
1 

 

NNóóii  cchhuuyyệệnn  nnầầyy  nnọọ  vvềề  MMộộtt  SSốố  TTừừ  HHơơii  XXưưaa  

Nguyễn Văn Sâm 
(Bài nói chuyện tại Viện Việt Học, ngày July 15 

trong chương trình Hội Thảo Bảo Tồn Tiếng Việt ở Hải Ngoại) 

 
 

Trong chủ đề chánh Bảo Tồn Tiếng Việt Ở Hải Ngoại, tôi xin nói 
chuyện, thiệt là nhẹ nhàng, nằm trong đề tài nho nhỏ: Nói chuyện nầy nọ về 
một số từ hơi xưa, hơi khó hiểu. Mục đích là cung cấp một số kiến giải về 
nghĩa của vài từ vốn còn mơ hồ đối với những người từ 5 mươi, 6 mươi trở 
xuống, cuối bài sẽ có vài gợi ý về tự điển để phụ huynh có công cụ tương đối 
tin tưởng được, dùng để giải thích những từ kho khó khi bạn bè, con cái hỏi 
mình. 

Mở hàng, xin kể một chuyện vui vui để giải thích từ láu cá. 

Một cô gái phóng xe rất nhanh. Cảnh sát xa lộ đuổi theo cô nàng một 
đoạn đường dài mới bắt được. Hỏi bằng lái cô nói mình không có. Hỏi thẻ 
chủ quyền xe cô nói xe mình mới ăn cắp mấy ngày nay. Kêu mở cốp xe cô 
nói có thứ ông không nên coi, đó là thi thể một người tình phản bội tôi mới 
giết bỏ vào đó tính đem đi thủ tiêu, kêu cô mở hộp đựng giấy tờ lặt vặt cô nói 
không nên vì có súng đã lên đạn sẵn trong đó, và khi tôi cầm súng thì không 
biết chuyện gì sẽ xảy ra… 

Người cảnh sát lùi lại kêu gọi nhiều xe khác đến bao vây xe cô gái. Đèn 
đỏ xanh chớp chớp nghẹt một khu đường.  

Sau nhiều thủ tục an ninh, người trưởng toán thấy không có gì khả 
nghi: giấy tờ xe đầy đủ, bằng lái chưa bao giờ vi phạm… mới hỏi cô gái: 
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- Sao nhân viên của tôi nói là cô không có bằng lái, xe ăn cắp, chứa 
súng và có thi thể người bị giết vv... 

- Vậy thì chắc ông ta cũng nói với ông là tôi chạy xe quá tốc lực nữa 
chắc? Cô gái nhỏ nhẹ, ngây thơ nói trong tiếng thở dài. 

Nghe chuyện nầy chắc ai cũng buột miệng: Láu cá! 

Vậy láu cá là gì? 

Láu: ham (như láu ăn, đái láu); ham giành giật. Ở đây là ham và khôn 
ngoan trong việc tranh giành như tụi hàng cá. Lanh lợi về mặt lém lỉnh như 
hàng cá hàng tôm. Nhắc thêm. Hàng cá hàng tôm/hàng tôm hàng cá là 
những người nói năng hỗn hào, trơ tráo hay ồn ào gây sự, tráo trở… 

Từ một kỷ niệm thời thơ ấu nghèo khổ nhắc đến chữ xào bần, xà bần. 

Lúc đó, từ năm 1950 đến năm 1954, ở Sàigòn, chỗ tôi ở là khu chợ Cầu 
Ông Lãnh. Mỗi chiều chiều có một bà xồn xồn gánh hai đầu gióng hai xo-
ong bự chảng đầy nhóc đủ thứ thập vật thức ăn thừa do nhà hàng Tây hay trại 
lính Tây gì đó bỏ ra. Ý chừng bà ta được tụi ba nhê cho nên đem về bán lại 
cho người dân nghèo lao động ăn mót. Bà ta, không biết có lọc bỏ bớt xương, 
da hay tăm, giấy gì hay không, nhưng nấu lại nóng hổi, hơi lên thơm phức 
cũng quyến rũ cả góc chợ. Thiên hạ bu quanh mua món gọi là xào bần nầy 
về ăn với cơm, với bún, húp rột rột, ai cũng gật đầu khen ngon cũng nghĩ 
rằng bổ dưỡng. Cũng có cánh gà, cổ gà, đuôi cá, đùi gà, miếng thịt thỏ, củ 
khoai tây, lá ô-rô, khoanh cà-rốt, vạt ớt chuông, ăn cũng bắt cơm lắm. Tôi 
còn nhớ Bà Sáu Mập ở chợ bữa nào cũng nhắc, cũng lấy cái tô lớn để sẵn 
chờ gánh xào bần tới. 

