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Ch» Vi‰t cûa NgÜ©i ViŒt - Ch» Nôm
TØ ngày ngÜ©i ViŒt thoát khÕi ách Çô-h¶ cûa ngÜ©i Tàu (939), ch» vi‰t ngày xÜa
Çã
nên phäi mÜ®n ch» Hán làm ch» vi‰t. TØ Çó Ç‰n nay, ngÜ©i ViŒt Çã dùng ba hŒthÓng ch» vi‰t: (1) ch» Hán, Ç†c b¢ng âm Hán-ViŒt, (2) ch» Nôm, Ç†c b¢ng ti‰ng ViŒt, và
(3) ch» QuÓc-ng», Ç†c b¢ng ti‰ng ViŒt.
HŒ-thÓng thÙ nhÃt là ch» Hán, Çã ÇÜ®c ÇŠ-cÆp sÖ-lÜ®c trong mÃy chÜÖng trÜ§c.
HŒ-thÓng thÙ ba là thÙ ch» vi‰t chúng ta Çang dùng. Còn låi là ch» Nôm.
Ch» Nôm xuÃt-hiŒn sau khi ngÜ©i ViŒt làm quen v§i ch» Hán. Vì ch» Hán không
Çû Ç‹ dùng trong Ç©i sÓng cûa ngÜ©i ViŒt, nên ngÜ©i xÜa Çã d¿a vào ch» Hán và nh»ng
nét ch» cûa ch» Hán và âm Hán-ViŒt Ç‹ làm ra ch» Nôm.
TrÜ§c khi Çi vào chi-ti‰t, thº lÃy m¶t thí-dø vi‰t b¢ng ch» QuÓc-ng», thÙ ch» ÇÜ®c
dùng tØ ÇÀu th‰-kÌ 20 cho t§i nay:
mÃt1,

Dung XÜa
Tôi có m¶t ngÜ©i bån hiŠn bé-nhÕ.
Thanh-thanh nhÜ hoa cÕ.
Tóc thÜ©ng bÕ xoã ngang vai.
1

NhÃt-ÇÎnh ngày xÜa ngÜ©i ViŒt phäi có ch» vi‰t. N‰u không có, không th‹ giäi-thích ÇÜ®c (1) tåi sao
ngÜ©i ViŒt không bÎ Tàu ÇÒng-hoá, (2) tåi sao ngÜ©i ViŒt làm ÇÜ®c nh»ng trÓng ÇÒng và chiêng ÇÒng ÇËp
nhÜ vÆy, (3) tåi sao sách Tàu låi nói ngÜ©i ViŒt có ch» vi‰t. Thí-dø nhÜ trong cuÓn Thông-Chí 通志 do
TrÎnh-TiŠu 鄭樵 chû-biên: Vào th‰-kÌ 24 trÜ§c dÜÖng-lÎch, tÙc là vào khoäng ÇÀu triŠu-Çåi HÒng-Bàng, ª
bên TÀu là Ç©i ñào-ñÜ©ng 陶唐 dÜ§i quyŠn cai-trÎ cûa vua Nghiêu 堯, m¶t sÙ-Çoàn ngÜ©i ViŒt ª ÇÃt ViŒtThÜ©ng bi‰u vua Nghiêu m¶t con rùa thÀn Çã sÓng hÖn m¶t nghìn næm, l§n hÖn ba thÜ§c. Trên mu rùa có
ch» trông giÓng nhÜ nòng-n†c. Vua Nghiêu ra lŒnh cho ghi-chép låi. TØ Çó g†i là lÎch rùa.
陶唐之世越裳國獻神龜蓋千歳方三尺餘背有科斗文記開闢以來堯命録之謂之龜厤
(ñào ñÜ©ng chi th‰ ViŒt-thÜ©ng quÓc hi‰n thÀn-quy, cái thiên tu‰, phÜÖng tam xích dÜ, bÓi h»u
khoa-ÇÄu væn, kí khai tÎch dï lai. Nghiêu mŒnh løc chi, vÎ chi quy-lÎch. ñ©i ñào ñÜ©ng, nÜ§c ViŒt-thÜ©ng

