến đò, chăm chú dắt dìu bao lớp trẻ;
Trăm nghìn trang sách, miệt mài biên soạn gửi mai sau.

BÁT TUẦN KHÁNH CHÚC
Nguyễn Bao*
Tám bậc đài cao, chân còn vững,
Đèn khuya, tay bút chẳng chùn gân.
Còn hai bậc nữa, thanh thản bước,
Sáng trọn cõi Người: một chữ Tâm.
Hà Nội, ngày 07 – 10 – 2009
*

Nhà thơ, nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, bạn học cùng lớp
Văn với GS. NGND Nguyễn Đình Chú, Trường Đại học Sư phạm Văn
khoa Hà Nội, khoá 1954 – 1957.

*

Hoạ sĩ, đồng hương Nghi Lộc và là bạn cùng trường hồi học phổ thông ở
Nghệ An.
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TẶNG ANH NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
Dịch thơ:
Chúc anh Nhà giáo Nhân dân,

Em gửi tặng anh mấy câu nhân đọc bài “Người Nguyễn
Đức viết về Thăng Long” do anh viết đăng trên Văn hóa Nghệ
An số 174 ngày 10 tháng 6 năm 2010
Em: Nguyễn Đức Đề*

Quê mình Nghi Lộc, họ gần đâu xa.
Vốn xưa dòng dõi Nho gia,

“Ngàn năm bái tạ đất Thăng Long”

Thấm nhuần mưa móc Tổ ta Nguyễn Đình.

Hào khí văn chương bởi chốn Rồng

Sáu mươi năm ấy công lênh,

Nguyễn Đức trong lòng văn xứ Nghệ

Học hành nghiên cứu sáng danh với đời.

Bút hoa góp mặt rạng non sông.

Trăm năm sự nghiệp trồng người,
Hoa thơm, quả ngọt đền bồi công lao.
*

Ông Nguyễn Đức Đề, bà con, hiện đang sống tại xã Nghi Trung, Nghi Lộc,
Nghệ An.
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TẶNG NGUYỄN ĐÌNH CHÚ BẰNG HỮU
Lê Gia Linh*

Dịch thơ: TẶNG BẠN NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
Bè bạn tôn vinh mãi trưởng tràng 1,
Gặp thời, từ giã chốn Lam giang 2.

Phiên âm:

Văn chương biết rộng, chăm rèn sức,

Bằng hữu vinh danh vĩnh trưởng tràng,

Triết học hiểu sâu, ẩn giấu mình.

Thời lai đồ điếu biệt Lam giang.

Hương lửa ba sinh, tình tựa trúc,

Văn chương quảng bác, cần công quải,

Đường đời chở đạo, nghĩa tao khang 3.

Triết học thâm uyên, khổ cứu tàng.

Nghiệp danh thành đạt, hồn trung hậu,

Hương hoả tam sinh tình trúc hạng,

Thầy - bạn tình sâu, quyện tuyết sương.

Thế đồ tải đạo nghĩa tao khang.

Nguyễn Công Lý tạm dịch

Học thành, danh đạt, hồn trung hậu,
Sư, hữu thâm tình quyến tuyết sương.

*

Bạn đồng khoa ĐHSP Văn khoa, khoá 1 (54-57).

1

Trưởng tràng: lớp trưởng.

2

Lam giang: sông Lam, chảy qua Nghệ An, chỉ quê hương của Thầy.

3

Nghĩa tao khang: nghĩa vợ chồng.
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Hoa hậu Tổ Văn 2 là dân cà có đuôi, cà có cuống

THI HOA HẬU TỔ VĂN 2
(Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm 1 HN)
Tôn Gia Các (*)

Tổ Văn 2 tổ chức thi Hoa hậu
Chỉ một điều là tuyển có nam thôi
Vì thế cho nên cô Bình, cô Thu Tiết, cô Mai
Dù đẹp mấy cũng ở ngoài trận đấu
Cuộc thi không có Ban giám khảo
Mà căn cứ vào dư luận nhân dân
Cũng xét cả ngoại hình và vấn đáp…
Cả chỉ số về các phần co coắp
Có 8 người thì 6 người không được
Ông Mạnh hơi lùn và luộm thuộm lung tung
Xét về tài ăn nói có ông Khung

Chính là ông Nguyễn Đình Chú đích danh
Dẫu tuổi nhiều mà mắt vẫn còn xanh
Cười tươi rói như chàng trai 17
Á hậu cũng là người vùng ấy
Người quê hương nổi tiếng nhút Thanh Chương
Tóc bạc răng long nhưng ý chí kiên cường
Có ưu điểm là vóc người to khoẻ
Chỉ số đo đạt yêu cầu quốc tế
Ngực 80, mông và bụng 100
Phải nói rằng nhân dân ta sáng suốt vô cùng
Và cả Tổ Văn 2 ai cũng đẹp
Vì người Tổ Văn 2 đầy chất thép
Phát ngôn ra thiên hạ chửi rầm rầm
Ta yêu Tổ quốc ta, yêu Đảng, yêu nhân dân

Nhưng da tái và cặp giò quá bé

Cây xanh tốt, gió càng lay càng vững

Ông Long thì tuy còn tuổi trẻ

Người ta nói lập trường là chỗ đứng

Nhưng mắt xanh vào loại cặp bà rằng

Ta đứng hai chân trong thế giới đại đồng

Ông Xuyền thì Phó Tiến sĩ còn hăng

Ta ngước nhìn xa xa trời đất mênh mông

Nhưng ở Tổ thời gian còn quá ít

Và cả Tổ Văn 2 ta, mọi người đều rất đẹp

Ông Sơn thì đầu tóc bù xù xoắn tít

Quan điểm lập trường vững vàng như thép

Lại hình như hơi lãng mạn phần nào

Tung chưởng ra ruồi nhặng chết như rươi

Ông Huy thì can tội nói lâu

Ta hát say sưa khúc hát yêu đời.

Thường phát biểu dây cà ra dây muống

Hà Nội, 1993
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Ngã xe lần 2:
Vào thăm ông Chú hôm nay
Phải rất nghiêm chỉnh, không ai được cười
Bởi vì ông Chú sứt môi
Phải khâu mấy mũi cả ngoài lẫn trong
Mặt ông bôi thuốc đỏ hồng

CHÙM VÈ NGÃ XE
tặng Nguyễn Đình Chú
Tôn Gia Các (*)

Ngã xe lần 1:

Môi ông bằng nửa quả hồng gắn vô
Trông như mặt nạ trung thu
Tôi buồn cười lắm mà “NO” dám cười.
Ngã xe lần 3:

Ghé vào bệnh viện Việt Xô

Ông Chú mới mua Cha-ly

Thấy chân ông Chú ngay đơ một bề

Xe ngon máy tốt, ông phi vù vù

Tôi bèn nghiên cứu một khi

Bỗng đâu trước mắt lờ mờ

Để xem xem thử việc gì xảy ra

Hình như là có con bò chạy ngang

Một, vì cái Ba-bét-ta

Phanh tay, ông bóp vội vàng

Ông chưa nắm vững tay ga đàng hoàng

Chổng mông ông ngã nằm ngang vệ đường

Hai là, ông cũng mơ màng

Ông xích-lô thấy cũng thương

Ông đi ông liếc, ông quàng phải ai

Chở ông về, trả cho nàng Thị Thâm

Bà Thâm ơi! Bà Thâm ơi!

Lại chảy máu, lại tím bầm

Phải ngăn ông Chú đừng chơi trống bòi!

Ông thì toe toét, bà Thâm hết hồn.
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SUÝT CHẾT
tặng Nguyễn Đình Chú

Ngã xe lần 4:

Tôi và ông Chú đi tham quan Tàu cùng với khoa Văn. Tôi bị Tào
Tháo đuổi. Chạy mướt mồ hôi mới tìm được WC! Vừa ra, ngồi
nghỉ, lại thấy ông Chú chạy. Tôi liên tưởng đến hoàn cảnh của
mình, bèn làm bài này ở Thượng Hải.

Lần này ông hồi phục
Lại phành phạch lên xe
Rủ bà Thâm đi nhởi

Tôn Gia Các*

Mà bà Thâm cũng nghe
Từ ở trong siêu thị

***

Thấy bóng người vút qua

Đi đến đoạn Cầu Giấy

Chạy như bay như biến

Ông lại bị ngã xe

Đồng thời cởi quần ra.

Ông thì không đau đớn

***

Bà bị ông nằm đè

Tôi nghĩ thầm trong bụng

***

Thôi thế là chết cha
Nhỡ nó phẹt một cái

Ngã bao lần chưa tởn

Mất danh dự quốc gia.

Vẫn tiếp tục cưỡi xe

***

Tuổi đã ngoài sáu chục

Một hồi thấy ông ấy

Sắp đến cổ lai he!

Đủng đỉnh bước đi ra
Mặt mày lại hớn hở

***

Thôi thế là “ça va”!

Ông Chú ơi, ông Chú
Tôi cùng ông đua xe!

*

Bạn cùng lớp với GS. Nguyễn Đình Chú, nguyên cán bộ giảng dạy Tổ Văn
học Việt Nam 2, Khoa Ngữ văn, trường ĐHSP 1 HN, đã tạ thế.
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CỨ NGHĨ CÓ MỘT NGÀY
Phạm Quang Đẩu* (*)

Tin trên báo:
GS. Nguyễn Đình Chú (Trường ĐHSP 1 HN) một người có
nhiều trăn trở với văn học, đến một ngày nọ đã tình cờ phát hiện
ra người đồng hương Đinh Xuân Vịnh kiên trì âm thầm 60 năm
qua để viết cuốn Từ điển bách khoa, bao gồm 4 vạn mục từ với
nhiều tư liệu rất quý…

MỪNG GS. NGND. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ
SINH NHẬT TUỔI 80
Nguyễn Văn Long* (*)

Cứ nghĩ có một ngày như thế
Mừng Thầy nay đã được bát tuần,

Người ngậm ngải tìm trầm, người đãi cát gặp nhau

Bắp chân, đầu gối vẫn săn gân.

Sóng vùi dập, rừng chuyển lay một thời chẳng kể

Trường văn, ngọn bút càng sung sức,

Thơ ngây với cuộc đời, khờ dại với công danh, điều ấy biết đâu

Bục giảng, lời văn vẫn có thần.

Kẻ lao lực suốt đời, người suốt đời lao lực

Việc họ vững hai vai gánh vác,

Chỉ lọc lõi tinh ranh gàn dỡ một thú chơi

Chuyện nhà được cậy ở phu nhân.

Cuốn sách mở, mòn mỏi tháng ngày thao thức

Tuổi cao hồn càng thêm trẻ lại,

Trầm kỳ đâu, vàng mười đâu giữa lẫn lộn cuộc đời?

Chúc Thầy bách tuế vẫn còn xuân.
*
*

PGS. NGND. Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Hà Nội.

Nhà thơ, Đại tá Quân đội, bài thơ in trong tập “Tơ trời và gió”, Nxb Văn
học, Hà Nội.
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NHỚ MÃI MỘT NGƯỜI THẦY
Quách Thị Bắc*

Hai chục năm em đã làm cô giáo
Mà kỷ niệm về Thầy vẫn thường trực trong em
Điều gì đã làm em không thể quên,
Phải chăng đó là tấm lòng yêu kính?
Cảm thông với đời sinh viên trong kháng chiến
Ăn hạt bo bo với canh cải nấu suông
Riêng với em, một nữ sinh viên
Một nách hai con cùng chồng ăn học.
Có lẽ Thầy thương như em gái Thầy khó nhọc
Khu rừng quý đã chôn vào dĩ vãng

Nên Thầy dành nhiều buổi dạy thêm cho em

Cuộc bể dâu bờ bãi nên nhà

Mỗi lần thi, em không bị điểm kém, Thầy khen

Mùa màng liu điu, niềm vui lãng đãng

Thầy động viên em tiếp những kỳ thi tới

Lấp lánh nào trên trang viết những ngày qua?

Mỗi điểm tốt của em làm Thầy phấn khởi
Thầy nhìn em, đôi mắt nheo cười

Cứ nghĩ có một ngày như thế

Đôi mắt ấy đã theo em suốt cả cuộc đời

Kẻ lao lực suốt đời, người suốt đời lao lực gặp nhau
Bồ Đề, tháng 5 – 1989

*

Cựu sinh viên Khoa Ngữ văn, hiện là giáo viên Ngữ văn.
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CẢM TÁC
Kính tặng đại lão Giáo sư Nguyễn Đình tiên sinh
Nguyễn Công Lý* (*)

感作
敬贈大老教師阮廷先生
(其 一)
我 身 為 士 苦,
借 宿 師 父 家.
師 弟情 深 厚,
謾 道 笑呵 呵.
戊寅仲秋
(kỳ I)
Ngã thân vi sĩ khổ,
Giúp em sống như Thầy đã sống

Tá túc sư phụ gia.

Nghề nhà giáo, một tấm lòng trong trắng

Sư đệ tình thâm hậu,

Vì lợi ích trăm năm, chẳng quản trồng người

Mạn đạo tiếu kha kha.

Em nhớ Thầy mãi mãi, Thầy ơi!

A 18 Đồng Xa, Mậu Dần, trọng thu (1998)

Thầy của em, một người Thầy yêu kính!
Ngày 20 tháng 11 năm 1995

*

PGS. TS. Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
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Dịch thơ: Cảm tác – bài 1
Em là học trò nghèo,
Ở nhờ nhà thầy giáo.
Thầy trò tình sâu đậm,
Bàn chuyện cười ha ha.
感作
(其 二)
三 十 年 餘 讀 佛 經,
金 剛 般 若 一 千 令.
佛 學 文 章 成 論 案,
師 弟 皆 通 直 悟 明.
戊寅仲秋
(kỳ II)
Tam thập niên dư độc Phật kinh,

Dịch thơ:

Cảm tác – bài 2

Kim cương, Bát nhã nhất thiên linh.

Ba mươi năm lẻ đọc kinh Phật,

Phật học văn chương thành luận án,

Bát nhã, Kim cương tụng ngàn lần.

Sư đệ giai thông trực ngộ minh.

Viết nên luận án văn chương Phật,

A 18 Đồng Xa, Mậu Dần, trọng thu (1998)

Thầy trò hốt nhiên rõ lẽ chân.
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Nguyễn Công Lý

- Nguyễn Duy Trinh*
Kính gửi đồng chí Nguyễn Đình Chú,
Tôi đã nhận được thư của đồng chí góp ý về tác giả của đôi
câu đối trong tập hồi ký của tôi.
Việc này tôi sẽ bàn với nhà xuất bản để có đính chính, hoặc
chữa lại trong lần in sau.
Xin cảm ơn đồng chí và chúc đồng chí khoẻ mạnh.
Ngày 07 tháng 6 năm 1965

- Nguyễn Hữu Dụng**
Hà Nội, ngày 29 – 02 - 1997
Kính gửi Giáo sư Nguyễn Đình Chú,
Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chân thành cám ơn giáo sư
một lần nữa. Nhờ giáo sư cho chúng tôi và gia tộc chúng tôi bản
dịch tóm tắt đầy đủ và chính xác bản bài thi Đình của cụ Lập và
sau đấy lại cố gắng cho chúng tôi bản nguyên văn bằng chữ
Hán của bài thi đó với đầu đề thi của vua Tự Đức mà chúng tôi
có được một tài liệu quý đưa vào gia phả của họ Nguyễn.
Ước mong Thầy vượt trăm năm,
Và lòng sáng mãi trăng rằm tháng giêng.

