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Bước đầu tìm hiểu về hệ thống chữ Nôm Tày
ghi các từ cơ bản trong sinh hoạt
(Qua các văn bản Nôm Tày hiện có ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm)
Lưu Đình Tăng
Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Hội nghị Quốc tế về chữ Nôm
Ngày 12-13 tháng 11 năm 2004
Thư viện Quốc gia Việt Nam – Hà Nội

Dân tộc Tày ở phía Bắc nước ta qua các thời kỳ tiếp xúc văn hóa với dân tộc Hán và dân
tộc Việt đã học tập chữ viết của học để sáng tạo ra chữ viết riêng của mình, đó là chữ Nôm Tày.
Trong đó họ đặc biệt tạo ra các chữ Nôm riêng biệt để ghi chép các từ sinh hoạt hàng ngày. Số
chữ Nôm này có mang những đặc thù nhất định. Nếu hiểu biết rõ ràng thì có thể đi sâu vào tìm
đọc, lý giải được các văn bản này. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, trong bài tham luận này
chúng tôi xin tìm hiểu về những đặc thù của hệ thống chữ viết này. Bài viết đã tiến hành khảo sát
các lĩnh vực sau:

1. Chữ Nôm ghi các từ xưng hô
1.1. Ngôi thứ nhất
Trong tiếng Tày, đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất tương đối phong phú, gồm các từ: Rà,
Câu, Hây, Khỏi, Rầu.
1.1.1. Từ Rà có hai cách viết là
— Chữ

,

( )

mượn từ chữ 羅 la trong tiếng Hán viết tắt, đọc chệch theo âm Tày.

伴

~对

Bạn mừa cỏi chứ thâng rà đuổi
(Bạn về hãy nhớ đến ta với nhé)
(Kim Quế)
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— Chữ

mượn từ chữ

2

la trong tiếng Hán, đọc chệch

톡崔

,

텞

텽~

Dậu mì gần xoi bàn, tẳt bôm lồng vảng chang ra lỉn
(Dù chủ nhà đã mời vào bữa, bạn hãy đặt mâm xuống, ta hát chơi đã).
(Lượn cọi)
Có khi viết đầy đủ là

hay

~
Căm khêm, rà rọi mây hẩư quá
(Cằm kim ta xâu chỉ cho bằng được)
(Ca dao)
1.1.2. Từ câu có hai cách viết là 句 và
— Chữ 句: mượn từ chữ 句 có trong tiếng Hán, đọc chệch

~堪件

?

Mầng thế câu khảm kiện lủc tầư?
(Mày thay tao khám kiện lúc nào?)
(Toọng Tương)
— Chữ

: 口 Khẩu (chỉ ý) + 句 cú (chỉ âm, đọc chệch)

퍾~톢

呿

?

Lục câu cần dú tỉ tâừ mà?
(Con ta, người ở nơi nào đến?)
(Nhân Lăng)
1.1.3. Từ hy có ba cách viết là 希,

,

— Chữ 希: mượn chữ 希 và âm hy trong âm Hán Việt, đọc chệch

~

,

Phặn hây khỏ, giá ghen vỏ tài năng
(Phận ta nghèo khó, chớ ghen tị với người có tài lực)
(Cổ văn Tày)
— Chữ

: mượn chữ

và âm hy trong âm Hán Việt, đọc chệch

~

~

Pác hây hac hết tội hẩư hây
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(Miệng ta tự làm tội cho ta)
(Toọng Tương)
— Chữ

: 亻 nhân (chỉ ý) + 希 hy (chỉ âm, đọc chệch)

톢~

坭信

Cần hây tưởng đảng nơi tin cậy
(Người mà ta nhớ đến phải đáng là người tin cậy)
(Sở từ Tày)
1.1.4. Từ khỏi có cách viết là: 塊 (
— Chữ 塊 có khi viết

)

: mượn chữ và âm Hán Việt khối, đọc chệch

~ 퉟役
Khỏi pây viểc thế gian đạo lảng
(Tôi đi lo việc cho người đời trần thế)
(Háng Tam Quang)
1.1.5. Từ rầu (còn đọc lầu) có hai cách viết 娄 và 偻
— Chữ 娄: mượn chữ 娄 và âm lâu trong âm Hán Việt, đọc chệch

筭

涅톢~

Nhằng toan lo khen nết gần rầu
(Còn liệu xem để khen đức độ người của mình)
(Then Khỏa quan)
— Chữ 偻: mượn chữ 偻 và âm Hán Việt lâu, đọc chệch