Danh từ xào bần sau đó chuyển thành một thứ gì hổ lốn, nát nhừ, 
không giá trị nguyên thủy nữa và dần dần tiếng nói bị rớt âm /n/ thành xà 
bần, chỉ đất đá vụn do chuyện phá đập nhà cửa mà có. Tiếng xào bần bị mất 
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vì nay không còn những gánh xào bần nữa. Có thể là những xóm lao động đã 
khá hơn chăng? 

Trong Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc có một chữ nghĩ rằng nên nói cho 
rõ: 

Nhớ linh xưa: 

Cui cúc làm ăn, toan lo nghèo khó. 

Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung, chỉ biết ruộng trâu, ở 
theo làng bộ. 

Việc cuốc việc cày, việc bừa việc cấy, tay vốn quen làm; tập khiên, tập 
súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó. 

Ngoài những chữ kho khó như trường nhung (chốn trận mạc), làng bộ 
(làng xóm), tập khiên (tập dùng cái mộc để đỡ gươm giáo, nghĩa bóng là tập 
chiến đấu, sửa soạn trận mạc…) chữ đáng nói là cui cúc mà có nhiều sách 
viết là côi cúc vì hai chữ cui và côi đều viết bằng một chữ Nôm. 

Côi cúc 𩲡: Mồ côi, sống đơn lẻ, lẻ loi, không ai phù trợ. 

Cui cúc 𩲡: Lam lũ làm ăn, bộ cơ khổ, quạnh hiu. 

Ông Trương Vĩnh Ký có đăng bài Vè Nằm Dỏ trong tập Miscellannées 
của ông. Khi chỉ nghe cái tựa Vè Nằm Dỏ ta không thể nào hiểu nổi. Đọc, lật 
tự điển xưa mới biết dỏ là nhà canh trong làng, như chữ điếm canh. Nằm dỏ 
là tham gia việc canh phòng trong làng mạc. Chữ nầy lâu nay mất đi vì sinh 
hoạt đổi thay. Đọc kỹ bài nầy ta thấy ông Trương Vĩnh Ký cũng chống Tây, 
cũng phàn nàn Tây chớ không phải theo nịnh Tây như nhiều người thường 
nghĩ. 
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Dĩ nhiên ở hải ngoại nầy không cần biết đến những từ ngữ đã quá xưa 
chỉ thấy trong sách vở, nay không còn thông dụng nữa ngay ở chính trong 
nước. Chẳng hạn như rạc ràng (tù rạc, tù đày, ngục tù, nhà ngục, phòng 
giam. Cầm tù giam ở rạc ràng/ Chẳng cho nó tới khải đàn trong cung. Thơ 
Nam Kinh Bắc Kinh), con mái (cung nữ), làn đan (nói cách vô phép, người 
dưới mà nói chuyện thẳng với người trên trước, quyền thế), bát ngát (buồn 
bã, xin nhấn mạnh nghĩa xưa nầy)... 

Nhưng bậc làm cha mẹ cũng nên biết một số từ để có thể giúp con cái 
khi cần thiết. Chẳng hạn như câu hát ru em bắt đầu bằng nhóm chữ ví dầu. Ví 
dầu tình bậu muốn thôi. Tình anh muốn nữa bậu thôi sao đành. Ví dầu cá lóc 
nấu canh. Bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm… Bỏ lướt qua chữ bậu vốn dễ 
hiểu bắt nguồn từ chữ bậu bạn, sau trở thành người thân, người thương, 
người yêu. Ta cần biết rằng chữ ví dầu, dầu mà, nghĩa xưa là nếu mà. Đồng 
nghĩa với nó là Ví thử: Ví thử khi trước Liêu Dương cách trở, duyên chàng 
Kim đừng lỡ dịp ma chay, quan lại công bằng, thì… 

(Bản dịch Bài Tựa Truyện Kiều của Đoàn Tư Thuật mà báo Nam 
Phong đăng nhằm là của Đoàn Quỳ, vì ông Quỳ cầm bản dịch đến tòa soạn 
Nam Phong, báo Tri Tân có đính chánh vụ sai lầm nầy). 

