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[1a]   

啓定辛酉夏 

女子須知 

[河内]福安藏板 
                                          Khải Định Tân Dậu (1921) 

Nữ Tử Tu Tri 
[Hà Nội]  Phúc An tàng bản 

VĂN BẢN 
 Bản Nôm khắc in năm Khải Định Tân Dậu (1921) gồm 8 tờ (trang bìa [1a] và 14 trang 
chữ Nôm [1b-8a], trang cuối [8b] ghi : 天寶 Thiên Bửu Lâu, tàng trữ nơi Thư Viện Việt 
Nam, ký số 1939. 
 Mỗi trang chữ Nôm gồm 6 dòng, mỗi dòng ghi hai câu theo thể song thất lục bát (168 
câu 7-7-6-8) ; có 2 liên thiếu dòng 2 câu 7-7, và liên kia thiếu dòng 6-8, ý nghĩa có vẻ liên tục, 
có thể không do lỗi của người sao chép. 
 Bản Unicode đối chiếu Nôm Quốc ngữ, có ghi số trang trong ngoặc vuông [ ] và số câu 
nơi trang đó.  
 Phần PHỤ LỤC chép lại phóng ảnh 8 tờ bản in để tiện việc tham khảo. 

TÓM LƯỢC 
 Thơ diễn Nôm thể song thất lục bát (168 câu 7-7-6-8) ghi lời tâm sự của người con gái 
khuyên răn phận nữ nhi liễu yếu đào thơ khi đến tuổi cài trâm phấn tóc, yên bề gia thất phải 
giữ đạo “công dung ngôn hạnh” bất kể là nơi phú quý hay nghèo khó, để giữ tiếng thơm cho 
cha mẹ đã bõ công dưỡng dục.  

BẢN UNICODE 

[1b] 001-012 

Nào những bậc phấn son phận gái   仍偪粉𣘈分𡛔 

Xin nghe em phân giải lời nầy   吀𦖑㛪分觧𠳒尼 

Liễu bồ hổ phận thơ ngây1   栁蒲虎分疎 

Tủi2 câu thập nữ cho rày viết vô3  𢢇勾十女朱曰無 

Ơn sinh dưỡng tựa hồ non Thái   㤙生養似乎𡽫泰 

Róc4 thịt xương khó nỗi báo đền   捔昌庫𢚶報𡊰 

Hổ cũng nam tử bực trên   虎拱男子偪 

Hiếu trung sẵn nết khôi nguyên rạng nhà   孝忠産湼魁元𤎔 

Nên trả được công cha nghĩa mẹ   𢧚者特功吒媄 

Hội thanh bình vui vẻ giàu sang5   清平𢝙𢀭 

Còn mình là bậc nữ nương   群偪女娘 

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Đã thua thua cả mọi đàng tức thay   㐌輸輸竒每塘息台 

[2a] 013-024 

Trai thường được6 đêm ngày dưới gối   𤳇常待𣈘𣈗𤲂 
7 hai thân đủ thức trân cam   蜍𠄩親𨇜式珍甘  Thờ

Còn mình hổ phân hồng nhan   群虎分紅顔 

Bởi chưng Nguyệt Lão đa đoan định phần   蒸月老多端定分 

Hễ đến tuổi cài trâm phấn phát   矣旦歲掑簮粉髮 

Phải định bề gia thất tây riêng   沛定皮家室西𥢆 

Tài hay khôn khéo muôn8 ngàn   才咍坤窖𠦳   

Thế nào cũng phải là phường nữ nhi   世拱沛坊女兒 

Việc gì cũng trông về chồng cả   役夷拱𥉫𧗱竒 

Ở làm sao cho hả bụng chồng   於牢朱𢚨䏾 

Cửa nhà muôn việc phụ9 trung (trông)   中  
Sao cho ngôn hạnh dung công đủ đều   牢朱言行容工覩調 

[2b] 025-036 

Dẫu gặp chốn giàu10 nghèo cũng vậy   唒﨤准拱丕 

Đạo thâm tình lẽ phải biết ơn   道深情𨤰沛别恩 

Muốn11 cho cha mẹ lại thơm   朱吒媄來𦹳   

Đức hiền hai chữ quý hơn ngàn vàng   䝨𠄩𡨸貴欣𠦳鐄 

Cha mẹ mình mình thường chua xót   吒媄常朱㤕 

Cha mẹ người người ắt yêu đương   吒媄𠊚𠊚必妖當 

Muốn cho vẹn được đạo thường   朱院特道常 

Công cô hai đấng phải thương như chồng  公姑𠄩沛傷如  

Dẫu gây dựng muôn11a chuông ngàn tứ   唒𣘃𥩯闹鍾𠦳駟  
Hoặc sắc tài cũng chớ có kiêu   或色才拱𠤆固驕 

Thế gian nhầm nhặt đã nhiều   世間𢗖抇㐌𡗉 

Bởi chưng ngu dốt kiếm đường tính12 suy   蒸愚卒塘性推  
[3a] 037-048 

Ở với13 chồng trăm bề yêu dấu   於𤾓皮妖𨁪 

Lại nuôi con quý báu hơn vàng   吏餒𡥵貴宝欣鐄 

Trong ngoài trăm việc đảm đang   中外𤾓役擔当 

Thế mà một chốc14 đạo thường đơn sai   世麻道常单差 

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Cha mẹ chồng bỏ hoài bỏ phí   吒媄𥙷𢙇𥙷費 

Nỡ phụ phàng chẳng quý chẳng thương   女負傍庄貴庄傷 

Coi xem như thế người thường   𥋳䀡如体𠊚常 

Xui chồng ăn ở những đường bạc đen   吹咹於仍塘泊顛 

Lại hờn giận lắm phen gắm gắt15   吏恨𡗋畨𥋴 

Coi như người có kết oán riêng   𥋳如𠊚固結怨𥢆 

Nhác trông cảnh thế lòng phiền   𥇸𥉫景世𢚸煩  
Gái đâu có gái ngu hèn16 thế ni   𡛔固𡛔愚䝨世 

[3b] 049-060   

Việc rõ ràng như bày tranh vẽ   役𤑟𤉜如排争 

Cố làm sao chẳng nghĩ chẳng suy  故牢庄𢪀庄推   
Lấy ta về để làm chi   𥙩些𧗱扺之   
Sinh con nở cái ích gì biết không   生𡥵𦬑丐益夷别空 

Lấy ta để thay chồng sớm tối   𥙩些扺台最  

 công cô đáp đổi trân cam   蜍公姑答树珍甘  Thờ

Sinh con khó nhọc muôn vàn   生𡥵庫弱萬 

Mong cho cả trái thừa hoan tuổi già   懞朱奇𢁑承歳   
Ai ngờ lại hóa ra họa trái   埃吏化祸𢁑 

Khiến mẹ cha đau đớn vì con   遣媄吒𤴬疸為𡥵   
Khi chưa kết định hôn nhân17    欺𣠖結定婚𡛸  
Anh em cha mẹ hãy còn sum vui   㛪吒媄矣群森𢝙 