bi‰u rùa thÀn, Çã sÓng hÖn m¶t nghìn næm, l§n hÖn ba thÜ§c, trên mu có ch» nòng-n†c, ghi låi tØ thûa m§i
có vŠ sau. Nghiêu ra lŒnh sao låi, và g†i là lÎch rùa.)
(Vào Ç©i HÒng-Bàng, nÜ§c Væn-Lang ÇÜ®c chia ra làm 15 b¶: 1. Væn-lang (Vïnh-yên) 2. Chu-diên
(SÖn-tây) 3. Phúc-l¶c (SÖn-tây) 4. Tân-hÜng (HÜng-hoá, Tuyên-quang) 5. VÛ-ÇÎnh (Thái-nguyên, Cao-b¢ng)
6. VÛ-ninh (B¡c-ninh) 7. Løc-häi (Lång-sÖn) 8. Ninh-häi (Quäng-yên) 9. DÜÖng-tuyŠn (Häi-dÜÖng) 10.
Giao-chÌ (Hà-n¶i, HÜng-yên, Nam-ÇÎnh, Ninh-bình) 11. Cºu-chân (Thanh-hoá) 12. Hoài-hoan (NghŒ-an)
13. Cºu-ÇÙc (Hà-tïnh) 14. ViŒt-thÜ©ng (Quäng-bình, Quäng-trÎ) 15. Bình-væn (chÜa rõ ª Çâu))
NhÜ vÆy, ch» vi‰t cûa ngÜ©i ViŒt vào Ç©i HÒng-Bàng, trông giÓng nhÜ m¶t sÓ ch» vi‰t cûa ƒn-ñ¶,
Thái-Lan, Chiêm-Thành và cûa ngÜ©i MÜ©ng bây gi©. HÖn th‰ n»a, ngÜ©i ViŒt rÃt giÕi vŠ thiên-væn, Çã có
lÎch và Çã có s¿ ghi chép nh»ng s¿-kiŒn xÄy ra trong Ç©i sÓng hàng ngày. Nói khác Çi là Çã có sº-sách. S¿
væn-minh ti‰n-b¶ Çó Çã làm cho Vua Nghiêu cûa Tàu cäm-phøc.
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Ngày m§i g¥p,
Nàng mÜ©i tám.
ñôi m¡t thÆt hiŠn.
Nø cÜ©i tÜÖi,
Má lúm ÇÒng tiŠn ¡p m¶ng.
Hai næm sau,
M‡i ngÜ©i m¶t ngä,
Nàng Çi xÙ lå quê ngÜ©i.
Tôi ª låi m¶t mình thui-thûi.
SuÓt mÃy mùa Çông,
Bi‰t bao sÀu-tûi.
Ngoài tr©i không lånh,
Trong lòng t¿a giá-bæng.
ThÜ tØng ngày,
Nh¡c tØng giây.
MÕi-mòn thÜÖng nh§
NhÜ ngây nhÜ ÇÀn.
M§i ngày nào,
ChiŠu chiŠu ÇÜa Çón.
Tay trong tay Çan tØng ngón;
ChuyŒn h†c-hành quên cä ÇÜ©ng xa.
M§i ngày nào,
Lúc chia tay,
L©i nhË nhÜ hÖi thª:
“BÓn næm lâu l¡m,
Tình nào còn th¡m!
Anh ch£ng còn nh§ t§i Dung Çâu!”
Ngày trª vŠ,
PhÓ-phÜ©ng hoa nª,
Tôi ng« là mÖ.
“Th‰ mà em s®
Tình mình dang-dª!”
Hây-hây th¡m ÇÜ®m hÜÖng tr©i.
Tháng næm mong-nh§ - Bài thÖ tuyŒt-v©i!
Thêm m¶t næm,
TÜªng là hình v§i bóng,
Ai ng© loån n°i kh¡p nÖi.
ChÒng ª phÜÖng xa,
V® ª nhà trông-ngóng.
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VÅn thÜ tØng ngày,
VÅn nh¡c tØng giây.
Dù nay Çây mai Çó,
Nh§ v® hiŠn bé nhÕ,
Nh§ bông hoa cÕ Ç®i-ch©,
Tôi låi mÖ ngày sum-h†p.
ñúng ba næm,
Tôi ÇÜ®c thä.
Cä ngàn núi Plê-cu reo-mØng,
Cä muôn rØng ñà-låt h§n-hª.
V® gÀy-gò rÜng-rÜng nÜ§c m¡t,
Gi†ng cÜ©i vui hÖn b¡t ÇÜ®c vàng.
Hai mÜÖi sáu næm sau,
Nh¡c kÌ-niŒm xÜa, tôi say-Ç¡m:
“NgÜ©i yêu bé-nhÕ xinh-xinh,
Em ÇËp hÖn tiên,
Em hiŠn hÖn hoa cÕ.
Em là m¶ng-Ü§c cûa anh.”
Nép vào tôi, nàng thú thÆt:
“Em không phäi là ngÜ©i trÀn-tøc.
