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Giáo sư Nguyễn Khuê, sinh năm 1935 tại làng Dương Nỗ huyện Phú Vang tỉnh Thừa
Thiên. Thuở nhỏ học ở trường Quốc học, tốt nghiệp năm 1959. Năm 1966 tốt nghiệp Cử
nhân giáo khoa Việt Hán, Trường Đại học Văn Khoa, Sài Gòn. Năm 1969 nhận bằng Thạc
sĩ văn chương Việt Hán. Năm 1973 học xong năm thứ nhất Tiến sĩ chuyên khoa Hán văn
năm 1973, ở Đại học Văn Khoa, Sài Gòn. Từng làm giáo viên các trường trung học tại Sài
Gòn như trường Trung học Quốc gia Nghĩa tử, trường Nữ Trung học Trưng Vương. Từ năm
1969 đến 1975 là Giảng sư trường Đại học Văn khoa Sài Gòn; Giảng sư thỉnh giảng trường
Đại học Văn khoa Cần Thơ, viện Đại học Vạn Hạnh Sài Gòn. Từ 1975 đến 1989 là cán bộ
giảng dạy bộ môn Hán Nôm khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh,
Trưởng bộ môn Hán Nôm khoa Ngữ văn và Báo chí trường (nay là khoa Văn học và Ngôn 
ngữ) Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ chí Minh.
Ông nghỉ hưu năm 1997, hiện đang sống ở TP.Hồ Chí Minh.

  

  
  

Những sách đã xuất bản:

  

Biên dịch: Nguyễn Trãi toàn tập tân biên (biên dịch chung), trung tâm Nghiên cứu Quốc học,
Nxb. Văn học, Hà Nội, tập 1: 1999, tập 2 và 3: 2000; Giảng giải văn phạm Hán văn, Nxb. Trẻ,
TP. Hồ Chí Minh, 2003; Sơ lược tiểu sử và ảnh tượng chư Tổ Thiên Thai tông (biên dịch chung),
Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2005; Phật học Trung đẳng, tập 1 (Lịch sử Phật giáo Ấn Độ): Nxb.
Phương Đông, 2007; tập 2 (Lịch sử Phật giáo Trung Quốc): Nxb. Phương Đông, 2008; Tùy
Dượng Đế diễm sử, Tề Đông Dã Nhân sáng tác, Nguyễn Khuê dịch, NXB. Phương Đông,
TP.HCM, 2010.

  

Biên khảo: Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách
văn hóa, Sài Gòn, 1970; Tự học Hán văn, Nxb. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1973; Chân dung Hồ Biểu
Chánh, Nxb. Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974; Sài Gòn-Gia Định qua thơ văn xưa (soạn chung),
Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1987; Những vấn đề cơ bản của chữ Nôm, trường Đại học Tổng hợp TP.
Hồ Chí Minh, 1987; Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
1991; Ba mươi năm cầm bút, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2004; Văn học Hán Nôm ở Gia Định –
Sài Gòn của Nguyễn Khuê và Cao Tự Thanh biên soạn, NXB. Văn hóa Văn nghệ, TP.HCM,
2011; Khổng Tử - chân dung, học thuyết và môn sinh, Nguyễn Khuê biên soạn, NXB. Phương
Đông, 2012; Luận lý học Phật giáo, NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2013…

  

Sáng tác: Hương trời xa bay (thơ), Nxb. Văn nghệ, Tp. Hồ Chí Minh, 1998; Cõi trăm năm (thơ),
Nxb. Văn nghệ, TP. Hồ Chí Minh, 2002; Trăm năm là cuộc lãng du (thơ), Nxb. Văn nghệ, TP.
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Hồ Chí Minh, 2005.