~漯

켨

Boong rầu luẩy sắc sì tẻ ké
(Chúng ta hãy chơi một thời kẻo già mất)
(Lượn cọi)
1.2. Ngôi thứ hai
Trong tiếng Tày, đại từ nhân xưng ngôi thứ hai gồm có các từ mẩư, mầng, cá, nỉ, pỉ (vỉ).
1.2.1. Từ mẩư có hai cách viết là 펶 và
— Chữ 펶: mượn chữ 펶 mày trong chữ Nôm Việt, đọc chệch

~

每

Câu cạ hẩư mầư chắc mọi tàng
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(Tao bảo cho mày biết mọi đàng)
(Nhân Lăng)
— Chữ

: mượn chữ

mày trong chữ Nôm Việt, đọc chệch

~텞

텛

奸

Mầư lồng dú tu tẩư giá chan
(Mày xuống ở dưới thế gian chớ có gian dối)
(Hán Đính)

và Š

1.2.2. Từ mầng có hai cách viết là
— Chữ

: mượn chữ

và âm Hán Việt minh, đọc chệch

~

啫

Hết rừ mầng cảng chả quá ư?
(Làm sao mày gian giảo quá ư?)
(Toọng Tương)
— Chữ Š: mượn chữ Š mừng trong chữ Nôm Việt, đọc chệch

~

魯

Mầng phuối rọ bân đin tội quá?
(Mày nói rõ tội tình (của) trời đất?)
và 奇

1.2.3. Từ cá có hai cách viết là
— Chữ

: 口 khẩu (chỉ ý) +

cá (chỉ âm)

参对~人
Củ pác xam đuổi cá Nhân Lăng
(Cất lời hỏi anh Nhân Lăng)
(Nhân Lăng)
— Chữ 奇: mượn chữ 奇 và âm Hán Việt kỳ, đọc chệch

秃

~

Pyá thúc khỏi tẻ khai hẩư cá
(Trả được giá em sẽ bán cho anh)
(Then Dự vài)
1.2.4. Từ nỉ có một cách viết là 你
— Chữ 你: mượn hình, âm, nghĩa của chữ Trung Quốc bạch thọi
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~
Điếp nỉ quá hải cái kìu mà
(Yêu anh, em vượt biển sẽ bắc cầu sang)
(Ca dao)
1.2.5. Từ pỉ còn đọc là vỉ có một cách viết là
— Chữ

:

huynh (chỉ ý) + 皮 bì (chỉ âm, đọc chệch)

~嘆望

升

?

Pỉ thán vọng cà lăng tỉ nẩy?
(Anh thở than gì đó nơi đây?)
(Nhân Lăng)
1.3. Ngôi thứ ba
Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba trong tiếng Tày gồm có các từ mìn (mền), mần (mìn), te,
hâu, boong, các.
và 綿

1.3.1. Từ mìn (còn đọc là mền) có hai cách viết là
— Chữ

: mượn chữ

và âm Hán Việt miễn, đọc chệch

퍚~

來

孝

Mẻ mìn nủng sửa lài mà giáo
(Vợ nó mặc áo hoa đến để trở)
(Khau tu quan sấn)
— Chữ 綿: mượn hình và âm Hán Việt miễn, đọc chệch

銃~

則

탶

Sủng mìn bẳn tắc đang thua phó
(Súng nó bắn gẫy thân đầu vỡ)
(Thấu nạn quang)
1.3.2. Từ mần (còn đọc là mìn) có ba cách viết là
— Chữ

: mượn chữ

, 퇈,

và âm Hán Việt man đọc chệch

十

~

Síp tua mần cụng khốp pác đeo
(Mười con nó cùng cắn một chỗ)
(Khau các khau gài)
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— Chữ 퇈: mượn chữ 퇈 và âm Hán Việt man, đọc chệch

望핊~保㶲

퉟

Vọng hai mìn bấu rủng khổn pây
(Trông trăng nó không sáng khó đi)
(Ca dao)
— Chữ

: mượn hình và âm Hán Việt bân, đọc chệch

퐿

~祥渴

Vửa rầư mìn táng khát là thôi
(Bao giờ nó tự rách thì thôi)
(Ca dao)
1.3.3. Từ te có hai cách viết là
— Chữ

và

: mượn chữ và âm Hán Việt tề, đọc chệch

蒙~

原

Mủng te hết khỏi vua nguyên toàn
(Mong nó làm tôi vua trọn vẹn)
(Toọng Tương)
— Chữ

