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NG� ÂM TI�NG VI�T VÀ NH�NG VAY M��N T�  HÌNH CH�  HÁN 

QUA CU�N TAM THIÊN T� 

Nguy�n 	ình Hoà 

	
i h�c Southern Illinoise & 	H San Jose State 

1. Trong s� nhng cu�n sách giáo khoa d
y ti�ng Hán (v�i t� cách là m�t ngo
i 
ng truy�n th�ng kinh �i�n) cho h�c sinh, và th��ng ���c xem nh�  là nhng cu�n “t� �i�n 
v�n hoá”, có Nh�t thiên t� [Nguy�n 	ình Hoà 1963&1989], Tam thiên t�, Ng� thiên t� 
[Nguy�n 	ình Hoà  1973], T� ��c thánh ch� t� h�c gi	i ngh
a ca [Chen 1971; Nguy�n Hu 
Qu� 1971; Nguy�n 	ình Hoà 1988]. T�t c� nhng sách giáo khoa trên ��u dùng th� Vi�t nh� 
là m�t ph��ng th�c ghi nh� �� d
y ch Hán cùng nhng l�i chua ngh�a b ng ti�ng b�n �!a 
���c ghi b ng ch Nôm (ch c"a ph��ng Nam hay ch vi�t bình dân) [Nguy�n 	ình Hoà 
1959&1990]. 

Trong khi nhng cu�n sách khác ��u dùng th� th� l#c bát, Tam thiên t� dùng th� th� 
b�n ch v�i s� �$ v%n nh� sau: 

THIÊN gi�i 	&A ��t    
C' c�t T(N còn   
T' con TÔN cháu   
TAM sáu L)C ba    
GIA nhà QU�C n��c    
TI*N tr��c H+U sau    
… 
Trong bài vi�t nh,n �!nh v� cu�n T� ��c thánh ch� t� h�c gi	i ngh
a ca (cu�n t� �i�n 

Hán-Vi�t c"a vua tri�u Nguy�n) [Nguy�n 	ình Hoà  1988], Nguy�n Tr%n Huân �ã gi�i thi�u 
m�t b�n in H�i Phòng do Xuân Lan in n�m 1911 và m�t b�n in - Hà N�i do Ninh Hà in n�m 
1935. Ts Nguy�n Tr%n Huân [1974: 366] vi�t r ng b�n in sau cho bi�t Ngô Thì S. (1726-
1780) là so
n gi� c"a b�ng t� này vào n�m 1776 [377]. 

Theo s/ hi�u bi�t c"a ng��i vi�t, có hai b�n in khác: m�t b�n biên t,p b-i h�c gi� 
Petrus Tr��ng V�nh Ký (ông v�n là ng��i thông th
o nhi�u th� ti�ng) t
i Sài Gòn n�m 1898 
và m�t b�n biên t,p b-i nhà Ph,t h�c 	oàn Trung Còn, do Trí 	�c Tòng Th� xu�t b�n t
i Sài 
Gòn n�m 1959. Lê V�n Quán [1981: 168-169] cho bi�t th� vi�n Khoa h�c Xã h�i (Hà N�i) 
có ��n sáu b�n mang tên Tam thiên t� gi	i d�ch qu�c ng kh0c in d��i tri�u Duy Tân, thêm 
vào là m�t v�n b�n s�m h�n (���c tìm th�y - cu�i cu�n ��o giáo nguyên l�u c"a hoà th��ng 
Phúc 	i�n). V�n b�n này, theo ông, mang tên Tam thiên t� to	n y�u, ông c1ng ch�ng minh 
th�i �i�m in là n�m th� n�m niên hi�u Thi�u Tr! (1845). 

Trong m�t bài vi�t n�m 1973, chúng tôi �ã s2 d#ng t� li�u do Ts 	3 Linh Thông 
(Vienna, Virginia) g2i t4ng, cu�n sách tên là Tam thiên t� gi	i d�ch qu�c ng do cha V1 
Khoa (nhà th� Phát Di�m) biên t,p, xu�t b�n vào cu�i mùa thu n�m Duy Tân th� 2, n�m M,u 
Thân (1908). Trang nhan �� cu�n sách xác nh,n r ng b�n này là b�n in l%n th� hai theo b� 
ván l�u tr - nhà th� Phát Di�m, v�i giá bán là 0.30 �$ng. 