[4a] 061-072 

Khi có vợ về thì phận dẽ   欺固𧗱分圯   
Khiến anh em cha mẹ lìa nhau   遣㛪吒媄離𠑬 

Than ôi tạo hóa cơ cầu   嘆唹造化机求  
Đời nay chẳng có một dâu đức hiền   𠁀庄固妯䝨 

Ấy một tội lưu truyền vạn đại   意罪流傳代 

Bắc cầu nô hóa lụy biết sao   球奴化𨄱别牢  
Mình đà trước ở lung lao   陀畧於篭牢 

Dâu mình sau lại rêu18 rao cự mình   妯𡢐吏交拒   
Muốn cho được lưu danh muôn thuở   闷朱特留名 

Nối thánh hiền nên bỏ chua ngoa   䟜圣䝨𢧚𥙷朱訛  

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Bên chồng dầu mẹ dầu cha   邉油媄油吒  
Phải nên săn sóc như là thân sinh   沛𢧚删朔如親生   
[4b] 073-084 

Công mang nặng chồng mình chín tháng   功𠃩𣎃  
Chịu những điều uống đắng ăn cay   𠺥仍調𠴝䔲咹荄  
Trái khôn cho học theo thầy   𢁑坤朱学  
Vậy nên mới có ngày nay vuông tròn   丕𢧚固𣈜𣃱𧷺  
Sao mình vội quên ơn như thế   牢倍捐恩如世 

Ở cùng chồng trái mấy đấng thân   於拱債親  
Dọa đâu có dọa vô căn   𢂝固𢂝無艮 

Muốn ăn hoa quả toan phần đắng cay   咹花菓算分䔲荄 

Mình người ngoài mới đây sum họp   𠊚外買低森合 

Nỡ lòng nào ăn hết cho xong  女𢚸咹喝朱双 

Đắng cay người chịu gian nan   䔲荄𠊚𠺥艱難  
Hiển vinh mình nỡ ngồi an cho đành  顕荣女𡎢安朱停  
[5a] 085-096 

Sao chẳng sợ thiên đình soi xét   牢庄𢜝天廷𤐝察 

Tội mai19 sau rồi biết để đâu   罪枚𡢐耒别扺  

Rành rành trước mắt chẳng lâu   停停𠠩眜庄𥹰  
Tuần hoàn sau lại gặp dâu hơn mình   循環𡢐吏﨤妯欣  
Nó cũng lại cướp tranh quyền hết   奴拱吏刧争權歇 

Vui cùng chồng mắng thét mẹ cha   𢝙拱𠻵𠯦媄吒 

Con nó nó quý như hoa   𡥵奴奴貴如花 

Thân mình nó chẳng coi là vào đâu   身奴庄𥋳𠓨 

Đến lúc ấy thảm sầu cay đắng   旦𣅶意慘愁䔲荄 

Ôm tuổi già chịu mắng nhục thay   掩歲𠺥𠻵辱台 

Đạo trời lẽ ấy xưa nay   道𡗶𨤰意初 

Nhớ thường vay một trả ngay đến mười   𢖵常者旦𨑮  

[5b] 097-108 

Nó lại ở ngược xuôi lắm cách   奴吏於虐吹𡗋革  
Hơn là mình hống hách khi xưa   欣閧赫欺初 

Nếu20 mình kể lể khi xưa   𠿷計𠲥欺初  

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Bới21 lông tìm vết nó đưa thêm lời   𡬶曰奴迻添𠳒 

Xưa mẹ cũng bằng mười tôi ấy   初媄拱朋𨑮碎意 

Mắng mỏ bà tôi thấy hẳn hoi22   𠻵㖼碎罕炭 

Hay gì mà mẹ dạy tôi   咍夷麻媄𠰺碎 

Muốn cho êm thấm xin thì nớ đi   朱淹瀋吀辰𠯆𠫾 

Gặp cảnh ấy ắt thì phải tức   﨤景意乙辰沛息  
Khuyên những người hiền đức chớ theo   𡅳仍𠊚䝨𠤆 

Muốn cho dâu thảo kính yêu   朱妯討敬妖  
Phải nên suy xét những điều nói trên   沛𢧚推察仍調吶 

[6a] 109-120 

Đừng bắt chước bạc đen lũ ấy   停扒隼泊顚𠎪意 

Gương trời treo mắt thấy trân trân23   𦎛𡗶招眜体 

Lấy càn24 một việc mà bàn   𥙩干役麻盘 

Nếu chồng ngạo ngược phải can mới là   𠿷傲疟沛干 

Vì một lẽ mẹ cha sinh nó   為𨤰媄吒生奴 

Ơn tày trời nó nỡ pha phô   㤙斉𡗶奴女坡舖  
Huống mình là kẻ sánh đôi   况仉聘堆 

Chắc25 chi nó ở trọn đời thủy chung   側之奴於𠓻𠁀始終 

Trai thất hiếu không bằng điểu thú   𤳇失孝空平鳥獸 

Gái vô tình ví tự26 loài sâu   𡛔無情  字𩑛蝼 

Lại thêm suy xét một câu   吏𣸸推察勾 

Ắt là hiểu rõ trước sau việc nầy   乙曉𤑟𡢐役尼 

[6b] 121-132 

Ví 27 chồng mình ở nay đơn bạc   於单泊 

Mẹ cha mình nay khác lại chơi   媄吒恪吏𨔈 

Chồng mình khinh bỉ chơi vơi   輕彼諸潙  
Không chào không hỏi lại thì xỏ xiên   空嘲空𠳨吏辰𢼂扦  
Nghĩ rằng đến kiếm tiền xin bạc28   𢪀浪旦劍銭吀泊  

Chưởi chó29 mèo phắt rác đổ đi   𠯽猫發落𠫾 
Thẹn thùng người phải ra về   𢢆𢝣𠊚沛𧗱  

Hai hàng châu lệ người thì chứa chan30   𠄩行珠淚𠊚辰著 

Thề một đời không sang đến tế31   誓𠁀空𨖅旦壻  

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Lại giận con coi thể người ngoài   吏恨𡥵𥋳体𠊚外  
Than rằng biết trước thế thì   嘆浪别世辰  
Đem ra sông cái bỏ trôi32 giữa dòng   滝丐𥙷𤐝𣳔  

[7a] 133-144 

Thực là mang nặng uổng công   寔枉功   133 

Có con mà cũng như không ích gì   固𡥵麻拱如空益夷 134 

Thà đẻ trứng33 lại thì có ích   他𤯰證吏辰固益 
Đem bát34 ăn bữa thích còn hơn   鉢咹𩛷適群欣 

Hẳn mình trông thấy nguồn cơn   罕𥉫体源干  
Dẫu gan sát đá cũng không lệ ngừng   唒肝鉄𥒥拱空淚凝 

Hẳn trách phận má hồng bạc bẽo   罕責分𦟐紅泊抱  139 

Muốn đoạn tình mà dứt (?)35 cho xong   断情麻熾朱双  140 

Cha mẹ mình bị chồng miệt thị (?)36  吒媄被[日病示] 

