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Nguy�n V�n �� 

 
Nói v� tu�i th� c�a con ng��i, các c� 

chúng ta h�i x�a th��ng nói: th	t th
p c� lai 
hi, có ngh�a là t� x�a ti nay, s� ng��i s�ng 
ti b�y m��i tu�i r	t hi�m. Câu này còn có 
ng� ý là: b�y m��i là tu�i s�p xu�ng l� r�i 
�	y, và m�i ngày s�ng thêm là m�t ân hu� 
(bonus), do �ó không nên m�u �� vi�c gì có 
tính cách tr��ng c�u cho t�n th� n�a!  Theo 
tôi, ý ngh� này r	t �úng vi th�i gian và không 
gian c�a t� tiên chúng ta s�ng. Vì ��i s�ng 
nông thôn x�a kia, công vi�c �ã n�ng nh�c mà 
dinh d��ng th��ng không ��, thu�c men l�i 
hi�m nên r	t ít ng��i s�ng trên sáu ch�c tu�i, 
nói chi ti b�y m��i. Ng��c l�i, � �	t Hoa K� 
này, vì làm vi�c có gi� gi	c và dinh d��ng ��y 
��, thu�c men l�i s n sàng nên tu�i th� trung 
bình c�a ng��i �àn ông, theo th�ng kê, là b�y 
m��i sáu tu�i. Nh� v
y m�t ng��i � tu�i b�y 
m��i còn có r	t nhi�u th�i gian �! s�ng. Trong 
Ái H�u Công Chánh c�a chúng ta, m�t s� Ái 
H�u th� ti c�u tu�n, nhi�u Ái H�u khác �ã 
quá bát tu�n, và các Ái H�u � tu�i th	t tu�n thì 
r	t nhi�u; các Ái H�u tr" còn l�i, t��ng lai 
c#ng s$ ti�n ti tu�i này.  Do �ó v	n �� ��t ra 
là chúng ta s�ng nh�ng ngày còn l�i nh� th� 
nào �!  ���c ung dung, t% t�i an h��ng tu�i 
già?   

T�i Hoa K�, khi tôi ngh& vi�c làm, th�i 
gian ��u tôi có m�t c�m giác nh' nhàng nh� 
trút �u�c gánh n�ng, không ph�i d
y sm, 
không còn c�nh lái xe hàng ti�ng ��ng h� �! 
ti s� làm, không còn nh�ng công tác ph�i làm 
�úng k� h�n nên tôi c�m th	y tho�i mái nh� 
ng��i trút ���c gánh n�ng, thong dong, t% t�i 
làm sao..!  Nh�ng ch& ít lâu sau, c�m giác này 
không còn n�a, và thay vào �ó là nh�ng ngày 
nhàn r�i, tr�ng v�ng... V�n là con ng��i thích 
ho�t ��ng, nên tôi không bi�t làm gì �! trám 

vào ch� tr�ng. (i�n viên �?  Công vi�c v��n 
t��c không thích h�p vi tôi, ��c bi�t vi cái 
nóng c�a Texas; Du l)ch �?  �i nhi�u c#ng 
chán, và l�i c�n ph�i có ti�n; th*m b�n bè �?  
b�n bè không � g�n, v� n�u � g�n thì ti lui 
nhi�u c#ng b	t ti�n; ��c sách �, t�t �	y, song 
l%a ���c sách hay, gây ���c h+ng thú và có 
l�i cho ��u óc, thì không ph�i d, ��c! Cu�i 
cùng tôi �ã t�m t% ��t cho mình m�t ch��ng 
trình ho�t ��ng: tôi làm thi�n nguy�n cho h�i 
H�ng Th
p T%, t
p Tài Chi, �ánh tennis và... 
��c sách. 

