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Thứ Bảy, ngày 8 tháng 11 năm 2014 tại Nhà Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn (308 

Hillwood Avenue, Falls Church, Virginia) đã có buổi Họp Mặt Book Club (tức Câu 

Lạc Bộ Sách Nhà Việt Nam) từ 3 giờ chiều. Đây là sinh hoạt định kỳ hàng tháng để 

những người yêu sách và yêu tiếng Việt gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi những tâm tình 

và ưu tư về sách vở và bảo tồn tiếng Việt. Buổi họp mặt Book Club kỳ 8 này đặc biệt 

dành để giới thiệu bộ sách “Danh Nhân Trong Lịch Sử I & II” của Phạm Văn Tuấn. 

Tác giả - một cư dân Virginia, tuy là một giáo sư Toán nhưng từ lâu vẫn miệt mài với 

chữ nghĩa và đã có ba bộ sách (*) được xuất bản. 

Trước khi đi vào phần giới thiệu sách, bà Lê Thị Nhị đại diện Nhà Việt Nam gửi 

tới ông Ngụy Vũ của Đài phát thanh NVR một tấm chi phiếu (tượng trưng) với số tiền 

$3,000 Mỹ kim để nhờ trao lại tổ chức VOICE. (Được biết số tiền thực tế mà Nhà 

Việt Nam đã quyên góp được sau hai bữa cơm đầu tháng 11 và cuộc gây quỹ đến hết 

ngày 15-11-2014, là $4,427 Mỹ kim). Chương trình gây quỹ này đã được đông đảo 

thân hữu cùng bà con vùng thủ đô ủng hộ, với mục đích giúp đỡ hơn 100 đồng bào tỵ 

nạn sau nhiều năm sống lây lất ở Thái Lan vừa bắt đầu được qua định cư tại Canada 

nhờ sự vận động của VOICE. 

Tiếp đó, các hội viên và thân hữu Book Club theo dõi phần giới thiệu bộ sách mới 

của ông Phạm Văn Tuấn, qua sự trình bày của ông Ngô Tằng Giao và ông Nguyễn 

Ngọc Bích. 

Ông Tâm Minh Ngô Tằng Giao - một luật sư của Sài Gòn trước 1975, từng biên 

dịch nhiều kinh sách Phật giáo, và cũng chính là người đã phụ trách việc lay-out bộ 

sách “Danh Nhân Trong Lịch Sử I & II” - giới thiệu về tác giả. Vốn là một người bạn 

quen biết lâu năm, ông Giao nói rằng đừng thấy “thầy Tuấn” dạy Toán mà nghĩ “thầy 

ấy” là người khô khan, mà thật ra đó là một tâm hồn rất lãng mạn. Hồi còn ở Việt 

Nam, ông Tuấn từng là giáo sư nhiếp ảnh của Hội Việt Mỹ ở Cần Thơ, hơn thế, ông 

còn là sinh viên vĩ cầm Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn và Phân Khoa Âm Nhạc 

Đại Học Ohio, Hoa Kỳ. Nhờ tác giả có kiến thức về cả khoa học lẫn nghệ thuật nên bộ 

sách có sự chọn lọc những danh nhân thế giới theo một cái nhìn rộng rãi và đa dạng. 

Ông Nguyễn Ngọc Bích - một giáo sư có nhiều đóng góp cho nền văn hóa của 

người Việt hải ngoại, nguyên Giám đốc Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA), giới 

thiệu tác phẩm. Dù khiêm tốn nói rằng tác phẩm mới này của Phạm Văn Tuấn là “một 

cuốn sách khó điểm”, nhưng với kiến thức sâu rộng của một giáo sư bậc đại học Hoa 

Kỳ, ông Bích đã thu hút cử tọa với phần trình bày khúc chiết và đưa ra nhiều điều mới 

lạ. 

Trước tiên, ông Bích khen tác giả đã can đảm cho một số nhân vật tàn ác nổi tiếng 

vào hàng “danh nhân”, như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, trong khi nên gọi họ là 



những “xú nhân” thì đúng hơn. Nhưng đó có lẽ là ý định của tác giả: viết tiểu sử 

những con người ngoại khổ của nhân loại để làm một thứ gương cho người Việt 

chúng ta soi vào. Về phương diện này, tác giả không khác Plutarch, một tác giả sống ở 

đầu Công Nguyên, đã biên soạn bộ sách lẫy lừng “Bioi Parallēloi “ (“Tiểu Sử Song 

Đôi”, hay còn gọi là “Parallel Lives” trong tiếng Anh). Tại sao “song đôi”? Đó là bởi 

vì Plutarch là một người gốc Hy Lạp sang sống ở Đế quốc Roma nên ông nảy ra ý viết 

những tiểu sử so sánh giữa các nhân vật ngoại khổ của hai nền văn hóa. Trước 

Plutarch, ở Đông phương cũng có Tư Mã Thiên, tác giả bộ Sử Ký, người đầu tiên tìm 

ra - trong phần “Liệt Truyện” - cách viết tiểu sử chính xác mà không còn dựa vào 

huyền thoại như trước đó. 

