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thể, rõ ràng. 

Nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan đến bản quyền xảy ra, tôi sẽ chịu trách 
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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Truyện thơ Nôm là một trong những hình thức kể chuyện độc đáo của văn 

học Việt Nam thời trung đại. Mở đầu với tác giả Nguyễn Hữu Hào (?-1713), thể 

loại này đƣợc coi là kết thúc với Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888). Với ba truyện 

Nôm Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà Mậu và Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca hay 

còn đƣợc gọi là Ngư Tiều y thuật vấn đáp, Nguyễn Đình Chiểu đƣơc̣ coi là ngƣ ời 

viết truyện Nôm quan trọng cuối cùng trƣớc khi lịch sử chuyển sang thời cận hiện 

đại và văn tự dân tộc đƣợc thay thế bằng chữ quốc ngữ Latin hóa. Nói cách khác , 

Nguyễn Đình Chiểu đa ̃đem l ại những giá trị riêng cho thể loại này. Và bên cạnh 

việc kế thừa các yếu tố ổn định của thể loại, Nguyễn Đình Chiểu còn mang đến cho 

nó nhƣ̃ng nét mới. 

Trƣớc Nguyêñ Đình Chiểu , truyêṇ Nôm đa ̃là môṭ hình thƣ́c điṇh hình cả về 

nôị dung và hình thƣ́c ở Đàng ngoài , với thành tƣụ đỉnh cao là Truyêṇ Kiều . Đến 

Nguyêñ Đình Chiểu lối kể chuyêṇ bằng thơ chuyển vào môṭ điạ bàn mới , mở rôṇg 

sƣ ̣lƣu truyền thể loaị cả trong không gian và thời gian . Măṭ khác, việc một tác giả 

có hoàn cảnh đặc biệt: bị mù cả hai mắt mà có tới ba truyện thơ dài khiến độc giả 

có thể nghĩ đến một hứng thú với hình thức này. Vậy sự lựa chọn, đeo đẳng đó có 

quan hệ gì với hoàn cảnh xã hội khi đó, với không gian văn hóa mà nó đƣợc sinh 

ra? Thông qua ba tác phẩm truyện thơ Nôm của ông, chúng tôi muốn đi tìm cách 

trả lời cho câu hỏi trên. 

Trong ba truyện thơ Nôm do Nguyễn Đình Chiểu sáng tác, cho đến nay hầu 

hết độc giả cũng nhƣ giới nghiên cứu thƣờng quan tâm chủ yếu đến Lục Vân Tiên 
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còn Dương Từ - Hà Mậu và Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca mới chỉ đƣợc giới 

thiệu về văn bản của tác phẩm cũng nhƣ hoàn cảnh ra đời chứ chƣa đi sâu vào tác 

phẩm, trong khi thƣc̣ tế vấn đề đƣơc̣ tác giả quan tâm ở ba câu chuyêṇ là không 

hoàn toàn nhƣ nhất . Vì vậy, với đề tài Nguyễn Đình Chiểu trong thể loại truyện 

Nôm này, chúng tôi sẽ khảo sát cả “thế giới” truy ện Nôm của Nguyễn Đình Chiểu, 

để tìm hiểu ông muốn đem laị nhƣ̃ng khả năng gì cho hình thƣ́c thể loaị này. 

2. Lịch sử nghiên cứu truyện thơ của Nguyễn Đình Chiểu 

Kỷ niệm 75 năm ngày mất của Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Văn Đồng trong 

bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc, đã viết: “Trên 

trời có những vì sao có ánh sáng khác thường, nhưng con mắt của chúng ta phải 

chăm chú nhìn thì mới thấy, và càng nhìn thì càng thấy sáng” [60, tr.9]. Nguyễn 

Đình Chiểu là tác giả lớn của nền văn học Việt Nam nói chung và Nam Kỳ nói 

riêng. Trƣớc khi thực dân Pháp xâm lƣợc Nam Kỳ, Nguyễn Đình Chiểu viết Lục 

Vân Tiên và Dương Từ - Hà Mậu, hai tác phẩm này đã đƣợc đông đảo quần chúng 

đón nhận, đặc biệt là Lục Vân Tiên. Sau khi Pháp xâm lƣợc Nam Kỳ, Nguyễn Đình 

Chiểu đƣợc biết đến là một tác giả đứng đầu trong văn học yêu nƣớc với thể loại 

văn tế. Cho đến nay, có thể coi  cuốn Nguyễn Đình Chiểu về tác gia và tác phẩm 

(2003) do Nguyễn Ngọc Thiện biên soạn là một công trình tổng hợp khá đầy đủ 

những bài viết, những bài phê bình nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu. Đặc biệt, 

trong phần thứ II, tác giả đã tập hợp tƣơng đối đầy đủ những bài viết của các nhà 

nghiên cứu, phê bình về các truyện thơ: Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà Mậu và 

Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca. Phần viết của chúng tôi se ̃dƣạ c hủ yếu trên công 

trình mang tính tƣ liệu này. 