Th� r�i do tình c� hay c� duyên x�p ��t, 
tôi ���c bi�t � Houston có h�i Hán-Vi�t do 
Bác S� Hoàng Xuân Ch&nh ch� tr��ng.  H�i 
Hán-Viêt có ch��ng trình d�y Hán/Vi�t v*n 
cho nh�ng ai thích v*n ch��ng Vi�t-Nam, 
ho�c mu�n có n�n t�ng ch� Hán �! có c� h�i 
��c ���c nh�ng áng v*n ch��ng Vi�t Nam 
vi�t b-ng ch� Hán/Nôm.  Ti�n xa h�n, có th! 
nghiên c+u v*n, tri�t, s� Trung Qu�c ho�c ��c 
v*n b�ch tho�i dùng trên báo chí/ti!u thuy�t 
Trung Hoa... H�i tôi còn nh., trong nh�ng d)p 
ngh& h�c v� nhà, m�i khi b� tôi có khách, tôi 
th��ng ph�i h�u trà cho b� tôi và khách c�a 
c�. B� tôi là m�t nhà nho, nên nh�ng b�n c�a 
b� tôi th��ng là nh�ng v) túc nho. Khách v�a 
vô nhà là tôi ���c b� g�i ti sai �un n�c pha 
trà. Khi trà �ã s n sàng, tôi trân tr�ng dâng lên 
m�i các c� dùng trà r�i ch�p tay �+ng bên 
c�nh �! ch� b� tôi sai b�o thêm.  B� tôi và 
khách v�a nh	m nháp trà v�a nói truy�n h�t 
s+c t��ng ��c... B�t ��u th��ng là truy�n th�i 
th� nh� Trung Nh
t Chi�n Tranh, Th� Gii 
Chi�n Tranh, r�i bình th� Kim Vân Ki�u, 
Nguy,n Khuy�n, Cao Bá Quát hay Chinh Ph� 
Ngâm. (ôi khi các c� trích d/n thi phú, �i!n 
c� trong c� v*n Trung Hoa vv... C#ng nhân 
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trong nh�ng d)p này, tôi b�t ��u yêu v*n 
ch��ngVi�t Nam và nh
n th	y s% quan h� gi�a 
V*n Ch��ng Vi�t Nam và V*n ch��ng Trung 
Hoa nên tôi nuôi m�ng �u�c h�c Hán v*n �! 
tìm hi!u thêm v� V*n ch��ng Trung Hoa. M�t 
th�i gian sau, vì �nh h��ng c�a (� Nh) Th� 
Chi�n, tôi ph�i ngh& h�c � tr��ng t&nh �! v� 
quê.  Trong d)p này, ông thày h�c c�a b� tôi 
c#ng tr� v� quê, sau nhi�u n*m �i d�y h�c xa 
�! ki�m *n.  B� tôi li�n cho tôi �i h�c ch� Hán 
vi ông thày h�c c�a b� tôi.  Tôi h�c vi c� 
���c h�n m�t n*m thì c� m	t. Tôi ph�i thú 
th
t, vì lúc �ó tôi còn nh. nên tôi ch0ng lãnh 
h�i ���c bao nhiêu ngoài ph�n tu thân và t� 
gia! 

Sang ti �	t M1, vì s% lo l�ng du nh
p vào 
cu�c s�ng mi và b
n r�n vi công vi�c sinh 
s�ng nên tôi ch0ng bao gi� ngh� còn có d)p 
dùng l�i s� h�c ch� Hán n�a, 
vì h�u h�t tài li�u k1 thu
t hay 
v*n h�c ngh� thu
t tôi ��c ��u 
b-ng Anh ng�, Pháp ng� hay 
Vi�t ng�.  (�i vi tôi, �ây có 
l$ là m�t d)p t�t �! có c� h�i 
h�c l�i ch� Hán mà tr�c �ây 
tôi h-ng ao �c.  Nh� qua 
2000 n*m l)ch s� Vi�t Nam �ã 
ch+ng minh, Trung Qu�c và 
Vi�t Nam �ã có nh�ng liên 
quan v� �)a lý, chính tr) và v*n 
hóa.  (�c bi�t h�n, Trung 
Qu�c hi�n �ang �óng m�t vai 
trò quan tr�ng trên nhi�u lãnh 
v%c trong th� k2 th+ 21 này. 
Nh�ng lý do trên khi�n tôi 
mu�n ti�p t�c h�c ch� Hán �! 
nghiên c+u tìm hi!u thêm.  (i�u phân vân là � 
tu�i trên b�y m��i, �i h�c ch� Hán có th%c t� 
không?  Tôi nh l�i khi h�c ch� Hán, sách 
Lu
n Ng� có chép l�i l�i (+c Kh�ng T� nói 
v� s% h�c t
p c�a mình nh� sau:.., L�c th
p 
nhi nh� thu
n,  Th	t th
p nhi tòng tâm s� d�c , 
b	t du c� , có ngh�a là:.,  Lúc sáu m��i tu�i, vì 
�ã nghe nhi�u, hi!u nhi�u cho nên dù có nghe 
nh�ng chuy�n trái tai c#ng ch0ng sao, và ti 
b�y m��i tu�i thì có th! làm nh�ng �i�u mình 
ham mu�n mi,n là h�p vi ��o lý.  Nh� v
y 

h�c ch� Hán, ��i vi tôi là m�t �i�u t�t (n�u 
làm ���c) song song vi nh�ng s� d�c khác. 
Trong lúc còn phân vân, có nên h�c ch� Hán 
hay không? thì anh Lê Phát Tân là b�n ��ng 
h�c vi tôi � bên Pháp, g�i �i�n tho�i th*m tôi; 
anh Tân cho bi�t anh �ang h�c ch� Hán, và 
anh th	y r	t thích thú... Chính cu�c �i�n �àm 
vi anh Tân �ã giúp tôi quy�t �)nh: hãy th� 
h�c ch� Hán m�t th�i gian xem sao, n�u 
không kham n�i thì tính chuy�n khác.  Th� r�i 
tháng sáu n*m 2002 tôi ghi danh theo h�c lp 
HánV*n c�a h�i Hán Vi�t.  

