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TRẦN XUÂN AN 

 

 

 

 

 

 

Tập hợp 3 tiếp theo 
(nửa sau cuốn sách thứ 24) 

Viết từ 10 HB8 (2008) đến 4 HB9 (2009) 
Các bài trong tập này đã đăng trên các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử và điểm mạng toàn 

cầu: Hội Nhà văn Việt Nam, TTVH. Hội Nhà văn Việt Nam, Chim Việt Cành Nam (Pháp), Sách 
Hiếm (Mỹ), Trúc Sơn Trang, Phong Điệp – Net, Trần Nhương – Com… 

TỆP NÀY ĐÃ ĐƯỢC IN RA GIẤY, CHIỀU NGÀY 17-4 HB9 

KHI IN, CÁC CHỮ HÁN MÁY IN KHÔNG IN ĐƯỢC, NÊN PHẢI BỎ, ĐỂ TRỐNG 

(CÓ BỔ SUNG Ở CÁC TRANG 108-111, NGÀY 27-4 HB9, SAU KHI ĐÃ IN RA GIẤY ĐỂ LƯU) 

 

Ngày tập hợp: 17-04 HB9 (2009) 

 

ĐỂ LƯU
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NHỮNG BÀI VIẾT SAU TẬP HỢP 3 (CUỐN SÁCH THỨ 24), 

từ tháng 10 HB8 đến tháng 4 HB9 (2009): 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-21 

 

1. VỀ “HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH” -- 02 & 03-12 HB8 (2008) 

 

2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỚC HẾT PHẢI NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, GHI CHÉP 
ĐÚNG SỰ THẬT ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MỘT CÁCH TOÀN DIỆN, KHÔNG ĐƯỢC “XẤU 
CHE, TỐT KHOE” -- 15-12 HB8 

 

3. GS. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH LÀ MỘT NHÀ CẦM BÚT DŨNG CẢM, MẶC DÙ CÓ THỂ ÔNG 
CHỈ “TUNG QUẢ BÓNG THĂM DÒ DƯ LUẬN”, TRƯỚC KHI CHỈNH SỬA LẠI HỒI KÍ -- 17-12 
HB8 

 

4. NHẬT KÍ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐỘC THÂN CỦA NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỒ CHÍ MINH -- 
18-02 HB9 -- 22-02 HB9 -- 25-02 HB9 --- Khởi viết từ 22-12 HB8 (2008) -- 10-02 HB9 (2009) 

 

5. SỰ CÔNG TÂM TỐI THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT (Trao đổi với Nguyễn Hoàn về bài "Nghĩ 
từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường") -- 07-02 HB9 (2009) 

 

6. NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ 
MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ (Trao đổi với Nguyễn Hoàn về bài “Công tâm 
hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác”) -- 16 – 17-02 HB9 

 

7. TIỂU THUYẾT TÂM ĐẮC NHẤT CỦA NHÀ VĂN TRẦN THANH GIAO: “MỘT THỜI DANG DỞ” 
-- 14 -- 18-03 HB9 

 

8. "NHỮNG NGỌN LỬA XANH", NIỀM HI VỌNG TỪ NỖI ĐAU THẾ SỰ (Đọc tiểu thuyết tâm đắc 
nhất của nhà văn Nguyễn Khắc Phê) -- 20 -- 25-03 HB9 
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9. CÁI NHÌN VỀ NGƯỜI NÔNG DÂN TỪ CHIẾN TRANH ĐẾN HẬU CHIẾN, Ở “BẾN ĐÒ XƯA 
LẶNG LẼ” (Đọc tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Xuân Đức) -- 27-- 31-03 HB9 

 

10. GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN: “Xin đừng ‘tranh công’ 
mà hãy nghĩ chuyện ‘hậu’ giải oan cho Nguyễn Văn Tường” -- 03-04 HB9 

 

11. ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN (sau khi đọc bài 
“Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường”) -- 09-4 HB9 

 

 

PHỤ LỤC 1: 

 

1. Phụ lục bài 1, 2 & 3: NHỮNG LỜI BÀN LUẬN CUỐI BÀI “VỀ HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG 
MẠNH” TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS 

 

2. Phụ lục bài 4: NHỮNG LỜI BÀN LUẬN CUỐI BÀI “NHẬT KÍ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐỘC 
THÂN CỦA BÁC HỒ” TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS 

 

3. Phụ lục bài 6: TRẢ LỜI NHỮNG Ý KIẾN NGẮN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI 
NHÀ VĂN & TRÊN ĐIỂM MẠNG TOÀN CẦU CỦA NHÀ VĂN XUÂN ĐỨC -- 15-02 HB9 

 

4. Phụ lục bài 8: "NHỮNG NGỌN LỬA XANH", NIỀM HI VỌNG TỪ NỖI ĐAU THẾ SỰ (Tiểu 
thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Nguyễn Khắc Phê), bản 2 -- 20 -- 25-03 HB9 

 

PHỤ LỤC 2: 

 

1. Phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn (web txawriter-wordpress) 
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2. Phụ lục bài 5: NGUYỄN HOÀN: Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn 
Tường --- Xem bài 5: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: SỰ CÔNG TÂM TỐI 
THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT 

 

3. Phụ lục bài 6: NGUYỄN HOÀN: Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người 
khác? --- Xem bài 6: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN 
GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO 
KHU DI TÍCH TÂN SỞ 

 

4. Phụ lục bài 10: NGUYỄN HOÀN: Xin đừng “tranh công” mà hãy nghĩ chuyện “hậu” giải oan 
cho Nguyễn Văn Tường --- Xem bài 10: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: GIẢI 
THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN 

 

5. Phụ lục bài 11: NGUYỄN HOÀN: Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường --- 
Xem bài 11: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN 
LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN 

 

PHỤ LỤC 3: 

 

1. Bổ khuyết cho tập hợp 3 (cuốn sách 24), phần 1: MẤY SUY NGHĨ TỪ KHẢO LUẬN CỦA 
NHÀ NGHIÊN CỨU TRẦN XUÂN AN VỀ “VĂN MINH MIỆT VƯỜN” -- Võ Văn Luyến 

 

2. Bổ sung cho tập hợp 3 (cuốn sách 24), phần 1: BÀI “Ý NGHĨ VỀ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI SÁCH 
GIÁO KHOA VĂN & SỬ” VÀ NHỮNG LỜI BÀN LUẬN TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS 

 

3. Bổ khuyết cho tập hợp 2 (cuốn sách 23)” “Nhật ký người điên tân biên” – Trần Xuân An 
cải biên từ tác phẩm của Lỗ Tấn 
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Bài 1 

____________________________________________________ 

 

VỀ “HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH” 

 

Trần Xuân An 

 

1 

  

Cuối tháng 9 vừa qua, khi từ Đà Lạt về lại TP.HCM., tôi nhận được một thông tin qua một người 
bạn trẻ: “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh” đã được ai đó công bố trên mạng vi tính toàn cầu. Bận 
nhiều việc, tôi chưa kịp đọc để giới thiệu cùng quý người đọc (bấy giờ cũng thoáng nghĩ là không 
“có vấn đề” gì). Cách đó chỉ khoảng hơn hai mươi ngày sau (25-10 "08), lại thấy trên tạp chí điện 
tử BBC Tiếng Việt có bài viết về cuốn sách ấy, cùng lời phát biểu về nó của 3 vị khoa bảng từ 
Việt Nam: PGS.TS. Trần Ngọc Vương, GS.TS. Trần Đình Sử, GS.TS. Mai Quốc Liên. Qua đó, 
mới giật mình: vậy là hồi kí của GS. Nguyễn Đăng Mạnh “có vấn đề”, chứ chẳng đùa. Thế rồi, 
trong những ngày gần đây, trên báo chí in giấy, báo chí điện tử thuộc loại chính thống như Tạp 
chí Nhà văn số tháng 11 “08 (nhà thơ Đỗ Hoàng), Tuần báo Văn nghệ Trẻ, 2 số -- số 47 (629), 
23-11 “08 và số 48 (630), 30-11 “08 -- (nhà thơ Đặng Huy Giang & PV.; Ô. Nguyễn Hữu Thăng), 
Tạp chí điện tử Hội Nhà văn Việt Nam (cập nhật 09-11 “08 -- nhà văn Văn Chinh), Tạp chí điện tử 
Sông Cửu Long (cập nhật 02-11 “08 -- nhà văn Vũ Tú Nam), vân vân, còn thấy có những bài phê 
phán. Như vậy, dẫu thận trọng đến mấy cũng phải tin đó là cuốn hồi kí có thật, cho dù chỉ mới ở 
dạng PDF (hình như một số điểm mạng [website, weblog] khác đã bẻ khóa, đăng luôn ở dạng 
doc./word/ html).  

  

Và tuy chưa thật tin lắm vào vào từng chữ, từng trang ở loại sách trên mạng vi tính toàn cầu, vì 
nó có thể bị sửa chữa, thêm bớt, nhưng không thể không tin là cuốn sách ấy có thật. Tôi biết 
rằng một khi đã được báo chí chính thống ở Việt Nam xới lên như thế, chắc “vấn đề” phải được 
giải quyết rốt ráo, nhất là những gì liên quan đến đời tư nhà thơ Hồ Chí Minh, nhà thơ Tố Hữu và 
nhiều nhà thơ, nhà văn, họa sĩ thuộc loại chức quyền hoặc tên tuổi khác: Xuân Diệu, Hoàng 
Cầm, Hoài Thanh, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô Hoài, Thanh 
Tịnh, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khải, Nguyên Ngọc, Hoàng Ngọc Hiến, Dương Thu Hương, Lưu 
Công Nhân, Hữu Thỉnh, Nguyễn Huy Thiệp, Trần Đăng Khoa …  

  

Phải chăng đó là một tín hiệu để giới sử học, văn học, lịch sử hội họa đi đến tận cùng sự thật 
nhằm làm sáng tỏ “vấn đề”? Oan, phải chính thức minh oan. Đúng lỗi, phải được chính thức ghi 
lỗi; đúng khuyết, nhược điểm (gồm cả khuyết tật bẩm sinh [*]), phải chính thức ghi khuyết, 
nhược điểm (và tật nguyền bẩm sinh). Tai nạn danh dự, phải chính thức ghi là tai nạn danh 
dự. Sống làm con người, ai cũng có lỗi hay có khuyết điểm, nhược điểm, tật điểm, ai cũng bị tai 
nạn danh dự, vấn đề là nặng hay nhẹ mà thôi.   
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     2 

 

Từ nhiều năm qua, tôi được biết GS. Nguyễn Đăng Mạnh vốn là một giảng viên đại học khả kính, 
một nhà nghiên cứu, phê bình văn học vượt trội trong làng văn Việt Nam, đặc biệt là mảng văn 
chương Miền Bắc. Điều đáng quý ở GS. là ông giảng bài, viết phê bình, nghiên cứu có văn và 
văn ông mang một vẻ đẹp có chiều sâu trí tuệ, nhưng đáng quý nhất là ông đã rất nhiều lần nhấn 
mạnh, đề cao, kêu gọi các nhà sáng tác văn chương cần phải chú trọng đến phong cách (style) 
và tư tưởng (ideology) riêng. Phải nói đó là cả một thái độ dũng cảm trong giai đoạn “bao cấp tư 
tưởng”, thời mà người cầm bút sợ hãi, bấn loạn đến co rúm lại do bị săm soi về tư tưởng, vì chỉ 
cần có một nét riêng tư tưởng cho dù chỉ trong giới hạn ý hệ đương thời là cũng đủ bị “ngâm 
tôm”… Nói như thế, có nghĩa là tôi không hề có ý vô phép đánh đồng GS. Nguyễn Đăng Mạnh 
vào loại “phản động về chính trị”. Và nói như thế, cũng không có nghĩa tôi dám nhận định chung 
về toàn bộ trước tác của GS. Nguyễn Đăng Mạnh, gồm cả cuốn hồi kí của ông mới “bị” ai đó 
công bố trên mạng vi tính toàn cầu, theo ông, là ngoài ý muốn của ông.  

  

Theo ý kiến sơ khởi của tôi, “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh” đã được tung lên trên mạng vi tính toàn 
cầu như một “quả bóng thăm dò dư luận”, trước khi ông hoàn chỉnh bản thảo. Dẫu sao, đó mới 
chỉ là bản sơ thảo. Chúng ta hãy đợi nhiều ý kiến phản hồi rộng rãi, trước hết là từ những nhà 
văn chương, nhà hội họa, đặc biệt là những nhà chính trị, được đề cập hoặc nhiều, hoặc ít, trong 
hồi kí sơ thảo của ông (vì họ có quyền tự bảo vệ, tự thanh minh), và thêm vào đó, rất quan trọng, 
là những ý kiến khác của nhiều người thân, người quen biết với họ (nhất là đối với các nhân 
vật đã quá cố) và nhiều người đọc từ nhiều giới cấp, nhiều nơi chốn. Chúng ta cũng mong rằng, 
việc thu thập ý kiến phản hồi công khai, dân chủ ấy không chỉ do GS. Nguyễn Đăng Mạnh, mà do 
nhiều người đọc, nhiều kẻ sĩ, nhiều tòa soạn trong và ngoài nước khác nữa. Và không ai có 
quyền ngăn chận những ý kiến phản hồi ấy. Cuối cùng, GS. Nguyễn Đăng Mạnh có thể chỉnh 
sửa và hoàn tất hồi kí của ông, hoàn toàn theo ý ông một cách độc lập. Tôi hi vọng, tin tưởng 
GS. Nguyễn Đăng Mạnh không mị dân chủ, không uốn cong ngòi bút. Có điều, những ý kiến 
phản hồi cũng được in chung như là phụ lục của hồi kí, cho dù trái ngược với những gì ông viết. 
Có lẽ như thế là công bằng, dân chủ, công khai, lại điều hòa được quyền tự do, độc lập trước tác 
của người viết hồi kí và quyền tự thanh minh, tự nhận thức, tự phản tỉnh, tự định giá của người 
được đề cập đến trong hồi kí (có thể cả người không được đề cập đến một cách thiếu công bằng 
hoặc do ông không có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc). 

  

Tôi phỏng đoán và kính đề xuất như thế.  

 

Trần Xuân An 

-------- WebTgTXA. --------- 

Viết tại TP.HCM., 02 & 03-12 HB8 ------ Cập nhật: 10 : 41', 04-12-HB8. 

[*] Xem: Trần Xuân An -- "Mùa hè bên sông", chương 14 (>>>>> find on this page: Bác Hồ) .  
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Bài 2 

____________________________________________________ 

 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỚC HẾT PHẢI NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, GHI CHÉP 
ĐÚNG SỰ THẬT ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MỘT CÁCH TOÀN DIỆN, KHÔNG ĐƯỢC “XẤU 
CHE, TỐT KHOE” 

 

Trần Xuân An 

 

Nhìn thẳng vào sự thật lịch sử chính trị, sự thật văn học sử, sự thật về văn nghệ sĩ, kể cả văn 
nghệ sĩ hiện đang còn sống và sáng tác, là tiền đề cơ bản của nghiên cứu khoa học về sử, 
văn và họa. Nếu chỉ nói trong phạm vi các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, và nếu chỉ giới hạn trong 
phạm vi nghiên cứu tác phẩm của họ không thôi, thì đã là việc thường thấy, không có gì lạ. 
Nhưng nghiên cứu toàn diện (nhà văn – tác phẩm, họa sĩ – tác phẩm), cũng không phải là mới. 
Văn học sử xưa nay đều xác định đối tượng nghiên cứu là như thế: tiểu sử tác giả (thân thế, con 
người…) -- tác phẩm (tư tưởng, hình tượng nghệ thuật, thủ pháp thể hiện…). Nói theo GS. 
Nguyễn Đăng Mạnh: đối tượng nghiên cứu của ông là “nhà văn, tư tưởng và phong cách”. Vì thế, 
khảo sát một nhà văn, một nhà thơ (giới họa sĩ, ông chỉ đề cập đến một người vốn là bạn của 
ông), Nguyễn Đăng Mạnh đã thực hiện ghi chép một cách toàn diện con người ấy (phần “con”= 
hạ ngã = le ça, cũng như phần “người” = siêu ngã = le sur-moi, để tìm thấy con người = bản ngã 
= le moi [*]). Tôi cho rằng như thế là khoa học. Và đồng thời, tôi cũng phân vân: Thực sự các nhà 
thơ, nhà văn được (bị) GS. Nguyễn Đăng Mạnh đề cập đến có tệ hại như vậy hay không. Cũng 
có thể mỗi văn nghệ sĩ đều có một mặt tệ hại như thế thật, ấy là một phân số trong toàn bộ (toàn 
diện) con người thực chất của từng văn nghệ sĩ. Đó là mặt không có gì lạ (vì không trầm trọng 
lắm; quá lắm là có người vào nhà thổ, chơi gái ăn sương hay nghiêm trọng nhất là xúc 
xiểm, ‘đâm bị thóc, thọc bị gạo’). Họ như mọi người ở mọi ngành nghề, khu vực, miền đàng, 
đất nước, từ xưa đến nay. 

 

Tôi chưa bàn sâu đến mối tương tác biện chứng giữa lí tưởng thẩm mĩ, đạo đức (mĩ & thiện) 
cũng như trình độ nhận thức, học vấn, vốn sống (chân) trong tương quan với tác phẩm giấy 
trắng mực đen, với xã hội (người đọc), đặc biệt là mối quan hệ tương tác giữa 2 mặt đối lập là 
“con” (phần tệ hại trong đời thật văn nghệ sĩ) và “người” (lí tưởng thẩm mĩ, đạo đức) trong lao 
động sáng tạo để hình thành tác phẩm; và quá trình tương tác ấy giúp họ nâng cao tâm hồn, 
nhân cách trong đời thật của họ. So sánh cụ thể: Một nhà giáo, vì chức năng, sứ mệnh nghề 
nghiệp (mô phạm), vì áp lực xã hội, vốn rất cần thiết (từ phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp, láng 
giềng), họ phải sống tốt hơn so với con người bản năng của họ. Nếu cũng người ấy, làm nghề 
khác, anh ta sẽ sống tệ hơn. Văn nghệ sĩ chân chính cũng vậy, tuy văn nghệ sĩ có quyền thâm 
nhập thực tế trong giới hạn cho phép. Còn loại văn nghệ sĩ dâm ô đồi trụy, chủ trương viết 
một cách dâm ô đồi trụy, đồng tình, đồng lõa với dâm ô đồi trụy (cái tâm thấp thua hiện 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 7PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 8 

thực – bản năng con người và xã hội), thì ngược lại, họ càng dâm ô đồi trụy trong đời 
thực. 

 

Điều này tôi đã nói chuyện với TS. Trần Hoàng (Trần Hoàng Trần), trong buổi sáng đi dùng điểm 
tâm, cà phê với anh cách đây hơn một tuần. 

 

Một điểm nữa cần được lưu ý: Tôi hoàn toàn bác bỏ các thông tin về đời tư nhà thơ Hồ Chí Minh 
(vụ Hà Thị Xuân…) trong “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh”, cũng như trong các trang viết của Vũ Thư 
Hiên, Lữ Phương, và gần đây, trong tiểu thuyết “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương… [**] 

 

Hôm qua, tôi cũng chuyện trò với các bạn từ thời sinh viên của tôi, nhà giáo Ngô Thủ Lễ và nhà 
giáo - tác giả Nguyễn Chiến, về việc này.  

 

Tôi chứng minh và khẳng định: Tuyệt đại đa số chúng sanh chúng ta đều có hạnh phúc lẫn 
khổ đau vì bộ phận sinh dục bình thường. Nhà thơ Hồ Chí Minh không có hạnh phúc lẫn 
khổ đau về đời sống vợ chồng, vì bộ phận sinh dục của ông không thực hiện được chức 
năng của nó. Nói cho đúng, riêng về điểm này, nhà thơ Hồ Chí Minh không khổ đau, không 
hạnh phúc vì nhu cầu sinh dục, mà chỉ khổ đau vì bộ phận sinh dục bất thường và chỉ 
hạnh phúc nhờ được thanh thản (không bị nhu cầu sinh dục quấy rầy). Đó là do đột biến 
gène thể chất ở Hồ Chí Minh cũng như ở 2 người -- anh và chị -- của ông: ông Nguyễn Sinh 
Khiêm, bà Nguyễn Thị Thanh. Ba anh chị em đều không vợ, không chồng. Tôi nói gène thể chất, 
tôi không nói đến tính cách, thói quen, “phần nhiều do giáo dục mà nên”, do môi trường, xã hội 
mà tập nhiễm, hình thành). 

 

Nhà thơ Hồ Chí Minh là một con người tự bẩm sinh có bộ phận sinh dục không thực hiện được 
chức năng. Đó là một loại dạng thể chất cá biệt nhưng cũng không có gì lạ. Tôi không thần thánh 
hóa.  

 

Chúng tôi đã đưa ra, trao đổi nhiều chứng lí, nhưng không nêu ra ở đây một cách dài dòng, chỉ 
đề nghị lưu ý 3 điểm: 

 

1) Lí giải như thế nào về ông Khiêm, bà Thanh không vợ, không chồng? Hai người này đâu phải 
là linh hồn của cuộc kháng chiến! Riêng về chủ tịch Hồ Chí Minh, xét trong 4.000 năm lịch sử, 
không lãnh tụ kháng chiến nào không vợ, nên cũng không nhất thiết phải tạo ra một tấm gương 
như thế. Điều cần thiết là lãnh tụ có vợ một cách bình thường nhưng vẫn mẫu mực. 
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2) Miền Bắc và có thể cả nước lẽ nào không có một người xứng đôi vừa lứa với Hồ Chí Minh?! 
Ở các nhà chính trị, yêu khác với lấy vợ, thậm chí yêu khác với giải quyết nhu cầu sinh dục. Hồ 
Chí Minh, một người đầy nghị lực, có thể lấy một người phụ nữ để thỏa hai yêu cầu - điều kiện 
trên (lấy vợ một cách bình thường, giải quyết nhu cầu sinh dục), nhưng có thể quên đi tình yêu. 

 

3) Xin đưa ra một ví dụ tiêu biểu: Nếu ai có về Huế, xin ghé vào tiệm Bánh khoái Thượng Tứ 
tuyệt ngon, sẽ thấy có một gia đình có đến 3 chị em gái bị câm điếc, khá xinh đẹp, chỉ 1 cậu con 
trai là không câm điếc. Như vậy, tỉ lệ là 75%. Nhưng theo nhiều tài liệu y học, tỉ lệ này có đến 
100% (có nhiều nhà, 4/4 đều câm điếc). 

 

Về cuốn hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh, tôi thấy cần chốt lại 3 ý kiến như sau:  

 

Một là, bác bỏ những dòng ghi chép về vụ Hà Thị Xuân – Hồ Chí Minh – Trần Quốc Hoàn – Tạ 
Quang Chiến….  

 

Hai là, những ghi chép về các văn nghệ sĩ (Xuân Diệu, Hoàng Cầm, Hoài Thanh, Nguyễn Công 
Hoan, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô Hoài, Thanh Tịnh, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn 
Khải, Nguyên Ngọc, Hoàng Ngọc Hiến, Dương Thu Hương, Lưu Công Nhân, Hữu Thỉnh, Nguyễn 
Huy Thiệp, Trần Đăng Khoa …) đã thật sự xác thực hay chưa.  

 

Ba là, trên cơ sở phản hồi, xác minh, hoàn chỉnh ghi-chép-nghiên-cứu về nhóm văn nghệ sĩ ấy, 
chúng ta có thể xem đó là tư liệu văn học đúng nghĩa với tinh thần nghiên cứu khoa học: Nhìn 
thẳng vào sự thật, thực chất, toàn diện đối tượng nghiên cứu (con người nhà văn, tư tưởng và 
phong cách). 

 

Một điều cuối bài này: Sách nghiên cứu khác với sách giáo khoa trong nhà trường phổ thông 
(học sinh không nên tiếp xúc với phần tệ hại quá nhiều, khi chưa đủ bản lĩnh). Ngay trong sách 
nghiên cứu, người viết cũng cần phê và tự phê, chứ không thể đồng tình, đồng lõa, đánh đồng 
như nhau (‘cá mòi một lứa’) trước những khuyết, nhược điểm về nhân cách, đạo đức của nhà 
nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ (học giả, văn nghệ sĩ nói chung; con người nói chung). 

 

Tôi nhấn mạnh một ý chưa bàn sâu ở bài này: Người tiếp xúc thường xuyên với chân 
thiện mĩ, sáng tạo nên những hình tượng chân thiện mĩ, đã, đang và sẽ tự nâng cao tâm 
hồn, thanh tẩy, ngày mỗi thật - tốt - đẹp hơn. Cũng phải coi chừng khả năng sa ngã. 
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Ngoài ra, còn những hạn chế trong cuốn hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh, tôi không đề cập đến, vì 
nhiều người đã phản hồi khá kĩ. 

 

Trần Xuân An 

Viết tại TP.HCM., 8 : đến 9 : 42, ngày 15-12 HB8 (2008). 

__________________ 
 
 

[*] Các khái niệm này không đơn thuần theo Freud. Freud quá cực đoan, chỉ xoáy sâu vào 
Oedipus complex. 

 

[**] Chú thích thêm vào ngày 17-12 HB8: Ngoại trừ GS. Nguyễn Đăng Mạnh (tôi nghĩ là ông chỉ 
"tung quả bóng thăm dò dư luận"), còn Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Lữ Phương, Dương Thu Hương... 
thì đúng là những tác giả sa-đích (sadique, sadisme), ít ra là trong các trang viết có đề cập đến 
"Hà Thị Xuân"... 

  

Xem thêm: 02-12 HB8: Thông tin: Về "Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh":  

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-12 

 

 

Bài 3 

____________________________________________________ 

 

 

GS. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH LÀ MỘT NHÀ CẦM BÚT DŨNG CẢM, MẶC DÙ CÓ THỂ ÔNG CHỈ 
“TUNG QUẢ BÓNG THĂM DÒ DƯ LUẬN” , TRƯỚC KHI CHỈNH SỬA LẠI HỒI KÍ 

 

Trần Xuân An 
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Cho đến giờ phút này, tôi vẫn nghĩ như thế về GS. Nguyễn Đăng Mạnh. Và cũng đến khi gõ phím 
những dòng này, tôi rất mong được đọc trên báo chí chính thống những trang viết phản hồi, xác 
minh của những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và các nhà chính trị, các cán bộ chức cao quyền to có 
liên can trong hồi kí, hoặc thân nhân của họ. 

 

Riêng tôi, quả thật, không dám "cả gan đụng chạm" đến những nhân vật, những thế lực còn 
sống, hiện hành như vậy; lí do chính là bản tính tôi không thích như thế, và một lí do phụ khác, là 
bởi không có thế lực hậu thuẫn trong nước hay ngoài nước. Vả lại, tôi đã quá mệt mỏi, nhừ "đòn 
bẩn" của những tên nặc danh cùng dăm người hữu danh hạ cấp, sau khi tôi thực sự đi vào giảng 
dạy văn học ở trường phổ thông trung học, rồi nghiên cứu sử học nửa cuối thế kỉ XIX, lại nghĩ 
ngợi, khảo luận ít nhiều về lịch sử cổ đại, viết lách đôi điều về lịch sử hiện đại nước ta. Nói 
chung, chủ yếu tôi vẫn chỉ dám nghiên cứu về những sự kiện và những nhân vật lịch sử đã xưa 
xa, khuất bóng. Chỉ thế cũng đã quá khổ, ốm nhừ "đòn bẩn", hạ cấp (xem Wikipedia)!  

 

Cũng cần phải nói rõ hơn, trường hợp của tôi khác với trường hợp của GS. Nguyễn Đăng Mạnh: 
Chủ yếu tôi chỉ mạnh dạn phê phán Thiên Chúa giáo, Đàng Ngoài nửa sau thế kỉ XIX (các thực 
thể được xem như đã thuộc về quá khứ hay thuộc về giai đoạn quá khứ của chúng) và phê phán 
các nhà viết sử một cách sa-đích (sadique, sadisme) về giai đoạn ấy… Nói cụ thể hơn, mặc dù 
buộc lòng phải phê phán các nhà viết sử kiểu ấy (phần lớn đã chết), tôi cũng chỉ đề cập 
trên phương diện văn bản học thuật và đôi nét về hành trạng chính trị - xã hội của họ mà 
thôi. 

 

Do đó, đối với văn học, nhất là văn học hiện đại, nhất là hiện thời, tôi chỉ phê bình thơ (“Ngẫu 
hứng đọc thơ”), khảo luận (vài đề tài khác, cũng mới viết về Sơn Nam) và chỉ như thế. Trong 
chiều hướng tương lai, nếu có viết thêm về các mảng này, cũng chỉ theo trường phái nghiên 
cứu chủ yếu trên văn bản đã xuất bản với hình thức in giấy hay sách điện tử đã cố định (sách 
điện tử phải có bản vi tính gốc của chính tác giả để đối chiếu). Đặt ra đối tượng nghiên cứu là 
con người nhà văn (chính xác hơn là nhà văn chương, bao gồm nhà thơ, nhà lí luận – phê bình 
văn học) cùng lao động nhà văn chương hiện đại – hiện thời, như GS. Nguyễn Đăng Mạnh, thì 
chỉ chuốc khốn khổ vào thân. Sợ lắm. Sợ lắm. 

 

Thế mới biết, ở nước ta, nhà văn chương có chức sắc, chức quyền (chính trị, tôn giáo) 
hay chỉ là nhà văn chương phó thường dân đều không chấp nhận khoa học, không có tinh 
thần khoa học, đối với trường phái xác lập đối tượng nghiên cứu là con người nhà 
văn, gồm cả đối tượng nghiên cứu là loại hình lao động văn nghệ - học thuật hiện đại -
 hiện thời, chỉ muốn và chỉ thích loại khoa học ấy ở dạng nửa vời với “một nửa sự thật” [*].  

 

Bắt chước người xưa, đành buông ra lời cảm thán: Buồn thay!  

 

Vâng, buồn thay! ...  
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Tuy vậy, đây là lời kiên quyết của tôi: KHÔNG BAO GIỜ DÁM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ 
CON NGƯỜI NHÀ VĂN CHƯƠNG, VỀ LAO ĐỘNG VĂN NGHỆ -- HỌC THUẬT, HIỆN ĐẠI - 
HIỆN THỜI.  

 

Xin yên tâm. 

 

Thật ra, nghiên cứu con người nhà văn chương cùng lao động cầm bút của họ là một 
trường phái nghiên cứu rất cần thiết, ngoài việc bổ trợ cho các trường phái nghiên cứu 
khác, như nghiên cứu chủ yếu trên văn bản chẳng hạn, còn giúp cho nhà văn chương 
được chứng thực về quyền sở hữu trí tuệ đích thực, trong giai đoạn hiện nay. Chắc chắn 
với tác dụng tích cực về khía cạnh bản quyền này, nhà văn chương nào cũng muốn, trong 
đó có tôi. 

 

Trần Xuân An (WebTgTXA.) 

10:44, 17-15 HB8 (Bài này đã được TXA. sửa chữa vào lúc 8 - 9:45', 14:22' & 19:23', ngày 19-12 
HB8) 

  

[*] Chú thích thêm vào ngày 18-12 HB8 (2008): Tôi chỉ nói đến lượng thông tin trong "Hồi ký 
Nguyễn Đăng Mạnh".Về sắc thái biểu cảm của câu chữ trong hồi kí ấy, có nhiều người đã 
phê phán ("tiểu khí..."). Chính sắc thái tiểu khí ấy cũng đã khiến cho giá trị khách quan, khoa 
học của những lượng thông tin bị giảm sút. Nhưng GS. Nguyễn Đăng Mạnh đã lên tiếng trên một 
đài phát thanh ngoại quốc là ông chưa công bố; bản "bị" lưu hành trên mạng là ngoài ý muốn của 
ông! (Có thể đó là một cách nói khi "tung bóng thăm dò"?). Do đó, cuối cùng, phải chờ bản công 
bố chính thức sau khi cắt bỏ, bổ sung, sửa chữa của GS. Nguyễn Đăng Mạnh, mới có thể có cơ 
sở chính đáng để nhận định...  

 

Chú thích thêm vào ngày 19-12 HB8 (2008): Xin nhấn mạnh một lần nữa: Đối với những trang 
ghi-chép-nghiên-cứu về các nhà văn chương (và một họa sĩ) của cá nhân GS. Nguyễn Đăng 
Mạnh, chúng chỉ thực sự có giá trị tư liệu một khi đã được công bố tạm thời, và bản thân ông 
hay các tòa soạn đón nhận các phản hồi, xác minh, tự phản tỉnh của chính những người được đề 
cập đến hoặc thân nhân, bạn bè (đối với người quá cố), để rồi được tự tay ông chỉnh lí (cắt bỏ, bổ 
sung, sửa chữa). Bằng không, chúng sẽ trở thành một loại văn bản gây nhiễu, nguy hiểm, 
ngụy khoa học. Thiết tưởng cũng cần phân loại rõ hơn: Những ghi-chép-nghiên-cứu của cá 
nhân về người quá cố đã lâu hoặc loại văn bản như vậy được cá nhân ghi chép khi người được 
đề cập còn sống nhưng công bố sau khi người ấy chết, cho dù có phản hồi của thân nhân, bạn 
bè đương sự, vẫn không có nhiều giá trị lắm, thực chất vẫn đáng ngờ. 

 

THƯỞNG NGOẠN, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VĂN 
CHƯƠNG LÀ ĐỂ CÙNG NHÀ CẦM BÚT CHÂN CHÍNH 
VƯƠN TỚI CHÂN THIỆN MĨ VÀ CÙNG NHẮC NHAU 
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LUÔN LUÔN NUÔI DƯỠNG KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI ẤY. 
TRONG CHIỀU HƯỚNG ĐÓ, MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ 

THỂ MỖI NGÀY MỘT TIẾN GẦN ĐẾN CHÂN THIỆN MĨ 
HƠN. 

BẢN THÂN NHÀ CẦM BÚT KHÔNG PHẢI LÀ HIỆN THÂN 
CỦA CHÂN THIỆN MĨ. 

Trần Xuân An, 19-12 HB8 

  

 

 

 

 

Bài 4 

____________________________________________________ 

 

NHẬT KÍ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐỘC THÂN  

CỦA NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỒ CHÍ MINH 

 

Trần Xuân An 

Bản 18-02 HB9 -- 22-02 HB9 -- 25-02 HB9 ( 2009 ), có chỉnh sửa & bổ sung 

  

Thành thật cáo lỗi cùng quý người đọc về việc tôi đã chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần bài viết này, 
mặc dù về cơ bản, nội dung bài viết vẫn chỉ là một.  

Cho dù tư liệu còn thiếu thốn, đây vẫn là bản hoàn chỉnh cuối cùng. 

TXA. (17:10, 25-02 HB9). 

  

  

--- Đánh giá một con người, căn cứ vào mức độ cống hiến của người ấy cho dân tộc và nhân loại, 
chứ không phải căn cứ vào sự bình thường hay không bình thường của bộ phận nào đó trong cơ 
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thể. Người xưa thường nói "nhân bất thập toàn". Nhưng điểm tật về chức năng một bộ phận cơ 
thể của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh và anh chị ruột của Người chỉ minh định thể trạng hiền 
nhân thuần khiết bẩm sinh của họ, như nhân dân Nam Đàn, Nghệ An ca ngợi: "Nam Đàn sinh 
Thánh". Hồ Chí Minh là thánh nhân cần thiết phải xuất hiện trong tình hình đấu tranh cận - hiện 
đại, đặc biệt là đấu tranh về tôn giáo, ý thức hệ, trước các thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ ngày càng 
tinh vi, thâm độc. 

  

Bài viết này góp phần vào việc phê bình trong tinh thần dân chủ đối với cuốn "Hồi ký Nguyễn 
Đăng Mạnh" và phê phán tiểu thuyết "Đỉnh cao chói lọi" của nhà văn sa-đích Dương Thu Hương. 

  

--- Trong bài viết, khi phân tích tư liệu sấm kí "Nam Đàn sinh Thánh", tôi có đề cập đến giai đoạn 
lịch sử từ khoảng cuối thế kỉ mười bảy (XVII) đến khoảng cuối thế kỉ mười chín (XIX). 
Trong quãng thời gian lịch sử này, công lao của các chúa Nguyễn và những thành tựu nội trị, 
phương cách đối phó trước thách đố do tình thế chung của vương triều Nguyễn vẫn được khẳng 
định, đề cao, mặc dù tôi không viết thành câu chữ (bởi đã viết nhiều lần ở những bài khác, sách 
khác). Nhưng cũng không phải công lao, thành tựu và phương cách đối phó cùng tư thế đứng 
trước thách đố của thời thế ấy không ở trong bối cảnh "Đàng Trong - Đàng Ngoài" tại nước ta, 
và càng không phải ở ngoài toàn cảnh thế giới trước hiểm họa "truyền đạo" đi đôi với "tìm đất" 
của thực dân Phương Tây, Âu Mỹ... 

  

  

1. 

  

Nhật kí ngày 12-01 HB9 (2009)  

  

Cuộc sống độc thân trọn đời của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, từ mấy mươi năm trước, không 
một ai trên đất nước Việt Nam không biết. Cũng như vậy, nhiều người trên thế giới đã biết đến, 
như lâu nay chúng ta từng tiếp xúc với nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn. Và lòng ngưỡng mộ 
trong nước, ngoài nước về Hồ Chí Minh không vì thế mà suy giảm hay tăng lên. Nhưng trong 
thời gian gần đây, nhất là khi cuốn “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh” tung ra trên mạng toàn cầu, kế 
đến là xuất hiện tiểu thuyết “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương với bản điện tử và bản in 
giấy, vấn đề trở nên ồn ào đáng lưu ý.  

  

Tôi không muốn viết một điều gì về sử học, về người thật, việc thật, nếu không có đầy đủ tư liệu 
gốc, tư liệu khả tín trong tay. Những trang viết suy diễn, dựa vào những gì “nghe nói”, nghe kể”, 
chỉ tổ làm mất uy tín của người cầm bút mà thôi. 
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Trước đây, tôi đã từng đọc và suy ngẫm nhiều về một khổ thơ của Nguyễn Đình Thi, vốn được 
ông viết từ 1950, trước chiến thắng Điện Biên Phủ, và đã tái bản nhiều lần: 

  

“Nơi đây sống một người tóc bạc 

Người không con mà có triệu con 

Nhân dân ta gọi Người là Bác 

Cả đời Người là của nước non” 

  

(“Quê hương Việt Bắc” - 1950) 

  

Gần đây, tôi cũng tìm được trên một trang thông tin điện tử văn bản lá thư Hồ Chí Minh gửi bác 
sĩ Vũ Đình Tụng, bộ trưởng Bộ Thương binh – Cựu binh (từ 1947 đến 1959). Xin lưu ý rằng, đây 
là lá thư gửi cho một bác sĩ y khoa, tín đồ Thiên Chúa giáo, nguyên giám đốc Nha Y tế Bắc Bộ 
trước 1945 (lưu dung). Văn bản này chắc vẫn còn đươc lưu trữ; và hiện nay, hẳn rất thuận lợi để 
giám định khoa học thực nghiệm lá thư ấy (bản thủ bút). Nó là một văn bản thuộc loại tư liệu gốc, 
có giá trị khả tín cao nhất, chỉ sau những hồ sơ theo dõi sức khỏe của Hồ Chí Minh. Nhưng rất 
đáng tiếc là tôi chỉ được biết qua bản sao nguyên văn (1) hoặc lời dẫn như sau: 

  

“Cuộc đời Bác còn có gì đặc biệt? Trong thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng, Bác đã tự nhận là người 
không có gia đình và không có con nhưng “gia đình tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh niên 
Việt Nam”” (1). 

  

Những thông tin đó không có gì mới. Như đã nói, toàn dân và thế giới đều biết. Vấn đề là từ chỗ 
chúng ta hoàn toàn tin tưởng, nay bỗng thấy nên kiểm tra lại sự tin tưởng của chúng ta, trước 
những cuốn sách chứa đựng những điều trái ngược, mặc dù chúng cũng cũ mèm nhưng gây 
nhiều chấn động bởi phương tiện truyền thông hiện đại.  

  

Tôi lại tiếp tục tìm kiếm, và tìm thấy những bài sấm kí quá quen thuộc, đã khắc vào trí nhớ tôi từ 
gần 30 năm trước, hồi tôi còn dạy học ở một vùng rừng khai hoang. Chúng thuộc loại tư liệu dân 
gian, sấm kí (không thuộc loại sử liệu có giá trị khả tín cao) rất phổ biến ở Nghệ An và trên toàn 
quốc: 

  

“Đụn Sơn phân giái (:giới) 

Bò Đái thất thanh 
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Thủy đáo Lam Thành 

Nam Đàn sinh (:sanh) Thánh” 

  

(dịch nghĩa: 

  

Núi Đụn nứt hai [: chia ranh giới] 

Bò Đái mất tiếng 

Nước lụt đến Lam Thành 

Nam Đàn sinh ra thánh nhân).  

  

Thử tìm hiểu lại bài sấm kí này, trước hết, về hiện tượng thiên nhiên được miêu tả. 

  

Theo báo điện tử Vĩnh Phúc (bài của Mai Hiên): “Núi Đụn chính là núi Hùng Sơn ở phía tây 
huyện Nam Đàn. Năm 722, Mai Thúc Loan (tức là vua Mai Hắc Đế) xây dựng kho quân lương ở 
trên núi để chống giặc Đường nên gọi là Núi Đụn. Khe Bò Đái (tên gọi trong dân gian) chảy từ 
vách đá dựng đứng ở Rú Kia (còn gọi là Cơ Sơn), nước chảy ồ ồ và tung bọt trắng xóa. Trong 
một trận động đất, núi Đụn bị phân đôi, khe Bò Đái cũng bị rạn nứt, nước chảy nhưng bị thẩm 
thấu lan toả nhiều vào lòng đất đá nên không phát ra tiếng ồ ồ như trước” (2). 

  

  

                                       

 

Xem bản đồ và thông tin ở cuối bài 

  

Bây giờ, chúng ta thử ngẫm nghĩ các từ ngữ, hình ảnh. 
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“Phân giái” còn có dị âm là phân giới và ở một dị bản là phân giải. Chữ giới có âm khác là giái, 
giái hợp vần với chữ đái ở câu dưới hơn. Còn “phân giải”, nghĩa đen là tách ra, tan rã, nhưng 
trong Hán văn cũng như trong tiếng Việt đều dùng với nghĩa là phân trần, giải thích, hòa giải; 
riêng trong ngành hóa học, dùng với nghĩa phân tích, hóa phân (3). “Thất thanh” (trong tiếng Việt) 
còn có nghĩa là tiếng kêu thảng thốt, kinh ngạc, đến mức kêu không thành tiếng, như trước một 
trận động đất dữ dội chẳng hạn. 

  

Lam Thành là tên khác của núi Hùng Sơn. Nhiều dị bản không có câu thứ 3 này, nhưng theo tôi, 
câu thứ 3 này vừa hợp với thể thơ (4 câu), vừa miêu tả thêm về lưu lượng và dung lượng của 
nguồn nước lũ lụt phi thường.  

  

Hình ảnh thơ nổi bật và tạo ngay ấn tượng cho người đọc là các biểu tượng âm dương (sông 
núi); dùng hình tượng núi non, suối khe để miêu tả sinh thực khí (linh vật linga, yoni; nõn 
[nõ], nường) của trời đất.  

  

Địa danh “Bò Đái” (chữ Nôm) lại là cách so sánh ngầm (ẩn dụ) có tính cụ tượng, trực quan sinh 
động. Trong ngữ cảnh này, người đọc nhận ra hình tượng Bò thần Nandin [Nandi], biểu tượng 
của thần Hủy diệt và Sáng tạo Shiva (Isana): quyền lực và sinh nở, trong tôn giáo Bà La Môn 
(tiền thân của tôn giáo Hindu [Ấn Độ giáo]).  

  

Cả cụm hình tượng ở 3 câu 1, 2 và 3 vừa thể hiện sự thiêng liêng (thánh hóa) vừa cho người 
đọc cảm nhận trần tục (thậm chí vật hóa), để đi đến câu kết (câu 4), thể hiện hiện tượng siêu 
phàm: “Nam Đàn sinh Thánh” — thánh nhân thường được hiểu là thuần khiết tuyệt đối (không vợ 
không chồng). Đây là một cách tôn vinh theo phong cách sấm kí, ngôn ngữ dân dã.  

  

Nếu không chấp nhận cách giải mã nghệ thuật này, sẽ không hiểu vì sao lại sử dụng địa danh 
“Bò Đái” trong khi nó có tên khác trang nhã hơn: Vũ Nguyên; và cả câu 2 có thể là: “Nguồn Vũ” 
thất thanh hay Vũ bộc thất thanh.  

  

Thử đọc cả câu 1, câu 2 theo cách đó:  

  

“Hùng Sơn [Hùng Lĩnh?] phân cốc,  

Vũ bộc thất thanh”  

  

(Núi Hùng chia hang,  
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Thác Vũ mất tiếng).  

  

“Bò Đái” rõ ràng có chức năng nghê thuật là một nhãn từ (nhãn tự: chữ mắt)! Xin nhớ là “Đại 
Nam nhất thống chí” đã ghi rõ là suối Vũ Nguyên còn có tên thường gọi là khe Bò Đái, và nguyên 
văn trong sách: “Ngạn ngữ có câu: “Bò Đái thất thanh’” (4). Đó là một câu không phải thuộc loại 
đã bị thay đổi, sửa chữa.  

  

Ngoài ra, việc không dùng địa danh Hùng Sơn (hay Hùng Lĩnh?) mà dùng địa danh núi Đụn (đụn 
thóc, gạo…: quân lương thời Mai Hắc Đế [gốc Chăm?]), trong ngữ cảnh nhất định này, còn gợi 
cho người đọc ý niệm ước muốn phồn thực, với nghĩa cụ thể là thực phẩm dồi dào (không chỉ 
sinh con đẻ cháu đông đúc mà còn no ấm). 

  

Thánh nhân (thuần khiết) ra đời từ ước vọng ấm no, hạnh phúc, sum vầy. Phải là bậc thánh nhân 
(thuần khiết) như thế mới cứu được đất nước, lo được cho nhân dân như ước vọng ấy. Phải 
chăng đó là ý tưởng xuyên suốt và bao trùm bài tứ tuyệt tứ ngôn sấm kí dân dã trên (vốn xuất 
hiện vài ba trăm năm trước đây)? 

  

Là con người, cho dù là Phật, Chúa, Tiên, Thánh, tất cả đều được sinh ra từ sinh thực khí (linga 
[nõn / nõ] - yoni [nường], riêng yoni [nường] bao gồm cả hai bầu sữa của người mẹ). Vì vậy, khi 
thánh thiêng hóa, vật thiêng hóa sinh thực khí, đồng nhất hóa sinh thực khí với núi non, sông 
suối quê hương, là đã tôn vinh, tôn vinh trong niềm ước vọng, về một Thánh nhân sẽ ra đời, cứu 
dân, cứu nước hay tế độ chúng sinh. 

  

Điểm cuối, xin minh định rằng, nguyên văn bài sấm kí dân dã trên đúng y như thế. Chính vì sững 
sờ bởi địa danh “Bò Đái”, được dùng như nhãn từ, nên tôi thử đưa ra một cách giải mã dựa trên 
tín ngưỡng tôn thờ sinh thực khí thánh thiêng hóa của người Chăm (theo đạo Bà La Môn [Hindu, 
Ấn Độ]) và ở nhiều vùng khác tại Bắc Bộ, Trung Bộ nước ta (hiện vẫn còn tín ngưỡng nõn 
nường thánh thiêng hóa hoặc đang ảnh hưởng như một nếp văn hóa vô thức). Đây chỉ là một 
cách giải mã thử nghiệm, nếu có gì sơ suất, xin niệm tình lượng thứ. 

  

Tôi thấy mình nên ngừng lại, nhưng rồi không thể không tìm hiểu thêm. 

  

Cũng từ báo điện tử Vĩnh Phúc: “Theo thuyết phong thuỷ trong dân gian ở vùng Nam Đàn vẫn 
truyền tụng câu: “Bạch tượng uyển hồ, Hồ trung nhất huyệt, nhất đại đế vương” (nghĩa là ở trên 
con voi trắng trong xứ Ao Hồ có một huyệt đạo, phát làm vua một đời)” (2). 

  

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 18PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 19

Liệu tác giả Mai Hiên viết và chép đã đúng chưa? Tôi giở sách để tra cứu.  

  

Theo “Đại Nam nhất thống chí” (tập 2, sđd.), ở Nghệ An có một gò đất gọi là Gò Hồ. Phải chăng 
Uyển Hồ chính là Gò Hồ này? Uyển, theo chữ Hán, là khu vườn hoặc là nơi có cây cối xanh tốt; 
“Uyển Hồ” là địa danh theo kết cấu tiếng Việt, như Thành Vinh, Thành Hà Nội, Thành Huế? Vì 
không có bản chữ Hán trên tay để mở từ điển tra lại mặt chữ, tôi nghĩ, chắc hẳn không phải 
“uyển”, mà là “uyên”: vực sâu; Uyên Hồ (kết cấu theo Hán ngữ): xứ Hồ có vực sâu (vì bài báo 
vừa dẫn đã đưa ra câu dịch nghĩa, trong đó có địa danh là Ao Hồ)? Nhưng chắc chắn hơn, “bạch 
tượng uyển hồ” (con voi trắng – hồ nước ở khu đất tươi tốt) chỉ là tên gọi một dạng thế đất tốt để 
làm huyệt mộ, theo thuật địa lí - phong thủy?    

  

Nhưng điều cần chú ý hơn là câu cuối: “Nhất đại đế vương”. Theo ngữ nghĩa, câu nói theo thuyết 
phong thủy này không nhằm nói đến chế độ dân chủ. Chế độ dân chủ không theo lệ phong kiến 
cha truyền, con nối. Chắc hẳn câu sấm chỉ nói đến vị thánh thuần khiết (không vợ con) của Nam 
Đàn: Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

  

Quay lại với bài sấm, như bài báo “Lời sấm đất Nam Đàn” trên Trang thông tin huyện Nam Đàn, 
Nghệ An (5), câu thứ 4 của bài sấm vừa được đề cập ở phần trên là “Song Ngư thủy biển 
(:thiển)”, về sau được các nhà nho cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX sửa lại là “Nam Đàn sinh 
Thánh”. 

  

Theo đó, chúng ta có thể thấy rằng, cả bài sấm đã được phân tích ở trên và câu nói theo thuyết 
phong thủy vừa bàn đến, đều nhắm đến Nguyễn Ái Quốc (chủ tịch Hồ Chí Minh về sau). Ngay 
Phan Bội Châu cũng nghĩ như vậy. 

  

Thực ra, tôi không bao giờ mê tín vào loại sấm kí, phong thủy ở góc độ huyền bí. Nếu thuật 
phong thủy vẫn còn có giá trị là ở phương diện thẩm mĩ, nó có thể giúp ta chọn được cuộc đất 
đẹp, thì sấm kí còn có giá trị chăng là ở chỗ phán đoán được xu thế thời đại, gồm xu thế chính 
trị, kinh tế, quân sự, mà thường một người ưu thời mẫn thế có thể tổng hợp thông tin, đưa ra lời 
ước đoán khá chính xác (tuyệt nhiên không có chút nào huyền bí trong đó). Trong trường hợp 
bài sấm cũng như câu nói theo thuyết phong thủy trên, chúng ta còn rút ra được một lượng thông 
tin là sự ghi nhận thực tại nhãn tiền chứa đựng trong chúng nữa. Nói giản đơn hơn, người ta 
thấy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thuần khiết (không vợ không con) nên người ta sửa chữa 
sấm kí, câu nói theo thuyết phong thủy lại cho phù hợp. Thế thôi. Ngoài ra, cũng có người dựa 
vào sự đồng âm Hán – Việt, cho rằng sau khi ông Nguyễn Sinh Khiêm cải táng di cốt mẹ là bà 
Hoàng Thị Loan ở xứ Gò Hồ này, nên Nguyễn Ái Quốc (già Thu) lấy họ Hồ; còn tên ghép Chí 
Minh là để nhớ ơn Hầu Chí Minh, khi bị giam tù tại Trung Quốc (1942-1943); nhưng có thể đây 
chỉ là sự suy diễn hoặc ngẫu nhiên, tuy hợp lí hơn giả thuyết nguyên gốc họ Hồ làng Quỳnh Đôi 
trong tiểu thuyết “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng. 
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Ở đề mục này, tôi muốn khai thác bài sấm kí và câu nói theo thuyết phong thủy trên về phương 
diện ghi nhận sự thật về Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh theo cách sửa 
chữa câu chữ cho phù hợp như vừa trình bày. 

  

Rốt lại, với tư liệu thuộc loại cần tra cứu kĩ, vốn có trong trí nhớ và trên mạng toàn cầu, đáng tin 
cậy nhất vẫn là hai tư liệu dưới đây: 

  

1) Tư liệu gốc: Thư Hồ Chí Minh gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng (1). Cần tìm ra bản gốc ở Bảo tàng 
Cách mạng Việt Nam và tiến hành giám định thực nghiệm văn bản này.  

  

2) Tư liệu thứ cấp: Khổ thơ Nguyễn Đình Thi, viết năm 1950, đã xuất bản và tái bản nhiều lần.  

  

Tìm hiểu (không thể nói là nghiên cứu) với những tư liệu như vậy, thật không yên tâm chút nào. 
Thế mà có người dám viết bừa đến mấy trăm trang sách, không viện dẫn được một nguồn tư liệu 
nào! Thật đáng sợ. 

  

  

2. 

  

Nhật kí ngày 10-02 HB9 (2009): 

  

Sau Tết Nguyên đán vừa rồi, nhân đọc một mẩu tin về Lễ hội Vua đen Mai Hắc Đế (Mai Thúc 
Loan), tôi lại giở sách để suy ngẫm thêm và suy ngẫm trên cơ sở tư liệu chứ không phải suy diễn 
kiểu bá vơ như Dương Thu Hương hay ghi chép sơ khởi những “nghe nói”, “nghe kể” của GS. 
Nguyễn Đăng Mạnh. 

  

“Đại Việt sử kí toàn thư” ghi: 

  

“Nhâm tuất, [722], (Đường, Huyền Tông, Long Cơ, Khai Nguyên năm thứ 10). [...] Mai Thúc Loan 
chiếm giữ châu, xưng là Hắc đế, bên ngoài liên kết với người Lâm Ấp, Chân Lạp, số quân nói là 
30 vạn” (6). 
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“Đại Nam nhất thống chí” do Quốc sử quán triều Nguyễn ghi nhận:  

  

“Đền Mai Hắc đế: ở địa phận xã Hương Lãm, huyện Nam Đường. Thần họ Mai, tên Thúc Loan, 
mặt sắt, mình đen, hình dáng hùng vĩ, nhiều người tin tưởng vui theo. Bấy giờ nước ta 
thuộc nhà Đường, khoảng niên hiệu Khai Nguyên, Quang Sở Khách làm đô hộ An Nam, chính 
lệnh tham bạo, dân không chịu nổi, nhiều người phải trốn vào rừng làm việc trộm cướp. Thúc 
Loan bèn dấy quân ở Hoan Châu, những người trộm cướp ở các quận đều hàng phục, bèn liên 
kết với các nước Lâm Ấp và Chân Lạp, số quân có đến 30 vạn, chiếm cứ Giao Châu mà xưng 
đế, đóng ở thành Vạn Yên (Sa Nam). Nhà Đường sai nội thị là Dương Tư Húc đem quân sang 
đánh, vua bèn rút quân đến đóng ở núi Hùng Sơn. Khi mất, táng ở phía nam núi đất, người địa 
phương lập đền thờ” (7). 

  

Một lần nữa, tôi thử tìm kiếm trên mạng toàn cầu qua Google:  

  

Đây rồi, báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng: Người đọc Lương Thị Thu Cúc (Bình Định) đặt câu hỏi 
(trích): “Tại sao có các địa danh nôm na như: khe Bò Đái?”. 

  

Nhà nghiên cứu Lê Trung Hoa trả lời: “Một trong những đặc điểm của các địa danh do người 
bình dân đặt là tính nguyên sơ, dân dã.  

  

[…] 

  

Còn Bò Đái là tên khe núi tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, được ghi nhận trong Sổ tay 
địa danh Việt Nam của Đinh Xuân Vịnh (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002). Bò Đái là một địa 
danh thuần Việt nhưng gốc Tày, Nùng, nguyên dạng là Bó Đảy. Bó: nguồn nước, Đảy: nứa tép. 
Bó Đảy là nguồn nước có nhiều cây nứa tép (Hoàng Văn Ma, Địa danh vùng Tày Nùng trong 
Những vấn đề ngôn ngữ học, Viện Ngôn ngữ học xuất bản, 2002, tr.202-213). 

  

Như vậy, vì Bó Đảy gần âm với Bò Đái, người Kinh đã dùng từ tổ có sẵn trong tiếng Việt để phiên 
âm” (8). 

  

Tôi không đồng ý với nội dung trả lời này. 
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Địa danh phần lớn đều có dấu vết văn hóa, gồm cả văn hóa vô thức. Cũng cần lưu ý là có nhiều 
nền văn hóa, nguồn văn hóa đan xen, chồng lớp lên nhau (Việt cổ – Tày Nùng – Chăm – 
Kh’Mer…). Cơ sở cổ sử thời Vua đen Mai Hắc Đế cho thấy là vùng đất Nam Đàn (Nghệ An) có 
sự giao lưu văn hóa giữa Việt cổ và Lâm Ấp (Chăm-pa), Chân Lạp (Kh’Mer).  

  

Dẫu sao, sự ổn định lâu đời của địa danh Bò Đái, không những trên cửa miệng người dân mà cả 
trong sử sách, cũng là sự lựa chọn của người Việt địa phương.  

  

Phải chăng sự lựa chọn này cũng do văn hóa vô thức (nõn nường, linga - yoni, Shiva – Bò thần 
Nandin) chi phối? Hoặc giả, nguyên do trực tiếp chỉ là ấn tượng trực quan sinh động của khe 
nước chảy mạnh từ vách núi, trông như con bò đang đứng đái mà thôi, chứ chẳng phải có nguồn 
gốc địa danh Tày Nùng gì cả. 

  

Vấn đề là ngữ nghĩa của địa danh thuần Việt Bò Đái và hình tượng so sánh con bò đang đứng 
đái, trong một bài sấm kí nghiêm túc, nói về sự đản sanh của một vị thánh. Thật sự không ai dám 
đùa bỡn với sự đản sanh đó. Đành rằng có một số địa danh có thể được đặt ra với sự tinh 
nghịch dân dã, nhưng khi đưa vào bài sấm kí nghiêm túc mà không dùng tên chữ “Vũ Nguyên” 
(Nguồn Vũ), lại dùng “Bò Đái”, hẳn có một dụng ý nhất định. 

  

Nội dung cả bài sấm kí 4 câu là nói đến sự rung chuyển long trời lở đất của thế cuộc, là cơn trở 
dạ dữ dội của non sông đất nước Nam Đàn và của nguyên khí âm - dương vũ trụ khi sinh nở ra 
vị thánh nhân. Toàn cảnh gợi đến Shiva (hiện thân là Bò thần Nandin), vị thần Hủy Diệt và Sáng 
Tạo. 

  

Nhưng hiện tượng long trời lở đất, cơn trở dạ của non sông đất nước Nam Đàn và của nguyên 
khí âm – dương vũ trụ ấy đã diễn ra từ vài ba trăm năm trước ngày Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí 
Minh) được sinh ra đời vào năm 1890. Cuốn “Nghệ An ký” của Hoàng giáp Bùi Dương Lịch, 
người Hà Tĩnh, viết vào cuối thế kỷ 18 (5), sách “Đại Nam nhất thống chí” (4) và bài báo “Lời sấm 
đất Nam Đàn” trên Trang thông tin huyện Nam Đàn, Nghệ An (5) cho chúng ta biết điều đó. 
Nguyên văn từ bài báo: “Cách ngày nay khoảng trên dưới 300 năm, núi bỗng nhiên nứt ra làm 
đôi, vết nứt dài đến mấy trăm mét và sâu đến dăm, bảy chục mét” và “khe Bò Đái mất tiếng đã từ 
lâu, cách ngày nay ít nhất cũng trên 200 năm”. Bài báo “Lời sấm đất Nam Đàn” cho biết thêm: 
“Còn 2 câu sau “Thủy đáo Lam Thành, Song Ngư thủy thiển” thì cũng đã rõ. Vào thời Tự Đức, 
nước lũ sông Lam đã cuốn mất làng Triều Khẩu thuộc huyện Hưng Nguyên và nước sông Lam 
đã chảy đến chân núi Lam Thành (rú Thành), còn 2 đảo Ngư là hòn Son và hòn Mực ở Cửa Hội 
thì nước ở đây ngày một cạn dần, bãi bồi nổi lên trước ngày một lớn và rộng ra” (9). 

 

Theo đó, người đọc chúng ta nhận thấy từ thời điểm hiện tượng long trời lở đất, cơn trở dạ của 
non sông đất nước và của nguyên khí âm – dương vũ trụ ấy đã diễn ra cho đến khi Nguyễn Sinh 
Cung chào đời cũng khoảng 200 năm (lúc núi Đụn nứt đôi), khoảng 100 năm (lúc khe Bò Đái tắt 
tiếng), khoảng 50 năm (trận bão lụt khủng khiếp). Đây là thời gian sấm kí, huyền thoại nhưng 
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cũng là thời gian lịch sử. Nếu lấy 1890 trừ đi 200 hoặc 100 hoặc 50, chúng ta sẽ áng chừng 
được thời điểm diễn ra hiện tượng long trời lở đất của thế cuộc, cơn trở dạ của non sông đất 
nước, nguyên khí vũ trụ khởi đầu từ cuối thế kỉ mười bảy (XVII), cuối thế kỉ mười tám (XVIII) và 
giữa thế kỉ mười chín (XIX)... 

  

Đó là các thời đoạn nào trong lịch sử nước ta và thế giới? Ở nước ta, ấy là thời đoạn diễn ra 
Trịnh – Nguyễn phân tranh và phong trào Tây Sơn, đồng thời cũng là quãng lịch sử Thiên Chúa 
giáo và thực dân Pháp thực sự can dự vào diễn biến cùng những biến cố trên đất nước, đặc biệt 
là sự phân liệt “lương – giáo”, mầm mống của vết thương Bến Hải chia cắt Tổ quốc về sau... 
Trên thế giới, phải chăng đó là thời đoạn chủ nghĩa thực dân Phương Tây đã và đang tiến hành 
“truyền đạo” kết hợp với “tìm đất” như nhận định của Trần Trọng Kim, tác giả “Việt Nam sử lược”. 

  

Thời gian cưu mang, trở dạ rồi sinh nở ra một thánh nhân, theo sấm kí – huyền thoại – lịch sử là 
thế đó.  

  

Bây giờ, chúng ta quay lại với hình tượng Shiva (hiện thân là Bò thần Nandin), vị thần Hủy Diệt 
và Sáng Tạo. 

  

Vấn đề khốc liệt từ cách giải mã này là đưa đến sự mâu thuẫn văn hóa trong tiếp nhận của 
người đọc. Có biết bao nhiêu phong tục, tập quán, nếu người thuộc nền văn hóa X, không thể 
hiểu nổi văn hóa Z; và ngược lại. Nhưng nếu chúng ta thấy được linga - yoni, nõn - nường vốn là 
biểu tượng nguyên sơ, hồn nhiên tối cổ đã được biểu trưng hóa thành âm - dương (Kinh Dịch) 
rồi trừu tượng hóa thành quy luật mâu thuẫn - thống nhất (biện chứng pháp), sẽ hóa giải được 
sự xung khắc khốc liệt vừa nói, và tìm ra mẫu số chung của nhân loại. Mẫu số chung của nhân 
loại còn thể hiện ở tín ngưỡng vật tổ (totem): Bò thần (Ấn), Chó ngao (Anh), Gà trống (Pháp), 
Chim Lạc, Rồng - Tiên (Việt - Kinh)…  
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Từ biểu tượng Yoni - Linga đến biểu trưng Âm - Dương 

TXA. bổ sung kí hiệu vật lí học hiện đại: Âm ( - ) , Dương ( + ) 

Bấm vào đây: ảnh lớn, rõ nét hơn 

  

Nếu với nhãn quan văn hóa khác, chúng ta còn thấy trong thiền học cũng có những công án có 
cách diễn đạt phá chấp khốc liệt như vậy, chẳng hạn, khi được hỏi “Phật tính” là gì, câu trả lời là 
“càn thỉ quyết” (que cứt khô) (10). 

  

Tuy vậy, tôi vẫn trích dẫn câu trả lời của nhà nghiên cứu Lê Trung Hoa trên báo điện tử SGGP. 
(30/08/2006) để tham khảo thêm, dè chừng sự giải mã khiên cưỡng bài sấm kí có địa danh ấy. 

  

Nhân đây, cũng xin nói thêm ít dòng về “Nam Đàn sinh (sanh) Thánh”. Dẫu sao, bài sấm kí này 
cũng mang phong cách dân gian, xuất hiện và định hình trong bối cảnh tư tưởng tôn giáo, tín 
ngưỡng chiếm ưu thế.  

  

Hồ Chí Minh (Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc) lại là một lãnh tụ cộng 
sản, cho dù là một lãnh tụ cộng sản Việt Nam, Châu Á, vốn xuất thân từ một gia đình Nho học 
(”kính quỷ thần nhi viễn chi”: tôn kính quỷ thần nhưng nên xa lánh quỷ thần). Là người cộng sản, 
Hồ Chí Minh dĩ nhiên phê phán “chủ nghĩa khổ hạnh kiểu thầy tu” (cụm từ như một thuật ngữ), 
mà đề cao lối sống bình thường, có vợ có chồng nhưng mẫu mực. Là người xuất thân từ gia 
đình nhà nho, chắc hẳn đối với Hồ Chí Minh việc có con nối dõi tông đường là không thể xem 
nhẹ (“bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại”: tội bất hiếu có ba loại, mà không có con nối dõi là tội lớn 
nhất) (11). Truyền thống lịch sử Việt Nam cũng không có minh chủ, lãnh tụ nào không vợ con 
(ngoại trừ Phạm Sư Ôn, một tu sĩ Phật giáo thời cuối Trần, đầu Hồ). Nhiều lãnh tụ cộng sản khác 
cũng vào sinh ra tử nhưng đều lập gia đình riêng, mặc dù có thể thời gian sống với vợ con không 
nhiều. Chính Hồ Chí Minh cũng tự nhận khuyết điểm của mình là không lấy vợ (và khuyết điểm 
thứ hai là nghiện thuốc lá), có nghĩa là Hồ Chí Minh không bao giờ đề cao lối sống trọn đời 
độc thân. Khi xem việc không lấy vợ là khuyết điểm thứ nhất của đời mình, Hồ Chí Minh tự biết 
bản thân Người, riêng về khía cạnh này, không phải là điển hình lí tưởng (hình tượng 
chuẩn mẫu) theo nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và Nho giáo.  

  

Từ những chứng cứ đó, chúng ta nên hiểu thánh nhân ở bài sấm kí trên là thánh nhân bẩm sinh.  

  

Cuối cùng, tôi tự tạm thời kết luận với một sự yên tâm đáng kể: 
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ANH HÙNG DÂN TỘC HỒ CHÍ MINH CÓ MỘT ĐỜI SỐNG RIÊNG TƯ GIẢN DỊ VỚI THỂ 
TRẠNG HIỀN NHÂN THUẦN KHIẾT BẨM SINH, KHÔNG THỂ NGHI NGỜ. 

  

Đó là điều tôi muốn thể hiện ở những trang nhật kí này. Dẫu sao, đây chưa phải là một bài 
nghiên cứu như những bài thuộc thể loại này, tôi từng viết. 

  

  

 Trần Xuân An 

15: — 16:31, 10-02 HB9 

  

(Có sửa chữa một ít chữ, bổ sung vài dòng và viết thêm đoạn cuối, : 8:20 — 9:19& 15:40, 11-02 
HB9; 8:10, 12-02 HB9; 8:46, 13-02 HB9 ) 

Viết nhân ngày Lễ hội Vua đen Mai Hắc Đế tại Nam Đàn, Nghệ An năm nay, Rằm tháng Giêng, 
Kỉ sửu HB9. 

  

(Xem chú thích ở bên dưới bảng này) 

  

  

SÁU (06) CỨ LIỆU CHÍNH CỦA BÀI VIẾT NÀY: 

 

1. "Tôi không có gia đình, cũng không có con cái"  

2. "Người không con mà có triệu con" 

3. "Nam Đàn sinh Thánh" 

4. "Nhất đại đế vương" 

5. Hồ Chí Minh thừa nhận việc không có vợ con là khuyết điểm thứ nhất của cuộc đời 
Người. Nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và Nho giáo không đề cao "chủ nghĩa độc thân", 
"chủ nghĩa khổ hạnh kiểu thầy tu". 

6. Anh chị ruột của Bác Hồ (bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm) cũng không 
có chồng, có vợ và con cháu ruột. Đó là sự thật tuyệt đối đến mức 100%. 
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TRONG ĐÓ, BỐN (04) CỨ LIỆU 1, 2, 5 & 6 LÀ CĂN BẢN 

  

  

_________________________ 

  

(1) Nguyên văn lá thư được viết với ngôn từ ngoại giao, tôn giáo vận (gọi bác sĩ Vũ Đình Tụng 
bằng “ngài”…). Tôi nhấn mạnh câu cần lưu ý: 

  

"Gửi bác sĩ Vũ Ðình Tụng, 

  

Thưa ngài, 

  

Tôi được báo cáo rằng: Con giai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ Quốc. 

  

Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của 
tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một 
đoạn ruột. 

  

Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm 
rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ Quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh 
thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam. 

  

Họ là con thảo của Ðức Chúa, họ đã thực hiện cái khẩu hiệu: Thượng đế và Tổ Quốc. Những 
thanh niên đó là anh hùng dân tộc. Ðồng bào và Tổ Quốc sẽ không bao giờ quên ơn họ. 

  

Ngài đã đem món của quý báu nhất là con của mình, sẵn sàng hiến cho Tổ Quốc. Từ đây chắc 
ngài sẽ thêm ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà thì linh hồn cháu ở trên trời cũng 
bằng lòng và sung sướng. 
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Tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn ngài, và gửi ngài lời chào thân ái và quyết thắng. 

  

Tháng 1 năm 1947 

Hồ Chí Minh 

  

Nguồn: http : // hodovietnam . vn / index. php? option= com_ content & task= view&id= 474& Ite 
mid= 30 & các nguồn khác: Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Lãnh đạo – net, Tuổi Trẻ online… 

http: // fpe. hnue .edu. vn / index. php? Showpost = 1190 

http : // lanhdao. net / vn/ hautruong / chinhkhachvn / 120707 / index. aspx 

  

(2) Nguồn: tác giả Mai Hiên, bài “Lịch sử và huyền thoại mộ bà Hoàng Thị Loan”, báo Vĩnh Phúc, 
07:41:13, 15/05/2008.  

http : // baovinhphuc . com . vn / front-end / index. Php ?type= ARTICLE & fuseaction = 
DISPLAY_ SINGLE_ ARTICLE & article_ id= 6790& website_id =1&channe l_id= 401 & parent_ 
channel _id= 412 & hide_ channel =0 

  

Đại Nam nhất thống chí, bản dịch, tập 2, Nxb. Thuận Hóa, 1992, tr. 156 và 158 xác định: núi 
Hùng Lĩnh chính là nơi có vệ Vạn An, còn dấu vết lũy cũ của Mai Hắc Đế và miếu thờ ông, và 
rào Gang (Găng?) được ghi là sông Cương; nên chắc chắn Hùng Lĩnh chính là núi Đụn. Cũng 
sách này, ghi rõ núi Hùng Sơn chính là núi Lam Thành hay còn có tên khác là núi Đồng Trụ, 
núi Tuyên Nghĩa, núi Nghĩa Liệt.  

  

Đại Nam nhất thống chí, bản dịch, tập 2, Nxb. Thuận Hóa, 1992, tr.157: 

  

“Núi Đại Huệ: ở cách huyện Nam Đường [Nam Đàn – TXA. chua thêm] 54 dặm về phía 
đông, hình núi như quả chuông úp, trên đỉnh có động Thăng Thiên, trong động có chùa Đại Tuệ, 
bên tả có suối, bên hữu có giếng, sườn núi cây chè xanh tốt, hồ Nộn và sông Lam bao quanh, 
thuyền ghe xuôi ngược trong khoảng sáng sớm mù chiều, thật là một danh thắng trong tỉnh Nghệ 
An”. 

  

Đại Nam nhất thống chí, bản dịch, tập 2, Nxb. Thuận Hóa, 1992, tr.165-166: 
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 “Gò Hồ: ở cách huyện Nam Đường [Nam Đàn – TXA. chua thêm] 56 dặm về phía đông, 
phía tây liền với các núi Kim Bồn và Xuân Lâm, phía nam liền với các núi Hùng Lĩnh [núi Đụn – 
TXA. chua thêm] và Vân Đồn, ngoài núi thì sông Lam làm hào tự nhiên; phía bắc liền với các núi 
Thanh Thủy, ngoài núi khe suối quanh co. Tấn quốc nhà Lê là Nguyễn Cảnh Hoan đóng quân ở 
đây để chống cự với tướng Mạc là Nguyễn Quyện, dấu vết lũy cũ vẫn còn. 

  

Lưu ý 2 câu in đậm: "Núi Đại Huệ: ở cách huyện Nam Đường [Nam Đàn – TXA. chua thêm] 
54 dặm về phía đông..." và “Gò Hồ: ở cách huyện Nam Đường [Nam Đàn – TXA. chua 
thêm] 56 dặm về phía đông...". Như vậy, Núi Đại Huệ và Gò Hồ rất gần nhau (cách nhau 02 
dặm ta, tức là 425 m x 02 = 850 m, chưa tới một cây số ngàn [01 km]) hoặc cùng thuộc một 
vùng. Liệu núi Đại Huệ và Gò Hồ đều thuộc xứ Ao Hồ chăng? 

  

(3) Đào Duy Anh, “Từ điển Hán - Việt”, Nxb. KHXH. tái bản, 2001, tr. 105. 

  

(4) Quốc sử quán triều Nguyễn, ĐNNTC., tập 2, bản dịch Phạm Trọng Điềm, Đào Duy Anh hiệu 
đính, Nxb. Thuận Hóa, 1992, tr. 171: “Suối Vũ Nguyên: tuc gọi là khe Bò Đái, đổ xuống từ ngọn 
Cơ Sơn trong dãy núi Thiên Nhận [Nhẫn – TXA. chua thêm] thuộc huyện Thanh Chương, ở đây 
vách đá cheo leo hàng vài ba mươi trượng, rồi chảy vào sông Lam; dưới suối có vực; tiếng nước 
xối xuống nghe như tiếng sấm; ít lâu nay đất cát bồi lấp, vực thành bãi phẳng, không nghe tiếng 
suối nữa. Ngạn ngữ có câu:’Bò Đái thất thanh’ là thế”. 

  

(5) Không thấy đề tên tác giả bài báo (Google search): 

http : // www. Namdan .gov. vn / Chiti%E1 %BA %Bfttint %E1 %BB%A9 c/tabid /10852 /ArticleId/ 
406 /tid/10841 /Default .aspx 

  

(6) Trích nguyên văn từ “Đại Việt sử kí toàn thư”, bản in nội các quan bản (1697), bản dịch (3 
tập), tập 1, Nxb. Văn hoá – Thông tin, 2003., tr. 269 (NK. [ngoại kỉ], q. [quyển] V, [tờ] 4b. 

  

(7) Trích nguyên văn: Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhất thống chí”, tập 2, bản dịch của 
Phạm Trọng Điềm, Đào Duy Anh hiệu đính, Nxb. Thuận Hoá, 1992, tr. 188 – 189. 

  

(8) Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng: Cập nhật ngày 30/08/2006 lúc 11:20′ (GMT+7). 

http : // www. sggp. org. vn / bandocdatcauhoi / 2006 / 8 / 59058 / 
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(9) Về câu sấm thứ 3, tham khảo thêm vào triều Thiệu Trị (chứ không phải triều Tự Đức): “Đại 
Nam thực lục”, kỉ III (Thiệu Trị), ghi nhận vào năm 1842: “Nghệ An có bão lớn (bão nổi từ canh 2 
đêm, đến sáng rõ mới dứt). Nước biển dâng lên quá mức thường 13 - 14 thước [ta]. Có 40.753 
hộ nhà cửa bị đổ nát, 696 chiếc thuyền buôn và thuyền đánh cá bị chìm đắm, 5.240 người dân bị 
chết bẹp hoặc chết đuối. Đặc biệt những dân ven biển ở các hạt Đông Thành, An Thành và Chân 
Lộc càng bị hại nhiều hơn (hạt An Thành có thôn hơn 300 người, chỉ còn sống hơn 10 người)" 
(ĐNTL., kỉ III, tập sáu, bản dịch Viện Sử học, Nxb. Giáo Dục tái bản, 2007, tr. 397). Năm 1842 
cũng là thời điểm thực dân Pháp bắt đầu gây hấn để thực hiện ý định xâm lược nước ta, mặc dù 
đến 1847 chúng mới nổ súng gây hấn, rồi 1858, mới thực sự đổ quân viễn chinh, tiến hành xâm 
lược.     

  

(10) Vô vị chân nhân: càn thỉ quyết = Chân-nhân-không-ngôi-thứ (bổn lai diện mục, Phật tính) là 
que hay cọc còn dính phân khô. Đây là lời của thiền sư Lâm Tế, một trong các vị tổ của Thiền 
tông. Xem: Daisetz Teitaro Suzuki, "Thiền luận", Trúc Thiên dịch, 3 quyền, quyển thượng, Nxb. 
TP.HCM., 1992, tr. 24.  

  

Đây chỉ là một cách nói trong các công án thiền, lúc thiền sư gợi ý, truy vấn cho các thiền sinh 
giác ngộ, theo tôn chỉ "trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật". Nếu ở bên ngoài văn cảnh và 
khung cảnh ấy, chắc hẳn là cách nói loạn ngôn, báng bổ. Nói chung, mỗi hình tượng, ngôn từ 
đều phải được hiểu trong một không-thời-gian và ngữ cảnh thuộc một văn bản cụ thể. 

  

Trong tập thơ “Nhật ký trong tù”, Hồ Chí Minh cũng đã có lần gây “sốc” cho người đọc bằng thủ 
pháp nghệ thuật dung tục hóa: dung tục hóa khát vọng tự do, một giá trị thiêng liêng, cao quý 
nhất, để làm nổi rõ một mặt khác của tự do, ấy là tính cụ thể, bình thường, thậm chí là tầm 
thường, dơ bẩn nhưng vô cùng cần thiết: “đi đồng” (đi tiêu). Qua đó, Hồ Chí Minh cũng không tự 
thần thánh hóa mình:  

  

Một hữu tự do, chân thống khổ 

Xuất cung dã bị nhân chế tài 

Khai lung chi thời đỗ bất thống 

Đỗ thống chi thời lung bất khai 

(Hạn chế) 

  

Đau khổ chi bằng mất tự do 

Đến buồn đi ỉa cũng không cho 

Cửa tù khi mở không đau bụng 
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Đau bụng lại không mở cửa tù. 

(Bị hạn chế --  Nam Trân dịch) 

  

(11) Anh chị ruột của Bác Hồ (bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm) cũng không có 
chồng, có vợ và con cháu ruột. Đó là sự thật tuyệt đối đến mức 100%. Theo suy luận của tôi, 
chắc hẳn hai người này cũng là thánh nhân thuần khiết bẩm sinh. Đây là một chứng cứ bổ trợ để 
chứng minh cho thể trạng thánh nhân thuần khiết bẩm sinh của Bác Hồ. Ở đây, tôi cũng chỉ nhấn 
mạnh đến yếu tố gien thể chất, không đề cập đến tác nhân môi trường xã hội trong việc hình 
thành tính cách, tư tưởng. 

  

TXA. 

  

_____________________ 

  

MỘT ÍT THÔNG TIN ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỊA LÍ CỦA NÚI ĐỤN, KHE BÒ ĐÁI & NÚI LAM 
THÀNH 

(ĐỐI CHIẾU VỚI 3 BẢN ĐỒ) 

  

“… Núi Đụn nằm trong phạm vi 2 xã Đông Liệt (nay là xã Nam Thái) và Khả Lãm (nay là xã 
Nam Thượng), ở phía tây – bắc huyện, cạnh đường quốc lộ 46 Vinh – Đô lương, cách huyện lỵ 
Nam Đàn khoảng 3 km. Núi cao khoảng 300m, sườn núi dốc thoai thoải, cây cối xưa kia nhiều, 
nay không còn mấy. Núi có rào Gang vòng ở phía Bắc và sông Lam vòng ở phía Nam…”. 

  

“… Khe Bò Đái, còn gọi là khe Ồ Ồ, hay suối Võ Nguyên chảy từ vách đá dựng đứng ở rú Kia 
(Cơ Sơn) ở làng Chi Cơ (kẻ Kia) thuộc xã Võ Nguyên xuống trên một chiều dài vài chục trượng, 
rộng trên vài chục thước ta, nước chảy từ trên núi dốc xuống đất, tung tóe trắng xóa, trông giống 
con bò cái đang đái, tiếng khe chảy ồ ồ, ngoài mươi dặm còn nghe thấy. Ngày nay khe Bò Đái 
vẫn còn chảy, nhưng tiếng không còn vang vọng ra xa nữa; tiếng vang vọng mất đi từ khi núi 
Đụn nứt đôi, hình thành một cái vực thẳm ở giữa…”. 

  

(“Lời sấm đất Nam Đàn”, Trang thông tin huyện Nam Đàn, Nghệ An) 
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Bản đồ huyện Nam Đàn, Nghệ An 

Bấm vào đây: Núi Đụn & Khe Bò Đái (xã Nam Thái và xã Nam Thượng)   

 Xứ Ao Hồ: Động Tranh thấp, thuộc núi Đại Huệ (xã Nam Giang)  

Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ trực tuyến 

  

“… Trở về với Nam Đàn yêu thương, theo núi Đụn, dòng Lam, ta sẽ về với Nam Thượng, đây là 
một xã còn nhiều khó khăn vất vả của huyện Nam Đàn. Trước kia xã chia làm hai thôn, đó là 
thôn Chi Cơ có tên Nôm là Kẻ Kia thuộc xã Võ Nguyên (nay là HTX. Đại Đồng) với 340 hộ, 
1800 khẩu và thôn Khả Lãm thuộc xã Hương Lãm, tổng Xuân Liễu (nay là HTX. Hùng Sơn) với 
số hộ là 145, 750 khẩu. Hai thôn ở ven bờ sông Lam, đối diện qua suối Vũ Nguyên, tục gọi là 
khe Bò Đái. Tuy đất không rộng, người không đông (cả xã có 535 hộ, 2600 nhân khẩu), mặc dù 
còn nhiều khó khăn song Nam Thượng luôn tự hào với truyền thống hiếu học, giàu nghĩa khí, 
trọng nghĩa nhân…”. 

  

“… do dòng sông ngăn cách nên trường phải học ở hai phân hiệu Đại Đồng và Hùng Sơn…”. 

  

(Đinh Xuân Khang 
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http : // giaoan. violet. vn / uploads / resources / 508 / 108448 / preview. swf  

Trích báo cáo truyền thống “Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Trường PTCS. Nam Thượng [9-
1947 – 9-2007] và khánh thành trường cao tầng”) 

 

 

 

  

Bản đồ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An  

Bấm vào đây: Núi Lam Thành (rú Thành) thuộc xã Hưng Lam và xã Hưng Phú 

Nguồn ảnh: Du lịch đất Nghệ trực tuyến 

  

"... Núi Lam Thành (còn gọi là núi Hùng Sơn, núi Nghĩa Liệt, Đồng Trụ Sơn) thuộc địa phận 
hai xã Hưng Phú và Hưng Lam (Hưng Nguyên, Nghệ An), nhân dân địa phương thường gọi rú 
Thành - là ngọn núi cao nằm sát bên bờ sông Lam. Trước đây trên núi có nhiều cây xanh, động 
thực vật sinh sống. Dưới chân núi là xóm làng trù phú, đồng ruộng màu mỡ. Tất cả hoà quyện 
vào nhau như một bức tranh thuỷ mặc...".  

  

(Linh Nga, “Di tích núi Lam Thành…”, Trang thông tin điện tử TP.Vinh, 22/11/2008  
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http : // www. vinhcity. gov. vn / news / ?url = detail &id = 11267 & language = 1 ) 

  

THAM KHẢO THÊM: XỨ AO HỒ [GÒ HỒ (?)] 

  

"... Có một điều ngẫu nhiên đã diễn ra trong lịch sử là tháng 3 năm Nhâm Ngọ (1942) khi hài cốt 
bà Hoàng Thị Loan được đưa lên cát táng trên núi Động Tranh thấp thuộc dãy núi Đại Huệ ở 
xã Hữu Biệt (nay là Nam Giang) huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, thì tháng 8 năm 1942, ông già 
Thu ở căn cứ cách mạng, tỉnh Cao Bằng lần đầu tiên lấy tên là Hồ Chí Minh rồi đi sang Trung 
Quốc để liên lạc với các lực lượng cách mạng của người Việt Nam và lực lượng của đồng minh. 
Và từ đó Hồ Chí Minh là biểu tượng vô cùng cao đẹp, là lãnh tụ tối cao và anh linh của dân tộc 
Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất tổ quốc, xây dựng một đất nước 
Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do, dân chủ, văn minh, cường thịnh...". 

 
(Trần Minh Siêu, "Huyền thoại huyệt đạo bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh", Chương II, 
Nhà xuất bản Nghệ An, 2003). Google search. 

  

"... Tháng 8/1941, Nguyễn Sinh Khiêm thoát khỏi nhà tù đế quốc đã đi khắp các dãy núi thuộc hai 
huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên tìm nơi cát táng mẹ. Cuối cùng ông quyết định chọn mỏm núi 
Động Tranh thấp là nơi hội tụ đủ các tiêu chí về linh địa làm huyệt đạo. Tháng 3/1942, ông dẫn 
hai người cháu thân tín lên sườn núi Động Tranh thấp đào 9 cái huyệt ở những nơi ông đã đánh 
dấu. Ông dặn là khi đào xuống gặp phải hòn đá lớn thì dừng lại. Một đêm khuya ông bí mật 
mang hài cốt mẹ từ vườn nhà làng Sen đến Động Tranh thấp thắp hương khấn vái xin phép thổ 
thần xứ Ao Hồ rồi đặt hài cốt mẹ vào một cái huyệt và lấp lại. Sau đó ông tiếp tục lấp bằng 
phẳng số huyệt đã đào. Vì vậy mọi người, kể cả hai người cháu thân tín cũng không biết ông 
táng mẹ ở đâu...". 

  

(Mai Hiên, bài đã dẫn, báo điện tử Vĩnh Phúc) 
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Vị trí huyện Nam Đàn: số 6, huyện Hưng Nguyên: số 7 

Nguồn ảnh: Web Yeu-xu-nghe -- Google search 

  

Lưu ý: Về địa danh và địa giới, qua nhiều thời kì, có ít nhiều thay đổi và không cố định. Dẫu sao 
những tư liệu về địa lí trên đây (chuẩn xác và chưa được chuẩn xác) cũng cho chúng ta một ý 
niệm tương đối để hình dung.  

BÀI VIẾT NÀY KHÔNG ĐI SÂU VÀO LĨNH VỰC ĐỊA LÍ. 

  

Ngày 18 -- 25-02 HB9 ( 2009 ), tôi có bổ sung, chỉnh sửa vài chữ và thêm một đoạn khá dài.  

Những chữ và đoạn này, tôi sử dụng màu xanh lá cây, để dễ phân biệt. --- TXA. 

  

-----  Hết bài  ----- 

  

  

_________________________ 
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Ngoài lề bài viết 

(vì bài đã quá dài) 

  

MỞ RỘNG THÊM Ở NGOÀI LỀ BÀI VIẾT (25 & 27-02 HB9 [ 2009 ]): 

  

Lo ngại rằng, sẽ có một số độc giả bất bình, thậm chí phẫn nộ, do mâu thuẫn văn hóa trong tâm 
lí tiếp nhận, bởi tính chất khốc liệt trong việc giải mã nhãn từ “Bò Đái” (*), tôi bổ sung thêm một 
bài thơ của chính nhà thơ Hồ Chí Minh: 

  

Trong tập thơ “Nhật ký trong tù”, Hồ Chí Minh cũng đã có lần gây “sốc” cho người đọc bằng thủ 
pháp nghệ thuật dung tục hóa: dung tục hóa khát vọng tự do, một giá trị thiêng liêng, cao quý 
nhất, để làm nổi rõ một mặt khác của tự do, ấy là tính cụ thể, bình thường, thậm chí là tầm 
thường, dơ bẩn nhưng vô cùng cần thiết: “đi đại tiện” (đi tiêu) ” 出 恭 ” (”đi rón rén”) [từ lệch 
nghĩa]. Qua đó, Hồ Chí Minh cũng không tự thần thánh hóa mình: 

  

1   

2   

3   

4   

5   

  

(Tư liệu Hán – Nôm – Từ điển trực tuyến Việt – Hán – Nôm: NKTT., bài 116 

http : // sager – pc . cs . nyu . edu / ~ huesoft / tulieu / ntnk . htm ) 

  

Hạn chế 

  

Một hữu tự do, chân thống khổ 

“Xuất cung” dã bị nhân chế tài 
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Khai lung chi thời đỗ bất thống 

Đỗ thống chi thời lung bất khai 

  

Bị giới hạn, ngăn cấm 

  

Mất tự do vốn có, khổ đau thật sự 

“Đi một cách cung kính” [:“đi rón rén”] mà cũng bị người ta ngăn cấm 

Mở lồng [:lao tù], ấy lúc bụng không đau 

Đau bụng, ấy khi lao tù không mở  

  

(WebTgTXA. tạm dịch nghĩa) 

  

Bị hạn chế 

  

Đau khổ chi bằng mất tự do 

Đến buồn đi ỉa cũng không cho 

Cửa tù khi mở không đau bụng 

Đau bụng lại không mở cửa tù. 

  

(Nam Trân dịch vần) 

  

Chắc chắn bản dịch của nhà thơ Nam Trân đã được chính tác giả Hồ Chí Minh đọc duyệt. Bản 
dịch này đã được đưa vào chương trình ngữ văn các trường phổ thông và đại học từ thuở sinh 
thời Bác Hồ đến nay. 

  

Và không chỉ một lần, nhà thơ Hồ Chí Minh còn gây “sốc” ở một bài khác, khi Người sử dụng thủ 
pháp tả thực, tự nhiên chủ nghĩa kết hợp với biểu tượng hóa, có ý nghĩa khái quát cao: “Ngồi 
trên hố xí đợi ban mai” (“Xí khanh thượng toạ đãi triều [:triêu] lai” 廁 坑 上 坐 待 朝 來 “Ngồi trên 
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hố xí đợi hừng đông đến” [bài 34: “Sơ đáo Thiên Bảo ngục”, nguồn bản chữ Hán: tlđd.; dịch 
vần: Nguyễn Huệ Chi]). 

  

Trần Xuân An 

17:20, 25-02 HB9 & 26-02 HB9 

______________________________ 

  

(*) 27-02 HB9: Nhắc lại tổng thể hình tượng bài sấm kí: Nhãn từ chứa đựng ẩn dụ “Bò Đái” 
trong cụm hình tượng miêu tả những hiện tượng thiên nhiên dữ dội như động đất, núi Đụn 
nứt hai, suối thác Vũ Nguyên tắt tiếng, lũ lụt dâng lên đến rú Thành dẫn đến sự đản sanh thánh 
nhân trong bài sấm kí “Nam Đàn sanh Thánh”. Tổng thể cụm hình tượng khiến chúng ta không 
thể giải mã nếu không vận dụng hình tượng Thần Shiva (hiện thân là Bò thần Nandin). Đó 
là Vị Thần Hủy diệt và Sáng tạo, biểu tượng của Trời — Đất, nguyên khí vũ trụ âm [-] — dương 
[+]. Chính vị thần Shiva này đã đản sanh ra thánh nhân. Tôi không đồng nhất Thần Shiva với 
thánh nhân Hồ Chí Minh và anh chị ruột của Người.  

  

Trong bài viết, tôi cũng đã xem những hiện tượng thiên nhiên dữ dội kể trên như các ẩn dụ về 
lịch sử. 

  

Như vậy, bài sấm kí đã giải thích, tiên đoán về sự vận động, chuyển biến của địa lí và lịch sử 
bằng động lực siêu nhiên, thần bí và nhãn quan duy tâm, huyền học, tôn giáo Bà La Môn (tiền 
thân của Hindu). 

  

Cố nhiên sấm kí không thuộc lĩnh vực nào khác ngoài huyền học!  

  

Dẫu thế, trong bài viết, tôi cũng đã bày tỏ là không tin tưởng vào những yếu tố thần bí của sấm 
kí, mà chỉ thu nhặt lấy cái lõi ghi nhận hiện thực — lịch sử từ cuối thế kỉ XVII đến cuối thế 
kỉ XIX và Hồ Chí Minh (thánh nhân thuần khiết bẩm sinh) — chứa đựng trong chúng. 

  

Bài sấm kí này cùng một câu theo thuyết phong thủy trong bài viết là hai tư liệu không căn bản, 
lại quá phức tạp, nhưng cũng khá cần thiết. Vì tính chất phức tạp của chúng, tôi phải phân tích, 
rút tỉa lượng thông tin, nên những câu chữ viết về chúng chiếm một tỉ lệ đáng kể. Do đó, nếu 
không lưu ý khi đọc (bảng liệt kê màu vàng), chúng ta sẽ dễ bị lệch trọng tâm chủ đề. 
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TXA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5 

____________________________________________________ 

 

LÀM RÕ VIỆC PHÊ PHÁN NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN (BÁO QUẢNG TRỊ):  

SỰ CÔNG TÂM TỐI THIỂU CẤN CÓ KHI CẦM BÚT 

 

Trần Xuân An 

 

Có những vấn đề không phải thuộc loại gay go, nhưng đối với một người cầm bút trong tư thế 
riêng nào đó, vấn đề ấy lại trở nên khó viết. Khẳng định công sức lao động chính đáng của bản 
thân, để khỏi bị thiệt thòi, thậm chí để khỏi bị mất quyền sở hữu trí tuệ đương nhiên của chính 
mình, tuy việc ấy là cần thiết, nhưng dẫu sao cũng là một việc bất đắc dĩ.  

Không những cảm thấy bất đắc dĩ phải lên tiếng trước sự việc bất công, tôi còn nhận ra tôi đang 
bị đẩy vào tình huống buộc phải đụng chạm, làm rạn vỡ những quan hệ tốt đẹp giữa tôi và một 
số nhà nghiên cứu sử học tên tuổi, giữa tôi và những người bà con, tuy ít hoặc không thân mật, 
nhưng có chung một huyết thống dòng tộc. 

 

1. 
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Nhận thức được sự thể và nguy cơ đó, tôi chỉ khẳng định lại một lần nữa một vài điều cốt yếu 
trong mấy điện thư tôi đã trao đổi với nhà báo Nguyễn Hoàn (Báo Quảng Trị): 

 

“Xin hãy xem những tập kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường thì rõ: 

 

1) Kỉ yếu hội nghị về đề tài “Nhóm chủ chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, 
ĐHSP. TP.HCM., 1996; 

 

2) Kỉ yếu hội thảo khoa học về đề tài “Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1884-1886)”, Hội 
KHLS. TT-Huế, 2002 (đã xuất bản dưới dạng sách in: PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên, “Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, Nxb. VHTT., 2006). 

 

Đọc kĩ những bài tham luận trong 2 kỉ yếu đó, sẽ thấy ai là người giải quyết rốt ráo nhất về 
Nguyễn Văn Tường (1824-1886). 

 

Tôi khẳng định là tôi không cần đến tư liệu chưa được chứng thực ở Pháp mà Từ Vân và bà 
Oanh tìm kiếm, đem về nước vào năm 2003, 2004 (sau khi tôi đã hoàn tất cả bốn đầu sách), 
mặc dù cuốn sách nào của tôi, tôi cũng liệt kê thêm cho đầy đủ sự đóng góp tìm kiếm tư 
liệu này (và tên tuổi các nhà sử học có tham luận). Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ trợ, nếu 
chúng đã được chứng thực, giám định khoa học thực nghiệm. Cường điệu, quan trọng hóa quá 
đáng về số tư liệu này là có dụng ý không trong sáng, là rơi vào bẫy chịu lệ thuộc cựu thù 
thực dân. 

 

Ngoài ra, tôi là người duy nhất đã nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu và viết về đề tài Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886) đến bốn đầu sách (cả 04 đầu sách đều đã xuất bản chính thức bằng sách in 
giấy)”. 

 

Nói thẳng thắn ra, trong Hội nghị khoa học về nhóm chủ chiến triều đình Huế do Trường Cao 
đẳng Sư Phạm TP.HCM. tổ chức, vào năm 1991, các nhà nghiên cứu (Nnc.) chỉ mới dám bàn 
lướt qua về Nguyễn Văn Tường (1824-1886), vì những định kiến oan khiên do các loại sách sử 
thực dân Pháp, ngụy triều Đồng Khánh, cánh bảo hoàng và bộ phận tả đạo trong Thiên Chúa 
giáo, rồi sách sử Đàng Ngoài, kế đến là sách sử “tả” khuynh cực đoan ở Miền Bắc (xin lỗi, phải 
nói thật) vẫn khỏa đen nhân vật lịch sử này.  

 

Hội nghị khoa học về đề tài “Nhóm chủ chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, 
do Đại học Sư phạm TP.HCM. tổ chức vào năm 1996, cho dù đã bước khá xa một đỗi đường 
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nghiên cứu để tiếp cận với sự thật lịch sử, vẫn không có quá bốn bài khẳng định lòng yêu nước 
trước sau như một, không đầu hàng giặc của Nguyễn Văn Tường, mặc dù toàn bộ các bài tham 
luận đều phủ nhận luận điệu Nguyễn Văn Tường là tay sai của giặc Pháp. Những bài viết này, tôi 
đã xin phép các tác giả của chúng (đó là các vị: PGS.TS. Võ Xuân Đàn, GS. Đoàn Quang Hưng, 
Nnc. Trần Viết Ngạc, nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển…) để đưa vào cuốn “Thơ Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” (1). Cũng trong cuốn ấy còn có 
bài của Nnc. Trần Đại Vinh, khẳng định lòng yêu nước của Nguyễn Văn Tường, ngay cả sau khi 
kinh đô thất thủ, ông phải quyền nghi quay về phía “hòa” (không lâu sau, giảng viên Trần Đại 
Vinh đã điều chỉnh lại nhận thức này). 

 

Sau đó 6 năm, lại có Kỉ yếu hội thảo khoa học về đề tài “Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường 
(1884-1886)”, do Hội KHLS. TT-Huế, in ấn vi tính, 2002. Nhưng mãi đến năm 2003, tài liệu này 
mới được bổ sung thêm mấy bài viết, vài chục trang tư liệu (2) để xuất bản chính thức dưới dạng 
sách in giấy, do PGS.TS. Đỗ Bang làm chủ biên, “Nguyễn Văn Tường (1824-1886), cuộc đời và 
lời giải”, Nxb. VHTT., 2006. Đây là một cuốn sách đã được phát hành rộng rãi, có thể tìm mua ở 
nhiều hiệu sách, tìm đọc ở các thư viện, nên tôi thấy không cần phải trần thuật nhiều về nội dung 
của nó. 

 

Trong cuốn “Nguyễn Văn Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, tôi có một bài tham luận sử 
học: “Nguyễn Văn Tường (1824-1886) với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc Kinh đô quật khởi (5-7-
1885)” (3). Đây là bài viết mà tôi đã khẳng định trong một điện thư khác gửi nhà báo Nguyễn 
Hoàn: “Tôi khẳng định thêm rằng, những kiến giải của tôi về điểm mấu chốt là vai trò Nguyễn 
Văn Tường (1824-1886) trong cuộc Kinh đô quật khởi, bị thất thủ, và hai tháng sau đó là của 
riêng tôi”. Vâng, đúng là tôi đã và mãi còn khẳng định như thế. Mở rộng ra cả cuộc đời, hành 
trạng Nguyễn Văn Tường (1824-1886), tôi hoàn toàn tự tin để khẳng định lại: “Và những gì tôi 
viết về đề tài này, tôi đều có những đóng góp mới mẻ của chính tôi. Xin nhắc lại: Những ý kiến 
của người nghiên cứu trước đây và hiện nay tôi đều ghi rõ xuất xứ trong bốn (04) đầu sách đã 
xuất bản” (2004, 2006, 2008). 

 

Một điểm khác nữa, tôi cũng đã khẳng định và bảo vệ quan điểm sử dụng tư liệu của tôi: “Tôi 
khẳng định là tôi không cần đến tư liệu chưa được chứng thực ở Pháp mà Từ Vân và bà Oanh 
tìm kiếm, đem về nước vào năm 2003, 2004 (sau khi tôi đã hoàn tất cả bốn đầu sách), mặc dù 
cuốn sách nào của tôi, tôi cũng liệt kê thêm cho đầy đủ sự đóng góp tìm kiếm tư liệu này 
(và tên tuổi các nhà sử học có tham luận)”… 

 

Tôi đã xác định rằng, tư liệu “Đại Nam thực lục chính biên” (gọi tắt là Thực lục, hai kỉ IV, V, kể cả 
kỉ VI) của các tập thể sử quan Quốc sử quán triều Nguyễn là tư liệu chuẩn cứ. Vấn đề là chúng 
ta phải soi rọi, xới lật chúng dưới ánh sáng khoa học và trong điều kiện độc lập, tự do hiện nay. 
Để bảo vệ quan điểm này, tôi đã trình bày, phân tích, dẫn giải luận cứ, luận chứng trong cả bốn 
đầu sách tôi đã xuất bản chính thức, đặc biệt trong lời thưa đầu sách của cuốn “Thơ Nguyễn Văn 
Tường…”. Nếu chúng ta không xác định được tư liệu chuẩn cứ, chỉ trông mong vào tư liệu của 
phía Pháp (hoặc các nguồn tư liệu “vô bằng cớ” khác), chúng ta sẽ luôn bị động, dao động, 
hoang mang, bị giật dây như những con rối. Tôi đã viết gửi nhà báo Nguyễn Hoàn về loại tư liệu 
bà Nguyễn Thị Oanh, cô Từ Vân tìm kiếm ở Pháp, ở Tahiti: 
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“Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ trợ, nếu chúng đã được chứng thực, giám định khoa học thực 
nghiệm. Cường điệu, quan trọng hóa quá đáng về số tư liệu này là có dụng ý không trong 
sáng, là rơi vào bẫy chịu lệ thuộc cựu thù thực dân”. 

 

2. 

 

Điều chủ yếu tôi phê phán và trao đổi khá gay gắt đối với nhà báo Nguyễn Hoàn không phải là 
những gì anh viết về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường trong bài báo đăng gần như một lúc 
trên bốn trang thông tin điện tử, báo điện tử (có thể cả trên báo in giấy như Báo Quảng Trị chẳng 
hạn): Văn chương Việt, Trung tâm Văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam, Quảng Trị online, “Phong 
Điệp net”, cuối tháng giêng, đầu tháng 02-‘’09 (trước và sau Tết Nguyên đán Kỉ sửu HB9 vừa 
qua). Cơ bản nhận thức của Nguyễn Hoàn về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường là không khác 
tôi (chắc hẳn anh đã tham khảo 04 đầu sách của tôi khá kĩ; xem lại bài của tôi trong “Nguyễn Văn 
Tường [1824-1886], cuộc đời và lời giải” [3]). Nguyễn Hoàn chỉ nhấn mạnh thêm một vài câu trích 
từ tư liệu của bà Oanh và cô Từ Vân, nhưng lại quên đi 2 bản án, trong đó có bản án chung thẩm 
về nhóm chủ chiến, mà đứng đầu danh sách là tên của nhân vật chủ chiến Nguyễn Văn Tường 
(1824-1886). Đó là bản án cực kì có giá trị về mặt sử liệu, nhưng nó lại nằm ở kỉ Đồng Khánh 
(1885-1888), thuộc thời đoạn sau khi Nguyễn Văn Tường đã bị lưu đày, nên ít người nghiên cứu 
lưu ý hoặc cũng có thể họ bị định kiến che mắt khi đọc Thực lục. Hai tư liệu khác cũng tương tự 
như vậy, nhiều nhà nghiên cứu quên để ý và Nguyễn Hoàn cũng quên, đó là dụ và cáo thị của 
Đồng Khánh, Hector phổ biến ở các tỉnh tả trực kì và tả kì (từ Quảng Nam vào Bình Thuận), khi 
ngụy triều này và thực dân Pháp đánh phá phong trào Cần vương ở đó. 

 

Tôi phê phán Nguyễn Hoàn và có thái độ, lời lẽ khá gay gắt với anh, không phải chỉ vì bài báo 
vừa rồi, mà còn vì anh đã một lần cố tình đề cao quá đáng tư liệu Từ Vân tìm kiếm trong dịp anh 
viết bài, phỏng vấn về lễ giải oan, tôn vinh Nguyễn Văn Tường (1824-1886) hồi tháng 6 năm 
2006. Bấy giờ, phải chăng có phần nào đó trong động cơ viết bài, thực hiện phỏng vấn là 
Nguyễn Hoàn ngầm ý chơi khăm Trần Xuân An và các nhà nghiên cứu khác cho bõ ghét. Khía 
cạnh nghiêm trọng hơn là Nguyễn Hoàn đề cao quá mức tư liệu thuộc loại chưa công bố hay mới 
kiếm tìm được tại Pháp, nhưng khổ thay, chúng hầu hết không có dấu đóng chứng thực của các 
kho lưu trữ tại Pháp; và như thế, tất sẽ dẫn đến nguy cơ như đã nói: chúng ta sẽ luôn bị động, 
dao động, bị giật dây như những con rối. 

 

Nói như vậy, tôi không phải không xem tư liệu của Thiên Chúa giáo, thực dân Pháp là cần thiết, 
nếu những tư liệu ấy đã công bố từ lâu trên báo chí, được sử dụng trong những công trình khoa 
học đã được thẩm định và thử thách bởi thời gian, công luận. Các bài viết, các đầu sách tôi viết 
đã thể hiện điều đó. Tôi đã sử dụng đến tối đa loại tư liệu này. 

 

Thậm chí, nói đơn giản nhưng thật ra vô cùng quan trọng: Mấu chốt nhất là xuyên suốt tư liệu 
phía Pháp, bộ phận tả đạo trong Thiên Chúa giáo từ trước đến nay: công nhiên hay mặc nhiên 
xác nhận Nguyễn Văn Tường luôn luôn là kẻ thù không đội trời chung với chúng, luôn luôn 
chống lại chúng, ngay cả khi ông bị giảm lỏng trong hai tháng sau ngày thất thủ kinh đô Huế (05-
7 – 05-9-1885). Chỉ cần như thế thôi. Các tư liệu loại này trong nước đã có và đã được dịch ra 
tiếng Việt… Đơn giản hơn nữa là chỉ cần phía Pháp chứng thực Nguyễn Văn Tường chưa bao 
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giờ chịu bị chúng mua chuộc để làm lợi cho chúng (như trong “Việt Nam vong quốc sử”, nhà yêu 
nước Phan Bội Châu, nhà canh tân nhưng bảo hoàng là Lương Khải Siêu đã xuyên tạc). 

 

Đối với tôi, về tư liệu của người Việt, cho dù dưới thời mất nước hoàn toàn, các sử gia Quốc sử 
quán vẫn giữ được tinh thần dân tộc; và trong tình thế, hoàn cảnh ấy, các sử gia càng nung nấu 
lòng trung thực hơn, càng hi vọng những gì họ viết sẽ sáng lên vào một tương lai dân tộc sẽ 
thoát ách nô lệ. Đó là xét về tình cảm, tâm thế. Xét về nguyên tắc, tôi tin chắc các nhà chép sử 
triều Nguyễn không bao giờ dám xuyên tạc, tự ý sửa chữa chiếu, dụ, cáo thị và bản án đã được 
châu phê, bởi vì điều đó đã được đưa vào luật pháp thành văn và đã có những án đại hình về sự 
cố ý hay lỡ lầm vi phạm (vụ Dục Đức, Trần Tiễn Thành chẳng hạn). Đó là các tư liệu gốc, tư 
liệu chuẩn cứ. Phải xác định tư liệu chuẩn cứ để tiếp nhận hay phê phán, loại bỏ tư liệu khác, 
trong đó có tư liệu của các cố đạo và thực dân Pháp. 

 

Một lẽ khác, cũng thường tình thôi, là tôi bất bình khi không chỉ một lần Nguyễn Hoàn cố tình 
quên lãng bốn đầu sách chuyên đề về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) do tôi nghiên cứu, biên 
khảo, viết và xuất bản chính thức bằng tiền túi của chính tôi (tôi chỉ được tài trợ một lần khoảng 
gần 23 triệu đồng từ 3 nguồn khác, cũng là bà con, anh em, vào năm 2006). Nhưng cái chính, 
cốt lõi trong sự bất bình ấy lại chính là âu lo công trình của bản thân sẽ bị vô hiệu hóa về quyền 
sở hữu trí tuệ. Một công trình đầu tiên và duy nhất đến bốn đầu sách khoảng 2.200 trang với 
chuyên đề về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) nhưng trong lễ giải oan cho ông lại không được 
nhắc tới, hẳn là có dụng ý sâu xa nào đó về lâu về dài. Trước mắt, sự thể ấy đẩy tôi vào tình 
huống buộc phải lên tiếng, mà lên tiếng chắc hẳn sẽ mất lòng, gây gãy vỡ quan hệ giữa tôi và 
các nhà nghiên cứu sử học, cái chính là gãy vỡ quan hệ giữa tôi và ông Nguyễn Bưa (có chức 
quyền), bà Oanh, cô Từ Vân (có tiền bạc). Nói như thế, bởi lẽ, thật ra, ai cũng biết là nhà sử học 
Dương Trung Quốc đã cùng nhiều nhà sử học khác giám định bốn đầu sách của tôi và chính ông 
đã viết ý kiến giám định; chính GS. Đinh Xuân Lâm đã viết bài giới thiệu, thẩm định cuốn “Phụ 
chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)” (Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004) của tôi trên 
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (2005); và cũng chính Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử dịch ra tiếng Anh 
(2006). 

 

Tôi phê phán, khá gay gắt trong lời lẽ đối với nhà báo Nguyễn Hoàn vì sự thiếu công tâm có hệ 
thống, đã được nhắc nhở nhưng không thay đổi của anh ta. Một nhà báo lẽ ra phải đấu tranh cho 
sự công bằng, hay ít ra là không để bài viết của mình bị khiếm khuyết, sai lệch so với sự thật một 
cách cố tình. Nguyễn Hoàn thiếu công tâm từ bản chất nên mới viết một cách khiếm khuyết, sai 
lệch như thế. Ở đây là sự khiếm khuyết, sai lệch về sự đóng góp tâm huyết, trí tuệ và về quan 
điểm sử dụng tư liệu trong công việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường (1824-1886).  

 

Bài viết này không nhằm đi sâu vào việc chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân tôi trong 
các tập kỉ yếu thể hiện công sức của nhiều nhà nghiên cứu qua các hội nghị, hội thảo khoa học 
kể trên. Tất cả đều đã được in ấn, giấy trắng mực đen, kể cả bốn đầu sách của tôi. Người đọc rất 
dễ đối chiếu, so sánh, phân định. Ngoài phạm vi giới nghiên cứu ra, chứng minh quyền sở hữu 
trí tuệ của cá nhân tôi là một việc tuy cần thiết nhưng cũng có thể là khá buồn cười, thậm chí là 
nhỏ mọn, là tệ hại, đau lòng, khác nào làm diễn ra cảnh “lục súc tranh công” trong quan hệ bà 
con, chung cội rễ, huyết thống… Riêng tôi, cả bốn đầu sách đã xuất bản (2004, 2006, 2008) và 
một số bài viết tranh luận trong vài năm gần đây của tôi (2005-2008), tôi đều đã đưa lên các tạp 
chí điện tử ở Mỹ, ở Pháp (với ý hướng để Việt kiều được rõ và hi vọng có thể được bổ sung tư 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 42PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 43

liệu) và ở nước ta, tập trung nhất là đưa lên trên điểm mạng cá nhân của tôi (để có nhiều người 
đọc hơn). 

 

Đơn giản, chủ đích của bài viết này chỉ là bày tỏ thái độ bất bình, không thể không phê phán nhà 
báo Nguyễn Hoàn vì sự thiếu công tâm, sự chấp nhận viết báo một cách khiếm khuyết, sai lệch 
của anh ta. 

 

Ồ, nhưng cũng có thể, trong quan hệ xã hội của những người cầm bút, cũng có mưu kế li gián 
chăng? Phải chăng bạn, hay đúng hơn, ai đó, tổ chức nào đó ở ngoài giới cầm bút “nhờ” bạn lập 
thế (tạo bẫy) để tôi phải lên tiếng, và tôi lên tiếng hẳn phải đụng chạm đến nhiều người, nhiều tổ 
chức, hội nghề nghiệp? 

Nếu đã từng có truyền thống lẩy Kiều, kể cả những câu thuộc loại tình cảm riêng tư, để nói về 
chính trị, xã hội trong ngữ cảnh nhất định, như “mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình”, tại sao 
không thử lẩy một câu ca dao: 

 

“Ví dầu tình bậu muốn thôi 

Bậu gieo tiếng dữ (hay kế dữ?) cho rời bậu ra!”.  

 

Dẫu là ai đó, tổ chức nào đó “nhờ” bạn đi nữa, tôi cũng phải lên tiếng, để tự bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ chính đáng của bản thân tôi thể hiện trong bốn đầu sách và những bài viết sau đó 
(2005-2008) tôi viết về đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886); và cho những tác phẩm thuôc các 
thể tài khác của tôi. 

 

TRẦN XUÂN AN 

13:30 – 17:59, ngày 05-02 HB9 (2009) 

________________________________ 

 

(1) “Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” được 
hoàn tất bản thảo, in vi tính từ năm 2000; bổ sung, sửa chữa về các bản dịch thơ trong năm 
2003; gửi ra Viện Sử học, Hội Khoa học lịch sử để được giám định, năm 2003; công bố trên 
mạng toàn cầu vào năm 2005 và chính thức xuất bản thành sách in giấy, 2008 (Nxb. Thanh 
Niên). Đây là cuốn đầu tiên trong bốn đầu sách do tôi viết, biên khảo, nhưng lại được chính thức 
xuất bản sau ba đầu sách kia… Nói đúng hơn, 3 bài của hai nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc, 
Trần Đại Vinh, của nhạc sĩ, nhà báo Vũ Đức Sao Biển đã có sẵn trong bản dịch dang dở “Kỳ Vĩ 
quận công Nguyễn Văn Tường thi tập” (ấn phẩm lưu hành nội bộ, ĐHSP.TP.HCM., 1996).    
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(2) Thêm 1 bài của Nnc. Trần Viết Ngạc, 1 bài tổng kết hội thảo của Tổng thư kí Hội KHLS. 
Dương Trung Quốc, 2 bài kí sự, cảm nghĩ về việc tìm tư liệu của bà Nguyễn Thị Oanh, cô Từ 
Vân và số tư liệu ấy đã được gộp vào. 

 

(3) Bài viết “Nguyễn Văn Tường (1824-1886) với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc Kinh đô quật khởi (5-
7-1885)” đã đã in ở Kỉ yếu (2002) và ở cuốn “Nguyễn Văn Tường, cuộc đời và lời giải” (2006), 
người làm sách gõ phím sai chính tả, sai chữ khá nhiều và bị cắt bớt phần tư liệu trích thêm ở 
các chú thích. Cũng bài đó, nó đã được chính tôi nâng cao, triển khai thêm một chút ít nhưng cơ 
bản vẫn như vậy, và in ở 2 đầu sách của tôi: “Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung 
nghĩa” (Nxb. Thanh Niên, 2006), “Thơ Nguyễn Văn Tường (1824-1886) – Vài nét về con người, 
tâm hồn và tư tưởng” (Nxb. Thanh Niên, 2008).  

 

Link: http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tho_nvt-vnvcnthvttuong_5.htm  

 

 

 

 

 

Bài 6 

____________________________________________________ 

 

NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ 
MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ 

 

Trần Xuân An 

 

 

1. Có phải nhà báo Nguyễn Hoàn không có sự công tâm tối thiểu khi cầm bút?  
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Sáng hôm nay, tôi lại được đọc bài viết mới của nhà báo Nguyễn Hoàn, “Công tâm hay đề cao 
mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác?” trên Phong Điệp - net. Thoạt tiên, phải thấy 
Nguyễn Hoàn đã đưa ra những trang viết thể hiện sự đắn đo, suy tính cẩn thận. Nhưng sự đắn 
đo, suy tính cẩn thận ấy được đặt trên nền tảng là lòng trung thực, chân thành hay chỉ xuất phát 
từ sự khôn khéo biện minh? 

 

Dẫu sao bài “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường” của Nguyễn 
Hoàn cũng đã đăng rồi, và không những trên một mà đến năm điểm mạng toàn cầu (trang thông 
tin điện tử, báo điện tử), và cả trên một tờ báo in giấy là “Quảng Trị” thì phải. Như vậy, cũng đã 
có khá nhiều người đọc. Thế nhưng, nhà báo Nguyễn Hoàn lại tự biện giải bằng cách phân tích 
lại đầu đề và chủ đích bài viết của chính anh theo cách khá ép uổng. 

 

Đành rằng có nhiều đầu đề không thâu tóm hết nội dung, chủ đích bài viết. Nhưng ở trường hợp 
này, lại quá rõ. Một khi đầu đề đã là “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn 
Văn Tường”, thì cho dù chỉ “từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường” ấy, 
anh nghĩ đến những chuyện khác có liên quan, anh vẫn phải xuất phát từ cơ sở đó.  Quả thật là 
như thế. Nếu chỉ tính từ đoạn bắt đầu bằng câu lẩy Kiều “Thế rồi, cũng có ngày “Tan sương đầu 
ngõ, vén mây giữa trời” (Nguyễn Du)” cho đến “Người Việt kiều cho dẫu ở đâu đều cùng chung 
dòng máu Lạc Hồng càng phải làm như vậy” trong bài viết của Nguyễn Hoàn, ai cũng thấy anh 
đã dành đến 6 phần 10 bài viết để nói đến “chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn 
Tường”. Trong đó, chủ yếu Nguyễn Hoàn đề cao công lao tìm kiếm tư liệu của bà Ngọc Oanh và 
cô Từ Vân cũng như nỗi niềm và dăm bảy câu thơ của ông Nguyễn Bưa. 

 

Tuy vậy, trong bài báo mới đây nhất, “Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn 
người khác?”, đăng trên PhongDiep-net, ngày hôm nay (16-02-09), Nguyễn Hoàn lại viết: 

 

“Chủ đề mà bài viết của tôi hướng đến đã được nêu rõ trong nhan đề: “Nghĩ từ chuyện giải 
oan...”. Nghĩa là thông qua chuyện giải oan cho Nguyễn Văn Tường mà suy ngẫm về những kết 
quả do đổi mới tư duy sử học mang lại, về sức mạnh của ý thức cội nguồn trong huyết mạch của 
những người Việt cho dẫu đang sống xa xôi ở trời Tây, về việc cần phải tôn tạo, phục chế lại di 
tích lịch sử quốc gia Tân Sở tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và gắn việc lưu 
niệm về Nguyễn Văn Tường với di tích này, vì chính Nguyễn Văn Tường là người thiết kế và chỉ 
đạo xây dựng thành Tân Sở (1883-1885). Tập trung vào chủ đề đã nêu, bài viết của tôi vì thế 
không phân tích lại hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường, đánh giá ai có công nhiều, công 
ít, ai có công lao lớn nhất, giải quyết vấn đề giải oan cho Nguyễn Văn Tường “rốt ráo nhất” (theo 
cách nói của ông Trần Xuân An), việc đánh giá đó thuộc thẩm quyền của Hội Khoa học Lịch sử 
Việt Nam. Tôi cũng không đề cập gì đến “quyền sở hữu trí tuệ” của ông Trần Xuân An như ông 
đã nêu đối với những cuốn sách của ông viết về Nguyễn Văn Tường, vì việc đó không liên quan 
gì đến chủ đề bài viết. Chủ đề như vậy có “động chạm” gì ông Trần Xuân An đâu, nhưng vì ông 
Trần Xuân An muốn “vu vạ” cho tôi thì tôi buộc phải nói rõ sự thật”. 

 

Với tỉ lệ số trang như đã thử lướt mắt để tính, chúng ta đều thấy Nguyễn Hoàn thông qua chuyện 
giải oan cho Nguyễn Văn Tường mà đề cao công lao tìm kiếm tư liệu của bà Ngọc Oanh và cô 
Từ Vân cũng như nỗi niềm và dăm bảy câu thơ của ông Nguyễn Bưa nhiều hơn. 
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Nhưng với tôi, tôi chỉ thắc mắc một điều là ngay trong chuyện giải oan cho Nguyễn Văn Tường, 
sao Nguyễn Hoàn lại thiếu công tâm. Hôm qua, tôi có viết một bài trả lời ngắn gọn để gửi ra 
Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam và Điểm mạng toàn cầu Nhà văn Xuân Đức: “Đơn 
cử một ví dụ, để hoàn thành một công trình thủy lợi, có 3 đơn vị chủ lực thi công và nhân lực phụ 
trợ của 4 tỉnh, nhưng khi tổng kết, lại chỉ kể 1 đơn vị chủ lực và nhân lực 1 tỉnh thôi; tổng kết đó 
chỉ gây bất bình, và sự bất bình ấy là chính đáng. Nếu không lên tiếng phản đối, các hồ sơ tư liệu 
về công trình thủy lợi ấy đều ghi như bài tổng kết (hay có dạng tổng kết), hẳn là nguy to, tai hại 
vô kể”. Tất nhiên hơn một nửa bài viết của Nguyễn Hoàn có đề cập đến chuyện giải oan cho 
Nguyễn Văn Tường chỉ hao hao “dạng tổng kết”, nói đúng hơn là bài viết có nội dung đến 6 phần 
10 xoáy sâu vào chủ điểm ấy mà không toàn diện, không bao quát hết những ai, người nào, tổ 
chức, hội nghề nghiệp nào đã đã góp phần vào việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường, một vấn 
nạn lịch sử trải qua hơn một trăm hai mươi năm, kể từ sau cuộc Kinh đô quật khởi và bị thất thủ 
(05-7-1885). Nguyễn Hoàn xoáy sâu vào chủ điểm một cách thiên lệch quá đáng. 

 

Tôi không làm việc “chẻ sợi tóc làm tư, làm tám”. Nhỏ mọn quá. Nhưng nói cho ra lẽ là như vậy. 
Nói rõ, vì tôi không muốn mang tiếng là kết án Nguyễn Hoàn thiếu công tâm tối thiểu khi cầm bút, 
chỉ đề cao người có quyền chức và tiền bạc, một cách “áp đặt”, “vu vạ” (từ của Nguyễn Hoàn 
dùng). Tôi cũng đã tự cười mình là rơi vào tình huống chẳng đặng đừng, không lên tiếng thì 
không được, mà lên tiếng, lại “buộc phải đụng chạm, làm rạn vỡ những quan hệ tốt đẹp giữa tôi 
và một số nhà nghiên cứu sử học tên tuổi, giữa tôi và những người bà con, tuy ít hoặc không 
thân mật, nhưng có chung một huyết thống dòng tộc”. Tôi đã buồn phiền tự cười nhạo mình: 
“Ngoài phạm vi giới nghiên cứu ra, chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân tôi là một việc 
tuy cần thiết nhưng cũng có thể là khá buồn cười, thậm chí là nhỏ mọn, là tệ hại, đau lòng, khác 
nào làm diễn ra cảnh “lục súc tranh công” trong quan hệ bà con, chung cội rễ, huyết thống…”. 

 

2. Điều chỉnh lại một số thông tin trong bài viết “Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ 
nhận sạch trơn người khác?” của nhà báo Nguyễn Hoàn 

 

2.1. Nguyễn Hoàn, trong bài viết đăng trên Điểm mạng toàn cầu Phong Điệp sáng nay, 16-02 
HB9, đã viết và nhấn đậm: “Sự thật, ông Trần Xuân An có phải là người nghiên cứu rốt ráo nhất, 
toàn diện nhất, người nghiên cứu đầu tiên “mở đường”, người nghiên cứu có tiếng nói quyết 
định cuối cùng để kết thúc việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường không?”.  

