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Kho tàng văn học nhân loại có vô vàn tác phẩm hay. Tuy nhiên, có những tác 

phẩm kinh điển và phổ biến sau đây bạn nên đọc... 

1. Don Quixote - Miguel De Cervantes 
Đây là tác phẩm hay nhất và kinh điển nhất của nền văn học Tây Ban Nha, được 

dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được tái bản nhiều nhất trong lịch sử nhân loại, chỉ 

sau Kinh thánh. Tác giả đã sáng tạo nên một câu chuyện lý thú mang nhiều sắc thái 

cảm xúc khác nhau, cũng như những nhân vật để lại ấn tượng dài lâu trong lòng độc 

giả. Câu chuyện này giễu cợt, châm biếm hài hước và sâu cay, về những con người 

trong xã hội cũ, những con người có những ảo tưởng kỳ quặc và lạ lùng. Những đoạn 

miêu tả về nhân vật chính Don Quixote thực sự xuất sắc, tài tình, khi tác giả dẫn dắt 

người đọc khám phá những khía cạnh khác thường của một con người. Thực sự đây 

là một tác phẩm tuyệt vời cho bất cứ ai yêu mến văn học Phương Tây thời cận đại. 

2. Nhà giả kim - Paulo Coelho 
Bạn có thể không có cảm giác mình đang ... đọc sách, mà như mình đang trò 

chuyện với.... chính mình, với cái tôi sâu thẳm bên trong, với cái tôi đôi lúc chần chừ 

lười biếng, hèn nhát và lo sợ bị người khác đánh giá. Qua cuộc hành trình tìm kiếm 

kho báu của cậu bé chăn cừu, Paulo chỉ ra cho chúng ta những giá trị đơn giản mà sâu 

sắc ở đời. Cuộc hành trình đó hay chính là hành trình đi tìm hạnh phúc, ước mơ, ý 

nghĩa trong cuộc đời mỗi con người. Có thể cuốn sách sẽ giúp bạn cách giải mã 

những "dấu hiệu" của vũ trụ, bởi vì "không có điều gì là ngẫu nhiên cả!". Bí quyết 

của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi thứ tuyệt mỹ trên thế gian mà không hề quên 

"hai giọt dầu trên muỗng"... Bản thân đoạn kết của cuốn sách cũng là một điều bất 

ngờ.  

3. Đồi gió hú - Emily Bronte 
Kinh điển trong từ câu chữ, dù được viết cách đây hơn cả thế kỷ nhưng những gì 

Emily Bronte mang đến cho độc giả không hề phủ bụi. Đồi gió hú không chỉ là một 

cuốn sách hấp dẫn về tình yêu, mà còn hơn thế, nó là tác phẩm văn chương đầy chất 

nghệ thuật, có thể làm say mê bất cứ ai. Tình yêu ngang trái của Catherine và 

Heathcliff đem đến cái nhìn thật ám ảnh. Tình yêu của họ hoang dại, cũng giống như 

chính vùng đất đã nuôi dưỡng con người họ, hoang dại và mãnh liệt. Mặc dù cuộc đời 

của họ tràn ngập những bi kịch, những ghen tuông, những đau khổ giằng xé nhưng 

kết cục họ vẫn được chôn cất bên nhau. Tình yêu ấy sẽ theo họ, ngấm vào miền đất 

Yorkshire hoang vu kia. Đó cũng có thể coi là một kết thúc đẹp ám ảnh trong lòng 

người đọc. 

4. Chúa tể những chiếc nhẫn -  J.R.R. Tolkien 
Chúa tể những chiếc nhẫn (khởi viết năm 1937) được đánh giá là một trong 

những tác phẩm đồ sộ nhất của Tolkien. Tác phẩm này cùng với cuốn truyện Anh 

chàng Hobbit trước đó đưa Tolkien trở thành cha đẻ của thể loại “văn học fantasy” 

hiện đại (văn học chứa đựng yếu tố kỳ ảo). Chúa tể những chiếc nhẫn xây dựng một 

thế giới rộng lớn, ly kỳ, lôi cuốn với những chủng tộc từ thần thoại đến con người, 



hấp dẫn và kỳ thú. Tiểu thuyết cũng đã được chuyển thể thành các tác phẩm điện ảnh 

đạt thành công vang dội. 

Tác phẩm do Công ty văn hóa & truyền thông Nhã Nam phát hành, gồm 3 phần 

mang tên: Đoàn hộ nhẫn, Hai tòa tháp và Nhà vua trở về. 