Vọt: Cây roi, roi vọt. Đây là một danh từ chớ không phải từ lái hay 
tiếng đệm. Nó trở thành khó hiểu vì đã mất đi trong tiếng nói hằng ngày, chỉ 
còn trong câu tục ngữ: Thương con cho voi cho vọt. Ghét con cho ngọt cho 
bùi. 

Sầu riêng: Chẳng phải là mùi nó nặng đối với một số người khiến nên 
kẻ không thưởng thức được thì ôm mối sầu riêng khó chịu, tiếng sầu riêng 
chỉ là đọc trại âm của tiếng durian, hay âm tương tợ gì đó của Mã Lai do ông 
Petrus Ký, đem loại trái nầy từ Penang về trồng ở quê hương ông là Cái Mơn  
của tỉnh Vãng Luông. 
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Rùa Hành Chánh: Câu nói của ông Phó Tổng Thống Trần Văn Hương. 
Không phải rùa thôi mà là rùa lật ngửa, chỉ sự quá chậm của nền hành chánh 
thời trước 1975. Cũng nên mở ngoặc để nói rằng chậm là do thủ tục chớ 
không phải chậm cố ý để hỏi vấn đề đầu tiên như ngày nay. 

Xin nói thêm một hai chuyện vui vui. 

Chuyện cơm gan. Cách đây gần 50 năm có một Giáo Sư Trung Học 
mới ra trường, được bổ về Sóc Trăng dạy. Quê ông ở Quảng Ngãi nên tiếng 
địa phương không rành. Trưa ra quán ăn cơm. Cô gái dọn bàn giới thiệu cơm 
gà, cơm cá kho, cơm gan. Ông chọn cơm gan. Dĩa cơm bưng ra không thấy 
miếng gan nào, ông hỏi mới được biết mình hiểu lầm do cách phát âm của 
người vùng nầy… đó là cơm rang tức cơm chiên. 

Thưa Thầy vú em đau. Cũng ông thầy đó. Một hôm vô lớp, cô học trò 
hai tám xuân xanh lên nói với thầy giọng thiệt bình thường, đến thầy cũng 
ngạc nhiên. Thưa thầy cho em mai nghỉ, vú em đau em phải ở nhà. Ông thầy 
phì cười đến nỗi phải bước ra khỏi lớp để cười. Sau đó mới hiểu rằng cô ta 
không phải nói toạc móng heo một chuyện không nên nói rõ ràng mà cô ta 
nói theo từ địa phương, vú em tức là má em ở nhà. 

Chưng hửng: Thằng Bĩ và thằng Cực nghe nói như vậy thì chưng hửng 
nên mặt nhìn nhau, rồi hỏi rằng: (Mạng Nhà Nghèo của Nguyễn Bửu Mọc). 
Chưng hửng tức ngạc nhiên quá độ, ngạc nhiên tới xửng người. 

Ứ hự: Giang sơn một gánh giữa đồng / Thuyền quyên ứ hự anh hùng 
nhớ chăng? Chuyện của Nguyễn Công Trứ. Người phụ nữ nhắc lại câu nầy là 
nói ngày xưa mình đã tặc lưỡi cho qua lề, chịu đựng chứ không thiệt sự bằng 
lòng chuyện gì Nguyễn công Trứ đã làm với cô. 

Ừ hử: Nó khi dễ tui, nói nó không ừ hử gì hết. Tiếng phàn nàn là câu 
nói của mình không được trả lời trả vốn gì hết. 
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Ê hề: Quán rằng thịt cá hê hề. Khô lân chả phụng bốn bề thiếu chi. Ê hề 
tức quá nhiều, quá dư. 

Ơ hờ: Tôi rất thích hai chữ nầy, tôi đã dùng trong bài viết về nhà văn 
NMG. Một cử chỉ có làm nhưng không chú ý, chẳng tha thiết khi làm. 

Thế chưng: Đặt cọc, làm của tin. Chữ thế nầy có nghĩa là thay, đổi cho, 
đỡ cho. Tiền thế chưng là tiền nộp cho quan làm của tin. Thay cho (HTC, 2, 
1886). Nên nhớ chữ nầy có /g/ đi sau. 

Chữ chưng thường bị coi là tiếng đệm, không có nghĩa: Bài Sư Tử Về 
Già của Nguyễn Văn Vĩnh dịch truyện ngụ ngôn của  LaFontaine: 

Sư tử trên rừng ai cũng sợ, Lúc tuổi già ngồi nhớ oai xưa 
Khóc than than phận già nua, Vì chưng ta yếu bây giờ chúng khinh. 
Con ngựa đến đá mình một móng, Chó rừng vào hả họng cắn chơi. 