*

Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

**

Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, nhà Cách mạng lão thành, nay tuổi đã
trên 90.
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Tôi đã in ra nhiều bản chữ Hán gửi về quê cho các cụ còn
sống ở quê nhà. Tuy các cụ (còn rất ít) có biết ít nhiều chữ Hán
nhưng không thể đọc hết và hiểu rõ, nên lại có nguyện vọng có
được bản dịch cả nguyên văn, nên anh em chúng tôi ở ngoài
này đã nhờ Viện Hán Nôm dịch toàn bài hộ.
Đọc toàn bài mới hiểu rõ việc dịch của giáo sư là hoàn toàn
hay và chính xác.
Vậy xin báo lại với giáo sư và đồng thời xin gửi giáo sư một
bản dịch đó.
Một lần nữa, xin hết sức chân thành cám ơn giáo sư.
Hà Nội, ngày 07 – 12 – 1998
Kính gửi Giáo sư Nguyễn Đình Chú, Nhà giáo Nhân dân,
Anh Chú thân mến,
Tình cờ tôi đọc báo Giáo dục và Thời đại, số 96 ra ngày 01 – 12 –
1998, tôi mới biết tin vui là anh được Nhà nước ta phong tặng danh
hiệu Nhà giáo Nhân dân, tôi xin gửi tới anh lời chúc mừng nhiệt
liệt. Thật là một phần thưởng cao quý mà Nhân dân, các thế hệ
sinh viên, và Nhà nước ta thưởng cho anh, nhà nghiên cứu uyên
thâm, nhà giáo đức độ, tận tuỵ, tài năng, đã có công đào tạo bao
thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, về truyền thống của dân tộc, làm
cho thế hệ trẻ càng thêm yêu mến Nhân dân ta, đất nước ta.
Cho tôi chia sẻ niềm vui với anh và một lần nữa nhiệt liệt
chúc mừng anh, người đồng chí, đồng ngành và đồng hương
của tôi.
Nhân đây, một lần nữa, chân thành cám ơn anh đã tìm
được, dịch và cho tôi bài Văn sách của ông Tổ bốn đời của tôi
trong kỳ thi Đình năm 1862.
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- Lê Trí Viễn*
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 1990
Anh Chú quý mến,
Hôm kia tôi ra Biên Hoà có chút việc, gặp anh Nguyễn Sĩ
Bá cùng tốt nghiệp khoá anh (ảnh cũng được tặng danh hiệu
Nhà giáo ưu tú) cho biết trên báo Nhân dân, anh có nhắc đến
tôi; tôi chưa đọc bài ấy, nhưng nghe đã xúc động. Mới hôm nào
anh bỗng dưng thức giấc và nhớ đến tôi và viết thư thăm ngay,
tôi có lời đáp lại tấm lòng anh quý báu ấy, vậy mà nay lại có lời
anh nhắc đến đứa bạn ở xa, tăm tích đang đi vào cõi lặng im của
tuổi và của kiếp tục nữa, tôi thấy biết ơn anh quá. Có mấy dòng
này là vì cái xúc cảm không ngăn ấy. Anh Chú ạ, đời nay, ngày
càng khô, đời khô, người cũng cạn, cho nên được chút nước
nào, dù chỉ hạt sương cũng đã quý vô vàn.(…)

- Nguyễn Hoà Bình*
Vũng Tàu, ngày 08 – 01 – 2004
Thân gửi anh Chú và chị Thâm,
Hôm nay, ngồi đọc Nhân dân số Xuân Giáp Thân 2004, được
gặp anh trong “Hợp âm đa thanh và hai điều ước”, thế là cả một
chặng đường từ 1956 – 1957 đến 1974 ở Đại học Sư phạm Hà

*

GS. NGND, nguyên Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm I
Hà Nội, từ năm 1962 đến năm 1978.

*

Nhà giáo, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Ngoại ngữ HN, hiện ở
tại Vũng Tàu.
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Nội bỗng bừng sáng với nhiều gương mặt và tấm lòng, trong đó
có những bạn đồng nghiệp là anh Chú và chị Thâm.

cùng, đó chính là cái Đức của Con người mà Thánh Hiền đã
dạy… “trắc ẩn chi đoan” đó thôi. (…)

“Cái quay búng sẵn trên trời” đã cuốn tôi trong vòng “thiên
mệnh” trở về nghề giáo, được gặp Thầy, gặp bạn tại trường Đại
học Sư phạm Hà Nội từ 19 Lê Thánh Tông đến cây số 8 Cầu Giấy
trên cánh đồng Dịch Vọng. Không chỉ có tôi, mà các con tôi
(Cường, Hiền, Phúc) đều được học hành và trưởng thành từ
trường Yên Hoà với sự dạy bảo của cô giáo Thâm. Tưởng mới đó
mà đã ngót bốn chục thiều quang rồi. Và chúng ta đều đã vượt
qua mốc “xưa nay hiếm”, tôi Tết Giáp Thân này đã 84! Tân Dậu
(1921) đến Giáp Thân (2004). Không ngờ sống thọ đến thế! Bà xã
Tuyết nhà tôi cũng đã 78 rồi. Nhớ tới anh chị, cái hình ảnh cần cù
lặng lẽ trong cuộc sống thanh bạch gian nan cả trong công tác
cũng như trong gia đình vẫn hiện rõ trong ký ức tôi. (…)

Rất vui được nhận lời “mời đọc cho vui” của GS. Nguyễn
Đình Chú bài viết “Với Hoài Thanh tiên sinh: đôi điều tôi muốn nói”.
Cụ Hoài Thanh cũng là một người Thầy từ xa của tôi. Tôi đã đọc
không ít sách báo và được nghe từ nhiều phía những điều nói
về Thi nhân Việt Nam và tác giả của nó, mà vẫn rất thú vị về
“cách hiểu riêng” của Nguyễn Đình Chú. Trong cái thú vị ấy
cũng xen lẫn một chút “giá mà”, “nếu như” này nọ. Xin “kính
nhi...” văn chương, chỉ xin chân thành “thể nhân tình” khi hơn
một lần muốn hỏi tác giả chân dung nhà văn. Ước ao này của tôi
xuất phát từ lòng quý mến và tôn trọng tâm trạng của hai tác giả
trước Chân – Thiện – Mỹ. (…)

- Xuân Sách*
Vũng Tàu, ngày 08 – 02 – 2004

Vũng Tàu, ngày 10 – 02 – 2004

Thân gửi anh Chú và chị Thâm,
Bao xiết vui mừng khi nhận được thư và “Đại học Sư phạm Hà
Nội một nửa thế kỷ” của cố nhân – ông đồ Nghệ Nguyễn Đình Chú!
Vậy là sau 37 năm, từ chia mà không ly của Đại học Sư
phạm vàng son thời ấy (1967 – 2004) chúng ta lại gặp nhau nhờ
“cái quay búng sẵn…” trên Nhân dân Xuân “Tề Thiên Đại
Thánh” 2004!
Nói theo cách nói của Nguyễn Đình Chú “Té ra” cái Tình
đến là vi diệu. Cố nhiên, nó “đa thanh” nhưng cái lý thú là nó
“hợp âm” nên “tri âm”. Tôi cứ nghĩ – mà không sợ chụp mũ
“duy tâm” – là quả có cái “Duyên” do “Thiên mệnh” – xét cho

Anh Nguyễn Đình Chú kính mến,
Đúng là chúng ta chưa có dịp gặp nhau, nhưng tôi đã biết và
đã đọc một số bài viết của anh, khi tôi còn ở Hà Nội. Cảm ơn anh
đã gửi thư và bài viết cho tôi. Những vấn đề anh đề cập cũng là
vấn đề tôi quan tâm, lại có một chút liên quan đến tôi. Tôi đồng ý
và chia sẻ với rất nhiều điểm anh đề cập tới. Cũng có một số điều
muốn trao đổi thêm, nhưng đấy là chuyện dài, phải gặp nhau
mới nói hết được. Trong thư này, tôi chỉ nói được đôi điều mà tôi
hy vọng chia sẻ cùng anh chung quanh đời văn, đời người của cụ

*

Nhà thơ, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã mất.
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Hoài Thanh và Thi nhân Việt Nam, người và tác phẩm mà anh
cùng tôi đều kính yêu. Tôi đọc Thi nhân Việt Nam khi còn là một
chú bé nhà quê đang học trường làng, và lập tức tác phẩm ấy đã
chiếm trọn tâm hồn của thằng bé nuôi mộng văn chương. Và từ
đó đến bây giờ tôi chưa có lúc nào nghi ngờ về giá trị xuất sắc của
tác phẩm ấy. Sau này về Hà Nội, tôi được gặp tác giả, tôi vẫn giữ
nguyên lòng ngưỡng vọng. Tôi đã được nghe cụ giảng bài trong
lớp bồi dưỡng cây bút trẻ. Tôi cũng học được nhiều điều trong
cách thẩm định và bình thơ của cụ, nhất là trong Thi nhân Việt
Nam. Tôi thích lối trực cảm và sự tinh tế của cụ.
Tôi bắt đầu viết chân dung các nhà văn từ đầu những năm
60 của thế kỷ trước, hồi đó thơ chân dung được truyền miệng và
cụ cũng đã đọc bài thơ tôi viết về cụ, tôi cũng được biết những
phản ứng của cụ… rồi khi cụ nằm viện, tôi tới thăm, cuộc trò
chuyện này tôi không bao giờ quên, và cuối cùng, cụ đã cầm lấy
tay tôi nói những lời chân tình khiến lòng tôi thanh thản, vì cụ
đã hiểu tấm lòng của kẻ hậu sinh. Khi tôi đến viếng cụ, đứng
lặng ngắm nhìn thi hài cụ, tôi và các anh Từ Sơn, Phan Hồng
Giang bất ngờ cùng bật khóc.
Khi viết chân dung nhà văn, tôi hiểu rõ trách nhiệm của
mình và lường trước mọi hậu quả mà mình gánh chịu, vì vậy
suốt ba mươi năm viết tác phẩm ấy, tôi đã phải đi sâu tìm hiểu
rất nhiều về các nhà văn, về những vấn đề về văn chương, về
thời đại mà tôi đang sống. Tôi không dám nói mình đã hiểu hết,
hiểu đúng, nhưng ít nhất cũng làm với tinh thần nghiêm túc.
Tôi hiểu ra rằng không chỉ là bi kịch, mà có lúc là thảm kịch,
nhất là đối với tầng lớp nhà văn, trí thức trong thời kỳ đầy biến
động ấy. Đây cũng là một câu chuyện dài, tôi hy vọng đến thời
điểm thuận tiện sẽ được công bố những ý nghĩ và công việc của

244

TỪ NHỮNG BỨC THƯ

mình trong “Chân dung nhà văn”. Tôi đã nói một phần trong Lời
tâm sự in ở đầu tập thơ (Nxb Văn học, 1992) đại ý: “Tôi không
hiểu vì sao những nhà văn, người đại diện cho tư tưởng tiến bộ
của nhân dân, thấu hiểu nỗi đau nhân thế, mà lại chịu cong
lưng quỳ gối trước quyền uy, không dám bảo vệ cái đúng của
mình, mặc dù khó ai vượt qua thời đại, mặc dù phải gánh chịu
hệ luỵ”. Tôi xuất phát từ nỗi đau mà viết, cảm thụ từ tầng sâu sự
kiện mà cố gắng tiếp cận sự thật khi thể hiện. Cùng đồng quan
điểm này mà anh Nguyễn Trọng Oánh và tôi thân quý nhau.
Tôi nhớ khi anh Oánh bị bệnh, đầu óc không còn bình thường,
tôi đến thăm, chỉ thấy anh cười, tiếng cười bơ vơ lạc lõng giữa
cõi người cứ ám ảnh tôi mãi.
Tôi cũng mừng vì nhiều nhà văn hiểu tôi. Anh Xuân Diệu
rất thích hai câu tôi viết về anh: “Chao ôi! ngói mới nhà không mới,
Riêng còn không có, có gì chung”. Có lẽ cũng tương tự vấn đề “Tôi
và ta” như anh đã viết. Đặc biệt là anh Chế Lan Viên. Khi anh
biết được bài tôi viết về anh mà nhiều người cho rằng rất “ác” và
đều hình dung mối quan hệ căng thẳng giữa anh và tôi. Nhưng
ngược lại, nhà thơ sắc sảo và thông minh vào hàng bậc nhất ấy
đã hiểu ngay những gì tôi viết. Và chúng tôi, vẫn thỉnh thoảng
gặp nhau, chuyện trò sôi nổi, quý nhau cứ như là mối quan hệ
giữa hai người “biết tay nhau”.
Nghĩ cho cùng, nếu văn tài các cụ lớn thật, nhân cách các
cụ cao thật, thì tôi chẳng thế nào làm cho các cụ bé nhỏ đi được,
mà còn bị nguyền rủa là khác. Nhưng sự đời ngoắt ngoéo, biết
đâu tôi ăn theo các cụ mà có được chút danh phận con con. Ai
rồi cũng phải chịu trách nhiệm về việc làm, lời nói và tác phẩm
mình viết ra.
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Vậy đó, tôi cũng đáp lại thiện ý của anh, viết đôi lời tản
mạn để anh đọc cho vui. Mong một dịp nào đó được gặp nhau
hoặc ở Hà Nội, hoặc ở Vũng Tàu mới nói hết được. Xin dừng
bút. Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Tôi vẫn bình thường và viết lai rai cho vui vậy.

- Phạm Đức Huân*
Nghi Lộc, Rằm tháng 3 Giáp Thân (2004)
Kính gửi Giáo sư Nguyễn Đình Chú,
Bỗng may mà gặp ngày giỗ Ông nội (cụ Cử Giáo thụ xưa),
tôi đường đột viết mấy lời này ra chào giáo sư, vấn an quý
quyến ta cùng các Thầy.
Thưa Thầy,
Xin Giáo sư cho được gọi như thế để được chút gần gụi,
giản dị tình quê hương, chứ thật ra bản thân tôi chưa, tức là
không bao giờ đáng được là học trò các Thầy cả! Bởi lẽ tôi chỉ
học Văn đến lớp 7 mà thôi (lớp 7 năm 1953 – hệ Phổ thông 9
năm). Cái thuở ăn đói mặc rách, bút trúc (vót tre cần câu), giấy
loại nấu nước vôi, mực mua (nấu từ quả mua)… nghe các Thầy
giảng bài nhớ nhập tâm là chính. Cái thuở cả tỉnh Nghệ An chỉ
có một trường cấp 3 Phổ thông hai lớp 8 A, 8 B ở Bạch Ngọc, đỗ
được vào mà nhà nghèo, không kiếm được chỗ ngồi nơi là đành

*

Nguyên là nhà giáo, bộ đội, hiện đã mất, tác giả sách Truyện Kiều hướng về
nguyên tác của thi hào Nguyễn Du, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, tái bản,
2008.
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bỏ học. Trò nghèo như tôi lo chỗ ngồi nơi, lo précepteur làm gia
sư hơn lo học, Thầy ạ! Mà lo có xong đâu!
Rồi hết lo cày cuốc, lo lên rừng xuống biển, lo dạy cấp 1, rồi
Toán, Hoá, Sinh cấp 2…, Đùng cái, Tổng động viên, tôi mất ngót
mười năm lính – mãi mãi xếp bút nghiên cho đến cả khi không
lo việc đao cung nữa!
Thuý Kiều theo tôi ra trận, vươn theo nòng đại bác ngâm
thơ… Duyên nợ là thế, Thầy ạ! Tôi đọc các Thầy đâu cũng từ đó.
Tôi đọc văn thơ cụ Phan Sào Nam cũng được gặp Thầy. Tôi có
hỏi thăm Nghi Trung, thăm đại gia tộc Nguyễn Đình…
Và điếc nên dạn súng, tôi mạo muội tuyển chọn Truyện
Thuý Kiều để làm gia dụng, mà nay được may mắn gửi tới Thầy.
Tôi yếu lắm nhưng còn lo sửa chữa cho tốt hơn, chứ hiện giờ
còn thấy chưa được. Nay tôi xin Thầy ngó ngàng tới mà đọc
cho, rồi Thầy phê bình trên báo (Hà Nội, Nghệ An…). Thầy dạy
để cho tôi biết cách sửa. Lại tha thiết xin Thầy “Lời giới thiệu”
cho sách này. Lòng thành tôi xin cảm ơn Thầy, biết ơn Thầy về
sự giúp đỡ to lớn này.
Chúng tôi xin kính chúc Thầy Cô cùng mọi người vui khoẻ,
hạnh phúc. Kính chúc quý quyến ta vạn an, vạn phúc.
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Nghi Kim, Nghi Lộc, ngày 05 – 6 – 2007
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- Bùi Châu*

Kính gửi Giáo sư Nguyễn Đình Chú,

Thạch Khê, Thạch Hà, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh)

Thưa thầy giáo kính mến,
Huân này xin gửi lời ra trước là hầu thăm sức khoẻ của
Thầy Cô cùng với vấn an quý quyến ta, sau là để tỏ lòng biết ơn
Thầy đã khảng khái ra tay nâng đỡ kẻ khó!
Thưa Thầy, kẻ khó này xin phép được lưu giữ thư Thầy
trong gia phả, báu vật nhắc nhở muôn đời sau ghi nhớ ơn sâu!
Huân này xin cảm ơn Thầy về các ý kiến lớn cùng những
lời tốt đẹp mà Thầy đã giàu lòng thương người, hào phóng
dành cho. Nhờ Thầy và chỉ nhờ Thầy thôi, Huân này được sáng
tỏ hơn về đường đi nước bước vốn lâu nay một mình loay hoay
mò mẫm chập chững chập chừng. Cảm ơn Thầy đã khơi cho
nguồn vui không cạn, giúp cho Huân thêm vững chí bền lòng,
ngày đêm trăn trở lo hướng về “nguyên tác” của cụ Nguyễn.
Truyện Thuý Kiều của cụ Nguyễn vừa rồi in còn nhiều sai
sót. Khi nào in vi tính xong chỗ bổ sung sửa chữa sẽ xin được
gửi tới Thầy một bản. Dịp ấy, được lúc rảnh rang, Thầy cho “Lời
giới thiệu” thì may mắn biết dường nào! Quấy rầy Thầy lúc bận
rộn là có tội, Huân này không dám nỡ lòng nào. (…)
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Xuân Canh Ngọ - 1990
Trân trọng, thành kính gửi Thầy Nguyễn Đình Chú,
Cái Tết cổ truyền của dân tộc ta, ai cũng vui mừng đón
xuân, ước mong một năm dồi dào sức khoẻ, tràn đầy hạnh
phúc. Xuân này, được biết sức khoẻ của Thầy có nhiều hạn chế,
tôi chân hành và kính trọng gửi tới Thầy lời thăm hỏi ân cần.
Kính thưa Thầy,
Từ ngày con tôi ra Hà thành theo đòi học vấn, được Thầy
cảm thương, cưu mang, nay nó đã nên người. tình sâu, nghĩa
nặng này, tôi phải tới Thầy để chân thành cảm tạ. tôi có một
hoài bão lớn lao, một ham muốn thiết tha là tới nhà Thầy để gửi
lời kính trọng.
Tuổi già, hoàn cảnh khó khăn, chỉ gửi tới Thầy lời thăm hỏi
chân thành, cầu mong Thầy và gia quyến mạnh khoẻ, xuân này
có nhiều hạnh phúc.
Kính mong Thầy mạnh khoẻ.