  

Một đời dạy học - “dạy người không mỏi”, ông dễ có đến hàng nghìn học trò. Có người thành
danh trong học thuật, kinh doanh, nghệ thuật, chính trị; có rất nhiều người là tu sĩ Phật giáo rồi
trở thành những tăng ni đức độ hoặc học giả Phật giáo uyên thâm; có nhiều người sống cuộc
sống bình thường, thầm lặng, làm người chồng người vợ tốt, người làm cha mẹ đức hạnh…Mọi
người đều kính trọng ông, nhớ ơn ông, coi ông như một người thầy mẫu mực. Những người học
trò tiếp tục đi theo con đường nghiên cứu Hán Nôm, văn học cổ điển Việt Nam, Trung Quốc có
thể kể ra đây theo trí nhớ của tôi: TS. Nguyễn Ngọc Quận, PGS.TS Đoàn Lê Giang, TS. Đoàn
Ánh Loan, TS. Nguyễn Nam, TS. Trần Anh Tuấn, ThS. Nguyễn Văn Hoài, PGS. TS Nguyễn
Đình Phức, ThS. Nguyễn Đông Triều, TS. Lê Quang Trường, ThS.Vũ Xuân Bạch Dương, TS.Vũ
Thị Thanh Trâm, ThS. Phan Nguyễn Kiến Nam…ở Trường Đại học KHXH và Nhân văn –
ĐHQG TP.HCM; TS. Nguyễn Tiến Lập, TS. Phan Thu Vân, ThS. Huỳnh Văn Minh,… ở Trường
ĐH Sư phạm HCM; ThS. Bùi Thị Thuý Minh và ThS. Đặng Thị Hoa…ở Trường Đại học Cần
Thơ; ThS. Nguyễn Thanh Hoài ở Trường Đại học Đà Lạt…
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     2. HỌC GIẢ NGUYỄN KHUÊ  Sự nghiệp dịch thuật và nghiên cứu của ông thật đồ sộ.  Về dịch thuật, ông dịch thuật chủ yếu là từ Hán văn. Có 4 lĩnh vực ông quan tâm dịch thuật:  Một là ngữ pháp Hán văn, đó là công trình Giảng giải văn phạm Hán văn, Hứa Thế Anh biênsoạn, Nguyễn Khuê dịch, Nxb. Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2003. Công trình này ông dịch đã lâu,vốn là tài liệu dùng để giảng dạy, nhưng rất có ích cho những người học chữ Hán, nên đã đượcxuất bản.  Lĩnh vực thứ hai là văn học học cổ điển Việt Nam, tiêu biểu là bộ Nguyễn Trãi toàn tập tânbiên (biên dịch chung), trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Nxb. Văn học, Hà Nội, tập 1: 1999,tập 2 và 3: 2000. Đây là công trình công phu, dày dặn nhất, và dễ tra cứu nhất về thơ vănNguyễn Trãi, vì có nguyên tác Hán Nôm kèm theo.  Lĩnh vực thứ ba là Phật học. Ông có 2 công trình về lĩnh vực này là: Sơ lược tiểu sử và ảnhtượng chư Tổ Thiên Thai tông (biên dịch chung), Nxb. Tôn giáo, Hà Nội, 2005; Phật học Trungđẳng,  Thiện Nhân biên soạn, tập 1 (Lịch sử Phật giáo Ấn Độ): Nxb. Phương Đông, 2007; tập 2(Lịch sử Phật giáo Trung Quốc): Nxb. Phương Đông, 2008.  Lĩnh vực thứ tư là tiểu thuyết. Đây là lĩnh vực thể hiện rõ nhất ngòi bút dịch thuật tài hoa  củaông. Cho đến nay ông mới dịch có một bộ, đó là Tùy Dượng Đế diễm sử (Tề Đông Dã Nhânsáng tác, NXB. Phương Đông, TP.HCM, 2010), nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Xin đi sâu mộtchút vào tập tiểu thuyết này.  Tùy Dượng Đế diễm sử (cũng có thể đọc là Tùy Dạng Đế) của Tề Đông Dã Nhân là một bộ tiểuthuyết cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc thời Minh Thanh cùng với những Tam Quốc diễn nghĩa,Thủy hử, Hồng lâu mộng, Tùy Đường diễn nghĩa…Trong khi ở Việt Nam những bộ tiểu thuyết kểtrên cùng với hàng trăm bộ tiểu thuyết khác đã được dịch ra tiếng Việt qua ngòi bút dịch thuậtcủa Nguyễn Chánh Sắt, Lương Khắc Ninh, Trần Phong Sắc, Nguyễn An Khương, Phan KếBính, Bùi Kỷ… thì không hiểu vì lý do gì mà Tùy Dượng Đế diễm sử lại chưa hề được dịch. TùyDượng Đế diễm sử là tiểu thuyết lịch sử kể về cuộc đời của một ông vua “phong lưu thiên cổ”:Tùy Dượng Đế - hoàng đế thứ hai của nhà Tùy (581-618), con trai của Tùy Văn Đế (người cócông chấm dứt thời Nam Bắc triều, thống nhất Trung Hoa).  