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"TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN" (I) 
 
THẦY CŨ 

 
Theo Đại Việt Sử ký toàn thư, Phạm Sư Mạnh vào thế kỷ XIV là học trò giỏi của nhà giáo Chu 

Văn An. Ông đỗ thái học sinh đời vua Trần Minh Tông, làm quan qua ba triều vua nhà Trần là Minh 
Tông, Hiến Tông và Dụ Tông. Khi làm quan đến chức tể tướng, một ngày ông về quê thăm thầy. Đi 
ngang qua một phiên chợ, lính hầu vung roi, thét loa dọn đường cho kiệu quan đi, làm náo động cả 
một vùng. Thầy Chu Văn An biết được, giận học trò làm quan mà hách dịch, nên không cho gặp mặt. 
Dù đã là quan lớn trong triều đình, Phạm Sư Mạnh vẫn phải quỳ gối cả buổi trước cửa nhà thầy để 
xin tha lỗi. Về sau Phạm Sư Mạnh hành xử khiêm nhường không dám hách dịch nữa. Như vậy để thấy 
ngày xưa học trò dù thành danh vẫn biết ơn và kính nễ thầy dạy học cũ biết bao nhiêu. 

 

 
 
Ngày nay vẫn thường có nhiều trường hợp gặp lại thầy cũ. Như có một tấm ảnh cho thấy Bộ 

trướng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ ngồi ở một bàn tiệc, một thầy cũ nhận ra đến bàn chào hỏi. Ông 
Nhạ chìa tay ra bắt nhưng mặt vẫn nhìn về phía trước, có vẽ như không để ý gì đến thầy đứng kế 
bên. Nhiều người chê Bộ trưởng không có phép lịch sự tối thiểu để đứng dậy chào thầy. Tôi thì trách 
ông Nhạ ít, nhưng trách ông thầy nhiều hơn. Thầy có rất nhiều học trò nên có quyền không nhớ hết. 
Còn trò thì bắt buộc phải nhớ thầy. Biết có thầy, trò phải thân hành đến tận nơi chào thầy. Không có 
việc gì thầy phải mang theo ly rượu đến để chào và mong cụng ly với học trò cũ nay đã là Bộ trưởng 
bộ Giáo dục. Nếu tính thầy xuề xoà và dễ dãi nên tìm đến tận bàn học trò cũ, nhưng đến nơi mà thấy 
học trò mình không buồn đứng dậy chào, thì thầy cũng nên quay mặt bỏ đi, chẳng thiết gì cái bắt tay 
hay cụng ly nữa. Như vậy mới xứng đáng là thầy. 

Trong một dịp khác, nhân dịp về thăm trường Trung học Phổ thông Đa Phúc ở huyện Sóc 
Sơn, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng là một cựu học sinh của trường, đã gặp một số thầy 
cô ngày xưa. Một thầy cũng vồn vã tiến tới đưa cả hai tay trân trọng bắt lấy tay Thủ tướng học trò cũ. 
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Các thầy ngày nay hình như quên gương của người xưa. Phạm Sư Mạnh tuy làm đến tể 

tướng nhưng cảm thấy hân hạnh khi được gặp người thầy cũ của mình. Người phải kính cẩn chào 
không phải là thầy, mà là học trò cũ, dù nay có làm lớn đến đâu. Thầy có bổn phận dạy câu "tiên học 
lễ, hậu học văn" cho trò. Nhưng trước khi dạy, thầy cũng phải áp dụng cho mình trước, và biết giữ 
cương vị của người thầy. 

 
Hôm nay gặp ngày tâm thể bất an nên có lẽ tôi hơi khó tính, gặp gì cũng chỉ trích. Nhân thể, 

để chỉ trích tiếp: tôi có thấy tấm ảnh ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, gặp lại cô giáo cũ nhân một 
buổi tiếp tân. Ông này gặp lại cô giáo của mình lúc xưa, chẳng biết chìa tay ra bắt tay cô là gì. Tệ 
thật… 
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"TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN" (II) 
 
NHỮNG CÁI BẮT TAY 

Khi xưa, theo tục lệ Việt Nam, khi gặp nhau ngoài đường, để chào hỏi, người ta chỉ chắp hai 
tay trước ngực, hơi cuối đầu xuống, làm cử chỉ lắc nhẹ nắm tay trước ngực, gọi là xá chào. Về sau, 
tiếp xúc với Tây phương, người Việt cũng theo thói quen bắt tay của người Âu Tây, một cử chỉ mang ý 
nghĩa thân thiện, có sự tiếp xúc giữa hai bàn tay. Siết nhẹ hay chặc là tùy thuộc vào mức độ thân 
thiết giữa hai người. 