Mà mình còn đau đớn thảm thay   麻群𤴬疸惨台 

Huống chi cha mẹ chồng nay   况之吒媄 

Bị mình mắng mỏ đêm ngày quanh năm   被 𠻵㖼𣈘𣈜桄   

[7b] 145-156 

Ắt chồng cũng ruột gan tha thiết   乙拱𦛌肝他切 

Muốn trị mình đánh chết đi thôi   治打𣩂𠫾傕 

Dạy lời lại phải dạy roi   𠰺𠳒吏沛𠰺檑 

Muốn cho vẹn trọn đạo trời mới nghe   朱院𠓻道𡗶𦖑 

Nếu bất khứng37 ắt thì phải bỏ   𠿷不肯乙辰沛𥙷  
Có mẹ cha chẳng có vợ nầy   固媄吒庄固尼 

Mất vợ lại có vợ ngay   𠅎吏固 

Nếu mất cha mẹ kiếm nay được nào   𠿷𠅎吒媄劍特 

Ấy chí kẻ anh hào trung hiếu   意志仉英豪忠孝 

Tiếng muôn thu lặng lẽ38 gương soi   㗂秋凌礼𦎛𤐝 

Còn như vô loại những người   群如無𩑛仍𠊚 

Thương con yêu vợ nghỉ39 du thâm tình   傷𡥵妖𡞕忋遊深情  
[8a] 157-168 

Trên bị chốn thiên đình ghi tội   被准天廷𥱬罪 

Dưới bị người trần thế mỉa mai   𤲂被𠊚塵世𠸍枚  

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Dẫu rằng sang cả một đời   唒浪𢀨竒𠁀 

i kém xa   蒭𩑛鳥吏辰剣賖  So loài điểu thú lại thờ

Gái hư ấy dẫu mà khôn khéo   𡛔虚意油麻坤窖 

Coi như đồ cỏ lói xương khô40   𥋳如徒𦹵𤈞昌枯  
Khuyên người thực nữ trượng phu   𡅳𠊚淑女丈夫  
Chữ tình chữ hiều ở cho công bằng   𡦂情𡦂孝於朱公平  

Để cho khỏi thẹn cùng người trước   扺朱塊𢢆拱𠊚  
Hợp đạo trời hưởng phước dài lâu   合道𡗶享福𥹰  
Thanh nhàn chấp chỉnh mấy câu   清執整勾  

Ai khen cũng đội cười nhau thì cười  埃𠸦拱隊唭𠑬辰唭

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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PHỤ LỤC 

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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PHỤ CHÚ 
trang 11 

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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(1)     Liễu bồ hổ phận thơ ngây  栁蒲虎分疎   [c. 003] 

•  虎(hổ)=con cọp, mượn đúng âm Hán Việt, với nghĩa thẹn thùa, thấy xấu hổ; 

•  ( ngây): ý  疒(bộ nạch), âm (nghi). 

(2)    Tủi câu thập nữ cho rày viết vô 𢢇勾十女朱曰無     [c. 004] 

 𢢇(tủi): ý  心忄(bộ tâm), âm 最(tối); 

  (3)    Theo ngạn ngữ :  一男一子十女一無 Nhứt  nam nhứt tử thập nữ nhứt vô   
 (Sanh một trai thì được một con; mười gái sanh ra, coi như không có). 

Đó là quan niệm xưa, ngày nay những trường hợp trái ngược thấy không ít. 
•  Trong một gia đình giàu có, ông bà sanh được 5 trai, đều là y khoa bác sĩ. Khi 

cha mẹ già yếu, năm ông họp lại, bàn tính xong, đưa hai cụ vào nhà dưỡng lão. 
Đó là chuyện hàng xóm.  

Trong đại gia đình cũng như vòng thân hữu, nói về “quý tử” kể cũng khá nhiều.. 
•  Thi sĩ Ưng Bình có một lô con trai, giàu có,  không anh nào chịu bỏ tiền ra in một 

quyển sách của cha. Con gái út của cụ phải tần tiện, cố xuất bản sách về Cụ, cốt 
để vinh danh cha và tặng thân hữu. “Hồi Ức về Cha Tôi: Ung Bình Thúc Giạ Thị”. 

  Tôn Nữ Hỷ Khương. NXB Văn Nghệ. Saigon 1996. 
•  Một anh bạn về già, trai gái có đủ, khi phu nhân quá vãng, anh bạn sắp vào tuổi 

thượng thọ phải dọn về ở với con gái út. 
•  Tập thơ do nhà Liễu Văn Đường khắc in năm 1926, Cụ Tam Nguyên khi viết câu 

đối tán cô Tư Hồng có ghi “埃浪生𡛔拱如空 Ai rằng sanh gái cũng như 
không (trang 14b)”. 

•  Các quý tử, nghe lời vợ, tìm cách tống cha mẹ già yếu ra khỏi nhà kể ra không 
hiếm.  

Cha mẹ già yếu, bịnh hoạn chỉ có con gái chăm sóc, các con trai, thường bận công 
nầy việc nọ, mấy khi để mắt tới. 

(4)    Róc thịt xương khó nỗi báo đền 捔昌庫𢚶報𡊰    [c. 006] 

•  捔(róc): 扌(bộ thủ), âm 角(giốc).  
•  𢚶(nỗi, thỏa) chọn âm theo văn mạch: “khó nỗi” thích hợp hơn “khó thỏa”. 

(5)    𢀭 giàu sang, có cùng chữ 巨(cự) = lớn; bản Nôm mượn âm chữ 

(sang), dùng trong  sang sông, sang ngang . 

           Hội thanh bình vui vẻ giàu sang   清平𢝙𢀭 [c. 010] 

(6)   特,待(được): bản Nôm khắc bộ (thủ)扌 thay vì bộ 彳(xích) hay  bộ 牜
(ngưu). 

 hai thân đủ thức trân cam       蜍𠄩親𨇜式珍甘 [c. 015] Thờ(7)    

蜍(thờ): có hai chữ giả tá thông dụng 蜍(thừ) và 祠(từ);  bản Nôm mượn âm 

chữ 蜍(thừ) trong 蟾蜍thiềm thừ = con cóc, thiếu vẻ tôn kính, mượn nghĩa chữ 

祠(từ) thích hợp hơn. Nôm có chữ ( ):   ý 礻(bộ thị), âm  余(dờ). thờ
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(8)     (muôn): trong chữ  [ ý 万(vạn), âm 門(môn)], các bản Nôm thường 

khắc sai chữ 万(vạn) ra chữ 了 (liễu) . 

(9)    (phụ): ý1 夷(di=bày biện), ý2 輔(phụ=giúp)       [chữ hội ý] 

                   ý  夷(di=bày biện), âm 輔(phụ)   [chữ hình thanh] 

•  Trong câu “Cửa nhà muôn việc phụ trung (trông) 中“, chữ 中 có 
thể đọc “trông” theo văn mạch; trong các chữ giả tá mượn âm, chữ Nôm thường 

chú trọng âm đọc hơn ý nghĩa của chữ; bản Nôm  女子須知 năm 啓定辛酉 
 cho thấy khá nhiều trường hợp dùng bộ thủ không đúng chỗ với ý nghĩa sai lạc. 

(10)    𢀭  giàu nghèo; bản Nôm ghi chữ [⿱巨沺]trước chữ (nghèo);  
•  tra một số tự/từ điển, kể cả Dị Dạng Tự Điển của Bộ Giáo Dục Đài Loan, 

BabelMap 6.0 [http://www.babelstone.co.uk/Software/BabelMap.html] không tìm 

thấy, bởi không giải thích được hai thành phần 巨沺 nên chúng tôi không 
tạo ucode riêng cho chữ nầy.  