: mượn chữ

và âm Hán Việt sài, đọc chệch

~

팪

珠~

Hạ giới te cầu mùa, khôi chua te cầu mảu
(Hạ giới họ cầu mùa, các cô gái đang cầu vụ)
(Lượn Nàng Hai)
1.3.4. Từ hâu có một cách viết là 后
— Chữ 后: mượn chữ và âm Hán Việt hậu, đọc chệch

实

娄읷~

Lạo sặt sổng làu, viàng hâu tổn thọ
(ở đời sống thật thà thì sống lâu, sống dối người ta thì tổn thọ)
(Cổ văn Tày)
1.3.5. Từ boong có hai cách viết là
— Chữ

: 亻 nhân (chỉ ý) +

và 俸

phong (chỉ âm, đọc chệch)

~偻漯

켨
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Boong rầu luẩy sắc sì tẻ ké
(Chúng mình hãy chơi xuân một thời vì cái già sẽ tới nơi)
(Lượn cọi)
— Chữ 俸: mượn chữ và âm Hán Việt bổng, đọc chệch

~
Tua đeo nẩu ẩu tằng boong
(Một con thối làm hôi cả lũ)
(Tục ngữ)
1.3.6. Từ các có một cách viết là
— Chữ

: mượn chữ

và âm Hán Việt các

~퍖

~娘

Các noọng ơi các nàng
(Các cô em ơi, các cô nương)
(Quẻn lẩu)

2. Chữ Nôm chi các từ chỉ về thân thể con người
2.1. Chỉ cái đầu con người, trong tiếng Tày có một từ là thua (còn đọc là hua)
— Từ thua có một cách viết là 탶:

thủ (chỉ ý); 土 thổ (chỉ âm, đọc chệch)

픕

卒~

Cừng vằn dú nặm tả tót thua
(Ngày đêm ở dưới sông đầu buốt)
(Nhân Lăng)
2.2. Chỉ về mặt của con người, trong tiếng Tày có một từ là nả.
Từ nả có hai cách viết là 那 và 탓.
— Chữ 那: mượn hình và âm Hán Việt na, đọc chệch

텖娘嵬~
Tức thí tỏi soong nàng ngòi nả
(Tức khắc đòi hai nàng xem mặt)
(Kim Quế)
Có khi viết tắt là
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官~

坤

Ông hăn quan nả mjạc khôn ngoan
(Ông thấy chàng mặt đẹp khôn ngoan)
(Nhân Lăng)
Hoặc viết tắt thành (

)
~嵬容
Tha nả ngoài dung nhan tài tử
(Mặt mũi nhìn dung nhan tài tử)
(Lý Thế Khanh)

— Chữ 탓: 那 na (chỉ âm) +

diện (chỉ ý)

핑

퍟~

텞

Bươn xôc sao nả méng lồng đăm
(Tháng sáu các cô gái mặt xanh vàng võ xuống cấy lúa)
(Khảu tu tuổn)
2.3. Chỉ về mắt, trong tiếng Tày có một từ là tha.

,

Từ tha có bốn cách viết là:
— Chữ

,

,

.

: mượn hình và âm Hán Việt tha, nghĩa Tày

~

~

Tha phải gặn tha rị
(Mắt vải thô như mắt bờ lũy)
(Phóng lệ)
— Chữ

: 口 khẩu (chỉ ý) +

tha (chỉ âm)

~

沃

那

Năm tha tốc ooc mà lằm nả
(Nước mắt chảy rơi hằn trên mặt)
(Nam Kim Thị Đan)
— Chữ

:

mục (chỉ ý) +

tha (chỉ âm)

否

~

Hu hăn bấu tấng tha hăn
(Tai thấy (nghe) không bằng mắt thấy)
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(Tục ngữ)
— Chữ

:

mục (chỉ ý) + 他 tha (chỉ âm, lược nét)

~

岩

텞

蒙

Tha vằn khỉn ngườm Dương lồng bến Mông
(Mặt trời mọc ở Dương Cốc, lặn ở Mông Hà)
(Thiên vấn)
Chỉ về tai, trong tiếng Tày có một từ là xu.
và 켰

Từ xu có hai cách viết là
— Chữ

:

thu (chỉ âm) + 耳 nhĩ (chỉ ý)

吟低쾀叭~쥜侶
Gằm đây bấu khảu xu, viủc lừ chảu mẻn nản
(Lời hay không để tai, nay mai gặp hoạn nạn)
(Tục ngữ)
— Chữ 켰:

nhĩ (chỉ ý) + 秋 thu (chỉ âm)

~

否等

Hu hăn bấu tấng tha hăn
(Tai thấy không bằng mắt thấy)
(Phuối rọi)
2.5. Chỉ về cái mũi, tiếng Tày có một từ là đăng.
Từ đăng có một cách viết là
— Chữ

: mượn chữ

.

và âm Hán Việt đăng

~

~䏾

Vỏ khỏ đăng ty, vỏ mì đăng boỏng
(Người nghèo mũi tỷ, nói năng không rõ tiếng,
người giàu có phổng mũi, tiếng nói oang oang)
(Tục ngữ)
2.6. Chỉ về cái mồm, miệng, tiếng Tày có một từ pác.
Từ pác có hai cách viết là
— Chữ

và

.

