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Cuốn sách về thực chất là một tập đại thành về ngôn ngữ học, 
giới thiệu và cung cấp cho người đọc một nền tảng về lí thuyết 

ngôn ngữ học, một lĩnh vực khô khan và không dễ thấu hiểu, nhưng 
khi đọc và hiểu ra thì nó mang lại nhiều lí thú, hấp dẫn, bổ ích về 
ngôn ngữ như một bộ phận cấu thành và gắn bó khăng khít với nền 
văn hóa của người bản ngữ. Đúng như tác giả đã viết, “ngôn ngữ 
học lí thuyết cần xây dựng trên tư liệu của tất cả mọi ngôn ngữ, 
ngôn ngữ phương Đông cũng như ngôn ngữ phương Tây”, vì thế 
mà cuốn sách “dành sự chú ý đặc biệt đến bản chất nền tảng của 
ngôn ngữ, nhấn mạnh ngôn ngữ là một đối tượng mang tính văn 
hóa - lịch sử, có chức năng giáo dục và thống nhất tất cả các hình 
thức văn hóa vật chất và tinh thần”.

Điều đặc biệt là khi cầm trên tay cuốn sách dày dặn ngót 1000 
trang, có lẽ trong giới ngôn ngữ học nước nhà ai cũng đều nhận 
thấy ít người như tác giả cuốn sách này đam mê ngôn ngữ học và 
tiếng mẹ đẻ của dân tộc đến mức dành gần như trọn đời lúc nào 
cũng trăn trở về nó, viết và tìm hiểu về nó để có một hành trang tư 
liệu phong phú, tin cậy đúc kết lại thành một tập đại thành về Ngôn 
ngữ học lí thuyết. Phải nói ngay rằng, thành tựu rất đáng ghi nhận 
này ngoài nền tảng về ngôn ngữ học và năng lực viết, năng lực tổng 
hợp những vấn đề cốt lõi của ngôn ngữ học lí thuyết vốn có ở tác 
giả, không thể không nhắc đến sự cần cù không biết mệt mỏi qua 
hơn nửa thế kỉ làm con ong hút mật, chắt chiu qua bao ngày tháng 
để đến hôm nay tác giả có một khối tư liệu lớn, đủ tin cậy để chứng 
minh trong cuốn tập đại thành của mình những gì là nền tảng của 
ngôn ngữ học lí thuyết. Đứng trước một khối tư liệu ngôn ngữ bao 
la tác giả đã không choáng ngợp mà biết tổng hợp một cách khoa 
học, có chọn lọc ngõ hầu có thể giúp người đọc cảm thấy và thấu 
hiểu những luận điểm cần thiết đối với ngôn ngữ học cũng như một 
số nguyên lí cơ bản mà toàn bộ cấu trúc của ngôn ngữ học phải dựa 
vào. Với mục tiêu đó tác giả mong muốn hệ thống hóa các tri thức 
ngôn ngữ học sao cho người đọc tiếp nhận dễ dàng nhất những 
tinh hoa của ngôn ngữ học thế giới và của nước nhà. Dưới bàn tay 
của nhà ngôn ngữ học, tác giả đã tổng hợp, nhào nặn những tư liệu 
sống động thu thập được, những chuyên luận và giáo trình đã công 
bố của mình thành một cuốn cẩm nang chi tiết về Ngôn ngữ học lí 
thuyết rất cần thiết cho hoạt động ngôn ngữ học nước nhà, trước 
hết cho những cơ sở đào tạo sinh viên chuyên ngôn ngữ học và các 
nhà ngôn ngữ học tương lai.

Cuốn sách gồm có 12 chương, tất cả các chương đều đề cập đến 
những vấn đề lí thuyết nền tảng rất cơ bản mà người học và người 
dạy ngôn ngữ học đều cần phải nắm vững, coi đó như những vấn đề 
bắt buộc phải biết, phải hiểu đối với nhà ngôn ngữ học.
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