*

Cha của sinh viên Bùi Thị Xuân (khoá 5 năm 1980 – 1985), Khoa Ngữ văn,
ĐHSP Hà Nội.
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- Nguyễn Gia Phương* (*)
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- Nguyễn Gia Phong**

Tp. Hồ Chí Minh, giáp Tết Kỷ Mão 1999

Ngày 07 – 10 – 2009

Anh Chú thân mến,

Anh Chú,

Dạo 20 – 11 – 1998 vừa qua, được tin anh được tặng danh
hiệu Nhà giáo nhân dân, tôi rất mừng. Bạn bè cũ của anh ở Đại
học Sư phạm Hà Nội vào đây, nghe tin đều thốt lên hai tiếng
“xứng đáng”. Cuộc đời công tác của anh thật đầy nghị lực. (…)

- Bùi Đình Đô*

Anh là bạn và cũng như một người anh, người thầy quý
mến của tôi.
Những mối quan hệ và tình cảm ấy sẽ còn mãi với thời gian.

- Phạm Thanh Nguyệt*

Ngày 07 – 10 – 2009

Ngày 07 – 10 – 2009

Mình coi Chú như linh hồn của lớp chúng ta, là người tập hợp
anh em, đại diện lớp phát biểu lòng biết ơn của lớp với các Thầy.
Đối với các bạn trong lớp, Chú luôn ân cần – nhất là đối với
các bạn ít thành đạt.
Chúc Chú trường thọ, là ngọn cờ tập hợp anh em trong lớp.

*

*
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Nhà giáo, Q. Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Trường Đại
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1976 đến năm 1988.
Nguyên giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Vinh, cựu
Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Văn khoa Hà Nội, khoá 1954 – 1956.
Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phú. Bạn học cùng
lớp Văn (1954 – 1957) với thầy Nguyễn Đình Chú tại Đại học Sư phạm Văn
khoa Hà Nội.

Bạn đồng môn Nguyễn Đình Chú thân mến,
Chúc bạn thọ nhiều hơn tuổi 80. Cuộc đời biết bao vất vả.
Nhưng bạn là tấm gương về hai chữ có tâm và luyện tài. Chúng
tôi tự hào về bạn – một giáo sư – một Nhà giáo Nhân dân.

**

Chuyên viên Cao cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

*

tức nhà báo Phạm Thanh, nguyên Bí thư Đảng uỷ Báo Nhân dân. Bạn học
cùng lớp Văn (1954 – 1957) với thầy Nguyễn Đình Chú tại Đại học Sư
phạm Văn khoa Hà Nội.
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- Lê Ngọc Trà*
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 – 09 – 1989
Thầy Nguyễn Đình Chú kính,
Anh Trần Hữu Tá vừa cho em xem thư Thầy, trong đó có
mấy dòng Thầy chia sẻ với em. Đang lúc này đọc mấy dòng
ngắn ngủi của Thầy, em rất cảm động. Dù biết rằng ở đâu thì
điều ngay thẳng vẫn được nhận ra và những người như Thầy
hay anh Nguyễn Đăng Mạnh chắc thế nào cũng hiểu em,
nhưng được biết cụ thể ý kiến của Thầy thì càng thấy vững tin
hơn và cũng được an ủi một phần nào, nhất là trong lúc này, khi
những lời nguỵ trá và buộc tội đang thao túng diễn đàn báo chí.
Đối với em, điều phải nghĩ chủ yếu không phải là vấn đề chân
lý khoa học mà là chuyện đạo lý ở đời. Không kể MQL thì hai
người quy chụp cho em nặng nề nhất lại là hai người em gọi
bằng Thầy và đã từng hết sức thân thiết với em từ những ngày
nắng mưa sơ tán. Đau là ở chỗ đó Thầy ạ. (…)
Sài Gòn, ngày 16 – 01 – 1990
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kia, thành ra cả tháng em mới lấy lại được. Trong hoàn cảnh
hiện nay, anh em tiếp nhận thư Thầy không phải chỉ như
những dòng tình cảm riêng tư trong khuôn khổ quan hệ thầy
trò mà còn như ý kiến của một trong những người đáng kính
trọng nhất cả về trí tuệ và nhân cách ở Khoa Văn, như là người
đại diện cho dư luận của Khoa Văn “ngoài ấy”, như tiếng nói
của “trí thức Bắc hà” – như anh em trong này vẫn đùa. Ai nói
không biết, chứ Thầy nói thì phải trọng, phải tin. Khi bọn em
còn là những học trò, quan hệ chủ yếu là tình cảm. Nhưng khi
chúng em đã trưởng thành, mà lại làm cái nghề chữ nghĩa này
thì em nghĩ giữa những người trong nghề còn có quan hệ của
chữ “đạo”. Mà đã là đạo thì chữ tín, sự đồng cảm, đồng ý là vô
cùng quan trọng, phải không Thầy?
Lá thư của Thầy đối với riêng em là sự động viên vô cùng
quý giá. Em càng hiểu thêm Thầy. Và lòng tin vào những người
tốt, vào cái đẹp, vào điều Thiện, vào những người mình vốn
kính trọng bao giờ cũng là niềm an ủi lớn, là sự động viên để
nghĩ, để sống. (…)

- Tạ Đức Hiền*

Thầy Nguyễn Đình Chú kính,
Em nhận thư Thầy đã lâu mà chưa viết thư gởi lại cho Thầy
sớm, mong Thầy thứ lỗi. Số là lá thư Thầy gởi, em có đưa cho
Nguyễn Tấn Phát xem, Phát lại chuyển cho người này người

*

GS. TSKH, nguyên cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư
phạm I Hà Nội. Hiện đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm Thành
phố Hồ Chí Minh.

Hải Phòng, ngày 12 – 8 – 1993
Anh Nguyễn Đình Chú kính mến,
Có lẽ đã lâu ngày, chắc anh còn nhớ tới tôi? Tuy đang dạy
học ở một tỉnh lẻ, nhưng tôi vẫn “đọc” anh đấy. Vừa qua, tôi có
*

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Năng khiếu Trần Phú, Thành phố
Hải Phòng, đã nghỉ hưu.
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vào Đà Nẵng, trong một đám cưới, tôi có gặp một trí thức Việt
kiều, vốn là học trò cũ của cụ Nguyễn Hiến Lê tại Long Xuyên
năm 1950, sau này tốt nghiệp Đại học Văn khoa Sài Gòn, hai lần
được đi tu nghiệp ở Pháp và ở Mỹ, nhiều năm làm việc tại Bộ
Giáo dục Việt Nam cộng hoà. Sau 1975, anh ta qua Mỹ. Anh ta
về thăm quê, cải táng cho mẹ. Vì quan hệ hai gia đình, anh ta đã
có những buổi trò chuyện thân tình với tôi. Khi nói về học trò cụ
Đặng Thai Mai, anh ta nói: “Anh có quen giáo sư Nguyễn Đình
Chú không? Tôi có được đọc một số tiểu luận, bài báo, giáo
trình… của ông ta, tôi cảm nhận đó là “con nòi” Nho gia, có
những trang sách trầm và hậu, người đọc yêu thích”. (…)
Hải Phòng, ngày 28 – 9 – 1993
Anh Chú kính mến,
Tôi đã nhận được thư anh. Người đọc xa gần vốn tinh tế và
cảm nhận được những gì ẩn tàng sau câu chữ. Còn anh, mặc dù
Xuân Diệu đã viết khá kỹ, khá hay về Nguyễn Khuyến, nhưng
những gì anh viết về Nguyễn Khuyến, tôi và đông anh em đều
vô cùng thú vị, bởi lẽ sự uẩn súc, trang nhã, thâm trầm ánh lên
qua từng trang. (…)
Còn anh, khi trao đổi với một số bạn bè ở nước ngoài (bạn
tốt và có học), họ đều nói về anh với bao điều tốt đẹp: “con nho
gia”, “tính nết điềm đạm, cách viết thâm trầm”. (…)
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- Nguyễn Quốc Luân*
Sáng Chủ nhật, 13 – 6 – 1993
Kính gửi anh Nguyễn Đình Chú,
Vài hôm nay người ta đọc bài anh viết trên báo Văn Nghệ 1,
có người bảo: Đây là bài hay, chững chạc nhất cho văn trao đổi,
phê bình gần đây. Anh em ở báo Văn Nghệ bảo: Cảm ơn, chúng
tôi đã được ăn theo, thơm lây. Họ nhắn em: Đề nghị giáo sư
Nguyễn Đình Chú viết thêm cho vài ba bài nữa. Đề tài do giáo
sư chọn. Theo em, anh nên và có thể viết dọn đường cho sách
giáo khoa phân ban. (…)

- Trần Đức Tùng**
Biên Hoà, ngày 11 – 7 – 2006
Kính thưa Giáo sư Nguyễn Đình Chú,
Được biết tiếng của Giáo sư đã lâu, nhưng không ngờ
GS. đã gần gũi với chú Thảo đến như vậy và được GS. Coi như
người nhà trong một gia đình, tôi rất là vinh hạnh.

*

TS. Ngữ văn, Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam – Hội Nhà văn Việt
Nam.

1

Bài “Về lời dịch Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du”; và bài “Lại bàn về
hoàn cảnh sáng tác Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du”. Cả hai bài đều
đăng trên tuần báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.

**

Bác sĩ chuyên khoa X quang (Radiologiste), Cựu Nội trú các bệnh viện Sài
Gòn, là cháu gọi Triết gia Giáo sư Trần Đức Thảo bằng chú ruột.
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Trong việc tổ chức Hội thảo khoa học nhân 90 năm ngày
sinh của Giáo sư Trần Đức Thảo, và những ý đồ mà anh Kiên đã
thông báo cho tôi, tôi thấy quý vị đã làm những việc rất xứng
đáng và thật ý nghĩa cho đất nước Việt Nam, cho nền văn hoá
nước nhà, cho dòng họ Trần Đức, và sau hết cho gia đình nhỏ
bé của chúng tôi.
Kính thưa Giáo sư,
Việc in Tuyển tập các tác phẩm của Giáo sư Trần Đức Thảo,
tôi và GS. Cù Huy Chữ đã bàn luận và chuẩn bị từ khá lâu. Các
tài liệu đã được GS. Cù Huy Chữ tập hợp khá đầy đủ. Nhưng
việc xuất bản thì còn rất gay go vì kinh phí eo hẹp và khó khăn.
Nếu có dịp ra Hà Nội, nhất định tôi đến thăm GS. để bàn
luận và xin ý kiến về vấn đề di dời mộ phần GS. Trần Đức Thảo.
Một lần nữa, tôi rất hân hạnh được coi là người nhà của
GS. Xin kính chúc GS. và quý quyến an khang.

- Vũ Thuý Nga* (*)
Nam Thanh, ngày 20 – 2 – 1986 (Bính Dần)
Thầy kính mến,
Có lẽ mùa xuân này con đến thăm Thầy muộn nhất. Vì bây
giờ con đâu còn ở A 9 nữa! Con cách xa Thầy hơn bọn Bùi, Mai,
Hồng Xuân nhiều! Thầy ơi! Con nhớ Thầy, nhớ cánh Đồng Xa
mỗi buổi chiều chúng con tìm đến nhà Thầy như tìm một
nguồn an ủi, một chỗ dựa mỗi khi gặp chuyện chẳng lành!
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Con thèm nhìn Thầy cười, nụ cười độ lượng, bao dung mà
chúng con là người có lỗi luôn thấy mình đã lạm dụng lòng tin
của Thầy. Có lẽ, với Thầy, con thật lặng lẽ. Con chưa được tâm
sự với Thầy nhiều. Đó là một thiệt thòi cho con! Dù bên Thầy
không nhiều so với một số bạn trong lớp, nhưng con đã được
Thầy “cho” một vốn quý giá: đôi mắt nhân hậu khi nhìn cuộc
đời. Bây giờ, con đang phải trải qua thực tế gai góc hơn khi
trong trường con tưởng tượng. Con càng thấy sự nhân hậu,
niềm tin trong sáng ấy là quý và hiếm. Đôi mắt nhân hậu ấy đã
giúp những đứa mặc cảm như con chiến thắng sự nhút nhát của
mình, dám tin và dám lao vào cuộc sống! (…)

- Nguyễn Thị Nương*
Hà Đông, tháng 7 – 1997
Thưa Thầy,
Đã nhiều lần con viết thư thăm Thầy, nhưng rồi lại không
gửi, vì con muốn có lúc nào đó đến gặp Thầy, lại được nghe
giọng nói của Thầy. Nhưng rồi cuộc sống đầy lo toan bận rộn cứ
cuốn đi, để khi ngoảnh lại đã thấy cả một thời gian quá dài. Đôi
lần con gọi điện thoại đều không gặp Thầy – khi thì Thầy đi
vắng, khi thì Thầy ở bên chỗ chị Hoa… Con cũng chẳng bao giờ
mới đến được, nên con đành viết thư vậy.

*
*

Sinh viên Khoa Ngữ văn hệ 5 năm (1982 – 1987), hiện là giáo viên.
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Sinh viên Khoa Ngữ văn hệ 5 năm (1982 – 1987), hiện là giảng viên trường
Đại học Sư phạm Hà Nội.
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Có một vài lần con gặp Thầy ở trường, nhưng khi chào
Thầy, con thấy Thầy nhìn rất lơ đãng nên con tủi thân lắm. Con
nghĩ, có khi Thầy chẳng còn nhớ mình nữa đâu… Những lúc
ấy, con ước gì mình được bé bỏng lại, để được tự do chạy đến
bên Thầy, níu lấy tay Thầy và gọi “bố” như ngày xưa… Thế nên,
con chỉ đành đứng im, chịu lẫn vào bao nhiêu học trò cũ mà
Thầy không nhớ xuể. Trong khi con rất “có quyền” được đặc
biệt. Vì con đã từng làm Thầy phải vất vả trong bao nhiêu lâu để
xin cho con thoát khỏi cái án thi trượt cơ mà!

già đã sắp về hưu của một “thời dĩ vãng” nếu không là những gì
thôi thúc tự trong tim.

