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N G Ữ  P H Á P  V I Ệ T  N G Ữ  

TRẦN UYÊN THI 

I. LỜI NGỎ  

 
Cách đây mấy năm, trong một buổi hội thảo về tiếng Việt do 
Viện Việt-Học (VVH) ở California tổ chức, tôi ôm đàn và hát 
“Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời…” một cách say sưa. Tôi 
hát với tất cả tình yêu mà tôi dành cho “tiếng nước tôi.” Suốt 
cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ, chưa bao giờ 
thử dừng lại để suy nghiệm xem cái tình yêu ngây thơ mà tôi 
có phần lấy làm tự hào đó có phải là tình yêu đích thực hay 
không. 
 Cho đến khi tôi gặp được Thầy tôi. 
 Tôi gọi Thầy tôi là THẦY với tất cả ý nghĩa trọn vẹn của 
danh từ này, trước hết là vì Cụ đã mở bừng mắt cho tôi thấy 
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rằng thực ra tôi không hiểu gì về “tiếng nước tôi” cả. Hơn nữa, 
theo Thầy, “yêu mà không hiểu người mình yêu thì có tình mà 
không có nghĩa.” Với tôi, đó vừa là một sự vỡ mộng, vừa là một 
sự thức tỉnh khỏi một cơn mê dài. 
 Như phần lớn người Việt Nam, trước kia, tôi chỉ biết ngữ 
pháp tiếng Việt qua ngữ pháp của Pháp ngữ. Tôi không biết 
phải đổ thừa cho ai, có thể vì chương trình dạy ngữ pháp tiếng 
Việt ở Việt Nam thời đó còn quá ấu trĩ, cũng có thể vì “văn 
phạm” tiếng Pháp được dạy kĩ càng hơn. Dù sao đi nữa, vô 
hình chung, tôi đã gán cho cái tiếng Việt mẹ đẻ của tôi một thứ 
ngữ pháp ngoại lai của Tây. (Tất nhiên, trước sự phát triển vũ 
bão của tri thức con người trong thế kỉ XX, cái ngữ pháp của 
Pháp ngữ mà ngày xưa tôi học bây giờ cũng đã trở nên lỗi thời). 
 Khi VVH mở lớp “Ngữ pháp Việt ngữ”, tôi ghi danh học (từ 
xa) chỉ trong tinh thần muốn ôn lại những gì mình đã học. Hơn 
nữa, vì đã được đọc một số bài viết về văn hóa của Giáo sư 
Trần Ngọc Ninh, tôi nghĩ thế nào cũng học thêm được đôi điều 
gì đó hay hay. Tôi không thể ngờ rằng cánh cửa đó đã mở ra 
cho tôi một thế giới hoàn toàn mới lạ. 
 Lớp học được tổ chức hàng tuần, vào mỗi tối Thứ Sáu, và 
tôi, vì ở tận miền Đông, phải học qua cái webcam và các phương 
tiện điện tử khác.  
 Như Socrates, như Khổng phu tử, Thầy chúng tôi không lấy 
học phí của học trò.  
 Buổi học đầu tiên, cái webcam bị trục trặc, nên tôi chỉ được 
nghe giọng nói của Thầy, cái giọng Hà Nội với lối phát âm 
chuẩn xác vừa lên bổng xuống trầm vừa trôi chảy gần như văn 
viết rót vào tai tôi như một giòng sông miên man chảy. Có hai 
điều khiến tôi đặc biệt chú ý: 
 Thứ nhất, là chuyện “chính danh”. Thầy tôi giảng rằng ngữ 
pháp nằm trong một khoa học lớn hơn, gọi là linguistics. Nhưng 
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Cụ không gọi linguistics là ngôn ngữ học như bao nhiêu người 
khác; Cụ gọi là ngữ lí học, và giảng cho chúng tôi rằng: nếu nói 
ngôn ngữ học là chỉ nói được cái học tiếng Anh, tiếng Pháp, 
tiếng Đức, v.v…, còn ngữ lí học là học về cái lí (principles) ở 
trong cái ngữ (tiếng Pháp gọi là “langue”; tiếng Anh không có 
chữ tương tự, tạm gọi là “language”), cũng như vật lí học là 
môn học về cái lí (nguyên lí, định luật) của các vật, chứ không 
phải học về cái bàn, cái ghế, cái gậy, v.v… Đi tìm cái lí ở trong 
cái sự — tức là những nguyên lí vận hành của thế giới hiện 
tượng — là một đề tài lớn của triết học từ xưa đến nay, ở Đông 
phương cũng như ở Tây phương.  
 Thì ra, ngữ pháp không phải là chuyện của những nguyên 
tắc đặt câu để mọi người cùng sử dụng chung một ngôn ngữ có 
thể hiểu nhau, mà thực ra nó sâu xa hơn rất nhiều: Nó là biểu 
hiện của những nguyên lí ẩn tàng trong tận cùng tâm thức của 
con người. Muốn hiểu được tâm thức của một dân tộc, không 
gì hơn là khảo sát ngôn ngữ của họ. Rộng hơn nữa, hiểu được 
các nguyên lí của ngôn ngữ là có thể đi sâu vào tâm thức của 
con người, như ngày nay các nhà khoa học về tri thức đã hiểu, 
nhờ cuộc cách mạng ngữ pháp của Chomsky (1957). 
 Từ thuở lập quốc, từ khi có một nước Việt Nam thì đã có 
một tâm thức Việt Nam, và có tâm thức Việt Nam một phần lớn 
vì có một ngôn ngữ Việt Nam, ngay từ khi ngôn ngữ đó còn 
chưa có chữ viết. Tiếng Việt là tâm thức Việt. Noam Chomsky 
gọi ngôn ngữ là chiếc gương soi của tâm thức. Ông viết trong 
Language and Mind (1972): 