- Về tác phẩm Lục Vân Tiên 

Về nguồn gốc của tác phẩn Lục Vân Tiên, có hai luồng ý kiến trái chiều. Một 

số nhà nghiên cứu cho rằng, Lục Vân Tiên đƣợc Nguyễn Đình Chiểu sáng tác dựa 

vào một cốt truyện có sẵn, và một số nhà nghiên cứu khác thì cho rằng tác phẩm là 

do chính Nguyễn Đình Chiểu sáng tác. Ba nhà nghiên cứu tiêu biểu cho hai luồng 

ý kiến đó là: Nhà nghiên cứu Dƣơng Quảng Hàm trong bài viết “Lục Vân 
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Tiên”của Nguyễn Đình Chiểu (1941) cho rằng: “Nhân đọc một cuốn tiểu thuyết 

nhan là “Tây minh” (trước đèn đọc truyện Tây minh L.V.T.c.1) thấy vai chính 

trong truyện là Lục Vân Tiên gặp cảnh ngộ thảm thương tựa thân thế mình, bèn 

theo đấy mà thảo ra bản truyện Nôm” [50, tr.359]. Tuy đƣa ra nhận định đó, nhƣng 

trong bài viết, Dƣơng Quảng Hàm chƣa đƣa ra đƣợc cuốn tiểu thuyết có tên Tây 

minh của Trung Quốc. 22 năm sau, Trần Nghĩa viết bài Thử bàn về nguồn gốc 

truyện “Lục Vân Tiên” (1963) đã đƣa ra những lập luận khoa học để giải thích 

nguyên nhân và trình bày nguồn gốc của chữ “Tây minh” mà Nguyễn Đình Chiểu 

đã sử dụng. Tác giả viết: “Tây minh trước hết không phải là một “cuốn truyện” 

hay một cuốn “tiểu thuyết”. Tây minh rõ ràng là một cuốn sách thuộc phạm trù 

đạo đức, triết học” [50, tr.363]. Năm 1978, Nguyễn Thạch Giang viết Nguyễn Đình 

Chiểu – Thân thế và sự nghiệp đã chỉ ra Tây minh là một thiên trong cuốn Tính lý 

tiết yếu của Trƣơng Tái. Trong Tây minh, Trƣờng Tái bàn về đạo lý, đặc biệt nhắc 

đến “đồng bào”. Trƣơng Tái quan niệm rằng, đồng bào là những ngƣời sinh ra 

trong cùng một bọc nên phải yêu thƣơng nhau, con ngƣời phải hiếu thảo với cha 

mẹ, thuận hòa với anh em, bà con làng xóm. Với việc chỉ ra nguồn gốc và nội dung 

của Tây minh, Nguyễn Thạch Giang viết: “Tư tưởng về “đồng bào” đó của Trương 

Tái rất phù hợp với tư tưởng nhân nghĩa truyền thống của dân gắn với đức tính 

truyền thống của Gia Định mà Nguyễn Đình Chiểu hấp thu được. Cho nên khi 

sáng tác Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã thấm thía về tình nghĩa đối với dân, 

đối với đồng bào. Do đó mà tác giả Lục Vân Tiên khi mở đầu tập thơ của mình đã 

lấy Tây minh làm chuẩn mực triết lý – đạo đức” [50, tr.51]. Tác giả còn khẳng 

định: “Ngoài Lục Vân Tiên ra, triết lý Tây minh còn ảnh hưởng đến Dương Từ - 

Hà Mậu, Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca và toàn bộ thơ, văn tế của ông” [50, 

tr.51]. 

Theo chúng tôi, những tƣ liêụ và lâp̣ luâṇ của Trần Nghiã và  Nguyêñ Thac̣h 

Giang là những căn cứ đủ thuyết phục để khẳng điṇh Lục Vân Tiên là tác phẩm do 

Nguyễn Đình Chiểu sáng tác. 