Dù lâu lâu không được gặp Thầy, con vẫn luôn nhớ về
Thầy và tấm lòng bao dung, nhân hậu mà Thầy đã dành cho
chúng con. (…)

Vâng. Con xin được cảm ơn Thầy về tất cả. Lúc này, ở trong
con sống lại mọi điều. Từ cái buổi lễ tốt nghiệp Văn 4 năm 1982
(khoá 1978 – 1982), khi con còn là một cô sinh viên năm thứ nhất
ngây thơ ấy. Là một cô bé nhà quê thật sự, lại thêm “quê rừng
núi” nữa – con quả là một bông hoa dại. Con đã hoang mang,
rụt rè, nhút nhát biết bao nhiêu trước bao điều mới lạ, nhất là
ngôi trường đại học với bao nhiêu lời đồn về tiếng tăm của Khoa
Văn… Con cũng thấy rộn lòng khi nghe tiếng đàn đêm Thơ,
tiếng trống đêm Hội, và tiếng đập nồi đêm “Hịch” Khoa Văn…

- Một sinh viên cũ của Khoa Văn
Sông Đà, ngày 18 – 11 – 1988
Kính thưa Thầy,
Chắc rằng Thầy chẳng nhớ con đâu – một đứa sinh viên
bình thường trong trăm ngàn sinh viên khác mà Thầy đã dạy,
có may mắn được nghe những bài giảng của Thầy. Nhưng, dù
chỉ thế thôi, cũng đủ cho con còn đọng lại trong lòng hình bóng
một người Thầy, đủ cho con nhớ và biết ơn Thầy mãi mãi.
Điều đó giống như một lời khách sáo, nhưng con xin Thầy
hãy hiểu cho con – một đứa học trò xa, trò cũ, lại là đứa mà
Thầy chẳng nhớ, thậm chí chẳng biết tên và không quen biết
nữa – sẽ chẳng bao giờ viết những lời như thế cho một thầy giáo

Vâng. Thưa Thầy. Nhớ về một thời sinh viên thơ mộng, về
Khoa Văn với bao điều buồn vui lẫn lộn, bao cái đáng yêu và
cũng thật nhiều điều đáng trách, bao giờ trước tiên trong ký ức
của con cũng hiện lên hình bóng những người Thầy, trong đó
có gương mặt của Thầy hiền từ, đôn hậu, với đôi mắt nhìn trong
sáng và nụ cười đầy độ lượng bao dung. Con đã nhớ về Thầy
như thế. (…)

Con đã nghĩ: nếu không được là sinh viên Khoa Văn để
được nghe những bài giảng về Thơ Đường của thầy Phi, về tiểu
thuyết Minh – Thanh của thầy Thứ, về Sếchxpia của thầy
Tuyên, về Vonte và Gớt của thầy Tửu, và những bài học đạo lý
Nguyễn Đình Chiểu, Phan Bội Châu v.v.. của Thầy…, thì thật là
đáng tiếc biết bao nhiêu, là một thiệt thòi, thiếu hụt không gì bù
đắp nổi.
Con còn nhớ những lời Thầy phát biểu từ cái lễ ra trường
của lớp Văn khoá 1978 – 1982 hôm ấy. Con nghe rõ đến mức giờ
đây vẫn còn vọng mãi, khi người dẫn chương trình giới thiệu
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thầy Nguyễn Đình Chú – một thầy giáo lâu năm có nhiều tâm
huyết với Khoa Văn – có đôi điều phát biểu. Con đã nghe để
không bao giờ quên những lời của Thầy: “Là một người gắn bó với
Khoa Văn ngay từ những ngày đầu và cho đến hôm nay và vẫn còn
gắn bó… Dù ai có nói gì về Khoa Văn đi nữa, dù cho có tất cả mọi điều,
tôi vẫn yêu Khoa Văn, vẫn thấy Khoa Văn và sinh viên Khoa Văn thật
đáng yêu…”. Con vỗ tay theo tiếng vỗ tay rầm rập của cả hội
trường, của những tấm lòng cảm phục, biết ơn mà trào nước
mắt. (…)
Nếu có bao giờ phải xin, phải ước một điều gì, thì con chỉ
tha thiết xin Thầy điều này: Thầy hãy ở lại với Khoa Văn, vì cả
thế hệ chúng con cần phải có Thầy, vì không ở đâu Thầy có thể
để lại cho đời nhiều như ở Khoa Văn, dù điều đó không ghi ở
bảng chấm công. Thầy hãy tin rằng, không ở đâu Thầy được tin
cậy, mến yêu, kính trọng nhiều như ở Khoa Văn.
Một sinh viên cũ mà Thầy không thể nhớ tên.

- Nguyễn Thế Quang*
Vinh, ngày 04 – 12 – 2006
Kính gửi Giáo sư NGND Nguyễn Đình Chú,
Kính thưa Thầy,
Em rất tiếc là không được ở gần Thầy để được học hỏi
thêm. Chỉ những phút ít ỏi được gặp Thầy ở Hội thảo, em đã

*

Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng.
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hiểu thêm được nhiều điều. Ở Vinh, em không biết hỏi ai. Chỉ
có khi cần sách vở tài liệu gì thì được thầy Ninh Việt Giao coi
như học trò cưng mà tìm giúp. Chính thầy Giao là người báo tin
và động viên em viết bài dự Hội thảo.
Em xin gửi hai bài viết của em, kính mong thầy xem, chỉ
cho em những chỗ sai sót và góp thêm cho em những điều cần
bổ sung, sửa đổi. (…)
Rất mong được gặp lại Thầy trong ngày Hội Trường Trung
học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng.
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NICHOLASS LAW

Trung tâm Tiểu sử Quốc tế-Cambridge CB3 3QP England
Telephone: +44 (0) 1353 646600 Facsimile: +44 (0) 1353 646601

IBC
Giáo sư: Nguyễn Đình Chú
Đại học Sư Phạm – HaNoi I
Hanoi - Vietnam
Ref: MAN/YR/INV
18th September 1998
Giáo sư Chú quý mến!
Trung tâm Tiểu sử Quốc Tế của Cambridge Anh vui mừng
xác nhận việc bầu ông là một “Người Quốc Tế trong năm” cho
năm 1998 – 1999. Phần thưởng vẻ vang này được đưa ra bởi tổ
chức “Bảo đảm lời công bố”, chỉ có thể tặng được cho một số cá
nhân nổi tiếng, người mà thành tựu và khả năng quản lý nổi bật
trong cộng đồng Quốc Tế.
Việc bầu “Người Quốc Tế trong năm” được làm bởi Uỷ ban
tư vấn và xuất bản của Trung tâm Tiểu sử Quốc Tế và năm nay
tôi có vinh dự được chủ toạ (điều hành) hội đồng tuyển chọn.
Hàng chục ngàn tiểu sử được Uỷ ban xem xét mỗi năm nhưng
trong số đó chỉ có một số rất nhỏ (đếm trên đầu ngón tay) được
tuyển chọn để hưởng vinh dự duy nhất này. Xin chúc mừng
ông về việc ông là một trong số những người được bầu đó.
Trung tâm Tiểu sử Quốc Tế tự hào vì là một trong những
Nhà xuất bản sách nghiên cứu tiểu sử hàng đầu trên thế giới với
hơn 20 tiêu đề “Ai là Ai” (Who? Who?) ở 132 loại sách đặc biệt.
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Trong số những tiêu đề này, mà một số đã được thiết lập từ hơn
50 năm nay, có những nhân vật quốc tế (Ai là Ai) trong âm nhạc,
các tác giả và nhà văn Quốc Tế, từ điển tiểu sử quốc tế và gần
đây hơn là 1000 nhà khoa học xuất sắc của thế kỷ 20 và những
nhân vật ở châu Á và những quốc gia thuộc Thái Bình Dương.
Phần thưởng này, danh hiệu “Người Quốc Tế trong năm”,
được miêu tả ở mẫu đơn kèm theo. Ông sẽ thấy không chỉ
những người nhận đủ tư cách đối với tổ chức “Bảo đảm công
bố” mà cũng còn có thể giành được tấm huy chương vinh dự
hấp dẫn. Do đó, ông có thể với tấm lòng tự hào chính đáng,
tuyên bố về việc ông được bầu là “Người Quốc Tế trong năm”.
Tôi tin chắc ông sẽ vui mừng đón nhận vinh dự này.
Thân ái
NICHOLASS LAW
(Tổng Giám đốc)
Ghi chú: - Dù được bầu là Người Quốc tế trong năm, nhưng
GS. Nguyễn Đình Chú không nhận, nên không làm hồ sơ.

TH¦ GöI B¸C NGäC HuúNH
Anh Nguyên

Thưa bác!
Trong bài viết trên “Người Viễn Xứ” ngày 04/06/2005 bác có
xúc phạm tới nhà giáo Nguyễn Đình Chú như sau:
Thực sự chúng tôi cũng không hiểu nổi, tại sao trong suốt
mười năm trời, ở miền Bắc (1991-2000) trong sách giáo khoa Văn
lớp 11 do các giáo sư trường Đại học Sư phạm Hà Nội soạn,
trong đó có phần giảng dạy về tác giả và tác phẩm, một thành
viên trong ban tu thư, giáo sư Nguyễn Đình Chú lại nhầm câu
thơ của Nguyễn Đình Chiểu thành thơ của Xuân Diệu: “Bởi
chưng hay ghét cũng là hay thương” (Ôi! Cái nhầm chết người)
như thế mà cứ để suốt mười năm dạy học trò, thật là quá đỗi,
đến phải cười ra nước mắt. (*)
Được biết, ông Nguyễn Đình Chú là giáo sư, nhà giáo nhân
dân thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội… Vậy mà Bộ Giáo dục và
Đào tạo vẫn để cho ông Nguyễn Đình Chú tiếp tục soạn sách
giáo khoa…Mà cũng lạ đời, chẳng lẽ ông nhà giáo nhân dân
Nguyễn Đình Chú không có chút tự trọng của kẻ sĩ? Vẫn ung
dung tự tại với học hàm, học vị của mình.
Vì ông Nguyễn Đình Chú chính là cha đẻ tôi nên tôi xin
được phép thưa lại với bác.
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Thông thường, để quy kết một người thì ít nhất “ông quan
tòa” cũng phải nghe ý kiến từ các bên, nghiên cứu tài liệu,
chứng cứ chứ không thể dễ dàng phán quyết một cách hồ đồ.
Với cái cách quy kết vội vã, thiếu chứng cứ người ta dễ có thể vô
tình hay hữu ý chà đạp lên nhân phẩm người khác.
Tôi xin thưa lại với bác một số thông tin sau:
Một vài thông tin về nhà giáo Nguyễn Đình Chú (1)
- Cha của ông là một nhà Nho, đỗ tú tài, có học trò đậu tiến
sĩ năm 16 tuổi. Cha ông sống cùng thời và là bạn với Phan Bội
Châu, Nguyễn Sinh Sắc…Sau khi từ quan, cụ Phó Bảng Sắc đã
có lần dắt con đến ở chơi ở nhà cha ông. Cụ mất trong cải cách
ruộng đất do không may bị quy kết sai, lúc đã chín mươi tuổi và
đang là chủ tịch Hội Phụ lão kháng chiến huyện Nghi Lộc,
Nghệ An.
- Lúc còn bé ông theo cha học chữ Hán nhiều năm rồi mới
chuyển sang học chữ quốc ngữ. Dấu ấn Nho học của người cha
đã ảnh hưởng lớn tới ông và nó đã giúp ông trải qua không ít
gian nan trong đời. “Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân”- chính
là kim chỉ nam do người cha để lại cho con và là điều mà ông
luôn tâm niệm trong suốt cuộc đời.
- Khi từ quê ra Hà Nội học, hành trang duy nhất mà ông có chỉ
là một ruột tượng đựng gạo. Không tiền, không người quen ở Hà
Nội. Một mặt nhờ gặp được những gia đình nhân hậu cưu mang,
mặt khác ông phải phấn đấu vô cùng để vừa học vừa tồn tại.
- Nhờ có quyết tâm và cần cù kiểu “đồ Nghệ” mà khi thi
vào cũng như khi thi ra (tốt nghiệp đại học) ông đều đỗ đầu và
được nhiều thầy mời ở lại cùng làm việc. Giáo sư Nguyễn Lân
“rủ” làm Giáo dục học, giáo sư Đặng Thai Mai bảo ở lại làm Lịch
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sử văn học Trung Quốc, giáo sư Trần Đức Thảo thì muốn giữ
làm Lịch sử Triết học, tư tưởng thế giới. Đó là những trí thức,
tên tuổi hàng đầu.
- Cũng chính vì làm trợ lý cho Trần Đức Thảo và bố bị qui
kết trong Cải cách ruộng đất mà ông đã phải ra khỏi Đảng (ông
vào Đảng năm 1948) và chịu không ít gian truân trong cuộc đời.
Nhưng cũng nhờ được các giáo sư, những người có uy tín đối
với xã hội như Đặng Thai Mai, Nguyễn Lương Ngọc, Phạm Huy
Thông …thương yêu, che chở, được bạn bè đùm bọc mà ông
vẫn tiếp tục được ở lại dạy Khoa Văn- Đại học Sư phạm. Nếu
không thế, ngày nay chắc cũng chẳng có cái tên giáo sư, Nhà
giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú để Trần Mạnh Hảo thóa mạ
và những người khác “hắt nước theo mưa”, mà chỉ có một ông
nông dân Nguyễn Đình Chú hay một thầy giáo làng ở một
vùng quê xa xôi, hẻo lánh nào đó.
- Ông được phong giáo sư, danh hiệu Nhà giáo nhân dân
từ lúc những danh hiệu này còn không dễ đạt được. Không vận
động, không tranh giành và thậm chí ban đầu còn không viết
đơn (một thủ tục bắt buộc) nhưng tất cả các lần bỏ phiếu tín
nhiệm ở các cấp, bắt đầu từ tổ Bộ môn, ông đều được số phiếu
bầu rất cao.
- Nguyễn Đình Chú chỉ là một giáo viên giảng dạy tại
ĐHSP, không làm lãnh đạo, không bổng lộc, và có lẽ là một
trong số rất ít giáo sư không một lần được hưởng cái “ân huệ” đi
nước ngoài. Khi còn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, giáo sư Phạm
Minh Hạc vì “thấy chướng” nên có thiện chí định tổ chức cho
giáo sư đi Nga một chuyến nhưng rồi cũng không thành.
Chuyến đi duy nhất sang Châu Âu “để biết người thế giới văn
minh thế nào” là do con cái góp tiền. Ông không luyện thi đại
học, không viết sách tham khảo và không tham gia “bán chữ”.
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- Trong suốt 50 năm dạy học, ông đã đào tạo hàng ngàn
học trò. Học trò của ông hiện có mặt tại hầu hết các trường sư
phạm hay các trường phổ thông trong cả nước. Trong số họ
không ít các nhà giáo, nhà văn, tiến sĩ, giáo sư có tên tuổi. Làm
lớn như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, làm nhỏ thì như hàng
ngàn giáo viên đang vừa vật lộn kiếm sống vừa cố gắng “trả cái
nợ văn chương”, truyền cái hay cái đẹp của nó cho học trò.
Nhiều người không học trực tiếp với ông nhưng vẫn gọi ông
bằng Thầy. Trước mặt tôi là “Tuyển thơ Trần Đăng Khoa” với lời
đề tặng: “Kính tặng Thầy Nguyễn Đình Chú”. Trần Đăng Khoa
không phải là học trò của ông và cũng không ai bắt ông thần
đồng thơ này phải gọi Nguyễn Đình Chú bằng Thầy.
- Gia đình ông hầu hết là nhà giáo, ba con ông một là thạc sĩ,
một là Tiến sĩ, một là Tiến sĩ khoa học (đều bảo vệ ở nước ngoài).
- Ông chưa bao giờ xin để được tham gia xây dựng chương
trình và biên soạn sách giáo khoa cho nhà trường phổ thông.
Việc ông tham gia là do Bộ giao theo chủ trương sử dụng các
chuyên gia có kinh nghiệm vào công việc này. Tuy số tiền mà
nhà nước đầu tư cho công việc này có thể là nhiều tỷ bạc hay
nhiều triệu đôla, tổng số tiền thù lao mà ông được nhận có lẽ
không bằng nửa tháng lương của bác ở bên Mỹ. Tuy là tác giả,
chủ biên hay đồng chủ biên SGK nhưng ông không một lần có
mặt trong số hàng trăm, hàng nghìn lượt người được cử ra nước
ngoài để “học hỏi” kinh nghiệm của các nước về cải cách giáo
dục, về xây dựng chương trình và SGK. Trong “mâm cỗ Cải cách
giáo dục” giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú không
có mặt và không tham dự
(1) Thông tin mà tôi buộc phải đưa ra ở đây chỉ là nhằm
làm sáng tỏ vấn đề chứ không với mục đích “con khoe cha” hay
trách cứ bất cứ ai.
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(*) Sự thật về sự lầm lẫn này có hay không, có thế nào, giáo
sư Nguyễn Đình Chú đã nói rõ trong bài viết: “Chuyện thật như
đùa nhưng chuyện thật là gì” đăng trên Văn nghệ trẻ số ra tháng 7.
2005 (chú thích của người soạn sách)