  “Có nhiều lí do tại sao người ta học về ngôn ngữ. Riêng đối 
với tôi, học ngôn ngữ có sức hấp dẫn rất lớn, chủ yếu là vì nó 
mở ra những khả năng giúp hiểu rõ những đặc tính nội tại (cố 
hữu) của tâm thức con người (tr. 103).” 
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 Nhà phân tâm học Pháp Jacques Lacan, chịu ảnh hưởng của 
Sigmund Freud, còn nói mạnh hơn nữa: Ngôn ngữ là cái vô 
thức (unconscious) [Lacan, 2002]. 

 Điều thứ hai là tính cách khoa học của ngữ lí học. Vốn xuất 
thân từ khoa học chính xác, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khoa 
học nhân văn thật sự là một khoa học. Chính Thầy tôi đã khiến 
tôi có một cái nhìn khác, khi Cụ tuyên bố: 

“Bây giờ corpus (khối văn bản) không phải chỉ là những truyện 
của ông Nguyễn Du hay ông Nguyễn Gia Thiều viết ra nữa, mà 
là chuyện của tất cả các học viên này đặt ra. Đặt ra một câu đi, 
xong rồi nghiệm xem cái câu đó có chứng minh được cái thuyết 
(của tôi) hay không.”  

Và Cụ giảng tiếp:  
“Khoa học là sự tìm hiểu liên tục từ đời này sang đời khác […], 
tìm một cách hiểu, hay là một cái thấy có thể giảng giải được 
nhiều nhất và có lẽ là đúng nhất về thực tại… Luôn luôn, luôn 
luôn trong khoa học thực nghiệm là người ta làm theory (lí 
thuyết). Theory từng li từng tí một… Mỗi một cái thuyết đó 
người ta lại phải nghiệm… Nhưng trong khoa học, luôn luôn 
người ta phải tìm ra cách để phá cái thuyết mà mình đặt ra, khi 
nào không thể phá được nữa thì tạm thời coi cái thuyết đó là 
đúng.” 

 