 

Đúng là tôi có viết về chính tôi: nghiên cứu rốt ráo nhất, toàn diện nhất về Nguyễn Văn Tường, 
và là người đầu tiên, duy nhất viết, biên soạn, xuất bản sách chuyên đề về đề tài Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886), không những một mà đến bốn đầu sách. Tôi buộc phải khẳng định, mà khi 
khẳng định tất nhiên là phải nói thật, nói thật lại có vẻ như thiếu khiêm tốn. Dẫu sao, điều tôi 
khẳng định này là không ngoa. Nhưng tôi không bao giờ viết tôi là “người nghiên cứu đầu tiên 
“mở đường”, người nghiên cứu có tiếng nói quyết định cuối cùng để kết thúc việc giải oan 
cho Nguyễn Văn Tường” như Nguyễn Hoàn áp đặt. Nhưng Nguyễn Hoàn thử hỏi ông Nguyễn 
Nguyên, một nhân sĩ tại Diên Sanh, Quảng Trị xem, có phải ngay sau 1986, tôi đã sưu tầm tài 
liệu và đã bày tỏ ý định sẽ làm việc minh oan cho nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-
1886) hay không. Đúng ra, ước muốn này đã có từ rất lâu, từ hồi tôi còn đi học và đi dạy học. 
Tuy vậy, thực sự “mở đường” cho việc giải oan này vẫn là công cuộc “Cởi trói” và “Đổi mới”. 
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2.2. Nguyễn Hoàn lại viết ở một đoạn khác: “Mẹ con bà Oanh đã trình những tư liệu này với Hội 
thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân 
văn Huế (Đại học Huế) và Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức tại thành phố Huế ngày 
2-7-2002 (như vậy, mẹ con bà Oanh đã đem về nước những tư liệu này từ năm 2002 chứ không 
phải là năm 2003, 2004 như ông Trần Xuân An đã viết theo kiểu “đẩy lùi thời gian”). Với Hội thảo 
khoa học về Nguyễn Văn Tường năm 2002 ở Huế tập hợp 15 bản báo cáo khoa học và thông tin 
tư liệu của 16 tác giả tham gia (trong đó, ông Trần Xuân An có tham gia 1 tham luận), hành trình 
giải oan cho Nguyễn Văn Tường xem như đã đạt đến đích”.  

 

Tôi hiểu là Nguyễn Hoàn dám viết như vậy vì anh không nắm vững sự việc cụ thể này, hay anh 
tự mâu thuẫn trong lập luận của chính anh. Khi bà Ngọc Oanh và cô Từ Vân mang tư liệu đợt 
đầu về, vào tháng 7-2002, mười ba tác giả có tham luận khoa học trong hội thảo đều đã hoàn tất 
tham luận của mình. Những tham luận ấy đã được ấn hành thành tập “Các báo cáo khoa học” (ta 
quen gọi là kỉ yếu 2002) dưới dạng vi tính. Tham luận của tôi có nhan đề “Nguyễn Văn Tường 
(1824-1886) với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc kinh đô quật khởi (05-7-1885)” trong Kỉ yếu 2002, tất 
nhiên cũng đã hoàn chỉnh (1). Bài viết này, tôi phải nghiên cứu, viết, triển khai, sửa chữa, bổ 
sung suốt 2 năm trời, không hề biết đến số tư liệu của bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân.  

 

Có điều, sau khi dự hội thảo xong, vào lại TP.HCM., tôi thấy trên Tạp chí Xưa & Nay, nhà nghiên 
cứu Trần Viết Ngạc có giới thiệu, trích đăng một số trang tư liệu do bà Oanh, cô Từ Vân mang 
về. Bấy giờ, tôi chưa có tập tư liệu ấy. Tôi cũng thật thà và chân thành trích lại một số đoạn đưa 
vào phần chú thích, xem như phụ đính bổ sung, cho bài viết “Nguyễn Văn Tường (1824-1886) 
với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc kinh đô quật khởi (05-7-1885)”. Đây là bản tôi gọi là tự nhuận sắc 
thêm và có bổ sung tư liệu (2003). 

 

Còn tập tư liệu do bà Oanh, cô Từ Vân tìm kiếm, có đến mấy lần bổ sung. Sau cuộc Hội thảo ở 
Huế, 02-7-2002, họ còn tiếp tục đi tìm kiếm tư liệu. Tập đầy đủ nhất được in vi tính là vào năm 
2003 và 2004.  

 

Đến khi tôi xuất bản xong đầu sách “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, truyện 
– sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử, trọn bộ 4 tập, Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 2004, tôi mới được 
nhà báo sử học Nguyễn Hạnh, nay là phó tổng biên tập Tạp chí Xưa & Nay cho mượn tập tư liệu 
ấy. Bìa tập tư liệu rõ ràng ghi là sưu tầm: 2003, hiệu đính: 2004.   

 

Nguyễn Hoàn viết như trên đã trích dẫn: “với Hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường năm 
2002 ở Huế tập hợp 15 bản báo cáo khoa học và thông tin tư liệu của 16 tác giả tham gia (trong 
đó, ông Trần Xuân An có tham gia 1 tham luận), hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường xem 
như đã đạt đến đích”, trước hết là các con số chưa đúng: 15 bản báo cáo khoa học của 13 tác 
giả. Nhưng điều quan trọng ở đây là Nguyễn Hoàn đã tự mâu thuẫn. Nếu “hành trình giải oan 
cho Nguyễn Văn Tường xem như đã đạt đến đích” thì 13 tác giả của tập “Các báo cáo khoa học” 
(Kỉ yếu 2002) kia khi đi đến đích, họ đâu phải nhờ vào số tư liệu của bà Oanh, cô Từ Vân. Họ 
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viết tham luận trước ngày 02-7-2002, trong khi tư liệu bà Oanh, cô Từ Vân còn thiếu sót; vả lại, 
số tư liệu thiếu sót ấy cũng chỉ những người lãnh đạo các hội khoa học lịch sử tỉnh và trung 
ương biết đến mà thôi. 

 

Đến ngày 01-11-2003, tập tư liệu đó, sau khi được bổ sung, mới trình ra giữa Hội nghị tại Hà Nội. 
Xin nhớ rằng, cho đến nay, nó mới được trích in một phần quan trọng trong phụ lục của cuốn 
“Nguyễn Văn Tường [1824-1886], cuộc đời và lời giải” do PGS.TS. Đỗ Bang làm chủ biên (Nxb. 
VHTT., 2006). 

 

Và cũng chính Nguyễn Hoàn Viết: “Về những tư liệu mà mẹ con bà Oanh sưu tầm được, nhà sử 
học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổng kết Hội thảo khoa học 
năm 2002 đã khẳng định: ““Hội nghị đánh giá rất cao những thông báo mới về mặt tư liệu của bà 
Nguyễn Thị Ngọc Oanh - hậu duệ của Nguyễn Văn Tường. Những tư liệu này càng củng cố 
thêm cho những lập luận để có thể giải thích được thời gian hai tháng Nguyễn Văn Tường ở Huế 
trong khi Tôn Thất Thuyết và Hàm Nghi ở Tân Sở. Để giải quyết được bản chất mối quan hệ giữa 
Nguyễn Văn Tường và chính quyền thực dân là sự hợp tác hay là một sự phân công “kẻ ở người 
đi” như dụ của Hàm Nghi gửi cho Nguyễn Văn Tường””. Tôi nhấn đậm 4 chữ “càng củng cố 
thêm”. Như vậy, không phải là số tư liệu của bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân tìm kiếm được (và phần 
nào họ đã dịch ra tiếng Việt với sự hợp tác của ông Nguyễn Tuấn Khanh) chỉ có giá trị bổ trợ 
hay sao? Tôi lại nhấn đậm từ “bổ trợ”. “Củng cố thêm” và “bổ trợ”, trong ngữ cảnh này, có khác 
gì nhau đâu. Rõ ràng, mức độ định giá của nhà sử học Dương Trung Quốc và của tôi là không 
khác. 

 

Một điểm khác, tôi viết: “Tôi khẳng định là tôi không cần đến tư liệu chưa được chứng thực ở 
Pháp mà Từ Vân và bà Oanh tìm kiếm, đem về nước vào năm 2003, 2004 (sau khi tôi đã hoàn 
tất cả bốn đầu sách), mặc dù cuốn sách nào của tôi, tôi cũng liệt kê thêm cho đầy đủ sự đóng 
góp tìm kiếm tư liệu này (và tên tuổi các nhà sử học có tham luận)”. 

 

Tôi nói như vậy là nói thành thực. Nói cho chính xác, tôi có sử dụng một ít trang tư liệu của bà 
Ngọc Oanh, cô Từ Vân mang về, nhưng những trang tư liệu ấy đã được đăng trên Tạp chí Xưa 
& Nay, như trên đã kể đến. Nhưng cũng chỉ là sử dụng sau khi tôi đã hoàn tất 3 đầu sách của 
mình, gần hoàn tất đầu sách thứ tư (“Phụ chính đâi thần Nguyễn Văn Tường [1824-1886]”, 
truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử). Và tôi sử dụng một cách dè dặt.  

 

Tại sao lại dè dặt?  

 

Điều này cũng dễ hiểu thôi. Nếu ai đã từng viết báo, viết nghiên cứu (nhất là nghiên cứu), muốn 
tác phẩm của mình có giá trị lâu dài, vững bền, chứ không tự coi rẻ, xem những gì mình viết ra là 
“hàng chợ”, dùng một lần là vứt, là “lá cải”, chấp nhận sớm tươi chiều héo, thì mối ưu tư lớn nhất 
ấy là giá trị của tư liệu. Tôi sử dụng tư liệu của bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân, trong ý thức và tâm 
trạng ưu tư đó. Tôi xem chúng như là phụ liệu, có cũng tốt mà không cũng chẳng sao, có giá trị 
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cũng đáng mừng, còn vô giá trị thì không ảnh hưởng gì lắm đến công trình của mình. Do đó, tôi 
khẳng định: “Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ trợ, nếu chúng đã được chứng thực, giám định khoa 
học thực nghiệm. Cường điệu, quan trọng hóa quá đáng về số tư liệu này là có dụng ý không 
trong sáng, là rơi vào bẫy chịu lệ thuộc cựu thù thực dân”; tôi còn viết: “Nếu chúng ta không xác 
định được tư liệu chuẩn cứ, chỉ trông mong vào tư liệu của phía Pháp (hoặc các nguồn tư liệu “vô 
bằng cớ” khác), chúng ta sẽ luôn bị động, dao động, hoang mang, bị giật dây như những con rối”. 
Nói rõ thêm, sở dĩ tôi khẳng định như thế là bởi tôi từng có kinh nghiệm về tư liệu không thật 
hoặc tư liệu trái chiều. Những cái được gọi là tư liệu vốn thuộc lĩnh vực tuyên truyền thù địch, ở 
thời cách biệt ngôn ngữ, địa lí giữa ta với Pháp, thời thông tin bít kín, máy ảnh mới sơ khai, máy 
ghi âm chưa có, là vô cùng phức tạp, khác với giai đoạn nửa đầu và giữa thế kỉ hai mươi (XX). 
Càng về sau, khi kĩ thuật - công nghệ của loài người ngày càng phát triển, người Việt giỏi tiếng 
Pháp và du học nhiều ở Pháp, sự xuyên tạc sự thật nhãn tiền bấy giờ vẫn còn nhiều, huống gì 
cuối thế kỉ mười chín (XIX). Tôi cũng từng nếm phải trình trạng tư liệu ấy, nên không muốn việc 
khảo cứu của mình khác nào “xây lâu đài trên cát”, bị tư liệu gây rối nhiễu làm mình điên đảo. 
Kinh nghiệm này, nhiều nhà nghiên cứu đi trước cũng đã trả với giá cay đắng. Mới đây, trên báo 
Tuổi Trẻ, đăng lại “Chiếu Cần vương số 3 – D’Argenlieu“, cũng là tư liệu của Pháp đấy, nhưng là 
tư liệu giả! Tôi phải mất công viết bài phê phán, bác bỏ, may mà được đăng trên Tạp chí Xưa & 
Nay. Rồi biết đâu, những tư liệu mới tìm kiếm được cũng là tư liệu giả tuy không trái chiều! Vì 
vậy, tôi khẳng định như trên đâu phải là “bài ngoại”! Có lẽ Lê Tiến Công và Nguyễn Hoàn không 
biết công kích tôi vào đâu nên kết án bằng từ ngữ lệch nghĩa thế chăng? Tôi vẫn phân loại, định 
giá, sử dụng tư liệu của phía Pháp, cố đạo nếu chúng đã được công bố từ lâu trong những cuốn 
tạp chí như “Những người bạn cố đô Huế” (Bulletin des amis du vieux Hué), trong những cuốn 
sách xuất bản tại Paris đầu thế kỉ XX, hay ở những luận án tiến sĩ tại Pháp đấy chứ. Nhưng dẫu 
thế nào, chúng ta phải xác định được tư liệu chuẩn cứ, ấy là “Đại Nam thực lục” (1847-1883, 
1884-1885; 1885-1888) với các bản dụ, chiếu, cáo thị, bản án đã được châu phê. Không xác 
định được tư liệu chuẩn cứ, sẽ bị “tẩu hỏa nhập ma”. 

 

2.3. Ngoài ra, mặc dù chưa một ai trên thế giới này viết sách chuyên đề về nhân vật lịch sử 
Nguyễn Văn Tường (1824-1886), trước tôi, tôi không bao giờ cho rằng tôi không kế thừa, trong 
đó có tư liệu gốc được trích dẫn, từ các công trình của những nhà nghiên cứu đi trước. Không 
một người khảo cứu nào từ trên trời rớt xuống một cách khi không, bỗng nhiên như vậy. Vấn đề 
là trên cơ sở kế thừa, tôi cố gắng có những kiến giải xác đáng với các luận cứ, luận chứng vững 
chắc, có giá trị. Hơn ở lĩnh vực nào hết, trong nghiên cứu khoa học mà không có kế thừa (đọc, 
nghiền ngẫm, trích dẫn, lập danh mục sách tham khảo đúng mục đích, yêu cầu), là bị xem như 
không đáng bàn đến; nhưng kế thừa mà không phát kiến mới về tư liệu, xới lật, kiến giải mới, 
cũng chỉ là “có cố gắng học tập” mà thôi. Và tôi rất minh bạch, giữ được tính trung thực, liêm 
khiết trí tuệ, trong khía cạnh trích dẫn, chú thích xuất xứ tư liệu. Đơn cử, mặc dù so sánh này hơi 
quá khập khiễng: Để có chủ nghĩa Marx, Marx và Engel đã kế thừa và xới lật ít ra là từ di sản của 
Henri de Saint-Simon, Charlres Fourier và Pierre-Joseph Proudhon, Feuerbach, Hegel và có thể 
cả Darwin nữa… Tuy vậy, tư liệu chính tôi sử dụng vẫn là “Đại Nam thực lục” (các kỉ IV, V & VI), 
công trình của các tập thể sử thần Quốc sử quán triều Nguyễn. 

 

3. Về quyền sở hữu trí tuệ của tôi 

 

Một ý quan trọng của bài này, đó là về quyền sở hữu trí tuệ của tôi. Tôi tự xét thấy, trong bài 
trước, tôi đã trình bày niềm lo âu cũng như sự bất bình chính đáng của bản thân tôi, một khi 
“công trình đầu tiên và duy nhất đến bốn đầu sách khoảng [hơn] 2.200 trang với chuyên đề về 
Nguyễn Văn Tường (1824-1886) nhưng trong lễ giải oan cho ông lại không được nhắc tới”. Tôi 
cũng đã viết: “Tôi cũng phải lên tiếng, để tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính đáng của bản thân 
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tôi thể hiện trong bốn đầu sách và những bài viết sau đó (2005-2008) tôi viết về đề tài Nguyễn 
Văn Tường (1824-1886); và cho những tác phẩm thuộc các thể tài khác của tôi”; do đó, thiết 
tưởng tôi không cần nhắc lại nữa. Có điều, ở phương diện khác, mong nhà báo Nguyễn Hoàn 
hiểu giúp, sau khi hoàn tất mỗi bản thảo, tôi đều nhờ người xếp chữ vi tính (các cuốn đầu) hay tự 
tôi gõ phím (cuốn sau), in ra, đem đi sao chụp (photocopy), đóng thành sách, phát hành trong 
giới hạn cho phép, để thăm dò ý kiến, từ 2000, 2001, 2002, 2003 và 2004. Lại có đến 3 đầu sách 
tôi đưa lên mạng vi tính toàn cầu từ 2005, nhưng những năm sau đó mới có thể xuất bản thành 
sách in giấy, qua Nxb. Thanh Niên (2006, 2008). Mặt khác, trong lĩnh vực sử học và đặc biệt là 
mảng đánh giá lại nhân vật, sự kiện lịch sử, đụng chạm đến bộ phận tả đạo, thực dân trong 
Thiên Chúa giáo, khi đã nghiên cứu, viết xong, đăng báo in giấy, mặc dù đã “cởi trói”, “đổi mới”, 
vẫn rất khó, và xuất bản chính thức với hình thức sách in giấy, tuy tiền túi vốn nghèo nhưng 
không tiếc, mà cũng khó khăn không kém. Vì vậy, tôi thấy Nguyễn Hoàn không đúng khi anh viết: 
“Cần nhấn mạnh ở đây rằng, bốn đầu sách của ông Trần Xuân An viết về Nguyễn Văn Tường 
theo ông cho biết là được xuất bản qua các năm 2004, 2006 và 2008. Như vậy, số sách này xuất 
bản khá muộn hơn so với thời điểm năm 2002, năm mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam “đánh 
dấu” hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường đã về đích”. Đúng ra, anh không nên mâu thuẫn 
trong biện giải, vì như anh đã biết và đã viết ở nhưng đoạn tôi trích lại bên trên, là tham luận của 
tôi trong Kỉ yếu 2002 đã góp phần cùng nhiều nhà nghiên cứu khác để cùng đi đến đích, nhưng 
tham luận ấy về sau mới được in lại trong số sách xuất bản qua hai năm 2006 và 2008. 

 

4. Sự vinh hạnh được các tổ chức, hội khoa học, nhà nghiên cứu góp phần vào việc giải 
oan cho nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886) 

 

Và ý cuối của bài này: Tất thảy các hậu duệ của Nguyễn Văn Tường (1824-1886), trong đó có 
tôi, đều rất vinh hạnh khi được nhiều nhà nghiên cứu sử học riêng lẻ hay thuộc nhiều trường đại 
học góp phần và đồng thuận qua các tham luận khoa học, dưới sự tổ chức, lãnh đạo của Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện sử học Việt Nam, Hội KHLS. Thừa Thiên – Huế trong việc giải 
oan cho nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886). Không những thế, tôi còn muốn 
Chính phủ Cộng hòa Pháp, Nhà nước CHXHCN. Việt Nam cùng các trường đại học, viện nghiên 
cứu của hai nước tổ chức lễ minh oan cho Nguyễn Văn Tường một cách trọng thể nữa kia. Tôi 
chỉ là một trong những người nghiên cứu riêng lẻ có đóng góp mà thôi (sở dĩ một thân một mình 
lại có đóng góp đến bốn đầu sách là do bản thân có nhiều nỗ lực). Còn trong nội bộ hậu duệ của 
Nguyễn Văn Tường, cảnh “lục súc tranh công” đáng chê cười và đau lòng nếu sẽ diễn ra, chỉ là 
cái bẫy vô tình hay cố ý ai đó đơm ra giữa đường, tôi đã cảnh giác và cảnh báo trước. Trên đời 
này, có những cái bẫy do những ngẫu nhiên giăng ra như thế, chẳng do ai cả. Bài viết trước của 
nhà báo Nguyễn Hoàn, đến lúc này, thôi thì cứ tin là Nguyễn Hoàn không ngờ nó cũng là một cái 
bẫy như vậy. 

 

5.  Nhấn mạnh vài điểm cần lưu ý 

 

5.1. Tôi vẫn kiên trì quan điểm lấy “Đại Nam thực lục” (kỉ IV, V, và cả kỉ VI, có xới lật dưới ánh 
sáng độc lập, tự do hiện nay) là tư liệu gốc, chuẩn cứ. Đọc lại bài tổng kết Hội thảo 2002, tôi 
thấy tổng thư kí Hội KHLS. Dương Trung Quốc cũng nhận định không khác tôi về định kiến sử 
học sai lầm lưu cữu và thái độ không đúng đối với “Đại Nam thực lục”. Định kiến sử học sai lầm 
và thái độ sử học vô lí ấy “đã che khuất mọi khả năng biện hộ hay làm sáng tỏ nhiều tư liệu lịch 
sử đã từng có và không xa lạ với giới sử học” (2). “Đại Nam thực lục” (kỉ IV, V, và cả kỉ VI) do 
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Viện Sử học dịch ra tiếng Việt và do Nxb. Khoa học Xã hội xuất bản chứ đâu phải từ trên trời rơi 
xuống! Quan điểm sử dụng tư liệu của tôi vẫn là sử dụng tất cả mọi nguồn tư liệu, kể cả tư liệu 
từ phía đối phương, đối lập (Pháp, tả đạo trong Thiên Chúa giáo, cánh chủ “hòa”, bảo hoàng, 
Đàng Ngoài, kể cả tư liệu bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân mới kiếm tìm, mang về…), nhưng vẫn lấy 
“Đại Nam thực lục” với các tư liệu gốc, gồm sớ, tấu, dụ, chiếu, cáo thị, bản án đã châu phê trong 
đó làm chuẩn cứ. Tất nhiên, tư liệu bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân mới kiếm tìm, mang về, nếu được 
chứng thực bởi các trung tâm lưu trữ tại Pháp, Tahiti vẫn có giá trị hơn. Giá trị của việc chứng 
thực này là quá hiển nhiên, đơn giản, sao chúng ta lại tranh cãi đến thế, thật quá vô lí! 

 

5.2. Tôi vẫn rất ao ước như chính Nguyễn Hoàn đã viết: Di tích đã được xếp hạng bởi Bộ Văn 
hóa – Thông tin và nằm trong danh sách các hạng mục được bảo quản, tôn tạo của Sở Văn hóa 
tỉnh Quảng Trị là Tân Sở sẽ được phục chế, phục hồi. Hơn thế nữa, tôi cũng đã đề xuất là nên 
xây dựng lăng mộ cải táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, chứ không phải tại Huế. Tân Sở với 
Dụ Cần vương, Dụ Hoàng tộc và Dụ Nguyễn Văn Tường – thể hiện sách lược cũng là chiến lược 
“đánh – đàm” – là đỉnh cao chói sáng của vị vua trẻ tuổi yêu nước, kháng chiến này. Nếu không 
cải táng tại Tân Sở, mà tại Huế, là vô tình làm hạ thấp tầm vóc Hàm Nghi và không có nghĩa lí gì 
về lăng mộ cải táng của Hàm Nghi trong tương lai! Tôi sẽ đáng chê trách biết bao, nếu quên đi 
đề xuất này, và không đề cập đến ý hướng chủ đích trong bài viết “Nghĩ từ việc giải oan cho phụ 
chính đại thần  Nguyễn Văn Tường”  của nhà báo Nguyễn Hoàn. Tôi nghiêm khắc tự phê bình 
chính tôi đã “nóng giận, mất khôn” về điểm này. Nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng phê phán nhà 
báo Nguyễn Hoàn bằng bài viết “Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút” là không đúng lúc, 
đúng mức. 

 

5.3. Tôi biết tôi đã và đang gặp sự công kích từ phía những kẻ xấu, phía bộ phận “tả đạo” trong 
Thiên Chúa giáo (tôi không vơ đũa cả nắm) hiện đang tồn tại, ở trong nước hay ở hải ngoại. 
Những kẻ này thực sự chỉ muốn tôi phủ nhận bốn đầu sách đã xuất bản chính thức và những bài 
viết của tôi về đề tài này từ 2005 đến nay bằng cách gây rối, gây nhiễu, li gián hoặc chí ít là để 
răn đe nhằm ngăn cản tôi và những người khác muốn trung thực trong lĩnh vực sử học cận đại, 
nửa sau thế kỉ mười chín (XIX)... Xem dăm bảy lời bàn ngắn (comments) ở mục phản hồi trên 
các websites thì rõ. 

 

Cuối bài, mong rằng, bài viết này, cũng như bài viết trước, kể cả 2 bài của Nguyễn Hoàn, sẽ 
được đăng trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử và đặc biệt là báo chí in giấy cho rộng 
đường công luận và để lưu lại. 

 

 

TRẦN XUÂN AN 

TP.HCM., lúc 14:# -- 18:26, ngày 16-02 HB9 ( 2009 );  

lúc 6:# -- 8:39, ngày 17-02 HB9 ( 2009 ) 
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________________________________ 

 

(1) Năm 2006, “Các báo cáo khoa học” được xuất bản thành cuốn “Nguyễn Văn Tường [1824-
1886], cuộc đời và lời giải” (Nxb. VHTT.), PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên. Bài của tôi vốn đã được in 
như trong “Các báo cáo khoa học”, lỗi gõ phím lại để in ấn bị sai be bét, nay được in lại ở bản 
sách xuất bản này, nhưng bị cắt bớt phần chú thích và bị người làm sách còn để sai nhiều chữ, 
nhiều lỗi chính tả. 

 

(2) Dương Trung Quốc, “Nhận thức lịch sử là một quá trình”, trong cuốn “Nguyễn Văn Tường 
[1824-1886], cuộc đời và lời giải” do PGS.TS. Đỗ Bang làm chủ biên, Nxb. VHTT., 2006, tr. 239. 

 

 

 

 

 

Bài 7 

____________________________________________________ 

 

TIỂU THUYẾT TÂM ĐẮC NHẤT  

CỦA NHÀ VĂN TRẦN THANH GIAO 

 

Trần Xuân An 
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Nhà văn Trần Thanh Giao (tại Đà Lạt, 2008) --- Nhiếp ảnh: Trần Xuân An 

 

 

1. MỘT TIỂU THUYẾT HAY, KHÔNG ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐẾN 

 

Đọc được khoảng hơn một trăm trang sách, tôi ngạc nhiên tự hỏi, tại sao đến lúc này tôi mới 
được đọc “Một thời dang dở”? Quả thật, không hiểu tại sao cho đến những ngày giữa tháng 3 
năm HB9 này, cách thời đoạn trước và sau “Đổi mới”, “Cởi trói” (1986) đến hơn hai mươi năm, 
tôi mới biết đến cuốn tiểu thuyết, theo tôi, có lẽ thuộc vào một trong mươi cuốn hay nhất viết về 
thời đoạn ấy? Đó là tiểu thuyết mà nhà văn Trần Thanh Giao đã xuất bản qua nhà Văn Nghệ 
TP.HCM. mãi từ năm 1988, và mới cách đây ít hôm thôi, khi tôi đến thăm ông, ông vẫn cho là 
tâm đắc nhất của đời văn mình. 

 

Nỗi ngạc nhiên tự hỏi ấy vẫn còn ném ra bao nhiêu là dấu hỏi trong những ngày tôi đọc trên bốn 
trăm rưỡi trang sách còn lại.  

 

Đọc xong, tôi càng đinh ninh hơn nhận định ban đầu của tôi: Không nghi ngờ gì nữa, đây là một 
trong mươi cuốn tiểu thuyết hay nhất của nền văn học nước ta viết về thời đoạn đầy bức xúc 
nhất, nhức nhối nhất, nóng bỏng nhất và rúng động nhất, không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế 
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giới, đặc biệt là trong lòng các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa. Tại sao? Tại sao “Một thời 
dang dở” không tạo nên tiếng vang nào? Nếu có, hẳn tôi đã biết đến từ báo chí, đài phát thanh, 
từ bạn bè cầm bút, và chắc chắn đã tìm đọc từ lâu. 

 

Vì cái tên “Một thời dang dở” của tiểu thuyết chăng? Vì cái bìa sách dễ khiến người đọc nhầm lẫn 
với loại “tình cảm - tâm lí - xã hội” thường được bày trong các quầy cho thuê truyện ở những 
hẻm phố, những nhà lồng chợ để giải trí, khoả lấp sự trống vắng của bao giấc trưa tạm lắng 
những âm thanh phố xá? Nói cụ thể hơn, chính cái bìa 1 đã khiến các nhà phê bình văn học, các 
nhà báo chuyên điểm sách không buồn đọc đến những dòng trích (tr. 426-427) in ở bìa 4, vốn 
đặt ra một vấn nạn không phải không gay cấn, dữ dội. Theo tôi biết, cũng vào thời đoạn ấy, loại 
sách “tình cảm - tâm lí - xã hội” đó được phép tung ra khá nhiều, và nhiều nhà văn tên tuổi bỗng 
dưng lại dễ dãi “chiều theo thị hiếu”!  

 

Rồi khi đưa lên điểm mạng toàn cầu của chính ông, mấy năm gần đây, nhà văn Trần Thanh Giao 
lại đề từ bằng một vài câu trích có màu đỏ của tình yêu đương. Ngỡ như ông cầm cành hoa hay 
bó bông đỏ đứng trên một gò đất đỏ, bên cạnh một chiếc xe tang đỏ, nhưng lạ thay, xe tang lại 
được dán chữ kép “song hỉ” màu đỏ. Chính mấy dòng chữ trên băng chạy vòng trên trang chủ 
của điểm mạng toàn cầu “tranthanhgiao . com” khiến người đọc chưa đọc tiểu thuyết đã liên 
tưởng, hình dung ra một cách vừa sai vừa đúng như thế! Cứ ngỡ như “Một thời dang dở” chỉ là 
một chuyện tình bi thảm, lâm li, sướt mướt, và sáo mòn nữa, không mang một ý nghĩa triết lí, xã 
hội sâu sắc nào: “Mai sau em lớn lên, thấy pháo nổ nơi nào là nơi đó trái tim chị cũng đang vỡ 
tan thành muôn ngàn xác đỏ. Cứ nhặt lên em, những mảnh tim còn sót lại, và đốt tiếp lên cho nó 
vỡ tan tành... Trong niềm vui, có tiếng kêu đau đớn, em có nghe chăng?” (tr. 509). (1). 

 

Phải chăng là như thế, ông “nguỵ trang” bằng tình yêu đương tầm tầm để không gây chú ý cho ai 
cả? Liệu có phải nhà văn Trần Thanh Giao đã tự giấu mình dưới cái tên sách, cái bìa sách ấy, 
những dòng chữ trên điểm mạng ấy, bởi ông lo ngại tiểu thuyết của ông sẽ là một quả bom tấn 
nổ vang giữa công luận thành phố này và trên báo chí trong nước cũng như ngoài nước? Hẳn 
vậy chăng, ông là người khổ công chế tạo ra quả bom tấn ấy, nhưng hơn ai hết, ông sợ tiếng nổ 
long trời lở đất và sức công phá dữ dội của nó?  

 

Không, cũng không phải vậy, ở cách so sánh đó.  

 

Đúng hơn, tiểu thuyết “Một thời dang dở” (MTDD.) của nhà văn Trần Thanh Giao chính là một tên 
lửa phản lực hạng nặng, lao vút lên trời từ một bệ phóng tạm đặt ở một nơi hoang vắng nhất, để 
tiếng vang kinh hồn ít người biết nhất, chỉ nhằm đưa lên trời cao vệ tinh MTDD. có nhiệm vụ ghi 
nhận những nỗi niềm, tâm trạng cùng những số phận con người giữa những mâu thuẫn xã hội, 
kinh tế âm ỉ mà khốc liệt, suốt mười năm hậu chiến, sau ngày đất nước thống nhất (1975-1985), 
và dự báo thời tiết chính trị không chỉ trong phạm vi nước ta vào thời điểm nỗi bức xúc đã đến 
cao trào, đòi hỏi phải “Cởi mở” (glasnost), “Cấu trúc lại” (perestroika), “Cải cách”, “Đổi mới”, “Cởi 
trói”. 
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Có lẽ đúng hơn là như vậy, bởi ngay ở bìa 4, những dòng chữ trên đó bị bìa 1 “làm buồn mắt” 
khiến người đọc không thiết đọc tới kia, đã thể hiện vấn nạn to lớn ấy. Đó là sự đấu tranh giữa 
chủ nghĩa nhân đạo tôn giáo vốn bất lực với chủ nghĩa nhân đạo duy vật, vô thần đang bế tắc, 
nhưng không phải trên bình diện luận lí mà ngay trong thực tiễn đời sống. Đồng thời, cùng với 
những tín điều cũng như những biểu hiện về phương diện tình cảm con người trong cuộc đấu 
tranh “ai nhân bản hơn ai” ấy, đó là mâu thuẫn bi kịch diễn ra trong cơ chế kinh tế - chính trị mới 
và cũ, giữa mô hình “con người mới xã hội chủ nghĩa” và “con người muôn thuở - bản năng - tư 
hữu”: “... Ly Ly biết tin vào đâu, tin vào cái gì bây giờ? Cả nghìn năm nay, Phật dạy vị tha, Chúa 
dạy yêu thương hết thảy mọi người. Nhưng Chúa và Phật đã không làm được. Các anh đổ lỗi cho 
xã hội cũ. Các anh muốn xây dựng xã hội mới, trong đó “mình vì mọi người, mọi người vì mình”. 
Nhưng phải chăng các anh chỉ nêu lên một tín điều, cứ cho là mới hơn Phật và Chúa đi, nhưng 
nó vẫn không thắng nổi bản năng của con người vốn là một sinh vật trên thế gian này? Em đã 
sống trong xã hội cũ, em đã là nạn nhân của nó... Chẳng lẽ bây giờ trong xã hội mới, em lại nhận 
ra là mình đang sống giữa rừng hoang dã, vẫn phải đương đầu với loài cá sấu để mưu sự sinh 
tồn...? Anh ở đâu rồi? Và ai sẽ cứu em một lần này nữa đây...?” (tr. 426-427). Loài cá sấu nào 
vậy? Phải chăng tác giả cuốn tiểu thuyết, ngoài việc thông qua hình tượng con cá sấu tên Sấu 
Bông để đề cập đến cuộc đấu tranh sinh tồn giữa con người và giới tự nhiên, còn khắc hoạ cá 
sấu là một biểu tượng của quy luật xã hội? Không, câu trả lời sẽ là như vậy, nếu liên hệ đến bìa 
1. Rõ ràng cái bìa 1 của cuốn sách với nét vẽ chân phương nhưng hơi ... vụng về, miêu tả cận 
cảnh gương mặt một cô gái, và phía sau, xa kia là bối cảnh rừng hoang, đầm lầy, lại có con cá 
sấu há mồm, nhỏ thôi, nhưng lại vô cùng lớn, bởi đuôi cá sấu nối với đầm lầy mà hàm sấu nhe ra 
đến tận bàn tay, mái tóc của cô gái. Tuy nhiên, nếu đọc kĩ cuốn sách, câu trả lời không phải là 
“Không” như thế... 

 

Thật ra, không đơn giản khi tìm câu trả lời cho nỗi ngạc nhiên cùng lắm dấu hỏi đã vang lên trong 
tôi nhiều lần khi đọc tiểu thuyết “Một thời dang dở” của nhà văn Trần Thanh Giao: Tại sao đến 
hơn hơn hai mươi năm sau ngày “Một thời dang dở” được viết (1985-1987) và xuất bản (1988), 
tôi mới biết đến nó, cuốn tiểu thuyết mà theo tôi, có lẽ thuộc vào một trong mươi cuốn hay nhất 
viết về thời đoạn ấy? Tại sao “Một thời dang dở” không tạo nên tiếng vang nào?  

 

Có lẽ “Một thời dang dở” cũng như một số tác phẩm có giá trị đích thực trong lịch sử văn 
chương, không phải ngay từ đầu, đã được đánh giá cao, được nhiều người đọc đón nhận. Dẫu 
hơn hai mươi năm qua, nó không tạo nên tiếng vang báo chí nào, ít người biết đến, do nguyên 
nhân cố tình hay khách quan, nhưng tôi vẫn khẳng định như thế với tất cả lòng mình, về cuốn 
tiểu thuyết ấy.  

 

Ồ, mà tiểu thuyết được viết hay và sâu sắc thì quan hệ gì lắm đến cái nhan đề và cái bìa sách, 
kể cả những dòng chữ chạy vòng trên trang chủ điểm mạng “tranthanhgiao . com”! Bìa sách và 
tranh ảnh minh hoạ nhiều trường hợp là khá ngẫu nhiên, tuỳ tiện, chỉ hoạ sĩ và nhà xuất bản biết, 
cái biết trong điều kiện “cái khó bó cái khôn”, chứ ngay tác giả ruột sách cũng không được hay 
biết gì! 

 

Tôi đã đưa ra những câu trả lời cho chính mình như thế đó. Tuy vậy, tôi vẫn nghĩ rằng, còn có 
một vài nguyên nhân tự bên trong nội dung của tiểu thuyết “Một thời dang dở” nữa. Vài nguyên 
nhân ấy là hạn chế, là cộm cấn những vấn đề thời cuộc trong tác phẩm hay tính chất “vượt thời 
đại” của nó? 
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2. MÂU THUẪN KỊCH TÍNH TRONG TIỂU THUYẾT, CÓ HAY KHÔNG? 

 

“Một thời dang dở” kể về những con người được sinh ra, lớn lên tại Sài Gòn, có người từng là 
nạn nhân của một đô thị chạy theo nếp sống vật chất thời chiến hoặc là sinh viên, thoát li lên 
chiến khu, chiến đấu với khát vọng lãng mạn cách mạng, mơ một ngày Sài Gòn được giải phóng, 
xây dựng một xã hội mới, “người không còn là chó sói đối với người”; có người là thanh niên mới 
lớn, lí lịch gia đình có “tử sĩ” chế độ cũ, vẫn hồn nhiên nhập cuộc; và hàng trăm học viên chịu cải 
tạo; cùng những cư dân, cán bộ người địa phương rừng Sác. “Một thời dang dở” còn kể về vài 
người khác, từ Miền Bắc vào Nam, với vai trò chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ đặc công nước, đã trải 
qua một quãng thời gian dài chiến đấu tại vùng duyên hải thuộc cửa biển của thành phố này.  

 

Bối cảnh của câu chuyện ấy là vùng rừng, mé biển gian khó trong những năm tháng đầu sau 
ngày thống nhất, với không khí và những nhân vật trung tâm của thời đó, thường được phản ánh 
trong một số tác phẩm của các tác giả khác cùng thời. Ở tiếu thuyết “Một thời dang dở” của nhà 
văn Trần Thanh Giao, bối cảnh cụ thể là tại rừng Sác (thuộc huyện Duyên Hải bây giờ). Nơi ấy, 
có một địa điểm được khoanh vùng, quận uỷ và quận đoàn của một quận nội thành trực tiếp chỉ 
đạo, đưa thanh niên và cán bộ của quận mình về xây dựng một nông trường, trường trại có tên 
là Bình Minh. Đó là một nông trường kết hợp với một “trường học” (có lẽ gọi tắt cụm từ “trường 
xây dựng thanh niên mới”), thực chất là trại cải tạo cả trăm thanh niên có “tiền sự”. Những người 
trẻ tuổi ấy hầu hết đều là tội phạm thuộc loại phải chịu cải tạo lao động nhưng không có án cụ 
thể. Nổi bật lên trong hàng trăm “học viên” này là cô gái Hai Ngà, chàng trai Sơn Đầu bò. Còn 
giàn cán bộ chỉ gồm mấy người: Ba Trí, một sinh viên tranh đấu, thoát li lên chiến khu, nay về 
phụ trách công tác đoàn; Lê Quát, sinh ra, lớn lên từ vùng “chiêm khê mùa thối” ở Bắc Bộ, được 
huấn luyện để vào Nam, trở thành một chiến sĩ đặc công nước, sống trong điều kiện gian khổ 
nhưng hồn nhiên và dẻo dai chịu đựng như một con ba khía trên bùn lầy chua mặn rừng Sác, 
đồng thời đã từng chiến đấu lập được nhiều chiến công như huyền thoại; và một cô gái, Mai 
Sương, học sinh cuối bậc phổ thông trung học, hăng hái xung phong trong các phong trào nội 
thành rồi tiếp tục xung phong về rừng Sác, mặc dù xuất thân từ một gia đình có con trai là “tử sĩ” 
của chế độ cũ. Tất nhiên còn có thêm một toán nhân viên bảo vệ. 

 

Nhưng từ chương đầu, trải dài ra tận những trang cuối của tiểu thuyết, cũng như từ bìa 1 đến bìa 
4, xuyên suốt và nổi bật vẫn là hình tượng hai cô gái cùng một “nhân vật” khác: Ly Ly, Như Ngọc 
và một con cá sấu có tên là Sấu Bông. 

 

Nếu đoạn trích ở bìa 4 rõ ràng là những dòng độc thoại nội tâm của Ly Ly, thì hình vẽ cô gái ở 
bìa 1 với “nhân vật biểu tượng” Sấu Bông, người đọc không đoán chắc được ấy là Như Ngọc 
hay Ly Ly. Nhưng với gương mặt bầu bĩnh, đuôi mắt dài, chiếc mũi hơi “hướt” (hớt, hếch) di 
truyền kia, như miêu tả của nhà văn (tr. 385), thì hẳn là Như Ngọc. 

 

Ly Ly đến nông trường – trường cải tạo lao động Bình Minh trên chuyến ghe máy cùng với một 
người con gái khác, xấp xỉ tuổi nhau. Nhưng cô gái này, Như Ngọc, là một kĩ sư thuỷ sản, cũng 
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xuất thân từ một gia đình Nam Bộ, vài đời là cư dân Sài Gòn, nhưng là một gia đình liệt sĩ cách 
mạng, cha ruột cô hi sinh tại rừng Sác. Là kĩ sư mới ra trường, thuộc diện ưu tiên của chế độ 
mới và của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Như Ngọc lại xung phong về nông trường Bình Minh 
ngoại thành. Ngoài động cơ là lí tưởng lãng mạn cách mạng, cô còn có một mục đích riêng tư: 
tìm kiếm di cốt của cha ruột cô (ông Huỳnh Anh Võ, có tên thường gọi là Tám Võ). 

 

Cũng như Mai Sương, cả hai đều là con gái Sài Gòn đúng nghĩa, khi xét về lí lịch cư trú. 

 

Như vậy, nhà văn Trần Thanh Giao trước sau vẫn trung thành với phương thức sáng tác tiểu 
thuyết hiện thực. Nhưng trong bối cảnh “Đổi mới”, “Cởi trói”, tiểu thuyết của ông không hẳn tuân 
thủ theo lí thuyết sáng tác chủ đạo đương thời mà cũng không phải là hiện thực phê phán. Rõ 
ràng ở “Một thời dang dở” có hai tuyến nhân vật tiêu biểu, phản diện và chính diện, nhưng không 
phải là “địch – ta”. Cả hai tuyến đều đã được nhà văn Trần Thanh Giao chú tâm xác lập, khắc 
hoạ. Nói cách khác, đây là một loại kết cấu có thể ví von như hai cụm bèo trên hai nguồn sông 
Sài Gòn, trong và đục, với những đặc điểm nhìn kĩ mới thấy khác nhau, nhưng cùng đổ về một 
dòng sông lớn, chung sống với nhau. 

 

Tuy vậy, cũng phải thấy một “nhân vật” khác, được nhà văn miêu tả tỉ mỉ, sinh động và thực sự 
đã xuyên suốt cả 566 trang tiểu thuyết với tư cách là một hình tượng “nhân vật” tiểu thuyết đúng 
nghĩa. Đó là Sấu Bông, con cá sấu từ mũi đến đuôi khoảng bảy mét, to dài như một chiếc xuồng, 
lão luyện trong nghề ăn thịt người, từ xác lính Mỹ đến thân thể sống của trẻ con, cụ già, phụ nữ 
và cả bộ đội đặc công nước. Sấu Bông không phải được nhân cách hoá  (như “nhân vật” trong 
“Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài) hay vật cách hoá (như Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới ở “Tây 
du ký”) trong miêu tả, khắc hoạ. Với nhà văn Trần Thanh Giao, nó được tả thực nhưng chắc hẳn 
còn chứa đựng một ý nghĩa biểu tượng.  

 

Sấu Bông là một trong những con cá sấu thuộc loài to con, có “da huy” (gia huy, chơi chữ) là 
những tấm vảy lục giác vàng – đen, sống bên cạnh loài cá sấu nhỏ con hơn, đen sì và mốc 
thếch. Dĩ nhiên đó là hai loại sấu có thực ở rừng Sác. Và đồng thời, Sấu Bông còn là biểu tượng 
của cái ác không phải chỉ của giới tự nhiên mông muội mà còn là cái ác của trong lòng mỗi 
người, của quy luật xã hội, quy luật cạnh tranh sinh tồn giữa người và người, không phân tuyến, 
không kể thù hay bạn. Với ý nghĩa biểu tượng đó, Sấu Bông thể hiện một nét sâu sắc trong cách 
nhìn hiện thực của nhà văn Trần Thanh Giao. Chính Ly Ly, trong giây phút nguy kịch nhất của 
sinh mệnh mình, đã bật ra ý nghĩ chứa đựng ý nghĩa ấy: “... muốn đương đầu với quy luật rừng 
xanh, nhưng không ngờ nó đến quá nhanh và đột ngột! Đến bằng xương bằng thịt, dưới dạng loài 
cá sấu!” (tr. 525). Quy luật rừng xanh nào vậy, nếu không phải là quy luật xã hội, “người là chó 
sói đối với người”! Một quy luật phải chăng là muôn thuở, một quy luật mà những thánh hiền, 
quân tử, những con người chân chính trong nhiều hình thái xã hội đều muốn tiêu diệt nó nhưng 
đều bị nó đẩy lùi? 

 

Mâu thuẫn kịch tính cho dù ít nhiều vẫn có nhưng không căng thẳng, gay gắt, là giữa hai tuyến, 
một tuyến là Ly Ly, Hai Ngà, Sơn Đầu bò (những học viên đang chịu cải tạo) và một tuyến khác, 
gồm Như Ngọc, Ba Trí, Lê Quát hay còn gọi là Tư Quát, Mai Sương, Vũ Minh (những cán bộ 
nông trường, trường học lao động và cán bộ uỷ ban quận). Mâu thuẫn kịch tính khác, trường kì 
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và gay gắt, là gồm cả hai tuyến đó, cho dù mâu thuẫn, họ vẫn đoàn kết lại thành một phía, trước 
kẻ thù chung: Sấu Bông, biểu tượng cái ác của quy luật xã hội. Đó là sự đấu tranh với chính cái 
ác luôn rình rập trong xã hội loài người với nhau, trong mỗi con người, chứ không chỉ với ý nghĩa 
thô thiển là đấu tranh giữa con người với thiên nhiên. Những mâu thuẫn kịch tính ấy được thể 
hiện đan xen trong mâu thuẫn kịch tính khác, nổi bật nhất, nhà văn Trần Thanh Giao nhấn mạnh 
nhiều nhất với nhiều chi tiết, lời thoại sinh động. Đó là mâu thuẫn kịch tính chủ yếu, giữa một bên 
là cơ chế kinh tế - xã hội quan liêu, bao cấp, vốn được xác lập bằng quyền lực chiến thắng, 
mệnh lệnh hành chính, cho dù cao đẹp đến đâu vẫn là ý chí luận, với một bên khác, là nhu cầu 
bức thiết phải đổi mới, chuyển sang hạch toán kinh doanh hay kinh tế thị trường xã hội chủ 
nghĩa, theo quy luật khách quan, nếu thừa nhận cái tư hữu muôn thuở đau thương là động lực 
kinh tế và phát triển.   

 

Đúng vậy, mâu thuẫn kịch tính bao trùm, xuyên suốt trong tiểu thuyết là giữa phương thức sản 
xuất mới với quy luật khách quan về kinh tế và “cái đuôi kinh tế” của con người muôn thuở, từ 
man rợ đến văn minh... 

 

Cùng với nó, những mâu thuẫn kịch tính khác được triển khai theo dòng đời tự chảy và phần nào 
chảy theo ý chí con người. Lúc nông trường - trường học lao động Bình Minh mới phôi thai, vừa 
được “bao cấp” vừa bị trói buộc, đó chỉ là nơi trồng cói dệt chiếu, nhưng cói không lên xanh tốt 
mà cằn cỗi, héo úa, những khung dệt không thường xuyên vận hành mà bụi phủ, nhện giăng. 
Đến khi tự “bung ra”, Bình Minh mở thêm một hướng mới là nuôi tôm tự túc, tự cải thiện, và xúc 
tiến cho sản phẩm con tôm không chỉ vươn đến tôm hàng hoá nội địa mà phải là tôm hàng hoá 
xuất khẩu. Qua đó, những tính cách nhân vật được khắc hoạ, từ những thao thức, trăn trở nội 
tâm cho đến những hành vi, lời nói trong quan hệ hằng ngày, suốt quãng thời gian năm, sáu năm 
dài.  

 

3. MỘT VÀI SỐ PHẬN NHÂN VẬT TIÊU BIỂU: LY LY & NHƯ NGỌC CÙNG NHỮNG NGƯỜI 
QUANH HỌ 

 

Suốt 566 trang sách, không kể hai trang thủ tục cuối sách, với những mâu thuẫn ấy, những số 
phận con người hiện ra rõ nét. 

 

3.1. Ly Ly: 

 

Trước hết, hình như nhân vật chính vẫn là Ly Ly, tuy Ly Ly cơ hồ thuộc phía phản diện. Nói 
chính xác hơn, ở Ly Ly có những nét phản diện đáng lưu ý, nhưng cơ bản vẫn là một con người 
có ý thức hướng thiện, với những nghịch cảnh, nỗi niềm bi kịch đáng thương yêu, trân trọng. 
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Ly Ly, tác giả quen gọi theo biệt danh Mỹ hoá như vậy, là một cô gái xinh đẹp, đầy quyến rũ. Cô 
xuất thân từ một gia đình nho học, có người cha vốn là một giáo viên thể dục và người mẹ nội 
trợ. Nhưng trong cơn lốc chiến tranh, ở thời đoạn lính Mỹ trực tiếp tham chiến, hàng hoá Mỹ tràn 
ngập, nếp sống thác loạn của lính tráng Mỹ (thuở phong trào hiện sinh, hip-py là thời thượng 
ngay cả ở Mỹ) trở nên một mối đe doạ vô cùng nguy hại, và thực sự đã gây ra sự băng hoại cho 
nhiều gia đình, trong đó có gia đình của cô nữ sinh trung học Nguyễn Thị Hoàng Ly. Hoàng Ly, 
một nữ sinh từ xuất sắc trong học tập trở thành xuất sắc cả trong “mánh mung”, “áp phe”. Nếu 
căn cứ vào câu “tiên trách kỉ, hậu trách bỉ”, so sánh với nhiều bạn cùng trang lứa, thì ở Hoàng 
Ly, nguyên nhân nội tại ban đầu là do bản năng đua đòi tiềm ẩn. Thấm thoắt, bi kịch gia đình 
Hoàng Ly đã diễn ra, đến nỗi cha cô lao vào ăn chơi và mẹ cô tự sát, do tủi nhục tự thân bà gây 
ra hay bị cưỡng hiếp bởi tên lính Mỹ thuê nhà. Khi tên lính Mỹ bị giết cũng là lúc cha cô, từ một 
nhà giáo trở thành kẻ phóng đãng, bị mất tích. Từ đó, Hoàng Ly trở thành Ly Ly, một cô gái tứ cố 
vô thân, chạy áp phe, buôn hàng lậu ở thương cảng, lại giỏi võ, do có thời đã luyện tập tại các võ 
đường hay do gần gũi với các tay du đãng trộm cướp, không rõ. Sau ngày thống nhất, Ly Ly vẫn 
theo quán tính cũ, nhưng ở dạng “mánh mung chợ trời – thương cảng”. Ly Ly đã sa lưới công 
an, sau chuyến buôn lậu không thành và một pha trổ tài võ nghệ trên tàu viễn dương, chống lại 
một tên thuỷ thủ để xác định bản thân không phải là loại gái ăn sương. 

 

Ly Ly bị bắt từ mặt sông bên hông tàu viễn dương, sau một vài thủ tục, bị dẫn độ về trại cải tạo, 
và trong ngày thứ nhất cô đã bị dằn mặt bởi “đàn chị” Hai Ngà. Ly Ly, cô gái “mánh mung” xinh 
đẹp ấy, cũng không vừa, đã đánh ngã đối thủ với những miếng nghề võ thuật. Rồi không thể chịu 
nổi đời sống khổ cực đến mức nước ngọt nấu ăn, sinh hoạt cũng thiếu thốn, rau xanh cũng hiếm 
quý, hôm sau, cô đã rủ rê Sơn Đầu bò và vài học viên khác cướp thuyền máy, chiếc thuyền chưa 
kịp bốc dỡ gạo tiếp tế, bỏ trốn. Bỏ trốn rồi bị bắt lại, nhưng dẫu thế vẫn không chịu viết kiểm 
điểm. Sau đó, lại thêm một lần thứ hai bỏ trốn, chạy bộ, băng rừng, và lần này thoát được về Sài 
Gòn, nhờ một cụ lão giúp. Cụ lão ấy hẳn là ông Sáu Câu, một nhân vật rất ấn tượng! Về đến Sài 
Gòn, túng thiếu, không chốn nương thân, Ly Ly lại rơi vào một vụ án cướp của giết người, mà cô 
chỉ là kẻ a tòng. Một băng cướp nhờ cô vờ gọi cửa, trao quà, vì cô là con gái, xinh đẹp, chủ nhà 
không thể ngờ, để chúng xông vào uy hiếp. Ly Ly không ngờ án mạng lại xảy ra, do một kẻ trong 
băng cướp dám hạ thủ giết người, rồi y dám chặt tay người chết để lột nữ trang, mà người bị 
nạn ấy lại chính là mẹ của giám đốc kiêm hiệu trưởng Ba Trí. Ly Ly trả thù Ba Trí chăng? Không 
phải. Hay đó chỉ là ngẫu nhiên, cái ngẫu nhiên được gọi là “định mệnh”? Thật sự không một dòng 
chữ nào của nhà văn Trần Thanh Giao cho người đọc thấy là Ly Ly biết nơi đến trấn lột là nhà 
của chính Ba Trí cả! (tr. 164-165). Nhà văn lí giải cho Ly Ly, trên bình diện xã hội học, kẻ chủ 
mưu chính là phim ảnh bạo lực, bản năng thú tính được khơi dậy (tr. 166), “kẻ chủ mưu là một lối 
sống, một thứ triết lý sống, nó đẩy con người vào tội ác mà trong hồ sơ hay trước vành móng 
ngựa, nó chưa bị kêu án tử hình” (tr. 168). Đến khi đối mặt với Ba Trí, đứa con trai của bà mẹ bị 
giết, đồng thời là hiệu trưởng, giám đốc của chính nơi Ly Ly bị cải tạo, thì như một phép mầu, cô 
lại được Ba Trí cứu thoát, vì Ba Trí cùng công an đã điều tra lại, kết luận lại (mặc dù cô đã tuyệt 
vọng, quyết định tự sát -- chấp nhận án tử hình --, bằng cách kí bừa nhận tội chủ mưu). Đúng 
vậy, kẻ giết người không phải là Ly Ly; Ly Ly cũng không phải chủ mưu, cô chỉ a tòng, thật tâm 
không ngờ án mạng xảy ra. Ly Ly lại được dẫn độ về lại với nông trường - trường học lao động 
Bình Minh. Ba Trí quả là một ông thánh giữa đời thường, với một nhận thức đầy tính triết học, 
cùng công an “giải thích cho cô rõ nguyên nhân sâu xa gây nên tội lỗi đó: lối sống chạy theo dục 
vọng bản năng mà xã hội tư bản đang lao tới, cuốn theo trong lòng nó mọi số phận con người, kể 
cả cô” (tr. 205-206)! Lòng thương người, đức cao thượng, nhận thức mọi tội ác đều có nguyên 
nhân là chế độ xã hội “đêm ngàn năm man rợ” và niềm tin mọi con người đều có thể cải tạo 
được của Ba Trí như thế là đến mức khó tưởng tượng (hay Ba Trí không thật lòng thương mẹ?). 
Dẫu sao, lòng thương người, đức cao thượng, nhận thức quy vào xã hội và niềm tin vào lương 
tri con người ấy cũng đã khiến Ly Ly không còn là Ly Ly hận thù cuộc đời trước đó. Cô đã được 
cảm hoá, rồi theo năm tháng, trở thành học viên tiến bộ, xuất sắc nhất. Cho đến khi thấy Ba Trí 
trong những ngày gà trống nuôi con tại nông trường bộ, Ly Ly đâm ra khao khát thật lòng, nỗi 
khao khát tận trong sâu thẳm trái tim cô, về một mái ấm gia đình. Còn về phía Ba Trí, trước khi 
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án mạng xảy ra tại nhà anh ở Sài Gòn, vợ của anh, một sinh viên ngày xưa cùng anh tranh đấu 
trong phòng trào đô thị Miền Nam, cùng chịu nhiều gian khổ, nhưng trong giai đoạn cơ cực hậu 
chiến này, đã không chịu nổi anh, một người không nuôi nổi mẹ già, con dại, chỉ là con người 
đậm chất hoang tưởng hiệp sĩ kiểu Đông Ki-sốt (Don Quichotte), nên cô ta đã “chuyển hướng”, 
bồng con trở về nhà mẹ ruột (tr. 160). Nay anh nhớ con, nên năn nỉ vợ cho anh đưa cháu bé 
xuống nông trường chơi. Và người điền vào chỗ trống bên đời cha con anh, Ly Ly mơ hồ cảm 
nhận, có thể chính là Như Ngọc. Thế nhưng, Ly Ly, học viên bị cải tạo lao động, tòng phạm trong 
vụ giết chết mẹ ruột của anh, vẫn là kẻ có một trái tim ... con người! Diễn biến câu chuyện, không 
phải khiên cưỡng, mà rất lô-gic, thứ lô-gic của cuộc sống, đã đưa đẩy đến chỗ Ly Ly và Ba Trí 
thật sự yêu nhau, trong sự giấu kín mối quan hệ ấy. Rồi ngẫu nhiên đưa đẩy, hay chính vô thức 
của họ điều khiển ngầm, Ly Ly và Ba Trí đã trải qua một đêm trăng cháy nồng nhục thể, trên một 
con thuyền bập bềnh theo sóng nước, dưới chiếc mùng được giăng từ hai nhánh cây mắm và 
hai cây sào cắm xuống lòng nước gần bờ rạch. Đó là tình yêu đích thực của Ly Ly ư, hay là thù 
hận? Ly Ly thù hận ai? Đâu phải là Ba Trí. Ly Ly chỉ muốn gọi là trả thù “người ta” vì ghen tuông 
bóng gió. “Người ta” ấy là Như Ngọc, cô kĩ sư cứ thân mật với cha con Ba Trí – bé Hoa, như 
trước đêm trăng cháy nồng nhục thể này cô từng nghĩ ngợi triền miên, khôn nguôi: “... Ly Ly chợt 
dừng suy nghĩ. Một ý mới nảy ra như tia chớp. Cô đặt tay lên ngực, đè con tim đang đập mạnh... 
Bình tĩnh coi nè... Ờ, phải rồi... Ước gì mình cũng có một đứa con như thế. Có lẽ cuộc đời mình 
bớt khổ hơn... Phải rồi, phải làm như vậy. Nếu anh yêu mình như mình đang yêu anh thì đó là 
một sự trả ơn, đẹp biết bao, êm đềm và hạnh phúc biết bao... Nếu anh không yêu mình thì đó 
cũng là một sự đáp nghĩa ngọt ngào... Còn người ta? Mình có làm gì hại người ta đâu? Mình “cải 
tạo” rồi mà... Chẳng muốn chơi ác với ai. Nếu có ai bảo đây là sự trả thù vì ghen tuông thì ít ra 
cũng là ghen tuông ngọt ngào, trả thù êm ái...! Còn mình? Trong trường hợp nào, mình cũng 
được, mình chẳng mất chi. Đã rơi xuống tận cùng rồi, còn sợ rơi đâu nữa... Mình sẽ có gan mà 
sống tiếp. Mình sẽ có tương lai. Phải, nó [đứa con mơ ước – ct.] là tương lai của mình...” (tr. 
226). Và sau đêm nồng cháy nhục thể, tràn ngập ánh trăng thơ mộng ấy, Ly Ly vẫn còn ngẩn 
ngơ suy nghĩ: “Ly Ly bối rối. Cô biết rằng cô đang lâm vào một tình thế chẳng hay ho gì: cô 
không còn kiểm soát được mình nữa. Tưởng rằng “trả thù” [nguyên văn trong “nháy nháy” – ct.] là 
cao tay, nhưng sự việc lại thêm phần rắc rối: Cô vướng vào cái mành tơ mà chính cô đã căng 
ra...” (tr. 304). Theo diễn biến như sự đời vẫn vậy, nên cũng chính do quan hệ lén lút giữa họ, 
trong thời gian Ba Trí còn trăn trở và chưa chính thức cùng vợ li dị, họ đã bị Mai Sương bắt quả 
tang khi họ đang ôm chặt lấy nhau, cái ôm sau phút đầu gặp nhau trong khuya, với ý định sẽ 
cùng nhau nồng ấm nhục thể trong khuya ấy, tại cơ quan nông trường bộ. Đó là khoảnh khắc về 
khuya mà theo ý định của Ly Ly là cô sẽ cưu mang giọt máu phôi thai của Ba Trí. Nhưng ánh đèn 
pin soi bắt quả tang từ bàn tay của Mai Sương khiến Ba Trí và Ly Ly chết đứng. 

 

Đó cũng chính là dịp để Lê Quát, chiến sĩ đặc công nước năm nào, thừa cơ đấu tranh đạo đức, 
tác phong trong nội bộ để giành lấy chiếc ghế giám đốc kiêm hiệu trưởng. 

 

Không ai khác, lại chính Ly Ly trong những ngày đã mãn hạn cải tạo, nhưng vẫn còn ở lại nông 
trường như một nhân viên được hưởng lương, đã trả thù. Thật ra, “kẻ thù” Lê Quát cũng không 
phải là người Ly Ly thù oán lắm. Cô không sục sôi thù hận, như những kẻ vốn thù hận rất sâu 
mà ta thường đọc, xem thấy đâu đó. Cô trả thù vì cơ hội đến như thể ngẫu nhiên, như “định 
mệnh” buộc cô phải trả thù, khi cô và Lê Quát cùng ở trên một chuyến tàu do chính Lê Quát lái. 
Và cũng không phải hoàn toàn là trả thù, mà như “định mệnh” thách đố cô “khám phá”, xem thử 
người chiến sĩ cộng sản, vốn được trui rèn trong lửa chiến tranh và bùn lầy rừng Sác, có quỵ gục 
bởi tình dục hay không. Lê Quát đã tự đấu tranh, tỏ ra có bản lĩnh. Nhưng rốt cuộc, lúc tàu đã 
cập bến, đêm hãy còn khuya, chưa thể đánh thức học viên ra dỡ hàng, anh đành nằm lại tàu chờ 
trời sáng; và chính lúc đó, Lê Quát đã bị Ly Ly quyến rũ để... lột truồng đến mức “tự nhiên và 
hoang sơ nhất” (tr. 452), rồi lấy hết áo quần, nhanh chân chạy về thông báo cho mọi người ở 
nông trường, “trường học” xuống bến. Tân giám đốc kiêm tân hiệu trưởng Lê Quát chỉ còn nước 
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... ở truồng (không một mảnh quần lót), lủi xuống bùn nước để trốn. Mọi người đều biết rõ tình 
huống. Biết rõ nhất cơ sự thê thảm này là Mai Sương, người chạy về nông trường bộ mang áo 
quần ra cho Lê Quát. Ly Ly vốn mang cá tính không chịu thua ai, “ăn miếng trả miếng”, một khi 
cô và Ba Trí bị Mai Sương và Lê Quát “hạ đòn”, thì chính Lê Quát, một trong hai người gần như 
đang “kết cặp” ấy cũng bị cô “hạ đòn” trả đũa, một đòn trăm mắt đều thấy, đánh vào nhân phẩm 
đau đến tận xương, như chính nỗi đau cô và Ba Trí đang chịu đựng. 

 

Còn Ba Trí, anh đã rời nông trường - trường học lao động Bình Minh từ trước đó, sau vụ anh và 
Ly Ly bị Mai Sương bắt quả tang đang ôm nhau. Anh đã về Cần Giờ, làm việc trong một cơ quan 
thuỷ sản, bởi bị hạ tầng công tác. Lạ thay cho trái tim con người, Ba Trí vẫn còn yêu thật lòng Ly 
Ly, và cũng thế, Ly Ly vẫn thật lòng yêu Ba Trí, mặc dù Ba Trí tự biết, đó là một tình yêu không 
lối thoát, mặc dù Ly Ly hiểu rõ, đó là một tình yêu cháy nồng, sâu thẳm nhưng không thể có một 
kết thúc tốt đẹp. Bẵng đi một độ vì xa cách, thế rồi, họ lại có cơ hội gặp nhau, trong một buổi 
chiều và một đêm trong dịp tế Cá Ông, một tín ngưỡng dân gian ven biển. Đêm trăng ấy, đêm 
cuối cùng, họ yêu nhau cháy nồng và đẫm nước mắt trên một túp chòi vọng canh, để rồi, sáng 
mai ra, cô đi theo một nhóm vượt biên bằng chính phí tổn là “vốn tự có” hay “loại tiền tệ quốc tế”! 
Nhưng Ly Ly không gặp may, cho dù đã chịu nhục để đổi lấy vận may. Công an đang truy bắt 
nhóm vượt biên ấy, trong đó có cô. Đến những giây phút căng thẳng nhất, lúc cô đang ngồi lẻ loi 
bên một bờ sông, cô nghe thấy tiếng gọi và tiếng chân tìm kiếm đầy khổ đau, thương nhớ của Ba 
Trí. Lúc ấy, nỗi ô nhục bán mình để vượt biên dâng trào, khiến cô lao ra giữa sông, bơi nhanh, 
bất chấp nguy hiểm, để trốn chạy người vừa là ân nhân, vừa là tình nhân của cô. Sấu Bông xuất 
hiện, lao đến, bập hai hàm răng sấu vào một chân Ly Ly, cắp lấy cô gái xấu số, dìm xuống lòng 
sông. Mặt sông sủi máu đỏ...  

 

Khi hay tin, không ai khác, lại chính Lê Quát là người quyết tâm đi tìm Sấu Bông để tiêu diệt và 
tìm lại chiếc chân đã mất của Ly Ly, cho dù cô thực sự đã chết. Sấu Bông, con cá sấu đã thành 
tinh, vốn trong thời còn chiến tranh, đã một lần bập hai hàm răng nhọn hoắt vào đùi Lê Quát, 
nhưng nhờ anh bình tĩnh rút dao đâm ngoáy vào mắt nó, khiến Sấu Bông hoảng hốt nhả anh ra, 
để lại trên đùi và bắp chân anh những vết thương như vết xẻ dọc. Lần này, phần nào Lê Quát 
quyết trả thù Sấu Bông vì những vết sẹo dài ấy, nhưng động cơ chính vẫn là để lập chiến công 
nhằm phục hồi lại danh dự cũng như để khẳng định lòng cao thượng sau lần bị chính Ly Ly 
quyến rũ, lột truồng làm nhục. Có thể cái tâm Lê Quát tốt. Cũng có thể anh là một người khôn 
ngoan, bản lĩnh, trong tức thời, nhận ra con người chỉ có thể tự phục hồi nhân phẩm, danh dự 
bằng chính hành vi cao cả, chứ không phải là “ăn miếng trả miếng” thấp hèn, để oán thù chồng 
chất oán thù. Và cũng nhờ vào việc lập chiến công tiêu diệt Sấu Bông, Lê Quát mới có thể giữ 
được cái ghế giám đốc kiêm hiệu trưởng. Lê Quát cùng Sơn Đầu bò ra đi, đến tận nơi Sấu Bông 
lẩn quất, với súng AK, lựu đạn, một con heo làm mồi nhử. Khi anh cùng Sơn Đầu bò đang phục 
kích, Sấu Bông đã đánh một đòn vu hồi, tập hậu. Lê Quát trở thành nạn nhân thứ hai. Ly Ly đã bị 
Sấu Bông nuốt chửng chân trái, Lê Quát lại bị Sấu Bông nuốt chửng chân phải. 

 

Trong một giấc mê sảng của Mai Sương, cô gái đã lưu giữ giọt máu phôi thai của Lê Quát trong 
bụng mình, bên cạnh quan tài anh, quan tài Ly Ly, chiếc tiểu sành di cốt người cha của Như 
Ngọc, Mai Sương thấy Lê Quát cùng Ly Ly, hai người với hai chiếc chân còn lại của mình, đang 
quàng vai nhau, dìu nhau đi tìm lại sự toàn vẹn cho mỗi người. Đó là hình tượng, đúng hơn là 
biểu tượng, của giấc mê sảng. Trong thực tại, người tìm lại sự toàn vẹn thân thể (mà chủ yếu là 
tìm cách phục hồi ở mức toàn vẹn nhất về nhân phẩm, cho Ly Ly, Lê Quát?), chính là Ba Trí, 
hiệp sĩ Đông Ki-sốt chân thành và đáng quý, cùng một cụ già gân guốc, ông Sáu Câu, một hiệp 
khách cứu khốn phò nguy, “kiến nghĩa bất vi vô dõng dã” đích thực, rất Nam Bộ, giữa đời 
thường. Lần này, Sấu Bông phải đền mạng. Trong bụng con cá sấu đã thành tinh này, biểu 
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tượng của cái ác thuộc quy luật xã hội còn đậm chất rừng xanh này, vẫn còn những khúc xương, 
đốt xương hai chiếc chân, trái và phải, của Ly Ly, Lê Quát.  

 

3.2. Như Ngọc: 

 

Đúng như hình tượng vốn được khắc hoạ dần dần bằng từng chi tiết hành vi, tình huống cụ thể, 
từng ý nghĩ nội tâm tinh tế và lời thoại sinh động, để ngày mỗi rõ nét, thì Như Ngọc hầu như 
không có mâu thuẫn kịch tính nào với Ly Ly (ngoại trừ một thoáng Ly Ly ghen tuông bóng gió 
thường tình). Một trong những kịch tính xuyên suốt là mâu thuẫn giữa một bộ phận cái mới (lãng 
mạn cách mạng) và một bộ phận cái cũ (sống theo quan niệm hưởng thụ vật chất) mà Như Ngọc 
và Ly Ly đại diện, thế thôi. Còn nổi rõ giữa họ chỉ có sự khác biệt về tính cách, số phận. 

 

Như Ngọc xuất thân từ một gia đình liệt sĩ cách mạng, thuộc vào loại cư dân Nam Bộ đã nhiều 
thập kỉ sinh sống tại Sài Gòn. Khi cha cô đang chiến đấu và hi sinh tại rừng Sác, cô vẫn còn là 
một nữ sinh thầm lặng, theo năm tháng, đỗ tú tài, trở thành sinh viên ở thành phố thủ đô của chế 
độ cũ. Khoảng sau bốn năm, kể từ ngày thống nhất, cô tốt nghiệp đại học với tấm bằng kĩ sư 
thuỷ sản. Khác với nhiều người có chung hoàn cảnh, điều kiện, Như Ngọc không tận dụng ưu 
tiên là con gái của liệt sĩ, có mẹ neo đơn. Như Ngọc xung phong về nông trường - trường học lao 
động Bình Minh. Lần đầu tiên, rất tình cờ, Ly Ly và Như Ngọc chung một chuyến tàu máy về 
chốn đó. 

 

Khác với cô gái “bụi”, “mánh mung chợ trời” rồi trở thành học viên của trường cải tạo có tên Ly 
Ly, Như Ngọc ngay từ ngày đầu đã là một kĩ sư - cán bộ. Như Ngọc chấp nhận những thiếu 
thốn, khổ cực ban đầu với ước vọng xây dựng Bình Minh thành một nông trường theo phương 
thức sản xuất lớn kết hợp với kế hoạch cải tạo những phần tử bất hảo của bản quận nội thành. 
Đồng thời, trong sâu thẳm tâm hồn Như Ngọc, là nỗi ước mong thường xuyên, khôn nguôi thôi 
thúc cô phải dò la, thăm hỏi, để tìm cho được di cốt của cha cô, liệt sĩ Tám Võ. 

 

Kĩ sư Như Ngọc, được sự ủng hộ của Ba Trí, giám đốc kiêm hiệu trưởng, đã xác định một 
hướng mở mới cho nông trường và trường học lao động Bình Minh: Nuôi tôm thẻ không chỉ để 
tự cải thiện, mà là tôm hàng hoá, trao đổi nội địa, tiến đến tôm xuất khẩu, bên cạnh công việc cũ 
là trồng cói, dệt chiếu. Trong quan hệ công tác, Như Ngọc còn được dịp gặp gỡ Vũ Minh, một 
phó chủ tịch quận gần đến tuổi trung niên, vốn xuất thân từ một gia đình trí thức Hà Nội. Nếu về 
Ba Trí, cô cũng cùng nhận định của nhiều người, đó là một cán bộ trưởng thành từ phong trào 
sinh viên tranh đấu Sài Gòn, thoát li lên rừng chiến đấu, về lại thành phố, nhưng qua những thử 
thách ác liệt ấy, vẫn còn nguyên vẹn trong Ba Trí niềm lãng mạn cách mạng, quy tất cả vào căn 
nguyên xã hội, xác tín rằng xã hội là một thực thể (một tồn tại) có thể cải tạo được, với tấm lòng 
thương người, niềm tin vào lương tri con người, không so kè tính toán, bởi đấy là động cơ chủ 
yếu để Ba Trí tham gia cách mạng, thì ở Vũ Minh, cô biết, đó lại là một con người khôn ngoan, tự 
biết kìm chế, cho dù suy nghĩ có “xé rào” chăng nữa, vẫn theo quán tính chịu đựng, chấp hành 
một cách máy móc, cam đành lẩn quẩn trong những sợi thừng trói buộc vô hình, vì Vũ Minh vốn 
quen với môi trường Miền Bắc những năm chiến tranh, “bao cấp” nặng nề. Mỗi người một cách, 
trao đổi với nhau về hành động dám “xé rào” hoặc bằng lời khuyên chỉ nên “bung ra” trong phạm 
vi “rào giậu”. Và cũng như Ba Trí, Vũ Minh, Như Ngọc dần dần hiểu ra, muốn làm được cái gì có 
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ích cho nông trường, cho thành phố và đất nước, trước hết phải sửa cột đèn tín hiệu đỏ vàng 
xanh tại Hà Nội (tr. 216-218), ở những ngã ba, ngã tư đường lối, chủ trương lớn: 

 

“...Nhưng nó chỉ có thể thực hiện được ở ... Ấn Độ hay ở In-đô-nê-xi-a... (Anh cười). Khoan, 
khoan, ông để yên tôi nói hết đã. Cái này, ở ta, chưa phù hợp. Anh Hai Hưng tuy bật dèn xanh về 
chủ trương, nhưng ảnh chẳng ký duyệt trên văn bản là có lý của ảnh. Tôi là dân Hà Nội, tôi biết. 
Muốn gì thì muốn, phải chờ đèn xanh bật lên ở Hà Nội, lúc đó anh tha hồ trổ tài... 

-- Vậy bây giờ chịu chết à? – Ba Trí sốt ruột, cắt ngang. 

-- Sao lại chịu chết! Đèn đỏ lâu quá, xe cộ ùn lại, tắc nghẽn... Nhất định rồi phải tới lúc đèn xanh 
chứ! Thằng cha nào khôn, ôm cua quẹo qua trước là thoát. Không thì tới lúc đèn xanh, tha hồ 
chen lấn nhau...[...]. 

-- Vậy anh khuyên tôi nên làm gì bây giờ? 

-- Lẳng lặng mà làm. Đừng la lối nhiều. Mục tiêu là tôm xuất khẩu vẫn giữ, phương án làm lớn 
sẵn sàng đấy, chờ lúc... Nhưng cái chính bây giờ là phải biết đi những bước nhỏ thích hợp. Ví dụ: 
Làm cói. Vốn ít, lời nhanh...[...]. 

-- Tôi hơi khác. Tôi không chờ đến lúc đèn xanh, vì cái máy đèn nó đang hỏng. Và chúng tôi chết 
tới cổ rồi. Cho nên, tôi phải la lên. 

-- Anh la thì giải quyết được cái gì? Thậm chí anh chửi bới, đập phá đi nữa, thì lúc đầu người ta 
hả dạ, hoan hô anh, nhưng chẳng mấy chốc người ta lại chán ghét anh, vì thấy anh tầm thường, 
thô lỗ, làm cuộc sống rối thêm. Rốt cuộc la lối, đập phá chẳng đạt được cái gì, có khi còn hại. 

-- Nhiều người la thì sẽ giải quyết được. 

[...] 

-- Cuộc sống cần giải pháp hơn cần la lối. Cuộc sống cần một bản thiết kế thích hợp cho từng 
giai đoạn và những bàn tay thi công tốt, trước khi tính chuyện đập phá. Nếu chỉ la lối, đập phá 
thôi, thì sẽ đẩy xã hội vào tình trạng vô chính phủ ngay.  

[...] 

[...] ... Anh thấy không: cái đèn xanh ở Hà Nội là quan trọng nhất... 

Ba Trí lặng yên. Bỗng anh cười, nói: 

-- Vậy ta phải sửa cái đèn! 

Vũ Minh cười xoà: 

-- Đúng như vậy. Trong khi chờ đợi, anh phải tìm bước đi thích hợp để còn sống tới lúc đèn 
xanh!... Hoặc nếu anh có tài và có gan thì anh dựng nên một mô hình mới! Anh sẽ thành anh 
hùng đấy! 

Ba Trí lắc đầu: 
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-- Chỗ tôi chưa đủ điều kiện để làm việc đó, xin nhường cho người khác” (tr. 216-218). 

 

Khác với hai người đàn ông vẫn còn trẻ ấy, mặc dù Lê Quát không phải khác thế hệ, người cựu 
chiến sĩ đặc công nước có quê quán tại Miền Bắc này, không phải là trí thức. Ở Lê Quát, Như 
Ngọc cũng như mọi người thấy rõ, là ý chí chịu đựng gian khổ, là kỉ luật cứng rắn. Tất nhiên Lê 
Quát cũng ủng hộ Như Ngọc trong việc thực hiện kế hoạch nuôi tôm. 

 

Sau nhiều tháng, cơ sở sản xuất tôm thẻ đã hình thành. Trong đợt thu hoạch đầu tiên, do thiếu 
kinh nghiệm, họ bị vỡ cống khi xả nước đầm để thu hoạch, khiến bị trôi cả lưới lẫn tôm. Mãi đến 
những tháng năm sau, khi đi tìm di cốt cha, Như Ngọc mới tận mắt chứng kiến cách thiết kế kênh 
mương trong đầm theo kinh nghiệm dân gian. Đó là những con kênh không thẳng tắp mà dích 
dắc chữ z. Chính nhờ cái hình dạng “ngoắt ngoéo”, sức nước khi rút ròng mới được hãm lại, 
giảm tốc. Đơn giản chỉ có thế. Nhưng cho dù đã điều chỉnh lại như thế, dích dắc chữ z, chữ chi, 
thì vẫn chưa thể vươn lên, tăng năng suất, để cạnh tranh được với các nước trong khu vực và 
châu Á... 

 

Tuy có tài, có tâm và có cả tấm bằng liệt sĩ của cha ruột, cũng không phải Như Ngọc hoàn toàn 
thuận lợi, khi ý định đề bạt cô giữ chức vụ quan trọng vẫn còn bị ngáng trở, ganh tị. Có một loại ý 
kiến là dễ chấp nhận một Mai Sương với trình độ học vấn lớp 11, có anh ruột là “tử sĩ” chế độ cũ, 
từng xung phong theo phong trào nội thành và xung phong về rừng Sác, hơn là chấp nhận một 
trí thức vốn có cha ruột là liệt sĩ cách mạng: “Biết vầy, chẳng cần kháng chiến, chẳng cần xung 
phong, chỉ cần tránh né, ăn học giỏi rồi khi mọi người vất vả làm xong thì nhảy ra hớt...”; trong khi 
cũng có một loại ý kiến khác, tỏ ra có kinh nghiệm sâu sắc, thấm thía về “chủ nghĩa lí lịch” hơn: 
“May mà cô Ngọc là con liệt sĩ. Nếu con thường dân hay là con sĩ quan chế độ cũ còn mệt nữa. 
Có trần thân ra làm cũng chẳng ngóc đầu lên được. Ai muốn đánh lúc nào thì đánh” (tr. 462). 

 

Muốn “bung ra”, muốn được “cởi trói” cho tất thảy mọi người, phải sửa cái cột đèn tín hiệu đỏ 
xanh vàng ở Hà Nội (tr. 216-218), cái cột đèn như một biểu tượng của cơ chế chỉ huy! 

 

Do đó, mâu thuẫn trong nội tại nông trường - trường học lao động trên bình diện phương thức 
sản xuất là không đáng kể, mà ở đó chỉ là phản ánh của cái cơ chế mệnh lệnh, quan liêu, bao 
cấp trói buộc, là bóng đen xen lẫn bóng sáng của những con người như Vũ Minh, tự biết mình là 
một trở lực nhưng cũng tự thú nhận mình không phải là ông thánh thong dong, thanh thản từ 
chức, vì hơn ai hết trong các nhân vật, Vũ Minh hiểu rõ thân phận của người không còn chiếc 
ghế quyền lực dưới bàn toạ của mình: vá xăm, bơm lốp đầu đường, xó chợ. 

 

Cũng có thể nhà văn Trần Thanh Giao chưa thật khắc hoạ rõ nét mâu thuẫn lớn này bằng các sự 
kiện, sự cố, có thực trong sản xuất. Mâu thuẫn ấy chỉ thường xuyên được thể hiện qua độc thoại 
nội tâm hay những cuộc đối thoại, nghĩa là qua ngôn từ hơn là qua các hành động, tình huống 
hiện thực sinh động. Nói cho đúng hơn, sự cố hệ thống kênh thẳng đi đến giải pháp kênh dích 
dắc chưa phải là phản ánh của mâu thuẫn về phương thức sản xuất, mà hình như chỉ thuần tuý 
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về kiến thức và kĩ thuật chuyên môn. Có điều, cơ hồ từ chỗ hơi mất niềm tin vào lí luận, một thứ 
lí luận chưa được đo bằng cái thước thực tiễn, thậm chí xem “mọi lí thuyết đều là màu xám”, phải 
chăng nhà văn cho nhân vật của mình tìm thấy giải pháp ở “cây đời mãi mãi xanh tươi”: “Đi lên 
hiện đại trên cơ sở kinh nghiệm dân gian, hay khoa học hoá kinh nghiệm dân gian để đi lên hiện 
đại”, và cho đó là đúng quy luật (tr. 411). Tình huống bộc lộ mâu thuẫn lớn ấy lại diễn ra tại trạm 
thu mua thuỷ sản với sự bực bội, giận dữ của ông Sáu Câu hiệp khách và đồng bào ngư dân 
rừng Sác. Đó chính là một “xen” thể hiện mâu thuẫn đã tự phát triển đến cao trào, điểm đỉnh, 
trước khi giải pháp xuất hiện, những giải pháp có cơ sở kinh nghiệm thực tiễn qua nhiều thời kì. 
(2). 

 

Và thật cảm động biết bao... Không ai khác, chính ông Sáu Câu, con người mang một nỗi niềm 
riêng tư bi kịch, hành tung như hiệp khách “kiến nghĩa bất vi vô dũng dã” ấy (cho dù người được 
ông cứu giúp có khi chỉ là Ly Ly, một cô gái trốn trại), ông là nhân vật đưa lại cho người đọc niềm 
cảm động ấy: Chính ông Sáu Câu cũng là một người sống sâu nặng tình nghĩa với chiến sĩ đặc 
công rừng Sác năm xưa. Hơn mười năm qua, từ sau cái năm 68, ông là người tự tay chôn cất 
liệt sĩ Tám Võ, cha ruột của Như Ngọc, và thường xuyên hương khói cho nấm mồ trên một trong 
nhiều gò mộ cổ đất đỏ giữa rừng lầy. Ông Sáu Câu là người đã đưa Như Ngọc cùng Dì Út và hai 
giọt máu rơi của cha cô, Ngà và Châu, đến với nấm mộ mà trong tâm hồn cô khôn nguôi niềm 
thôi thúc kiếm tìm. 

 

Chính khi cái tiểu sành đựng hài cốt liệt sĩ Tám Võ được đưa về hội trường của Bình Minh để 
làm lễ phục tang, cải táng, cũng là lúc diễn ra hai cái chết cách nhau chỉ một ngày, cái chết của 
Ly Ly và cái chết của Lê Quát. Kết thúc của tiểu thuyết là kết thúc của một vở bi kịch kiểu 
Shakespeare! 

 

Những trang kết cuối tiểu thuyết được viết như một dự cảm sẽ xảy ra hơn là phản ánh thực tại 
đã hay đang xảy ra: Như Ngọc trở thành một nhà khoa học, có thể cô sẽ sống đời vợ chồng với 
Vũ Minh, người sẽ từ chức ở uỷ ban quận để về với nông trường Bình Minh. Không thật rõ, có 
thể là thế. Đó cũng là cảnh mẹ Lê Quát, cùng hai người đồng nghiệp với con mình ấy, vào 
TP.HCM., thăm mộ con. Đứa con còn là hạt máu phôi thai trong bụng Mai Sương năm nào nay 
đã lớn, ra đón bà nội mới vào. Và cũng trong đoạn kết ấy: ba nấm mộ ốp đá granito kề nhau một 
cách rất bình đẳng đến lạ lùng: Huỳnh Anh Võ (Tám Võ), Lê Quát (Tư Quát) và Nguyễn Thị 
Hoàng Ly (Ly Ly). Tám Võ, tất nhiên là liệt sĩ thời chiến tranh đã được công nhận. Lê Quát, có 
thể cũng là liệt sĩ trong lao động xây dựng. Nhưng còn Ly Ly, cô cũng là một liệt sĩ chăng? 
Không, trên ba tấm bia mộ chí, không có từ “Liệt sĩ” nào cả, mà chỉ có một dòng chua thêm bên 
dưới những dòng chữ tên họ, năm sinh, năm mất, chức vụ hay phần hành đảm nhiệm, ở duy 
nhất tấm bia đầu mộ ông Tám Võ: “Hy sinh trong cuộc chiến tranh giữ nước”. Cũng không thấy 
tấm bia nào có ghi quê quán cả, vì quê quán của họ là Rừng Sác, hiểu theo cách tu từ học về 
“khoảng trống không điền vào”(!). 

 

Hình tượng Như Ngọc được xây dựng theo mô hình con người mới xã hội chủ nghĩa trong thời 
hậu chiến của đất nước, cũng là thời đất nước ta và cả hệ thống các nước anh em đang trở 
mình, báo hiệu sự chuyển biến dữ dội... Qua tiến trình phát triển tính cách nhân vật trung tâm 
này, một tiến trình diễn ra trong công tác, giữa các mối quan hệ với đồng nghiệp, những cán bộ 
lãnh đạo sở tại và quận chủ quản, mâu thuẫn kịch tính dần dần được đẩy đến cao trào, đòi hỏi 
phải có giải pháp... 
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Bi kịch kiểu Shakespeare báo hiệu và kêu đòi thoát khỏi “đêm trường trung cổ” ở Châu Âu. Còn 
ở tiểu thuyết của nhà văn Trần Thanh Giao, thể hiện sự bế tắc của hiện thực về giải pháp hậu 
chiến, trước con cá sấu thành tinh tên là Sấu Bông, biểu tượng của quy luật rừng xanh trong 
quan hệ giữa người với người và ngay trong phần đen tối của tâm địa con người... Và còn cái 
cột đèn tín hiệu giao thông ở ngã ba, ngã tư đường lối, chủ trương lớn tại Hà Nội nữa... 

 

Thật ra, giải pháp giải quyết mâu thuẫn lớn trong tiểu thuyết “Một thời dang dở” vẫn là những gì 
còn rất dang dở, nửa chừng, như các bản nháp chưa thành về những kế hoạch, đường lối, chủ 
trương lớn, còn bị gạch xoá lung tung, hay như những câu nói đùa dở chừng, rất mất tự chủ, 
thiếu tinh thần độc lập, tự do... Tất thảy đều còn nguy cơ, chưa định hình, hoàn tất để thực thi. 
Hoá ra, “Một thời dang dở” không phải là chuyện tình đôi lứa dang dở! Chuyện tình của hai đôi 
lứa Ba Trí – Ly Ly, Lê Quát – Mai Sương là mãi mãi, vĩnh viễn dang dở, chứ đâu phải chỉ “một 
thời” rồi cuối cùng lại đoàn viên! Mà cho dù duy nhất quan hệ giữa Vũ Minh và Như Ngọc còn 
dang dở chăng đi nữa, thì cụm từ “Một thời dang dở” kia cũng không nhằm nói đến (vì hình như 
có lúc Vũ Minh không nói nhưng vẫn hé lộ ra thứ tình yêu đương thực dụng theo quán tính của 
cơ chế đương thời là thuận theo “chủ nghĩa lí lịch”, vì anh cũng từng bị bầm dập do xuất thân từ 
gia đình trí thức?). 

 

Nhìn chung, “Một thời dang dở” là tiểu thuyết khá lôi cuốn, cầm sách rồi là khó lòng cất lại vào giá 
sách, nhưng nó thường khiến ta phải ngừng lại, cầm sách trong tay để ngẫm nghĩ chứ không 
phải để đọc, rồi lại đọc và lại ngẫm nghĩ, cho đến khi đọc hết cuốn sách. Đọc hết sách rồi, vẫn 
còn nghĩ ngợi! Thật vậy, bởi “Một thời dang dở” gợi nhiều suy nghĩ về những vấn đề từng khiến 
chúng ta thao thức, trăn trở nhất của mười năm đầu hậu chiến và trong hơn hai thập kỉ vừa qua. 
Nói chung, một tác phẩm chứa đựng trong nó những vấn đề trung tâm, máu thịt của thời đại, ít ra 
là của vài ba thế hệ cùng đang sống, là một tác phẩm thuộc loại tầm cỡ. Thú thật, cho đến nay, 
tôi mới đọc được một tiểu thuyết đầy ắp chất liệu sống thực đến thế. Cái hay, cái sâu của những 
tác phẩm của các tác giả khác viết về thời đoạn ấy không phải là cái hay, cái sâu này, nhưng tôi 
tin rằng cái hay, cái sâu này mới lay động người đọc sâu sắc, lâu bền. 

 

4. THÊM VÀI DÒNG VỀ CUỘC HỎI CHUYỆN NHÀ VĂN TRẦN THANH GIAO 

 

Tuy chưa có ý định viết về toàn bộ sự nghiệp trước tác của ông, nhưng tôi không muốn rơi vào 
trường hợp “thấy cây, không thấy rừng”, khi chỉ đọc mỗi một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Trần 
Thanh Giao, lại cả gan cầm bút, gõ phím viết bài. Tôi nghĩ rằng qua những thập kỉ viết lách, có 
thể ông đã có những bước chuyển đổi phương pháp sáng tác, quan niệm thẩm mĩ và chọn lựa 
nhân vật trung tâm, chí ít cũng là ở những nét nào đó... Vì thế, trước khi bắt tay thực hiện dự 
định sẽ viết một cái gì đó về nhà văn, tôi đã hỏi ông điều đó, và ông tâm đắc nhất là tác phẩm 
nào, tại sao như thế. 

 

“Một thời dang dở”, tôi đọc và viết về tiểu thuyết này, bởi theo lời tự đánh giá không phân vân 
của nhà văn, đây là tác phẩm tâm đắc nhất của ông, sau hai mươi mốt năm ông xuất bản nó. Khi 
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đọc nó, quả thật, những dấu hỏi ngạc nhiên được ném ra trên rất nhiều chương, đoạn với duy 
nhất một câu hỏi, như tôi đã viết: Không hiểu tại sao cho đến những ngày giữa tháng 3 năm HB9 
này, cách thời đoạn trước và sau “Đổi mới”, “Cởi trói” (1986) đến hơn hai mươi năm, tôi mới biết 
đến cuốn tiểu thuyết, theo tôi, có lẽ thuộc vào một trong mươi cuốn hay nhất viết về thời đoạn 
ấy?  

 

Nhà văn Trần Thanh Giao cho biết, ông đã mất cả mười năm (1975-1985) với nhiều chuyến về 
rừng Sác ghi chép tài liệu sống, cũng từng viết một số bài kí về nông trường - trường học lao 
động mà trong tiểu thuyết ông đặt tên là Bình Minh. Ông viết “Một thời dang dở” suốt hai năm dài 
(1985-1987), ngay thời điểm “Đổi mới” và “Cởi trói” diễn ra. Ông nói, nhờ không khí chung lúc đó, 
nhưng cái chính là bởi những tài liệu sống ông thu thập được, cộng với sự thôi thúc bên trong 
tâm hồn, tận đáy lương tâm của ông, ông mới có thể khắc hoạ được những nhân vật “đời” hơn, 
“thật” hơn, không còn theo mô thức lí thuyết tư biện về hình tượng con người mới, cuộc sống mới 
khô cứng. Cũng từ những điều kiện đó, ông mới có thể viết những trang đầy ắp suy tư, những 
mẩu đối thoại “đột phá khẩu”, “xé rào”, như con tằm phải tự xé kén để bay ra thành bướm, chim 
đại bàng phải tự mổ trứng mà ra -- những dòng chữ trước đó, không cách nào dám viết, cũng 
không thể không vào nhà đá ngồi tù khi viết ra trên bản thảo. Ông cũng tâm sự, tuy thế, dẫu sao, 
tạng chất ông vẫn nghiêng về cái đẹp, cái lành, không thể lạnh lùng, tàn nhẫn hay thô bỉ, dung 
tục, và tuy có đau đớn, dằn vặt nhưng không thể chửi rủa, hằn học, chua cay, như nhiều cây bút 
nổi tiếng khác thuở đó (phần lớn là viết về con người, bối cảnh Miền Bắc). Ông vẫn muốn giữ 
mãi bút pháp đậm nét trữ tình, lãng mạn. Ông kể, chính một nhà văn ở Hà Nội có tên tuổi đã viết 
đôi dòng về “Một thời dang dở”, vì có lẽ không dám viết nhiều. Đại để là, qua đó, thấy được cái 
tâm của một nhà văn ở TP.HCM.: kiếm tìm một cách tích cực các giải pháp hơn là đập phá một 
cách tiêu cực. 

 

Nhưng hỏi chuyện ông đôi điều thì hỏi, ghi chép dăm ba ý kiến của ông thì ghi chép, cũng chỉ để 
tham khảo, tránh “thấy cây, không thấy rừng”. Cái chính là tôi phải viết theo sự khám phá của 
riêng tôi, như một kẻ vào một khu rừng, tìm ngắm thật kĩ lưỡng một loài cây quý báu nhất trong 
khu rừng ấy, theo mắt nhìn riêng của chính mình. Và tôi đã viết hoàn toàn theo cảm thụ, nhận 
định của riêng tôi. Có điều, tôi không thể tuỳ tiện, chủ quan, không thể xem tác phẩm của các 
nhà văn chương chỉ là cái cớ để suy diễn tuỳ hứng, là cái mấu cho đôi chân chim trí tưởng khẽ 
nhún lấy đà rồi tha hồ bay lượn, thậm chí còn ẩu tả hơn cả những cánh diều giấy, vì diều giấy 
còn nối với mặt-đất-văn-bản-nghệ-thuật bằng sợi cước. Tôi phải tôn trọng ý nghĩa khách quan 
của văn bản tác phẩm. Vả lại, tôi cũng ý thức được có nhiều tác phẩm mà ý nghĩa khách của văn 
bản nghệ thuật lại sai biệt ít nhiều với ý đồ tư tưởng, nghệ thuật của chính tác giả, thậm chí có 
nhiều nhận định của công chúng về một vài tình tiết, nhân vật nào đó mà chính tác giả cũng hoàn 
toàn không ngờ. Và dẫu ở trường hợp nào, cũng phải tôn trọng ý nghĩa khách quan của tác 
phẩm, lấy văn bản tác phẩm làm căn cứ. 

 

Có thể xoáy sâu thêm một chút: Nhà văn Trần Thanh Giao có nói về một tình huống “trước đó 
trong sách xuất bản ở nước ta chưa hề có”. Ông chỉ nói phớt qua thế thôi. Tôi đọc và suy nghĩ, 
rồi không thể không quyết đoán, chính đó là cao trào, đỉnh điểm của mâu thuẫn kịch tính trong 
tiểu thuyết, cho dù trong tình huống đó, không phải nhân vật chính, mà một nhân vật phụ, các 
nhân vật quần chúng biểu lộ sự bức xúc đến tột độ: ông Sáu Câu và đông đảo đồng bào ngư 
dân rừng Sác trước trạm thu mua thuỷ sản. Tình huống cao trào, đỉnh điểm ấy thể hiện qua một 
số trang trong chương “Làng rừng” (thuộc phần thứ hai của tiểu thuyết) và chương “Sáu Câu” 
(thuộc phần thứ ba) (tr. 265-270 & tr. 481-484), hai chương nhấn đậm tư tưởng, thái độ bức xúc 
nhưng có suy nghĩ, có trải nghiệm suốt mười năm dài của quần chúng nhân dân và thủ lĩnh tự 
phát của họ. 
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Tôi có cảm giác là chính trong mười năm hậu chiến ở nước ta, mâu thuẫn xã hội – kinh tế bị 
nung nấu để bột phát trong tình hình chung của các nước xã hội chủ nghĩa. Hậu chiến, có nghĩa 
là không còn tiếng súng đạn giữa hai Miền Nam – Bắc đất nước, giữa hai khối trên thế giới, 
nhưng cuộc sống tự nó vẫn kéo dài cuộc chiến tranh ấy trong tình trạng không tiếng súng: xung 
đột về phương thức sản xuất, quản lí xã hội... Nhà văn cũng đã viết những trang đoạn về tác 
động từ các nước thù địch vào nước ta trong những năm tháng ấy. Tuy thế, vẫn chưa có câu 
chữ nào đích xác thể hiện thật rõ khía cạnh chiến tranh ý thức hệ về phương diện phương thức 
sản xuất. Dẫu sao, hình như trong tiểu thuyết “Một thời dang dở”, hoàn toàn không chủ ý, nhưng 
vô hình trung, mặc nhiên, thực trạng đó vẫn được đọc thấy, như thể đó là sự cưỡng bức vô thức 
của hiện thực đối với ngọn bút của nhà văn (nhiều nhà văn, thi sĩ bị án oan giấy mực là vì thế!). 
Tuy vậy, xin được nhấn đậm một câu tôi đã viết: Mâu thuẫn kịch tính bao trùm, xuyên suốt trong 
tiểu thuyết là giữa phương thức sản xuất mới, xã hội chủ nghĩa với quy luật khách quan về kinh 
tế và “cái đuôi kinh tế” của con người muôn thuở, cho dù có tiến hoá, phát triển từ man rợ đến 
văn minh... Quy luật khách quan nội tại nước ta điều khiển, chi phối con người trong xung đột 
này là tác nhân chủ yếu. Nói cho cùng, đó là cuộc chiến tranh không tiếng súng giữa ta và quy 
luật khách quan. 

 

Theo tôi, đó chính là mâu thuẫn kịch tính chủ đạo của “Một thời dang dở”. 

 

Và cũng không thể không nói thêm một chút về bút pháp trữ tình, lãng mạn, thiên về cái đẹp của 
nhà văn Trần Thanh Giao, trong những trang viết không phải chỉ thuần tuý về thiên nhiên, tình 
người như ở truyện ngắn, tiểu thuyết trước đó và những truyện ngắn gần đây. Trong tiểu thuyết 
“Một thời dang dở”, ông có khai thác những cảnh ân ái cháy nồng, đắm đuối hay cảnh quyến rũ 
nhục thể... để lột truồng, trả đũa. Có lẽ đây là những đoạn mà ngày xưa ông lên án và sau này 
ông cũng nhận thấy là không nên sa đà đến thế. Mỗi cảnh đó, cho dù rất cần thiết phải có trong 
lô-gic phát triển của tiểu thuyết, vẫn cần tránh sa đà, nhất là trong những câu chữ khá “khêu gợi”. 
Phải chăng cần thay một vài câu chữ để thể hiện thái độ gián cách của tác giả, hay cần tỉa bớt 
một đoạn, vài dòng, cũng là quá đủ? Ngay trong tiểu thuyết này, nhà văn cũng đã ý thức rất sâu 
sắc “nguyên nhân sâu xa gây nên tội lỗi đó: lối sống chạy theo dục vọng bản năng mà xã hội tư 
bản đang lao tới, cuốn theo trong lòng nó mọi số phận con người” (tr. 205-206)! Đâu phải dục 
vọng chỉ là ham muốn tiện nghi vật chất, tội lỗi chỉ là bạo lực độc ác, mà dục vọng còn là tính 
dục. Chính nhà văn cũng đã viết ở một vài chương đoạn, mà qua đó, có thể thấy tác nhân làm 
băng hoại xã hội chính là sách báo, phim ảnh khiêu dâm và các luồng triết học có khuynh hướng 
khoái lạc chủ nghĩa hay bị biến tướng, vô hình trung đẩy một bộ phận không nhỏ tuổi trẻ (kể cả 
tuổi trẻ Phương Tây và Mỹ) đến chỗ lấy sự phóng đãng tính dục làm cứu cánh. 

 

TRẦN XUÂN AN 

 

Khởi viết: 9:55, ngày 16-3 HB9 (2009) 

Viết tiếp đến 18:34’, ngày 16-3 HB9 

Viết tiếp đến 10:55’, ngày 16-3 HB9 
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Viết tiếp đến 11:36’, ngày 17-3 HB9 

Viết xong lúc 16:16’, ngày 17-03 HB9 

Sửa chữa lúc 18:20’, ngày 17-03 HB9 (2009) 

Sửa chữa lúc 9:00’, ngày 18-03 HB9 

Sửa chữa lúc 14:00’ đến 17:53’, ngày 18-03 HB9 

 

 

VÀI ĐOẠN NGOÀI BÀI (VĨ THANH)  

 

VIẾT THÊM BÊN NGOÀI  BÀI “TIỂU THUYẾT TÂM ĐẮC NHẤT CỦA NHÀ VĂN TRẦN THANH 
GIAO” 

 

 

Tiểu thuyết “Một thời dang dở” vẫn còn để lại trong lòng người đọc nhiều điều cần phải ngẫm 
nghĩ nhiều hơn, nhất là đối với những ai có bổn phận suy nghĩ để hướng dẫn cho lớp trẻ. 

 

--- Cuộc xung đột (chiến tranh không tiếng súng) giữa hai phương thức sản xuất lớn, xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa (giữa công hữu và tư hữu) dẫn đến một giải pháp trung dung như 
chúng ta đã thấy: kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Nhưng nó sẽ còn diễn biến như thế nào? 
Dẫu sao, nói cho cùng, đó là cuộc chiến tranh không tiếng súng giữa ta và quy luật khách quan. 
“Một thời dang dở” vẫn chưa hé mở rõ rệt và thật thuyết phục ở trang cuối, nó chỉ gợi cho người 
đọc suy ngẫm tiếp. Trong địa hạt văn chương, nhà văn Trần Thanh Giao cũng như hầu hết các 
nhà văn khác không làm công việc đó một cách thật rành mạch, rốt ráo. 

 

--- Liệu chủ nghĩa nhân đạo mang nét riêng của Ba Trí có thật tỉnh táo, sáng suốt không? Ba Trí 
cho dù không làm thơ, nhưng tôi nghĩ anh sống, chiến đấu và lao động, đặc biệt là yêu đương 
với quan niệm sống của anh như vậy là hơn cả những thi sĩ lãng mạn nhất trong phong trào văn 
học lãng mạn thế kỉ XIX ở Phương Tây cũng như trong khoảng hơn một thập niên thuộc nửa đầu 
thế kỉ XX ở nước ta và hai mươi năm chia cắt tại Miền Nam đất nước (1954-1975)... Trong “Một 
thời dang dở”, có khi Ba Trí được bông đùa với lòng yêu mến, gọi là Đông Ki-sốt (Don 
Quichotte), hiệp sĩ hoang tưởng! Ba Trí quá giàu lòng thương người, tin vào lương tri của con 
người, cho dù đối với hạng người thuộc loại tội phạm có “tiền sự” (và có án chưa xét xử); đồng 
thời anh cũng quá tự tin, tin vào sức mạnh, khả năng của cách mạng cũng như của chính anh 
đến mức hầu như anh cho rằng thực trạng xã hội là có thể cải tạo được trong một thời gian 
không dài, cải tạo được xã hội là đồng thời cải tạo được con người, trong một tiến trình biện 
chứng (tác động qua lại); còn người đã chết rồi, cho dù là mẹ ruột của mình, cũng không thể cứu 
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được, mà hãy cứu lấy người còn sống, cho dù đó là kẻ đồng loã vô tình trong việc giết hại mẹ 
anh! Hình như anh không thương mẹ lắm, hay đúng hơn là anh rất thương mẹ, nhưng anh có 
hiếu với nhân dân, với con người nhiều hơn? Có phải tạng chất riêng của Ba Trí là không biết 
căm thù, không định kiến, sống theo quan niệm “lấy ơn báo oán, oán được giải; lấy oán báo oán, 
oán trập trùng”? Tận trong sâu thẳm tâm hồn anh, có phải Ba Trí suy nghĩ và quan niệm như 
thế? Có lẽ anh quá tốt và quá ảo tưởng. Phải chăng Ba Trí có thể không hiểu điều này: Bản chất 
của mỗi con người, chứ không phải là nguồn gốc xuất thân hay các quan hệ gia đình, xã hội, là 
cái quan trọng, cốt tử nhất. Bản chất của Ly Ly, nếu nghiên cứu kĩ lí lịch bản thân cô ta (không 
phải nghiên cứu một cách “quan liêu”, “bàn giấy chủ nghĩa”), sẽ thấy khởi đầu ở Ly Ly là động cơ 
ham muốn đua đòi về tiện nghi vật chất, rồi theo lô-gic phát triển tất yếu là mánh mung, áp phe, 
lại có thêm căn nguyên “ăn miếng trả miếng”, rất thủ đoạn trong việc đánh gục nhân cách của Lê 
Quát, dám đánh đổi tiết hạnh để vượt biên, mặc dù Ly Ly có nghịch cảnh đáng thương, và vẫn 
có những ngày tháng hướng thiện, những trăn trở nội tâm chân thành, những hành xử đáng 
thương yêu, trân trọng. Mặt tối của bản chất Ly Ly rất đáng sợ (các hiện tượng đen tối cứ lặp đi 
lặp lại nhiều lần, thì rõ là bản chất Ly Ly không thể thuộc loại trong sáng được). Còn Mai Sương? 
Mai Sương có lí lịch gia đình, về nguồn gốc xuất thân, về mặt chính trị, không được như Ly Ly. 
Nhưng Mai Sương không mang một bản chất đáng sợ. Duy có một điều, có lẽ khiến những ai 
không thích chủ nghĩa tập thể, cộng đồng hương ước, sẽ phê phán, đó là vụ soi đèn pin... Nhưng 
vụ soi đèn pin bắt quả tang quan hệ nam nữ bất chính ấy, trong cộng đồng hương ước xưa nay, 
trong điều kiện sống tập thể ở thời buổi ấy, lại được xem là đáng khuyến khích, để bảo vệ thuần 
phong mĩ tục. Và tại sao chuyện tình hai đôi lứa Ba Trí – Ly Ly, Lê Quát – Mai Sương lại có kết 
cục bi thảm đến thế? Sấu Bông ở trường hợp của họ là biểu tượng của sự trừng phạt thuộc cơ 
chế tổ chức chính quyền, đoàn thể, lề luật bất thành văn của cuộc đời xưa nay chăng? Đó là Mỵ 
Châu – Trọng Thuỷ, Romeo – Juliet, Othello – Desdemona... -- những bi kịch tình yêu muôn đời 
làm cảm động lòng người, nhưng vô vọng, tuyệt vọng, và cái chết bi kịch là cách giải quyết muôn 
thuở? Thật ra cũng không phải đến nỗi như vậy, nếu hạnh phúc gia đình riêng tư của họ không 
cần dựa vào chức vụ chính trị, như Tiên Dung – Chử Đồng Tử làm dân, lên tiên chẳng hạn. Phải 
chăng câu trả lời thực tế về hạnh phúc gia đình đôi lứa chính là đám cưới giản dị, mái nhà đơn 
sơ, đầm ấm của Hai Ngà và Sơn Đầu bò, vì họ thật xứng đôi vừa lứa, “nồi nào úp vung nấy”? 

 

--- Nguyên nhân nào khiến nẩy sinh một loại ý kiến thể hiện sự lo ngại đối với trí thức đến thế? 
Trong “Một thời dang dở”, người đọc nhận ra có thêm một vấn đề còn neo một dấu hỏi thật lớn: 
Phải chăng phần nào đó, hình như ý muốn một số quần chúng, một số cán bộ tổ chức là có thể 
dùng những người có trình độ học vấn thấp mặc dù lí lịch chính trị gia đình không đỏ, chứ không 
muốn dùng người trí thức học vấn cao có lí lịch gia đình đỏ và sinh trưởng tại Miền Nam, còn trí 
thức mà lí lịch gia đình vàng lại càng đáng sợ đối với họ? Dẫu sao, cũng không nên để tuổi trẻ, 
bất kì có thân thế, gia cảnh nào, phải bị chặn đứng con đường học tập, trau giồi tri thức, kể cả tri 
thức khoa học xã hội và nhân văn, nhất là trong thời kì mở cửa, có nhiều thành phần kinh tế 
song hành, “chính quyền không cầm tay kinh tế lôi đi” (?) (tr. 561), lại là thời kì kinh tế tri thức 
ngày nay. Sấu Bông, biểu tượng của cái ác thuộc quy luật xã hội, quy luật cạnh tranh sinh tồn 
giữa người với người, của mặt tối trong tâm địa con người, nó đã chết, trong tiểu thuyết của nhà 
văn Trần Thanh Giao. Liệu vẫn còn những Sấu Bông khác? Với ý nghĩa biểu tượng đó (chứ 
không phải loài sấu bông có thật), hình tượng Sấu Bông và những hình tượng cùng giống loài kế 
tục nó đâu phải là con người, đâu phải là loài người (mà chỉ là mặt tối của con người, loài người) 
nên chúng (cái ác) phải tuyệt chủng để con người của loài người gồm mọi thành phần được 
sống. Đó không phải là ảo tưởng, vì trong lịch sử nước ta thôi, đã có những triều đại trọng dụng 
cả cựu thù và con cháu họ, tạo điều kiện cho họ phục vụ đất nước, nhưng quan trọng nhất là 
không ngăn cấm con cháu họ học tập, thi cử và đỗ đạt, mặc dù đỗ đạt vẫn không thiết làm quan, 
để chỉ mở trường dạy học, làm hương sư, trí thức nhân dân, như triều Nguyễn đối với Đàng 
Ngoài chẳng hạn. 
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Cuốn tiểu thuyết của nhà văn Trần Thanh Giao còn gợi trong công chúng nhiều suy ngẫm khác 
nữa. Những suy nghĩ “vĩ thanh” ấy phải chăng là thoát li hình tượng tác phẩm? Phải chăng chúng 
là một biểu hiện của loại phê bình văn học theo khuynh hướng xã hội – chính trị hoá thô bạo? 
Phải chăng bên cạnh số phận con người, tình yêu đương, chiến tranh, hậu chiến, thì những vấn 
đề chính trị, xã hội, kinh tế, triết học là là những gì sát sườn nhất, đau đáu nhất trong tiểu thuyết 
“Một thời dang dở”? “Một thời dang dở” đâu phải là loại tiểu thuyết “tình cảm – tâm lí – xã hội” 
nông xoèn, sáo mòn! Tất cả những vấn đề to lớn mà cụ thể, thiết thân ấy đều được lặn chìm, ấn 
chứa trong hình tượng nghệ thuật sinh động. 

 

TXA. 

 

Viết thêm trong nửa buổi sáng ngày 19-3 HB9 (2009) 

 

 

________________________________ 

 

Trào đổi với nhà văn Trần Thanh Giao, sau khi bài đã đăng: 

Bổ sung ngày 21-3 HB9 cho phần chính văn bên trên: 

 

(1) Thông thường, theo phong tục ngày trước, vào những ngày Tết, ngày lễ có ý nghĩa vui tươi, 
trang trọng của cả nước (quốc khánh), của làng thôn (tế đình) hay của gia đình (đám cưới), nhân 
dân ta mới đốt pháo. Trong lúc đốt pháo, thế nào cũng sót lại vài viên chưa kịp bén lửa để nổ. Do 
đó, lũ trẻ con hay tranh nhau nhặt những viên pháo chưa nổ ấy để đốt lại một cách thích thú. 
Câu đề từ ở điểm mạng tranthanhgiao . com ghi trên mang một ý nghĩa: Trong những năm tháng 
vui tươi, hạnh phúc của đất nước ở tương lai, các thế hệ trẻ hãy nhớ lấy nỗi đau của một bi kịch, 
đó là bi kịch của khát vọng vui tươi, hạnh phúc, khát vọng muốn làm con người hướng thiện 
trong hoàn cảnh trói buộc của quá khứ, và hãy phân tích cho tận cùng nhưng góc khuất còn sót 
lại của những nỗi đau xưa cũ ấy, nỗi đau bi kịch mà trong điều kiện hạn chế do thời đại của ông, 
nhà văn chưa thể lí giải hết. Đó là điều đau đáu khôn khuây mà nhà văn Trần Thanh Giao muốn 
gửi gắm cho thế hệ trẻ.  

 

 

(2) Theo nguyên tắc xây dựng cốt truyện cổ điển, cao trào của mâu thuẫn kịch tính phải “bùng 
nổ” giữa các tuyến nhân vật điển hình và ngay tại hoàn cảnh điển hình trong bối cảnh chung của 
tiểu thuyết. Trong “Một thời dang dở”, nếu máy móc vận dụng nguyên tắc ấy, sự “bùng nổ” đó 
phải diễn ra giữa Ba Trí, Lê Quát, Mai Sương, Như Ngọc… với Ly Ly, Hai Ngà, Sơn Đầu bò… 
Nhưng thật ra, không phải tất tất đều cứ phải rập khuôn máy móc như vậy. Theo văn bản tiếu 
thuyết “Một thời dang dở”, ta thấy mâu thuẫn kịch tính chủ yếu trong “Một thời dang dở” không 
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phải giữa hai tuyến nhân vật đó, ngay tại nông trường – trường lao động “Bình Minh” đó, mà 
giữa một bên là khát vọng xây dựng nông trường – trường lao động có hiệu quả cải tạo “phạm 
nhân”, lại có năng suất cao, sản xuất đúng hướng (nuôi tôm thay vì chỉ trồng cói dệt chiếu) và 
trong lĩnh vực lưu thông phân phối không bị thói cửa quyền, cung cách hành chính hóa trong 
kinh tế làm trì trệ, ách tắc, coi rẻ người lao động (tại trạm thu mua thủy sản, và phản ứng nhân 
vật Sáu Câu là điển hình), với một bên khác là cơ chế kinh tế kế hoạch hóa quan liêu, bao cấp. 
Nói gọn hơn, khái quát hơn, đó là mâu thuẫn kịch tính giữa một bên là khát vọng Đổi mới, Cởi 
trói của cán bộ, học viên Bình Minh và nhân dân vùng rừng Sác với một bên khác là cơ chế 
Bảo thủ, Trói buộc chung, biểu hiện cụ thể ở trạm thu mua thủy sản Cần Giờ; còn về hoàn cảnh 
điển hình, không chỉ là nông trường – trường lao động Bình Minh mà cả huyện Cần Giờ (rừng 
Sác), thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh chung của cả nước. Do đó, mâu thuẫn kịch tính 
phát triển đến cao trào ở đỉnh điểm của nó phải bùng nổ ngay tại trạm thu mua thủy sản giữa 
một bên là nhân vật Sáu Câu, đám đông ngư dân rừng Sác (và gồm cả nông trường Bình Minh) 
với một bên khác là những nhân viên thu mua, cán bộ Chín Cường (giám đốc Công ty Thủy hải 
sản). Chỉ trong quan hệ giữa quần chúng ngư dân và cơ quan nhà nước như thế, sự “bùng nổ” 
mới có ý nghĩa khái quát cao và chân thật (sát đúng với hiện thực) hơn. Cũng có thể nói, sự 
“bùng nổ” đã được chuyển dịch vị trí để mang ý nghĩa điển hình rộng hơn, chân thật, sâu 
sắc hơn. Đây là một cách xử lí khéo léo của nhà văn Trần Thanh Giao. 

 

TXA. 

 

 

 

 

 

 

Bài 8 

____________________________________________________ 

 

“NHỮNG NGỌN LỬA XANH”, NIỀM HI VỌNG TỪ NỖI ĐAU THẾ SỰ 

(tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Khắc Phê) 

 

Trần Xuân An 
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Nguồn ảnh: Izon, Google search 

 

 

Không phải là nhà thơ hay hoạ sĩ, nhưng từ tâm trạng cô đơn, buồn khổ, niềm hi vọng đã được 
đọc thấy, được ngắm đi ngắm lại nhiều lần, bởi một cô gái nhân viên thư viện: ở bên ngoài 
khung cửa sổ, những chiếc lá bàng non le lói rồi sáng lên như ngọn lửa hàn gắn sự gãy đổ, ngọn 
lửa chế tác trái ngọc trái vàng tình duyên, lễ vật hôn nhân. Khởi đầu cuốn tiểu thuyết tâm đắc 
nhất của mình (tr.7), nhà văn Nguyễn Khắc Phê đưa ra một hình tượng ẩn dụ như thế nhưng 
chưa vội giải mã. Mãi tới vài chương cuối, có đến khoảng bảy trang (tr. 221, 241-244, 246, 279), 
trong đó, ẩn dụ “những ngọn lửa xanh” được nhắc lại với một cảnh tượng vừa đau xót về tình 
cảm, vừa tủn mủn quá đỗi buồn phiền về nhu cầu cần thiết nhưng nhỏ mọn hằng ngày: cây bàng 
với những mùa lá non kia đã bị tập thể cán bộ, công nhân viên thư viện đốn ngã cho dù nó còn 
tươi tốt, để chia nhau làm củi đun bếp với sự chi li đo đếm trong việc chia phần, giữa những năm 
tháng ở thành phố cũng như cả nước khan hiếm nhiên liệu làm chất đốt. Dĩ nhiên Kim Chi, cô gái 
nhân viên thư viện ấy, không nỡ nào nhận phần của mình, bởi cây bàng đó với những cánh lá 
non đối với cô từ mười năm qua là biểu tượng của niềm hi vọng.  

 

“Chiếc rựa đã vung lên. Lưỡi thép rất sắc, tiếng “cộc, cộc” vừa dội váng óc cô thì cành bàng đầu 
tiên đã ngã gục, những “ngọn lửa xanh” nghiêng ngửa, đâm chúi vào các tầng lá phía dưới trước 
khi rơi xuống đất. Cô bỗng thấy khắp người nổi gai ốc, muốn kêu to lên mà cặp môi chỉ run run 
không sao cất lời được” (tr. 242). 

 

“Căn cứ vào cuộc hội ý “bộ tam bộ tứ” gì đó [...] Các đống cành và mấy khúc thân đều được gắn 
“biển số” để bắt thăm. [...] – Nào! Ưu tiên cho em “bắt” trước [...]. – Em... em không lấy đâu! [...] 
Không, không. Cảm ơn bác... Cô nói, như líu lưỡi, vội cúi nhặt một “ngọn lửa xanh” rồi đi nhanh 
vào phòng. Đằng sau, có ai nói đuổi theo: -- Nhà ấy giỏi tích trữ dầu hoả thật! Một tiếng khác đế 
theo: -- Không chừng câu móc điện nấu trộm cũng nên!” (tr. 243-244).       
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“... Và anh biết không, khoảng trống cây bàng để lại, làm cho em chợt nhớ ngày mẹ em vừa 
mất...” (tr. 246). 

 

“Những ngọn lửa xanh”, biểu tượng niềm hi vọng, tình duyên tuổi trẻ của Kim Chi đã bị đốn ngã 
như người mẹ của cô, điểm tựa thời nhỏ dại, đã bị xô ngã xuống dòng sông từ trên một chiếc 
cầu vào lúc khuya khoắt... Nhưng biểu tượng “ngọn lửa xanh” bị gãy cành bứng gốc vẫn chỉ là 
biểu tượng, có thể cảm nhận theo quán tính mê tín lâu đời, đó là một điềm gở tình duyên được 
báo trước, còn bà Hạnh, mẹ của Kim Chi, lại là một con người thật, không ai có thể thay thế nổi 
trong đời cô. Hơn mười năm trước, cái chết của bà mẹ trẻ ấy là cả một nỗi kinh hoàng với nhiều 
dấu hỏi còn cắm sâu vào lòng những người thân... 

 

Người đọc vốn cẩn trọng, dè dặt ở nước ta sẽ không dám đọc tiếp nếu cuốn tiểu thuyết không 
được ấn hành với nhãn hiệu của Nhà Xuất bản Phụ Nữ, và khi đã đọc, không thể không tự trấn 
an: Thông tin xác thực về một số không nhiều cán bộ chức cao, quyền to thuộc ngành công an 
cấp tỉnh, thậm chí cấp trung ương, bị điều tra, xét xử, kết án và bị đền tội gần đây trên báo chí (in 
giấy, điện tử) ở nước ta là cơ sở hiện thực nghiêm ngặt để tiểu thuyết “Những ngọn lửa xanh” 
được xuất bản chính thức, lưu hành hợp pháp. 

 

Có lẽ những cái tên nhân vật nghe quá chừng quen thuộc và dễ thấy sự trùng hợp quanh ta, 
trùng hợp đến mức không thể kể đếm nổi, như những Thức, những Hạnh, những Mạo, những 
Kế, những Kim Chi, những Hảo, những Vinh, những Nhơn, những Minh Trí, những Hồng... Có 
điều, cho dù được khắc hoạ với nhiều chi tiết tinh tế, sinh động và phong phú hay chỉ điểm xuyết, 
lướt qua, mỗi hình tượng nhân vật dưới ngòi bút của nhà văn Nguyễn Khắc Phê vẫn là những 
con người có cá tính và số phận riêng biệt, không thể trùng lẫn với những ai đó (không những 
không viết lại nguyên xi tội phạm trên báo chí, cũng không ám chỉ một ai trong đời thực).  

 

Người đọc vốn cẩn trọng, dè dặt ở nước ta sẽ yên tâm khi nhận thấy những kẻ như Mạo, như Kế 
đã bị pháp luật công khai cũng như công luận báo chí chính thống trừng trị đích đáng. 

 

Cuốn tiểu thuyết 296 trang sách của nhà văn Nguyễn Khắc Phê cho người đọc thấy quanh ẩn dụ 
những chiếc lá bàng non, “những ngọn lửa xanh” ấy, hầu hết là không thơ mộng. Đó là sự tha 
hoá, biến chất (hay sự bộc lộ bản chất xấu xa tiềm ẩn mà thời chiến, tạm khuất lấp), trong điều 
kiện nắm quyền lực vào tay, giữa quãng thời gian hơn một thập niên hậu chiến, cùng những âm 
mưu, thủ đoạn của lão Mạo và Kế, tên của một cán bộ cấp cao và tên một viên thư kí tay chân, 
thuộc cấp trong ngành công an tại một tỉnh. Đó là hậu quả khủng khiếp, dẫn đến nghề buôn lậu, 
ăn chơi trác táng, thậm chí còn dùng tượng Phật làm thứ nguỵ trang, cất giấu hàng lậu, bởi sự 
đổ vỡ niềm tin của Vinh vào người cha là lão Mạo, cùng sự đổ vỡ niềm tin vào đồng sự cũng 
như những cấp lãnh đạo, quản lí. Nhưng tiểu thuyết “Những ngọn lửa xanh” chủ yếu khắc đậm 
nỗi đau của ông Thức, một vị giáo sư đại học, người bị rơi vào một vụ án oan do có quan hệ thư 
từ với một học giả ngoại quốc (để nhờ tìm tài liệu về một di tích văn hoá - lịch sử Phật giáo, cách 
mạng!), rồi ngay sau đó, trở thành nạn nhân bị đày đoạ héo hon trong cảnh bị cô lập, bị theo dõi, 
mà nguyên nhân kế đến là do ông có người vợ trẻ đẹp – bà Hạnh, mẹ của Kim Chi – miếng mồi 
ngon của lòng háo dâm vô độ ở lão Mạo! Đó là quá trình tha hoá, vong thân, bị buộc làm tay sai 
theo dõi giáo sư Thức của một trí thức trẻ tên Nhơn và nỗi hối hận, cái chết đầy bí ẩn của Nhơn. 
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Nhơn bị những cánh tay từ guồng máy quyền lực của Mạo đẩy vào vực tối thất học ngay từ thuở 
sinh viên để được kéo lên, cho học tiếp, được bố trí nơi công tác thuận lợi, cũng chính bởi 
những cánh tay quyền lực ấy, với điều kiện Nhơn chấp nhận làm công việc theo dõi thầy giáo 
của mình, báo cáo thường xuyên cho guồng máy do Mạo và Kế khuynh loát, lũng đoạn.  