Trong l�i gi�i thi�u dài 52 dòng ���c vi�t b ng ch Hán và ch Qu�c ng, cha V1 
Khoa nh,n [1908: 1-4] là không có thông tin nào v� tác gi� c"a cu�n t� �i�n Hán Vi�t này, 
r ng �ó ph�i là m�t h�c gi� r�t uyên thâm [L�i nói �%u, dòng 1-2]. Nh�ng th/c ra, Tam thiên 



��

�

t� không ph�i là tác ph5m  c"a m�t tác gi� khuy�t danh. Trong bài vi�t công b� trên t
p chí 
Nghiên c�u l!ch s2, c� h�c gi� Tr%n V�n Giáp, trong khi th�o lu,n v� ngu$n g�c ch Nôm 
[Tr%n 1969: 7-24], phát hi�n r ng tác gi� c"a Tam thiên t� hay T� h�c to	n y�u là Ngô Thì 
Nhi�m (m�t h�c gi�, nhà th� và nhà s2 h�c) [Tr%n 1969:14-17], ch� không ph�i là thân ph# 
c"a ông nh� theo sách c"a Nguy�n Tr%n Huân n�m 1974. 	i�m này �ã ���c 	ào Duy Anh 
kh6ng �!nh trong cu�n chuyên lu,n v� ch Nôm [1975:123] c1ng nh� Tr%n V�n Giáp [1990: 
m#c 215: 14-17]. Ngô Thì Nhi�m (1746-1803), c1ng gi�ng nh� thân ph# ông (1726-1780), 
sinh ra trong m�t gia �ình danh ti�ng t
i làng T� Thanh Oai (làng Tó)- m�t làng n7i ti�ng v� 
Nho h�c [Tr%n 1984:324-325].  

2. M�t s� b�n qu�c ng mà Lê V�n Quán �� c,p ��n trong cu�n chuyên lu,n n�m 1981 
[168-170 & 176-177]và m�t s� b�n chúng tôi v�a tìm th�y t
i Th� m#c Qu�c gia Paris ��u là 
nhng v�n b�n in sau b�n Tr��ng V�nh Ký n�m 1898, và g%n �ây h�n là b�n Trí ��c Tòng 
th� n�m 1959. Nh� b�n d!ch và biên t,p c"a Tr��ng V�nh Ký, b�n Trí ��c Tòng th� không 
chua ch Nôm mà ch8 chua ch Hán và ch Qu�c ng. Vì v,y,  trong chuy�n t�i Nankang 
(	ài B0c) vào tháng 1 n�m 1989, chúng tôi vui m�ng khi tìm ���c m�t b�n in n�m 1939 t
i 
th� vi�n Fu Thay vìu Nien c"a Vi�n S2 Tri�t vi�n hàn lâm Sinica (	ài Loan). 

Không có tên tác gi� trên bìa c"a cu�n sách này, ch8 th�y ghi là ���c in - nhà in Thu9 
Ký và bán t
i ti�m sách Qu�ng Th!nh (115 ph� Hàng Gai, Hà N�i). Giá bán là m�t �$ng 
Indochinese. Sách có 150 trang, m3i trang có 20 ch Hán x�p làm 4 c�t, ���c ��c t� trên 
xu�ng d��i theo chi�u t� trái sang ph�i. Trong m�t c�t, m3i m#c t� bao g$m: (1). M�t ch 
Hán, nh�  , (2) Âm Hán Vi�t, thiên; ti�p ��n là (3) ch Nôm dùng �� ghi ngh�a ti�ng Vi�t; 
(4) Ph%n phiên âm qu�c ng , gi�i, và (5) t� t��ng ���ng trong ti�ng Pháp, ciel. Ví d#:  

 Thiên 
 Gi�i ciel 
 	!a 
 	�t terre 

Chúng tôi so sánh b�n 1939 và b�n 1908 ch" y�u t,p trung - ph%n ch Nôm ���c 
dùng �� d!ch sang ti�ng Vi�t và l�i gi�i thích t��ng �ng. 