Lúc gÀn nhau phäi nghï Ç‰n cách-xa.”
M¶t bu°i sáng m©-m© tr©i chÜa n¡ng,
Nàng ra Çi không hËn ngày vŠ.
Nhìn con khóc, lòng tôi tê-dåi.
Than ôi!
Tôi có ngÜ©i v® hiŠn bé nhÕ,
Thanh-thanh nhÜ hoa cÕ.
TØ ngày hoa cÕ héo-tàn,
Nhà xÜa hoang-v¡ng, muôn vàn xót-xa!
(Trích trong ThÖ Tình)
NgÜ©i bi‰t ch» QuÓc-ng» së Ç†c ÇÜ®c dÍ-dàng. NgÜ©i thông-thåo ti‰ng ViŒt nghe
t§i Çâu hi‹u t§i Çó.
CÛng Ç†c y hŒt nhÜ vÆy, š-nghïa nhÜ vÆy, nhÜng n‰u vi‰t b¢ng ch» Nôm së thÃy
nhÜ sau:
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Ch» QuÓc-ng» (cûa ngÜ©i ViŒt)
Dung XÜa
Tôi có m¶t ngÜ©i bån hiŠn bé-nhÕ.
Thanh-thanh nhÜ hoa cÕ.
Tóc thÜ©ng bÕ xoã ngang vai.
Ngày m§i g¥p,
Nàng mÜ©i tám.
ñôi m¡t thÆt hiŠn.
Nø cÜ©i tÜÖi,
Má lúm ÇÒng tiŠn ¡p m¶ng.
Hai næm sau,
M‡i ngÜ©i m¶t ngä,
Nàng Çi xÙ lå quê ngÜ©i.
Tôi ª låi m¶t mình thui-thûi.
SuÓt mÃy mùa Çông,
Bi‰t bao sÀu-tûi.
Ngoài tr©i không lånh,
Trong lòng t¿a giá-bæng.
ThÜ tØng ngày,
Nh¡c tØng giây.
MÕi-mòn thÜÖng nh§
NhÜ ngây nhÜ ÇÀn.
M§i ngày nào,
ChiŠu chiŠu ÇÜa Çón.
Tay trong tay Çan tØng ngón;
ChuyŒn h†c-hành quên cä ÇÜ©ng xa.
M§i ngày nào,
Lúc chia tay,
L©i nhË nhÜ hÖi thª:
“BÓn næm lâu l¡m,
Tình nào còn th¡m!
Anh ch£ng còn nh§ t§i Dung Çâu!”
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Ch» Nôm (cûa ngÜ©i ViŒt)
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Ngày trª vŠ,
PhÓ-phÜ©ng hoa nª,
Tôi ng« là mÖ.
“Th‰ mà em s®
Tình mình dang-dª!”
Hây-hây th¡m ÇÜ®m hÜÖng tr©i.
Tháng næm mong-nh§ - Bài thÖ tuyŒt-v©i!
Thêm m¶t næm,
TÜªng là hình v§i bóng,
Ai ng© loån n°i kh¡p nÖi.
ChÒng ª phÜÖng xa,
V® ª nhà trông-ngóng.
VÅn thÜ tØng ngày,
VÅn nh¡c tØng giây.
Dù nay Çây mai Çó,
Nh§ v® hiŠn bé nhÕ,
Nh§ bông hoa cÕ Ç®i-ch©,
Tôi låi mÖ ngày sum-h†p.
ñúng ba næm,
Tôi ÇÜ®c thä.
Cä ngàn núi Plê-cu reo-mØng,
Cä muôn rØng ñà-låt h§n-hª.
V® gÀy-gò rÜng-rÜng nÜ§c m¡t,
Gi†ng cÜ©i vui hÖn b¡t ÇÜ®c vàng.
Hai mÜÖi sáu næm sau,
Nh¡c kÌ-niŒm xÜa, tôi say-Ç¡m:
“NgÜ©i yêu bé-nhÕ xinh-xinh,
Em ÇËp hÖn tiên,
Em hiŠn hÖn hoa cÕ.
Em là m¶ng-Ü§c cûa anh.”
Nép vào tôi, nàng thú thÆt:
“Em không phäi là ngÜ©i trÀn-tøc.
Lúc gÀn nhau phäi nghï Ç‰n cách-xa.”
M¶t bu°i sáng m©-m© tr©i chÜa n¡ng,
Nàng ra Çi không hËn ngày vŠ.
Nhìn con khóc, lòng tôi tê-dåi.
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Than ôi!
Tôi có ngÜ©i v® hiŠn bé nhÕ,
Thanh-thanh nhÜ hoa cÕ.
TØ ngày hoa cÕ héo-tàn,
Nhà xÜa hoang-v¡ng, muôn vàn xót-xa!
(Trích trong ThÖ Tình)