 

Những nhân vật như thế bao quanh “những ngọn lửa xanh”, ngọn lửa hàn gắn sự gãy đổ và 
ngọn lửa chế tác lễ vật đính hôn của mối tình oái oăm, trớ trêu giữa Kim Chi (con gái của ông 
Thức) và Hảo, phó tiến sĩ trẻ vừa từ nước ngoài trở về (con trai của lão Mạo)... 

 

Qua tất cả những nhân vật được khắc hoạ tính cách rõ nét trong “Những ngọn lửa xanh” kể trên, 
nhà văn Nguyễn Khắc Phê chủ yếu vạch trần, tố cáo sự trù dập không thương tiếc người trí 
thức, sự lấn hiếp, cưỡng chiếm di tích văn hoá chùa chiền đồng thời là di tích lịch sử cách mạng 
để hợp đồng giao đất cho công ty du lịch kinh doanh khách sạn, du hí bia bọt và xác thân phụ 
nữ, bởi cơ quan ngành an ninh do một tên cán bộ cao cấp lũng đoạn, kẻ đã được nhà chùa ấy 
chở che thời kháng chiến, cùng những bi kịch thê lương, ảm đạm trong gia đình người trí thức bị 
án oan ấy và những bi kịch khủng khiếp trong gia đình kẻ nắm quyền lực có nanh vuốt của loài 
thú dữ dâm ô.  

 

Tiểu thuyết “Những ngọn lửa xanh” có kết cấu thuộc loại chuẩn mực, không phá cách, nhưng 
nhờ được thiết kế, xây dựng bởi nhà văn Nguyễn Khắc Phê, một tác giả đã khẳng định tên tuổi 
mấy thập niên qua ở lĩnh vực tiểu thuyết, nên có vẻ đẹp vừa rất tự nhiên như chính dòng chảy 
của cuộc sống, vừa rất chặt chẽ như một giàn máy vi tính.  

 

Mẫu đề (motif) tình yêu đương giữa hai người trẻ tuổi thuộc hai gia đình thù oán nhau, nhất là 
tình huống gia đình cô gái thuộc phía thất thế, gia đình chàng trai thuộc phía thắng thế, vốn 
không xa lạ trong văn học từ xưa đến nay. Mối tình giữa Kim Chi và Hảo cũng vậy, nhưng họ là 
những nhân vật của khoảng hơn mười năm trước thời điểm Đổi mới ở nước ta, và cụ thể hơn 
nữa, là ở một thành phố Miền Trung. Điều này cho người đọc nhận ra bi kịch thuộc mẫu đề đó là 
muôn thuở, muôn thuở nhưng vẫn mang hơi thở của thời đoạn vừa trôi qua mới đây thôi, và hẳn 
còn tiếp diễn trong những năm đầu thế kỉ XXI này cho đến vài thập niên sau. 

 

Thật ra, giữa gia đình giáo sư Thức với gia đình cán bộ công an cấp cao tên Mạo không có mối 
thù truyền kiếp như những bi kịch cổ điển. Nhân vật ông Thức cũng như nhân vật ông Mạo tham 
gia kháng chiến từ những ngày khởi nghĩa 1945. Như vậy, cho dù ông Thức có thể chưa là đảng 
viên, vì ông vốn là trí thức cũ, cũng có thể nói là giữa họ có quan hệ đồng chí. Là một trí thức, 
trước khởi nghĩa cho đến sau ngày thống nhất đất nước, ông Thức vẫn là một nhà giáo, tất nhiên 
theo năm tháng, công trình nghiên cứu của ông càng có bề dày. Trong khi đó, ông Mạo, vốn từ 
một nông dân dạng lực điền, tham gia cách mạng, trở thành cán bộ cao cấp của một tỉnh, thuộc 
ngành công an, ngành có quyền lực tham mưu và chi phối hết tất thảy cách ngành khác. Một 
lệnh miệng hay một chữ kí với khuôn dấu đỏ dưới một văn bản của ông Mạo có thể làm điêu 
đứng đến hàng chục giáo sư cỡ ông Thức. Nhưng hàng chục giáo sư cỡ ông Thức đừng hòng 
đụng đến được một cái lông chân của ông Mạo! Có một thời gian khá dài, trí thức hoặc bị xem là 
đứng đầu bốn thành phần bị xác định là đối tượng của cách mạng, đến mức thành khẩu hiệu “Trí 
– Phú – Địa – Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” hoặc trí thức nước ta, trên văn bản, đã bị gạt ra khỏi 
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bộ ba Công – Nông – Binh, hoặc nữa, khi đã được đứng khé né cùng công nông binh trên các 
tranh cổ động, trí thức vẫn thuộc hàng thứ tư. Nhưng ông Mạo nếu quả là một vị lãnh đạo mẫu 
mực, nghiêm minh của ngành công an cấp tỉnh với quyền lực bao trùm các ngành sở tại thì cũng 
đành một thuở. Đằng này, Mạo là một trong một số không nhiều những con sâu độc, vừa nham 
hiểm vừa dâm ô. 

 

Bằng những thủ pháp gút – mở xen lẫn giữa các vấn nạn khác thôi thúc người đọc truy tìm, nhà 
văn Nguyễn Khắc Phê đã dẫn dắt câu chuyện với sức lôi cuốn không thể dứt ra được, để đến 
cuối sách mới có thể hiểu ra sự thể: 

 

Chỉ từ một lá thư gửi nhờ Hảo, con trai của Mạo, nghiên cứu sinh du học nước ngoài, liên lạc với 
một học giả Tây phương, để tìm một tài liệu lịch sử về kiến trúc chùa Linh Sơn, ông Thức bị Mạo, 
nhân danh ngành công an, mời đến “làm việc”. Ông bị giam lỏng trong một căn phòng trắng toát 
với giấy bút, ấm chén trên bàn, suy nghĩ để viết kiểm điểm. Sau mấy hôm, ông Thức viết, nhưng 
lại viết đơn tố cáo và kêu cứu gửi Thủ tướng và Quốc hội.  Nhưng viết đơn tố cáo công an ngay 
trong phòng giam lỏng của công an, mặc dù kín đáo đưa cho vợ gửi, khi bà được phép vào thăm 
chồng, chẳng qua là một hành động trong tuyệt vọng. Và như thế là đã vô tình tạo cớ cho Mạo 
ép bà Hạnh, người vợ còn trẻ đẹp của ông, nhằm thoả mãn cơn dâm dục thường xuyên của y, 
mặc dù quanh y còn có những phụ nữ chưa chồng hoặc đã có chồng bị y hù doạ, hứa hẹn tặng 
thưởng để y dở trò. Khác với những vụ khác, vụ nắm cớ để ép đi theo trong chuyến tác miền núi, 
ép rượu, rồi cưỡng hiếp bà Hạnh có khả năng bị chính bà tố cáo, phải chăng là lí do bà Hạnh bị 
xô ngã xuống sông trong khuya, lại được dàn cảnh như bị cướp giật tiền bạc rồi bị lũ cướp xô 
cho chết đuối? Một dấu hỏi vẫn còn neo trong đầu ông Thức từ những trang đầu tiểu thuyết cho 
đến khi ông trút hơi thở cuối cùng ở đoạn gần kết. Con gái của ông Thức -- bà Hạnh, là Hồng và 
Kim Chi, cũng không thể biết. Chỉ một người biết rõ, ngoài Mạo, là tên trợ lí tay chân của y, tên 
Kế. Cuối cùng, biết sự thật đó chỉ thêm một người bị Kế mặc cả, ấy là Hảo, con trai Mạo. 

 

Kế chỉ có thể đưa sự thật ấy ra để mặc cả với Hảo, một khi thủ trưởng ma-phi-a hoá trong ngành 
công an của y là Mạo đã chết. 

 

Cái chết thảm khốc của Mạo chỉ là kết thúc của một cuộc trấn áp, cưỡng chiếm đất đai nhà chùa 
một cách trái phép, thực hiện hợp đồng với công ti kinh doanh du lịch của tỉnh, với món tiền vàng 
“lót tay” lớn. Cuộc trấn áp, cưỡng chiếm ấy lại được chụp lên danh nghĩa là ngành an ninh đấu 
tranh với một tổ chức Phật giáo địa phương, hình như có mưu đồ lợi dụng tôn giáo để tập hợp 
lực lượng chống phá chính quyền cách mạng, gồm tu sĩ Thích Minh Trí (trụ trì chùa Linh Sơn) và 
các trí thức, một số Phật tử, trong đó có Quế, một sinh viên trưởng thành trong phong trào đô thị 
Miền Nam, không thoát li lên rừng, nay là tiến sĩ Việt kiều. Giấy mời họp còn gửi đến ông Thức, 
vị giáo sư đang bị “tù nhà”, thường xuyên bị theo dõi bởi tổ trưởng dân phố, công an khu vực và 
cả học trò ruột thường xuyên thăm viếng là Nhơn, trong căn hộ thuộc khu tập thể. Nhưng cái 
chết của Mạo xảy ra như thế nào? 

 

Khá mỉa mai, thô bạo chăng? Không, các tính từ định ngữ như thế chưa đủ trọng lượng, và cũng 
không phân vân gì khi nói đó là kế hoạch quá thâm độc nhưng quá hạ cấp đến mức trắng trợn 
được hình thành từ sự bàn mưu tính kế giữa thủ trưởng Mạo và trợ lí Kế: Để trấn áp thắng lợi, 
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tốt nhất là cho công ty du lịch cưỡng chiếm đất nền ngôi chùa cổ, phần lớn bị đổ nát trong chiến 
tranh, chưa có điều kiện xây dựng lại, chỉ còn một cái chái để thờ Phật và nhà ngang, nơi sư trụ 
trì cùng các sư tiểu khác tu hành, để từ nền chùa ấy, sẽ mọc lên một khách sạn, có kinh doanh 
dịch vụ du hí bia bọt, âm nhạc dậm dật và thân xác phụ nữ trẻ đẹp. Như thế, theo Mạo và Kế, thì 
cho dù Đức Phật linh thiêng, thiền sư chay tịnh, chuông mõ siêu thoát hay Phật tử tín mộ cũng 
khó lòng tồn tại nổi! Món lợi trực tiếp là họ có tiền vàng đút túi, không khéo còn có huy chương, 
huân chương nữa cũng nên.  

 

Cái chết của thủ trưởng Mạo xảy ra khi y hùng hổ cho lao xe đến để lôi cổ Hảo, phó tiến sĩ 
nghiên cứu văn hoá, con trai của y, đang cãi cọ với tên chỉ huy đội xe húc của công ti xây dựng 
và những thuộc hạ đầu gấu của hắn. Khi Hảo và sư Minh Trí đang đấu tranh bằng lời nói, có một 
nhà sư khác đòi quyết tử, nằm ngay trước lưỡi sắt xe húc, chặn lại việc san ủi nền chùa cổ, 
nhưng rồi thầy Minh Trí can ngăn, dàn xếp được. Ngay sau đó, Mạo xuất hiện, từ xe công an 
bước xuống, đẩy Hảo ra sau, và trực tiếp, đích thân ra lệnh cho xe húc tiến tới, mặc dù ngay lúc 
đó, y thoáng nhớ mang máng ở nền chùa này thì phải, có một căn hầm du kích, y đã được cơ sở 
cách mạng đưa vào, nhà chùa cho phép trú ẩn, và che chở y trong thời chiến tranh. Lưỡi sắt 
sáng loáng của xe húc vẫn tiến tới. Lập tức, một tiếng nổ vang trời, Mạo đầm đìa máu. Mìn và 
lựu đạn của bộ đội giải phóng còn sót lại, trong đó có thể mìn đạn chính y vội vã bỏ lại từ năm 
nào, nay đã phát nổ.   

 

Mười ngày sau, trong bệnh viện, Mạo tỉnh lại, và bi hài thay, lời đầu tiên y thốt ra là khách sạn 
nào đây. Mạo tưởng y đang tỉnh lại sau chầu nhậu nhẹt và “giải trí” với các đào điếm mà y 
thường được lũ đệ tử cung phụng! Nhưng lời thứ hai, sực tỉnh trí, là hãy thả hết những kẻ đã bị 
bắt giam sau khi vụ nổ xảy ra, vì y đã nhớ và đã hiểu rõ, nền chùa Linh Sơn chính là nơi y và 
đồng đội được các nhà sư che chở năm nào. 

 

Cái chết của Mạo không phải do công lí của toà án tuyên phạt. Mạo đền tội, bị tử hình, bằng 
chính một sự ngẫu nhiên, trực tiếp là do sự cố tình quên lãng của y, một kẻ vô ân bội nghĩa, hay 
chính do mưu mô thủ đoạn đầy ắp đầu óc cùng bia rượu đã khiến y mù đặc trí nhớ. Nếu trước 
ngày y bị mìn đạn nổ, sát thương, chỉ một lần thôi y còn nhớ đến ân nghĩa xưa của nhà chùa, 
căn hầm cũ, thì hẳn những đạn mìn ấy đã được tháo gỡ. Công lí của pháp luật, của toà án không 
có, trong trường hợp này. Chỉ có công lí của ngẫu nhiên hiển hiện hay công lí của luật quả báo 
nhãn tiền theo tín ngưỡng Phật giáo dân gian được thực thi một cách huyền bí. Vâng, đó là ngẫu 
nhiên, một ngẫu nhiên theo tính hợp lí của chuỗi sự kiện. Và cũng có thể hiểu theo cả hai giác độ 
khác nhau như vừa lí giải. Đây là một dụng ý khéo léo của nhà văn Nguyễn Khắc Phê, để kết 
thúc theo kiểu bi kịch, đối với một nhân vật phản diện, con sâu độc, quỷ dâm ô làm vẩn đục 
ngành công an nhân dân ở nước ta. 

 

Cũng khác với loại truyện cổ dân gian, thường thể hiện công lí nhân dân trong mong ước, khát 
vọng, là “ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ”, ở trường hợp nhân vật Thức. Vị giáo sư tài trí và quá tội 
nghiệp này trong tiểu thuyết “Những ngọn lửa xanh” cũng bị rơi từ chiếc ghế cao xuống nền nhà, 
trong khi ông tìm cuốn sổ tay cất giấu ở những ngăn chứa sách trên kệ, bởi cơn sợ hãi vụt đến, 
do sự xuất hiện của Hảo, khiến ông lên cơn tăng huyết áp, và ông Thức đã chết. Một phần đời 
người của ông Thức sống trong “tù nhà” với nỗi sợ hãi thường trực, ngấm vào từng tế bào, đến 
mức không dám nói ra tiếng trong các cuộc chuyện trò, mà chỉ bút đàm rồi đốt ngay những trang 
giấy bút đàm ấy, kéo dài hơn mười năm, đến khi được ông Mạo giải oan theo sự hối thúc của 
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Hảo. Hảo là người trực tiếp chuyển lá thư cho vị học giả ngoại quốc để nhờ tìm tài liệu lịch sử, 
kiến trúc trong thời điểm hơn mười năm trước, và nay, hơn mười năm sau, cũng Hảo trực tiếp 
trao tài liệu là cuốn sách tiếng Pháp có những trang viết về lịch sử, kiến trúc chùa Linh Sơn đầu 
thế kỉ XX trở về trước mà học giả ngoại quốc kia gửi cho ông Thức (cùng với 100  đô thay quà 
biếu). Hoá ra, sự thật rành rành là chỉ tài liệu chuyên môn về lịch sử - văn hoá, chứ chẳng chính 
trị, gián điệp như lão Mạo chụp mũ. Ông Thức được giải oan theo hướng chỉ giữa nội bộ hai gia 
đình, trong khi danh dự ông bị xuyên tạc, bôi nhọ trên báo đài công khai, rộng khắp hơn mười 
năm qua! Cái chết của ông Thức, người ở hiền, trước cái chết của lão Mạo, kẻ ở ác, không bao 
lâu. Mạo thì đã đành. Nhưng với ông Thức, không có phán quyết công lí để minh oan xứng đáng 
nào cho ông Thức cả! Sự thật cuộc đời không hề như mơ ước thể hiện trong những truyện cổ 
với kết thúc có hậu! 

 

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê cũng không cho thấy tên trợ lí Kế bị công lí kết án; thậm chí ở lần 
xuất hiện cuối cùng trong tiểu thuyết, y đưa ra sự thật về vụ mưu sát bịt miệng bà Hạnh của lão 
Mạo để y mặc cả tiền vàng với con trai lão, ấy là Hảo, phó tiến sĩ vẫn còn lương thiện, không bị 
tha hoá. 

 

Cũng không có công lí nào xử án Vinh, kẻ buôn lậu, ăn chơi trác táng, lợi dụng cả tượng Phật để 
che giấu hàng lậu, nay trở thành giám đốc một công ti kinh doanh tư nhân và nổi tiếng trong việc 
quyên góp từ thiện để quảng cáo thương hiệu... 

 

Cũng không có kết thúc tốt đẹp cho mối tình theo mẫu đề (motif) tình duyên trớ trêu giữa Kim Chi 
và Hảo, con gái và con trai của hai gia đình kháng chiến cũ lại thù oán nhau trong thời hậu chiến, 
gia đình giáo sư Thức và gia đình lão Mạo, thủ trưởng công an tỉnh đã ma-phi-a hoá. Nhà văn chỉ 
đưa ra, trong hai trang cuối, hai dự cảm, theo dư luận phong thanh, không đích xác, là hình như 
phó tiến sĩ Hảo nhưng cũng dường như tiến sĩ Quế (Việt kiều) cùng Kim Chi xây đắp hạnh phúc, 
ở một nơi nào đó, một đất nước xa xôi nào đó; và ở trường hợp thứ hai, Kim Chi tiếp tục học đại 
học, viết sách về cha mình, xuất bản ở hải ngoại, “nhưng các nhà xuất bản trong nước, thì đang 
nghe ngóng “thời tiết” xem đã đến lúc “mở cửa” được chưa...” (tr. 295) để công khai, chính thức 
giải oan cho giáo sư Thức. Cuối cùng, ở thời điểm khoảng mười lăm năm sau ngày thống nhất 
(1975-1990), thời điểm mạng vi tính toàn cầu (internet) chưa phổ biến, công lí vẫn như một dự 
cảm! Người đọc cũng có thể không đồng tình với cả hai dự cảm của nhà văn hay lời đồn đoán 
phong thanh trong xã hội (Kim Chi - Hảo hay Kim Chi - Quế). 

 

Đây cũng là một cuốn tiểu thuyết mà trong đó hầu như không có nhân vật thường xuất hiện nào 
hoàn hảo. Những nhân vật phản diện thì còn nói làm gì! Nhưng cả ông Thức, một giáo sư, nhà 
nghiên cứu và là một nạn nhân của thói nghi kị từ giới quyền lực đối với giới trí thức, ông không 
có một phản kháng chính đáng nào, ngoài hai lá đơn gửi Thủ tướng và Quốc hội bị lão Mạo chặn 
giữ và lấy chúng làm cớ để ép rượu rồi cưỡng bức bà Hạnh về tính dục. Vụ này ông Thức hoàn 
toàn không biết, thì đã đành. Nhưng ông Thức cũng không đấu tranh gì khi con gái ông, Hồng 
phải trốn đi xa, làm cô hàng phở, còn Kim Chi đang học năm thứ nhất đại học sư phạm cũng bị 
buộc thôi học do lệnh của công an tỉnh, với lập luận của Mạo cùng đồng sự của y, rằng, con cái 
nhà phản động không thể làm nghề giáo, chúng có thể lợi dụng bục giảng để tuyên truyền phản 
động. Loại công an ma-phi-a hoá này thật kém hiểu biết, đến mức nhân viên của Mạo “khen” 
Mạo ngu dốt, thuận lợi cho chúng kiếm chác! (tr. 259-260). Thế nên, Mạo cùng đồng sự không 
hiểu rằng, làm nhà giáo, khi đứng trên bục giảng ở cấp học càng cao, cấp 2, cấp 3 trở lên, thì lớp 
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học, trong đó có chi đoàn học sinh phía dưới, càng tinh tế, nhạy cảm phân biệt được ngay, đâu 
là phản động, đâu là chính thống trong lời giảng của thầy cô giáo! Vả lại, ngay trong quan hệ gia 
đình, “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, mỗi người đều có quyền độc lập, tự do của bản thân, nhất 
là về tư tưởng, miễn không vi phạm thuần phong mĩ tục, pháp luật, phương hại đến xã hội. Mặt 
khác, ông Thức bị cô lập, bị theo dõi đến mức ông mất niềm tin vào con người, và rốt cục, ông 
Thức rơi vào tâm thế phải gửi niềm tin của mình vào Thượng Đế. Đó là điều mà lão công an ma-
phi-a Mạo không ngờ đến, vì trong quá trình giam tù ông Thức tại nhà với lí do đấu tranh trấn áp 
tôn giáo, ông ta lại vô tình “tạo điều kiện” (đó là sự mất niềm tin vào con người, vào công lí pháp 
luật) để tôn giáo len lỏi vào trái tim của giáo sư Thức. Thật ra vô tình lão Mạo thực thi thủ đoạn 
của các thế lực tôn giáo ở Phương Tây, chia rẽ con người với con người, để lấy Thiên Chúa làm 
“sợi dây gắn bó” giữa con người với nhau: Không tin vào nhau mà chỉ nên tin vào Thiên Chúa, và 
tin vào Thiên Chúa là có thể cùng chung sống trong một xã hội! Ở khía cạnh khác, có lẽ lão Mạo 
thành công trong việc thoả mãn tâm lí nông dân ít học của mình, khi ông Thức cảm thấy phi trí 
thức, chỉ làm cô hàng phở, có tiền, mà Hồng, gái đầu của ông, mới thực sự là người tự do! Ý 
nghĩ ấy ở ông Thức là một biểu hiện của tâm trạng cay đắng và vong thân, sự vong thân trí thức. 
Tiểu thuyết không có nhân vật hoàn hảo, vì ngay cả đến Kim Chi, những hành vi, biểu hiện tâm lí 
trong tình cảm đôi lứa còn rất e lệ, gia phong, thực sự đã một lần trao thân cho người yêu đầu 
đời (không phải Hảo), nhưng hầu như chỉ sau một lần hối tiếc, ân hận, cô không có nỗi dày vò, 
đau đớn vì không còn trinh trắng thuở chưa chồng. Đến như Hảo, đối với Kim Chi, không phải 
anh ta không có ý định lợi dụng cô để thoả mãn dục vọng xác thịt, trong những giây phút nào đó. 

 

“Những ngọn lửa xanh” là một cuốn tiểu thuyết, khi đọc vào sẽ giật mình, kinh hoàng, nếu ai đó 
bẵng đi khoảng mười lăm năm không đọc tiểu thuyết Việt Nam được xuất bản trong thời gian đó 
(1991- 2006...). Khoảng cách giữa thông tin thời sự báo chí với dung lượng hiện thực trong tiểu 
thuyết đến nay đã bị san bằng. Nói thế là bởi có một dạo khá dài, sau Đổi mới, Cởi trói, thông tin 
báo chí thời sự có thể “ghê gớm”, nhưng khi xây dựng hình tượng tiểu thuyết thì còn “có vấn đề”, 
do người ta còn lấn cấn bởi lí thuyết điển hình hoá trong phương pháp sáng tác hiện thực xã hội 
chủ nghĩa cũ. So với trước đây, nhân vật phản diện mà dẫu chỉ là công an viên thôi, người viết 
đã chuốc hoạ vào thân ngay từ bản thảo, vì hình tượng người công an kia bị quy là đã điển hình 
hoá, đại diện tiêu biểu cho ngành công an nhân dân! Người ta không chịu thấy, nếu Kiều và Chí 
Phèo là hình tượng nhân vật điển hình hoá theo quan niệm đó trong cảm thụ (với các yếu tố như 
thành phần xuất thân, giới tính, nghề nghiệp, tính cách, tài năng, tư tưởng, tác phong đạo đức...) 
thì mỗi nhân vật chỉ đại diện cho rất ít người trong xã hội, trong khi cần phải lược bỏ bớt yếu tố 
khu biệt (như vừa liệt kê), trong trường liên hệ (liên tưởng), hình tượng nhân vật mới có tính điển 
hình cao, thậm chí nhân vật chỉ điển hình ở một nét tính cách, một đặc điểm số phận cụ thể nhất 
định (Kiều: người có tài năng bị vùi dập; Chí Phèo: lưu manh hoá đến mức không thể phục hồi 
làm người lương thiện). Theo đó, lão Mạo trong “Những ngọn lửa xanh”, đâu phải là nhân vật 
tiêu biểu, điển hình cho cả ngành công an nước ta, mà chỉ điển hình cho loại người (từ xưa đến 
nay, ở mọi đất nước, dân tộc) bị quyền lực làm tha hoá hay quyền lực tạo điều kiện cho một mặt 
của bản chất cá biệt là độc hiểm, dâm ô phát tác mà thôi. Hơn thế nữa, nhân vật và tình huống 
tiêu cực, nào nham hiểm, nào dâm ô, nào tiền của đút lót, nào thô bạo cưỡng chiếm đất chùa, 
phá hoại di tích văn hoá - lịch sử được phơi trần tận đáy, tràn khắp cả cuốn tiểu thuyết, chỉ ở vài 
trang gần cuối mới thấy một vị tướng đồng thời là nhà khoa học xuất hiện, điều tra vụ việc mìn 
đạn nổ, gây ra cái chết đáng đời của lão Mạo, và sự xuất hiện của ông tạo ra một niềm tin có 
công lí, nhưng công lí có khi chỉ ghi nhận và im lặng, thứ công lí chịu bó tay ở một số trường 
hợp, đã rõ mười mươi (tr. 281-287). 

 

“-- Anh nói cũng có lý, nhưng anh có công nhận vụ những người như ông Thức bị nghi ngờ, bị 
theo dõi nhiều năm là sai lầm và uổng công vô ích không? 
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-- À ... [...] Vị chủ trò cũng đã chết. Sự việc chẳng ai nhắc lại. Như mình được biết, những người 
bị oan đã được khôi phục. Thế là được rồi. Đời người ai chẳng có lúc lầm lỗi, có chỗ tối, có 
khoảng sáng. Cũng như chiến tranh, có trận được trận thua...” (tr. 282-283). 

 

Đó là mẩu đối thoại giữa vị tướng với Hảo. Thế nhưng, ngay sau đó, Kế vẫn mặc cả với Hảo 
(như đoạn trên đã có đề cập đến): 

 

“Kế muốn Hảo bù đắp những thiệt thòi mà Kế phải gánh chịu. Ông ta ghé tai Hảo thầm thì:  

-- Anh đang muốn biết thủ phạm gây ra cái chết của vợ ông Thức phải không? [...] Kẻ đó chính là 
bố anh! [...] Bố anh đã cưỡng hiếp bà ta, sợ bị tố cáo...  

-- Anh câm mồm đi! Có bằng chứng [nhấn đậm – TXA.] gì không mà anh dám... [...]. 

-- Anh bình tĩnh nghe đây. Tôi có bằng chứng chứ, nhưng tôi đã câm mồm mười năm nay vì tình 
thân với bố anh. Tất nhiên là không chỉ vì tình, anh hiểu chứ? Bây giờ ông ấy đã chết, còn tố cáo 
làm gì nữa. Tuy vậy, nếu cô Kim Chi biết được sự thật này... [...]. ... Này, ông bố anh ra đi chắc 
cũng có để lại kha khá chứ? Đừng có hà tiện. Của phi nghĩa ôm lấy một mình rồi mang vạ đấy. 

-- Thật là đê tiện!” (tr. 289-290). 

 

Ngay sau khi vị tướng, nhà khoa học hình sự xuất hiện, sự thể vẫn thế đấy! Phải chăng như mọi 
điều trên mặt đất và trong vũ trụ, hầu như tất cả đều là sự thật tương đối? Cho dù như thế, vấn 
đề là loài người chúng ta không thể buông xuôi trước sự tác oai tác quái của cái ác, gieo rắc bao 
nhiêu nỗi oan khổ cho con người. 

 

Mặc dù thuộc loại tác phẩm hư cấu, không gian (một tỉnh Miền Trung?) và thời gian (1975-
1985?) được phản ánh, trong thực tại đã đổi thay nhiều sau hơn hai mươi năm, tiểu thuyết 
“Những ngọn lửa xanh” (2008) vẫn mãi thét vang tiếng còi báo động cho xã hội. 

 

Trần Xuân An 

 

Khởi viết lúc khoảng 08:30, ngày 24-3 HB9 (2009) 

Viết xong đoạn 1 lúc 11:32, ngày 24-3 HB9 

Viết xong đoạn 2 lúc 18:24, ngày 24-3 HB9  

Viết xong đoạn 3 lúc 20:52 ngày 24-3 HB9 
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Sửa chữa lúc 05:30 ngày 25-3 HB9 (2009)  

 

 

 

Lúc 11:24, sửa 3 chữ: thắm (thăm), của (từ), vẫn (bỏ chữ vẫn này) 

Lúc 14:24, sửa, thêm vào các chữ: bị gãy cành bứng gốc (thêm 5 chữ này), lão (lãp), đến khi (bỏ 
2 chữ đến khi này), phục hồi làm (thành) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 9 

____________________________________________________ 

 

CÁI NHÌN VỀ NGƯỜI NÔNG DÂN TỪ CHIẾN TRANH ĐẾN HẬU CHIẾN, 

Ở “BẾN ĐÒ XƯA LẶNG LẼ”  

(tiểu thuyết của nhà văn Xuân Đức) 

 

Trần Xuân An 
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Bìa sách & nhà văn Xuân Đức  

Nguồn ảnh: Điểm mạng Trúc Sơn Trang & Báo điện tử CAND. (Google search) 

 

 

1. Hiệu ứng từ tiếng nói cõi âm 

 

Ngay từ những dòng giáo đầu, cứ ngỡ như nhà văn Xuân Đức mặc nhiên xác định với người 
đọc, ông không viết tiểu thuyết “Bến đò xưa lặng lẽ”, mà chỉ ghi lại hoài niệm cùng những quan 
sát, cảm nghĩ về một vùng đất ven sông Hiếu (Cam Lộ) và hai bờ sông Bến Hải trên cõi trần, 
trong những ngày tháng hiện tại bấy giờ của một người đã khuất đang hiện hồn về, trầm tĩnh 
sống với những người còn sống, thầm thì kể lại, và nhà văn nghe được. Nói chính xác hơn, nhà 
văn Xuân Đức tưng tửng bảo rằng, nhân vật xưng tôi (hồn ma Khảm), trong tiểu thuyết của ông, 
là một người chết đang hồi ức đồng thời cũng là một người cõi âm đang sống giữa cõi dương, 
nói lên những nỗi niềm, tâm trạng hiện tại bấy giờ của ông ấy (một hài cốt bị hại trong phiên toà 
có thật vào khoảng năm 1990), và nhân vật xưng tôi đó không nằng nặc thuyết phục người đọc 
hay “người vợ” mãi mãi chỉ là người yêu của ông (nhân vật Lương, được gọi là em) tin vào trí 
nhớ của tuổi xế chiều đã bắt đầu lẫn lộn âm – dương, tên đất, tên làng, năm tháng...   

 

Nhưng sau lời giáo đầu, tiếng nói, lời kể của người cõi âm tên Khảm ở nhiều chương đoạn, nhất 
là các chương đoạn đầu và giữa, chỉ là lời thầm thì hoài niệm với nhân vật người vợ chưa bao 
giờ cưới.    

 

Phải chăng nhà văn Xuân Đức đã viết “Bến đò xưa lặng lẽ”, dưới ánh sáng âm thế với hồn ma 
bóng quế? Hay để phù hợp với phiên toà kinh thiên động địa có thật tại Quảng Trị vào khoảng 
năm 1990, xét xử một bọn phạm nhân đã nỡ chia xương, nhân mộ liệt sĩ (từ một trăm trở thành 
ba, bốn trăm bộ di cốt [tr. 8], nhằm kiếm được nhiều tiền hơn định mức kinh phí chúng được 
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nhận), nên nhà văn xem việc ông nhập thân người cõi âm bị hại (bộ di cốt duy nhất không bị 
phân xẻ nhưng bị làm khuyết danh) chỉ là một thủ pháp nghệ thuật?  

 

Có gì thống thiết hơn tiếng nói của người đã chết, lại là người đã chết bị hại? Âm khí rờn rợn 
dường như phảng phất mà lanh lảnh, trầm lắng mà thôi thúc, trong những trang mở đầu tiểu 
thuyết, tái hiện lại phiên toà. Nhưng oái oăm là trong đám phạm nhân lại có cả những đồng đội 
cũ, những cơ sở cách mạng thời chiến tranh. Hiệu ứng âm khí quả nhiên là đã đạt được với thủ 
pháp nghệ thuật đó. Ngoài ra, với thủ pháp đó, Xuân Đức còn rất thuận lợi khi phản ánh lại 
không chỉ những gì đã diễn ra một cách hào hùng, đau thương trong chiến đấu, nhiều người đã 
chứng kiến, mà cả những góc khuất trong bóng tối, giữa rừng đại ngàn hoang vu, những hi sinh 
thầm lặng, những ý nghĩ thầm kín, chân thật nhất của con người, nhất là của những liệt sĩ, đồng 
bào đã chết dưới bom đạn chiến tranh. Thật ra, nhà văn nào chẳng thế, có điều, trước đây, 
người ta gọi là sắm vai thượng đế để sáng tạo nên vũ trụ, thế giới nhân vật hư cấu, theo cách 
phản ánh hiện thực rất riêng của mỗi nhà văn. Tuy nhiên, thành công trong việc tạo nên hiệu ứng 
âm khí ở “Bến đò xưa lặng lẽ” là một điều không thể nói là không đặc sắc. 

 

Nếu ở Truyện Kiều, thỉnh thoảng hồn ma Đạm Tiên hiện về chuyện trò với Kiều, còn người kể 
chuyện vẫn là Nguyễn Du, thì ở “Bến đò xưa lặng lẽ”, nhà văn Xuân Đức lại sắm vai (nhập thân) 
hồn ma Khảm để kể chuyện và sống cùng những nhân vật còn sống suốt cả cuốn tiểu thuyết, kể 
cả lời giáo đầu. 

 

2. Hiệu ứng đa thanh, không – thời gian đồng hiện 

 

Chuyện kể được tái hiện với những mảng không gian, những khoảnh khắc thời gian không theo 
trật tự thông thường, mà những đoạn quá khứ xen lẫn với những đoạn hiện tại. Khác với nhiều 
tiểu thuyết thuộc loại truyền thống, chuẩn mực, đó là điều dễ nhận ra khi ngẫm nghĩ về kết cấu 
của “Bến đò xưa lặng lẽ”. Và ở “Bến đò xưa lặng lẽ”, không phải là một sáng tạo mới trong việc 
tổ chức các tình tiết, chương đoạn của tác phẩm loại hồi ức, tự sự, mà chúng ta quen gọi là thủ 
pháp đồng hiện. Có điều, người đọc không thể không nhận thấy nhà văn Xuân Đức đã cao tay 
thế nào mới vận dụng và xây dựng được kết cấu với một tỉ lệ nhất định thủ pháp đồng hiện cho 
tiểu thuyết này của ông.  

 

Ở một vài chương đầu, nhà văn đã nói lên trước những gì lẽ ra theo kết cấu cổ điển là chỉ đọc 
thấy ở những chương cuối. Nhân vật xưng tôi tên Khảm, tất nhiên đã chết rồi, di cốt hiện đang bị 
hại (bị làm khuyết danh), nay hiện hồn về chứng giám phiên toà. Một nhân vật Li, nay là tỉnh uỷ 
viên, trưởng ban kiểm tra tỉnh uỷ Bình - Trị - Thiên hồi hưu (trước khi chia tỉnh lại), cùng con gái 
nuôi là nhân vật Linh, nay là giám đốc công ti tư nhân, họ đi xe hơi riêng đến dự thính, với tư 
cách là vợ đầu và con gái nuôi của nhân vật Đọt. Ông Đọt nay là phạm nhân đứng trước vành 
móng ngựa! Trong phiên toà, còn có Lương, nhân vật đang ngồi ở một trong các hàng ghế đầu, 
cũng với tư cách người vợ thứ nhất chưa bao giờ cưới của ông Khảm (hồn ma Khảm thường gọi 
là em trong chuỗi dài hoài niệm), cũng là người vợ chính thức bất đắc dĩ thứ hai của ông Đọt. Họ 
đều là những chiến sĩ du kích, lãnh đạo cấp huyện từ thời chống Pháp sang thời chống Mỹ hay 
trưởng thành, trở nên nhân vật trung tâm trong giai đoạn sau. Và Đình, con trai của nhân vật Đọt, 
hiện đang là một sĩ quan công an. Đình lại chở ông Đọt về lại làng quê ở Cam Lộ, vì sau khi kết 
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thúc phiên toà, ông là người duy nhất được hưởng án treo, trong khi những kẻ khác bị án tử 
hình, chung thân hay ít ra cũng 5, 7 năm tù ở. Người đọc sẽ không còn tâm thế háo hức, muốn 
biết kết cục sẽ ra sao như khi đọc tiểu thuyết theo kết cấu cổ điển. Tâm thế của người đọc “Bến 
đò xưa lặng lẽ” ở điểm này cũng tương tự người xem các vở tuồng họ đã biết trước kết thúc của 
tích truyện từ lâu, nhưng những điều lôi cuốn họ chính là các diễn viên đã diễn như thế nào, độ 
sâu thể hiện tâm lí và chất giọng thể hiện làn điệu ra sao.  

 

Ở “Bến đò xưa lặng lẽ”, nhà văn Xuân Đức đã thu hút người đọc bằng những trang độc thoại nội 
tâm, biểu đạt tâm lí nhân vật qua những mẩu đối thoại hay những tình tiết sinh động. Điểm lôi 
cuốn nhất của “Bến đò xưa lặng lẽ” là do nhà văn Xuân Đức có khả năng đi sâu một cách tinh tế 
vào tận cùng nội tâm của nhân vật với những tình huống gay cấn về tâm lí (như Lương gửi con 
mới sinh cho Li, sau đó vì tham gia đội cải cách ruộng đất ở bờ bắc Bến Hải, không thể nhận 
con, rồi không thể chịu nổi, lại nhận con, nhưng đứa bé không chịu). Thêm vào đó, ông còn thể 
hiện tính cách nhân vật với cái nhìn không chịu lướt qua các hành vi, cảm xúc và nhu cầu hoặc 
thói quen xác thịt, hoặc tham vọng quyền chức, thủ đoạn thăng tiến, vốn trước đây rất cấm kị khi 
phản ánh những chiến sĩ du kích, bộ đội và lãnh đạo kháng chiến, cách mạng các cấp. Người 
đọc có nhu cầu hiểu biết sự thật hay nhu cầu về tính chân thật của hình tượng văn học. Phần 
nào đó, người đọc háo hức, bị lôi cuốn bởi các nhân vật, tình huống được miêu tả, khắc hoạ 
không phải chỉ một mặt phải, mà còn cả mặt trái.  

 

Về giọng điệu kể chuyện, có thể nói “Bến đò xưa lặng lẽ” mang tính đa thanh, phức điệu, hướng 
đến nhiều đối tượng trực tiếp nghe kể. Trong đó, chủ yếu là nhân vật Khảm xưng tôi thầm thì kể 
chuyện với nhân vật người vợ chưa bao giờ cưới (nhân vật được gọi là em) về chính họ và đồng 
đội; lại cũng có nhiều chương đoạn nhân vật tôi không còn xuất hiện ở bình diện chính, để cho 
câu chuyện diễn ra với tất cả các nhân vật (gồm cả Khảm) đều ở ngôi thứ ba như các tiểu thuyết 
ta thường đọc, nhưng nhân vật tôi thỉnh thoảng xuất hiện với tư tách người cõi âm, một hồn ma, 
xen ngang giữa mạch chuyện ở thì hiện tại, thậm chí “trữ tình ngoại đề” bằng cách nêu câu hỏi 
với cả người đọc tiểu thuyết, với những đồng đội còn sống. Với thủ pháp này, người đọc không 
bị chìm đắm vào quá khứ – thời gian câu chuyện xảy ra –, mà như thể luôn được nhắc nhở rằng 
ta đang sống với thời điểm hiện tại, một hiện tại gồm cả người cõi âm lẫn người dương thế, nghe 
kể về quá khứ chiến tranh trước 1954 và sau đó cho đến khi Bến Hải không còn là vết thương 
chia cắt đất nước (1973, 1975), cùng thời đoạn 15 năm hậu chiến (1975-1990). 

 

Kết cấu của tiểu thuyết cũng không phân tuyến nhân vật để thắt – mở mâu thuẫn kịch tính. Dĩ 
nhiên có đối phương là linh mục, quận trưởng Cựu, quân đội viễn chinh Mỹ, tuy nhiên, như nhận 
định của GS. Phong Lê ở cuối sách: “cuộc đối đầu địch – ta gần như lùi xuống bình diện phụ, 
hoặc chỉ là một cái nền mờ cho một cuộc đối đầu của những người cùng tuyến” (tr. 408). Thậm 
chí, cũng không có đối đầu, mâu thuẫn kịch tính nào giữa những người đồng đội cùng chiến đấu, 
chẳng hạn họ không nhất trí với nhau về kế hoạch hoặc xảy ra ngộ nhận để rồi sự thiếu nhất trí 
hay ngộ nhận ấy trở thành mâu thuẫn kịch tính. Nói cho đúng là nhân vật Phạm Đọt có bị ngộ 
nhận đầu hàng Mỹ (bị thương, bị bắt làm tù binh, rơi vào khả năng có thể trở thành kẻ bị chiêu 
hồi, “hồi chánh”) nên Mỹ mới thả về sau khi bị giam tù, để rồi Phạm Đọt lại lên cứ (chiến khu), 
được cử vượt tuyến ra bờ bắc; nhưng do bị ngộ nhận đã bị chiêu hồi, nên Đọt bị công an Vĩnh 
Linh giam giữ, cho vào trại thu dung, tiếp đó là cho đi an dưỡng dài hạn ở Nghệ An, khoảng tám 
năm trời, mãi đến khi thống nhất đất nước. Tuy nhiên, ngộ nhận có thật ấy, nhà văn Xuân Đức 
(cũng là nhà viết kịch bản sân khấu) không muốn phát triển, đẩy lên cao trào như một mâu thuẫn 
kịch tính, mà ngay từ đầu, ông đã để cho hồn ma (người cõi âm) tên Khảm, với tiếng nói thuyết 
phục nhất của tiểu thuyết, khẳng định là Phạm Đọt bị oan, oan này liền oan khác, và ngay thời 
điểm bị oan “chiêu hồi” xảy ra, thì Phạm Đọt cũng đã được chứng minh ngay tức thì là chưa có 
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một cơ sở cách mạng nào ở vùng tạm chiếm bị vỡ hay một cứ điểm chiến khu nào bị càn quét 
(chứng tỏ ông Đọt không khai báo cho dù bị tra tấn, dụ dỗ). Tính hấp dẫn của tiểu thuyết không 
phải là sự kiện sẽ kết thúc ra sao, mà ở độ sâu tâm lí, tình huống của vụ việc diễn ra như thế 
nào. 

 

Nói cụ thể hơn, hồn ma hay người cõi âm tên Khảm ở những chương đầu tiểu thuyết đã nói mục 
đích của ông ta là minh oan cho ông Phạm Đọt, một chiến sĩ du kích, một vị trưởng ban địch vận 
huyện uỷ dưới quyền của ông trong chiến tranh, vốn nổi tiếng như một anh hùng, được mọi 
người kính nể gọi là “Gấu Xám”.  

 

“Tôi [Khảm – ct.] bình tĩnh và tự hiểu ra động cơ của mình. Tôi muốn đến để được kêu oan cho 
một người, không phải là những người âm đã bị chia thân xẻ cốt, mà là một người dương, một 
người trong số mấy chục bị cáo đang đứng kia. Tôi biết tôi chẳng thể làm gì được. Bởi vì tiếng 
kêu của tôi, chẳng ai trong số họ nghe được. Rồi thì anh ấy có nói gì, họ cũng chả tin, bởi anh 
đang lẫn vào cái mớ hỗn độn rối như bòng bong kia, cái mớ tội ác cổ kim chưa từng thấy ấy” (tr. 
9).  

 

“”Những kẻ vô nhân đạo, vô luân lý” mà bản cáo trạng vừa mới lên án đang đứng chen chúc 
nhau, áo sọc đen, áo sọc trắng, đầu cúi, lưng hơi còng. Trong lũ chúng đã có kẻ đã qua tuổi sáu 
mươi, nhưng cũng có tên mặt còn non choẹt. Có kẻ thì thật sự bất lương, lợi dụng chính sách 
cấp tiền tìm hài cốt liệt sĩ, đã vắt óc nghĩ mẹo tìm cách chia ba, chia bảy thi thể người âm để ăn 
tiền. Có kẻ cũng chỉ là loại quan liêu, đầu gật, tay ký, thế nên tội ác mới thả sức hoành hành. 
Trong số đó, tôi [Khảm – ct] biết, anh là người oan ức hơn cả. Đầu anh cúi thấp hơn đầu những 
kẻ kia, không phải vì ngấm nặng những lời buộc tội sắt đá của công tố, mà vì anh bất lực. Anh 
không nhìn thấy vòm trời, cũng không nhìn thấy cả cái vòm nhà mới được xây cất. Anh chỉ nhìn 
thấy một khối đen khổng lồ được trùm kín bên trên, áp nặng xuống đầu... Nó là cái gì, thực sự 
anh không thể biết được.  

 

Nỗi oan như một tiền định kiếp trước” (tr. 16-17). 

 

Để giải oan cho ông Đọt, ông Khảm phải kể thêm với người đọc, thì thầm thêm với Lương (nhân 
vật được gọi là em) quanh chuyện Phạm Đọt, không chỉ Khảm mà con có Li, Lương (em) và hai 
đứa trẻ Linh, Đình cùng bí thư huyện uỷ Quang, y tá Sâm rồi các cán bộ trẻ Thuẫn, Dung, Sinh, 
những cơ sở cách mạng như thím Bướm, kẻ tuỳ gió xoay chiều như Cao Rệ (Rễ) cũng như nhân 
vật đối đầu với họ là Nguyễn Đình Cựu (linh mục, quận trưởng Cam Lộ)... “Bến đò xưa lặng lẽ” 
chính là câu chuyện về tất thảy những nhân vật ấy, được kể lại với thủ pháp đồng hiện dày hơn, 
lời thầm thì với nhân vật em nhiều hơn ở các chương đầu và thưa bớt ở những chương sau. Có 
lẽ sự thể thưa bớt những lời thầm thì kể chuyện với vợ ấy là bởi xuất hiện “ngã rẽ” bất đắc dĩ khi 
Lương với Đọt là vợ chồng hờ, hờ mà có khi lại thật, như một sự oái oăm của số phận. Làm sao 
tha thiết thì thầm với vợ khi sực nhớ đã đến “ngã rẽ” ấy! Cũng có lẽ sự thể thưa bớt những lời 
thầm thì kể chuyện với người vợ ấy là bởi khi đứa con gái ruột của họ lớn lên, vượt sông Bến 
Hải vào lại bờ nam quê nhà để chiến đấu, và chiến đấu rất dũng cảm, nhưng khổ thay, lại yêu 
đương vờ để lên chức thật. Cho dù đã là hồn ma, người cõi âm, cũng thật khó kể: “Xin lỗi, tôi 
không thể kể lại tỉ mỉ cái chuyện đã xảy ra. Tôi xấu hổ lắm. Có người bố nào lại đi kể vanh vách 
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cái chuyện dơ dáy ấy của con gái mình? Chỉ xin nói vắn tắt và sơ sài thôi” (tr. 317-318). Do đó, 
lô-gíc nội tâm của hồn ma Khảm thể hiện qua lời kể, lời thầm thì với vợ hay lời trần thuật vắng 
bóng đại từ tôi, chủ thể kể chuyện, tưởng chừng không nhất quán nhưng lại rất nhất quán. Ở đây 
là nhất quán nội tâm, cách cảm nghĩ và nhất quán nội dung câu chuyện, chứ không phải là giọng 
điệu chủ thể kể (tôi), đại từ nhân xưng ngôi thứ hai được quy định bởi đối tượng nghe kể (em, 
đồng đội, người đọc) và tình tiết, vụ việc kể (chuyện chiến đấu, chuyện vợ, chuyện con ở những 
khía cạnh nào đó).   

 

Ngoài những chương đoạn có vận dụng thủ pháp đồng hiện cùng với thủ pháp kể chuyện đa 
thanh, phức điệu, người đọc có thể thấy mạch chuyện và thứ tự không gian – thời gian vẫn tuần 
tự là chủ yếu, và chủ thể kể chuyện chỉ là một. Do đó, “Bến đò xưa lặng lẽ” vẫn là một tiểu thuyết 
không “khó đọc” như nhiều tiểu thuyết được viết với thủ pháp đồng hiện đậm đặc hay thuộc loại 
“dòng ý thức”  (James A. A. Joyce...), vốn khá được yêu chuộng hay đã là thời thượng thế kỉ XX 
ở Âu Mỹ, và chúng ta cũng không xa lạ gì. 

 

Một sức cuốn hút khác ở “Bến đò xưa lặng lẽ” là xây dựng tính cách nhân vật rất sinh động, chân 
thật và gây ấn tượng. 

 

Để cảm nhận những điều trên, không thể không đặt trên cơ sở tối thiểu là cốt truyện của “Bến đò 
xưa lặng lẽ”. 

 

3. Chuyện những người nông dân Vĩ tuyến 17 trong chiến tranh – hậu chiến 

 

Suốt cuốn tiểu thuyết, người đọc không thấy thành phần nào khác ngoài những người nông dân 
cầm súng. Có thể nói, về phía cách mạng, ở vài ba huyện phía Bắc tỉnh Quảng Trị, dưới ngòi bút 
của Xuân Đức, cuộc chiến tranh vừa qua do chính những chàng trai, cô gái nông thôn trực tiếp 
tiến hành, cho đến khi thế hệ con cái của họ lớn lên, tiếp nối và giữ vai trò trung tâm trong giai 
đoạn hậu chiến. 

 

Phiên toà xét xử bọn chia xương, nhân mộ liệt sĩ có thật, vào khoảng năm 1990, đi vào tiểu 
thuyết như một sự cố “bùng nổ” để hồi ức về 30 năm chiến tranh và 15 năm hậu chiến khởi đầu 
từ chương 1 cho đến khi kết thúc ở chương 16. 

 

Hai cô gái xinh đẹp Li và Lương cùng chàng trai Phạm Đọt thấp đậm đều được sinh ra, lớn lên ở 
vùng ven sông Hiếu (Cam Lộ). Cả hai thôn nữ này được lọt vào tầm mắt diều hâu của linh mục 
do Pháp đào tạo là Nguyễn Đình Cựu. Và rồi, Lương được chọn vào nhà phúc, làm nữ tu, tại một 
xã gần sông Bến Hải. Hoá ra, dọc bờ sông Bến Hải thuở những năm chống Pháp, có nhiều làng 
giáo dân, lại có cả nhà dòng Thiên Chúa giáo, do linh mục người Pháp, người Ý cai quản. Phước 
Sơn, phía thượng nguồn, là một khu tu viện nam nhưng thực chất là một căn cứ chống Việt 
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Minh. Phía dưới là nhà phúc nữ tu. Lương trở thành một nữ tu bị linh mục Cựu lợi dụng làm liên 
lạc viên, chuyển hàng, tài liệu cho một đồn lính bảo an nguỵ. Và Lương, trong cơn xung động 
tình dục do bọn lính bảo an đùa cợt gây ra cộng với tâm trạng bi phẫn, “xả láng” do thất vọng khi 
bắt gặp linh mục Cựu đang cùng với một thôn nữ giở trò đồi bại, Lương đã gặp Khảm, một 
chàng trai mù có quê quán là Giang Phao (xã Trung Sơn, Gio Linh) làm nghề coi bói giữa chợ. 
Thực ra, Khảm giả mù, vờ coi bói để làm trạm liên lạc cho Việt Minh. Và cuộc tình giữa Lương 
với Khảm xảy ra từ đó.  

 

Lương mang thai với Khảm. Đến ngày sắp sinh nở, Lương về ở với Li. Sinh xong, ngay khi bé 
Linh chưa cứng cát, Lương đã đi tìm Khảm. Khảm bấy giờ sau hiệp định Genève 1954, đã ra bờ 
bắc Bến Hải. Lương và Khảm bị cuốn vào công tác, đặc biệt là cuộc cải cách ruộng đất, “bắt rễ, 
xâu chuỗi”. Li cùng du kích Đọt bồng bé Linh vượt tuyến, tìm Lương. Nhưng Lương và Khảm 
đang là cán bộ đội cải cách quá “tả”, trên danh nghĩa vẫn chưa kết hôn, nên không thể nhận con 
hoang. Li và Đọt thuộc diện cán bộ mới vượt tuyến, điều kiện dễ hơn, lại chưa chính thức khai là 
cả hai còn độc thân, nên họ phải hợp thức hoá thành hôn với nhau, mặc nhiên nhận Linh làm 
con ruột. Ban đầu rất hăng hái, rồi kinh hoàng vì những vụ đấu tố oan sai, Lương chạy đến con 
gái, bấy giờ mới khoảng năm, sáu tuổi, nói hết sự thật với ý định đưa con vào bờ nam. Nhưng bé 
Linh không chịu. Sau đó, Đọt bị nghi ngờ trong cuộc cải cách ruộng đất, phải làm anh chăn bò 
(1). 

 

Rồi Khảm và Đọt được phân công vào Cam Lộ hoạt động, bắt nối, xây dựng lại cơ sở cách 
mạng, kháng chiến cũ. Li trở thành một cán bộ phụ vận đầy bản lĩnh, vẫn ở lại Vĩnh Linh, phía bờ 
bắc, nuôi bé Linh và một đứa con trai mang huyết thống Đọt. 

 

Lương sống chênh vênh ở vùng tạm chiếm, giữa hai làn đạn. Lương sống một nửa theo bản 
năng sôi trào tính dục, một nửa phải vờ chả chớt, bông phèng như một ả rửng mỡ. Bấy giờ linh 
mục Cựu đã là quận trưởng Cam Lộ. 

 

Đọt càng ngày càng nổi tiếng như một anh hùng trong chiến đấu, dưới quyền lãnh đạo của 
Khảm. Rồi Đọt bị thương bởi đạn Mỹ, què chân, bị Mỹ bắt làm tù binh, chở vào tận Đà Nẵng để 
khai thác. Đọt vẫn khai nhưng khai sai với sự thật, nên không một cơ sở cách mạng nào bị vỡ, 
không một cứ điểm chiến khu nào bị càn quét. Đọt bị chuyển ra Quảng Trị, trả cho Cựu. Cựu chở 
Đọt về nhà cũ bằng xe jeep. Do đó, người làng và cán bộ, du kích nghĩ Đọt đã “chiêu hồi”.  

 

Trong nhà cũ, anh ruột cùng mẹ khác cha của Đọt, tên là Rệ (Rễ), có người vợ vô sinh. Để tránh 
những phiền toái, Rệ bàn với Cựu, cần gán Lương với Đọt, để hai người này yên bề gia thất, thôi 
hoạt động du kích. Với họ, đó là một cuộc hôn nhân hờ, nhưng có một lần họ đã chung đụng xác 
thịt một cách rất thật, trong khi đó Khảm vẫn còn yêu Lương. Nhưng rồi, Đọt vẫn “nhảy rừng”, lên 
“cứ”. Và sau đó, Đọt bị cử ra bờ bắc, tiếp tục sống trên đất Miền Bắc, nhưng không ngờ lại như 
một tù nhân, để phải được xác minh, rồi như một người được an dưỡng (an trí!), không đảm 
nhiệm công tác nào (2).  
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Ở chiến trường nam Bến Hải, sau năm 1968, Khảm bị hi sinh. 

 

Bé Linh đang học ở Hà Tĩnh, một mình vào Vĩnh Linh tìm mẹ, để nhờ mẹ Li tìm cách minh oan 
cho ông Đọt, cha nuôi của Linh. Sau đó, Linh xung phong vào bờ nam chiến đấu. Linh chiến đấu 
rất dũng cảm nhưng lại  thăng chức nhờ quan hệ xác thịt nửa vời với lãnh đạo trẻ là Thuẫn. Cuối 
cùng, Linh dàn bẫy để Thuẫn bị bắt quả tang lúc trần truồng với cơn xung động dâm ô, trong khi 
Linh vẫn cố giữ được trinh tiết với áo quần nguyên vẹn trên thân. 

 

30-4-1975, sông Bến Hải (1954) và sông Thạch Hãn (1973) không còn là hai vết thương chia cắt 
đất nước. 

 

Trong khi Li vào Huế (tỉnh lị của Bình – Trị – Thiên), đảm nhiệm chức vụ tỉnh uỷ viên, uỷ viên ban 
kiểm tra Đảng bộ, thì chồng chính thức của Li, ông Đọt, về lại quê hương, được huyện uỷ Bến 
Hải (Gio Linh – Cam Lộ – Vĩnh Linh) phân công theo trình độ chữ nghĩa, nguyện vọng: về nông 
trường, làm đội trưởng chăn nuôi bò. Đọt lại bị lừa, ăn thịt bò của nông trường nhưng cứ ngỡ là 
thịt nai rừng, theo lời tên đội phó, nên suýt nữa lại bị tù.  

 

Dĩ nhiên Đình đã là sĩ quan công an. 

 

Giai đoạn hậu chiến trong “Bến đò xưa lặng lẽ” kéo dài 15 năm. Trong đó, mười năm từ 1980 
đến 1990 là cực kì đói khổ, bức xúc, bị cấm vận, bị lâm vào chiến tranh chống bành trướng Bắc 
Kinh, bị cái “đuôi kinh tế” theo quy luật khách quan quăng quật, nhất là thảng thốt do biến động 
từ trong nước và các nước xã hội chủ nghĩa. Trước và sau Đổi Mới, 1986, Linh là chủ nhiệm hợp 
tác xã mua bán toàn khu Vĩnh Linh (rồi cả huyện Bến Hải), lại còn là một kẻ cầm đầu đường dây 
khai thác trầm và buôn trầm. Linh xin nghỉ việc, vào Huế, học hết cấp III, lại trở thành giám đốc 
một công ti du lịch tư nhân.  

 

Linh và ông Đọt cùng bà Lương đi tìm và đã tìm ra di cốt ông Khảm trên rừng xưa.  

 

Thế rồi, vụ án xét xử những tội nhân chia xương, nhân mộ liệt sĩ nổ ra. Trong đó, có ông Đọt. 
Lần này, ông Đọt lại là nạn nhân của lòng cả tin của chính ông, nhưng ông là nạn nhân trực tiếp 
của Cao Rệ (anh cùng mẹ khác cha). 

 

Đọt bị án treo, nhưng Đình, con trai ông, muốn ông kháng án, vì không thể cam chịu tội tày đình 
và thất nhân như thế, trong khi thực chất là vô tội. 
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Kết thúc câu chuyện là cuộc truy tìm mộ phần cha ruột của Linh. Họ nhờ một thầy cúng kiêm 
nghề đồng cốt xác định mộ nào ở nghĩa trang liệt sĩ là mộ của Khảm, bởi các ngôi mộ trong đợt 
trọng án này đều khuyết danh và bị chôn cất khá mờ ám. Và thầy cúng sai vong xác định đúng 
thật, không biết bằng thủ thuật hay phép thuật nào. 

  

4. Thông điệp từ hình tượng tác phẩm  

 

Vụ án chia xương nhân mộ liệt sĩ có thật, xảy ra vào khoảng năm 1990 tại Quảng Trị, khi đi vào 
tiểu thuyết, phải chăng là sự phán xét lại cuộc chiến tranh 1945-1954-1975-1989? Tâm linh hay 
mê tín? Tư hữu xã hội chủ nghĩa hay tư hữu “phe phẩy”, “cò con”?  

 

4.1. Nhà văn Xuân Đức vốn là một cán bộ ngành văn hoá, văn học nghệ thuật tại Quảng Trị. Ông 
là người hiểu sâu, chứng kiến tận mắt vụ trọng án ấy. Nhưng với tư cách nhà văn, hình tượng vụ 
trọng án chia xương, nhân mộ liệt sĩ trong “Bến đò xưa lặng lẽ” còn có một ý nghĩa khái quát sâu 
sắc, chứa đựng một cường độ cảm xúc cao hơn trăm lần so với trong thực tại. Phiên toà đó, 
trong tiểu thuyết của ông, được mô tả là “long trời lở đất”, “kinh thiên động địa” (tr. 8), khiến hồn 
người đã khuất phải sống dậy, cả cuộc chiến tranh 30 năm và 15 năm hậu chiến phải được tái 
hiện, chiêm nghiệm lại suốt cả tiếu thuyết. Đó mới là ý nghĩa thâm sâu, lớn lao hàm chứa trong 
hình tượng vụ trọng án. Bản án trong cũng như ngoài tiểu thuyết (tr. 16) và cả cuốn tiểu thuyết là 
một sự khẳng định, không phải là phủ nhận cuộc chiến tranh vì độc lập, tự do, vì thống nhất Tổ 
quốc. 

 

Nhưng đó còn là một cuộc chiến tranh ý thức hệ hay nói cụ thể hơn, theo ngôn ngữ trên các văn 
bản chính thống ở nước ta: “ai thắng ai” về phương thức sản xuất, công hữu hay tư hữu, về chủ 
nghĩa duy vật, vô thần và chủ nghĩa duy tâm, tôn giáo. Cũng như độc lập, tự do, thống nhất Tổ 
quốc, về phương diện ý thức hệ mặc dù rất ít được nói đến một cách trực tiếp với từ ngữ đích 
xác, không có khẩu hiệu nào mang nội dung đó, nhưng chúng ta cũng có thể tìm thấy, ở dạng cụ 
thể là sự câu kết, liên minh ma quỷ giữa nhà dòng Thiên Chúa giáo tại Phước Sơn với thực dân 
Pháp (tr. 20-22, tr. 72), rồi càng rõ ràng, công khai, sau hiệp định Genève 1954, là câu kết với 
Mỹ, khi linh mục Cựu trở thành trưởng ban tố cộng, tiếp đến là quận trưởng Cam Lộ (tr. 148).  

 

Tuy nhiên, tư hữu và chủ nghĩa duy tâm vô thần hay duy tâm tôn giáo đâu chỉ ở một dạng là 
đồng nhất với chủ nghĩa thực dân cũ – thực dân mới và Thiên Chúa giáo như thế. Trong thực tế 
lịch sử và cụ thể trong tâm tư người dân hai bờ sông Bến Hải còn là Phật giáo, Nho giáo, thờ 
cúng tổ tiên, chủ nghĩa dân tộc... Sự thật lịch sử và tâm tư nhân dân vốn không đơn giản. Nhà 
văn Xuân Đức không đi sâu vào lĩnh vực này (3).  

 

4. 2. Quay lại với cuốn tiểu thuyết của nhà văn Xuân Đức, nếu lại nhìn tổng quát tiểu thuyết “Bến 
đò xưa lặng lẽ”, chúng ta sẽ một lần nữa nhận ra âm khí bao trùm, xuyên suốt, và đặc biệt ở 
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chương đoạn cuối, nhân vật Linh lại có khuynh hướng nghiêng về niềm tin vào cõi siêu linh, hồn 
ma bóng quế (tr. 362). Điều đó, có thể nhận ra một khía cạnh chủ đề là vấn đề huyền bí. Đáng 
tiếc dạng duy tâm, tôn giáo ở đây chỉ là cấp thấp, dân gian hoá mà thôi. Và có lẽ như thế mới 
phù hợp với tổng thể hình tượng tác phẩm, vốn được nói rõ ở lời giáo đầu: “Câu chuyện tôi sắp 
kể ra đây, như người ta thường nói là không nằm trong chính sử. Tôi không hát sử thi về một 
vùng quê, mà chỉ kể cổ tích đêm giao thừa” (tr. 7). 

 

Chính chủ thể kể chuyện – người cõi âm – từng “trữ tình ngoại đề” về điềm gở điềm lành: “Các 
đồng chí theo duy vật, có khi nào tin vào sự linh cảm của mình không?” (tr. 251). “Như thế có 
phải là điềm báo trước không? Các đồng chí hôm nay đã có đủ sự tỉnh táo của thời bình và đầy 
ắp tri thức khoa học, hãy nói giùm tôi, như vậy có phải là linh cảm đặc biệt của con người?” (tr. 
252). Cả bà Li cũng trăn trở: “Có phải linh cảm không? Là người duy vật, người lãnh đạo, có nên 
tin vào điều đó không? Không nên, không tin. Li cố gồng người lên để tự trấn an như vậy” (tr. 
260-261). 

 

Nhiều trang khác cũng thể hiện sự trăn trở như vậy về vong linh người đã mất, đáng lưu ý nhất là 
của ông Đọt (tr. 275-276, tr. 287). Hoặc, đó là băn khoăn về định mệnh, tiền kiếp (tr. 292). Đặc 
biệt, trọn cả ba trang sách (tr. 388-391), không còn thấy chủ thể kể chuyện, nhưng cảnh Linh 
tham dự buổi lễ thầy cúng sai vong, tìm cách xác định mộ phần cải táng của ông Khảm, cha ruột 
cô, được mô tả một cách tỉ mỉ, chi tiết. Như đã nói, sự xác định huyền bí ấy lại có kết quả chính 
xác đến không ngờ (tr. 391-397). Linh và mẹ ruột cô, bà Lương (vốn là nữ tu thời tuổi trẻ), lại 
phác ra cử chỉ có tính chất tín ngưỡng, tôn giáo: “Bất giác Linh chắp hai tay vào ngực, khẽ nhắm 
mắt lại, còn Lương đưa vội tay làm dấu thánh” (tr. 396). Đó cũng là cảnh kết thúc tiểu thuyết. 

 

Như thế, không thể nói cách nào khác, rằng một khía cạnh quan trọng trong chủ đề của “Bến đò 
xưa lặng lẽ” là siêu linh, huyền bí. Cùng một dạng loại, còn có vấn đề năng lực ngoại cảm trong 
đời sống thực tại hiện nay. Đó là một hiện tượng rộ lên trong mươi năm gần đây. Phải chăng các 
thầy đồng cốt hay các nhà ngoại cảm có một khả năng đặc biệt thuộc về lĩnh vực sóng sinh điện? 
Phải chăng họ có thể bắt gặp những lượng thông tin được cất trữ trong trí nhớ của những ai đó, 
trên vùng đất nào đó? Phải chăng tất cả các bộ nhớ trong não bộ của mọi người còn sống đều 
chỉ là những kho dữ liệu, mà chỉ cần thực hiện thao tác sai vong (đồng cốt), vận dụng ngoại cảm 
(sinh điện), như thể tìm kiếm qua Google, Yahoo, MSN..., là những người có khả năng đặc biệt 
ấy có thể tìm ra kết quả muốn tìm? Có lẽ hoang đường và mê tín. Tuy nhiên, tiểu thuyết “Bến bờ 
xưa lặng lẽ” lại khẳng định điều đó.  

 

Đến khi gấp lại cuốn tiểu thuyết, chúng ta nhận thấy không thể không nói rõ: chính nhà văn Xuân 
Đức đã tin chắc vào điều đó, chứ không còn nghi vấn, băn khoăn. Phải chăng, đây chính là hạn 
chế có thật của tiểu thuyết “Bến bờ xưa lặng lẽ”! Nhưng biết đến bao giờ khoa học thực nghiệm 
tiến bộ đến mức có thể khẳng định chắc chắn đó là hạn chế thật sự? 

 

Sự khẳng định chủ đề này ở “Bến bờ xưa lặng lẽ”, dẫu sao, cũng là một bước quá dài, trượt xa 
thái độ tâm linh tôn nghiêm có tính chất tưởng niệm người đã khuất trong các lễ giỗ Quốc tổ, giỗ 
Anh hùng, Danh nhân dân tộc và giỗ Gia tiên. 
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4.3. Quá trình sau chiến tranh, nhân vật Linh trở thành hình tượng trung tâm, thể hiện một khía 
cạnh khác của tư tưởng chủ đề tác phẩm, ngoài khía cạnh duy tâm, thần bí hoá kể trên: tư hữu. 
Tiểu thuyết “Bến bờ xưa lặng lẽ” không nói gì đến tư hữu “cò con” trên các mảnh ruộng 5%, mà 
chủ yếu xoáy sâu vào tư hữu “phe phẩy” phát triển thành tư hữu khai thác và buôn lậu trầm ở 
ngoài và trong hợp tác xã mua bán của Linh. Không còn là “nữ chúa rừng xanh” thời chiến tranh, 
Linh trở thành một “nữ chúa buôn lậu” thời hậu chiến, rồi xin từ chức chủ tịch hệ thống hợp tác 
xã đặc khu Vĩnh Linh cũ, bấy giờ sáp nhập thêm, thành huyện Bến Hải, huyện lị tại Hồ Xá, để 
học bổ túc cho xong cấp III ở Huế, rồi nhanh chóng trở thành một tư sản với danh nghĩa hợp 
pháp sau Đổi mới: giám đốc công ti trách nhiệm hữu hạn về du lịch. 

 

Ở trường hợp gần như Linh hay chính Linh, nếu “phe phẩy”, buôn lậu, có tính chất xã hội đen 
(bạo lực máu me và dâm ô đồi bại) là tư hữu cấp thấp, bất hợp pháp, thì làm giám đốc công ti 
kinh doanh tư nhân là tư sản có cỡ, hợp pháp, theo định hướng xã hội chủ nghĩa! 

 

Khía cạnh chủ đề này cũng ẩn chìm trong hình tượng cụ thể, sinh động. 

 

5. Nét riêng và chất Quảng Trị trong ngôn từ nghệ thuật 

 

Tất cả những gì đã tìm hiểu, cảm thụ và bình luận, như cách tổ chức (kết cấu) tiểu thuyết, các 
thủ pháp văn chương, nội dung chứa đựng tính cách nhân vật, tư tưởng chủ đề của bất kì một 
văn bản nghệ thuật nào, cũng chỉ căn cứ vào cái đầu tiên và cuối cùng, ấy là ngôn từ của tác 
phẩm. Đối với “Bến bờ xưa lặng lẽ” cũng như thế. 

 

“Bến bờ xưa lặng lẽ” cho ta nhanh chóng nhận ra những đặc sắc trong nghệ thuật ngôn từ của 
nhà văn Xuân Đức. Là một nhà viết kịch bản sân khấu chuyên nghiệp, khi ông viết tiểu thuyết, 
những lời thoại của các nhân vật trong “Bến đò xưa lặng lẽ” mang đậm kịch tính, thường sắc 
gọn, dân dã nhưng có khả năng biểu đạt tâm lí cao. “Bến đò xưa lặng lẽ” còn có nhiều trang 
thuộc dạng miêu tả, tự sự với ngôn từ vừa tài hoa, mới mẻ, bay bướm, vừa góc cạnh, mang ít 
nhiều yếu tố khẩu ngữ, tiếng địa phương đậm đà, có dăm bảy chỗ văng tục, tự nhiên chủ nghĩa 
một cách đắc địa (trong chừng mức nhất định, có thể dám nói như vậy), đơn cử như mẩu đối 
thoại giữa anh em dân dã vốn bất hoà nhau về chính trị, tính cách là Cao Rệ và Phạm Đọt (tr. 
209). 

 

Nhưng nghệ thuật ngôn từ trong tiểu thuyết của ông đôi khi lại không phù hợp với văn cảnh, tạo 
ra sự phản cảm, cũng tương tự như ý thức lúng túng, xấu hổ của hồn ma Khảm khi kể chuyện 
không cao đẹp của con gái mình (tr. 317-318). Làm sao hồn ma Khảm, chồng không cưới của 
Lương nhưng mãi yêu Lương tha thiết, lại kể chuyện một cách đầy cảm xúc, miêu tả hành vi, cử 
chỉ kết hợp với biểu đạt tâm lí tinh tế, với tất cả sự rung động của người kể đến thế, về những 
phút trước lúc và trong khi ân ái xác thịt giữa Lương với Đọt, cho dù họ đã là vợ chồng chính 
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thức về danh nghĩa nhưng vẫn chỉ là giả vờ vì thế kẹt cả chính trị lẫn tình cảm! (tr. 230-233, tr. 
324-327). Giá như những đoạn này, hồn ma Khảm nhường lời lại cho nhân vật nhà văn, hay để 
nhân vật Đọt hoặc nhân vật Lương tự biểu hiện. 

 

Mặt khác, nói chung, không riêng gì nhà văn Xuân Đức, phải chăng có một điều rất đáng tiếc là 
phong cách ngôn ngữ văn chương Quảng Trị (hay cả vùng Bắc Trung Bộ từ Huế trở ra Thanh 
Hoá) chưa thật là một thành tựu đặc sắc, nếu so với phong cách ngôn ngữ văn chương Nam Bộ 
hay phong cách ngôn ngữ văn chương Bắc Bộ. Trong một so sánh khác, cũng tương tự như thế, 
phải chăng chưa thật nổi bật, đặc sắc như văn phong Bắc Bộ, văn phong Nam Bộ, ấy là phong 
cách ngôn ngữ văn học Nam Trung Bộ (từ Quảng Nam vào Bình Thuận). Như nhiều nhà văn Bắc 
Trung Bộ khác, dường như Xuân Đức nghiêng về tiếng phổ thông Bắc Bộ. 

 

Tuy vậy, nhìn chung và nhìn trọn vẹn các mặt của một tiểu thuyết, so sánh tương quan với nhiều 
tác phẩm của nhiều tác giả khác trên bình diện tổng thể cả nước, “Bến đò xưa lặng lẽ” là một 
thành công đáng tự hào không chỉ của Quảng Trị mà của cả giai đoạn văn học Việt Nam sau Đổi 
mới. Trên bình diện chính thống, trong 14 tác phẩm đoạt giải thưởng tiểu thuyết 2005, Hội Nhà 
văn Việt Nam, “Bến đò xưa lặng lẽ” đứng ở vị trí số 1, dẫn đầu, chói sáng nhất. 

 

 

Trần Xuân An 

 

Khởi viết từ 14:00 ngày 29-03 HB9 (2009) 

Viết xong phần 1 lúc 18:31 ngày 29-03 HB9  

Chữa lại, bổ sung  phần 1 xong lúc 21:33 ngày 29-03 HB9 

Viết xong phần2, phần 3 lúc 10:51, ngày 30-3 HB9 

Viết xong phần 4 lúc 16:02, ngày 30-3 HB9 

Sửa chữa xong, lúc 21:12 ngày 30-3 HB9  

 

 

(1) Chính xác theo văn bản tiểu thuyết, Nxb. Văn hóa Sài Gòn, 2006, tr.101-103 (chương 5): 
Lương bất mãn vì Li được giữ chức vụ liên đội trưởng cải cách ruộng đất, khi hai đội của Li và 
của Lương sáp nhập lại thành một liên đội. Do sự bất mãn ấy, Lương từ Vĩnh Linh vượt tuyến về 
lại quê nhà ở Cam Lộ, khiến cả Li, Đọt và Khảm đều bị liên lụy. Đến lúc sửa sai, Li và Khảm 
được phục hồi, phân bổ công tác; riêng Đọt bị bị giam lâu hơn (từ khi bị bắt đến khi được phóng 
thích, đến gần một năm rưỡi), sau đó cũng chỉ được phân công chăn bò ở nông trường. … Tuy 
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vậy, ở một đoạn khác, chính nhân vật Khảm lại tự lí giải về cách sống buông thả của Lương 
trong thời gian sau khi vượt tuyến qua bờ nam, về sống tại quê nhà: “Suốt cả đêm ấy, tôi cứ trở 
trăn một mình trên võng, không sao ngủ được. Không biết hỏi ai lúc này, tôi cứ tự hỏi tôi: Vì sao 
Lương lại trở nên nông nổi ấy, có phải vì tôi, vì Li, vì bất mãn một tý chức vụ mà tổ chức đã 
không trao cho em? Thật chẳng có lý chút nào? (TXA. nhấn đậm). Hay là, em đã tự ép xác 
quá lâu ngày, nay như chiếc lò xo bị nén đã bật bung ra, em chỉ sống cho bản thân em, cho thoả 
thuê mọi thèm muốn cá nhân mình? Nếu vậy, cứ cho là em thay đổi về cách sống, còn lý tưởng 
em có phản bội lại cách mạng không? (TXA. nhấn đậm). Nếu giờ gặp tôi, em có bán đứng tôi 
không? Thật khó mà tin vào điều ấy!... (TXA. nhấn đậm).” (sđd., chương 6, tr. 110). 

 

(2) Nhân vật Đọt cứ phải chịu đựng như thế, cho đến khi Nam – Bắc thống nhất, 1975. Như vậy 
cuộc đời của Đọt có đến 3 lần bị tù (1 lần tù Mỹ, 2 lần tù cách mạng), nếu kể cả lần bị tù do vụ 
chia xương, nhân mộ liệt sĩ hồi cuối thập niên 90 / XX về sau, tất thảy là 4 lần. 

 

(3) Xin xem tiểu thuyết “Mùa hè bên sông”, 1997 & 2003, của Trần Xuân An, cũng viết về chiến 
tranh – hậu chiến ở vùng đất bên bờ sông Bến Hải (chú trọng vào lĩnh vực ý thức hệ): 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/muahebensong  

 

  

 

Chiều 31-03 HB9, có chỉnh sửa lại vài chữ: 

- không chỉ những gì (thiểu chữ chỉ) 

- mặc nhiên (thay 2 chữ: âm thầm) 

- khi ông viết tiểu thuyết (thiếu chữ ông) 

- Bổ sung cước chú (1). 

Thành thật cáo lỗi. 

 

 

 

 

 

Bài 10 
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____________________________________________________ 

 

GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN:  

“Xin đừng ‘tranh công’ mà hãy nghĩ chuyện ‘hậu’ giải oan cho Nguyễn Văn Tường” 

 

Trần Xuân An 

 

I. Đề 

 

Tôi thật sự ngạc nhiên khi đọc thấy trên mạng vi tính toàn cầu, cuối tháng 3-09, lại xuất hiện bài 
báo mới viết của Nguyễn Hoàn về vấn đề “tranh công” trong việc giải oan cho nhân vật lịch sử 
Nguyễn Văn Tường (1824-1886). Đây là một vấn đề mà ngay từ đầu, tôi nhận ra đó là “thế trận” 
tạm gọi là “lục súc tranh công”. Biết vậy, nhưng bất đắc dĩ, tôi phải lên tiếng trên bốn trang thông 
tin điện tử mà Nguyễn Hoàn có đăng bài, trong đó có trang của Hội Nhà văn Việt Nam. Thật ra 
còn báo điện tử Quảng Trị và điểm mạng Văn Chương Việt nữa, Nguyễn Hoàn có đăng, nhưng 
hai chỗ này đều khép vấn đề lại một cách bất công! Đó là chưa kể báo in giấy Quảng Trị. Tuy 
thế, tôi nghĩ vấn đề đã được giải quyết xong, chỉ mong được đăng lại trên báo chí in giấy như 
Tạp chí Xưa và Nay để lưu trữ về sau là đã ổn. Không ngờ, Nguyễn Hoàn lại tiếp tục tranh luận, 
tỏ ra không hiểu rõ vụ việc hoặc chỉ là nguỵ biện nhằm vớt vát sỉ diện của một nhà báo.  

 

Để tiện theo dõi, lẽ ra tôi sẽ lần lượt giải thích lại theo thứ tự các điểm trong bài viết nói trên của 
Nguyễn Hoàn. Nhưng thực ra, có những điểm tôi đã giải thích cặn kẽ trong hai bài viết đã đăng, 
cùng các đoạn viết ngắn, xem như lời nói thêm đăng ở phần “bàn luận” (comment) dưới hai bài 
ấy. Nguyễn Hoàn không chịu hiểu hay đúng hơn, đã hiểu nhưng vẫn cố tình xảo ngôn, nguỵ biện 
ở bài “Xin đừng ‘tranh công’ mà hãy nghĩ chuyện ‘hậu’ giải oan cho Nguyễn Văn Tường”! Xin 
cảm phiền và vui lòng đọc lại: 

 

1. Bài 1: “Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút”:  

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=13&scat=&id=897  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6485 

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=733&nhom=6  

 

2. Bài 2: “Nghĩ về cách biện giải, những ngộ nhận và một ý hướng tốt cho khu di tích Tân Sở”: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
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http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=1055  

http://nhavan.vn/article/BantronVN/887/   

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6585  

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=747&nhom=6  

Tuy vậy, tôi nghĩ cũng nên nhắc lại một cách ngắn gọn nhất những điểm đã có ở 2 bài ghi trên 
nhưng Nguyễn Hoàn vẫn cố tình nguỵ biện, đồng thời sẽ trả lời kĩ lưỡng hơn những điểm tạm 
xem là đưa ra lần đầu tiên ở bài Nguyễn Hoàn mới viết và mới đăng. 

 

II. Giải 

 

1. Điểm 1:  

 

Nhà báo Nguyễn Hoàn một lần nữa cho rằng anh không nhắc đến các nhà nghiên cứu sử học có 
đóng góp nổi bật và cả tôi, trong bài anh thể hiện suy nghĩ từ việc giải oan cho Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886), mà chỉ đề cao bà Oanh, cô Từ Vân và ông Nguyễn Bưa là hợp lí. Đó là điều 
tôi đã cho là Nguyễn Hoàn thiếu công tâm tối thiểu khi cầm bút. Tôi trích lại một ý đã viết để dễ 
hình dung: “Đơn cử một ví dụ, để hoàn thành một công trình thủy lợi, có 3 đơn vị chủ lực thi công 
và nhân lực phụ trợ của 4 tỉnh, nhưng khi tổng kết, lại chỉ kể 1 đơn vị chủ lực và nhân lực 1 tỉnh 
thôi; tổng kết đó chỉ gây bất bình, và sự bất bình ấy là chính đáng. Nếu không lên tiếng phản đối, 
các hồ sơ tư liệu về công trình thủy lợi ấy đều ghi như bài tổng kết (hay có dạng tổng kết), hẳn là 
nguy to, tai hại vô kể”. 

 

2. Điểm 2:  

 

Nguyễn Hoàn viết rằng tôi tự xem tôi là người có công nghiên cứu rốt ráo nhất và tôi phủ nhận 
sự đóng góp của các nhà nghiên cứu khác. Đến lúc này, tôi vẫn tự nghĩ như vế thứ nhất (giải 
quyết rốt ráo nhất), nhưng về vế thứ hai, tôi không bao giờ viết vậy, mà rất trân trọng đồng thời 
khẳng định là tôi có thừa kế sự đóng góp của các nhà sử học từ trước đến nay, nhất là các tập 
thể sử thần Quốc sử quán triều Nguyễn, các nhà nghiên cứu hiện thời, đặc biệt là các vị có tham 
luận trong các cuộc hội nghị, hội thảo về nhóm chủ chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường 
hoặc riêng về Nguyễn Văn Tường. Bốn đầu sách tôi nghiên cứu, biên soạn và viết đều có mục 
trang trọng ghi tên quý vị ấy và danh mục sách tham khảo; hơn thế nữa, đều có lời cảm ơn chân 
thành nhất của tôi đối với những vị đã ít nhiều minh oan cho Nguyễn Văn Tường. Về các nhà 
nghiên cứu như GS. Trần Văn Giàu, GS. Bửu Kế, PGS.TS. Võ Xuân Đàn, GS. Đoàn Quang 
Hưng, nhà nghiên cứu (Nnc.) Trần Viết Ngạc, Nnc. Trần Đại Vinh, Nnc. Vũ Đức Sao Biển, cùng 
nhiều nhà nghiên cứu tôi có trích dẫn, như GS. Nguyễn Văn Kiệm, tôi đều trang trọng ghi tên các 
vị ấy (cùng xuất xứ bài in, đoạn trích).  
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Về việc tôi khẳng định tôi giải quyết rốt ráo nhất: Trước hết, tôi vẫn nghĩ là thiếu khiêm tốn khi 
khẳng định về mình, nhưng vì ở thế buộc phải lên tiếng khẳng định. Thứ nữa, là do hai lẽ: Trong 
hội thảo tại Huế (02-7-2002), tôi gửi đến bốn tham luận, nhưng ở tập “Các báo cáo khoa học” 
(gọi là Kỉ yếu 2002), tôi chỉ có một bài, còn một bài đăng trên Tạp chí Xưa & Nay, số ra cùng thời 
điểm diễn ra hội thảo. Bài tham luận của tôi trong tập Kỉ yếu 2002 kể trên, vẫn là bài giải quyết rốt 
ráo nhất. Về sau, khi Kỉ yếu 2002 in thành sách “Nguyễn Văn Tường (1824-1886), cuộc đời và lời 
giải” (Nxb. Văn hoá – Thông tin, 2006), mới bổ sung thêm phần tư liệu bà Oanh, cô Từ Vân 
mang về (tư liệu này, trước khi in thành sách, nghĩa là khoảng sau hội thảo 2002, có công bố vài 
trang trên Tạp chí Xưa và Nay). Một lẽ khác, tôi đã viết đến bốn đầu sách chuyên đề về Nguyễn 
Văn Tường. Xin lưu ý giúp, từ xưa đến nay chưa ai viết sách chuyên đề về nhân vật lịch sử này. 
Vì thế, tôi vẫn tự cho mình là người giải quyết rốt ráo nhất về Nguyễn Văn Tường. Tất cả kỉ yếu 
và sách đều in giấy trắng mực đen và hầu hết đã đưa lên mạng toàn cầu.  

 

Cũng nên nhắc thêm, nhấn đậm để Nguyễn Hoàn nhớ giúp: Bản án chung thẩm của bè lũ De 
Courcy và triều Đồng Khánh, đối với nhóm chủ chiến, và sự thi hành án (trong tập 37 Đại Nam 
thực lục chính biên, kỉ Đồng Khánh, 1885-1888, Nxb. KHXH., 1977, tr. 35 & các trang khác), 
cùng dụ, cáo thị của Đồng Khánh, Hector, Nguyễn Hữu Độ tại các tỉnh tả trực kì, tả kì phía nam 
Huế (sđd.), sau ngày Kinh đô quật khởi và bị thất thủ (05-7-1885), tôi là người đầu tiên khai thác 
nghĩa và đúng hướng. Về một trang rưỡi trong “Việt Nam vong quốc sử”, tôi cũng là người đầu 
tiên phân tích, phê phán. Và nói chung, bất kì vấn nạn nào trong phạm vi đề tài Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886), tôi đều giải quyết rốt ráo, không chỉ hai tháng sau ngày 05-7-1995. 

 

Có thêm một điều, Nguyễn Hoàn ở gần cuối bài viết, đồng nhất hai cụm từ “có công đầu” với 
“giải quyết rốt ráo” rồi gán cho tôi. Như vậy là, xin lỗi, Nguyễn Hoàn quá xảo ngôn! Tôi đã khẳng 
định, chính công cuộc Đổi mới, Cởi trói là có công đầu, còn có công giải quyết trực tiếp vấn nạn 
lịch sử về Nguyễn Văn Tường là những vị mà tôi có trích nguyên bài hoặc trích đoạn trong các 
cuốn sách nghiên cứu, biên soạn, truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử của tôi, nhưng tuyệt 
nhiên chưa có vị nào giải quyết rốt ráo. Tuy nhiên, phải cần kể thêm, từ trước, cách đây cả trăm 
năm, Quốc sử quán triều Nguyễn đã rất có công ghi chép tư liệu gốc.  

 

3. Điểm 3:  

 

Nhà báo Nguyễn Hoàn viết rằng: “các cuốn sách của ông Trần Xuân An không có mặt và không 
hề được trưng dẫn trong các kỳ hội thảo, hội nghị của giới sử học về Nguyễn Văn Tường nên ở 
đây không lạm bàn”. Anh không chịu hiểu điều tôi đã giải thích trong bài tôi đã đăng, là từ 2000, 
2001, 2002 và 2003, tôi đã lần lượt hoàn tất các đầu sách của tôi, và ngay sau khi hoàn tất bản vi 
tính trong mỗi thời điểm vừa kể, tôi đều có kính gửi Văn phòng Tạp chí Xưa và Nay tại TP.HCM., 
kính gửi ra Viện Sử học, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế 
cùng nhiều nhà nghiên cứu khác, trước hết là để được Hội Khoa học lịch sử Việt Nam giám định 
bản thảo sách và đồng thời là trình báo thành quả nghiên cứu của bản thân. Còn việc xuất bản 
chính thức là sau đó, 2004, 2006, 2008. Để đi đến hội thảo, hội nghị là phải có những bước 
chuẩn bị, tương tác như vậy. Các nhà nghiên cứu khác cũng làm vậy, chứ không chỉ một mình 
tôi. Hội thảo, hội nghị chỉ là sự chính thức hoá kết quả quá trình chuẩn bị, tương tác, và có thể có 
thêm ý kiến mới mà thôi. Sự trình báo kết quả nghiên cứu, đóng góp ý kiến đâu nhất thiết phải 
qua hội thảo, hội nghị, mặc dù hội thảo, hội nghị là quan trọng. Trong điểm này, có một ý phụ 
không quan trọng nhưng Nguyễn Hoàn lại xảo ngôn hòng biện minh cho việc cuốn sách truyện – 
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sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử của tôi (vốn là tập thành của 3 đầu sách do tôi nghiên cứu, biên 
soạn trước) về Nguyễn Văn Tường, là không đáng đề cập đến trong việc giải oan cho Nguyễn 
Văn Tường. Đó là việc Nguyễn Hoàn lại trích một câu của GS. Đinh Xuân Lâm và một câu khác 
của nhà văn Nguyễn Khắc Phê. Tôi  giải thích với Nguyễn Hoàn để anh hiểu điều này: Mặc dù 
ưu ái giới thiệu cuốn “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, Nxb. Văn Nghệ 
TP.HCM., 2004, hai vị vẫn khẽ chê vài câu như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn cho là khi viết truyện kí 
lịch sử (căn cứ vào sử kí và trên cơ sở khảo cứu tư liệu lịch sử) vẫn phải phân tích và trích 
nguyên văn tư liệu có giá sử học, đồng thời phải dẫn xuất xứ để bảo đảm tính khoa học, nên 
phần khảo cứu tư liệu lịch sử (gồm dẫn xuất xứ) cuối mỗi chương là rất cần thiết. Hơn nữa, đó là 
một điều mới mẻ, công phu và cẩn trọng rất nên được hoan nghênh. Điều quan trọng là GS. Đinh 
Xuân Lâm đã đặt tên cho bài giới thiệu sách là “Chiêu tuyết cho Nguyễn Văn Tường” (Tạp chí 
Nghiên cứu lịch sử, Viện Sử học, thuộc Viện KHXH Việt Nam, số tháng 5 [348], 2005; Tạp chí 
Nghiên cứu lịch sử cũng đã dịch ra tiếng Anh). Tôi trang trọng nhấn đậm để nhà báo Nguyễn 
Hoàn hiểu. Còn ý kiến của nhà văn Nguyễn Khắc Phê, rằng tôi chưa đi sâu vào tâm lí nhân vật. 
Tôi trả lời cho Nguyễn Hoàn rõ: Lí do là bởi tôi không thể vượt quá giới hạn thể loại truyện kí lịch 
sử để nhảy sang tiểu thuyết lịch sử. Phần truyện trong thể loại truyện kí lịch sử, chứ không phải 
là đơn thuần truyện hư cấu! Đi sâu vào tâm lí nhân vật lịch sử sẽ dẫn đến tình trạng người đọc 
cho là hay (tính nghệ thuật) nhưng giảm bớt mức độ tin (tính thuyết phục khoa học), vì hư cấu 
quá nhiều. Mức độ hư cấu cho phép ở truyện kí lịch sử chỉ như những lớp vữa của một toà nhà 
bằng gạch, mà gạch chính là tư liệu gốc, có giá trị sử học. Vấn đề quan trọng là nhà văn Nguyễn 
Khắc Phê rất trân trọng phần nghiên cứu sử của tôi, Nguyễn Hoàn lại lờ đi! 

 

4. Điểm 4:  

 

Tôi vẫn cho rằng ý kiến của nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc và ý kiến tôi về số tư liệu 
bà Oanh, cô Từ Vân tìm kiếm được, cơ bản, cốt yếu là giống nhau. Tôi đã nhấn đậm các cụm từ: 
“càng củng cố thêm” (DTQ.) và “có giá trị bổ trợ” (TXA.). Cho dù các từ ngữ quanh hai cụm từ 
trên khác nhau ở mức độ biểu cảm về sự tin cậy nhưng cốt lõi là xếp loại giá trị giống nhau. Cụm 
từ “có giá trị bổ trợ” tôi sử dụng chỉ đặt trong điều kiện là, nếu tư liệu bà Oanh mang về có 
chứng thực của các trung tâm lưu trữ tại Pháp và Tahiti. Ở đây, một lần nữa, tôi khẳng định tôi 
vẫn lấy “Đại Nam thực lục chính biên” các kỉ có liên quan làm chuẩn cứ, tất nhiên với các thao 
tác xới lật cần thiết trong điều kiện độc lập, tự do của chúng ta hiện nay, chứ không phải “cái 
quan định luận”, định luận đúng mức, toàn diện sau khi đậy nắp ván thiên quan tài Nguyễn Văn 
Tường đâu! (1). Tôi cũng muốn nhấn mạnh quan điểm sử dụng tư liệu của tôi (2): “Quan điểm sử 
dụng tư liệu của tôi vẫn là sử dụng tất cả mọi nguồn tư liệu, kể cả tư liệu từ phía đối phương, đối 
lập (Pháp, tả đạo trong Thiên Chúa giáo, cánh chủ “hòa”, bảo hoàng, Đàng Ngoài, kể cả tư liệu 
bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân mới kiếm tìm, mang về…), nhưng vẫn lấy “Đại Nam thực lục” với các 
tư liệu gốc, gồm sớ, tấu, dụ, chiếu, cáo thị, bản án đã châu phê trong đó làm chuẩn cứ. Tất 
nhiên, tư liệu bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân mới kiếm tìm, mang về, nếu được chứng thực bởi các 
trung tâm lưu trữ tại Pháp, Tahiti vẫn có giá trị hơn là chưa được chứng thực. Giá trị của việc 
chứng thực này là quá hiển nhiên, đơn giản, sao chúng ta lại tranh cãi đến thế, thật quá vô lí! (3). 
Và cho dẫu chúng đã được chứng thực, thì “Đại Nam thực lục” (kỉ IV, V, và cả kỉ VI) vẫn là 
tư liệu chuẩn cứ”.  

 

5. Điểm 5:  
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Còn đây là điểm xem ra có thể cho là mới ở bài viết mới nhất của Nguyễn Hoàn: Các trung tâm 
lưu trữ ở Pháp không có phòng chứng thực. Với các sách đã xuất bản, chẳng lẽ tôi không biết 
các tư liệu chỉ cần trích dẫn và chua xuất xứ là đủ. Nhưng đây là số tư liệu về phía thực dân 
Pháp mà phần lớn mới được phát hiện, mới công bố, còn gọi là “tư liệu đầu tay”, do đó, đòi hỏi 
chúng phải có một hội đồng khoa học thẩm định, và hội đồng đó thường là ở tại Pháp (như tư 
liệu trong các luận án tiến sĩ, mặc dù không phải chuyên đề về Nguyễn Văn Tường, của Cao Huy 
Thuần, Yoshiharu Tsuboi...). Vả lại, tư liệu tìm thấy ở Pháp thường là khá mâu thuẫn nhau (tư 
liệu xác thực và tư liệu tuyên truyền), nên việc thẩm định phải hết sức khoa học. Một lẽ nữa, như 
cô Từ Vân viết trong một bài thuật sự về quá trình tìm kiếm tư liệu: những tư liệu đó đã sắp mủn 
và có khả năng hư hỏng hoàn toàn trong nay mai; nên tôi nghĩ, như thế lại càng phải được 
chứng thực kẻo muộn. Khi chúng đã tự phân huỷ hoàn toàn, lấy gì để đối chứng?!? Bấy giờ, đem 
các tham số ghi chú đến cũng chỉ tìm ra bản sao chụp hoặc thậm chí không có bản sao chụp 
nữa, thì làm sao? Lẽ ra việc này phải để Viện Sử học nước ta hoặc các nhà nghiên cứu có 
chuyên môn cao ở hải ngoại cùng với bà Oanh, cô Từ Vân đi tìm kiếm thì ổn hơn. 

 

6. Điểm 6:  

 

Một điểm khác, cũng có thể nói là mới đưa ra, nhưng lại càng chứng tỏ nhà báo Nguyễn Hoàn 
nguỵ biện, xảo ngôn (xin lỗi, phải nói rõ như vậy!). Nguyễn Hoàn viết: “Một thực tế không thể chối 
cãi, khi ông Trần Xuân An viết rằng: “Tôi khẳng định là tôi không cần đến tư liệu chưa được 
chứng thực ở Pháp mà Từ Vân và bà Oanh tìm kiếm, đem về nước”, chính là ông đã viết ngược, 
nói ngược không chỉ với kết luận của giới sử học, mà còn nói ngược, viết ngược với chính những 
gì ông đã từng viết. Lương tâm người nghiên cứu, người viết văn không cho phép bất cứ ai được 
nói lập lờ, nay thế này, mai thế khác, nói hai giọng lưỡi. Chính ông Trần Xuân An, trong cuốn 
sách của ông, nhan đề “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, NXB Văn nghệ 
thành phố Hồ Chí Minh, 2004, ở phần “Thông tin [TXA. nhấn đậm] về các hội nghị, hội thảo 
khoa học”, ông đã dẫn lại thông tin [TXA. nhấn đậm] về Hội nghị thông báo [TXA. nhấn đậm] 
những nghiên cứu và sử liệu về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường trong phong trào Cần 
Vương do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 1-11-2003 ... [TXA. lược bớt 
(4)] ... Đến đây, bạn đọc chắc đã quá rõ vì lẽ gì ông Trần Xuân An từng nói xuôi theo kết luận 
chung của giới sử học nay lại nói ngược một mình trái khoáy về số tư liệu mà bà Oanh, cô Từ 
Vân sưu tầm được. Tình trạng nói ngược này, nếu không vì ám ảnh “tranh công”, sợ mất quyền 
sở hữu trí tuệ như ông nói, không vì bực dọc cá nhân do các đầu sách của ông không được Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế nhắc tới trong lễ giải oan 
cho Nguyễn Văn Tường thì còn vì động cơ gì nữa?”.  

 

Là nhà báo, hẳn Nguyễn Hoàn phải hiểu các thuật ngữ thông tin, thông báo, và cả trần thuật. 
Trong những đầu sách của tôi, tôi đều có cho in lại phần thông tin, thông báo về các hội nghị, hội 
thảo khoa học ấy. Vấn đề khi đưa ra thông tin, thông báo, phải trích nguyên văn hoặc phải trần 
thuật một cách xác thực, nghĩa là tinh thần, nội dung người ta viết thế nào, mình phải trần thuật 
lại thế ấy nhưng ngắn gọn hơn. Còn việc sử dụng tư liệu bà Oanh, cô Từ Vân tìm kiếm mà nhà 
nghiên cứu Trần Viết Ngạc đã công bố vài trang trên Tạp chí Xưa và Nay (kể cả bài thơ kí sự 
của cô Từ Vân, chỉ có giá trị du kí, mà ông Trần Viết Ngạc bảo tôi đọc giúp), tất nhiên tôi phải dè 
dặt chứ! Mặc dù đã có thông tin, thông báo kể trên từ Viện Sử học, Hội Khoa học lịch sử Việt 
Nam, cá nhân người nghiên cứu vẫn có quyền dè dặt. Tại sao dè dặt? Tôi đã trình bày trong bài 
viết trước rồi. Tôi bỏ công sức bao nhiêu năm trời và cả gần bảy, tám chục triệu đồng tiền túi của 
tôi để in bốn đầu sách (chưa tính tiền xếp chữ vi tính và mười tám triệu đồng tài trợ, đặt mua 
trước), kể cả danh tính tôi (danh dự người cầm bút là quan trọng nhất), làm sao tôi có thể chấp 
nhận công trình của mình là “lá cải”, “hàng chợ”! 
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Tôi cũng ngạc nhiên khi nhà báo Nguyễn Hoàn đọc hai bài viết chính cũng như vài đoạn phụ tôi 
tranh luận với anh, anh cố tình không chịu hiểu điều chủ yếu tôi xoáy sâu: “Đại Nam thực lục 
chính biên”, các kỉ có liên quan, đặc biệt là các tư liệu gốc trong đó, là tư liệu chuẩn cứ; không 
nên quá phụ thuộc vào tư liệu của thực dân Pháp. “Cầm dao, phải nắm đằng cán”, tục ngữ đã 
dạy chúng ta như vậy. Nói cách khác, nếu không xác định tư liệu chuẩn cứ, người nghiên cứu sẽ 
bị động, sẽ tự biến thành con rối cho người ngoài giật dây.  

 

Điều quan trọng là tôi phải bảo vệ công trình nghiên cứu, biên soạn và truyện – sử kí – tư liệu 
lịch sử của tôi. 

 

7. Điểm 7:  

 

Tôi rất vui mừng nếu khu di tích Tân Sơn tại Cam Lộ, Quảng Trị được tôn tạo. Tôi cũng đã viết 
trong bài số 2 đã dẫn phía trên: “Hơn thế nữa, tôi cũng đã đề xuất là nên xây dựng lăng mộ cải 
táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, chứ không phải tại Huế. Tân Sở với Dụ Cần vương, Dụ 
Hoàng tộc và Dụ Nguyễn Văn Tường – thể hiện sách lược cũng là chiến lược “đánh – đàm” – là 
đỉnh cao chói sáng của vị vua trẻ tuổi yêu nước, kháng chiến này. Nếu không cải táng tại Tân Sở, 
mà tại Huế, là vô tình làm hạ thấp tầm vóc Hàm Nghi và không có nghĩa lí gì về lăng mộ cải táng 
của Hàm Nghi trong tương lai!”. Ý kiến về việc cải táng di cốt vua Hàm Nghi tại Tân Sở, tôi đã 
viết từ khi báo chí đưa tin về việc này, chứ không phải từ bài báo đầu tiên của Nguyễn Hoàn với 
đầu đề “Suy nghĩ từ việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường” đâu!   

 

III. Kết 

 

Tôi kết thúc bài viết hôm nay bằng cách trích lại từ bài viết trước: “Tất thảy các hậu duệ của 
Nguyễn Văn Tường (1824-1886), trong đó có tôi, đều rất vinh hạnh khi được nhiều nhà nghiên 
cứu sử học riêng lẻ hay thuộc nhiều trường đại học góp phần và đồng thuận qua các tham luận 
khoa học, dưới sự tổ chức, lãnh đạo của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện sử học Việt Nam, 
Hội KHLS. Thừa Thiên – Huế trong việc giải oan cho nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-
1886). Không những thế, tôi còn muốn Chính phủ Cộng hòa Pháp, Nhà nước CHXHCN. Việt 
Nam cùng các trường đại học, viện nghiên cứu của hai nước tổ chức lễ minh oan cho Nguyễn 
Văn Tường một cách trọng thể nữa kia. Tôi chỉ là một trong những người nghiên cứu riêng lẻ có 
đóng góp mà thôi (sở dĩ một thân một mình lại có đóng góp đến bốn đầu sách là do bản thân có 
nhiều nỗ lực). Còn trong nội bộ hậu duệ của Nguyễn Văn Tường, cảnh “lục súc tranh công” đáng 
chê cười và đau lòng nếu sẽ diễn ra, chỉ là cái bẫy vô tình hay cố ý ai đó đơm ra giữa đường, tôi 
đã cảnh giác và cảnh báo trước. Trên đời này, có những cái bẫy do những ngẫu nhiên giăng ra 
như thế, chẳng do ai cả. Bài viết trước của nhà báo Nguyễn Hoàn, đến lúc này, thôi thì cứ tin là 
Nguyễn Hoàn không ngờ nó cũng là một cái bẫy như vậy”. 
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Tôi nghĩ nếu chỉ vì sỉ diện mà Nguyễn Hoàn lại viết tiếp để đăng trên báo chí, mạng vi tính toàn 
cầu về vấn đề “tranh công” này thì ngày càng lộ rõ bản chất của anh: một nhà báo thiếu công tâm 
tối thiểu và nguỵ biện, xảo ngôn. 

 

 

Trần Xuân An 

Viết từ 15:41 đến 19:36, ngày 02-4 HB9 (2009) 

Sửa chữa, sáng sớm 03-4 HB9 

 

_______________________ 

 

(1) “Cái quan định luận” là quan niệm ngày xưa đối với cá nhân nhân vật lịch sử. Ngày nay, hạn 
định giải mật là khoảng 20 năm kể từ khi sự kiện diễn ra mà nhân vật có can dự, và không còn 
chế độ đảm nhiệm chức vụ suốt đời (như làm vua chẳng hạn), mà đều phải về hưu ở tuổi 60-65. 
Do đó, định luận không nên đợi khi đậy nắp quan tài, vì như thế khác nào xử án khiếm diện 
(vắng mặt bị cáo), rất dễ xảy ra bất công! 

 

(2) Nhân đây, cũng xin lưu ý là tôi đã đính chính, bổ sung thêm mấy chữ “là chưa được chứng 
thực” và một câu “Và cho dẫu chúng đã được chứng thực, thì “Đại Nam thực lục” (kỉ IV, V, và cả 
kỉ VI) vẫn là tư liệu chuẩn cứ” ở đoạn Nguyễn Hoàn trích dẫn của tôi từ bài viết số 2 kể trên. 

 

(3) Cũng nhân đây, nói rõ, vì Nguyễn Hoàn hiểu lầm trong bài viết của anh: Mấy chữ “tranh cãi 
đến thế, thật quá vô lí!” là tôi vừa phản hồi vừa nhại ông Văn Công Hùng (một nhà thơ đã quên 
mất cặp phạm trù biện chứng “bộ phận – toàn thể” trong lí luận). 

 

(4) Xin xem thêm theo link:  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6904  

___________________________ 

08:00, 03-4 HB9: Có thêm 2 chữ “khi viết”: Tuy nhiên, tôi vẫn cho là khi viết truyện kí lịch sử 
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Bài 11 

____________________________________________________ 

 

ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN 

(sau khi đọc bài “Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường” trên Phong Điệp – Nét) 

Trần Xuân An 
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THƯ KÍNH GỬI NGƯỜI ĐỌC  

(kính nhờ Phong Điệp – Net đăng tải) 

  

Như trong vài bài viết, tôi đã bày tỏ về sự bất đắc dĩ phải tranh luận với nhà báo Nguyễn Hoàn 
trong thời gian ngắn gần đây. 

 

Đến lúc này, tôi thấy không nên tiếp tục tranh luận cho dù Nguyễn Hoàn vẫn lặp lại luận điệu (*) 
mà tôi đã kiên nhẫn giải thích. 

 

Cho dù cố tình không hiểu, lại dùng những thủ thuật chữ nghĩa theo kiểu ngụy biện, xảo ngôn, 
Nguyễn Hoàn vẫn không thể lừa dối được quý người đọc. 

 

Những bài tham luận quan trọng của các nhà nghiên cứu và của tôi trong các kỉ yếu hội nghị, hội 
thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886) cũng như bốn đầu sách do 
tôi nghiên cứu, biên khảo và viết đã được xuất bản thành sách, rõ ràng giấy trắng mực đen. 
Ngoài ra, còn có một số bài nghiên cứu khác cùng đề tài, tôi viết sau khi bốn đầu sách ấy đã xuất 
bản. Tất cả cũng đã được đưa lên mạng vi tính toàn cầu (internet), từ năm 2005 đến nay, tại các 
báo, tạp chí, trang thông tin, điểm mạng điện tử trong và ngoài nước.  
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Để khỏi làm phiền quý người đọc, tôi xin phép được nhắc lại câu kết thúc bài viết gần đây nhất: 
“Tôi nghĩ nếu chỉ vì sỉ diện mà Nguyễn Hoàn lại viết tiếp để đăng trên báo chí, mạng vi tính toàn 
cầu về vấn đề “tranh công” này thì ngày càng lộ rõ bản chất của anh: một nhà báo thiếu công tâm 
tối thiểu và nguỵ biện, xảo ngôn”  

 

( http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6953 ). 

Trân trọng, 

Kính thư, 

Trần Xuân An 

08:22, 08-4 HB9 (2009) 

  

__________________________ 

  

(*) http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6985  

  

  

  

ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN 

(sau khi đọc bài “Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường” trên Phong Điệp – Nét) 

 

Trần Xuân An 

  

Xin được trực khởi, đi vào các điểm cần giải thích cho nhà báo Nguyễn Hoàn rõ: 

 

1. Điểm 1: Nguyễn Hoàn cho rằng bài viết “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần 
Nguyễn Văn Tường” của anh “không phải là một bài ‘quyết toán’, tính công, tính sổ”.  
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Khi tôi ví von bài viết ấy với việc tổng kết một công trình thủy lợi, thì đó cũng chỉ là ví von, và ví 
von nào cũng khập khiễng. Vả lại, Nguyễn Hoàn cũng không đủ tư cách để làm công việc tổng 
kết ấy. Cái lõi của sự ví von này: Cho dù từ chuyện giải oan cho Nguyễn Văn Tường, Nguyễn 
Hoàn nghĩ đến điều gì từ đó, thì chưa nói, nhưng cũng phải bắt đầu từ chuyện giải oan ấy. Mà 
một khi đã đặt cơ sở suy nghĩ từ chuyện giải oan cho Nguyễn Văn Tường, anh cũng cần phải 
nhận thức cơ sở đó cho toàn diện với cái nhìn toàn cục. Tôi đã giải thích cho Nguyễn Hoàn 
trong một bài viết rồi, sao Nguyễn Hoàn không chịu hiểu?  

 

Tôi đã viết trong bài “NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO 
NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ” (1): “Đành rằng có 
nhiều đầu đề không thâu tóm hết nội dung, chủ đích bài viết. Nhưng ở trường hợp này, lại quá rõ. 
Một khi đầu đề đã là “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường”, thì 
cho dù chỉ “từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường” ấy, anh nghĩ đến 
những chuyện khác có liên quan, anh vẫn phải xuất phát từ cơ sở đó.  Quả thật là như thế. Nếu 
chỉ tính từ đoạn bắt đầu bằng câu lẩy Kiều “Thế rồi, cũng có ngày “Tan sương đầu ngõ, vén mây 
giữa trời” (Nguyễn Du)” cho đến “Người Việt kiều cho dẫu ở đâu đều cùng chung dòng máu Lạc 
Hồng càng phải làm như vậy” trong bài viết của Nguyễn Hoàn, ai cũng thấy anh đã dành đến 6 
phần 10 bài viết để nói đến “chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường”. Trong 
đó, chủ yếu Nguyễn Hoàn đề cao công lao tìm kiếm tư liệu của bà Ngọc Oanh và cô Từ Vân 
cũng như nỗi niềm và dăm bảy câu thơ của ông Nguyễn Bưa”. 

 

Trong điểm này, Nguyễn Hoàn thắc mắc vì sao chỉ riêng mình tôi lên tiếng về sự thiên lệch của 
anh? Rất dễ hiểu, bởi vì tôi đầu tư quá nhiều công sức vào đề tài này, là người duy nhất nghiên 
cứu, biên khảo và viết đến bốn đầu sách về đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886). Hơn nữa, 
điều quan trọng nhất là tôi cần phải bảo vệ quan điểm sử dụng tư liệu của tôi: “Đại Nam thực lục 
chính biên” các kỉ có liên quan đến đề tài là tư liệu chuẩn cứ, chứ không phải là tư liệu của phía 
thực dân Pháp. 

 

2. Điểm 2. Nguyễn Hoàn viết là tôi “đã bất chấp cả những kết luận của Hội Khoa học Lịch sử Việt 
Nam”.  

 

Tôi thật không hiểu nổi đầu óc của Nguyễn Hoàn. Tôi đã viết để Nguyễn Hoàn hiểu, trong bài viết 
trước. Đây, tôi đã giải thích cặn lẽ thế này: “Và cũng chính Nguyễn Hoàn Viết: “Về những tư liệu 
mà mẹ con bà Oanh sưu tầm được, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học 
Lịch sử Việt Nam tổng kết Hội thảo khoa học năm 2002 đã khẳng định: ““Hội nghị đánh giá rất 
cao những thông báo mới về mặt tư liệu của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - hậu duệ của Nguyễn 
Văn Tường. Những tư liệu này càng củng cố thêm cho những lập luận để có thể giải thích được 
thời gian hai tháng Nguyễn Văn Tường ở Huế trong khi Tôn Thất Thuyết và Hàm Nghi ở Tân Sở. 
Để giải quyết được bản chất mối quan hệ giữa Nguyễn Văn Tường và chính quyền thực dân là 
sự hợp tác hay là một sự phân công “kẻ ở người đi” như dụ của Hàm Nghi gửi cho Nguyễn Văn 
Tường””. Tôi nhấn đậm 4 chữ “càng củng cố thêm”. Như vậy, không phải là số tư liệu của bà 
Ngọc Oanh, cô Từ Vân tìm kiếm được (và phần nào họ đã dịch ra tiếng Việt với sự hợp tác của 
ông Nguyễn Tuấn Khanh) chỉ có giá trị bổ trợ hay sao? Tôi lại nhấn đậm từ “bổ trợ”. “Củng cố 
thêm” và “bổ trợ”, trong ngữ cảnh này, có khác gì nhau đâu. Rõ ràng, mức độ định giá của nhà 
sử học Dương Trung Quốc và của tôi là không khác”. 
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Ở bài “GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN” (2) gần đây nhất, 
tôi lại phải viết: “Tôi vẫn cho rằng ý kiến của nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc và ý kiến 
tôi về số tư liệu bà Oanh, cô Từ Vân tìm kiếm được, cơ bản, cốt yếu là giống nhau. Tôi đã nhấn 
đậm các cụm từ: “càng củng cố thêm” (DTQ.) và “có giá trị bổ trợ” (TXA.). Cho dù các từ ngữ 
quanh hai cụm từ trên khác nhau ở mức độ biểu cảm về sự tin cậy nhưng cốt lõi là xếp 
loại giá trị giống nhau. Cụm từ “có giá trị bổ trợ” tôi sử dụng chỉ đặt trong điều kiện là, nếu tư 
liệu bà Oanh mang về có chứng thực của các trung tâm lưu trữ tại Pháp và Tahiti”. 

 

Chẳng lẽ Nguyễn Hoàn không hiểu nổi hai đoạn trên hay sao? 

 

Như vậy, nhận định về tư liệu bà Oanh, cô Từ Vân mang về, ý kiến của nhà sử học Dương 
Trung Quốc (TTK. Hội KHLS. VN.) và ý kiến của tôi về cơ bản là không khác nhau. Nói dễ hiểu 
hơn, cho dù đánh giá, xếp loại ở mức độ nào đi nữa, thì cũng chỉ có giá trị “củng cố thêm” 
hay “bổ trợ” mà thôi. Vì tư liệu chủ yếu vẫn là từ trong nước. Tôi cũng đã viết về điều này: “Đọc 
lại bài tổng kết Hội thảo 2002, tôi thấy tổng thư kí Hội KHLS. Dương Trung Quốc cũng nhận định 
không khác tôi về định kiến sử học sai lầm lưu cữu và thái độ không đúng đối với “Đại Nam thực 
lục”. Định kiến sử học sai lầm và thái độ sử học vô lí ấy “đã che khuất mọi khả năng biện hộ hay 
làm sáng tỏ nhiều tư liệu lịch sử đã từng có và không xa lạ với giới sử học” (Dương Trung Quốc, 
“Nhận thức lịch sử là một quá trình”, trong cuốn “Nguyễn Văn Tường [1824-1886], cuộc đời và 
lời giải” do PGS.TS. Đỗ Bang làm chủ biên, Nxb. VHTT., 2006, tr. 239). “Đại Nam thực lục” (kỉ IV, 
V, và cả kỉ VI) do Viện Sử học dịch ra tiếng Việt và do Nxb. Khoa học Xã hội xuất bản chứ đâu 
phải từ trên trời rơi xuống!”. 

 

Một lần nữa, xin hỏi Nguyễn Hoàn: Chẳng lẽ Nguyễn Hoàn không hiểu nổi các đoạn trên hay 
sao? 

 

3. Điểm 3.  

 

3.1. Nhà báo Nguyễn Hoàn cho rằng tôi tự nhận tôi sai lầm: “Qua tranh luận, ông Trần Xuân An 
đã ít nhiều “ngộ” ra và tự nhận là ông đã “nóng giận, mất khôn”, ông “cũng đã tự cười mình”, đã 
“nghiêm khắc tự phê bình”. Đặc biệt, mới đây, ông còn nhận rõ ông đã “thiếu khiêm tốn khi khẳng 
định về mình”. Vậy là ông Trần Xuân An dần dần đã thấy được mình sai, nhất là cái sai thiếu 
khiêm tốn, tức là “tự đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác” mà tôi đã phê phán”. 

 

Nguyễn Hoàn lại tỏ ra khá ngụy biện, xảo ngôn! Những cụm từ tôi sử dụng để tự phê, tự trào ấy 
thực chất chỉ nhắm đến những gì chung quanh vấn đề cốt lõi của cuộc tranh luận này. Đó là thái 
độ nóng giận, bất đắc dĩ phải lên tiếng đối đáp với Nguyễn Hoàn trong thế trận “lục súc tranh 
công” và ý thức tự phê về thái độ ấy, còn các vấn đề cốt lõi trong cuộc tranh luận này làm sao 
tôi lại sai được.  
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Qua đó, hẳn mọi người đều thấy lập luận của Nguyễn Hoàn là ngụy biện, xảo ngôn, nhằm đánh 
lừa người đọc. 

 

3.2. Nguyễn Hoàn lại viết “… thế mà ông lại cho rằng số tư liệu này bà Oanh, cô Từ Vân “đem về 
nước vào năm 2003, 2004”, nghĩa là ông đã đẩy lùi thời gian muộn hơn một cách có dụng ý”.  

 

Tôi lại phải giải thích cho Nguyễn Hoàn rõ thế này: Hội thảo 2002, tư liệu bà Oanh, cô Từ Văn 
mang về chỉ trình lên lãnh đạo Hội KHLS. VN. Và Hội KHLS. Thừa Thiên – Huế mà thôi. Ông 
Trần Viết Ngạc cũng được biết đến số tư liệu này, nên có công bố ít trang trên Tạp chí Xưa & 
Nay, khoảng 2002-2003. Ai đó được biết nữa, tôi không rõ. Nhưng bản đã được bổ sung, hiệu 
đính trong hai năm 2003, 2004, tôi mới được anh Nguyễn Hạnh (nay là phó TBT. Tạp chí Xưa & 
Nay cho mượn vào cuối năm 2004, lúc tôi đã xuất bản cuốn sách “Phụ chính đại thần Nguyễn 
Văn Tường [1824-1886]”, qua Nxb. Văn Nghệ TP.HCM.). 

 

Điều ấy tôi đã viết trong bài trước rồi, sao Nguyễn Hoàn không chịu nhớ? 

 

3.3. Nguyễn Hoàn còn cho rằng tôi tự mâu thuẫn. Anh ta trích dẫn từ một bài viết của tôi: “Tất 
nhiên, tư liệu bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân mới kiếm tìm, mang về, nếu được chứng thực bởi các 
trung tâm lưu trữ tại Pháp, Tahiti vẫn có giá trị hơn”.  Và anh ta lại viết: “Xin lưu ý, “vẫn có giá trị 
hơn”, có nghĩa là ông Trần Xuân An hiểu rằng số tư liệu này mặc nhiên vốn đã “có giá trị”; “… 
Thế nhưng, lúc khác, ông lại tự mâu thuẫn khi cho rằng: "Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ trợ, nếu 
chúng đã được chứng thực, giám định khoa học thực nghiệm”, với chủ định chứng minh tôi tự 
mâu thuẫn.  

 

Thật là “trông gà hóa cuốc” rồi, Nguyễn Hoàn ạ! Đó là những câu chữ tôi đã đính chính liền sau 
đó, trên Điểm mạng Trúc Sơn Trang và trên Trang Thông tin Hội Nhà văn Việt Nam, chứ đâu 
phải tự mâu thuẫn! : “Lúc 15:33, chiều ngày 04 tháng 3 HB9 ( 2009 ): Để rõ ý, tôi mới thêm vào 
mấy chữ “là chưa được chứng thực” và một câu: “Và cho dẫu chúng đã được chứng thực, thì “Đại 
Nam thực lục” (kỉ IV, V, và cả kỉ VI) vẫn là tư liệu chuẩn cứ”. Xin đọc đầy đủ, trọn nghĩa là: Tất 
nhiên, tư liệu bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân mới kiếm tìm, mang về, nếu được chứng thực bởi các 
trung tâm lưu trữ tại Pháp, Tahiti vẫn có giá trị hơn là chưa được chứng thực. Giá trị của việc 
chứng thực này là quá hiển nhiên, đơn giản, sao chúng ta lại tranh cãi đến thế, thật quá vô lí!. Và 
cho dẫu chúng đã được chứng thực, thì “Đại Nam thực lục” (kỉ IV, V, và cả kỉ VI) vẫn là tư liệu 
chuẩn cứ”. Xin thành thật cáo lỗi. ---- TXA. ---- Tôi chỉ thêm vào cho rõ ý hơn, theo văn mạch và 
văn lí của toàn bài và nhất quán với những bài khác: BAO GIỜ TÔI CŨNG XEM "ĐẠI NAM 
THỰC LỤC" (KỈ IV, V VÀ CẢ KỈ VI) LÀ TƯ LIỆU CHUẨN CỨ”. Còn các tư liệu thuộc những 
nguồn khác, kể cả tư liệu từ bà Oanh, cô Từ Vân (dù mới gần đây mới được chứng thực hoặc 
sẽ được chứng thực), cũng chỉ là tư liệu tham khảo hoặc bổ trợ mà thôi.  --- Trần Xuân An ---” (3). 
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3.4. Nguyễn Hoàn lại cho rằng: “Ý ông Trần Xuân An cho rằng ông chỉ trần thuật các thông tin, 
thông báo một cách “trung tính”, “trung lập”. Kỳ thực, ông không hề trần thuật một cách “trung 
tính”, “trung lập” mà ông đã biểu lộ những cảm xúc không thể cầm lòng của mình trước sự kiện 
những tư liệu mới về Nguyễn Văn Tường do bà Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được công bố”. 

 

Các từ ngữ như “công khai”, “minh bạch”, “cực kỳ quan trọng” là trần thuật lại đúng như tính chất 
và tầm mức mà lời tòa soạn và bài báo của Từ Vân viết. Sự thể công khai, ta trần thuật là công 
khai; sự thể minh bạch, ta trần thuật là minh bạch; sự thể được người ta đanh giá là cực kì quan 
trọng, ta trần thuật là cực kì quan trọng. Trần thuật là thế đấy, nhà báo không hiểu sao? 

 

4. Điểm 4. Nguyễn Hoàn viết một tiêu đề trong bài viết: “Việc bà Oanh, cô Từ Vân sưu tầm tư 
liệu về Nguyễn Văn Tường là nhận lãnh trọng trách với tổ tiên và giới sử học: Không thể phủ 
nhận, không thể “tranh công””. Và trong đề mục đó, Nguyễn Hoàn triển khai rồi nhận định: 
“Không riêng gì ông Trần Xuân An mà nhiều nhà nghiên cứu đã lấy “Đại Nam thực lục” làm tư 
liệu chuẩn cứ, nhưng họ đâu vì thế mà cho rằng những tư liệu của bà Oanh, cô Từ Vân sưu tầm 
được là không chuẩn cứ như ông Trần Xuân An đã nêu. Tất cả các tư liệu đã được giới sử học 
thẩm định đều là chuẩn cứ, đều được so sánh, đối chiếu với nhau để làm sáng tỏ vấn đề”.  

 

Tôi đã giải thích khá nhiều về điều này trong những bài trước. Chỉ nhắc lại một câu: “Lẽ ra việc 
này phải để Viện Sử học nước ta hoặc các nhà nghiên cứu có chuyên môn cao ở hải ngoại cùng 
với bà Oanh, cô Từ Vân đi tìm kiếm thì ổn hơn”. Nguyễn Hoàn chịu khó đọc lại, vì nếu tôi viết lại 
hoặc trích lại, đưa vào bài này, thì quá dài và vô ích.  