Dưới vẻ ngoài là người cần kiệm, ham sách vở, biết hiếu kính, Dượng Đế đã che giấu được conngười thực của mình - một kẻ bất nhân, bất hiếu, hám quyền và háo sắc. Y giết cha, giết anh đểgiành ngôi báu, tư thông với cung phi của vua cha khi cha mình còn đang nằm trên giườngbệnh. Khi đã lên đến đỉnh cao của quyền lực, Tùy Dượng Đế ra tay sát hại công thần, dùng bọngian nịnh, vắt kiệt sức dân để phục vụ cho cuộc sống xa hoa, phung phí của kho mà đắm chìmtrong tửu sắc…Kết cục cuộc đời Tùy Dượng Đế là một sự “quả báo nhãn tiền”: y bị giết bởichính bề tôi của mình.  Câu chuyện về Tùy Dượng Đế là tấm gương chung cho những ai đang nắm quyền lực hiểu rằng:“Phồn hoa không phải là cảnh thụ hưởng được mãi, quốc gia chẳng phải là chốn hành lạc”(tr.35). Trước nay người đọc đã khá quen thuộc với “chính sử”, “dã sử”, “ngoại sử”…nhưngdường như chưa quen với “diễm sử”. Diễm sử như cách giải thích của chính tác giả là câuchuyện “kỳ diễm”: “Dượng Đế là ông vua phong lưu thiên cổ, nhất cử nhất động của ông, khôngviệc gì mà không vui tai vui mắt, được người ta cho là kỳ diễm, nên gọi sách này là diễm sử”(Phàm lệ, tr.20). Mặc dù nói vậy, diễm sử thực chất là tiểu thuyết lịch sử có tính chất “diễmtình”, “sắc tình”.  Cuốn tiểu thuyết này từng bị xếp vào loại “cấm hủy tiểu thuyết” cùng với những Kim Bình Mai,Tiễn Đăng tân thoại, Thủy hử, Hồng lâu mộng…, nhưng nó vẫn sống, vẫn được yêu thích, lưutruyền và ảnh hưởng rất lớn đến văn học đời sau. Trịnh Chấn Đạt nhà phê bình đời Thanh từngchỉ ra: “Hơn nửa đầu bộ Tùy Đường diễn nghĩa chịu ảnh hưởng kết cấu và cách miêu tả củaTùy Dượng Đế diễm sử và Hồng lâu mộng. Cũng nhờ có sự khai mở, định hình của Diễm sử màcó được bộ đại trước tác này”. Bộ sách được dịch một cách trau chuốt, đọc hấp dẫn từ đầu đếncuối. Hàng trăm bài thơ từ bài từ được dịch một cách công phu và trang nhã. Bộ sách thực sự làmột món quà tinh thần bổ ích, lý thú cho người đọc. Riêng đối với dịch giả, bộ sách này còngắn với một tâm sự riêng với GS. Bửu Cầm – vị “ân sư” của ông: gần 40 năm trước ông đượcGS. Bửu Cầm tặng cho bộ sách này, ông thầm hứa là sẽ dịch, nhưng rồi bận rộn công việc,cho đến khi GS. Bửu Cầm già yếu rồi ông mới dịch xong, và đến nay GS. Bửu Cầm đã từ trầnrồi bộ sách mới ra mắt công chúng. Một cuốn sách mà đi gần hết một cuộc đời!  Về nghiên cứu, có 4 lĩnh vực nghiên cứu mà ông quan tâm và có đóng góp:  Thứ nhất là chữ Hán, chữ Nôm, đó là các sách: Tự học Hán văn, Nxb. Lửa Thiêng, Sài Gòn,1973; Những vấn đề cơ bản của chữ Nôm, trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 1987.Đây là sách dành cho người học chữ Hán và chữ Nôm. Sách được trình bày mạch lạc, dễ hiểu,nhiều người học qua sách này đã nắm được những kiến thức cơ bản về chữ Hán và chữ Nôm đểdùng vào công việc của mình cũng như học lên cao hơn.  Lĩnh vực thứ hai là văn học cổ điển Việt Nam. Đó là các công trình: Tâm trạng Tương Anquận vương qua thi ca của ông, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, 1970; SàiGòn-Gia Định qua thơ văn xưa (soạn chung), Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1987; Nguyễn BỉnhKhiêm qua Bạch Vân am thi tập, Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1991; Ba mươi năm cầm bút, Nxb. Trẻ,TP. Hồ Chí Minh, 2004; Văn học Hán Nôm ở Gia Định – Sài Gòn của Nguyễn Khuê và Cao TựThanh biên soạn, NXB. Văn hóa Văn nghệ, TP.HCM, 2011.  