Bài ca “Chiếc Áo Bà Ba” của Trần Thiện Thanh nói về Sóc Trăng có 
chữ điệu Lâm thol, không phải lâm thôn. 

Về chữ Sóc Trăng, không phải xứ có sóc nhảy ra khi có mùa trăng mà 
là tiếng Miên gì đó có âm gần giống như sóc trăng, rồi người ta Việt hóa nó. 
Ta không cần giải thích như các học giả nó là từ âm gì, nghĩa gì, chỉ cần nói 
vậy cho con cái biết là đủ. 

Sẵn đây cũng nói thêm là ta nên dạy con em mình nói tiếng Việt cho 
đúng, tôi thấy hiện giờ ở Việt Nam người ta bắt chước giọng của người Bắc 
cai trị nói âm /tr/ bằng âm /ch/ rất tai hại cho ngôn ngữ thêm nghe chói tai, 
chương chướng. 

Chợ Đũi: Nguyên là địa điểm xưa để bán đũi, một thứ tơ nhám, không 
mịn, to sợi, dùng để dệt hàng rẻ tiền. Người ta thường viết lầm bằng đuổi. 
Chợ nầy ở góc Trần Quý Cáp và Lê Văn Duyệt ngày trước, đối góc xéo với 
rạp hát Nam Quang, mấy năm gần đây Chợ Đũi đã biến mất theo thời gian. 
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Tin cá: Ngư thư bất kiến bại quân hoàn. Ngô Thế Lân. Xưa người ta 
cho tin tức quan trọng cần đem về triều đình bằng một cái hộp có chạm hình 
con cá chép, để lấy hên. 

Cái kia: Khen ai khéo đắp đôi voi/ Đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi/ Chỉ có cái 
kia sao chẳng thấy/ Hay là Lý Trưởng nuốt đi rồi? Người lớn đọc bài thơ, 
không cần ai cắt nghĩa cũng biết cái kia là cái gì. Tác giả không muốn nói rõ 
ràng thôi. 

Tóc rẽ ngôi. Thơ Hồ Văn Hảo, bài Ly Biệt: 

Đây còn những dấu chân mềm xinh xắn, Đây còn hơi ấm dịu trên ghế 
ngồi, 

Đây dư hương của làn tóc rẽ ngôi, Và đây nữa dư âm lời trong suốt. 

Tóc rẽ ngôi: Phân tóc ra thành hai phần, giữa có một đường ranh nhìn 
thấy chơn tóc. Người Nam xưa nói rẽ tóc. Tôi không biết chữ ngôi nầy từ 
đâu ra, nghĩa là gì, chỉ biết nghĩa của nhóm từ tóc rẽ ngôi hay đường ngôi mà 
thôi. Có thể nào chữ ngôi chỉ chỗ cao nhất chăng, như ngôi nhà, ngôi vua 
chẳng hạn. 

Cũng của thi sĩ Hồ Văn Hảo, bài Thế Là Đủ: 

Tôi muốn nắm một bàn tay măng búp, /Cảm tình tôi chép lại mấy vần 
thơ, 
Bắt gặp nhau vào những phút không ngờ,/Môi uốn nét, và lời oanh 
ngâm sẽ. 

Ngón tay măng búp hay búp măng là ngón tay thon thả, như tay của 
mấy cô, mấy chị trong phòng nầy. Măng đây không là măng tre mà là non 
nớt, trẻ, mới ra đời. Như chữ lông măng, tức lông tơ. Măng dại, măng sữa, 
tức trẻ dại, non nớt. 
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Vài chữ có nguồn từ tiếng Triều Châu: Tùa hia, tùa khang (ông Huình 
Tịnh Của đọc là tòa khang). 

Bánh bía, bánh bẻn, hủ tiếu, xíu mại, thiểm xấm, hia, chệt, xẩm, chế, 
tửng, nứng (anh rể)…. Những tiếng nầy ta hiểu nếu có giao tiếp với người 
Tiều hay những người Việt sống trong những vùng từ Sóc Trăng trở về miệt 
dưới. 

Ngồi trên nóc tủ: Gần đây trong giới ưa chuyển những gì hay hay trên 
Internet có chuyển với nhau hai câu thơ thấm thía như sau: 

Chúng ta rồi cũng sẽ già, Ngồi trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân. 