LỜI NGƯỜI SOẠN SÁCH
Anh Nguyên, tác giả của bức thư chính là Nguyễn Hùng
Phong-trưởng nam của giáo sư Nguyễn Đình Chú, tiến sĩ khoa
học Toán-Tin, hiện sống tại Matcơva-Liên bang Nga. Nhận được
thư này, bác Ngọc Huỳnh đã có hai “Thư gửi Mr. Nguyễn Hùng
Phong. Xin được trích lại đôi lời của bác Ngọc Huỳnh.
Ở bức thư thứ nhất:
“……Tôi xúc động về lá thư của ông, tôi cảm nhận được
tình Phụ Tử bao la trong lá thư ấy, nếu tôi có gì xúc phạm đến
tình cảm thiêng liêng liêng đó, tôi thành thật xin lỗi ông và
những người con khác của giáo sư Nguyễn Đình Chú….
Vài tháng nữa, tôi sẽ về đón tết ở Việt Nam, hy vọng
rằng, sẽ ra Hà Nội, để được gặp ông và sẽ có dịp diện kiến
Professor Nguyễn Đình Chú. Chúc ông và toàn gia thân tâm
thường an lạc.
Phoenix, Arizona
August 01, 2005
Rất chân thành
Ngọc Huỳnh
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Ở bức thư thứ hai:
“Ông Phong ạ….Hôm nay ngày nghỉ trong tuần, tôi không
đi ra ngoài, ở nhà để dọc hết những Articles mà ông đã chuyển
cho vào những ngày trước. Tôi rất lấy làm tiếc, vì xa quê hương
đã lâu (gần 20 năm), thiếu nguồn thông tin đa chiều, nên ai cung
cấp cho điều gì thì biết điều đó, vì vậy đã có nhận xét vội vàng,
thiếu khách quan…Tôi đã đọc lá thư của tác giả Anh Nguyên, nói
qua về cuộc đời lắm thăng trầm của Professor Nguyễn Đình Chú,
tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé. Xin được sám hối cùng Professor
Nguyễn Đình Chú và nếu có thể Mr. Phong vui lòng cho tôi biết
hộp thư Email của tác giả Anh Nguyên, để tôi có thể làm quen
với một người thẳng thắn, bộc trực như Anh Nguyên, và cũng để
tìm hiểu thêm về giáo sư Chú.
Tôi cũng rất tâm đắc với ba bài viết của Mr. Phong nhất là
bài về “Nhân tài”, bài viết dí dỏm, với lập luận vững, nhưng
không gay gắt, khiến người đọc dễ tiếp thu và đồng cảm với đề
tài, nếu bài này được đăng lại trên chuyên san “ Người Viễn Xứ”
thì hay lắm. Về bài “Rau muống” cũng hấp dẫn, nói lên một góc
cạnh thực tại ở Liên xô và các nước Đông Âu sau khi chủ nghĩa
Cộng sản bị phá sản… Về bài “Những mối quan hệ phức tạp”
rất chính xác và làm đau đầu những người có tâm huyết với
tương lai đất nước….
Là một người dân, sống xa quê hương Việt Nam, tôi thật sự
thấy đau lòng cho dân tộc mình…mặc dù vợ chồng con cái tôi
đều đang sống ở Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng gì lắm đến
chuyện trong nước. Nhưng làm sao không khỏi đau lòng???...
Nhưng có điều, trước đây tôi thường có dị ứng về các mỹ
từ của cách mạng, thí dụ như: Nhà giáo nhân dân, nghệ sỹ
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nhân dân, anh hùng lao động…bàn tay vàng…Đỉnh cao trí
tuệ…v…v...
Tôi quan niệm tất cả chỉ là mị dân, phỉnh phờ, hữu danh vô
thực, có tiếng mà không có miếng. Vì vậy, khi nghe tên Nhà
giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, tự nhiên làm tôi mất bình
tĩnh, thiếu khách quan, cứ cho là: “chắc cái nhà ông này, học hành
chữ nghĩa chẳng tới đâu, nhưng nhờ có lý lịch ba đời là cố nông, có
thành tích trong đấu tranh giai cấp, nên được phong học hàm như vậy,
để làm lãnh đạo trong tổ chức giáo dục của nước nhà…” Chứ tôi đâu
có ngờ là cuộc đời của Professor Nguyễn Đình Chú lại thanh
bạch và gian truân đến thế. Tôi thật sự thất kính với bậc trưởng
thượng, xin được hỷ xả….
Tôi xin phép được ngừng ở đây, mong sẽ được có dịp đọc
các bài viết của Mr. Phong và bài của các người con khác của
Professor Nguyễn Đình Chú. Chúc mọi người thân tâm thường
an lạc.
Arizona, USA-August 17, 2005
Rất chân thành
Ngọc Huỳnh
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Viếng mộ cha
CHïM TH¥
CñA C¤ NGUYÔN THÞ MINH TH¢M

Kính dâng hương hồn Bố Nguyễn Huy Côn
Thắp nén hương cúi đầu con lạy,
Đứa con dâu thơ dại năm xưa.

Cô Nguyễn Thị Minh Thâm vốn là dòng dõi họ Nguyễn
Đức-một dòng họ yêu nước, đạo đức và nổi tiếng văn chương,
cháu nội của nhà ái quốc Nguyễn Đức Công (tức Hoàng Trọng
Mậu), con gái của dịch giả Nguyễn Đức Vân, em gái giáo sư
Nguyễn Đức Đàn, chị gái nhà thơ Anh Ngọc-Là một nhà giáo
lão thành, từng nhiều năm làm quản lý nhà trường cấp 2, cấp 3,
giáo viên sinh vật. Sau ngày nghỉ hưu, ngoài công việc nội trợ,
chăm sóc gia đình, đã viết 3 cuốn hồi ký và làm khá nhiều thơ.
Với giáo sư Nguyễn Đình Chú, từng là bạn học ở phổ thông và
sau này trở thành người bạn đời. Đồng hành cùng GS đến nay
đã hơn nửa thế kỷ, cô Nguyễn Thị Minh Thâm đã tận tâm săn
sóc để ngọn lửa của “tim đèn thắp sáng mãi”. Những bài thơ
được giới thiệu trong cuốn sách sẽ làm phong phú và đầy đặn
thêm chân dung giáo sư Nguyễn Đình Chú cả trên lĩnh vực học
thuật cũng như trong cuộc sống thường ngày.

Hương thơm lan tỏa khắp mồ,
Lan xuống chín suối về nơi Thầy nằm.
Hồn ẩn hiện vật vờ trong gió,
Rồi hồn con níu quyện hồn Cha.
Đời Thầy sóng gió can qua,
Gặp cơn gia biến thân Cha ngục tù.
Con thương xót đời Cha chẳng trọn,
Chốn tha hương khuya khoắt héo hon,
Thương Cha năm tháng mỏi mòn,
Ra đi từ miệt núi non xa vời.
Nơi chín suối linh thiêng Thầy hỡi!
Con hôm nay vẫn mãi con Thầy.
Mai sau hóa kiếp thân này,
Cha con ta lại vui vầy thương nhau.
Đầu hè Canh Thìn 2000
Nhân dịp về thăm quê chồng - ra viếng mộ Bố Chồng
Con dâu: Nguyễn Thị Minh Thâm
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Mù mịt chân trời
Gió táp mưa sầu

Thương nhớ Cha
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của Bố chồng Nguyễn Huy Côn

Trời nổi cơn bão tố
Cơn gia biến thình lình ập đến
Cửa nát nhà tan
Cảnh tù đày giáng xuống thân già.

Ngó cuộc thế tình đời chua xót quá,

Trại Thanh Sơn mở rộng cửa đón Cha đi mất!

Đang yên bình bỗng gió thảm mưa sầu!

Ôi! Cha ôi!

Huynh đệ tương tàn,

Ôi thôi thôi thế, thế là thôi

Nồi da nấu thịt.

Gánh nhân thế một mình Cha gánh chịu.

Nhớ Cha xưa,

Trong tích tắc, cảnh nhà ra mây khói

Đức độ hiền hòa; Tinh thông học vấn.

Ôi! Thương ôi!

Lòng nhân hậu trời ban sẵn có

Nhớ Cha xưa, 89 tuổi đầu, gần tròn thế kỷ cay đắng ngọt bùi.

Thương con thương cháu

Lưng còng, gối mỏi

Thương xót người nghèo

Đi đâu phải chống gậy

Cưu mang người hoạn nạn

Đôi guốc mộc, chân Cha lập cập lò dò.

Suốt một đời thờ phụng Tổ tiên,

Con nhớ mãi cái đêm khuya khoắt

Chăm lo Đền Tổ không phút lơ là

Đi xem phim về - con dắt Cha lò dò từng bước trong đêm.

Không hận thù ai, chưa một câu nói nặng

Giờ này đây, ai người đỡ đần nâng giấc cho Cha?

Dòng máu nóng sục sôi luôn tính toan đường tham gia cứu
nước.

Ôi! Cha ơi!

Nhưng thương ôi!
Tám mươi chín tuổi đầu

Đến bữa ăn, Cha lúm nhúm mãi mới triêu được nửa lưng
cơm nát.

Sấm chớp ầm ầm

Cơm Cha ăn phải sôi nhiều, vần lâu và lèn thật kỹ

Mây đen kéo tới

Giờ này đây, ai nấu cơm nát cho Cha?!

Con nhớ hình ảnh Cha ngồi trên phản, tay tựa gối mây.
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Ôi! Thương ôi!
Hiền lành nhân hậu mà không gặp lành
Nuôi cái thiện sao lại gặp ngay cái ác?!
Ôi! Cha ơi! Cha yêu con, con thương Cha.
Con nhớ mãi những lúc hè về,
Cha luôn hỏi chuyện con về quê hương, dòng họ, về cả ông
Phó bảng của con,
Cha hỏi mãi, hỏi nhiều lần Cha có nhớ?
Nhưng thôi Cha ơi! Nói mãi mà chi thêm sầu thêm tủi
Con mong Cha siêu sinh tĩnh độ
Tìm đến nơi cực lạc mà chơi
Ham chi địa ngục trên đời
Mưa sầu gió thảm suốt đời Cha ơi!
“Con chim ở đậu cành tre.
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn.
Con người ở trọ trần gian,
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”.
Sống mà chi! Thác cũng mà chi!
Mai sau hoá kiếp thân này

“Động Hoa Vàng”, con sẽ về cùng Cha.
Ôi thôi! Thôi thế, thế là thôi
Thôi thế là thôi một kiếp người!
Trời chợt nắng chợt mưa
Ngày chợt trưa chợt tối
Hình hài là cát bụi
Vội tan vào hư không!!!
Thương Cha
Con dâu Nguyễn Thị Minh Thâm
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Tr−êng ca
Nhí «ng Chó ®i T©y Nguyªn
Thơ vui giễu chồng
Ông à!
Trong tôi, cái gien văn thơ nó là cái gien lặn. Đã thế, bao
năm qua, cả một thời gian dài, bao nhiêu thứ dồn nén làm cho
nó ngụp lặn càng sâu hơn. Nhưng tại sao bây giờ nó lại nổi cơn
tam bành, vùng lên làm đảo chính, làm cho cái nền cai trị trong
bán cầu đại não tôi cứ rối tung lên! Các nơron thần kinh tranh
nhau chiếm chức tiếm quyền!!!

Khúc dạo đầu (6 điều dặn dò)
Tình già ơi! em dặn
Nhớ lấy mấy điều này
Nên ghi vào sổ tay
Chớ có quên anh nhé!

Tức nước vỡ bờ chăng? Hay là tại cái thời mở cửa, cái gì
cũng mở, cái gì cũng hở?!

***

Thêm nữa, qua thời gian dài sống bên nhau, tôi mới ngộ ra
rằng: Ông có rất nhiều điểm buồn cười, rất gây ấn tượng…!

Hoàng hôn phải vào màn

Vậy nên, mạn phép Ông, tôi xin lơ láo mấy vần:

Đừng để muỗi nó đốt
Nếu có muốn tán gẫu
Tán trong màn, tán ra!

Rượu “Tây rởm” một ly xin kính,

***

Thơ vẩn vơ vài vận xin dâng!

Lúc ăn chớ “chóp chép”

Bên nhau dưới ánh trăng rằm,

Nhớ ngậm miệng mà nhai

“Cụng ly một cái” để tỏ tình yêu thương.

Để tiếng kêu “chộp choạp”
Không bị thoát ra ngoài.
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***
Chớ múc canh mà húp
Đừng lấy đũa xỉa răng
Người ta ngồi cùng ăn
Cho mình già lẩm cẩm.
***
Khi ở cùng khách sạn
Chớ ngáp dài tự do
Cũng đừng ngáp quá to
Họ tưởng mình đói khát.
***
“Xả hơi” phải xịt dần
Khỏi “xu xi xút xít” 1
Khỏi sấm động nam vang
Làm mọi người họ sợ!
***
Nhớ điều em tâm sự
Cho đáng mặt giáo sư
Cho xứng danh ưu tú
Cùng là “giáo nhân dân”.
1

“xu xi xút xít” là cách tìm ra ai là người vừa trung tiện.

279

280

NGUYỄN THỊ MINH THÂM

Khúc tình đầu
Sáng nay, chàng lên đường
Nắm xôi chàng nuốt vội
Cho kịp giờ xe tới
Cho kịp chuyến máy bay
***
Dưới đường chàng lên xe
Tầng 5 thiếp ngó xuống
Chàng cho túi vào cốp
Lòng thiếp đà nao nao.
***
Chàng bước vào ca-bin
Lòng thiếp càng hồi hộp
Xe quay đầu lao nhanh
Lòng thiếp những bần thần.
***
Rồi Vietnam Airline
Đưa chàng vào Đà Nẵng
Như con chim cất cánh
Bay vút giữa trời cao
***
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Giờ chắc còn “transit” 2

Có con chim hót hay

Chiều mới đến Tây Nguyên

Thì chàng đà làm sổng

Kon Tum rồi Đắc Lắc

Trơ trụi mấy cái lồng

Gia Lai xa mịt mùng.

Thức ăn còn bỏ ngỏ.

***

***

Trên trời, chàng bay bay

Hai con mèo tam thể
Nó cũng cứ buồn hoài

Dưới đất, thiếp ngồi nhớ

Mắt lim dim, sóng soài

Trưa, cơm chẳng buồn ăn

Hình như cũng nhớ chủ?!

Chiều, mắt chẳng buồn ngủ.

***
Chủ mày là ông Chú
Mày cũng biết rồi mà!

Khúc tình giữa

2

Ông còn đi chiến đấu!

Tivi cứ mở suốt

Tao cũng nhớ nữa là.

Thời sự lại sang phim

***

“Văng-đeng” rồi “Thi cử”

Trưa nay, trời oi bức

Cứ Trung Quốc xem hoài.

Chàng có mang mouchoir3?

***

Tối nay hơi lành lạnh

Ngày nhìn ra cửa sổ

Áo mút, mang chăng là?

Thấy đất trời buồn thay

***

Nhìn lá, lá không lay!

Người ta bán cháo sườn,

Nhìn hoa, hoa không nở!

Sao chàng bán cháo phổi

***

Cháo sườn ăn ngọt lịm

transit: chuyển tiếp.

3

mouchoir: khăn tay, khăn mùi-soa.
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Cháo phổi ăn ra gì?!

Cũng “hồ kép hư, kép” 8.

***

***

Tây Nguyên, chàng tung tẩy,

Rồi nắng chiều dần lụi

Hà Nội, thiếp nhớ mong.

Hoàng hôn về mênh mang

Ôi, tình già long đong

Đất trời như chìm đắm

Biết phen này có “khớ”

Trái tim thiếp rộn ràng.

4

***

***

Đêm này nữa, ba đêm

Chàng hết lo “việc nước”,
Lại đến việc “tiên huyền”

Thiếp xem phim một mình

5

Để loan phòng lạnh lẽo

Vắng tiếng “hò kéo gỗ” 9

Để thư phòng vắng teo!

Vắng “tiếng nổ giật mình” 10.

***

***

Sáng nay, thiếp tỉnh giấc

Miền Nam, chàng vất vả

Đồng hồ điểm huit heure 6

Phương Bắc, thiếp trông nhà

Thiếp nhìn ra cửa sổ

Việc nước và việc nhà

Nắng vàng lá đung đưa.

Hai ta cùng nhiệm vụ.

***

***

Bên kia B13 7

Chớ kể công hơn thiệt

Chim nhà ai nó hót

Thiếp chẳng chịu đâu mà!

