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Vietnamese Children’s Favourite Stories 
Một quyển sách phụ huynh Việt Nam ở hải ngoại cần biết đến 

Một trong những sở thích tuổi thơ nào cũng mê là truyện cổ tích. Truyện cổ 
tích là nơi trẻ em có thể quên đời sống thật của mình để lạc vào một thế giới 
thần tiên màu nhiệm nào đó. 
Nơi thú vật biết nói năng linh động. Nơi có công chúa xinh 
đẹp cùng bà tiên với phép thoại. Và cũng là nơi thiện ác 
được mô tả thật ý nhị để trẻ em hiểu được phải sống và 
cư xử như thế nào cho đúng. 
Tuổi thơ ở những nước nghèo nàn, thiếu thốn mọi điều, 
đói khổ triền miên. Áo quần lam lũ quanh năm suốt tháng, 
không có đủ phương tiện đến trường học thì nói chi đến 
có được một món đồ chơi hay sách truyện mà đọc. Hạnh 
phúc duy nhất có được đôi khi chỉ là được nghe người lớn 
kể truyện cổ tích cho nghe. Vì dù sao truyện cổ tích không 
cần phải tốn đồng nào mà vẫn có được. Sẽ giúp trẻ em 
quên sự khốn khổ và bất hạnh của mình trong đôi phút. 
Ở mỗi nước trên thế giới dường như đều có những truyện 
cổ tích riêng. Vì trong truyện cổ tích thường hay có ẩn 
những lịch sử và phong tục tập quán của mỗi nước, mỗi 
vùng, mỗi địa phương trong đó. Ví dụ như sự tích Phù 
Đỗng Thiên Vương hay Bánh Dày Bánh Chưng là chính 
cống của Việt Nam, không nhầm lẫn được với sự tích của nước nào khác. 
Tuổi thơ tôi rất may mắn là dù nghèo khổ lắm nhưng đã từng được hưởng 
cái hạnh phúc được người lớn kể những truyện cổ tích thần thoại và tuyệt 
vời ấy cho nghe thường xuyên. 
Với tuổi đời chồng chất, dường như có vài truyện tôi đã quên mất hay không 
còn nhớ nhiều chi tiết như xưa nữa. Càng nghĩ về việc này tôi càng lo lắng 
và nuối tiếc vì có thể trong tương lai những thế hệ con cháu tôi sẽ không còn 
được biết đến truyện cổ tích Việt Nam nữa. Nhất là tiếng Việt của chúng 
không được rành rẽ và mỗi ngày sự gắn liền với nguồn cội một nhạt dần đi 
khi chúng chỉ toàn hấp thụ những gì thuộc phương Tây vì sinh trưởng ở đây. 

Một ngày kia khi dẫn hai đứa con tôi đi thư viện, tôi tình cờ tìm thấy được một 
quyển sách mang tựa đề “Vietnamese Children’s Favourite Stories”. Một 
quyển sách bao gồm mười lăm truyện cổ tích Việt Nam nhưng được kể bằng 
tiếng Anh. Tôi như nắm được vàng trong tay! 
Tôi và hai đứa con tôi mượn về đọc mê mẩn hàng đêm. Tôi thì hạnh phúc 
được một vé quay về tuổi thơ của mình. Hai nhóc thì được lạc vào một thế 
giới hoàn toàn mới lạ. Tụi nó thích nhất sự tích Quả Dưa Hấu và Chú Cuội. 
Riêng tôi thì luôn yêu thích truyện Tấm Cám. 
Tác giả của quyển sách này là bà Trần Thị Minh Phước. Bà là người Việt 
Nam đầu tiên ở thành phố Minnesota hành nghề hành chánh thư viện. Bà đã 

từng sống đời tị nạn mười tháng ở Mã Lai và sau 
đó được định cư tại Minnesota. Bà được biết đến 
nhiều trong giới trí thức trong cộng đồng người 
Việt tại đó với những sự đóng góp về viết sách 
cũng như soạn thảo sách tiếng Việt dịch sang 
tiếng Anh v.v. 
Những hình ảnh minh hoạ đẹp lộng lẩy trong 
quyển sách là do hai nhà hoạ sĩ nổi tiếng Nguyễn 
Thị Hợp và Nguyễn Đông. Hai hoạ sĩ này đã 
từng sinh hoạt mạnh mẽ tại miền Nam Việt Nam 
vào thập niên sáu mươi. Những tranh ảnh của 
họ đã từng được trưng bày ở những thành phố 
đồ sộ khắp nơi trên thế giới như ở Pháp, Đài 
Loan, Đức và Hoa Kỳ. Những tác phẩm của họ 
thường được biết đến qua những quyển sách 
của thiền sư Thích Nhất Hạnh. 
Quyển sách Vietnamese Children’s Favourite 
Stories đã được lãnh hai giải thưởng: 

* Creative Child Magazine 2015 Book of The Year Award & Moonbeam 
* Children’s Book Awards 2015 Gold Medal. 
Thật là một sự hãnh diện cho chính tác giả nói riêng và người Việt chúng ta 
nói chung. 
Tôi hy vọng quyển sách này được phổ biến thật sâu rộng để con em chúng 
ta được hiểu biết thêm về những truyện cổ tích của riêng Việt Nam mình. Qua 
đó có thể học hỏi đôi chút về những lịch sử, cũng như phong tục tập quán 
của tổ tiên đã truyền lại. 
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