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Hồ Xuân Hương – 

Tiên Thơ - Bụi Đời 

 

Trích từ sách cùng tên của Trần Lam Giang 

do Thư Viện Việt Nam ấn hành năm 2018 

 

 

 

Tiên thơ là hạt cát sáng long lanh, 

Vui vẻ đi vào cõi đời bụi bặm mịt mùng 

một cách hồn nhiên,hoà hợp. 

 

Nàng nhẹ nhàng chê cái xấu, 

thẳng thắn khen cái đẹp. 

 

Khen, chê đều có nụ cười 

tươi như hoa nở. 
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Ở đây, chúng tôi không nhằm gửi đến độc giả 

một pho văn học sử, chỉ muốn cùng đi ngang vào thế 

giới thơ Nôm. 

Thơ Nôm dĩ nhiên là thơ được làm và viết bằng 

chữ Nôm, thứ chữ của riêng người Việt. Loại văn tự 

này có từ bao giờ? Được cấu trúc và hình thành như 

thế nào? Đi vào thơ, vấn nạn sẽ được sáng tỏ dần. 

Ngược dòng thơ tìm về nguồn, không phải là bo bo 

bảo thủ. Biết văn hóa, biết văn tự của dân tộc sẽ tự 

tin tiến về tương lai một cách khai phóng mà không 

vong bản. 

Yếu tính của thơ là đẹp. Phụ nữ là phải đẹp nên 

luôn gắn liền với thơ. Nhưng lạ lùng, nữ sĩ lại hiếm 

hơn những người thơ thuộc phái không phải là đẹp. 

Hiếm nên trân quý. Vậy, mời độc giả đến với thơ 

Nôm của giới lược gương. 

 

Thơ và cách sống của bà đẹp như nàng thơ 

trong cõi thần tiên. Những gian truân chìm nổi ở đời 

chỉ như bụi bám tóc mây, vai áo. Mỗi vần thơ là một 

gầu nước xối sạch bụi đời, nét cao khiết lại ánh lên 

rực rỡ. Bà với thơ chót vót cao sang, không chịu ảnh 

hưởng của bất cứ thơ ai đời trước, mở ra con đường 
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thẩm mỹ mới tinh khôi. Sau bà cho đến nay chưa ai 

theo kịp. Không như ai kia phải gào la đòi hỏi nam 

nữ bình quyền, bà đĩnh đạc nói lên ý nghĩa và giá trị 

bình đẳng giữa nam và nữ, nói bằng tiếng thơ tuyệt 

diệu. Đúng là tiên nữ thi ca, không chỉ của thơ Nôm 

nói riêng, mà của thơ nói chung. 

Mấy trăm năm bít bưng trong ao tù Tổng Nho, 

nhiều người theo đòi nghiên bút váng đầu hoa mắt 

trước thơ bà, buông lời chỉ trích. 

Thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu viết: 

“Thơ của Xuân Hương thật là tinh quái: những 

câu hay đọc lên đến ghê người. Người ta thường có 

câu “Thi trung hữu họa” nghĩa là: “Trong thơ có 

vẽ”. Thơ Xuân Hương  thời lại là” “Thi trung hữu 

quỷ” nghĩa là: “Trong thơ có ma”. Song mà nhận 

ra thời tục.”
(1) 

Giáo sư học giả Dương Quảng Hàm viết: 

“Bà là một nữ sĩ có thiên tài và giầu về tình 

cảm, nhưng vì số phận hẩm hiu, thân thế long đong 

nên trong thơ của bà (Xuân Hương Thi Tập) hoặc có 

ý lẳng lơ, hoặc có giọng mỉa mai, nhưng bài nào 

                                                 
(1)

 An Nam Tạp Chí số 3 
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cũng chứa chan tình tứ, mà tả cảnh tả tình, dùng 

chữ hiệp vận rất khéo, thật là một nhà thơ văn thuần 

túy thoát hẳn ảnh hưởng thơ văn chữ Hán.”
(2)

 