M§i nhìn vào bän ch» Nôm, nh»ng ngÜ©i không bi‰t có th‹ lÀm v§i ch» Hán. S¿
lÀm-lÅn không phäi là không có lí-do. Lí-do hi‹n-nhiên nhÃt là: ch» Nôm và ch» Hán
trông rÃt giÓng nhau. S¿ giÓng nhau và khác nhau gi»a ch» Nôm và ch» Hán cÛng tÜÖngt¿ nhÜ ch» QuÓc-ng» cûa ngÜ©i ViŒt và ch» La-tinh, ch» Ý, ch» BÒ, ch» Pháp, ch» Anh.
Tåi sao vÆy?
Tåi vì ngÜ©i xÜa Çã mÜ®n ch» Hán, nh»ng nét ch» cûa ch» Hán và âm Hán-ViŒt
Ç‹ làm thành ch» Nôm. CÛng giÓng nhÜ vÆy, ngÜ©i xÜa Çã mÜ®n nh»ng ch» cái cûa ch»
La-tinh Ç‹ làm thành ch» QuÓc-ng».
8.1.

Cách cÃu-tåo ch» Nôm
Cæn-cÙ vào thí-dø trên và các tài-liŒu có tØ trÜ§c Ç‰n nay, có th‹ thÃy ngÜ©i xÜa
làm ra ch» Nôm b¢ng nh»ng ÇÜ©ng-lÓi nhÜ th‰ này:
8.1.1. Vi‰t b¢ng ch» Hán
TÃt cä các ti‰ng Hán-ViŒt ÇÜ®c vi‰t b¢ng ch» Hán, Ç†c b¢ng âm Hán-ViŒt.
Thí-dø: kÌ-niŒm
, tiên
, hiŠn , m¶ng-Ü§c
, thú , thÆt
,
không
, trÀn-tøc
, cách
.