 

Chỉ có một điều cần làm rõ: “Tất cả các tư liệu đã được giới sử học thẩm định đều là chuẩn cứ, 
đều được so sánh, đối chiếu với nhau để làm sáng tỏ vấn đề”. Ở đây, mới quả thật là Nguyễn 
Hoàn sai trái so với nhận định, đánh giá của nhà sử học Dương Trung Quốc đối với tư liệu bà 
Oanh, cô Từ Vân mang về, mà Nguyễn Hoàn đã trích dẫn bên trên. Nguyễn Hoàn xem lại đoạn 
trích có các chữ “càng củng cố thêm” (tương đương với từ “bổ trợ” tôi dùng). Thế thì tư liệu 
nào là chuẩn cứ, Nguyễn Hoàn có thể suy ra chứ! Chẳng lẽ tôi phải giải thích cho Nguyễn Hoàn 
hiểu, theo đó, tư liệu gốc (“Đại Nam thực lục”, các kỉ có liên quan, và châu bản) của ta mới chính 
là chuẩn cứ! Rõ ràng là không thể đánh đồng cả hai nguồn tư liệu kể trên đều là chuẩn cứ, như 
Nguyễn Hoàn viết. 

 

Tất nhiên bất kì tư liệu nào đã được giám định khoa học thực nghiệm, được chứng thực, chứ 
không riêng tư liệu do bà Oanh, cô Từ Vân kiếm tìm, đều có giá trị; và khi sử dụng chúng phải 
đối chiếu với tư liệu chuẩn cứ như tôi đã viết ở đoạn trên.  

 

5. Điểm 5.  Nguyễn Hoàn vận dụng điển tích Tào Tháo cùng các người con của họ Tào.  
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Nếu Nguyễn Hoàn theo quan điểm đánh giá cũ về Tào Tháo, Tào Phi, Tào Thực, có nghĩa là 
Nguyễn Hoàn cùng một giuộc với ngụy triều Đồng Khánh – thực dân De Champeaux, Hector – 
tay sai Nguyễn Hữu Độ. Bởi lẽ, ngụy triều và thực dân Pháp và tay sai của chúng bấy giờ cũng 
đã kết án nhóm chủ chiến triều đình Huế, nhất là sau khi họ đưa vua Hàm Nghi xuất bôn, là Tào 
Tháo và Vương Mãng (xem “Đại Nam thực lục”, tập 37, Nxb. KHXH., 1977). 

 

Nếu Nguyễn Hoàn theo quan điểm đánh giá sau này về cha con Tào Tháo (chỉ Tào Phi là đáng 
trách), thì không có gì để nói thêm ở điểm này. Khi thi sĩ Tào Thực viết được những câu thơ “củi 
đậu nấu đậu” thì đã là quá tốt, cũng như anh em nhà Nguyễn Tây Sơn khi tranh giành quyền lực. 
Hẳn Nguyễn Hoàn nhớ lời Nguyễn Nhạc đã làm Nguyễn Huệ rơi nước mắt, rút quân về lại Huế, 
về sau được diễn lại thành lục bát dân gian: 

 
“Tội anh, anh vẫn là anh 
Nồi da xáo thịt sao đành hỡi em” (*) 
 

Tất nhiên Nguyễn Văn Tường và nhóm chủ chiến của ông không phải là Tào Tháo (cưỡng ép 
vua Hán và tạo điều kiện cho Tào Phi cướp ngôi nhà Hán), cho dù với cách đánh giá tích cực 
(mới) hay tiêu cực (cũ), và cũng không phải như Vương Mãng. Các hậu duệ hiện nay của 
Nguyễn Văn Tường trong việc giải minh vấn nạn sử học về Nguyễn Văn Tường không phải “củi 
đậu nấu đậu”, “nồi da xáo thịt”. Tôi cũng đã mạn phép cảnh báo trước về cảnh “lục súc tranh 
công”. Nhưng dẫu sao đây cũng là ý phụ của Nguyễn Hoàn. Chỉ có điều là không biết Nguyễn 
Hoàn thuộc loại ngụy triều Đồng Khánh, thực dân De Champeaux, Hector, tay sai Nguyễn Hữu 
Độ hay thuộc loại đánh giá chính xác, đề cao cha con thi sĩ Ngụy Tào? Ý chính ở điểm này 
Nguyễn Hoàn muốn thông báo là Di tích Tân Sở (4) đã có nghị quyết chính thức để tôn tạo. Điều 
này cũng là ước mong của tôi từ lâu, ít nhất là từ sau khi báo chí loan tin về việc cải táng di cốt 
vua Hàm Nghi. Mong mơ ước sẽ trở thành hiện thực! 

 

Nói tóm lại, trong bài viết lẽ ra tôi không nên viết này, tôi cũng chỉ giải thích lại những điều đã 
viết. Điều cần thưa rõ lại với quý người đọc một lần nữa, là tôi thấy cũng nên viết, để chúng ta 
thấy rõ lối ngụy biện và xảo ngôn của nhà báo Nguyễn Hoàn, về sau khỏi bị anh ta lừa dối bằng 
các thủ thuật chữ nghĩa. 

 

 

Trần Xuân An 

# 9: -- 11:10, 09-4 HB9 (2009) 

& 14:10, cùng ngày 

_____________________________________ 

 

(1) http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=1055  
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(2) http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6953 
 
(3) http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=36&id=1055  

 

(4) Tân Sở là nơi vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát đi, gửi về 3 văn kiện quan trọng: Lệnh 
dụ thiên hạ cần vương, Dụ Nguyễn Văn Tường, Dụ người trong họ (Dụ Hoàng tộc). Điều đáng 
lưu ý là 2 văn kiện Lệnh dụ thiên hạ cần vương, Dụ Nguyễn Văn Tường được phát đi khắp cả 
nước, gửi về kinh đô trong cùng một ngày (13-7-1885) (chi tiết này có ý nghĩa rất quan trọng, 
TXA. nhấn đậm).  

 

Xem thêm: 3 văn kiện trên, bản án chung thẩm & cái được gọi là "Chiếu Cần vương - 
Gosselin", "Chiếu Cần vương - D'Argenlieu"... 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong_tep6_IV.htm  

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tho_nvt-vnvcnthvttuong_5.htm 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/vecaiduocgoila-chieucanvuong-d-argen.htm 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/chieucanvuong-7al-1885-leninh.htm  

 

Trích nhận định về bản án chung thẩm: “… Chú thích (11) của bài “NGUYỄN VĂN TƯỜNG 
(1824-1886) VỚI NHIỆM VỤ LỊCH SỬ SAU CUỘC KINH ĐÔ QUẬT KHỞI (05 THÁNG 7. 1885)”: 

 

 Đây là loại thông tin bản án. Trong các loại thông tin, loại bản án, cáo thị, mật thư, mật dụ… 
hiển nhiên có độ khả tín cao nhất. Các loại thông tin này được phối kiểm và kiểm chứng bằng 
suốt cả quá trình hoạt động lâu dài và ở kết thúc cuộc đời nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường 
(bị lưu đày và chết ở chốn lưu đày biệt xứ). Ở kỉ đệ tứ, đệ ngũ (các tập 27 – 36), những văn kiện 
trên là hoàn toàn xác tín. Riêng ở kỉ đệ lục (2 tập 37 – 38), ngoại trừ bản án về bốn nhân vật chủ 
chốt [*] trong nhóm chủ chiến đã được xác định độ khả tín tuyệt đối, thì số văn kiện liên quan còn 
lại, cần phải đãi lọc (chúng tôi đã thực hiện ở bài viết). 

 

Năm 1890, Trương Quang Đản có dâng sớ chạy “tội”, kêu “oan” cho Trương Văn Đễ, do 
quyền lợi chính trị thời bị “bảo hộ”!? Chỉ có một trường hợp như vậy (xem “Đại Nam liệt truyện”, 
tập 3, sđd., tr. 425 – 426). Người viết nghĩ rằng, ngoài việc cùng chủ trương cuộc Kinh Đô Quật 
Khởi (05.7.1885), Trương Văn Đễ còn được trao nhiệm vụ cản hậu và đánh lạc hướng các cuộc 
truy kích vua Hàm Nghi mà thực dân Pháp cố quyết tiến hành. Riêng chi tiết (cản hậu, đánh lạc 
hướng) này, và vai trò tương tự của Đinh Tử Lượng, cần được nghiên cứu, xác minh thêm, mặc 
dù chúng tôi nhận thấy đã có đủ dữ kiện trong ĐNTL.CB., tập 36, tr. 223, 229, 234, 243. 
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[*] Phạm Thận Duật hóa ra chỉ là một nhân vật rất mờ nhạt, không có tên 
trong bản án chung thẩm này…”. 

 
(*) Bổ sung bài “Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng ngụy biện, xảo ngôn” 

 

Từ việc tôi đã bác bỏ sự so sánh hậu duệ Nguyễn Văn Tường hiện nay trong tiến trình minh oan 
cho ông là “củi đậu nấu đậu” như câu thơ của nhà thơ Tào Thực (em nhà thơ Tào Phi, con trai 
của nhà thơ Tào Tháo), dẫn đến sự liên tưởng tới anh em nhà Tây Sơn với khía cạnh hiềm khích 
do tranh giành quyền lực giữa Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc mà “Đại Nam liệt truyện” chép: “… 
Nhạc bèn ở trên thành gọi Huệ bảo rằng ‘Nồi da nấu thịt, lòng em sao nỡ thế’; cùng hướng vào 
nhau khóc rống lên hồi lâu, rồi đều giải quân giảng hòa, lấy Bản Tân làm giới hạn, từ Quảng Ngãi 
trở vào Nam thì Nhạc làm chủ, từ phủ Thăng, phủ Điện trở ra Bắc thì Huệ làm chủ” (sđd., tập. 2, 
Nxb. Thuận Hóa, 1993, tr. 501). Như tôi đã viết, về sau, câu nói của Nguyễn Nhạc đã thành lục 
bát dân gian: “Tội anh, anh vẫn là anh; Nồi da xáo thịt sao đành hỡi em”. 

 

Đây chỉ là một ý phụ của Nguyễn Hoàn và sự liên tưởng bất chợt của tôi, nên những nhân vật 
lịch sử Trung Quốc và Việt Nam được đưa ra kể trên chỉ cần lướt qua. Tuy vậy, để tránh những 
ngộ nhận, tưởng cũng nên làm rõ thêm:  

 

-- Tào Phi cướp hẳn ngôi vua Hán, tự xưng đế, ép em ruột là Tào Thực đến mức bị giam lỏng rồi 
uất ức mà chết. 

 

-- Nguyễn Huệ không nỡ vây bức Nguyễn Nhạc đến mức giải giáp, giam tù hay giết chết Nguyễn 
Nhạc để quy giang sơn thành một mối nhất thống.  

 

Hai cách giải quyết, một của Tào Phi, một của Nguyễn Huệ, cách nào là giải pháp đúng nhất, 
trong điều kiện đất nước giang sơn chỉ có một vua, như “bầu trời không thể có hai mặt trời”? Nhà 
thì có thể và thường là hai anh em hai nhà, nhưng đất nước giang sơn không phải là nhà riêng!  

 

Trung Hoa là một nước gồm nhiều tiểu quốc, tư tưởng cát cứ thời trước Tam Quốc hay trong 
thời Tam Quốc bấy giờ là không có gì lạ, nhưng Tào Phi vẫn không thể để quyền lực bị rơi vào 
nguy cơ bị phân chia, trước hai kẻ thù là Thục và Ngô. Còn ở nước ta, tư tưởng “nhất thống toàn 
đồ” là truyền thống, nên việc nhân nhượng của Nguyễn Huệ, về sau bị các sử gia chê trách là 
chưa thống nhất được đất nước giang sơn về một mối. 
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Bi kịch ở đây là mâu thuẫn giữa cốt nhục tương tàn với nhất thống quyền lực, đất nước giang 
sơn. Nhận định lịch sử, như người ta thường nói là không thể đặt ra chữ “nếu”. Nhưng cũng có 
thể giả định, thử đưa ra giải pháp: Tào Phi nên giảm lỏng Tào Thực và tạo điều kiện tối đa để 
Tào Thực an trí, nếu Tào Thực vẫn muốn giành ngôi vua; nhưng Tào Thực không muốn giành 
ngôi vua, thì Tào Phi (chính thức là thế tứ từ khi Tào Tháo còn sống) cũng nên tạo điều kiện cho 
Tào Thực lập công với chức vụ nào đó không đến nỗi quá xoàng xĩnh. Còn Nguyễn Huệ, giải 
pháp tốt nhất là nên giải giáp Nguyễn Nhạc và tạo điều kiện cho Nguyễn Nhạc an dưỡng tuổi già. 
Biện pháp cuối cùng, nếu nguy cơ tranh giành quyền lực là có thật, thì không cách nào khác hơn, 
trong thời đại phong kiến: bức tử hoặc tử hình, như Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và các 
thành viên trong nhóm chủ chiến đã bức tử, tử hình Dục Đức, Hiệp Hòa. Nguyên tắc vẫn là đặt 
quyền lợi nhân dân, đất nước (nhất thống) trên tình máu mủ ruột rà (cốt nhục). 

 

Tất nhiên mỗi việc mỗi khác: Đất nước khác với nhà ở, ruộng vườn riêng; chuyện “củi đậu nấu 
đậu”, “nồi da xáo thịt” khác với “lục súc tranh công”.  

 

Trong truyện thơ – tuồng “Lục súc tranh công” không có bi kịch máu đổ thịt rơi, bức tử, tử hình 
theo kiểu cốt nhục tương tàn, mà chỉ sáu loài gia súc, gia cầm (trâu, gà, lợn, dê, chó, ngựa) tranh 
công, kể công với gia chủ, rồi gia chủ cũng dàn hòa, khuyên cả lục súc đều nên ra sức làm việc, 
chan hòa với nhau (tạm xem: “Từ điển văn học”, bộ mới, Nxb. Thế Giới, 2004, tr. 885).  

 

Từ lối ví von có tính chất tự trào của tôi là “lục súc tranh công”, Nguyễn Hoàn dẫn đến bi kịch thê 
thảm “củi đậu nấu đậu” giữa anh em nhà thơ Tào Phi, Tào Thực là quá đáng.  

 

Có lẽ trong thâm ý, Nguyễn Hoàn muốn đồng nhất Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết và các 
thành viên nhóm chủ chiến với cha con họ Tào, mà theo quan niệm cũ trong “Tam quốc diễn 
nghĩa”, được viết theo quan điểm bài Ngụy phục Hán, cũng là quan niệm của ngụy triều Đồng 
Khánh, De Champeaux, Hector, Nguyễn Hữu Độ, là rất xấu xa, tệ hại. Nếu quả thật như vậy, 
Nguyễn Hoàn rất đáng trách. 

 

24-4 HB9 (2009) 

Trần Xuân An 

RIÊNG BÀI NÀY CÓ BỔ SUNG THÊM SAU KHI ĐÃ IN RA GIẤY ĐỂ LƯU (27-4 HB9) 
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PHỤ LỤC 1: 

 

 

1. Phụ lục bài 1, 2 & 3: 

____________________________________________________ 

 

NHỮNG LỜI BÀN LUẬN 

CUỐI BÀI “VỀ HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH” 

TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS 

 

1.  

txawriter said 

December 10, 2008 at 3:38 pm  

December 10, 2008 at 9:15 am e 

“Mình đọc HK NDM từ mấy tháng trước. Cuốn sách ấy là có thật, mình có hỏi Chu Văn Sơn, học 
trò ruột của thầy Mạnh”. 

(Nhà giáo Ng. Thủ Lễ, Huế — 22:24 ngày 03 tháng 12 năm 2008 ) 

————————————————- 

Cập nhật ( 10-12 HB8 ): Bài đã được gửi đăng trên Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam (vì một 
số tạp chí in giấy, điện tử ở trong nước không đăng [hoặc chưa đăng?]):  

http://chimviet.free.fr/33/txan052.htm 

(có một chữ “cong” trong cụm từ “uốn cong ngòi bút”, tôi vô ý gõ phím thiếu 1 kí tự) 

Thành thật cảm ơn ông chủ biên Lại Như Bằng. 

( WebTgTXA. — 10-12 HB8 ) 
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2.  

txawriter said 

December 12, 2008 at 3:05 pm  

Kính gửi người phụ trách WebTgTXA., 

Theo BBCVietnamese, nhà văn Dương Thu Hương vừa họp báo tại Pháp để công bố cuốn tiểu 
thuyết mới xuất bản: ĐỈNH CAO CHÓI LỌI. Cũng theo nguồn tin đó, trong tiểu thuyết ấy có chi 
tiết về nhân vật Hà Thị Xuân liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, như trong các cuốn sách của 
Vũ Thư Hiên, Lữ Phương, Nguyễn Đăng Mạnh… Ông thử lướt mạng để xem nó như thế nào.  

Chào ông, 
NXT. (USA.) 

WebTgTXA. xin trả lời: Mời ông (bà) bấm vào link dưới đây: 

Xem: Trần Xuân An — “Mùa hè bên sông”, chương 14 (>>>>> [tìm trên trang này]: Bác Hồ) 

Ông (bà) dã có lòng thông báo, dù tin vui hay tin không vui, WebTgTXA. cũng xin trân trọng cảm 
ơn. 

WebTgTXA. 

3.  

txawriter said 

December 13, 2008 at 2:49 pm  

THAM KHẢO: 
Cập nhật ( 13-12 HB8 ): Tư liệu - Đính chính sử liệu: Phạm Hồng Tung, “‘Hồ Chí Minh và cuộc 
chiến tranh ở Việt Nam’ trong hồi tưởng của Khrushchev (Krushchev)”, Tạp chí Nghiên cứu lịch 
sử, 9+10-2008: 

Bấm vào những link-hóa dưới đây: 
 
Trang ảnh bìa sách |  
Trang 1 |  
Trang 2 |  
Trang 3 |  
Trang 4 |  
Trang 5 |  
Trang 6 |  
Trang 7 |  
Trang 8 
  
Nhớ bấm vào nút có biểu tượng kính lúp ở góc phải phía trên để phóng lớn, rồi dùng con trỏ 
“chuột” máy tính để kéo và đẩy hình trang tạp chí đã được quét chụp. 
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WebTgTXA. 

4.  

txawriter said 

December 15, 2008 at 10:10 am  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỚC HẾT PHẢI NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, GHI CHÉP 
ĐÚNG SỰ THẬT ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MỘT CÁCH TOÀN DIỆN, KHÔNG ĐƯỢC “XẤU 
CHE, TỐT KHOE” 

Nhìn thẳng vào sự thật lịch sử chính trị, sự thật văn học sử, sự thật về văn nghệ sĩ, kể cả văn 
nghệ sĩ hiện đang còn sống và sáng tác, là tiền đề cơ bản của nghiên cứu khoa học về sử, văn 
và họa. Nếu chỉ nói trong phạm vi các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, và nếu chỉ giới hạn trong phạm vi 
nghiên cứu tác phẩm của họ không thôi, thì đã là việc thường thấy, không có gì lạ. Nhưng nghiên 
cứu toàn diện (nhà văn – tác phẩm, họa sĩ – tác phẩm), cũng không phải là mới. Văn học sử xưa 
nay đều xác định đối tượng nghiên cứu là như thế: tiểu sử tác giả (thân thế, con người…) - tác 
phẩm (tư tưởng, hình tượng nghệ thuật, thủ pháp thể hiện…). Nói theo GS. Nguyễn Đăng Mạnh: 
đối tượng nghiên cứu của ông là “nhà văn, tư tưởng và phong cách”. Vì thế, khảo sát một nhà 
văn, một nhà thơ (giới họa sĩ, ông chỉ đề cập đến một người vốn là bạn của ông), Nguyễn Đăng 
Mạnh đã thực hiện ghi chép một cách toàn diện con người ấy (phần “con”= hạ ngã = le ça, cũng 
như phần “người” = siêu ngã = le sur-moi, để tìm thấy con người = bản ngã = le moi [*]). Tôi cho 
rằng như thế là khoa học. Và đồng thời, tôi cũng phân vân: Thực sự các nhà thơ, nhà văn được 
(bị) GS. Nguyễn Đăng Mạnh đề cập đến có tệ hại như vậy hay không. Cũng có thể mỗi văn nghệ 
sĩ đều có một mặt tệ hại như thế thật, ấy là một phân số trong toàn bộ (toàn diện) con người thực 
chất của từng văn nghệ sĩ. Đó là mặt không có gì lạ (vì không trầm trọng lắm; quá lắm là có 
người vào nhà thổ, chơi gái ăn sương hay nghiêm trọng nhất là xúc xiểm, ‘đâm bị thóc, 
thọc bị gạo’). Họ như mọi người ở mọi ngành nghề, khu vực, miền đàng, đất nước, từ xưa đến 
nay. 

Tôi chưa bàn sâu đến mối tương tác biện chứng giữa lí tưởng thẩm mĩ, đạo đức (mĩ & thiện) 
cũng như trình độ nhận thức, học vấn, vốn sống (chân) trong tương quan với tác phẩm giấy 
trắng mực đen, với xã hội (người đọc), đặc biệt là mối quan hệ tương tác giữa 2 mặt đối lập là 
“con” (phần tệ hại trong đời thật văn nghệ sĩ) và “người” (lí tưởng thẩm mĩ, đạo đức) trong lạo 
động sáng tạo để hình thành tác phẩm; và quá trình tương tác ấy giúp họ nâng cao tâm hồn, 
nhân cách trong đời thật của họ. So sánh cụ thể: Một nhà giáo, vì chức năng, sứ mệnh nghề 
nghiệp (mô phạm), vì áp lực xã hội, vốn rất cần thiết (từ phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp, láng 
giềng), họ phải sống tốt hơn so với con người bản năng của họ. Nếu cũng người ấy, làm nghề 
khác, anh ta sẽ sống tệ hơn. Văn nghệ sĩ chân chính cũng vậy, tuy văn nghệ sĩ có quyền thâm 
nhập thực tế trong giới hạn cho phép. Còn loại văn nghệ sĩ dâm ô đồi trụy, chủ trương viết 
một cách dâm ô đồi trụy, đồng tình, đồng lõa với dâm ô đồi trụy (cái tâm thấp thua hiện 
thực – bản năng con người và xã hội), thì ngược lại, họ càng dâm ô đồi trụy trong đời 
thực. 

Điều này tôi đã nói chuyện với TS. Trần Hoàng (Trần Hoàng Trần), trong buổi sáng đi dùng điểm 
tâm, cà phê với anh cách đây hơn một tuần. 

Một điểm nữa cần được lưu ý: Tôi hoàn toàn bác bỏ các thông tin về đời tư nhà thơ Hồ Chí Minh 
(vụ Hà Thị Xuân…) trong “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh”, cũng như trong các trang viết của Vũ Thư 
Hiên, Lữ Phương, và gần đây, trong tiểu thuyết “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương… [**] 
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Hôm qua, tôi cũng chuyện trò với các bạn từ thời sinh viên của tôi, nhà giáo Ngô Thủ Lễ và nhà 
giáo - tác giả Nguyễn Chiến, về việc này.  

Tôi chứng minh và khẳng định: Tuyệt đại đa số chúng sanh chúng ta đều có hạnh phúc lẫn 
khổ đau vì bộ phận sinh dục bình thường. Nhà thơ Hồ Chí Minh không có hạnh phúc lẫn 
khổ đau về đời sống vợ chồng, vì bộ phận sinh dục của ông không thực hiện được chức 
năng của nó. Nói cho đúng, riêng về điểm này, nhà thơ Hồ Chí Minh không khổ đau, không 
hạnh phúc vì nhu cầu sinh dục, mà chỉ khổ đau vì bộ phận sinh dục bất thường và chỉ 
hạnh phúc nhờ được thanh thản (không bị nhu cầu sinh dục quấy rầy). Đó là do đột biến 
gène thể chất ở Hồ Chí Minh cũng như ở 2 người — anh và chị — của ông: ông Nguyễn Sinh 
Khiêm, bà Nguyễn Thị Thanh. Ba anh chị em đều không vợ, không chồng. Tôi nói gène thể chất, 
tôi không nói đến tính cách, thói quen, “phần nhiều do giáo dục mà nên”, do môi trường, xã hội 
mà tập nhiễm, hình thành). 

Nhà thơ Hồ Chí Minh là một con người tự bẩm sinh có bộ phận sinh dục không thực hiện được 
chức năng. Đó là một loại dạng thể chất cá biệt nhưng cũng không có gì lạ. Tôi không thần thánh 
hóa.  

Chúng tôi đã đưa ra, trao đổi nhiều chứng lí, nhưng không nêu ra ở đây một cách dài dòng, chỉ 
đề nghị lưu ý 3 điểm: 

1) Lí giải như thế nào về ông Khiêm, bà Thanh không vợ, không chồng? Hai người này đâu phải 
là linh hồn của cuộc kháng chiến! Riêng về chủ tịch Hồ Chí Minh, xét trong 4.000 năm lịch sử, 
không lãnh tụ kháng chiến nào không vợ, nên cũng không nhất thiết phải tạo ra một tấm gương 
như thế. Điều cần thiết là lãnh tụ có vợ một cách bình thường nhưng vẫn mẫu mực. 

2) Miền Bắc và có thể cả nước lẽ nào không có một người xứng đôi vừa lứa với Hồ Chí Minh?! 
Ở các nhà chính trị, yêu khác với lấy vợ, thậm chí yêu khác với giải quyết nhu cầu sinh dục. Hồ 
Chí Minh, một người đầy nghị lực, có thể lấy một người phụ nữ để thỏa hai yêu cầu - điều kiện 
trên (lấy vợ một cách bình thường, giải quyết nhu cầu sinh dục), nhưng có thể quên đi tình yêu. 

3) Xin đưa ra một ví dụ tiêu biểu: Nếu ai có về Huế, xin ghé vào tiệm Bánh khoái Thượng Tứ 
tuyệt ngon, sẽ thấy có một gia đình có đến 3 chị em gái bị câm điếc, khá xinh đẹp, chỉ 1 cậu con 
trai là không câm điếc. Như vậy, tỉ lệ là 75%. Nhưng theo nhiều tài liệu y học, tỉ lệ này có đến 
100% (có nhiều nhà, 4/4 đều câm điếc). 

Về cuốn hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh, tôi thấy cần chốt lại 3 ý kiến như sau:  

Một là, bác bỏ những dòng ghi chép về vụ Hà Thị Xuân – Hồ Chí Minh – Trần Quốc Hoàn – Tạ 
Quang Chiến….  

Hai là, những ghi chép về các văn nghệ sĩ (Xuân Diệu, Hoàng Cầm, Hoài Thanh, Nguyễn Công 
Hoan, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô Hoài, Thanh Tịnh, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn 
Khải, Nguyên Ngọc, Hoàng Ngọc Hiến, Dương Thu Hương, Lưu Công Nhân, Hữu Thỉnh, Nguyễn 
Huy Thiệp, Trần Đăng Khoa …) đã thật sự xác thực hay chưa.  

Ba là, trên cơ sở phản hồi, xác minh, hoàn chỉnh ghi-chép-nghiên-cứu về nhóm văn nghệ sĩ ấy, 
chúng ta có thể xem đó là tư liệu văn học đúng nghĩa với tinh thần nghiên cứu khoa học: Nhìn 
thẳng vào sự thật, thực chất, toàn diện đối tượng nghiên cứu (con người nhà văn, tư tưởng và 
phong cách). 

Một điều cuối bài này: Sách nghiên cứu khác với sách giáo khoa trong nhà trường phổ thông 
(học sinh không nên tiếp xúc với phần tệ hại quá nhiều, khi chưa đủ bản lĩnh). Ngay trong sách 
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nghiên cứu, người viết cũng cần phê và tự phê, chứ không thể đồng tình, đồng lõa, đánh đồng 
như nhau (‘cá mòi một lứa’) trước những khuyết, nhược điểm về nhân cách, đạo đức của nhà 
nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ (học giả, văn nghệ sĩ nói chung; con người nói chung). 

Tôi nhấn mạnh một ý chưa bàn sâu ở bài này: Người tiếp xúc thường xuyên với chân 
thiện mĩ, sáng tạo nên những hình tượng chân thiện mĩ, đã, đang và sẽ tự nâng cao tâm 
hồn, thanh tẩy, ngày mỗi thật - tốt - đẹp hơn. Cũng phải coi chừng khả năng sa ngã. 

Ngoài ra, còn những hạn chế trong cuốn hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh, tôi không đề cập đến, vì 
nhiều người đã phản hồi khá kĩ. 

Trần Xuân An 
Viết tại TP.HCM., 8 : đến 9 : 42, ngày 15-12 HB8 (2008). 

__________________ 

[*] Các khái niệm này không đơn thuần theo Freud. Freud quá cực đoan, chỉ xoáy sâu vào 
OEdipus complex. 

[**] Chú thích thêm vào ngày 17-12 HB8: Ngoại trừ GS. Nguyễn Đăng Mạnh (tôi nghĩ là ông chỉ 
“tung quả bóng thăm dò dư luận”), còn Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Lữ Phương, Dương Thu Hương… 
thì đúng là những tác giả sa-đích (sadique, sadisme), ít ra là trong các trang viết có đề cập đến 
“Hà Thị Xuân”… 

5.  

txawriter said 

December 15, 2008 at 2:54 pm  

Vào 13:17 Ngày 15 tháng 12 năm 2008, Lê Tiến Công 
letiencong2002@gmail.com đã viết: 

Cám ơn anh An đã gửi những thông tin ấy cho em. 

Việc hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh em đã đọc từ lâu, nghe thông tin xung quanh cũng nhiều. 

Nói chung cái hay và cái không hay, cả hai đều nằm trong đó. 

Không phải chuyên môn của em nên em không trao đổi, nhưng vừa đi Hà Nội về, thấy giới văn 
nghệ sĩ chửi như chửi … loài vật gì tệ hại nhất. Họ bảo ông Mạnh viết về ông ấy quá tốt còn các 
ông khác đều xấu. 

Lê Tiến Công. 
____________________ 

Cảm ơn thạc sĩ Lê Tiến Công đã có ý kiến. 
WebTgTXA. 

6.  
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txawriter said 

December 15, 2008 at 9:26 pm  

WebTgTXA. trả lời: 

Kính trả lời ông Lê Văn Trà ( levantra200@yahoo.com ) và một độc giả khác: 

Tôi không tán thành một số cây bút bị báo chí trong nước phê phán rất đúng (như Vũ Thư Hiên, 
Bùi Tín, Lữ Phương, Dương Thu Hương…) và cả GS. Nguyễn Đăng Mạnh (mặc dù tôi nghĩ ông 
chỉ “tung quả bóng thăm dò”), về những trang viết có đề cập đến vụ đơm đặt Hà Thị Xuân liên 
quan với cố chủ tịch Hồ Chí Minh, nên tôi mới viết những dòng trên, kể cả những đoạn trong 
chương 14, tiểu thuyết “Mùa hè bên sông” (1997 & 2003). Tôi không có ý định làm mất uy tín Bác 
Hồ, cũng không nhằm mục đích thần thánh hóa Người, mà chỉ làm sáng tỏ: Hồ Chí Minh là một 
hiền nhân bẩm sinh, vì khả năng bẩm sinh không thể liên quan đến vấn đề tình dục. 

Khi phát động học tập theo gương Bác Hồ, không ai bảo phải học tập việc không lấy vợ (không 
lập gia đình riêng). Chính Hồ Chí Minh cũng cho đó là khuyết điểm của Người.  

Trân trọng, 
WebTgTXA. 
21:26, 15-14 HB8 ( 2008 ) 

7.  

txawriter said 

December 17, 2008 at 10:54 am  

GS. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH LÀ MỘT NHÀ CẦM BÚT DŨNG CẢM, MẶC DÙ CÓ THỂ ÔNG CHỈ 
“TUNG QUẢ BÓNG THĂM DÒ DƯ LUẬN” , TRƯỚC KHI CHỈNH SỬA LẠI HỒI KÍ 

Cho đến giờ phút này, WebTgTXA. vẫn nghĩ như thế về GS. Nguyễn Đăng Mạnh. Và cũng đến 
khi gõ phím những dòng này, WebTgTXA. rất mong được đọc trên báo chí chính thống những 
trang viết phản hồi, xác minh của những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và các nhà chính trị, các cán 
bộ chức cao quyền to có liên can trong hồi kí, hoặc thân nhân của họ. 

Riêng WebTgTXA., quả thật, không dám “cả gan đụng chạm” đến những nhân vật, những thế 
lực còn sống, hiện hành như vậy, lí do chính là bản tính tôi không thích như thế, và một lí do phụ 
khác, là bởi không có thế lực hậu thuẫn trong nước hay ngoài nước. Vả lại, tôi đã quá mệt mỏi, 
nhừ “đòn bẩn” của những tên nặc danh cùng dăm người hữu danh hạ cấp, sau khi tôi thực sự đi 
vào giảng dạy văn học ở trường phổ thông trung học, rồi nghiên cứu sử học nửa cuối thế kỉ XIX, 
lại nghĩ ngợi, khảo luận ít nhiều về lịch sử cổ đại, viết lách đôi điều về lịch sử hiện đại nước ta. 
Nói chung, chủ yếu tôi vẫn chỉ dám nghiên cứu về những sự kiện và những nhân vật lịch sử đã 
xưa xa, khuất bóng. Chỉ thế cũng đã quá khổ, ốm nhừ “đòn bẩn”, hạ cấp ( xem Wikipedia )!  

Cũng cần phải nói rõ hơn, trường hợp của tôi khác với trường hợp của GS. Nguyễn Đăng Mạnh: 
Chủ yếu tôi chỉ mạnh dạn phê phán Thiên Chúa giáo, Đàng Ngoài nửa sau thế kỉ XIX (các thực 
thể được xem như đã thuộc về quá khứ hay thuộc về giai đoạn quá khứ của chúng) và phê phán 
các nhà viết sử một cách sa-đích (sadique, sadisme) về giai đoạn ấy… Nói cụ thể hơn, mặc dù 
buộc lòng phải phê phán các nhà viết sử kiểu ấy (phần lớn đã chết), tôi cũng chỉ đề cập trên 
phương diện văn bản học thuật và đôi nét về hành trạng chính trị - xã hội của họ mà thôi. 
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Do đó, đối với văn học, nhất là văn học hiện đại, nhất là hiện thời, WebTgTXA. chỉ phê bình thơ 
(“Ngẫu hứng đọc thơ”), khảo luận (vài đề tài khác, cũng mới viết về Sơn Nam) và chỉ như thế. 
Trong chiều hướng tương lai, nếu có viết thêm về các mảng này, cũng chỉ theo trường phái 
nghiên cứu chủ yếu trên văn bản đã xuất bản với hình thức in giấy hay sách điện tử đã cố định 
(sách điện tử phải có bản vi tính gốc của chính tác giả để đối chiếu). Đặt ra đối tượng nghiên cứu 
là con người nhà văn (chính xác hơn là nhà văn chương, bao gồm nhà thơ, nhà lí luận – phê 
bình văn học) cùng lao động nhà văn chương hiện đại – hiện thời, như GS. Nguyễn Đăng Mạnh, 
thì chỉ chuốc khốn khổ vào thân. Sợ lắm. Sợ lắm. 

Thế mới biết, ở nước ta, nhà văn chương có chức sắc, chức quyền (chính trị, tôn giáo) 
hay chỉ là nhà văn chương phó thường dân đều không chấp nhận khoa học, không có tinh 
thần khoa học, đối với trường phái xác lập đối tượng nghiên cứu là con người nhà văn, gồm 
cả đối tượng nghiên cứu là loại hình lao động văn nghệ - học thuật hiện đại - hiện thời, chỉ 
muốn và chỉ thích loại khoa học ấy ở dạng nửa vời với “một nửa sự thật” [*] 

Bắt chước người xưa, đành buông ra lời cảm thán: Buồn thay! 

Vâng, buồn thay!  

… Tuy vậy, đây là lời kiên quyết của tôi: KHÔNG BAO GIỜ DÁM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ 
CON NGƯỜI NHÀ VĂN CHƯƠNG, VỀ LAO ĐỘNG VĂN NGHỆ — HỌC THUẬT, HIỆN ĐẠI - 
HIỆN THỜI.  

Xin yên tâm. 

Thật ra, nghiên cứu con người nhà văn chương cùng lao động cầm bút của họ là một trường 
phái nghiên cứu rất cần thiết, ngoài việc bổ trợ cho các trường phái nghiên cứu khác, như nghiên 
cứu chủ yếu trên văn bản chẳng hạn, còn giúp cho nhà văn chương được chứng thực về quyền 
sở hữu trí tuệ đích thực, trong giai đoạn hiện nay. Chắc chắn với tác dụng tích cực về khía cạnh 
bản quyền này, nhà văn chương nào cũng muốn, trong đó có tôi. 

Trần Xuân An (WebTgTXA.) 
10:44, 17-15 HB8 
(Bài này đã được TXA. sửa chữa vào lúc 8 - 9:45′ & 14:22′, sáng ngày 19-12 HB8 ) 

___________________ 

[*] Chú thích thêm vào ngày 18-12 HB8 (2008): Tôi chỉ nói đến lượng thông tin trong “Hồi ký 
Nguyễn Đăng Mạnh”. Về sắc thái biểu cảm của câu chữ trong hồi kí ấy, có nhiều người đã 
phê phán (”tiểu khí…”). Sắc thái tiểu khí ấy cũng đã khiến cho giá trị khách quan, khoa học của 
những lượng thông tin bị giảm sút. Nhưng GS. Nguyễn Đăng Mạnh đã lên tiếng trên một đài phát 
thanh ngoại quốc là ông chưa công bố; bản “bị” lưu hành trên mạng là ngoài ý muốn của ông! 
(Có thể đó là một cách nói khi “tung bóng thăm dò”?). Do đó, cuối cùng, phải chờ bản công bố 
chính thức sau khi cắt bỏ, bổ sung, sửa chữa của GS. Nguyễn Đăng Mạnh, mới có thể có cơ sở 
chính đáng để nhận định…  

Chú thích thêm vào ngày 19-12 HB8 (2008): Xin nhấn mạnh một lần nữa: Đối với những trang 
ghi-chép-nghiên-cứu về các nhà văn chương (và một họa sĩ) của cá nhân GS. Nguyễn Đăng 
Mạnh, chúng chỉ thực sự có giá trị tư liệu một khi đã được công bố tạm thời, và bản thân ông hay 
các tòa soạn đón nhận các phản hồi, xác minh, tự phản tỉnh của chính những người được đề cập 
đến hoặc thân nhân, bạn bè (đối với người quá cố), để rồi được tự tay ông chỉnh lí (cắt bỏ, bổ 
sung, sửa chữa). Bằng không, chúng sẽ trở thành một loại văn bản gây nhiễu, nguy hiểm, 
ngụy khoa học. Thiết tưởng cũng cần phân loại rõ hơn: Những ghi-chép-nghiên-cứu của cá 
nhân về người quá cố đã lâu hoặc loại văn bản như vậy được cá nhân ghi chép khi người được 
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đề cập còn sống nhưng công bố sau khi người ấy chết, cho dù có phản hồi của thân nhân, bạn 
bè đương sự, vẫn không có nhiều giá trị lắm, thực chất vẫn đáng ngờ. 

8.  

txawriter said 

December 19, 2008 at 8:16 pm  

THƯỞNG NGOẠN, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VĂN CHƯƠNG LÀ ĐỂ CÙNG NHÀ CẦM BÚT 
CHÂN CHÍNH VƯƠN TỚI CHÂN THIỆN MĨ VÀ CÙNG NHẮC NHAU LUÔN LUÔN NUÔI 
DƯỠNG KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI ẤY.  

TRONG CHIỀU HƯỚNG ĐÓ, MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ MỖI NGÀY MỘT TIẾN GẦN ĐẾN 
CHÂN THIỆN MĨ HƠN. 

BẢN THÂN NHÀ CẦM BÚT KHÔNG PHẢI LÀ HIỆN THÂN CỦA CHÂN THIỆN MĨ. 

Trần Xuân An, 19-12 HB8 

9.  

txawriter said 

December 21, 2008 at 3:53 pm  

THƯ MỘT NGƯỜI ĐỌC: 

Kính gửi: WebTgTXA., 

Trong “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh”, có những chi tiết về các nhà văn, nhà thơ thuộc loại rất đáng 
sợ, nhiều người đã chỉ ra trên báo chí có giấy phép của Nhà nước (xem: Điểm mạng Nhà văn 
Trần Thanh Giao đăng lại). Riêng chi tiết này về Nguyên Hồng cũng rất kinh khủng: 

“Trò chuyện với Nguyên Hồng, tôi mới biết ông bị tù từ tuổi thiếu niên. 
Ông có một người chú dượng thường ức hiếp, hành hạ vợ, tức là một bà cô của ông. Ông tức 
quá, rút dao đâm ông này và bị đưa đi trại cải tạo trẻ con hư (đâu như ở Bắc Giang)”  

(Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh, bản PDF, chương về Nguyên Hồng, tr. 217). 

Trong những trường hợp cần thiết phải bảo vệ người thân, thì có chính quyền (cho dù dưới thời 
thực dân, phong kiến) hoặc láng giềng, chứ ai lại rút dao đâm người đến nỗi bị tù. Như vậy, 
Nguyên Hồng có phải từ thuở bé đã mang bản chất giết người? 

CÓ THẬT LÀ NHƯ THẾ HAY KHÔNG ?!? 

10.  
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txawriter said 

December 22, 2008 at 9:00 am  

BỔ SUNG HÌNH ẢNH MINH HỌA: 

Đánh giá một con người căn cứ vào mức độ cống hiến của người ấy cho dân tộc và nhân loại, 
chứ không phải căn cứ vào sự bình thường hay không bình thường của bộ phận nào đó trong cơ 
thể (như sinh thực khí chẳng hạn): 

Nhân dân tôn thờ danh tướng, anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt (người vốn hi sinh sinh thực 
khí): LINK 1 | LINK 2 

Nhân dân tôn thờ dũng tướng Lê Văn Duyệt (người bị tật nguyền bẩm sinh về sinh thực khí): 
LINK 3 | LINK 4 

WebTgTXA. ( 21-12 HB8 ) 

11.  

txawriter said 

December 22, 2008 at 3:23 pm  

THƯ NGƯỜI ĐỌC & WEBTGTXA. TRẢ LỜI: 

Ông Nguyễn Vạn (Quảng Bình): Xin hỏi ông Trần Xuân An: 

Trong tiểu thuyết “Mùa hè bên sông”, chương 14, ông có để cho một nhân vật nhắc lại câu thơ 
của Tố Hữu: “Đất không có thánh nhân” và nói tiếp (sau khi đã bàn khá thẳng thắn vào lượng 
thông tin về Bác Hồ và 2 người thân — anh và chị — của Người là bẩm sinh sinh thực khí của họ 
không thể thực hiện được chức năng): “nhưng thanh minh, tức là làm rõ sự thật, về Bác như thế, 
quá bất kính!”. Ông cho tôi biết như thế sao lại gọi là bất kính? 

Trần Xuân An trả lời: 

Đọc cả đoạn đối thoại của 2 nhân vật trong tiểu thuyết, chắc ông đã hiểu được trạng thái tâm lí 
áy náy, hối hận của họ, khi bàn về chuyện ấy, nhất là ở nhân vật Nông.  

Theo tôi, mặc dù biết mình nói đúng sự thật và nói ra chỉ nhằm mục đích làm rõ sự thật về thực 
trạng sinh thực khí bẩm sinh tuyệt đối không thể dính líu đến tình dục của Bác Hồ, ông Nguyễn 
Sinh Khiêm (anh ruột Bác), bà Nguyễn Thị Thanh (chị ruột Bác) để thanh minh trước sự bôi nhọ, 
xuyên tạc của nhiều người, trong đó có Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Lữ Phương (và sau này, Dương 
Thu Hương, có thể kể cả Nguyễn Đăng Mạnh), nhưng nhân vật Nông vẫn cảm thấy bất kính, là 
bởi: Đề cập đến vấn đề sinh dục (cụ thể về sinh thực khí), trong quan niệm của đa số chúng 
ta, vốn là điều không nên, nhất là đối với một nhân vật lịch sử đã từ lâu trở thành huyền tượng 
thiêng liêng (như các nhân vật tôn giáo: Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh, Chúa Jésus, Phật 
Thích ca, và cả nhân vật huyền thuyết: Phật Bà Quan Âm mắc án oan tạo hoang thai). Nhưng 
đối với các nhà sử học, y học và nhiều người vốn có óc khoa học, thiên về lí trí khác, đó là 
chuyện không có gì đáng ngại, và hơn thế nữa, là rất cần thiết, để tránh “vỡ mộng”, như bàn về 
trường hợp anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt, dũng tướng Lê Văn Duyệt, đúng như câu thơ rất 
tỉnh táo của Tố Hữu: “Đất không có thánh nhân”.  
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Tâm lí cảm thấy bất kính của nhân vật Nông là như vậy.  

Thành thật cảm ơn ông Nguyễn Vạn (Quảng Bình) đã nêu thắc mắc. 

TXA. 
( 15:19, 22-12 HB8 ) 

12.  

txawriter said 

December 24, 2008 at 3:21 pm  

NÊN BÀN THẢO MỘT CÁCH TÔN KÍNH, ĐÚNG MỰC (Đối Kính [*], một người đọc thân 
thiết, ghi chú thêm cho khung phía trên: December 22, 2008 at 3:23 pm e):  

Khi bàn về vấn đề sinh dục (cụ thể là sinh thực khí) của một người bình thường với danh tính, 
địa chỉ có thật nào đó đã là một cách thức được xem như xúc phạm, huống gì bàn vấn đề đó của 
một danh nhân. Nhưng dẫu muốn dẫu không, chúng ta đều thấy câu trả lời trên của WebTgTXA. 
vô hình trung đã cho mọi người thấy, như ông đã từng viết ở một tác phẩm nào đó: Vấn đề sinh 
dục không những đã phản ánh vào sử học mà vào cả tôn giáo. 

Xin thử liệt kê lại và ghi chú thêm: 

1) Đức Mẹ Maria trọn đời đồng trinh. Nói đến cái trinh (màng trinh, trinh tiết) là đã nói đến sinh 
thực khí, vấn đề tình dục. Đức Mẹ Maria đã sinh nở ra Chúa Jésus. Sinh nở cũng là vấn đề sinh 
dục. Như vậy, vấn đề sinh dục không phản ánh vào tôn giáo đó sao! 

2) Chúa Jésus đến 33 tuổi thì bị đóng đinh trên thập tự giá. Suốt thời trưởng thành đến khi chết 
vẫn chưa có vợ. Tuy nhiên, có một chi tiết là Chúa Jésus từng có một lần ghé lại nhà của cô gái 
điếm Madalena (Madelène), được cô ả dùng mái tóc của cô ả, tẩm nước hương, để rửa chân 
cho Chúa. Nhưng ngay sau đó cô ả liền tin vào giáo lí của Jésus; về sau trở thành nữ thánh. Qua 
đó, thấy Chúa Jésus ghé nhà thổ nhưng phải chăng không phải để hành dục, mà để giảng đạo, 
truyền đạo. Cho nên, qua đó, thấy được là: Chúa Jésus cũng thuộc người không liên quan đến 
sinh dục; vấn đề sinh dục mãi dâm cũng phản ánh vào cả tiểu sử Chúa Jésus. 

3) Đức Phật Thích Ca có vợ, có con trước khi xuất gia. Bấy giờ, trong cộng đồng bộ lạc thị tộc, 
vấn đề hôn nhân thị tộc vẫn là chuyện thường, nên Schumann, qua cuốn “Đức Phật lịch sử”, cho 
ta thấy nội - ngoại của Đức Phật đều gần gũi về huyết thống. Tôi cho rằng, thái tử Tất Đạt Đa 
(Đức Phật Thích Ca) xuất gia cũng vì trực nhận ra điều đó. Nhưng chi tiết rõ hơn về vấn đề sinh 
dục là lúc Phật sắp thành đạo, ngồi dưới gốc bồ đề, vẫn bị nữ ma vương sắc dục quyến rũ. Tất 
nhiên là Phật chiến thắng. Nhưng qua đó, cũng thấy, vấn đề sinh dục vẫn phản ánh vào tiểu sử 
Đức Phật Thích ca. 

4) Quan Âm Thị Kính nhiều người đã biết. Án oan gây ra hoang thai cho Thị Mầu bị chính Thị 
Mầu đổ vấy cho chú tiểu Kính Tâm. Đến khi Kính Tâm chết ở cổng tam quan của chùa, người ta 
tẩm liệm, mới biết chú tiểu Kính Tâm là đàn bà. Như vậy cũng nhờ thấy được sinh thực khí của 
Kinh Tâm mới biết đích xác là thế. Tích truyện còn cho biết rõ hơn: chú tiểu Kính Tâm chính là 
nàng Thị Kính (một kiếp của Phật Bà Quan Âm), vốn là vợ của Thiện Sĩ. Và cũng như 3 trường 
hợp trên, vấn đề sinh dục đã phản ánh vào tôn giáo. 
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Từ những nhân vật thiêng liêng của tôn giáo ấy, và từ cả những nhân vật lịch sử nước ta nữa 
(Lý Thường Kiệt, Lê Văn Duyệt…), chúng ta không thể nói là không nên bàn đến vấn đề sinh 
dục (cụ thể là sinh thực khí) của các danh nhân, nhân vật đã đi vào huyền thoại, sử thi. 
Đúng ra, rất nên bàn tới, bàn thật rốt ráo. Nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh, trong 
thời điểm bị những thông tin vu khống, bôi nhọ, xuyên tạc này, càng rất cần làm rõ. Hơn nữa, 
nếu để quá muộn, sợ là để lại khó khăn về sau cho sử học và dư luận dân gian.  

Vấn đề là nên bàn thảo có luận chứng, luận cứ (dữ kiện xác thực), MỘT CÁCH TÔN KÍNH với 
thái độ biểu cảm đúng mực, ngôn từ diễn đạt trang nhã, minh xác. 

___________ 

WebTgTXA. không dám có ý kiến gì. Xin thành thật cảm ơn người đọc. Nếu không thừa, cũng 
xin lưu ý: Việt Nam chúng ta từ thời vua Hùng lập quốc cho đến giai đoạn chiến tranh - cách 
mạng (1858-1975…) vừa qua, có cả một hệ thống danh nhân, anh hùng dân tộc. WebTgTXA. 
quan niệm rằng, chúng ta học tập, nghiên cứu tất cả những giáo thuyết ngoại lai, nhưng cũng chỉ 
để vun bồi cho bản sắc, bản lĩnh và trí tuệ, tâm linh Việt Nam chúng ta. Vì vậy, trong tiểu thuyết 
“Mùa hè bên sông”, mới có đề xuất gửi đến những cộng đồng Việt kiều kính mến và thân ái trên 
khắp thế giới, mong họ cùng nhau kết tập một bộ Kinh Việt Nam (có thể có bố cục như Kinh 
Thánh của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo) để không bao giờ quên nguồn cội Việt Nam.  

15: 20 & 19: 20, 24-12 HB8  

[*] 25-12 HB8: Sau khi nhận được điện thư phản hồi của vài người bạn thân, WebTgTXA. xin ghi 
rõ tên người đọc thân thiết đã viết “NÊN BÀN THẢO MỘT CÁCH TÔN KÍNH, ĐÚNG MỰC” là Đối 
Kính, để tránh ngộ nhận đáng tiếc. 

13.  

txawriter said 

December 28, 2008 at 9:29 pm  

December 28, 2008 at 6:23 am e 

Thư ông Đối Kính nhờ chuyển đến ông Ngô Thủ Lễ (28-12-‘’08): 

Ông Ngô Thủ Lễ quý mến, 

Mặc dù biết ông đã quá thấu hiểu những điều dưới đây, tôi cũng viết gửi ông vài dòng giao cảm: 

Không chiến đấu bằng súng đạn thì không thằng thực dân, đế quốc nào trả độc lập cho mình 
đâu. Chúng lẻo mép cả. Ngay Gandhi đấu tranh bất bạo động cũng phải đổ xương máu (hi sinh 
xương máu trong khi đấu tranh bất bạo động). Vả lại nước Ấn với Ấn giáo khác nước mình. 
Nước mình Thiên Chúa giáo khá nhiều, sẵn sàng cộng tác, làm tay sai cho thực dân, đế quốc. 

Dẫu thế nào đi nữa, kể cả việc phải làm Hàn Tín (*) cho Nga, Tàu, nhưng đánh được Pháp, góp 
phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo là quá vinh quang rồi. Không ai hạ 
bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản, không 
hòa hợp, hòa giải dân tộc… 
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Thân ái, 
Đối Kính 

(*) Hàn Tín (điển tích Tàu): người chịu nhục để mưu sự nghiệp lớn. 

__________________________________________ 

Thư một độc giả:  

Ông Đối Kính viết một câu hơi khó hiểu: “Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, 
nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản, không hòa hợp, hòa giải dân tộc…”.  

Phải chăng, ý ông muốn viết: Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực 
lượng kế nhiệm không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách 
thật lòng; hoặc rõ hơn: Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế 
nhiệm không tự phá sản (phá sản bằng tham nhũng, ức hiếp quần chúng; không sử dụng và đào 
tạo người Miền Nam…) và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng (hòa hợp 
hòa giải dân tộc bằng cách để Miền Nam cho người Miền Nam làm chủ; nói, viết, giảng dạy đúng 
với sự thật lịch sử…)? 

17:02, 28-12 HB8 

14.  

txawriter said 

December 31, 2008 at 9:46 am  

ĐỂ RỘNG ĐƯỜNG CÔNG LUẬN & NGHIÊN CỨU:  

Lời thưa trước của WebTgTXA.: Mặc dù vẫn giữ vững nhận thức của Trần Xuân An như 
các bài đã viết ở bên trên về vấn đề này, WebTgTXA. mạn phép Wikipedia sao chụp lại bài 
viết “Gia đình Hồ Chí Minh” (Google search), và đăng lại ở đây. Wikipedia là một loại từ 
điển bách khoa MỞ, do đó thường xuyên có những sửa chữa, bổ sung, cắt bớt. 
WebTgTXA. không chịu trách nhiệm về những sửa chữa, bổ sung, cắt bớt về sau ở bài 
viết trên Wikipedia ngày 31-12-‘’08 dưới đây: 

Gia đình Hồ Chí Minh 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Bước tới: menu, tìm kiếm 

Hồ Chí Minh, chủ tịch quốc gia đầu tiên của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sinh ra trong một gia 
đình nhà Nho nghèo ở làng Sen (hay làng Kim Liên), xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. 
Mục lục 

[ẩn] 
• 1 Thân sinh 
o 1.1 Nguyễn Sinh Sắc 
o 1.2 Hoàng Thị Loan 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 123PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 124 

• 2 Các anh chị em 
o 2.1 Nguyễn Thị Thanh 
o 2.2 Nguyễn Sinh Khiêm 
o 2.3 Nguyễn Sinh Nhuận 
• 3 Ông bà 
o 3.1 Hà Thị Hy 
• 4 Vợ 
• 5 Chú thích 
• 6 Đọc thêm  

[sửa] Thân sinh 

[sửa] Nguyễn Sinh Sắc 

Bài chi tiết: Nguyễn Sinh Sắc 

Nguyễn Sinh Sắc (chữ Hán:             ; còn gọi là Nguyễn Sinh Huy                , nhân dân còn gọi tắt 
là Cụ Phó bảng; 1862 – 1929) là thân sinh của Hồ Chí Minh. Ông là con của ông Nguyễn Sinh 
Nhậm và bà Hà Thị Hy, lớn lên trong một môi trường Nho học dưới sự nuôi dạy của nhà Nho và 
cha vợ của mình là cụ Hoàng Xuân Đường, ông đỗ cử nhân năm 1894 và Phó bảng năm 1901. 
Năm 1906, ông được triều đình bổ nhiệm chức Thừa biện bộ Lễ[1]; năm 1909, ông nhậm chức 
Tri huyện Bình Khê tỉnh Bình Định[2]. Làm quan được ít lâu thì bị triều đình thải hồi vì một “tên 
cường hào” bị ông bắt giam rồi chết sau khi thả ra hai tháng[3]. Sau đó ông đi vào miền Nam và 
sống một cuộc đời thanh bạch tại Đồng Tháp Mười cho đến cuối đời. 

[sửa] Hoàng Thị Loan 

Xem thêm Khu mộ bà Hoàng Thị Loan  

Bà Hoàng Thị Loan (1868 - 1901) là con gái của cụ Hoàng Xuân Đường, bà được cha mình gả 
chồng vào năm 15 tuổi. Bà là một hình mẫu cho hình ảnh người Việt Nam hiền hậu và hết lòng vì 
chồng con: sau khi chồng bà là ông Nguyễn Sinh Sắc đi thi ở Huế, vì túng thiếu tiến bạc nên ngỏ 
ý mời bà lên kinh giúp ông học tập, bà đã gởi con gái đầu lòng của mình lại Nghệ An và cùng 
chồng vào Huế. Ở đây bà đã lao động dệt vải vất vả một tay nuôi sống cả gia đình. Năm 1900 
sau khi sinh người con thứ tư là Nguyễn Sinh Xin, cộng với sự vất vả khó nhọc trước đó bà 
Hoàng Thị Loan sinh bệnh rồi qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 1901. Năm 1922, hài cốt của bà 
được cô Nguyễn Thị Thanh đưa về an táng tại vườn nhà mình ở Làng Sen, Kim Liên. Năm 1942, 
cải táng tại núi núi Động Tranh thấp, thuộc dãy núi Đại Huệ. 1985, nhân dân và chính quyền địa 
phương xây dựng tại đây một khu lăng mộ dành cho bà[4]. 

[sửa] Các anh chị em 

[sửa] Nguyễn Thị Thanh 

Bà Nguyễn Thị Thanh (1884 - 1954) là người chị cả, có hiệu khác là Bạch Liên nữ sĩ, bà hoạt 
động tích cực chống Pháp dưới ngọn cờ yêu nước của chí sĩ Phan Bội Châu. Năm 1918 bà 
Nguyễn Thị Thanh phối hợp với Nguyễn Kiên tổ chức lây trộm súng trong doanh trại lính khố 
xanh đóng tại thành phố Vinh. Bị phát giác nên Nguyễn Thị Thanh bị bắt và nhốt vào nhà tù tra 
tấn dã man. Vào năm 1918, thực dân Pháp chỉ thị cho qua lại địa phương mở phiên tòa số 80 xử 
phạt bà Nguyễn Thị Thanh 100 trượng và 9 năm khổ sai. Ngày 2 tháng 12 năm 1918, Nguyễn 
Thị Thanh bị đày vào giam tại nhà lao Quảng Ngãi. Án sát tỉnh Quảng Ngãi lúc đó là Phạm Bá 
Phổ có người vợ bị bệnh đau ở vú không cho con bú được dù đã được cố gắng cứu chữa. 
Thương người phụ nữ bị bệnh hoạn, bà Nguyễn Thị Thanh đã chữa cho, ít ngày sau bệnh khỏi, 
dòng sữa con bú được phục hồi. Chính điều này đã làm Phạm Bá Phổ rất nể bà[cần dẫn nguồn]. 
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Theo lời kể của nhà văn Sơn Tùng, bà Thanh nói lý do tại sao bà không lập gia đình[5]: 

“O đã già, không dễ gì ngồi nói lại những chuyện này với một người trẻ tuổi như cháu. 
Nhưng biết cháu là một người có thể thấu hiểu thì o mới nói- Cũng như cậu Khiêm, O 
cũng bị kẻ thù tra tấn dã man. Cháu có tưởng tượng được không? Chúng nung đỏ chiếc 
mâm đồng… Một chiếc mâm đồng nung đỏ mà chúng bắt O ngồi lên đó… Một nỗi đau đớn 
đến tận cùng xuyên sâu từ da thịt vào xương tủy… Nhiều ngày sau đó O không đi lại 
được… Vết bỏng đã làm biến dạng cả cơ thể, xoắn vặn cả tâm hồn O. Vậy thì, làm sao O 
có thể có gia đình được nữa… 

Thấy cô Thanh là người vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, Phổ muốn đưa về nhà riêng làm hành 
dịch và dạy cho con cái học.Dù quy chế của thực dân Pháp và triều đình Huế cấm việc đó, 
nhưng người anh kết nghĩa của Phạm Bá Phổ là Xô đứng đầu mật thám trung kỳ đã cho phép 
Phổ đưa cô Thanh từ nhà tù về ở trong nhà Phạm Bá Phổ[cần dẫn nguồn]. 

Vào năm 1922, Phạm Bá Phổ được triều đình Huế thăng cho Phổ làm tham tri bộ hình. Bà 
Nguyễn Thị Thanh cũng đi theo. Ở đây bà đã đem hài cốt của mẹ mình về cải táng tại Nghệ 
An[6][7]. 

[sửa] Nguyễn Sinh Khiêm 

Nguyễn Sinh Khiêm (1888 – 1950) là con thứ hai của trong gia đình cụ Phó bảng, sau chị cả 
Nguyễn Thị Thanh và là anh trai của Nguyễn Sinh Cung và Nguyễn Sinh Nhuận. 

Ông còn được gọi là Cả Khiêm, tên tự là Tất Đạt. Thời thanh niên, ông tham gia các hoạt động 
yêu nước chống thực dân và phong kiến nên từng bị tù đày nhiều nǎm. Do hành nghề thầy thuốc 
và thầy địa lý, ông còn có biệt danh là “Thầy Nghệ”. Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Giáng 
(1897-1960) và có với nhau ba người con nhưng đều chết sớm. Người con duy nhất của hai 
người, con riêng của bà Giáng, là Hà Hữu Thừa, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Chanh, em con chú ruột của bà Nguyễn Thị Cúc - vợ Đại tướng 
Nguyễn Chí Thanh, chị dâu của bà vợ cựu Đại sứ Hà Văn Lâu và cũng là chị dâu của bà Nguyễn 
Thị Giáng[8], bà Nguyễn Thị Giáng là người làng Phú Lễ (thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng 
Điền, Thừa Thiên - Huế) nằm bên bờ bắc sông Bồ, cách phía đông chợ An Lỗ chừng 2 km, cách 
phía Bắc trung tâm Huế 20 km. Bà Giáng đã có một đời chồng người họ Hà làng Phú Ốc. Không 
may chồng bà mất sớm, để lại cho bà một người con trai còn đi chập chững. Từ ngày chồng 
chết, bà Giáng hay đau ốm, thuốc thang mãi vẫn không khỏi. May được ông Cả Khiêm chữa cho 
lành bệnh. Bà gởi tiền thầy nhưng ông Cả không nhận. 

Sau ngày bà Giáng mãn tang chồng (1930), ông Cả Khiêm đến ăn ở với bà Giáng. Cậu bé con 
trai của bà là Hà Hữu Thừa được ông Cả thương yêu dạy dỗ như con đẻ. Cuối năm 1933, bà 
Giáng có với ông một người con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Cao. Cao lên 3 tuổi thì mất vì bệnh. 

Năm 1937, bà Giáng sinh tiếp người con gái thứ hai Nguyễn Thị Ba. Đang ở Huế, được tin có 
cháu gọi bằng cô, bà Nguyễn Thị Thanh - chị ruột ông Cả, về Phú Lễ thăm và ở lại một thời gian 
để chăm sóc cháu. Đến đầu năm 1940, bé Ba mắc bệnh và qua đời. Ông Cả thương con muốn 
phát điên vì ông làm thầy thuốc mà không cứu được con. Tháng 2 năm 1940, ông tạm biệt bà 
Giáng về lại Nghệ An. 
Về quê, ông cho rằng nơi táng thân mẫu ông trong vườn nhà ở Kim Liên không tốt nên ông cải 
táng lên núi Đại Huệ. Sau đó ông lên Vinh tổ chức diễn tuồng Trưng Nữ Vương do cụ Phan Bội 
Châu soạn, rồi lại mở lớp dạy võ cho thanh niên. Thực dân Pháp nghi ông tập hợp thanh niên để 
hoạt động chống Pháp nên đã bắt giam ông mấy tháng. Theo lời bà Thanh kể lại với nhà văn 
Sơn Tùng, ông Khiêm đã bị thực dân Pháp “triệt nòi giống bằng cách tiêm thuốc”[9]. 
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Năm 1941, ông bị buộc phải trở lại Huế để Pháp dễ bề theo dõi ông. 
Năm 1943, bà Giáng lại sinh cho ông cậu con trai đặt tên là Nguyễn Tất Thông. Và cũng chỉ nuôi 
được 6 tháng rồi cậu bé cũng mất. Đau khổ vì chuyện mất con lần thứ ba, ông Cả lại bỏ nhà ra 
đi. Lần này ông ra Phong Điền với thầy Lê Văn Miến. 

Sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9 tháng 3 năm 1945), lính Nhật rải ra đóng đồn giữ các cầu trên 
quốc lộ 1. Lính Nhật gác cầu An Lỗ hay về chợ Phú Lễ mua thực phẩm. Nhân đó ông Cả Khiêm 
và ông Ấm Hoàng (bác ruột của bà Nguyễn Thị Chanh) hay bút đàm với người Nhật để tìm hiểu 
tình hình chiến tranh giữa Nhật và Đồng Minh, đặc biệt là với quân đội Liên Xô. Nhờ thế mà các 
ông sớm biết được cái tin Nhật đầu hàng quân đội Đồng Minh vào trung tuần tháng 8 năm 1945. 

Sau ngày 23 tháng 8 năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công ở Huế, ông mới biết được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người lãnh đạo cách mạng thành công - chính là Nguyễn Ái Quốc em trai 
ông. 
Đầu năm 1946, ông cùng Hà Hữu Thừa (con trai của vợ ông) và Nguyễn Hữu Tạo (cháu ông Ấm 
Hoàng) đi tàu hoả ra Hà Nội thăm người em làm Chủ tịch Nước. Sau chuyến thăm viếng đó, ông 
cho hai thanh niên trở lại Huế ăn Tết Bính Tuất và tham gia công tác cách mạng, còn ông thì ghé 
về thăm quê. Không ngờ cuối năm 1946, toàn quốc kháng chiến, ông không còn cơ hội để trở lại 
Phú Lễ với bà Giáng nữa. Ông qua đời tại Nghệ An vào cuối năm 1950, hưởng thọ 62 tuổi. 

[sửa] Nguyễn Sinh Nhuận 

Nguyễn Sinh Nhuận (1900 - 1901), hay tên khai sinh là Nguyễn Sinh Xin[10], là con út trong gia 
đình, sau khi sinh cậu, bà Hoàng Thị Loan bệnh nặng và mất đi. Nguyễn Sinh Xin được gửi về 
quê ngoại Hoàng Trù để chăm sóc nhưng vì ốm yếu nên qua đời mấy tháng sau đó[11]. 

[sửa] Ông bà 

[sửa] Hà Thị Hy 

Hà Thị Hy là bà nội của Hồ Chí Minh, mẹ của ông Nguyễn Sinh Sắc[12]. Cuộc đời bà gắn với 
một giai thoại được truyền tụng trong dân gian , bà cũng là đối tượng của một số nghiên cứu 
khoa học về nhân vật lịch sử[13]. 

Ban đầu, ông Nguyễn Sinh Khiêm đem cả hài cốt bà Hà Thị Hy và bà Hoàng Thị Loan lên táng 
gần nhau ở chân núi Động Tranh thấp. Về sau này, ông đã quyết định để mộ bà Hy dưới chân 
núi và đem mộ mẹ lên táng ở vị trí hiện nay để du khách đến viếng mộ bà Hoàng Thị Loan cũng 
sẽ viếng được mộ bà Hà Thị Hy trước[12]. 

[sửa] Vợ 

Bài chi tiết: Tăng Tuyết Minh 

Tăng Tuyết Minh sinh vào tháng 10 năm 1905 tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Bà quê ở 
huyện Mai tỉnh Quảng Đông, cha là Tăng Khai Hoa làm nghề buôn bán, mẹ bà là Lương thị, vợ 
kế của Tăng Khai Hoa. Người cha qua đời khi Tăng Tuyết Minh mới lên mười. 
Mùa hè năm 1926, qua sự mai mối của một trợ thủ đắc lực là Lâm Đức Thụ [14], Nguyễn Ái 
Quốc gặp Tăng Tuyết Minh, ông rất có cảm tình với cô gái Quảng Châu có gương mặt trái xoan, 
da trắng, điềm đạm, đoan trang, thông minh này. 

Tháng 10 năm 1926, Nguyễn Ái Quốc, khi đó lấy tên là Lý Thụy, tổ chức hôn lễ tại nhà hàng Thái 
Bình, với sự chứng kiến[15] của Thái Sướng, Đặng Dĩnh Siêu (vợ của Chu Ân Lai) và một bộ 
phận học viên khoá huấn luyện phụ vận. Đây cũng là địa điểm mà Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu 
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tổ chức kết hôn trước đó một năm. Cuộc hôn nhân này ban đầu bị mẹ Tăng Tuyết Minh phản đối 
vì bà lo Nguyễn Ái Quốc hoạt động nay đây mai đó không ổn định, nhưng lại được Tăng Cẩm 
Tương, anh của Tăng Tuyết Minh, tán thành vì nhận xét Nguyễn Ái Quốc là người có học vấn, 
cẩn trọng và tâm huyết với sự nghiệp.[15]. Theo sử gia người Pháp Pierre Brocheux trong cuốn 
tiểu sử Ho Chi Minh: A Biography, một số đồng sự của Lý Thụy như Nguyễn Hải Thần và Lê 
Hồng Sơn cũng phản đối cuộc hôn nhân. Trong một lá thư cho các đồng sự, Lý Thụy đã giải 
thích lý do cưới Tăng Tuyết Minh là vì ông cần một phụ nữ để dạy ngôn ngữ và chăm lo nhà 
cửa.[14] 

Ngày 12 tháng 4 năm 1927, sau khi Nguyễn Ái Quốc với Tăng Tuyết Minh kết hôn đuợc nửa 
năm, Tưởng Giới Thạch phát động cuộc chính biến tại Thượng Hải. Nguyễn Ái Quốc phải 
chuyển đến Vũ Hán vì trụ sở của đoàn cố vấn Lao Liên chuyển đến đây. Tuy nhiên do tình thế 
lúc bấy giờ, sau khi đến Vũ Hán, Nguyễn Ái Quốc lại chuyển đến Thượng Hải, rồi đi sang Nga, 
vòng qua châu Âu rồi về Thái Lan… 
Về phần mình, Tăng Tuyết Minh gia nhập Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa. Từ tháng 7 năm 
1927 đến tháng 6 năm 1929, Tăng Tuyết Minh vào học tại trường Anh văn Kiêm Bá và trường 
Trung học nữ sinh Tân Á. Từ tháng 7 năm 1929 đến đầu năm 1930, Tăng Tuyết Minh rời Quảng 
Châu, làm nữ hộ sinh huyện Thuận Đức quê ngoại. 

Ngày 5 tháng 6 năm 1931 Nguyễn Ái Quốc bị các nhà cầm quyền Anh bắt sau khi trở lại Hương 
Cảng. Đến cuối năm 1931, nhà cầm quyền Anh ở Hương Cảng đem Nguyễn Ái Quốc ra xét xử, 
tuy nhiên Tăng Tuyết Minh chỉ có thể nhìn thấy ông từ rất xa, còn ông thì hoàn toàn không biết 
bà có mặt tại toà. Đây là lần sau cùng bà Tăng Tuyết Minh nhìn thấy Nguyễn Ái Quốc. 

Theo bài “Hồ Chí Minh với người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh”, đã đăng trên tạp chí Đông 
Nam Á tung hoành (Dọc ngang Đông Nam Á), số tháng 11-2001 xuất bản tại Nam Ninh của 
Hoàng Tranh thì tháng 5 năm 1950 bà Tăng Tuyết Minh, nhìn thấy ảnh Hồ Chí Minh trên Nhân 
dân Nhật báo cùng với tiểu sử, bà tin chắc đó chính là chồng mình. Bà đã cố gắng liên lạc với 
ông qua đại sứ Hoàng Văn Hoan và tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng tất cả cố gắng 
của bà đều không thành. Hồ Chí Minh cũng từng thông qua Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng 
Châu và Đào Chú, Bí thư Trung Nam cục dò tìm tung tích của Tăng Tuyết Minh nhưng không có 
kết quả. 

Năm 1977 bà về hưu, sau 52 năm tận tuỵ với nghề nữ hộ sinh. Ngày 14 tháng 11 năm 1991, bà 
Tăng Tuyết Minh qua đời tại Quảng Châu, thọ 86 tuổi. 

[sửa] Chú thích 

1. ^ Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Việt Nam, Di tích Trường Quốc học Huế 
2. ^ Bộ Văn hóa thể thao và du lịch Việt Nam, Khu mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc 
3. ^ Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929) 
4. ^ Bà Hoàng Thị Loan - tấm gương sáng về “tứ đức” 
5. ^ Cuộc gặp gỡ với người suốt đời chờ đợi thần tượng Nguyễn Tất Thành 
6. ^ Huyền thoại huyệt đạo bà Hoàng Thị Loan trên núi Động Tranh - Chương II 
7. ^ Bà Hoàng Thị Loan - tấm gương sáng về “tứ đức” 
8. ^ Nguyễn Đắc Xuân, Làng Phú Lễ - một quãng đời của người anh Bác Hồ, Báo Lao Động, số 
Xuân 2004. 
9. ^ Cuộc gặp gỡ với người suốt đời chờ đợi thần tượng Nguyễn Tất Thành 
10. ^ Ngôi nhà Thành Nội - Địa chỉ xúc động về thời niên thiếu của Bác Hồ 
11. ^ Chủ tịch Hồ Chí Minh thời niên thiếu 
12. ^ a b Nhân chứng cuối cùng của huyền thoại núi Đại Huệ 
13. ^ Lời truyền miệng dân gian về Hồ Chí Minh 
14. ^ a b Pierre Brocheux (2007). Ho Chi Minh: A Biography, 39-40, Cambridge University Press. 
15. ^ a b Bài Hồ Chí Minh với người vợ Trung Quốc Tăng Tuyết Minh đăng trên tạp chí Đông 
Nam Á Tung hoành (Dọc ngang Đông Nam Á), số tháng 11 năm 2001, xuất bản tại Nam Ninh, 
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Trung Quốc, tác giả: Hoàng Tranh (Phó Giáo sư, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội 
Quảng Tây, Trung Quốc) [*] 

[sửa] Đọc thêm 

• Những người thân trong gia đình Bác Hồ, NXB Trẻ  

NGUỒN: 
Lấy từ WIKIPEDIA: Bài viết GIA ĐÌNH HỒ CHÍ MINH 

Thể loại: Hồ Chí Minh 

_______________________ 

[*] WebTgTXA: trích theo lời của Tạp chí điện tử Diễn Dàn (?) về bài viết của Hoàng Tranh: 
“Theo Hoàng Tranh, gia đình bà theo đạo Công giáo từ đời ông nội, và bà “thường xuyên đi lễ ở 
giáo đường”. Bà “có thói quen ăn uống đạm bạc, không dùng cá thịt”, cuộc sống “vô cùng giản 
dị”, “luôn vui vẻ giúp người”…”. Phải chăng đây là một cuộc hôn nhân được tạo ra để làm “vỏ 
bọc” trong khi Nguyễn Ái Quốc hoạt động cách mạng? Hay là, thông tin này được tung ra với 
dụng ý gì khác? 

Website Diễn Đàn (diendan . org): “bài báo « Tăng Tuyết Minh, người vợ Trung Quốc [mộ đạo 
Công giáo] của Nguyễn Ái Quốc » của tác giả Hoàng Tranh (Huang Zheng), sử gia, viện phó 
Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, đăng trong tạp chí Đông Nam Á tung hoành, số tháng 
11/2001, xuất bản tại Nam Ninh, Trung Quốc ; Diễn Đàn số 121, tháng 9/2002 đăng lại bản 
dịch tiếng Việt”. 

15.  

txawriter said 

December 31, 2008 at 2:29 pm  

THAM KHẢO 

“Cuốn sách “Búp sen xanh” nêu lên một vấn đề: ở đây tiểu thuyết và lịch sử có thể gặp nhau 
không? Vấn đề này các đồng chí hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và nói chung tất 
cả chúng ta cần suy nghĩ để có thái độ. Song ở đây cũng vậy, lời nói có trọng lượng rất lớn 
thuộc về người đọc, nghĩa là nhân dân”. 

(trích nguyên văn từ lời tựa do thủ tướng Phạm Văn Đồng viết) 

*0*0*0*0*0* 

CUỘC GẶP GỠ VỚI NGƯỜI SUỐT ĐỜI CHỜ ĐỢI THẦN TƯỢNG NGUYỄN TẤT THÀNH 

Báo điện tử Tiền Phong, Thứ Bảy, 22/04/2006, 09:59 
Tác giả bài báo: Thiên Sơn 

(trích nguyên văn) 
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“… Có một điều băn khoăn từ rất lâu, khi đã trở nên gần gũi và được tin cậy, chọn một thời điểm 
thích hợp, nhà văn Sơn Tùng hỏi bà Nguyễn Thị Thanh: 

- O ơi, cháu có điều này xin được hỏi O, mong o hiểu … cháu muốn được thấu rõ những điều… 

Bà Thanh tiếp lời:  

- Cháu cứ hỏi, không phải e ngại, miễn là điều đó có thể nói được với cháu thì O sẽ nói . 

Sau phút do dự, nhà văn thổ lộ điều tâm sự của mình: 

- Cháu biết điều này không dễ gì… Nhất là lại hỏi với người bề trên… Nhưng mong O xá lỗi và 
cho cháu biết… Tại sao ba chị em O lại đều không xây dựng gia đình? Có gì ẩn khuất sau 
chuyện này không hả O? 

Bà Thanh quay nhìn ra khu vườn xanh. Ngọn gió chiều lao xao trên tàu lá. Đôi mắt bà trở nên 
hoang vắng. Bà im lặng. Một niềm im lặng thẳm sâu mà như nói lên biết bao điều. Lúc sau bà cất 
giọng trầm, nén bên trong những rung cảm mãnh liệt: 

- Hoàn cảnh nhà O… - Bà Thanh kìm một tiếng thở dài – Biết bao gian khó hiểm nghèo… Có nói 
ra cháu chưa chắc đã hình dung hết được… Cậu Thành thì đi xuất dương tìm con đường cứu 
nước. O và cậu Khiêm bị đi đày. Cậu Khiêm bị thực dân Pháp tra tấn dã man và tìm cách 
triệt nòi giống bằng cách tiêm thuốc… Khi ra tù thì tuổi đã cao, có những nỗi niềm u uẩn… 

Bà Thanh như nghẹn lại, mắt ứa lệ:  

- O đã già, không dễ gì ngồi nói lại những chuyện này với một người trẻ tuổi như cháu. Nhưng 
biết cháu là một người có thể thấu hiểu thì o mới nói- Cũng như cậu Khiêm, O cũng bị kẻ thù tra 
tấn dã man. Cháu có tưởng tượng được không? Chúng nung đỏ chiếc mâm đồng… Một 
chiếc mâm đồng nung đỏ mà chúng bắt O ngồi lên đó… Một nỗi đau đớn đến tận cùng xuyên 
sâu từ da thịt vào xương tủy… Nhiều ngày sau đó O không đi lại được… Vết bỏng đã làm biến 
dạng cả cơ thể, xoắn vặn cả tâm hồn O. Vậy thì, làm sao O có thể có gia đình được nữa…”. 

“… Năm 1980 cụ Lê Thị Huệ qua đời. Năm 1981 Nhà văn Sơn Tùng bắt tay vào viết tiểu thuyết 
“Búp sen xanh” về thời tuổi trẻ của Bác Hồ. Trong tiểu thuyết này có nhân vật út Huệ và mối tình 
trong trắng không cất nên lời.  

Cuốn sách này đến nay trở thành một trong những tiểu thuyết có lượng ấn hành lớn nhất ở nước 
ta với hơn nửa triệu bản. Tuy nhiên thời kỳ đó, có những quan điểm khác nhau về nhân vật út 
Huệ… 

Thủ tướng Phạm Văn Đồng sau khi đọc xong “Búp sen xanh” đã mời nhà văn Sơn Tùng lên trò 
chuyện thân mật. Thủ tướng có hỏi về nhân vật út Huệ…  

Và chính Thủ tướng đích thân viết lời tựa cho “Búp sen xanh” khi tái bản lần thứ nhất. Tuy nhiên, 
vì những lý do tế nhị, đầu năm 2005 lời tựa này mới được công bố. Trong lời tựa có đoạn: “Cuốn 
sách “Búp sen xanh” nêu lên một vấn đề: ở đây tiểu thuyết và lịch sử có thể gặp nhau không? 
Vấn đề này các đồng chí hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và nói chung tất cả chúng 
ta cần suy nghĩ để có thái độ. Song ở đây cũng vậy, lời nói có trọng lượng rất lớn thuộc về 
người đọc, nghĩa là nhân dân”. 

Nhà văn Sơn Tùng cho biết, những gì trong “Búp sen xanh” chỉ là sự hé mở một phần… Đó là lý 
do tại sao ông còn phải viết cuốn “Bông Huệ trắng”. Cuốn sách sẽ là một bản tình ca vô cùng 
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trong trắng và thiêng liêng về mối tình của một con người đã nguyện dành suốt cả cuộc đời mình 
chờ đợi một thần tượng đã có sức toả sáng, lay động đến tận cùng tâm hồn mình. Người đó là 
Lê Thị Huệ…”. 

Link: http : // www . tienphong . vn/ Tianyon / Index. aspx?ArticleID= 44746&ChannelID=7 

Bấm vào đây 

————————————————– 

LÀNG PHÚ LỄ - MỘT QUÃNG ĐỜI CỦA NGƯỜI ANH BÁC HỒ 

Nguyễn Đắc Xuân 

Báo điện tử Lao Động, số Xuân Giáp thân 2004 

(trọn bài) 

Sau năm 1975, trong khi đi sưu tập tư liệu về thời niên thiếu của Bác Hồ, tôi được nghe ông 
Nguyễn Ngọc Bang (một cơ sở cách mạng ở Huế thời chống Pháp) quê ở làng Phú Lễ, kể 
chuyện ông Nguyễn Sinh Khiêm - bào huynh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng có vợ và có con ở 
quê ông. Qua xác minh, tôi thấy những chuyện đó có thật. 

Làng Phú Lễ (thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, TT - Huế) nằm bên bờ bắc sông Bồ, 
cách phía đông chợ An Lỗ chừng 2km, cách phía bắc trung tâm Huế 20km. Về Phú Lễ tôi được 
gặp bà Nguyễn Thị Chanh là cháu bên ngoại của vợ đồng chí Lâm Mộng Quang, em con chú 
ruột của bà Nguyễn Thị Cúc - vợ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chị dâu của bà vợ cựu Đại sứ 
Hà Văn Lâu và cũng là chị dâu của bà vợ ông Cả Khiêm. Bà Chanh tuy đã trên 80 tuổi nhưng 
còn khoẻ mạnh, minh mẫn, trí nhớ rất tốt.  

Bà Chanh cho biết vào cuối những năm hai mươi, cụ Phan Bội Châu mở tại nhà riêng trên đỉnh 
dốc Bến Ngự một lớp học. Ông Ấm Hoàng (bác ruột của bà Chanh) từ Phú Lễ đem người em là 
Nguyễn Hữu Quế vào học và sau đó ông có nhiều dịp lui tới thăm viếng cụ Phan. Dưới mái tranh 
nhà cụ Phan, ông Ấm đã gặp ông Cả Nguyễn Sinh Khiêm nhiều lần.  

Có lẽ do những lần gặp gỡ ấy, hai người quen nhau. Năm 1929, ông Cả về Phú Lễ vừa làm thầy 
thuốc vừa tìm nơi “an trí” liền được ông Ấm mời lưu lại trong nhà bên chợ Phú Lễ.  

Biết ông Cả về ở Phú Lễ, cụ Phan Bội Châu bảo ông Ấm: 

- “Có ai ngó được, chú cưới cho Cả Khiêm một người để giữ chân anh ta lại!”. 

Từ nhà ông Ấm, ông Cả được mời sang thăm mạch bốc thuốc cho bà Nguyễn Thị Giáng ở ngôi 
nhà rường bán hàng xén, chỉ cách nhà ông Ấm vài căn. Bà Giáng đã có một đời chồng người họ 
Hà làng Phú Ốc. Không may ông chồng qua đời, để lại cho bà một người con trai còn đi chập 
chững. Từ ngày chồng chết, bà Giáng hay đau ốm, thuốc thang hoài vẫn không khỏi. May sao bà 
được ông Cả Khiêm chữa cho lành bệnh. Bà gởi tiền thầy ông Cả không nhận. 

Sau ngày bà Giáng mãn tang chồng (1930), ông Cả Khiêm đến ăn ở với bà Giáng. Cậu bé con 
trai của bà là Hà Hữu Thừa được ông Cả thương yêu dạy dỗ như con đẻ. Cuối năm 1933, bà 
Giáng có với ông một người con gái, đặt tên là Nguyễn Thị Cao. Cao lên 3 tuổi thì mất vì bệnh. 
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Năm 1937, bà Giáng sinh tiếp người con gái thứ hai Nguyễn Thị Ba. Đang ở Huế, được tin có 
cháu gọi bằng cô, bà Nguyễn Thị Thanh - chị ruột ông Cả, về Phú Lễ thăm và ở lại trong nhà bà 
Giáng cả tuần lễ để chăm sóc cháu. Đến đầu năm 1940, bé Ba mắc bệnh và qua đời. Ông Cả 
thương con muốn phát điên luôn. Ông làm thầy thuốc mà không cứu được con. Buồn tình, tháng 
2.1940, ông tạm biệt bà Giáng về lại Nghệ An.  

Về quê, ông cho rằng nơi táng thân mẫu ông trong vườn nhà ở Kim Liên không tốt nên ông cải 
táng lên núi Đại Huệ. Sau đó ông lên Vinh tổ chức diễn tuồng Trưng Nữ Vương do cụ Phan Bội 
Châu soạn, rồi lại mở lớp dạy võ cho thanh niên. Bọn thực dân nghi ông tập hợp thanh niên để 
hoạt động chống Pháp, chúng bắt giam ông mấy tháng. 

Qua năm 1941, ông bị buộc phải trở lại Huế để Pháp dễ bề theo dõi ông. 

Năm 1943, bà Giáng lại sinh cho ông cậu con trai đặt tên là Nguyễn Tất Thông. Và cũng chỉ nuôi 
được 6 tháng rồi cậu bé cũng mất. Đau khổ vì chuyện mất con lần thứ ba, ông Cả lại bỏ nhà ra 
đi. Lần này ông ra Phong Điền với thầy Lê Văn Miến.  

Ông Lê Văn Yên, con trai thứ của cụ Lê Văn Miến kể rằng: 

- “Từ đầu năm 1943 thầy tôi đưa gia đình về Phò Trạch ở trong một ngôi nhà do lòng hảo tâm 
của học sinh cũ của thầy tôi mua tặng. Trong những năm ấy ông Cả Khiêm an trí ở Phú Lễ hay 
ra thăm thầy tôi, đôi khi ông ở lại trong nhà hàng tuần lễ. Trong những ngày ấy ông Cả hay ngồi 
đàm đạo với thầy tôi, kể lại những kỷ niệm hai anh em Đạt Thành học với thầy tôi tại Trường 
Quốc học Huế. Khi thầy tôi mất (6.6.1943) có hai người học trò đứng chịu tang: Người thứ nhất 
là ông Nguyễn Trác đại diện cho học sinh Quốc Tử Giám, thứ hai là ông Cả Khiêm /Nguyễn Tất 
Đạt đại diện cho học sinh Quốc học”. 

Sau ngày Nhật đảo chánh Pháp (9.3.1945), lính Nhật rải ra đóng đồn giữ các cầu trên quốc lộ 1. 
Lính Nhật gác cầu An Lỗ hay về chợ Phú Lễ mua thực phẩm. Nhân đó ông Ấm Hoàng và ông Cả 
Khiêm hay bút đàm với người Nhật để tìm hiểu tình hình chiến tranh giữa Nhật và Đồng minh, 
đặc biệt là với quân đội Liên Xô. Nhờ thế mà các ông sớm biết được cái tin Nhật đầu hàng quân 
đội Đồng minh vào trung tuần tháng 8.1945.  

Đến ngày 23.8.1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Huế. Ông Cả cùng với dân chúng 
hân hoan vô cùng. Ông ra sức vận động thanh niên tham gia cách mạng. Khi biết được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh - người lãnh đạo cách mạng thành công, chính là Nguyễn Ái Quốc em trai ông, ông 
sung sướng vô cùng. 

Đầu năm 1946, ông dắt hai người thanh niên là Hà Hữu Thừa (con trai của vợ ông) và Nguyễn 
Hữu Tạo (cháu ông Ấm Hoàng) đi tàu hoả ra Hà Nội thăm người em làm Chủ tịch Nước. Sau 
chuyến thăm viếng đó, ông cho hai thanh niên trở lại Huế ăn Tết Bính Tuất và tham gia công tác 
cách mạng, còn ông thì ghé về thăm quê. Không ngờ cuối năm 1946, toàn quốc kháng chiến, 
ông không còn cơ hội để trở lại Phú Lễ với bà Giáng nữa. Ông mất ở quê nhà vào cuối năm 
1950. 

Được ông chăm sóc, dạy dỗ hai anh Hà Hữu Thừa và Nguyễn Hữu Tạo rất trưởng thành. 
Nguyễn Hữu Tạo hoạt động tình báo, sau bị bắt, bị giam đến chết ở Chín hầm của Ngô Đình 
Cẩn. Hà Hữu Thừa phục vụ trong quân đội, năm 1992 về hưu với quân hàm đại tá.  

Bà Nguyễn Thị Giáng có được 16 năm (1930-1946) làm vợ ông Cả Khiêm. Bà có với ông 3 
người con, tiếc là không nuôi được một người nào. Người con riêng của bà theo kháng chiến 
mất liên lạc. Ông Cả Khiêm thì về. Một mình bà ở lại Phú Lễ vò võ chờ chồng, trông con. Đến 
năm 1960 bà qua đời.  
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So với thời ông Cả ở, cảnh quan Phú Lễ ngày nay rất khác xưa. Con đường làng men sông Bồ 
bị sụt lở nhiều đoạn. Cái xóm nhà bên sông trước chợ mà ông hay lui tới đã trôi mất từ lâu. Chợ 
Phú Lễ bỏ hoang. Vị trí nền móng ngôi nhà ông Ấm Hoàng - nơi ông Cả Khiêm về tá túc một thời 
gian vẫn còn, nhưng đã đổi chủ nhiều lần. 

Ngôi nhà rường của bà Nguyễn Thị Giáng - nơi ba người con của ông Cả Khiêm ra đời đã sửa 
chữa nhiều lần nhưng cơ bản vẫn giữ được bóng dáng cũ. Sau ngày bà Giáng qua đời (1960), 
ngôi nhà được bán cho ông Bốn, sau năm 1975, ông Bốn bán lại cho gia đình ông Đặng Thông 
Chánh. 

Mộ của bà Giáng và ba người con ông Cả Khiêm chôn trong nghĩa địa họ Nguyễn Tăng nằm 
phía sau Trường THCS Phú Lễ bên đường ôtô An Lỗ - Sịa. Nghĩa địa rộng ba sào, họ Nguyễn 
Tăng dành làm nơi an nghỉ của con cháu trong họ. Tiếc thay, sau 1975, người khác họ xin địa 
phương vào đào bới chôn cất lung tung. Vì thế ba ngôi mộ của ba người con ông Cả đều bị mất 
dấu. Đại tá Hà Hữu Thừa nhiều lần về quê ngoại tìm mộ của ba người em cùng mẹ với mình 
nhưng đành bất lực. May sao, mộ của bà Nguyễn Thị Giáng - mẹ ông, vẫn còn nguyên vẹn. Ông 
sửa sang mộ mẹ và dựng tấm bia khắc mấy chữ: “Mộ bà Nguyễn Thị Giáng, 1897-1960, kỵ 9.9 
âm lịch. Con Hà Hữu Thừa phụng lập”.  

Ông Cả Khiêm đã xa Phú Lễ gần 60 năm. Ở Phú Lễ ngày nay không còn mấy người thân quen 
biết ông. Tuy nhiên, chuyện ông Cả về làm thuốc rồi làm rể ở Phú Lễ giống như chuyện đời xưa. 
Mỗi lần dân làng có dịp đề cập đến gia đình của Bác Hồ, người ta lại nhắc đến ông Cả, nhắc đến 
một ông thầy thuốc mặc bộ đồ nâu, đội nón lá 17 vành quá cỡ, thích uống rượu, thích đọc sách, 
thích câu cá, tốt bụng, khi nào cũng vui vẻ với mọi người. 

Ba người con ông mất sớm, mộ phần chưa tìm ra dấu tích, nhưng chắc chắn ba cái hài cốt mang 
dòng máu Nguyễn Sinh/ Nguyễn Tất ấy đã tan hoà vào đất Phú Lễ. Lưu niệm sâu lắng nhất của 
ông Cả ở đây có lẽ là mảnh đất có xương thịt của ba người con ông và ngôi mộ của bà Nguyễn 
Thị Giáng - vợ ông.  

Trước đây, người ta quan niệm Huế là quê hương thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày nay 
ta có thể nói thêm “Thừa Thiên - Huế cũng là quê hương thứ hai của gia đình Bác Hồ”.  

Link: http : // www1. laodong. com. vn/ sodara/ xuan2004/ vanhoa/ 63. htm 

Bấm vào đây 

________________________________________ 

Ý KIẾN CỦA WEBTGTXA.: 

WebTgTXA. không dám có nhận xét nào, vì đây là những bài viết đề cập đến người chị ruột, 
người anh ruột của cố chủ tịch Hồ Chí Minh và về chính Người, được đăng trên báo chí chính 
thống trong nước. Nhưng đó cũng chỉ là báo chí, không phải là sách sử học chính thống của 
Đảng CS.VN. và Nhà nước CHXHCN.VN.. … Tuy vậy, sơ khởi, có các điểm không thể không lưu 
ý: 

1) Câu trích lời tựa của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng viết cho cuốn tiểu thuyết “Búp sen xanh” 
(Sơn Tùng) không khẳng định lượng thông tin trong đó là xác thực, mà chỉ nêu nghi vấn. 

2) Thông tin từ bài báo của ông Thiên Sơn (những điểm WebTgTXA. mạn phép nhấn đậm [*]), 
phải chăng đã hoàn toàn bác bỏ lượng thông tin trong bài báo của ông Nguyễn Đắc Xuân. 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 132PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 133 

3) Nếu bài viết trên Wikipedia và 2 bài viết này đều xác thực về các thông tin, thì thông tin trong 
các cuốn sách của Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Lữ Phương, Nguyễn Đăng Mạnh, Dương Thu 
Hương… vẫn còn tạo ra tình trạng nửa tin nửa ngờ trong công luận.  

4) Nếu tỉnh táo, chúng ta có thể rút ra một lượng thông tin xác thực nhất, xác thực đến mức tuyệt 
đối (100%): 3 anh chị em của chủ tịch Hồ Chí Minh đều không vợ không chồng và cho đến 
nay vẫn không có ai là con cháu ruột của họ. Đó là sự thật tuyệt đối. Từ sự thật ấy, có 
nhiều cách lí giải khác nhau, trong đó phần nhiều là hư cấu, thêu dệt hoặc đơm đặt, tùy 
theo thiện ý hay ác ý. [**] 

[*] “Cậu Khiêm bị thực dân Pháp tra tấn dã man và tìm cách triệt nòi giống bằng cách tiêm 
thuốc… Khi ra tù thì tuổi đã cao, có những nỗi niềm u uẩn…”.  

[**] Xem lại cách lí giải của Trần Xuân An (bấm vào các từ link-hóa) 

14:40, 31-12 HB8 (2008), 
ngày cuối năm dương lịch HB08 
WebTgTXA. 

16.  

txawriter said 

January 1, 2009 at 9:07 am  

THƯ CỦA ÔNG ĐỐI KÍNH (TP.HCM.): 

Xin gửi đến WebTgTXA. một đoạn trích từ một bài báo điện tử: 

“… Trong suốt cuộc đời chính trị, Hồ Chí Minh dùng đến mấy chục tên khác nhau và hàng loạt 
nghề nghiệp, kể cả đóng vai chồng hờ trong những trường hợp đặc biệt để che giấu hành 
tung. Tuy hoá trang giỏi nhưng có lẽ cho đến ngày nay khó có ai có thể đóng giả một vai trong 
nhiều năm mà tình báo quốc tế cũng như người đối lập với ông không biết.  

Điểm quan trọng nhất trước đây cụ Hoàng Văn Chí cũng đã nêu ra để nhận biết Hồ Chí Minh sau 
năm 1945 chính là Nguyễn Ái Quốc là cái tai nhọn rất khác thường mà không ai có thể giả tạo 
được. Hình đôi tai của Hồ Chí Minh đối chiếu với nhân dạng trong hồ sơ của chính quyền 
thuộc địa đã giúp người ta truy tầm ra lý lịch ông một cách chắc chắn …”. 

(trích từ bài viết: Nguyễn Duy Chính (California, USA.),“Nhận xét về cuốn ‘Hồ Chí Minh Sinh Bình 
Khảo’”, website BBCVietnamese, 31 Tháng 12-2008 - Cập nhật 14h40 GMT) 

http : // www . bbc. co. uk / vietnamese/ forum/story/ 2008/12/081231_ hochiminh_ book_review. 
shtml 

1) Ông Nguyễn Duy Chính cũng có nhận định y như WebTgTXA.: cuộc hôn nhân giữa Nguyễn Ái 
Quốc với Tăng Tuyết Minh (nếu đúng như thế) chỉ để làm “vỏ bọc” trong khi Nguyễn Ái Quốc 
hoạt động cách mạng: “đóng vai chồng hờ trong những trường hợp đặc biệt để che giấu 
hành tung“. 

2) Ngoài chi tiết về đôi tai khác thường của chủ tịch Hồ Chí Minh, có thể vận dụng chi tiết về đột 
biến gène thể chất - sinh thực khí - sinh dục của 3 chị em ruột (bà Thanh, ông Khiêm, ông 
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Cung [Hồ Chí Minh]) mà Trần Xuân An đã nêu ra để xác minh Nguyễn Ái Quốc chính là Hồ Chí 
Minh sau này, chứ không thể là người Tàu giả dạng như ông Hồ Tuấn Hùng (Đài Loan) viết.  

Trần Xuân An trả lời:  

Cảm ơn ông Đối Kính. 

Cũng xin lưu ý giúp: Trần Xuân An (WebTgTXA.) chỉ đưa ra những dữ liệu được xem là xác thực 
nhất, và trên cơ sở đó, góp phần lí giải vấn đề nêu trên. Vấn nạn này về nhân vật lịch sử - anh 
hùng dân tộc Hồ Chí Minh không phải là chuyên đề nghiên cứu sâu của Trần Xuân An. 

Mong ông Đối Kính (TP.HCM.) đóng góp thêm.  

Trân trọng & thân ái, 
TXA. (WebTgTXA.) 

08: 40, 01-01 HB9 (2009) [06-12 Mậu tí HB8-9] 

Tái bút: Thân kính mời ông Đối Kính đọc lại bài thơ Trần Xuân An (Trần Nguyễn Phan) viết từ 
1977, trong và sau chuyến cùng bạn bè lớp sinh viên Ngữ văn 1974-1978 ĐHSP. Huế ra sinh 
hoạt tại ĐHSP. Vinh và tham quan Vinh - Nghệ An - Hà Tĩnh. Xin nói thêm: Chính trong dịp về 
tham quan Làng Sen (quê nội Bác Hồ), tôi có đặt câu hỏi cho người phụ trách quản lí Nhà lưu 
niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, khi ông ấy trực tiếp thuyết minh, và được biết là 3 chị em Bác Hồ đều 
không vợ, không chồng, không có con cháu ruột. Một điều khác nữa: tư duy nghiên cứu cần lạnh 
lùng, khách quan; tư duy thơ ca lại hòa lẫn với cảm xúc cá nhân, cảm xúc thẩm mĩ truyền thống - 
trữ tình công dân… Tôi không phủ nhận đề xuất sửa đổi sách giáo khoa văn và sử, đồng thời 
cũng không phủ nhận bài thơ này:  

MÁI TRANH 

Dưới hai hàng cây xanh 
tôi về thăm quê Bác 
nắng dọc đường đi êm ả hiền lành 
hiện dần trong tôi nho nhỏ mái nhà tranh 
tôi đã thấy qua thơ qua tiếng hát 
(khúc ca nào lắng sâu hóa nỗi niềm riêng) 
tôi đã thấy qua bao xóm làng 
quê hương thân thuộc 
một nếp tranh vàng rất đỗi dân gian 
dưới bóng tre xanh, xanh tự ngàn năm 

lần đầu tiên ra thăm 
sao như trở lại lòng mình! 

* 

Ngõ nè chống cao, vạt lúa, đất phèn 
hàng giậu xanh non dẫn vào nhà Ngoại 
nếp nhà tranh lùi lại cuối góc vườn 
ôi tiếng khóc sơ sinh của Bác Hồ cất lên ở đấy 
mảnh sân con tuổi thơ Người chật chội 
bước chập chững vin vào khung cửi 
giữa tiếng ngâm thơ và tiếng xa quay 
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dĩa đèn dầu dập dềnh bóng tối 
khát vọng trăm miền nặng tiếng à ơi 
nói tiếng đầu tiên 
khi ánh đuốc nghĩa quân Cần vương rực cháy… 
nên Đất nước đau thương từ đấy có Người! 

* 

Đứng lên! Đồng bào ơi! - 
ngân vang gió suốt chiều dài Đất nước 
ai hát trên rừng xưa, bây giờ tôi hát 
bỗng thấy cả vòm trời bao la 
dưới mái tranh nghèo 
hiểu khung vải dệt thời gian 
dệt tiếng ru 
trĩu nặng 
hóa cờ bay phấp phới cả trời sao 
từ dĩa đèn dầu hắt hiu ấu thơ Người đó 
đến hừng đông cho bao dân tộc tôi đòi 
từ mái tranh nho nhỏ 
Bác Hồ ơi… 

* 

“Miền Nam trong trái tim tôi” 
Miền Nam ơi 
nỗi khổ mỗi người 
nỗi khổ mỗi nhà 
thành nỗi đau trĩu nặng lòng ai 
nỗi cháy bỏng nhớ thương về Huế 
cả Phan Thiết, Sài Gòn và trăm nơi trái tim Người ấp ủ… 
tuổi trẻ Người đi qua dưới cơn mưa nô lệ 
chưa nắng đủ lòng vui, mưa Miền Nam đã ướt lại áo Người 
rồi cơn đau cuối đời! Bác không về được nữa 
Di chúc vẫn lên đường, phấp phới nắng trăm nơi 

* 

Con đường Bác đi từ mái tranh nho nhỏ 
nơi dừng lại bao la là giữa loài người 
con đường Việt Nam từ bùn đen loang máu 
đã bừng lên rạng rỡ đóa sen tươi 
mái tranh nho nhỏ 
trở thành nơi hội tụ lòng người 

* 

Tôi về thăm 
gặp cả vòm trời 
thu lại rất sâu trong từng đôi mắt 
ánh mắt nào cũng chan chứa yêu thương 
sáng lên từ Bác - 
nhân hậu mênh mang sâu thẳm ngàn năm 
tôi về thăm 
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mái tranh vàng sắc nắng dân gian 
bóng tre tỏa hòa bình yêu thương lên mặt đất 
và ai rưng nước mắt 
thấm nụ cười ấm áp sâu xa 
khúc ca nào vọng về thầm lặng ngân nga… 

tôi cảm nhận Cõi Người 
qua hồn tổ tiên, Đất nước 
dưới vòm trời xanh bao la 
xanh sắc Quê nhà… 

TRẦN XUÂN AN 
(Vinh - Huế, một chín bảy bảy [1977]) 

17.  

txawriter said 

January 7, 2009 at 6:54 am  

ĐỘNG NÃO TRƯỚC VẤN ĐỀ 

Ích gì cho văn học ? 

Nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM 
Nơi đăng lại: Trung tâm Văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam, thứ bảy, 03.01.2009, 09:04pm (GMT+7) 

Lê Văn Nghệ 

Nghĩ về trường hợp Hàn Mặc Tử, nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Cho dù Hàn Mặc Tử có cuộc đời 
bệnh tật, cuộc đời tình duyên, cuộc đời cách mạng ly kỳ, dữ dội gấp trăm lần, nhưng ba hòn núi 
cao ấy chụm lại không đẻ ra được một cái cây, một bóng mát thơ nào, ba trái núi ấy không đẻ ra 
con chuột nhắt thơ nào, thì việc gì ta phải dông dài”. Theo ông, đánh giá về sự nghiệp văn học 
của một tác giả không nên dựa vào những điều vặt vãnh ngoài đời của nhà thơ đó, mà phải căn 
cứ vào tác phẩm. Điều này hoàn toàn đúng.  

Thế nhưng, gần đây trong nhiều bài “nghiên cứu” về một tác giả nào đó, dù đã khuất, không ít 
người đã “vận dụng” các chi tiết chẳng liên quan gì đến sáng tác văn học. Tưởng rằng làm như 
thế diện mạo nhà thơ đó sẽ rõ nét hơn, sẽ đời thường hơn, nhưng vô hình trung lại làm méo mó 
chân dung của họ. 

Mới đây nhất, trong tạp chí Nhà văn của Hội Nhà văn VN ( tháng 12/2008 ) có bài của tác giả Đỗ 
Hoàng viết về “Nhà thơ của một thời tuyến lửa” - vừa từ trần tại TP.HCM. Không rõ dựa vào đâu, 
tác giả cho rằng sinh thời, nhà thơ này luôn… hục hặc với vợ, bị vợ khinh thường vì mình quá 
nghèo, thậm chí bố vợ “cũng khinh ra mặt”. Đem chuyện riêng tư, rất riêng tư của gia đình người 
ta ra “tám” là không được rồi, huống gì theo ông Đỗ Hoàng thì có lần nhà thơ này “chê vợ mình 
trước mặt bố đẻ: Tôi lấy phải con đi bán cá dạo, ngoa ngắt lắm! Nó làm cho tôi mất mặt với bạn 
bè! Con ông không có tâm hồn!”. Bố vợ anh đốp lại ngay: Ừ thì con tôi không ra gì, nó là con đi 
bán cá dạo, nó ngoa ngoắt thật, nó không có tâm hồn, nhưng nó có tôm hầm!” (tr.96). Rồi “Sau 
này vào Sài Gòn nghe bạn bè kể lại anh cũng đã mấy lần tự tử vì chuyện vợ con” (!?).  
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Chỉ mới nghe “kể lại” đã viết như thế thì đáng trách thật. Đáng trách cho thói vô trách nhiệm của 
tác giả, vì ai kiểm chứng đó là sự thật? Chúng tôi biết, lúc nhà thơ này về suối vàng chính vợ con 
anh đứng ra cáng đáng mọi việc, vậy ông Đỗ Hoàng tung ra những chi tiết ấy nhằm ngụ ý gì? Dù 
ngụ ý gì cũng là sự xúc phạm đến nhà thơ vừa mất và cả vợ con của anh. 

Gần đây cư dân mạng cũng xôn xao với hồi ký của một giáo sư đáng kính. Chuyện sẽ không là 
gì, nếu không có những chi tiết “nghe hơi nồi chõ”. Rằng, người này “nhận định” thế này về 
người nọ, người nọ “đánh giá” về nhân vật kia rất “động trời”… Chẳng ai biết hư thực ra sao. Khổ 
nỗi, những người đó đã khuất thì làm sao họ đội mồ cải chính? 

Nghĩ cho cùng, những chuyện “trà dư tửu hậu” ấy có ích gì cho văn học, cho việc nghiên cứu về 
sự nghiệp của một tác giả? Nhưng gần đây lại rộ lên cái thói “nghiên cứu”, “nhận định” 
theo kiểu “nghe rằng, có người kể rằng”. Thật chẳng ra làm sao! Việc “tung hỏa mù” vô tội vạ, 
vô trách nhiệm chỉ làm xấu đi cái nhìn của công chúng về tình hình văn học nói chung và nhân 
cách của các văn nghệ sĩ mà thôi. 

Lê Văn Nghệ 

** ** ** ** ** ** ** 

Xem thêm: GS.TSKH. Lê Ngọc Trà: Biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu – Tuổi 
Trẻ trực tuyến, Thứ Ba, 06/01/2009, 18:56 (GMT+7) 

18.  

txawriter said 

January 7, 2009 at 4:35 pm  

TRƯỚC KHI KHÉP LẠI VẤN ĐỀ SINH THỰC KHÍ: 

Nguyễn Phúc Vĩnh Ba (Huế): 

“… Chuyện về Bác Hồ … có lý đấy”… 

Đối Kính (TP.HCM.): 

“… Trịnh Công Sơn cũng là một người đàn ông đầy nam tính, không mắc bệnh đồng tính 
luyến ái một mảy may, nhưng chắc hẳn đến mười mươi là bất lực (không thực hiện được 
chức năng) trong quan hệ tình dục. Có khá nhiều nhân chứng còn sống xác nhận công khai 
trên báo chí về thực trạng đó của nhạc sĩ thiên tài ấy. Nếu Trịnh Công Sơn không là nhạc sĩ, mà 
làm chính trị hoặc đi tu, anh ấy sẽ tự dập tắt những cảm xúc tình yêu nam nữ trong mộng tưởng 
(vì vô vọng, vô ích) và xa lánh những người con gái chỉ là nàng thơ thuần túy cho cảm hứng âm 
nhạc (vì thực chất sinh thực khí của Trịnh Công Sơn không cho phép anh ấy phàm tục như 
những người bình thường khác; vì chỉ chuốc lấy điều tiếng một cách vô duyên, vô lối). Nhạc sĩ 
Trịnh Công Sơn cũng không nỡ như dũng tướng Lê Văn Duyệt, cưới vợ chỉ để làm người nâng 
khăn sửa túi chứ không chung chăn gối. Vả lại phụ nữ thời Lê Văn Duyệt khác với thời Trịnh 
Công Sơn, có lẽ không có cô nào chịu lâm vào cảnh suốt đời như vợ dũng tướng Lê Văn Duyệt, 
sau khi vỡ mộng”… 

Một độc giả: 
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“… Xin khép lại vấn đề sinh thực khí – sinh dục – tình dục”… 

WebTgTXA.: 

Các bước của nghiên cứu khoa học:  

1) Bước 1: bằng trực giác, phát hiện vấn đề; 
2) Bước 2: suy luận trên các dữ kiện có sẵn trong tay, có thể đưa ra kết luận tạm thời; 
3) Bước 3: chứng minh bằng các tài liệu đã được giám định bằng khoa học thực nghiệm; 
4) Bước 4: kết luận đã kiểm chứng.  

Nếu không thực hiện đầy đủ các bước ấy, thì chỉ là phỏng đoán có lí hay giả thuyết mà thôi. 

Ai có điều kiện nghiên cứu khoa học về vấn nạn sử học như các khung blog trên đã đề cập, xin 
tiếp tục. Không nên để lại những dấu hỏi cho hậu thế. 

WebTgTXA. xin đóng lại vấn đề này. 

06 – 08-01 HB9 (2009) 

19.  

van-tat-thang said 

January 9, 2009 at 12:27 am  

Thư của ông Văn Tất Thắng (hải ngoại): 

Author: van-tat-thang (IP: 84.179.211.40 , p54B3D328.dip.t-dialin.net) 
E-mail : vanvantatthang @ yahoo . com 
Thứ Năm, 8 tháng 1, 2009 09:27 
Người gửi: vanvantatthang @ yahoo . com 
Người gửi này đã có xác minh DomainKey  

Trung chuyển: “donotreply @ wordpress . com” donotreply @ wordpress . com 

Không phải dễ dàng mà những thông tin liên quan đến nhiều sự kiện quan trọng, những nhân vật 
cũng quan trọng không kém dưới ngòi bút của giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh được tung lên mạng. 
Theo tôi nó được ấp ủ rất lâu và qua từng thời kỳ nạp vào bộ nhớ của ông [ấy]. Có phải [GS. 
Mạnh] quá uất ức, quá thất vọng về những con người cụ thể mà có một thời, một lúc nào đó 
mình đã nghĩ tốt về họ? Tôi là độc giả định cư tại nước ngoài, nhiều lúc tự hỏi GS [ấy] viết hồi ký 
định chuyển tải [tới] đối tượng chính là ai? Và ấp ủ lâu quá như vậy thì men đã đủ say? Với tôi 
chẳng có gì xa lạ bởi mọi điều như vậy đã sẵn có trong cuộc sống này rồi. 

Nguyên văn: 

(( khong phai de dang ma nhung thong tin lien quan den nhieu su kien quan trong,nhung nhan 
vat cung quan trong khong kem duoi ngoi but cua giao su nguyen dang manh duoc tung len 
mang.theo toi no duoc ap u rat lau va qua tung thoi ky nap vao bo nho cua ong.co phai qua uat 
uc, qua that vong ve nhung nguoi / con cu the ma co mot thoi,mot luc nao do minh da nghi tot ve 
ho? toi la doc gia dinh cu tai nuoc ngoai,nhieu luc tu hoi gs viet hoi ky dinh chuyen tai doi tuong 
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chinh la ai? va ap u lau qua nhu vay thi men da du say?voi toi chang co gi xa la boi moi dieu nhu 
vay da san co trong cuoc song nay roi. )) 

WebTgTXA.: 

Trước hết, xin cảm ơn ông đã ghé đọc WebTgTXA.. 

Về những điều ông nêu ra bằng những câu hỏi, xin ông vui lòng xem lại những khung blog trên 
trang web thuộc đề mục này. Và trong các trang thuộc WegTgTXA. còn có cả những đề nghị, 
những bài viết giải tỏa những nỗi niềm, những nhận thức có tính chất cá nhân nhưng đồng thời 
vẫn thuộc tầm mức, quy mô toàn xã hội (về sử học, văn học, về chính trị - xã hội…), trước đây bị 
bị câm nín, không được tỏ bày. 

Thưa ông, theo thiển ý của WebTgTXA., điều quan trọng nhất và thiết thực nhất cho việc hòa giải 
là sửa chữa sách giáo khoa về văn và sử, chứ không phải chỉ là những phần tệ hại, khuyết tật 
hoặc bị bôi nhọ, bị đơm đặt của cá nhân một số nhà văn chương trong “Hồi ký Nguyễn Đăng 
Mạnh”. Nó chỉ là một phần nhỏ thuộc đối tượng của một phân ngành nghiên cứu văn học, gọi là 
nghiên cứu con người nhà văn và loại hình lao động văn chương. Nói là “một phần nhỏ” vì đối 
tượng nghiên cứu phải được khảo sát toàn diện (còn mặt ưu điểm nữa), và phải thấy được trong 
lao động văn chương sự tương tác, khúc xạ, biến hóa của giữa đời thực và thế giới nội tâm, vô 
thức lẫn hữu thức (không thể máy móc, thô thiển). Cũng xin lưu ý là cách thức ghi chép tư liệu 
trong nghiên cứu như thế là chưa ổn… Còn viết hồi kí để moi móc (hoặc chỉ “nghe nói” mà viết 
lại) chuyện đời tư người khác nhằm trả thù những gì đã chịu đựng trong quá khứ, trả thù những 
con người bị buộc phải ca ngợi thì quá tiểu tâm, tiểu khí. Đó là theo một số người; còn ông, ông 
viết: “Có phải [GS. Mạnh] quá uất ức, quá thất vọng về những con người cụ thể mà có một thời, 
một lúc nào đó mình đã nghĩ tốt về họ?”. Nếu như thế, để rồi trả thù như vậy thì cũng tiểu tâm, 
tiểu khí thôi, thưa ông. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh” chỉ mới là bản thảo sơ 
khởi, bị ai đó cướp đoạt tung lên mạng, hay đó là “quả bóng thăm dò dư luận” do GS. Nguyễn 
Đăng Mạnh tung ra, trước khi hoàn chỉnh bản thảo, chính thức xuất bản. Và biết đâu, đó chỉ là 
một thủ đoạn chính trị mà GS. Nguyễn Đăng Mạnh bị đẩy vào, ông ấy cũng không ngờ (làm sao 
GS. Nguyễn Đăng Mạnh kiểm soát hết những bản vi tính trên hàng ngàn điểm mạng!). 

Vấn đề lớn hơn là những sự kiện lớn thuộc giai đoạn lịch sử đã qua được đề cập trong hồi kí ấy, 
thật ra chúng cũng thuộc vấn đề văn học sử và sử học hiện đại (1930-1945, 1945-1954, 1954-
1975, 1975-1986…).  

Kính mời ông để tâm xoáy sâu vào đề mục sửa chữa sách giáo khoa văn và sử theo link dưới 
đây: 

http://txawriter.wordpress.com/2008/12/02/dukien-suadoi-sachgk/ 

Sửa chữa sách giáo khoa văn và sử một cách thực sự mới khỏi bị rơi vào sự hòa giải, hòa hợp 
ảo. Trần Xuân An đã có một bài viết trên BBCVietnamese về ý tưởng đó. 

Link BBCVietnamese - bấm vào đây 

Link WebTgTXA. - bấm vào đây 

Mong chờ sự đóng góp ý kiến hoặc bài viết của ông. Xin ông vui lòng gửi một lúc đến nhiều địa 
chỉ khác nhau, mời nhiều bạn bè cùng tham dự, để tránh những sự cố thuộc mạng vi tính toàn 
cầu rất đáng tiếc. 
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Cũng xin ông lưu ý giúp: Nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đã qua đời. Mặc dù ông có vài ý tưởng 
của ông Võ Văn Kiệt vẫn không được hợp khoa học lắm, nhưng cơ bản là rất tốt. Không có 
người ủng hộ có uy thế như ông Võ Văn Kiệt, những người kế tục ý hướng tán thành đề xuất 
sửa đổi sách giáo khoa văn và sử không biết có còn chịu áp lực nào không về phía chính quyền? 
Nhưng, áp lực nặng nề nhất, tinh vi nhất chính là phía Giáo hội Thiên Chúa giáo (tại Vatican và 
tại Việt Nam…) và trở ngại lớn lao, gay go nhất cũng là những giáo dân Thiên Chúa giáo Việt 
Nam trong nước, ngoài nước… 

Một điều nữa: Xin bình tâm. Hiện nay chúng tôi ở trong nước vẫn bình tâm “chấp hành sách 
giáo khoa hiện hành như là pháp lệnh”. Ai đó, thế lực nào đó đừng đẩy một số học sinh, sinh 
viên, giáo viên Miền Nam ra khỏi nhà trường.  

Trân trọng và cảm ơn, 
WebTgTXA. 
16:40, 10-01 HB9 ( 2009 ) 

Tái bút: Nhân đây cũng xin hỏi ông, không biết “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh” đã được xuất bản 
với dạng in giấy ở một nhà xuất bản hợp pháp, có uy tín nào đó ở nước ngoài hay chưa? Nếu có, 
xin ông vui lòng gửi cho tôi một cuốn ấn bản. Có ấn bản chính thức như thế thì mới bàn luận có 
cơ sở và không uổng thì giờ, thưa ông. 

TÁI BÚT: TỐT NHẤT, ÔNG VUI LÒNG MỞ MỘT WEB-BLOG, ĐƯA BÀI VIẾT CỦA ÔNG VÀ 
CÁC THỨC GIẢ HẢI NGOẠI LÊN ĐÓ, ĐỂ TRÁNH NHỮNG PHIỀN TOÁI. CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN 
LÀ “SỬA CHỮA SÁCH GIÁO KHOA VĂN & SỬ”, CHỨ KHÔNG PHẢI “HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG 
MẠNH”. WEBTGTXA. VÀ BẠN BÈ CỦA WEBTGTXA. Ở TRONG NƯỚC SẼ HÂN HẠNH ĐƯỢC 
XEM. 

Viết thêm: 20:40, 10-01 HB9 ( 2009 ) 

20.  

txawriter said 

January 11, 2009 at 8:00 am  

XIN KHẲNG ĐỊNH ĐỂ TRÁNH NHỮNG NGỘ NHẬN ĐÁNG TIẾC VỀ WEB.TG.TXA. VÀ 
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THẢO LUẬN: 

ĐỀ MỤC NÀY ĐƯỢC MỞ RA CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH THANH MINH CHO NHÀ THƠ HỒ CHÍ 
MINH (ĐỒNG THỜI LÀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ - ANH HÙNG DÂN TỘC), QUA VIỆC 
WEB.TG.TXA. ĐƯA RA MỘT CÁCH LÍ GIẢI TRÊN CƠ SỞ CÁC DỮ LIỆU XÁC THỰC, 
NHƯNG CHƯA ĐẦY ĐỦ, NHẤT LÀ THIẾU NHỮNG TƯ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC GIÁM ĐỊNH KHOA 
HỌC THỰC NGHIỆM.  

ĐỀ MỤC BÀN LUẬN VỀ “HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH” TRÊN WEB.TG.TXA. 
(TXAWRITER/WORDPRESS) ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG LẠI Ở ĐÂY. 

WEBTGTXA. (TRẦN XUÂN AN) 
07:40, 11-01 HB9 ( 2009 ) 

21.  
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txawriter said 

January 12, 2009 at 4:17 pm  

Thư của độc giả Đối Kính (gửi vào ngày 12-01 HB9 [ 2009 ], sau khi đề mục này đã đóng lại 
từ ngày 11-01 HB9 [ 2009 ]): 

1) … Cung cấp tư liệu văn bản: Văn bản lá thư Bác Hồ gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng chắc vẫn còn 
đươc lưu trữ và rất thuận lợi để giám định khoa học thực nghiệm lá thư ấy (bản thủ bút hoặc bản 
đánh máy bằng bàn máy đánh chữ của Bác Hồ mà Bác vẫn thường dùng). Đây là một văn bản 
thuộc loại tư liệu gốc, có giá trị khả tín cao nhất. Nhưng rất đáng tiếc là chúng ta chỉ được biết 
qua lời dẫn như sau: 

“Cuộc đời Bác còn có gì đặc biệt? Trong thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng (*), Bác đã tự nhận là 
người không có gia đình và không có con nhưng “gia đình tôi là Việt Nam, con cái tôi là các thanh 
niên Việt Nam”” (**). 

Nguồn: http : // hodovietnam . vn / index. php? option= com_ content & task= view&id= 474& Ite 
mid= 30 

(*) Bác sĩ Vũ Đình Tụng là bộ trưởng Bộ Thương binh – Cựu binh (khoảng 1955). 

(**) Nhà thơ Nguyễn Đình Thi cũng từng viết: 
“Nơi đây sống một người tóc bạc 
Người không con mà có triệu con 
Nhân dân ta gọi Người là Bác 
Cả đời Người là của nước non” 
(Quê hương Việt Bắc - 1950) 

2) Tư liệu dân gian, sấm kí (không thuộc loại sử liệu có giá trị khả tín cao) rất phổ biến ở Nghệ 
An và trên toàn quốc: 

“Đụn Sơn phân giái (*) 
Bò Đái thất thanh 
Thủy đáo Lam Thành (**) 
Nam Đàn sinh Thánh” 

(dịch nghĩa: 
Núi Đụn nứt hai [: chia ranh giới] 
Bò Đái mất tiếng 
Nước lụt đến Lam Thành 
Nam Đàn sinh ra thánh nhân).  

(*) Phân giái (dị âm: phân giới; dị bản: phân giải). Chữ giới có âm khác là giái, giái hợp vần với 
chữ đái ở câu dưới hơn. “Phân giải”, nghĩa đen là tách ra, nhưng trong Hán văn cũng như trong 
tiếng Việt đều dùng với nghĩa là phân trần, giải thích, hòa giải; riêng trong ngành hóa học, dùng 
với nghĩa phân tích, hóa phân (Đào Duy Anh, “Từ điển Hán - Việt”, Nxb. KHXH. tái bản, 2001, tr. 
105). “Thất thanh” (trong tiếng Việt) còn có nghĩa là tiếng kêu thảng thốt, kinh ngạc, đến mức kêu 
không thành tiếng. 