3. Tuy nhiên, chúng tôi tr��c tiên s: nghiên c�u l�i nói �%u c"a Ngô Thì Nhi�m 
�� th�y rõ ý �!nh c"a ông khi b0t �%u biên so
n cu�n này. “thi�u th�i tôi có c� h�i h�c v�n 
ch��ng. Bây gi�, lúc làm quan m3i khi nghi ng� v� ngh�a c"a m�t ch, tôi h;i nhng ng��i 
h�c r�ng và cùng th�o lu,n, gi�i quy�t ��n nhng v�n �� liên quan. Sau, khi lên làm - b� 
Công, ���c ��c nhng cu�n sách hay, vì v,y tôi tra nhng t� khó trong các t� li�u khác 
nhau; nhng gì tôi hi�u thì thu th,p và ch8nh lý l
i, r$i d!ch và làm l�i chua, ngh�a �/�c �4t 
li�n v�i t� v�i ch ghi âm. Tôi t
m g�i �ây là m�t b�n sao �
i th� c"a T� h�c to	n y�u. Sau 
khi vi�t xong, tôi �em kh0c và cho thành sách” [Tr%n 1969: 16; 1990: 14-16]. 

Dù b�ng t� này “ch8 là m�t cây gia r�ng, m�t gi�t n��c gia bi�n” nh� Ngô Thì 
Nh,m nói [Tr%n 1969:16; 1990:14-16], nh�ng v�n b�n mang tính Vi�t t
o này r�t khác so v�i 
Tam thiên t� c"a T� Côn Ng�c và Thiên t� v�n  c"a Chu H�ng T/, khác - ch3 nó s2 d#ng 
v%n l�ng: ch th� t� c"a dòng này b0t v%n v�i ch th� hai c"a dòng sau (750 câu). 

4.1. Tr��c nh�t, cu�n sách có m�t s� t� c7 mà ngày nay không còn ���c s2 d#ng na 
ho4c ch8 dùng trong các t� ghép. Ví d#: b�m  (con �i�m) 28b, bui  (ch8) 36a, chiêu  
(bên trái) 61b, ch�n (r�t, th/c là) 37a, ch�ng  (-, vì) 26a, �ã  (kh;i �m) 53b, ��ng  
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(c�p) 13a, �au �áu  (lo l0ng) 50a, �ùm  (gói) 27a, gh�  (chia) 64a, ghín  (kính) 
12b, gìn  (c%m, gi) 51a, hen  (ho) 56b, kín  (mang, gánh) 28a, lét   (li�c m0t) 13a, 
lu�ng  (phí, u7ng) 38a, m�ng  (nghe) 48b, náu  (tr�n) 27b, nhà trò  (h� di�n) 29b, 

níp  (cái n0p) 23b, tõi  (tìm ki�m) 51b, thày mo  24b, th�a  (c"a nó, c"a anh �y), 
vã  (�i xa) 33a, vãi  (gieo h
t) 38b… 

4.2. B�n 1908 có m�t s� t� có l: là t� �!a ph��ng c"a vùng công giáo Phát Di�m và 
Bùi Chu, ví d# nh�:  l	 (3b, L�i nói ��u: ch sách l�i l	 sách) v�i l	 ngh�a là “tr� �n” chua 
cho ch báo (15b); “tr� l
i” chua cho ch hoàn (19a); “�áp l�” chua cho ch  thù (49b). 
	�ng t� này rõ ràng là c1ng nh� t� Bl	 [De Rhodes 1651].  lái (28a) chua ch qu	 [cn. 
Blái trong De Rhodes 1651]. vu�i (3a, 4b, 49a) “cùng v�i”. 

4.3. T�t c� nhng t� b0t �%u b ng / r-/ ���c phiên âm b ng nhng ch có âm Hán 
Vi�t là / l-/: ra  2b, 4a; rau  15b, 17a; rau  (nhau thai) 27b, r� ràng   25a; r�n  
30b; r�ng  29b; r�t  49a; râu  15a; rét  49b; r�  11b,12b; rêu  64a; rình  35b; 
rìu  13a; rõ  2b,4a; roi  40b; ròm 13a; r�i  (nhàn r3i) 34a; r�ng  16b; r�ng  
21b, 27a, 53a; r�i  24b; ru�i  17b; ru�ng  11b,28b; ru�t  14a; r�ng  14a.  

4.4. 	áng chú ý là có s/ nh%m l<n gia ph# âm / l- / và / n- /: b�n V1 Khoa ghi loãn 
cho  noãn (tr�ng) 27b. 

