
Giới Thiệu Tuyển Tập Huy Phương, 50 năm cầm bút 
 
Nhà văn Huy Phương vừa gửi tặng chúng tôi “Tuyển Tập Huy Phương” bao gồm những bài Tạp ghi ông ưng ý 
nhất trong quá trình 50 năm cầm bút. Sách dầy 724 trang đóng bìa cứng mà tờ báo ông cộng tác nhiều năm 
qua giới thiệu rằng Tuyển tập Huy Phương “Như Một Lời Chia Tay.” 
 
Nhà văn Huy Phương sinh năm 1937 tại cố đô Huế. Nguyên giáo sư Trường Trung học Nguyễn Hoàng, 
Quảng Trị. Tốt nghiệp Khóa 16 Sĩ quan Trừ bị Thủ Ðức và Khóa Sĩ quan Thông tin Báo chí tại Hoa Kỳ. Biên 
tập viên báo chí, phát thanh quân đội, nguyên Trưởng phòng Tâm lý chiến và Chính huấn, Trung tâm Huấn 
luyện Quang Trung. 
 
Ðịnh cư tại Hoa Kỳ năm 1990 sau 7 năm trong lao tù Việt Cộng. Tính tới đầu năm 2021, ông đã 84 tuổi. Ngoài 
tuổi đời khá cao ông lại đang mắc bệnh nan y. Với nhiều người ở vào tuổi của ông không còn làm được việc 
gì nữa, có người mắc bệnh mất trí nhớ, nói trước quên sau; có người đang sống như một thực vật trong viện 
dưỡng lão chờ ngày ra đi. Nhưng với Huy Phương, ông là một tấm gương rất lớn cho những người cao tuổi, 
nhất là những người chẳng may mang trong người chứng bệnh nan y. 
 
Ông say mê viết lách và bình thản trước căn bệnh hiểm nghèo, không tỏ ra buồn rầu, chán nản, không than 
trời trách đất. Ông luôn vui cười, sống hạnh phúc bên vợ con và mãi giữ tình bạn bè thân thiết như ngày nào. 
Dù mấy lần phải nhập viện, đã có lần vì thương ông, vợ con ông giấu chìa khóa xe, không muốn ông phải lái 
xe nữa nhưng cuối cùng cũng phải trao chìa khóa lại cho ông. Một người có ý chí phấn đấu và bản lãnh như 
Huy Phương, ông không thể ngồi yên một chỗ được.Phải chăng đó là bí kíp giúp trí óc ông vẫn còn minh mẫn 
như hồi trai trẻ, và vui vẻ sống với căn bệnh hiểm nghèo trong tuổi đã gần đất xa trời? 
 

Nhà văn Huy Phương trong một lần ra mắt sách đầu tháng Ba 
2013 tại Quận Cam. (Thanh Phong/ Viễn Đông)  
 
Từ khi quen biết nhà văn Huy Phương đến nay, chúng tôi luôn 
được ông nhớ tới mỗi lần ra mắt sách, nhờ thế trong tủ sách gia 
đình, chúng tôi có đầy đủ các tác phẩm của ông: Những người 
muôn năm cũ, Chúc thư của một người lính chết già, Nước Mỹ 
lạnh lùng, Ði lấy chồng xa, Ấm lạnh quê người, Nhìn xuống cuộc 
đời, Hạnh phúc xót xa, Quê nhà quê người, Những người thua 
trận, Ngậm ngùi tháng Tư, Quê hương khuất bóng, Nước non 
ngàn dặm, Sóng vỗ bèo trôi, Ga cuối đường tàu. 

 
Mỗi cuốn sách trên đều có hàng chục mẫu chuyện đời thường được gọi là “Tạp ghi”nhưng qua ngòi bút của 
nhà văn Huy Phương khiến người đọc dù khó tính đến đâu cũng không thể bỏ qua. Ðiều này được minh 
chứng qua rất nhiều những lời khen ngợi, phẩm bình của một số nhà văn, nhà báo, khoa học gia, giáo sư, nhà 
sử học, và cả đến một linh mục Công giáo khá nổi tiếng. 
 