(**) Lam Thành là tên khác của núi Hùng Sơn. Nhiều dị bản không có câu thứ 3 này, nhưng theo 
tôi, câu thứ 3 này vừa hợp với thể thơ (4 câu) vừa miêu tả thêm về lưu lượng và dung lượng của 
nguồn nước phi thường.  
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(*) & (**) Biểu tượng âm dương, sông núi; dùng hình tượng núi non, suối khe để miêu tả sinh 
thực khí (linh vật linga, yoni; nõn [nõ], nường) của trời đất. Địa danh “Bò Đái” (chữ Nôm) lại 
là cách so sánh ngầm (ẩn dụ) có tính cụ tượng, trực quan sinh động. Trong ngữ cảnh này, người 
đọc nhận ra hình tượng Bò thần Nandin [Nandi], biểu tượng của thần Hủy diệt và Sáng tạo 
Shiva (Isana): quyền lực và sinh nở, trong tôn giáo Bà La Môn (tiền thân của tôn giáo Hindu 
[Ấn Độ giáo]). Cả cụm hình tượng ở 3 câu 1, 2 và 3 vừa thể hiện sự thiêng liêng (thánh hóa) vừa 
cho người đọc cảm nhận trần tục (thậm chí vật hóa), để đi đến câu kết (câu 4), thể hiện hiện 
tượng siêu phàm: “Nam Đàn sinh Thánh” — thánh nhân thường được hiểu là thuần khiết tuyệt 
đối (không vợ không chồng). Đây là một cách tôn vinh theo phong cách sấm kí, ngôn ngữ 
dân dã. Nếu không chấp nhận cách giải mã nghệ thuật này, sẽ không hiểu vì sao lại sử dụng địa 
danh “Bò Đái” trong khi nó có tên khác trang nhã hơn: Vũ Nguyên; và cả câu 2 có thể là: “Nguồn 
Vũ” thất thanh hay Vũ bộc thất thanh (cả câu 1, câu 2: “Hùng Sơn [Hùng Lĩnh?] phân cốc, Vũ 
bộc thất thanh” [Núi Hùng chia hang, thác Vũ mất tiếng"]). “Bò Đái” rõ ràng có chức năng nghê 
thuật là một nhãn từ (nhãn tự: mắt chữ)! Xin nhớ là “Đại Nam nhất thống chí” đã ghi rõ là suối 
Vũ Nguyên còn có tên thường gọi là khe Bò Đái và “Ngạn ngữ có câu: “Bò Đái thất thanh’” (Quốc 
sử quán triều Nguyễn, ĐNNTC., tập 2, bản dịch Phạm Trọng Điềm, Đào Duy Anh hiệu đính, Nxb. 
Thuận Hóa, 1992, tr. 171). Đó là một câu không phải thuộc loại đã bị thay đổi, sửa chữa.  

Ngoài ra, việc không dùng địa danh Hùng Sơn (hay Hùng Lĩnh?) mà dùng địa danh núi Đụn (đụn 
thóc, gạo…: quân lương thời Mai Hắc Đế [gốc Chăm?]), trong ngữ cảnh nhất định này, còn gợi 
cho người đọc ý niệm ước muốn phồn thực, với nghĩa cụ thể là thực phẩm dồi dào (không chỉ 
sinh con đẻ cháu đông đúc mà còn no ấm). 

Thánh nhân (thuần khiết) ra đời từ ước vọng ấm no, hạnh phúc, sum vầy. Phải là bậc thánh nhân 
(thuần khiết) như thế mới cứu được đất nước, lo được cho nhân dân như ước vọng ấy. Phải 
chăng đó là ý tưởng xuyên suốt và bao trùm bài tứ tuyệt tứ ngôn sâm kí dân dã trên (vốn xuất 
hiện vài ba trăm năm trước đây)? 

Là con người, cho dù là Phật, Chúa, Tiên, Thánh, tất cả đều được sinh ra từ sinh thực khí (linga 
[nõn / nõ] - yoni [nường], riêng yoni [nường] bao gồm cả hai bầu sữa của người mẹ). Vì vậy, khi 
thánh thiêng hóa, vật thiêng hóa sinh thực khí, đồng nhất hóa sinh thực khí với núi non, sông 
suối quê hương, là đã tôn vinh, tôn vinh trong niềm ước vọng, về một Thánh nhân sẽ ra đời, cứu 
dân, cứu nước hay tế độ chúng sinh. 

Điểm cuối, xin minh định rằng, nguyên văn bài sấm kí dân dã trên đúng y như thế. Chính vì sững 
sờ bởi địa danh “Bò Đái”, được dùng như nhãn từ, nên tôi thử đưa ra một cách giải mã dựa trên 
tín ngưỡng tôn thờ sinh thực khí thánh thiêng hóa của người Chăm (theo đạo Bà La Môn [Hindu, 
Ấn Độ]) và ở nhiều vùng khác tại Bắc Bộ, Trung Bộ nước ta (hiện vẫn còn tín ngưỡng nõn 
nường thánh thiêng hóa hoặc đang ảnh hưởng như một nếp văn hóa vô thức). Đây chỉ là một 
cách giải mã thử nghiệm, nếu có gì sơ suất, xin niệm tình lượng thứ. 

– Trần Xuân An – 

Theo báo điện tử Vĩnh Phúc: “Núi Đụn chính là núi Hùng Sơn ở phía tây huyện Nam Đàn. Năm 
722, Mai Thúc Loan (tức là vua Mai Hắc Đế) xây dựng kho quân lương ở trên núi để chống giặc 
Đường nên gọi là Núi Đụn. Khe Bò Đái (tên gọi trong dân gian) chảy từ vách đá dựng đứng ở Rú 
Kia (còn gọi là Cơ Sơn) nước chảy ồ ồ và tung bọt trắng xóa. Trong một trận động đất, núi Đụn bị 
phân đôi, khe Bò Đái cũng bị rạn nứt, nước chảy nhưng bị thẩm thấu lan toả nhiều vào lòng đất 
đá nên không phát ra tiếng ồ ồ như trước”  

(nguồn: Mai Hiên, xem bên dưới). 
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Trích thêm từ báo điện tử Vĩnh Phúc: “Theo thuyết phong thuỷ trong dân gian ở vùng Nam Đàn 
vẫn truyền tụng câu: “Bạch tượng uyển hồ, Hồ trung nhất huyệt, nhất đại đế vương” (nghĩa là ở 
trên con voi trắng trong xứ Ao Hồ có một huyệt đạo, phát làm vua một đời)”. 

(tác giả Mai Hiên, bài “Lịch sử và huyền thoại mộ bà Hoàng Thị Loan”, 07:41:13, 15/05/2008 ) 

Theo “Đại Nam nhất thống chí” (tập 2, sđd.), ở Nghệ An có một gò đất gọi là Gò Hồ. Phải chăng 
Uyển Hồ chính là Gò Hồ này? Uyển, theo chữ Hán, là khu vườn hoặc là nơi có cây cối xanh tốt; 
Uyển Hồ là địa danh theo kết cấu tiếng Việt, như Thành Vinh, Thành Hà Nội, Thành Huế? Không 
phải “uyên”: vực sâu; Uyên Hồ (kết cấu theo Hán ngữ): xứ Hồ có vực sâu? 

Nhưng điều cần chú ý hơn là câu cuối: “Nhất đại đế vương”. Theo ngữ nghĩa, câu nói theo thuyết 
phong thủy này không nhằm nói đến chế độ dân chủ (không theo lệ phong kiến cha truyền, con 
nối). Chắc hẳn câu sấm chỉ nói đến vị thánh thuần khiết (không vợ con) của Nam Đàn: Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

Thật ra, như bài báo “Lời Sấm đất Nam Đàn” trên Trang thông tin huyện Nam Đàn, Nghệ An 
(xem bên dưới), câu thứ 4 của bài sấm là “Song Ngư thủy biển (:thiển)”, về sau được các nhà 
nho cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX sửa lại là “Nam Đàn sinh Thánh”. 

Theo đó, chúng ta có thể thấy rằng, cả bài sấm đã được phân tích ở trên và câu nói theo thuyết 
phong thủy vừa bàn đến, đều nhắm đến Nguyễn Ái Quốc (chủ tịch Hồ Chí Minh về sau). Ngay 
Phan Bội Châu cũng nghĩ như vậy. 

Thực ra, tôi không bao giờ mê tín vào loại sấm kí, phong thủy ở góc độ huyền bí. Nếu thuật 
phong thủy vẫn còn có giá trị là ở phương diện thẩm mĩ, nó có thể giúp ta chọn được cuộc đất 
đẹp, thì sấm kí còn có giá trị chăng là ở chỗ phán đoán được xu thế thời đại, gồm xu thế chính 
trị, kinh tế, quân sự, mà thường một người ưu thời mẫn thế có thể tổng hợp thông tin, đưa ra lời 
ước đoán khá chính xác (tuyệt nhiên không có chút nào huyền bí trong đó). Trong trường hợp 
bài sấm cũng như câu nói theo thuyết phong thủy trên, chúng ta còn rút ra được một lượng thông 
tin là sự ghi nhận thực tại nhãn tiền chứa đựng trong chúng nữa. Nói giản đơn hơn, người ta 
thấy Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh thuần khiết (không vợ không con), lại đổi thành họ Hồ như 
vậy (sự thực là vì lí do chính trị và vì nhớ ơn Hầu Chí Minh), nên người ta sửa chữa sấm kí, câu 
nói theo thuyết phong thủy lại cho phù hợp. Thế thôi. 

Ở đề mục này, tôi muốn khai thác bài sấm kí và câu nói theo thuyết phong thủy trên về phương 
diện ghi nhận sự thật về Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh theo cách sửa 
chữa câu chữ cho phù hợp như vừa trình bày. 

– Trần Xuân An – 

=*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*= 

Nguyên văn bài viết của Mai Hiên: 
đăng trên báo điện tử Vĩnh Phúc: 

http : // baovinhphuc . com . vn / front-end / index. Php ?type= ARTICLE & fuseaction = 
DISPLAY_ SINGLE_ ARTICLE & article_ id= 6790& website_id =1&channe l_id= 401 & parent_ 
channel _id= 412 & hide_ channel =0 

Mục Văn hoá - Văn nghệ  
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Lịch sử và huyền thoại mộ bà Hoàng Thị Loan 
Mai Hiên 

07:41:13, 15/05/2008 

Ở phía tây bắc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có con đường mang tên Nguyễn Sinh Sắc (thân 
phụ Bác Hồ) rộng 4 làn xe nối liền quốc lộ 46 hướng về quê Bác. Đi được 12km là đến địa phận 
xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Ở đây có một con đường nhựa rẽ tay phải về phía bắc 4km sẽ 
gặp núi Động Tranh thuộc dãy Đại Huệ là nơi đặt mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ. 

Bà Hoàng Thị Loan sinh năm 1868, là con gái đầu lòng của ông bà Hoàng Đường - Nguyễn Thị 
Kép tại làng Chùa, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn, ngày nay gọi là làng Hoàng 
Trù, xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Năm 15 tuổi (1883) bà kết hôn với ông Nguyễn Sinh Sắc 
(sinh năm 1863) quê ở làng Sen, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, năm 15 tuổi (1878 ) được ông Hoàng 
Đường đưa về dạy cho học và khi cưới xong thì làm cho một ngôi nhà tranh 3 gian cạnh nhà 
mình. Năm 1884 bà sinh con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Thanh. Năm 1888, bà sinh con trai cả là 
Nguyễn Sinh Khiêm và năm 1890 bà sinh ra Nguyễn Sinh Cung (tức là Chủ tịch Hồ Chí Minh). 
Năm 1893 bà phải chịu một cái tang lớn: Ông Hoàng Đường qua đời. Năm 1894, ông Nguyễn 
Sinh Sắc thi đậu cử nhân ở trường Nghệ. Năm 1895, bà để con gái Nguyễn Thị Thanh (11 tuổi) 
cho mẹ già rồi cùng hai con trai là Khiêm và Cung theo chồng vào Kinh đô Huế tiếp tục làm nghề 
dệt vải nuôi con và nuôi chồng ăn học ba năm tại Trường Quốc Tử Giám (1895 - 1898 ). Năm 
1900, ông Nguyễn Sinh Sắc đưa theo cậu Khiêm đi làm thư ký khoa thi Hương ở Thanh Hóa. 
Lúc đó tại Huế, bà ở cùng cậu Cung và sinh thêm một người con trai đặt tên là Nguyễn Sinh Xin 
(tên chữ là Nhuận). Sau khi bé Xin ra đời, bà bị lâm bệnh nặng và đột ngột qua đời vào trưa ngày 
10-2-1901 khi cậu Cung đang đi mua cơm cháo về cho mẹ. 

Trưa về mới đến trước sân 
Nghe em khóc thét, cậu băng chạy vào 
Bò trên ngực mẹ em gào 
Miệng day vú mẹ, sữa nào còn đâu 
Im lìm mẹ mất từ lâu 
Vào hồi gióng giả trống lầu điểm trưa. 

(“Đi giữa một mùa sen” thơ Thanh Tịnh) 

Thi hài bà Loan được những người láng giềng đưa qua cổng Thanh Long vượt sông Gia Hội lên 
táng ở chân núi Ba Tầng. 

Sau tết Tân Sửu (1901), ông Nguyễn Sinh Sắc nhận được tin đau đớn đó liền vội vàng trở vào 
Huế cảm ơn bà con lao động láng giềng đã mai táng vợ chu toàn và đến bên mộ thắp hương vái 
lạy linh hồn vợ rồi cùng cậu Cung bồng bế Xin về quê ngoại Hoàng Trù. Mấy tháng sau, kỳ thi 
Hội đang đến, ông Sắc gửi 4 con lại cho mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Kép để vào Huế dự thi. Kết quả 
ông đã giành được học vị Phó bảng và trong lễ xướng danh được vua Thành Thái tặng biển “Ân 
tứ ninh gia” (ơn ban cho gia đình tốt)… 

* 
** 

Năm 1922, cô Nguyễn Thị Thanh (đang bị bọn thống trị quản lý ở Huế) đã tìm mọi cơ hội và bí 
mật lấy hài cốt của mẹ dùng nước thơm rửa sạch, gói bằng lụa quý cho vào một cái túi đẹp giống 
như hành lý người đi đường. Với cảnh “thân gái dặm trường” vừa đi vừa nghỉ, khoảng nửa tháng 
mới về đến quê nhà. Hài cốt bà Hoàng Thị Loan được yên vị trong khu vườn ở quê nội làng Sen. 
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Chuyện dân gian lưu truyền ở xứ Nghệ có câu sấm: “Đụn Sơn phân giới - Bò Đái thất thanh - 
Nam Đàn sinh thánh” (nghĩa là: Núi Đụn nứt làm đôi - khe Bò Đái mất tiếng - ở Nam Đàn sẽ sinh 
ra bậc thánh nhân). 

Núi Đụn chính là núi Hùng Sơn ở phía tây huyện Nam Đàn. Năm 722, Mai Thúc Loan (tức là vua 
Mai Hắc Đế) xây dựng kho quân lương ở trên núi để chống giặc Đường nên gọi là Núi Đụn. Khe 
Bò Đái (tên gọi trong dân gian) chảy từ vách đá dựng đứng ở Rú Kia (còn gọi là Cơ Sơn) nước 
chảy ồ ồ và tung bọt trắng xóa. Trong một trận động đất, núi Đụn bị phân đôi, khe Bò Đái cũng bị 
rạn nứt, nước chảy nhưng bị thẩm thấu lan toả nhiều vào lòng đất đá nên không phát ra tiếng ồ ồ 
như trước. Theo thuyết phong thuỷ trong dân gian ở vùng Nam Đàn vẫn truyền tụng câu: “Bạch 
tượng uyển hồ, Hồ trung nhất huyệt, nhất đại đế vương” (nghĩa là ở trên con voi trắng trong xứ 
Ao Hồ có một huyệt đạo, phát làm vua một đời). Câu ca phong thuỷ ấy được huyền thoại như 
sau: “Ở xứ Ao Hồ, có một huyệt đất, phát một con người, đế chẳng phải đế, vương chẳng phải 
vương, đi khắp tứ phương, về đứng đầu thiên hạ”. Trong vùng đó có hàng chục dòng họ muốn 
con cháu được làm vua nên đã đưa hài cốt tổ tiên lên táng ở thung lũng Ao Hồ. Có người còn 
cắm lều trại ngủ trong đó cầu khẩn thổ thần chỉ cho huyệt đất đó nhưng thổ thần ứng mộng báo 
cho biết sẽ dành cho họ khác nên phải quay về. 

Tháng 8/1941, Nguyễn Sinh Khiêm thoát khỏi nhà tù đế quốc đã đi khắp các dãy núi thuộc hai 
huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên tìm nơi cát táng mẹ. Cuối cùng ông quyết định chọn mỏm núi 
Động Tranh thấp là nơi hội tụ đủ các tiêu chí về linh địa làm huyệt đạo. Tháng 3/1942, ông dẫn 
hai người cháu thân tín lên sườn núi Động Tranh thấp đào 9 cái huyệt ở những nơi ông đã đánh 
dấu. Ông dặn là khi đào xuống gặp phải hòn đó lớn thì dừng lại. Một đêm khuya ông bí mật 
mang hài cốt mẹ từ vườn nhà làng Sen đến Động Tranh thấp thắp hương khấn vái xin phép thổ 
thần xứ Ao Hồ rồi đặt hài cốt mẹ vào một cái huyệt và lấp lại. Sau đó ông tiếp tục lấp bằng phẳng 
số huyệt đã đào. Vì vậy mọi người, kể cả hai người cháu thân tín cũng không biết ông táng mẹ ở 
đâu. 

Ngày chủ nhật 27/10/1946, bà Nguyễn Thị Thanh ra Hà Nội gặp em trai là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Ngày 3/11/1946, ông Nguyễn Sinh Khiêm cũng ra Hà Nội gặp em. Khi trở về, ông Khiêm dẫn bà 
con hai họ Nguyễn Sinh và Hoàng Xuân lên núi Động Tranh thấp chỉ cụ thể vị trí ngôi mộ mẹ mà 
ông đã táng bằng phẳng hồi tháng 3/1942. 

* 
** 

Để trọn tình trọn nghĩa với bà Hoàng Thị Loan, người mẹ kính yêu đã có công sinh thành và 
dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh thuở thiếu thời, ngày 6/7/1983, Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ Tĩnh 
đã ra Nghị quyết số 03-NQ/TU quyết định xây dựng khu mộ bà Hoàng Thị Loan cho khang trang 
đẹp đẽ. Ngày 19/5/1984, Đảng bộ và quân dân Nghệ Tĩnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã làm lễ 
khởi công xây dựng lại ngôi mộ. Hài cốt bà được giữ nguyên tại chỗ. Ngôi mộ có hình chữ nhật 
dài 2,5m, rộng 1,4m, cao 1,5m. Quanh mộ được ốp bằng những phiến đá hoa cương Liên Xô 
(cũ) do Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng và những phiến đá cẩm thạch 
của núi đá Quỳ Hợp do Nghệ - Tĩnh sản xuất. Mộ được phủ kín bằng những hòn đá tự nhiên tại 
chỗ của núi Đại Huệ. Trên mộ có giàn hoa che mát đồng dạng với giàn hoa tại khu vực nhà sàn 
của Bác Hồ ở Hà Nội nhưng lại được cách điệu tượng trưng cho chiếc khung dệt vải của bà 
Hoàng Thị Loan. Phía dưới mộ có tấm bia bằng đá đen núi Nhồi (Thanh Hóa) ghi tiểu sử và công 
lao của bà. Đường lên thăm mộ men theo sườn núi phía đông dài 500m với 269 bậc đá. Đường 
xuống cũng dài 500m ở phía tây với 242 bậc đá. Phía bên phải có một con đường bằng bê tông 
dẫn đến một cái tháp bằng sắt cao 5 tầng ở trên đỉnh núi. Trèo lên tháp nhìn bằng mắt thường có 
thể thấy quê hương của Mai Thúc Loan, Phan Đình Phùng, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan 
Bội Châu, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn, Lý Tự Trọng, Phạm Hồng Thái, 
Hồ Tùng Mậu và thành phố Vinh, nơi sinh của Nguyễn Thị Minh Khai mà tên tuổi của họ đã đi 
vào lịch sử của dân tộc. 
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Đứng trên mộ bà nhìn về phía tây - nam 5km là xã Kim Liên có làng Sen quê nội và làng Hoàng 
Trù quê ngoại của Bác Hồ. Từng đoàn xe từ thành phố Vinh theo quốc lộ 46 hướng về quê Bác 
và đến viếng mộ bà Hoàng Thị Loan để thăm quan, nghiên cứu và ngưỡng mộ một người mẹ đã 
có công sinh thành, dưỡng dục thời ấu thơ của một vĩ nhân mà tư tưởng, đạo đức, lối sống đã 
sáng chói khắp thế gian. 

Mai Hiên 
đăng trên báo điện tử Vĩnh Phúc, 07:41:13, 15/05/2008 
http : // baovinhphuc . com . vn / front-end / index. Php ?type= ARTICLE & fuseaction = 
DISPLAY_ SINGLE_ ARTICLE & article_ id= 6790& website_id =1&channe l_id= 401 & parent_ 
channel _id= 412 & hide_ channel =0 

=*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*= 

Xem thêm:  

Nguồn: Trang thông tin huyện Nam Đàn, Nghệ An: namdan.gov.vn 
Đây là bộ nhớ cache http : // Namdan .gov. vn / Chiti%E1 %BA %Bfttint %E1 %BB%A9 
c/tabid /10852 /ArticleId/ 406 /tid/10841 /Default .aspx của Google. Đây là ảnh chụp nhanh của 
các trang được hiển thị vào 6 Tháng Mười 2008 20:18:31 GMT. 

Lời Sấm đất Nam Đàn 

(không thấy ghi tên tác giả bài viết) 

Núi Đụn nằm trong phạm vi 2 xã Đông Liệt (nay là xã Nam Thái) và Khả Lãm (nay là xã Nam 
Thượng), ở phía tây – bắc huyện, cạnh đường quốc lộ 46 Vinh – Đô lương, cách huyện lỵ Nam 
Đàn khoảng 3 km. Núi cao khoảng 300m, sườn núi dốc thoai thoải, cây cối xưa kia nhiều, nay 
không còn mấy. Núi có rào Gang vòng ở phía Bắc và sông Lam vòng ở phía Nam. Cách ngày 
nay khoảng trên dưới 300 năm, núi bỗng nhiên nứt ra làm đôi, vết nứt dài đến mấy trăm mét và 
sâu đến dăm, bảy chục mét. Dưới chân núi là Vệ An, thành lũy xưa của Mai Hắc Đế chống quân 
nhà Đường hồi đầu thế kỷ 8. Hiện nay ở chân núi còn có mộ và đền thờ ông trong một cảnh 
quan sơn thủy hữu tình. 

Cách núi Đụn khoảng 1 km là làng Ngọc Trừng thuộc xã Nam Thái, nơi bà mẹ Mai Thúc Loan 
sinh ra ông và nuôi ông lớn lên.  

Về núi Đụn, trước đây ở đất Lam Hồng có truyền mấy câu sấm: 

Đụn sơn phân giới 
Bò Đái thất thanh 
Thủy đáo Lam Thành 
Song Ngư thủy biển 

Dịch nghĩa: 

Núi Đụn nứt làm đôi 
Khe Bò Đái mất tiếng 
Nước đến chân Lam Thành 
Hai hòn Ngư nước cạn 

Mấy câu thơ này trong một bài sấm không biết có từ thời nào và do ai làm. Người ta truyền nhau 
rằng bài sấm này của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, có thật thế không thì không ai rõ.  
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Trong cuốn “Nghệ An ký” của Hoàng giáp Bùi Dương Lịch, người Hà Tĩnh, viết vào cuối thế kỷ 
18, có nhắc đến câu sấm này khi ông đến thăm khe Bò Đái. Như vậy khe Bò Đái mất tiếng đã từ 
lâu, cách ngày nay ít nhất cũng trên 200 năm. 

Khe Bò Đái, còn gọi là khe Ồ Ồ, hay suối Võ Nguyên chảy từ vách đá dựng đứng ở rú Kia (Cơ 
Sơn) ở làng Chi Cơ (kẻ Kia) và xã Võ Nguyên xuống trên một chiều dài vài chục trượng, rộng 
trên vài chục thước ta, nước chảy từ trên núi dốc xuống đất, tung tóe trắng xóa, trông giống con 
bò cái đang đái, tiếng khe chảy ồ ồ, ngoài mươi dặm còn nghe thấy. Ngày nay khe Bò Đái vẫn 
còn chảy, nhưng tiếng không còn vang vọng ra xa nữa; tiếng vang vọng mất đi từ khi núi Đụn nứt 
đôi, hình thành một cái vực thẳm ở giữa. Có lẽ ngày xưa nước khe Bò Đái chảy ngầm trong hang 
đá, vì sức chảy mạnh nên sinh ra những tiếng ồ ồ, vang vọng ra xa. Nhưng đến khi núi Đụn bị 
nứt, thì hang đá cũng bị lay chuyển nứt ra, thành thử nước chảy không kín tiếng nên không kêu 
nữa. “Đụn sơn phân giới, Bò Đái thất thanh” có lẽ là như vậy. Còn 2 câu sau “Thủy đáo Lam 
Thành, Song Ngư thủy thiển” (*) thì cũng đã rõ. Vào thời Tự Đức, nước lũ sông Lam đã cuốn mất 
làng Triều Khẩu thuộc huyện Hưng Nguyên và nước sông Lam đã chảy đến chân núi Lam Thành 
(rú Thành), còn 2 đảo Ngư là hòn Son và hòn Mực ở Cửa Hội thì nước ở đây ngày một cạn dần, 
bãi bồi nổi lên trước ngày một lớn và rộng ra. 

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 của thiên niên kỷ thứ 2 này, khi các phong trào cứu nước như Cần 
Vương, Đề Thám thất bại, trong khi mọi người đang khao khát sớm có một vị cứu tinh kế tiếp 
đứng ra dẫn dắt nhân dân ta đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp. 
Cụ Phan Bội Châu, một nhà nho yêu nước, nổi tiếng hay chữ, đứng đầu tứ hổ Nam Đàn, sau khi 
đỗ giải nguyên 1900, không chịu ra làm quan, mà đi khắp 2 miền nam bắc hô hào các sĩ phu và 
nhân dân cả nước đứng lên chống Pháp cứu nước. Vào lúc đó, có ai đó, có thể là một nhà nho 
yêu nước, đã sửa câu sấm từ hàng trăm năm trước. 

Nguồn: Trang thông tin huyện Nam Đàn, Nghệ An: namdan.gov.vn 

Đây là bộ nhớ cache http : // Namdan .gov. vn / Chiti%E1 %BA %Bfttint %E1 %BB%A9 
c/tabid /10852 /ArticleId/ 406 /tid/10841 /Default .aspx của Google. Đây là ảnh chụp nhanh của 
các trang được hiển thị vào 6 Tháng Mười 2008 20:18:31 GMT. 

(*) Biển / thiển: hẹp, cạn 

______________________________ 

January 11, 2009 at 8:00 am e  

XIN KHẲNG ĐỊNH ĐỂ TRÁNH NHỮNG NGỘ NHẬN ĐÁNG TIẾC VỀ WEB.TG.TXA. VÀ NHỮNG 
NGƯỜI THAM GIA THẢO LUẬN: 

ĐỀ MỤC NÀY ĐƯỢC MỞ RA CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH THANH MINH CHO NHÀ THƠ HỒ CHÍ 
MINH (ĐỒNG THỜI LÀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ - ANH HÙNG DÂN TỘC), QUA VIỆC 
WEB.TG.TXA. ĐƯA RA MỘT CÁCH LÍ GIẢI TRÊN CƠ SỞ CÁC DỮ LIỆU XÁC THỰC, NHƯNG 
CHƯA ĐẦY ĐỦ, NHẤT LÀ THIẾU NHỮNG TƯ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC GIÁM ĐỊNH KHOA HỌC THỰC 
NGHIỆM.  

… (Mới được cung cấp thông tin:  

1) Tư liệu gốc: Thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng. Cần tìm ra bản gốc và tiến hành giám định thực 
nghiệm văn bản này.  

2) Tư liệu thứ cấp: Khổ thơ Nguyễn Đình Thi, viết năm 1950, đã xuất bản và tái bản nhiều lần.  
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Đó là 2 tư liệu rất quý) … 

DẪU SAO, ĐỀ MỤC BÀN LUẬN VỀ “HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH” TRÊN WEB.TG.TXA. 
(TXAWRITER/WORDPRESS) ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG LẠI Ở ĐÂY. 

WEBTGTXA. (TRẦN XUÂN AN) 
07:40, 11-01 HB9 ( 2009 ) & 19;20, 12-01 HB9 ( 2009 ) 

22.  

tan said 

January 13, 2009 at 7:08 pm  

Thư của ông TAN: 

Author : tan (IP: 123.19.80.32 , 123.19.80.32) 
E-mail : ts_n2000@yahoo.com 
Trung chuyển: “donotreply@wordpress.com”  

Bác Hồ cũng là con người như chúng ta thôi. Nhìn về Bác là cái gì Bác đem lại. Cái đó tốt cho 
anh thì anh hãy tiếp nhận. Tốt cho tôi thì tôi tiếp nhận. Tốt cho dân tộc thì dân tộc đã tiếp nhận. 
Nguyễn Đăng Mạnh hay Yếu tôi xem bằng thừa. 

WebTgTXA. trả lời: 

Thưa ông,  

Tôi rất đồng ý với ông về phương diện tiếp nhận những bài học lịch sử từ sử học (không chỉ là 
bài học về sự ưu việt mà còn có thể có cả những bài học về kinh nghiệm sai lầm, khuyết tật nếu 
phù hợp với người đọc). Nói một cách khái quát, người đọc sách báo về lịch sử (sử học) hay 
xem tiểu thuyết, xem phim (bất kì về lĩnh vực nào) cũng đều tiếp nhận bài học theo tâm lí, nhận 
thức của mỗi người.  

Trong tôn giáo cũng vậy. Như trong Phật giáo, mỗi đạo hữu có một hình ảnh Đức Phật riêng, 
theo tâm lí, nhận thức của mình. 

Tuy nhiên, quy luật tiếp nhận ấy chỉ đúng với đại đa số người đọc bình thường. 

Theo tôi nghĩ, người nghiên cứu khoa học lịch sử, phải cố gắng thoát ra khỏi tâm lí tiếp 
nhận ấy, mà cần phải vươn tới sự tiếp nhận khách quan, cho dù trái với tâm lí của mình. 
Về mặt mức độ nhận thức cũng phải vươn lên, không thể chấp nhận mãi trình độ nhận 
thức giản đơn. 

Chẳng hạn như đọc “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh”, chúng ta không thể giản đơn chấp nhận những 
gì ông ấy viết ra mà không có tư liệu giám định khoa học thực nghiệm. Bởi thế, tôi chỉ nghĩ là GS. 
Nguyễn Đăng Mạnh mới phác thảo, sơ thảo, chưa hoàn tất cuốn hồi kí ấy. Còn Dương Thu 
Hương? Dương Thu Hương có tài năng về văn chương, nhưng tâm và trí quá hạn chế. Dương 
Thu Hương với “Đỉnh cao chói lọi” thì khỏi nói, đó chỉ là cuốn tiểu thuyết bá vơ, tầm phào, có chủ 
đích đánh sập chế độ hiện hành tại nước ta mà thôi.  
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Chúng ta không thể giản đơn đến mức ngây thơ như vậy trong việc tiếp nhận thông tin về lịch sử 
(gồm nhân vật lịch sử), thưa ông. 

Trân trọng, 
Trần Xuân An 
16: 30, 14-01 HB9 ( 2009 ) 

——————————————————— 

January 11, 2009 at 8:00 am e  

XIN KHẲNG ĐỊNH ĐỂ TRÁNH NHỮNG NGỘ NHẬN ĐÁNG TIẾC VỀ WEB.TG.TXA. VÀ NHỮNG 
NGƯỜI THAM GIA THẢO LUẬN: 

ĐỀ MỤC NÀY ĐƯỢC MỞ RA CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH THANH MINH CHO NHÀ THƠ HỒ CHÍ 
MINH (ĐỒNG THỜI LÀ NHÂN VẬT LỊCH SỬ - ANH HÙNG DÂN TỘC), QUA VIỆC 
WEB.TG.TXA. ĐƯA RA MỘT CÁCH LÍ GIẢI TRÊN CƠ SỞ CÁC DỮ LIỆU XÁC THỰC, NHƯNG 
CHƯA ĐẦY ĐỦ, NHẤT LÀ THIẾU NHỮNG TƯ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC GIÁM ĐỊNH KHOA HỌC THỰC 
NGHIỆM.  

… (Mới được cung cấp thông tin:  

1) Tư liệu gốc: Thư gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng. Cần tìm ra bản gốc và tiến hành giám định 
thực nghiệm văn bản này.  

2) Tư liệu thứ cấp: Khổ thơ Nguyễn Đình Thi, viết năm 1950, đã xuất bản và tái bản nhiều 
lần.  

Đó là 2 tư liệu rất quý) … 

DẪU SAO, ĐỀ MỤC BÀN LUẬN VỀ “HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH” TRÊN WEB.TG.TXA. 
(TXAWRITER/WORDPRESS) ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG LẠI Ở ĐÂY. 

WEBTGTXA. (TRẦN XUÂN AN) 
07:40, 11-01 HB9 ( 2009 ) & 19;20, 12-01 HB9 ( 2009 ) 

23.  

txawriter said 

January 16, 2009 at 7:15 am  

NGƯỜI ĐỌC MANG TÊN ĐỐI KÍNH LÀ AI? 

Cũng như vài lần trước, khi đưa một bài viết thuộc loại “nhạy cảm về chính trị, tôn giáo”, tôi 
thường phải lấy một bút danh tình cờ nào đó: Trần Ngôn Sử, Dụng Sài Gòn, Nguyễn Công 
Dân… (ngoài bút danh Huyên Đình, Phan Huyên Đình vốn có). Lần này cũng vậy, sau khi nhận 
thấy không có phản ứng khủng bố nào, để tránh những ngộ nhận đáng tiếc, tôi thấy cũng nên nói 
thật: ĐỐI KÍNH (nhìn chính mình trên màn hình) là tôi: Trần Xuân An (WebTgTXA.). 

Mong tất cả mọi người đọc của WebTgTXA. mỉm cười về “thủ thuật báo chí” này. 
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Còn nhà giáo Ngô Thủ Lễ (Quốc Học, Huế), nhà văn Võ Nguyên (Sở Giáo dục & Đào tạo, Phan 
Thiết), thạc sĩ Lê Tiến Công (ĐH. Phan Châu Trinh, Hội An), tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba (Huế) 
là hoàn toàn có thật… Cũng có thật các điện thư: Lê Văn Trà, Tan (nhưng tôi không biết hai 
người đọc này là ai)… 

Trân trọng, 
Trần Xuân An 
07:10, 16-01 HB9 ( 2009 ) 

24.  

txawriter said 

January 21, 2009 at 9:01 am  

THƯ CỦA NGƯỜI ĐỌC TRẦN LIÊNG ( 21-01-”09 ): 

Kính gửi ông Trần Xuân An, 

Ông Trần Xuân An giải mã bài sấm kí 4 câu (có địa danh chữ Nôm: Núi Đụn và Bò Đái) theo 
nhãn quan văn hóa học như thế, tôi nghĩ không riêng những làng Việt cổ hiện nay ở Trung, Nam, 
Bắc mà cả bộ phận dân tộc Chăm nước ta cùng đa số người Ấn tại Ấn Độ theo đạo Bà La Môn, 
Hindu đều rất cảm động, và càng thấy Thánh nhân Nam Đàn Hồ Chí Minh gần gũi với họ. 

21-01- ”09 

25.  

txawriter said 

January 21, 2009 at 7:59 pm  

NGOÀI LỀ, SAU KHI ĐỀ MỤC NÀY ĐÃ ĐƯỢC ĐÓNG LẠI: THUẦN VIỆT, NHƯNG CÓ QUAN 
HỆ GÌ VỚI NGƯỜI CHĂM & ĐẠO BÀ LA MÔN, ẤN ĐỘ GIÁO (HINDU) 

Kính gửi ông Trần Xuân An, 

Xin hỏi ông một câu ngoài lề: 

Tôi biết ông là một người thuần Việt (Kinh), nhưng ông còn có quan hệ nào với người Chăm, đạo 
Bà La Môn, Ấn Độ giáo (Hindu)? 

Trần Liêng. 

Trần Xuân An trả lời:  

Vâng, thưa ông, tôi là một người thuần Việt (nhân tộc Kinh) hay thuần Kinh (Việt Nam). Tất nhiên 
tôi có quan hệ bạn bè với người Chăm. Ngoài ra, tôi cũng yêu thích việc tìm hiểu văn hóa Việt 
Nam theo suốt chiều dài lịch sử 4.000 năm, chú tâm đến mối quan hệ tương tác giữa văn hóa 
học, sử học, văn học… Vả lại, tôi cảm thấy người Kinh (Việt Nam) có một món nợ đối với người 
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Chăm (Việt Nam), môt nhân tộc rất tài hoa nhưng cũng rất đau thương. Vì thế, không những tôi 
kính trọng văn hóa Chăm, tìm thấy trong đó có những giá trị nghệ thuật, triết học, mà còn mong 
được chan hòa sâu sắc, thắm thiết. 

Trân trọng, 
Trần Xuân An 
21-01 HB9 ( 2009 ): 26-12 Mậu tí–>Kỉ sửu HB9 

26.  

txawriter said 

January 26, 2009 at 5:05 pm  

WEBTGTXA. SẴN SÀNG XÓA BỎ NHỮNG PHẦN GIẢI MÃ SẤM KÍ “NAM ĐÀN SINH 
THÁNH” CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO BÀ LA MÔN, HINDU, NẾU CÓ YÊU CẦU CỦA CƠ 
QUAN HỮU TRÁCH Ở NƯỚC TA HOẶC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN SĨ, TRÍ THỨC CHĂM TẠI 
VIỆT NAM 

1) txawriter.wordpress.com/2008/12/04/…/#comment-351 

2) tranxuanan.writer.googlepages…baimoi-…20 

3) tranxuanan.writer.3.googlepages…mukhalinga.htm 

MẶC DÙ XUẤT PHÁT TỪ THIỆN Ý LÀ LÀM RÕ MỘT TƯ LIỆU SẤM KÍ DÂN DÃ VỀ CHỦ TỊCH 
HỒ CHÍ MINH, NHƯNG CÓ THỂ TÔI SẼ BỊ NGỘ NHẬN MỘT CÁCH ĐÁNG TIẾC. LÍ DO BỊ 
NGỘ NHẬN CŨNG RẤT DỄ HIỂU: PHẦN LỚN NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN ĐẠI ĐÃ CẢM THẤY XA 
LẠ VỚI QUAN NIỆM VÀ TẬP TỤC TÍN NGƯỠNG PHỒN THỰC (SINH THỰC KHÍ — NÕN 
NƯỜNG — HÌNH TƯỢNG ÂM DƯƠNG CỔ SƠ), VÀ CÀNG XA LẠ HƠN VỚI NHỮNG HÌNH 
TƯỢNG BÀ LA MÔN, HINDU (ẤN ĐỘ GIÁO), HAY NÓI ĐÚNG HƠN, LÀ TRONG MỖI NGƯỜI 
VIỆT VẪN TỒN TẠI MỘT KHÍA CẠNH TÂM THỨC VỪA CHAN HÒA VĂN HÓA VỪA MÂU 
THUẪN VĂN HÓA (giá trị văn hóa Chăm đặt trong môi trường văn hóa Chăm thì tốt, nhưng đặt 
trong môi trường văn hóa Kinh, sẽ có tác dụng ngược lại), NÊN QUA NHỮNG PHẦN GIẢI MÃ 
SẤM KÍ TRÊN, TÔI (một người Kinh đang sống trong môi trường văn hóa Kinh) CÓ THỂ SẼ BỊ 
HIỂU LẦM LÀ ĐÃ XUYÊN TẠC, BÔI NHỌ. 

TÔI SẴN SÀNG CHẤP NHẬN BỊ TÙ ĐÀY DO NHỮNG BÀI NHƯ “Ý NGHĨ VỀ DỰ KIẾN SỬA 
ĐỔI SÁCH GIÁO KHOA VĂN & SỬ” CHẲNG HẠN, NHƯNG NẾU DO NHỮNG PHẦN GIẢI MÃ 
NÓI TRÊN MÀ BỊ TÙ ĐÀY THÌ THẬT KHÔNG ĐÁNG, BỞI LẼ BÀI SẤM KÍ DÂN DÃ 4 CÂU KỂ 
TRÊN CHỈ LÀ MỘT MẢNH TƯ LIỆU QUÁ NHỎ. VẢ CHĂNG, NẾU TÔI MUỐN CÔNG BỐ 
NHỮNG NHẬN THỨC, SUY NGHĨ CỦA TÔI NHƯ “ĐỂ PHẦN NÀO THẤU HIỂU SỰ CHAN HÒA 
VĂN HÓA TỪ CỔ SƠ ĐẾN HIỆN ĐẠI CỦA HAI NHÂN TỘC KINH - CHĂM TRONG CỘNG 
ĐỒNG DÂN TỘC VIỆT NAM, CỦA CÁC DÂN TỘC CHÂU Á & CỦA NHÂN LOẠI” (với ý hướng 
đánh thức một nét văn hóa — tín ngưỡng nõn nường — đã ngủ vùi trong mỗi người Kinh), HÀ 
TẤT TÔI PHẢI VẬN DỤNG VÀO TƯ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ANH HÙNG DÂN TỘC HỒ CHÍ 
MINH. Nếu quả thật như tôi nghĩ, tư liệu sấm kí có nhãn từ “Bò Đái” (& “Núi Đụn”) ấy 
không còn cách giải mã nào khác nữa, tôi cũng có thể bỏ qua, xem như không có bài sấm 
kí ấy hoặc chỉ ghi nhận mà không giải mã, bình buận. 
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WEBTGTXA. 
26-01 HB9 ( 2009 ) 
[ MÙNG 1 TẾT NGUYÊN ĐÁN KỈ SỬU HB9 ] 

27.  

txawriter said 

February 9, 2009 at 1:18 pm  

THAM KHẢO: ĐỤN SƠN – Vua đen MAI HẮC ĐẾ — PHẢI CHĂNG CÓ YẾU TỐ CHĂM-PA 
(LÂM ẤP), KH’MER (CHÂN LẠP), ĐẠO BÀ LA MÔN TRONG BÀI SẤM “NAM ĐÀN SINH 
THÁNH”? 
______________________________________________ 

Thể thao & văn hóa, 
9/2/2009, 10:18 (GMT+7) 

Khai mạc lễ hội Đền Vua Mai tại Nghệ An  

(TT&VH) - Sáng qua 8/2, Lễ hội Đền Vua Mai đã được tổ chức tưng bừng tại núi Đụn Sơn (xã 
Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).  

Lễ hội nhằm bày tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn đối với Vua Mai Thúc Loan, người anh hùng của 
quê hương và dân tộc. Đây là Lễ hội đầu tiên mở đầu cho mùa Lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
năm 2009. 

Hình ảnh: Đền thờ Vua Mai tại Nghệ An 

Trong 3 ngày từ 7 đến 9/2 (tức 13-15 âm lịch), nhiều lễ nghi tôn nghiêm được các vị bô lão tổ 
chức tại phần mộ ở núi Đụn Sơn (xã Vân Diên) và Đền thờ Vua Mai (thị trấn Nam Đàn). Dự kiến, 
hơn 20.000 người sẽ tham gia các hoạt động của lễ hội này. 

Viết Hùng 

XEM THÊM ( WebTgTXA., 10-02 HB9 ): 

“Đại Việt sử kí toàn thư” ghi: 

“Nhâm tuất, [722], (Đường, Huyền Tông, Long Cơ, Khai Nguyên năm thứ 10). [...] Mai Thúc Loan 
chiếm giữ châu, xưng là Hắc đế, bên ngoài liên kết với người Lâm Ấp, Chân Lạp, số quân nói là 
30 vạn”. 

Trích nguyên văn từ “Đại Việt sử kí toàn thư”, bản in nội các quan bản (1697), bản dịch (3 tập), 
tập 1, Nxb. Văn hoá – Thông tin, 2003., tr. 269 (NK. [ngoại kỉ], q. [quyển] V, [tờ] 4b).  

“Đại Nam nhất thống chí” do Quốc sử quán triều Nguyễn ghi nhận:  

“Đền Mai Hắc đế: ở địa phận xã Hương Lãm, huyện Nam Đường. Thần họ Mai, tên Thúc Loan, 
mặt sắt, mình đen, hình dáng hùng vĩ, nhiều người tin tưởng vui theo. Bấy giờ nước ta 
thuộc nhà Đường, khoảng niên hiệu Khai Nguyên, Quang Sở Khách làm đô hộ An Nam, chính 
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lệnh tham bạo, dân không chịu nổi, nhiều người phải trốn vào rừng làm việc trộm cướp. Thúc 
Loan bèn dấy quân ở Hoan Châu, những người trộm cướp ở các quận đều hàng phục, bèn liên 
kết với các nước Lâm Ấp và Chân Lạp, số quân có đến 30 vạn, chiếm cứ Giao Châu mà xưng 
đế, đóng ở thành Vạn Yên (Sa Nam). Nhà Đường sai nội thị là Dương Tư Húc đem quân sang 
đánh, vua bèn rút quân đến đóng ở núi Hùng Sơn. Khi mất, táng ở phía nam núi đất, người địa 
phương lập đền thờ”. 

Trích nguyên văn: Quốc sử quán triều Nguyễn, “Đại Nam nhất thống chí”, tập 2, bản dịch của 
Phạm Trọng Điềm, Đào Duy Anh hiệu đính, Nxb. Thuận Hoá, 1992, tr. 188 – 189. 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/suy_nvmsvdtlscdnta_b7.htm 

28.  

txawriter said 

February 10, 2009 at 3:22 pm  

THAM KHẢO: Báo điện tử Sài Gòn Giải Phóng: BẠN ĐỌC ĐẶT CÂU HỎI (trích) 
Tại sao có các địa danh nôm na như: khe Bò Đái? 

SGGP:: Cập nhật ngày 30/08/2006 lúc 11:20′(GMT+7) 

http://www.sggp.org.vn/bandocdatcauhoi/2006/8/59058/  

LƯƠNG THỊ THU CÚC (Bình Định) 

LÊ TRUNG HOA: Một trong những đặc điểm của các địa danh do người bình dân đặt là tính 
nguyên sơ, dân dã.  

[…] 

Còn Bò Đái là tên khe núi tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, được ghi nhận trong Sổ tay 
địa danh Việt Nam của Đinh Xuân Vịnh (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002). Bò Đái là một địa 
danh thuần Việt nhưng gốc Tày, Nùng, nguyên dạng là Bó Đảy. Bó: nguồn nước, Đảy: nứa tép. 
Bó Đảy là nguồn nước có nhiều cây nứa tép (Hoàng Văn Ma, Địa danh vùng Tày Nùng trong 
Những vấn đề ngôn ngữ học, Viện Ngôn ngữ học xuất bản, 2002, tr.202-213). 

Như vậy, vì Bó Đảy gần âm với Bò Đái, người Kinh đã dùng từ tổ có sẵn trong tiếng Việt đã 
phiên âm. 

Ý kiến WebTgTXA.: 

Địa danh phần lớn đều có dấu vết văn hóa, gồm cả văn hóa vô thức. Cũng cần lưu ý là nhiều 
nền văn hóa, nguồn văn hóa đan xen, chồng lớp lên nhau (Việt cổ – Tày Nùng – Chăm – 
Kh’Mer…). Cơ sở cổ sử thời Vua đen Mai Hắc Đế cho thấy là vùng đất Nam Đàn (Nghệ An) có 
sự giao lưu văn hóa giữa Việt cổ và Lâm Ấp (Chăm-pa), Chân Lạp (Kh’Mer).  

Dẫu sao, sự ổn định lâu đời của địa danh Bò Đái, không những trên cửa miệng người dân mà cả 
trong sử sách, cũng là sự lựa chọn của người Việt địa phương.  
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Phải chăng sự lựa chọn này cũng do văn hóa vô thức (nõn nường, linga - yoni, Shiva — Bò thần 
Nandin) chi phối? Hoặc giả, nguyên do trực tiếp chỉ là ấn tượng trực quan sinh động của khe 
nước chảy mạnh từ vách núi, trông như con bò đang đứng đái mà thôi, chứ chẳng phải có nguồn 
gốc địa danh Tày Nùng gì cả. 

Vấn đề là ngữ nghĩa của địa danh thuần Việt Bò Đái và hình tượng so sánh con bò đang đứng 
đái, trong một bài sấm kí nghiêm túc, nói về sự đản sanh của một vị thánh. Thật sự không ai dám 
đùa bỡn với sự đản sanh đó. Đành rằng có một số địa danh có thể được đặt ra với sự tinh 
nghịch dân dã, nhưng khi đưa vào bài sấm kí nghiêm túc mà không dùng tên chữ “Vũ Nguyên” 
(Nguồn Vũ), lại dùng “Bò Đái”, hẳn có một dụng ý nhất định. 

Nội dung cả bài sấm kí 4 câu là nói đến sự rung chuyển long trời lở đất của thế cuộc, là cơn trở 
dạ dữ dội của non sông đất nước Nam Đàn và của nguyên khí âm - dương vũ trụ khi sinh nở ra 
vị thánh nhân. Toàn cảnh gợi đến Shiva (hiện thân là Bò thần Nandin), vị thần Hủy Diệt và Sáng 
Tạo. 

Vấn đề khốc liệt từ cách giải mã này là đưa đến sự mâu thuẫn văn hóa trong tiếp nhận của 
người đọc. Có biết bao nhiêu phong tục, tập quán, nếu người thuộc nền văn hóa X, không thể 
hiểu nổi văn hóa Z; và ngược lại. Nhưng nếu chúng ta thấy được linga - yoni, nõn - nường vốn là 
biểu tượng nguyên sơ, hồn nhiên tối cổ đã được biểu trưng hóa thành âm - dương (Kinh Dịch) 
rồi trừu tượng hóa thành quy luật mâu thuẫn - thống nhất (biện chứng pháp), sẽ hóa giải được 
sự xung khắc khốc liệt vừa nói, và tìm ra mẫu số chung của nhân loại. Mẫu số chung của nhân 
loại còn thể hiện ở tín ngưỡng vật tổ (totem): Bò thần (Ấn), Chó ngao (Anh), Gà trống (Pháp), 
Chim Lạc, Rồng - Tiên (Việt - Kinh)…  

Nếu với nhãn quan văn hóa khác, chúng ta còn thấy trong thiền học cũng có những công án có 
cách diễn đạt phá chấp khốc liệt như vậy, chẳng hạn, khi được hỏi “Phật tính” là gì, câu trả lời là 
“càn thỉ khuyết” (cục cứt khô). 

Tuy vậy, WebTgTXA. vẫn trích dẫn câu trả lời của nhà nghiên cứu Lê Trung Hoa trên báo điện tử 
SGGP. (30/08/2006) để tham khảo thêm, dè chừng sự giải mã khiên cưỡng bài sấm kí có địa 
danh ấy. 

Nhân đây, cũng xin nói thêm ít dòng về “Nam Đàn sinh (sanh) Thánh”. Dẫu sao, bài sấm kí này 
cũng mang phong cách dân gian, xuất hiện và định hình trong bối cảnh tư tưởng tôn giáo, tín 
ngưỡng chiếm ưu thế.  

Hồ Chí Minh (Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc) lại là một lãnh tụ cộng 
sản, cho dù là một lãnh tụ cộng sản Việt Nam, Châu Á, vốn xuất thân từ một gia đình Nho học 
(”kính quỷ thần nhi viễn chi”, tôn kính quỷ thần nhưng nên xa lánh quỷ thần). Là người cộng sản, 
Hồ Chí Minh dĩ nhiên phê phán “chủ nghĩa khổ hạnh kiểu thầy tu” (cụm từ như một thuật ngữ), 
mà đề cao lối sống bình thường, có vợ có chồng nhưng mẫu mực. Là người xuất thân từ gia 
đình nhà nho, chắc hẳn đối với Hồ Chí Minh việc có con nối dõi tông đường là không thể xem 
nhẹ. Truyền thống lịch sử Việt Nam cũng không có minh chủ, lãnh tụ nào không vợ con (ngoại 
trừ Phạm Sư Ôn, một tu sĩ Phật giáo thời cuối Trần, đầu Hồ). Nhiều lãnh tụ cộng sản khác cũng 
vào sinh ra tử nhưng đều lập gia đình riêng, mặc dù có thể thời gian sống với vợ con không 
nhiều. Chính Hồ Chí Minh cũng tự nhận khuyết điểm của mình là không lấy vợ (và khuyết điểm 
thứ hai là nghiện thuốc lá), có nghĩa là Hồ Chí Minh không bao giờ đề cao lối sống trọn đời 
độc thân. Khi xem việc không lấy vợ là khuyết điểm thứ nhất của đời mình, Hồ Chí Minh tự biết 
bản thân Người, riêng về khía cạnh này, không phải là điển hình lí tưởng (hình tượng 
chuẩn mẫu) theo nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và Nho giáo.  

Từ những chứng cứ đó, chúng ta nên hiểu thánh nhân ở bài sấm kí trên là thánh nhân bẩm sinh. 
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TXA. 

Trần Xuân An 
15: — 16:31, 10-02 HB9 
(Có sửa chữa một ít chữ, bổ sung vài dòng và viết thêm đoạn cuối, : 8:20 — 9:19 & 15:40, 11-02 
HB9 ) 
Viết nhân ngày Lễ hội Vua đen Mai Hắc Đế tại Nam Đàn, Nghệ An năm nay, Rằm tháng Giêng, 
Kỉ sửu HB9 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

(Bản PDF hoàn chỉnh, 11 & 12-02 HB9: NHẬT KÍ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐỘC THÂN CỦA 
NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỒ CHÍ MINH) >>>>> LINK — Bấm vào đây >>>>> 

BẢN HOÀN CHỈNH CÓ BỔ SUNG - 13-02 HB9 — Bấm vào đây 

BẢN HOÀN CHỈNH dạng Word, ĐÃ BỔ SUNG - 13-02 HB9 — Bấm vào đây 

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 

Ngày 01-03 HB9: 

THỰC TRẠNG ĐỘC THÂN CỦA BÁC HỒ — 18 — 27-02 HB9 — Bấm vào đây 

 

 

 

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

 

Cập nhật (22-12 HB8): 2 bài trên đã được đăng tiếp trên Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam tại 
Pháp: http://chimviet.free.fr/33/txan052.htm#bai2    &  http://chimviet.free.fr/33/txan052.htm#bai3 . 
Thành thật cảm ơn ông chủ biên Lại Như Bằng.  Xem: Google tìm kiếm, lưu trữ   Ghi chú: Sự 
biến đổi kí tự do font chữ: Khi tôi viết: "... tiểu sử tác giả (thân thế, con người…) -- tác phẩm 
(tư tưởng, hình tượng nghệ thuật, thủ pháp thể hiện…)", tôi dùng dấu gạch ngang, dấu này 
dài hơn dấu ngang nối (-), nhưng font chữ arial không có dấu gạch ngang, nên tôi phải dùng 2 
dấu ngang nối liền nhau (--). Không hiểu sao nó lại biến đổi thành một kí tự loại biểu trưng 
(symbol): ( —), dài gấp 3 lần dấu ngang nối. Loại kí tự thuộc dạng biểu trưng (symbol) này 
thường hay biến đổi thành các biểu trưng khác khi gặp windows không tương thích với nó (như 
windows Firefox). Tương tự như thế, kí tự kép Œ (OE hay Oe) cũng bị biến đổi. Vậy, xin đính 
chính. Nhân dây, xin nói rõ hơn. Dấu gạch ngang, tạm dùng bằng 2 dấu gạch nối (--), cũng có 
thể diễn đạt bằng dấu tương tác, tạm dùng bằng cách ghép bằng 3 dấu <=> và 2 vế dẫn trên sẽ 
trở thành: "... tiểu sử tác giả (thân thế, con người…) <=>tác phẩm (tư tưởng, hình tượng 
nghệ thuật, thủ pháp thể hiện…)", có nghĩa là quan hệ giữa tiểu sử tác giả với tác phẩm của 
tác giả là quan hệ tương tác biện chứng (tác động qua lại; chuyển hóa lẫn nhau theo 2 chiều, 
trong nhiều tương quan khác, như với hoàn cảnh sáng tác, và đặc biệt là tác giả viết dưới ánh 
sáng nhận thức -- tri kiến, thế giới quan, nhân sinh quan nào...). 
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Cập nhật (22-12 HB8): Mẩu hỏi - đáp dưới đây vốn thuộc về mục "Ý kiến bạn đọc", nhưng thiết 
tưởng cũng nên đặt thêm ở đây: Bàn luận cuối về một chi tiết trong "Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh": 
December 22, 2008 at 3:30 pm 

 

 

_________________________________________________________________ 

 

17-4 HB9 (2009) 

 

 

 

 

 

2. Phụ lục bài 4 

____________________________________________________ 

 

 

NHỮNG LỜI BÀN LUẬN  

CUỐI BÀI “NHẬT KÍ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐỘC THÂN CỦA BÁC HỒ” 

1.  

txawriter said 

February 25, 2009 at 5:25 pm  

BỔ SUNG (25-02 HB9 [ 2009 ]): 

Lo ngại rằng, sẽ có một số độc giả bất bình, thậm chí phẫn nộ, do mâu thuẫn văn hóa trong tâm 
lí tiếp nhận, bởi tính chất khốc liệt trong việc giải mã nhãn từ “Bò Đái” (*), tôi bổ sung thêm một 
bài thơ của chính nhà thơ Hồ Chí Minh: 

Trong tập thơ “Nhật ký trong tù”, Hồ Chí Minh cũng đã có lần gây “sốc” cho người đọc bằng thủ 
pháp nghệ thuật dung tục hóa: dung tục hóa khát vọng tự do, một giá trị thiêng liêng, cao quý 
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nhất, để làm nổi rõ một mặt khác của tự do, ấy là tính cụ thể, bình thường, thậm chí là tầm 
thường, dơ bẩn nhưng vô cùng cần thiết: “đi đại tiện” (đi tiêu) ”        ” (”đi rón rén”) [từ lệch 
nghĩa]. Qua đó, Hồ Chí Minh cũng không tự thần thánh hóa mình:  

1  

2  
3  
4  
5  

(Tư liệu Hán – Nôm – Từ điển trực tuyến Việt – Hán – Nôm: NKTT., bài 116 
http : // sager – pc . cs . nyu . edu / ~ huesoft / tulieu / ntnk . htm ) 

Hạn chế 

Một hữu tự do, chân thống khổ 
“Xuất cung” dã bị nhân chế tài 
Khai lung chi thời đỗ bất thống 
Đỗ thống chi thời lung bất khai 

Bị giới hạn, ngăn cấm 

Mất tự do vốn có, khổ đau thật sự 
“Đi một cách cung kính” [:“đi rón rén”] mà cũng bị người ta ngăn cấm 
Mở lồng [:lao tù], ấy lúc bụng không đau 
Đau bụng, ấy khi lao tù không mở  

(WebTgTXA. tạm dịch nghĩa) 

Bị hạn chế 

Đau khổ chi bằng mất tự do 
Đến buồn đi ỉa cũng không cho 
Cửa tù khi mở không đau bụng 
Đau bụng lại không mở cửa tù. 

(Nam Trân dịch vần) 

Chắc chắn bản dịch của nhà thơ Nam Trân đã được chính tác giả Hồ Chí Minh đọc duyệt. Bản 
dịch này đã được đưa vào chương trình ngữ văn các trường phổ thông và đại học từ thuở sinh 
thời Bác Hồ đến nay. 

Và không chỉ một lần, nhà thơ Hồ Chí Minh còn gây “sốc” ở một bài khác, khi Người sử dụng thủ 
pháp tả thực, tự nhiên chủ nghĩa kết hợp với biểu tượng hóa, có ý nghĩa khái quát cao: “Ngồi 
trên hố xí đợi ban mai” (“Xí khanh thượng toạ đãi triều [:triêu] lai”                          “Ngồi trên hố xí 
đợi hừng đông đến” [bài 34: “Sơ đáo Thiên Bảo ngục”, nguồn bản chữ Hán: tlđd.; dịch vần: 
Nguyễn Huệ Chi]). 

17:20, 25-02 HB9 & 26-02 HB9 

______________________________ 
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(*) 27-02 HB9: Nhắc lại tổng thể hình tượng bài sấm kí: Nhãn từ chứa đựng ẩn dụ “Bò Đái” 
trong cụm hình tượng miêu tả những hiện tượng thiên nhiên dữ dội như động đất, núi Đụn 
nứt hai, suối thác Vũ Nguyên tắt tiếng, lũ lụt dâng lên đến rú Thành dẫn đến sự đản sanh thánh 
nhân trong bài sấm kí “Nam Đàn sanh Thánh”. Tổng thể cụm hình tượng khiến chúng ta không 
thể giải mã nếu không vận dụng hình tượng Thần Shiva (hiện thân là Bò thần Nandin). Đó 
là Vị Thần Hủy diệt và Sáng tạo, biểu tượng của Trời — Đất, nguyên khí vũ trụ âm [-] — dương 
[+]. Chính vị thần Shiva này đã đản sanh ra thánh nhân. Tôi không đồng nhất Thần Shiva với 
thánh nhân Hồ Chí Minh và anh chị ruột của Người.  

Trong bài viết, tôi cũng đã xem những hiện tượng thiên nhiên dữ dội kể trên như các ẩn dụ về 
lịch sử. 

Như vậy, bài sấm kí đã giải thích, tiên đoán về sự vận động, chuyển biến của địa lí và lịch sử 
bằng động lực siêu nhiên, thần bí và nhãn quan duy tâm, huyền học, tôn giáo Bà La Môn (tiền 
thân của Hindu). 

Cố nhiên sấm kí không thuộc lĩnh vực nào khác ngoài huyền học!  

Dẫu thế, trong bài viết, tôi cũng đã bày tỏ là không tin tưởng vào những yếu tố thần bí của sấm 
kí, mà chỉ thu nhặt lấy cái lõi ghi nhận hiện thực — lịch sử từ cuối thế kỉ XVII đến cuối thế 
kỉ XIX và Hồ Chí Minh (thánh nhân thuần khiết bẩm sinh) — chứa đựng trong chúng. 

Bài sấm kí này cùng một câu theo thuyết phong thủy trong bài viết là hai tư liệu không căn bản, 
lại quá phức tạp, nhưng cũng khá cần thiết. Vì tính chất phức tạp của chúng, tôi phải phân tích, 
rút tỉa lượng thông tin, nên những câu chữ viết về chúng chiếm một tỉ lệ đáng kể. Do đó, nếu 
không lưu ý khi đọc (bảng liệt kê màu vàng), chúng ta sẽ dễ bị lệch trọng tâm chủ đề.  

Trần Xuân An 

2.  

txawriter said 

February 26, 2009 at 10:48 pm  

LỜI THƯA CUỐI MỘT BÀI VIẾT 

Bài này được khởi viết trong sự bức xúc của công luận về cuốn “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh” và 
tiểu thuyết “Đỉnh cao chói lọi” (Dương Thu Hương) cùng những thông tin tuyên truyền có tính 
chất quảng cáo về hai cuốn sách ấy.  

Bài viết trên đây được khởi công và hình thành từ ngày 02-12 HB8 ( 2008 ) đến hôm nay, 26-02 
HB9 ( 2009 ). Trong đó, ngày tôi bắt đầu viết thành bài hẳn hoi như trên, chỉ mới từ hôm 10-02 
HB9. Và 16 ngày qua, bài viết đã được chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần. Tuy vậy, nội dung bài viết 
vẫn nhất quán. 

Bài viết đã được gửi đến các tạp chí điện tử: BBCVietnamese, Chim Việt Cành Nam; các trang 
thông tin điện tử: Trúc Sơn Trang (nhà văn Xuân Đức), Phong Điệp, Lê Thiếu Nhơn, Lề Bên Trái 
(nhà văn Đào Hiếu), Ngô Hữu Đoàn; cùng các nhà văn, nhà giáo, các tác giả quen thân khác: 
nhà văn Trần Thanh Giao, nhà giáo Ngô Vưu, nhà nhiếp ảnh Phạm Bá Thịnh, nhà văn Nguyễn 
Bội Nhiên, tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba, TS. Tôn Thất Dụng, PGS.TS. Hoàng Dũng, TS. Trần 
Hoàng, nhà giáo Lê Phước Sinh, nhà giáo Lê Thị Bác Nhã, thạc sĩ Lê Tiến Công, nhà văn Võ 
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Nguyên (Võ Văn Tám), nhà giáo Nguyễn Chiến, nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ, nhà báo Lê Đức Dục, 
TS. Phan Văn Hoàng, nhà thơ Inrasara, nhà thơ Võ Văn Luyến, nhà thơ Võ Văn Hoa… 

Xin cảm ơn sự chia sẻ, đồng cảm, nhất trí và cả những ý kiến dè dặt. Tôi cũng cảm thấy buồn 
lòng trước sự im lặng, không bày tỏ chủ kiến. 

Trân trọng, 
Trần Xuân An 

26 & 27-02 HB9 ( 2009 ) 

3.  

txawriter said 

February 28, 2009 at 5:13 pm  

THƯ CỦA NGƯỜI ĐỌC TRẦN LIÊNG ( 27-02-”09 ): 

Kính gửi ông Trần Xuân An, 

Tôi có một thu hoạch như sau: 

Bài viết của ông đã đưa ra 2 hướng lí giải: 

1) Theo hướng duy tâm, thần bí (sấm kí, huyền học): “Nhưng điểm tật về chức năng một bộ phận 
cơ thể của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh và anh chị ruột của Người chỉ minh định thể trạng hiền 
nhân thuần khiết bẩm sinh của họ, như nhân dân Nam Đàn, Nghệ An ca ngợi: “Nam Đàn sinh 
Thánh”. Hồ Chí Minh là thánh nhân cần thiết phải xuất hiện trong tình hình đấu tranh cận - hiện 
đại, đặc biệt là đấu tranh về tôn giáo, ý thức hệ, trước các thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ ngày càng 
tinh vi, thâm độc” (trích từ bài trên). 

2) Theo hướng duy vật (đột biến gène sinh dục, di truyền học): “Anh chị ruột của Bác Hồ (bà 
Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Sinh Khiêm) cũng không có chồng, có vợ và con cháu ruột. Đó 
là sự thật tuyệt đối đến mức 100%. Theo suy luận của tôi [tức là tác giả TXA], chắc hẳn hai người 
này cũng là thánh nhân thuần khiết bẩm sinh. Đây là một chứng cứ bổ trợ để chứng minh cho thể 
trạng thánh nhân thuần khiết bẩm sinh của Bác Hồ. Ở đây, tôi cũng chỉ nhấn mạnh đến yếu tố 
gien thể chất, không đề cập đến tác nhân môi trường xã hội trong việc hình thành tính cách, tư 
tưởng” (trích từ bài trên). Đây là hiện tượng không phải xa lạ trong sinh học. Cho dù lí giải theo 
hướng khoa học, duy vật này, vẫn phải thừa nhận: Trong thực tế đấu tranh về tôn giáo, ý thức 
hệ, Bác Hồ vẫn là một nhân vật chính trị, nhân vật lịch sử không thể bị xuyên tạc, bôi nhọ về 
nhân cách, đạo đức, nhất là về lĩnh vực tình dục. 

Ông Trần Xuân An quý mến, 

Tôi nhận thấy cho dù trong xã hội hẳn còn tồn tại lâu dài 2 luồng lí giải như thế, thì Bác Hồ vẫn 
chỉ là một thánh nhân thuần khiết bẩm sinh hay là người chỉ có chút TẬT nhưng hoàn toàn không 
thể vướng TỘI (nói văn tắt là CÓ TẬT NHƯNG KHÔNG THỂ CÓ TỘI). Ông viết “cao siêu” quá, 
tôi chỉ nói ngắn gọn, giản dị thế thôi.  

Đó là điều tôi thu hoạch được từ bài viết của ông Trần Xuân An. Xin nhấn mạnh để chia sẻ với 
những bạn đọc khác.  
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Cảm ơn ông An rất nhiều. 

Trần Liêng 

4.  

TXA. said 

March 1, 2009 at 7:08 am  

ÔNG TRẦN LIÊNG BỔ SUNG VÀO LÁ THƯ Ở KHUNG TRÊN: 

Đây là một điều khác tôi thu hoạch được ở bài khác của ông Trần Xuân An: 

“Chuyện phòng the, chăn gối, sinh thực khí hay nói chung là chuyện tình dục của nhân vật lịch 
sử, nếu không có gì vi phạm luật pháp và đạo lí từ xưa đến nay thì không nên cường điệu, phóng 
đại tầm mức quan trọng. Vả lại, bàn chuyện này cho thật rốt ráo cũng khó. Nguyên tắc chung vẫn 
phải có cơ sở: nhân chứng đi đôi với vật chứng được giám định khoa học thực nghiệm; mọi sự tố 
cáo mà không có nhân chứng đi đôi với vật chứng có giá trị pháp lí đều vi phạm pháp luật, người 
tố cáo chỉ là kẻ vu cáo, phải chịu án phạt do tòa án xét xử và tuyên án”.  

(TXA., “Ý NGHĨ VỀ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI SÁCH GIÁO KHOA VĂN HỌC & SỬ HỌC”, 
txawriter.wordpress, 
comment-354). 

Tôi không rõ bà Dương Thu Hương đã có quốc tịch Pháp hay chưa, nhưng cho dù bà mang 
quốc tịch nào và hiện nay đang lưu vong ở hải ngoại, chắc hẳn vẫn có thể khởi kiện, đưa bà ấy 
ra trước tòa án: Truy tố về tội tố cáo nhân vật chính trị, nhân vật lịch sử không có bằng chứng 
mang tính pháp lí (nên rõ ràng là xuyên tạc, bôi nhọ). Thế giới không thể sống trong LUẬT 
RỪNG mãi. Ám sát, thủ tiêu cũng là hành xử theo luật rừng. Xuyên tạc, bôi nhọ cũng là kiểu viết 
sách báo theo luật rừng.  

Không những đối với nhân vật chính trị, nhân vật lịch sử, mà đối với mọi công dân, đều phải 
được pháp luật mỗi nước và công pháp quốc tế bảo vệ. 

LOÀI NGƯỜI MÃI SỐNG TRONG LUẬT RỪNG HAY SAO? 

Trần Liêng 

5.  

txawriter said 

March 1, 2009 at 7:30 am  

Kính gửi ông Trần Liêng, 
Đơn giản như thế mà chúng ta bàn bạc quá tốn phí thời gian, công sức. 
Thành thật cảm ơn ông Trần Liêng. 

NHÂN ĐÂY, XIN GỬI LỜI THƯA CHUNG: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 160PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 161 

VẤN ĐỀ ĐÃ RÕ, WEBTGTXA. XIN ĐƯỢC ĐÓNG LẠI ĐỀ MỤC NÀY. 

THÀNH THẬT CẢM ƠN QUÝ NGƯỜI ĐỌC. 

01-03 HB9 

6.  

txa said 

March 3, 2009 at 2:35 pm  

GOOGLE LƯU TRỮ: 

GOOGLE LƯU TRỮ — bấm vào đây 

http : // 209 . 85 . 175 . 132 / 
search?q=cache:sNLEk9tVsEsJ:txawriter.wordpress.com/2009/02/24/thuctrangdocthan-
bacho/+%22Th%E1%BB%B1c+tr%E1%BA%A1ng+%C4%91%E1%BB%99c+th%C3%A2n%22+
%22H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh%22&hl=vi&ct=clnk&cd=1&gl=vn 

THƯ NGÔ HỮU ĐOÀN: 
Vào 10:54 Ngày 03 tháng 3 năm 2009, Ngo Huu Doan: 
Kính tác giả - Nnc. Trần Xuân An 

Rất cảm ơn anh đã gởi cho em bài viết này, mặc dù anh vẫn nói nó không phải là bài ‘nghiên 
cứu’, nhưng em thấy nó là cái phát hiện mà anh đã tốn nhiều công nghiên cứu. Biết đâu đó là 
thật sự là những điềm báo trước về sự ra đời của con người tài ba lỗi lạc Hồ Chí Minh - Người 
đã có công to lớn giải phóng nô lệ cho dân tộc. Theo cái học, cái đọc quá ít ỏi của em, bài này 
nên được đăng ở một nơi trang trọng và có tính nghiên cứu hơn, vì nó như một phát hiện mới 
anh à. 

Cảm ơn anh lần nữa! 

NHĐ 

THƯ TRẦN XUÂN AN: 
13:46 Ngày 03 tháng 3 năm 2009, Tran Xuan An: 
Bạn Ngô Hữu Đoàn quý mến, 

Cảm ơn Ngô Hữu Đoàn. 

Đây là bài viết không có nhiều tư liệu, tư liệu có được lại “hóc” quá.  

Vì có những phát hiện mới, nên tôi mới gửi cho Đoàn để phổ biến rộng rãi, mặc dù nó cũng được 
đăng rồi, 3 phân đoạn cùng ý tứ trên Tạp chí điện tử CHIM VIỆT CÀNH NAM, tháng 01 HB9, và 
trọn bài mới viết lại, trên Tạp chí điện tử SÁCH HIẾM, hôm kia, ngày 01-3 HB9, hình như vậy… 

Quý mến, 
TXA. 
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7.  

txawriter said 

March 5, 2009 at 11:22 am  

THƯ CỦA NGƯỜI ĐỌC ĐỖ THÚY:  

Bai viet ve Ho Chi Minh 
Thứ Tư, 4 tháng 3, 2009 08:16 
Người gửi: 
Người gửi này đã có xác minh DomainKey 
“Do Thuy” 
Thêm người gửi vào Danh bạ 
Gửi: 
tranxuanan.writer@gmail.com, tranxuanan_vn@yahoo.com 

từ Do Thuy 
tới tranxuanan.writer@gmail.com, 
tranxuanan_vn@yahoo.com 

ngày 23:16 Ngày 04 tháng 3 năm 2009 
chủ đề Bai viet ve Ho Chi Minh 
được gửi bởi gmail.com 

Xin chào anh An 

Tôi mới đọc bài viết của anh đăng trên mạng sachhiem.net và muốn chia sẻ với anh một vài suy 
nghĩ xung quanh những thông tin gần đây về Hồ Chí Minh. 

Nói thật với anh, tôi cũng đã đọc nhiều tài liệu, hầu hết là từ hải ngoại, nói về những chuyện liên 
quan đến đời tư của Hồ Chủ tịch. Nhưng gần đây, lần đầu tiên tôi đọc về điều này từ một người 
được nuôi lớn lên và trưởng thành dưới chế độ này, đó là cuốn hồi ký của Nguyễn Đăng Mạnh 
(NĐM). Tìm hiểu thêm về tác giả, tôi mới biết ông đã từng viết nhiều sách giáo khoa, nghiên cứu 
về văn học Việt Nam, một điều làm tôi rất bất ngờ, rồi tôi đã hiểu tại sao học sinh ngày càng 
không thích học văn. Có thể nhận xét ngắn gọn về con người NĐM là “hợm hĩnh và vô trách 
nhiệm”. Hầu hết các tên tuổi lớn trong nền văn học Việt Nam đều bị ông chê bai, đầu tiên là đời 
tư, sau đó là kiến thức, rồi suy ra đến văn của họ. Một điều quan trọng hơn cả là những thông tin 
mà ông đưa ra để nói xấu người khác đều là qua miệng người khác, hoặc ông gắn nó vào mồm 
một ai đó. Đó không thể là tác phong làm việc của một nhà nghiên cứu, một nhà khoa học. Sau 
khi đọc xong cuốn hồi kí, tôi không thể không có ý nghĩ rằng phải chăng NDM sợ mình không 
được nổi tiếng bằng những người cùng thời và cả đàn em của ông, nên ông phải viết cái gì đó, 
cố để gây tiếng vang, kẻo mai chết đi sẽ không có ai nhớ đến những cuốn sách nhàn nhạt kia 
của ông. Cái này cũng giống như một cô gái mới lớn tuy gái nhưng lại muốn nổi tiếng bèn tung 
tin rằng đã ngủ với nhân vật này nhân vật kia, mượn mồm người nổi tiếng này chửi người nổi 
tiếng kia. 

Còn về Dương Thu Hương và cuốn “Đỉnh cao chói lọi”, tôi nghĩ cũng vậy thôi. Tất cả những điều 
mà DTH viết cũng chỉ toàn chuyện nghe lại từ ai đó, rồi kể lại bằng cái giọng đanh đá, chua ngoa 
nhất có thể. Chẳng hạn, DTH viết rất tệ về Trần Quốc Hoàn. Trong khi đó, tôi được biết vị bộ 
trưởng này là do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn. Cụ Hồ không thể dùng một người vô đạo 
đức như DTH đã vẽ ra, hoặc nghe lại từ đâu đó. Tóm lại, giống như Nguyễn Đăng Mạnh, Dương 
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Thu Hương cũng không vượt qua được cái bản ngã [tự ngã? – ct.] của mình, vẫn luẩn quẩn 
trong cái ước muốn được nổi tiếng của mấy cô cậu choai choai. 

Vì vậy, sẽ là phí lời nếu bàn thêm về hai người này. 

Quay lại những câu chuyện về đời tư của Hồ Chí Minh, tôi có suy nghĩ thế này: Liệu những gì mà 
Hồ Chí Minh đã làm cho đất nước này (cả khi sống lẫn khi đã mất) quan trọng hơn hay chuyện 
Người có vợ hay không có vợ quan trọng hơn. Và nếu (chỉ là nếu) Người đã từng có vợ, hay 
người yêu, và rồi vì muốn cống hiến trọn đời cho đất nước mà chuyện hôn nhân không vẹn toàn, 
thì bất kỳ ai, nếu còn một chút tình người, cũng phải nên coi đó là một hy sinh lớn của Người. 

Đôi lời tâm sự cùng anh, rất mong được hồi âm. 

Đỗ Thúy 

THƯ CỦA NGƯỜI CẦM BÚT TRẦN XUÂN AN: 

Kính gửi quý người đọc Đỗ Thúy ( dongocthuy@gmail.com ) 

Chắc hẳn quý người đọc Đỗ Thúy đã quá thông cảm đối với tình trạng im lặng, không bày tỏ chủ 
kiến hoặc chỉ phát biểu đôi dòng, một vài bài báo ngắn để đối phó theo kiểu “chiếu lệ”, qua loa, 
tránh đề cập trực tiếp, rõ nét về “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh” và tiểu thuyết “Đỉnh cao chói lọi” 
(của Dương Thu Hương), nhất là vấn đề đời tư của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, theo cách căn 
cứ vào “cáo trạng” (!) của hai tác giả này để phản biện. 

Quan trọng nhất là vấn đề đời tư nhân vật có tầm vóc chính trị và ảnh hưởng lớn trong thế kỉ XX. 
Tại sao tình hình chung là im lặng, “chiếu lệ”, qua loa? 

Thứ nhất, đại đa số người ta không rõ. 

Thứ hai, hầu hết người ta chờ thông báo chính thức của giới cấp có thẩm quyền cao nhất về 
chính trị và sử học. 

Thứ ba, về phía chính quyền, báo chí, giới bảo vệ pháp luật và quyền lợi công dân, người ta 
không muốn rơi vào quỷ kế của thế lực thù địch, vì cãi lại điều chúng bôi nhọ, xuyên tạc là mắc 
mưu chúng. Ở trường hợp khác với trường hợp nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh, thường là khó 
lòng chứng minh trước những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ. Vì thế, người ta chỉ có thể vận dụng 
pháp luật để truy tố về tội đưa ra “cáo trạng” (!) mà không có bằng chứng, nhân chứng có giá trị 
và tư cách pháp lí. Pháp luật quy định rõ: những cáo trạng kiểu ấy chỉ là vu cáo mà thôi. 

Thứ tư, đối với giới trí thức, người có quan tâm đến chính trị, sử học, người ta ít nhiều đều biết 
và biết khá rõ, có tư liệu, có suy luận trên cơ sở tư liệu hẳn hoi, nhưng không muốn chuốc họa 
vào thân. Nói đúng sự thật, theo nhận thức của mỗi người, cho dù theo hướng ca ngợi hay dung 
tục hóa, đều có thể dẫn đến nguy cơ chuốc họa ấy. Họa có thể đến từ nhiều phía, từ chính 
quyền trong nước nhưng cũng có thể từ các thế lực chống chế độ trong và ngoài nước. 

Tôi cũng vậy thôi, thuộc trường hơp thứ tư, nếu báo chí chính thống trong nước không đề cập 
đến. Thoạt đầu, tôi trực nhận và phỏng đoán thêm, hẳn đã đến lúc sự thật về đời tư Hồ Chí Minh 
được báo chí chính thống nói rõ, cụ thể, chi tiết. Như thế, tôi không muốn “chiếu lệ”, qua loa hoặc 
im lặng. Về giới cầm bút (và một người cầm cọ), tôi đã viết 3 bài ngắn, liên hoàn nhằm đưa ra 
chủ kiến của tôi (đã đăng trên tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam) (1). Nhưng cái chính vẫn là 
về Hồ Chí Minh. Về khía cạnh quan trọng này, tôi viết, có lẽ với động cơ chính là bởi tôi vốn thích 
dân chủ trong sử học, không muốn khía cạnh nào đó thuộc sử học cứ mãi bị chìm khuất đến nỗi 
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sai lạc về sau, khi hạn giải mật đã vượt qua quá lâu. Trong đó, tôi cũng đã mạnh dạn viết một 
cách ngắn gọn nhưng rất cụ thể về đời tư nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh (triển khai từ một chi tiết 
trong một tiểu thuyết, “Mùa hè bên sông”, tôi đã viết cách đây 12 năm). Quý người đọc Đỗ Thúy 
có thể tìm đọc. 

Bài mới đây nhất, tôi xoáy sâu vào vấn đề tôi cho là quan trọng nhất, như tôi vừa xác định ở 
dòng chữ trên, đã đăng trên tạp chí điện tử Sách Hiếm, và quý người đọc Đỗ Thúy cũng đọc rồi. 

Tôi tự biết giới hạn của mình, nhất là về tư liệu, trong những trang viết vừa nói đến. Thực tâm, tôi 
cũng muốn xới vấn đề lên để đọc được những thông tin từ những nguồn tin đáng tin cậy nhất với 
đầy đủ sử liệu có giá trị. Nhưng đến lúc này, sau năm ba tháng, từ khi “Hồi ký Nguyễn Đăng 
Mạnh” và tiểu thuyết “Đỉnh cao chói lọi” (của Dương Thu Hương) công bố, cảnh tượng sự-thật-
được-công-bố như trực nhận và phỏng đoán thoạt đầu, vẫn chưa diễn ra: Chưa có bài viết nào 
bàn cụ thể trên báo chí chính thống, chưa có thông báo chính thức nào của giới cấp có thẩm 
quyền cao nhất về chính trị và sử học. 

Có lẽ tôi đã bị “hố”, hụt hẫng chăng? 

Ở thư trả lời này, cho phép tôi không bàn đến vấn đề nào khác ngoài vấn đề đời tư Hồ Chí Minh 
bằng cách đi sâu vào điểm mà quý người đọc Đỗ Thúy đã đưa ra cuối thư gửi cho tôi. 

Quý người đọc Đỗ Thúy viết: “Quay lại những câu chuyện về đời tư của Hồ Chí Minh, tôi có suy 
nghĩ thế này: Liệu những gì mà Hồ Chí Minh đã làm cho đất nước này (cả khi sống lẫn khi đã 
mất) quan trọng hơn hay chuyện Người có vợ hay không có vợ quan trọng hơn. Và nếu (chỉ là 
nếu) Người đã từng có vợ, hay người yêu, và rồi vì muốn cống hiến trọn đời cho đất nước mà 
chuyện hôn nhân không vẹn toàn, thì bất kỳ ai, nếu còn một chút tình người, cũng phải nên coi 
đó là một hy sinh lớn của Người”. 

Thật ra, ý nhỏ thứ nhất trong đoạn thư cuối vừa trích lại, tôi đã khẳng định rồi: “Đánh giá một con 
người, căn cứ vào mức độ cống hiến của người ấy cho dân tộc và nhân loại, chứ không phải căn 
cứ vào sự bình thường hay không bình thường của bộ phận nào đó trong cơ thể”, có vợ hay 
không có vợ. Tôi đã đẫn chứng: Lý Thường Kiệt, Lê Văn Duyệt và Trịnh Công Sơn. Tôi cũng đã 
nhấn mạnh, nhân cách chính trị, nhân cách văn hóa, nhân cách sinh hoạt, ứng xử trong đời thật 
của Hồ Chí Minh là không thể xuyên tạc, bôi nhọ vì mọi người dân và toàn thế giới đã biết rõ. 

Về ý thứ hai của quý người đọc Đỗ Thúy trong đoạn thư vừa trích, tôi và rất nhiều người khác đã 
được đọc trên sách báo và cũng đã tiếp xúc với nhiều người có hoàn cảnh đời tư tương tự như 
vậy. Tâm lí của mọi người Việt Nam từ xưa đến nay, theo bảng giá trị văn hóa nghìn đời của dân 
tộc, đều ngợi ca những con người vì nước, vì dân, quên thân mình, quên gia đình, vợ con hay 
chồng con. Có nhiều người cưới vợ, lấy chồng trong 10 phút, có tổ chức chứng kiến, xác 
nhận, sống với nhau trong mươi ngày, vài tháng, rồi họ bịn rịn chia tay, vợ ở quê nhà (có 
thể đã mang thai, tiếp đó là mấy mươi năm nuôi con, chờ chồng), chồng lao vào kháng 
chiến, hoặc mỗi người đảm trách một công tác khác nhau (con được gửi cho cơ sở kháng 
chiến hay ông bà nội ngoại), mãi cho đến tuổi 50 hoặc cuối đời mới gặp lại nhau. Những 
đôi vợ chồng đó xứng đáng được ca ngợi và bao nhiêu là sách báo đã ca ngợi. Nhưng ở 
nhân vật Hồ Chí Minh, Người lại không thuộc vào trường hợp tuyệt đẹp, đẹp nhất, tuyệt 
đối lí tưởng theo nhân sinh quan nho giáo, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa như vậy. 
Người phải cam chịu theo số phận độc thân, mặc dù Người thành thật xem độc thân trọn 
đời là khuyết điểm thứ nhất trong đời Người. Đó là bất hạnh của Người. Đó cũng là bất hạnh 
của anh chị ruột của Người. Nhưng đó lại là cái may cho dân tộc và cả cho Người. Họ là 
những thánh nhân bẩm sinh. Về điều này, tôi đã viết: “Hồ Chí Minh là thánh nhân cần thiết phải 
xuất hiện [theo yêu cầu lịch sử -- ct.] trong tình hình đấu tranh cận - hiện đại, đặc biệt là đấu 
tranh về tôn giáo, ý thức hệ, trước các thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ ngày càng tinh vi, thâm độc”. 
Câu ấy hiểu theo quan điểm duy tâm, huyền học hay duy vật lịch sử và xét theo trường hợp đột 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 164PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 165 

biến gien trong di truyền học cũng được. Trong thực tế, cho đến nay, năm thứ 9 của thế kỉ 
XXI, Hồ Chí Minh và anh chị ruột của Người vẫn không có một ai là con cháu ruột của họ 
cả. Nếu có, ai đó đã chính thức, công khai nhìn nhận và được chứng nhận theo thủ tục 
giám định khoa học thực nghiệm, thủ tục hành chính. 

Tôi nghĩ quý người đọc Đỗ Thúy vì quá kính yêu nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh nên đã đem 
ước muốn của mình gán vào Người mà thôi. Nếu Hồ Chí Minh thuộc vào trường hợp tuyệt 
đẹp, đẹp nhất (không thể có trường hợp đẹp hơn, cao cả hơn), tuyệt đối lí tưởng (không có 
trường hợp nào lí tưởng, cao quý hơn) về đời sống vợ chồng, con cái, theo nhân sinh quan nho 
giáo (thứ yếu), nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa (chủ yếu), như trên đã đơn cử, thì còn gì 
bằng. Nhưng sự thật lịch sử là không như vậy, về khía cạnh đời tư của anh hùng dân tộc Hồ Chí 
Minh. Người ta thường nói, trong sử học, không có chữ “nếu”, mà chỉ có thể giả định như một thủ 
pháp hành văn để khẳng định sự thật đã diễn ra, không thể đem ý chí cá nhân hay tổ chức mà 
khiên cưỡng được.  

Tôi lặp lại, một lần nữa, như đã viết, đó là bất hạnh của Người, đó cũng là bất hạnh của anh chị 
ruột của Người, nhưng đó lại là cái may cho dân tộc và cả cho Người. Họ là những thánh nhân 
bẩm sinh. “Hồ Chí Minh là thánh nhân cần thiết phải xuất hiện [theo yêu cầu lịch sử -- ct.] trong 
tình hình đấu tranh cận - hiện đại, đặc biệt là đấu tranh về tôn giáo, ý thức hệ, trước các thủ đoạn 
xuyên tạc, bôi nhọ ngày càng tinh vi, thâm độc”. Những khía cạnh khác như về chính trị, các mặt 
đạo đức khác, kể cả trong sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ thường nhật, đã quá nhiều sách báo bàn 
đến, nhiều nhân chứng trong và ngoài nước chứng kiến, chúng ta có lẽ không cần phải khẳng 
định lại. Riêng về khía cạnh “không vợ con”, thánh nhân bẩm sinh này, có lẽ lịch sử sẽ tôn 
vinh Người, nhân dân thờ kính Người mà không gợn lên trong lòng một mảy may nghi ngờ 
nào hay có thể giả định một khả năng xấu nào về Người. Các nhân vật thánh thiêng trong 
tôn giáo như Đức Phật, Đức Mẹ, Khổng Tử… vẫn còn ẩn số tiêu cực, nếu tâm ai đó đôi khi 
tai quái “giả định” ra. Hồ Chí Minh không thể có ẩn số tiêu cực đó, vì Người là thánh nhân 
bẩm sinh.  

Chủ kiến của tôi về khía cạnh này hình thành từ những tư liệu tôi đã có được và đã tự thẩm định 
lại. Nhưng tôi tự biết mình không phải là người có đầy đủ tư liệu đến mức không ai có thể phản 
bác được. 

Chúng ta phải chờ đợi thông báo chính thức của giới cấp có thẩm quyền cao nhất về chính trị và 
sử học, đặc biệt là giới sử học, với đầy đủ tư liệu xác thực, kể cả nhân chứng đáng tin cậy nhất, 
trước khi họ qua đời… Tôi nghĩ các nhà chính trị có thẩm quyền cao nhất, dân chủ nhất, hẳn 
phải dành cho các nhà sử học quyền công khai và chính thức công bố về điều này, kể cả quyền 
họ được mời nhân chứng công khai viết, phát biểu. Chẳng lẽ giới sử học hiện nay không đủ 
quyền bằng các sử thần phong kiến sao! 

Xin đừng để lại một dấu hỏi về anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh, dù chỉ là dấu hỏi về đời tư ở khía 
cạnh sinh dục. 

Xin thành thật cảm ơn quý người đọc Đỗ Thúy. 

Trân trọng, 
Trần Xuân An 
8: — 11: ngày 05-3 HB9 
15: 00, có sửa chữa vài chữ. 
_____________________ 

(1) Cũng có thể xem tại đây:  

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-12 
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THƯỞNG NGOẠN, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VĂN CHƯƠNG LÀ ĐỂ CÙNG NHÀ CẦM BÚT 
CHÂN CHÍNH VƯƠN TỚI CHÂN THIỆN MĨ VÀ CÙNG NHẮC NHAU LUÔN LUÔN NUÔI 
DƯỠNG KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI ẤY. TRONG CHIỀU HƯỚNG ĐÓ, MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ 
THỂ MỖI NGÀY MỘT TIẾN GẦN ĐẾN CHÂN THIỆN MĨ HƠN. 

BẢN THÂN NHÀ CẦM BÚT KHÔNG PHẢI LÀ HIỆN THÂN CỦA CHÂN THIỆN MĨ. 

Trần Xuân An, 19-12 HB8 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN & CÔNG NGHỆ LÀM GIÀU ĐẸP PHẦN XÁC (DÂN GIÀU NƯỚC 
MẠNH). 

KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN, ĐẶC BIỆT LÀ VĂN, SỬ, TRIẾT, GIÚP NÂNG CAO PHẦN 
HỒN (TÂM HỒN, TƯ TƯỞNG CỦA MỖI CÔNG DÂN VÀ CẢ DÂN TỘC). 

PHẢI HỌC VĂN, SỬ, TRIẾT ĐỂ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN NẠN CHIẾN TRANH, 
HẬU CHIẾN, HẬU THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, TỰ GIẢI PHÓNG KHỎI BỆNH SÙNG NGOẠI, 
NÔ LỆ TƯ TƯỞNG NGOẠI LAI TỪ XƯA ĐẾN NAY, NHẤT LÀ TRƯỚC SỰ XÂM THỰC VĂN 
HÓA TRONG THỜI “HỘI NHẬP” ĐANG DIỄN RA. 

KHÔNG THÍCH VĂN, SỬ, TRIẾT HIỆN TẠI, LẠI CÀNG PHẢI HỌC ĐỂ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO 
MỚI TRÊN CĂN BẢN TÔN TRỌNG SỰ THẬT LỊCH SỬ, PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ THUẦN 
VIỆT VÀ VIỆT HÓA TRUYỀN THỐNG Ở TẦM CAO MỚI, ĐỒNG THỜI PHÊ PHÁN NHỮNG CÁI 
CŨ, LẠC HẬU, SUY ĐỒI, LAI CĂNG. 

THẬT KINH NGẠC, ĐÁNG SỢ BIẾT BAO KHI CÓ NHỮNG AI ĐÓ CHÈN ÉP HOẶC XÚI DẠI 
LỚP TRẺ XA LÁNH, BỎ BÊ VIỆC ĐỌC SÁCH, HỌC TẬP VĂN, SỬ, TRIẾT. 

WebTgTXA., 09-03 HB9  

8.  

txa said 

March 7, 2009 at 5:45 am  

Báo SGGP online: 
VĂN HÓA VĂN NGHỆ 
Hướng vào những vấn đề hệ trọng của văn học nghệ thuật 
Thứ năm, 05/03/2009, 01:14 (GMT+7) 

Trích phát biểu của đồng chí TÔ HUY RỨA (ảnh) tại Kỳ họp thứ V của Hội đồng Lý luận, phê 
bình văn học, nghệ thuật Trung ương (nhiệm kỳ Đại hội X) 
http : // www . sggp . org . vn / vanhoavannghe / 2009 / 3 / 183018 / 

“… Về vấn đề triển khai cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ 
thuật, các đồng chí sẽ nghe và thảo luận để xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 
213 của Ban Bí thư về vấn đề quan trọng này. Lúc này, cùng với nhiệm vụ xây dựng, cuộc đấu 
tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật đang là vấn đề bức xúc, nóng bỏng. Cần phê 
phán mạnh mẽ các khuynh hướng như: hạ bệ thần tượng, nói xấu chế độ và lãnh đạo của các 
thế lực thù địch và những người vô tình hay cố ý a dua, làm theo….”. 
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Cũng có thể xem: Báo điện tử ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM: 
http : // www . cpv . org . vn / print _ preview . asp ?id = BT 430959441 
Ngày 4/3/2009. Cập nhật lúc 16h 33′ 

“… Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị…” (như trên) 

0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0==0 

Tự viết châm ngôn cho bản thân: 

HẠ BỆ THẦN TƯỢNG (ANH HÙNG DÂN TỘC) LÀ U MÊ, VONG BẢN, PHẢN QUỐC.  

TUY NHIÊN, RẤT NÊN SƯU TẦM TƯ LIỆU, NGHIÊN CỨU, NHẰM CUNG CẤP CƠ SỞ KHOA 
HỌC CHO VIỆC TÔN VINH NHÂN VẬT LỊCH SỬ ĐÃ CÓ CÔNG VỚI DÂN, VỚI NƯỚC, 
CHỐNG NGOẠI XÂM VŨ TRANG, CHỐNG NGOẠI XÂM VĂN HÓA, VÀ ĐÃ TRỞ THÀNH ANH 
HÙNG DÂN TỘC, ĐỂ SỰ TÔN VINH ẤY KHÔNG PHẢI MÙ QUÁNG, CUỒNG TÍN. 

Trần Xuân An 

05:43, 07-03 HB9 ( 2009 ) 

WEBTGTXA. DỨT KHOÁT ĐÓNG LẠI ĐỀ MỤC NÀY. NẾU CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG HỮU 
TRÁCH NHẬN THẤY CẦN PHẢI XÓA BỎ, XIN VUI LÒNG TRỰC TIẾP THÔNG BÁO CHÍNH 
THỨC, MINH BẠCH CHO TÔI RÕ. TÔI SẼ XÓA BỎ NGAY, KHÔNG CHẦN CHỪ. 

9.  

txawriter said 

March 8, 2009 at 6:40 pm  

TRẢ LỜI ÔNG TRẦN LIÊNG VỀ LỜI GIỚI THIỆU TRÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ “SÁCH HIẾM” 
(Theo thư hỏi ngày 07-03 HB9 [ 2009 ]): 

Nguyên văn “Lời giới thiệu” ấy như sau: 

“LTS: Tác giả Trần Xuân An thường biên soạn, khảo cứu, phản bác & tập hợp một số bài nghiên 
cứu, các bản phiên dịch của các nhà cầm bút khác. Ông nói, lập trường và quan điểm dân tộc 
thuần túy luôn luôn là phương châm của ông với ý thức rõ rệt trong các sáng tác hay biên khảo 
về bất cứ đề tài nào. Nhiều đề tài trong 30 đề tài đăng trong website của ông rất có tầm cỡ trong 
lãnh vực chính trị, lịch sử và học thuật. Mục đích của ông là sáng tạo một hệ tư tưởng mới, gạt bỏ 
những yếu tố ngoại lai, nhục quốc thể, khiến cả dân tộc đã hao tổn biết bao xương máu.  

Tác giả Trần Xuân An minh thị bài viết này để phản biện lại 2 cuốn sách của GS. Nguyễn Đăng 
Mạnh (”Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh”) và của nhà văn Dương Thu Hương (”Đỉnh cao chói lọi”). Nếu 
bạn đọc có ý kiến về bài viết này, xin gửi thẳng đến tác giả ở địa chỉ như đã ghi trên (SH [Sách 
Hiếm -- ct.])”. 

Kính gửi ông Trần Liêng quý mến, 
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Tôi xin được trả lời như sau: 

I. Thật ra, tôi chỉ tập hợp thêm một số bài viết, bản phiên dịch của các nhà nghiên cứu khác trong 
2 cuốn (và chỉ ở trong 2 cuốn này mà thôi): 1) Dạng đọc và bình chú ở cuốn “Nguyễn Văn Tường 
(1824-1886), một người trung nghĩa” (Nxb. Thanh Niên, 2006); 2) Dạng bản phiên dịch, dạng bài 
khảo luận nguyên văn, toàn văn nhưng có thêm chú thích, bị chú của tôi ở cuối bài hoặc có thêm 
bản dịch vần, bản biên dịch (bản dịch biên soạn) của tôi, sau mỗi bản dịch, ở cuốn “Thơ Nguyễn 
Văn Tường (1824-1886) – Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng” (Nxb. Thanh Niên, 
2008)… 

II. Lập trường và quan điểm dân tộc thuần túy của tôi không cực đoan, mà luôn luôn biết tiếp thu 
tinh hoa tất cả các nguồn văn hóa của nhân loại (chủ yếu là các giáo thuyết, học thuyết lớn). Tuy 
nhiên, điều tôi luôn tâm niệm là, tất cả tinh hoa nhân loại ấy phải được tiếp biến, Việt hóa. Mặc 
dù chúng ta vẫn ghi rõ xuất xứ của mỗi giá trị văn hóa, dân tộc chúng ta tiếp biến, Việt hóa, 
nhưng chúng cần được và phải được tiếp thu với ý thức loại bỏ bớt, sáng tạo thêm, Việt hóa thật 
nhuần nhị. Tôi muốn góp phần sáng tạo nên một hệ tư tưởng Việt Nam mới, trên căn bản chủ 
yếu là các giá trị truyền thống và hiện đại thuần Việt cùng những yếu tố Việt hóa mới ấy. Mục 
đích là để các thế hệ mai sau có thể tự hào về dân tộc Việt Nam, không phải mang mặc cảm tự ti 
về “bệnh sùng ngoại”, “bệnh bê nguyên xi”…  

III. Không kể những các tập thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn liên hoàn, tiểu sử biên niên, truyện - sử 
kí - khảo cứu tư liệu lịch sử v.v… (21 cuốn sách trước tháng 3-2005) và các bài báo nhỏ, mà chỉ 
kể những bài nghiên cứu, khảo luận công phu, thì cũng ngần ấy: Khoảng ba mươi (30) bài (hay 
quen gọi là 30 “đề tài”). Thật ra, tôi cũng chưa đếm lại. Xin xem tại đây: TOÀN BỘ TÁC PHẨM 
TRẦN XUÂN AN TRÊN GOOGLE PAGE CREATOR (21/24 tác phẩm sáng tác, biên soạn, 
nghiên cứu đã cố định):  

Bấm vào dòng chữ link-hóa này , hoặc: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan  

Mọi lời ngắn gọn, cho dù hết sức trân trọng, của bất kì ai cũng đều có thể thiếu sót, không đầy 
đủ.  

Thành thật cảm ơn ông đã gửi thư thăm hỏi và nêu thắc mắc… 

Kính chúc ông luôn mạnh khỏe. 

Trân trọng, 
Kính thư, 
Trần Xuân An 
18:32, ngày 08-03 HB9 ( 2009 ) 

___________________________________________________ 

12-03 HB9: 

Thư trả lời ông Trần Liêng đã được gửi Tạp chí điện tử Sách Hiếm qua Gmail, lúc 09:18, 
ngày 10 tháng 3 năm 2009 và qua Yahoo Mail, lúc 19:25 ngày 11 tháng 3 năm 2009, để 
được đăng tải, tránh những ngộ nhận đáng tiếc. 

15-3 HB9: 
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Kính mời ông Trần Liêng và quý người đọc xem nguyên văn thư trả lời ( 08-3 HB9 ) trên 
Tạp chí điện tử Sách Hiếm: 

http://sachhiem.net/LICHSU/TranXuanAn_3.php  

hoặc: 

http://sachhiem.net/LICHSU/TranXuanAn.php 

10.  

txa said 

April 5, 2009 at 5:57 pm  

Nhà văn Sơn Tùng: “Nếu không làm được phúc thì đừng gieo hoạ” (4/1/2009 11:01:24 AM) :  

http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=28&SCat=&Id=1194 

Mây ôm núi núi ôm mây, 
Lòng sông sạch chẳng mảy may bụi hồng; 
Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong, 
Trông về cố quốc chạnh lòng nhớ ai 

– (Bản dịch của T.Lan, một bút danh của Bác Hồ) – 

“… tôi muốn nhắc đến câu nói trứ danh của Nhà tư tưởng Pháp Jean-Jacques Rousseau từ thế 
kỷ XVIII: “Những tâm hồn thấp kém không thể hiểu được các bậc vĩ nhân. Cũng như 
những tên nô lệ chỉ biết nhe răng cười khi nghe hai tiếng Tự do”.” 

_________________________________________________ 

Về “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương: 

Tiểu luận nguyên tác tiếng Pháp của Janine Gillon, do Cao Việt Dũng dịch ra tiếng Việt 

BBC Vietnamese, 10:07 GMT - Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009  

“… quả thực câu chuyện nói về - thật là lớn lao! - mối quan hệ đam mê mà “Chủ tịch” (tên thật 
của ông ta không bao giờ được nói rõ, nhưng ngay cả độc giả thiếu hiểu biết cũng không vướng 
phải chút nghi ngờ nào) hẳn đã từng có với một người phụ nữ trẻ và xinh đẹp, trong những năm 
50… [...] … trên thực tế điều này thuộc về một tập hợp những lời đồn đại mà tất cả những 
ai viết tiểu sử về Hồ Chí Minh đều đã nói đến từ rất lâu, đồng thời cũng nói rõ rằng không 
có một bằng chứng nghiêm túc nào cho phép khẳng định các tin đồn ấy…”.  

– Bà Janine Gillon, Phó giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu Việt Nam (CIDVietnam) – 

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x= 

THỬ CÓ MỘT PHẢN HỒI NHỎ 
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TXA. 

Sau khi đọc bài phỏng vấn nhà văn Sơn Tùng, “Nếu không được phúc thì đừng gieo họa” 
(phongdiep-net) (*), tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về bài thơ “Tân xuất ngục, học đăng sơn”, bản dịch ra 
tiếng Việt với thể lục bát, được đề cập trong bài phỏng vấn ấy. Mặc dù chỉ biết cảm nhận, tra cứu 
thơ chữ Hán, chứ không rành chữ Hán (link [**]), tôi vẫn mở trang sách cũ, đọc lại:  

TÂN XUẤT NGỤC, HỌC ĐĂNG SƠN 

Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân 
Giang tâm như kính tĩnh vô trần 
Bồi hồi độc bộ Tây Phong lĩnh 
Dao vọng Nam thiên, ức cố nhân 

MỚI RA TÙ, TẬP LEO NÚI 

Mây ôm dãy núi, dãy núi ôm mây 
Lòng sông như tấm gương không chút bụi mờ 
Một mình ta dạo bước trên đỉnh núi Tây phong, trong dạ bồi hồi 
Nhìn về phía trời Nam xa xăm, nhớ người bạn cũ. 

MỚI RA TÙ, TẬP LEO NÚI 

Núi ấp ôm mây, mây ấp núi 
Lòng sông gương sáng bụi không mờ 
Bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh 
Trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa. 

(Thơ Bác Hồ, Nxb. Văn học giải phóng, 1975, tr. 47) 

1   

2   

  

4   

5   

( http : // sager-pc. cs. Nyu. edu / ~huesoft / tulieu / ntnk. htm ) 

Xin vô phép, mạo muội điều chỉnh lại bản dịch của T. Lan (HCM.) cho thật sát nghĩa và đúng tinh 
thần bài thơ:  

MỚI RA TÙ, TẬP LEO NÚI 

Mây ôm dãy núi, núi ôm mây 
Lòng sông như gương, trong sạch, không bụi 
Bồi hồi, một mình dạo bước trên đỉnh núi Tây Phong 
Xa xăm trông trời Nam, nhớ người cũ 
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MỚI RA TÙ, TẬP LEO NÚI 

Mây ôm, dãy núi ôm mây 
Gương sông sạch chẳng mảy may bụi hồng 
Bùi ngùi dạo đỉnh Tây Phong 
Trông vời cố quốc, nhớ lòng bạn xa. 

Nếu cách hiểu của nhà văn Sơn Tùng là về tình yêu nam nữ, thì đây lại về tình đồng chí cách 
mạng: 

Rất cần thiết phải nhấn mạnh hai chữ “trùng sơn” (dãy núi) để thấy cả hai câu thứ nhất và thứ 
hai là tả cảnh, nhưng đồng thời cũng là một ẩn dụ, thể hiện lòng mong ước phút giây gặp lại, 
Bác Hồ cùng các đồng chí vốn thân cận ôm chầm lấy nhau, như mây trắng ôm chầm lấy các 
ngọn núi đứng liền nhau và các ngọn núi ấy cũng ôm chầm mây trắng; tình cảm của họ như 
lòng sông không chút bụi bặm quyền lợi (“bụi hồng”). Hai chữ “cố nhân”, nguyên nghĩa là “người 
cũ” (người vốn thân quen từ trước), có lẽ phải dịch là “bạn xa” (bạn đang xa cách) . 

Sau khi sáng tác bằng chữ Hán, tự dịch ra tiếng Việt mẹ đẻ, vẫn bị câu thúc bởi vần luật, thể 
điệu, nên có lắm khi không thể toát hết tinh thần, ngữ nghĩa. Đó cũng là tình trạng chung của các 
nhà thơ song ngữ, như trường hợp Nguyễn Khuyến, ở một số bài nào đó. 

14:30, 06-4 HB9 ( 2009 ) 
TXA. 
__________________ 

(*) Bài phỏng vấn do nhóm phóng viên Tuần báo Văn Nghệ thực hiện (Hà Nội, 15-3-2009): 
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6946  

14:30, 06-4 HB9 ( 2009 ) 
WebTgTXA. 

(**) 14-4 HB9: http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tho_nvt-vnvcnthvttuong_18.htm 

_____________________________ 

Bài phản hồi nhỏ này đã đăng trên điểm mạng toàn cầu Phong Điệp: 
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6984  

_____________________________ 

07-4 HB9: Câu thứ 3 có thể dịch sát nghĩa hơn: “Bùi ngùi lẻ bước đỉnh Phong“ (”Bồi hồi độc bộ 
Tây Phong lĩnh“). 

______________________________ 

08-4 HB9: 

MỚI RA TÙ, TẬP LEO NÚI 

Dãy núi ôm mây, mây khoác (*) núi 
Lòng sông gương sáng bụi không nhòa 
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Bồi hồi, Phong Lĩnh mình ta dạo (Đỉnh Phong, lẻ bước bồi hồi dạo) 
Trông lại trời Nam, nhớ bạn xa. 

(Đề xuất điều chỉnh bản dịch của Nam Trân [?]) 

—————– 
(*) Có lẽ nên dùng chữ VỖ để thay chữ KHOÁC (quàng, choàng): Dãy núi ôm mây, mây VỖ núi 

WebTgTXA. ( 12-4 HB9 ) 

11.  

txawriter said 

April 12, 2009 at 3:11 pm  

Tham khảo: 
Tạp chí Hán Nôm, số 1-2001: 

http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/0101v.htm  

NHỮNG ĐIỀU TA CHƯA BIẾT VỀ 
NGỤC TRUNG NHẬT KÝ CŨNG NHƯ VỀ 
QUÁ TRÌNH DỊCH THƠ NGỤC TRUNG NHẬT KÝ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

TRẦN ĐẮC THỌ 

Nhân một dịp được đi nghỉ ở Quảng Ninh ba tuần lễ, có nhiều thì giờ nhàn rỗi, tôi đã sang Hòn 
Gai tìm mua sách báo về đọc, trong số đó có cuốn Nhật ký trong tù (NKTT) của Bác Hồ, tái bản 
năm 1983. Tôi có quyển NKTT in lần đầu tiên năm 1960, nhưng vẫn mua quyển vừa nói để xem 
có gì khác trước, vì tôi có bản chụp nguyên tác của Bác Hồ với tiêu đề Ngục trung nhật ký 
(NTNK), tôi đã đọc kỹ và khi đem đối chiếu với bản dịch, tôi có những thắc mắc mà mãi đến nay 
vẫn chưa được giải đáp. May ở thư viện nhà nghỉ có bản in năm 1960, nên việc so sánh cũng 
thuận tiện. 

Nhân tu chính các bản dịch của các Nhà xuất bản mà có nhiều người có ý kiến, tôi đã xem lại 
bản dịch đầu tiên của Nhà xuất bản Văn hóa phát hành vào dịp kỷ niệm Bác Hồ tròn 70 tuổi (19-
5-1960). Lần phát hành ấy, bản dịch chỉ có 114 bài (kể cả 1 bài không có trong NTNK là bài Mới 
ra tù tập leo núi). So với nguyên tác 133 bài, lần xuất bản năm 1960 đã để lại 20 bài không dịch. 

Kể từ năm 1960, hàng triệu bản đã được ấn hành để dùng trong các trường Phổ thông 
trung học và Đại học, song nội dung vẫn sử dụng bản dịch năm 1960 nên vẫn còn những 
chỗ thiếu, chỗ dịch sai… thậm chí có chỗ còn sửa văn của Bác. Đó là một điều không thể 
chấp nhận về mặt văn bản học. Bản năm 1983 có dịch thêm mấy bài, song các bài đã dịch từ 
năm 1960 hầu như vẫn giữ nguyên như cũ. 

Có lần tôi đã tìm hỏi đồng chí Vũ Kỳ là Bí thư của Bác Hồ (Theo quy định, đồng chí Vũ Kỳ có 
nhiệm vụ nhận những công văn, giấy tờ, kể cả thư riêng gửi lên Bác và khi Bác trả lời cũng do 
Văn phòng đồng chí Vũ Kỳ vào sổ, nhập phong bì chuyển đi). Đồng chí Vũ Kỳ cho tôi biết: “[đồng 
chí] không hề nhận được giấy tờ của ai xin ý kiến sửa đổi thơ Bác”, và tất nhiên cũng không có 
hồi âm của Bác chuyển qua đồng chí Vũ Kỳ. Duy, khoảng đầu năm 1960, Văn phòng Phủ Chủ 
tịch có nhận được bản thảo tập NKTT đã được dịch ra thơ quốc văn với đề nghị “Bác xem 
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và cho ý kiến”. Đồng chí Vũ Kỳ vội mang trình với Bác, Bác không xem và bảo: “Chú đọc 
cho Bác nghe mấy bài”. Đồng chí Vũ Kỳ mở tình cờ mấy trang và đọc cho Bác nghe. Được 
3 bài, Bác ra hiệu ngừng và nói: “Chú trả lại ngay cho nơi gửi” và nói; “Thơ các chú dịch 
hay hơn thơ Bác”. (Lời đồng chí Vũ Kỳ, có được ghi âm). 

Tôi nghĩ tìm hiểu được Bác Hồ viết nhật ký như thế nào và số phận tập Nhật ký đã lênh đênh ra 
sao cũng là một điều bổ ích và lý thú. 

Tháng 9 năm 1996, trong cuộc họp Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ủy ban Hành chính Bắc Bộ 
(1946 - 1996) có các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Xiển… dự, tôi được 
gặp cụ Hồ Đức Thành(1). Cụ Thành năm ấy đã 85 tuổi, từng làm Biện sự xứ ở Long Châu 
(Trung Quốc) để giúp các tổ chức cách mạng Việt Nam cuối những năm 30, đầu những năm 40 
thế kỷ này khi cần liên hệ với chính quyền của Tưởng Giới Thạch. Công khai, cụ còn đi dạy chữ 
Hán cho học sinh Trung Quốc để lấy tiền hoạt động. 

Mùa hè năm 1943, cụ đã về Lam Sơn (Cao Bằng) gặp đồng chí Lã tức Bắc Vọng, tức Hoàng 
Đức Thạc là Bí thư Liên tỉnh ủy Cao - Bắc – Lạng. Cụ đã báo cáo tình hình công tác của mình ở 
Long Châu, được đồng chí Lã cho nghe tình hình trong nước, giao cho một số nhiệm vụ, trong 
đó có việc “bằng mọi cách tìm ra tung tích Ông Cụ (Bác Hồ); Kết quả ra sao, báo tin về nước 
ngay”. (ở nhà lúc ấy, nghe phải một nguồn tin thất thiệt cho là Bác Hồ không còn nữa, nên ai 
cũng lo lắng, bán tín bán nghi). 

Trở lại Long Châu, cụ Hồ Đức Thành vội đến tìm hiểu ở các nhà chức trách Trung Hoa dân 
quốc, song không ai biết tin gì (Lúc này, Bác Hồ của chúng ta đang trên đường bị “đệ giải” loanh 
quanh hết huyện này sang huyện khác của tỉnh Quảng Tây, nên không ai rõ tung tích). Mãi đến 
đầu trung tuần tháng 9 năm 1943, họ mới cho biết Hồ Chí Minh đã được trả lại tự do tại Liễu 
Châu. Cụ Hồ Đức Thành vội thu xếp đi Liễu Châu ngay và đã được gặp Bác Hồ ở Hợp tác xã 
của Đệ tứ Chiến khu do Trương Phát Khuê làm Tư lệnh. 

Như vậy, cụ Hồ Đức Thành được gặp Bác Hồ vào khoảng cuối trung tuần tháng 9 năm 1943 sau 
khi Bác Hồ được trả tự do độ 9, 10 ngày và là một trong số ít người được gặp lại Bác sớm nhất, 
sau khi Bác ra tù. Bác Hồ, theo lời cụ Hồ Đức Thành, lúc ấy rất yếu, đi không vững. Bác được họ 
bố trí cho ở ngay trong Hợp tác xã quân đội (giống như kiểu các “căng tin” của ta thời bao cấp, 
có tổ chức bán cơm bữa cho ai muốn dùng). Bác Hồ được hưởng chế độ ưu đãi, nên có lúc ngồi 
ăn chung với các sĩ quan của Tướng Trương Phát Khuê(2). 

Đồng chí Hồ Đức Thành với cương vị là Biện sự xứ, hằng ngày được vào Hợp tác xã gặp Bác 
Hồ, có khi ở lại cả ngày. Chuyến ấy, đồng chí Hồ Đức Thành ở lại Liễu Châu khoảng 20 ngày. 
Đồng chí báo cáo với Bác Hồ tình hình công tác ở Long Châu, nghe Bác Hồ giảng giải, phân tích 
những điều chưa hiểu rõ hoặc làm chưa tốt trong công tác Cách mạng ở hải ngoại, nghe Bác 
nhận xét về một số nhân vật Trung Hoa dân quốc ở Quảng Tây, về các hoạt động của Nguyễn 
Hải Thần, Nguyễn Tường Tam… Được độ hai tuần lễ, câu chuyện vãn dần. Căn buồng của Bác 
Hồ chỉ rộng hơn 10 mét vuông, có kê một giường gỗ không đến nỗi hẹp lắm, một bàn nhỏ và một 
ghế gỗ. Một bận đồng chí Hồ Đức Thành và Bác Hồ cùng nằm trên giường nhìn lên trần nhà, đột 
nhiên Bác hỏi Hồ Đức Thành: “Chú có đếm được số ngói trên trần không?” Hồ Đức Thành nhìn 
kỹ lại rồi đáp: “Thưa Cụ, tôi chịu”. Bác Hồ liền nói: “Thế mà tôi đếm được đấy; tôi chia mái ngói ra 
từng ô nhỏ rồi đếm, nhân lên và cộng lại”. 
Có lần, Bác hỏi Hồ Đức Thành: “Chú có làm thơ không?” - “Thưa Cụ có”, đồng chí Hồ Đức 
Thành đáp. 

- “Chú đọc tôi nghe một bài!” - Hồ Đức Thành dè dặt thưa: “Thưa Cụ, bài này tôi mới làm, chưa 
được hoàn chỉnh, xin Cụ phủ chính cho ạ!” Rồi Hồ Đức Thành đọc: 
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THĂM BÁC VỪA THOÁT NẠN 
Nhớ Bác những ngày tại Liễu Châu, 
Ra tù mươi bữa khóc ôm nhau! 
Thân hình gầy guộc đi không vững, 
Mái tóc lưa thưa lại lở đầu. 
Đôi mắt lung linh ngời ánh sáng, 
Từng lời ấm ấp đậm tình sâu. 
Gông cùm, xiềng xích không lay chuyển, 
Quyết dựng cơ đồ, chí vút cao!  

- “Hừ ! chú này thật đa sự !” Bác nói, rồi chuyển ngay sang chuyện khác. 

Chính ở thời điểm này, một buổi sáng, Bác Hồ đã cho đồng chí Hồ Đức Thành xem tập Ngục 
trung nhật ký. Nó được đóng bằng những tờ giấy báo cắt ra khâu lại, chữ được viết bằng bút 
máy, khổ giấy to hơn quyển NTNK bằng giấy bản, hiện lưu trữ ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. 
Xét về mặt văn bản học, quyển mà đồng chí Hồ Đức Thành xem mới đích thực là chính 
bản; bản lưu trữ hiện nay ở Bảo tàng Cách mạng Việt Nam chỉ là á bản. Theo lời cụ Thành, 
khi chép lại, Bác Hồ có sửa. Chẳng hạn, bài Khai quyển, bài mở đầu tập NTNK đã được Bác 
Hồ viết như sau ở chính bản:  

KHAI QUYỂN 
Lão phu bản bất sính ngâm thi, 
Nhân vị ngục trung vô sở vi. 
Liêu tá ngâm thi ma tuế nguyệt , 
Ngâm thi đẳng đãi tự do thì. 
Bác Hồ khi chép lại, đã sửa thành: 
Lão phu nguyên bất ái ngâm thi, 
Nhân vị tù trung vô sở vi. 
Liêu tá ngâm thi tiêu vĩnh nhật, 
Thả ngâm thả đãi tự do thì. 

Bác Hồ lại cho các đồng chí Hồ Đức Thành biết: bài Vấn thoại, bài thứ 10 trong tập NTNK, được 
làm sau khi Bác bị Vương Chi Ngũ(3) chất vấn: “Anh sang Trung Quốc liên lạc với Hán gian hay 
với Nhật Bản?” Bác đáp: “Tôi là người bị bắt, song tôi có nhân cách của tôi, anh hỏi thế, tôi 
không trả lời”. Chúng bàn với nhau định mang Bác ra tra tấn. Có tên đã nêu ý kiến: “Tra tấn cũng 
không khai thác được gì đâu. Chi bằng giải lên cấp trên lĩnh thưởng!”. Nghe cụ Thành kể đến 
đây, người viết bài này mới rõ lý do Bác Hồ viết đầu đề bài thơ là “Vấn thoại” (Hỏi chuyện) mà 
không phải là “Vấn cung” vì Bác không chịu nhận mình là kẻ có tội, nên không có gì để cung 
khai; Bác chỉ một mực cho mình là kẻ bị bắt oan. 

Đọc hết tập NTNK, cụ Thành có hỏi Bác Hồ vì sao ở bìa tập nhật ký lại ghi: 29.8.1932 - 
10.9.1933. Bác đáp: “Mình muốn đánh lạc hướng, ai hiểu thế nào thì hiểu”. 

Nhân tiện tôi có hỏi cụ Thành về việc có người cho rằng trong NTNK, Bác Hồ đã viết sai chính tả 
nhiều chữ. Bác Hồ thường viết chữ ( ngã: ta) và ( dục: muốn) là 2 chữ không có trong tự điển 
thông dụng hiện nay. Cụ Thành nói: “Bậy nào ! ở Trung Quốc, chỉ trong các giấy tờ Nhà nước 
hay trong sách dùng cho học sinh mới bắt buộc phải viết nghiêm chỉnh, ngang bằng sổ ngay (trừ 
những chữ đã được thay bằng giản thể do Bộ giáo dục quy định). Bình thường viết cho nhau, 
người ta có quyền viết tắt gọi là “tỉnh bút” (         ). Riêng về chữ “ngã” Bác viết “ ” là một kiểu chữ 
thảo dùng trong dân dã, nhất là ở hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây là nơi Bác có thời kỳ dài 
hoạt động Cách mạng, nên không có tự điển thông dụng nào ghi. Bác Hồ viết nhật ký riêng của 
mình, dùng lối “tỉnh bút” là dĩ nhiên. Trong Trung văn có những chữ nhiều đến trên 30 nét, ai mà 
nhớ nổi được. Ngay người Trung Quốc có học vấn cao, vẫn phải tra tự điển đối với những chữ 
nhiều nét hoặc dễ lẫn lộn giữa chữ này chữ kia. Kiểu như ở bên ta, nhiều lúc ta băn khoăn không 
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biết nên viết thế nào cho phải các phụ âm “d”, “gi”, “r”, “s”, “x”, lại phải tra tự điển, mà chữ Quốc 
ngữ của ta còn đơn giản hơn chữ Trung Quốc nhiều. 

Khi về Pác Bó(4), Bác Hồ đã gửi quyển NTNK cho một nhà cơ sở mà không mang theo vào 
hang, vì sợ giấy bản không chịu được hơi ẩm trong hang. Cơ quan lúc ấy lại đổi chỗ ở luôn nên 
sau đó, Bác quên bẵng nơi gửi. Chính đồng chí Hồ Viết Thắng, người đồng hương với Bác Hồ, 
có thời là Bộ trưởng, là Phó Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch Nhà nước đã phát hiện ra tập nhật ký 
này và chính tay đồng chí Hồ Viết Thắng đã trao nó lại cho Bác. Đồng chí Hồ Viết Thắng còn nhớ 
khi nhận được tập nhật ký, Bác đã nói: “Mình cứ tưởng quyển này đã bị mất rồi, may lại tìm thấy” 
(Phát biểu của đồng chí Hồ Viết Thắng, có được ghi âm). 

Có một điều chúng ta không ngờ: Bác đã cho đưa quyển NTNK vào phòng lưu trữ của Văn 
phòng Trung ương Đảng. 

Mọi chuyện chìm vào quên lãng. Chúng ta không biết số phận tập NTNK sẽ ra sao nếu không có 
những sự việc sau đây: Đồng chí Hùng, người giữ Phòng lưu trữ lại không biết chữ Hán và khi 
gửi tập nhật ký vào, cũng không ai nói về lai lịch tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên đồng 
chí Hùng xếp vào một góc phòng lẫn với những sách vở tài liệu chữ Hán khác. 

Phải đến đầu năm 1959, quyển NTNK mới được đồng chí Phạm Văn Bình tình cờ phát hiện ra. 
Đồng chí Phạm Văn Bình nguyên là Trưởng ban Giáo vụ Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc; đồng 
chí được phân công giảng về Cách mạng Việt Nam thời kỳ 1939 - 1945, nên đã đến Phòng lưu 
trữ của Trung ương Đảng đọc thêm tài liệu. Trong một góc buồng tối, đồng chí thấy một đống 
sách chữ Hán. Đồng chí Bình đã từng học mấy năm chữ Hán ở Trung Quốc, nên sau một lúc lục 
lọi, đồng chí đã moi ra được quyển NTNK to hơn bàn tay một chút của Bác Hồ. Đồng chí mang 
ra đưa cho đồng chí Hùng. Đồng chí Hùng không biết là quyển gì. Sau khi nghe đồng chí Phạm 
Văn Bình giảng giải, đồng chí Hùng mới hiểu rõ giá trị quyển “sổ” có bìa lem luốc mà đồng chí đã 
giữ bấy lâu nay. Đồng chí Hùng thuận cho đồng chí Bình mượn mang về dịch với điều kiện dịch 
xong, sẽ nộp cho phòng lưu trữ một bản dịch. 