: mượn hình và âm Hán Việt bách, đọc chệch

~参

人
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Củ pác xam đuổi cá Nhân Lăng
(Cất lời hỏi anh Nhân Lăng)
(Nhân Lăng)
— Chữ

(ퟃ): 口 khẩu (chỉ ý) +

bách (chỉ âm)

~
Hây hac hết tội hẩư hây
(Miệng ta tự làm tội cho ta)
(Toọng Tương)
2.7. Chỉ về cái chân, trong tiếng Tày có hai từ kha và tin

,

2.7.1. Từ kha có ba cách viết là
— Chữ

: 엝 túc (chỉ ý) +

và

cá (chỉ âm)

츤

풽~

측

Chếp mốc pè khen kha ón ín
(Khi đầy bụng tay chân bải hoải)
(Độ Lộc)
— Chữ

: 엝 túc (chỉ ý) + 可 khả (chỉ âm)

伩~沃
Giò kha oóc tàng cáp ngạ ba
(Cất chân ra tới đường ngã ba)
(Khỏa quan)
— Chữ

: mượn hình và âm kha trong tiếng Hán Việt

口

~

Lệnh khiển pây khảu ngục đóng kha
(Lệnh sai đi vào ngục cùm chân)
(Toọng Tương)
2.7.2. Từ tin có hai cách viết là 信 và 퀯
— Chữ 信: mượn hình và âm Hán Việt tín, đọc chệch

퍾흕흖~謹퉟
Lục sắng dả tin cẩn pây mà
(Con dặn mẹ chân vội đi về)
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(Kim Quế)
— Chữ 퀯: 엝 túc (chỉ ý) + 信 tín (chỉ âm)

퍖흗㓤흘

~

Noọng nọi cắt lụa đáo tam tin
(Cô em út thì cắt lụa hồng đơm chân cho én)
(Lượn Nàng Hai)
2.8. Chỉ về cái tay của con người, trong tiếng Tày có hai từ là mừ (mừng) và khen.
2.8.1. Từ mừ (còn đọc là mừng). Từ mừ có hai cách viết 흙 và
— Chữ 흙: 쩈 ma (chỉ âm) +

thủ (chỉ ý)

歛~官祝望双吟
Liệm mừng quan chúc vọng soong cằm
(Chắp tay quan chúc vọng đôi lời)
(Nhân Lăng)
— Chữ

: mượn từ chữ Hán

~

娘핊

否㗢

Mừng pái nàng Hai tằng bấu tuộng
(Tay vái Hằng Nga nàng chẳng đoái)
(Lượn Nàng Hai)
2.8.2. Từ khen có hai cách viết là 흚 và 흛
— Chữ 흚 (

):

thủ (chỉ ý) +

khán (chỉ âm, đọc chệch)

洛~

口

清

Lạc khen khỏi khảu lặm mản thanh
(Kéo tay tôi vào tận màn xanh)
(Toọng Tương)
— Chữ 흛: 흜 kiền (chỉ âm) +

thủ (chỉ ý)

츤

~

측

Chếp mốc pè khen kha ón ín
(Khi đầy bụng tay chân bải hoải)
(Độ Lộc)
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2.9. Chỉ về lòng, dạ, trong tiếng Tày có hai từ là toọng và sẩy.
2.9.1. Từ toọng có ba cách viết là 흝,
— Chữ 흝:

và

tâm (chỉ ý) + 同 đồng (chỉ âm)

흞~

幼

Toọng Tương toọng lo âu giai háng
(Trọng Tương lòng lo âu khôn xiết)
(Toọng Tương)
Có khi viết thành

:

tâm (chỉ ý) + 同 đồng (chỉ âm)

Š~
Trưởng giả phuối chồm khua mửng toọng
(Trưởng giả nói cười vui mừng dạ)
(Nhân Lăng)
— Chữ

: mượn hình và âm Hán Việt đồng đọc chệch

官帝

~

Lưu Đài quan đảy nghìn mửng toọng
(Lưu Đài quan trông thấy mừng lòng)
(Lưu Đài Hán Xuân)
— Chữ

: mượn hình và âm Hán Việt động, đọc chệch

雙톡 ~

堯庄算

Soong gần toọng lo héo dẳng toan
(Hai người trong dạ biết bao sầu muộn nên mới tính toán tìm cách vượt qua)
(Hán Tam Quang)
2.9.2. Từ sẩy có bốn cách viết là 켳, 흟, 푊 và 흦
— Chữ 켳:

nhục (chỉ ý) + 士 sĩ (chỉ âm).