Những công trình được học giới đánh giá rất cao về tính công phu, mới mẻ và mang đậm phongcách học thuật của ông nhất là hai công trình về Tương An quận vương và Nguyễn Bỉnh Khiêm.Xin đi sâu một chút về hai công trình này.  Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông được  Phủ Quốc vụ khanh đặc trách vănhóa xuất bản năm 1970. Công trình này có lẽ là luận văn thạc sĩ của ông bảo vệ ở Đại học Vănkhoa Sài Gòn một năm trước. Công trình giới thiệu một trong ba  gương mặt thi ca hoàng tộcHuế: Tương An quận vương Miên Bửu, hoàng tử con trai vua Minh Mạng mà 2 người kia là:Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Tuy Lý Vương Miên Trinh. Công trình đã nghiên cứu một cáchtoàn diện về thời đại, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, tư tưởng, tình cảm, vị trí của Tương Antrong văn học sử. Tất cả đều rõ ràng, khúc chiết, mạch lạc, thấu đáo. Cho đến nay đây vẫn làcông trình nghiên cứu về Tương An quận vương đầy đủ nhất, rõ ràng nhất. Mặc dù tính chấtgiáo khoa, trường quy còn khá rõ nơi công trình này, nhưng nó vẫn cho thấy chất tài hoa trongviệc dịch thơ của tác giả. Ông dịch thơ khá hoạt, tự nhiên mà chính xác. Đọc thử một bài ngẫunhiên dở ra:  Nhàn ngâmPhù trần đã chán cảnh lâu đài, Hồn mộng đem nương chốn cửa sài.Bên đá chim bay, hồng quyện gió, Dưới hiên mai ngắm, bướm theo người. Vài hàng trước gió, hoa cười đón, Mấy gợn làn ao, nguyệt nhíu mày.Mỗi bận đến chùa lòng chỉ niệm, Cầu cho thánh thọ được ngàn đời.  (sđd, tr.141)  Thơ thất ngôn bát cú Đường luật mà dịch chỉnh về thể mà tự nhiên về ngôn ngữ như vậy quảkhông dễ. Công trình này đã được NXB. Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh tái bản năm 2005.  Công trình Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập (Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1991) là mộtcông trình mà ông dành nhiều tâm huyết và có đóng góp quan trọng về học thuật.  Mặc dù Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhân vật lịch sử, nhà tư tưởng, nhà thơ lớn, nhưng từ trước đếnthập niên 1990 mới chỉ có vài cuốn lịch sử văn học và công trình chuyên biệt về ông như:Tuyết Giang phu tử của Chu Thiên (Đại la XB, Hà Nội, 1945), Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà thơ triếtlý của Lê Trọng Khanh, Lê Anh Trà (NXB. Văn hóa, Hà Nội, 1967), Thơ văn Nguyễn BỉnhKhiêm của Đinh Gia Khánh, Hồ Như Sơn, Bùi Duy Tân (NXB. Văn học, Hà Nội,  1983)… Trongkhi đó Nguyễn Bỉnh Khiêm còn có hàng ngàn bài thơ chữ Hán trong Bạch Vân Am thi tập bêncạnh gần hai trăm bài thơ chữ Nôm. Công trình Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tậpcủa nhà nghiên cứu Nguyễn Khuê đã đi vào nghiên cứu sâu về Nguyễn Bình Khiêm và phiêndịch 100 bài thơ chữ Hán mới của ông. Công trình đã giới thiệu một cách đầy đủ về hoàn cảnhlịch sừ thời Nguyễn Bỉnh Khiêm và thân thế, sự nghiệp, các văn bản tác phẩm của ông. Tiếptheo là giới thiệu Nguyễn Bỉnh Khiêm qua Bạch Vân am thi tập về các phương diện: tình cảm,tư tưởng, giá trị nội dung và nghệ thuật. Cuối cùng là vị trí và ảnh hưởng của Nguyễn BỉnhKhiêm. Các chương mục đều được triển khai mạch lạc, chi tiết. Tôi đặc biệt thích thú chương nóivề tư tưởng của Nguyễn Bỉnh Khiêm, vì tác giả công trình đã lý giải một cách rõ ràng, thuyếtphục những điểm đặc sắc và tầm vóc của một nhà tư tưởng lớn nhất nước ta vào thế kỷ XVI.  