Đồng chí Phạm Văn Bình mang về giao cho đồng chí Văn Phụng là phiên dịch chữ Hán của 
trường phiên âm và dịch nghĩa. Dịch xong đến đâu, đưa lại cho đồng chí Bình đến đấy để đồng 
chí dịch ra thơ Quốc âm (Đồng chí Văn Phụng không biết làm thơ). Khi dịch thơ, đồng chí Bình 
lấy bút danh là Văn Trực; gặp chỗ nào ngờ ngợ về ngữ nghĩa đồng chí Phạm Văn Bình lại tranh 
thủ ý kiến cụ Phó bảng Bùi Kỷ khi ấy đang là học viên ở trường, và các nhân sĩ trí thức trong lớp.  

Khi dịch xong 133 bài thơ trong NTNK, đồng chí Bình mang báo cáo với đồng chí Trường Chinh 
thường có giờ giảng ở trường. Đồng chí Trường Chinh khuyên nên đưa cho đồng chí Tố Hữu, 
hồi đó là Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Bí thư Học ủy của trường, lại là một nhà thơ. Một 
sáng chủ nhật, đồng chí Phạm Văn Bình đã đến nhà đồng chí Tố Hữu lúc ấy còn ở phố Lý 
Thường Kiệt, song không gặp. Đồng chí Bình viết thư và để toàn bộ tập tài liệu lại. Vào 5 giờ 
chiều hôm ấy, đồng chí Tố Hữu đã cho xe xuống đón đồng chí Bình. Đồng chí Bình đến nơi đã 
thấy hai đồng chí Đặng Thai Mai và Hoài Thanh đến trước. Cuộc họp ngắn gọn. Đồng chí Tố 
Hữu giao nhiệm vụ cho Viện Văn học (hồi đó đồng chí Đặng Thai Mai là Viện trưởng, đồng chí 
Hoài Thanh là Viện phó). Về cơ quan, hai đồng chí đã giao cho đồng chi Nam Trân cùng làm việc 
gấp với đồng chí Phạm Văn Bình để kịp sang năm 1960, có thể phát hành sách vào dịp Bác Hồ 
tròn 70 tuổi (19 - 5 - 1960). Hai đồng chí Phạm Văn Bình và Nam Trân sau khi hoàn thành nhiệm 
vụ, đã nộp bản thảo cho Viện Văn học. 

Vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ năm ấy, cuốn sách được phát hành rộng rãi. Đồng chí Bình 
không thấy tên mình được nhắc tới trong cuốn sách dịch, dù chỉ một lần. Đồng chí Bình 
có hỏi đồng chí Nam Trân. Đồng chí Nam Trân nói có lẽ sơ suất tại Nhà xuất bản. Công 
việc chấm dứt ở đó với nỗi niềm không mấy vui của đồng chí Phạm Văn Bình (câu chuyện 
này cũng được ghi âm). 
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Sau đó các Nhà xuất bản Giáo dục, Đại học và Trung học chuyên nghiệp dựa vào bản dịch năm 
1960, hàng năm ấn hành để dùng trong các nhà trường.  

Phải đến năm 1990, 1991 mới có những bản dịch trọn vẹn 133 bài thơ trong NTNK của Viện Văn 
học và Nhà xuất bản Khoa học xã hội. Riêng bản của Viện Văn học vẫn đưa thêm bài “Tân xuất 
ngục, học đăng sơn” vào trong tập NKTT thành ra 134 bài. Việc dịch trọn vẹn NTNK là yêu cầu 
của đồng chí Trường Chinh khi đồng chí là Chủ tịch nước. Bản của Viện Văn học có bổ sung, 
sửa chữa một số bài. Bản của Nhà xuất bản Khoa học xã hội có dịch lại gần ba phần tư các bài 
thơ đã dịch trước đây. 

Tôi không hiểu tại sao Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin tháng 8 năm 1996 lại cho ra đời một 
cuốn NKTT chỉ có 114 bài (kể cả bài Mới ra tù tập leo núi không có trong NTNK). Như vậy còn 
thiếu 20 bài không dịch. Tất cả những bài in trong NKTT lần này hầu như đều lấy nguyên văn 
bản dịch năm 1960 của Viện Văn học. Không những thế, lại còn bỏ cả những chú thích của Bác 
Hồ, đảo lộn trật tự các bài thơ, không tôn trọng trật tự vốn có của nguyên tác mà tác giả đã ghi 
và đánh số cẩn thận. 

Trong NTNK, Bác Hồ dùng nhiều phương ngữ Quảng Đông là nơi Bác đã hoạt động nhiều năm, 
đã từng viết bài cho các báo Trung Quốc ở tỉnh ấy. Bác bị bắt ở Quảng Tây một cách vô cớ, bị 
giam lẫn với các tù nhân Trung Quốc cũng nói tiếng Quảng Đông (ở Quảng Tây từ Quế Lâm trở 
xuống nói tiếng Quảng Đông). Các bản dịch cũ không chú ý tới điểm này nên đã có bài hiểu sai ý 
Bác và đã sửa cả thơ Bác khi không tìm được xuất xứ. 

Bài viết này nếu ngừng ở đây sẽ là một thiết sót lớn nếu không nhắc lại ý kiến của đồng chí Tố 
Hữu, một người đã theo dõi việc tổ chức dịch và in cho kịp ngày thượng thọ 70 tuổi của Bác Hồ. 
Sáng ngày 25 tháng 2 năm 1998, tôi đã được đồng chí Tố Hữu tiếp chuyện. Nhà thơ của chúng 
ta rất khỏe, vui và cực kỳ minh mẫn. Tự nhiên nhà thơ lại đề cập đến bài thơ Đường Phong Kiều 
dạ bạc của Trương Kế. Chúng tôi cùng trao đổi về bài thơ ấy đến hai mươi phút. Sau đó, đồng 
chí mới nói đến thơ chữ Hán của Bác Hồ, đúng vào vấn đề mà tôi đang muốn tìm hiểu. Tôi đã 
nêu một số câu hỏi và được đồng chí trả lời như sau: 

1. Xác nhận đồng chí Phạm Văn Bình là người có công phát hiện tập NTNK bị bỏ quên ở 
kho lưu trữ của Trung ương Đảng, tổ chức phiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ. 

2. Đồng chí Tố Hữu đã giao cho đồng chí Đặng Thai Mai và đồng chí Hoài Thanh, Viện trưởng 
và Viện phó Viện Văn học chịu trách nhiệm xem lại bản dịch của đồng chí Bình để kịp phát hành 
sách vào dịp 19 - 5 - 1960. 

3. Đồng chí Nam Trân cùng với đồng chí Phạm Văn Bình đã cùng nhau biên tập lại tập NKTT đã 
được dịch nghĩa và dịch thơ. 

4. Bác Hồ không biết tập nhật ký của mình đang được mang dịch, nên việc nói Bác đồng ý 
cho sửa chữ này chữ nọ là không đúng. Bác không quan tâm nên sau khi sách được phát 
hành, Bác cũng không hề đọc, coi như chuyện đã qua. 

5. Đồng chí Tố Hữu đã dịch lại hoàn toàn bài thơ Tình thiên mang số 130. 

6. Đồng chí Tố Hữu có lần hỏi Bác về việc làm thơ ở trong tù, Bác bảo: “Trong tù không có việc 
gì làm nên làm thơ cho qua ngày tháng, cho họ biết mình bị bắt oan, mình chỉ là một người yêu 
nước thôi”. 

7. Bác Hồ chưa bao giờ trao đổi với đồng chí Tố Hữu về một bài thơ nào và của ai. 
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8. Bác Hồ hay làm thơ chữ Hán vì chữ Hán súc tích, lời ít ý nhiều, lại có nhiều điển để diễn tả. 

9. Bài thơ Đi thuyền trên sông Đáy không phải của Bác Hồ. Có lẽ bài này là của đồng chí 
Xuân Thủy. Bác Hồ chưa một lần đi thuyền trên sông Đáy, làm sao lại có thơ được? 

Cuối cùng, trước khi chia tay, đồng chí Tố Hữu cho biết chưa bao giờ đồng chí làm thơ nhiều 
như bây giờ vì lúc này tâm hồn thanh thản, không lo nghĩ gì (Thơ thường gửi đăng ở báo Nhân 
dân và báo Văn nghệ). 

CHÚ THÍCH 

(1) Hồ Đức Thành: một nhà hoạt động cách mạng rất sớm, năm nay cụ 89 tuổi. Đầu năm 1946, 
cụ được bầu vào Quốc hội khóa I và làm đại biểu Quốc hội trong 14 năm. Cụ được cử làm ủy 
viên ngoại giao của ủy ban hành chính Bắc Bộ để đối phó với quân Tưởng sang giải giáp quân 
đội Nhật. 

(2) Xem cuốn Đầu nguồn, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1975, tr.416. 

(3) Vương Chi Ngũ (             ): Đại tá đặc vụ Trung Hoa dân quốc, có sang Việt Nam công tác 
trong Bộ Tư lệnh giải giáp quân đội Nhật. Chi Ngũ có đến yết kiến Bác Hồ. Bác có tiếp và giao 
cho ủy viên ngoại giao UBHC Bắc Bộ Hồ Đức Thành chiêu đãi. 

(4) Pác Bó: tiếng Tày, có nghĩa là “miệng nguồn”. Thường bị gọi nhầm là Pắc Bó. 

TRẦN ĐẮC THỌ 
Tạp chí Hán Nôm, số 1-2001: 
http://www.hannom.org.vn/web/tchn/data/0101v.htm 

______________________________________ 

Tham khảo: 

GS.TS. Nguyễn Lân Dũng giới thiệu cuốn “Thưởng thức Ngục trung nhật ký của Hồ Chủ tịch” do 
Nguyễn Thế Nữu chủ biên, Nxb. Nghệ An, 2007, trên web Sách Hay:  

“Bạn đọc thích thú được nhìn thấy bản sao nguyên gốc thủ pháp của Bác Hồ trong từng bài thơ 
của “Ngục trung nhật ký”, từ trang 1 đến trang 132 của nguyên tác. Cuối sách Bác Hồ ghi rõ: 
9/8/1941-10/9/1943. Ngoài ra còn bút tích của bài thơ “Tân xuất ngục học đăng sơn” (Mới ra 
tù tập leo núi). Bài thơ này vốn không có trong “Ngục trung nhật ký”. Bác viết bằng nước cơm 
trên lề một tờ báo gửi về nước để các đồng chí ở nhà lấy thuốc iod hiện chữ lên mà đọc, 
nhằm thông báo là Bác đã được trả tự do và đang tập trèo núi để sớm có thể về nước. Vì 
tờ báo bị thất lạc nên bài thơ chỉ còn trong trí nhớ của Bác; năm 1960 Bác viết lại theo yêu 
cầu của Viện Văn học và đồng chí Trường Chinh đề nghị được đưa bài thơ này vào cuối 
tập “Ngục trung nhật ký”, coi như bài tổng kết tập thơ”. 

http://www.sachhay.com/book/20080610912/nhat-ky-trong-tu.aspx 

12.  

txa said 
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April 13, 2009 at 10:07 pm  

Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC: 

“Bài thơ ‘Đi thuyền trên sông Đáy’ không phải của Bác Hồ. Có lẽ bài này là của đồng chí Xuân 
Thủy. Bác Hồ chưa một lần đi thuyền trên sông Đáy, làm sao lại có thơ được?” (Trích: Trần Đắc 
Thọ, bài trên) 

Không nhất thiết phải đi thuyền trên sông Đáy mới làm được bài thơ ‘Đi thuyền trên sông Đáy’! 
Tố Hữu không tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn có thơ về trận Điện Biên Phủ nổi tiếng.  

LVHLH. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

17-4 HB9 (2009) 

 

 

2. Phụ lục bài 4 

____________________________________________________ 

 

TRẢ LỜI NHỮNG Ý KIẾN NGẮN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ VĂN & TRÊN 
ĐIỂM MẠNG TOÀN CẦU CỦA NHÀ VĂN XUÂN ĐỨC 

  

Trước hết, xin cảm ơn những người thuộc giới cầm bút và quý người đọc đã có ý kiến, cho dù 
với thiện cảm, công minh hay chưa thiện cảm, khá thiên lệch. 

  

Tựu trung, có ba loại ý kiến: 

  

Một là, về quan điểm sử dụng tư liệu (1 - loại tư liệu của người Việt, tư liệu Pháp, cố đạo đã công 
bố từ lâu, được dịch ra tiếng Việt, xuất bản trong nước và 2 - loại tư liệu mới do bà Nguyễn Thị 
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Ngọc Oanh, cô Từ Vân tìm kiếm ở Pháp, Tahiti mang về). Tôi đã khẳng định quan điểm của tôi: 
“Đại Nam thực lục” kỉ IV, V & VI  là tư liệu chuẩn cứ với quan điểm nghiên cứu dưới ánh sáng 
độc lập, tự do hiện nay. Các tư liệu khác chỉ có giá trị bổ trợ, nhất là tư liệu mới tìm kiếm được, 
cần phải có chứng thực của các trung tâm lưu trữ. 

  

Hai là, về cách viết bài báo của Nguyễn Hoàn. Tôi đã nhắc nhở Nguyễn Hoàn về đức tính công 
tâm khi cầm bút. Đơn cử một ví dụ, để hoàn thành một công trình thủy lợi, có 3 đơn vị chủ lực thi 
công và nhân lực phụ trợ của 4 tỉnh, nhưng khi tổng kết, lại chỉ kể 1 đơn vị chủ lực và nhân lực 1 
tỉnh thôi; tổng kết đó chỉ gây bất bình, và sự bất bình ấy là chính đáng. Nếu không lên tiếng phản 
đối, các hồ sơ tư liệu về công trình thủy lợi ấy đều ghi như bài tổng kết (hay có dạng tổng kết), 
hẳn là nguy to, tai hại vô kể. 

  

Ba là, có vài ý kiến khác, xoáy vào quá trình tiến hành nghiên cứu, biên khảo của tôi. Tôi trả lời 
gộp vào những dòng dưới đây. 

  

Nói chung, những ý kiến ngắn ấy tôi đã đọc, và tôi cảm thấy cũng chỉ nên trả lời ngắn gọn thôi, 
chỉ mong những ai đã bỏ chút thì giờ viết ý kiến và những người đọc thầm lặng khác vui lòng đọc 
bốn đầu sách tôi đã xuất bản chính thức với hình thức sách in giấy (Nxb. Văn Nghệ TP.HCM., 
2004, Nxb. Thanh Niên, 2006, 2008) cùng 2 tập kỉ yếu hội thảo, hội nghị về Nguyễn Văn Tường 
(1824-1886), ấn hành vào năm 1996 và 2002 – kỉ yếu 2002 đã được in thành sách, “Nguyễn Văn 
Tường, cuộc đời và lời giải” (PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên, Nxb. VHTT, 2006). Bốn đầu sách do tôi 
nghiên cứu, biên khảo, tôi đã đưa trọn vẹn lên điểm mạng của tôi. Một số bài tham luận của các 
nhà nghiên cứu khác trong hai kỉ yếu 1996, 2002 cũng có thể tìm thấy ở đó.   

  

Nếu quý vị kính mến không đủ thì giờ để đọc hết, xin vui lòng chỉ đọc bốn “Lời thưa đầu 
sách”(1)do tôi viết,có cùng đề tài là nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886). Ở mỗi lời 
thưa đầu sách, tôi đã giới thuyết rõ phương cách nghiên cứu, biên khảo của tôi và cách viết theo 
từng thể loại. Xin liệt kê theo các thời điểm viết (không phải các thời điểm xuất bản): 1) biên khảo 
thơ (2000); 2) nghiên cứu một số chủ điểm mấu chốt và bình chú, đối thoại (2000-2002); 3) tiểu 
sử biên niên (2001); 4) truyện kí – biên khảo hay truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử về cuộc 
đời, hành trạng nhân vật lịch sử (2002-2003). Mỗi thể loại có một cách viết riêng.  

  

Cuốn thứ 1, về thơ, chỉ phần chú thích mới là sử; ở cuốn này, tôi đặc biệt chú trọng khảo chứng 
một văn bản thi tập bị công bố muộn(2). Đây là cuốn đầu tiên, nên những ý tưởng rất quan trọng 
của tôi về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) và thời đại ông, tôi đã thể hiện ở các chú thích thơ, 
các bị chú cuối năm bài viết của năm nhà nghiên cứu khác (Trần Viết Ngạc, Trần Đại Vinh, Vũ 
Đức Sao Biển, PGS.TS. Võ Xuân Đàn, GS. Đoàn Quang Hưng). 

  

Cuốn 2, khảo luận sử học & trích đọc - bình chú, đối thoại.  
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Cuốn 3, chắt lọc sử liệu cũ một cách nghiêm ngặt (sử liệu gốc), theo đề tài, với quan điểm, lập 
trường nghiên cứu nhất định.  

  

Cuốn 4, truyện – kí, nhưng lại là truyện kí căn cứ vào tài liệu lịch sử (sử liệu gốc và sử liệu thứ 
cấp, kể cả giai thoại, chuyện kể lại của các hậu duệ), có chú thích minh bạch; thậm chí những chi 
tiết nào tôi hư cấu thêm, tôi cũng ghi rõ là hư cấu thêm (chứ không phải bịa ra hoàn toàn).  

  

Mỗi thể loại có một cách viết riêng và biên độ dung nạp của từng thể loại cũng khác. Nhưng 
chung quy tôi vẫn nghiêm túc xác định xuất xứ sử liệu, định giá, phân loại sử liệu và ghi ở phần 
chú thích rất kĩ, ngay ở cuốn thuộc thể loại tổng hợp: truyện – sử kí – khảo cứu tư liệu lịch sử. 

  

Mong rằng những người cầm bút và quý người đọc lưu ý những điều trên. Ngoài ra, có vài ý nhỏ 
trong một vài ý kiến ngắn, hẳn không quan trọng lắm, nhưng cũng đã có đề cập trong bốn đầu 
sách của tôi (3). 

  

Một lần nữa, xin thành thật cảm ơn tất cả quý người viết những ý kiến ngắn và Ban biên tập 
Trang thông tin Hội Nhà văn Việt Nam cùng nhà văn Xuân Đức, đặc biệt cảm ơn ý kiến ngắn của 
ông Ngô Vưu. 

  

TRẦN XUÂN AN 

15-02 HB9 ( 2009 ) 

______________________ 

  

(1) Lời thưa đầu sách (cuốn “Thơ Nguyễn Văn Tường [1824-1886] – Vài nét về con người, tâm 
hồn và tư tưởng” do Trần Xuân An biên soạn, khảo luận, khảo chứng và các bản dịch thơ, 5 bài 
khảo luận sử học, văn học của các tác giả khác, Nxb. Thanh Niên, 2008): 

  

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tho_nvt-vnvcnthvttuong_1.htm 

  

Đây là một lời thưa đầu sách trong đó có những dòng tôi lí giải vì sao tôi phải làm tiếp cuốn “Kì Vĩ 
quận công Nguyễn Văn Tường (1824-1886) thi tập”, chủ yếu là một bản dịch dang dở, không một 
chú thích, phần lớn chỉ dịch thơ (không dịch nghĩa), một ít bài chỉ dịch nghĩa (không dịch thơ), do 
nhà nghiên cứu (Nnc.) Trần Viết Ngạc sưu tầm, giới thiệu (châu bản), Nnc. Trần Đại Vinh, Nnc. 
Vũ Đức Sao Biển dịch và giới thiệu, khảo luận ngắn (ĐHSP. TP.HCM. ấn hành nội bộ, 1996). Nói 
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rõ hơn, ở đây: Tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm phải làm tròn, không thể để bản dịch thi tập ấy cứ 
dở dang mãi, nên tôi nhờ nhà nghiên cứu, phiên dịch Nguyễn Tôn Nhan phiên âm và dịch nghĩa 
những bài còn lại, riêng tôi phụ trách dịch vần (dịch lại thành thơ đúng thể Đường luật), soạn lại 
phần dịch nghĩa (tra cứu khá vất vả) và tôi phải chú thích tỉ mỉ cho từng bài; đồng thời, tôi thấy 
bản thân tôi có trách nhiệm làm rõ hơn về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường, nên tôi cần phải 
bị chú cuối mỗi bài trong 5 bài khảo luận, giới thiệu của các tác giả ghi trên (Trần Viết Ngạc, Trần 
Đại Vinh, Vũ Đức Sao Biển, PGS.TS. Võ Xuân Đàn, GS. Đoàn Quang Hưng); và cũng đồng thời, 
tôi đã đưa vào một bài khảo luận sử học chủ lực của tôi. Tất cả công việc tôi làm, các bản in vi 
tính (3 bản, 2000, 2003, 2004, mỗi bản đều có nâng cấp về các bản dịch thơ) đều được sự 
đồng ý của các nhà nghiên cứu, dịch giả đã kể tên, kể cả TS. Ngô Thời Đôn, người phụ trách 
hiệu đính các bản dịch và cơ quan chủ quản công trình là Khoa Sử, ĐHSP. TP.HCM.. 

  

(2) Xem thêm: Trần Xuân An – “Khảo chứng một văn bản thi tập bị công bố muộn”:  

  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khao-chung-noidung-vanban-thitapnvt.htm 

  

(3) Trong ý kiến ngắn của Lê Tiến Công, có nhiều ý nhỏ, tôi đã trả lời bên trên. Riêng cụm từ 
“chủ nghĩa thực dân Pháp”, Lê Tiến Công bẻ ra từng từ và cho rằng cấu tạo thành một cụm từ 
như thế là không hợp lí, thì tôi thấy kể ra Lê Tiến Công cũng hơi … kì cục. Khi nói đến chủ nghĩa 
là đã đề cập đến hệ tư tưởng (cùng với quân đội viễn chinh...). Hệ tư tưởng của chủ nghĩa thực 
dân thế kỉ XIX là gì (Trần Trọng Kim gọi là “truyền đạo” kết hợp “tìm đất”; nhiều người khác: chủ 
nghĩa tư bản Phương Tây trở thành chủ nghĩa đế quốc Âu – Mỹ…) và đối với nước Pháp nó 
mang màu sắc, đặc điểm cụ thể như thế nào, hẳn ai cũng biết (khẩu hiệu: “Thiên Chúa và Tổ 
quốc Pháp”, vai trò của Hội Thừa sai Paris…). Có thể xem ở lời thưa đầu sách ở cuốn “Tiểu sử 
biên niên Nguyễn Văn Tường…” (Trần Xuân An, Nxb. Thanh Niên, 2006). 

  

TXA. 

(Tối 15-02 HB9 & 6:45, 16-02 HB9, có chỉnh sửa vài lỗi gõ phím) 

 

3. Phụ lục bài 8 

____________________________________________________ 

TP.HCM., 09:00, ngày 06-04 HB9 

 

Kính gửi anh Nguyễn Khắc Phê, 
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Em nhất trí với những chỗ anh đã cắt bỏ hay thay thế bằng từ, ngữ tương đương. 

 

Có vài chỗ em cũng trau chuốt lại cho hợp lô-gic, vì khi anh cắt bỏ, những chỗ ấy trở nên lủng 
củng, không mạch lạc. 

 

Có một đoạn em phân tích kế hoạch của Mạo và Kế (mấu chốt của cốt truyện), em thấy nên giữ 
lại để người đọc hiểu rõ nội dung tiểu thuyết của anh hơn. Anh là tác giả, anh hiểu ngay, nhưng 
người đọc, họ rất khó nắm bắt điểm mấu chốt đó. Nhưng anh muốn cắt bỏ luôn cũng chẳng sao, 
tuy hơi đáng tiếc đấy. 

 

Anh vui lòng xem lại bản dưới đây. 

 

Trân trọng, 

Kính thư, 

Trần Xuân An 

 

 

Dưới đây là bản sau khi trao đổi với nhà văn Nguyễn Khắc Phê (05 & 06-4 HB9): 

 

“NHỮNG NGỌN LỬA XANH”, NIỀM HI VỌNG TỪ NỖI ĐAU THẾ SỰ 

(tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Khắc Phê) 

 

Trần Xuân An 

 

 

Không phải là nhà thơ hay hoạ sĩ, nhưng từ tâm trạng cô đơn, buồn khổ, niềm hi vọng đã được 
đọc thấy, được ngắm đi ngắm lại nhiều lần, bởi một cô gái nhân viên thư viện: ở bên ngoài 
khung cửa sổ, những chiếc lá bàng non le lói rồi sáng lên như ngọn lửa hàn gắn sự gãy đổ, ngọn 
lửa chế tác trái ngọc trái vàng tình duyên, lễ vật hôn nhân. Khởi đầu cuốn tiểu thuyết tâm đắc 
nhất của mình (tr.7), nhà văn Nguyễn Khắc Phê đưa ra một hình tượng ẩn dụ như thế nhưng 
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chưa vội giải mã. Mãi tới vài chương cuối, có đến khoảng bảy trang (tr. 221, 241-244, 246, 279), 
trong đó, ẩn dụ “những ngọn lửa xanh” được nhắc lại với một cảnh tượng vừa đau xót về tình 
cảm, vừa tủn mủn quá đỗi buồn phiền về nhu cầu cần thiết nhưng nhỏ mọn hằng ngày: cây bàng 
với những mùa lá non kia đã bị tập thể cán bộ, công nhân viên thư viện đốn ngã cho dù nó còn 
tươi tốt, để chia nhau làm củi đun bếp với sự chi li đo đếm trong việc chia phần, giữa những năm 
tháng ở thành phố cũng như cả nước khan hiếm nhiên liệu làm chất đốt. Dĩ nhiên Kim Chi, cô gái 
nhân viên thư viện ấy, không nỡ nào nhận phần của mình, bởi cây bàng đó với những cánh lá 
non đối với cô từ mười năm qua là biểu tượng của niềm hi vọng.  

 

“Chiếc rựa đã vung lên. Lưỡi thép rất sắc, tiếng “cộc, cộc” vừa dội váng óc cô thì cành bàng đầu 
tiên đã ngã gục, những “ngọn lửa xanh” nghiêng ngửa, đâm chúi vào các tầng lá phía dưới trước 
khi rơi xuống đất. Cô bỗng thấy khắp người nổi gai ốc, muốn kêu to lên mà cặp môi chỉ run run 
không sao cất lời được” (tr. 242). 

 

“Căn cứ vào cuộc hội ý “bộ tam bộ tứ” gì đó [...] Các đống cành và mấy khúc thân đều được gắn 
“biển số” để bắt thăm. [...] – Nào! Ưu tiên cho em “bắt” trước [...]. – Em... em không lấy đâu! [...] 
Không, không. Cảm ơn bác... Cô nói, như líu lưỡi, vội cúi nhặt một “ngọn lửa xanh” rồi đi nhanh 
vào phòng. Đằng sau, có ai nói đuổi theo: -- Nhà ấy giỏi tích trữ dầu hoả thật! Một tiếng khác đế 
theo: -- Không chừng câu móc điện nấu trộm cũng nên!” (tr. 243-244).       

 

“... Và anh biết không, khoảng trống cây bàng để lại, làm cho em chợt nhớ ngày mẹ em vừa 
mất...” (tr. 246). 

 

“Những ngọn lửa xanh”, biểu tượng niềm hi vọng, tình duyên tuổi trẻ của Kim Chi đã bị đốn ngã 
như người mẹ của cô, điểm tựa thời nhỏ dại, đã bị xô ngã xuống dòng sông từ trên một chiếc 
cầu vào lúc khuya khoắt... Nhưng biểu tượng “ngọn lửa xanh” bị gãy cành bứng gốc vẫn chỉ là 
biểu tượng, có thể cảm nhận theo quán tính mê tín lâu đời, đó là một điềm gở tình duyên được 
báo trước, còn bà Hạnh, mẹ của Kim Chi, lại là một con người thật, không ai có thể thay thế nổi 
trong đời cô. Hơn mười năm trước, cái chết của bà mẹ trẻ ấy là cả một nỗi kinh hoàng với nhiều 
dấu hỏi còn cắm sâu vào lòng những người thân... 

 

Có lẽ những cái tên nhân vật nghe quá chừng quen thuộc và dễ thấy sự trùng hợp quanh ta, 
trùng hợp đến mức không thể kể đếm nổi, như những Thức, những Hạnh, những Mạo, những 
Kế, những Kim Chi, những Hảo, những Vinh, những Nhơn, những Minh Trí, những Hồng... Có 
điều, cho dù được khắc hoạ với nhiều chi tiết tinh tế, sinh động và phong phú hay chỉ điểm xuyết, 
lướt qua, mỗi hình tượng nhân vật dưới ngòi bút của nhà văn Nguyễn Khắc Phê vẫn là những 
con người có cá tính và số phận riêng biệt, không thể trùng lẫn với những ai đó (không những 
không viết lại nguyên xi tội phạm trên báo chí, cũng không ám chỉ một ai trong đời thực).  

 

Người đọc vốn cẩn trọng, dè dặt ở nước ta sẽ yên tâm khi nhận thấy những kẻ như Mạo, như Kế 
đã bị pháp luật công khai cũng như công luận báo chí chính thống trừng trị đích đáng. 
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Cuốn tiểu thuyết 296 trang sách của nhà văn Nguyễn Khắc Phê cho người đọc thấy quanh ẩn dụ 
những chiếc lá bàng non, “những ngọn lửa xanh” ấy, hầu hết là không thơ mộng. Đó là sự tha 
hoá, biến chất (hay sự bộc lộ bản chất xấu xa tiềm ẩn mà thời chiến, tạm khuất lấp), trong điều 
kiện nắm quyền lực vào tay, giữa quãng thời gian hơn một thập niên hậu chiến, cùng những âm 
mưu, thủ đoạn của lão Mạo và Kế, tên của một cán bộ cấp cao và tên một viên thư kí tay chân, 
thuộc cấp tại một tỉnh. Đó là hậu quả khủng khiếp, dẫn đến nghề buôn lậu, ăn chơi trác táng, 
thậm chí còn dùng tượng Phật làm thứ nguỵ trang, cất giấu hàng lậu, bởi sự đổ vỡ niềm tin của 
Vinh vào người cha là lão Mạo, cùng sự đổ vỡ niềm tin vào đồng sự cũng như những cấp lãnh 
đạo, quản lí. Nhưng tiểu thuyết “Những ngọn lửa xanh” chủ yếu khắc đậm nỗi đau của ông Thức, 
một vị giáo sư đại học, người bị rơi vào một vụ án oan do có quan hệ thư từ với một học giả 
ngoại quốc (để nhờ tìm tài liệu về một di tích văn hoá - lịch sử Phật giáo, cách mạng!), rồi ngay 
sau đó, trở thành nạn nhân bị đày đoạ héo hon trong cảnh bị cô lập, bị theo dõi, mà nguyên nhân 
kế đến là do ông có người vợ trẻ đẹp – bà Hạnh, mẹ của Kim Chi – miếng mồi ngon của lòng 
háo dâm vô độ ở lão Mạo! Đó là quá trình tha hoá, vong thân, bị buộc làm tay sai theo dõi giáo 
sư Thức của một trí thức trẻ tên Nhơn và nỗi hối hận, cái chết đầy bí ẩn của Nhơn. Nhơn bị 
những cánh tay từ guồng máy quyền lực của Mạo đẩy vào vực tối thất học ngay từ thuở sinh 
viên để được kéo lên, cho học tiếp, được bố trí nơi công tác thuận lợi, cũng chính bởi những 
cánh tay quyền lực ấy, với điều kiện Nhơn chấp nhận làm công việc theo dõi thầy giáo của mình, 
báo cáo thường xuyên cho guồng máy do Mạo và Kế khuynh loát, lũng đoạn.  

 

Những nhân vật như thế bao quanh “những ngọn lửa xanh”, ngọn lửa hàn gắn sự gãy đổ và 
ngọn lửa chế tác lễ vật đính hôn của mối tình oái oăm, trớ trêu giữa Kim Chi (con gái của ông 
Thức) và Hảo, phó tiến sĩ trẻ vừa từ nước ngoài trở về (con trai của lão Mạo)... 

 

Qua tất cả những nhân vật được khắc hoạ tính cách rõ nét trong “Những ngọn lửa xanh” kể trên, 
nhà văn Nguyễn Khắc Phê chủ yếu vạch trần sự trù dập người trí thức, sự lấn hiếp, cưỡng 
chiếm di tích văn hoá chùa chiền đồng thời là di tích lịch sử cách mạng để hợp đồng giao đất cho 
công ty du lịch kinh doanh khách sạn, du hí bia bọt và xác thân phụ nữ, bởi cơ quan quyền lực 
địa phương do một tên cán bộ cao cấp lũng đoạn, kẻ đã được nhà chùa ấy chở che thời kháng 
chiến; đồng thời, qua đó, thể hiện những bi kịch thê lương, ảm đạm trong gia đình người trí thức 
bị án oan ấy và những bi kịch khủng khiếp trong gia đình kẻ nắm quyền lực có nanh vuốt của loài 
thú dữ dâm ô.  

 

Tiểu thuyết “Những ngọn lửa xanh” có kết cấu thuộc loại chuẩn mực, không phá cách, nhưng 
nhờ được thiết kế, xây dựng bởi nhà văn Nguyễn Khắc Phê, một tác giả đã khẳng định tên tuổi 
mấy thập niên qua ở lĩnh vực tiểu thuyết, nên có vẻ đẹp vừa rất tự nhiên như chính dòng chảy 
của cuộc sống, vừa rất chặt chẽ như một giàn máy vi tính.  

 

Mẫu đề (motif) tình yêu đương giữa hai người trẻ tuổi thuộc hai gia đình thù oán nhau, nhất là 
tình huống gia đình cô gái thuộc phía thất thế, gia đình chàng trai thuộc phía thắng thế, vốn 
không xa lạ trong văn học từ xưa đến nay. Mối tình giữa Kim Chi và Hảo cũng vậy, nhưng họ là 
những nhân vật của khoảng hơn mười năm trước thời điểm Đổi mới ở nước ta, và cụ thể hơn 
nữa, là ở một thành phố Miền Trung. Điều này cho người đọc nhận ra bi kịch thuộc mẫu đề đó là 
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muôn thuở, muôn thuở nhưng vẫn mang hơi thở của thời đoạn vừa trôi qua mới đây thôi, và hẳn 
còn tiếp diễn trong những năm đầu thế kỉ XXI này cho đến vài thập niên sau. 

 

Thật ra, giữa gia đình giáo sư Thức với gia đình cán bộ Mạo không có mối thù truyền kiếp như 
những bi kịch cổ điển. Nhân vật ông Thức cũng như nhân vật ông Mạo tham gia kháng chiến từ 
những ngày khởi nghĩa 1945. Trước thời điểm lịch sử đó, ông Thức còn chuyển tài liệu, dịch 
sách cấm cho những người hoạt động bí mật. Như vậy, cho dù ông Thức có thể chưa là đảng 
viên, vì ông vốn là trí thức cũ, cũng xem như giữa họ có quan hệ đồng chí. Sau ngày thống nhất, 
ông Thức vẫn là nhà giáo; tất nhiên theo năm tháng, công trình nghiên cứu của ông càng có bề 
dày. Trong khi đó, ông Mạo, vốn từ một nông dân dạng lực điền, tham gia cách mạng, trở thành 
cán bộ cao cấp của một tỉnh, có quyền chi phối hết tất thảy cách ngành khác. Một lệnh miệng hay 
một chữ kí với khuôn dấu đỏ dưới một văn bản của ông Mạo có thể làm điêu đứng đến hàng 
chục giáo sư cỡ ông Thức. Nhưng hàng chục giáo sư cỡ ông Thức đừng hòng đụng đến được 
một cái lông chân của ông Mạo! Có một thời gian khá dài, trí thức hoặc bị xem là đứng đầu bốn 
thành phần bị xác định là đối tượng của cách mạng, đến mức thành khẩu hiệu “Trí – Phú – Địa – 
Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” hoặc trí thức nước ta, trên văn bản, đã bị gạt ra khỏi bộ ba Công – 
Nông – Binh, hoặc nữa, khi đã được đứng khé né cùng công nông binh trên các tranh cổ động, 
trí thức vẫn thuộc hàng thứ tư. Nhưng ông Mạo nếu quả là một vị lãnh đạo mẫu mực, nghiêm 
minh thì cũng đành một lẽ. Đằng này, Mạo là một trong một số không nhiều những con sâu độc, 
vừa nham hiểm vừa dâm ô. 

 

Bằng những thủ pháp gút – mở xen lẫn giữa các vấn nạn khác thôi thúc người đọc truy tìm, nhà 
văn Nguyễn Khắc Phê đã dẫn dắt câu chuyện với sức lôi cuốn không thể dứt ra được, để đến 
cuối sách mới có thể hiểu ra sự thể: 

 

Chỉ từ một lá thư gửi nhờ Hảo, con trai của Mạo, nghiên cứu sinh du học nước ngoài, liên lạc với 
một học giả Tây phương, để tìm một tài liệu lịch sử về kiến trúc chùa Linh Sơn, ông Thức bị Mạo 
mời đến “làm việc”. Ông bị giam lỏng trong một căn phòng trắng toát với giấy bút, ấm chén trên 
bàn, suy nghĩ để viết kiểm điểm. Sau mấy hôm, ông Thức viết, nhưng lại viết đơn tố cáo và kêu 
cứu gửi Thủ tướng và Quốc hội.  Nhưng viết đơn tố cáo ngay trong phòng giam lỏng của công 
an, mặc dù kín đáo đưa cho vợ gửi, khi bà được phép vào thăm chồng, chẳng qua là một hành 
động trong tuyệt vọng. Và như thế là đã vô tình tạo cớ cho Mạo ép bà Hạnh, người vợ còn trẻ 
đẹp của ông, nhằm thoả mãn cơn dâm dục thường xuyên của y, mặc dù quanh y còn có những 
phụ nữ chưa chồng hoặc đã có chồng bị y hù doạ, hứa hẹn tặng thưởng để y dở trò. Khác với 
những vụ khác, vụ ép bà Hạnh đi theo trong chuyến tác miền núi, ép rượu, rồi cưỡng hiếp bà, có 
khả năng bị chính bà tố cáo, phải chăng là lí do bà Hạnh bị xô ngã xuống sông trong khuya, lại 
được dàn cảnh như bị cướp giật tiền bạc rồi bị lũ cướp xô cho chết đuối? Một dấu hỏi vẫn còn 
neo trong đầu ông Thức từ những trang đầu tiểu thuyết cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng ở 
đoạn gần kết. Con gái của ông Thức -- bà Hạnh, là Hồng và Kim Chi, cũng không thể biết. Chỉ 
một người biết rõ, ngoài Mạo, là tên trợ lí tay chân của y, tên Kế. Cuối cùng, biết sự thật đó chỉ 
thêm một người bị Kế mặc cả, ấy là Hảo, con trai Mạo. 

 

Kế chỉ có thể đưa sự thật ấy ra để mặc cả với Hảo, một khi thủ trưởng của y là Mạo đã chết. 
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Cái chết thảm khốc của Mạo chỉ là kết thúc của một cuộc trấn áp, cưỡng chiếm đất đai nhà chùa 
một cách trái phép, thực hiện hợp đồng với công ti kinh doanh du lịch của tỉnh, với món tiền vàng 
“lót tay” lớn. Cuộc trấn áp, cưỡng chiếm ấy lại được chụp lên danh nghĩa là đấu tranh với một 
nhóm người hình như có mưu đồ lợi dụng tôn giáo để tập hợp lực lượng chống phá chính quyền 
cách mạng, gồm tu sĩ Thích Minh Trí (trụ trì chùa Linh Sơn) và các trí thức, một số Phật tử, trong 
đó có Quế, một sinh viên trưởng thành trong phong trào đô thị Miền Nam, không thoát li lên rừng, 
nay là tiến sĩ Việt kiều. Giấy mời họp còn gửi đến ông Thức, vị giáo sư đang bị “tù nhà”, thường 
xuyên bị theo dõi bởi tổ trưởng dân phố, công an khu vực và cả học trò ruột thường xuyên thăm 
viếng là Nhơn, trong căn hộ thuộc khu tập thể. Nhưng cái chết của Mạo xảy ra như thế nào? 

 

Cái chết của thủ trưởng Mạo xảy ra khi y hùng hổ cho lao xe đến để lôi cổ Hảo, phó tiến sĩ 
nghiên cứu văn hoá, con trai của y, đang cãi cọ với tên chỉ huy đội xe húc của công ti xây dựng 
và những thuộc hạ đầu gấu của hắn. Khi Hảo và sư Minh Trí đang đấu tranh bằng lời nói, có một 
nhà sư khác đòi quyết tử, nằm ngay trước lưỡi sắt xe húc, chặn lại việc san ủi nền chùa cổ, 
nhưng rồi thầy Minh Trí can ngăn, dàn xếp được. Ngay sau đó, Mạo xuất hiện, từ xe hơi bước 
xuống, đẩy Hảo ra sau, và trực tiếp, đích thân ra lệnh cho xe húc tiến tới, mặc dù ngay lúc đó, y 
thoáng nhớ mang máng ở nền chùa này thì phải, có một căn hầm du kích, y đã được cơ sở cách 
mạng đưa vào, nhà chùa cho phép trú ẩn, và che chở y trong thời chiến tranh. Lưỡi sắt sáng 
loáng của xe húc vẫn tiến tới. Lập tức, một tiếng nổ vang trời, Mạo đầm đìa máu. Mìn và lựu đạn 
của bộ đội giải phóng còn sót lại, trong đó có thể mìn đạn chính y vội vã bỏ lại từ năm nào, nay 
đã phát nổ.   

 

Mười ngày sau, trong bệnh viện, Mạo tỉnh lại, và bi hài thay, lời đầu tiên y thốt ra là khách sạn 
nào đây. Mạo tưởng y đang tỉnh lại sau chầu nhậu nhẹt và “giải trí” với các đào điếm mà y 
thường được lũ đệ tử cung phụng! Nhưng lời thứ hai, sực tỉnh trí, là hãy thả hết những kẻ đã bị 
bắt giam sau khi vụ nổ xảy ra, vì y đã nhớ và đã hiểu rõ, nền chùa Linh Sơn chính là nơi y và 
đồng đội được các nhà sư che chở năm nào. 

 

Cái chết của Mạo không phải do công lí của toà án tuyên phạt. Mạo đền tội, bị tử hình, bằng 
chính một sự ngẫu nhiên, trực tiếp là do sự cố tình quên lãng của y, một kẻ vô ân bội nghĩa, hay 
chính do mưu mô thủ đoạn đầy ắp đầu óc cùng bia rượu đã khiến y mù đặc trí nhớ. Nếu trước 
ngày y bị mìn đạn nổ, sát thương, chỉ một lần thôi y còn nhớ đến ân nghĩa xưa của nhà chùa, 
căn hầm cũ, thì hẳn những đạn mìn ấy đã được tháo gỡ. Công lí của pháp luật, của toà án không 
có, trong trường hợp này. Chỉ có công lí của ngẫu nhiên hiển hiện hay công lí của luật quả báo 
nhãn tiền theo tín ngưỡng Phật giáo dân gian được thực thi một cách huyền bí. Vâng, đó là ngẫu 
nhiên, một ngẫu nhiên theo tính hợp lí của chuỗi sự kiện. Và cũng có thể hiểu theo cả hai giác độ 
khác nhau như vừa lí giải. Đây là một dụng ý khéo léo của nhà văn, để kết thúc theo kiểu bi kịch, 
đối với một nhân vật phản diện, con sâu làm vẩn đục đội ngũ cán bộ cầm quyền ở nước ta. 

 

Cũng khác với loại truyện cổ dân gian, thường thể hiện công lí nhân dân trong mong ước, khát 
vọng, là “ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ”, ở trường hợp nhân vật Thức. Vị giáo sư tài trí và quá tội 
nghiệp này bị rơi từ chiếc ghế cao xuống nền nhà, trong khi ông tìm cuốn sổ tay cất giấu ở 
những ngăn chứa sách trên kệ, bởi cơn sợ hãi vụt đến, do sự xuất hiện của Hảo, khiến ông lên 
cơn tăng huyết áp, và ông Thức đã chết. Một phần đời người của ông Thức sống trong “tù nhà” 
với nỗi sợ hãi thường trực, ngấm vào từng tế bào, đến mức không dám nói ra tiếng trong các 
cuộc chuyện trò, mà chỉ bút đàm rồi đốt ngay những trang giấy bút đàm ấy, kéo dài hơn mười 
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năm, đến khi được ông Mạo giải oan theo sự hối thúc của Hảo. Hảo là người trực tiếp chuyển lá 
thư cho vị học giả ngoại quốc để nhờ tìm tài liệu lịch sử, kiến trúc trong thời điểm hơn mười năm 
trước, và nay, hơn mười năm sau, cũng Hảo trực tiếp trao tài liệu là cuốn sách tiếng Pháp có 
những trang viết về lịch sử, kiến trúc chùa Linh Sơn đầu thế kỉ XX trở về trước mà học giả ngoại 
quốc kia gửi cho ông Thức (cùng với 100  đô thay quà biếu). Hoá ra, sự thật rành rành là chỉ tài 
liệu chuyên môn về lịch sử - văn hoá, chứ chẳng chính trị, gián điệp như lão Mạo chụp mũ. Ông 
Thức được giải oan theo hướng chỉ giữa nội bộ hai gia đình, trong khi danh dự ông bị xuyên tạc, 
bôi nhọ trên báo đài công khai, rộng khắp hơn mười năm qua! Cái chết của ông Thức, người ở 
hiền, trước cái chết của lão Mạo, kẻ ở ác, không bao lâu. Mạo thì đã đành. Nhưng với ông Thức, 
không có phán quyết công lí để minh oan xứng đáng nào cho ông Thức cả! Sự thật cuộc đời 
không hề như mơ ước thể hiện trong những truyện cổ với kết thúc có hậu! 

 

Nhà văn Nguyễn Khắc Phê cũng không cho thấy tên trợ lí Kế bị công lí kết án; thậm chí ở lần 
xuất hiện cuối cùng trong tiểu thuyết, y đưa ra sự thật về vụ mưu sát bịt miệng bà Hạnh của lão 
Mạo để y mặc cả tiền vàng với con trai lão, ấy là Hảo, phó tiến sĩ vẫn còn lương thiện, không bị 
tha hoá. 

 

Cũng không có công lí nào xử án Vinh, kẻ buôn lậu, ăn chơi trác táng, lợi dụng cả tượng Phật để 
che giấu hàng lậu, nay trở thành giám đốc một công ti kinh doanh tư nhân và nổi tiếng trong việc 
quyên góp từ thiện để quảng cáo thương hiệu... 

 

Cũng không có kết thúc tốt đẹp cho mối tình theo mẫu đề (motif) tình duyên trớ trêu giữa Kim Chi 
và Hảo, con gái và con trai của hai gia đình kháng chiến cũ lại thù oán nhau trong thời hậu chiến, 
gia đình giáo sư Thức và gia đình lão Mạo. Nhà văn chỉ đưa ra, trong hai trang cuối, hai dự cảm, 
theo dư luận phong thanh, không đích xác, là hình như phó tiến sĩ Hảo nhưng cũng dường như 
tiến sĩ Quế (Việt kiều) cùng Kim Chi xây đắp hạnh phúc, ở một nơi nào đó, một đất nước xa xôi 
nào đó; và ở trường hợp thứ hai, Kim Chi tiếp tục học đại học, viết sách về cha mình, xuất bản ở 
hải ngoại, “nhưng các nhà xuất bản trong nước, thì đang nghe ngóng “thời tiết” xem đã đến lúc 
“mở cửa” được chưa...” (tr. 295) để công khai, chính thức giải oan cho giáo sư Thức. Cuối cùng, 
ở thời điểm khoảng mười lăm năm sau ngày thống nhất (1975-1990), thời điểm mạng vi tính toàn 
cầu (internet) chưa phổ biến, công lí vẫn như một dự cảm! Người đọc cũng có thể không đồng 
tình với cả hai dự cảm của nhà văn hay lời đồn đoán phong thanh trong xã hội (Kim Chi - Hảo 
hay Kim Chi - Quế). 

 

Đây cũng là một cuốn tiểu thuyết mà trong đó hầu như không có nhân vật thường xuất hiện nào 
hoàn hảo. Những nhân vật phản diện thì còn nói làm gì! Nhưng cả ông Thức, một giáo sư, nhà 
nghiên cứu và là một nạn nhân của thói nghi kị từ giới quyền lực đối với giới trí thức, ông không 
có một phản kháng chính đáng nào, ngoài hai lá đơn gửi Thủ tướng và Quốc hội bị lão Mạo chặn 
giữ và lấy chúng làm cớ để ép rượu rồi cưỡng bức bà Hạnh về tính dục. Vụ này ông Thức hoàn 
toàn không biết, thì đã đành. Nhưng ông Thức cũng không đấu tranh gì khi con gái ông, Hồng 
phải trốn đi xa, làm cô hàng phở, còn Kim Chi đang học năm thứ nhất đại học sư phạm cũng bị 
buộc thôi học do lập luận của Mạo cùng đồng sự của y, rằng, con cái nhà phản động không thể 
làm nghề giáo, chúng có thể lợi dụng bục giảng để tuyên truyền phản động. Mạo cùng đồng sự 
không hiểu rằng, làm nhà giáo, khi đứng trên bục giảng ở cấp học càng cao, cấp 2, cấp 3 trở lên, 
thì lớp học, trong đó có chi đoàn học sinh phía dưới, càng tinh tế, nhạy cảm phân biệt được 
ngay, đâu là phản động, đâu là chính thống trong lời giảng của thầy cô giáo! Vả lại, ngay trong 
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quan hệ gia đình, “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, mỗi người đều có quyền độc lập, tự do của 
bản thân, nhất là về tư tưởng, miễn không vi phạm thuần phong mĩ tục, pháp luật, phương hại 
đến xã hội. Mặt khác, ông Thức bị cô lập, bị theo dõi đến mức ông mất niềm tin vào con người, 
và rốt cục, ông Thức rơi vào tâm thế phải gửi niềm tin của mình vào Thượng Đế. Đó là điều mà 
lão Mạo không ngờ đến, vì trong quá trình giam tù ông Thức tại nhà, nhằm giảm nhẹ “ảnh hưởng 
siêu hình”, ông ta lại vô tình “tạo điều kiện” (đó là sự mất niềm tin vào con người, vào công lí 
pháp luật) để tôn giáo len lỏi vào trái tim của giáo sư Thức. Thật ra vô tình lão Mạo thực thi thủ 
đoạn của các thế lực tôn giáo ở Phương Tây, chia rẽ con người với con người, để lấy Thiên 
Chúa làm “sợi dây gắn bó” giữa con người với nhau: Không tin vào nhau mà chỉ nên tin vào 
Thiên Chúa, và tin vào Thiên Chúa là có thể cùng chung sống trong một xã hội! Ở khía cạnh 
khác, có lẽ lão Mạo thành công trong việc thoả mãn tâm lí nông dân ít học của mình, khi ông 
Thức cảm thấy phi trí thức, chỉ làm cô hàng phở, có tiền, mà Hồng, gái đầu của ông, mới thực sự 
là người tự do! Ý nghĩ ấy ở ông Thức là một biểu hiện của tâm trạng cay đắng và vong thân, sự 
vong thân trí thức. Tiểu thuyết không có nhân vật hoàn hảo, vì ngay cả đến Kim Chi, những hành 
vi, biểu hiện tâm lí trong tình cảm đôi lứa còn rất e lệ, gia phong, thực sự đã một lần trao thân 
cho người yêu đầu đời (không phải Hảo), nhưng hầu như chỉ sau một lần hối tiếc, ân hận, cô 
không có nỗi dày vò, đau đớn vì không còn trinh trắng thuở chưa chồng. Đến như Hảo, đối với 
Kim Chi, không phải anh ta không có ý định lợi dụng cô để thoả mãn dục vọng xác thịt, trong 
những giây phút nào đó. 

 

“Những ngọn lửa xanh” là một cuốn tiểu thuyết, khi đọc vào sẽ giật mình, nếu ai đó bẵng đi 
khoảng mười lăm năm không đọc tiểu thuyết Việt Nam được xuất bản trong thời gian đó (1991- 
2006...). Khoảng cách giữa thông tin thời sự báo chí với dung lượng hiện thực trong tiểu thuyết 
đến nay đã bị san bằng. Nói thế là bởi có một dạo khá dài, sau Đổi mới, Cởi trói, thông tin báo 
chí thời sự có thể “ghê gớm”, nhưng khi xây dựng hình tượng tiểu thuyết thì còn “có vấn đề”, do 
người ta còn lấn cấn bởi lí thuyết điển hình hoá trong phương pháp sáng tác hiện thực xã hội 
chủ nghĩa cũ. So với trước đây, nhân vật phản diện mà dẫu chỉ là công an viên thôi, người viết 
đã chuốc hoạ vào thân ngay từ bản thảo, vì hình tượng người công an kia bị quy là đã điển hình 
hoá, đại diện tiêu biểu cho ngành công an nhân dân! Người ta không chịu thấy, nếu Kiều và Chí 
Phèo là hình tượng nhân vật điển hình hoá theo quan niệm đó trong cảm thụ (với các yếu tố như 
thành phần xuất thân, giới tính, nghề nghiệp, tính cách, tài năng, tư tưởng, tác phong đạo đức...) 
thì mỗi nhân vật chỉ đại diện cho rất ít người trong xã hội, trong khi cần phải lược bỏ bớt yếu tố 
khu biệt (như vừa liệt kê), trong trường liên hệ (liên tưởng), hình tượng nhân vật mới có tính điển 
hình cao, thậm chí nhân vật chỉ điển hình ở một nét tính cách, một đặc điểm số phận cụ thể nhất 
định (Kiều: người có tài năng bị vùi dập; Chí Phèo: lưu manh hoá đến mức không thể phục hồi 
làm người lương thiện). Theo đó, lão Mạo trong “Những ngọn lửa xanh”, đâu phải là nhân vật 
tiêu biểu, điển hình cho những cán bộ có quyền lực nước ta, mà chỉ điển hình cho loại người (từ 
xưa đến nay, ở mọi đất nước, dân tộc) bị quyền lực làm tha hoá hay quyền lực tạo điều kiện cho 
một mặt của bản chất cá biệt là độc hiểm, dâm ô phát tác mà thôi. Hơn thế nữa, nhân vật và tình 
huống tiêu cực, nào nham hiểm, nào dâm ô, nào tiền của đút lót, nào thô bạo cưỡng chiếm đất 
chùa, phá hoại di tích văn hoá - lịch sử được phơi trần tận đáy, tràn khắp cả cuốn tiểu thuyết, chỉ 
ở vài trang gần cuối mới thấy một vị tướng đồng thời là nhà khoa học xuất hiện, điều tra vụ việc 
mìn đạn nổ, gây ra cái chết đáng đời của lão Mạo, và sự xuất hiện của ông tạo ra một niềm tin có 
công lí, nhưng công lí có khi chỉ ghi nhận và im lặng, thứ công lí chịu bó tay ở một số trường 
hợp, đã rõ mười mươi (tr. 281-287). 

 

“-- Anh nói cũng có lý, nhưng anh có công nhận vụ những người như ông Thức bị nghi ngờ, bị 
theo dõi nhiều năm là sai lầm và uổng công vô ích không? 
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-- À ... [...] Vị chủ trò cũng đã chết. Sự việc chẳng ai nhắc lại. Như mình được biết, những người 
bị oan đã được khôi phục. Thế là được rồi. Đời người ai chẳng có lúc lầm lỗi, có chỗ tối, có 
khoảng sáng. Cũng như chiến tranh, có trận được trận thua...” (tr. 282-283). 

 

Đó là mẩu đối thoại giữa vị tướng với Hảo. Thế nhưng, ngay sau đó, Kế vẫn mặc cả với Hảo 
(như đoạn trên đã có đề cập đến): 

 

“Kế muốn Hảo bù đắp những thiệt thòi mà Kế phải gánh chịu. Ông ta ghé tai Hảo thầm thì:  

-- Anh đang muốn biết thủ phạm gây ra cái chết của vợ ông Thức phải không? [...] Kẻ đó chính là 
bố anh! [...] Bố anh đã cưỡng hiếp bà ta, sợ bị tố cáo...  

-- Anh câm mồm đi! Có bằng chứng [nhấn đậm – TXA.] gì không mà anh dám... [...]. 

-- Anh bình tĩnh nghe đây. Tôi có bằng chứng chứ, nhưng tôi đã câm mồm mười năm nay vì tình 
thân với bố anh. Tất nhiên là không chỉ vì tình, anh hiểu chứ? Bây giờ ông ấy đã chết, còn tố cáo 
làm gì nữa. Tuy vậy, nếu cô Kim Chi biết được sự thật này... [...]. ... Này, ông bố anh ra đi chắc 
cũng có để lại kha khá chứ? Đừng có hà tiện. Của phi nghĩa ôm lấy một mình rồi mang vạ đấy. 

-- Thật là đê tiện!” (tr. 289-290). 

 

Ngay sau khi vị tướng, nhà khoa học hình sự xuất hiện, sự thể vẫn thế đấy! Phải chăng như mọi 
điều trên mặt đất và trong vũ trụ, hầu như tất cả đều là sự thật tương đối? Cho dù như thế, vấn 
đề là loài người chúng ta không thể buông xuôi trước sự tác oai tác quái của cái ác, gieo rắc bao 
nhiêu nỗi oan khổ cho con người. 

 

Mặc dù thuộc loại tác phẩm hư cấu, không gian (một tỉnh Miền Trung?) và thời gian (1975-
1985?) được phản ánh, trong thực tại đã đổi thay nhiều sau hơn hai mươi năm, tiểu thuyết 
“Những ngọn lửa xanh” (2008) vẫn mãi thét vang tiếng còi báo động cho xã hội. 

 

Trần Xuân An 

 

Khởi viết lúc khoảng 08:30, ngày 24-3 HB9 (2009) 

Viết xong đoạn 1 lúc 11:32, ngày 24-3 HB9 

Viết xong đoạn 2 lúc 18:24, ngày 24-3 HB9  

Viết xong đoạn 3 lúc 20:52 ngày 24-3 HB9 
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Sửa chữa lúc 05:30 ngày 25-3 HB9 (2009)  

 

Trên đây là bản sau khi trao đổi với nhà văn Nguyễn Khắc Phê (05 & 06-4 HB9) 
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PHỤ LỤC 2: 

 

1. Phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn 

 

 

PHÊ PHÁN NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN & 

NHỮNG LỜI BÀN LUẬN TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS 

Phe phan nha bao Nguyen Hoan 

Posted by txawriter on January 17, 2009 

 

PHÊ PHÁN NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN (Báo Quảng Trị) (1) 

Tôi vừa nhận được một thông báo từ bạn bè: nhà báo Nguyễn Hoàn (Báo Quảng Trị), lần thứ 2, 
viết báo một cách thiếu công tâm (liên quan đến đề tài chính mà tôi nghiên cứu). Bài báo mới đây 
nhất của Nguyễn Hoàn, viết về sự kiện giải oan cho nhân vật Nguyễn Văn Tường (1824-1886), 
đăng trên tạp chí điện tử Văn Chương Việt (hình như do một nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo chủ 
trương, thực hiện), ngày 14-01- ”08. 

Nội dung bài báo, theo bạn bè mách bảo, tôi đã tìm đọc, đúng là Nguyễn Hoàn cướp đoạt công 
sức và trí tuệ của tôi và nhiều nhà sử học khác để đề cao những kẻ có thế lực và tiền bạc. 

Đây là một việc làm có hệ thống mà nhà báo Nguyễn Hoàn chỉ là tay sai cho thế lực chính trị nào 
đó trong nước hoặc bị mua chuộc bởi tiền bạc của những người ở nước ngoài. Đó cũng là âm 
mưu quấy rối, làm phân trí bản thân tôi. 

Xin hãy xem những tập kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường thì rõ: 

1) Kỉ yếu hội nghị về đề tài “Nhóm chủ chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, 
ĐHSP. TP.HCM., 1996 

2) Kỉ yếu hội thảo khoa học về đề tài “Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1884-1886)”, Hội 
KHLS. TT-Huế, 2002 (đã xuất bản dưới dạng sách in: PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên, “Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, Nxb. VHTT., 2006) 

Đọc kĩ những bài tham luận trong 2 kỉ yếu đó, sẽ thấy ai là người giải quyết rốt ráo nhất về 
Nguyễn Văn Tường (1824-1886). 

Tôi khẳng định là tôi không cần đến tư liệu chưa được chứng thực ở Pháp mà Từ Vân và bà 
Oanh tìm kiếm, đem về nước vào năm 2003, 2004 (sau khi tôi đã hoàn tất cả bốn đầu sách), 
mặc dù cuốn sách nào của tôi, tôi cũng liệt kê thêm cho đầy đủ sự đóng góp tìm kiếm tư 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 191PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 192 

liệu này (và tên tuổi các nhà sử học có tham luận). Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ trợ, nếu 
chúng đã được chứng thực, giám định khoa học thực nghiệm. Cường điệu, quan trọng 
hóa quá đáng về số tư liệu này là có dụng ý không trong sáng, là rơi vào bẫy chịu lệ thuộc 
cựu thù thực dân. 

Ngoài ra, tôi là người duy nhất đã nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu và viết về đề tài Nguyễn 
Văn Tường (1824-1886) đến bốn đầu sách (cả 04 đầu sách đều đã xuất bản chính thức bằng 
sách in giấy(2)). 

Tôi đã biết, đây là âm mưu li gián, âm mưu cướp công của thế lực chính trị nào đó, của 
những người có tiền bạc mà nhà báo Nguyễn Hoàn là kẻ thiếu công tâm. Chưa nói đến tình bạn 
bè, sự quen biết giữa tôi và Nguyễn Hoàn là khá đủ để Nguyễn Hoàn biết đến quá trình nghiên 
cứu, viết sách, xuất bản sách của tôi (2). Vì thế, không thể không phê phán công khai Nguyễn 
Hoàn về sự thiếu công tâm ấy. Đây là lần thứ 2 Nguyễn Hoàn thể hiện tâm địa của anh ta (lần 
thứ nhất, tháng 6-2007). 

Trần Xuân An 

17-01 HB9 ( 2009 ) 

(1) Bài viết này được viết sau thư điện tử gửi Nguyễn Hoàn và nhóm bạn bè của tôi, hôm qua 16-
01-”09. 

(2) Xem trên WebTgTXA. : http://tranxuanan.writer.googlepages.com 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danh_mtpham-tranxuanan 

This entry was posted on January 17, 2009 at 9:14 am and is filed under Phe phan nha bao 
Nguyen Hoan. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can 
leave a response, or trackback from your own site.  

9 Responses to “Phe phan nha bao Nguyen Hoan” 

1.  

txawriter said 

January 19, 2009 at 10:56 am  

19-01 HB9 ( 2009 ) 

THƯ TRẢ LỜI CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN (BÁO QUẢNG TRỊ)  

từ hoan nguyen 
trả lời: ng_hoanphuong@yahoo.com 

tới Tran Xuan An  

cc Ngô Vuu (nhà giáo Ngô Vưu), 
VinhBa NguyenPhuc (nhà giáo, tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba), 
Nguyen Phuc Vinh Ba (nhà giáo, tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba), 
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Nguyên Võ Nguyên (nhà văn Võ Nguyên [Võ Văn Tám]), 
Tam VoVan (nhà văn Võ Nguyên), 
Pham Ba Thinh (giảng viên Phạm Bá Thịnh), 
Ton That Dung (TS. Tôn Thất Dụng), 
Le Phuoc Sinh (nhà giáo Lê Phước Sinh), 
Le Thi Bac Nha (nhà giáo Lê Thị Bác Nhã), 
Luyến Võ Văn (nhà thơ Võ Văn Luyến), 
Lê Tiến Công (ThS. Lê Tiến Công), 
letiencong2002 (ThS. Lê Tiến Công), 
HOAN NGUYEN bao Quang Tri (nhà báo Nguyễn Hoàn), 
nguyenboinhien BoiNhien (nhà báo Nguyễn Bội Nhiên), 
NguyenThiThuNguyet-usa (cựu nhà giáo Nguyễn Thị Thu Nguyệt), 
tansi nguyen (nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ), 
Vo Van Hoa (nhà giáo, nhà thơ Võ Văn Hoa), 
Duc Duc Le (nhà báo Lê Đức Dục), 
leduc duc (nhà báo Lê Đức Dục) 

ngày 07:56 Ngày 19 tháng 1 năm 2009 
chủ đề Thu gui anh Tran Xuan An ve chuyen Nguyen Van Tuong 
được gửi bởi yahoo.com 
xác thực bởi yahoo.com 

ẩn chi tiết 07:56 (47 phút trước đây) Trả lời 

Kính gửi anh An 

Tôi vừa nhận được thư anh gửi cho tôi và những người khác. Xét thấy chuyện anh đề cập chẳng 
liên quan gì đến tôi và bài viết của tôi về Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường nên nhẽ ra tôi 
khỏi phải lên tiếng. Nhưng vì thư anh không chỉ gửi cho tôi mà còn gửi cho những người khác, 
nên để tránh đi một sự ngộ nhận có thể xảy ra, tôi xin có đôi dòng này. 

Bài của tôi viết về Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường đã nêu đầy đủ công lao của giới sử 
học, giới nghiên cứu cả nước và cả “những nhà sử học bất đắc dĩ” như mẹ con bà Oanh (nói 
theo cách của nhà sử học Dương Trung Quốc) trong việc nỗ lực giải oan cho Nguyễn Văn 
Tường. Công lao đó là công lao chung của cộng đồng, không riêng ai có thể độc quyền kể công 
được. Riêng về đóng góp của mẹ con bà Oanh, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã ghi nhận qua 
các hội thảo, hội nghị khoa học và ghi rõ cả trên văn bia Nguyễn Văn Tường, đây là chuyện như 
đinh đóng cột, khỏi phải bàn cãi. 

Chuyện về Nguyễn Văn Tường, giới sử học đã hội thảo khá nhiều nhưng chưa ngã ngũ. Mãi đến 
khi giáo sư Nguyễn Văn Kiệm gợi ý cần có thêm nguồn tài liệu từ phía Pháp để làm rõ thêm và 
mẹ con bà Oanh đã tìm được thì việc chứng minh về Nguyễn Văn Tường mới được minh bạch 
hoàn toàn. 

Anh viết trên mạng, chắc anh thừa hiểu rằng phải gìn giữ văn hóa của người cầm bút, chứ không 
phải thích viết gì thì viết, muốn xúc phạm ai cũng được. Anh xúc phạm người khác, anh phải chịu 
trách nhiệm trước pháp luật! 

Chắc anh có thừa bình tâm suy xét vấn đề. Nhân dịp năm mới, kính chúc anh mạnh khỏe, vạn 
hạnh! 

Kính thư 
Nguyễn Hoàn 
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Trên đây là nguyên văn điện thư trả lời của nhà báo Nguyễn Hoàn (Báo Quảng Trị), qua 
YahooMail và GoogleMail. Theo lệ internet (để tránh những sự cố bất trắc), điện thư ấy được gửi 
kèm đến nhiều người bạn khác. Sau đây là điện thư trả lời của tôi: 

THƯ TRẢ LỜI CỦA TRẦN XUÂN AN (19-01 hb9 [ 2009 ]): 

1) Bàn chuyện này, lẽ ra nên bàn trên báo in giấy một cách rõ ràng (bảo đảm không bị biên tập, 
kiểm duyệt theo hướng có lợi cho tòa soạn hoặc cho những ai đó), để yên tâm khỏi bị sửa chữa 
trang mạng vi tính toàn cầu (inter-web); và cùng lúc báo in giấy phát hành, nên đưa lên các điểm 
mạng (website), báo điện tử. 

2) Việc kể công riêng cho một cá nhân nào, anh phải đọc lại bài báo của anh mới đây nhất về đề 
tài giải oan cho nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886) để tự trả lời. Anh đã đọc bốn 
(04) đầu sách tôi viết (biên soạn, biên khảo, truyện kí - dạng khảo cứu) và đã xuất bản (2004, 
2006, 2008), chắc anh đã thấy, tôi luôn cho in thêm danh mục các nhà nghiên cứu sử học đã có 
tham luận trong các hội thảo, hội nghị về Nguyễn Văn Tường (1824-1886), kể cả việc bà Nguyễn 
Thị Oanh, cô Từ Vân có đóng góp công sức trong việc tìm kiếm tư liệu tại Pháp, Tahiti, thậm chí 
tôi chú thích rất kĩ các nguồn tư liệu, ý kiến kiến giải của nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà 
báo, nhà giáo từ trước đến nay về Nguyễn Văn Tường, kể cả ý kiến phê phán, đồng thời liệt kê 
danh mục sách báo tham khảo… 

Tôi nghiên cứu, viết sách, bài báo một cách tuyệt đối độc lập với tinh thần khoa học và sòng 
phẳng như thế. Điều đó thể hiện trên giấy trắng mực đen. 

Còn anh dùng từ “cộng đồng” với ý nghĩa gì, không cụ thể, tôi không rõ. 

3) Tuy thế, tôi khẳng định những dòng trong bài viết “Phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn” (18-01-
‘’09) là đúng đắn:  

“Xin hãy xem những tập kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường thì rõ: 

1) Kỉ yếu hội nghị về đề tài “Nhóm chủ chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, 
ĐHSP. TP.HCM., 1996; 

2) Kỉ yếu hội thảo khoa học về đề tài “Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1884-1886)”, Hội 
KHLS. TT-Huế, 2002 (đã xuất bản dưới dạng sách in: PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên, “Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, Nxb. VHTT., 2006). 

Đọc kĩ những bài tham luận trong 2 kỉ yếu đó, sẽ thấy ai là người giải quyết rốt ráo nhất về 
Nguyễn Văn Tường (1824-1886).  

Tôi khẳng định là tôi không cần đến tư liệu chưa được chứng thực ở Pháp mà Từ Vân và 
bà Oanh tìm kiếm, đem về nước vào năm 2003, 2004 (sau khi tôi đã hoàn tất cả bốn đầu 
sách), mặc dù cuốn sách nào của tôi, tôi cũng liệt kê thêm cho đầy đủ sự đóng góp tìm 
kiếm tư liệu này (và tên tuổi các nhà sử học có tham luận). Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ trợ, 
nếu chúng đã được chứng thực, giám định khoa học thực nghiệm. Cường điệu, quan trọng hóa 
quá đáng về số tư liệu này là có dụng ý không trong sáng, là rơi vào bẫy chịu lệ thuộc cựu thù 
thực dân. 

Ngoài ra, tôi là người duy nhất đã nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu và viết về đề tài Nguyễn 
Văn Tường (1824-1886) đến bốn đầu sách (cả 04 đầu sách đều đã xuất bản chính thức bằng 
sách in giấy [1])”. 
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Tôi khẳng định thêm rằng, những kiến giải của tôi về điểm mấu chốt là vai trò Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886) trong cuộc Kinh đô quật khởi và bị thất thủ và hai tháng sau đó là của riêng 
tôi. Và những gì tôi viết về đề tài này, tôi đều có những đóng góp mới mẻ của chính tôi. Xin nhắc 
lại: Những ý kiến của người nghiên cứu trước đây và hiện nay tôi đều ghi rõ xuất xứ trong bốn 
(04) đầu sách đã xuất bản. 

4) Tôi nghĩ anh có ý thức rõ rệt anh viết bài báo vừa rồi với mục đích đề cao những ai và cố tình 
lãng quên những ai.  

Anh xem lại trang mạng vi tính này trên WebTgTXA. để nhớ lại buổi lễ dựng bia giải oan cho 
nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (tháng 6-‘’07) tại Quảng Trị: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2 

Đó là buổi lễ mà tôi và nhiều nhà nghiên cứu sử học khác không được mời tham dự. Tấm bia 
anh nói đến, tôi có góp ý về nội dung chính nhưng cũng không được tiếp thu (phần phụ ở tấm bia 
tôi không rõ). 

Anh Nguyễn Hoàn, 

Trên đây là những điều tôi đề nghị anh lưu ý. 

Thiết tưởng cũng cần nói thêm:  

Sự gây rối về bản quyền sách, bài báo nhắm dụng ý gì, tôi biết (cướp đoạt quyền sở hữu trí tuệ 
của tôi về sau, chẳng hạn). Tôi — một người đầu tiên và duy nhất viết và xuất bản đến bốn đầu 
sách về đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886) — lại không được mời tham dự lễ giải oan chính 
thức cho ông là nhằm mục đích gì, thủ đoạn gì, trước mắt và về sau, tôi biết. Tôi rất khó trả lời vì 
sao không được mời, thậm chí bị ngộ nhận này khác (tôi chưa nói đến thủ đoạn của ai đó tạo ra 
sự gây gổ giữa tôi và PGS.TS. Đỗ Bang để làm cớ không mời, nhằm che đậy âm mưu sâu xa, về 
lâu về dài kia [2]).  

Hiện nay tôi cũng đang bị rơi vào tình thế “kẹt giữa hai làn đạn”: một bên là hải ngoại cùng Thiên 
Chúa giáo và các cường quốc; một bên là chính quyền trong nước gồm báo chí nước ta (anh là 
một nhà báo trong biên chế). Trong thực tiễn xã hội, “hai làn đạn” này lại không có “trận tuyến” rõ 
rệt, mà vô cùng phức tạp! Tôi cũng hiểu nguyên nhân là do tư tưởng của tôi vốn rất độc lập nên 
bị “kẹt giữa hai làn đạn” như vậy. Tôi cũng hiểu chính sách trí vận, kiều vận thể hiện qua báo chí 
nước ta.  

Anh dọa đưa tôi ra tòa án vì tôi kết án anh bị mua chuộc, làm tay sai?  

Quả thật, tôi không có bằng chứng nào, ngoài chính bài phỏng vấn, những bài viết của anh về đề 
tài này (anh chỉ ghi nhận, phản ánh với tư cách phóng viên, chứ chẳng nghiên cứu đề tài này bao 
giờ). Chỉ hai bài viết của anh, trong tháng 6-‘’07 và mới đây, 01-‘’09, cho tôi thấy anh hoặc bị hối 
lộ tiền bạc của kẻ có tiền hoặc anh là nô bút của thế lực chính trị nào đó hoặc anh đang thực 
hiện nhiệm vụ kiều vận, đồng thời đề cao vai trò của các chức sắc (thực ra là cho Nhà nước) một 
cách thiếu công tâm.  

Nếu kể thêm chút tình quen biết giữa anh và tôi (những người cầm bút), tôi cảm thấy nhà báo 
Nguyễn Hoàn là một kẻ đáng sợ vì thiếu cả chút lương thiện cầm bút tối thiểu. Một kẻ xa lạ, tôi 
không lấy gì làm kinh ngạc đâu trước sự thể này, nhưng đối với anh, tôi phải nói rõ: Người làm 
báo như anh quả là nguy hiểm cho xã hội, trong đó có tôi. 
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Trước hết, nên tranh luận trên báo chí in giấy và sau đó đưa lên mạng vi tính liên thông toàn cầu. 

Tôi không ngại gì việc phải đối chất với anh trước tòa án, nếu tòa án được xử công khai, có 
phóng viên khắp các nước chứng kiến. Nhưng buồn cười thay, anh chẳng có vai trò nào trong vụ 
việc này, ngoài vài bài báo nói trên. Anh chỉ là “vật tế thần” cho thế lực nào đó. Thế lực nào 
đằng sau anh mới xứng đáng để cùng tôi đối chất. Mong rằng những thế lực nào đó hãy 
ra mặt trước toàn xã hội, đừng để nhà báo Nguyễn Hoàn làm vật hi sinh. Tôi đâu phải 
ngây ngô và cũng hoàn toàn không muốn làm kẻ ngây ngô đáng cười trong một tấn tuồng 
giả tạo, khi phải đối chất với anh, chứ không phải thế lực nào kia.  

Trân trọng, 
Trần Xuân An 
19-01 HB9 ( 2009 ) 

(Thư này đã gửi đến các địa chỉ trên và đã đưa lên WebTgTXA., theo cung cách thư từ hành 
chính, khiếu tố với các cụm từ: “Kính qua”, “Để biết”, “Để lưu”… Mong các bạn, các anh thông 
cảm trong điều kiện sử dụng internet. Mong nó sẽ được đăng trên các báo in giấy, báo điện tử, 
cho rộng đường công luận) 

__________________________ 

[1] Số sách tôi viết (sưu tập, biên soạn, khảo cứu, truyện kí dạng khảo cứu) gồm năm (05) đầu 
sách, nhưng có một đầu sách sưu tập (không xuất bản) không đáng kể: 

1. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886) — THƠ — VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN & TƯ 
TƯỞNG, biên soạn (khảo luận, chú giải…) 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/tho_nvt-vnvcnthvttuong 

2. (16a) TIỂU SỬ BIÊN NIÊN PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), KẺ 
THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP, biên soạn (lược ghi & 
kiến giải) 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/tieu_sbnpcdtnvtuong 

3. (16b) NHỮNG TRANG “ĐẠI NAM THỰC LỤC” VỀ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN 
TƯỜNG (1824-1886) VÀ NHỮNG SỰ KIỆN THỜI KÌ ĐẦU CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (Quốc sử 
quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001: Bản thảo tuyển 
chọn đã hoàn tất (2001); chưa gõ phím vi tính trọn cuốn (xem ở phần phụ lục tập I: TƯ LIỆU 
GỐC, đề mục 16a). Link hình ảnh tập sách tư liệu — phụ lục — phần 2, 16b 

Lưu ý: Tập 16a (đã xuất bản, 2006) và tập 16b (đã xuất bản một phần theo tập 16a) là một bộ 
sách. 

Tập 16b chỉ là những trang được người biên soạn Trần Xuân An tuyển chọn từ bản dịch 
ĐNTL.CB., do Tổ Phiên dich Viện Sử học Việt Nam dịch; vì thế cho nên, bản quyền bản dịch ở 
tập 16b này vẫn thuộc các dịch giả trong thời hạn luật định (bản quyền nguyên bản của Quốc sử 
quán triều Nguyễn đã hết hạn), Trần Xuân An có công tuyển chọn, nên là sở hữu chủ của tập 
16b, nhưng chỉ được hưởng % bản quyền nào đó về tài chính (nếu có). 

Khác với tập 16b, người biên soạn Trần Xuân An lại hoàn toàn giữ bản quyền về mọi phương 
diện đối với tập 16a. 
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Xin lưu ý thêm: Trong tình xuất bản, tiêu thụ sách, nhất là loại sách nghiên cứu, hiện nay, bản 
quyền thực chất chỉ đơn thuần về mặt tinh thần, thậm chí không thu hồi được nguồn vốn tài 
chính bỏ ra trong việc xuất bản.  

4. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), MỘT NGƯỜI TRUNG NGHĨA, khảo luận sử học 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/nguyen_vtnntntxtkhduoc 

5. PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu 
lịch sử (trọn bộ 4 tập, in thành một cuốn) 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/phu_cdtnvtuong 

[2] Xem thêm: Về bản quyền, đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ:  

http://txawriter.wordpress.com/category/tra-loi-nguoi-doc-3-ban-quyen/ 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/banquyen  

__ __ __ __ __ __ __ 

Có bổ sung thêm dăm ba dòng chữ: 20:00, 19-01 HB9 

2.  

txawriter said 

January 19, 2009 at 2:54 pm  

THƯ CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN 

từ hoan nguyen 
trả lời: ng_hoanphuong@yahoo.com 

tới Tran Xuan An  

ngày 13:49 Ngày 19 tháng 1 năm 2009 
chủ đề Re: Thu gui anh Tran Xuan An ve chuyen Nguyen Van Tuong 
được gửi bởi yahoo.com 
xác thực bởi yahoo.com 

ẩn chi tiết 13:49 (23 phút trước đây) Trả lời 

Tôi chấm dứt trao đổi với anh ở đây. Tôi sẽ đề nghị pháp luật buộc anh phải xin lỗi, bồi thường 
về việc anh đã xúc phạm nghiêm trọng đến tôi và không chỉ đến tôi. 

Tôi không cho phép anh đưa thư tín cá nhân của tôi gửi lên mạng, dù là thư gửi phản ứng những 
việc làm sai trái của anh. 

Xin chấm dứt! 
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THƯ TRẢ LỜI CỦA TRẦN XUÂN AN 

Anh Nguyễn Hoàn, 

Tôi không sợ một chút nào về sự thách thức đưa sự việc này ra tòa án. 

Tôi chỉ thấy buồn cười vì anh chỉ là vật tế thần. Nói rõ ra, bởi anh không nghiên cứu về nhân vật 
lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824-1886) bao giờ, anh chỉ ghi chép và ghi nhận với tư cách phóng 
viên, nhưng ghi nhận một cách cố tình thiếu công tâm về quyền sở hữu trí tuệ. Tôi ra tòa án để 
đối chất với những thế lực, những ai đó kia, đằng sau anh, chứ không phải anh. 

Tôi quá biết trò đánh tráo đối tượng và ngụy tạo nguyên nhân để đưa ra tòa án, nhằm tránh việc 
đối chất với đối tượng chính và tránh xoáy sâu đúng nguyên nhân chính. Ví dụ: Thay vì đưa anh 
Lê Văn X. ra tòa vì những nguyên nhân quan trọng (như chính trị, sử học…), phải đối chất với 
những quan chức, nhà nghiên cứu quan trọng, những người Nhà nước cần mua chuộc (Việt 
kiều…), người ta sẽ truy tố Lê Văn X vì tội một tội thường phạm ngụy tạo vớ vẩn nào đó (như vu 
cho anh ta tội đánh chén con gà, con lợn nhà ai đó…). 

Về thư tín của anh, tôi vẫn đưa lên mạng, vì tôi chỉ có mỗi một mình tôi, và tôi đã ghi rõ trong thư 
hồi báo tự động rồi: Thư phải gửi cho nhiều người (nghĩa là thư nào cũng là thư công khai); đồng 
thời trên trang web của tôi (mục Thông báo cập nhật): Thư tín có thể công khai nếu thấy cần thiết 
(1). Anh nên biết là tôi chỉ một mình, ngay cả khi tôi đang sống trong gia đình riêng của tôi với vợ 
con (2). Thư này của anh, tôi vẫn đưa lên web như đã thông báo.  

Vả lại, bài viết của anh anh đã công bố trên báo điện tử, tôi phải phản hồi cho mọi người cùng 
biết. Tôi rất mong những phản hồi này sẽ được đăng trên báo in giấy và báo điện tử. 

Anh chưa thể hiện sự công tâm về quyền sở hữu trí tuệ trong vài bài báo anh đã đăng trên 
báo chí, về đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886), anh phải xin lỗi tôi và anh phải xin đính 
chính! 

Trân trọng, 
Trần Xuân An 
14:40, 19-01 HB9 ( 2009 ) 

(Thư này đã được gửi đến nhiều người bạn [với địa chỉ như trên] và đến nhà báo Nguyễn Hoàn). 
_______________________________ 

(1) Nguyên văn: “NGOÀI RA, CŨNG CÓ THỂ THÔNG BÁO THÊM MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC VỀ 
BẠN BÈ, ĐỒNG NGHIỆP. GỒM CẢ THƯ TÍN CÔNG KHAI & TIN CẬY ĐĂNG (TẤT CẢ CHỈ 
TRONG GIỚI HẠN NHẤT ĐỊNH, THEO NGUYÊN TẮC HIỆN HÀNH ĐỐI VỚI LOẠI THÔNG TIN 
BẢO MẬT)…”. 

(2) Vợ tôi mải mê với việc buôn bán kiếm sống. Hai đứa con tôi không can dự gì vào việc tham 
dự vào internet của tôi, thậm chí hai cháu còn bị kẻ xấu xúi xiểm làm phiền hà, rối trí tôi nữa. Tôi 
biết tôi đang bị cô lập, do âm mưu thâm độc của những thế lực, những kẻ xấu ấy.  

(Ghi chú thêm: DO ĐÓ, TỪ RẤT LÂU, TÔI ĐÃ ĐỀ NGHỊ CÔNG AN & NHỮNG NGƯỜI CÓ 
TRÁCH NHIỆM ĐẶT MÁY QUAN SÁT Ở NƠI TÔI ĐỂ MÁY VI TÍNH. Trên web, tôi cũng đã viết, 
tôi đồng ý để bất kì một nhóm tư nhân nào đó đặt máy quan sát như vậy, nếu họ có thiện chí, 
công tâm và nếu có cơ chế phối hợp trong nhóm bảo đảm được tính khách quan, vô tư, trung 
thực. Nhóm ấy có thể là Yahoo, Google, MSN., Dotster, WordPress…). 
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3.  

txawriter said 

January 19, 2009 at 9:10 pm  

CÁC KHUNG WEB-BLOG TRÊN ĐÃ ĐƯỢC KÍNH GỬI ĐẾN WEBSITE TRUNG TÂM VĂN HÓA 
HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM VÀ ĐỒNG KÍNH GỬI ĐẾN CÁC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THƯ DƯỚI ĐÂY. 
MONG TẤT CẢ QUÝ VỊ THÔNG CẢM TRONG ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG INTERNET (RẤT DỄ LÂM 
VÀO NHỮNG SỰ CỐ BẤT TRẮC), VÀ VUI LÒNG ĐĂNG TẢI TRÊN BÁO CHÍ CÔNG KHAI, 
LƯU TRỮ GIÚP. THÀNH THẬT CẢM ƠN. 

Kính gửi BBT. Tạp chí điện tử NHÀ VĂN (TT.VH. Hôi Nhà văn VN.) 

Tôi đã đọc bài “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường” của 
Nguyễn Hoàn. 

Tôi đã trao đổi với Nguyễn Hoàn. 

Xin gửi những lá thư trao đổi ấy đến BBT. website Nhà văn (nhavan.vn) để được đăng tải cho 
rộng đường dư luận. 

Thành thật cảm ơn trước. 

Trân trọng, 
Kính thư, 
Trần Xuân An 

____________________________ 

Danh sách các địa chỉ (gửi ngày 19-01 HB9): 

TTVanhoaHoiNhavanVietNam (Trung tâm Văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam), bccBBCViet bbcVIET 
(BBCVietnamese), tran thanh giao (nhà văn Trần Thanh Giao), Thanh Nien (Báo Thanh Niên), 
tuoitre (Báo Tuổi Trẻ), tuoitre@hcm.fpt.vn (Báo Tuổi Trẻ), “Bao Cong An TP.HCM - Lai Van Long, 
Le Hoang Dung” (Báo Công An TP.HCM., nhà báo Lại Văn Long, nhà báo Lê Hoàng Dũng), Bao 
SGGP (Báo Sài Gòn Giải phóng), vu hong (nhà văn Vũ Hồng), VuHong (nhà văn Vũ Hồng), Trinh 
Buu-Hoai (nhà thơ Trịnh Bửu Hoài), HOANG TRAN (TS. Trần Hoàng), dung hoang (PGS.TS. 
Hoảng Dũng), Luyến Võ Văn (nhà thơ Võ Văn Luyến), leduc duc (nhà báo Lê Đức Dục), Ngô Vuu 
(nhà giáo Ngô Vưu), Nguyên Võ Nguyên (nhà văn Võ Nguyên [Võ Văn Tám]), Tam VoVan (nhà 
giáo Võ Văn Tám) 

Danh sách các địa chỉ (gửi ngày 20-01 HB9): 

“TTVanhoaHoiNhavanVietNam” Cc: “bccBBCViet bbcVIET” , “tran thanh giao” , “Thanh Nien” , 
“tuoitre” , tuoitre@hcm.fpt.vn, “Bao Cong An TP.HCM - Lai Van Long, Le Hoang Dung” , “Bao 
SGGP” , “vu hong” , “VuHong” , “Trinh Buu-Hoai” , “HOANG TRAN” , “dung hoang” , “Luyến Võ 
Văn” , “leduc duc” , “Ngô Vuu” , “Nguyên Võ Nguyên” , “Tam VoVan” , “tsoanthanhnien 
toasoanthnien” , “toasoanTNIEN tsthanhnien” , “bacnha nguyenthi” (nhà giáo Lê Thị Bác Nhã), 
“Sinh Le Phuoc” (nhà giáo Lê Phước Sinh), “Chien Nguyen” (nhà giáo, tác giả Nguyễn Chiến)…  
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TRẦN XUÂN AN 
19 & 20-12 HB9 ( 2009 ) 

4.  

txawriter said 

January 20, 2009 at 4:56 pm  

GÓP Ý VỀ CÔNG KHAI HÓA THƯ TÍN VÀ TÁC PHẨM TRÊN INTERNET 

Kính gửi WebTgTXA 
và quý blogger/s, quý anh chị cầm bút tham gia internet 

Thư từ, cho dù viết dưới hình thức viết tay, gửi qua bưu điện, hay gõ bàn phím, gửi qua đường 
truyền, mạng điện thư (e-mail), đều được người viết viết lúc một mình. Sáng tác, viết nghiên cứu 
cũng vậy. Đó là những công việc rất cô độc (một mình) nhưng không cô đơn, vì có thể và thường 
khi viết là đang đối thoại với ai đó hoặc hướng đến đối tượng nào đó. 

Điện thư không có thủ bút nhưng có IP và có bản sao tự động, lại có phần “đầu thư có các tiêu 
đề đầy đủ” (phần “header”). Nếu điện thư được gửi kèm đến nhiều địa chỉ là rất đáng yên tâm. 

Những tác phẩm ngắn, về sáng tác, như thơ, tùy bút, tản văn, truyện ngắn, thường hoàn tất 
trong thời gian ngắn. Những tác phẩm dài hơi như sách biên khảo, nghiên cứu, tiểu thuyết lại 
phải đọc tài liệu, sách báo, phải viết trong thời gian dài, hàng tháng, thậm chí hàng năm.  

Viết và hoàn tất trong thời gian ngắn thì có thể chỉ một mình mình biết, nhưng viết trong thời gian 
dài, có người thân, bạn bè, đồng nghiệp biết. 

Tôi biết anh Trần Xuân An không muốn vợ con bị liên lụy hay bị những kẻ xấu thù ghét, nên anh 
nói thế, chứ tôi thấy tên vợ con anh được anh ghi ở trang đầu sách (đã xuất bản, sách in giấy và 
sách điện tử) với lời đề tặng thân thương, quý mến lắm đấy chứ. Đó là chưa nói những bài thơ 
anh có đề tặng vợ con, cũng đã xuất bản với cả hai hình thức. Đó là những người chứng tốt nhất 
(cho dù vợ con khác quan điểm với anh ở chương này, trang nọ). 

Như vậy, không có gì đáng băn khoăn, âu lo. 

Mong anh và quý vị yên tâm. 

Tuy nhiên cũng cần gửi điện thư và nhận điện thư với nhiều địa chỉ gửi kèm như lâu nay. Công 
bố tác phẩm trên điểm mạng (website, weblog), không có gì tốt hơn là cũng báo cho bạn bè, 
người đọc quen thuộc biết ngay tức khắc (hơi phiền nhau một chút cũng không sao). Đó là thông 
lệ internet. Nói chung, không gì hơn các từ ngữ CÔNG KHAI, DÂN CHỦ và QUAN TÂM LẪN 
NHAU. 

Chúng ta phải làm chủ và “nắm đằng cán” thư từ, tác phẩm của chúng ta, nhất là tác 
phẩm vì đó là trí tuệ, tâm huyết của mỗi người viết, đừng quá lo ngại. 

Thân kính, 
Trần Văn Tín (Dầu Dây, Đồng Nai) 
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WebTgTXA. trả lời: 

Xin cảm ơn ông đã cung cấp một số kinh nghiệm sử dụng mạng vi tính toàn cầu (internet) để gửi 
điện thư và công bố tác phẩm. Nhưng theo tôi nghĩ, thư viết bằng thủ bút và tác phẩm đăng trên 
báo in giấy sau đó đưa lên web, như thế vẫn tốt hơn. Cũng rất cần có trại sáng tác, trại nghiên 
cứu.  

Nhưng, thưa ông, vấn đề này tôi và nhiều người đọc cũng đã bàn luận nhiều ở đề mục bản 
quyền trên web này. Nay xin được bổ sung thêm kinh nghiệm của ông. 

Đề mục này, chủ đề của nó là “Phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn (Báo Quảng Trị)”, chứ không chỉ 
về bản quyền, điện thư. Nếu có thể, ông cho ý kiến. Xin cảm ơn trước. 

5.  

txawriter said 

January 20, 2009 at 5:00 pm  

ĐIỆN THƯ CỦA NHÀ VĂN TRẦN THANH GIAO ( 20-01-”09 ) 

Tôi đã nhận được tin anh. Tôi thấy anh gửi bài đến nơi đã đăng ý kiến Nguyễn Hoàn (TTVH 
HNVVN) là đúng rồi. Ở đó có trách nhiệm trả lời bài của anh. WTTG chủ yếu đăng sáng tác cá 
nhân và sáng tác của bạn bè. Nếu cần, anh gửi thêm cho website của HNVVN vì theo chỗ tôi biết 
thì TTVH HNVVN là tổ chức trực thuộc HNVVN còn website của TTVH là một website không do 
HNVVN quản lý. 

6.  

txawriter said 

February 5, 2009 at 11:01 am  

THƯ TRẢ LỜI CỦA BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM VĂN HÓA 
HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM: 

Tác giả Trần Xuân An thân mến! 

Thứ năm, 05.02.2009, 04:19am (GMT+7) 

http://nhavan.vn/article/Hoiambandoc/806/  

Ban biên tập Website: Nhavan.vn đã nhận được phản hồi ĐỐI THOẠI VỚI TÁC GIẢ BÀI “Nghĩ từ 
chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường” (1). Sở dĩ chúng tôi không post lên 
là vì: Nhavan.vn là một Wesite chuyên về Văn chương nghệ thuật. Ban biên tập chủ trương giới 
thiệu các sáng tác, lý luận phê bình, tư liệu lịch sử, thời sự văn hóa văn nghệ… ; và những tranh 
luận học thuật. Không post những bài viết ngoài văn chương, nghệ thuật, lịch sử, văn hóa… 

Ví dụ: quý tác giả Trần Xuân An trong bài viết phản hồi cho rằng: “Nhà báo Nguyễn Hoàn (Báo 
Quảng Trị), lần thứ 2, viết báo một cách thiếu công tâm (liên quan đến đề tài chính mà tôi đã 
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nghiên cứu)…” Hoặc: “đúng là Nguyễn Hoàn cướp đoạt công sức và trí tuệ của tôi và nhiều nhà 
sử học khác để đề cao những kẻ có thế lực và tiền bạc.”… 

Sau đó quý tác giả Trần Xuân An có dẫn ra đường link:  

http://tranxuanan.writer.googlepages.com và một số tài liệu liên quan như: 

“Xin hãy xem những tập kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường thì rõ: 

1) Kỉ yếu hội nghị về đề tài “Nhóm chủ chiến triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”, 
ĐHSP. TP.HCM., 1996. 

2) Kỉ yếu hội thảo khoa học về đề tài “Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1884-1886)”, Hội 
KHLS. TT-Huế, 2002 (đã xuất bản dưới dạng sách in: PGS.TS. Đỗ Bang chủ biên, “Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, Nxb. VHTT., 2006) 

Đọc kĩ những bài tham luận trong 2 kỉ yếu đó, sẽ thấy ai là người giải quyết rốt ráo nhất về 
Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”. 

Thưa quý tác giả Trần Xuân An! 

Như thế bạn đọc không theo dõi được, và không có thời gian đi tìm đọc những tài liệu đó để đối 
chiếu với bài viết của Nguyễn Hoàn. 

Ban biên biên tập chúng tôi muốn bài viết của quý tác giả chứng minh ông Nguyễn Hoàn đã 
“thiếu công tâm…” đã “cướp đoạt công sức và trí tuệ…” hoặc sử dụng tài liệu của mình dưới góc 
độ học thuật, tranh luận, bằng các lý lẽ khách quan thuyết phục, bằng các trích dẫn đối chiếu so 
sánh… Chỉ có như thế bạn đọc mới theo dõi được và đi đến chân lý, chỉ như thế mới là bài viết 
mang tính học thuật, tranh luận.  

Ban biên tập chờ đón bài viết của quý tác giả như thế để chúng tôi công bố trên Website 
Nhavan.vn  

Chúc quý tác giả Trần Xuân An mạnh khỏe, hạnh phúc. 

Kính thư! 

BAN BIÊN TẬP NHAVAN.VN 
_______________________________ 

(1) WebTgTXA. bổ sung link: http://nhavan.vn/article/Butkyphongsu/763/ 

THƯ CỦA TRẦN XUÂN AN: 

Kính gửi BBT. Trang thông tin điện tử Trung tâm Văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam,  

Tôi trân trọng ghi nhận sự lưu tâm đầy tinh thần trách nhiệm của Ban biên tập Trang thông tin 
điện tử Trung tâm Văn hóa Hội Nhà văn Việt Nam (TTVHHNVVN.). 

Tôi xin có ý kiến sau. Đặc biệt, tôi rất trông mong ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà 
văn, nhà báo và quý người đọc về vụ việc này. Xin quý vị vui lòng gửi đến TTVHHNVVN. và 
WebTgTXA. 
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Kính thư, 
Trần Xuân An 
05-02 HB9 (2009) 

7.  

txawriter said 

February 6, 2009 at 8:06 am  

GỬI BÀI PHẢN HỒI ĐĂNG BÁO 

Cập nhật, 06-02 HB9 (2009): Tôi đã viết bài và đã kính gửi đến Trang thông tin điện tử Trung 
tâm Văn hóa Hội Nhà văn Viêt Nam, Báo in giấy Văn hóa & Thể thao, Trang thông tin điện tử Hội 
Nhà văn Việt Nam, Tuần báo in giấy Văn Nghệ (HNVVN.). Mong được đăng tải để rộng đường 
công luận.  

Trần Xuân An 

>>>>>> >>>>>> 

Cập nhật, 07-02 HB9 (2009): Trần Xuân An — Làm rõ việc phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn: SỰ 
CÔNG TÂM TỐI THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT: Có những vấn đề không phải thuộc loại gay 
go, nhưng đối với một người cầm bút trong tư thế riêng nào đó, vấn đề ấy lại trở nên khó viết. 
Khẳng định công sức lao động chính đáng của bản thân, để khỏi bị thiệt thòi, thậm chí để khỏi bị 
mất quyền sở hữu trí tuệ đương nhiên của chính mình, tuy việc ấy là cần thiết, nhưng dẫu sao 
cũng là một việc bất đắc dĩ.  

Không những cảm thấy bất đắc dĩ phải lên tiếng trước sự việc bất công, tôi còn nhận ra tôi đang 
bị đẩy vào tình huống buộc phải đụng chạm, làm rạn vỡ những quan hệ tốt đẹp giữa tôi và một 
số nhà nghiên cứu sử học tên tuổi, giữa tôi và những người bà con, tuy ít hoặc không thân mật, 
nhưng có chung một huyết thống dòng tộc… >>>>> Xem tiếp >>>>>  

http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=13&SCat=&Id=897 

(Bài viết đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam: 02/6/2009 
9:21:05 PM) 

Bài viết phản hồi trên cũng đã đăng trên PhongDiep.net, 07-02 HB9: 
http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6485 

8.  

txawriter said 

February 18, 2009 at 9:41 am  

TRẢ LỜI NHỮNG Ý KIẾN NGẮN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ VĂN & TRÊN 
ĐIỂM MẠNG TOÀN CẦU CỦA NHÀ VĂN XUÂN ĐỨC 
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http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-21 

Cập nhật, 16-02 HB9 ( 2009 ): Bài của Nguyễn Hoàn trên Điểm mạng toàn cầu Phong Điệp — 
Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác? :  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6572 

Cập nhật, 17-02 HB9 ( 2009 ): Bài của Nguyễn Hoàn trên Điểm mạng toàn cầu Trúc Sơn Trang 
(nhà văn Xuân Đức) — Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác? :  

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=746&nhom=6 

Cập nhật, 17-02 HB9 ( 2009 ): Bài của Trần Xuân An trên Điểm mạng toàn cầu Phong Điệp — 
NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ MỘT 
Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ :  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6585 

Bài của Trần Xuân An trên Điểm mạng toàn cầu Trúc Sơn Trang (nhà văn Xuân Đức) — NGHĨ 
VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ MỘT Ý 
HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ : 

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=747&nhom=6 

9.  

txa said 

April 8, 2009 at 3:52 pm  

VUI LÒNG XEM TIẾP: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-21 

09-4 HB9: Cập nhật bài mới: 

ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN (sau khi đọc bài “Thông 
tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường” trên Phong Điệp – Nét, ngày 07-4 HB9). 

(Cuối trang 21 “Bài mới - sách mới - tin tức mới”) 

 

________________________________________________________ 

 

17-4 HB9 (2009) 
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2. Phụ lục bài 5 

_________________________________________________________ 

 

Xem bài 5: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn 

SỰ CÔNG TÂM TỐI THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT 

 

 

 

Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường 

  
Ngày cập nhật: 18/01/2009 10:50:52 SA 

 

Báo Quảng Trị online 

 

http://baoquangtri.vn/default.aspx?TabID=84&modid=388&ItemID=3931  

 

Nguyễn Hoàn 

Trong một lần đến với Bảo tàng tỉnh Quảng Trị để “sống với cội nguồn”, tôi đã tần ngần hồi lâu 
trước bức chân dung quắc thước và ưu tư của Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường được treo 
cao trang trọng trên tường. Vị đại quan yêu nước có cuộc đời đầy uẩn khúc và phải chịu tiếng 
oan dằng dặc trăm năm là đầu thú giặc Pháp này, tiếng oan gieo mối nhục, gieo hệ luỵ xuống cả 
bao đời hậu duệ, vị đại quan yêu nước lúc cuối đời đã trút bao tâm sự đắng cay và u uẩn trong 
bài thơ “Giải triều” (Chia tách triều chính): “Thị phi nhiên phó thiên thu hậu” (Đúng, sai phó mặc 
ngàn sau luận), rút cuộc đã được hậu thế minh xét, giải oan. Sự giải oan này cho dẫu muộn 
màng nhưng rất may là không phải đợi đến ngàn thu như thơ Nguyễn Văn Tường hằng đau đáu 
ngỏ cùng hậu thế. Quả đúng là một kết thúc có hậu trong đời thực chứ hoàn toàn không là 
chuyện viễn mơ hay chuyện trong tiểu thuyết!  

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
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Xưa nay, viết về Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, hai đại thần cùng thuộc nhóm chủ 
chiến chống Pháp trong triều đình nhà Nguyễn, người ta thường gắn tên tuổi, vai trò Tôn Thất 
Thuyết với căn cứ kháng chiến Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị, còn tên tuổi Nguyễn Văn Tường ít 

được nhắc đến gắn với căn cứ này. Điều này dễ hiểu thôi, vì sau đêm 4-7-
1885, Tôn Thất Thuyết bất ngờ tổ chức tấn công quân Pháp ở Huế nhưng 
không thành, kinh đô thất thủ, sáng 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết phải rước 
vua Hàm Nghi ra Tân Sở, dĩ nhiên, tên tuổi vua Hàm Nghi và Tôn Thất 
Thuyết thường nổi lên khi nhắc đến Tân Sở, còn Nguyễn Văn Tường lúc đó 
theo chỉ dụ của bà Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ (mẹ vua Tự Đức) là ở lại 
Huế thương thuyết với Pháp, không phải ra Tân Sở, Nguyễn Văn Tường đã 
ở lại và gặp tướng Pháp Do Courcy, từ đó Nguyễn Văn Tường mang tiếng 
là “đầu thú” giặc Pháp thì bao nhiêu công lao của ông đối với Tân Sở cũng 
bị lãng quên. Vậy để cho công minh, xin hãy bắt đầu câu chuyện về Nguyễn 
Văn Tường từ Tân Sở.  

Lên với Tân Sở ngày trước, thuộc địa phận xã Cam Chính bây giờ, dấu tích 
xưa đã vắng bóng tuyệt mù, bảng chỉ dẫn di tích bị đổ gãy mất chưa được 
cắm lại, tôi chỉ còn hình dung một Tân Sở xưa qua lời kể truyền đời của các 
vị cao niên ở đây. Các cụ được truyền rằng Tân Sở xưa có nhiều luỹ tre gai, 

có hào sâu, có giếng nước, có cột cờ, có súng thần công đại bác. Cụ Võ Văn Lồ, 86 tuổi trò 
chuyện cùng tôi trên mảnh đất nhà ông Trần Hạnh ở thôn Bảng Sơn, Cam Nghĩa, Cam Lộ thuở 
trước, nơi vua Hàm Nghi từng nghỉ lại, nhà cũ không còn, chỉ còn một gian nhà nhỏ làm nơi thờ 
tự.  

Cụ Lồ hoài niệm kể như kể chuyện cổ tích: “Nhà ông Trần Điu (gọi theo tên người cháu 3 đời của 
ông Trần Hạnh) hồi ấy giàu nhất xóm. Cả nhà ở lui phía sau, dành nhà trên cho vua. Xóm này 
hồi ấy có ba người đi gác cho vua, đó  

là ông cai Võ Văn Ky, bác 
ruột tôi, ông lý Võ Văn Lâm 
và ông đội Võ Liệu”. Hồi ấy, 
Nguyễn Văn Tường dù 
không theo đưa vua Hàm 
Nghi lên Tân Sở nhưng hẳn 
rằng khi nếm mật nằm gai ở 
Tân Sở, dấu chân vua đã 
bắt gặp dấu chân Nguyễn 
Văn Tường, một trung thần 
yêu nước vốn có bề dày lăn 
lộn với mảnh đất Cam Lộ. 
Chính nhờ có bề dày này 
mà Nguyễn Văn Tường đã 
nhạy cảm suy tính và thực 
hành kế sách chuẩn bị căn 
cứ hậu bị cho kinh đô Huế 
từ sớm ở Tân Sở. Bề dày 
này in đậm, in sâu trong 
niên biểu Nguyễn Văn 
Tường: “Năm 1850 (Canh 

Tuất): Làm tri huyện Thành Hoá, Quảng Trị (nay là các huyện Cam Lộ, Hướng Hoá, Đakrông). 
Năm 1866 (Bính Dần): Mùa thu, Nguyễn Văn Tường được đưa ra Quảng Trị làm Bang biện 
huyện Thành Hoá. Sau vua cấp cho ấn “khâm phái sơn phòng” riêng để tiện việc tâu bày. Cuối 
năm, Nguyễn Văn Tường tâu bày 6 điều về việc sơn phòng ở đạo Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị: Xin 
mở con đường thượng du nối Tây Sơn (Bình Định) thông với Cam Lộ và trấn Ninh (Nghệ An) để 
chống giữ lẫn nhau... 

 
Địa điểm vua Hàm Nghi từng nghỉ lại ở Bảng Sơn, Cam Nghĩa, 
Cam Lộ 
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Năm 1875 (Ất Hợi): Tháng 8 (âm lịch), Nguyễn Văn Tường xin đặt nha Kinh Lý sơn phòng 
Quảng Trị. Năm 1883 (Quý Mùi): Nguyễn Văn Tường thiết kế và chỉ đạo xây dựng thành Tân Sở 
ở Quảng Trị” (PGS TS Đỗ Bang chủ biên, Nguyễn Văn Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải, 
NXB Văn hoá Thông tin, 2007, tr.225, 227, 228, 233, 235). Ghi nhận bề dày đóng góp này của 
Nguyễn Văn Tường, nhân dân ở Cam Lộ đã lập miếu thờ ông.  

Lịch sử bao giờ cũng có lô gích riêng của nó. 
Thế nên, trong những ngày nằm gai nếm mật 
ở Tân Sở, vua Hàm Nghi đã nhớ nghĩ nhiều 
đến Nguyễn Văn Tường, người đã miệt mài 
“thai nghén” nên Tân Sở đang phải sống 
trong vòng vây bủa của giặc Pháp ở Huế. 
Ngày 13-7-1885, cùng ngày, từ Tân Sở, vua 
Hàm Nghi vừa ban dụ Cần Vương, vừa dụ 
cho Nguyễn Văn Tường: “Nay đại thần Tôn 
Thất Thuyết cùng ta quanh quẩn, còn ngươi 
là Phụ chính đại thần thì ở lại mà thương 
đàm, kẻ ở người đi đều lấy lòng yêu nước lo 
dân làm căn bản” (Đại Nam thực lục, tập 36, 
NXB KHXH, 1976, tr.225).  

Tiếp đó, ngày 18-7-1885, từ Tân Sở, vua 
Hàm Nghi có bài dụ gửi cho hoàng tộc, có 
đoạn khen ngợi hết lời đối với Nguyễn Văn 

Tường: “Nay đã có Phụ chính đại thần là Nguyễn khanh (tức Nguyễn Văn Tường) ở lại giảng nói, 
che chở được nhiều việc, hơi được yên ổn. Huân thần tâm sự như thế, cáng đáng như thế, thực 
là đau khổ quá chừng. Nhân vật nước ta, những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn 
được” (Đại Nam thực lục, tập 36, sách đã dẫn tr.227).  

Tân Sở đã toả bóng xuống cuộc đời Nguyễn Văn Tường như vậy, vua Hàm Nghi đã thấu tỏ sâu 
sắc lòng trung của Nguyễn Văn Tường đến vậy, thế nhưng sau 2 tháng về sống “hợp pháp” với 
Pháp để tính kế thương thuyết cho xã tắc tránh bớt nguy biến, Nguyễn Văn Tường đã không gỡ 
nổi tiếng oan đầu thú giặc Pháp. Kể cả cái kết cục thảm thương mà Nguyễn Văn Tường phải 
nhận lãnh sau 2 tháng ở trong nách giặc: bị Pháp đày sang đảo Tahiti, bị đổ thuốc độc vào miệng 
làm rụng hết răng, rồi lìa đời nơi xứ người trong đau đớn, tái tê vì mộng nước chưa thành, 
Nguyễn Văn Tường vẫn không thể gỡ nổi tiếng oan phản bội. Tiếng oan chồng chất đến cả nhiều 
đời hậu duệ của ông, chồng chất cả trong lịch sử khi sử sách cứ viết theo lối mòn gieo oan cho 
ông.  

Thế rồi, cũng có ngày “Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời” (Nguyễn Du). Lần lượt, các hội 
nghị, hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường hoặc có liên quan đến Nguyễn Văn Tường được 
mở ra: Hội nghị khoa học lịch sử về “Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế cuối thế kỷ XIX” do 
Khoa Sử Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 12-11-1991, hội thảo 
khoa học lịch sử “Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường” do Trường Đại 
học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20-6-1996.  

Hội thảo năm 1996 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong đánh giá về nhân vật lịch sử 
Nguyễn Văn Tường: kết luận ông là người yêu nước. Tuy nhiên, hội thảo này còn thiếu những tư 
liệu để làm rõ việc Nguyễn Văn Tường rời Tôn Thất Thuyết trở về Huế tạm thời “cộng tác” với 
Pháp sau ngày thất thủ kinh đô có xuất phát từ động cơ trong sáng hay không. Nếu có đủ tư liệu 
làm rõ được điều này, giới sử học mới thật sự yên tâm trong việc đánh giá, khẳng định Nguyễn 
Văn Tường là đại thần yêu nước. Mà những tư liệu “đánh đố” này lấy ở đâu ra? Giáo sư sử học 
Nguyễn Văn Kiệm đưa ra ý kiến là cần phải có nguồn tư liệu xuất phát không phải từ bản thân 
Nguyễn Văn Tường, từ gia đình, từ phía có quan hệ mật thiết với Nguyễn Văn Tường mà phải 
xuất phát từ phía không có quan hệ mật thiết, không đồng ý kiến. Giáo sư còn nêu là không tán 

 
Trần Nguyễn Từ Vân (trái), hậu duệ Nguyễn Văn 
Tường trò chuyện với tác giả bài viết 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 207PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 208 

thành đánh giá nhất quán về Nguyễn Văn Tường nếu xuất hiện hai nguồn tư liệu khác nhau, 
không ăn khớp.  

Để giải những “câu đố” hóc búa này, hai hậu duệ của Nguyễn Văn Tường là Nguyễn Thị Ngọc 
Oanh ở California, Hoa Kỳ (đời thứ 5) và Trần Nguyễn Từ Vân, con gái bà Oanh (đời thứ 6) đã 
khăn gói lên đường miệt mài tìm kiếm, lục lọi khắp các cơ sở lưu trữ hồ sơ ở Tahiti và Pháp may 
ra phát hiện được những tư liệu mới mẻ về Nguyễn Văn Tường. Hành trình “mò kim đáy bể” này 
của hai mẹ con bà Oanh kéo dài hơn 7 năm trời, từ năm 1996 đến năm 2003 mới dò thấu tận 
cùng tăm tích.  

Ban đầu, Từ Vân đi một mình sang Tahiti, nơi Nguyễn Văn Tường đã trút hơi thở cuối cùng trong 
cảnh lưu đày uất hận, vì như Từ Vân tâm sự là “không thể ngồi yên nhìn người mẹ thân yêu đã 
già còn chịu băn khoăn, lo lắng, giày vò tâm tư”. Nhưng những chuyến tìm đến Tahiti đầu tiên 
của Từ Vân chưa đủ sức làm xoay chuyển tình hình. Hai mẹ con lại tất tả đến Pháp, phần nhiều 
đi trong mùa đông giá lạnh, tay xách nách mang, đi bộ nhiều hơn đi xe. Trong phòng lưu trữ, có 
lúc Từ Vân vừa tìm, vừa khấn nguyện cầu may: “Vải thương con thì chỉ cho con cách tìm”.  

Trong gian khó, hai mẹ con vẫn bền lòng với việc nghĩa cao cả mình làm và vững tin ở lòng trung 
của tiền nhân, khiến cho bà Oanh có lúc đã quên hết nhọc nhằn để cười đùa với con: “Chuyện 
đã trên 100 năm mà còn đi tìm kiếm, làm như chuyện vừa xảy ra hôm qua. Nếu ai biết và thấy 
việc mình đang làm, họ sẽ nghĩ là hai mẹ con mình điên”. Để tiết kiệm thời gian tìm kiếm, hai mẹ 
con thường nhịn ăn trưa, thậm chí, nín cả đi...toa lét nữa và rời các thư viện, trung tâm lưu trữ 
vào lúc chiều xuống.  

Thế rồi, hai mẹ con mừng hơn cả “bắt được vàng”, khi tìm được những tư liệu mấu chốt góp 
phần làm “xoay chuyển” cách đánh giá đầy ngộ nhận lâu nay về Nguyễn Văn Tường. Đây rồi, 
trong một lần tìm kiếm tại Trung tâm lưu trữ hồ sơ Bộ Ngoại giao Paris, Pháp, trước mặt Từ Vân 
đã hiện lên một tư liệu nói đến việc Pháp bắt Nguyễn Văn Tường là do phát hiện một người bên 
ngoài đang cất giấu mật thư để chuyển đến cho Nguyễn Văn Tường: “Vào chiều thứ hai, sự tình 
cờ đã khiến một người đưa thư rơi vào tay chúng ta. Lục soát khắp nơi, người ta không tìm được 
gì trên người của hắn ta; khi tên này bị lột trần ra và khám xét kỹ lưỡng, người ta tìm thấy một tờ 
giấy nhỏ, sau khi mật thư được dịch tại chỗ, thì quyết định bắt giữ Tường được ban hành tức 
khắc” (trích từ Báo Pháp Avenir Militaire-Tương lai Quân đội, ngày 26-8-1885).  

Đặc biệt, cũng từ Trung tâm lưu trữ này, Từ Vân đã sao lục được một tư liệu khác nhắc đến một 
câu nói của Nguyễn Văn Tường mà người Pháp đã phải thốt lên là “câu nói nổi tiếng”: “Nếu họ 
thắng lợi, đúng là chính trị của họ đã đắc thắng và câu nói nổi tiếng mà ông đệ nhất Phụ chính 
thường hay lập đi lập lại được thực hiện: “Chúng ta lấy lại từ người Pháp bằng chính trị và mưu 
mô, những gì mà họ đã chiếm được của chúng ta bằng binh lực” (trích thư của Cơ Mật viện gửi 
Công sứ Huế Le Maire do Giám mục Puginier sao lại). Câu nói này cho thấy đường lối đấu tranh 
ngoại giao với Pháp của Nguyễn Văn Tường và chính vì đường lối này mà ông đã ở lại kinh đô 
Huế “hợp tác” với Pháp.  

Nguyễn Văn Tường vốn là một nhà ngoại giao giỏi, ông từng thương thuyết với nhà Thanh 
(Trung Hoa) bàn việc dẹp loạn ở vùng biên giới, thương thuyết với Pháp để Pháp chấp nhận trả 
lại các thành Hải Dương, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội cho triều đình Huế. Ông sống nhờ danh 
tiếng giỏi ngoại giao, ứng đối mà chết rồi vẫn hàm oan là vì ngoại giao, quả đúng là “sinh nghề tử 
nghiệp” vậy.  
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Những tư liệu mà mẹ con bà Oanh tìm kiếm 
đã được đánh giá rất cao tại hội thảo khoa 
học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường 
do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn 
Huế (Đại học Huế) và Hội Khoa học Lịch sử 
tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày 2-7-2002. 
Rồi trong cái ngày mong đợi nhất đã đến, 
ngày 3-6-2007, Hội Khoa học Lịch sử Việt 
Nam, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên 
Huế và UBND xã Triệu Phước, Triệu Phong, 
Quảng Trị tổ chức lễ trao tặng bia Nguyễn 
Văn Tường ngay trên chính quê hương của 
ông, giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch 
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã xúc động 
phát biểu: “Sự thật lịch sử đã sáng loà, xua 
tan mọi hiểu lầm. Nguyễn Văn Tường đã 
được chiêu tuyết.  

Trong việc chiêu tuyết cho Nguyễn Văn 
Tường phải kể tới đóng góp của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh và con gái Trần Nguyễn Từ Vân”. 
Còn nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã gọi mẹ con 
bà Oanh là “những nhà sử học bất đắc dĩ”. Chiêu tuyết được cho Nguyễn Văn Tường, giới sử 
học trả được “món nợ lòng” dai dẳng với lịch sử và bao hậu duệ Nguyễn Văn Tường cũng trút 
được gánh nặng của mối oan nghiệt ngã.  

Trước và sau khi Nguyễn Văn Tường được lịch sử minh oan, tôi đã có những lần gặp gỡ ông 
Nguyễn Bưa, hưu trí ở khu phố 8, phường 1, Đông Hà, người gọi Nguyễn Văn Tường là cố nội. 
Ông kể, từ lúc 14 tuổi, biết được việc đời, ông đã phải chịu miệng tiếng là con cháu vua chúa, 
Việt gian, nhưng ông luôn vững một niềm tin ở Nguyễn Văn Tường, dù lúc đó chưa có đủ tài liệu 
bảo chứng, ông vẫn tin bởi một lẽ rất giản đơn: nếu Nguyễn Văn Tường theo Pháp, tại sao Pháp 
đày Nguyễn Văn Tường cho đến chết ở đảo Tahiti, cái chết của Nguyễn Văn Tường chính là một 
bản cáo trạng đối với thực dân Pháp.  

Trong thời gian những năm tám mươi, ông Bưa đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương 
Quân công hạng Nhì nhưng bên niềm vui lớn của cuộc đời là mối sầu uẩn khúc về Nguyễn Văn 
Tường hằng canh cánh, dù vậy, ông vẫn cao hứng viết những vần thơ cảm khái về lòng trung 
với nước của Nguyễn Văn Tường, người cố nội nuốt hận vì bi kịch lịch sử:  

“Bút ghi chữ Quốc bằng xương trắng 

Mực viết chữ Trung nhỏ máu hồng”  

Lưu giữ và tôn thờ hình bóng của tiền nhân, ông cho đắp hình Nguyễn Văn Tường từ trần trên 
giường bệnh ở Tahiti, đắp tượng Nguyễn Văn Tường đội mũ cánh chuồn làm quan đại thần đặt 
trang trọng trong nhà. Lúc mối oan Nguyễn Văn Tường đã được lịch sử hoá giải, ông lại làm 
những vần thơ hào sảng về người cố nội yêu nước đa truân mà trung nghĩa:  

“Cố ra đi để lại cho chúng cháu quả tim hồng trong lồng ngực 

 Chữ trí sáng láng trên đầu  

Phải chăng đó là những vần thơ không chấm hết  

Con cháu của cố đời đời sau đời đời sau nữa  

 
Ông Nguyễn Bưa, hậu duệ Nguyễn Văn Tường 
bên tượng Nguyễn Văn Tường được dựng ở trong 
nhà 
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Vẫn viết tiếp về cố những vần thơ không chấm hết”  

 
Vâng, “những vần thơ không chấm hết”. Vâng, “lịch sử chỉ diễn ra một lần, còn nhận thức lịch sử 
là cả một quá trình”, như cách nói của nhà sử học Dương Trung Quốc. Từ chuyện hoá giải nỗi 
oan cho Nguyễn Văn Tường, rõ ràng, nhận thức lịch sử về cặp đôi phân ly “kẻ ở, người đi” 
Nguyễn Văn Tường-Tôn Thất Thuyết được nâng lên đúng vai trò, vị trí của nó, cặp đôi này khác 
nào “hai mặt của một vấn đề”, hai mặt của kế sách “vừa đánh, vừa đàm”, một kế sách độc đáo 
và đầy hiệu quả trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.  

Từ chuyện hoá giải nỗi oan cho Nguyễn Văn Tường, cho thấy, người Việt dẫu tha hương ở tận 
trời Tây vẫn một lòng tha thiết hướng về cội nguồn đất nước ông cha, cho thấy sức mạnh cội 
nguồn là diệu kỳ và bất diệt. Trong lần gặp Từ Vân cùng mẹ về quê dự lễ trao tặng bia cho 
Nguyễn Văn Tường, tôi hỏi Từ Vân trong quãng thời gian dằng dặc tìm kiếm tài liệu đầy gian 
nan, vất vả, có lúc nào ngỡ như tuyệt vọng không, Từ Vân bật khóc dàn giụa, quệt áo lau nước 
mắt rồi bộc bạch: “Có những lúc tưởng chừng tuyệt vọng, có khi tưởng phải ngừng. Nhưng 
dường như có sức mạnh thiêng liêng giúp cho mình. Lúc nào tìm được tư liệu, tôi cũng khóc, mẹ 
tôi la rầy luôn, nhưng vì thương vải quá nên khóc. Tôi muốn đền ơn mẹ và tổ tiên. Người Việt 
mình có tinh thần cầu tiến, không chấp nhận thất bại”. Nghe nói người Hoa kiều ở đâu trên trái 
đất này cũng đều một lòng hướng về Trung Hoa, đều giúp nhau vượt khó, vươn lên trong cuộc 
sống. Người Việt kiều cho dẫu ở đâu đều cùng chung dòng máu Lạc Hồng càng phải làm như 
vậy.  

Từ chuyện Nguyễn Văn Tường đã được chiêu tuyết, tôi nghĩ đến chuyện cấp thiết cần tôn tạo lại 
di tích Tân Sở xứng đáng với tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của nó. Dĩ nhiên, tôn tạo không có nghĩa 
là phục chế hoàn toàn, nhưng cần phải đảm bảo lưu niệm đầy đủ các dấu tích của di tích, đặc 
biệt là cần “đánh dấu” vị trí nơi vua Hàm Nghi từng nghỉ lại ở Bảng Sơn và cần dành cho Nguyễn 
Văn Tường một vị trí xứng đáng trong khu lưu niệm Tân Sở.  

Theo anh Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND xã Cam Chính, Cam Lộ cho biết, huyện Cam Lộ 
đã phê duyệt quy hoạch từ năm 2004 cho di tích Tân Sở là 2 ha và hiện đây vẫn là một “vùng đất 
chờ”, trong khi di tích xưa đã hoang phế từ lâu. Còn chờ gì nữa, hỡi các thứ thủ tục giấy tờ, hồ 
sơ xây dựng di tích phải mở ra cho Tân Sở, nhất là khi sự gắn kết cho dẫu phân ly của bộ ba 
“Xe-Pháo-Mã” Hàm Nghi-Tôn Thất Thuyết-Nguyễn Văn Tường qua Tân Sở nói riêng, trong lịch 
sử nói chung rút cuộc đã được thời gian minh xét và soi tỏ.  

 
         

        Bài và ảnh: Nguyễn Hoàn  

 

 

 

3. Phụ lục bài 6 

_________________________________________________________ 

 

Xem bài 6: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: 
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NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ 
MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ 

Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác?  

NGUYỄN HOÀN  

      Sau khi bài bút ký “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường” của 
tôi được đưa lên mạng internet, ông Trần Xuân An đã viết bài phản hồi nhan đề “Sự công tâm tối 
thiểu cần có khi cầm bút” đăng trên Web Hội Nhà văn Việt Nam và Web: Phongdiep.net. Đối 
chiếu nội dung bài viết của tôi với những điều ông Trần Xuân An phản hồi là không có gì liên 
quan với nhau cả, ông Trần Xuân An chủ yếu đề cập đến những vấn đề ngoài bài viết của tôi. Lẽ 
ra, tôi khỏi phải lên tiếng, nhưng vì bài viết của ông Trần Xuân An có những lời lẽ áp đặt, cực 
đoan, nghi vấn, suy diễn đối với tôi, tự đề cao mình quá đáng, thậm chí đề cao mình bằng “công 
nghệ” phủ nhận người khác, phủ nhận cả những điều mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã 
công nhận, có thể gây nên sự hiểu lầm tai hại nên tôi cần có đôi điều trao đổi lại cùng bạn đọc.  