Hoặc mượn hình chữ 켳 nghĩa là “cái bụng” của chữ Hán đọc theo âm Tày.

坎克

~渴

Khảm khắc roọng nạo nùng sẩy khát
(Khảm khắc hót thật não nùng đứt ruột)
(Quảng Tân Ngọc Lương)
— Chữ 흟:

tâm (chỉ ý) +

thể (chỉ âm, đọc chệch)
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每톢

~渴

Mọi cần phuối đuổi căn sẩy khát
(Mọi người nói cùng nhau đứt ruột)
(Lưu Đài Hán Xuân)
— Chữ 푊:

tâm (chỉ ý) +

thế (chỉ âm, đọc chệch)

흠 (흡)

흢~흤흥

Cừn nòn nghị đẩư sẩy chắng toan
(Đêm nằm nghĩ trong dạ mới lo)
(Nhân Lăng)
— Chữ 흦: 亻 nhân (chỉ ý) + 푊 sẩy (chỉ âm)

巾픕~

渴

Cừn văn sẩy lểu khát puồn thân
(Đêm ngày lòng nhức nhói buồn thân)
(Nam Kim Thị Đan)

3. Chữ Nôm ghi các từ trong hệ thống số đếm từ 1 đến 10
3.1. Số 1, tiếng Tày có ba từ là ết, nhất và một.
3.1.1. Từ ết có hai cách viết là
— Chữ

và

: mượn chữ và âm Hán Việt ất, đọc chệch

~
Vận mà thâng mùa Đông bươn ết
(Chuyển về đến mùa Đông tháng một)
(Nam Kim Thị Đan)
— Chữ

: mượn chữ Hán đọc theo âm Tày

~
Đoạn tải ết
(Đoạn thứ nhất)
(Nhân Lăng)
Có khi còn thấy viết là

~
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ết đoạn
(Đoạn 1)
(Toọng Tương)
3.1.2. Từ nhất có một cách viết là
— Chữ

: mượn hoàn toàn từ tiếng Hán

信㨿

國~方

Hẩư Tín cứ Tề quốc nhất phương
(Cho Tín cứ Tề quốc một phương)
(Toọng Tương)
Có khi còn thấy viết là

~
Nhất đoạn
(Đoạn 1)
(Toọng Tương)
3.1.3. Từ một có hai cách viết là
— Chữ

: mượn chữ

và

một viết bớt nét

皮얋~
Đầu hôm vừa trống một đang canh
(Vào đầu hôm đang trống canh một)
(Vãng cảnh)
— Chữ

: mượn nguyên chữ Hán

~
Một hây hây phuối rầư mà tỉnh hây
(Mỗi một mình ta nói cho ta nào ai nghe thuận)
(Sở từ Tày)
3.2. Số 2, trong tiếng Tày có ba từ là hai, nhỉ và soong.
3.2.1. Từ hai có một cách viết là
— Chữ

: mượn chữ Nôm Việt

奇

~沃

Lược chúa cả chúa hai oóc kẻn
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(Chọn chúa cả chúa hai ra kén)
(Kim Quế)
3.2.2. Từ nhỉ (còn đọc là nhị) có một cách viết là
— Chữ

: mượn chữ Hán đọc chệch theo âm Tày

~
Nhỉ đoạn
(Đoạn 2)
(Phạm Tử Ngọc Hoa)
Có khi còn thấy viết là 弍

信

~年

Tín thủy hữu si síp nhỉ niên
(Tín mới có bốn mươi hai tuổi)
(Toọng Tương)
3.2.3. Từ soong có hai cách viết là 双 và 텖
— Chữ 双: mượn hình và âm Hán Việt song, đọc chệch

朋如

~

흰左

Bặng như duyên soong rà dá tả
(Bằng như duyên hai ta chớ bỏ)
(Nhân Lăng)
— Chữ 텖:

nhị (chỉ ý) + 双 song (chỉ âm)

來

~坪

巴

Nặm lai láng soong phắng phong ba
(Nước đầy tràn hai bờ sóng vỗ)
(Khảm hải)
Có khi thấy viết là 흱