Chữ già xưa có nghĩa là chết, trong thơ Phạm Công Cúc Hoa thấy dùng 
từ già với nghĩa chết nhiều lần, gần đây độ hơn nửa thế kỷ tôi còn nghe dì tôi 
nói luôn. Cái hay của câu thơ nầy là đem cái tếu duyên dáng vào trong một 
điều nhận xét bi thiết, chán chường. 

Chữ mỉa, mỉa mai: Con oanh học nói trên cành mỉa mai. Có nghĩa là 
con oanh học nói, giống tiếng người lắm lắm. Sắc tài vừa kém vừa phai. Sử 
kinh chẳng biết, mỉa hình con dân. (Thơ Nam Kinh Bắc Kinh) 

Và còn biết bao nhiêu chữ lạ cần phải biết nữa, nói cả đời không hết, 
học cả đời không thông. Chữ nghĩa khó khăn cần phải học quá nhiều, không 
dám kéo dài thêm, chỉ xin làm vui quí bạn bằng bài sau đây cũng lượm từ 
Int. Có nhiều điều thú vị từ chữ nghĩa: Có chữ của nước ngoài như ga lăng, 
như mát xa/mát gần. (Chưa đi chưa biết mát xa/ Đi rồi mới biết thiệt ra mát 
gần.) 

Chồng là một đấng anh hào 
Là duyên, là nợ trời trao cho mình 

Chồng là trụ cột gia đình 
“Ba đồng một mớ” ta rinh về nhà 
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Chồng là Bố của con ta 
“To đầu mà dại” đến già chưa khôn 

Chồng là loài sống bằng cơm 
Lại ham món phở, bia ôm vỉa hè 

Chồng là một gã lái xe 
Uống nhiều, hút lắm, lè phè ngày đêm 

Chồng là anh của nhiều em 
Ga lăng nên hễ có tiền là vung 

Chồng là cái thế anh hùng 
Mát xa, sàn nhảy vẫy vùng khắp nơi 

Chồng là hào kiệt trên đời 
Vợ mình thì sợ, vợ người thì yêu 

Chồng là quân tử hạng siêu 
Cứ ai phái yếu là chiều, là thương 

Chồng là một gã ương ương 
Bỏ đi thì tội, phải vương cả đời! 

(Sưu tầm trên Internet) 

Lời Kết: Những phương tiện để giải thích từ khó: 

1. Âm từ tiếng ngoại quốc, trong đó có tiếng Miên, Triều Châu, Tiếng 
Pháp, tiếng Anh. Trường hợp nầy ta dùng bửu bối: Tầm nguyên Tự 
Điển Việt Nam của GS Lê Ngọc Trụ, di cảo in ra với sự tăng bổ của 
người cháu là thầy Trần Thượng Thủ, một GS từng dạy ở trường Petrus 
Ký Saigon. 

2. Những từ xưa quá, cỡ 2, 3 trăm năm có bửu bối: Đại Nam Quốc Âm 
Tự Vị. Tự điển nầy cho tới nay chưa có quyển nào qua mặt được. Có 
thể dùng bản trên mạng của NVS trên website namkyluctinh.org hay 
trangnhahoaihuong.org. Chữ nghĩa của 6, 7 mươi năm gần đây, nghĩa 
là hơi xưa xưa thì dùng bộ Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức và Lê 
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Ngọc Trụ hay Tự điển của Hội Khai Trí Tiến Đức khởi thảo, in ở Hà 
Nội ngày trước. Về tự điển xưa có quyển in năm 1890 của Đô Đốc 
Aubaret khi người Pháp mới đến VN, chữ xưa tương đối cũng bộn bộn, 
hiện thấy nhiều trên mạng. 

3. Nếu các em đó ngại dùng các loại tự điển nầy thì dùng tạm các tự điển 
như Việt Anh, Việt Pháp, các từ khó hiểu cũng được giải thích bằng 
những từ tương đương bằng ngôn ngữ ở nhà trường của các em. Nên 
khuyến khích các em dùng cách nầy hay các từ điển trên mạng.  

4. Tránh cắt nghĩa đùi (Như trường hợp Sốc Trăng là xứ có nhiều sóc 
nhảy ra nô đùa khi có mùa trăng, Cần Thơ là xứ người dân thích làm 
thơ, đọc sách….) 

5. Những từ không có trong tự điển thì ta dùng suy luận, tìm tòi ý nghĩa, 
hỏi bạn bè trong lúc trà dư tửu hậu vì càng ngày người ta càng sáng tác 
ra những chữ mới những người làm tự điển chưa kịp cho vào. Bởi vì 
ngôn ngữ  nào cũng có tính tạo tiếng mới của nó. 