 Đến bài giảng thứ hai hay thứ ba gì đó, cái webcam mới bắt 
đầu nối được. Qua màn ảnh computer, trong căn phòng đọc 
sách ấm cùng ở nhà, tôi thấy lờ mờ bóng dáng Thầy tôi, trong 
chiếc áo chemise trắng thắt cravate, đang đứng trước một cái 
bàn, đầu ngẩng cao, giọng hùng hồn như đang diễn thuyết: 
“Điều trước hết phải làm là  dọn dẹp cho sạch cái bàn đi, dọn cho 
sạch trắng như thế này này.” Thầy vung tay quẹt một đường lên 
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mặt bàn, một cách dứt khoát. Câu nói đó, cử chỉ đó in một dấu 
ấn thật mạnh trong tôi, khiến tôi rúng động, như một mũi tên 
được bắn ra từ tay một thiện xạ, cắm phập vào ngay đích. Căn 
phòng ấm mà người tôi run lên. “Dọn sạch cái bàn đi” (Faire 
table rase du passé) là câu nói của triết gia Descartes, nhưng 
hiểu theo nhà Phật là phải phá hết tất cả chấp kiến của mình. 
Nói cách khác, tôi phải cố rũ sạch những gì tôi đã học về ngữ 
pháp cũ. Để bắt đầu lại. Từ đầu.  
 Đó là chuyện không dễ làm chút nào, vì những định kiến đã 
in sâu trong đầu. 
 Vào lớp học của Thầy tôi, chúng tôi nhận ra ngay hai vấn đề 
của ngữ pháp Việt cũ:  một là vấn đề tên gọi, hai là vấn đề định 
loại. Về tên gọi, ngữ pháp Việt Nam có những “động từ, tính/tĩnh 
từ, trạng từ, giới từ, liên từ, v.v...” với nghĩa “từ này chỉ hành 
động, từ kia chỉ tính chất, từ nọ chỉ trạng thái...” Thế nhưng, 
chết, buồn, vui, giận… thì không “động”. Có một thời, hai Cụ 
Nguyễn Hiến Lê và Trương Văn Chình đã muốn dùng “trạng 
từ” để chỉ những từ như buồn, vui, giận…, nhưng cũng không 
ổn, vì “trạng từ” đã được dùng để chỉ “adverb” (theo ngữ pháp 
của Pháp ngữ). 
 Trong một câu đơn giản như “Kiều càng sắc sảo mặn mà”, 
ngữ pháp cũ cho rằng “sắc sảo mặn mà” là tính từ (adjective) [vì 
chỉ trạng thái]. Tương tự, ta cũng cho rằng “đẹp” trong câu “Cô 
ấy đẹp quá!” là một tính từ. Thế nhưng, nếu cho rằng như thế, 
thì verb của hai câu trên ở đâu? Người ta có thể biện hộ rằng 
“Việt ngữ có những câu không cần verb!” Thế nhưng, chính sự 
biện hộ đó đã mang ngữ pháp Việt ngữ vào một cõi mông lung 
không lối ra, không thể nào cùng với các dân tộc văn minh khác 
trên thế giới đi vào Ngữ pháp Hoàn vũ (Universal Grammar) và 
đi vào kỉ nguyên của máy móc tân tiến.  
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 Thầy chúng tôi giảng rằng trong hai câu trên, “sắc sảo mặn 
mà” và “đẹp” là verb.  
 Ngữ pháp cũ dựa trên diện ý nghĩa (semantics) để gọi tên 
và phân loại từ, thay vì dựa vào chức năng ngữ pháp. Theo 
nguyên lí của ngữ pháp cơ cấu, không thể định loại một từ nếu 
không xét đến vị trí và mối liên hệ của từ đó với các từ khác 
trong câu. Mỗi từ được định loại theo vị trí trong câu. Tôi xin 
dẫn thêm hai thí dụ nữa: trong câu sau đây, chúng tôi được 
giảng rằng “năm con” đóng vai trò của một verb (đúng ra, cả 
khối từ “đà năm con” là một verb). 

 Em lấy anh từ thuở mười ba 
 Đến năm mười tám, em đà năm con. 
        (Ca dao) 

Và trong câu: 
 Thuyền tình vừa ghé đến nơi 
 Thì đà trâm gãy bình rơi bao giờ 
        (Kiều) 
thì “đà-trâm-gãy-bình-rơi” là verb. 

 
 Trong các môn khoa học — mà ngữ lí và ngữ pháp bây giờ 
đã là một khoa học — đã đến lúc ta phải dùng một “siêu ngôn 
ngữ” (metalanguage), cũng như alcohol và sel trong hóa học 
khác rượu và muối trong bữa ăn, rotation, inversion trong toán 
học khác quay và đảo trên sàn nhà. Trong lớp CCVN, tất cả đều 
được “formalized”; các danh từ được gọi và viết như trong toán 
học, hóa học là N (tương đương với noun), V (tương đương với 
verb), A (tương đương với adjective), P (tương đương với 
preposition), n1, n2, x, y, z, v.v… 
 Trong khoa học ngữ lí, sự phân tích (analysis) và định loại 
(categorization) là hai mặt của suy luận. Sự phân tích đòi hỏi 
phải đập đối tượng phân tích ra thành từng mảnh nhỏ, gọi là 



344  IV. NGỮ PHÁP MỚI 

TRẦN UYÊN THI 

những “nét”, nhỏ đến mức không thể phân chia được nữa, từ 
đó mới có thể thấy được những mối liên hệ (như những nét dị 
biệt trong âm vị học của Jakobson). Sự định loại  hoàn toàn có 
tính cách hình thức: khi những liên hệ đã được thiết lập, thì 
những thành phần có những thuộc tính tương tự sẽ được gom 
vào với nhau, như thế nào đó, để có thể đi đến những nguyên lí 
vừa bao quát nhất lại vừa giản dị nhất (chương trình tối thiểu 
của Chomsky), có thể giảng giải các hiện tượng ngôn ngữ một 
cách hợp lí nhất, như Cơ Cấu Việt Ngữ, quyển I, đã viết: 