 Nhà văn Phạm Tín An Ninh từ Oslo, Na Uy: “Tôi nghĩ anh là người viết tạp ghi hay nhất mà tôi đã được 
đọc. Những chuyện rất đời thường, gần gũi với mọi người. Vậy mà đến khi đọc các bài tạp ghi của anh, 
độc giả mới nhận, dễ thương và thích thú. Ðiều đặc biệt hơn, mỗi bài viết bắt người ta phải suy tư, trăn 
trở và muốn làm một điều gì đó tốt hơn, thánh thiện hơn, để cuộc đời này dễ thương và đáng sống 
hơn”. 

 

 Nhà phê bình văn học Nguyễn Mạnh Trinh: “Với Huy Phương, viết là một cách biểu lộ cái tâm nhân ái. 
Quá khứ nhắc lại chỉ để là một kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai. Từ người và việc, từ nếp sống và 
cách nghĩ, đều thấp thoáng bóng dáng của một người Việt Nam, tuy sống ở xứ người nhưng vẫn 
hướng vọng về đất nước, về nơi chốn quê hương như Huế, như Sài Gòn. Những dữ kiện của đời 
thường, đã làm cho những đoạn văn của ông có sức sống và, trong cách diễn tả trầm tĩnh đã lột tả 
được tâm tư của người cầm bút. Những hư cấu, nếu có, cũng bị làm mờ nhạt đi, để chỉ còn lại trong 
ngôn ngữ những tinh huyết và tủy xương của văn chương”. 
 



 Nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh: “Tôi đã để suốt hai ngày cuối tuần để đọc xong cuốn Ði lấy 
chồng xa. Qua những nhận xét thật sâu sắc của tác giả, đôi khi niềm thương cảm của anh cũng lây 
sang cho tôi là người đọc, để đôi khi phải buông sách xuống khi thấy xót xa mà nghĩ đến thân phận 
con người còn phải sống dưới một chế độ phi nhân…” 
 

 Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh: “Dương Nguyệt Ánh rất thích đọc những bài tạp ghi của Huy 
Phương, vừa đọc vừa yêu mến cái tài của anh, là có thể dùng một văn phong giản dị, trong sáng để 
chuyên chở những tư tưởng và nhận xét rất sâu sắc, không giản dị chút nào…”. 

  
Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại: “Nhiều người viết văn hay, nhiều người làm chính trị giỏi nhưng tôi chỉ phục 
nhứt là những người có riêng một lập trường mà ai cũng thấy rõ qua bài viết. Anh Huy Phương thật sự 
dùng văn chương để tả một giai đoạn lịch sử và tự nó đưa anh đến một vị trí hết sức đặc biệt trong lịch 
sử”. 

 
Tuyển Tập Huy Phương được đóng bìa cứng, dầy 724 trang, giá $40. Liên lạc 
mua sách: Tel: (949) 241-0488. 
 

 Thẩm Phán Phan Quang Tuệ: “Ðề tài của Huy Phương bao trùm nhiều 
khía cạnh rất con người. Ðộc giả như tôi cảm thấy có một sự gần gũi giữa 
người viết với mình. Các bài của Huy Phương nằm trong thực đơn của 
buổi sáng và sẽ khiến cho ngày dài trước mặt có ý nghĩa hơn”. 

 

 Linh mục Joseph Nguyễn Thái: “Tôi cũng gặp được cái tâm của Huy 
Phương, cho nên ở góc độ một linh mục, đứng trên tòa giảng nhiều lần, tay 
cầm cuốn Phúc Âm, nhưng một tay kia, tôi lật mở những trang sách của 
Huy Phương để nẩy ra những câu chuyện đời, minh họa cho những lời 
Ðức Giêsu nói trong Phúc Âm”. 

 
Trên đây chúng tôi chỉ nêu một số người tiêu biểu, còn rất nhiều ý kiến khác không thể nêu hết trong bài.Như 
đã nói ở trên, Tuyển Tập Huy Phương được tác giả gom lại những bài viết mà ông ưng ý nhất qua các cuốn 
Tạp ghi vừa đề cập, trong đó có những mẫu chuyện được ông chọn làm tựa cho cuốn sách như Nước Mỹ 
lạnh lùng, Ði lấy chồng xa, Ấm lạnh quê người, Hạnh phúc xót xa, Quê nhà quê người, Quê hương khuất bóng 
v…v… 
 
Khác với các cuốn sách của ông đã xuất bản, lần này Tuyển Tập Huy Phương được đóng bìa cứng trang 
trọng, dầy 724 trang do nhà xuất bản Nam Việt ấn hành. 
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