• do chữ 巨(cự), đoán là chữ 𢀭(giàu) khắc sai chăng ? 

•  Nguyễn V  Sâm đoán chữ 沺 là chữ 油 (dầu) khắc sai::  ăn

   (giàu):  ý (cự), âm 油(dầu)  

   [âm địa phương “dầu” đọc “gìàu”, chưa hề gặp trong chữ Nôm]  

 Ucode cho chữ (giàu) là ED2D trong HanNomP.ttf 

(11)     (muốn) khắc sai từ chữ .  

Cũng như chữ (muôn), phần chỉ ý 万(vạn), viết sai ra chữ 了(liễu): ,;   
ở đây chữ 心 (tâm) viết sai ra chữ 了(liễu): 㦖  . 

 (11a)  闹(náo nháo) 
 Dẫu gây dựng muôn chuông ngàn tứ  唒𣘃𥩯闹鍾𠦳駟      (c. 033) 

các chữ 4-5 “muôn chuông” đối với  hai chữ cuối câu “ngàn tứ”, và chữ 
“náo/nháo” không có âm “muôn”; vậy chữ 闹(náo) khắc sai từ chữ 

(muôn).  

(12)   性推 tính suy: bản Nôm chọn chữ 性(tính) trong “tính tình”, dùng thay  

chữ 倂(tính) trong “tính suy, tính toán”. 

 Bởi chưng ngu dốt kiếm đường tính suy 蒸愚卒塘性推    (c. 036) 

(13)    (mấy, mới, với): chữ  có 3 âm Nôm thông dụng  

Ở với chồng trăm bề yêu dấu             於𤾓皮妖𨁪     (c. 037) 

Vậy nên mới có ngày nay vuông tròn 丕𢧚固𣈜𣃱𧷺   (c. 076) 
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Muốn cho vẹn trọn đạo trời mới nghe 朱院𠓻道𡗶𦖑  (c. 148) 

Ở cùng chồng trái mấy đấng thân       於拱債親       (c. 078) 

 Thanh nhàn chấp chỉnh mấy câu         清執整勾       (c. 167) 

(14)    (chốc): ý 少(thiểu), âm 祝(chúc). 

Thế mà một chốc đạo thường đơn sai  世麻道常单差    (c. 040) 

(15)    𥋴(gắm gắt), chữ đi đôi có cùng bộ thủ.  

 Lại hờn giận lắm phen gắm gắt 吏恨𡗋畨𥋴 

(16)    愚䝨(ngu hèn): chữ (hiền) đọc “hèn” theo văn cảnh, “hèn” thường viết . 

  Gái đâu có gái ngu hèn thế ny  𡛔固𡛔愚䝨世 

  (17)    婚𡛸 hôn nhân:  Bản Nôm ghi 𡛸婚 nhân hôn . 

(18)    (rêu):  ý 口(bộ khẩu), âm 遥(diêu, dao).  

  (19)    枚(mai); “cây mai” dùng trong “mai sao” thay vi 𣈕𡢐, 

𣈕 (mai) với 日(bộ nhựt). 

 Tội mai sau rồi biết để đâu 罪枚𡢐耒别扺  

 (20)    𠿷計𠲥欺初 Nếu mình kể lể khi xưa  
𠿷(nếu):  ý  口(bộ khNu), âm 閙(náo, nháo) 
𠲥(lể):  ý 口(bộ khNu), âm 礼(lễ). 

 (21)   (bới): ý  扌(bộ thủ),  âm 伯(bá);    

         Bới lông tìm vết nó đưa thêm lời  𡬶曰奴迻添𠳒 
 (22)   炭: Không có chính âm Nôm thích nghi với văn cảnh, từ chữ giả tá           

炭 (than, thán); lấy  phần chỉ âm 灰 (hôi), đọc 6 âm “hoi, hôi, hui, khôi, khói, vôi”, 
chọn được âm “hoi” hợp văn cảnh, đi với hẳn, “hẳn hoi”,  

             Mắng mỏ bà tôi thấy hẳn hoi  𠻵㖼碎罕炭 
 (23)   (trân, chan): ý  氵(bộ thủy), âm 真(sân); xem thêm (30) 

chữ (trân) phải lấy ý từ 目(bộ mục) mới thích nghi với chữ 眜(mắt)..  

              Gương trời treo mắt thấy trân trân             𦎛𡗶招眜体 
        Hai hàng châu lệ người thì chứa chan  𠄩行珠淚𠊚辰著 
[chữ 真 có 8 âm Nôm: chăm, chan, chân, chẩn, chang, chơn, chờn, và sân] 

 (24)   干(can, cán, càn, cơn): chữ giá tá, mượn âm  
Lấy càn một việc mà bàn 𥙩干役麻盘  
 Nếu chồng ngạo ngược phải can mới là 𠿷傲疟沛干 

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 

 



Lê Văn Đặng GIỚI THIỆU CHỮ NÔM 

 

trang 15 

Hẳn mình trông thấy nguồn cơn  罕𥉫体源干 
 (25)   側(chắc, trắc, trặc, trắt), chữ giả tá mượn âm, đọc “chắc” theo văn cảnh:  

           Chắc chi nó ở trọn đời thủy chung. 側之奴於𠓻𠁀始終 
 (26)   字(chữ, tợ, tự) chữ giả tá mượn âm, đọc “tợ” theo văn cảnh.  

 Gái vô tình ví tợ loài sâu                 𡛔無情字𩑛蝼  

Các bản Nôm thường mượn âm chữ 似 để đọc “tự” với nghĩa “na ná”. 
 (27)   (ví, với) chữ giả tá mượn âm, đọc “ví” theo văn cảnh.  

 Ví chồng mình ở nay đơn bạc  於单泊 
 (28)   泊 (bạc) chữ giả tá mượn âm; đi với 銭 (tiền), phải dùng chữ 鉑(bạc) với 

金(bộ kim) mới thích nghi:  
  Nghĩ rằng đến kiếm tiền xin bạc 𢪀浪旦劍銭吀泊[鉑] 

       泊 (bạc) :  
1. Phiêu bạc 漂泊  ngụ hết ở chỗ nọ đến chỗ kia.  

2. Đạm bạc 淡泊  điềm tĩnh, lặng bặt, không hành động gì.  

       鉑 (bạc) : 

1. Kim bạc 金鉑 vàng lá, vàng nện ra từng lá mỏng dùng để thếp đồ. 

2. Bạc vàng 鉑鐄 

3. Bạc tiền  鉑銭 

 (29)    (chó): ý (khuyễn), âm  至(chí)  

  Chưởi chó  mèo phắt rác đổ đi  𠯽猫發落𠫾 
      Các chữ “chó” khác:  

1. 犬(khuyển):  chữ giả tá mượn nghĩa [khuyển = chó] ; 
2. 犾(chó): chữ hội ý; cả hai thành phần đều chỉ ý, dùng hai dang 犭犬, 

giản thể và phồn thể của chữ khuyển [ít khi gặp trong bản Nôm] ; 
3. 㹥(chó): chữ hình thanh [âm: chú] ; 
4. 𤞂(chó):: chữ hình thanh [âm: chí] . 