Lĩnh vực thứ ba là văn học quốc ngữ Nam Bộ, đó là cuốn Chân dung Hồ Biểu Chánh, Nxb.Lửa Thiêng, Sài Gòn, 1974. Đây là công trình duy nhất về văn học Quốc ngữ Nam Kỳ mà ôngtheo đuổi. Dẫu văn học Quốc ngữ là nghề tay trái của ông, nhưng nhờ ông vẫn giữ được phongcách nghiêm cần, trọng tư liệu của một nhà nghiên cứu Hán Nôm nên công trình được độc giảvà giới nghiên cứu đón nhận một cách nồng nhiệt. Gần như ai nghiên cứu về văn học Quốc ngữNam Bộ trước kia hay hiện nay cũng đều phải tham khảo tập sách này. Năm 1998 công trìnhnày đã được NXB. Thành phố Hồ Chí Minh tái bản, điều ấy cho thấy nhu cầu của độc giả vềquyển sách này khá lớn. Lĩnh vực thứ tư là Nho giáo mà công trình tiêu biểu nhất là Khổng Tử - chân dung, học thuyết vàmôn sinh (NXB. Phương Đông, 2012). Xin giới thiệu sâu một chút về công trình này.  Trước nay đã có một số công trình dịch và viết về Khổng Tử: hoặc người ta đi vào một số khíacạnh tư tưởng của Khổng Tử, hoặc kể chuyện về cuộc đời Khổng Tử, trong đó có khá nhiềucuốn thêu dệt, tiểu thuyết hóa nhân vật Khổng Tử làm cho nhân vật ấy khác rất xa so với sựthực. Công trình Khổng Tử - chân dung, học thuyết và môn sinh của nhà nghiên cứu NguyễnKhuê ra đời nhằm khắc phục những khiếm khuyết ấy. Như đã nói rõ ở nhan đề, nội dung côngtrình chia ra thành 3 phần:  Phần 1: Chân dung Khổng Tử. Trong phần này, công trình giới thiệu Thời Xuân Thu và hoàncảnh chính trị của nước Lỗ, Truyện Khổng Tử, Nhân cách của Khổng Tử, Nhà giáo dục KhổngTử.  Phần 2: Học thuyết Khổng Tử. Phần này nghiên cứu kỹ về các khái niệm Nhân, Trung thứ,Hiếu, Lễ, Quân tử, Đức trị, Chính danh, Quỷ thần, Trời, Mệnh trời, Đạo.  Phần 3: Môn sinh của Khổng Tử. Trong phần này có giới thiệu lược truyện các môn sinh củaKhổng Tử.  Công trình dựa trên những tư liệu mới nhất nghiên cứu Khổng Tử của các học giả Trung Quốc,Đài Loan, Anh, Mỹ. Đọc công trình chúng ta có thể thấy vô số những thông tin và luận điểmmới: Khổng Tử không hề san định Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Nhạc, ông cũng không hềsoạn Kinh Dịch, kể cả phần “Hệ từ”. Gần như tất cả các chi tiết, các khái niệm liên quan đếnKhổng Tử đều được khảo sát, minh định lại. Công trình có độ tin cậy rất cao, có thể nói côngtrình này thực sự đã cắm một dấu mốc trên con đường nghiên cứu về Khổng Tử cũng như họcthuyết của ông.  Nghiên cứu Hán Nôm là lĩnh vực ông dồn nhiều công sức và có nhiều đóng góp quan trọng.Phong cách nghiên cứu của ông là nghiêm cẩn, khoa học và trọng tư liệu. Các vấn đề mà ôngtrình bày bao giờ cũng tường tận, ngọn ngành, rõ ràng, khúc chiết. Những nghiên cứu và biêndịch của ông về Khổng Tử, Phật giáo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tương An QuậnVương, Hồ Biểu Chánh… là những đóng góp quan trọng của ông với học thuật nước nhà, sẽ tồntại mãi với thời gian.      
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  3. NHÀ THƠ NGUYỄN KHUÊ  Trăm năm hương xa bay (Đọc ba thi tập của nhà thơ-nhà giáo Nguyễn Khuê)  Những ai đã từng tiếp xúc với giáo sư Nguyễn Khuê ngoài đời, những sinh viên từng học ôngđều có cảm giác ông là người rất nghiêm túc, nghiêm khắc, thậm chí là khô khan. Nhưng ít aibiết ông lại có một hồn thơ vô cùng tinh tế và sâu sắc. Ở vào cái tuổi “tai mới nghe đã thấu hết lẽđời”(1) ông bất ngờ cho ra mắt tập thơ đầu tiên: Hương trời xa bay (NXB. Văn nghệ, TP. Hồ ChíMinh, 1998). Bốn năm sau ông cho ra tiếp  tập thứ hai: Cõi trăm năm (NXB. Văn nghệ, TP. HồChí Minh, 2002), ba năm sau có tập thơ nữa: Trăm năm là cuộc lãng du (NXB. Văn nghệ, TP.Hồ Chí Minh, 2005). Cả ba tập thơ tập nào cũng dày dặn: tập đầu 58 bài, tập thứ hai 56 bài, tậpthứ ba 47 bài, tổng cộng 161 bài thơ. Có lẽ ba tập thơ này đã được làm trong thời gian dài, vìông đã làm thơ và đăng thơ từ thời còn đi học, nhưng đọc cả ba tập người ta vẫn thấy có mộtgiọng thơ chung, một hồn thơ nhất quán, dù kỹ thuật và suy tư có sự thay đổi theo thời gian.  