Theo thi sĩ Tam Nguyên Yên Đổ, người đời gọi 

thơ Đỗ Phủ là thơ thánh, thơ Lý Bạch là thơ tiên, thơ 

Hồ Xuân Hương là thơ quỷ. Nhưng thơ quỷ có giá 

trị cao đẹp đè bẹp dí thơ thánh thơ tiên. Ông viết: 

 

                                                 
(2) 

Việt Nam Văn Học Sử Yếu, năm thứ nhì, ban Trung Học thứ 6, 

chương 20
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Chuyển âm: 

QUỶ THI 

Thi thánh thi tiên thế hữu truyền 

Tung hoành thi quỷ thị hi nhiên 

Thế nhân tiện thánh xưng tiên mỹ 

Thi quỷ thùy tri ứ thánh tiên 

Chuyển Nôm: 

THƠ QUỶ 

Thơ thánh, thơ tiên, đời có truyền, 

Thơ quỷ tung hoành thật hiếm hoi, 

Người đời chuộng thánh, khen tiên đẹp, 

Ai biết thơ quỷ đè bẹp thơ thánh tiên. 

Năm 1842 vua Thiệu Trị ra Bắc Hà tiếp sứ nhà 

Thanh sang sắc phong ở Thăng Long. Hoàng đệ 

Tùng Thiện vương tháp tùng để chiêm quan phong 

cảnh nơi nghìn năm văn vật. Đến Tây hồ, vương 

cảm khái viết bài “Long Biên Trúc Chi Từ” (bài từ 

Cành Tre thành Long Biên) gồm 10 khúc tứ tuyệt 
(3)

, 

trong đó có hai khúc đặc biệt dành riêng cho nữ sĩ 

Hồ Xuân Hương. 

                                                 
(3)

 Tứ tuyệt: Thơ 4 câu, mỗi câu 7 chữ, cũng gọi là “Thất ngôn tứ 

tuyệt” hay “tuyệt cú”. 
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Chuyển âm: 

LONG BIÊN
(4)

 TRÚC CHI TỪ 

Bát 

Tịnh đầu liên hoa khai mãn trì, 

Hoa nô
(5)

 chiết khứ cung thần bi. 

Mạc hướng Xuân Hương lăng thượng quá, 

Tuyền đài hữu hận thác khiên ty. 

 

                                                 
(4)

  Long Biên: Thăng Long, Hà Nội 
(5)

  Hoa nô: người hầu gái. 
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Cửu 

Thụy phấn tàn chi
(6)

 thổ nhất oanh
(7)

, 

Xuân Hương quy khứ thảo thanh thanh. 

U hồn đáo để kim như túy, 

Kỷ độ xuân phong xuy bất tinh. 

Chuyển nghĩa Nôm: 

BÀI TỪ CÀNH TRE THÀNH LONG BIÊN 

Khúc thứ tám 

Hoa sen nở rực rỡ kín mặt hồ, 

Hoa nô ! Hãy đi hái hoa cho ta cúng dường 

bia thần. 

(Ngươi) chớ bước qua mộ nữ sĩ Xuân Hương. 

Dưới tuyền đài, nàng đang ôm mối hận (tình 

ái) rối như tơ vò. 

Khúc thứ chín 

Rụng phấn nát son, một nấm mộ người đẹp 

tâm hồn trong sáng, 

Nơi ấy Xuân Hương đi về, cỏ mướt xanh. 

                                                 
(6)

 Trụy phấn tàn chi: Rung phấn nát son, hình ảnh biểu tượng cho cái chết 

của người phụ nữ 
(7)

 Oanh: thứ ngọc thạch tốt, trong sáng, người phụ nữ tâm hồn trong 

sáng. 
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Xét cho cùng, u hồn nàng đến nay vẫn còn 

đang say 

Đã bao độ gió xuân lùa thổi mà vẫn chưa 

tỉnh. 

Đúng là một bậc nữ lưu trác tuyệt, chót vót một 

mình trên cõi thơ riêng, không những được dân gian 

trìu mến ròng rã đến nay đã ngót hai trăm năm, còn 

khiến cho những bậc văn nhân nho sĩ như Tùng 

Thiện vương cung kính nghiêng mình. Trong văn 

học sử nước ta xưa nay chưa có nữ sĩ thứ hai như bà. 