Hai mÜÖi sáu næm sau,
Nh¡c kÌ-niŒm xÜa, tôi say-Ç¡m:
“NgÜ©i yêu bé-nhÕ xinh-xinh,
Em ÇËp hÖn tiên,
Em hiŠn hÖn hoa cÕ.
Em là m¶ng-Ü§c cûa anh.”
Nép vào tôi, nàng thú thÆt:
“Em không phäi là ngÜ©i trÀn-tøc.
Lúc gÀn nhau phäi nghï Ç‰n cách-xa.”
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8.1.2. Vi‰t b¢ng ch» Hán
M¶t sÓ ti‰ng Nôm có âm giÓng ti‰ng Hán-ViŒt ÇÜ®c vi‰t b¢ng ch» Hán, Ç†c b¢ng
âm Hán-ViŒt. ñó là các ti‰ng cùng âm, khác nghïa v§i ti‰ng Hán-ViŒt.
Thí-dø:
Ãp (trong Ãp-û
) [HV: Ãp = vái chào, hÙng lÃy]
måc (trong làng måc
) [HV: måc = ÇØng, ch£ng]
m¶t (trong m¶t hai ba bÓn
) [HV: m¶t = mÃt]
qua (trong Çã qua
) [HV: qua = cái giáo)
ta
(trong ngÜ©i ta
, chúng ta
) [HV: ta = ít]
th¢ng
(trong th¢ng bé
) [HV: th¢ng = dây]
8.1.3. Vi‰t b¢ng ch» Hán
M¶t sÓ ti‰ng có âm hÖi giông-giÓng ti‰ng Hán-ViŒt và có cùng nghïa v§i ti‰ng
Hán-ViŒt cÛng ÇÜ®c vi‰t b¢ng ch» Hán có cùng nghïa. (Âm hÖi giông-giÓng, cùng nghïa)
Thí-dø:

ch» Nôm
(Ç†c)
(nàng)
(ngoài)
(nghŠ)
(Ön)
(tÖ)
(vì)

ch» Hán
(Ç¶c = Ç†c)
(nÜÖng = nàng)
(ngoåi = ngoài)
(nghŒ = nghŠ)
(ân = Ön)
(ti = tÖ)
(vÎ = vì)

8.1.4. Vi‰t b¢ng ch» Hán
M¶t sÓ ti‰ng có âm hÖi giông-giÓng ti‰ng Hán-ViŒt nhÜng khác nghïa, cÛng ÇÜ®c
vi‰t b¢ng ch» Hán, có âm Hán-ViŒt gÀn giÓng ti‰ng ViŒt. (Âm hÖi giông-giÓng, khác
nghïa)
Thí-dø:
ch» Nôm
ch» Hán
(ngõ)
(ng† = gi»a trÜa)
(n®)
(n» = Çàn bà con gái)
(nø)
(n» = Çàn bà con gái)
(nhæn)
(nhan = m¥t)
(loét)
(loát = làm cho såch, cái bàn chäi)
(r¢ng)
(lãng = sóng)
8.1.5. Vi‰t b¢ng ch» Hán
M¶t sÓ ti‰ng khác âm v§i ti‰ng Hán-ViŒt nhÜng có cùng nghïa v§i ti‰ng Hán-ViŒt
cÛng ÇÜ®c vi‰t b¢ng ch» Hán có cùng nghïa v§i ti‰ng ViŒt. (Khác âm, cùng nghïa)
Thí-dø:
ch» Nôm
ch» Hán
(ÇÜ®c)
(Ç¡c = ÇÜ®c)
(mùi)
(vÎ = mùi)
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(ngói)
(nhà)
(viŒc)
(xanh)
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(ngoã = ngói)
(gia = nhà)
(dÎch = viŒc)
(thanh = màu xanh)

