
 

Paris Trà ₔàm 
sẽ thực hiện buổi mạn đàm  

Ngôn Ngữ Việt Trong Truyện Kiều 

tại Hội Quán Việt Nam 

7 rue du Disque, 75013 Paris 

15h -17h  

Chủ Nhật - 6 Décembre 2015 

với diễn giả : Ký Giả Từ Thức  

 Paris Trà ₔàm xin trân trọng kính mời quý đồng hương tham gia buổi mạn 
đàm cùng với tiệc trà và xin đăng ký trước vì số ghế giới hạn với 30 chỗ ngồi.  

Xin vui lòng gởi email đăng ký để nhận thư mời : paristradam@gmail.com 

Sau phần nói chuyện sẽ có phần thảo luận và trao đổi ý kiến trong không khí thân 
mật với một tiệc trà nhỏ.  

Paris Trà ₔàm sẽ rất hân hạnh được tiếp đón quý vị.  

Đôi Lời dẫn nhập :  

Người Việt không ai là không nghe nói đến truyện Kiều. Nếu có đề tài hiếm hoi nào người Việt 
đồng ý với nhau, đó là chỗ đứng của Truyện Kiều trong văn học, và rộng hơn, trong văn hóa Việt 
Nam. Nguyễn Du là một nhà văn quốc gia của Việt Nam, như Shakespeare của Anh, Goethe của 
Đức, Cervantes của Tây Ban Nha 

mailto:paristradam@gmail.com


Không có tác giả nào, tác phẩm nào đi sâu vào tâm hồn dân tộc như Nguyễn Du, như Truyện 
Kiều, và trở thành một cuốn sách gối đầu giường của người Việt, từ trí thức tới bình dân, từ thôn 
quê, tới thành thị. Nếu có một tác phẩm Việt Nam « vượt không gian và thời gian » (mượn chữ 
của nhà văn Nhất Linh), tác phẩm đó là Kim Vân Kiều.  Người ta đọc Kiều, ngâm Kiều, lẩy 
Kiều, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trong bất cứ cảnh huống nào, người ta cũng tìm được một 
câu Kiều diễn tả được tâm trạng của mình. 

Không thể hiểu văn hóa Việt, không thể hiểu tâm hồn Việt, không thể xử dụng ngôn ngữ Việt 
Nam một cách chính xác, nếu không đọc và tìm hiểu truyện Kiều. (Khi Nguyễn Du viết : Rằng 
tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình , những chữ rằng, chữ chút, chữ 
cũng, chữ thì, nó cực kỳ đơn giản, cực kỳ Việt Nam, không thể viết tiếng Việt hay hơn được , 
khó có thể viết khác được). Phạm Quỳnh viết ‘’ truyện Kiều còn, tiếng Việt còn, tiếng Việt còn, 
nước Việt còn.’’ Nguyễn Du viết truyện Kiều bằng chữ Nôm, một hình thức bảo vệ văn hóa dân 
tộc trước hiểm họa đô hộ của văn hóa Trung Hoa, một vấn đề trở thành thời sự nóng bỏng. 

Ngày nay truyện Kiều bị quên lãng. Ở trong nước, bởi vì giáo dục chủ nghĩa Mác Lê quan trọng 
hơn văn học dân tộc, chạy đuổi dollars hào hứng hơn ngồi ngâm Kiều, vun xới văn hóa. Ở hải 
ngoại , vì cơ hội, nhu cầu xử dụng và tìm hiểu văn hoá của đất nước không phải là chuyện hàng 
ngày, nên cũng không là mối quan tâm. Truyện Kiều bị bỏ quên, phải chăng đó là dấu hiệu suy 
tàn của văn hóa, trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước ? 

Hàng triệu người Việt đã bỏ quê hương , lang bạt khắp nơi để tìm tự do. Ra đi tay trắng, gia sản 
duy nhất mang theo là ngôn ngữ dân tộc. Phương tiện duy nhất để khỏi bị bứng rễ khỏi quê 
hương là ngôn ngữ 

Buổi nói chuyện lần này, chúng tôi sẽ đề cập tới những khía cạnh căn bản để các bạn trẻ, sống ở 
hải ngoại làm quen với cô Kiều, chung sống cuôc đời gian truân của nàng Kiều, tượng trưng cho 
cái gian truân của dân tộc, ý thức được giá trị của truyện Kiều, chỗ đứng của truyện Kiều trong 
văn hoá Việt. Và nhất là cái độc đáo của ngôn ngữ Việt dưới ngòi bút của một thi sĩ lớn, một 
thiên tài thực sự.   

Hy vọng đó sẽ là một cánh cửa mở để đi vào, từ đó tìm hiểu thêm , văn hóa của  miền đất mình 
đã sinh ra , và hy vọng có ngày trở lại. 

Paris Trà ₔàm là một Câu Lạc Bộ thân hữu Paris được hình hành trong tinh thần chia sẻ, 
bình đẳng, không phân biệt, với mục tiêu cùng trao đổi những kiến thức và đề tài về tất cả mọi 
lĩnh vực liên quan đến Việt Nam. Paris Trà ₔàm ủng hộ tiến trình phát triển Nhân Quyền, 
Dân Chủ và Độc Lập cho một Việt Nam nhân bản, tiến bộ và hiện đại. 