Làm thiếp nhớ chim nhà

Chàng nửa, thiếp một nửa
Cứ thế mà chia ra!

4

“khớ”: khá.

5

“tiên huyền”: tiền.

8

“hồ kép hư, kép”: chỉ giọng hót của con chim.

6

huit heure: tức 8 giờ.

9

“hò kéo gỗ”: chỉ tiếng ngáy lúc ngủ say.

7

B 13 là lô nhà gần lô nhà A 18 Đồng Xa nơi ông Chú đang ở.

10

chỉ tiếng trung tiện.
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Khúc tình cuối
Năm nay, trời bực bội
Trút giận xuống muôn dân

***

Bầu trời đang nung lửa

Nếu nhiều, có máy tính

Đất trời đang lặng thinh

Chàng đừng lo chi mà

Cây cối như chết đứng

Nếu chia mà thấy lẻ

Bỗng ầm ầm cơn giông

Cho các cháu làm quà!

***

***

Mây ùn ùn đằng đông

Ôi ông già! ông già!

Mây ùn ùn đằng tây

Ối bà khốt! bà khốt!

Rồi đằng nam, đằng bắc

Thiệt là tốt, là tốt,

Gió lồng lên dữ dội.

Các cháu khen hết lời.

Chớp “chạc cày” 12 xé mây

***

Như “cầm chĩnh mà trút” 13.

Đồng Xa 11 ngồi nhớ Tây Nguyên,
Tây Nguyên kiếm tiền, có nhớ Đồng Xa?
Phen này lặn lội bôn ba,
Tiền đồng mấy triệu, ắt là cầm tay.
11

Đồng Xa là nơi có lô nhà A 18, ông Chú đang ở.

12

chớp “chạc cày”: tiếng địa phương vùng Nghệ Tĩnh, chớp cứ loằng ngoằng
như cái dây buộc cày vào dù bò (tiếng Nghệ An) lúc đi cày.

13

Chĩnh: đồ đựng làm bằng đất nung, miệng hơi thu lại, đáy thót, nhỏ hơn
chum. Mưa rất to như cầm cả chĩnh nước mà trút, tiếng địa phương vùng
Nghệ Tĩnh.
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Tạ lễ
(Giễu ông chồng ngã xe máy)
Tặng Tổ Văn 2, Khoa Ngữ văn,
Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội
Thưa Quý Trường,

***
Thiếp ở nhà một mình
Đêm cứ tối như bưng
Điện thì đã bị cắt
Cây nến cũng vụt tắt
Sờ soạng chẳng thấy chàng
Ôi! Buồn tênh! Buồn tang!
***
Nhưng chẳng sao đâu chàng
Cuộc vui nào chẳng tàn
Cơn mưa nào chẳng tạnh
Mưa rồi, trời hửng sáng
Thiếp lại sẽ đón chàng
Bon, matin! matin!

14

***
14

Bon matin: Chào, buổi sáng.

Quý Khoa,
Quý Tổ,
Thưa Quý Ông,
Quý Anh.
Tôi đây xin được xưng danh
Phu nhân Đình Chú – giáo sư trường này
Điều tôi nói mong các Thầy nghe rõ
Là tôi xin đáp lễ vài lời:
Đáng lẽ “Đức Ông Chường” tôi phải nói
Nhưng e chàng bẽn lẽn khó nên lời
Sự thể là như thế này:
Mấy hôm trước, sau khi phu quân tôi ngã
Do nhỡ tay phanh, nên “cưng” tôi bị lộn nhào
Thế là Tổ đến đông sao!
Có tổ trưởng chỉ huy, có tổ viên đông đủ
Tôi pha trà rót nước tiếp tân
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Bỗng ông Dư trịnh trọng đứng lên

Buồn cười vì nhìn thấy ông Dư, ông Các 2

Báo với bà, Tổ đã ra Quyết nghị:

Hai ông này luôn gây ấn tượng
Nên chẳng cầm lòng, đành để lệ tuôn rơi!

Điều thứ nhất:

Ôi, chao ôi thật là!

Kể từ rày, chúng tôi đình chỉ

Cây có cội

Cấm giáo sư đi xe máy Chaly

Nước có nguồn

Vấn đề gì cũng không quá tam ba bận

Tìm đâu ra nhà trường như trường Sư phạm?

Quyết nghị vừa ra, ký sáng hôm nay

Con người sống phải có lòng nhân hậu
Thật vậy,

Mực chưa khô, còn ướt đây này!

Nhờ có Trường, mới có Khoa
Nhờ có Khoa, mới ra có Tổ

Điều thứ hai:

Có Tổ nên mới có tình này

Mỗi khi có việc
Tổ tôi đà tiến cử ông Long

Ân nghĩa đó, biết lấy gì đền đáp?

1

Vậy nên, tôi mới có mấy lạy này:

Mắt sáng trong mà cũng khoẻ như vâm

Nhất lạy, vái ông Vỳ 3

Sẽ đèo giáo sư đi đây đi đó.

Nhị lạy, vái ông Sử 4

***

Tam lạy, vái ông Long 5
Tứ lạy, tôi tự vái cái thân tôi

Ôi, chao ôi!

Vì có tôi, mới có con ông Chú

Tôi bồi hồi xúc động

Có con ông Chú, thì mới có cái Chaly để ông đi

Tay run run như bị pắc-kin-xơn
Đôi “mắt phượng” hai hàng mi ngấn lệ
Vừa buồn cười, vừa buồn khóc, ai ơi
Buồn khóc vì cảm kích mối tình người
1

ông Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng VHVN 2 có thị lực đạt chuẩn 1/10.

2

ông Phạm Đăng Dư, Bí thư Đảng uỷ Khoa Ngữ văn và ông Tôn Gia Các là
cán bộ giảng dạy ở tổ Văn 2 của Khoa Ngữ văn.

3

ông Nghiêm Đình Vỳ, Hiệu trưởng Trường ĐHSP HN.

4

ông Trần Đình Sử, Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, ĐHSP HN.

5

ông Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng tổ VHVN 2, Khoa Ngữ văn.
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Có đi thì mới có ngã
Có ngã thì mới có cả Tổ đến thăm
Ấy, cái sự đời nó dắt dây là vậy.
Ngũ lạy, tôi xin vái Đức Lang quân tôi
Vì rằng, ông quá ư dũng cảm
Ba bận rồi mà cứ phóng băng băng
Bất kể dùng phanh sau, hay là phanh trước
Cả sang số, cũng chưa hề thành thạo
Thế mà rồi cứ thủ thỉ cùng tôi
“Bà ơi bà, tôi đèo bà nhé!
Nhưng khi ngồi, bà phải nhớ ôm tôi,
Nhỡ có ngã, thì hai ta cùng ngã.”
Nghe câu nói thật là tình tứ

Tôi đã bảo: “Già rồi điếc lác,

Phen này đây, tôi đã nắm chắc rồi

Lo mà nhìn đường, đừng có mộng mơ.”

Con nó đã phụ đạo tôi ba bốn bận

Nói rất to, mà lang quân tôi đâu nghe rõ!

Thấy nói thế, tôi trợn loè mắt giận

Cứ ngơ ngơ ngác ngác như nai vàng

Họ nhà tôi chưa “phát mả” đâu nha!

Rất hồn nhiên và rất đỗi dễ thương

Nhưng rồi lại chứng nào tật ấy

Lại có lúc giày giôn cố dận

Tay lái xe, mắt lơ láo hàng thần

Máy chẳng nổ cho “Ồ, chưa mở khoá xăng”

Đường đông người mà cứ liếc nhìn quanh

Sực nhớ ra, khoá còn ở túi quần!

Cái mái tranh xưa, cái quầy hàng cũ

***

Đến mấy o gánh bún, gánh rau

Viết đến đây, tôi xin dừng bút

Không liếc nhìn là giáo sư không chịu được
Còn cái tội, thấy ai đi sai luật
Là “nguýt, lườm” chứ chẳng hề tha

Và có lời cảm tạ Tổ Văn 2.
Đồng Xa – Mai Dịch, thu 1995
Phu nhân Nguyễn Đình Chú
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Vịnh chồng
Thân tặng Ông nhân kỷ niệm 69 cái xuân xanh

Đừng buồn

Chẳng cờ, chẳng biển, chẳng cân đai,

(Lời an ủi chồng)

Mà cũng ông Nghè chẳng thể sai.
Võng lọng ngựa xe, Ông chẳng có,

Ngẫu hứng sau khi nghe ông Tôn Gia Các báo tin ông Chú vì ngã
xe rách môi phải khâu mấy mũi, nên đã mất danh hiệu Hoa hậu
Tổ Văn 2, và Tổ đã họp bầu:

Có cái Chaly cứ phóng hoài.
***

- Ông Mạnh chân thấp chân cao;

Ưu tú, Nhân dân danh đủ cả,

- Ông Khung thì gầy quá;

Giáo sư, giáo sãi chẳng thua tài.

- Ông Long mắt cặp bời lời,

Cơm ngày hai bữa mê canh dấm,

nên Tổ đã bầu tôi: Tôi cao to, đẹp giai, chỉ phải cái mũi hơi to.
Nhưng không sao, mũi to càng hít thở được nhiều ôxy.

Sáng bát mì không cũng gật gù.
***
Nếp nhà thanh bạch Ông gìn giữ,

Sau đây tôi vội an ủi:

Phú quý vinh hoa cũng “phe lờ”.

Mất thật rồi! Mất thật rồi!

Ngày ngày thể dục Ông chăm tập,

Cái danh Hoa hậu đi toi đời!!

Tập cả chân tay, tập cả mồm 6.

Nhưng ông ơi, đừng buồn ông nhé!

***

Môi liền rồi, lại Hoa hậu như chơi.
6

vừa tập thể dục chân tay, vừa giao lưu tình hình thế sự và hôm nào đi về
cũng có “quà mồm” cho vợ.
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Khóc thương chồng già ở tầng 5
phải đi gánh nước

Hai vai trĩu nặng nợ “nước non” 7,
Lòng vẫn lâng lâng, dạ chẳng sờn.
Tấm gương sáng lạn cho con cháu,

Tặng đức Lang quân

Con cháu đời đời tôn quý Ông.
***

Than ôi!

Đến buổi tổ tôm, mắt sáng ngời,

Tuồng thiên diễn thị trường cơ chế
Nước Phần Lan9 nay sút kém nhiều bề

Thông minh nhanh nhẹn, dáng yêu đời.

Tôi thương Ông vất vả ê chề

Lùa nhanh vài bát, trưa không ngủ,

Tôi đau ốm lại phải đi biệt phái10

Bước khẽ, nhìn ra, lẻn đi rồi!8

Việc “nước non, non nước” một mình ông!

***

Nỗi xót xa đau đáu bên lòng

Sống thời đức độ, người phong độ,

Tôi luống những ruột tằm đòi đoạn

Nền nếp nhà Nho rạng một đời.

Đêm quên ăn, ngày quên ngủ

Thương thương cái nết như thế đó,

Bữa thường dăm bảy bát qua loa

Nên duyên nên phận bởi ông Trời.

Ngày lại ngày, xê-duy-xen vào vẫn không sao chợp mắt
Ba bốn giờ chiều mới chợt tỉnh giấc nồng

Láng Hạ - Đống Đa,

Đêm lại đêm, mê mẩn bần thần

Một đêm Thu trăng sáng năm Đinh Sửu 1997

Trời sáng bảnh vẫn không sao tỉnh giấc!!!
Hỡi ôi!
Thương thay!
***
Ới, Ông ơi!

7

8

việc “nước non” cần hiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng: vừa lo việc nước,
vừa lo gánh nước, vì ở khu Đồng Xa đã từ cuối năm 1996 nước không bơm
được lên tầng 5.
Cả tuần ông làm việc rất căng thẳng, nhưng bao giờ cũng dành một buổi
chiều Chủ nhật để chơi tổ tôm.

9

dự án nước sạch do Phần Lan tài trợ.

10

năm 1996, mới có thêm cháu nội, nên tôi phải đến ở nhà của con để trông
nom cháu. Hàng tuần, chỉ ngày Chủ nhật mới về nhà mình. Cũng vì thế
mà có cái soong nồi nào là cháy sạch, cháy bình phương (cháy 2).
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Ông đang ngồi đó giương mắt nhìn đời

Ông hiền lành đức độ, Ông để phúc cho học trò

Tay trái cạo râu, tay phải điều khiển từ xa vô tuyến

Nhưng Ông cứ lờ mờ, Ông quân tử hão

Ông có nghe chăng, tôi đang khóc đây này?

Ông để khổ cho Ông, khổ lây cả cho tôi

Ới, Anh ơi!

Như tôi đây, lục tuần đã ngoại

Anh đang ngồi đó, mắt trái nhìn đời

Mạch vành suy, lách tuỵ hơi to

Mắt phải nhìn bóng đá Seagames 18

Cái dạ dày thì hình như muốn thủng

Anh có nghe chăng, em lại đang khóc đây này?

Còn gan thận thì đà nhiễm mỡ

Ới, Ông ơi!

Thầy Vũ Thăng nội soi thấy gan đã đen rồi

Tuổi hạc đã cao, thân già da cóc

Cụ “lang Tiến” 11 cũng đà rất rõ

Sao Ông vất vả suốt cả cuộc đời

Ở Việt Xô, tôi thử máu nhiều lần

Ông cứ muốn ôm lấy bầu trời, muốn tầng 5 mờ gác tía

Cả chụp hình, cả siêu soi gì nữa

Và để rồi trong ngõ hẻm đời tàn?!

Ông biết cả rồi, mà Ông chẳng thương tôi

Khi chạy xuống thì nhanh, khi đi lên thì chậm

Cứ bắt phải leo tầng 5 để chờ cơ tim nhồi máu

Mẹ kiếp cái cầu thang tầng 5 sao cao là vậy?!

Ới, Lang quân ơi!

Tôi đã chụp hình rồi, sáng sáng ông đi chân đất

Thiếp không muốn chết, thiếp không muốn chết

Tay cắp hai xô, tay đòn gánh phăm phăm

Muốn chờ xem xã hội năm hai ngàn

Một hôm gánh nước lên, ông bị ngã chỗng kềnh

Muốn cống hiến cho đời thêm chút nữa!

Xô đổ xuống, nước tràn ra lênh láng

Muốn tận mắt xem còn tham nhũng

Người hàng xóm kéo ra đông lắm

Và có còn vô lý, ngược đời?

Cả trẻ già, lớn nhỏ, có cả gái đôi mươi

Ới, Anh ơi!

Xót xa ông, nhưng mừng thầm: giáo sư không bị què gì cả

Em không muốn chết, em không muốn chết

Mặt lại trắng ra nhờ có nước té vào!

Muốn chờ lộc của anh, mà đời chửa ban cho

Vì trước đây, Ông đâu dám tắm

Hay anh cố hành em chết trước

Rửa mặt, đánh răng cũng thi thoảng đôi lần
Thế lại hay, hoạ lại hoá ra thành phúc!
Ới, phu quân ơi!

11

anh Trần Mạnh Tiến, CBGD Khoa Ngữ văn, có nghiên cứu và bốc thuốc
Đông y.
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Để bước đi bước nữa hả anh ơi?
Nay anh đã thất tuần suýt soát

Mừng niên kỷ mới

Tuy còn xuân, nhưng cũng sắp cổ lai he!
Hay anh định nghe lời chú em Tôn Gia Các

Hí hửng bước vào niên kỷ mới,

Định rắp ranh chơi cái “trống bòi”?

Ngỡ rằng mình đã thoát gian lao.

Ới, Giáo sư ơi!

Nào hay “nợ nước” 12 còn mang nặng,

Cái danh thì to, mà cái gì cũng rách!

Đeo đuổi theo ta tận kỷ sau.

Tôi không muốn gần Trời, mà tôi muốn gần Đất

Tháng 1 – 2001

Muốn có một tấc cắm dùi, một túp lều tranh và hai trái tim vàng
Để có nước Phần Lan ngày đêm rủng rỉnh

Mừng xuân Tân Tỵ

Để cho ông đỡ vất vả ngược xuôi
Để tôi và ông đỡ phải cách ly vì cái mùi mồ hôi dầu trin trỉn

Đón xuân Tân Tỵ thật vui sao!

Để đêm đêm đàm luận chuyện văn chương

Nước chẳng lên cho một giọt nào!
Nghển cổ nhìn Trời, Trời vời vợi

Láng Hạ - Đống Đa, năm Đinh Sửu 1997 -

Ngoái trông “chi nhánh”13 nhánh cao cao!