 (30)   (trân, chan): ý  氵(bộ thủy), âm 真(sân); xem thêm phụ chú (23)  

 Hai hàng châu lệ người thì chứa chan  𠄩行珠淚𠊚辰著 
(31)   壻(tế), trong văn mạch, “tế” là chồng của con gái, 土(bộ thổ) không thích 
hợp;  Nôm có chữ “tế” với 女(bộ nữ):  婿,nghĩa con rể. 

 Thề một đời không sang đến tế 誓𠁀空𨖅旦壻  
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(32)   𤐝(trôi) , viết với bộ 火(hỏa) không thích hợp với “trôi sông”; Nôm có chữ 
“trôi” với  水(bộ thủy):  㵢. 

 Đem ra sông cái bỏ trôi giữa dòng  滝丐𥙷𤐝𣳔 
(33)   證 (trứng) chữ giả tá, mượn âm chữ 證 (chứng),  đọc trứng, không 
thích hợp;  Nôm có chữ  (trứng):  Ý: 卵 (noãn), âm: 壯 (tráng).  

 Thà đẻ trứng lại thì có ích  他𤯰證吏辰固益  
(34)   鉢 (bát) :  Đem bát ăn bữa thích còn hơn 鉢咹𩛷適群欣 

Tương truyền, Chuyển Luân Thánh Vương dâng cúng Đức Phật một bình 

bát bằng vàng, và chữ 鉢(bát) viết với 金(bộ kim)  

[xem  佛說彌勒下生成佛經 Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Kinh]   
Đọc Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi, bài 15, gặp chữ 

 鉗(cơm): ý 金(bộ kim), âm 甘(cam)  
thành phần chỉ ý, nếu dùng riêng khó giải thích;  

 鉢鉗叉如恩社稷 Bát cơm xoa nhờ ơn xã tắc 

hai chữ 鉢鉗 có cùng bộ thủ, nhờ đó hiểu được hình dạng chữ 鉗. 
(35)   “dứt” (?): Nơi câu 140: ghép 3 chữ 足火 và chữ [識-言]làm một, đọc 
tạm âm Nôm “dứt” theo văn cảnh: 

 Muốn đoạn tình mà dứt cho xong 断情麻熾朱双  
(36)   “thị” (?):  Nơi câu 141: ghép 3 chữ 日病 và 示 làm một, lầy tạm chữ cuối, 
đọc âm Nôm “thị” theo văn cảnh: cách đọc nầy ảnh hưởng đến âm “miệt”, đọc 
trại chữ (một). 

 Cha mẹ mình bị chồng miệt thị  吒媄被示 
[Hai chữ “dứt”  và “thị”  không phải Nôm, cũng không phải Hán]. 

(37)   肯(khấng, khẩng, khứng, khừng, khửng, khựng), chọn âm “khứng” thích 
nghi văn cảnh trong 6 âm Nôm.    

 Nếu bất khứng ắt thì phải bỏ 𠿷不肯乙辰沛𥙷  
(38)   凌 (dưng, lăn, lâng, lăng, lừng, rưng) có 6 âm Nôm; chọn âm 凌(lừng) đi 

với 礼(lẫy): 
 Tiếng muôn thu lừng lẫy gương soi  㗂秋凌礼𦎛𤐝  

(39)   忋(nghỉ): ý  忄心 (bộ tâm), âm 已(dĩ).  
Nôm trùng Hán 忋:居亥切(cư hợi thiết), 恃也,仰也 [恃 thị (cậy, nương 

nhờ), 仰 ngưỡng (kính mến)] Nguồn: http://140.111.1.40/suo.htm.  
(40)   Coi như đồ cỏ lói xương khô  如徒𦹵𤈞昌枯  
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• 𤈞 (lói), bản Nôm ghi thêm chữ 毛(mao) bên phải, không biết ý nghĩa gì;   

chữ 𤈞 (lói, lọi, lùi, nhùi) có 4 âm Nôm chọn âm 𤈞(lói) theo văn cảnh; 

•  枯 (khô) trong “cây khô”, dùng trong 昌骷 (xương khô), e không chỉnh.   
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NHẬN XÉT 
1. Tập thơ Nử Tử Tu Tri được soạn theo thể song thất lục bát (7-7-6-8), nhưng có hai 

liên thiếu mỗi liên chỉ có 2 câu; các câu 6-8 (133-134) thiếu 2 câu 7-7 trước đó, các 
câu 7-7 (139-140) thiếu 2 câu  6-8 kế tiếp. 
Bản Nôm Sự Lý Dung Thông của Thiền Sư Minh Châu Hương Hải cũng có nhiều 
liên không đầy đủ, thiếu 2 câu 7-7, nên được xem như “thể thơ tạp” gồm các liên 6-
8 lẫn lộn vói các liên 7-7-6-8. 

2. Có mấy chữ cấu trúc la lùng, không giải thích được  

• Nơi câu 140: ghép 3 chữ 足火 và chữ [識-言]làm một, đọc tạm âm 
Nôm “dứt” theo văn cảnh: 

  Muốn đoạn tình mà dứt cho xong 断情麻熾朱双  
•  Nơi câu 141, ba chữ 日病 và 示 được ghép ghép làm một, không biết là chữ gì, 

lấy tạm chữ cuối, đọc âm Nôm “thị” theo văn cảnh: cách đọc nầy có ảnh hưởng đến 

âm “miệt”, đọc trại chữ (một). 

  Cha mẹ mình bị chồng miệt thị   吒媄被示 
•  Nơi câu 162, bản Nôm ghi thêm chữ 毛(mao), sau chữ 𤈞 (lói),  
  Coi như đồ cỏ lói xương khô    𥋳如徒𦹵𤈞昌枯  

 

CHỮ ĐI ĐÔI CÓ CÙNG BỘ THỦ 

 Hai chữ đi đôi, có chung một thành phần, thường là bộ thủ, chịu ảnh hưởng lẫn 
nhau, qua ý nghĩa của thành phần chung. Trong Chữ Nôm cũng như Chữ Hán, bộ 
thủ là phần chỉ ý nghĩa của chữ. 

 Chữ Nôm, nói riêng, chuyên chú âm đọc, nên vai tró của bộ thủ không được lưu ý 
đến một cách nghiêm túc. Trong tập Nữ Tử Tu Tri, có khá nhiều trường hợp nói 
trên. 

 Trong các tập thơ quan trọng như Truyện Kiều, Thiên Nam Ngữ Lục, Ngư Tiều Vấn 
Đáp Nho Y Diễn Ca, Lục Vân Tiên, Chinh Phụ Ngâm Khúc, Cung Oán Ngâm Khúc, 
v.v.  các bộ thủ dùng không đúng chỗ cũng không ít. 