5. Các m#c t� Hán Vi�t v�n �ã thú v! vì trong m�t s� tr��ng h�p, g$m c� nhng ch 

ít g4p, thì ph%n gi�i l
i có nhng nét ngh�a r�ng h�n so v�i ngh�a g�c trong ti�ng Hán. Vd: 
�� ����� ��

 

hang “kén t m” (52b) ���c chua là th n l n  .  Biêm “hòn �á dùng �� gi4t” (53a) 
���c chua là mài  .  Ph�t “���i ��i” (55b) ���c chua là l�n lòi  .  Thích “gai” 
(62b) ���c chua là b�!u cây  .  T��ng “l#a vàng mà nh=” (64b) ���c chua là vàng  
. 

6. Ti�p na, các t/ d
ng Nôm trong Tam thiên t� khác v�i các ch - giai �o
n s�m 
h�n. Trong khi các t/ d
ng s�m h�n có xu h��ng ph�n ánh ng âm l!ch s2, s2 d#ng phép gi� 
tá, thì ch Nôm trong Tam thiên t� th��ng dung phép hình thanh- ch8nh âm b ng cách thêm 
y�u t� tr; ngh�a, th��ng là b� th":  chân (16b) cv   trong BV [ B�ch Vân am Qu�c ng 

thi t"p c"a Nguy�n B8nh Khiêm];   con (11a) cv  trong BV, hay trong TKML [ Truy#n k$ 
m�n l%c];  d�i (15a) cv  trong BV;  �& (17a) cv  trong BV;  �' (11a) cv  trong 
TKML;  gi%c (33b) cv  trong TKML;  khen (19b) cv  trong TKML;  mai “bu7i 
s�m” (13b) cv  trong BV;  ng�a (13b) cv  trong T� �i�n Taberd hay TKML;  nh�n 
(28a) cv  trong TKML;  no (21a) cv  trong BV;  th�m (30a) cv   trong TKML;   
th�y (23b) cv  trong TKML; th� (25b) cv  trong BV;  th� (42b) cv   trong 
TKML;  xanh cv  trong BV… 

7. T�t c� nhng t� b0t �%u b ng ph# âm �ôi TR- trong ti�ng Vi�t hi�n �
i ��u ���c 
ghi b ng nhng ch có thu> âm / l- /, �ây c1ng là �i�m mà m�t s� h�c gi� cho r ng �ó chính 
là y�u t� th� hai c"a t7 h�p ph# âm trong ti�ng Vi�t Trung 	
i, nh� ghi nh,n trong t� �i�n 
c"a De Rhodes n�m 1651 [Gregerson 1969; Nguy�n 1986]:  ghi trai “con trai” (16b);  

ghi tr( (11b);  ghi treo (27b);   ghi trêu (30b);  ghi tròn (21b);  ghi trong (12b);  
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ghi trôi (20a, 20b);  ghi tr�i (51a);   ghi tr�ng (13b);  ghi tr�ng (22b);  ghi tr�n 
(33b);  ghi tr�!c (48a)… 

8. H�n na, nhi�u t� có thu> âm / s- / - Hà N�i và / ?- / - Sài Gòn ���c ghi b ng cách 
k�t h�p nhng y�u t� thu> âm / l- /, �i�u này ch�ng t; t�ng có t7 h�p ph# âm / sl- / , nh� 
trong:  ghi s�ch (27a);  ghi sân (20b);  ghi sâu (15b, 66a);  ghi sâu (22a);  ghi soi 
(19b, 37b);  ghi s&i (51b);  ghi sóng (21b, 45b);  ghi sôi (34b);  ghi sông (18a, 24a); 

 ghi s�ng (20a, 39a);  ghi s!m (23a, 29b);  ghi s�ng (29a); … 

Trong tr��ng h�p �� ����� ��  ghi sáng (25a, 30b), thì rõ ràng là t7 h�p ph# âm / kl- /,  ���c ghi 

b ng m�t d�u ph# nh� �  , �  , �  , �  , < , 	  [Nguy�n 1989:19-21]. 