Người Á Đông thường có tâm lý quí trọng người đối diện, nên khi bắt chước lối bắt tay của 
người phương Tây, lại thêm một biểu hiệu kính trọng là dùng cả hai tay ra bắt tay người kia. Có thể 
nói là kết hợp một thói quen Tây phương với tâm lý lễ độ Á Đông là một điều tốt chứ sao? 

Vấn đề là nguyên thủy, sự kính trọng ở Á Đông chỉ dành cho người lớn tuổi hơn mình, đó là 
điều hợp lý. Nhưng trong xã hội ngày nay, người ta thường đưa hai tay ra bắt đối với một người cấp 
trên, một người quyền thế, có địa vị cao… biểu hiện một mặc cảm tự ti, tự nhận mình ở một vị trí 
thấp kém, và một cử chỉ xã giao, thân thiện trở thành một dấu hiệu e dè, khúm núm, tuân phục; rồi là 
một cử chỉ xu nịnh, một biểu hiện tiêu cực không tốt cho toàn xã hội. 

Nhưng xoá bỏ nó không dễ khi thói quen đó đã tràn lan. Khi một nhân viên cấp dưới đối 
diện với cấp trên của mình mà đứng thẳng người, đưa một tay ra bắt, cử chỉ đó dễ được xem như 
một thái độ ngạo mạn, sẽ ảnh hưởng trên sự nghiệp của người đó. Vì vậy, ngoại trừ trường hợp bắt 
tay giữa hai người đồng cấp, cùng địa vị trong xã hội, không còn ai chỉ đưa một tay ra bắt. Nếu không 
đưa hai tay ra nắm chặt tay người kia, thì cũng đưa hai tay, một tay bắt, một tay cầm lấy cánh tay của 
mình. Đưa một tay ra là một dấu hiệu vô lễ. Không còn ai dám làm như vậy. Nhưng đó là một hình 
ảnh đáng buồn cho xã hội. 

 

  
 

   
 
Tình trạng này trầm trọng đến nỗi khi một quan lớn gặp một quan lớn chức hơn cũng vồn 

vã đưa hai tay ra bắt. Tất nhiên quan lớn này không bao giờ chấp nhận thuộc cấp của mình lại không 
có những cử chỉ xu nịnh nhiều hơn nữa. Việt Nam đã theo một thói quen xã giao của phương Tây, tại 
sao lại dần dà kèm theo những thứ rườm rà không hay như vậy? 
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Cũng trong vụ bắt tay này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần vương vào một 

trường hợp lúng túng. Mới đây, khi tổng thống đến viếng một bệnh viện và đối thoại với các nữ y tá; 
các cô đang bất bình vì đòi hỏi tăng lương không được chính phủ giải đáp thoả đáng. Trước khi nói 
chuyện, tổng thống đưa tay ra bắt. Cô nữ y tá nhìn thẳng mặt vị nguyên thủ quốc gia nhưng từ chối 
bàn tay chìa ra trước mặt. Chỉ một thoáng hụt hẫng rồi Tổng thống Macron điềm nhiên như không có 
chuyện gì xảy ra, xem đó như một rủi ro của nghề nghiệp. Tất nhiên cô y tá không sợ sau đó sẽ bị 
kiểm điểm, kỹ luật hay thuyên chuyển đi nơi khác. 
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"TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN" (III) 
 
CÔ GIÁO BẮT TAY TỔNG THỐNG 

 
Những cảnh bắt tay vồn vã, với một vẻ xu nịnh lộ liễu thật không đẹp chút nào. Tôi muốn 

tìm một hình ảnh để minh hoạ, cho thấy thế nào là một cái bắt tay nghiêm chỉnh nhưng thân thiện, 
bình đẳng, không hạ nhân cách, dù là đứng trước một người có quyền lực, địa vị cao. Giá trị con 
người được phê phán tùy thuộc vào nhân cách mỗi người, không phải trên tiền bạc hay địa vị. Nhưng 
thật rất khó tìm ra một tấm ảnh như vậy, vì thói quen xấu đã bắt rễ từ lâu. Rất may mắn trong khi đi 
tìm những ảnh cũ, tôi thấy được một bức ảnh rất đẹp. Nhân vật trong ảnh có một tư thế thật tự tin, 
với một nụ cười tự nhiên, thân thiện như đang gặp một người quen trên đường. 