  
•  粉𣘈 (phấn son): Nào những bậc phấn son phận gái 仍偪粉𣘈分𡛔 
•  家室 (gia thất): Phải định bề gia thất tây riêng   沛定皮家室西𥢆 

           •  𥋳䀡 (coi xem):  Coi xem như thế người thường  𥋳䀡如体𠊚常 
            •  恨(hờn giận): Lại hờn giận lắm phen gắm gắt 吏恨𡗋畨𥋴  

•  𥋴 (gắm gắt)  
•  𥇸𥉫 (nhác trông)   Nhác trông cảnh thế lòng phiền 𥇸𥉫景世𢚸煩 
•  𤑟𤉜 (rõ ràng)  Việc rõ ràng như bày tranh vẽ     役𤑟𤉜如排争 
•  最 (sớm tối): Lấy ta để thay chồng sớm tối      𥙩些扺台最  

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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•  𤴬疸(đau đớn): Khiến mẹ cha đau đớn vì con     遣媄吒𤴬疸為𡥵   
•  婚𡛸 (hôn nhân) Khi chưa kết định hôn nhân  欺𣠖結定婚𡛸  
•  嘆唹 (than ôi) Than ôi tạo hóa cơ cầu   嘆唹造化机求  
•  花菓(hoa quả)Muốn ăn hoa quả toan phần đắng cay 咹花菓算分䔲荄 

•  咹喝 (ăn hết) Nỡ lòng nào ăn hết cho xong         女𢚸咹喝朱双 

 •  䔲荄(đắng cay) Đắng cay người chịu gian nan    䔲荄𠊚𠺥艱難  
•  𠻵𠯦(mắng thét) Vui cùng chồng mắng thét mẹ cha 𢝙拱𠻵𠯦媄吒 

•  慘愁(thảm sầu ) Đến lúc ấy thảm sầu cay đắng   旦𣅶意慘愁䔲荄 

•  𠻵㖼(mắng mỏ) Mắng mỏ bà tôi thấy hẳn hoi      𠻵㖼碎罕炭 

•  淹瀋(êm thấm) Muốn cho êm thấm xin thì nớ đi 朱淹瀋吀辰𠯆𠫾 

•  仍𠊚(những người) Khuyên những người hiền đức chớ theo   

        𡅳仍𠊚䝨𠤆 

•  嘲𠳨(chào hỏi) Không chào không hỏi lại thì xỏ xiên  

          空嘲空𠳨吏辰𢼂扦  
•  𢢆𢝣(thẹn thùng) Thẹn thùng người phải ra về    𢢆𢝣𠊚沛𧗱  
•  𤴬疸(đau đớn) Mà mình còn đau đớn thảm thay  麻群𤴬疸惨台 

•  𣈘𣈜(đêm ngày) Bị mình mắng mỏ đêm ngày quanh năm  

          被 𠻵㖼𣈘𣈜桄   
•  𠰺𠳒(dạy lời)  Dạy lời lại phải dạy roi       𠰺𠳒吏沛𠰺檑 
 

 Như đã đề cập nơi PHỤ CHÚ (34),  một số chữ Nôm có phần chỉ ý, thường là bộ thủ, 
khi dùng riêng khó giải thích, phải kết hợp vớI chữ đi đôi. 

 Các THÍ DỤ sau  đây trích từ sách VĂN HỌC CHỮ NÔM. Lê Văn Đậng. Hải Biên 2010. 

•  [vuông tròn]  𣄇:  Trong Lục Vân Tiên-ADM, c. 347-348 

眉蟳鳯𠶣崙                  Mày tằm mắt phụng môi son, 
𨒒分骨挌𣄇𨒒分 Mười phân cốt cách vuông tròn mười phân.  

𣄇(vuông): ý 方(phương), âm 侖(lôn)  

(tròn): ý1 方(phương), ý2 員(viên);  圓  員         
Thành phần 方(phương=vuông) trong chữ (tròn) khó giải thích, nhờ đi với 𣄇(vuông) nên 

có chung 方(bộ phương). 
•  [đèn mờ]  畑𤎎:  Trong Kiều Vân Ký Thác, trang 1b.-2a: 

抵姉𡎢佻𦰟畑𤎎率𠄼更 
㛪别浪姉群𥿁丐䋦 

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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Để chị ngồi khêu ngọn đèn mờ suốt năm canh. 
Em biết rằng chị còn vưong cái mối tơ mành. 

Chữ “mờ𤎎”viết với 火 (bộ hỏa), khó giải thích khi dùng riêng, nhưng với “đèn mờ 畑𤎎”, 
hiểu được theo  QUY TẮC:  Hai chữ đi đôi, có chung một thành phần, thường là bộ thủ, chịu 
ảnh hưởng lẫn nhau, qua ý nghĩa của thành phần chung. 

Tương tự như chữ (mành) trong  (tơ mành) với 糹(bộ miên).  
Trong Văn Kim Trọng tế Kiều, chữ quần 𦀲 đi với 紅 có chung  糹(bộ miên), chữ rũ   đi 

với 帳 có chung 巾(bộ cân) 
•  [hồng quần] 紅𦀲:  

風流墨紅𦀲 Phong lưu rất mực hồng quần. 

•  [trướng rũ] 帳: 
淹恬幔𩂏帳 Êm đềm màn che trướng rũ.     

•  [bát cơm]  鉢鉗 :  chữ “cơm 鉗” viết với 金 (bộ kim), khó giải thích khi dùng riêng, 
nhưng với “cơm vàng 鉗鐄”, hay “bát cơm 鉢鉗” hiểu được theo  QUY TẮC  đã dẫn.   

•  [liềm hái] 鐮: Trong Mộng Liên Đình Thi Thảo, phong dao Sơn Tây, trang 8b,  

chữ  (hái) dùng riêng khó giải thích 

包𣇞朱𦥃𣎃𨑮 Bao giờ cho đến tháng Mười 

些鎌外些 Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta  

割𢲨挭𧗱茹 Gặt hái gánh đem về nhà 
披枯𦑗意双功 Phơi khô quạt sạch ấy là xong công. 
 [chữ (đem) khó giải thích, chữ thông dụng là 抌]  

•  [Việt vàng] 𨬓鐄.Trong Thiên Nam Ngữ Lục , câu 6453, có chữ “Việt 𨬓” viết thêm 金 

(bộ kim), bởi đi đôi với chữ “vàng 鐄”.   
•  [gần xa] 𧵆賖 : Nôm mượn đúng âm chữ 賖 (xa = mua trả góp); gần đi chung với xa nên 

chia 貝(bộ bối).  
•  [giàu sang] 𢀭𢀨 : giàu sang có chung chữ 巨(cự = lớn).  
•  [gió trăng] 𦝄 : gió trăng có chung 月(bộ nguyệt), gặp trong  
Phan Trần Truyện (câu 119, bản Phước Văn Đường),  
Chinh Phụ Ngâm (câu 1, bản Quán Văn Đường), và  
Sự lý Dung Thông c. 85-86:  
 糁迻畑𢚸樸樸    Tám gió đưa đèn lòng phác phác,  

念用域域拯差 Muôn niệm dừng vằng vặc chẳng sai.  
•  [gió vàng] 𨮋鐄: gió vàng có chung 金 (bộ kim);  gió thường viết với 風/ (bộ phong) 

ở phần chỉ ý, đi với “vàng 鐄”, viết thành 𨮋, đi với “trăng 𦝄” viết thành . 
•  [núi non] 𡶀𡽫 : chữ non viết với 山(bộ sơn), có khi dùng trong cỏ non không hợp nghĩa, 

tạm gọi là Giả tá Nôm:  
𦹵𡽫撑羨𡗶 Cỏ non xanh tạn chân trời. 