5. Anh chàng Hobbit - J.R.R. Tolkien 

Khởi đầu, Anh chàng Hobbit là một tác phẩm dành cho thiếu nhi nhưng đến nay, 

dường như không nhiều người còn nhớ đến điều đó nữa, và tác phẩm thì đã được xếp 

vào nhóm những tiểu thuyết thần thoại kỳ ảo kinh điển. JRR Tolkien có một bút pháp 

văn chương thực sự độc đáo. Thế giới thần tiên trong câu chuyện của ông dường như 

có khả năng làm người đọc sững sờ và choáng váng. Mang giọng kể hài hước, thông 

tuệ, cùng những miêu tả choáng ngợp về một thế giới Trung Địa bao la với rừng 

thẳm, núi cao, hang sâu, tiên, rồng, yêu tinh, người khổng lồ... cuốn sách vừa như 

một câu chuyện cổ tích dành cho những người trẻ tuổi, vừa đạt đến tầm của một tác 

phẩm văn học kỳ ảo quyến rũ độc giả mọi thời. 

6. 1Q84 - Haruki Murakami  

Haruki Murakami là một nhà văn Nhật Bản lừng danh. Ngay sau khi ra mắt bạn 

đọc, 1Q84 đã ngay lập tức được người dân Nhật tranh nhau tìm mua và mau chóng 

biến mất khỏi các quầy sách, bởi vậy đã phải liên tục tái bản nhiều lần. Kết cấu kể 

chuyện khá lạ khi câu chuyện đan xen liên tiếp giữa nam chính và nữ chính. Các chi 

tiết kì ảo và hiện thực được đan cài hợp lí, tạo nên sắc màu huyền bí vừa đủ cho tác 

phẩm mà không quá xa rời thực tế. Hẳn là Haruki Murakami đã thành công trong việc 

kéo người đọc vào sâu trong thế giới của mình. Song song việc kể về thế giới khác, 

ông đồng thời cũng phác lại một bức tranh về văn hoá xã hội Nhật Bản - điều hầu như 

tác phẩm nào của ông cũng có. 

7. Lolita -  Vladimir Nabokov 

Khi thực sự được đọc Lolita, ta hiểu tại sao Vladimir Nabokov nâng niu nó đến 

vậy. Thoạt tiên bị nhìn nhận một cách giản đơn quá mức, Lolita dần thoát khỏi cái 

định kiến coi nó là tác phẩm thuần túy gợi dục, bởi Lolita chứa đựng nhiều, rất nhiều 

hơn thế: nó tinh vi dò xét tâm lý con người (dù không cần viện tới tâm phân học, mà 

thậm chí Nabokov còn luôn luôn tìm cách bài xích Sigmund Freud), và nó còn là 

những nước cờ ngôn từ kiệt xuất của một trong những thiên tài văn chương lớn nhất. 

Đến giờ, dù cho bao năm tháng đã qua đi, Lolita vẫn cứ là một hiện tượng bất 

thường, và cô bé Lolita, "ánh sáng của đời tôi, tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi" trong 

trí tưởng của Humbert Humbert, vẫn bất tử trong dáng đứng thẳng cao chưa đầy một 

mét rưỡi và toàn bộ đặc tính của một "tiểu nữ thần" vĩnh viễn bất kham. 

8. Giết con chim nhại - Harper Lee 
Cho dù được kể dưới góc nhìn của một cô bé, cuốn sách Giết con chim 

nhại không hề né tránh bất kỳ vấn đề nào, gai góc hay lớn lao, sâu xa hay phức tạp: 

nạn phân biệt chủng tộc, những định kiến khắt khe, sự trọng nam khinh nữ... Thông 

điệp yêu thương trải khắp các chương sách là một trong những lý do khiến tác phẩm 

giữ sức sống lâu bền của mình trong trái tim độc giả ở nhiều quốc gia, nhiều thế hệ. 

Những độc giả nhí tìm cho mình các trò nghịch ngợm và cách nhìn dí dỏm về thế giới 

xung quanh. Người lớn lại tìm ra điều thú vị sâu xa trong tình cha con nhà Atticus, và 



đặc biệt là tình người trong cuộc sống, như bé Scout quả quyết nói “em nghĩ chỉ có 

một hạng người. Đó là người”. 

9. Bắt trẻ đồng xanh - J.D. Salinger 
Bắt trẻ đồng xanh đã mượn suy nghĩ của một chàng trai trẻ để nhìn về cuộc sống 

một cách hài hước và thông minh. Ngôn từ đơn giản, đôi khi rất thô tục thể hiện con 

người nhân vật, cuốn sách đi vào lòng người bởi những triết lý giản đơn vẫn đang 

hiện hữu từng ngày trong cuộc sống. Tiểu thuyết đầu tay và cũng là duy nhất của 

Salinger, Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye), khi ra đời năm 1951 đã lập tức 

gây tiếng vang lớn khắp thế giới. Sách bán được 250.000 bản trong năm, dù Salinger 

chẳng hề thiết tha gì tới việc quảng cáo, thậm chí ông còn không đồng ý cho in ảnh 

của mình trên bìa. 
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