 

 
 
Hình chụp năm 1969, khi Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon ghé thăm Sài Gòn và đến viếng 

một lớp học. Ông được cô giáo đón tiếp như một người khách bình thường. Nhìn kỹ trên bảng đen 
thì dòng trên hết ghi ngày tháng, và liền tiếp đó là câu "Tiên học lễ, hậu học văn", phương châm của 
nền giáo dục lúc đó. Cô cẩn thận chép lại câu đó mỗi ngày trên bảng thì chắc hẳn đó không phải chỉ là 
một khẩu hiệu suông. 

Có lẽ lớp cô đang dạy là lớp một hoặc lớp hai, vì các em đã biết đọc. Hôm đó, bài học là tập 
"Múa voi". 

Trông kìa con voi, nó đứng rung rinh 
Nghiêng mình trông đám nhện đang vò tơ. 
Anh chàng voi ta thích chí mê tơi 
Liền mời anh khác từ xa vào chơi… 

Nếu cô giáo biết Tổng thống Nixon thuộc đảng Cộng Hoà mà biểu tượng là con voi, thì có lẽ 
cô sẽ mời tổng thống tham gia cho vui. 

 
Một tấm ảnh khác cũng đẹp và nhiều ý nghĩa. Đó là nhân một chuyến viếng thăm trước đó 

của Phó Tổng thống Hubert Humphrey vào năm 1966. Lúc đó Tổng thống Mỹ là Lyndon Jonhson 
thuộc đảng Dân Chủ. Phó Tổng thống Humphrey thăm một làng quê nghèo ở miền Nam và được một 
đám trẻ em đón chào. Em nào cũng đi chân đất vì gia đình nghèo. Một em đang bắt tay Phó Tổng 
thống rất tự nhiên, trong một tư thế đứng thẳng người, nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên như gặp bạn 
đến rũ chơi bi. 
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Nhìn kỹ thì thấy em đang có một tay khoanh trước ngực. Tôi đoán là em đang khoanh hai 

tay trước ngực vì được cô giáo dạy phải lễ phép trước mặt người lớn. Khi Phó Tổng thống muốn bắt 
tay, em ứng xử rất tự nhiên, đưa tay mặt ra bắt, tay kia còn khoanh trước ngực. 

Có lẽ cô giáo chưa dạy kịp phải làm sao trong tình huống này, nhưng em đã phản ứng rất 
đúng và rất nhanh. Phản ứng đó là nhờ cô đã dạy em rất nhiều điều bổ ích trong cung cách cư xử 
trong gia đình cũng như ngoài xã hội. "Tiên học lễ, hậu học văn", cô có dạy em như vậy. 

Sách giáo khoa cho học sinh lớp một thời đó cũng có một bài mang tựa là: "Không khúm 
núm". 
- Khúm núm là thái độ cúi đầu, khom lưng hoặc rụt rè, sợ sệt quá đáng khi tiếp xúc với người trên. 
- Vì thường dùng lời nịnh bợ và có cử chỉ luồn cúi, người khúm núm là người thiếu tư cách và không 
tự trọng. Người khúm núm thật đáng bị khinh khi. 
- Quyết định: Em quyết không khúm núm để tỏ ra có tư cách. 

 
Trong lớp, chắc hẳn cô giáo đã dạy cho em biết thêm thế nào là "tự trọng", và thế nào là 

"có tư cách". Sách giáo khoa dạy những điều thật tuyệt vời. Từ bậc tiểu học trẻ đã biết thế nào là 
người có tư cách và cách cư xử trong nếp sống văn minh. Cũng như cô giáo, em không hề biết bắt tay 
mà khúm núm. 