Bàn về nôị dung, tƣ tƣởng của tác phẩm, các nhà nghiên cứu tập trung vào tác 

phẩm Lục Vân Tiên ở góc độ xây dựng hệ thống nhân vật chính diện và phản diện 
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để giải thích vì sao tác phẩm lại đƣợc mến mộ, đặc biệt là nhân dân Nam Kỳ. Phạm 

Văn Đồng với bài viết Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ dân tộc 

(1963) đã nhận định về tác phẩm Lục Vân Tiên nhƣ sau: “Đây là một bản trường 

ca ca ngợi chính nghĩa, những đạo đức đáng quý trọng ở đời, ca ngợi những người 

trung nghĩa” [60, tr.26]. Cũng trong năm đó Hoài Thanh viết Nguyễn Đình Chiểu, 

một nhà thơ lớn, một tấm gương chói ngời tinh thần bất khuất của dân tộc Việt 

Nam, tác giả cũng khẳng định: “Nhưng trong Lục Vân Tiên, không phải chỉ có 

tiếng chửi, Lục Vân Tiên còn là lời ca, ca ngợi những con người hay thương người, 

biết quên mình vì nghĩa” [60, tr.24]. Trần Văn Giàu trong Vì sao tôi thích đọc 

Nguyễn Đình Chiểu (1963) viết: “Xét kỹ Lục Vân Tiên, chủ yếu không phải là 

chuyện trung hiếu tiết hạnh, mà chủ yếu là chuyện nhân nghĩa, còn trung hiếu tiết 

hạnh ở đây lại phụ thuộc vào nhân nghĩa…” [60, tr.55]. Nguyễn Thạch Giang 

trong bài Nguyễn Đình Chiểu, thân thế và sự nghiệp (1998) đƣa ra nhận xét về tác 

phẩm Lục Vân Tiên dƣới góc nhìn của tƣ tƣởng nhân nghĩa: “Những con người tốt 

trong Lục Vân Tiên kế tục những truyền thống cao quý của dân tộc về nhân nghĩa, 

đó là những con người trong sạch, bình thường, làm việc nghĩa như một nhu cầu 

mà không hề nghĩ đến nợi danh, ân huệ” [50, tr.40].  

Nhìn nhận Lục Vân Tiên dƣới góc nhìn văn hóa, văn học, các nhà nghiên cứu 

cho rằng, truyện Lục Vân Tiên chịu ảnh hƣởng rất nhiều tƣ̀ văn hóa , văn học dân 

gian. Nguyễn Quang Vinh trong Truyện thơ “Lục Vân Tiên” với văn hóa dân gian 

(1972), đa ̃kh ẳng định: “Lục Vân Tiên để lại nhiều dấu ấn trong văn hóa nghệ 

thuật dân gian như kể vè, hò hát, diễn tích, trong tư duy hình tượng, trong tâm lý, 

trong khẩu ngữ và trong cả hành vi đạo đức của nhân dân nữa” [50, tr.369]. Ca 

Văn Thỉnh khi viết Truyền thống quật cường của Nam Bộ và Việt Nam với tinh 

thần đấu tranh của Nguyễn Đình Chiểu (1972) nhấn mạnh: “Thơ Lục Vân Tiên 

mang tính chất dân gian rõ rệt” [50, tr.159]. Cùng năm 1972, Cao Huy Đỉnh với 

Đồ Chiểu với sự chuyển mình của văn hóa dân tộc viết: “Lục Vân Tiên kết tinh 

Đạo Người vốn là của nhân dân, nên ngày càng bén rễ trong nhân dân và biến hóa 

ra nhiều hình thức sinh hoạt dân gian phong phú” [50, tr.190]. Đặng Văn Lung 

với Nguyễn Đình Chiểu và văn học dân gian (1982), đã khai thác chất dân gian 
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trong cốt truyện của ba tác phẩm truyện thơ Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà Mậu và 

Ngư Tiều y thuật vấn đáp. Tác giả cho rằng: “Cốt truyện và nhân vật của Nguyễn 

Đình Chiểu còn ở dạng mô hình (Mô típ văn học dân gian) hơn là những kết cấu 

văn học, hình tượng văn học hoàn chỉnh” [50, tr.445]. Lâm Vinh trong Truyện  
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