Hầu hết thơ Nôm của bà là tiếng thơ tình yêu, 

một thứ tình yêu hòa hợp trọn vẹn thân xác với tâm 

hồn, khi thẹn thùng e ấp như hoa hàm tiếu, khi hồn 

nhiên rực rỡ như nguyệt đêm rằm. Có một số bài 

mang tính cách châm biếm diễu cợt, đối tượng là 

những kẻ không biết yêu, hoặc không đáng được 

yêu. Đến như hạng người cũng khăn cũng áo, bề 

ngoài dáng dấp văn nhân, văn thơ con cóc, bắc bực 

làm cao, đôi khi khiến nữ sĩ chướng tai gai mắt, bực 

mình mắng toạc vào giữa mặt. Dù là lời mắng toạc, 

tiếng người thơ luôn hàm chứa chất thơ, chua cay 

mà duyên dáng. 
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Thưởng thức thơ bà, vua Tự Đức, vị vua thi 

nhân văn học của triều Nguyễn, đã giao động xao 

xuyến tâm thần, nổi chìm giữa mộng và thực. Ở 

cương vị bậc quân chủ, lâm vào tình trạng tâm lý ấy 

rất là nguy hiểm cho ngai vàng. Nhà vua phải tham 

thiền nhập định để trở lại trạng thái quân bình, thoát 

khỏi sự lôi cuốn của thơ. Sau đó đã làm bài ma thơ, 

bao hàm ý tưởng dù rất mến phục nhưng phải tự 

thắng để thoát khỏi sức thu hút của loại thơ ấy. 

Dưới đây chúng tôi xin trích dịch mấy câu biểu 

tượng trong bài: 

“Nếu ngày ngày không thiền định, 

Không ai có thể chế phục được ma thơ. 

Dù cảnh có trăng thanh gió mát hay không, 

Loài ma ấy cũng quấn quít tâm hồn ta, gây nên 

trạng thái tình cảm xúc động. 

Làm cho nghiên bút bồi hồi 

… … … 

Lý Bạch không thắng nổi, 

Giả Đảo phải cúi mình” 

(Cơ Dư Tự Tình thi) 

Để thêm tự tin và tự thắng, nhà vua đã níu lấy 

lời Khổng Tử dặn học trò khi đọc Kinh Thi: “Thi 
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tam bá, nhất ngôn dĩ tế chi: tư vô tà
(8)

.” Để yên lòng 

hơn, nhà vua hỏi ý vị hoàng thúc hay thơ là Tùng 

Thiện vương. Tùng Thiện vương cũng chỉ nhắc lại 

lời Khổng Tử. 

Theo nhận định của Phạm Đình Hổ, Nho gia 

học giả trứ danh thời Lê mạt Nguyễn sơ, thơ Hồ 

Xuân Hương có giá trị nghệ thuật và tư tưởng vượt 

trên cả Hồng Hà nữ sĩ. Chúng tôi không làm công 

việc so sánh thi tài của hai vị nữ lưu trác tuyệt, chỉ 

gửi đến độc giả một tài liệu văn học sử. Để có thể 

nắm trọn ý Phạm Đình Hổ, chúng tôi chuyển nghĩa 

Nôm bài ông viết bằng chữ Nho, đề tựa tập “Lưu 

Hương Ký”, một tác phẩm của Hồ nữ sĩ. 

Bài này do trường Viễn Đông Bác Cổ lưu trữ 

và xác nhận của Phạm Đình Hổ, chữ viết tay theo 

thể chân phương, nhiều chữ viết đơn, mấy dòng cuối 

bị rách mất theo thời gian. Riêng tên nữ sĩ và tên 

người viết tựa viết theo lối đá thảo.■ 

                                                 
8
  “Thi tam bá, nhất ngôn dĩ tế chi: Tư vô tà”: Một câu nói bao 

trùm cả ba trăm bài Kinh Thi: giữ ý tướng không  thiên lệch.  

* Không trực tiếp, nhưng muốn gián tiếp so sánh thơ Hồ Xuân 

Hương với Kinh Thi. Sẽ thấy ý này trong bài của Phạm Đình Hổ. 