Khi một cái gì có danh thì ta hay nghĩ rằng cái đó có thực, và 
đó là một sai lầm dẫn dắt bởi tính cách của ngôn ngữ. Thực ra, 
không có cái gì là thể đặc (état solide), thể lỏng (état liquide), 
không có gì là năng lượng (énergie), không có cái gì là acid, là 
baz, là ester, không có cái gì là bệnh sưng ruột dư (appendicite), 
bệnh dịch hạch (peste), và không có cái gì gọi là danh từ 
(nom), động từ (verbe), v.v… [TUT tô đậm.] Tất cả đều là 
những quan niệm tạo ra do sự trừu tượng hóa và lí tưởng hóa 
một cái thực tế rất phức tạp mà rất thuần nhất. Điều quan 
trọng trong khoa học là ta có thể dùng những quan niệm đó 
mà làm cho cái phức tạp thành giản dị, cái vô cơ cấu thành có 
cơ cấu, rồi xây dựng được những hệ thống với những tương 
quan nội bộ nương tựa lẫn nhau (tr. xvi). 

 
Cơ Cấu Việt Ngữ (CCVN) được xây dựng trên cơ cấu pháp 

— mà Ferdinand de Saussure (1857-1913) là người đi tiên 
phong — vận dụng thuyết âm vị học của Jakobson (1896-1982) 
và những lí thuyết liên tục được cập nhật của Noam Chomsky 
trong suốt nửa thế kỉ này, từ Syntactic Structures (1957) cho đến 
Minimalist Program (1994). Nhưng bên trên và ra ngoài những 
nét chung của ngữ pháp của các ngôn ngữ trên thế giới, chúng 
tôi đã thấy những cố gắng và sáng tạo của dân tộc từ nghìn xưa 
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để đối đầu với những xung đột và thách thức lớn lao trong lịch 
sử, còn ghi dấu vết ở những nét đặc thù của tiếng nước ta. 
 Từ cơ cấu pháp, đến Chomsky, đến CCVN là một con dốc 
dài hơn nửa đời người mà Thầy tôi đã từng bước kiên trì đi lên 
— gần như trong đơn độc — để rồi, những ngày cuối đời, như 
mặt trời đỏ rực sau đỉnh núi lúc chiều tà, lại dắt tay chúng tôi đi 
lên, nhưng chúng tôi — những môn sinh cuối cùng của Cụ — 
chỉ có thể đứng ở dưới chân núi mà ngước nhìn lên, dang hai 
tay ôm trọn vào lòng cái cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp đó mà 
không tài nào leo lên được đến đỉnh núi. 
 Toàn bộ công trình CCVN dự trù gồm bảy quyển, phần lớn 
đã được viết ra, nhưng đến nay (2012) chỉ mới xuất bản được 
hai quyển. May mắn thay, mấy anh chị em chúng tôi ở VVH đã 
được nghe giảng hết các phần, và đang được dẫn vào phần 
phức tạp nhất, là Cú pháp (Syntax). 
 Riêng tôi, vì ở xa, giờ giấc và phương tiện học quá bất tiện, 
hơn nữa tôi còn có duyên nợ với những việc khác, nên đã xin 
phép Thầy thôi học từ mấy năm nay. Tuy thế, Thầy không hề 
phiền trách tôi, mà vẫn luôn mở rộng vòng tay với tôi, sẵn sàng 
giảng giải cho tôi bất cứ điều gì, vào bất cứ lúc nào tôi muốn 
học. Tôi mãi mãi biết ơn Thầy về điều đó.  
 Tôi vẫn thầm phục các anh chị ở bên ấy, đã có thể kiên trì 
theo Thầy mỗi tối Thứ Sáu trong suốt hơn bốn năm liền, trong 
khi ai cũng có công ăn việc làm và gia đình riêng. Nay, hay tin 
tôi muốn làm một quyển sách dâng lên Thầy nhân Thượng Thọ 
90 tuổi, một số anh chị đã tức tốc viết bài gửi cho tôi, mong 
đem cái học của mình ra làm một chút gì lợi lộc cho đời. Thiết 
tưởng điều đó sẽ làm cho Thầy chúng tôi vui lòng.   
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“TỪ CƠ CẤU PHÁP, ĐẾN CHOMSKY, ĐẾN CCVN LÀ MỘT CON DỐC 
DÀI HƠN NỬA ĐỜI NGƯỜI MÀ THẦY TÔI ĐÃ TỪNG BƯỚC KIÊN 

TRÌ ĐI LÊN…” 
TRANH CỦA HIROSHRIGE. 

“THE PEAK OF FUDESUTE MOUNTAIN.” 
 