      *Dẫn nhập: Trở lại với chủ đề bài bút ký 

      Bài bút ký của tôi chỉ bàn đến những khía cạnh mà chủ đề xác định của nó hướng đến, do 
đó, độc giả sẽ không buộc nó phải bàn đến những khía cạnh nằm ngoài chủ đề. Chủ đề mà bài 
viết của tôi hướng đến đã được nêu rõ trong nhan đề: “Nghĩ từ chuyện giải oan...”. Nghĩa là 
thông qua chuyện giải oan cho Nguyễn Văn Tường mà suy ngẫm về những kết quả do đổi mới 
tư duy sử học mang lại, về sức mạnh của ý thức cội nguồn trong huyết mạch của những người 
Việt cho dẫu đang sống xa xôi ở trời Tây, về việc cần phải tôn tạo, phục chế lại di tích lịch sử 
quốc gia Tân Sở tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và gắn việc lưu niệm về 
Nguyễn Văn Tường với di tích này, vì chính Nguyễn Văn Tường là người thiết kế và chỉ đạo xây 
dựng thành Tân Sở (1883-1885). Tập trung vào chủ đề đã nêu, bài viết của tôi vì thế không phân 
tích lại hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường, đánh giá ai có công nhiều, công ít, ai có công 
lao lớn nhất, giải quyết vấn đề giải oan cho Nguyễn Văn Tường “rốt ráo nhất” (theo cách nói của 
ông Trần Xuân An), việc đánh giá đó thuộc thẩm quyền của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Tôi 
cũng không đề cập gì đến “quyền sở hữu trí tuệ” của ông Trần Xuân An như ông đã nêu đối với 
những cuốn sách của ông viết về Nguyễn Văn Tường, vì việc đó không liên quan gì đến chủ đề 
bài viết. Chủ đề như vậy có “động chạm” gì ông Trần Xuân An đâu, nhưng vì ông Trần Xuân An 
muốn “vu vạ” cho tôi thì tôi buộc phải nói rõ sự thật.  

      *Mượn danh nghĩa “công tâm” để đề cao mình nhất, phủ nhận sạch trơn người khác 

      Ông Trần Xuân An “nhắc nhở” người cầm bút phải có “sự công tâm tối thiểu”, vậy bài viết “Sự 
công tâm tối thiểu của người cầm bút” của ông liệu có được viết với bút pháp công tâm tối đa? 
Ông Trần Xuân An đã dẫn ra hai tập kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường 
năm 1996 và năm 2002 rồi phán ra vẻ khách quan: “Đọc kĩ những bài tham luận trong 2 kỉ yếu 
đó, sẽ thấy ai là người giải quyết rốt ráo nhất về Nguyễn Văn Tường (1824-1886)”. Chữ “ai” 
phiếm chỉ nhưng trong trường hợp này lại có nghĩa chỉ định, còn “ai” nữa, “ai” đấy chỉ có một 
Trần Xuân An này thôi, người tự suy tôn mình là người “giải quyết rốt ráo nhất” về Nguyễn Văn 
Tường. Ông Trần Xuân An còn tự phong cho mình các danh hiệu “người duy nhất”, “của riêng 
tôi”: “Tôi là người duy nhất đã nghiên cứu toàn diện, chuyên sâu và viết về đề tài Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886) đến bốn đầu sách (cả 04 đầu sách đều đã xuất bản chính thức bằng sách in 
giấy)”, “Tôi khẳng định thêm rằng, những kiến giải của tôi về điểm mấu chốt là vai trò Nguyễn 
Văn Tường (1824-1886) trong cuộc Kinh đô quật khởi, bị thất thủ, và hai tháng sau đó là của 
riêng tôi”.  

      Sự thật, ông Trần Xuân An có phải là người nghiên cứu rốt ráo nhất, toàn diện nhất, người 
nghiên cứu đầu tiên “mở đường”, người nghiên cứu có tiếng nói quyết định cuối cùng để kết thúc 
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việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường không? Câu trả lời chắc chắn là không. Hãy điểm lại hành 
trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường và những “điểm nhấn” quan trọng mà giới nghiên cứu sử 
học đạt được sẽ thấy rõ điều này. Ngày 12-11-1991, Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử về “Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế cuối thế kỷ 
XIX”, trong đó có đề cập đến Nguyễn Văn Tường, với sự tham gia của một số nhà nghiên cứu ở 
thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Ngày 20-6-1996, Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí 
Minh tiếp tục tổ chức Hội nghị khoa học “Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Nguyễn Văn 
Tường”, thu hút được 30 báo cáo khoa học và tham luận của 29 tác giả trong cả nước. Xin nói rõ 
là tại hai Hội thảo và Hội nghị năm 1991 và 1996 này, ông Trần Xuân An chưa có mặt, chưa 
tham gia. Kỷ yếu Hội nghị khoa học năm 1996 còn lưu những tham luận giá trị, với nhiều tư liệu 
quý, có tính chất đặt “nền móng” quan trọng cho việc nghiên cứu Nguyễn Văn Tường mà về sau, 
các nhà nghiên cứu, viết sách thường kế thừa, trích dẫn, kể cả ông Trần Xuân An. Xin nêu một 
vài dẫn chứng từ tập Kỷ yếu này.  

Bài “Cuộc kháng chiến chống Pháp tiếp tục của nhà nước phong kiến Việt Nam những năm 80 
thế kỷ XIX” của giáo sư Nguyễn Văn Kiệm đã dẫn một đoạn do Puginer, giám mục Pháp viết về 
việc Nguyễn Văn Tường ở lại Huế sau vụ biến kinh thành Huế, nêu rõ hành vi “trá hàng” Pháp 
của Nguyễn Văn Tường: “Vua Hàm Nghi đi theo Thuyết, còn Phụ chính Tường ở lại, vẫn giữ 
nguyên chức tước, và sau một thời gian trá hàng, lại tiếp tục có những hành động đối kháng” (1). 
Bài “Nguyễn Văn Tường trước và sau vụ biến kinh thành Huế 5-7-1885” của PTS Võ Xuân Đàn 
dẫn lại hai bản dụ của vua Hàm Nghi sau khi đã rời bỏ kinh thành gửi Nguyễn Văn Tường và 
hoàng tộc, bày tỏ niềm tin tưởng và khen ngợi hết lời dành cho Nguyễn Văn Tường (hai bản dụ 
này về sau cũng được các nhà nghiên cứu trích dẫn nhiều). PTS Võ Xuân Đàn mạnh dạn khẳng 
định tên của Nguyễn Văn Tường xứng đáng gắn liền với Tôn Thất Thuyết, hai vị đại thần đứng 
đầu phe chủ chiến trong triều đình Huế (2). Bài “Tìm hiểu chủ trương của Nguyễn Văn Tường 
sau cuộc binh biến Ất Dậu (1885)” của giáo sư Đoàn Quang Hưng dẫn lời cáo thị của Khâm sứ 
Pháp De Champeaux kết tội Nguyễn Văn Tường khi buộc ông phải đi đày: “Văn Tường đã chống 
cự nước Pháp nhiều năm” (3)… 

      Hội nghị khoa học về Nguyễn Văn Tường năm 1996 kết luận Nguyễn Văn Tường là người 
yêu nước. Tuy nhiên, Hội nghị này còn thiếu nhiều tư liệu lý giải việc Nguyễn Văn Tường “cộng 
tác” với Pháp 2 tháng sau ngày thất thủ kinh đô là có xuất phát từ động cơ trong sáng hay không, 
nếu có thêm tư liệu, giới sử học mới yên tâm thực sự trong đánh giá về Nguyễn Văn Tường. Bà 
Nguyễn Thị Ngọc Oanh và con gái là Trần Nguyễn Từ Vân, những hậu duệ của Nguyễn Văn 
Tường ở hải ngoại đã nhận lãnh trọng trách bổ sung tư liệu mới về Nguyễn Văn Tường, qua việc 
sưu tầm tư liệu suốt 7 năm trời tại các trung tâm lưu trữ ở Pháp và Tahiti. Mẹ con bà Oanh đã 
trình những tư liệu này với Hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường do Trung 
tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Huế (Đại học Huế) và Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế 
tổ chức tại thành phố Huế ngày 2-7-2002 (như vậy, mẹ con bà Oanh đã đem về nước những tư 
liệu này từ năm 2002 chứ không phải là năm 2003, 2004 như ông Trần Xuân An đã viết theo kiểu 
“đẩy lùi thời gian”). Với Hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường năm 2002 ở Huế tập hợp 15 
bản báo cáo khoa học và thông tin tư liệu của 16 tác giả tham gia (trong đó, ông Trần Xuân An 
có tham gia 1 tham luận), hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường xem như đã đạt đến đích.  

Về những tư liệu mà mẹ con bà Oanh sưu tầm được, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư 
ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổng kết Hội thảo khoa học năm 2002 đã khẳng định: “Hội 
nghị đánh giá rất cao những thông báo mới về mặt tư liệu của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh - hậu 
duệ của Nguyễn Văn Tường. Những tư liệu này càng củng cố thêm cho những lập luận để có thể 
giải thích được thời gian hai tháng Nguyễn Văn Tường ở Huế trong khi Tôn Thất Thuyết và Hàm 
Nghi ở Tân Sở. Để giải quyết được bản chất mối quan hệ giữa Nguyễn Văn Tường và chính 
quyền thực dân là sự hợp tác hay là một sự phân công “kẻ ở người đi” như dụ của Hàm Nghi gửi 
cho Nguyễn Văn Tường” (4). Văn bia Nguyễn Văn Tường do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội 
Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND xã Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị tổ chức 
trao tặng trên quê hương Nguyễn Văn Tường ngày 3-6-2007 đã có những dòng khắc ghi khẳng 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 212PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 213 

định giá trị của những tư liệu do mẹ con bà Oanh sưu tầm được ở Pháp và Tahiti trong việc làm 
sáng tỏ những uẩn khúc khó giải trong cuộc đời Nguyễn Văn Tường.  

Vậy mà ông Trần Xuân An lại dám bất chấp sự thật, bất chấp những căn cứ đã được Hội Khoa 
học Lịch sử Việt Nam khẳng định, tìm cách phủ nhận sạch trơn tư liệu quý về Nguyễn Văn 
Tường ở Pháp và Tahiti: “Tôi khẳng định là tôi không cần đến tư liệu chưa được chứng thực ở 
Pháp mà Từ Vân và bà Oanh tìm kiếm, đem về nước vào năm 2003, 2004 (sau khi tôi đã hoàn 
tất cả bốn đầu sách), mặc dù cuốn sách nào của tôi, tôi cũng liệt kê thêm cho đầy đủ sự đóng 
góp tìm kiếm tư liệu này (và tên tuổi các nhà sử học có tham luận). Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ 
trợ, nếu chúng đã được chứng thực, giám định khoa học thực nghiệm. Cường điệu, quan trọng 
hóa quá đáng về số tư liệu này là có dụng ý không trong sáng, là rơi vào bẫy chịu lệ thuộc cựu 
thù thực dân”, “Nếu chúng ta không xác định được tư liệu chuẩn cứ, chỉ trông mong vào tư liệu 
của phía Pháp (hoặc các nguồn tư liệu “vô bằng cớ” khác), chúng ta sẽ luôn bị động, dao động, 
hoang mang, bị giật dây như những con rối”. 

 Những tư liệu mà mẹ con bà Oanh sưu tầm được ở Pháp và Tahiti đã được Hội Khoa học Lịch 
sử Việt Nam thẩm định, cho công bố và chính ông Trần Xuân An cũng đã sử dụng trong khi viết 
sách nên không có gì phải bàn cãi nữa. Điều cần nói ở đây là để giải oan cho Nguyễn Văn 
Tường, phương pháp làm việc của giới sử học Việt Nam như PGS TS Đỗ Bang đã nêu là “hình 
thành một nhóm sưu tầm tư liệu về Nguyễn Văn Tường một cách toàn diện, trên nhiều địa 
phương ở trong và ngoài nước, nhiều cơ quan lưu trữ với nhiều loại hình tư liệu” (5). Như vậy, để 
giải oan cho Nguyễn Văn Tường, giới sử học đã phải nghiên cứu, đối chiếu rất nhiều nguồn tư 
liệu, chứ đâu phải “chỉ trông mong vào tư liệu phía Pháp”, và “rơi vào bẫy chịu lệ thuộc cựu thù 
thực dân” như ông Trần Xuân An đã nêu theo kiểu “bài ngoại”. Ơ hay, không chỉ nghiên cứu về 
Nguyễn Văn Tường, lâu nay, nghiên cứu về những nhân vật lịch sử lớn như Nguyễn Ái Quốc, 
Phan Châu Trinh, giới nghiên cứu lịch sử Việt Nam vẫn phải dựa vào những tư liệu ở Pháp để 
đánh giá kia mà?  

Ở đây, ông Trần Xuân An muốn tự đề cao “tư liệu của mình”, đề cao các kiến giải của mình nhất 
nên đã phủ nhận sạch trơn tư liệu của người khác, theo kiểu “hạ thấp người để tôn mình lên”, 
“mục hạ vô nhân” (dưới mắt mình không có ai khác). Nhưng tôi thấy không cần phải góp ý, phê 
bình gì ông Trần Xuân An ở mặt này nữa vì chính ông cũng đã thấy được sự tai hại và hậu quả 
của cách làm nói trên của ông, khi ông nhận ra ông đang ở trong “tình huống buộc phải đụng 
chạm, làm rạn vỡ những quan hệ tốt đẹp giữa tôi và một số nhà nghiên cứu sử học tên tuổi, giữa 
tôi và những người bà con, tuy ít hoặc không thân mật, nhưng có chung một huyết thống dòng 
tộc”, “Ngoài phạm vi giới nghiên cứu ra, chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân tôi là một 
việc tuy cần thiết nhưng cũng có thể là khá buồn cười, thậm chí là nhỏ mọn, là tệ hại, đau lòng, 
khác nào làm diễn ra cảnh “lục súc tranh công” trong quan hệ bà con, chung cội rễ, huyết 
thống…”. 

      Đối với việc ông Trần Xuân An tự cho mình là người “duy nhất đã nghiên cứu toàn diện”, “giải 
quyết rốt ráo nhất” về Nguyễn Văn Tường, về những kiến giải mấu chốt về Nguyễn Văn Tường 
là “của riêng tôi” v.v...xin hãy để cho giới sử học phân định mới chính xác, khách quan, tránh sa 
vào chủ quan, tự phụ. Hoặc bạn đọc đọc kỹ các tập kỷ yếu hội thảo về Nguyễn Văn Tường và có 
liên quan đến Nguyễn Văn Tường sẽ rõ vấn đề. Ở đây, chỉ xin đề cập đến một trường hợp xử lý 
tư liệu vào loại “hóc búa”, góp phần “giải quyết rốt ráo” về Nguyễn Văn Tường mà chính Trần 
Xuân An đã phải dẫn lại khi viết về Nguyễn Văn Tường. Chúng ta biết rằng, ngoài dụ Cần Vương 
(thật) của vua Hàm Nghi ban hành từ Tân Sở ngày 13-7-1885 ra, nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc 
(Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh) từ lâu đã lưu tâm, băn khoăn về cái gọi là Chiếu Cần 
Vương 2 đề ngày 11 tháng 8 Ất Dậu (19-9-1885) với lời lẽ mạt sát Nguyễn Văn Tường thậm tệ 
mà Gosselin dẫn ra trong cuốn sách “Le Laos et le protectorat francais”, Paris, 1900, trang 320. 
Tại Hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường năm 2002, nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc đã đi 
đến khẳng định cái gọi là Chiếu Cần Vương 2 trong sách của Gosselin là tư liệu không xác thực.  
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Đóng góp này của ông Trần Viết Ngạc được nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội 
Khoa học Lịch sử Việt Nam đánh giá là “đặc biệt” khi tổng kết Hội thảo khoa học về Nguyễn Văn 
Tường năm 2002: “Đặc biệt chúng ta muốn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải khẳng định, thẩm 
định được một trong những tài liệu góp phần làm cho hình ảnh Nguyễn Văn Tường như là một 
nhân vật tiêu cực, đó là văn bản được gọi là chiếu hay dụ Cần Vương lần thứ hai. Tại cuộc hội 
thảo này, những người tham gia chia sẻ với ý kiến của một số tác giả đã khẳng định văn bản này 
là sự nguỵ tạo của Gosselin. Có những yếu tố để khẳng định đây là văn bản không có thực trong 
lịch sử và chính văn bản này là cơ sở về mặt tư liệu cho những đánh giá Nguyễn Văn Tường như 
là một nhân vật phản bội lại lý tưởng và đường lối của phe chủ chiến trong triều đình” (6). Đọc 
đến đây, chắc bạn đọc đã quá rõ những nội dung mấu chốt trong vấn đề giải oan cho Nguyễn 
Văn Tường mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổng kết rồi phải không.  

      *Quyền sở hữu trí tuệ: Ai xâm phạm đâu mà phải “lên tiếng” 

      Ông Trần Xuân An có nói đến chuyện tôi “cố tình quên lãng” bốn đầu sách của ông viết về 
Nguyễn Văn Tường và chuyện phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của ông đối với 4 đầu sách đó: 
“Một lẽ khác, cũng thường tình thôi, là tôi bất bình khi không chỉ một lần Nguyễn Hoàn cố tình 
quên lãng bốn đầu sách chuyên đề về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) do tôi nghiên cứu, biên 
khảo, viết và xuất bản...Nhưng cái chính, cốt lõi trong sự bất bình ấy lại chính là âu lo công trình 
của bản thân sẽ bị vô hiệu hóa về quyền sở hữu trí tuệ. Một công trình đầu tiên và duy nhất đến 
bốn đầu sách khoảng 2.200 trang với chuyên đề về Nguyễn Văn Tường (1824-1886) nhưng trong 
lễ giải oan cho ông lại không được nhắc tới, hẳn là có dụng ý sâu xa nào đó về lâu về dài”, “Tôi 
cũng phải lên tiếng, để tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính đáng của bản thân tôi thể hiện trong 
bốn đầu sách và những bài viết sau đó (2005-2008) tôi viết về đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-
1886); và cho những tác phẩm thuộc các thể tài khác của tôi”.  

Chuyện “sách vở” này của ông Trần Xuân An hoàn toàn không liên quan gì đến tôi nhưng ông 
Trần Xuân An đã nêu ra, tôi xin thưa lại cùng bạn đọc thế này: Ông Trần Xuân An không thể 
buộc tôi hay bất kỳ bạn đọc nào phải đọc sách của ông được, còn nếu sách của ông thuộc loại 
“hữu xạ tự nhiên hương” thì bạn đọc tự khắc sẽ tìm đọc mà không cần ai quảng cáo. Cần nhấn 
mạnh ở đây rằng, bốn đầu sách của ông Trần Xuân An viết về Nguyễn Văn Tường theo ông cho 
biết là được xuất bản qua các năm 2004, 2006 và 2008. Như vậy, số sách này xuất bản khá 
muộn hơn so với thời điểm năm 2002, năm mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam “đánh dấu” hành 
trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường đã về đích. Ông Trần Xuân An không thể lấy chuyện ông 
viết nhiều sách về Nguyễn Văn Tường (xuất bản sau khi việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường 
đã giải quyết xong) mà quả quyết rằng những kiến giải mấu chốt minh oan cho Nguyễn Văn 
Tường là của riêng mình ông được. Chuyện giới sử học giải oan cho Nguyễn Văn Tường và 
chuyện các đầu sách của ông Trần Xuân An được xuất bản sau khi Nguyễn Văn Tường đã được 
giải oan là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng được, đánh đồng là ngộ nhận. Ông cũng 
đừng nên ngộ nhận về chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đừng suy diễn gì về “mưu kế li gián”, 
“lập thế (tạo bẫy)” ở đây cả.  

Trong khoa học, học thuật không có chỗ cho sự ngộ nhận và suy diễn. Sách của ông đã được 
xuất bản thì mặc nhiên nó có quyền sở hữu trí tuệ, có ai xâm phạm đâu mà ông “lên tiếng”. Nếu 
ông muốn sách của ông cũng được lưu danh thiên cổ như Nguyễn Văn Tường thì hãy để cho 
bạn đọc và thời gian phán xét, cần gì phải tự đề cao mình nhất, phủ nhận sạch trơn người khác. 
Ông muốn “răn dạy” người khác về chữ công tâm, trước hết ông phải tự soi lại cái Tâm của mình 
đã.   

(1) Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Nguyễn 
Văn Tường, 20-6-1996, tr. 14.  

(2) Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Sđd, tr. 118.  
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(3) Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Sđd, tr. 103.  

(4) PGS TS Đỗ Bang (chủ biên), Nguyễn Văn Tường (1824-1886) cuộc đời và lời giải, NXB Văn 
hoá Thông tin, Hà Nội, 2007, tr. 242, 243.  

(5) PGS TS Đỗ Bang (chủ biên), Sđd, Hà Nội, 2007, tr. 15.  

(6) PGS TS Đỗ Bang (chủ biên), Sđd, Hà Nội, 2007, tr. 242. 

Bản gửi Phongdiep.net   

 

 

 

4. Phụ lục bài 10 

_________________________________________________________ 

 

Xem bài 10: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: 

GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN 

 

Xin đừng “tranh công” mà hãy nghĩ chuyện “hậu” giải oan cho Nguyễn Văn Tường 

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6904    

NGUYỄN HOÀN  

      Sau bài viết của tôi đăng trên mạng nhan đề: “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại 
thần Nguyễn Văn Tường”, một bài viết nêu rõ hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường của 
giới sử học, của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, trong đó, ngoài vai trò của giới sử học ra, còn 
có sự đóng góp quan trọng của những hậu duệ Nguyễn Văn Tường ở nước ngoài là bà Nguyễn 
Thị Ngọc Oanh và con gái bà là Trần Nguyễn Từ Vân trong việc sưu tầm tư liệu mới về Nguyễn 
Văn Tường suốt 7 năm trời tại Pháp và Tahiti. Bài viết của tôi không kể tên tất cả các nhà sử 
học, nhà nghiên cứu đã có công, nhất là có công đầu trong việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường 
như giáo sư Nguyễn Văn Kiệm, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc, 
PGS TS Đỗ Bang...vì việc đó thuộc về một bài viết khác, vả lại, việc tính công đó nên để cho giới 
nghiên cứu, bạn đọc và thời gian minh xét.  

Do vậy, bài viết của tôi không nhắc đến ông Trần Xuân An, một người đi sau và không có công 
đầu trong việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường như những tên tuổi đã dẫn trên là chuyện dễ 
hiểu. Nhưng chính vì sự không nhắc tên ông mà ông đã “làm mình làm mẩy”, viết hai bài tranh 
luận với tôi trên mạng. Ở bài viết thứ hai của ông, do có sự phản ứng từ một bài viết mang tính 
học thuật của tôi trước đó, ngôn từ của ông Trần Xuân An đã bớt suy diễn, cực đoan, áp đặt, ông 
tự nhận là ông đã “nóng giận, mất khôn”, ông “cũng đã tự cười mình”, đã “nghiêm khắc tự phê 
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bình”. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục tự đề cao mình có công nghiên cứu “rốt ráo nhất” về Nguyễn 
Văn Tường và phủ nhận thành quả đóng góp của người khác, thậm chí còn dám phủ nhận cả 
những điều mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã khẳng định. Vậy thực tế, ông Trần Xuân An 
tham gia đóng góp đến đâu trên hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường của giới sử học, đâu 
là “giới hạn” những đóng góp của ông, đâu là chân lý mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã 
khẳng định? Một hệ luỵ nữa, nếu theo cái cách ông Trần Xuân An phủ nhận tư liệu ở Pháp và 
Tahiti mà bà Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được, cũng có nghĩa là ông Trần Xuân An gián tiếp phủ 
nhận phương pháp và kết quả làm việc của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, vấn đề “hậu” giải 
oan cho Nguyễn Văn Tường hoá ra là phải hoài nghi, phải “xét lại” kết quả giải oan này chứ 
không phải là những chuyện quan trọng, có tầm hơn như cần tôn vinh Nguyễn Văn Tường trong 
chính sử cũng như tại các di tích lịch sử liên quan ở Quảng Trị đúng với phẩm giá, nhân cách, 
vai trò của ông đã được giới sử học chiêu tuyết? Đấy là những vấn đề nghiêm túc mà chúng tôi 
đặt ra và giải quyết trong bài viết này chứ không lặp lại những tranh luận đã cũ với ông Trần 
Xuân An, tránh sa vào loanh quanh, luẩn quẩn làm mất thì giờ của bạn đọc.  

      *Một tham luận của ông Trần Xuân An bằng cả thành quả nghiên cứu nhiều năm trời 
của giới sử học (?)  

      Như chúng ta đã biết, hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường của giới nghiên cứu, giới 
sử học trải qua 3 kỳ hội thảo, hội nghị khoa học: Hội thảo khoa học lịch sử về “Nhóm chủ chiến 
trong triều đình Huế cuối thế kỷ XIX” do Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ 
chức ngày 12-11-1991, Hội nghị khoa học “Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Nguyễn Văn 
Tường” do Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20-6-1996 và Hội 
thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân 
văn Huế (Đại học Huế) và Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế tổ chức tại thành phố Huế ngày 
2-7-2002. Trong hai kỳ hội thảo, hội nghị khoa học đầu tiên (năm 1991 và 1996), ông Trần Xuân 
An chưa tham gia. Ông chỉ tham gia kỳ hội thảo cuối cùng về Nguyễn Văn Tường tại Huế năm 
2002 với tham luận “Nguyễn Văn Tường với nhiệm vụ lịch sử sau ngày kinh đô quật khởi (5-7-
1885)”. Ngoài tham luận này ra, ông Trần Xuân An hay nhắc đến các cuốn sách của ông viết về 
Nguyễn Văn Tường, nhưng vì các cuốn sách này không có trong các kỷ yếu hội nghị, hội thảo 
khoa học của giới sử học về Nguyễn Văn Tường, mặt khác, các cuốn sách này theo ông Trần 
Xuân An cho biết là được xuất bản vào các năm 2004, 2006 và 2008, nghĩa là sau năm 2002, 
năm mà giới sử học nước nhà đã nghiên cứu và kết luận xong về Nguyễn Văn Tường nên chúng 
tôi không đề cập đến.  

Chỉ xin được mở ngoặc ở đây rằng, về cuốn sách “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-
1886)” (truyện-sử ký-khảo cứu tư liệu lịch sử) của ông Trần Xuân An, NXB Văn nghệ thành phố 
Hồ Chí Minh, 2004 (khởi viết từ 12-8-2002, tức là hơn một tháng sau kỳ hội thảo cuối cùng về 
Nguyễn Văn Tường tại Huế), đối với phần sử, GS Đinh Xuân Lâm (Đại học Quốc gia Hà Nội) 
trong bài viết “Chiêu tuyết cho Nguyễn Văn Tường” đăng trên tạp chí Nghiên cứu lịch sử (Viện 
Sử học, thuộc Viện KHXH Việt Nam) số tháng 5 (348), 2005, viết nhân đọc cuốn sách này đã 
đánh giá: “Phần “khảo cứu tư liệu lịch sử” theo tôi vẫn lạc lõng trong một cuốn truyện ký”, đối với 
phần truyện, nhà văn Nguyễn Khắc Phê trong bài viết “Sự công bằng lịch sử với một nhân vật 
lịch sử”, đăng trên Báo Sài Gòn giải phóng và Sggp online ngày 12 và 13-3-2005 và các báo 
khác đã phê bình: “Phần “truyện” trong công trình có thể loại tổng hợp của tác giả chưa phát huy 
được thế mạnh của nó, do đó tâm lý nhân vật, những trăn trở đau đớn của Nguyễn Văn Tường 
trong những tình thế oái oăm chưa gây được ấn tượng mạnh mẽ”. Nhưng thôi, như trên đã nêu, 
các cuốn sách của ông Trần Xuân An không có mặt và không hề được trưng dẫn trong các kỳ 
hội thảo, hội nghị của giới sử học về Nguyễn Văn Tường nên ở đây không lạm bàn. Ông chỉ 
tham gia có một tham luận trong kỳ hội thảo cuối cùng về Nguyễn Văn Tường năm 2002 ở Huế 
nên việc xem xét đóng góp của ông trên hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường của giới sử 
học là xem xét tham luận này mà thôi.  

      Với chỉ một tham luận tham gia hội thảo về Nguyễn Văn Tường năm 2002 ở Huế, ông Trần 
Xuân An dám “tự phong” cho mình là “người giải quyết rốt ráo nhất về Nguyễn Văn Tường”. Và 
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với chỉ mỗi tham luận đó, ông còn quả quyết một cách “động trời” rằng: “Trong cuốn “Nguyễn 
Văn Tường (1824-1886), cuộc đời và lời giải”, tôi có một bài tham luận sử học: “Nguyễn Văn 
Tường (1824-1886) với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc Kinh đô quật khởi (5-7-1885)” . Đây là bài viết 
mà tôi đã khẳng định trong một điện thư khác gửi nhà báo Nguyễn Hoàn: “Tôi khẳng định thêm 
rằng, những kiến giải của tôi về điểm mấu chốt là vai trò Nguyễn Văn Tường (1824-1886) trong 
cuộc Kinh đô quật khởi, bị thất thủ, và hai tháng sau đó là của riêng tôi”. Vâng, đúng là tôi đã và 
mãi còn khẳng định như thế”. Sở dĩ phải nói đây là chuyện “động trời” vì, về vai trò Nguyễn Văn 
Tường sau sự biến thất thủ kinh đô và hai tháng “hợp tác” với Pháp, giới nghiên cứu sử học phải 
mất một thời gian dài, phải tổ chức qua 3 kỳ hội nghị, hội thảo vào các năm 1991, 1996, 2002 và 
phải thẩm định thêm tư liệu mới về Nguyễn Văn Tường sưu tầm được ở Pháp và Tahiti mới 
đánh giá trọn vẹn được, thế mà ông Trần Xuân An chỉ với một tham luận thôi, ông không chỉ tự 
“tấn phong” đóng góp của ông ngang bằng chính kết quả nghiên cứu của cả giới nghiên cứu sử 
học về Nguyễn Văn Tường mà còn tự dán nhãn rằng những kết quả đó là “của riêng tôi”. Hoá ra, 
dù với chỉ một tham luận thôi, ông Trần Xuân An lại là người có công nhất (“rốt ráo nhất”) trong 
nghiên cứu về Nguyễn Văn Tường, các nhà nghiên cứu khác không có đóng góp riêng và không 
sánh bằng ông được? Ông Trần Xuân An thường nêu lên ám ảnh “tranh công” trong chuyện giải 
oan cho Nguyễn Văn Tường, vậy khi ông tự “tấn phong” cho mình như trên, ông không sợ các 
nhà nghiên cứu khác cho rằng ông đã “tranh công” họ hay sao?              

      Vậy vấn đề mấu chốt là cần phải chỉ rõ đâu là thực chất, đâu là “giới hạn” những đóng góp 
của ông Trần Xuân An qua tham luận nói trên, để gạt bỏ những ngộ nhận và ảo tưởng tự phụ. 
Trong tham luận “Nguyễn Văn Tường với nhiệm vụ lịch sử sau ngày kinh đô quật khởi (5-7-
1885)” của ông Trần Xuân An tham gia tại hội thảo về Nguyễn Văn Tường ở Huế năm 2002, ông 
đã dẫn hai mật dụ của vua Hàm Nghi từ Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị gửi về cho Nguyễn Văn 
Tường ngày 13-7-1885 và hoàng tộc ngày 18-7-1885, thể hiện sự tin tưởng, chia sẻ và khen 
ngợi hết lời của vua Hàm Nghi đối với Nguyễn Văn Tường. Hai mật dụ này, PTS Võ Xuân Đàn 
đã dẫn trước đó vào năm 1996, qua tham luận “Nguyễn Văn Tường trước và sau sự biến kinh 
thành Huế 5-7-1885” tại Hội nghị khoa học “Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Nguyễn Văn 
Tường” do Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức: “Một bức văn thư của vua 
Hàm Nghi gửi Nguyễn Văn Tường sau khi rời bỏ kinh thành đã nói lên sự thật ấy. Văn thư có 
đoạn viết: “...Nay đại thần Tôn Thất Thuyết cũng theo liền với ta, khanh là Phụ chính đại thần vẫn 
lưu lại thương thuyết. Kẻ ở, kẻ đi đều là một lòng ưu ái, thực có hoàng thiên, hậu thổ soi xét...”. 
Một văn thư của vua Hàm Nghi gửi hoàng thân quốc thích đã xác nhận những đóng góp trong 
thời điểm éo le, hiểm nghèo của Nguyễn Văn Tường: “Nay đã có Phụ chính huân thần Nguyễn 
khanh (Nguyễn Văn Tường) ở lại giảng giải, nghe đâu cũng được nhiều việc, mọi sự hơi được 
yên ổn. Huân thần tâm sự như thế, cáng đáng như thế, thực là rất lấy làm khổ tâm, nhân vật 
nước Nam ta từ xưa trung nghĩa cũng khó hơn được” (1).  

Trong tham luận của mình, ông Trần Xuân An đã dẫn lại cáo thị của Khâm sứ Pháp De 
Champeux về Nguyễn Văn Tường. Trước đó, năm 1996, GS Đoàn Quang Hưng qua bài viết 
“Tìm hiểu chủ trương của Nguyễn Văn Tường sau cuộc binh biến Ất Dậu (1885)” đã từng dẫn 
cáo thị này: “Khâm sứ De Champeaux thông báo cho dân chúng biết: Văn Tường đã chống cự 
nước Pháp nhiều năm. Từ khi cùng với Tôn Thất Thuyết sung làm Phụ chánh, chính ông ta đổng 
suất quan quân nổi dậy công kích quân binh nước Pháp...” (2). Ông Trần Xuân An nêu việc vua 
bù nhìn Đồng Khánh vu vạ, đổ tội cho Nguyễn Văn Tường thì trước đây, PTS Võ Xuân Đàn qua 
tham luận dẫn trên đã nêu: “Bọn quan lại đầu hàng làm tay sai cho thực dân Pháp như: Nguyễn 
Hữu Độ, Phan Đình Bình, Miên Định, Ưng Kỷ (tức vua Đồng Khánh-chú thích của người viết) tố 
cáo hành động chống Pháp của Nguyễn Văn Tường trước đó, cho ông là kẻ “giả hàng”, “tráo trở”, 
“ngầm làm việc ám muội” ” (3). Tại hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường ở Huế năm 2002, 
không chỉ riêng ông Trần Xuân An nhắc đến lời dụ và cáo thị của Đồng Khánh và Khâm sứ Pháp 
triệt hạ uy tín của nhóm chủ chiến, trong đó có Nguyễn Văn Tường mà chính PGS. TS Đỗ Bang 
cũng đã nhắc (4). Ông Trần Xuân An còn nhắc đến dụ Cần Vương 2, một văn bản xuất phát từ 
âm mưu bịa tạc nhằm bôi nhọ Nguyễn Văn Tường. Về văn bản dụ Cần Vương 2 này, phải nói 
rằng, người có công đưa ra những luận cứ để bác bỏ nó đi là nhà nghiên cứu Trần Viết Ngạc, 
qua tham luận “Chiếu hay dụ Cần Vương” tham gia Hội nghị khoa học “Nhóm chủ chiến trong 
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triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường” năm 1996 tại thành phố Hồ Chí Minh và tham luận “Có 
hay không có Chiếu Cần Vương đề ngày 11 tháng 8 Ất Dậu” tham gia Hội thảo khoa học về 
Nguyễn Văn Tường năm 2002 tại Huế (công này của ông Trần Viết Ngạc được nhà sử học 
Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lưu ý là “đặc biệt” khi tổng kết 
Hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường tại Huế năm 2002). Ngoài ra, ông Trần Xuân An còn 
trích dẫn tư liệu của tác giả Delvaux, dẫn nguồn của giáo sư Nguyễn Văn Kiệm v.v...mà các nhà 
nghiên cứu khác cũng thường dẫn. Như vậy, rõ ràng những kiến giải về điểm mấu chốt là vai trò 
Nguyễn Văn Tường (1824-1886) trong sự biến kinh đô thất thủ, và hai tháng sau đó là nỗ lực 
kiên trì của cả giới nghiên cứu sử học trải qua hàng chục năm trời chứ đâu phải là “của riêng tôi” 
như ông Trần Xuân An đã đánh liều mạo nhận. Chỉ một tham luận của ông An mà đủ sức giải 
oan cho Nguyễn Văn Tường, hoá ra cả giới sử học có bỏ công sức hàng chục năm trời mở các 
hội nghị, hội thảo về Nguyễn Văn Tường cũng chỉ có “giá trị bổ trợ”, phụ hoạ cho ông An mà thôi 
sao? 

      *Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Văn bia Nguyễn Văn Tường đã khẳng định giá trị tư 
liệu ở Pháp và Tahiti về Nguyễn Văn Tường. Ông Trần Xuân An từng sử dụng những tư 
liệu này, nay lại “nói ngược”  

      Phát biểu tổng kết Hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường tại Huế ngày 2-7-2002, một hội 
thảo đánh dấu hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường của giới sử học Việt Nam đã “về 
đích”, nhà sử học Dương Trung Quốc khi khẳng định về chất lượng khoa học của hội thảo đã 
đánh giá rất cao giá trị của những tư liệu về Nguyễn Văn Tường mà bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh 
và cô Trần Nguyễn Từ Vân đã sưu tầm được ở Pháp và Tahiti: “Cùng với những tư liệu mới phát 
hiện ở nước ngoài do hậu duệ của Nguyễn Văn Tường công bố đã đưa chúng ta đi một bước, 
theo chúng tôi, là khá dài và chắc chắn, để có thể có một nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn về 
Nguyễn Văn Tường”, “Hội nghị đánh giá rất cao những thông báo mới về mặt tư liệu của bà 
Nguyễn Thị Ngọc Oanh - hậu duệ của Nguyễn Văn Tường. Những tư liệu này càng củng cố 
thêm cho những lập luận để có thể giải thích được thời gian hai tháng Nguyễn Văn Tường ở Huế 
trong khi Tôn Thất Thuyết và Hàm Nghi ở Tân Sở. Để giải quyết được bản chất mối quan hệ giữa 
Nguyễn Văn Tường và chính quyền thực dân là sự hợp tác hay là một sự phân công “kẻ ở người 
đi” như dụ của Hàm Nghi gửi cho Nguyễn Văn Tường” (5). Ông Trần Xuân An cho rằng mức độ 
định giá của nhà sử học Dương Trung Quốc và ông đối với tư liệu của bà Ngọc Oanh, cô Từ Vân 
sưu tầm được là không khác nhau. Không khác nhau thế nào được, phải nói là khác nhau một 
trời một vực, trong khi nhà sử học Dương Trung Quốc và giới sử học Việt Nam khẳng định rõ 
tính chân xác và đánh giá cao các tư liệu này thì ông Trần Xuân An lại nói theo kiểu lập lờ, nước 
đôi, hoàn toàn xa lạ với tư duy khoa học và sử học chân chính: “Tôi xem chúng như là phụ liệu, 
có cũng tốt mà không cũng chẳng sao, có giá trị cũng đáng mừng, còn vô giá trị thì không ảnh 
hưởng gì lắm đến công trình của mình. Do đó, tôi khẳng định: Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ trợ, 
nếu chúng đã được chứng thực, giám định khoa học thực nghiệm”.  

      Trên cơ sở kết quả của các hội nghị, hội thảo về Nguyễn Văn Tường, đặc biệt là hội thảo 
cuối cùng “về đích” năm 2002 mà nhà sử học Dương Trung Quốc đã tổng kết, Hội Khoa học Lịch 
Sử Việt Nam - Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức trao tặng Văn bia Kỳ vĩ 
Quận công Nguyễn Văn Tường cho quê hương và gia tộc Nguyễn Văn Tường ngày 3-6-2007. 
Văn bia khắc tạc vào đá những dòng khẳng định truyền đời đối với giá trị của những tư liệu về 
Nguyễn Văn Tường sưu tầm được ở Pháp và Tahiti: “Tài liệu lưu trữ ở Pháp và Tahiti cho biết: 
Trong vòng kềm tỏa của kẻ thù, ông vẫn bí mật chống Pháp. Sau khi phát hiện ra mật thư của 
một phái viên chuyển đến, ông bị De Courcy ra lệnh bắt khẩn cấp, kết tội, đày đi Côn Đảo, rồi 
sang Tahiti. Tại đây, uất ức vì chí lớn không thành, ông lâm bệnh và qua đời ngày 30-7-1886 (29-
6-Bính Tuất), ít lâu sau thi hài ông được đưa về an táng tại quê nhà”. Văn bia đã khắc rành rành 
ra đấy, ông Trần Xuân An hoài nghi và phủ nhận giá trị tư liệu của bà Oanh, cô Từ Vân sưu tầm 
được cũng có nghĩa là hoài nghi và phủ nhận cách làm việc của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 
trong xử lý số tư liệu nước ngoài này, cũng tức là phủ nhận văn bia Nguyễn Văn Tường, đó quả 
là thêm một chuyện quá “động trời” nữa khi mà những oan khuất của ông Nguyễn Văn Tường đã 
được hoá giải, được “cái quan định luận”.  
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      Lập luận mà ông Trần Xuân An đưa ra nhằm phủ nhận, hạ thấp giá trị tư liệu của bà Oanh, 
cô Từ Vân sưu tầm được là cho rằng số tư liệu này chưa được chứng thực: “Tất nhiên, tư liệu bà 
Ngọc Oanh, cô Từ Vân mới kiếm tìm, mang về, nếu được chứng thực bởi các trung tâm lưu trữ 
tại Pháp, Tahiti vẫn có giá trị hơn. Giá trị của việc chứng thực này là quá hiển nhiên, đơn giản, 
sao chúng ta lại tranh cãi đến thế, thật quá vô lí!”. Theo như cách hiểu của ông An, tư liệu chưa 
được chứng thực, nghĩa là chưa có căn cứ xác tín mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam lại tin và 
đánh giá cao, lại cho khẳng định cả trên văn bia Nguyễn Văn Tường nữa, hoá ra, Hội Khoa học 
Lịch sử Việt Nam làm việc thiếu khoa học, thận trọng, quá cả tin, sơ hở dẫn đến kết luận sai lầm 
hay sao? Có thể vì thiên kiến cá nhân, ông Trần Xuân An không tin cách làm việc của bà Oanh, 
cô Từ Vân, chứ ông dám không tin cách làm việc của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sao? Xin 
dẫn ra đây một nhân chứng nói lên sự thật về cách làm việc công phu, khoa học, thận trọng của 
Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, của bà Oanh, cô Từ Vân cho ông rõ, nhân chứng đó là ông 
Nguyễn Tuấn Khanh làm việc tại Đại học San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ (người mà ông 
Trần Xuân An biết và đã nhắc tên trong bài viết của mình), người đã giúp đỡ bà Oanh, cô Từ 
Vân đánh máy, sắp xếp, in ấn tư liệu sưu tầm được. Sau khi đọc trên mạng biết chuyện ông Trần 
Xuân An lo bị “mất quyền sở hữu trí tuệ” trong nghiên cứu về Nguyễn Văn Tường, ông Nguyễn 
Tuấn Khanh đã trao đổi qua điện thư với chúng tôi rằng: “Nhận thấy càng ngày ông Trần Xuân 
An càng có những lập luận hồ đồ nên tôi thấy cần ghi lại những điều tôi biết rõ ràng về diễn tiến 
sưu tầm tài liệu của hai mẹ con bà Ngọc Oanh và cô Từ Vân. Có thể gọi tôi là 1 chứng nhân 
trong công cuộc này. Tôi là người đánh máy và in ấn các tư liệu và hình ảnh họ sưu tầm được 
cho đến tháng 12 năm 2001”.  

Theo ông Khanh cho biết, sau khi bà Oanh trình bày các tư liệu sưu tầm được với Hội thảo về 
Nguyễn Văn Tường ở Huế năm 2002 và được chấp nhận, bà mới in thành tập mang tên “Tư liệu 
về Nguyễn Văn Tường” trình tại Hội nghị thông báo những nghiên cứu và sử liệu về nhân vật lịch 
sử Nguyễn Văn Tường trong phong trào Cần Vương do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức 
ngày 1-11-2003. Vẫn theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, tập “Tư liệu về Nguyễn Văn Tường” năm 
2003 sau đó đã được hiệu đính, với sự chỉ dẫn của giới sử học, tại hội nghị này, dưới quyền chủ 
toạ của giáo sư Đinh Xuân Lâm: “Giáo sư Nguyễn Văn Kiệm và tiến sĩ Tạ Thị Lý đã chỉ dạy cho 
bà Oanh cách trình bày sử liệu, đó là phải ghi chú (footnote) từng số tham chiếu tư liệu ở dưới 
mỗi trang sử liệu, chứ không phải ghi chung tất cả các số tham chiếu vào một trang cuối cùng 
của quyển tư liệu. Vì lý do đó, mặc dù việc chiêu tuyết cho cụ Tường đã thành công, mẹ con bà 
Oanh lại phải lên đường vào ngày 11 tháng 12 năm 2003 chỉ để dò lại số tham chiếu của từng hồ 
sơ để khi người đọc cần tra khảo lại các tư liệu đó, họ sẽ chỉ cần theo số tham chiếu đó là tìm 
được tư liệu ngay, không thể nào gian dối được. Sau đó, tôi phải chú thích số tham chiếu đó vào 
tập tư liệu 2003 cho hoàn hảo và đó là tập tư liệu 2004”.  

Về việc ông Trần Xuân An cho rằng số tư liệu sưu tầm được ở Pháp và Tahiti chỉ có giá trị nếu 
được chứng thực, giám định khoa học thực nghiệm, ông Nguyễn Tuấn Khanh phân tích rõ về 
căn cứ, phương pháp kiểm chứng số tư liệu này: “Tôi có đọc qua lập luận nực cười của ông An 
là đòi hỏi các tư liệu của bà Oanh và cô Từ Vân cung cấp phải có dấu chứng nhận. Điều này 
chứng tỏ ông An chỉ ngồi nhà mua sách về đọc rồi chép lại, chứ chưa bao giờ biết bỏ công, bỏ 
của đi sưu tầm nên không biết luật lệ của các thư viện hoặc viện lưu trữ. Mỗi tài liệu (sách, báo, 
CD, DVD, microfilm v.v...) của thư viện đều có số mã OCLC (Online Computer Library Center) 
hoặc ISBN (International Standard Book Number), số này đại khái cũng giống như "số tham 
chiếu” mà mẹ con bà Oanh phải nhọc công đi ghi lại (số tham chiếu đó là số của hồ sơ của viện 
lưu trữ). Thư viện không có văn phòng để "đóng dấu thị thực" bản copy nên tôi không hiểu ông 
An căn cứ vào đâu để đòi hỏi phải có con dấu đó. Đó là nói về những tài liệu được copy từ những 
thư viện, viện lưu trữ. Nếu những nhà nghiên cứu đi điền dã rồi chụp được những mộ bia, lăng 
tẩm thì thử hỏi tìm ai ở đó mà xin "đóng dấu chứng nhận"? Bổn phận của những nhà nghiên cứu 
là khi nhận được những tư liệu, nếu nghi ngờ thì sẽ kiểm chứng lại, thí dụ như theo số OCLC, 
ISBN, số tham chiếu để tìm tài liệu đối chiếu. Riêng trường hợp mẹ con bà Ngọc Oanh, khi họ 
sang Pháp để lấy bổ túc số tham chiếu cho tập tư liệu thì cũng đã tình cờ gặp lại tiến sĩ Tạ Thị Lý 
lúc đó đang công tác bên Pháp. Nếu ông An không tin thì cứ tìm tiến sĩ Lý mà hỏi, hoặc qua 
Pháp mà kiểm chứng lại”. Đấy, rõ ràng Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã chỉ dẫn cho bà Oanh 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 219PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 220 

cách thức lập hồ sơ tư liệu về Nguyễn Văn Tường đảm bảo chuẩn xác, khoa học, số tư liệu này 
đã được giới sử học Việt Nam thẩm định, công nhận, chỉ duy nhất có ông Trần Xuân An mới 
“tranh cãi đến thế, thật quá vô lí!” (như cách nói của chính ông).  

      Một thực tế không thể chối cãi, khi ông Trần Xuân An viết rằng: “Tôi khẳng định là tôi không 
cần đến tư liệu chưa được chứng thực ở Pháp mà Từ Vân và bà Oanh tìm kiếm, đem về nước”, 
chính là ông đã viết ngược, nói ngược không chỉ với kết luận của giới sử học, mà còn nói ngược, 
viết ngược với chính những gì ông đã từng viết. Lương tâm người nghiên cứu, người viết văn 
không cho phép bất cứ ai được nói lập lờ, nay thế này, mai thế khác, nói hai giọng lưỡi. Chính 
ông Trần Xuân An, trong cuốn sách của ông, nhan đề “Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường 
(1824-1886)”, NXB Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2004, ở phần “Thông tin về các hội nghị, 
hội thảo khoa học”, ông đã dẫn lại thông tin về Hội nghị thông báo những nghiên cứu và sử liệu 
về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường trong phong trào Cần Vương do Hội Khoa học Lịch sử 
Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 1-11-2003, nêu rõ: “Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cũng đã 
thẩm định và đã đi đến khẳng quyết về tính chân xác của các sử liệu được công bố trong hội thảo 
ngày 2-7-2002 tại Huế” (trong các sử liệu được công bố, có số tư liệu được đánh giá rất cao mà 
bà Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được). Liền sau dòng đã dẫn đó, ông Trần Xuân An chú thích 
thêm: “Các tư liệu ấy cũng đã được công bố trên báo chí một cách công khai và minh bạch. Xin 
xem: Trần Viết Ngạc, “Những tư liệu mới về Nguyễn Văn Tường” (giới thiệu, phân tích, bổ sung 
tư liệu sưu tầm, dịch thuật của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, hậu duệ của cụ Nguyễn Văn Tường 
và con gái bà Trần Nguyễn Từ Vân), bán nguyệt san Xưa & Nay, số 126 (174) tháng 10-2002, tr. 
18-20” (6). Ông Trần Xuân An dẫn tiếp Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6-2003, tr. 90 đăng thông 
tin sử học về hội nghị nói trên do Phó Tổng biên tập Nguyễn Thị Phương Chi viết: “Cũng trên cơ 
sở có tư liệu mới nên việc đánh giá về Nguyễn Văn Tường đầy đủ, khách quan và chính xác hơn” 
(7). Khi dẫn bài “Nguyễn Văn Tường, những chuyển biến trong sự đánh giá”, Tạp chí Xưa & Nay 
(Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) số 151 (199), tháng 11-2003, tr. 7-9, ông Trần Xuân An còn in 
đậm và in nghiêng những dòng nhấn mạnh với bạn đọc về giá trị của những tư liệu mới mà bà 
Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được: “Theo các tài liệu mới sưu tầm được, ...có tài liệu cho biết 
Nguyễn Văn Tường vẫn tiếp tục liên lạc với quân Cần Vương và bị De Courcy phát giác” (8). Ông 
Trần Xuân An còn chú dẫn xin xem thêm “Lời Toà soạn” tạp chí Xưa & Nay số 151 (199), tháng 
11-2003 giới thiệu bài viết của cô Từ Vân (bài viết ấy đăng trên cùng số tạp chí này, tr. 10-12), 
đặc biệt, ông Trần Xuân An lưu ý bạn đọc về tính chuẩn xác và giá trị của những tư liệu mà bà 
Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được: “Trong đó, có đoạn khẳng định rõ việc giám định về tính xác 
thực của tư liệu sưu tầm được. Về bài viết của Từ Vân, có đoạn thuật lại việc tìm được các tư liệu 
cực kỳ quan trọng” (9). Đến đây, bạn đọc chắc đã quá rõ vì lẽ gì ông Trần Xuân An từng nói xuôi 
theo kết luận chung của giới sử học nay lại nói ngược một mình trái khoáy về số tư liệu mà bà 
Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được. Tình trạng nói ngược này, nếu không vì ám ảnh “tranh công”, 
sợ mất quyền sở hữu trí tuệ như ông nói, không vì bực dọc cá nhân do các đầu sách của ông 
không được Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế nhắc tới 
trong lễ giải oan cho Nguyễn Văn Tường thì còn vì động cơ gì nữa?  

      *Hãy nghĩ chuyện “hậu” giải oan cho Nguyễn Văn Tường 

      Với những chứng cứ hiển nhiên mà chúng tôi đã viện dẫn, rõ ràng, trên hành trình giải oan 
cho Nguyễn Văn Tường mà giới sử học đã nỗ lực “về đích” thành công năm 2002, ông Trần 
Xuân An hoàn toàn không phải là người có công đầu (“giải quyết rốt ráo nhất”) và công đó là “của 
riêng tôi” như ông “tự phong” được, càng không thể hoài nghi và phủ nhận giá trị những tư liệu 
về Nguyễn Văn Tường sưu tầm được ở Pháp và Tahiti mà Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã 
thẩm định, khẳng định. Vấn đề mới hơn, cần bàn hơn như chủ đề mà chúng tôi đã đặt ra từ đầu 
trong bài viết “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Nguyễn Văn Tường”, đó là vấn đề “hậu” giải oan cho 
Nguyễn Văn Tường, trong đó có chuyện cần sớm tôn tạo lại di tích lịch sử quốc gia Tân Sở như 
niềm ao ước của chúng tôi mà chính ông Trần Xuân An cũng đã chia sẻ.  

      Vấn đề “hậu” giải oan cho Nguyễn Văn Tường hoàn toàn không bao giờ là chuyện xét lại số 
tư liệu mà bà Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được, cũng như xét lại kết luận của Hội Khoa học Lịch 
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sử Việt Nam, xét lại văn bia Nguyễn Văn Tường đã khẳng định về giá trị của số tư liệu này. Liệu 
ông Trần Xuân An có tưởng tượng nổi cái cảnh đau lòng là phải đục bỏ văn bia mang giá trị 
truyền đời này không, do hệ quả từ sự hoài nghi và phủ nhận tư liệu ở Pháp và Tahiti của ông 
gây nên? Rất may, đó chỉ là chuyện “không tưởng”.  

      Qua hành trình giải oan cho Nguyễn Văn Tường của giới sử học, vấn đề đáng quan tâm hơn, 
tức vấn đề “hậu” giải oan là làm tốt những công việc quan trọng như: trên cơ sở những kết quả 
nghiên cứu sử học đã đạt được (nghiên cứu về Nguyễn Văn Tường, về nhà Nguyễn...), giới sử 
học, giới nghiên cứu cần tiếp tục phát huy, đổi mới tư duy sử học để đạt được những thành tựu 
mới; cần tôn tạo lại di tích Tân Sở và bảo tồn, lưu niệm những dấu tích về Nguyễn Văn Tường 
sao cho xứng với vị trí, vai trò mà ông đã có đối với Tân Sở; cần sửa lại nội dung viết về Nguyễn 
Văn Tường trong sách giáo khoa v.v...Tại lễ tặng bia Nguyễn Văn Tường trên chính quê hương 
ông, chúng tôi đã có dịp hỏi chuyện nhà sử học Dương Trung Quốc rằng: “Việc dựng bia cho 
Nguyễn Văn Tường đã hoàn thành, nhưng sau này trong chính sử cần phải sửa lại những đánh 
giá không đúng về nhân vật Nguyễn Văn Tường chứ?”, nhà sử học Dương Trung Quốc trả lời: 
“Tôi nghĩ những kết quả này đương nhiên được truyền bá ra và những nhà sử học phải tiếp cận 
những kết quả mới nhất. Điều quan trọng nữa chúng tôi muốn tác động trong thay đổi, chỉnh sửa 
sách giáo khoa để giáo dục truyền thống cho học sinh” (10).  

      Khép lại bài viết này, xin dẫn ra đây câu kết trong văn bia Nguyễn Văn Tường: “Nhưng cuối 
cùng hậu thế đã hiểu được ông: Một đại thần suốt đời trung trinh với nước, sáng tỏ một tấm lòng 
son”. Trong hậu thế đó có bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh, cô Trần Nguyễn Từ Vân và ông Trần Xuân 
An, xin đừng xáo rỗi “thị phi” nữa để Phụ chính đại thần được “ngậm cười” thiên thu trước thành 
tựu đổi mới tư duy sử học nói riêng, đổi mới đất nước nói chung. “Hậu” giải oan cho Nguyễn Văn 
Tường cũng như “hậu” minh xét lại một thời kỳ lịch sử nào đó bị đánh giá đầy thiên kiến, sai lệch 
đã qua, dân tộc Việt Nam (cả trong nước và nước ngoài) được tiếp thêm sức mạnh từ quá khứ, 
sức mạnh đoàn kết từ cội nguồn máu đỏ da vàng để nhân lên nguồn lực góp phần dựng xây đất 
nước mạnh giàu, xứng danh nòi giống Tiên Rồng. Đấy mới là thông điệp lớn lao, đấy mới là 
thông điệp nức lòng mà ông Trần Xuân An không thể không chia sẻ vậy.  

........................................................................................ 

(1) Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội nghị khoa học “Nhóm chủ 
chiến trong triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường, 1996, tr. 117.  

(2) Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Sđd, tr. 103.   
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hoá Thông tin, Hà Nội, 2007, tr. 60, 61.  

(5) PGS TS Đỗ Bang (chủ biên), Sđd, tr. 241, 242, 243.  
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nghệ thành phố Hồ Chí Minh, 2004, tr. 971, 972, 975, 978.  

(10) Nhà sử học Dương Trung Quốc: Sẽ có sự thay đổi cách đánh giá trong sách giáo khoa về 
nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường, Báo Quảng Trị số 2461, ngày 4-6-2007, tr. 3.  

Bản tác giả gửi Phongdiep.net 
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5. Phụ lục bài 11 

_________________________________________________________ 

 

Xem bài 11: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: 

ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN 

 

Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường 

 http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6985  

Phong Điệp – Net : 07-4 HB9 (2009) 

NGUYỄN HOÀN  

      Sau bài viết của tôi đăng trên mạng nhan đề: “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại 
thần Nguyễn Văn Tường”, tôi quá đỗi bất ngờ khi ông Trần Xuân An lại bỗng dưng lên tiếng tranh 
luận kéo dài. Bài viết của tôi không phải là một bài “quyết toán”, tính công, tính sổ nên không nêu 
tên tất cả các nhà nghiên cứu, nhà sử học có công trong việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường. 
Hết thảy các nhà nghiên cứu, nhà sử học từng nghiên cứu về Nguyễn Văn Tường đều không có 
gì thắc mắc, duy chỉ có ông Trần Xuân An lại lên tiếng tranh luận với những lập luận cực đoan, 
áp đặt, thậm chí sai lầm, liều lĩnh phủ nhận hoặc đi ngược lại với cả những điều mà giới sử học 
đã kết luận. Để bảo vệ chân lý, lẽ phải, tôi phải viết loạt bài phản bác ông Trần Xuân An, trong đó 
có bài: “Xin đừng “tranh công” mà hãy nghĩ chuyện “hậu” giải oan cho Nguyễn Văn Tường” với 
những căn cứ, chứng lý khoa học, xác đáng, những tưởng đã khép lại việc tranh luận được rồi. 
Nào ngờ ông Trần Xuân An lại cố viết thêm một bài nhan đề: “Giải thích một số điểm trong bài 
viết của Nguyễn Hoàn: Xin đừng “tranh công” mà hãy nghĩ chuyện “hậu” giải oan cho Nguyễn 
Văn Tường”, bài này không có lập luận tranh biện gì mới, chỉ là cãi chày cãi cối lặp đi lặp lại 
những điều mà bạn đọc đã nhàm. Việc tranh luận do tự ông Trần Xuân An gây ra, mà rõ ràng, 
ông đã đi quá xa giới hạn cho phép của tranh luận học thuật, ông đã bất chấp cả những kết luận 
của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, dẫn đến những hệ luỵ như ông đã tự thấy: “Tôi đang bị đẩy 
vào tình huống buộc phải đụng chạm, làm rạn vỡ những quan hệ tốt đẹp giữa tôi và một số nhà 
nghiên cứu sử học tên tuổi, giữa tôi và những người bà con, tuy ít hoặc không thân mật, nhưng 
có chung một huyết thống dòng tộc”. Chính ông đã tự đẩy mình vào tình huống ấy chứ không 
phải ai khác. Thông qua bài viết này, tôi muốn phần nào giúp ông gỡ ra khỏi tình huống oái oăm 
mà ông tự đẩy mình vào và xin khép lại việc tranh luận do ông vô cớ tạo ra ở đây.  

      *Ông Trần Xuân An đã thấy mình sai. Nhưng ông vẫn còn “tự mâu thuẫn” 

      Qua tranh luận, ông Trần Xuân An đã ít nhiều “ngộ” ra và tự nhận là ông đã “nóng giận, mất 
khôn”, ông “cũng đã tự cười mình”, đã “nghiêm khắc tự phê bình”. Đặc biệt, mới đây, ông còn 
nhận rõ ông đã “thiếu khiêm tốn khi khẳng định về mình”. Vậy là ông Trần Xuân An dần dần đã 
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thấy được mình sai, nhất là cái sai thiếu khiêm tốn, tức là “tự đề cao mình nhất và phủ nhận sạch 
trơn người khác” mà tôi đã phê phán. Tuy nhiên, do cố tìm cách phủ nhận người khác, phủ nhận 
chân lý nên trong tranh luận, ông Trần Xuân An đã lộ rõ sự tự mâu thuẫn. Ông thiếu trung thực ở 
chỗ, ông đã từng tham dự Hội thảo về Nguyễn Văn Tường ở Huế năm 2002, ông thừa biết bà 
Oanh, cô Từ Vân đã mang tư liệu sưu tầm được ở Pháp và Tahiti về Nguyễn Văn Tường trình tại 
Hội thảo này, được Hội thảo “đánh giá rất cao” (lời của nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư 
ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam), thế mà ông lại cho rằng số tư liệu này bà Oanh, cô Từ Vân 
“đem về nước vào năm 2003, 2004”, nghĩa là ông đã đẩy lùi thời gian muộn hơn một cách có 
dụng ý. Do có sự phản ứng của tôi, ông Trần Xuân An đã phải viết lại cho đúng sự thật: “Khi bà 
Ngọc Oanh và cô Từ Vân mang tư liệu đợt đầu về, vào tháng 7-2002...”. Ông Trần Xuân An lại tự 
mâu thuẫn, khi đề cập đến những tư liệu về Nguyễn Văn Tường mà bà Oanh, cô Từ Vân đã sưu 
tầm được. Lúc thì ông thừa nhận giá trị của số tư liệu này (mặc dù ông tìm cách hạ thấp, dè bỉu 
rằng số tư liệu này chỉ có giá trị “bổ trợ”): “Như vậy, không phải là số tư liệu của bà Ngọc Oanh, 
cô Từ Vân tìm kiếm được (và phần nào họ đã dịch ra tiếng Việt với sự hợp tác của ông Nguyễn 
Tuấn Khanh) chỉ có giá trị bổ trợ hay sao? Tôi lại nhấn đậm từ "bổ trợ" ”, “Tất nhiên, tư liệu bà 
Ngọc Oanh, cô Từ Vân mới kiếm tìm, mang về, nếu được chứng thực bởi các trung tâm lưu trữ 
tại Pháp, Tahiti vẫn có giá trị hơn”. Xin lưu ý, “vẫn có giá trị hơn”, có nghĩa là ông Trần Xuân An 
hiểu rằng số tư liệu này mặc nhiên vốn đã “có giá trị”.  

Thế nhưng, lúc khác, ông lại tự mâu thuẫn khi cho rằng: "Số tư liệu ấy chỉ có giá trị bổ trợ, nếu 
chúng đã được chứng thực, giám định khoa học thực nghiệm”. Trong cuốn sách “Phụ chính đại 
thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)” của ông Trần Xuân An, NXB Văn nghệ thành phố Hồ Chí 
Minh, 2004, ông có dẫn thông tin về các hội nghị, hội thảo khoa học về Nguyễn Văn Tường, 
trong những thông tin này có đề cập đến giá trị của những tư liệu về Nguyễn Văn Tường mà bà 
Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được. Theo ông Trần Xuân An: “Vấn đề khi đưa ra thông tin, thông 
báo, phải trích nguyên văn hoặc phải trần thuật một cách xác thực, nghĩa là tinh thần, nội dung 
người ta viết thế nào, mình phải trần thuật lại thế ấy nhưng ngắn gọn hơn”. Ý ông Trần Xuân An 
cho rằng ông chỉ trần thuật các thông tin, thông báo một cách “trung tính”, “trung lập”. Kỳ thực, 
ông không hề trần thuật một cách “trung tính”, “trung lập” mà ông đã biểu lộ những cảm xúc 
không thể cầm lòng của mình trước sự kiện những tư liệu mới về Nguyễn Văn Tường do bà 
Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được công bố. Ông An chú thích: “Các tư liệu ấy cũng đã được công 
bố trên báo chí một cách công khai và minh bạch”. Ông còn nhấn mạnh: “Theo các tài liệu mới 
sưu tầm được, ...có tài liệu cho biết Nguyễn Văn Tường vẫn tiếp tục liên lạc với quân Cần Vương 
và bị De Courcy phát giác”, “Về bài viết của Từ Vân, có đoạn thuật lại việc tìm được các tư liệu 
cực kỳ quan trọng”. Trong những đoạn vừa trích này, cảm xúc của ông Trần Xuân An đã thể hiện 
rõ qua những từ ngữ mang đậm sắc thái đánh giá, khen ngợi: “công khai”, “minh bạch”, “cực kỳ 
quan trọng” và qua đoạn ông nhấn mạnh bằng cách in đậm và in nghiêng.  

      *Việc bà Oanh, cô Từ Vân sưu tầm tư liệu về Nguyễn Văn Tường là nhận lãnh trọng 
trách với tổ tiên và giới sử học: Không thể phủ nhận, không thể “tranh công” 

      Ông Trần Xuân An không tham gia Hội nghị khoa học “Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế 
và Nguyễn Văn Tường” tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1996, nhưng chắc ông biết rằng, 
hội nghị này kết luận Nguyễn Văn Tường là đại quan yêu nước, nhưng vẫn phải cần thêm nguồn 
tư liệu giải thích được việc Nguyễn Văn Tường rời xa Tôn Thất Thuyết, tạm thời “cộng tác” với 
Pháp là xuất phát từ động cơ trong sáng để giới sử học thật sự yên tâm trong đánh giá về 
Nguyễn Văn Tường. Giáo sư Nguyễn Văn Kiệm đã đưa ra ý kiến là cần phải có nguồn tư liệu 
không phải xuất phát từ bản thân, từ gia đình Nguyễn Văn Tường, không phải từ phía có quan 
hệ mật thiết với Nguyễn Văn Tường mà phải có nguồn tư liệu xuất phát từ phía không có quan 
hệ mật thiết, không đồng ý kiến. Sau hội nghị năm 1996, bà Oanh, cô Từ Vân bắt đầu hành trình 
tìm kiếm tư liệu theo sự “chỉ giáo” của giới sử học (trực tiếp là giáo sư Nguyễn Văn Kiệm) và 
theo “sứ mệnh” đã nhận lãnh với tổ tiên. Kết quả sưu tầm tư liệu của bà Oanh, cô Từ Vân đã 
được Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam thẩm định, đánh giá cao và được ghi nhận, khắc tạc vào 
văn bia Nguyễn Văn Tường rồi, không có gì phải bàn cãi nữa, không thể phủ nhận, không thể 
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“tranh công”. Tất cả giới sử học, giới nghiên cứu tham gia hội thảo về Nguyễn Văn Tường đều 
công nhận kết quả này, trừ một mình ông Trần Xuân An là phủ nhận một cách lạc lõng.  

      Từ phủ nhận người đến đề cao mình, đó là “lô gích” thường tình theo kiểu nác xít (Narciss-
người mắc bệnh tự say mê chính mình trong thần thoại Hy Lạp). Nhưng đề cao đến mức cho 
rằng: “Bài tham luận của tôi trong tập Kỉ yếu 2002 kể trên, vẫn là bài giải quyết rốt ráo nhất” thì 
quả là...“không tưởng”, nghe cứ như chuyện hư cấu trong tiểu thuyết. Khi tổng kết Hội thảo khoa 
học về Nguyễn Văn Tường ở Huế năm 2002, nhà sử học Dương Trung Quốc đã nêu lên ba vấn 
đề cần làm rõ về Nguyễn Văn Tường: “Các báo cáo tham luận cũng như phần phát biểu thảo 
luận của đại biểu chủ yếu nhằm chứng minh và làm sáng tỏ thêm các vấn đề:  

      - Có hay không sự phản bội của Nguyễn Văn Tường như là lời lên án của vua Hàm Nghi 
trong một văn bản được coi là Dụ Cần Vương thứ hai?  

      - Sự ở lại kinh thành Huế giữa lúc Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên Tân Sở ra chiếu 
Cần Vương được giải thích là một sự cộng tác thực sự với thực dân hay thực hiện một kịch bản 
đã được dự liệu sẵn, hay là một tình huống của sự phân liệt trong đường lối của phe chủ chiến 
giữa Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết?  

      - Vì sao giới sử học chúng ta (chúng tôi muốn nói là giới sử học chúng ta ngày nay) trong một 
thời gian dài đã lên án Nguyễn Văn Tường như một sự từ bỏ đường lối chủ chiến để quay sang 
hợp tác với thực dân mà cái chết của ông được coi là một kết cục bi thảm đối với người đã phản 
bội lý tưởng ban đầu” (1).  

      Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất (khẳng định văn bản Dụ Cần Vương thứ hai bôi nhọ 
Nguyễn Văn Tường là văn bản xuyên tạc, không có tính xác thực) do nhà nghiên cứu Trần Viết 
Ngạc giải quyết. Vấn đề thứ hai được làm sáng tỏ ngoài nỗ lực chung của giới sử học, giới 
nghiên cứu ra, phải kể đến đóng góp quan trọng về mặt sưu tầm tư liệu của bà Oanh, cô Từ Vân 
theo “chỉ giáo” của giới sử học, mà trực tiếp là giáo sư Nguyễn Văn Kiệm. Vấn đề thứ ba là vấn 
đề đổi mới tư duy sử học, gạt bỏ những thiên kiến, định kiến về Nguyễn Văn Tường lâu nay “đã 
che khuất mọi khả năng biện hộ hay làm sáng tỏ nhiều tư liệu lịch sử đã từng có và không xa lạ 
với giới sử học” (trích lời nhà sử học Dương Trung Quốc) (2). Rõ ràng, những tư liệu mà bà 
Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được đã góp phần giúp giới sử học “chọc thủng” bức màn thiên kiến. 
Đặc biệt, đấy là những tư liệu mới chứ không phải là những “tư liệu lịch sử đã từng có và không 
xa lạ với giới sử học” mà ông Trần Xuân An đã sử dụng. Không riêng gì ông Trần Xuân An mà 
nhiều nhà nghiên cứu đã lấy “Đại Nam thực lục” làm tư liệu chuẩn cứ, nhưng họ đâu vì thế mà 
cho rằng những tư liệu của bà Oanh, cô Từ Vân sưu tầm được là không chuẩn cứ như ông Trần 
Xuân An đã nêu. Tất cả các tư liệu đã được giới sử học thẩm định đều là chuẩn cứ, đều được so 
sánh, đối chiếu với nhau để làm sáng tỏ vấn đề.  

      *Đoạn kết: Tín hiệu tốt liên quan chuyện “hậu” giải oan cho Nguyễn Văn Tường 

      Chuyện ông Trần Xuân An vô cớ tranh luận với tôi chỉ là “tảng băng nổi”, còn “phần chìm” lại 
là chuyện khác, đó là chuyện như ông đã tự nhận: “Đây là một vấn đề mà ngay từ đầu, tôi nhận 
ra đó là “thế trận” tạm gọi là “lục súc tranh công” ” (xin lỗi, chữ “lục súc” do ông tự dùng, tôi không 
hề dùng bao giờ, vì dùng thế là xúc phạm bà Oanh, cô Từ Vân và làm đau lòng gia tộc và những 
hậu duệ Nguyễn Văn Tường). Ông Trần Xuân An nhận mình là hậu duệ Nguyễn Văn Tường, 
nếu đúng vậy thì ông và bà Oanh, cô Từ Vân cùng chung huyết thống. Nếu đã cùng huyết thống, 
ông Trần Xuân An có thừa khôn ngoan để tránh gây nên cảnh nồi da xáo thịt, khác nào chuyện 
lấy củi đậu mà đun hột đậu như trong điển tích về anh em nhà Tào Tháo:  

      Củi đậu đun hột đậu 

      Đậu trong nồi khóc kêu: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 224PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 225 

      Cùng sinh trong một gốc,  

      Bức nhau chi đến điều. 

      Viết đến đây, tôi nhận được tin sốt dẻo: Ngày 3-4-2009, UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 
phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị đã họp bàn phương án bảo tồn, tôn tạo 
di tích Tân Sở, kiến nghị đưa di tích này vào danh mục di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Đây 
là điều đáng mừng, liên quan mật thiết đến vấn đề “hậu” giải oan cho Nguyễn Văn Tường mà tôi 
đã đề xuất qua bài viết: “Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường”. 
Đấy mới là chuyện đáng quan tâm, đấy mới là chuyện hệ trọng mà chủ đề bài viết của tôi đã đặt 
ra, xin đừng lợi dụng bài viết của tôi để nhân đó bàn chuyện “đáng chê cười và đau lòng” (chữ 
dùng của ông Trần Xuân An) là chuyện “tranh công” trong việc giải oan cho Nguyễn Văn Tường.  

……………………………………............................... 

(1) PGS TS Đỗ Bang (chủ biên), Nguyễn Văn Tường (1824-1886) cuộc đời và lời giải, NXB Văn 
hoá Thông tin, Hà Nội, 2007, tr. 240, 241.  

(2) PGS TS Đỗ Bang (chủ biên), Sđd, tr. 239.  

Phongdiep.net 
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PHỤ LỤC 3 : BỔ KHUYẾT & BỔ SUNG 

 

1. Bổ khuyết cho tập hợp 3 (cuốn sách 24), phần 1: 

 

MẤY SUY NGHĨ TỪ KHẢO LUẬN CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU TRẦN XUÂN AN VỀ “VĂN MINH 
MIỆT VƯỜN” 

 

Võ Văn Luyến (*) 

  

            Tôi có cái vinh hạnh được đọc nhiều tác phẩm của Trần Xuân An, có cuốn từ khi còn 
nguyên dạng bản thảo và cả những cuốn sau khi ấn hành. Cảm nhận chung là ở cây bút này 
tung hoành trên nhiều địa hạt, từ thơ, tiểu thuyết, đến khảo cứu, nghiên cứu, phê bình, trải khắp 
các lãnh địa văn học, sử học, triết học... Đặc biệt, gần đây, anh cho ra đời loạt tác phẩm biên 
khảo với đề tài Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (2004, 2006, 2008) đã làm cho nhiều nhà 
chuyên môn chú ý, thán phục, và được thuyết phục bởi một tư duy nghiên cứu nghiêm túc, cẩn 
trọng và khoa học. Điều này thì nhiều người đã thấy. Ở đây, tôi chỉ xin "đi rết" (direct) vào bài 
tham luận của anh về nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam qua việc đánh giá lại tác phẩm biên 
khảo "Văn minh Miệt vườn" của chính nhà văn nổi tiếng này, đặt trong sự cấu thành của một khối 
lượng trước tác làm nên di sản tinh thần của ông để lại. 

  

            Bài viết cho thấy một Trần Xuân An ngấm lâu và sâu về tác phẩm "Văn minh Miệt vườn" 
(tác giả nhớ đã đọc từ hồi còn học phổ thông, và bây giờ đọc đi đọc lại). Có lẽ nhờ thế nên cách 
tiệp cận và lý giải thật rõ ràng tinh thần cũng như thông điệp mà nhà văn Sơn Nam gửi đến qua 
cuốn sách. Ngay tựa đề "Văn minh miệt vườn" đã bắt người đọc ngụp lặn vào những vấn đề cần 
tìm hiểu và tiếp tục tìm hiểu, soi sáng từ nhiều góc độ. 

  

            Trước hết, Trần Xuân An cho thấy một Sơn Nam vừa là chủ thể (người Nam bộ ròng) 
vừa là khách thể nghiên cứu nên những điều ông nêu ra có sức truyền dẫn, gợi thức và khá 
thuyết phục. Văn minh miệt vườn được khảo cứu ở cả hai trục lịch đại và đồng đại. Trên trục lịch 
đại (thời gian), tác giả có cái nhìn xuyên suốt và phần nào vẽ được độ biến thiên qua sự hình 
thành nhân cư của vùng đất so với lịch sử hình thành dân tộc Việt còn rất mới này.  

  

            Đó là sự tiếp biến văn hoá (trong đó có văn minh) trên vùng đất vốn hội tụ người Khơ-me, 
Tàu, Chăm... nghĩa là có mặt nhiều dạng thể văn minh khác nhau, nếu không muốn nói là có chỗ 
căn cốt khác biệt như người Tàu thì thích buôn bán... Nhưng trong tiến trình "thích nghi hoá" để 
chung sống, họ đã tìm tới cách hoà huyết để sau đó bị dòng máu Việt chinh phục và tạo ra một 
chân dung miệt vườn độc đáo mang bản sắc Nam bộ đặt trong sự phong phú của văn minh Việt 
"hoà hợp nhưng không hoà tan". 
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            Qua bài viết có tính chất "nghiên cứu của nghiên cứu" của nhà nghiên cứu Trần Xuân An, 
tôi thấy tác giả đã  gợi mở và đặt ra nhiều vấn đề cần đi sâu tìm hiểu hơn nữa về văn minh miệt 
vườn, mà người đặt móng cho vấn đề này không phải ai khác mà chính từ "ông già Nam bộ" - 
nhà văn Sơn Nam đáng kính của chúng ta.  

  

Võ Văn Luyến  

từ: Luyến Võ Văn <luyen_vv@qtttc.edu.vn> 

tới: Tran Xuan An <tranxuanan.writer@gmail.com> 

ngày: 22:15 Ngày 10 tháng 10 năm 2008 

chủ đề: Re: Về: Moi xem tiep TEP 2: Ve SON NAM (1926-2008) 

được gửi bởi: qtttc.edu.vn 

__________________ 

  

(*) Thạc sĩ, giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị tại Đông Hà. (WebTgTXA. ghi chú). 

  

  

 

 

 

2. Bổ sung cho tập hợp 3 (cuốn sách 24), phần 1 

 

BÀI “Ý NGHĨ VỀ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI SÁCH GIÁO KHOA VĂN & SỬ”  

VÀ NHỮNG LỜI BÀN LUẬN TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS 
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Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn & sử 

Posted by txawriter on December 2, 2008 

 

ĐỂ HÒA HỢP, HÒA GIẢI, HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH - HẬU CHIẾN, VỚI NIỀM 
CẢM THÔNG THỰC SỰ, KHÔNG ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI, VÀ ĐỂ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Ở 
CHIỀU SÂU, TRÊN CƠ SỞ SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÁCH QUAN, XÁC THỰC (SỰ THẬT LỊCH 
SỬ KHÔNG BỊ VO TRÒN, BÓP MÉO), WEBTGTXA. ĐĂNG LẠI BÀI NÀY Ở ĐÂY: 

Ý NGHĨ VỀ DỰ KIẾN  

SỬA ĐỔI SÁCH GIÁO KHOA VĂN HỌC & SỬ HỌC 

Trần Xuân An 

Không phải đến những ngày tháng gần đây, vấn đề khác biệt về nhận thức và bình giá văn học 
cũng như sử học trong nhà trường và trên sách báo mới được đặt ra. Như ở một số bài viết tôi 
đã có dịp bàn đến sự thể này, đó là một bức xúc có thật, thật đến mức hiển nhiên, ai cũng thấy, 
cũng biết, chứ không chỉ là nhà giáo, không chỉ là học trò từ cấp I phổ thông (tiểu học) đến đại 
học. Bức xúc ấy có tính chất toàn xã hội, trên cả nước, nhất là ở Miền Nam, diễn ra từ sau Ngày 
Thống nhất 30-4-1975, khi chiếc cầu Hiền Lương (1954-1972) và cầu Thạch Hãn (1972-1975) 
không còn là vết thương chia cắt đất nước. 

 

. 
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Cầu Hiền Lương (ảnh trái, 1) & sông Thạch Hãn (ảnh phải, 2) 

Nguồn ảnh: 1. Web Tuổi Trẻ (search) 2. Tập sách “Quảng Trị, tiềm năng & triển vọng đầu tư”, Sở 
KH.&ĐT.QT., 1996, tr.50 

Trước hết, đó là sự khác biệt giữa hai hệ tư tưởng: Marx-Lénine và dân chủ tư hữu. Hệ tư tưởng 
thống trị, bao trùm của mỗi Miền là nền tảng của mọi nhận định, bình giá văn học, sử học. 

Kế đến, đó là hậu quả tàn dư do sự chia cắt trước đó, thời Trịnh – Nguyễn phân tranh, mà vết 
thương hơn 200 năm (1558-1786) là sông Gianh. Sử học đã ghi nhận về sự phân biệt, kì thị giữa 
hai Đàng, Đàng Trong và Đàng Ngoài, từ sau khi Quang Trung, Gia Long thống nhất đất nước, 
quy hai Đàng về một mối. Dẫu muốn dẫu không, sự thật ấy đã diễn ra từ đó cho đến tận cuối 
triều Tự Đức và cho đến mãi về sau này. Thực trạng chính trị, xã hội ấy tạo nên tâm thế của 
người cầm bút, ở cả nhà viết sử lẫn nhà làm thơ. Tàn dư Trịnh – Nguyễn phân tranh lại có dịp 
thể hiện rõ trong giai đoạn 1954-1975. 

Có thể khẳng định hai nguyên nhân, ngoại sinh (hệ tư tưởng ngoại nhập) và nội sinh (tâm thế kì 
thị Đàng, Miền), một cách cụ thể hơn, qua vài nét khái lược về văn học và sử học Miền Bắc. Tôi 
cũng chỉ giới hạn ở bài viết này trong phạm vi 117 năm cận – hiện đại (1858-1975), chưa tính 
đến giai đoạn kế tiếp, với sự chỉnh đổi sách giáo khoa sau khi cuộc chiến tranh biên giới Tây – 
Nam, biên giới phía Bắc bộ nổ ra, thực chất chính là chiến tranh Việt – Trung (1975-1989). 

Hoàn toàn không phải là vu khoát, cường điệu, khi nói thật rằng, văn học và sử học Miền Bắc 
chính là sự kéo dài văn học và sử học Đàng Ngoài. Sách giáo khoa các bậc từ phổ thông 3 cấp 
cho đến đại học Miền Bắc lên án đến mức nguyền rủa hết lời nhà Nguyễn, từ các chúa Nguyễn 
cho đến các vua Nguyễn, nặng nhất là các vua Nguyễn (từ 1802), ngay cả trong giai đoạn triều 
Nguyễn nhất thống còn độc lập (1802 – 1885), kể từ Tự Đức trở về trước, và ngay cả triều đình 
dưới thời Hàm Nghi; đồng thời, lại đề cao những cuộc phản loạn do Phan Bá Vành hay Cao Bá 
Quát khởi xướng. Song song với sử học, nhận định sách giáo khoa văn học về thời kì này, lại đề 
cao đến mức tột đỉnh các thiên tài văn chương từ Nguyễn Du cho đến Bà Huyện Thanh Quan, 
Cao Bá Quát, nhất là ca ngợi tư tưởng chống đối, bất mãn nhà Nguyễn của họ. Thực sự, đó 
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cũng là những thiên tài văn chương trác tuyệt của văn học sử nước ta, phần lớn do bi kịch lịch 
sử sản sinh, nhưng thực chất là phản động về chính trị, “hoài Lê, kháng Nguyễn”, những thiên tài 
thuộc loại Lamartine, “kẻ phản động có lời thơ tao nhã” (lời nhận định của Karl Marx). 

Chỉ có giai đoạn chính triều nhà Nguyễn đã trở thành nguỵ triều đích thực, từ Đồng Khánh cho 
đến Bảo Đại (ngoại trừ cá nhân hai vị vua yêu nước là Thành Thái, Duy Tân), và cả xã hội nước 
ta, từ Nam chí Bắc, đã nằm dưới gót giày thực dân, tả đạo, thời kì này (1885-1945), là sự lên án 
đạt được tính hợp lí, nếu gạt đi một số nét hạn chế do nhận thức sai lệch về giai đoạn lịch sử 
trước 1885 trong tâm thức nhà sử, nhà thơ Đàng Ngoài thuở bấy giờ, mà Phan Bội Châu là tiêu 
biểu (riêng ông còn có những sai lầm nghiêm trọng), mặc dù giai đoạn này còn có những thiên tài 
kiệt xuất thuộc dạng khác, như Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương. Tôi chưa nói đến giai đoạn nhỏ 
trong thời kì ấy, đó là thời thịnh hành, nở rộ nhất loại văn chương quốc ngữ ABC, thường được 
các nhà văn học sử xác định là từ 1930 đến 1945, với sự phân chia 3 dòng chủ lưu văn học: hiện 
thực phê phán, lãng mạn và cách mạng. 

Sở dĩ có một sự hợp lí trong chừng mức nhất định như vậy trong nhận định văn học, sử học về 
giai đoạn 1885-1945 (kể cả bộ phận văn học thời Cần vương, 1885-1896), là bởi, ưu thế chính trị 
của sĩ dân Đàng Trong hoàn toàn suy sụp một khi triều Nguyễn đã là bù nhìn, tay sai, sau cuộc 
Kinh đô quật khởi và bị thất thủ (1885). Từ 1885, Đàng Trong cũng thảm hại như Đàng Ngoài. 

Một điểm khác, đó là sự đề cao thái quá văn học cách mạng, đặc biệt từ 1930, về phương diện 
tư tưởng cho đến giá trị nghệ thuật. Nếu có sự bình tâm và không cần thiết phải phục vụ cho 
nhiệm vụ tuyên truyền chính trị trong văn học, có lẽ phải thấy rằng, văn học lãng mạn, hiện thực 
phê phán có giá trị nghệ thuật cao vượt hẳn dòng văn học cách mạng, mặc dù về tư tưởng, nói 
chung là còn quá nhiều hạn chế; trong khi đó, dòng văn học cách mạng có giá trị về mặt tư 
tưởng vì bản thân dòng văn học này là chống thực dân, phong kiến bù nhìn và có cái nhìn thiện 
cảm, quý trọng nông dân, công nhân, những người cùng khổ, nhưng lại non yếu về giá trị nghệ 
thuật (chỉ nổi bật toàn diện là thơ Tố Hữu). 

Cũng trong giai đoạn 1930-1945, về sử học, nếu lúc này đụng chạm đến, vẫn còn là một vấn đề 
“nhạy cảm” chết người! Nhưng nếu phải nói thật, chắc hẳn ai cũng nhận thấy thái độ phân biệt 
địch – ta quá cứng nhắc, phần nào đó, không phải là nhỏ, có thể nói là sai với sự thật lịch sử. 
Nếu nhiều người thuộc thời kì trước, căm ghét và lo sợ câu nói cực đoan của Jésus, “ai không 
tin ta thì đó là kẻ thù của ta” (*), thì ở giai đoạn này, lại sợ hãi tính cực đoan thể hiện ở chỗ ai 
không theo Đảng Cộng sản, ai còn sống và làm việc ở vùng thực dân, phong kiến tay sai thống 
trị, là đều đáng ngờ, là kẻ thù, thậm chí các đảng phái chống Pháp, chống phong kiến nhưng 
không cộng sản thì dứt khoát là nguy hiểm bội phần. Nhưng điều đáng phải ghi vào sử học chân 
chính là từ 1930 (có thể kể thêm dăm bảy năm trước đó): Có sự phân hoá rõ rệt giữa các bộ 
phận yêu nước, chống Pháp, chống phong kiến hay thoả hiệp cầm chừng với nguỵ phong kiến; 
nguyên nhân chủ yếu do Đảng Cộng sản Việt Nam (kể cả Việt Minh) là một tổ chức chính trị 
mang hệ tư tưởng và ngọn cờ ngoại nhập. Tôi đã viết, đại để, trong lịch sử 4.000 năm của dân 
tộc, chưa từng có một anh hùng dân tộc nào lại là cán bộ của một tổ chức quốc tế, đứng đầu và 
chỉ huy là những người ngoại quốc. Hồ Chí Minh là một anh hùng dân tộc kiểu ấy, thì rất khó để 
không xảy ra sự phân hoá dân tộc. Bảo Đại là tay sai, nhưng y vẫn là người Việt, con cháu nhà 
Nguyễn, vốn đã có hàng trăm năm chính danh trong lịch sử. Tai hại thay, nhưng cũng đáng suy 
nghĩ thay: không phải ít, quả thực cả một bộ phận lớn sĩ dân Việt Nam lại ngả vào phía y. Chưa 
biết ngôi nhà mới và chủ ngôi nhà ấy cùng “quan thầy Nga Sô, Trung cộng” ra sao, ai dám bỏ 
ngôi nhà cũ kĩ, mục nát với tên chủ nhà tuy bù nhìn nhưng còn chút hào quang chính danh do tổ 
tiên y để lại. Một lẽ khác, các đảng cộng sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, lại chủ 
xướng hệ tư tưởng vô thần, không thờ cúng tổ tiên nữa! Cho nên, sự phân hoá xã hội là tất 
nhiên. Và không phải những ai ở vùng tề, nguỵ, thậm chí làm quan cho nguỵ triều Bảo Đại, làm 
lính cho thực dân Pháp với ngọn cờ “bảo hộ” cũng đều là bán nước, cầu vinh. Bộ phận này 
chống cộng với hi vọng có ngày sẽ chống được Pháp và cả triều Nguyễn tay sai. Nói cách khác, 
họ tâm nguyện chân thành, là dựa vào giặc Pháp, vào nguỵ triều để chống “giặc Cộng” (sic), 
trong khi chờ thời cơ mới, để có thể quay lại chống Pháp và nguỵ triều ấy. Dẫu sao, sử học cũng 
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phải ghi rõ điều đó: có sự phân hoá xã hội vì chưa có một lực lượng cách mạng nào là hoàn toàn 
có sức mạnh từ nội lực dân tộc, mà đều dựa vào ngoại bang, giương cao ngọn cờ ngoại bang, 
thậm chí có lực lượng mang hệ tư tưởng vô thần, xa lạ với truyền thống dân tộc. 

Một điểm khác, đó là nhận định về lịch sử Thiên Chúa giáo ở nước ta trong quá trình truyền đạo 
gắn liền với sự câu kết cùng quá trình bành trướng của chủ nghĩa thực dân Phương Tây. Về 
điểm này, chỉ có loại sách chuyên sâu và “lưu hành nội bộ” mới đi sâu vào, viết đúng thực chất. 
Nhưng trong sách giáo khoa phổ thông, đại học, lại lướt nhẹ (mặc dù những nét lướt nhẹ ấy 
cũng thành vấn đề với bộ phận linh mục, giáo dân cuồng tín, với bộ phận lãnh đạo giáo hội, toà 
thánh). Chắc hẳn cần phải sửa sách giáo khoa cho sát đúng với sự thật lịch sử: Thiên Chúa giáo 
là lực lượng phản quốc, “nội xâm” từ 1858 đến 1975, mà giai đoạn từ 1885 đến 1954, Pháp còn 
muốn sử dụng bù nhìn nhà Nguyễn, mặc dù thực chất vẫn trọng dụng người của Thiên Chúa 
giáo, như Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Khả, Ngô Đình Diệm, đặc biệt từ 1954 đến 1975, ở Miền 
Nam, thực chất là “đỉnh cao” của quá trình Thiên Chúa giáo câu kết với chủ nghĩa thực dân, đế 
quốc, từ đệ nhất cộng hoà với Ngô Đình Diệm đến đệ nhị cộng hoà với Nguyễn Văn Thiệu. Sự tự 
do, tự chủ của nhân dân dưới ách tả đạo là do quá trình đấu tranh của nhân dân Miền Nam, 
trong đó lực lượng Phật giáo là rất quan trọng. Sử học cần ghi nhận tinh thần quật cường, bền bỉ 
của nhân dân Miền Nam, Phật giáo Miền Nam chống Thiên Chúa giáo và đế quốc Mỹ, mặc dù 
vẫn chống cộng như một lực lượng ngoại xâm của Nga Sô, Trung Cộng (mà Trung Cộng cũng 
thoát thai từ Nga Sô). 

Điểm cuối, sử học phải ghi nhận như lâu nay đã ghi nhận: Công lao đánh đuổi thực dân Pháp, 
đánh đổ nguỵ triều Bảo Đại, góp phần đánh đuổi phát xít Nhật, bền bỉ đánh đuổi đế quốc Mỹ và 
đánh đổ nguỵ quyền Sài Gòn của Đảng do Hồ Chí Minh – Lê Duẩn lãnh đạo thật sự là vĩ đại. Tuy 
nhiên, công lao ấy mặc dù vĩ đại nhất lịch sử 4.000 năm của dân tộc, nhưng cũng không thể so 
sánh với công lao thuần tuý dân tộc, thuần tuý nội lực của các anh hùng dân tộc trước đó, như 
Ngô Quyền, Lê Lợi… 

Không phải là sửa đổi sách giáo khoa vì cần phải thích nghi với thời “hội nhập”, “thoái trào cách 
mạng”, hay vì con cháu vua quan nhà Nguyễn, lính nguỵ Miền Nam (kể cả bộ phận đồng bào 
Bắc Việt, giáo dân Thiên Chúa giáo di cư) không chịu học, chán học (**), mà cần thiết phải sửa 
đổi sách giáo khoa vì tính khoa học cần phải có của văn học, sử học: Nhận định văn học, sử học 
phải xác thực, đúng với thực trạng văn học và sự thật lịch sử. 

Tôi tự ý thức những ý nghĩ trên một khi được nêu ra một cách công khai một lần nữa, hẳn sẽ còn 
có những phản ứng gay gắt, thậm chí tôi sẽ bị quy chụp là “phản động”, “phản quốc”. Nhưng 
thực trạng văn học sử, sự thật lịch sử (1858-1975) là như thế. Chỉ có thể thống nhất đất nước về 
chiều sâu, thực sự hoà giải, hoà hợp dân tộc trên nền tảng sử học và văn học, khoa học – lịch 
sử, khoa học – nghệ thuật của sự thật và về sự thật, trong đó, sử học là quyết định. 

Bài viết tạm kết thúc ở đây, mặc dù vẫn còn một vài thiếu sót – những thiếu sót tôi đã viết đầy đủ 
ở những bài viết, trong những cuốn sách đã xuất bản, in giấy hay đang ở dạng văn bản kí tự điện 
tử. 

Bài viết sẽ còn được sửa chữa và có thể sẽ bổ sung thêm, chẳng hạn về văn học hai Miền từ 
1954 đến 1975. 

Làm thế nào có thể viết thật bình tâm trước những vấn đề to lớn và đầy kích ứng đến thế! 

TP.HCM., khoảng 8 : 30 đến 11 : 26’, thứ sáu (thứ bảy cũ), ngày 14-7 HB7 

& lúc 15 giờ cùng ngày 

Trần Xuân An 
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____________________________ 

(*) “Kinh Thánh”, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ấn hành, 1986: Nguyên văn trọn câu ở bản dịch 
này: “Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu-hiệp với ta, thì tan ra” (Ma-thi-ơ : 12 : 
30; sđd., Tân ước, tr. 15). Một đoạn khác, Jésus cũng nói đến niềm tin vào Đức Thánh Linh là 
điều kiện tối thượng và tiên quyết, nhưng còn ngụ thêm ý: phải truyền đạo, làm lợi cho tôn giáo 
của Jésus đến mức tối đa, vì Jésus tự ví mình cũng như một lãnh chúa, “là người nghiêm ngặt, 
hay lấy [tiền của - chua thêm] trong nơi không để [tiền của - ct.], gặt trong chỗ không gieo” (Lu-ca 
: 19 : 22; sđd., Tân ước, tr. 96), một lãnh chúa từng răn bảo đầy tớ không làm lợi cho y: “Ta nói 
cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Còn 
như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai-trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước 
mặt ta” (Lu-ca : 19 : 26-27; sđd., Tân ước, tr. 96). Jésus (theo loại “Kinh Thánh” đã bị sửa chữa 
bởi Vatican qua nhiều đợt chỉnh lí có tổ chức) là một giáo chủ độc tài, chuyên chế, bành trướng. 
Đối chiếu với hiện thực lịch sử 2000 năm của châu Âu và vài ba trăm năm của châu Mỹ (Tân Thế 
giới), cho thấy, không một tôn giáo nào không tin “Kinh Thánh” Thiên Chúa giáo có thể truyền 
đạo, phát triển được trên 2 châu lục ấy, dưới ách chuyên chế độc tài của Thiên Chúa giáo. Chính 
Thống, Tin Lành, Anh giáo chỉ là các chi phái tôn giáo li khai khỏi Thiên Chúa giáo. Quá trình li 
khai cũng đẫm máu. Riêng Do Thái giáo xuất hiện trước cả Thiên Chúa giáo, cố nhiên tin vào 
Cựu ước (thuộc “Kinh Thánh”), cũng chịu đẫm máu bởi những cuộc “thập tự chinh”. 

(**) Đây là một luận điệu bị phóng đại để tuyển sinh đại học chủ yếu là học sinh Miền Bắc và đưa 
cán bộ, giáo viên Miền Bắc cùng gia đinh họ vào Miền Nam. 

Xem trên WebTgTXA. (bấm vào đây) 
Bài cũng đã được cậy đăng trên Web Ngô Hữu Đoàn: 
LINK (bấm vào đây) 

This entry was posted on December 2, 2008 at 9:13 am and is filed under Sua doi sach giao khoa 
van su. Tagged: sua-doi-sach-giao-khoa. You can follow any responses to this entry through the 
RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.  

23 Responses to “Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn & sử” 

1.  

txawriter said 

December 10, 2008 at 9:40 am  

Rất từ tốn, ôn hòa, nhà giáo Ngô Thủ Lễ góp ý cho WebTgTXA. về “Dự kiến sửa đổi sách giáo 
khoa”… một cách cố ý không “sát sườn”. Có nhiều điều sâu sắc ông nhận biết qua thực tế giảng 
dạy và có những điều ông đọc, nghĩ ngợi — WebTgTXA. hiểu vậy — nhưng có lẽ ông chỉ muốn 
nói “Tôi có biết, tôi có đọc, và có thể tôi sẽ viết, sẽ đăng bài công khai, nhưng tôi vẫn luôn 
luôn chấp hành ’sách giáo khoa là pháp lệnh’ trong khi đang công tác, giảng dạy“. Vâng, 
không mũ ni che tai, phải đọc, viết, đăng bài, cả chấp hành “pháp lệnh hiện hành” nữa, tất cả đều 
là trách nhiệm và như thế mới là trách nhiệm đầy đủ. Thành thật cảm ơn nhà giáo Ngô Thủ Lễ. 
—– WebTgTXA. —–  

từ Thu Le Ngo 
tới Tran Xuan An  
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ngày 00:42 Ngày 10 tháng 12 năm 2008 
chủ đề về SÁCH GIÁO KHOA NGỮ VĂN VÀ LỊCH SỬ Ở CHƯƠNG TRÌNH THPT 
xác thực bởi yahoo.com.vn 

Về sách giáo khoa Ngữ văn, Lịch sử ở chương trình THPT hiện nay thì có quá nhiều chuyện để 
bàn. Trước hết phải thừa nhận, trong vòng hai mươi năm trở lại đây, có sự thay đổi rất lớn về nội 
dung SGK của hai phân môn này cho phù hợp với tình hình xã hội thay đổi hằng ngày. Riêng 
môn Ngữ văn, đã có ba cuộc “cách mạng” chương trình. Sự ra đi của những bài thơ vè tuyên 
truyền, những câu chuyện tập thể hóa minh họa nghị quyết, các chủ đề “yêu, căm, chiến, lạc”, 
làm cho cuốn SGK đẹp hơn, trong sáng hơn; người dạy, người học thích thú hơn… Nhưng hiện 
tại, bộ sách mới nhất với cấu trúc tích hợp nhiều phân môn lại có sự sắp xếp hết sức rối rắm. 
Các bài lí thuyết tập làm văn , tiếng Việt không theo hệ thống nào cả; đã bỏ qua một nguyên tắc 
cơ bản của khoa học giáo dục là phải đi từ đơn giản đến phức tạp, tìm hiểu phân tích vấn đề 
theo nhóm đặc trưng, loại thể… Phần văn học sử và giảng văn chưa thực sự công bằng trong 
đánh giá, chọn lựa; vẫn còn định kiến chủ quan, phân biệt đối xử. Nặng nề chính trị như “Ba 
cống hiến vĩ đại của Các Mác”, cơ cấu mặt trận như “Dọn về làng”, mơ hồ không hiểu gì cả như 
“Đôtxtoiepxki” (học sinh chưa hề học một tác phẩm nào của Đôt mà phải học bài nghị luận về 
Đôt). Hai bộ sách cơ bản và nâng cao lại dẫm đạp lên nhau, không anh nào chịu anh nào. Theo 
nguyên tắc, sách cơ bản chỉ là tập hợp con của sách nâng cao, nhưng thực tế có những kiến 
thức được nêu ở sách cơ bản mà không tìm thấy trong sách nâng cao. Tình hình nầy dẫn đến 
việc ôn tập và ra đề thi hết sức khó khăn (phần chung cho các ban). Rõ ràng việc thay đổi, biên 
soạn lại hoặc chỉnh sửa lớn cho bộ sách Ngữ văn THPT là cần thiết. 

Với bộ môn Lịch sử xin được nêu ý kiến của nhiều học sinh và phụ huynh. Học sử hiện đại nặng 
nề quá, ôm đồm kiến thức; hội nghị, nghị quyết quá nhiều. Chỉ riêng ở chương trình lớp 12, có 
học sinh ghi ra các con số: ngày tháng (hội nghị, đại hội, chiến dịch), quân địch tử trận (quân ta 
hoàn toàn vô sự), số lượng máy bay, xe tăng… ta thu được mà dài đến năm trang giấy kẻ ngang 
thì ai mà nhớ nổi. Có học sinh nêu ý kiến ngay giữa giờ học: Tại sao khi dạy, các thầy cô được 
xem sách, xem giáo án; còn chúng em khi làm bài thì phải viết theo trí nhớ, phải học… như vẹt! 

NGÔ THỦ LỄ (Huế) 

2.  

txawriter said 

December 10, 2008 at 3:00 pm  

VUI LÒNG XEM LẠI: 

1) TRẦN NGÔN SỬ (Trần Xuân An)– NHỮNG VẤN NẠN VĂN SỬ TRIẾT… VÀ NHỮNG DẤU 
HỎI BỨC THIẾT VỀ GIAI ĐOẠN GIAO THỜI – HẬU CHIẾN SAU NGÀY THỐNG NHẤT ĐẤT 
NƯỚC 

Link - bấm vào đây 

2)TRẦN XUÂN AN — Vài lời của người đọc và nghe “Toàn bộ phỏng vấn với cựu TT Võ 
văn Kiệt” trên BBCVietnamese.com 

Link BBCVietnamese - bấm vào đây 

Link - bấm vào đây 
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3.  

txawriter said 

December 11, 2008 at 6:00 pm  

Kính gửi ông Trần Xuân An (WebTgTXA.), 

Là một giáo viên dạy quốc văn đệ nhị cấp từ trước 1975 (cấp 3 sau này), và vẫn đang tiếp tục 
dạy ngữ văn cho đến nay, tôi nhận thấy thật bất công khi vị trí của Nguyễn Công Trứ trong sách 
giáo khoa là không có gì. Mong ông bố sung thêm nhà thơ Nguyễn Công Trứ ở phần thảo luận 
“Dự kiến sửa đổi sách giáo khoa…”. 

Cảm ơn WebTgTXA. 

Nguyễn Thị Tân Em (Cà Mau). 

Thưa bà, 
Trước hết, xin cảm ơn bà. WebTgTXA. thực hiện theo yêu cầu của bà như sau: 

WebTgTXA. trích lại từ một cuốn tiểu thuyết đã công bố từ 1997 và 2003: 

Về nhà thơ Nguyễn Công Trứ (1778-1859) 

Trần Xuân An, MÙA HÈ BÊN SÔNG, tiểu thuyết, chương 7, cước chú (18): 

Link: Bấm vào đây : 

(18 ) Nguyễn Công Trứ (1778 - 1859), người Hà Tĩnh, quê quán rất gần với quê quán 
Nguyễn Du (1766 - 1820), chỉ chênh lệch nhau 12 tuổi, nhưng hai ông đối lập nhau hoàn 
toàn về tính cách, tư tưởng chính trị - xã hội lẫn quan niệm sống và xây dựng sự nghiệp. 
Nguyễn Công Trứ là con trai Nguyễn Công Tấn, tri phủ dưới thời vua Lê chúa Trịnh. Thân sinh 
Nguyễn Công Trứ từng dấy binh, nổi dậy chống Tây Sơn - Nguyễn Huệ, nhưng thất bại. Bản 
thân Nguyễn Công Trứ đã từng dâng Thái bình thập sách (mười sách lược xây dựng nền thái 
bình thịnh trị) khi vua Minh Mạng tuần du ra Bắc. Năm 1819, ông thi đỗ giải nguyên, ra làm quan, 
trải qua hai triều Minh Mạng, Thiệu Trị. Suốt đời ông luôn tận tụy với công việc được triều đình 
nhà Nguyễn giao phó, cho dù có lúc thăng (hữu tham tri Bộ Hình), lúc giáng (cách tuột chức, làm 
lính thú), và giáng rồi lại thăng. Ông được nhân dân lập đền thờ khi còn sống. Một câu nói rất nổi 
tiếng của ông: “Lúc làm quan, ta không lấy làm vinh, nên khi làm lính, ta không lấy làm nhục”. 

(Xin xem tiếp chú thích II.23) 

Tiếp theo cước chú (18), chương 7: 

Link: Bấm vào đây 

23. Chú thích tiếp theo tiết 5, chương VII: Nguyễn Công Trứ còn nổi tiếng là một nhà thơ với 
nhiều tuyệt tác, làm rạng rỡ thể hát nói chữ Nôm, đậm tính dân tộc. Thơ phú Nguyễn Công Trứ 
có âm điệu lạc quan trong cảnh nghèo khó thuở còn là hàn sĩ, hăm hở dấn thân thời lều chõng, 
đỗ đạt, làm quan, hào hùng lúc thực hiện chí nam nhi của kẻ sĩ: kinh bang tế thế (xây nước giúp 
đời) và cầm gươm dẹp loạn. Khác với những nhà nho cùng thời ở Đàng Ngoài, cứ ôm mối 
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bi hận ngu trung là hoài Lê, “phù Lê” (hoài vọng về triều Lê trung hưng, mưu tính khôi 
phục triều Lê, nhưng thực chất đó là triều đại của các vua Lê bị các chúa Trịnh bức hiếp, 
không còn tính chính thống, và cả Lê lẫn Trịnh đều thối nát, ươn hèn!), Nguyễn Công Trứ 
rất thức thời, thức thời một cách sáng suốt (theo lẽ biến dịch của lịch sử trong quan niệm 
chính thống của Nho giáo). Ông hăm hở, hào hùng dấn thân ra làm quan, dưới triều đại nhà 
Nguyễn, với tấm lòng vì nước, vì dân. Ông là một mẫu người vừa anh hùng, vừa nghệ sĩ. Âm 
điệu lạc quan, hào tráng, nhiệt thành, tài tử của thơ phú Nguyễn Công Trứ là một nét đặc 
sắc, hiếm có, rất độc đáo trong văn học cổ nước ta (kể cả thơ văn dưới thời cực thịnh của 
chế độ phong kiến, triều Lê Thánh Tôn), và không có gì ngạc nhiên khi âm hưởng hào 
tráng ấy xuất hiện dưới triều Nguyễn - Minh Mạng, Nguyễn - Thiệu Trị (cương vực nước ta 
dưới thời Minh Mạng, Thiệu Trị là rộng lớn nhất trong lịch sử bốn nghìn năm dựng nước, 
và hùng mạnh nhất trong khu vực, xét về vị trí đế quốc chủ nghĩa, theo quan điểm lịch sử - 
cụ thể!). 
Ngoài ra, Nguyễn Công Trứ còn có một mảng thơ thất ngôn bát cú chữ Nôm, rất thâm thuý và 
mạnh bạo đả kích thói đời (thế thái nhân tình) với âm điệu trữ tình phê phán. Và về già, ông có 
thêm một mảng thơ hưởng lạc với những thú vui nho nhã, thích thảng (cầm kì thi tửu), kể cả trần 
tục (nàng hầu)! 
Đề cao vai trò của kẻ sĩ (trí thức xuất thân từ mọi thành phần, giai cấp) là đúng, nhưng không 
chú ý đến thành phần, giai cấp xã hội khác: nông, công, thương, đó là một hạn chế của ông và 
của thời đại. 

Do đó, thơ phú của ông, ở Miền Bắc (1954 - 1975), và suốt một thời gian dài trước Đổi mới 
(1985) đã bị dìm trong quên lãng! 

(Xin xem thêm các chú thích về Phạm Thái, Nguyễn Du, Cao Bá Quát ở tiết I, chương XIV). 

TXA. 

4.  

txawriter said 

December 13, 2008 at 3:13 pm  

THAM KHẢO: 
Cập nhật ( 13-12 HB8 ): Tư liệu - Đính chính sử liệu: Phạm Hồng Tung, “‘Hồ Chí Minh và cuộc 
chiến tranh ở Việt Nam’ trong hồi tưởng của Khrushchev (Krushchev)”, Tạp chí Nghiên cứu lịch 
sử, 9+10-2008: 

Bấm vào những link-hóa dưới đây: 
 
Trang ảnh bìa sách |  
Trang 1 |  
Trang 2 |  
Trang 3 |  
Trang 4 |  
Trang 5 |  
Trang 6 |  
Trang 7 |  
Trang 8 
  
Nhớ bấm vào nút có biểu tượng kính lúp ở góc phải phía trên để phóng lớn, rồi dùng con trỏ 
“chuột” máy tính để kéo và đẩy hình trang tạp chí đã được quét chụp. 
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WebTgTXA. 

5.  

txawriter said 

December 14, 2008 at 7:08 am  

Kính gửi đến WebTgTXA. bài báo của Lê Quỳnh, phóng viên BBCVietnamese, để tham khảo và 
kiểm chứng tư liệu trích dẫn. 

Một độc giả tại Quảng Trị. 

WebTgTXA. xin thành thật cảm ơn một độc giả Quảng Trị giấu tên, đồng thời xin mạn phép BBC 
Tiếng Việt và ông Lê Quỳnh để đăng lại. 

THAM KHẢO 

Bài học từ quan hệ Việt - Xô  

Lê Quỳnh 
BBCVietnamese.com 
11 Tháng 12 2008 - Cập nhật 13h43 GMT 

Trong nhiều năm, kéo đến cả hôm nay, truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam 
chỉ nhắc đến tình cảm khăng khít trong quan hệ giữa Bắc Việt (và sau 1975, Việt Nam thống 
nhất) với Liên Xô. 

Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường được trích dẫn: “Đối với Lênin, đối với Cách mạng 
Tháng Mười, đối với Đảng Cộng sản, Chính phủ Liên Xô và nhân dân Xô Viết, chúng ta ‘Uống 
nước phải nhớ nguồn’”.  

Người giữ chức Tổng Bí thư Đảng gần 30 năm, Lê Duẩn, cũng nói: “Nhân dân Việt Nam hiểu sâu 
sắc rằng mỗi bước đi lên, mỗi chặng đường thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với 
những sự kiện trọng đại diễn ra trên đất nước Liên Xô”.  

Nhưng gần 20 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, nay ít nhất trong giới nghiên cứu học thuật trong 
nước, mảng “xám” của mối quan hệ bắt đầu được nói ra.  

Tại hội thảo Việt Nam học 2008 vừa kết thúc ở Hà Nội, tác giả Nguyễn Hồng Dung, Viện Lịch sử 
Quân sự Việt Nam, nói phần nào đó, từ 1950 đến giữa thập niên 1970, Liên Xô đã “hạn chế Việt 
Nam hòa nhập”.  

Đánh giá Hồ Chí Minh giai đoạn 1920 - 1945, tiến sĩ Vũ Quang Hiển, Đại học Quốc gia Hà Nội, 
lại nhận định Hồ Chí Minh lúc này có nhiều quan điểm khác Quốc tế Cộng sản, và vì thế đã “bị 
lên án bằng những lời lẽ rất nặng nề từ những chiến sĩ cận vệ của Quốc tế Cộng sản”.  

Bị Quốc tế Cộng sản ‘bỏ rơi’ 

TS. Vũ Quang Hiển nói “tuy hoạt động tích cực trong Đảng cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, 
nhưng quan điểm của Hồ Chí Minh có nhiều điểm không trùng hợp với quan điểm của Trung 
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ương Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, chẳng hạn như vấn đề dân tộc ở thuộc địa, 
quan hệ giữa cách mạng vô sản ở chính quốc và cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa.”  

“Trong khi Quốc tế Cộng sản cho rằng chủ nghĩa dân tộc chống lại chủ nghĩa quốc tế vô sản, thì 
Hồ Chí Minh khẳng định: Đối với các dân tộc thuộc địa ở phương Đông, ‘chủ nghĩa dân tộc là 
động lực lớn của đất nước’”.  

Theo TS. Hiển, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề “xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, 
củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông… vượt lên những quan niệm phổ biến trong Quốc tế 
Cộng sản, các Đảng Cộng sản ở các nước tư bản và nhiều nhà cách mạng thuộc địa lúc bấy 
giờ”.  

Các nhà nghiên cứu nước ngoài từ lâu đã cho biết Hồ Chí Minh (hay Nguyễn Ái Quốc, tên được 
dùng từ 1919), thời trước 1945, không được Liên Xô trọng dụng.  

Giờ đây, TS. Hiển cũng thừa nhận lần đầu tiên khi tới Moscow, ông Hồ “không nhận được sự 
quan tâm chu đáo”.  

Ông Hồ viết trong một lá thư tháng Ba 1924: “Đã hơn một tháng nay, tôi xin đồng chí vui lòng tiếp 
để có thể thảo luận với đồng chí về tình cảnh thuộc địa của Pháp. Cho tới nay, tôi vẫn chưa 
được trả lời. Hôm nay, tôi xin mạn phép nhắc lại sự thỉnh cầu đó, và xin đồng chí nhận lời chào 
cộng sản anh em.”  

Lý thuyết cách mạng giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh bị chính những người cộng sản Việt 
Nam khi đó phê phán. 

TS. Vũ Quang Hiển tiết lộ chính Hà Huy Tập, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương từ 1936 
đến 1938, đã gọi Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (do Nguyễn Ái Quốc thành lập năm 1925) 
và Tân Việt cách mạng đảng “có những sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin”, “mắc chủ nghĩa cơ 
hội trong lý luận và trong thực tiễn, tư tưởng biệt phái, đóng kín”.  

Cuốn Đường Kách mệnh được Hồ Chí Minh viết năm 1927, bị phê phán là “những điều ngu ngốc 
về lý luận”.  

Theo TS. Hiển, năm 1930 Hồ Chí Minh cho rằng phải thành lập đảng cộng sản riêng rẽ ở ba 
nước Đông Dương, nhưng Quốc tế Cộng sản chủ trương chỉ thành lập ở Đông Dương một đảng 
duy nhất.  

Kết quả hội nghị ở Hong Kong tháng 10.1930, do Trần Phú chủ trì, quyết định bỏ tên Việt Nam 
cộng sản Đảng mà lấy tên Đông Dương cộng sản Đảng.  

Ba năm sau, viết trên tạp chí lý luận của Đảng Cộng sản Pháp, Hà Huy Tập phê phán Nguyễn Ái 
Quốc “phạm một loạt sai lầm cơ hội chủ nghĩa” và rằng lúc mới thống nhất, Đảng Cộng sản Việt 
Nam “chưa có đường lối chính trị đúng đắn”.  

Chiến lược đấu tranh dân tộc của Nguyễn Ái Quốc bị các đồng chí “Bônsêvich” Nga Xô như Trần 
Phú và Hà Huy Tập bác bỏ, thay bằng chiến lược đấu tranh giai cấp.  

TS. Hiển thừa nhận quan điểm giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc đã không được đồng ý 
trong những năm 1930-1935. 
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Cũng trong thập niên 1930, một người nổi tiếng khác, Lê Hồng Phong, đã phê Nguyễn Ái Quốc là 
“tàn dư của cương lĩnh các nhóm cộng sản cũ đã máy móc chia giai cấp địa chủ thành hạng đại 
và trung”.  

Mãi cho tới tháng Sáu 1938, sau tám năm “trong tình trạng không hoạt động”, bị Quốc tế Cộng 
sản thờ ơ, Hồ Chí Minh mới rời Liên Xô sang Trung Quốc, rồi về nước năm 1941.  

Lúc này, trong Đảng đặt ra câu hỏi tiếp tục đấu tranh giai cấp như luận cương chính trị năm 1930 
hay ngả theo đấu tranh dân tộc? 
Một hội nghị tháng Năm 1941, do Hồ Chí Minh chủ trì, quyết định thay đổi chiến lược, ngả sang 
“cách mạng dân tộc giải phóng”, tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất” và hứa để ba dân tộc 
Đông Dương có quyền tự quyết “tổ chức thành liên bang cộng hòa dân chủ hay đứng riêng thành 
một dân tộc quốc gia tùy ý”.  

Như TS. Vũ Quang Hiển kết luận, từ năm 1920 đến 1945, cách mạng Việt Nam “chịu sự chi phối 
chặt chẽ của Quốc tế Cộng sản, nên phạm sai lầm giáo điều, tả khuynh”.  

Trong những năm 1923-1924, 1927-1928, 1934-1938, Hồ Chí Minh “không được Quốc tế Cộng 
sản đồng tình, nên bị kiềm chế, bị phê phán, thậm chí có lúc bị ‘bỏ rơi’”.  

Trong vòng tay Liên Xô 

Một tham luận khác của Nguyễn Hồng Dung, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, cũng có thể xem 
là đánh giá nối tiếp về mối quan hệ với Liên Xô sau khi Việt Nam độc lập.  

Đặt vấn đề ở góc cạnh hòa nhập với thế giới bên ngoài, tác giả ca ngợi Nguyễn Ái Quốc, trước 
khi đến Moscow lần đầu, đã “nhận thức được sự cần thiết phải ‘hòa nhập’”, nhưng vì Quốc tế 
Cộng sản (QTCS) mà ông bị “hạn chế việc giao lưu”.  

“Năm 1925, khi Nguyễn Ái Quốc trở về châu Á, QTCS đã không cấp cho Nguyễn Ái Quốc giấy 
giới thiệu với ĐCS Trung Quốc, với Quốc dân Đảng của Tôn Dật Tiên, không cung cấp tài chính 
đi đường.”  

“Năm 1930, với ‘Chính cương, điều lệ Đảng tóm tắt’, dù đã tế nhị vừa làm vừa lòng QTCS, vừa 
giữ vững chủ kiến của mình cho cả một đường lối cách mạng của dân tộc, nhưng vẫn bị QTCS 
và Stalin nghi ngại.”  

Sau 1945 vẫn không có cuộc hội kiến chính thức nào với Liên Xô, cả sau khi Hồ Chí Minh có 
điện gửi Stalin (mãi đến 1950, sau khi Trung Quốc đã công nhận Việt Nam, Moscow khi đó mới 
thiết lập quan hệ). 

Năm 1948, Nam Tư đề nghị đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ Hồ Chí Minh, nhưng Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa “‘giữ ý’ với Liên Xô - thực chất cũng vẫn bị o ép, nên đã không mở được cửa 
sang phía Tây”.  

Cho đến năm 1954, Việt Nam dân chủ cộng hoà “cũng chưa làm gì được nhiều để hoà nhập”.  

Tác giả thừa nhận trong diễn ngôn chính thức, “không tìm thấy một văn bản, một dòng chữ, một 
câu nói về việc Liên Xô hạn chế Việt Nam ‘hoà nhập’… Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, chính 
phủ Việt Nam cũng khó có thể chính thức cho rằng Liên Xô cản trở Việt Nam hòa nhập”.  

Bài học lịch sử 
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Nhìn lại lịch sử Việt Nam hơn 60 năm qua, những sai lầm của Đảng Cộng sản xảy ra khi họ “sao 
chép những quan điểm chỉ đạo đường lối từ một ‘nơi khác’ về áp dụng trong thực tiễn Việt Nam 
một cách máy móc”.  

Đó là nhận định trong tham luận của Ngô Vương Anh, báo Nhân Dân. 
Tác giả phân kỳ các sai lầm theo từng giai đoạn: 

“Trong giai đọan đấu tranh giành độc lập dân tộc là sự sao chép rập khuôn những chỉ thị của 
QTCS khi thực tiễn cách mạng ở những nước thuộc địa phương Đông (như Việt Nam) hoàn toàn 
khác so với tình hình cách mạng ở những nước tư bản công nghiệp châu Âu.”  

“Trong cải cách ruộng đất là sự sao chép công thức, cách làm từ các ‘nước bạn’ và áp dụng một 
cách cực đoan trên diện rộng.” 

“Sau tháng 4.1975 là công cuộc xây dựng mô hình CNXH dựa trên sự sao chép một mô hình có 
sẵn, duy ý chí để đạt mục đích.” 

Ngô Vương Anh kết luận: “Bài học thực tiễn trong lịch sử xây dựng và điều chỉnh để đường lối 
lãnh đạo cách mạng đúng đắn hơn vẫn cần được xem xét.”  

Những tư liệu và lý giải lịch sử như thế có thể đã được nhiều người bên ngoài nói đến trước đây, 
nhưng đặt trong một hội thảo chính thống, chúng vẫn có giá trị khá mới. 

LÊ QUỲNH (BBCVietnamese, 11 Tháng 12 2008 - Cập nhật 13h43 GMT) 

…/indepth/story/2008/12/081211_viet_ussr_revaluation.shtml 

6.  

txawriter said 

December 15, 2008 at 7:59 am  

MỘT TRONG NHỮNG ĐIỆN THƯ, ĐIỆN THOẠI ĐẦY TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THẾ HỆ TRẺ 
VÀ ĐỐI VỚI TOÀN XÃ HỘI… 

từ Nguyên Võ Nguyên nvonguyen@yahoo.com.vn 
trả lời: nvonguyen@yahoo.com.vn 

tới Tran Xuan An tranxuanan.writer@gmail.com 

ngày 20:11 Ngày 14 tháng 12 năm 2008 
chủ đề V/v: Da dua len Web 
xác thực bởi yahoo.com.vn 

Có mấy lời với WebTgTXA.: 

Bài viết của WebTgTXA. có tâm huyết và có trách nhiệm, nhưng còn nhiều chỗ thấy chưa thoả 
đáng. Một số ý kiến WebTgTXA. viết về SGK Ngữ văn nhằm phê phán, những điểm ấy không 
còn trong bộ sách ngữ văn hiện hành. 
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Nếu WebTgTXA. muốn góp ý việc soạn sách ngữ văn, cố gắng đọc hết các bộ SGK từ lớp 6 đến 
lớp 12 (trong đó ở cấp THPT đọc cả bộ sách chương trình nâng cao và sách chương trình cơ 
bản) để có cái nhìn tổng thể, sau đó nêu ý kiến với Bộ GD & ĐT, với ban biên soạn sách để có 
sự chỉnh sửa bổ sung đầy đủ hơn. 

Xin đính chính với anh Ngô Thủ Lễ: SGK không phải là pháp lệnh. 

Chúc vui khoẻ. 
Võ Nguyên 

WebTgTXA. thành thật cảm ơn bạn Võ Nguyên. 

Thật ra, WebTgTXA. góp ý về văn học sử, chứ không phải về phân môn giảng văn hay phân môn 
tiếng Việt, và càng không phải phân môn tập làm văn. 

Ở nước ta hiện nay cũng như ở nhiều nước, góp ý trong tinh thần dân chủ phải gắn liền với công 
khai. Dân chủ mà không công khai, mọi góp ý tâm huyết nhất cũng bị cho vào sọt rác. Muốn dân 
chủ - công khai, trước hết báo chí phải dân chủ - công khai. Nhưng báo chí nước ta không đăng 
những bài như thế, mà chỉ quen triển khai nghị quyết, chủ trương đã thông qua từ cấp trên. Thi 
thoảng, mới thấy nhân dân, trong đó có trí thức, được góp ý chuyện lặt vặt trên báo. 