6. Làm giàu kho tàng ngôn ngữ Việt trong đầu óc của mình không gì bằng 
lật ra đọc quyển Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn vì chữ nào cũng có vài 
câu thơ minh chứng, từ đó ta có thể hiểu rõ ràng nghĩa của từ mình cần 
tìm, với cái lợi là biết thêm những câu thơ chứa những từ đó. 

Tóm lại, bảo tồn tiếng Việt cần nhiều công sức và ý chí, không thể tự 
nhiên mà hiểu biết được sự phong phú của tiếng ta. Không đọc sách báo, 
không dùng từ điển, chẳng để ý đến từ mới… bất quá chỉ là biết được đủ để 
giao tiếp hằng ngày, còn nhiều hơn nữa, cao kỳ hơn nữa thì…. đành dựa cột 
mà nghe. 

Đáng lý bài nầy chấm dứt ở đây, nhưng chợt nhớ đến một bài thơ 
truyền miệng của thi sĩ lỡ thời Tạ Ký có một chữ mà ngày nay không còn 
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nữa, bài thơ buồn man mác của người thuộc phe thất trận sau 1975 cũng cần 
nên ghi lại như một sự biết ơn người thi sĩ lỡ làng: 

Đời lỡ nhúng sầu bên cốc rượu, 
Mượn vui bè bạn sống qua ngày. 
Đoạn trường hơn cả thân ca kỹ.  
Cơm áo làm quên chuyện nước mây. 
Năm cùng tháng tận đời hoang vắng.  
Bên quán ngờ đâu gặp lại mầy. 
Gọi để mừng nhau khi hội ngộ,  
Thì xin hãy cạn chục ly đầy. 
Quàng vai tìm chút dư hương cũ,  
Nhắc đến hàng trăm chuyện đổi thay. 
Nhắc đến những thằng nay đã chết,  
Những thằng đang sống kiếp trâu cày. 
Bạn ơi, nước mắt mình tuôn đấy, 
Ngồi nhậu bên đường, ta khóc đây.  

(Tạ Ký_ Sầu Ở Lại) 

Xin cám ơn quí vị đã nghe một bài nói chuyện bắt quàng mà tôi cố ý xử 
dụng kỹ thuật nầy để không làm cho người nghe phải ngáp vắn ngáp dài 
thầm mong cho thằng cha nói dai kết thúc bài. 

Nguyễn Văn Sâm 
(Victorville, July 12, 2010) 

 

Viết thêm: 

Hôm 15 tháng 07, sau phần thuyết trình có mấy câu hỏi đáng chú ý, và 
câu trả lời của diễn giả, xin ghi vô đây. 
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1. Cách tạo từ mới nên theo phương thức nào?  Thông thường thì hai từ 
Hán Việt nên theo văn phạm Hán, Những cách cấu tạo một từ Hán và 
một từ thuần Việt như siêu thịt, siêu nạt, siêu sao, đệ nhất thát, xi măng 
hóa… còn trong giai đoạn thí nghiệm, chúng được dùng luôn sau nầy 
hay không, và được mọi người vui vẻ chấp nhận hay không chưa thể 
nói được. 

2. Nhà văn Hồ Hữu Tường, khi viết trên báo Hòa Đồng có dùng từ trả 
nũa. Ông có lầm với trả đũa hay không? Thưa không. Trả nũa là làm 
cho lợi gan hành động thực hiện vì giận làm cho đã nư. Trả đũa là đánh 
trả lại, ăn miếng trả miếng. 

3. Trong Chinh Phụ ngâm có câu: Đêm trăng nầy nghỉ mát nơi nao. Nghỉ 

mát hay nghỉ mắt? Thưa: Phải coi chữ Nôm mới biết được, mát 沫 bộ 

thủy, mắt 眜 bộ mục . Sau khi về nhà, tôi coi lại bản Nôm thì là bộ thủy. 

Vậy, nếu phiên âm triệt để theo bản Nôm thì là nghỉ mát. Nhưng bản 
chữ Hán thì: Minh nguyệt tri quân hà xứ túc.  Đêm trăng nầy biết chàng 
nghỉ ở đâu? 

Vậy thì mát, mắt hay mác (cây giáo đều có thể có khả năng là câu trả 
lời vì người xưa viết chữ Nôm không tuân thủ triệt để âm mà họ muốn viết. 
(Phần thêm viết hôm 16 tháng 07). 


