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5 cuốn sách tuyệt vời giúp bạn “du hành” về tuổi thơ 

Cập nhật ngày: 09/05/2018 

 

 

Theo bánh xe thời gian, ai 

rồi cũng sẽ lớn lên và trưởng 

thành, tuổi thơ bây giờ chỉ còn là 

ký ức sâu kín. Thế nhưng, nó vẫn 

luôn hiện hữu cùng bạn qua 

những trang văn tuyệt vời này. 

1. Hoàng tử bé – Saint-

Exupéry 

Hoàng tử bé (tên tiếng Pháp: Le Petit Prince), được xuất bản năm 1943, là 

tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn và phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry. 

Tác phẩm đã được dịch sang 250 ngôn ngữ và đã bán được hơn 200 triệu bản khắp 

thế giới, trở thành một trong những sách bán chạy nhất của mọi thời đại. 
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Hoàng tử bé sống trên tiểu tinh cầu B612. Ở đó có ba ngọn núi lửa (hai ngọn 

đang hoạt động còn ngọn kia thì không) và một bông hoa hồng. Cậu chăm sóc cho 

tiểu hành tinh của mình hằng ngày, nhổ hết các cây bao báp định bám rễ, mọc lên 

tại đây. Những cái rễ đó sẽ xói đục hành tinh và làm cho thế giới cậu đang sống bị 

xé rách. Một ngày nọ, hoàng tử bé đã rời hành tinh của mình và đi xem phần còn lại 

của vũ trụ xem như thế nào và đã tới một vài tiểu tinh cầu khác. 

Mỗi tinh cầu này có một người lớn sống ở đó và theo cách hiểu của cậu thì họ 

toàn là những người kỳ quặc. Chẳng hạn như Gã khoác lác muốn được người khác 

ngưỡng mộ mình, nhưng lại sống cô đơn trên hành tinh của mình. Gã chẳng nghe 

thấy gì ngoài những câu ca ngợi. Bợm nhậu là người uống rượu suốt ngày để quên 

nỗi xấu hổ của mình về việc uống rượu nhiều… 

Khi đến Trái Đất, hoàng tử bé nhìn thấy một khu vườn có rất nhiều hoa hồng 

và cậu cảm thấy rất đau khổ. Đoá hoa hồng của cậu đã kể rằng nàng là duy nhất 

trong giống nòi của nàng khắp trong vũ trụ, thế mà ở đây có đến năm nghìn đoá 

giống như nhau. Sau đó, có một con cáo xuất hiện, và đã giải thích rằng đóa hoa của 

cậu là duy nhất và đặc biệt vì bông hoa đó đã cảm hóa được cậu. Theo con cáo, “cảm 
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hoá” là tạo nên những mối liên hệ; bông hồng của hoàng tử bé là duy nhất bởi chính 

thời gian và tình cảm mà chàng dành cho bông hồng đã khiến đóa hồng trở nên quan 

trọng đến thế với chàng. 

Đọc Hoàng tử bé, chúng ta cảm nhận được sự cô đơn, tình bạn, tình yêu và 

nỗi mất mát mà không theo bất kỳ motif truyện thiếu nhi nào. Và với mỗi lứa tuổi 

độc giả, Hoàng tử bé mang đến những bài học khác nhau chỉ với cùng câu chuyện 

kể. 

2. Lũ mục đồng – Le Clézio 

Lũ mục đồng (tựa gốc tiếng Pháp Mondo et autres histoires) là tuyển tập 

truyện ngắn của nhà văn Jean-Marie Gustave Le Clézio (thường được viết tắt là 

J.M.G. Le Clézio). Ông là người được Viện Hàn lâm Thụy Điển trao Giải Nobel 

Văn học năm 2008. 

 

Bước vào thế giới của Lũ mục đồng là bước vào thế giới của những giấc mơ. 

Tám câu chuyện trong tập truyện ngắn xét đến cùng là những biến ảo, những sắc 

màu của cùng một cơn mơ. Có lẽ, việc dùng lời lẽ để phân tách không phải là cách 

để đi thẳng vào thế giới mơ mộng của Le Clézio. Song để có thể nói một điều gì đó 
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khả dĩ – đối với những tâm hồn khô cứng đã từ lâu bưng kín mọi đường mọi nẻo để 

cái đẹp đẽ mộng mơ bước vào – thì có lẽ là lần mở từng cánh cửa để đi vào và nhìn 

ngắm, cảm nhận, đắm mình trong thế giới ấy. 

Bên cạnh Mondo và Daniel thì những đứa trẻ trong các truyện ngắn còn lại, 

như Lullaby trong Lullaby, Jon và đứa trẻ không tên trong Núi của thánh sống, Juba 

trong Bánh xe nước,  Ali trong xứ Hazaran, Petite Croix trong Người của trời, 

Caspar trong Lũ mục đồng, đều gợi nên những dư âm êm đẹp của đời sống, mà đôi 

khi người lớn hoàn toàn không bao giờ có thể nhận ra được. 

Đó là cái kỳ diệu nhất trong tâm hồn  của những đứa trẻ, dù chúng là những 

đứa trẻ đói nghèo lang thang. 

3. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh – Nguyễn Nhật Ánh 

Ai không có một thời tuổi thơ để nhớ? 