Một đêm cuối thu không ngủ được

Nào hay “công bộc”14 đâu đâu tá?
Nỡ để dân lành sống thế sao?
Biết thế, hai ba 15 theo ông Táo
Lên hỏi Thiên đình xem cớ sao?

12
13

14
15

tức “vẫn chưa có nước sạch để dùng”.
Chi nhánh nước của quận, phụ trách về cấp nước sạch. Các ông quan xa
dân, gặp được để đề đạt ý kiến cũng khó!
chỉ cán bộ là “công bộc” của dân.
tức ngày 23 tháng Chạp, này Ông Táo về chầu Trời.
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Ông Trời ghó xuống cười khì,
Khen cho hạ giới cực kỳ thông minh.

Tự vịnh cái thú được ở tầng năm

Bèn gia cho một đặc ân,

(thay lời ông Nguyễn Đình Chú)

Cho gửi chìa khoá những hôm vắng nhà.
Thế là kẻ trộm xê ra,

Sinh ra cũng một kiếp người,

Chẳng dám bén mảng nhà ta gửi Trời.

Mà sao mình sướng gấp mười người ta 16?!

Về đường sang trọng: tuyệt vời,

Về đường phú quý vinh hoa,

Ô Caltex Mỹ, giày thời nước Nga.

Năm mươi phần nữa là hoà ông Dư 17.

Sáng sáng cũng rượu Vodka,

Ba đêm liền nằm suy tư,

Tối tối cũng sữa, ai mà kém chi!

Nẩy ra sáng kiến, mai thì làm ngay.

Đó đây có tiếng thị phi,

Trước tiên thuê ông thợ xây,

Ông lớn Ông Chú, có gì khác đâu?!

Đục rộng cái cửa phía tây ra vào.

Còn điều này, họ kháo nhau,

Rồi thuê thợ sắt tiến vào,

Tầng 5 gánh nước, ông thì băng băng.

Lắp cái cửa xếp, khác nào villa 18!

Nhưng rồi nghĩ cũng tủi thân,

Ngày ngày ta cũng kéo ra,

Mình lo “gánh nước”, nước thì không lên!

Khi cần ta cũng thò ra thụt vào.

Ở cao nên xa cấp trên,

Thế là cửa rộng nhà cao,

Vì thế có lúc đã lên gặp Trời.

Sánh cùng thiên hạ, “moi” 19 nào kém chi?!

Trời rằng: “Trong sổ có rồi,
Hay chăng thực hiện, nó quên mất mày?”

16

một cách nói kháy chơi.

17

ông Phạm Đăng Dư được trường chia đất làm cái nhà 4 tầng, có cái cửa xếp
kéo ra kéo vào. Thời ấy, ai có nhà tầng thì cứ được gọi là “nhà cao cửa
rộng” và có cái cửa xếp thì gọi là villa. Ông Chú đang ở tầng 5 là có “nhà
cao” rồi, chỉ còn thiếu cái “cửa rộng”, nên gọi là một nửa, tức 50%.

18

villa (tiếng Pháp): biệt thự.

19

Moi (tiếng Pháp, đại từ danh xưng ngôi thứ 1): ta, tao, tôi, mình.

Nhưng mà nghĩ cũng sướng thay,
Xa địa ngục, nhưng lại gần Trời xanh.
Những hôm họp “Hội” 20 vắng anh,
20

Hội tổ tôm. Ông Chú sinh hoạt Hội tổ tôm với các bạn của ông ở trong
trường ĐHSP HN, chơi vui vào những chiều Chủ nhật hàng tuần.
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Được chơi, được uống sướng đời nhà mi!

Có hôm tớ “ù” liên hồi,

Uống vào, say bỉ tì ti,

Trời khen hạ giới có thằng giỏi ghê!

Tiên ôm, Tiên chuốc bia “Ha li tình” 26.

Cầu lông cũng chẳng phải chê,

Uống vào, sướng tỉnh tình tinh,

Thắng luôn hai séc, Trời về buồn tênh.

Phỏng Đăng Dư có bằng mình hay không?!

Sáng sáng trèo lên “ciel” 21,

*
**

Bầu trời xanh thẳm, oxigen cực giàu.
Thế nên “moi”

22

Hỡi ai! Người muốn đổi nhà,

mới trẻ lâu,

Nhờ trường đấu giá thay ta phen này!

Xuân xanh nhan sắc hầu như không sờn.
Trời rằng: “Nhớ đến nhiều hơn,

Mùa hè, tháng 7 năm Kỷ Mão – 1999

Trời cho Tiên dẫn chơi vườn Đào nguyên.
Rồi Trời sẽ ban thêm tiền,
Và cho mảnh đất mà làm villa 23.
Còn cho Tiên xuống Đồng Xa,
Lo việc gánh nước, lau nhà chaque jour 24”.
Thật là Tớ sướng hơn Vua,
Được nhậu nhẹt, được toujours 25 trên Trời.
Cùng là yến tiệc tơi bời,
Lúc thời nửa tỉnh, lúc thời nửa mê.
Trời đứng, Trời cười hề hề,

21

Ciel (tiếng Pháp): bầu trời.

22

Moi (tiếng Pháp, đại từ danh xưng ngôi thứ 1): ta, tao, tôi, mình.

23

Villa (tiếng Pháp): biệt thự.

24

chaque jour (tiếng Pháp): mỗi ngày.

25

toujours (tiếng pháp) mãi mãi. luôn luôn.

26

tức bia Haliđa

CHÙM THƠ

305

306

NGUYỄN THỊ MINH THÂM

Chớ ngơ ngác nai vàng
Đừng mộng mơ chi nữa

Kính dâng đức Lang quân vài lời dặn dò
trước khi chàng lên đường đi họp lớp

***
Khi lên đọc “đít-cua” 27
Phải thật là bình tĩnh

Tình già ơi! em dặn
Nhớ lấy mấy điều này

Chớ nước mắt ròng ròng
Như diễn viên Hàn Quốc!

Nên ghi vào sổ tay

***

Chớ có quên, Anh nhé!
***

Nếu mà quá xúc động

Khi lên xe chú ý
Phải nhớ mở khoá xăng

Cứ gào to là được

Không cần nước mắt nhiều
Như diễn viên mình là được!

Nếu cứ đạp păng păng
Xe không bao giờ nổ

***

***

Khi ngồi trong cuộc họp

Đã nhiều lần như thế

Nhớ mở máy vừa thôi

Dặn rồi mà cứ quên
Cứ mười lần quên chín

Cho người ta nói với
Để người ta nói với

Ối, chao ôi! Rõ khổ!

***

***

Nhớ lời em tâm sự

Chớ ngó ngửa ngó nghiêng

Cho đáng mặt giáo sư

Chớ ngoắc quàng ngoắc xiên

Xứng “People’s Teacher” 28

Chớ liếc ngang liếc dọc
Cứ thẳng nhìn phía trước

Là Nhân dân Nhà giáo.

***
Mình già rồi điếc lác

27

Phải lo mà nhìn đường

“đít-cua” (discours – tiếng Pháp): diễn văn, diễn từ.

28

People’s Teacher (tiếng Anh): Nhà giáo Nhân dân.
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Giận thì giận mà thương thì vẫn thương
Suy đi nghĩ lại nhiều rồi,
Giận thì vẫn giận, mà thương vẫn nhiều…
Giận vì một lẽ cứng đầu,
Già hay bảo thủ, nói thường ít nghe.
Hai là lãng đãng ngô nghê,
Hỏi cứ “hả?, hả?”, chẳng nghe cho rành…
***
Một thương vì lẽ dễ ăn,
Mì không người lái cũng khen gật gù.
Củ khoai, củ sắn cũng vừa,
Chẳng ham mỹ vị, chẳng màng cao lương.
Hai thương vì nết hay làm,
Cần cù, chịu khó chẳng chi nề hà.
Ba thương đức độ hiền hoà,
Giàu lòng nhân hậu, có tâm thương người.
Bốn thương tổ tôm hay chơi,
Chẳng “ù” thì cũng mải mê chầu rìa.
Năm thương cầu lông khá ghê,
Sáu thương thể dục hăng say “tập mồm”!.
Kể ra thì thương còn nhiều,
Nhưng chẳng kể lể lôi thôi dài dòng.
Stop đi, cho nó xong!

Thơ mừng ông Chú tuổi bảy mươi
(thơ viết nghiêm túc)
Mừng ông thất thập cổ lai hy,
Việc nước lo tròn, chẳng bợn chi.
Con cháu vui vầy, thêm tuổi thọ,
Rể thảo, dâu hiền, thoả ước mơ.
***
Ơn Trời xuân sắc còn đương độ,
Nam Bắc chu du thoả chí lòng.
Thôi thế cũng vừa, đừng tham vọng,
Mừng ông thất thập cổ lai hy.
Hà Nội, Mậu Dần – 1998
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Tâm Ảnh Tâm Anh
Hoa Hà Nội mùa thu

Mừng ông thất thập cổ lai he,
Việc nước bao năm chạy le te.
Mà nay xuân sắc vẫn tươi trẻ,
Mừng ông thất thập cổ lai he!!
Hà Nội, Mậu Dần – 1998

Hai cháu nội ngoại
(Tâm Anh và Hà Thu)
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Cảm tác
(thơ nghiêm túc)
Em ngồi tựa cửa ngắm trăng,
Còn anh tự tại viết văn thư phòng.
Văn anh man mác hương đồng,
Thơm tình đất Tổ, mặn tình nước non.
Tình hai ta gừng cay muối mặn,

Vịnh ông Chú tuổi tám mươi

Tình hai ta nhuốm nắng quê hương.
Tình ta dầm nắng dãi sương,
Đượm mùi nóng bỏng những cơn gió Lào.
Lam Giang, Hồng Lĩnh dạt dào,

Tám chục xuân xanh vẫn sắc dòn,
Chaly cứ phóng phóng xòn xòn.
Chắc Cụ thi gan cùng tuế nguyệt,

Nôi tình ta đó quyện vào trong tim.

Nên chăng chẳng sợ cỏn còn con!
Mùa hạ, Quý Mùi - 2003

Hà Nội, Mậu Tý – 2008

313

CHÙM THƠ

314

NGUYỄN THỊ MINH THÂM

Còn xe này sẽ mang luôn Thanh Trì 29.
“Dày dày” 30 sẵn có một khi,
Hai tập bản thảo, ông thì đưa ra.

Giễu ông Chú đi xe máy phạm luật
bị Công an tóm!

Đây là bản sách giáo khoa,
Đi họp ở Bộ, người ta đang chờ!
Thế rồi không chút ngẩn ngơ,
Rút luôn cái “cạc”: “tít-chờ piu-pơn” 31.

Sáng nay vừa tới Cửa Nam,

Phét xo hớn hở xuất trình,

Công an đã phục ở hai bên đường.

Thế rồi tút xuýt, ông liền được đi.

Cứ thẳng tiến, cứ mơ màng,

Bồi hồi tôi chẳng hiểu gì,

Đến nơi cấm địa đàng hoàng rẽ sang.

Hay chăng cái “cạc” phát huy phen này?

Công an phùng má trợn mang,

Tôi liền bủn rủn chân tay,

Huýt còi liên tục, ông sang mất rồi.

Hay là ông ấy doạ gì Công an?

Tôi ngồi sau, những bồi hồi,

Thôi thì được dịp thoát thân,

Chẳng hay duyên cớ vì sao thế này?

Âu, cũng bài học cho ông phen này!

Anh “Núp” liền tóm lấy tay,
Bảo: “Sao cháu Ti…ít” mà ông không dừng?
Lão tướng chày cối cãi rằng:

Một buổi sáng nọ, “đức ông chường” đi duyệt bản thảo sách giáo khoa
Ngữ văn ở Bộ Giáo dục, tôi theo ông đi bát phố, đến phố Cửa Nam thì diễn
ra sự cố như trên.

“Xưa nay tôi vẫn băng qua thế này”.
Đồn trưởng vẻ mặt thẳng ngay,
Thủ tướng có lệnh, tôi nay bắt liền.
Muốn đi thì gọi xe ôm,

29

Lúc này, tất cả xe máy vi phạm luật giao thông đều bị đưa đi tập trung ở bãi xe
Thanh Trì. Chuyện chuộc xe lại thế nào sẽ tính sau khi chủ xe nộp phạt.

30

Hai chữ này, tôi dùng theo câu thơ Kiều: “Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên”.

31

tức People’s Teacher (tiếng Anh): Nhà giáo Nhân dân. “cạc” (card): danh thiếp.
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Ghẹo ông Chú tuổi đã 80 mà cứ phóng chaly
Lêu lểu lều lêu, tí tởn tí tơn,
Già rồi mà cứ tưởng còn jeune 33.
Lên xe nổ máy kêu phành phạch,
Tám chục xuân xanh, chí chẳng sờn.

Giễu chồng đi xe máy cứ lơ tơ mơ

Sớm tối chaly ông phóng hoài,
Mặc ai tôm tép, mặc ai cười.

Cụ ông tuổi bảy chín,

Xi-nhan đèn hiệu treo lúng liếng,

Cụ bà thời kém ba.

Chẳng bận tâm gì, vẫn cười tươi.

Thế mà chẳng chịu buông tha,

Biển báo giao thông, ông chẳng hiểu,
Gương rớt lúc nào cũng chẳng hay.

Chaly cứ phóng, ngày ba bốn lần.

Thích phi nước đại, phi nước đại,

Đèn xanh, đèn đỏ mặc lòng,

Muốn ghé bên đường, ông dừng ngay.

Xi-nhan 32, xi-nhiếc cũng không cần gì!

Cục “gàn bát sách” 34 bằng nút phích,

Công an có hỏi, tức thì

Nay đã phình to như ấm tích!!

Cụ có cái “cạc”, cụ liền chìa ra.

Cứ cưỡi chaly là ông thích,

Công an chẳng chịu buông tha,

Mặc kệ cha nó, bằng ấm tích!!

Cả “Cụ”, cả “cạc” bị lôi vào đồn.

Lêu lểu lều lêu! Ông, ông ơi!

Cụ bà hai mắt trợn tròn,

Xuân Kỷ Mão – 2009

Miệng cười ha hả, đáng đời ông chưa?!
Xuân Đinh Hợi – 2007

32

Xi-nhan (Signal) tiếng Pháp: dấu hiệu, chỉ đèn báo hiệu phải bật lên, khi
muốn xe sang phải hoặc sang trái.

33

Jeune (tiếng Pháp): trẻ (đọc là giơn).

34

“gàn bát sách”: gàn dở, ai nói gì cũng không nghe, dù là điều hay lẽ phải;
chẳng khác nào như hình cô gái trong quân bài bát sách của bộ tổ tôm, với
điếu thuốc vắt vẻo trên môi, đầy vẻ nghênh ngang gàn dở.
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Một thời du ngoạn
Ghi chú:
Làm bài này do ngẫu hứng khi nghe các ca sĩ hát bài “Một cõi đi về” của
Trịnh Công Sơn - Vậy nên khi đọc bài này là phải “lên giọng” như là
đang hát nhạc của Trịnh Công Sơn vậy! Tạm xem là Nhạc: Trịnh Công
Sơn (đảo nhạc!) Lời: Minh Thâm.

Mùa hạ cồn cào, nắng gió gắt gay
“Mây che trên đầu và nắng trên vai” 35
Khi phi nhanh nhanh lòng ta mát rượi
Mùa nào cũng vậy nào có sá gì!

Bao nhiêu năm rồi cưỡi cái chaly

***

Đi khắp nơi nơi một thời du ngoạn

Đi trong nội thành rồi ra ngoại tỉnh

Ba sáu phố phường thật là tuyệt đẹp

Đi lên Bắc Ninh, đi về Nam Định

Hoàn Kiếm, Đồng Xuân rồi lại Tây Hồ.

Trên hai vai ta mưa dầm nắng gội

***

Chẳng có nơi nao mà lại không về!

Khi mưa trên đầu, khi nắng trên vai

***

Khi ta phi nhanh, khi thời chầm chậm

Vui vui, vui vui, cuộc đời du ngoạn

Từ đầu mùa xuân đến tàn mùa hạ

Có cái chaly thật là thú vị

Lại tiếp mùa thu tận cả đông mùa.

Một thời thi ca, một thời mộng mị

***

Một thoáng hương đưa bỗng nhớ quê nhà!

Du xuân, du xuân, gió đông nhè nhẹ

***

Lưa thưa mưa bụi mát lạnh bàn tay

Có cái chaly thật là thú vị!!!