Bộ sách “Danh Nhân Trong Lịch Sử I & II” rất phong phú với 21 chính trị gia 

(một số là Tổng thống Hoa Kỳ), 3 nhà thám hiểm, 1 nhà tiên tri, 4 nhà thiên văn, 8 

nhà khoa học, 22 nhà phát minh và ứng dụng khoa học, 5 đại nhạc sĩ, 11 đại họa sĩ. 

Nhìn vào danh sách ấy, có thể thấy đấy là một loại “buffet” thật phong phú với 75 

món. Bạn thích món gì là có ngay món đó! 

Ngoài ra, ông Bích còn phân tích một nét đặc biệt của bộ sách, đó là tập trung vào 

khoa học kỹ thuật - một quan tâm rất hiện đại, rất thời sự vì như chúng ta biết, hai 

ngành này gắn liền với nhau để trở thành mũi nhọn của phát triển nhân loại. Một số 

danh nhân và thành tựu điển hình: Việc chế tạo cao su của Charles Goodyear; việc 

phát minh ra động cơ dầu cặn do Rudolf  Diesel; nhà phát minh ra phim và máy ảnh 

Kodak, George Eastman; nhà tiên phong của kỹ nghệ xe hơi, Henry Ford; ông vua 

thuốc nổ Alfred Nobel; người đẻ ra thuyết tiến hóa, Charles Darwin; vị ân nhân của 

nhân loại, Louis Pasteur, đã tìm ra vi trùng, nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và 

cách chích ngừa v.v... 

Phần trình bày của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích không chỉ dừng lại ở việc giới 

thiệu tác phẩm “Danh Nhân” mà còn đưa ra hai điều đáng suy nghĩ: 

1- Tất cả tiểu sử các danh nhân từ lãnh vực khoa học tới nghệ thuật, từ chính trị 

tới quân sự, đều có thể trình bày trong một bộ sách bằng tiếng Việt. Điều đó cho thấy 

là tiếng Việt ngày hôm nay có đủ khả năng để thành một ngôn ngữ khoa học, kỹ thuật 

hiện đại, thừa sức chuyên chở những tri thức tiến bộ nhất của nhân loại. 

2- Tài liệu ghi chép về các danh nhân trong lịch sử Việt Nam rất hạn chế và thiếu 

sót. Đó có phải là do thói quen, quan niệm không cho việc ghi chép tiểu sử là quan 

trọng. Ngay cả các câu danh ngôn cũng thế, người Tây phương thường ghi nhận lại 

những lời nói hay của các danh nhân, nhưng người Việt chúng ta thì không như thế. 

Đây hẳn là một khuyết điểm cần thay đổi. 

Hai phần thuyết trình của ông Ngô Tằng Giao và ông Nguyễn Ngọc Bích đã giúp 

cho mọi người có một cái nhìn sâu lắng hơn về tác giả lẫn tác phẩm “Danh Nhân 

Trong Lịch Sử”. Như các kỳ sinh hoạt trước, buổi họp mặt Book Club kết thúc với tiệc 

trà nhẹ. Lần này, thịnh soạn hơn với các món ăn đặc biệt của chị Hồng Thủy và chị 

Hoàng Song Liêm. 



Cũng trong chương trình sinh hoạt, mọi người tham dự đều nhận được bản in trên 

giấy của nguyệt san Tin Sách số 7. [Xin mời đọc bản điện tử của Tin Sách từ số 1 đến 

7 trên trang mạng Nhà Việt Nam http://vnlac.org/?page_id=4872]. 

Họp mặt Book Club Nhà Việt Nam kỳ 8 chấm dứt lúc 6 giờ. Họp mặt kỳ 9 được 

dự trù vào ngày 6 tháng 12 năm 2014. Xin mời vào trang mạng Nhà Việt Nam 

(www.vnlac.org) để xem thêm các bài vở, hình ảnh của Book Club, hoặc liên lạc qua 

email: tiengquehuongbookclub@gmail.com . 

 

(*) Tác phẩm đã xuất bản của Phạm Văn Tuấn: 

Danh Nhân Và Sự Nghiệp, Tập I, II, III. (NXB Tân An - HTĐ, 2003). 

Khoa Học Và Thám Hiểm, (NXB Tân An - HTĐ, 2003). 

Nhà Văn Và Tác Phẩm, Tập I & II (NXB Cỏ Thơm - VA, 2014).       
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