Thơ ông hé mở đời sống tâm hồn ông, thầm thì một tiếng nói khác mà ông ít có dịp bày tỏ ởngoài đời hay trong các công trình nghiên cứu - đúng như nhà phê bình Huỳnh Như Phương đãnhận xét: “Thơ (ông) hiện ra như tiếng nói bổ sung cho những gì người thầy giáo chưa bày tỏ hếttrên bục giảng cũng như nhà nghiên cứu chưa thể hiện hết trong trang sách” (2).  Quê hương xứ Huế là một ám ảnh không nguôi trong thơ ông. Huế là một chủ đề lớn trong thơmà biết bao thi sĩ cổ kim đã từng viết, nhưng Huế trong thơ ông cũng có nét riêng. Đó là Huếcủa tuổi hoa niên với trường Quốc học, với những tà áo dài trắng thướt tha làm ngơ ngẩn đôi mắthọc trò, Huế với sông Hương, làng cổ, chùa chiền, lăng tẩm… – Huế của quá vãng, cổ kính vàhư ảo là cách cảm nhận riêng của Nguyễn Khuê.  Đứng đây mà nhớ mông lung,   Tràng Tiền, Bạch Hổ xuôi dòng Hương Giang Còn đâu nữa chuyến đò ngang Nữ sinh Đồng Khánh tan trường qua sông Thuyền ai chầm chậm xuôi dòng Nào câu mái đẩy “ai trông ai chờ”? Văn Lâu, Thương Bạc ngẩn ngơ Phế hưng mấy độ hững hờ đứng trông. (Bên bờ sông Hương)  Quê hương cũng thường gắn với hình ảnh người mẹ. Ông có ba bài thơ viết về mẹ, bài nào đọccũng cảm động: người mẹ phút lâm chung, người mẹ qua nỗi nhớ từ bông hồng cài áo, từ điệuru Huế. Tôi thích nhất bài thứ ba, bài thơ lục bát rất có hồn, vì dường như người mẹ Việt gắn liềnvới hồn của thể thơ ấy. Điệu ru Huế gợi lên nỗi nhớ mẹ, nhớ hình ảnh người mẹ tảo tần ngàynào…  Mẹ giờ bóng xế trăng luNhư ve mùa hạ sang thu héo mònCội giàNăm tháng chon vonChảy xuôi nước mắt thương con một đời.  (Nghe điệu ru Huế nhớ mẹ)  Người mẹ - xác ve, vừa gầy gò vừa ngắn ngủi vô thường. Chảy xuôi nước mắt - câu thành ngữnhư lời bi ca thân phận, lại như lời tự trách. Tôi rất thích từ “chon von”, rất dân gian mà tôi mớinghe được lần đầu tiên từ ông – trong thơ.  Thơ cũng hé mở cho người ta chuyện tình cảm động của ông. Bình thường ông chẳng bao giờnói đến chuyện ấy, cũng chẳng ai dám hỏi, mà hỏi chẳng để làm gì. Nhưng trên đời lại có thơ,thơ trào ra từ những tình cảm không thể giấu kín, thơ chia sẻ nỗi nhớ thương và xót xa, niềm vuivà khổ đau từ người này sang người kia, từ đời này sang người khác. Nhan đề hàng loạt bài thơcủa ông: Một cuộc tình, Giọt ngọc, Tiễn đưa, Chờ nhau, Bâng khuâng chiều, Mây nước, Nhớthuở ban đầu, Còn chi nữa… gợi cho người ta tình yêu sâu sắc: có thể là một cuộc tình trămnăm mà người hiểu hoàn cảnh của ông đều biết - có đến gần 20 năm trời ông đã thủy chung vớihiền thê tồn tại trong đời sống thực vật; có thể là một tình yêu lỡ hẹn trong đời, tình yêu một thờitrai trẻ - của ông và cũng có thể của một người nào đó…  Chừng như thề hẹn kiếp nàoGiữa mù sương động Bích Đào gặp nhauĐắm say quên chuyện biển dâuYêu nhau như mới lần đầu biết yêuTưởng rằng yêu đến xế chiềuVô thường thêm một lần yêu vô thườngGiờ đây mỗi kẻ một đườngCuộc tình nhìn lại muôn vàn xót xaTỉnh mơ ta chợt thấy taTàn cuộc tìnhChợt nhận ra người đã yêu.  (Một cuộc tình)  Thơ ông còn là nơi bộc lộ những suy nghĩ của ông về sách vở, về Phật pháp, về lịch sử, vềcuộc sống... Ông có nhiều thơ theo dạng vịnh sử, vịnh cổ tích với nhiều ý tưởng độc đáo. Tuynhiên nhiều nhất trong thơ ông là những bài thơ suy tư, triết lý về cuộc đời mình. Ông nói vềhoa: hồng mai, bạch mai, hoa sen, hoa súng; ông nói về trời đất: giọt sương, sóng biển, dòngnước, sao trời; ông nói về mùa: xuân hạ thu đông; ông nói về đồ vật: điếu thuốc, quyển lịch,canh bạc, bàn tay trắng đen… cũng đều là những suy tư, triết lý về đời, về thân phận. Ông cóbài viết về nghề giáo rất hay, hai câu thơ sau về nghề có lẽ là hai câu thơ thất ngôn hay nhất,cay đắng nhất về nghề giáo – nghề thầy giáo dạy văn ở nước mình:  Bao năm cầm phấn nên tay trắng,  Một kiếp nhai văn hóa dạ thanh. (Về hưu tự vịnh)  Nhưng cái gian truân, bạc bẽo của nghề chưa bao giờ làm ông ngã gục. Học trò ông ra trườngbao lâu rồi cũng vẫn giữ mãi hình ảnh của ông: áo quần phẳng phiu, mái tóc chải kỹ thẳng thắnđến từng chân tóc, ông giảng bài từ tốn, rõ ràng, khúc chiết. Ông là bậc thầy tôn nghiêm hiếmthấy trong cuộc đời này. Dẫu biết rằng nghề bạc bẽo, nhưng ít ai yêu nghề hơn ông. Hơn mộtlần tôi đã nghe ông nói: Nếu có kiếp sau tôi cũng vẫn chọn nghề này!  Đạo đức của một người thầy mà ông tâm niệm, tư cách của một nhà nho mà ông thấm nhuần,sự thấu hiếu về lẽ hư vô của công danh, đời sống mà ông đã nghiền ngẫm và trải nghiệm, giúpcho ông viết ra được một chùm thơ thật hay, thật độc đáo về cuộc đời của một nhà giáo mà ôngđã cống hiến hết cả đời mình: chùm 5 bài thơ Người đưa đò. Thầy cô giáo là người đưa đò, ýtưởng ấy không có gì mới, nhưng người đưa đò miệt mài nửa thế kỷ rồi trở về với chiếc thuyềnkhông lại là một tứ thơ mới về nhà giáo, mới từ sự kết hợp giữa hình ảnh người thầy và hình ảnhchiếc thuyền không của người tu thiền ngộ đạo.  Nửa thế kỷ qua một chiếc đò Việc đời sớm mặc kẻ đôi coBến sông đưa khách lòng thanh thảnGác mái lâng lâng chẳng chút lo.  (Người đưa đò, bài 1)  (…)  Rồi một chiều từ giã bến sôngBên bờ để lại chiếc thuyền khôngHoàng hôn tím ngát bên sông lạnhMây trắng trời cao thanh thản trông.  (Người đưa đò, bài 4)  Vầng trăng núi Lăng Già, chiếc thuyền Bát Nhã là những hình tượng thường thấy trong thơThiền. Chiếc thuyền Bát Nhã trí huệ đưa người ta “đáo bỉ ngạn”, chiếc thuyền rỗng không nhưtâm người ngộ đạo. Người thầy trong thơ Nguyễn Khuê đưa học trò sang bên bờ tri thức và trítuệ, đưa họ xong mà mong họ quên đi, xả bỏ con đò. Người thầy ấy đã đưa đò với một cái tâmrỗng của một thiền tăng đạt ngộ, một cái tâm bát ngát, thảnh thơi! Tôi đọc thơ viết về nhà giáođã nhiều mà chưa thấy ai viết về người thầy lạ và cao như vậy!  Thơ của ông bao giờ cũng rất chỉnh về thể. Ông gần như không làm thơ văn xuôi, mà chỉ làmthơ theo các thể truyền thống: thơ lục bát, hát nói, thơ thất ngôn bát cú Đường luật, thơ tứ tuyệt,thơ tứ ngôn, ngũ ngôn, thất ngôn trường thiên, thơ tự do có vần điệu như thể thơ mới… Thể nàoông làm cũng rất chỉnh, dường như ông không có chút khó khăn nào khi thể hiện điệu tâm hồnmình qua các thể thơ ấy. Trong các thể ấy, tôi nghĩ ông thành công nhất là thơ tứ tuyệt và thơlục bát. Thơ hát nói, thơ thất ngôn bát cú Đường luật của ông có vẻ cổ kính, trang nghiêm, đọclên ta phải kính nể tác giả, vì ngày nay ít ai làm được các thể ấy đúng luật mà vẫn giữ được vẻtự nhiên như thế. Thơ tứ ngôn, ngũ ngôn trường thiên của ông có vẻ trong sáng, nhẹ nhàng. Thơthất ngôn gần với ca hành, thơ bát ngôn hay tự do thì lại có âm điệu xưa xưa của Thơ mới. Thơông giàu chất suy tư, triết lý nên thể tứ tuyệt tỏ ra rất phù hợp. Xin đọc thử đôi bài:  Thà như là giọt sương Nằm trên đầu ngọn trúc Long lanh như hạt ngọc Trong thoáng nắng vô thường.  (Giọt sương ngọn trúc)  Một chiếc đò ngang mấy chục năm Đôi bờ đưa khách vẫn âm thầm Giờ đây ván nát đò tơi tả Sào cắm sông trăng lặng lẽ nằm.  (Người đưa đò, bài 3)  Tuy nhiên theo tôi, thành công nhất trong các thể thơ của ông lại là lục bát. Thơ lục bát làmgiảm đi cái trang nghiêm mà tăng chất trữ tình, giảm đi chất cổ điển mà tăng thêm chất đờitrong thơ ông.  Bên hoa  Tìm chút hương trời Bên em nếm chút vị đời ngọt chua Bâng khuâng chừng gió sang mùa Trong hơi thu thoảng tiếng xưa vọng về Xa xôi còn thắm tình quê Mênh mông chiều nhớ sơn khê một người.   (Bâng khuâng chiều) Thơ lục bát của ông tất cả đều được viết xuống hàng giữa câu chứ không viết theo kiểu trên sáudưới tám, tất nhiên ông cũng không phải là người làm đầu tiên. Tôi nghĩ có thể gọi nó là “Thơ lụcbát ngắt dòng”. Nhờ ngắt dòng mà tác giả có thể ngắt nhịp như mình mong muốn, đồng thời lạitránh được cái nguy cơ đều đều của thể thơ này.  Lục bát kết hợp với tứ tuyệt thành thể tứ tuyệtlục bát, lại có được thành công của cả hai thể này, như trường hợp bài Chùa núi - một bài thơnhẹ nhàng mà sâu sắc:Chùa xưa ẩn khuất lưng đèo Phồn hoa dứt nẻo, đèo heo gió ngàn. Cửa Thiền sạch bụi trần gian,  Trong hư vô nhớ ba ngàn cõi xa.  Thầy giáo viết văn làm thơ xưa nay có nhiều, nhiều vị rất thành công. Thơ của giáo sư  NguyễnKhuê có sự gặp gỡ giữa nhà giáo - nhà thơ và học giả. Ông là thầy giáo và sống làm người thầymẫu mực; ông là học giả, một học giả tinh thông cổ học: nghiên cứu Nho và sống Nho, nghiêncứu Thiền và sống Thiền. Với ông, nghĩ và nói, nói và làm là một. Thơ của ông cũng vậy, thơông chính là con người ông – “Văn như kỳ nhân”: “Ôn Nhu Đôn Hậu” (3). Thơ ông có cái tinh tếvà u buồn của ca dao xứ Huế, cái nghiêm trang và ưu tư của một người thầy, cái thanh cao vàmực thước của một nhà nho, cái tiêu sái và thích thảng của một người mộ Phật.  Cõi người trăm năm, trăm năm cũng chỉ là một cuộc lãng du. Trong cuộc rong chơi ấy thơ chỉlà một chút dư hương – dư hương của tâm hồn người, cũng là dư hương của trời đất. Người thơgửi hương tâm hồn mình đến mọi người, và từ người này sang người khác, lan tỏa đất trời, đểcho gió cuốn đi( ).  (Tháng 10 năm 2016)Đ.L.G  (PGS.TS, Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học KHXH và Nhân văn - ĐHQGTP.HCM)  Chú thích:  (1)  Khổng Tử: “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận” (Luận ngữ - Vi chính).  (2)  Huỳnh Như Phương, “Lời bạt” tập Hương trời xa bay (NXB. Văn nghệ, TP. Hồ Chí Minh,1998).(3) Hai trích dẫn này thì một của Lưu Hiệp (Văn như người ấy), một của Khổng Tử (Ôn tồn, mềmmại, đôn hậu).(4) Chữ dùng từ nhan đề ba tập thơ của tác giả Nguyễn Khuê: Hương trời xa bay, Cõi trăm năm,Trăm năm là cuộc lãng du. Đồng thời dùng ý bài hát của Trịnh Công Sơn: “Sống trong đời sốngcần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không ?/ Để gió cuốn đi”.  (nguồn: Trích từ tập sách Nguyễn Khuê - Tuyển tập nghiên cứu và sáng tác - NXB Đại họcQuốc gia TP.HCM -2016)
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