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên 

của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xuất bản lần đầu tại Việt Nam năm 2010. Nó cũng 

được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh cùng tên bởi đạo diễn Victor Vũ, năm 

2015. 

Cuốn sách viết về tuổi thơ nghèo khó ở một làng quê, bên cạnh đề tài tình yêu 

quen thuộc. Tuổi thơ trong trẻo của các nhân vật Thiều, Tường, Mận được thể hiện 

qua nhiều mẩu chuyện ly kỳ như con cóc Cậu trời, chuyện ma, chuyện công chúa và 

hoàng tử, bên cạnh đó là nỗi chua xót về chuyện đói ăn, cháy nhà, lụt lội,… 
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Mỗi câu chuyện trong cuốn sách này đều thu hút đến kì lạ. Từng con người 

thôn quê dân dã hiện ra nhờ nét chữ đặc tả sống động của Nguyễn Nhật Ánh, từ 

những cô cậu học trò ngây ngô, đến những bác nông dân chất phác! Từng nụ cười, 

giọt nước mắt, từng niềm vui, nỗi đau đều rất gần, rất thật. 

Được viết với ngôn từ giản dị, mộc mạc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh chạm 

đến trái tim thơ dại ẩn đằng sau sự trưởng thành nhiều bụi trần, vấn vương lòng 

người bởi cái thanh mát, mong manh. Đó là Nguyễn Nhật Ánh, là Tôi thấy hoa vàng 

trên cỏ xanh hay là tuổi thơ mà mỗi người lớn chúng ta đều đã từng trải qua? Để nhớ 

về tuổi thơ và những tình cảm trong sáng, đẹp đẽ nhất. 

4. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ – Nguyễn Ngọc Thuần 

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần, 

xoay quanh lời tâm sự của một cậu bé 10 tuổi về thế giới nhỏ bé xung quanh cậu với 

bố mẹ, những người hàng xóm và bạn bè thân thương. Câu chuyện chẳng có gì được 

gọi là biến cố hay những yếu tố giật gân hồi hộp nhưng vẫn đẹp đẽ và cuốn hút  một 

cách kỳ lạ. Nguyễn Ngọc Thuần đã trổ một “cửa sổ” giúp độc giả nhìn thấy chất thơ 

đặc biệt trong những điều nhỏ bé, bình dị nhất của cuộc sống. 
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Những câu văn trong thiên truyện ngắn gọn, giàu nhạc điệu như giọng thủ thỉ 

tâm tình. Triết lý của câu chuyện được gửi gắm nhẹ nhàng ngay từ trong nhan đề: 

có những thứ không thể thấy được bằng mắt thường mà phải huy động mọi giác 

quan, phải cảm nhận bằng cả trái tim mình mới thấy được. Những bài học, những 

suy ngẫm về cuộc đời được đan xen trong tác phẩm một cách tự nhiên, giản dị. 

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ từng đoạt giải A trong cuộc thi Vận động sáng 

tác văn học cho thiếu nhi năm 2002 do NXB Trẻ và Hội nhà văn TP HCM tổ chức. 

Năm 2008, tác phẩm đoạt thêm giải thưởng Peter Pan 2008 dành cho văn học thiếu 

nhi thiếu nhi nước ngoài tại Thụy Điển. Cuốn sách được mệnh danh là “Hoàng tử 

bé” của Việt Nam. 

5. Alice và xứ sở thần tiên – Lewis Carroll 

Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ Sở Thần Tiên (1865) là cuốn tiểu thuyết 

dành cho thiếu nhi của tác giả người Anh Charles Lutwidge Dodgson dưới bút danh 

Lewis Carroll. Cuốn sách đã làm thay đổi cuộc đời Dodgson. Danh tiếng của “Lewis 

Carroll” lừng lẫy trên toàn thế giới, từ đó ông cho xuất bản các phần tiếp theo. 
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Câu chuyện bắt đầu với cảnh Alice ngồi bên bờ sông trong một ngày ấm áp 

lười biếng, và bắt gặp một chú thỏ trắng kì lạ mặc áo gi lê. Tính tò mò đã thôi thúc 

cô bé Alice chui qua hang để đi theo chú thỏ. Trước mắt cô là một hành lang đầy 

những cánh cửa, mà sau khi vượt qua chúng, Alice sẽ đến với hàng loạt những cuộc 

phiêu lưu hài hước, phi thực và có phần đáng sợ. 

Bước vào câu chuyện về Alice, độc giả có thể diễn giải ý nghĩa của nó dưới 

nhiều góc cạnh khác nhau, tùy theo từng quan điểm. Đấy là một câu chuyện hoang 

đường không đầu, không đuôi, không một trình tự logic. Nhưng nó lại ngập tràn 

những hình ảnh tưởng tượng và đượm đầy nét đẹp thẩm mỹ: “Ở đây tất cả mọi người 

đều điên khùng cả!”. 

Một thế kỷ rưỡi đã trôi qua, nhưng câu chuyện của Lewis Carroll vẫn thu hút 

sự đam mê hàng triệu độc giả trên thế giới, làm bay bổng bao trí tưởng tượng của trẻ 

thơ, đôi khi chính cả người lớn, là nguồn cảm hứng cho biết bao ca sĩ từ The Beatles 

cho đến Damon Albarn, từ Marilyn Manson đến cả Indochine… và cho cả lĩnh vực 

điện ảnh. 

Trải Lam (tổng hợp) 
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