~흙卜텞
Soong mừ bop lồng cò rạc vạ
(Hai tay bóp cổ cho nôn oẹ)
(Toọng Tương)
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3.3. Số 3, trong tiếng Tày có ba từ là sam, tam và ba.
3.3.1. Từ sam có hai cách viết là
— Chữ

và 参

(còn đọc là tam): mượn chữ Hán đọc chệch theo âm Tày

흱~흲
Khỏi khai soong sam chàng sí hả
(Tôi bán hai ba lạng bốn năm)
(Kim Quế)
— Chữ 参: mượn chữ Hán đọc theo âm Tày

帝~
Mạn khảo đảy sam mùa cỏi cạ
(Tra xét đủ ba mùa sẽ liệu)
(Toọng Tương)
3.3.2. Từ tam có một cách viết là
— Chữ

(còn đọc là sam): mượn chữ Hán hoàn toàn cả hình, âm, nghĩa

~흳蜀

흴

Phân tam Ngụy Thục Ngô đỉnh túc
(Phân làm ba: Ngụy Thục Ngô đều có thế lực ngang bằng nhau)
(Toọng Tương)
3.3.3. Từ ba có một cách viết là
— Chữ

: mượn chữ Nôm Việt

伩

沃垴

~

Giò kha oóc tàng cáp ngạ ba
(Cất chân ra tới đường ngã ba)
(Khỏa quan)
3.4. Số 4, trong tiếng Tày có ba từ là tứ, sí và bốn.
3.4.1. Từ tứ có một cách viết là
— Chữ

(còn đọc là sí): mượn chữ Hán

立흵

山~

Pây rộp au Thương Sơn tứ hạo
(Đi khắp bốn xung quanh vùng Thương Sơn)
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(Toọng Tương)
và 흶

3.4.2. Từ sí có hai cách viết là
— Chữ

: mượn chữ Hán đọc theo âm Tày

卜

~方

Quân Sở bọc sam voỏng sí phương
(Quân Sở bao vây ba lớp bốn phương)
(Toọng Tương)
Có khi còn viết là

~
Thứ sí tỏi thâng án Đinh Công
(Thứ tư đòi đến án Đinh Công)
(Toọng Tương)
— Chữ 흶:

tứ (chỉ ý) +

thời (chỉ âm, đọc chệch)

~坫~

保

Sí chím sí chi, rườn mì rườn bấu?
(Bốn hướng bốn phương, nhà có nhà không?)
(Câu đố)
3.4.3. Từ bốn có một cách viết là
— Chữ

: mượn Nôm Việt

帝

安~

Linh đế trị dân an bốn pé
(Linh đế trị dân an bốn bể)
(Toọng Tương)
3.5. Số 5, trong tiếng Tày có một từ là hả.
Từ hả có hai cách viết là
— Chữ

và 톓

: mượn chữ Hán đọc theo âm Tày

흱

흲

~

Khỏi khai soong sam chàng sí hả
(Tôi bán hai ba lạng, bốn năm)
(Kim Quế)
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hạ (chỉ âm, đọc chệch)

똹如흷將

十~

Rủng như tinh tướng quân síp hả
(Sáng tựa ngôi sao tướng quân đêm rằm)
(Xỉnh đẳm)
3.6. Số 6, trong tiếng Tày có hai từ là lục (loổc) và xốc (hốc)
3.6.1. Từ lục (còn đọc là lọôc) có một cách viết là
— Chữ

: mượn chữ Hán hoàn toàn

~

鎮~

夷

Lục tướng trấn lục đạo ải di
(Sáu tướng trấn giữ cửa ải của sáu đạo)
(Toọng Tương)
3.6.2. Từ xốc (còn đọc là hốc) có một cách viết là
— Chữ

: mượn chữ Hán đọc theo âm Tày

핑~퍟탓

텞

Bươn xốc, sao nả méng lồng đăm
(Tháng sáu, các cô gái mặt xanh xao xuống cấy ruộng)
(Khảu Tu Tuổn)
Có khi còn thấy viết là

~

查

Thứ hốc án Hạng Vũ tỏi tra
(Thứ sáu án Hạng Vũ đòi tra)
(Toọng Tương)
Số 7, trong tiếng Tày có một từ là chất.
Từ chất có hai cách viết là 七 và 흸
— Chữ 七(còn đọc là thất): mượn chữ Hán đọc chệch theo âm Tày

限

~

톓秋

Hẹn bươn chất síp hả Thu thiên
(Hẹn đến rằm tháng bảy mùa Thu)
Có khi còn thấy viết là
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~