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 
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•  [đầy túi] 苔:đầy túi có chung  艸(bô thảo) ; túi thường viết với 衤(bộ y) ở phần chỉ ý. 
固踈苔𨢇苔不 Có thơ đầy túi rượu đầy bình    

(Quốc Âm Thi Tập, b. 86)  
襊貯每江山 Túi thơ chứa hết mọi giang san  

(Quốc Âm Thi Tập, b. 72)  
收奇乾坤沒襊𣹓Thu cả càn khôn một túi đầy   

(Vịnh Khất Cái) 
[nuôi nấng] 餒  có chung bộ 食(thực): 
准行舘濟旬湄 Chồn hàng quán tế tuần mưa nắng, 
𡥵餒京堪 Vợ con nào nuôi nấng kiêng khem. 
             (Thỉnh Cô Hồn Văn, c. 97-98) 
[tổ = ổ chim] Thường gặp trong các bản Nôm, chữ “tổ” trong “tổ chim” viết 祖 dùng trong 
“tổ tiên” thay vì 組:   
岸橷已𩾽𧗱祖  Ngàn dâu lác đác tâm về tổ 
栁永空客 Vừng liễu vắng không khách nhớ nhà. 

(詠斜陽 Vịnh Tà Dương)  
[diện = mặt] [ 緬 thay cho𩈘] : 

人生不多得銭 Nhơn sanh bất quá đa đắc tiền.  
耳襊乾銭壯士緬強餘 Nhẹ túi, cạn tiền, tráng sĩ mặt càng dơ  
 (Xuân Hương Thi Tập, Phước Văn Đường,  Tiền Ca) 

•  [chép làm] 劄制: [làm 制  đọc nghĩa chữ 制 (chế=làm)] 
觧𢞂摱筆劄制詩吟   Giải buồn mượn bút chép làm thơ ngâm    (Hoa Tình Khúc, c. 032). 

♦ Trong Thuý Kiều Truyện, Chiêm Vân Thị dùng nhiều chữ Nôm ít thấy trong các bản 
Nôm khác.  

Sau đây là thí dụ các chữ đi đôi có chung bộ thủ, rút từ ngót trăm câu đầu, quyển 
thượng. 

•  phẳng lặng 争 [0009-10] 
𢆥嘉靖朝明 Vừa năm Gia Tĩnh triều Minh, 
𦊚方争 𠄩京凭鐄 Bốn phương phẳng lặng,  hai kinh vững vàng. 

•  êm đềm 享,  ong bướm 蜂𧊉 [0037-38] 
享帳仍幔𩂏  Êm đềm trướng rủ màn che,  
墻東蜂𧊉𠫾黙埃 Tường đông ong bướm đi về mặc ai. 
•  cành lê 梗梨,  bông hoa 丐 [0041-42]   
𦹵嫩撑尽𡗶 Cỏ non xanh tận chân trời,  
梗梨点𠄽丐 Cành lê trắng điểm một vài bông hoa. 

•  chị em 姉㛪,  sắm sửa 㩥𢯢 [0045-46]    

Bài Đọc Thêm Cấp 2 & 3 

 



Lê Văn Đặng GIỚI THIỆU CHỮ NÔM 

 

trang 22 

近賖奴𠽋燕鸚, Gần xa nô nức yến anh,  
姉㛪㩥𢯢步行𨔈春. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 
•  áo quần 襖裙, giai nhân 佳人 [0047-48] 
習迢才子佳人, Dập dìu tài tử giai nhân,   
馭車如渃襖裙如揇. Ngựa xe như nước áo quần như nêm.  
•  gò đống  [0049-50]  
衮昂, Ngổn ngang gò đống kéo lên,  
梭鐄𣔩銭之𢒎. Thoi vàng bó rắc tro tiền giấy bay. 

•  chị em 姉㛪 dan tay 拪  [0051-52] 
斜斜𩃳西 Tà tà bóng ngả về tây, 
姉㛪他矧拪 Chị em thơ thẩn dan tay ra về. 
•  dòng nước 𣳔渃 [0055-56] 
㝹㝹𣳔渃捥𨒺 Nao nao dòng nước uốn quanh, 
擛梂儒𡮈𡳜𡌿昻 Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang. 
•  nấm đất 坦 ngọn cỏ 𦰟𦹵 [0057-58] 

茌茌坦边塘 Sè sè nấm đất bên đàng,  
油油𦰟𦹵姅姅撐  Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. 

•  xôn xao  㖔哰 [0063-64] 
𤃠名才色时 Nổi danh tài sắc một thì, 
㖔哰外燕鸚 Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh. 

•  lờ mờ  [0071-72] 
丕空𣼽𠖯如 Buồng không lặng ngắt như tờ, 
𨁪車馭㐌𧄈撑 Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh. 

•  khóc than 哭嘆 [0073-74] 
哭嘆坤掣他情 Khóc than khôn xiết sự tình, 
無縁命些 Khéo vô duyên mấy là mình với ta. 
 

•  cỏ hoa  [0077-78]  
㩥生摄梓車珠, Sắm sanh nếp tử xe châu,  
𡏧紅黙油. Bụi hồng một nấm mặc dầu cỏ hoa. 

•  đau đớn 𤴬疸  [0083-84]  
𤴬疸𠳙分弹妑 Đau đớn thay phận đàn bà! 
𠳒浪命拱𠳒終 Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 
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•  phũ phàng  mòn mỏi 痗  [0085-86]  
之化工 Phũ phàng chi mấy hoá công, 
𣈜撑痗𦟐紅配坡 Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha. 

•  nén hương 京香 [0091-92]  
㐌空仉兑𠊛𢙇 Đã không kẻ đoái người hoài, 
些𠄽京香 Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương. 

•  bông lau丐𦰤 [0097-98] 
𦹵暧𩃳斜,  Một vùng cỏ áy bóng tà,  
囂囂𠺙丐𦰤. Gió hiu hiu thổi một và bông lau.  

CHÚ THÍCH:  

Trong Thuý Kiều Truyện, hai chữ “gần xa 近賖”(cc.45, 61, 1802, 2487, 2977, và 3198), là 
chữ giả tá: 賖 (xa = mua trả góp) mượn âm;  近(cận = gần), mượn nghĩa, không dùng chữ 
thuần Nôm, khó giải thích, 𧵆(gần) với 貝(bộ bối) như nhiều bản KIỀU Nôm khác.  

♦  Phong Tình Cổ Lục chép  
câu 16: 治 “trị”  thay vì 姉 “chị”  

頭𢚸𠄩妸素娥  Đầu lòng hai ả tố nga, 
翠翹羅治㛪羅翠雲 Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. 

câu 92: 
産低些濕排香  Sẵn đây ta thắp một vài nén hương.  

Thay vì viết thắp hương 𤒴香 với bộ “hỏa”, bản Nôm mượn âm chữ 濕(thấp = ướt) thắp, 
ghi 濕香 với bộ “thủy”, gợi ý nghĩa trái ngược.  