Mưa bay mưa bay, bay từng hạt nhỏ
Cỏ non chồi biếc ngả mũ đón chào.
***

Hè Canh Thìn 2010
35

Lời nhạc của Trịnh Công Sơn trong bài “Một cõi đi về”.
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Hạnh phúc có cái chaly
Tặng Phu quân Nguyễn Đình Chú
Răng long đầu bạc, cũng nhờ chaly.

Ngày xuân con én đưa thoi,

Hạnh phúc có cái chaly,

Cụ ông ngồi trước, cụ bà ngồi sau.

Khắp nơi du hý, chaly bạn cùng.

Hai cụ ngồi sát bên nhau,

Què chân què cẳng mặc lòng,

Cụ phi nước đại, cụ thời ôm eo.

Trót đà thề thốt bạn cùng chaly.

Cụ ông tí tởn cười reo,

Chaly là vợ, là chồng,

Cụ bà khiếp sợ tái xanh mặt mày.

Là bồ, là bịch, là tình ai ơi!

Chaly bé thế mà hay,

Ai mà chưa có chaly,

Chẳng kém Wave, cũng chẳng thua Furture!

Nên mua một cái, cưỡi thì biết ngay!

Giảm xóc thì đã về già,
Gặp đoạn đường xấu, cụ bà nhảy tưng tưng một hồi!
Cụ bà hết nhổm lại ngồi,

L’homme sans chaly comme le jour sans soleil 37!

Riết eo thật chặt, kẻo thời tồng-bê36.

Xuân Canh Thìn – 2010

Yêu nhau vì cái chaly,

36

tông-bê (tomber – tiếng Pháp): rơi, đổ, ngã.

37

Con người không có xe chaly giống như ban ngày không có mặt trời!
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MÊY BμI TRONG CHïM TH¥ TÆNG CHåNG
TR¦íC LóC L£N §¦êNG §I CH¥I Tæ T¤M

Vịnh cái chaly của ông Chú
Ai sinh ra cái chaly,
Thân hình thon nhỏ cái gì cũng xinh.

Giã cua ngẫu hứng

Cái yếm giống yếm liền chị Quan họ Bắc Ninh,
Hai gương vểnh vểnh, ghi đông khuỳnh khuỳnh.

Nấu canh cua đá mồng tơi,

Dây ga dây rợ lằng nhằng,

Cho chồng giải trí tổ tôm chiều này.

Máy móc thật đúng rành rành Honda.

Thoáng thêm vài cọng rau đay,

Giảm xóc du học nơi xa,

Một nhành hoa lý đưa hương ngạt ngào.

Xi-nhan thì đã đến kỳ về hưu.

Canh cua đá ăn kèm cà Nghệ,

Xem ra vẫn rất mỹ miều,

Ăn vào rồi sáng dạ mát lòng.

Phải công nhận, nó vẫn còn rất xinh.

Chồng tôi ắt hẳn thông minh,

Xinh xỉnh xình xinh!

Thắng luôn ông Phỏng, ông Dư 38 phen này.

Xuân 2010
38

ông Phỏng và ông Phạm Đăng Dư là hai ông cùng Hội tổ tôm.
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Xát muối chân gà ngẫu hứng
Rượu nồng một chén xin dâng,
Cẳng gà hai chiếc, thiếp mời chàng xơi.
Ngọt bùi nhớ buổi hôm nay,
Chiều vui “tôm tổ”, chớ quên cẳng gà!!
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Thơ "mắng" Phạm Đăng Dư
Đã mỗi tuần một lần chiều chủ nhật chơi tổ tôm rồi còn bày
trò định chơi cả ngày thứ 5 nhân dịp ASEM họp ở Việt Nam
Dư ơi! Dư hỡi! Dư hời
Sao cậu láo toét đầu têu bày trò
Chơi chủ nhật vẫn còn chưa đủ

Thơ chúc mừng Chồng khi lên đường
khai Hội Tổ tôm đầu xuân Canh Thìn – 2010
Rượu “quốc lủi” một ly xin kính,
Thơ vẩn vơ vài vận xin dâng.
Chúc cho Quý Hội trường tồn,
Đồng hành cùng với Thăng Long phen này.
***
Chúc ông Chú đầu xuân may mắn,
“Ù” thật nhiều thắng cả Thể, Dư 39.
Ra về hón hở mừng vui,
Dẫn đường năm mới nhà ta “vào cầu”.

Lại bày trò chơi cả thứ năm
ASEM có họp mặc lòng
Can gì đến cậu mà mong có ngày
Già rồi phải giữ mình em ạ
Kẻo có ngày mắc vạ vào thân
Cậu làm cho chị phiền lòng
Mất ăn mất ngủ đi tong mấy ngày
Một là sợ ông anh bị đói
Hai là lo anh cậu chẳng ù
Ba là anh phải chầu rìa
Khi về với chị ủ ê mặt mày
Này chị bảo cho mà biết trước
Kẻo sau này bảo chị vô tâm
Dư rồi còn thiếu gì đâu!
Mà sao cậu cứ sớm hôm ỡm ờ?!!!

39

ông Thể và ông Dư là hai ông cùng Hội tổ tôm.
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Mắt kiếng nghiêng nghiêng buổi trưa hè.

Thăm lại cánh đồng xưa*
Vẫn mảnh trời xưa, cánh đồng này
Đường về lối cũ vẫn còn đây.
Gió nồm mát rượi mơn làn tóc
Biển lúa xanh rờn ngắm trời mây.
Vắt vẻo đường làng mình uốn khúc
Tre ngà xào xạc lá vàng bay.
Vi vu rặng liễu đùa trong gió

Cần trúc vật vờ lay trước gió
Cúi nhìn đầu bạc kẻ ly quê
Chầm chậm bước chân và nhìn mãi
Sao chẳng thấy đâu một lối về!
***
Mấy chục năm rồi! Ờ đấy nhỉ?
Nay về thất thập cổ lai hy
Khóm trúc bờ tre còn đứng đó
Rì rầm ôn lại chuyện chia ly!

Chờn vờn mặt ruộng nắng vàng bay.
***
Ngày bước về đây, tuổi học trò
Chân chửa lấm bùn, chửa nắng mưa.
Như con chim nhỏ theo chân bước
Tâm hồn trong trắng thuở ngây thơ.
Tóc xõa, nơ cài, tà áo tím
Giầy cườm, quần trắng, nắng ban trưa.
Chẳng hiểu điều gì đang phía trước
Những tưởng đường đời đầy mộng mơ!
***
Buổi ấy ra đi, mái tóc thề
Ly quê biền biệt mấy sơn khê.
Nay về mái tóc màu sương tuyết,

Ghi chú:
(*) Cánh đồng xưa tức Cánh đồng Đen
Ra đi, sau mấy chục năm trở lại quê. Quê chồng ở xã Nghi
Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Một xứ sở đói nghèo, cồn
khô cát bạc.
Chỉ riêng ở Nghi Hợp có “Cánh đồng Đen”, là cánh đồng
thuộc thượng đẳng điền, sục bùn đen rất tốt, không ai là không biết.
Thế mà sau này ruộng không còn phì nhiêu như trước.
Phần thì lúa cấy ra cứ bị chuột ăn hết, phần thì nghèo nên thanh
niên bỏ đi kiếm ăn xa, không còn được chăm sóc cày cấy như
trước nữa.
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Thầy cô tại Cánh đồng Đen
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Kỷ niệm xưa - Một thời để nhớ
Ghi lại những vần thơ mộc mạc gửi
trao nhau qua những bức thư tình
- Gửi tâm trạng sầu muộn cho nhau:
Mưa rơi tý tách ngoài trời,
Lòng ta tê tái bạn đời biết chăng?
- Tâm sự cùng nhau về nỗi đau đời:
Biết chăng người hỡi nơi thôn vắng?
Có kẻ đêm nay nước mắt đầy!
- Tình nhớ thương lúc sắp phải xa nhau:
Xa Em anh nhớ thương Em,
Nhưng càng thương nhớ, càng thêm vững lòng.
Đấu tranh cho tới thành công,
Chờ ngày rực rỡ những bông hoa đời.
Bông hoa đời ngày mai đẹp lắm,
Sẽ là hoa tô thắm tình ta.
Tình ta cao rộng bao la,
Bên tình Dân, Đảng thiết tha trăm bề.
Em ơi! Em đợi ngày về…
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- Khi xa nhau rồi, Tết đến, khắp nơi vui tưng bừng rộn rã
mà không được gần nhau:
Em tôi ở phương xa
Chắc đêm nay không ngủ
Ngồi bên cánh hoa đào chăm chú
Nghĩ tới tôi và hát lên rằng:
"Anh ơi! Tết lại đến rồi!"
- Khi hình dung đến một tương lai trong sáng:
Ngày mai
Dưới ngọn đèn sáng loáng
Hai chúng mình lập bảng thi đua
Em hỏi anh: ‘Mai anh dạy bài chi?’
Anh đáp: anh dạy bài thơ ‘Quyết vì Tổ quốc’
Xây tương lai hạnh phúc cho nhân quần
Còn Em? Em dạy về Mitchourine
Để ít nữa, cây ở nông trường thêm trĩu quả

- Lại Tết nữa đến, lại vẫn chưa được gần nhau. Ngày Tết ra
câu đối cho nhau để đối:
Lại thêm Tết nữa tớ xa nhà,
Xa vợ, xa bầm, xa xứ sở,

Thêm nhiều dê, nhiều bò sữa, nhiều nhiều tất cả

Ai xa có thấu nỗi ai xa?

Chiều về rộn rã, hoa nở lòng dân

Nào ai, ai nhớ, nhớ thương ai,

Hai chúng mình say đắm ái ân.

Lại thêm Tết nữa nhớ nhau hoài.

- Tết lại đến, lại vẫn không gặp được nhau:
Vui xuân vui cả một trời
Buồn xuân riêng có một người tương tư!
- Khi nỗi đau đời lại đến:

Ai xa có nhớ người thương nhớ?
Xa ai lòng những nhớ ai hoài.
- Truyền cho nhau nỗi vui khi tương lai tươi sáng hé mở:
Hoa đào lại nở thêm lần nữa,

Chúng ta nắm tay nhau trong cơn buốt lạnh,

Nở cả trong lòng bọn chúng ta.

Hai tay ta là chí của ta…

Em ơi! Đón lấy hoa đào.
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Những chặng đời cảm xúc
- Khi còn phải xa nhau:
Mới bước vào đời nặng ước mơ,
Năm canh khắc khoải nỗi đợi chờ.
Ả Chức chàng Ngưu đành mãi thế?!
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***
Từ đây chung sức với đời,
Dựng xây mộng đẹp, bõ ngày xa nhau.
Đường đời còn lắm gian lao,
Chiến trường trần tục còn nhiều cam go.
Sắt son một dạ chăm lo,
Chống chèo cho đến bến bờ vinh quang.

Thiên đình sao nỡ đứng làm ngơ?!
- Ngày đầu sum họp, cảnh khó khăn, chưa có nhà tập thể:
- Ngày gặp nhau đầu tiên tại Thủ đô nước Việt Nam dân
chủ cộng hoà:
Gặp nhau đây, bấy đợi chờ,
Tỉnh trong giấc mộng, còn ngờ chiêm bao.

Hạnh phúc đơn sơ những buổi đầu,
Lều tranh nho nhỏ sống bên nhau.
Cuộc đời thanh đạm cơm chẳng đủ,
Hai trái tim vàng rộn ước mơ.

Qua cơn sóng gió ba đào,
Nhân duyên một kiếp dạt vào Đào Nguyên.

- Và, gia đình đoàn tụ, có con đầu lòng, có mẹ, có em:
Cuộc vui nào chẳng tàn,

- Ngày vợ chồng sum họp:
Duyên Trời định, phận Trời ban,
Hết cơn hoạn nạn lại cùng bên nhau.
Qua rồi ả Chức chàng Ngưu,
Vui trong sum họp hết sầu chia ly.

Cơn mưa nào chẳng tạnh.
Mưa rồi trời hửng sáng,
Ta lại về bên nhau.
Vấn vương một nỗi trong sum họp,
Vắng bóng thân thương bóng một Người.
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HÌNH ẢNH LƯU NIỆM
CỦA GIA ĐÌNH

Ảnh Thầy Cô với người con đầu lòng cùng mẹ và hai em gái

VÀI HÌNH ẢNH LƯU NIỆM CÙNG GIA ĐÌNH
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Đền Thờ Nguyễn Xí
Nhà thờ của gia đình GS. Nguyễn Đình Chú
hiện ở Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An (ảnh cũ)
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Thân phụ và thân mẫu GS. Nguyễn Đình Chú
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GS. NGND Nguyễn Đình Chú
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Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thâm
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Lúc Thầy chuẩn bị vào Đại học
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Thầy cô và con trai trưởng Hùng Phong
Lúc Thầy mới là cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn,
Trường ĐHSP Hà Nội
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Thầy cô trong Lễ kỷ niệm 55 năm ngày cưới

343

344

VÀI HÌNH ẢNH LƯU NIỆM CỦA GIA ĐÌNH

Thầy cô cùng cháu ngoại Hà Thu ở Berlin – Đức
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Mùa thu ở Berlin – Đức

Tại công viên ở Berlin – Đức

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
(Hai) con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
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Ở Berlin – Đức

Ở Trường Đại học Humbun - Đức

Thầy cô cùng con gái Phương Hoa
và cháu ngoại Hà Thu bên Đài chiến thắng phát xít tại Đức
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Trước cổng thành Tây Đức

Ở Berlin – Đức
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Bên bờ sông Seine
Dòng sông Seine kiều diễm uốn mình
Ôm vào lòng thành Paris huy hoàng tráng lệ
NTMT

Tại Paris
Tháp Effel nghễu nghện,
Hai chúng mình ngồi chơi!
NTMT

Tại Công viên Disneyland Paris
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Tại Công viên Disneyland Paris

Du lịch dọc bờ biển Đan Mạch
Trời bao la! Biển bao la!
Trên boong tàu lấm tấm hạt mưa sa.
Mình với ta nhìn về một phương trời vô định…
NTMT

Trong tàu thuỷ du lịch biển Đan Mạch
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Thầy cô ở Matxcơva - Nga
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Sang Tây rồi lại sang Tầu
Thênh thang đường rộng chúng mình cứ đi
Hạnh phúc dễ có mấy khi
Trời xanh thương thuở hàn vi những ngày
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Thầy bảo: Ảnh này trông tôi giống như ‘ông phán’!

Quê hương ôi ! Xin nhận lấy tấm lòng
(Cánh đồng Đen, núi Kỳ Sơn- núi Cờ . Núi Kỳ Sơn là nơi thân phụ
làm lễ Khai Tâm cho GS. Nguyễn Đình Chú)
Thầy cô tại nhà Bảo tàng Nguyễn Du
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Thầy cô trước biển Cửa Lò quê hương
Trời quê ta, biển quê ta!
Cửa Lò ơi!
Tình ta biển rộng bao la nhớ người!

Tại bãi biển Sầm Sơn – Thanh Hóa
NTMT
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Thung lũng Tình yêu – Đà Lạt

Đà Lạt
"Chờ mãi, chờ ai giữa bể dâu,
Chờ chí anh hùng buộc vó câu".
Tại Trường Đại học Đà Lạt

NTMT
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Dã ngoại cùng lớp Cao học Văn – Đại học Đà Lạt trên đỉnh
Lang Biang

364

VÀI HÌNH ẢNH LƯU NIỆM CỦA GIA ĐÌNH

Trưởng nam Nguyễn Hùng Phong
và Thứ nam Nguyễn Đông Phong
tại nhà thờ mới tôn tạo
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Tam đại đồng đường
Thầy cô cùng các con, dâu rể và các cháu nội ngoại
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Gia đình trưởng nam:
Hùng Phong – Minh Tâm
cùng hai con: Tâm Anh, Đình Nguyên.
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Gia đình thứ nữ:
Huy Chính – Phương Hoa
cùng hai con: Hoa Hà Thu, Huy Phan.
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Gia đình út nam:
Đông Phong – Diệu Hồng
cùng hai con: Diệu Hương, Phong Anh.
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Các cháu nội, cháu ngoại:
Từ trái sang: Tâm Anh, Hà Thu, Huy Phan,
Diệu Hương, Đình Nguyên, Phong Anh.

Màn “Cầu hôn” dựa theo vở kịch nước ngoài
do hai cháu nội Đình Nguyên – Diệu Hương tự biên tự diễn.

Ý tưởng thiết kế nhà của cháu Tâm Anh lúc còn bé
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Dựa theo ý tưởng do hai cháu Tâm Anh và Hoa Hà Thu
vẽ lúc còn bé.
Thầy cô và 6 cháu nội ngoại