吏

礼흱퐜

Chất sip lại nhằng lé soong pi
(Bẩy mươi lại còn lẻ hai năm)
(Toọng Tương)
— Chữ 흸: 質 chất (chỉ âm) + 七 thất (chỉ ý)

텖

如

~

Soong rà như mây si cáp chất
(Tình nghĩa đôi ta bền vững như dây tơ se bẩy sợi)
(Ca dao)
3.8. Số 8, trong tiếng Tày có một là pét.
Từ pét có một cách viết là
— Chữ

: mượn chữ Hán đọc chệch theo âm Tày

~픕十
Bươn pét vằn síp sam giờ hả
(Năm giờ ngày mười ba tháng Tàm)
(Phạm Tử Ngọc Hoa)
Có khi được viết là

~渃

흹

Síp pét nước mà hầu khao bang
(Mười tám nước về hầu em xinh đẹp)
(Kim Quế)
3.9. Số 9, trong tiếng Tày có một từ là cẩu (còn đọc là cửu).
Từ cẩu được viết là
— Chữ

: mượn chữ Hán đọc chệch âm

左

~

朝來

Tả thanh long cửu khúc triều lai
(ở phía bên trái những rồng xanh chín con uốn khúc cùng chầu về)
(Phóng Lệ)
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3.10. Số 10, trong tiếng Tày có một từ là síp.
Từ síp có một cách viết là 十
— Chữ 十 (còn đọc là thập): mượn chữ Hán đọc chệch âm Tày

똹如흷將

~톓

Rủng như tinh tướng quân síp hả
(Sáng như ngôi sao tướng quân đêm rằm)
(Xỉnh đẳm)
Có khi còn được viết là:

~

尊否平

Síp ám nựa cáy ton, bấu phính ám bon Đại Đống
(Mười miếng thịt gà thiến không bằng một miếng khoai mon Đại Đống)
(Tục ngữ)
Trên đây chúng tôi tiến hành khảo sát các chữ Nôm Tày thông dụng ở ba khu vực chữ Nôm
ghi từ xưng hô, chữ Nôm ghi từ chỉ thân thể con người và chữ Nôm ghi số đếm từ 1 đến 10.
Tổng số có 97 chữ, song có một số mã chữ có hai cách viết, một là viết giản thể, hai là viết phồn
thể, ví dụ như chữ 十 còn viết là ; những trường hợp này chúng tôi ghép lại làm một. Bởi vì
tình trạng phồn thể và giản thể này diễn ra ở ngay trong các văn bản chữ Hán mà các nhà nghiên
cứu Hán ngữ xưa nay vẫn coi đó là một. Do vậy thực tế chỉ còn 76 chữ. Căn cứ vào đặc tính cấu
tạo của chữ Nôm Tày, chúng tôi phân ra làm bốn loại là:
– Những chữ Nôm Tày mượn từ chữ Hán
– Những chữ Nôm Tày mượn từ chữ Nôm Việt
– Những chữ Nôm Tày mượn từ tiếng Trung Quốc hiện đại
– Những chữ Nôm Tày tự sáng tạo
Tình hình cụ thể dẫn ra như sau:
1. Những chữ mượn chữ Hán hoàn toàn, hoặc mượn hình còn âm đọc chệch theo âm
Tày, nghĩa Tày
Boong

俸

Bổng

Cá

奇

Kỳ
Các

Các
Câu
Cẩu

句

Cú
Cửu
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七

Thất

Đăng

Đăng

ết

ất

ết

Nhất

Hả

Ngũ

Hâu

后

Hậu

Hây

希

Hi

Hây

Hi

Kha

Kha

Khỏi

塊

Khối

Lục

Lục

Mần

Man

Mần

Man

Mần

Bân

Mầng

Minh

Mìn

Miễn

Mìn

綿

Miên

Một

没

Một
Ma

Mừ
Nả

那

Na

Nhất

Nhất

Nhỉ

Nhị

Pác

Bách

Pét

Bát

Rà

La

Rà

La

Rầu

娄

Lâu
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偻

Tam

Sam
Sam

Lâu

参

Sí

Tham
Tứ

Síp

十

Thập

Soong

双

Song

Tam

Tam

Te

Tề

Te

Sài

Tha

Tha

Tin

信

Tín

Toọng

Đỗng

Toọng

Động

Tứ

Tứ

Xốc

lục

Tổng cộng có 47 chữ.
2. Những chữ mượn chữ Nôm Việt hoàn toàn hoặc đọc chệch theo âm Tày, nghĩa Tày
Ba

Số 3

Bốn

Số 4

Hai

Số 2

Mầng

Š

Mày

Mầư

펶

Mày

Mầu
Tổng cộng có 6 chữ.
3. Mượn chữ Trung Quốc hiện đại
Nỉ 你 nghĩa là anh.