 
 

"TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN" (IV) 
 
MỘT THỜI XƯA ĐÃ DẦN QUA ĐI… 

Một câu chuyện chép trên trang Fb Quan Nguyên: 
 
Cách nay khoảng ba năm, tôi có ghé nhà của vợ chồng một người bạn cũ ăn cơm chiều. 

Chúng tôi đang ngồi ăn và vui vẻ nhắc lại chuyện xưa, thì người em gái của vợ bạn tôi đi làm về mở 
cửa bước vào. Theo lẽ tự nhiên tôi gật đầu chào cô ta “hello” theo kiểu Mỹ. Cô ta lập tức khoanh tay 
cúi đầu và chào tôi một cách lễ phép: “Thưa anh, em mới về”, mặc dù gia đình bạn tôi đã sống ở Mỹ 
gần 40 năm và người em gái này cũng đã trên 50 tuổi.  
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Tôi thực sự ngạc nhiên khi người em gái của bạn tôi vẫn còn giữ được cách khoanh tay thưa 
và cúi đầu thật lễ phép khi gặp người lớn mà từ rất lâu, tôi đã không còn nhìn thấy nữa. Cách chào 
hỏi đó chỉ có hồi thời tôi còn bé, chứ thời nay ít thấy ai chào hỏi như vậy. Bây giờ khi gặp người lớn, 
người ta chỉ nói “chào anh”, “chào chị” hoặc “chào ông”, “chào bà”, cùng lắm gật đầu một cái là lịch 
sự lắm rồi. 

Bởi thế mới thấy cái nền tảng giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn” của miền Nam trước năm 
1975 đã có ảnh hưởng như thế nào đến tính cách của một người, tạo nên một nề nếp phân biệt trên 
dưới rất rõ ràng trong gia đình và cộng đồng xã hội. Trẻ em đã được dạy phải lễ phép để thể hiện sự 
tôn trọng của mình đối với một người lớn tuổi hơn mình. Tính theo tuổi thì người em gái của vợ bạn 
tôi cũng chỉ học tiểu học trước năm 1975 được vài lớp chứ không nhiều, vậy mà cho đến giờ cô vẫn 
giữ được sự lễ phép như ngày xưa. Thật đáng quý! 

Hình ảnh người thầy giáo, người cô giáo lớn tuổi tận tụy cầm bàn tay của từng học trò đồ 
những chữ a, chữ o đầu tiên trong đời bằng cây viết chì, rồi đến cây viết lá tre chấm mực tím, ít nhiều 
cũng đã để lại trong lòng mỗi người chúng ta một sự kính trọng và lòng biết ơn rất sâu xa. Chính vì 
thế, ngày xưa khi gặp thầy cô ngoài đường, ai cũng khoanh tay cúi đầu thưa thầy thưa cô rất lễ phép. 
Lễ phép từ trong trường, từ trong gia đình cho đến ra ngoài xã hội. Lễ phép đã trở thành một thói 
quen, một nề nếp từ thuở cắp sách cho đến lúc trưởng thành. 

Sự lễ phép không những làm cho người ta giữ được đạo nghĩa làm người mà còn tạo nên 
một sự khiêm tốn trong lời ăn tiếng nói nữa. Ngày xưa, khi muốn trình bày một vấn đề gì đó cho 
người khác nghe, người ta hay nói: ”theo chỗ tôi được biết thì...” Đó chính là sự khiêm tốn, từ tốn, lễ 
phép và lịch sự trong lời ăn tiếng nói, luôn làm cho người nghe cảm thấy dễ chịu và dễ chấp nhận 
hơn. Những câu tục ngữ ca dao được học ngày xưa cũng dạy cho người ta để ý đến lời ăn tiếng nói 
như “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” hoặc “trước khi nói phải uốn lưỡi 
bảy lần” hoặc “học ăn, học nói, học gói, học mở” đều dạy cho người ta phải cẩn ngôn hơn khi nói 
chuyện trong gia đình và ngoài xã hội.  

Nền giáo dục nhân bản lấy sự nhân ái, nhân đức và nhân cách của con người làm căn bản 
của thời Việt Nam Cộng Hòa đã tạo ra những thế hệ thành nhân chi mỹ trước, rồi sau đó mới đến 
thành danh chi toại. Mặc dù có người không thành danh, nhưng vẫn thành nhân. 

 
Fb Quan Nguyen 

 

 
 
 