Ti �ây t��ng c#ng nên có vài l�i v� Hán 
V*n.  Lp Hán-V*n do Bác S� Hoàng Xuân 
Ch&nh ch� tr��ng vi m�c �ích b�o toàn v*n 
hóa Vi�t Nam. Lp h�c hoàn toàn mi,n phí.  
Ban Gi�ng hu	n lp HánV*n  g�m hai giáo s� 
chính: Bác S& Hoàng Xuân Ch&nh ph� trách 

d�y V*n Ngôn (hay C� V*n) 
Trung Hoa và V*n ch��ng 
Vi�t Nam, Giáo s� Tiên Sung 
K� ph� trách d�y V*n ngôn và 
B�ch Tho�i.  Ngoài ra còn cò 
nh�ng lp ph� �! giúp thêm 
cho nh�ng ng��i mi h�c.  
Bác S� Hoàng Xuân Ch&nh là 
m�t  Bác S� y khoa và là m�t 
h�c gi� uyên thâm.  Bác s� 
Ch&nh �ã t�ng d�y nhi�u n*m 
t�i (�i h�c Y Khoa Sàigon, 
Hu� và Minh (+c tr�c khi 
sang sinh s�ng t�i Hoa-K� n*m 
1990.  Bác S�  Ch&nh n*m nay 
�ã b�y m��i tám tu�i nh�ng có 
m�t trí nh siêu phàm, m�t n�p 
s�ng r	t gi�n d) và có m�t 

ch��ng trình làm vi�c �áng ph�c, t% l%c, t% 
túc, nghiên c+u biên so�n t% �i!n.  N*m 2000, 
Bác S�  Hoàng Xuân Ch&nh �ã xu	t b�n cu�n 
T� (i!n Nhân Danh, ()a Danh & Tác Ph3m 
V*n H�c Ngh� Thu
t Trung Qu�c. Quy!n T� 
�i!n này là m�t tài li�u quý giá, m� ���ng cho 
nh�ng ai mu�n tìm hi!u thêm v� nhân danh, 
�)a danh Trung Hoa trong nh�ng sách báo vi�t 
b-ng Anh, Pháp, (+c.., mà v/n gi� ���c danh 
x�ng Vi�t Nam quen thu�c.  H�n th� n�a, 
cu�n T� (i!n này còn là m�t tác ph3m v*n 
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ch��ng trong �ó có d/n ch+ng, ��i chi�u 
nguyên v*n cùng b�n d)ch thi v*n c�a các 
danh nhân kim c� ghi trong T� (i!n.  Hi�n 
nay Bác S� Ch&nh �ang hoàn ch&nh 	n b�n th+ 
hai cho cu�n T� (i!n trên.  4n b�n th+ hai 
này, theo l�i Bác S� Ch&nh s$ hoàn b) h�n, 
nhi�u tài li�u h�n và d% trù s$ xu	t b�n vào 
n*m 2005.  Giáo s� Tiên Sung K�, r	t thông 
th�o v� ngôn ng� và v*n hoá Trung Hoa; ông 
chuyên nghiên c+u v� các v	n �� Kinh t�, 
Chính tr) và th�i s% c�a Trung Hoa.  Giáo s� 
Tiên Sung K� �ã vi�t nhi�u �� tài v� Trung 
Hoa �*ng t�i trên báo chí Vi�t ng�.  Hi�n nay 
Giáo s� K� �ang c�ng tác vi báo Con Ong và 
m�t s� báo khác xu	t b�n t�i Hoa K�.  