Mày
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Trong tiếng Hán hiện đại có đại từ nhân xưng ngôi thứ hai đọc âm Bắc Kinh là ni, ghi bằng
tiếng Tày là Nỉ.
Tổng cộng có 1 chữ.
4. Những chữ Nôm Tày tự tạo
Bộ nhân + phong

Boong
Cá

Nháy + cá

Câu

Nháy + cú

Chất

흸

Chất + thất

Hả

톓

Ngũ + hạ

Hây

Bộ nhân + hy

Kha

Bộ túc + khả

Kha

Bộ túc + cá

Khen

흚

Thủ + khán

Khen

흛

Kiền + thủ

Mừ

흙

Ma + thủ

Nả

탓

Na + diện

Pác

Khẩu + bách

Pỉ

Huynh + bì

Sẩy

켳

Nhục + sĩ

Sẩy

푊

Thế + tâm

Sẩy

흟

Thể + tâm

Sẩy

흦

Bộ nhân + sẩy

Sí

흶

Tứ + thì

Soong

텖

Song + nhị

Soong

흱

Song + nhị

Tha

Khẩu + tha

Tha

Mục + tha lược nét
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탶

Toọng
Xu
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Thổ + thủ
Đồng + tâm

켰

Thu + nhĩ
Thu + nhĩ

Tổng cộng 28 chữ.
Phần trên, thu thập các chữ Nôm Tày thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày ở ba khu vực
là, chữ Nôm Tày ghi các từ xưng hô, chữ Nôm Tày ghi các từ chỉ về thân thể con người, và chữ
Nôm Tày ghi các từ trong hệ thống số đếm từ 1 đến 10, chúng tôi thu được 82 chữ. Căn cứ vào
phương thức cấu tạo của chữ Nôm Tày, chúng tôi chia ra làm bốn loại là: mượn từ chữ Hán cổ,
mượn từ chữ Nôm Việt, mượn từ chữ Trung Quốc và chữ do người Tày tự sáng tạo ra không tìm
thấy trong các từ thư của tiếng Hán và tiếng Việt. Tình hình cụ thể diễn ra như sau:
– Những chữ Nôm Tày mượn từ chữ Hán, hoặc mượn hoàn toàn cả hình, âm, nghĩa, hoặc
chỉ mượn hình còn âm và nghĩa không mượn, gồm có 47 chữ, chiếm tỉ lệ 57,43%.
– Những chữ Nôm Tày mượn từ chữ Nôm của dân tộc Việt, có cả thảy 6 chữ, chiếm tỉ lệ
0,74%.
– Những chữ Nôm Tày mượn trực tiếp từ chữ Hán hiện đại, chỉ có 1 chữ, chiếm tỉ lệ
0,15%.
– Những chữ Nôm Tày do người Tày tự sáng tạo ra có cả thảy 28 chữ, chiếm tỉ lệ 34,15%.

Kết luận
Hiện nay các văn bản chữ Nôm Tày ở Việt Nam còn lại tương đối phong phú, riêng ở thư
viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã thu thập được một ngàn đầu sách. Đây là những tư liệu cực
kỳ quý giá, cần được nghiên cứu, khai thác đầy đủ.
Hiện nay số người đọc được văn bản chữ Nôm Tày là rất ít. ở Viện Hán Nôm mới xây
dựng được một nhóm cán bộ chuyên nghiên cứu về nhóm văn bản này, song bước đầu có thể
nhận thấy là còn thiếu về số lượng, non về trình độ. Do vậy cần có hướng đào tạo bồi dưỡng
thêm.
Bài viết trên cũng nhằm mục đích hướng dẫn những người mới bước vào con đường
nghiên cứu văn bản Nôm Tày có được cách nhìn thật khái quát về cấu trúc chữ Nôm Tày. Bản
thống kê so sánh ở trên cho thấy chữ Nôm Tày có đến 65% là chữ mượn từ chữ Hán hoặc chữ
Nôm Việt, còn chữ do người Tày tự tạo chỉ có khoảng hơn 34% mà thôi. Do vậy đối với những
người đã biết chữ Hán và chữ Nôm Việt rồi, thì chỉ cần tập trung một thời gian ngắn là có thể
đọc được. Ngoài các sách về từ điển, từ thư ra, chúng tôi đang nghĩ đến sẽ biên soạn một bộ Tự
điển chữ Nôm Tày thông dụng, bao gồm khoảng 1.000 chữ.
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