Tựa
Từ khi mới định cư tại Mỹ, một số anh em chúng tôi thường sinh hoạt với nhau, đã nghĩ
đến vấn đề giáo dục con em trên xứ người theo đạo lý của dân tộc Việt. Chúng tôi nghĩ: dạy con
em biết đọc, biết viết và biết nói tiếng Việt vẫn chưa đủ. Muốn gìn giữ được nguồn gốc dân tộc,
không những các em cần biết đọc, biết viết tiếng Việt, mà còn phải hiểu biết về phong tục tập
quán của người Việt, nhất là phải thấm nhuần đạo lý của Tổ Tiên, Ông Bà.
Mặt khác, trong vấn đề “nhập gia tùy tục”, các em cũng cần phải biết cư xử với người địa
phương chung quanh, với xã hội nơi định cư bên ngoài, sao cho phù hợp với nếp sống mới.
Cũng vì thế, chúng tôi đã họp bàn với nhau nhiều lần để thực hiện các chương trình “Về
Nguồn”, “Lớp học Việt Ngữ” tại trường và tại gia, “Phổ nhạc và trình diễn thơ nhạc lịch sử”
cũng như phổ biến lịch sử Việt Nam qua phong trào “Hùng Sử Việt”.... Mặc dù vậy, việc soạn
thảo một cuốn sách “Công Dân Giáo Dục” tựa như cuốn “Luân Lý Giáo Khoa Thư” thích hợp
với đời sống của các em người Mỹ (hay người các quốc gia khác) gốc Việt, chúng tôi vẫn chưa
thực hiện được,
Hôm nay, may mắn chúng tôi đã liên lạc và cộng tác được với Ban Đại Diện Các Trung
Tâm Việt Ngữ, để cùng tập trung kinh nghiệm và hiểu biết, hoàn thành tập sách này.
Mục đích của chúng tôi là sưu tầm và biên soạn một tập sách về luân lý theo đạo lý của
dân tộc Việt, nhưng vẫn mở rộng để các em có thể học hỏi được ph m hạnh tốt đẹp của người
dân địa phương, nơi các em sinh sống.
Đó là một tập hợp về những câu chuyện “Luân Lý” của người Việt và “PhNm Hạnh” của
người phương Tây.
Công việc biên soạn có thể do một cá nhân hay một nhóm người chủ trương, nhưng cần
sự đóng góp ý kiến của tập thể. Cũng vì thế, anh chị em trong Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt chúng
tôi bao gồm nhiều thành phần trí thức sống tại Mỹ và ở một số quốc gia khác, đã mạnh dạn đứng
ra làm công việc này.
Trong tinh thần “Tiên học Lễ, Hậu học Văn” cuốn sách “Những câu chuyện Luân Lý và
Đức Hạnh”, hy vọng sẽ bổ túc và giúp các em người gốc Việt tại Hải Ngoại vẫn gìn giữ được
nguồn gốc dân tộc của mình mà không xa rời đời sống thực tiễn.
Sách in xong sẽ được chuyển thành ấn bản điện tử và truyền bá trên mạng lưới toàn cầu.
Sau một thời gian thu thập ý kiến, sách sẽ được tái bản dưới một hình thức trang trọng hơn để
mỗi gia đình Việt Nam sống ở nước ngoài có thể hãnh diện xếp cuốn sách của mình vào tủ sách
gia đình, bên cạnh những cuốn sách quý và có giá trị tại địa phương.
Mong lắm thay!
Ban Biên Soạn