♦  Trang 22 Hoài Nam Ký chép : 
圩香隻莫盤蜍我迎Vò hương chếch mác bàn  ngả nghiêng .  thờ
Tam Nguyên Yên Đổ Thi Ca chép nơi tờ 13a: 

   劍   𠽔 買 具    Kiếm một cơi trầu thưa với Cụ  
    吀堆勾 対 底 蜍      Xin đôi câu đối để thờ ông 
Bản Nôm mượn âm chữ 蜍(thừ) trong 蟾蜍 (thiềm thừ = con cóc) với bộ trùng, để đọc 
“  ” với 礻(bộ thị).   thờ” trong “bàn thờ” hay “thờ ông” , thay vì dùng chữ thuần Nôm “thờ

♦  Nôm mượn âm chữ 嫩(nộn) đọc “non”, dùng trong “núi non” cũng như “cỏ non”. Về sau, 
chữ sáng tạo phân biệt hai trường hợp trên khi thêm bộ 山(sơn) cho núi non 𡶀𡽫, bộ 艸
(thảo) cho cỏ non 𦹵𧀒. 

Tuy vậy một số người sao chép bản Nôm thường không lưu ý đến nghĩa, chỉ cần âm đọc:  

a) Đoạn Trường Tân Thanh (bản Kiều Oánh Mậu) chép  câu 41-42 : 

𦹵𡽫撑羨𡗶 Cỏ non xanh tạn chân trời 
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梗梨𤽸㸃𠄽  Cành lê trắng điểm một vài bông hoa 

果梅當皮 Quả mai ba bảy đương vừa,   
桃𡽫料車絲及時 Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì. 

b)  Thanh Hóa Quan Phong chép nơi trang 21b : 
茹英固𠄼篙 Nhà anh có ruộng năm sào,  
沒坡於𡧲朱連 Một bờ ở giữa làm sao cho liền. 
悶連辰破坡𠫾 Muốn liền thì phá bờ đi,  
𥡗𡽫穊之連 Mạ non cấy xuống làm chi chẳng liền.  
c) Chinh Phụ Ngâm, bản Tân Việt, chép câu 26: 

塘边梂𦹵群𡽫  Đường bên cầu cỏ mọc còn non. 

d)  Tam Nguyên Yên ĐổThi Ca chép nơi tờ 17: 
𦝄渚𡶀沕群𡽫 Trăng chưa già, núi vẫn còn non. 

Các trường hợp trên, 𡽫 dùng thay cho 𧀒. 
Trong trường hợp d) , chữ 嫩(nộn) mượn âm đọc “non”, thích hợp hơn. Tuy nhiên, theo 
quy tắc chữ đi đôi dùng chung bộ thủ, hai chữ núi non (núi chưa già) 𡶀𡽫 tạm chấp 
nhận được. 

♦  Thanh Hóa Quan Phong, trang t. 30b chép:  

𣎃𠃩碎吏計、𥡗特買𢝙𥪝𢚸、 
 𣎃𨒒穭𠃩𣹓同、拮𧗱覩底防𢆥𡢐。   

Tháng chín tôi lại kể nay, Bắt mạ chiêm được mới vui trong lòng, Tháng mười lúa chín 
đầy đồng, Gặt về đổ cót để phòng năm sau.  

𥡗秥 mạ chiêm với 禾(bộ hòa), bản Nôm khắc chữ  chiêm với 礻(bộ thị), đó là chữ xem.  
Hai chữ 禾,礻  dễ lẫn lộn. 

♦  Chinh Phụ Ngâm Khúc có mấy chữ “gió” như gió bụi 𡏧, gió lạnh冷,gió thu 秋 , 
hơi gió 唏, gió cát 吉, gió thổi 𠺙, gió bãi 𡓁, quen gió 悁, gió đông 東  
v.v. viết với 風 (bộ phong) 𩙍/. 

 Trong bản Chinh Phụ Ngâm Quán Văn Đường,  mấy chữ “gió” nầy được khắc với 月(bộ 
nguyệt) thay vì  (bộ phong).  

Bản Chinh Phụ Ngâm Khúc của Cố Giáo sư Yonosuke Takeuchi (Đông Kinh, Đại Học Thư 
Lâm phát hành. 1984) cũng lấy ý chữ gió từ 月(bộ nguyệt). 

Ngoài ra, Phan Trần Truyện, bản Phước Văn Đường (1925), mấy chữ “gió” cũng lấy ý từ  
月(bộ nguyệt) ; các bản khác viết với 風 (bộ phong) . 

Hai chữ  月(bộ nguyệt) chỉ khác nhau nơi dấu móc bên phải, dễ lẫn lộn.  Mới tra ba 
bản Nôm đã gặp trường hợp nầy, biết đâu còn bản Nôm khác cũng giống như vậy, nên 
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chúng tôi vẽ chữ “gió” với bộ nguyệt, và cấp Ucode EA74  trong bộ chữ HanNomP. 
Hơn nữa, Phan Trần Truyện, bản Phước Văn Đường (1925), có câu 119 : 

𦝄𦝄 Trăng trăng gió gió mây mây 

gợi ý cho cách giải thích chữ đi đôi “trăng gió 𦝄” dùng chung bộ thủ. 

♦  Cung Oán Ngâm Khúc chép câu 219 :  深氷𠖯如詞  Thâm khuê vắng ngắt như tờ 

với chữ “khuê ” có thêm 氵(bộ thủy), đi đôi với thâm khuê  深   hay khuê các  𤁐 . 

Nếu dùng riêng, phần chỉ ý chữ của  (khuê) khó giải thích. 

♦  Trong Đoạn Trường Tân Thanh cũng như Thuý Kiều Truyện Tường Chú, câu 494 chép: 
粃𢝙催拱性𡗶别牢 Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao ? 

Chữ ‘tẻ” mượn “tự dạng”  chữ “粃 chủy = hột lúa lép” không hợp nghĩa với “tẻ vui = buồn 
vui”; chữ nầy dùng được trong “粓粃 cơm tẻ” .  Nôm có chữ  “𢗽 tẻ” trong đôi “𢞂𢗽 
buồn tẻ”, hai chữ có chung “bộ tâm”, như “粓粃 cơm tẻ” có chung “bộ mễ”;  “𢗽𢝙 tẻ 
vui” đúng nghĩa hơn  “粃𢝙 tẻ vui”. 

 ♦  Thí dụ từ kép chữ Hán dùng trong bản Nôm:  “bàng hoàng” 
[徬徨] 𡗶撑渃碧徬徨 Trời xanh nước biếc bàng hoàng,  
動𥑲湄沙Súng dường sấm động đạn dường mưa sa 

(Thiên Nam Ngữ Lục, c. 6231-6232)  
𩈘油以䏾徬徨       Mặt rầu rĩ, bụng bàng hoàng, 
想皮內助吏強失驚  Tưởng bề nội trợ lại càng thất kinh 

(Dì Ghẻ Con Chồng, t. 2b).  
[盘惶] 幽唹傾𡬷胣盘惶汝   
Bâng khuâng tấc dạ bàng hoàng nhớ trông  

(Quan Âm Diễn Ca, c. 544). 
[傍惶] 敬心冲胣傍惶  Kỉnh Tâm trong dạ bàng hoàng  
筆題𢧚偈𠀧平吟俄  Bút đề nên kệ ba hàng ngâm nga  

(Quan Âm Diễn Ca, c. 905-906). 
Trong cả 2 thí dụ trên, bản Nôm, Quan Âm Diễn Ca, dùng sai, theo 2 lối khác nhau: . 
bàng hoàng 盘惶 và 傍惶 thay vì 徬徨. 
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