“Sách giáo khoa là pháp lệnh”, đó là một câu nói khá phổ biến trong giới giáo viên, mặc dù chỉ là 
một câu có tính chất tu từ, nhằm nhấn mạnh ý thức chấp hành giảng dạy trong khuôn khổ sách 
giáo khoa, không được trái với tinh thần, nội dung cụ thể trong loại sách ấy. Nói chính xác, phải 
là: Sách giáo khoa như là pháp lệnh, giáo viên phải bám sát, theo đúng. Tương tự, giảng viên 
đại học phải chấp hành các bộ sách giáo trình. 

Cơ chi tất cả những điểm Trần Xuân An góp ý, chứ không phải “một số ý kiến”, đều được tiếp thu 
và sửa chữa, bổ sung. 

Thân ái, 
WebTgTXA. 
7:56, buổi sáng, 15-12 HB8. 

7.  

txawriter said 

December 15, 2008 at 10:00 am  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỚC HẾT PHẢI NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, GHI CHÉP 
ĐÚNG SỰ THẬT ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MỘT CÁCH TOÀN DIỆN, KHÔNG ĐƯỢC “XẤU 
CHE, TỐT KHOE” 

Nhìn thẳng vào sự thật lịch sử chính trị, sự thật văn học sử, sự thật về văn nghệ sĩ, kể cả văn 
nghệ sĩ hiện đang còn sống và sáng tác, là tiền đề cơ bản của nghiên cứu khoa học về sử, văn 
và họa. Nếu chỉ nói trong phạm vi các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, và nếu chỉ giới hạn trong phạm vi 
nghiên cứu tác phẩm của họ không thôi, thì đã là việc thường thấy, không có gì lạ. Nhưng nghiên 
cứu toàn diện (nhà văn – tác phẩm, họa sĩ – tác phẩm), cũng không phải là mới. Văn học sử xưa 
nay đều xác định đối tượng nghiên cứu là như thế: tiểu sử tác giả (thân thế, con người…) - tác 
phẩm (tư tưởng, hình tượng nghệ thuật, thủ pháp thể hiện…). Nói theo GS. Nguyễn Đăng Mạnh: 
đối tượng nghiên cứu của ông là “nhà văn, tư tưởng và phong cách”. Vì thế, khảo sát một nhà 
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văn, một nhà thơ (giới họa sĩ, ông chỉ đề cập đến một người vốn là bạn của ông), Nguyễn Đăng 
Mạnh đã thực hiện ghi chép một cách toàn diện con người ấy (phần “con”= hạ ngã = le ça, cũng 
như phần “người” = siêu ngã = le sur-moi, để tìm thấy con người = bản ngã = le moi [*]). Tôi cho 
rằng như thế là khoa học. Và đồng thời, tôi cũng phân vân: Thực sự các nhà thơ, nhà văn được 
(bị) GS. Nguyễn Đăng Mạnh đề cập đến có tệ hại như vậy hay không. Cũng có thể mỗi văn nghệ 
sĩ đều có một mặt tệ hại như thế thật, ấy là một phân số trong toàn bộ (toàn diện) con người thực 
chất của từng văn nghệ sĩ. Đó là mặt không có gì lạ (vì không trầm trọng lắm; quá lắm là có 
người vào nhà thổ, chơi gái ăn sương hay nghiêm trọng nhất là xúc xiểm, ‘đâm bị thóc, 
thọc bị gạo’). Họ như mọi người ở mọi ngành nghề, khu vực, miền đàng, đất nước, từ xưa đến 
nay. 

Tôi chưa bàn sâu đến mối tương tác biện chứng giữa lí tưởng thẩm mĩ, đạo đức (mĩ & thiện) 
cũng như trình độ nhận thức, học vấn, vốn sống (chân) trong tương quan với tác phẩm giấy 
trắng mực đen, với xã hội (người đọc), đặc biệt là mối quan hệ tương tác giữa 2 mặt đối lập là 
“con” (phần tệ hại trong đời thật văn nghệ sĩ) và “người” (lí tưởng thẩm mĩ, đạo đức) trong lạo 
động sáng tạo để hình thành tác phẩm; và quá trình tương tác ấy giúp họ nâng cao tâm hồn, 
nhân cách trong đời thật của họ. So sánh cụ thể: Một nhà giáo, vì chức năng, sứ mệnh nghề 
nghiệp (mô phạm), vì áp lực xã hội, vốn rất cần thiết (từ phụ huynh, học sinh, đồng nghiệp, láng 
giềng), họ phải sống tốt hơn so với con người bản năng của họ. Nếu cũng người ấy, làm nghề 
khác, anh ta sẽ sống tệ hơn. Văn nghệ sĩ chân chính cũng vậy, tuy văn nghệ sĩ có quyền thâm 
nhập thực tế trong giới hạn cho phép. Còn loại văn nghệ sĩ dâm ô đồi trụy, chủ trương viết 
một cách dâm ô đồi trụy, đồng tình, đồng lõa với dâm ô đồi trụy (cái tâm thấp thua hiện 
thực – bản năng con người và xã hội), thì ngược lại, họ càng dâm ô đồi trụy trong đời 
thực. 

Điều này tôi đã nói chuyện với TS. Trần Hoàng (Trần Hoàng Trần), trong buổi sáng đi dùng điểm 
tâm, cà phê với anh cách đây hơn một tuần. 

Một điểm nữa cần được lưu ý: Tôi hoàn toàn bác bỏ các thông tin về đời tư nhà thơ Hồ Chí Minh 
(vụ Hà Thị Xuân…) trong “Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh”, cũng như trong các trang viết của Vũ Thư 
Hiên, Lữ Phương, và gần đây, trong tiểu thuyết “Đỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương… [**] 

Hôm qua, tôi cũng chuyện trò với các bạn từ thời sinh viên của tôi, nhà giáo Ngô Thủ Lễ và nhà 
giáo - tác giả Nguyễn Chiến, về việc này.  

Tôi chứng minh và khẳng định: Tuyệt đại đa số chúng sanh chúng ta đều có hạnh phúc lẫn 
khổ đau vì bộ phận sinh dục bình thường. Nhà thơ Hồ Chí Minh không có hạnh phúc lẫn 
khổ đau về đời sống vợ chồng, vì bộ phận sinh dục của ông không thực hiện được chức 
năng của nó. Nói cho đúng, riêng về điểm này, nhà thơ Hồ Chí Minh không khổ đau, không 
hạnh phúc vì nhu cầu sinh dục, mà chỉ khổ đau vì bộ phận sinh dục bất thường và chỉ 
hạnh phúc nhờ được thanh thản (không bị nhu cầu sinh dục quấy rầy). Đó là do đột biến 
gène thể chất ở Hồ Chí Minh cũng như ở 2 người — anh và chị — của ông: ông Nguyễn Sinh 
Khiêm, bà Nguyễn Thị Thanh. Ba anh chị em đều không vợ, không chồng. Tôi nói gène thể chất, 
tôi không nói đến tính cách, thói quen, “phần nhiều do giáo dục mà nên”, do môi trường, xã hội 
mà tập nhiễm, hình thành). 

Nhà thơ Hồ Chí Minh là một con người tự bẩm sinh có bộ phận sinh dục không thực hiện được 
chức năng. Đó là một loại dạng thể chất cá biệt nhưng cũng không có gì lạ. Tôi không thần thánh 
hóa.  

Chúng tôi đã đưa ra, trao đổi nhiều chứng lí, nhưng không nêu ra ở đây một cách dài dòng, chỉ 
đề nghị lưu ý 3 điểm: 
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1) Lí giải như thế nào về ông Khiêm, bà Thanh không vợ, không chồng? Hai người này đâu phải 
là linh hồn của cuộc kháng chiến! Riêng về chủ tịch Hồ Chí Minh, xét trong 4.000 năm lịch sử, 
không lãnh tụ kháng chiến nào không vợ, nên cũng không nhất thiết phải tạo ra một tấm gương 
như thế. Điều cần thiết là lãnh tụ có vợ một cách bình thường nhưng vẫn mẫu mực. 

2) Miền Bắc và có thể cả nước lẽ nào không có một người xứng đôi vừa lứa với Hồ Chí Minh?! 
Ở các nhà chính trị, yêu khác với lấy vợ, thậm chí yêu khác với giải quyết nhu cầu sinh dục. Hồ 
Chí Minh, một người đầy nghị lực, có thể lấy một người phụ nữ để thỏa hai yêu cầu - điều kiện 
trên (lấy vợ một cách bình thường, giải quyết nhu cầu sinh dục), nhưng có thể quên đi tình yêu. 

3) Xin đưa ra một ví dụ tiêu biểu: Nếu ai có về Huế, xin ghé vào tiệm Bánh khoái Thượng Tứ 
tuyệt ngon, sẽ thấy có một gia đình có đến 3 chị em gái bị câm điếc, khá xinh đẹp, chỉ 1 cậu con 
trai là không câm điếc. Như vậy, tỉ lệ là 75%. Nhưng theo nhiều tài liệu y học, tỉ lệ này có đến 
100% (có nhiều nhà, 4/4 đều câm điếc). 

Về cuốn hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh, tôi thấy cần chốt lại 3 ý kiến như sau:  

Một là, bác bỏ những dòng ghi chép về vụ Hà Thị Xuân – Hồ Chí Minh – Trần Quốc Hoàn – Tạ 
Quang Chiến….  

Hai là, những ghi chép về các văn nghệ sĩ (Xuân Diệu, Hoàng Cầm, Hoài Thanh, Nguyễn Công 
Hoan, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nam Cao, Tô Hoài, Thanh Tịnh, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn 
Khải, Nguyên Ngọc, Hoàng Ngọc Hiến, Dương Thu Hương, Lưu Công Nhân, Hữu Thỉnh, Nguyễn 
Huy Thiệp, Trần Đăng Khoa …) đã thật sự xác thực hay chưa.  

Ba là, trên cơ sở phản hồi, xác minh, hoàn chỉnh ghi-chép-nghiên-cứu về nhóm văn nghệ sĩ ấy, 
chúng ta có thể xem đó là tư liệu văn học đúng nghĩa với tinh thần nghiên cứu khoa học: Nhìn 
thẳng vào sự thật, thực chất, toàn diện đối tượng nghiên cứu (con người nhà văn, tư tưởng và 
phong cách). 

Một điều cuối bài này: Sách nghiên cứu khác với sách giáo khoa trong nhà trường phổ thông 
(học sinh không nên tiếp xúc với phần tệ hại quá nhiều, khi chưa đủ bản lĩnh). Ngay trong sách 
nghiên cứu, người viết cũng cần phê và tự phê, chứ không thể đồng tình, đồng lõa, đánh đồng 
như nhau (‘cá mòi một lứa’) trước những khuyết, nhược điểm về nhân cách, đạo đức của nhà 
nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ (học giả, văn nghệ sĩ nói chung; con người nói chung). 

Tôi nhấn mạnh một ý chưa bàn sâu ở bài này: Người tiếp xúc thường xuyên với chân 
thiện mĩ, sáng tạo nên những hình tượng chân thiện mĩ, đã, đang và sẽ tự nâng cao tâm 
hồn, thanh tẩy, ngày mỗi thật - tốt - đẹp hơn. Cũng phải coi chừng khả năng sa ngã. 

Ngoài ra, còn những hạn chế trong cuốn hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh, tôi không đề cập đến, vì 
nhiều người đã phản hồi khá kĩ. 

Trần Xuân An 
Viết tại TP.HCM., 8 : đến 9 : 42, ngày 15-12 HB8 ( 2008 ). 

__________________ 

[*] Các khái niệm này không đơn thuần theo Freud. Freud quá cực đoan, chỉ xoáy sâu vào 
OEdipus complex. 

[**] Chú thích thêm vào ngày 17-12 HB8: Ngoại trừ GS. Nguyễn Đăng Mạnh (tôi nghĩ là ông chỉ 
“tung quả bóng thăm dò dư luận”), còn Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Lữ Phương, Dương Thu Hương… 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 242PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 243 

thì đúng là những tác giả sa-đích (sadique, sadisme), ít ra là trong các trang viết có đề cập đến 
“Hà Thị Xuân”… 

Xem thêm: Link - Bấm vào đây 

8.  

txawriter said 

December 17, 2008 at 5:04 pm  

XIN ĐỪNG HOANG MANG, RỐI TRÍ & BỎ TRƯỜNG, BỎ LỚP; CŨNG ĐỪNG MẮC MƯU NGU 
MUỘI HÓA NHẰM VÀO MỘT BỘ PHẬN THẾ HỆ TRẺ 

WebTgTXA. xin trân trọng và nghiêm túc thưa thêm một lần nữa, rằng: 

1) Khi đưa ra “Dự kiến (thật ra là đề xuất) sửa đổi sách giáo khoa”, WebTgTXA. đã thưa trước là 
hoàn toàn không muốn làm hoang mang, rối trí các bạn trẻ học sinh, sinh viên cũng như quý thầy 
cô giáo. Theo đó, tuy câu này hơi cường điệu, nhưng cũng cần thiết nhắc lại “Sách giáo khoa 
[như] là pháp lệnh”. Như bất kì pháp lệnh nào, giây phút chính thức ban bố chính là thời điểm 
pháp lệnh mới bắt đầu có hiệu lực, và pháp lệnh bị thay thế sẽ chấm dứt hiệu lực. Sách giáo 
khoa cũng thế. 

Trong khi chúng ta kiến nghị, đấu tranh học thuật và chờ đợi bộ sách giáo khoa mới, WebTgTXA. 
thành tâm không muốn các bạn trẻ học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo quẳng bút, ném phấn, lìa 
trường, bỏ lớp.  

Xin nhấn mạnh: Đây chỉ là đề xuất, đón chờ sự thảo luận, góp ý của nhiều người, nhiều giới, vì 
mục đích KHOA HỌC và ĐỂ HÒA HỢP, HÒA GIẢI, HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH - 
HẬU CHIẾN, VỚI NIỀM CẢM THÔNG THỰC SỰ, KHÔNG ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI, VÀ ĐỂ 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Ở CHIỀU SÂU, TRÊN CƠ SỞ SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÁCH QUAN, 
XÁC THỰC (SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG BỊ VO TRÒN, BÓP MÉO).  

2) WebTgTXA. được biết, hiện nay đã có sự xúc xiểm, thực hiện thủ đoạn tinh vi xui khiến 
hoc sinh, sinh viên bỏ học hay thiếu chuyên cần, để ngu muội hóa một bộ phận thế hệ trẻ. 
Đó là tội ác cần phải lên án. Kính mong được mọi người, mọi giới và những vị có thẩm 
quyền quan tâm. 

3) Thưa riêng với các bạn trẻ học sinh, sinh viên: N. Kopernik (Copernic) trước khi phát hiện và 
chứng minh thuyết nhật tâm, ông ấy cũng phải học tập, nghiên cứu thiên văn học được xây dựng 
trên thuyết địa tâm. Marx, Angel, Lénine trước khi sáng tạo nên chủ nghĩa xã hội khoa học cũng 
phải trưởng thành trong nhà trường tiểu học, trung học, đại học phong kiến, tư sản. Những nhà 
cải cách, đổi mới hiện nay trên thế giới và trong nước ta cũng trải qua nhiều năm tháng dùi mài 
sách vở trong nhà trường xã hội chủ nghĩa kiểu cũ, giáo điều chủ nghĩa và độc quyền chân lí, sự 
thật… Văn học, sử học cũng như thế. 

Trân trọng và quý mến thông báo, khẳng định. 
Trần Xuân An (WebTgTXA.) 
16:58, 17-12 HB8 ( 2008 ) 

9.  
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txawriter said 

December 22, 2008 at 8:52 am  

BỔ SUNG HÌNH ẢNH MINH HỌA: 

Đánh giá một con người căn cứ vào mức độ cống hiến của người ấy cho dân tộc và nhân loại, 
chứ không phải căn cứ vào sự bình thường hay không bình thường của bộ phận nào đó trong cơ 
thể (như sinh thực khí chẳng hạn): 

Nhân dân tôn thờ danh tướng, anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt (người vốn hi sinh sinh thực 
khí): LINK 1 | LINK 2 

Nhân dân tôn thờ dũng tướng Lê Văn Duyệt (người bị tật nguyền bẩm sinh về sinh thực khí): 
LINK 3 | LINK 4 

WebTgTXA. ( 21-12 HB8 ) 

10.  

txawriter said 

December 22, 2008 at 3:30 pm  

XEM THÊM: 

TÂM TRẠNG CẢM THẤY BẤT KÍNH KHI BÀN BẠC MỘT CÁCH KHOA HỌC VỀ SINH THỰC 
KHÍ CỦA NHÂN VẬT LỊCH SỬ VỐN ĐÃ TRỞ THÀNH HÌNH TƯỢNG HUYỀN THOẠI, SỬ THI. 

Xin bấm vào những chữ đã được link-hóa bên trên. 

11.  

txawriter said 

December 25, 2008 at 2:37 pm  

ĐỂ CHÚNG TA CÙNG ĐỘNG NÃO VÀ ĐỂ RỘNG ĐƯỜNG CÔNG LUẬN, 
WEBTGTXA. MẠN PHÉP DẪN CÁC ĐƯỜNG NỐI KẾT ĐẾN MỘT SỐ BÀI VIẾT GẦN ĐÂY 
TRÊN BÁO CHÍ 

Trong và sau cuộc hội thảo sử học về “Các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn” ( 10-‘’08 ) vừa 
qua, có rất nhiều ý kiến đồng tình, nhất trí nhưng cũng có những tiếng nói phản đối. Trân trọng 
kính mời quý người đọc xem những bài viết ấy, trong khi cùng tất cả mọi người suy nghĩ, góp ý 
về “Dự kiến sửa đổi sách giáo khoa”, một yêu cầu bức thiết của toàn xã hội: 

Đột phá trong nhận thức về chúa Nguyễn, triều Nguyễn 
GS. Phan Huy Lê trả lời phỏng vấn 
Việt Nam - net: 21:26′ 16/10/2008 (GMT+7) 
http://www.vietnamnet.vn/vanhoa/2008/10/808823/ 
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GS. Tương Lai: Lựa chọn văn hóa, giải quyết “bi kịch” sử 
Tuần Việt Nam: 17/10/2008 08:57 (GMT + 7) 
http://week.vietnamnet.vn/vn/sukiennonghomnay/5083/index.aspx 

Đột phá hay chạy tội 
Vũ Hạnh – Dương Linh 
Công An TP.HCM.: Thứ ba , 16/12/2008, 10:50 
…3333/home/van_de_hom_nay/2008/12/20081215.83949.html  

Đột phá hay chạy tội (tiếp theo) 
Vũ Hạnh – Dương Linh 
Thứ năm , 18/12/2008, 00:46 
…3333/home/van_de_hom_nay/2008/12/20081217.00850.html 

Và một bài khác, về một phân số xã hội khá lớn Miền Nam sau ngày 30-4-1975 (tương tự như ở 
Miền Bắc sau ngày 20-7-1954): 

Chiến thắng này là của toàn dân 
SGGP:: Cập nhật ngày 29/04/2007 lúc 01:11′(GMT+7) 
Vũ Hạnh – Dương Linh 
http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/4/97289/ 

WebTgTXA., 25-12 HB8 

*************** 

WebTgTXA. còn tìm thấy trên mạng vi tính toàn cầu một bài (2 kì) của nhà sử học Dương Trung 
Quốc: “Chuyển đổi cơ bản hay là…”, “Lẽ phải và lòng người”: 

http://www.vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/10/810337/ 

http://www.vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/10/810920/ 

WebTgTXA., 25-12 HB8 

*************** 

GS. Phan Huy Lê — Khách quan, công bằng, trung thực về chúa Nguyễn, triều Nguyễn — Việt 
Nam - net, 11:50′ 18/10/2008 (GMT+7): 
http://www.vnn.vn/vanhoa/2008/10/809063/ 

Khánh Linh — Soạn quốc sử Việt Nam và sửa đổi sách giáo khoa lịch sử — Việt Nam - net, 
21:36′ 19/10/2008 (GMT+7): 
http://www.vnn.vn/vanhoa/2008/10/809221/ 

WebTgTXA, 07:14, 26-12 HB8 

12.  

txawriter said 
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December 26, 2008 at 7:45 am  

Thư của ông Đối Kính (25-12-”08): 

1) Nhắc đến sách sử Đàng Ngoài — Miền Bắc (xin hiểu là từ Trịnh - Nguyễn phân tranh, kéo dài 
cho đến nửa đầu thế kỉ XX…) viết về Đàng Trong, tôi bất chợt liên-hệ-tương-phản tới những bài 
viết, cuốn sách của một số cây bút ở hải ngoại (không phải tất cả) viết về lịch sử Đảng Cộng sản 
Việt Nam. Xin thử lướt mạng vi tính toàn cầu mà xem! 

Khi Đàng Ngoài thất thế, kinh đô được xác lập ở Huế, Đàng Ngoài chống và chửi (khởi nghĩa??? 
và viết sử???). Nay một số cây bút hải ngoại cũng thế, chống và chửi (…??? và …???). 

2) Một đoạn ngắn trong bài viết của ông Dương Trung Quốc (”Chuyển đổi cơ bản hay là…”): “… 
Rõ ràng, nhận thức lịch sử cũng thay đổi cùng thời gian, mà động cơ hay động lực thay đổi chính 
là do đời sống đương đại đòi hỏi. Suốt thời nước ta bị Pháp đô hộ, thì Quốc sử quán của nhà 
Nguyễn vẫn tiếp tục viết Đại Nam thực lục để ghi nhận và bảo vệ chế độ của mình. Còn sử gia 
người Pháp (mà đôi khi ta “vơ đũa cả nắm” là sử gia thưc dân) đương nhiên nhìn nhận sự cai trị 
của người Pháp là một công cuộc khai sáng văn minh. Những người viết sử yêu nước từ cụ 
Phan Bội Châu (Việt Nam phong quốc sử) đến Nguyễn Ái Quốc (Diễn ca Lịch sử nước ta) 
đều coi đó là vũ khí tuyên truyền và tập hợp lực lượng cách mạng, lên án đế quốc và 
phong kiến…”. Xin phân biệt rõ ràng, dứt khoát: Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc là hai trong 
những người yêu nước Đàng Ngoài, mặc dù có sai lầm nghiêm trọng về sử học, thậm chí xem 
sử học chỉ là phương tiện tuyên truyền nhất thời, phục vụ cho mục tiêu chính trị của mình, hoàn 
toàn khác về bản chất với những tác giả Đàng Ngoài phẫn hận cá nhân, phẫn hận địa phương, 
bất chấp lẽ phải và lòng người. Giới sử học và nhân dân hiện nay có thể xếp những trang sử sai 
lầm, xuyên tạc vì mục tiêu chính trị của Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc vào thư mục “Tuyên 
truyền” trong thư viện, nhưng không một ai có thể phủ nhận hai nhân vật lịch sử ấy, đặc biệt là 
không bao giờ có thể làm sứt mẻ hình ảnh anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc). Xin 
phân biệt rõ ràng, dứt khoát như thế. 

3) Hai tác giả Vũ Hạnh – Dương Linh trong bài “Đột phá hay chạy tội” (2 kì báo) chắc hẳn không 
chấp nhận một ngạn ngữ quá quen thuộc “nhân bất thập toàn”, cứ muốn bàn luận sử học với 
tư duy thần thánh hóa, toàn bích hóa anh hùng dân tộc. Tư duy tác giả trong bài “Đột phá hay 
chạy tội” không phải là tư duy khoa học đúng nghĩa. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cũng chỉ là 
con người — nhân vật lịch sử.  

Và cũng xin nhắc lại một lần nữa, Bác Hồ dẫu có một vài khuyết tật thể chất, sai lầm sử học, 
sai lầm chính trị nào đó, vẫn mãi mãi không một ai có thể làm sứt mẻ hình ảnh anh hùng dân 
tộc Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc). Xin phân biệt rõ ràng, dứt khoát và nhấn mạnh như thế. 

Thư của ông Đối Kính (26-12-”08): 

Đối với những “gia đình ngụy quân ngụy quyền” hay “gia đình đau khổ” (theo bài viết của 2 tác 
giả Vũ Hạnh - Dương Linh), xin đừng “thương hại” họ một cách vô lí, bất công. Những dòng sau 
đây của ông Trần Xuân An, một cách trung thực, ghi nhận sự thật lịch sử; và chính sự thật lịch 
sử này một khi được Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam công nhận, đưa 
vào chính sử (giai đoạn 1930-1975), đưa vào sách giáo khoa trong các cấp học một cách chính 
thức, sẽ là cách hòa giải, hòa hợp khoa học nhất, công bằng nhất: “Cũng trong giai đoạn 
1930-1945, về sử học, nếu lúc này đụng chạm đến, vẫn còn là một vấn đề “nhạy cảm” chết 
người! Nhưng nếu phải nói thật, chắc hẳn ai cũng nhận thấy thái độ phân biệt địch – ta quá cứng 
nhắc, phần nào đó, không phải là nhỏ, có thể nói là sai với sự thật lịch sử. Nếu nhiều người thuộc 
thời kì trước, căm ghét và lo sợ câu nói cực đoan của Jésus, “ai không tin ta thì đó là kẻ thù của 
ta” (* xem chú thích ở bài chính của tiểu mục này - đầu trang ), thì ở giai đoạn này, lại sợ hãi tính 
cực đoan thể hiện ở chỗ ai không theo Đảng Cộng sản, ai còn sống và làm việc ở vùng thực dân, 
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phong kiến tay sai thống trị, là đều đáng ngờ, là kẻ thù, thậm chí các đảng phái chống Pháp, 
chống phong kiến nhưng không cộng sản thì dứt khoát là nguy hiểm bội phần. Nhưng điều đáng 
phải ghi vào sử học chân chính là từ 1930 (có thể kể thêm dăm bảy năm trước đó): Có sự phân 
hoá rõ rệt giữa các bộ phận yêu nước, chống Pháp, chống phong kiến hay thoả hiệp cầm 
chừng với nguỵ phong kiến; nguyên nhân chủ yếu do Đảng Cộng sản Việt Nam (kể cả Việt 
Minh) là một tổ chức chính trị mang hệ tư tưởng và ngọn cờ ngoại nhập. Tôi đã viết, đại 
để, trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc, chưa từng có một anh hùng dân tộc nào lại là cán 
bộ của một tổ chức quốc tế, đứng đầu và chỉ huy là những người ngoại quốc. Hồ Chí Minh 
là một anh hùng dân tộc kiểu ấy, thì rất khó để không xảy ra sự phân hoá dân tộc. Bảo Đại 
là tay sai, nhưng y vẫn là người Việt, con cháu nhà Nguyễn, vốn đã có hàng trăm năm chính 
danh trong lịch sử. Tai hại thay, nhưng cũng đáng suy nghĩ thay: không phải ít, quả thực cả một 
bộ phận lớn sĩ dân Việt Nam lại ngả vào phía y. Chưa biết ngôi nhà mới và chủ ngôi nhà ấy cùng 
“quan thầy Nga Sô, Trung cộng” ra sao, ai dám bỏ ngôi nhà cũ kĩ, mục nát với tên chủ nhà tuy 
bù nhìn nhưng còn chút hào quang chính danh do tổ tiên y để lại. Một lẽ khác, các đảng cộng 
sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam, lại chủ xướng hệ tư tưởng vô thần, không thờ 
cúng tổ tiên nữa! Cho nên, sự phân hoá xã hội là tất nhiên. Và không phải những ai ở vùng tề, 
nguỵ, thậm chí làm quan cho nguỵ triều Bảo Đại, làm lính cho thực dân Pháp với ngọn cờ “bảo 
hộ” cũng đều là bán nước, cầu vinh. Bộ phận này chống cộng với hi vọng có ngày sẽ chống được 
Pháp và cả triều Nguyễn tay sai. Nói cách khác, họ tâm nguyện chân thành, là dựa vào giặc 
Pháp, vào nguỵ triều để chống “giặc Cộng” (sic), trong khi chờ thời cơ mới, để có thể quay lại 
chống Pháp và nguỵ triều ấy. Dẫu sao, sử học cũng phải ghi rõ điều đó: có sự phân hoá xã hội vì 
chưa có một lực lượng cách mạng nào là hoàn toàn có sức mạnh từ nội lực dân tộc, mà đều dựa 
vào ngoại bang, giương cao ngọn cờ ngoại bang, thậm chí có lực lượng mang hệ tư tưởng vô 
thần, xa lạ với truyền thống dân tộc”. … [...] … “Chắc hẳn cần phải sửa sách giáo khoa cho sát 
đúng với sự thật lịch sử: Thiên Chúa giáo là lực lượng phản quốc, “nội xâm” từ 1858 đến 1975, 
mà giai đoạn từ 1885 đến 1954, Pháp còn muốn sử dụng bù nhìn nhà Nguyễn, mặc dù thực chất 
vẫn trọng dụng người của Thiên Chúa giáo, như Nguyễn Hữu Bài, Ngô Đình Khả, Ngô Đình 
Diệm, đặc biệt từ 1954 đến 1975, ở Miền Nam, thực chất là “đỉnh cao” của quá trình Thiên Chúa 
giáo câu kết với chủ nghĩa thực dân, đế quốc, từ đệ nhất cộng hoà với Ngô Đình Diệm đến đệ nhị 
cộng hoà với Nguyễn Văn Thiệu. Sự tự do, tự chủ của nhân dân dưới ách tả đạo là do quá trình 
đấu tranh của nhân dân Miền Nam, trong đó lực lượng Phật giáo là rất quan trọng. Sử học cần 
ghi nhận tinh thần quật cường, bền bỉ của nhân dân Miền Nam, Phật giáo Miền Nam chống Thiên 
Chúa giáo và đế quốc Mỹ, mặc dù vẫn chống cộng như một lực lượng ngoại xâm của Nga Sô, 
Trung Cộng (mà Trung Cộng cũng thoát thai từ Nga Sô)”… 

Xem thêm: Các lá thư Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản đệ tam (có khoảng 8 năm Nguyễn 
Ái Quốc bị đình chỉ công tác); hồi kí Krushchov (Khrushchev): 

http : // tranxuanan. writer. 2. googlepages. com / wikipedia_ chien-tranh-viet-nam. htm 

http : // picasaweb. google. com / tranxuanan. writer / HinhanhTulieu 9#5279117325009446802 

13.  

txawriter said 

December 26, 2008 at 8:00 pm  

Thư của nhà giáo Ngô Thủ Lễ (Huế) 

Đọc xong mấy bài của Phan Huy Lê, Tương Lai về vấn đề đánh giá lại vương triều nhà Nguyễn 
(1802- 1945), mình thấy đề xuất của các vị là hợp lí. Thời nào giai cấp thống trị cũng dùng lịch sử 
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như một thứ son phấn để trang điểm cho mình, rồi lấy nhọ nồi hòa thêm vào bôi lên mặt kẻ thù. 
Để làm gì? Tự tôn vinh, che đậy những cái xấu xa của mình, kể công với hậu thế.  

“Xét cho cùng mọi cuộc chiến tranh 
Phe nào thắng thì nhân dân đều bại” (Nguyễn Duy).  

Buồn cho Vũ Hạnh, thời buổi bây giờ mà nói như năm 1975. 

(18:10 Ngày 26 tháng 12 năm 2008, qua Gmail, xác thực bởi yahoo.com.vn) 

14.  

txawriter said 

December 27, 2008 at 10:05 am  

Ý kiến người đọc: 

Có hai người đọc gửi thư đến WebTgTXA. nêu thắc mắc:  

“Vì sao bài viết của Trần Xuân An không vạch rõ sự truất quyền Bảo Đại do Mỹ, Vatican và Ngô 
Đình Diệm tiến hành? Có phải một số binh lính (lính Việt thuộc Pháp, lính Nam triều) vốn 
hướng theo triều Nguyễn (mặc dù biết Bảo Đại do Pháp đào tạo, ăn chơi, tay sai) với hi vọng 
triều Nguyễn và nước ta sẽ được trao trả độc lập, đã bị hẫng khi Ngô Đình Diệm truất phế Bảo 
Đại rồi lên ngôi tổng thống bằng một trò hề trưng cầu ý kiến dân chủ? Sau đó, phải chăng số binh 
lính ấy đành phải cắn răng chấp nhận phục vụ dưới quyền Diệm rồi đến Thiệu; trong đó có 
một phân số ra mặt chống Diệm, Thiên Chúa giáo và Mỹ (nhưng đồng thời cũng chống 
cộng)? Đề nghị WebTgTXA. nhấn mạnh điểm ấy để sáng tỏ thêm một phần lịch sử.” 

WebTgTXA. xin dành câu trả lời đến quý người đọc. Thành thật cảm ơn những câu hỏi xoáy sâu 
vào một trong những chủ điểm và đã bao hàm câu trả lời trong đó. 
Xin nhắc lại, tác giả Trần Xuân An trong bài viết “Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa” 
không phủ nhận, mà trái lại, rất đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và đánh đổ 
chính quyền Diệm - Thiệu do Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bắc Việt lãnh đạo. Như vậy, một mặt 
thừa nhận số binh lính thuộc Pháp và Nam triều như độc giả xoáy sâu là đúng, lại thừa nhận sự 
thắng lợi chính đáng của Đảng Cộng sản Bắc Việt (gồm cả lãnh tụ, cán bộ có quê hương bản 
quán là Miền Nam, một phân số dân - quân sinh trưởng, chiến đấu tại Miền Nam)? Trong chừng 
mức và tỉ lệ nào đó ở mỗi bên (loại trừ tổng thống, tướng tá Thiên Chúa giáo và tay sai đích thực 
của Pháp, Mỹ), hai chiến tuyến đều chính đáng, cũng như Tây Sơn và Nguyễn Ánh? Xin trả lời 
bằng các dấu hỏi với gợi ý khá phức tạp, khó rạch ròi (nhất là phía nội bộ quân nhân, công chức 
Việt Nam Cộng Hòa), để cùng nhau động não trên cơ sở tư liệu vốn có và nhất là trải nghiệm 
bản thân (như chứng nhân sống của một thời đã qua).  

Điều mong mỏi là lúc này, cần phân giải rốt ráo, đi đến kết luận, kẻo quá muộn, muộn đến nỗi 
khiến sự thật lịch sử bị vùi lấp mãi mãi.  

10:00, 27-12 HB8 ( 2008 ) 

Xem thêm (bấm vào đây): Thảo luận trên Wikipedia ; hồi kí Krushchev 

http : // tranxuanan. writer. 2. googlepages. com / wikipedia_ chien-tranh-viet-nam.htm 
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http : // picasaweb. google. com / tranxuanan. writer / HinhanhTulieu9# 5279117325009446802 

15.  

txawriter said 

December 27, 2008 at 4:01 pm  

MỘT SỐ TRANG TƯ LIỆU: BẢN DỊCH HIỆP ƯỚC VERSAILLES 1787 (cùng một số thông 
tin, bình luận) & BẢN DỊCH SẮC LUẬT VỀ NAM KỲ 04-6-1949 

Bấm vào các dòng link-hóa dưới đây: 

Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 1 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 2 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 3 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 4 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 5 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 6 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 7 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 8 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 9 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 10 
Về hiệp ước Versailles 1787 – trang 11 
Sắc luật về Nam kỳ 04-6-1949 – trang 1 
Sắc luật về Nam kỳ 04-6-1949 – trang 2 

WebTgTXA.: 16:00, 27-12 HB8 [2008] ( 01-12 Mậu tí HB8 ) 

XIN LƯU Ý: 

Hiệp ước Versailles 1787, không được chính phủ Pháp thực thi. Do đó, trong thực tế lịch sử, nó 
trở thành những mảnh giấy lộn, vô nghĩa. 

Giám mục Pigneau de Béhaine tự bỏ tiền túi và tiền quyên góp từ các thương nhân người Âu ra 
để mua vũ khí, trả tiền cho những tên lính đánh thuê (làm nghề đánh thuê kiếm sống) để giúp 
Nguyễn Ánh. Vả lại, từ 1790, Nguyễn Ánh đã gửi thư cho vua Pháp, nói đã thu phục được phần 
lớn giang sơn, không cần đến sự viện trợ của triều đình Pháp nữa. Như vậy, hai bên đã hủy hiệp 
ước Versailles 1787, mặc dù nó chưa hề được thực thi. 

Vài nhận xét về Nguyễn Ánh - Gia Long và Pigneau de Béhaine: Trước khi sang Pháp, P. de 
Béhaine đã bàn bạc nội dung hiệp ước với Nguyễn Ánh (Nguyễn Ánh theo ý các triều thần). Như 
vậy, ý thức và hành vi “bán nước” (nếu gọi như vậy) để chỉ nhằm phục hồi ngai chúa Đàng Trong 
của dòng họ là không phải không có ở Nguyễn Ánh; nhưng nói đúng hơn, ấy là “bán tạm thời một 
phần nhỏ đất nước”. Còn ý thức và hành vi môi giới cho Pháp cướp nước đồng thời với 
truyền đạo Thiên Chúa như công cụ tâm linh của P. de Béhaine cũng có thật, nhưng 
không thực hiện được. Chỉ sau khi giúp Nguyễn Ánh bằng tiền túi và tiền quyên góp của 
thương nhân châu Âu, P. de Béhaine (chết trước 1802) chỉ mới đạt được mục đích truyền đạo 
mà thôi. Nếu không nghiệt ngã như các nhà sử trước đây, phải thấy Nguyễn Ánh không có dã 
tâm bán nước thực sự và bán nước lâu dài, vĩnh viễn, mà chỉ tạm thời. Nhưng… “tạm thời” 
với mục đích cá nhân, dòng họ mà thôi. Cuộc chiến tranh do Nguyễn Ánh tiến hành không 
phải là yêu cầu bức thiết của dân tộc, nhưng cũng phải được xem là hợp lẽ công bằng. Công 
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bằng? Vâng, đúng vậy, xét theo quan điểm lịch sử — cụ thể, dưới chế độ phong kiến: giành lại 
chủ quyền Đàng Trong cho dòng họ, một dòng họ đã có công lãnh đạo nhân dân gia công xây 
dựng, củng cố, nhất là mở cõi và phát triển mọi mặt. 

Ý thức và hành vi “bán nước tạm thời một phần nhỏ” (Nguyễn Ánh) phối kết hợp với ý thức và 
hành vi môi giới cướp nước, đích thân truyền đạo (de Béhaine) không thực hiện được là do 
nguyên nhân khách quan diễn ra tại Pháp và do thống đốc Pháp tại Ấn. Đó cũng là may mắn 
của Nguyễn Ánh, nếu không, ô nhục nghìn thu không bao giờ rửa nổi.  

Ngoài ra, Nguyễn Ánh còn có cái may mắn lớn thứ hai, ấy là thừa kế, hoàn tất rất tốt công lao 
thống nhất đất nước của Nguyễn Huệ (Quang Trung).  

Đất nước, may thay, từ đó đã có một nền độc lập thật sự… 

1) Từ 1802 đến 1862, vương triều Nguyễn tuyệt đối độc lập;  

2) Từ 1862 đến 1885, vương triều Nguyễn vẫn thực sự độc lập, tuy bị các cưỡng ước 1862, 
1874, 1883, 1884 cướp đoạt một số quyền kinh tế và ngoại giao;  

3) Chỉ từ khi Kinh đô Huế quật khởi và thất thủ (05-7-1885), vương triều Nguyễn và đất nước 
mới hoàn toàn bị đặt dưới ách thực dân Pháp (Đồng Khánh [1885 --] — Bảo Đại [-- 1945]). Tuy 
nhiên, mặt khác, cuộc kháng chiến dưới ngọn cờ vương triều Nguyễn vẫn tiếp diễn cho đến 1888 
(Hàm Nghi bị bắt)… và mãi đến 1896. 

WebTgTXA., 17:40 & 20: 40, 27-12 HB8 [2008] ( 01-12 Mậu tí HB8 ) 

16.  

txawriter said 

December 28, 2008 at 6:23 am  

Thư ông Đối Kính nhờ chuyển đến ông Ngô Thủ Lễ (28-12-‘’08): 

Ông Ngô Thủ Lễ quý mến, 

Mặc dù biết ông đã quá thấu hiểu những điều dưới đây, tôi cũng viết gửi ông vài dòng giao cảm: 

Không chiến đấu bằng súng đạn thì không thằng thực dân, đế quốc nào trả độc lập cho mình 
đâu. Chúng lẻo mép cả. Ngay Gandhi đấu tranh bất bạo động cũng phải đổ xương máu (hi sinh 
xương máu trong khi đấu tranh bất bạo động). Vả lại nước Ấn với Ấn giáo khác nước mình. 
Nước mình Thiên Chúa giáo khá nhiều, sẵn sàng cộng tác, làm tay sai cho thực dân, đế quốc. 

Dẫu thế nào đi nữa, kể cả việc phải làm Hàn Tín (*) cho Nga, Tàu, nhưng đánh được Pháp, góp 
phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo là quá vinh quang rồi. Không ai hạ 
bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản, không 
hòa hợp, hòa giải dân tộc… 

Thân ái, 
Đối Kính 
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(*) Hàn Tín (điển tích Tàu): người chịu nhục để mưu sự nghiệp lớn. 

__________________________________________ 

Thư một độc giả:  

Ông Đối Kính viết một câu hơi khó hiểu: “Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, 
nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản, không hòa hợp, hòa giải dân tộc…”.  

Phải chăng, ý ông muốn viết: Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực 
lượng kế nhiệm không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách 
thật lòng; hoặc rõ hơn: Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế 
nhiệm không tự phá sản (phá sản bằng tham nhũng, ức hiếp quần chúng; không sử dụng và đào 
tạo người Miền Nam…) và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng (hòa hợp 
hòa giải dân tộc bằng cách để Miền Nam cho người Miền Nam làm chủ; nói, viết, giảng dạy đúng 
với sự thật lịch sử…)? 

17:02, 28-12 HB8 

17.  

txawriter said 

December 29, 2008 at 2:23 pm  

Nguyễn Thị Thắm Biếc (Quỳnh Lưu, Nghệ An) hỏi (28-12-‘’08): 

Xin chú cho biết nhận định của chú về triều Tự Đức. Đó có phải là triều bán nước như hai ông Vũ 
Hạnh – Dương Linh đã viết? 

Trả lời: 

Tôi đã viết bốn đầu sách về đề tài Nguyễn Văn Tường (1824-1886), trong đó đã có nhận định rất 
rõ ràng với nhiều tư liệu gốc, phía Đại Nam nước ta và phía Pháp, về triều Tự Đức cũng như hai 
triều sau đó, Kiến Phúc và Hàm Nghi. Cháu tìm xem ở các hiệu sách, đặc biệt là hiệu sách của 
Tạp chí Xưa & Nay tại TP.HCM. (181, Đề Thám, Q.1, TP.HCM), và xem sách điện tử ngay trên 
WebTgTXA.  

Ở đây, tôi chỉ trả lời vắn tắt: Ai chặt tay, chặt chân, cướp đoạt của cải và xâm lạm quyền chủ nhà 
của cháu, cháu có chịu không? Chắc chắn là không. Cũng vậy, các cưỡng ước 1862, 1874, 1884 
là những lưỡi dao giặc Pháp chặt chém những phần đất, quyền lực của vua tôi triều Tự Đức, 
Kiến Phúc. Chúng còn lăm le chặt, uy hiếp để chặt chém thêm, nên triều Hàm Nghi phải làm 
cuộc Kinh đô quật khởi (05-7-1885), tiến hành kháng chiến (Tôn Thất Thuyết phụ trách) và đấu 
tranh đàm phán trực diện (Nguyễn Văn Tường phụ trách). Đó là 3 triều đã đấu tranh đến cùng. 

Tôi không nói cưỡng ước 1883 và vai trò của Trần Tiễn Thành cùng Hiệp Hòa – những kẻ đầu 
hàng, chấp nhận làm bù nhìn, tay sai giặc Pháp, nên bị phái chủ chiến của Nguyễn Văn Tường, 
Tôn Thất Thuyết tiêu diệt. Cưỡng ước 1883 ấy cũng đã bị Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết 
và quan quân, sĩ dân đấu tranh, buộc Pháp hủy bỏ. Chúng phải thay thế bằng cưỡng ước 1884, 
với các điều khoản không nặng nề, nhục nhã như cưỡng ước 1883 (Quý mùi). Nhưng triều đình 
Hàm Nghi cũng còn đấu tranh để đòi Pháp hủy bỏ một số điều khoản trong cưỡng ước 1884 
(Giáp thân). 
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Không thể kết án triều Tự Đức, và cả triều Kiến Phúc, là bán nước được. Hai triều đó bị giặc 
Pháp và tả đạo chặt chân, chặt tay, xẻo thịt, cướp đoạt một số quyền lực, mặc dù vua quan đã 
quyết liệt đấu tranh. 

Trần Xuân An 
14:00, 29-12 HB8 ( 2008 ) [03-12 Mậu tí HB8] 

18.  

txawriter said 

December 30, 2008 at 9:23 pm  

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 

THƯ GỬI MỘT ĐỒNG CHÍ 
Ở QUỐC TẾ CỘNG SẢN 

Đồng chí thân mến, 

Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ bảy việc tôi bị bắt giữ ở Hồng Công. Đó cũng là ngày mở đầu 
năm thứ tám tình trạng không hoạt động của tôi. Nhân dịp này, tôi viết thư gửi đồng chí để xin 
đồng chí giúp đỡ tôi thay đổi tình cảnh đau buồn này. 

Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó. Hoặc là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi làm một việc gì mà 
theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá lâu trong tình 
trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng. 

Tôi sẽ rất biết ơn đồng chí, thưa đồng chí thân mến, cho phép tôi được hội kiến. Tôi tin rằng như 
vậy sẽ tốt hơn. Đã từ lâu rồi đồng chí không gặp tôi. 

Đồng chí thân mến, xin đồng chí nhận lời chào cộng sản anh em của tôi. 

6-6-1938 
LIN (NGUYỄN ÁI QUỐC) 

Tài liệu tiếng Pháp, 
bản chụp lưu tại 
Viện Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 90.  

GỬI MỘT ĐỒNG CHÍ 
TRONG QUỐC TẾ CỘNG SẢN 

Đồng chí thân mến, 

Tôi gửi cho đồng chí một bản sao bức thư tôi gửi cho Ban phương Đông để đồng chí được biết. 
Đồng thời tôi rất cảm ơn về việc đồng chí quan tâm đến vấn đề của tôi và nhanh chóng trả lời tôi. 
Đồng chí có thể hình dung nổi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế 
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nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có 
tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt động, v.v… 

Ngay cả khi những sự vận động của đồng chí không có kết quả, đồng chí cũng viết cho tôi một 
chữ gửi Uỷ ban Trung ương KPD (1) để tôi liệu quyết định. Hôm nay là ngày 12-4, tôi hy vọng 
nhận được tin tức của đồng chí vào ngày 24 tới. Tôi tin cậy ở đồng chí và gửi đến đồng chí lời 
chào cộng sản anh em. 

NGUYỄN ÁI QUỐC 
12-4-1928 

Thư đánh máy bằng tiếng Anh, 
lưu tại Viện Hồ Chí Minh. 

(1) KPD - Đảng Cộng sản Đức. 

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 324. 

Thư đính kèm: THƯ GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG 
QUỐC TẾ CỘNG SẢN 

Các đồng chí thân mến, 

Đây là tóm tắt tình hình của tôi: 
Tháng 5-1927… rời Quảng Châu 
Tháng 6… tới Mátxcơva 
Tháng 7 - tháng 8 ở bệnh viện 
Tháng 11 được phái đi Pháp 
Tháng 12 rời Pháp (không 
thể công tác được do cảnh 
sát) đến hội nghị Bruyxen. 
Tháng 1 - tháng 4-1928 Chờ chỉ thị của các đồng chí 
ở Béclin và sống bằng sự 
giúp đỡ của MOPRE (1). 
* 
Vì không thể công tác ở Pháp, ở Đức thì vô ích, nhưng cần thiết ở Đông Dương, nên tôi đã xin 
lại lên đường về xứ sở này. Trong những thư gửi cho các đồng chí, tôi đã lập một ngân sách 
công tác và một ngân sách đi đường. 

Khi đồng chí Đôriô qua Béclin, đồng chí đã hứa sẽ quan tâm đến vấn đề của tôi. Tôi đã nói với 
đồng chí ấy là nếu không được kinh phí công tác, miễn là đồng chí cho tôi tiền đi đường, thì dù 
thế nào tôi cũng sẽ đi, bởi vì đã một năm tôi lang thang từ nước này sang nước khác trong khi có 
nhiều việc phải làm ở Đông Dương. 

Nhưng cho tới nay tôi chưa nhận được chỉ thị của các đồng chí, cả câu trả lời của đồng chí 
Đôriô. 

Hiện nay, tôi ở trong hoàn cảnh khó khăn không chịu nổi: 

l) Chờ đợi vô thời hạn (tôi chờ chỉ thị đã 4 tháng). 

2) Không có gì để sống vì rằng MOPRE không thể giúp tôi một cách vô hạn, ngay cả cho 18 
đồng mác mỗi tuần (số tiền đối với tôi không đủ sống nhưng quá nặng cho tổ chức). 
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Vậy tôi xin các đồng chí cho tôi càng sớm càng tốt những chỉ thị chính xác về điều mà tôi phải 
làm và bao giờ thì tôi có thể lên đường. 

Xin gửi lời chào cộng sản. 

NGUYỄN ÁI QUỐC 
Béclin ngày 12-4-1928. 

Tài liệu tiếng Pháp, 
lưu tại Viện Hồ Chí Minh. 

(1) Tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng. 

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 325-326.  

BÁO CÁO GỬI BAN PHƯƠNG ĐÔNG 
QUỐC TẾ CỘNG SẢN 

1) Từ tháng 11-1924, tôi được Ban phương Đông và Đảng Cộng sản Pháp phái đến Quảng 
Châu để làm việc cho Đông Dương. 

Vì trong suốt thời gian ấy (1924-1927), tôi không nhận được quỹ cũng không được lương của 
Quốc tế Cộng sản, tôi phải làm việc dịch thuật để kiếm sống và để phụ thêm cho công tác mà nó 
ngốn từ 75 đến 80% tiền lương của tôi, cộng với tiền đóng góp của các đồng chí. 

Mặc dù thiếu thời gian và tiền, nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí người Nga và An Nam, chúng 
tôi đã có thể: 1) Đưa 75 thanh niên An Nam đến học ở Trường tuyên truyền do chúng tôi tổ chức 
ở Quảng Châu, 2) Xuất bản 3 tờ tuần báo nhỏ, 3) Phái những người tuyên truyền vừa mới được 
đào tạo về Xiêm, Trung Kỳ, Bắc Kỳ và Nam Kỳ, 4) Thành lập một liên đoàn cách mạng do một uỷ 
ban gồm 5 uỷ viên ở Quảng Châu lãnh đạo, liên đoàn đã bắt rễ khắp nơi trong tất cả các xứ 
Đông Dương đó. 

Tuy nhiên việc đi lại của các sinh viên và tuyên truyền viên, việc tổ chức các lớp học, v.v. tốn 
kém nhiều tiền (cho mỗi sinh viên từ Đông Dương đến Quảng Châu và trở về, chúng tôi chi hết 
200 đôla). Vả lại sự giúp đỡ tài chính của các đồng chí không đều đặn và khó nhận nên tôi không 
thể tiếp tục làm như vậy được. Vì thế những đồng chí người Nga ở Quảng Châu đã tán thành dự 
kiến đi Mátxcơva để xin tiền của tôi. 

Khi đoàn Đại biểu Quốc tế Công nhân đến Quảng Châu, đồng chí Đôriô (đại diện Đảng Cộng sản 
Pháp), đồng chí Vôlin (đại diện những đồng chí người Nga ở Quảng Châu) và tôi, chúng tôi đã 
chuẩn bị và gửi Ban phương Đông một kế hoạch công tác và một dự án tài chính. Cho đến ngày 
5 tháng 5, tôi không nhận được câu trả lời về vấn đề đó, cũng không nhận được chỉ thị nào khác. 

2) Khi cuộc đảo chính nổ ra (1), 3 trong 5 uỷ viên của Uỷ ban Đông Dương chúng tôi bị bắt giữ, 
tôi suýt bị bắt, tướng Lý Tế Thâm có quan hệ mật thiết với bọn đế quốc Pháp ở Đông Dương và 
ở Hạ Môn, một đồng chí người Nga duy nhất có trách nhiệm lúc đó đang ở Quảng Châu cũng 
không thể giúp đỡ được chúng tôi, hoặc cho một lời khuyên nào, thậm chí ngừng trả tiền cho tôi 
với tư cách là người phiên dịch. Không thể làm gì được, trụ sở của chúng tôi bị cảnh sát đến 
khám xét và giám sát. Khi đó, tôi chỉ còn cách là phải chọn gấp giữa hai con đường hoặc là để bị 
bắt hay tiếp tục qua Mátxcơva về công tác ở Xiêm. 

3) Chính trên tàu từ Thượng Hải đến Vlađivôxtốc, đồng chí Đôriô đã gặp tôi và đề nghị trước khi 
đi Xiêm, hãy đến Pari đã. Đồng chí nói để đồng chí sẽ hỏi Ban Chấp hành. 
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ở Vlađivôxtốc, đồng chí Vôitinxki từ Trung Quốc đến sau tôi vài ngày, đã đề nghị tôi quay trở lại 
Thượng Hải. 

Như vậy, vấn đề đặt ra với tôi là: tôi phải theo đề nghị nào chứ không thể nhận cả hai đề nghị 
cùng một lúc. Tôi phải đi đâu, Xiêm hay Thượng Hải ? Công tác của tôi ở nước nào cần hơn cả ? 
Phải chăng chúng tôi sẽ thử tổ chức một số lính An Nam ở Thượng Hải (vả lại theo họ nói với tôi 
thì họ đã sẵn sàng trở về nước) và bỏ lại tất cả công việc đã được bắt đầu ở Đông Dương ? 

Vấn đề đó do các đồng chí quyết định. Tôi chỉ được phép nói quan điểm của tôi như sau: 

Dù rằng về bản thân và về mặt vật chất thì đối với tôi, tôi ở Thượng Hải sẽ tốt hơn nhiều, nhưng 
tôi muốn đi Xiêm hơn. a) Vì công tác trong binh lính An Nam ở Thượng Hải chắc chắn là rất hay, 
song công việc hoặc nói cho đúng hơn là sự tiếp tục công việc ở Đông Dương - dù kết quả còn 
xa xôi và ít nhưng lại quan trọng hơn. b) Vì ở Thượng Hải chứ không phải ở Xiêm, nhiều đồng 
chí khác có thể thay tôi. c) Vì những tin tức về cuộc phản biến Trung Quốc do đế quốc Pháp 
truyền lan đang gieo rắc sự nhụt chí trong người An Nam và trong lúc này, nếu chúng ta để công 
tác không liên tục thì tất cả những gì chúng ta đã làm trong 3 năm qua sẽ mất hết và chúng ta sẽ 
rất khó làm lại từ đầu vì tâm trạng những người An Nam đã nhiều lần thất vọng. 

Vì thế, tôi tiếp tục đi Mátxcơva để trình bày yêu cầu của tôi. 

4) Yêu cầu của tôi : Ngay bây giờ tôi không thể lập một dự trù ngân sách chi tiết cho công tác 
của tôi ở Đông Dương (đi qua Xiêm). Vì vậy, tôi chỉ có thể lập dự trù theo cách áng chừng với 
những con số phù hợp với hoàn cảnh. Biết sự khó khăn về liên lạc từ Đông Dương đi Mátxcơva, 
và định thời gian cư trú ở thuộc địa này khoảng chừng 2 năm, tôi trình bày với các đồng chí một 
yêu cầu về ngân sách tính theo Mỹ kim như sau: 

Lương tháng 150 đôla trong 2 năm 
(cho tôi và những người giúp việc) 3.600 $ 

Quỹ để công tác trong 2 năm 
(mỗi tháng 200 đôla) 4.800 $ 
Tiền chi bất thường 1.100 $ 
Tổng cộng 9.500 $ 

Tất nhiên, ở đây tiền lương chỉ là tượng trưng vì ngoài phần trợ giúp tối cần thiết cho chúng tôi, 
phần còn lại sẽ chuyển sang quỹ công tác. Và nếu các đồng chí vui lòng chấp thuận thì ngân 
sách này chỉ được thực hiện từ ngày tôi đến Băng Cốc. 

Trong khi chờ đợi quyết định của các đồng chí, xin các đồng chí vui lòng: 1) đưa tôi vào bệnh 
viện, 2) khi tôi ra bệnh viện cho phép tôi được học vài kinh nghiệm cần thiết cho công tác của tôi, 
3) và cho tôi lên đường càng sớm càng tốt. 

Gửi các đồng chí lời chào cộng sản. 

Mátxcơva tháng 6-1927 

1) Cấu tạo của một phân ban 
2) Việc gửi các sinh viên 
3) Chương trình nghiên cứu và tư liệu (2). 

Tài liệu đánh máy, tiếng Pháp, 
bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh. 
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(1) Cuộc chính biến phản cách mạng tháng 4-1927 của Tưởng Giới Thạch. 
(2) Ba dòng thêm này viết tay. 

Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, xb. lần 2, 2000, tr. 241-244 

19.  

txawriter said 

January 1, 2009 at 5:18 pm  

LINK: TRẢ LỜI ÔNG ĐỐI KÍNH 

08: 40, 01-01 HB9 (2009) [06-12 Mậu tí HB8-9] 

… Thân kính mời ông Đối Kính đọc lại bài thơ Trần Xuân An (Trần Nguyễn Phan) viết từ 1977, 
trong và sau chuyến cùng bạn bè lớp sinh viên Ngữ văn 1974-1978 ĐHSP. Huế ra sinh hoạt tại 
ĐHSP. Vinh và tham quan Vinh - Nghệ An - Hà Tĩnh. Xin nói thêm: Chính trong dịp về tham quan 
Làng Sen (quê nội Bác Hồ), tôi có đặt câu hỏi cho người phụ trách quản lí Nhà lưu niệm chủ tịch 
Hồ Chí Minh, khi ông ấy trực tiếp thuyết minh, và được biết là 3 chị em Bác Hồ đều không vợ, 
không chồng, không có con cháu ruột. Một điều khác nữa: tư duy nghiên cứu cần lạnh lùng, 
khách quan; tư duy thơ ca lại hòa lẫn với cảm xúc cá nhân, cảm xúc thẩm mĩ truyền thống - trữ 
tình công dân… Tôi không phủ nhận đề xuất sửa đổi sách giáo khoa văn và sử, đồng thời cũng 
không phủ nhận bài thơ này:  

MÁI TRANH 

Dưới hai hàng cây xanh 
tôi về thăm quê Bác 
nắng dọc đường đi êm ả hiền lành 
hiện dần trong tôi nho nhỏ mái nhà tranh 
tôi đã thấy qua thơ qua tiếng hát 
(khúc ca nào lắng sâu hóa nỗi niềm riêng) 
tôi đã thấy qua bao xóm làng 
quê hương thân thuộc 
một nếp tranh vàng rất đỗi dân gian 
dưới bóng tre xanh, xanh tự ngàn năm 

lần đầu tiên ra thăm 
sao như trở lại lòng mình! 

* 

Ngõ nè chống cao, vạt lúa, đất phèn 
hàng giậu xanh non dẫn vào nhà Ngoại 
nếp nhà tranh lùi lại cuối góc vườn 
ôi tiếng khóc sơ sinh của Bác Hồ cất lên ở đấy 
mảnh sân con tuổi thơ Người chật chội 
bước chập chững vin vào khung cửi 
giữa tiếng ngâm thơ và tiếng xa quay 
dĩa đèn dầu dập dềnh bóng tối 
khát vọng trăm miền nặng tiếng à ơi 
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nói tiếng đầu tiên 
khi ánh đuốc nghĩa quân Cần vương rực cháy… 
nên Đất nước đau thương từ đấy có Người! 

* 

Đứng lên! Đồng bào ơi! - 
ngân vang gió suốt chiều dài Đất nước 
ai hát trên rừng xưa, bây giờ tôi hát 
bỗng thấy cả vòm trời bao la 
dưới mái tranh nghèo 
hiểu khung vải dệt thời gian 
dệt tiếng ru 
trĩu nặng 
hóa cờ bay phấp phới cả trời sao 
từ dĩa đèn dầu hắt hiu ấu thơ Người đó 
đến hừng đông cho bao dân tộc tôi đòi 
từ mái tranh nho nhỏ 
Bác Hồ ơi… 

* 

“Miền Nam trong trái tim tôi” 
Miền Nam ơi 
nỗi khổ mỗi người 
nỗi khổ mỗi nhà 
thành nỗi đau trĩu nặng lòng ai 
nỗi cháy bỏng nhớ thương về Huế 
cả Phan Thiết, Sài Gòn và trăm nơi trái tim Người ấp ủ… 
tuổi trẻ Người đi qua dưới cơn mưa nô lệ 
chưa nắng đủ lòng vui, mưa Miền Nam đã ướt lại áo Người 
rồi cơn đau cuối đời! Bác không về được nữa 
Di chúc vẫn lên đường, phấp phới nắng trăm nơi 

* 

Con đường Bác đi từ mái tranh nho nhỏ 
nơi dừng lại bao la là giữa loài người 
con đường Việt Nam từ bùn đen loang máu 
đã bừng lên rạng rỡ đóa sen tươi 
mái tranh nho nhỏ 
trở thành nơi hội tụ lòng người 

* 

Tôi về thăm 
gặp cả vòm trời 
thu lại rất sâu trong từng đôi mắt 
ánh mắt nào cũng chan chứa yêu thương 
sáng lên từ Bác - 
nhân hậu mênh mang sâu thẳm ngàn năm 
tôi về thăm 
mái tranh vàng sắc nắng dân gian 
bóng tre tỏa hòa bình yêu thương lên mặt đất 
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và ai rưng nước mắt 
thấm nụ cười ấm áp sâu xa 
khúc ca nào vọng về thầm lặng ngân nga… 

tôi cảm nhận Cõi Người 
qua hồn tổ tiên, Đất nước 
dưới vòm trời xanh bao la 
xanh sắc Quê nhà… 

TRẦN XUÂN AN 
(Vinh - Huế, một chín bảy bảy [1977]) 

20.  

txawriter said 

January 6, 2009 at 7:27 pm  

Tổng quan tình hình nước ta thời vua Quang Toản (1792 - 1802) 
Nguyễn Phúc Vĩnh Ba 

Vài lời của WebTgTXA.: Người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ là một đỉnh cao chói sáng 
trong lịch sử nước ta vào thế kỉ XVIII: đánh bại 2 tập đoàn phong kiến Đàng Trong, Đàng Ngoài 
và lực lượng ngoại viện (Xiêm), ngoại xâm (Thanh) để thống nhất Đất nước. Hơn thế nữa, 
Nguyễn Huệ còn để cao việc sử dụng quốc ngữ Nôm, với ý hướng dần dần thay thế hẳn ngoại 
ngữ Hán. Tuy nhiên, sự nghiệp thống nhất đất nước cũng như xiển dương văn tự dân tộc của 
ông vẫn còn dở dang, nhất là nạn cát cứ của anh em Nhà Tây Sơn vẫn còn tồn tại. Triều Quang 
Toản kế tiếp lại trở thành bước trượt trước khi sụp đổ hoàn toàn, không những vì nạn ấu chúa, 
lộng thần ở triều Quang Toản mà còn vì sự tấn công dũng mãnh của hậu duệ chúa Nguyễn: 
Nguyễn Ánh… WebTgTXA. nhận thức rằng, cuộc chiến tranh do Nguyễn Ánh tiến hành không 
phải yêu cầu chính trị bức thiết của dân tộc, nhưng vẫn hợp lẽ công bằng đối với công lao 
gia cố xây dựng, phát triển và mở cõi về phía Nam của dòng họ các chúa Nguyễn – lẽ công bằng 
xét theo quan điểm lịch sử - cụ thể thời phong kiến. Việc Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm: sự 
nhũng nhiễu của quân Xiêm trong đời sống nhân dân Nam Bộ là có thật, nhưng nước 
Xiêm với sức mạnh khiêm tốn vốn có của nó không phải là một nguy cơ xâm lược đối với 
nước ta. Sự cầu viện cường quốc, như Đại Thanh (Trung Hoa) chẳng hạn, mới chứa đựng 
nguy cơ hiển nhiên ấy. Về vai trò tiêu cực của cố đạo Pigneau de Béhaine đối với lịch sử dân 
tộc có lẽ không nhất thiết phải nói lại ở đây, vì đã nhiều lần đề cập đến.  

Có lẽ đó là vài lời cần thiết WebTgTXA. xin thưa ngỏ trước khi kính mời người đọc đến với bài 
viết dưới đây của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba (TP.Huế).  

Tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Ba chỉ đi sâu vào triều Quang Toản (ở ngôi: 1792-1802), cho chúng 
ta một hiểu biết kĩ lưỡng hơn về bước trượt lịch sử của Nhà Tây Sơn sau cái chết đột ngột đáng 
tiếc của Quang Trung Nguyễn Huệ. 

Xin vui lòng bấm vào link dưới đây: 

… 3.googlepages.com/quang-toan_nguyenphucvinhba.htm 
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19:16, 06-01 HB9 (2009) 
WebTgTXA. 
_________________ 

Tôi nhấn mạnh: Việc Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm: sự nhũng nhiễu của quân Xiêm trong đời sống 
nhân dân Nam Bộ là có thật, nhưng nước Xiêm với sức mạnh khiêm tốn vốn có của nó 
không phải là một nguy cơ xâm lược đối với nước ta. Sự cầu viện cường quốc, như Đại 
Thanh (Trung Hoa) chẳng hạn, mới chứa đựng nguy cơ hiển nhiên ấy. TXA. 

21.  

txawriter said 

January 7, 2009 at 7:11 am  

ĐỘNG NÃO TRƯỚC VẤN ĐỀ:  

Bài viết của Lê Văn Nghệ: “Ích gì cho văn học?”  

& Bài viết của GS.TSKH. Lê Ngọc Trà: “Biết rung cảm trước cái đẹp sẽ rất khó làm điều xấu” 

22.  

txawriter said 

January 16, 2009 at 5:46 pm  

HÌNH TƯỢNG HÀN TÍN & VẬN DỤNG ĐIỂN TÍCH — “SO SÁNH NÀO CŨNG KHẬP KHIỄNG” 

Trong phần thảo luận này, có vận dụng đến hình tượng nhân vật lịch sử của Trung Hoa là Hàn 
Tín (“Sử ký Tư Mã Thiên”, kí sự lịch sử; “Hán - Sở tranh hùng”, tiểu thuyết lịch sử…). Cái lõi của 
điển tích này là một người có chí lớn, muốn tạo nên sự nghiệp lớn, biết nhẫn nhục trước những 
kẻ không đáng gì, và đã lập nên những công trạng hiển hách, trở thành một trong những danh 
tướng lừng lẫy bậc nhất của lịch sử Trung Hoa… 

Ở một khung thảo luận, có đoạn so sánh Hồ Chí Minh với nhân vật Hàn Tín này: “Dẫu thế nào đi 
nữa, kể cả việc phải làm Hàn Tín cho Nga, Tàu, nhưng đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại 
đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo là quá vinh quang rồi. Không ai hạ bệ Hồ Chí Minh và 
Đảng CS VN được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, 
hòa giải dân tộc một cách thật lòng”. Sở dĩ so sánh như thế là bởi, quả thật Nguyễn Ái Quốc (Hồ 
Chí Minh) từ 1920/1924 - 1938… là cán bộ của Quốc tế Cộng sản III (trung tâm là Mat-x-cơ-va 
[Moscou]), chịu sự chỉ đạo, phân công, phân nhiệm, cả sự đình chỉ công tác, và nhận tiền lương, 
phụ cấp. Những bức thư gửi Quốc tế Cộng sản III (tư liệu gốc, có xuất xứ khả tín nhất) ở bên 
trên cho ta thấy điều đó. Đến 1943, Quốc tế Cộng sản III mới giải thể, nhưng Hồ Chí Minh chắc 
chắn vẫn còn nhận ý kiến, chuyên gia, viện trợ, từ Liên Xô (đứng đầu là Nga) và Trung Quốc, 
cho đến cuối đời (1969)…  

Sự thể đó dẫn đến sự phân hóa trong cộng đồng dân tộc Việt Nam (từ 1930 đến 1975…), như 
đã phân tích (xem ở bài chính của đề mục này và ở các khung thảo luận bên trên). Cần phải làm 
rõ điều đó mới có thể CẢM THÔNG trong công cuộc HÒA GIẢI, HÒA HỢP DÂN TỘC.  
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Điều cần lí giải thêm ở đây: 

Sở dĩ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu nhẫn nhục như Hàn Tín (hay nhẹ hơn, 
nhẫn nại) dựa vào Nga, Tàu là bởi “không còn con đường nào khác”, để có thể kháng chiến 
chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ (trong quá trình đó, có cả chống Thiên Chúa giáo). Nói rõ 
hơn và giản dị hơn, đất nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu, lại bị ngoại xâm, “nội xâm”, 
nhưng Nguyễn Ái Quốc chỉ là một thanh niên không một tấc sắt trong tay, không một tài 
sản nào trong túi, còn biết làm cách nào khác hơn! Và lẽ khác, cũng bởi bấy giờ, trên thế 
giới, không có lực lượng nào khác có đủ sức mạnh, ủng hộ phong trào kháng chiến 
chống thực dân và Thiên Chúa giáo. 

Nhưng chính KẾT QUẢ MỚI BIỆN MINH ĐƯỢC CHO PHƯƠNG THỨC DỰA VÀO NGA, TÀU. 
Lúc khởi đầu, và mãi đến những thập niên về sau, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không thể 
tránh được những ngộ nhận là TAY SAI của NGA, TÀU. 

Tất nhiên, đó là ngộ nhận có thật, trước đây, nhưng đến hôm nay, nói “Dẫu thế nào đi nữa, kể cả 
việc phải làm Hàn Tín cho Nga, Tàu”, cũng là quá đáng, chỉ là cách nói thậm xưng, mặc dù có 
thêm vế sau: “nhưng đánh được Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên 
Chúa giáo là quá vinh quang rồi”. Thật sự là ở giai đoạn đầu, 1920-1943, Nguyễn Ái Quốc đúng 
là cán bộ chịu sự chỉ đạo, phân công, nhận lương, phụ cấp của Quốc tế Cộng sản III, nhưng vẫn 
có đường lối chính trị riêng. Về sau, nhất là khi Nga - Trung mâu thuẫn, Nga lại bận bịu với châu 
Âu, Trung Quốc khuynh loát được cách mạng châu Á, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) vẫn khéo 
léo tranh thủ cả hai, và nhờ vậy, giành được khá nhiều tự chủ, độc lập trong việc xây dựng 
đường lối cách mạng tại nước ta. 

Nói giản dị như vậy để TRÁNH TÁC DỤNG PHỤ NGUY HẠI trong khi chúng ta và thế hệ trẻ 
nghiên cứu, học tập lịch sử. Xin lưu ý mấy điểm sau đây: 

1) Vấn đề là động cơ, mục đích và kết quả: Nhẫn nhục dựa vào ngoại bang để ăn chơi, vinh 
thân phì gia hay nhẫn nhục dựa vào ngoại bang để cứu nước, cứu dân, giành độc lập, tự 
do cho dân tộc?  

2) Con đường cứu dân cứu nước phi truyền thống là con đường bất đắc dĩ. Nói là phi 
truyền thống, bởi trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc, chưa có nhà yêu nước, anh hùng 
dân tộc nào cứu nước bằng cách dựa vào ngoại bang (chưa kể Phan Bội Châu tìm cách dựa 
vào Nhật trước đó). Nhưng cũng cần thấy được rằng, Nguyễn Ái Quốc phải nhẫn nhục dựa vào 
ngoại bang là bởi đất nước nghèo nàn, lạc hậu, phải chống lại những nước thực dân, đế quốc 
lớn, tối tân. 

3) Rút kinh nghiệm: Đừng bao giờ để đất nước rơi vào thảm cảnh kinh tế, văn hóa nghèo 
nàn, lạc hậu, nhất là hèn về chính trị, yếu về quân sự để không thể chống trả lại những kẻ thù 
ngoại xâm thuộc loại cường quốc, đến nỗi phải bước vào con đường phi truyền thống bất đắc dĩ 
nói trên. 

4) Mọi hành vi, hành trạng của mỗi người, mỗi tổ chức trong đời thường, mỗi nhân vật, mỗi tổ 
chức trong lịch sử đều được nhận định (nhận thức, đánh giá) theo tiêu chí:  

—a- Dựa dẫm vào người khác (ngoại trừ cha mẹ, anh chị lúc chưa trưởng thành) nói chung là 
bất đắc dĩ. Nhân danh một dân tộc, một đất nước để dựa dẫm vào ngoại bang là đụng đến danh 
dự dân tộc, Tổ quốc, vận mệnh nhân dân. 

—b- Không đáng phải dựa dẫm mà dựa dẫm là hèn, thiếu tinh thần tự trọng, thiếu ý chí tự lực tự 
cường.  
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—c- Xét một con người, một nhân vật lịch sử, một tổ chức trong tình thế bất đắc dĩ phải dựa dẫm 
(cần tỉnh táo phân tích tình thế đó), phải thấy rõ con người ấy, nhân vật lịch sử ấy, tổ chức ấy 
dựa dẫm với động cơ, mục đích gì (cho ai, vì ai) và kết quả như thế nào. 

Trần Xuân An (WebTgTXA.) 
17:41, 16-01 HB9 ( 2009 ) 

LỜI VIẾT THÊM & NHẮC LẠI:  

1) Đây là một vấn đề lớn, và cũng là vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong suốt cả giai đoạn lịch 
sử 1930-1975, và cho đến nay sự tranh cãi vẫn còn tiếp diễn, ở khía cạnh này hay khia cạnh 
khác. Xem ở trên mạng vi tính toàn cầu thì rõ. Nhưng hầu như những tranh cãi ấy đều lệch trọng 
tâm, do thế đứng của mỗi phía, mỗi người (dựa dẫm vào Mỹ, Pháp, Thiên Chúa giáo hay dựa 
dẫm vào những nước, những lực lượng, tổ chức khác) hoặc do nhận thức riêng.  

(Chuyện phòng the, chăn gối, sinh thực khí hay nói chung là chuyện tình dục của nhân vật lịch 
sử, nếu không có gì vi phạm luật pháp và đạo lí từ xưa đến nay thì không nên cường điệu, phóng 
đại tầm mức quan trọng. Vả lại, bàn chuyện này cho thật rốt ráo cũng khó. Nguyên tắc chung vẫn 
phải có cơ sở: nhân chứng đi đôi với vật chứng được giám định khoa học thực nghiệm; mọi sự tố 
cáo mà không có nhân chứng đi đôi với vật chứng có giá trị pháp lí đều vi phạm pháp luật, người 
tố cáo chỉ là kẻ vu cáo, phải chịu án phạt do tòa án xét xử và tuyên án — Bấm vào đoạn link-hóa 
này).  

2) Một lần nữa, xin khẳng định, động cơ và mục đích thể hiện ở đề mục này: ĐỂ HÒA HỢP, 
HÒA GIẢI, HÀN GẮN VẾT THƯƠNG CHIẾN TRANH - HẬU CHIẾN, VỚI NIỀM CẢM THÔNG 
THỰC SỰ, KHÔNG ĐẦU MÔI CHÓT LƯỠI, VÀ ĐỂ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC Ở CHIỀU SÂU, 
TRÊN CƠ SỞ SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÁCH QUAN, XÁC THỰC (SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG BỊ 
VO TRÒN, BÓP MÉO). 

3) Khi đưa ra “Dự kiến (thật ra là đề xuất) sửa đổi sách giáo khoa”, WebTgTXA. đã thưa trước là 
hoàn toàn không muốn làm hoang mang, rối trí các bạn trẻ học sinh, sinh viên cũng như quý thầy 
cô giáo. Theo đó, tuy câu này hơi cường điệu, nhưng cũng cần thiết nhắc lại “Sách giáo khoa 
[như] là pháp lệnh”. Như bất kì pháp lệnh nào, giây phút chính thức ban bố chính là thời điểm 
pháp lệnh mới bắt đầu có hiệu lực, và pháp lệnh bị thay thế sẽ chấm dứt hiệu lực. Sách giáo 
khoa cũng thế. 

17-01 HB9 ( 2009 ) [22-12 Mậu tí HB8-->HB9] 

 
NHẤN MẠNH: 

Sở dĩ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) và Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu nhẫn nhục như 
Hàn Tín (hay nhẹ hơn, nhẫn nại) dựa vào Nga, Tàu là bởi “không còn con đường nào 
khác”, để có thể kháng chiến chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ (trong quá trình đó, có 
cả chống Thiên Chúa giáo). Nói rõ hơn và giản dị hơn, đất nước ta vốn nghèo nàn, lạc hậu, 
lại bị ngoại xâm, “nội xâm”, nhưng Nguyễn Ái Quốc chỉ là một thanh niên không một tấc 
sắt trong tay, không một tài sản nào trong túi, còn biết làm cách nào khác hơn! Và lẽ khác, 
cũng bởi bấy giờ, trên thế giới, không có lực lượng nào khác có đủ sức mạnh, ủng hộ 
phong trào kháng chiến chống thực dân và Thiên Chúa giáo. 

Cuối cùng, Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) cùng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh được 
Pháp, góp phần đánh Nhật, lại đánh được Mỹ, trị được Thiên Chúa giáo, thống nhất được 
đất nước, đẩy lùi cuộc chiến tranh bành trướng Trung Quốc là đã quá vinh quang. Không 
ai hạ bệ Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam được đâu, nếu lực lượng kế nhiệm 
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không tự phá sản và nếu chấp nhận hòa hợp, hòa giải dân tộc một cách thật lòng, khoa 
học, đúng với sự thật lịch sử. 

Trần Xuân An 
17-01 HB9 [ 2009 ] (22-12 Mậu tí HB8–>HB9) 

23.  

txawriter said 

March 9, 2009 at 6:04 pm  

THƯỞNG NGOẠN, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU VĂN CHƯƠNG LÀ ĐỂ CÙNG NHÀ CẦM BÚT 
CHÂN CHÍNH VƯƠN TỚI CHÂN THIỆN MĨ VÀ CÙNG NHẮC NHAU LUÔN LUÔN NUÔI 
DƯỠNG KHÁT VỌNG VƯƠN TỚI ẤY. TRONG CHIỀU HƯỚNG ĐÓ, MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ 
THỂ MỖI NGÀY MỘT TIẾN GẦN ĐẾN CHÂN THIỆN MĨ HƠN. 

BẢN THÂN NHÀ CẦM BÚT KHÔNG PHẢI LÀ HIỆN THÂN CỦA CHÂN THIỆN MĨ. 

Trần Xuân An, 19-12 HB8 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN & CÔNG NGHỆ LÀM GIÀU ĐẸP PHẦN XÁC (DÂN GIÀU NƯỚC 
MẠNH). 

KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN, ĐẶC BIỆT LÀ VĂN, SỬ, TRIẾT, GIÚP NÂNG CAO PHẦN 
HỒN (TÂM HỒN, TƯ TƯỞNG CỦA MỖI CÔNG DÂN VÀ CẢ DÂN TỘC). 

PHẢI HỌC VĂN, SỬ, TRIẾT ĐỂ GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN NẠN CHIẾN TRANH, 
HẬU CHIẾN, HẬU THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, TỰ GIẢI PHÓNG KHỎI BỆNH SÙNG NGOẠI, 
NÔ LỆ TƯ TƯỞNG NGOẠI LAI TỪ XƯA ĐẾN NAY, NHẤT LÀ TRƯỚC SỰ XÂM THỰC VĂN 
HÓA TRONG THỜI “HỘI NHẬP” ĐANG DIỄN RA. 

KHÔNG THÍCH VĂN, SỬ, TRIẾT HIỆN TẠI, LẠI CÀNG PHẢI HỌC ĐỂ ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO 
MỚI TRÊN CĂN BẢN TÔN TRỌNG SỰ THẬT LỊCH SỬ, PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ THUẦN 
VIỆT VÀ VIỆT HÓA TRUYỀN THỐNG Ở TẦM CAO MỚI, ĐỒNG THỜI PHÊ PHÁN NHỮNG 
CÁI CŨ, LẠC HẬU, SUY ĐỒI, LAI CĂNG. 

THẬT KINH NGẠC, ĐÁNG SỢ BIẾT BAO KHI CÓ NHỮNG AI ĐÓ CHÈN ÉP HOẶC XÚI DẠI 
LỚP TRẺ XA LÁNH, BỎ BÊ VIỆC ĐỌC SÁCH, HỌC TẬP VĂN, SỬ, TRIẾT. 

WebTgTXA., 09-03 HB9 

 

____________________________________________________________ 

 

17-4 HB9 (2009) 
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3. Bổ khuyết cho tập hợp 2 (cuốn sách 23)” “Nhật ký người điên tân biên” – Trần Xuân An 
cải biên từ tác phẩm của Lỗ Tấn 

 

Nhật ký người điên tân biên (1) (*) 

Nguyên tác: Lỗ Tấn   

(Trung Hoa) 

  

Bản dịch: Trương Chính  

  

( http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/lo-tan_nhatkinguoidien_web-vnthuquan.htm ) 

  

  

Hai anh em nhà nọ, nay tạm giấu tên, đều là bạn thân của tôi ngày trước ở trường trung học. Xa 
cách lâu ngày dần dần vắng tin nhau. Gần đây, tình cờ được tin một trong hai người ốm nặng; 
nhân về quê chơi, có ghé thăm, nhưng lại chỉ gặp người anh. Ông ta cho biết người ốm chính là 
người em. 

  
- Cám ơn anh không ngại đường xa đến thăm, nhưng chú nó nay đã lành rồi, hiện đang đến tỉnh 
X, chờ được bổ đi làm việc.  

 
Rồi cười phá lên, lấy ra hai tập nhật ký, bảo có thể xem đấy biết được bệnh trạng lúc bấy giờ thế 
nào; chỗ bạn cũ với nhau, chẳng có gì ngại. Cầm về, đọc qua một lượt, biết anh ta mắc bệnh 
"bách hại cuồng" (2). Tập nhật ký đó viết rất lộn xộn, không có thứ tự, lại lắm câu hết sức hoang 
đường. Cũng chẳng ghi ngày tháng, duy màu mực và nét chữ có khác nhau, biết không phải viết 
một mạch. Cũng có những đoạn khá mạch lạc, xin trích ra đây hiến các nhà y học làm tài liệu 
nghiên cứu. Những chữ viết sai cũng cứ để vậy, không thay đổi. Chỉ có tên người, tuy là người ở 
chốn thôn quê, không ai biết, không quan hệ đến đại thể, nhưng cũng đổi hết. Còn như tên tập 
nhật ký thì chính người viết, sau khi khỏi bệnh, đề như vậy, cứ để nguyên.  

 
Ngày 2 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 7  

  

I 

  

Đêm nay, trăng đẹp quá.  
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Hơn ba mươi năm nay, không thấy; hôm nay thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Mới biết hơn 
ba mươi năm nay, mình toàn sống trong tăm tối. Nhưng phải hết sức cẩn thận. Nếu không, tại 
sao con chó nhà họ Triệu lại lườm mình như thế?  

 
Mình sợ là phải lắm.  

  

II  

 
Hôm nay không trăng. Biết là không ổn rồi. Lúc sáng bước chân ra cửa, đã hết sức cẩn thận, thế 
mà ông Triệu lại nhìn mình bằng một con mắt quái gở: hình như sợ mình mà cũng hình như 
muốn hại mình. Còn có bảy tám người nữa chụm đầu thì thầm với nhau về mình, lại sợ mình 
thấy. Những người gặp trên đường cũng đều như thế cả. Có một người dữ tợn nhất, há hốc 
miệng, nhìn mình, cười một cái, làm mình lạnh toát từ đầu đến chân. Cho biết họ đã sắp đặt đâu 
vào đó cả rồi! 

  
Nhưng mình không sợ, cứ đường mình mình đi. Phía trước, một bầy trẻ cũng đang bàn tán gì về 
mình. Ánh mắt cũng y hệt ánh mắt ông Triệu, mặt cũng tái mét. Nghĩ bụng không hiểu chúng nó 
thù gì mình mà cũng lại như thế? Mình không nhịn được, nói to: "Cái gì nào? Nói đi?", thì chúng 
nó bỏ chạy.  

 
Mình nghĩ không rõ mình với ông Triệu, cả với những người gặp trên đường, có thù oán gì. Chỉ 
hai mươi năm trước đây, mình có giẫm lên cuốn sổ ghi nợ mấy mươi đời của cụ Cố Cữu (3). Cụ 
ta rất không bằng lòng. Ông Triệu tuy không quen biết gì cụ Cố Cữu, nhưng nhất định có nghe 
phong thanh, rồi bất bình thay, rủ cả với những người gặp trên đường kia oán mình, chống lại 
mình. Nhưng mấy đứa trẻ kia? Hồi đó, chúng nó chưa đẻ, tại sao bây giờ cũng trợn mắt kỳ dị 
như thế, hình như sợ mình mà hình như cũng muốn hại mình? Thật là làm cho mình kinh hãi, 
làm cho mình vừa ngạc nhiên vừa đau xót.  

 
Hiểu ra rồi! Đó là bố mẹ chúng nó bày vẽ cho!  

  

III  

 
Suốt đêm không sao ngủ được. Việc gì cũng phải suy nghĩ mới vỡ nhẽ.  

 
Bọn họ, trước có kẻ bị ông huyện cùm kẹp, có kẻ bị thân hào vả miệng, có kẻ bị nha lại cướp vợ 
cướp con, có kẻ cha mẹ bị chủ nợ bức quá phải tự sát, nhưng bấy giờ, họ đâu có đáng sợ và 
hung ác như hôm qua!  

 
Lạ nhất là người đàn bà hôm qua ngoài phố, vừa đánh con vừa nói: "Đồ ranh con! Tao có hiếp 
được sinh thực khí mày một cái mới hả giận!". Con mắt bà ta lại cứ nhìn mình chòng chọc. Mình 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 264PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 265 

thất kinh hồn vía, không làm sao che giấu được nỗi sợ hãi. Thế rồi cả đám người đứng đấy, mặt 
tái mét, răng nhọn hoắt, phá lên cười. Lão Năm Trần chạy lại lôi bừa mình về. 

  
Lôi bừa mình về nhà, người trong nhà đều giả vờ không biết mình. Ánh mắt cũng y như những 
người kia. Mình vừa bước chân vào phòng sách thì họ liền khóa trái cửa, nhốt lại, y như nhốt gà 
nhốt vịt. Việc này càng khiến cho mình không hiểu họ định làm cái gì.  

 
Mấy hôm trước, người tá điền bên thôn Lang Sói sang báo mất mùa, kể chuyện với ông anh 
mình rằng bên ấy, có một tên đại ác vừa bị người ta đánh chết. Có kẻ đến xẻo sinh thực khí đem 
về rán mỡ ăn cho được can đảm. Mình nói xen vào mấy câu thì ông anh và người tá điền trố mắt 
nhìn. Hôm nay, mới biết là ánh mắt họ cũng giống hệt ánh mắt những người gặp ngoài đường 
kia!  

 
Nghĩ lại mà lạnh từ đầu đến chân.  

 
Họ đã hiếp được "thịt" người thì vị tất lại không hiếp được "thịt" mình!  

 
Rõ ràng câu nói "Cưỡng hiếp mày một cái..." của người đàn bà nọ, tiếng cười của những người 
mặt tái mét, răng nhọn hoắt kia, và mẩu chuyện của người tá điền hôm trước, đều là những ám 
hiệu cả. Mình thấy rõ trong lời nói của họ có thuốc độc, trong giọng cười họ có dao găm. Răng 
thì nhăn ra trắng hếu. Toàn là bọn cưỡng hiếp người!  

 
Theo mình nghĩ, tuy mình không phải là một người ác, nhưng từ ngày mình giẫm lên cuốn sổ ghi 
nợ của cụ Cố Cữu, thì không còn thể nói chắc được nữa. Hình như họ có ý định gì, không thể 
nào đoán ra được. Huống hồ, họ giở mặt một cái là có thể đổ riệt cho người ta là người ác. Còn 
nhớ hồi ông anh bầy cho mình làm luận. Mặc dù nhân vật đem ra bàn tốt đến đâu, hễ tìm được 
cách chê vài câu là ông ta khuyên cho mấy khuyên. Và đối với những nhân vật xấu, hễ lựa lời 
bào chữa, là ông ta phê ngay bên cạnh "Phiên thiên diệu thủ, dữ chúng bất đồng" (Có tài biện 
luận! Độc đáo!). Như vậy thì mình làm sao đoán biết được tâm địa họ thế nào? Huống hồ khi họ 
đã muốn cưỡng hiếp mình! 

  
Việc gì cũng phải suy nghĩ mới vỡ nhẽ. Cổ lai, việc cưỡng hiếp người thường lắm, mình cũng 
còn nhớ, nhưng không được thật rõ. Liền giở lịch sử ra tra cứu thử. Lịch sử không đề niên đại, 
có điều trang nào cũng có mấy chữ "nhân, nghĩa, đạo đức" viết lung tung tí mẹt. Trằn trọc không 
sao ngủ được, đành cầm đọc thật kỹ, mãi đến khuya mới thấy từ đầu chí cuối, ở giữa các hàng, 
ba chữ: "Cưỡng hiếp người". 

  
Những chữ đó trên trang sách và những lời nói của người tá điền cũng lại cười khì khì và trợn 
mắt nhìn mình một cách quái gở.  

 
Mình cũng là người, họ định cưỡng hiếp mình thật!  
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IV  

 
Sáng nay, ngồi yên tĩnh được một lúc. Lão Năm Trần bưng cơm vào. Một đĩa rau, một đĩa cá 
hấp. Mắt cá trắng dã và cứng đơ, miệng há hốc ra, trông y như bọn cưỡng hiếp người kia. Ăn 
mấy miếng, thấy nhờn nhờn, không biết thịt cá hay sinh thực khí người đây. Thế là mửa nhào ra 
hết!  

 
Mình nói: "Ông Năm à! Nói giùm với anh tôi rằng ở đây buồn lắm, tôi muốn ra vườn dạo quanh 
một lúc".  

 
Lão Năm không trả lời, đi thẳng, đứng lại một lát, rồi đến mở cửa.  

 
Mình cứ ngồi im để xem họ xử trí với mình ra làm sao. Biết chắc họ nhất định không chịu buông 
tha mình đâu. Quả nhiên, ông anh dẫn một lão già nào vào, bước rất thư thả. Lão ta có cặp mắt 
rất dữ, sợ mình trông thấy, nên cứ cúi gầm mặt xuống đất, chỉ nhìn trộm mình qua đôi kính trắng. 
Ông anh nói:  

 
- Hôm nay hình như chú có đỡ hơn thì phải?  

 
Mình nói:  

 
- Vâng.  

 
Ông anh nói:  

 
- Hôm nay mời cụ Hà đến xem mạch cho chú. 

  
Mình nói:  

 
- Được.  

 
Kỳ thực, há mình lại không biết lão già này chỉ là một tay cưỡng hiếp người trá hình hay sao? Rõ 
ràng lấy cớ đến bắt mạch để dò xem béo hay gầy. Với cái công đó, lão ta sẽ được chia một phần 
mà hiếp. Mình cũng chẳng sợ. Tuy không hề cưỡng hiếp người, nhưng mình còn can đảm hơn 
họ nhiều. Cứ đưa tay ra, xem lão ta giở trò gì. Lão ta ngồi xuống, nhắm mắt lại, sờ sờ mó mó 
một lúc, lại ngồi thừ ra một lúc, rồi giương tròn đôi mắt quỉ sứ, nói:  

 
- Không nên nghĩ vơ vẩn. Tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏi.  

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

28/04/2009 TRANXUANAN -- 266PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Trần Xuân An - TẬP HỢP 3 TIẾP THEO                     10HB8--4HB9: NỬA SAU CUỐN SÁCH 24 267 

 
"Không nên nghĩ vơ vẩn. Tĩnh dưỡng...". Tĩnh dưỡng cho béo, tự nhiên họ sẽ được nhiều thịt mà 
hiếp! Mình thì được cái gì? Làm thế nào "khỏi" được? Bọn họ muốn cưỡng hiếp người, nhưng lại 
cứ lấm la lấm lét, muốn che giấu đi, không dám đường hoàng ra tay, làm mình chết cười đi 
được. Không nhịn nổi, mình cười phá lên, thích thú quá. Riêng mình, mình biết tiếng cười của 
mình là một tiếng cười dũng cảm, nghĩa khí. Lão già và ông anh mặt cứ tái đi, bị cái dũng cảm, 
cái nghĩa khí của mình áp đảo.  

 
Nhưng mình dũng cảm thì họ lại càng muốn cưỡng hiếp mình, hòng chia sẻ chút dũng cảm đó. 
Lão già ra khỏi cửa, bước được mấy bước, đã ghé tai nói thầm với ông anh:  

 
- Cho ăn ngay (4). 

  
Ông anh gật đầu. Té ra có cả anh nữa hay sao! Điều vừa phát hiện, tuy giống như bất ngờ, 
nhưng thật ra thì cũng đã biết rồi. Ông anh mình cũng cùng một bọn với những người cưỡng 
hiếp mình!  

  

Ông anh mình là một kẻ cưỡng hiếp người!  

  

Mình là em một kẻ cưỡng hiếp người!  

  

Chính mình bị cưỡng hiếp nhưng lại vẫn là em một kẻ cưỡng hiếp người!  

  

V  

 
Mấy hôm nay nghĩ lại: giả thử lão già kia không phải là tay cưỡng hiếp người trá hình mà quả là 
thầy thuốc thật thì lão ta cũng vẫn là một kẻ cưỡng hiếp người. Tổ sư các ông ấy là "Lý Thời 
Trân" đã viết rõ ràng trong cuốn Bản thảo gì gì ấy (5) rằng: sinh thực khí người có thể rán ăn 
được. Lão ta còn có thể nói lão ta không bồi bổ để cưỡng hiếp người nữa ư?  

 
Còn như ông anh mình, cũng chẳng phải là ai đổ oan cho đâu! Hồi ông ta giảng sách cho mình, 
chính miệng ông ta nói có thể "đổi con mà hiếp" ("Dịch tử nhi "thực""). Lại một lần, ngẫu nhiên 
bàn luận đến một người không tốt nào đó, ông ta liền nói không những phải giết đi, lại còn phải 
"xẻo sinh thực khí" mà ăn, lấy da mà làm nệm" ("Thực "nhục" tẩm bì") (6). Hồi ấy mình còn nhỏ, 
nghe nói, tim cứ đập mãi. Hôm trước người tá điền thôn Lang Sói sang nói chuyện ăn sinh thực 
khí người, ông ta chẳng lấy làm lạ chút nào cả, cứ gật đầu lia lịa. Đủ rõ tâm địa ông ta vẫn ác 
như trước. Đã có thể "đổi con mà hiếp" thì cái gì mà chẳng đổi được, người nào mà chẳng hiếp 
được. Trước kia mình chỉ nghe ông ta giảng, cũng hồ đồ cho qua đi. Bây giờ mới biết rằng ngay 
khi ông ta giảng, không những mép ông ta còn nhậy mỡ người mà bụng ông ta thì đang tơ tưởng 
đến chuyện cưỡng hiếp người!   
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VI  

 
Tối om om. Không biết ngày hay đêm nữa. Con chó nhà họ Triệu lại sủa lên rồi! 

  
Hung ác như sư tử, khiếp nhược như thỏ, giảo quyệt như hồ ly...  

  

VII  

 
Mình biết mưu của họ rồi. Ra mặt giết thì không muốn và cũng không dám, sợ tai vạ, nên họ 
thông đồng với nhau, bủa lưới bức mình phải tự sát. Cứ nhìn bộ điệu của bọn đàn ông đàn bà 
ngoài phố hôm nọ và hành vi ông anh mấy hôm nay, có thể rõ được tám chín phần. Tốt nhất là 
mình cởi thắt lưng ra, cột lên xà nhà, rồi treo cổ cho chết đi. Họ không mang tội giết người mà 
vẫn được như ý muốn. Tất nhiên họ sẽ sung sướng mà reo cười lên. Bằng không thì mình phải 
khiếp sợ, buồn rầu mà chết. Dù có gầy đi ít nhiều, họ cũng vui lòng.  

 
Họ chỉ hiếp được thịt chết! Nhớ trong sách nào có nói đến một con vật tên là "hyène" (7), mắt rất 
dễ sợ và hình thù rất xấu xí, thường "ăn thịt" chết, "xương" to mấy cũng "nhai nát" ra rồi "nuốt" 
tất. Nghĩ mà rùng mình! Con "hyène" là bà con với lang sói, lang sói là họ hàng với chó. Hôm 
trước con chó nhà họ Triệu cứ lườm mình, đủ biết nó cũng đồng mưu với những người kia và đã 
ăn ý với nhau từ trước. Lão già nọ dù có cúi gầm mặt xuống đất, há có thể lừa nổi mình!  

 
Đáng thương hại nhất là ông anh mình. Ông ta cũng là người, sao ông ta không sợ mà lại mưu 
với bọn kia cưỡng hiếp mình nhỉ? Hay là vốn đã quen đi như thế từ lâu rồi, không cho là chuyện 
trái nữa chăng? Hay là táng tận lương tâm rồi, biết mà cứ làm chăng?  

 
Mình nguyền rủa những kẻ cưỡng hiếp người, và phải bắt đầu nguyền rủa ông ta trước. Muốn 
khuyên can những kẻ cưỡng hiếp người, cũng phải bắt đầu khuyên can ông ta trước.  

  

VIII  

 
Thật ra, điều đó nhẽ ra họ phải biết từ lâu rồi!...  

 
Bỗng có một người nào đi vào, trạc trên dưới hai mươi tuổi, nhìn không rõ tướng mạo, mặt tươi 
cười hớn hở, gật đầu chào mình. Cái cười của anh ta không ra vẻ chân tình. Mình liền hỏi:  

 
- Cưỡng hiếp người, có nên không?  
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Anh ta vẫn cười mà nói:  

 
- Không phải là thời kích động "thú tính" thì sao lại cưỡng hiếp người?  

 
Mình hiểu ngay anh ta cũng một phường thích cưỡng hiếp người. Mình càng can đảm lên, cứ 
hỏi:  

 
- Có nên không?  

 
- Chuyện đó hỏi làm gì? Ông đến là hay... nói đùa... Hôm nay trời đẹp lắm.  

 
- Phải, trời đẹp lắm, trăng sáng lắm, nhưng mà tôi hỏi anh "có nên không?"  

 
Anh ta ngỏ ý không thích mình hỏi như thế, trả lời vu vơ:  

 
- Không... 

  
- Không nên à? Thế sao họ cứ cưỡng hiếp? 

  
- Đâu có chuyện ấy!  

 
- Đâu có chuyện ấy à? Bên thôn Lang Sói, người ta vừa mới hiếp đấy! Lại trong sách cũng chép 
như thế, bằng chữ đỏ mực còn tươi rói.  

 
Mặt anh ta tái xanh. Anh ta tròn mắt, nói: 

  
- Có lẽ có. Xưa nay vẫn thế... 

  
- Xưa nay vẫn thế thì nên à?  

 
- Tôi không muốn nói với ông về chuyện đó nữa. Và ông cũng không nên nói nữa. Ông càng nói 
càng sai. 

  

Mình nhảy chồm lên, giương to mắt. Anh ta liền biến mất. Mồ hôi ướt đẫm cả người. Anh ta còn 
ít tuổi hơn ông anh mình nhiều, nhưng cũng một phường. Nhất định là bố mẹ anh ta bày vẽ cho 
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anh ta. Sợ anh ta đã bày vẽ cho con anh ta rồi cũng nên! Chả trách ngay cả bọn trẻ con cũng 
nhìn mình một cách dữ tợn.  

  

IX  

 
Muốn cưỡng hiếp người khác, nhưng lại sợ người khác cưỡng hiếp nên họ giữ miếng nhau, nhìn 
nhau ngờ vực...  

 
Bỏ được tâm địa ấy đi mà yên trí làm việc, đi đứng ăn ngủ, khoan khoái biết chừng nào! Chỉ cần 
qua được bước khó khăn đó, vượt qua được cửa ải đó. Nhưng bọn họ, cha con, anh em, vợ 
chồng, bè bạn, thầy trò, thù địch, và cả những người không hề quen biết nhau nữa đều cùng một 
bè với nhau, khuyến khích nhau, lôi kéo nhau, dù chết cũng không chịu bước qua bước đó.  

  

X  

 
Sáng sớm, đi tìm ông anh. ông ta đang đứng ngoài cửa nhìn trời. Mình đi đến sau lưng, đứng ở 
khung cửa rồi nói rất bình tĩnh, rất hòa nhã.  

 
- Anh à! Có điều này muốn nói với anh.  

 
Ông ta vội vã quay lại, gật đầu:  

 
- Nói gì cứ nói đi.  

 
- Chỉ có điều này thôi, nhưng khó nói quá. Anh này, có lẽ xưa kia, khi con người còn man rợ, họ 
đã từng cưỡng hiếp người. Nhưng rồi về sau, tâm tư thay đổi, có kẻ không hiếp nữa, muốn trở 
nên tốt, nên họ đã trở thành người, trở thành những người chân chính. Có kẻ vẫn hiếp... Cũng 
như sâu bọ, có thứ biến thành chim, cá, khỉ, và cuối cùng biến thành người. Có kẻ không muốn 
trở nên tốt, đến nay vẫn là sâu bọ. Kẻ cưỡng hiếp người so với kẻ không cưỡng hiếp người, xấu 
hổ biết mấy! Sợ còn xấu hổ hơn sâu bọ so với khỉ nhiều nhiều lắm. 

  
"Dịch Nha" (8) "nấu thịt" con cho "Kiệt, Trụ" ăn. Đó là chuyện ngày trước. Ai biết được từ khi Bàn 
Cổ khai thiên lập địa, người vẫn quần hôn, tạp hôn, rồi tiến đến thời văn minh kha khá, người 
vẫn cưỡng hiếp người, bất chấp bà con ruột thịt, bất chấp luân lý, pháp luật, cho đến con "Dịch 
Nha", và từ con "Dịch Nha" cho đến ông "Từ Tích Lâm" (9) rồi từ ông "Từ Tích Lâm" cho đến cái 
anh gì bên thôn Lang Sói! Năm ngoái, trên tỉnh có mấy tên phạm nhân bị chém, còn có người 
mắc bệnh lao lấy bánh bao chấm máu liếm (10).  

 
Họ định cưỡng hiếp em, một mình anh cố nhiên không làm gì được, nhưng hà tất anh phải vào 
hùa với họ! Kẻ hiếp được "thịt" người thì cái gì mà không làm được. Họ đã hiếp được "thịt" em 
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thì cũng có thể hiếp được "thịt" anh. Cùng một bọn, họ cũng có thể hiếp được "thịt" nhau. Chỉ 
cần bước một bước thôi, chỉ cần bỏ ngay cái thói ấy đi thì ai nấy đều được yên ổn, thái bình. 
Đành rằng xưa nay vẫn thế, nhưng bây giờ chúng ta có thể tốt với nhau hơn. Không được ư? 
Anh ơi! Em tin rằng anh sẽ nói có thể được. Nhưng hôm nọ, khi người tá điền đến xin giảm tô, 
anh lại nói là không thể được. 

  
Lúc đầu, ông ta chỉ cười nhạt, nhưng rồi cặp mắt trở nên hung dữ. Đến khi mình nói toạc những 
ý nghĩ bí mật của họ thì mặt ông ta xanh đi. Một đám đông xúm trước cổng, trong đó có ông 
Triệu và con chó nhà ông ta. Họ chen chúc nhau thò đầu vào xem. Có kẻ mình không nhìn rõ 
mặt, hình như họ lấy vải trùm đầu lại, có kẻ mặt vẫn xanh lè, răng vẫn nhọn hoắt, miệng mỉm 
cười. Mình biết là họ cùng một phường, cùng là những kẻ cưỡng hiếp người cả. Nhưng cũng 
biết tâm tư họ không giống nhau. Có kẻ thì cho cứ nên hiếp, vì xưa nay vẫn thế; có kẻ thì cho 
không nên hiếp, nhưng vẫn cứ muốn hiếp, lại sợ người khác nói toạc ra, nên khi nghe mình nói, 
họ giận lắm, tuy họ vẫn mỉm miệng cười nhạt.  

 
Lúc đó, ông anh mình bỗng trở nên hung dữ quát to:  

 
- Đi đi! Người điên chứ có gì mà xem! 

  
Lúc đó, mình lại hiểu ngay mánh khóe của họ. Không những họ không chịu thay đổi, mà họ đã 
sắp đặt sẵn để vu cho mình là điên! Sau này, cưỡng hiếp mình, không những họ sẽ được thái 
bình vô sự, mà có lẽ có người còn cám ơn họ là đằng khác. Người tá điền nói người bị đưa ra 
cưỡng hiếp là một người ác. Cũng là mánh khóe ấy. Cũng là giọng lưỡi ấy!  

 
Lão Năm Trần bước vào, mặt cũng hầm hầm. Làm sao bịt được miệng mình! Mình cứ nhất định 
nói cho họ rõ: 

  
- Các người có thể thay đổi được. Hãy thực tâm mà thay đổi đi! Nên biết rằng sau này không ai 
dung thứ cho kẻ cưỡng hiếp người sống trên thế gian này nữa đâu! Các người không thay đổi thì 
các người cũng sẽ bị cưỡng hiếp cả. Dù có con đàn cháu lũ, cũng sẽ bị những người chân chính 
tiêu diệt, chẳng khác gì người đi săn tiêu diệt lang sói!  

  
- Cũng giống như sâu bọ mà thôi!  

 
Đám người trước cổng bị lão Năm Trần xua đuổi đi hết. Không rõ ông anh mình cũng đi đâu mất. 
Lão Năm Trần khuyên mình nên vào trong nhà. Trong nhà tối om om. Trên đầu, kèo, xà nhà rung 
chuyển lên. Rung chuyển một hồi rồi to dần, chất đống trên người mình. 

  
Nặng quá thể, không nhúc nhích được, ý hẳn là sẽ đè mình chết mất thôi! Biết là không phải 
nặng thật, mình cố giãy giụa, mồ hôi đổ ra như tắm. Nhưng vẫn cứ nói:  

 
- Các người thay đổi ngay đi, thành tâm mà thay đổi đi. Các người nên biết rằng tương lai, người 
ta không dung thứ cho những kẻ cưỡng hiếp người đâu!...  
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XI  

 
Không thấy mặt trời nữa. Cửa cũng đóng kín. Ngày ngày hai bữa cơm.  

 
Cầm đũa lại nghĩ đến ông anh. Hiểu ra rồi, tại sao mà đứa em gái mình lại chết. Cũng là vì ông ta 
cả. Hồi đó, nó mới lên năm, dễ thương quá! Tưởng như là còn trông thấy nó trước mắt. Mẹ khóc 
mãi. Ông ta khuyên đừng khóc nữa. Chắc là ông ta đã ăn sinh thực khí đi rồi, bây giờ nghe khóc, 
ông ta cầm lòng không đậu. Nếu như còn cầm lòng không đậu, thì...  

 
Đứa em gái mình bị ông anh ăn sinh thực khí, mẹ có biết thế hay không, mình làm sao hiểu 
được!  

 
Nghĩ có lẽ mẹ cũng biết. Chẳng qua khi khóc, mẹ không nói ra đó thôi. Chắc cũng cho là phải. 
Còn nhớ hồi lên bốn lên năm, mình đang ngồi hóng mát trước nhà, nghe ông anh nói rằng: Cha 
mẹ ốm đau, con phải cắt một miếng sinh thực khí, nấu chín, dâng cho cha mẹ, mới là có hiếu. 
Mẹ cũng không cãi lại. Ăn được một miếng thì tất nhiên có thể ăn cả con người. Nhưng bây giờ 
nhớ lại thì hôm ấy, nghe mẹ khóc, thương tâm quá đi mất! Thật là một chuyện lạ lùng!  

  

XII  

 
Không thể nghĩ được nữa.  

 
Bây giờ mới biết mình đã sống bao nhiêu năm ở một nơi mà người ta cưỡng hiếp lẫn nhau từ 
hàng vạn năm nay (**). Đứa em gái mình chết đúng vào lúc ông anh lên cai quản trong nhà. Vị 
tất ông ta đã không đem "thịt" nó trà trộn với các thức ăn rồi giấu giếm đi, đưa cho mọi người ăn!  

 
Vị tất vô ý mình đã chẳng ăn một vài miếng "thịt" của đứa em! Và bây giờ đây đến lượt mình...  

 
Mình là một kẻ có "truyền thống" cưỡng hiếp người hàng vạn năm; lúc đầu không biết nhưng bây 
giờ biết rồi thì khó lòng mà nhìn mặt những người chân chính.  

  

XIII  
 
Chắc cũng còn những đứa trẻ chưa từng cưỡng hiếp người chứ?  

 
Hãy cứu lấy các em! (11) 
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Tháng 01 năm 1918 

  

 
 Lỗ Tấn 

 (1983 & 1993, TXA. đã cải biên tác phẩm của Lỗ Tấn & giữ bản quyền về nội dung cải biên) 

  

  

  

Chú thích: (Vẫn giữ nguyên như trong nguyên tác, bản dịch. Các điển tích, động vật dùng để so 
sánh đã được đặt trong ngoặc kép -- dấu "nháy nháy" -- với dụng ý làm lệch nghĩa) 

 
 
(1) Truyện này trước đăng ở Tân thanh niên, số tháng 5 năm 1918. Trong lịch sử văn học Trung 
Quốc đó là tác phẩm đầu tiên đả kích chế độ phong kiến một cách sâu sắc.  

 
(2) Một thứ bệnh điên, người bệnh lúc nào cũng thấy người ta bức hại mình. 

  
(3) Cố Cữu: lâu đời. Cụ Cố Cữu là một tên tượng trưng chỉ những nhân vật bảo thủ. Cuốn sổ ghi 
nợ nói ở đây ám chỉ lịch sử thống trị tràng kỳ của giai cấp phong kiến. Giẫm lên cuốn sổ ghi nợ ấy 
tức là có hành vi chống lại chế độ phong kiến.  

TXA. chua thêm: Riêng Cụ Cố Cữu, có thể hiểu là biểu tượng "Ông Trời" và cuốn sổ ghi 
nợ (sổ lưu thủy) là sách lịch sử loài người và các sinh vật khác (lịch sử chúng sanh muôn 
loài) -- TXA. 

  
(4) Nguyên văn: cản khẩn ngật bãi: ý ông thầy thuốc muốn nói: Cho uống ngay. Chữ ngật có 
nghĩa là ăn và cũng có nghĩa là uống (như ngật trà, ngật dược: uống chè, uống thuốc). Đây là 
một cách chơi chữ rất tài, không dịch được.  

 
(5) Chỉ cuốn Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân (1518-1593) đời Minh. Đó là bộ sách kinh 
điển nghiên cứu dược tính của Trung Quốc. Gồm 52 quyển.  

 
(6) "Dịch tử nhi thực", "Thực nhục tẩm bì" là chữ trong Tả truyện. Dịch tử nhi thực nguyên là chỉ 
cảnh tượng thê thảm khi thành bị bao vây. "Người nước Sở vây nước Tống, người nước Tống đổi 
con mà ăn, chặt xương mà nhen lửa”. “Thực nhục tẩm bì” là lấy trong câu Tấn Châu Xước nói với 
Tề Trang công: "Nhưng hai người đó cũng là loài cầm thú, tôi sẽ xẻo thịt mà ăn, lấy da mà làm 
nệm?". Hai người đó chỉ Thực Xước và Quách Tối, người nước Tề bị Châu Xước bắt được.  
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(7) Con hyène (i-e-nơ) thường đi theo sư tử, hổ và ăn những miếng thịt thừa của những con vật 
kia để lại.  

 
(8) Dịch Nha người nước Tề, đời Xuân thu, có tài nấu nướng. Truyền rằng Tề Hoàn công than 
thở chưa hề được biết mùi vị thịt trẻ con ra sao. Dịch Nha bèn nấu thịt con mình dâng lên Tề 
Hoàn công.  

 
(9) Từ Tích Lâm ám chỉ Từ Tích Lân, một nhà cách mạng cuối đời Thanh. Năm 1907, ông đâm 
chết tên tuần vũ tỉnh An Huy, tên là Ân Minh, bị bắt rồi bị hại. Bọn tay chân Ân Minh moi gan nấu 
ăn. Đây là một chữ viết sai (Lân thành ra Lâm) như nói trong lời nói đầu, mà tác giả không sửa 
chữa, cứ để nguyên.  

 
(10) Xem truyện “Thuốc”.  

 
(11) Khi đã giác ngộ về giai cấp, không tin vào tiến hóa luận nữa, Lỗ Tấn có viết:  

 
"... Bây giờ nếu lại đăng một bài nghị luận rất mực ôn hòa như "Hãy cứu lấy các em" thì, ngay tôi, 
nghe cũng thấy rỗng tuếch" (“Trả lời ông Hữu Hằng”, Tạp văn, tập II, tr. 68).  

 
Trương Chính dịch  

  

 

  

Nguồn: Huytran  

VNthuquan - Thư viện Online 

Người đăng: Ct.Ly 

Thời gian: 02/11/2006  8:19:04 CH 

  

WebTgTXA. đã đối chiếu bản chữ vi tính trên với bản sách in giấy: Lỗ Tấn, “Truyện ngắn”, truyện 
“Nhật ký người điên”, Trương Chính dịch, Nxb. Văn hoá – Thông tin, 2004, tr. 35 – 52; cũng đã 
đối chiếu với bản dịch của Phan Khôi trong "Tập tiểu thuyết Lỗ Tấn", tập I (Hà Nội, Nxb Văn 
nghệ, 1955). 

  

Xem thêm: 
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Nhiều tác giả, Từ điển văn học, tập 2, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984, tr. 111 – 112: mục từ 
156, bài viết của GS. Lương Duy Thứ. Hoặc: Từ điển văn học, bộ mới, Nxb. Thế Giới, 2004, tr. 
1258: cũng bài viết trên 

  

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/toi_votduong/toi_votduong_p2.htm   (cuối trang theo link 
này). 

  

____________________  

  

(*) TÔI NHẬN THỨC RẰNG, VIỆC TÂN BIÊN (đúng hơn là CẢI BIÊN) MỘT TÁC PHẨM VỐN ĐÃ 
RẤT NỔI TIẾNG CỦA MỘT TÁC GIẢ QUÁ CỐ  NHƯ "NHẬT KÝ NGƯỜI ĐIÊN" CỦA LỖ TẤN 
(cho dù chỉ thay vài từ ngữ như ăn thịt người hoặc có nghĩa tương đương thành các từ ngữ có 
ý nghĩa là cưỡng hiếp người) CŨNG PHẢI ĐƯỢC IN (ĐĂNG) KÈM VỚI BẢN CHÍNH (nguyên 
tác hay bản dịch chuẩn). TÔI ĐÃ THỰC HIỆN ĐÚNG THEO NGUYÊN TẮC ẤY VÀ HOÀN TOÀN 
CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC CẢI BIÊN NÀY. 

  

(**) KHI VIẾT TRUYỆN NGẮN "NHẬT KÝ NGƯỜI ĐIÊN", LỖ TẤN CHỈ NHẮM ĐẾN CON 
NGƯỜI, XÃ HỘI VÀ LỊCH SỬ HƠN BỐN NGHÌN NĂM CỦA TRUNG HOA VỚI MỤC ĐÍCH 
CHỐNG CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TRUNG HOA MÀ THÔI. TÔI MẠN PHÉP CẢI BIÊN, VỚI NỘI 
DUNG MANG Ý NGHĨA TRIẾT HỌC, VĂN HÓA, SỬ HỌC, TÔN GIÁO, CHÍNH TRỊ, KINH TẾ 
V.V..., ĐẶC BIỆT XOÁY SÂU VÀO BI KỊCH TRONG QUÁ TRÌNH SỐNG CỦA LOÀI NGƯỜI, 
VÀO Ý THỨC PHẤN ĐẤU ĐỂ TIẾN HÓA, HƯỚNG TỚI MỤC ĐÍCH NGÀY CÀNG VĂN MINH 
HƠN,  ĐỒNG THỜI MỞ RỘNG PHẠM VI RA CẢ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI, LỊCH SỬ HÀNG VẠN 
NĂM CỦA NHÂN LOẠI (KỂ TỪ KHI TRỞ THÀNH XÃ-HỘI-CON-NGƯỜI-BẮT-ĐẦU-CÓ-TRÍ-
KHÔN).  

  

CŨNG NÊN LƯU Ý VỀ THỰC TẾ CON NGƯỜI, XÃ HỘI: AI CŨNG SỢ HÃI CÁI CHẾT VỀ THỂ 
XÁC (man rợ: sát sanh muôn loài ==> văn minh: "người ăn thịt người") VÀ AI CŨNG SỢ HÃI CÁI 
CHẾT VỀ SINH MỆNH ĐẠO ĐỨC (man rợ: loạn luân -- quần hôn, tạp hôn ==> văn minh: "người 
cưỡng hiếp người" bất chấp luân lí). TUY VẬY, TRONG THỰC TẾ XÃ HỘI HIỆN NAY, VẪN CÓ 
SỰ ĐỒNG TÌNH, ĐỒNG LÕA TRONG HÀNH VI LOẠN LUÂN CỦA MỘT SỐ ÍT NGƯỜI PHẠM 
TỘI ẤY, VÀ VẪN CÓ SỰ ĐỒNG TÌNH, ĐỒNG LÕA TRONG CÁI CHẾT THỂ XÁC, NHƯ MỘT 
SỐ GIÁO PHÁI CHỦ TRƯƠNG SAI LẦM DO NHẬN THỨC BẾ TẮC VỀ HIỆN THỰC TRẦN 
GIAN: TÍN ĐỒ NÊN TỰ NGUYỆN CHẾT VỀ THỂ XÁC (đồng tình, đồng lõa với nhau trong việc 
tổ chức tự sát tập thể...) ĐỂ LINH HỒN ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG, XEM CÁI CHẾT THỂ XÁC 
TỰ NGUYỆN ẤY LÀ HẠNH PHÚC, LÀ NIỀM HOAN LẠC THIÊNG LIÊNG. 

  

Trần Xuân An (WebTgTXA.) 
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Xem thêm:  

SUY NGHĨ VÀ PHÁT TRIỂN THÊM NỘI DUNG 

Ý NIỆM KHỔ ĐẾ TRONG TỨ DIỆU ĐẾ –  

NỀN TẢNG QUAN TRỌNG NHẤT CỦA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO 

(tiểu luận của Trần Xuân An): 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-khode-tudieude.htm  

  

Trần Xuân An, "Mùa hè bên sông" (Nỗi đau hậu chiến),  tiểu thuyết, chương 11, tiết 1: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_11.htm 

(  http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/cot-loi-van-de.htm  ) 
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MỤC LỤC 

NHỮNG BÀI VIẾT SAU TẬP HỢP 3 (CUỐN SÁCH THỨ 24), 

từ tháng 10 HB8 đến tháng 4 HB9 (2009): 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-21 

 

1. VỀ “HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH” -- 02 & 03-12 HB8 (2008) 

 

2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỚC HẾT PHẢI NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, GHI CHÉP 
ĐÚNG SỰ THẬT ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MỘT CÁCH TOÀN DIỆN, KHÔNG ĐƯỢC “XẤU 
CHE, TỐT KHOE” -- 15-12 HB8 

 

3. GS. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH LÀ MỘT NHÀ CẦM BÚT DŨNG CẢM, MẶC DÙ CÓ THỂ ÔNG 
CHỈ “TUNG QUẢ BÓNG THĂM DÒ DƯ LUẬN”, TRƯỚC KHI CHỈNH SỬA LẠI HỒI KÍ -- 17-12 
HB8 

 

4. NHẬT KÍ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐỘC THÂN CỦA NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỒ CHÍ MINH -- 
18-02 HB9 -- 22-02 HB9 -- 25-02 HB9 --- Khởi viết từ 22-12 HB8 (2008) -- 10-02 HB9 (2009) 

 

5. SỰ CÔNG TÂM TỐI THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT (Trao đổi với Nguyễn Hoàn về bài "Nghĩ 
từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường") -- 07-02 HB9 (2009) 

 

6. NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ 
MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ (Trao đổi với Nguyễn Hoàn về bài “Công tâm 
hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác”) -- 16 – 17-02 HB9 

 

7. TIỂU THUYẾT TÂM ĐẮC NHẤT CỦA NHÀ VĂN TRẦN THANH GIAO: “MỘT THỜI DANG DỞ” 
-- 14 -- 18-03 HB9 

 

8. "NHỮNG NGỌN LỬA XANH", NIỀM HI VỌNG TỪ NỖI ĐAU THẾ SỰ (Đọc tiểu thuyết tâm đắc 
nhất của nhà văn Nguyễn Khắc Phê) -- 20 -- 25-03 HB9 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
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9. CÁI NHÌN VỀ NGƯỜI NÔNG DÂN TỪ CHIẾN TRANH ĐẾN HẬU CHIẾN, Ở “BẾN ĐÒ XƯA 
LẶNG LẼ” (Đọc tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Xuân Đức) -- 27-- 31-03 HB9 

 

10. GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN: “Xin đừng ‘tranh công’ 
mà hãy nghĩ chuyện ‘hậu’ giải oan cho Nguyễn Văn Tường” -- 03-04 HB9 

 

11. ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN (sau khi đọc bài 
“Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường”) -- 09-4 HB9 

 

 

PHỤ LỤC 1: 

 

1. Phụ lục bài 1, 2 & 3: NHỮNG LỜI BÀN LUẬN CUỐI BÀI “VỀ HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG 
MẠNH” TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS 

 

2. Phụ lục bài 4: NHỮNG LỜI BÀN LUẬN CUỐI BÀI “NHẬT KÍ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐỘC 
THÂN CỦA BÁC HỒ” TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS 

 

3. Phụ lục bài 6: TRẢ LỜI NHỮNG Ý KIẾN NGẮN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI 
NHÀ VĂN & TRÊN ĐIỂM MẠNG TOÀN CẦU CỦA NHÀ VĂN XUÂN ĐỨC -- 15-02 HB9 

 

4. Phụ lục bài 8: "NHỮNG NGỌN LỬA XANH", NIỀM HI VỌNG TỪ NỖI ĐAU THẾ SỰ (Tiểu 
thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Nguyễn Khắc Phê), bản 2 -- 20 -- 25-03 HB9 

 

PHỤ LỤC 2: 

 

1. Phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn (web txawriter-wordpress) 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
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2. Phụ lục bài 5: NGUYỄN HOÀN: Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn 
Tường --- Xem bài 5: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: SỰ CÔNG TÂM TỐI 
THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT 

 

3. Phụ lục bài 6: NGUYỄN HOÀN: Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người 
khác? --- Xem bài 6: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN 
GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO 
KHU DI TÍCH TÂN SỞ 

 

4. Phụ lục bài 10: NGUYỄN HOÀN: Xin đừng “tranh công” mà hãy nghĩ chuyện “hậu” giải oan 
cho Nguyễn Văn Tường --- Xem bài 10: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: GIẢI 
THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN 

 

5. Phụ lục bài 11: NGUYỄN HOÀN: Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường --- 
Xem bài 11: Trần Xuân An đối thoại với bài của Nguyễn Hoàn: ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN 
LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN 

 

PHỤ LỤC 3: 

 

1. Bổ khuyết cho tập hợp 3 (cuốn sách 24), phần 1: MẤY SUY NGHĨ TỪ KHẢO LUẬN CỦA 
NHÀ NGHIÊN CỨU TRẦN XUÂN AN VỀ “VĂN MINH MIỆT VƯỜN” -- Võ Văn Luyến 

 

2. Bổ sung cho tập hợp 3 (cuốn sách 24), phần 1: BÀI “Ý NGHĨ VỀ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI SÁCH 
GIÁO KHOA VĂN & SỬ” VÀ NHỮNG LỜI BÀN LUẬN TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS 

 

3. Bổ khuyết cho tập hợp 2 (cuốn sách 23)” “Nhật ký người điên tân biên” – Trần Xuân An 
cải biên từ tác phẩm của Lỗ Tấn 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com
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NHỮNG BÀI VIẾT SAU TẬP HỢP 3 (CUỐN SÁCH THỨ 24), 

từ tháng 10 HB8 đến tháng 4 HB9 (2009): 

  

 

 

Trần Xuân An thực hiện bản vi tính này tại nhà,  

trong buổi sáng ngày 17 tháng 4 năm HB9 (2009) 

ĐỂ LƯU 

 

 

TỆP NÀY ĐÃ ĐƯỢC IN RA GIẤY, CHIỀU NGÀY 17-4 HB9 

KHI IN, CÁC CHỮ HÁN MÁY IN KHÔNG IN ĐƯỢC, NÊN PHẢI BỎ, ĐỂ TRỐNG 
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