9. V� nhng hi�n t��ng t� láy mà cu�n sách li�t kê, chúng ta có th� nói r ng, cùng v�i nhng 
ch láy hoàn toàn nh� �m �m (64a), �a �a  (56b), mành mành  (66a), le le   

(58b), m) m�  (59b), � � (61b),… m�t s� d
ng (a) ph�n ánh thanh t��ng �ng , thanh 

ngang/b ng xu�t hi�n cùng v�i h&i, s�c, và thanh huy#n xu�t hi�n cùng v�i ngã, n*ng; (b) ch�ng t; s/ 
chuy�n �7i gia các âm t0c thanh h%u và âm m1i; hay (c) ch�ng t; m�i quan h� song song c"a �� cao 
nguyên âm (u – i, ô – ê , o – e ):  

(a)  ch�m ch�m  <  ch�m ch�m (55b)   

�au �áu  <  �áu �áu (60b)    

n�m n�m < n�m n�m (55b)    

Ong óng < Óng óng (64a)     

Ph�i ph!i < Ph!i ph!i (64a)   

R�y r+y < R+y r+y (60b)     

Vò võ < Võ võ (55b)    

Vòi v�i < v�i v�i (55a)    

� (b) Cun cút < cút cút (56b)     

 (c) Th'ng th�nh (58b, 62a)      

  Mông mênh (56b)     

10. Các b�n in 1908 và 1939 ph�n ánh ti�ng �!a ph��ng c"a Phát Di�m và Hà N�i khá rõ; 
�i�u này ���c trình bày theo các c4p ch Nôm d��i �ây: 
  v�n thay vì ng�n, d��i �O,N   
  l	/ tr	 thay vì  gi	, d��i BÁO   

  l�n thay vì  tr�n d��i TOÀN   
  tua thay vì  nên, d��i TU  
  náu thay vì  d�u [cv. gi�u], d��i @N   
  lái thay vì  trái, d��i QUA   
  vã thay vì  b�. d��i L-C   
  máy r�i thay vì  máy d�i, d��i LBI   
11. B�n in 1908 t; ra ���c biên t,p c5n th,n h�n b�n in 1939 (b�n này nhi�u ch3 không theo 
phép chính t�. Nh� d��i ch trì vi�t nh%m là chì [p.22], chua là  ch"m không �n v,n v�i 
âm -�y: 
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 T�C  chóng TRÌ  ch�y 
 VÂN  mây  HOA   l�a 

H�n na còn có  
 T.T   �t   TU   tua 

 T�   chùa   B/U   d�ch 

B�n in 1908 (22b) dùng tua  �� chua cho TU, tua  là t� c7 hay ���c dùng h�n  
��
��
��
��  nên 

trong b�n 1939:32. Ti�p na:  
 UÝ  (quan uý)  TH0NG  (quan th ng) 
 X1   r�ng  MÂU  m�t 

B�n in 1939 (tr.50) ��c  là th�a, trong khi b�n V1 Khoa ��c là th�ng (nh� th ng), 
b0t v%n v�i r�ng (29b). 

V� ch Hán  sao, l�i chua  rang (1939:68) không chính xác b ng  thui 
(1908:36a) b-i ch b0t v%n v�i nó - dòng d��i là ��i. 

 LIÊU   ��t   SAO   thui 

 NHAM  ��i   HUY2T   l3 
12. Ai c1ng th�a nh,n r ng ch Nôm ���c dùng theo nhng d
ng th�c mà cá nhân 

ng��i vi�t/ chép l/a ch�n hay ghi nh�. Tuy nhiên, tác gi� vô danh c"a b�n in n�m 1939, 
ngoài l�i chua b ng ti�ng Pháp, còn t; ra có nhi�u thi�u sót và nh%m l<n (- trang 61, c�t th� 3 
th� 4 có 10 ch Hán và t� Nôm t��ng ���ng b! l<n l�n). Vì v,y có th� nói r ng  b�n in này 
không trung thành v�i nhng �óng góp c"a Ngô Thì Nhi�m, và r ng cu�n in tr��c, v�i m�t 
s� d! b�n, g$m c� nhng v�n �� quan y�u c"a nó, là cu�n giáo khoa hu ích h�n và là công 
c# nghiên c�u giá tr! h�n. 

 

Ng��i d!ch: Tr%n Tr�ng D��ng. (tel: 0988.678.050) 

Nguyên b�n ti�ng Anh: Vietnamese phonology and graphemic borrowings from 

Chinese: the book of 3.000 characters revisited c"a Gs Nguy�n 	ình Hoà ��ng t�i trên 

www.sealang.net/mks/copyright.htm Mon- Khmer Study ( MKS) 20:163-182 (c) 1992. Xin 

c�m �n ch! Tr%n Uyên Thi �ã hi�u ch8nh nhng sai sót trong quá trình chuy�n ng. 
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