Ai �ã h�c ch� Hán c#ng ��u nh
n th	y, 
ch� Hán là m�t  th+ ch�  khó h�c: Khó nh vì 
có quá nhi�u ch� (�i�u này l�i càng quan tr�ng 
��i vi nh�ng ng��i ln tu�i th��ng b) d, 
quên); cách c	u t�o ch�  không theo m/u t% 
La-Tinh nên khó nh
n m�t ch� vì có nh�ng 
ch� r	t nhi�u nét; khó phân bi�t vì có nhi�u 
ch� vi�t g�n gi�ng nhau; vì nhi�u nét nên khi 
vi�t th��ng b) b. sót.  Tuy v
y, vi ph��ng 
pháp ti�m ti�n, h�c t�ng ch� m�t, t� d, ti 
khó, nh	t là ch)u khó t
p ��c, t
p vi�t và 
th��ng xuyên h�c t
p thì s$ kh�c ph�c ���c 
nh�ng khó kh*n trên.  (i�u may m�n là hi�n 
nay chúng ta �ang � th� k2 21, th� k2 c�a Tin 
T+c (information), nên trên m�ng l�i 
(internet) có nhi�u nhu li�u giúp cho vi�c tra 
c+u và d�y ch� Hán theo ph��ng pháp t% h�c. 
M�t khác, sách Hán/Vi�t  khá ��y �� nên vi�c 
h�c ch� Hán c#ng d, dàng h�n.   

Khi h�c, tôi �ã dùng các ph��ng ti�n s n 
có �! h�c t
p nên tôi th	y vi�c h�c c#ng có th! 
kham n�i và c�m th	y th�i gian �i r	t mau.  
(+c Kh�ng T� c#ng �ã nói: Hoc nhi th�i t
p 
chi, b	t di�c duy�t h�!  ngh�a là h�c mà luôn 
luôn t
p d��t thì �ó ch0ng ph�i là m�t ni�m 
vui hay sao?   Qu� v
y, m�c d�u b
n r�n, tôi 
luôn c�m th	y m�t ni�m vui trong vi�c h�c 
t
p.  Sau g�n hai n*m h�c ch� Hán, nh� vào s% 
ch& d/n t
n tâm c�a ban gi�ng hu	n, và s% 
chuyên c�n, tôi t�m �ã có th!:  

- (�c ���c m�t s� sách, báo, ti!u thuy�t 
Trung Hoa,  

- (�c ���c nguyên b�n Hán V*n Chinh 
Ph� Ngâm c�a thi s� (�ng Tr�n Côn, cùng 
nh�ng thi ph3m khác c�a m�t s� danh nhân 
kim c�;  tôi t% bi�t s% hi!u bi�t còn nông c�n 
vì ch�a th	u tri�t ���c ng� pháp c�a ngôn ng� 
Trung Hoa, song �ã l	y làm thích thú..!  

Khi � b
c trung h�c tôi r	t thích Vi�t v*n, 
song c#ng nh� các h�c sinh khác, tôi ch& bi�t 
Chinh Ph� Ngâm qua b�n di,n nôm song th	t 
l�c bát c�a bà (oàn Th) (i!m c#ng nh� ch& 
bi�t b�n d)ch Tì Bà Hành cu� Phan Huy V)nh.  
Nay nhân h�c lp Hán/Vi�t v*n tôi ���c ��c 
nguyên b�n Chinh Ph� Ngâm th! tr��ng �o�n 
cú c�a th�i s� (�ng Tr�n Côn, song song vi 
b�n di,n nôm c�a bà (oàn Th) (i!m, tôi mi 
th	y giá tr) tuy�t v�i c�a nguyên tác và thiên 
tài c�a tác gi� (�ng Tr�n Côn, �úng nh� các v) 
h�c gi� ti�n b�i ca t�ng: B�n di,n nôm r	t hay 
song v/n ch�a di,n t� ���c h�t ý cu� nguyên 
tác.  

(! k�t lu
n, tôi có nh
n xét nh� sau: S% 
ti�n tri!n c�a Khoa h�c, �ã nâng tu�i th� c�a 
con ng��i lên r	t cao, không ph�i ch& ti m+c 
b�y m��i, tám m��i hay chín m��i mà còn có 
th! xa h�n n�a. Nói m�t cách khác, �! ti�p t�c 
vui s�ng, di d��ng tu�i già, chúng ta nên có 
m�t ch��ng trình hành ��ng thích h�p vi ý 
mu�n c�a chúng ta.  (i�u c�n là hành ��ng 
ph�i t�o ���c s% cân b-ng gi�a m�t thân th! 
kho" m�nh và m�t tinh th�n minh m/n, và n�u 
có th!, h�u ích.  Bi�t bao nhiêu danh nhân �ã 
n�i danh � tu�i cao niên.  (ây là m�t m/u 
ng��i th	t th
p:  Bác S� Hoàng Xuân Ch&nh, 
b�y m��i tám tu�i, chi�u chi�u �3y xe l*n cho 
ng��i v� t
t nguy�n �i hóng mát, nh�ng v/n 
h*ng say biên so�n T� (i!n và còn hy sinh 
�em cái s� h�c ra ch& d�y ng��i khác vi m�c 
�ích duy nh	t là �! b�o toàn v*n hóa dân t�c, 
cuôc s�ng nh� th� th
t cao quý bi�t bao! 

 
Mùa Xuân n�m 2004 
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