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QUY TRÌNH NÔM NA
Ngô Thanh Nhàn 1, Ngô Trung Việt2,
và Nhóm Nôm Na3
Hội thảo Hè 2002 tại Đại học Maine

TÓM LƯỢC
Hội Bảo tồn Di sản chữ Nôm đang xây dựng phần chữ Nôm cho cuốn Giúp đọc
Nôm và Hán Việt của tác giả Anthony Trần Văn Kiệm trên máy tính để góp phần
vào việc bảo tồn và khôi phục sử dụng chữ Nôm. Dự án này đặt lại những vấn đề
cơ bản của chữ Nôm khi đưa đưa kĩ thuật và công nghệ hiện đại vào thay thế cho
những tiến trình in ấn văn bản chữ Nôm cổ điển vẫn được thực hiện một cách thủ
công từ giữa thế kỷ 20 tới nay. Mặt khác dự án cũng mang tính phổ cập nhằm lập
kho chữ Nôm, tổ chức tra cứu và tìm kiếm các thông tin về chữ Nôm trên qui mô
mạng Internet dùng chuẩn đa ngữ. Quy trình Nôm Na được đề ra để tìm giải pháp
cho dự án này.Những nét chính của quy trình Nôm Na:
§ Đầu vào: sử dụng chuẩn quốc tế và các phần mềm phổ biến và thông dụng để
xem xét và xử lý một tác phẩm có chữ Nôm viết tay, như quyển Giúp đọc
Nôm và Hán Việt.
§ Đầu ra:
(1)
tác phẩm Nôm phù hợp với chuẩn và kho đa ngữ quốc tế, phù hợp với
mọi phần mềm đang thịnh hành;
(2)
một bộ phông chữ Nôm đầy đủ, có chứa các hình chữ Nôm hiện có
trong chuẩn đa ngữ Unicode và ISO 10646) và trong các tác phẩm cổ;
(3)
tra cứu và tìm kiếm các tác phẩm, các thông tin về chữ Nôm trên quy
mô mạng, như công cụ tra chữ Nôm (Nôm Query Tool); và
(4)
quy trình tạo chữ cần dùng cho các chuyên gia nghiên cứu sâu, và phổ
biến những công trình về chữ Nôm.
(5)
hệ thống các qui tắc tạo chữ Nôm từ các đơn vị chính tả.
Một ví dụ: Quy trình mang tính phổ quát, áp dụng được cho ý định in lại những tác
phẩm có chữ Nôm như Nam Việt–Dương Hiệp Tự vị (Dictionarium AnamiticoLatinum) của J. L. Taberd (1838) hay Tự điển Lịch sử chữ Nôm (Dictionnaire
historique des idéogrammes vietnamiens) của Paul Schneider (Pháp, 1980?).
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GIỚI THIỆU
A. Điểm qua những điều cơ bản
1. Chữ Nôm, viết theo kiểu chữ biểu ý như chữ Hán, được sử dụng tại Việt Nam qua hơn
1.000 năm, lúc ấy gọi là chữ quốc ngữ, cho đến khi bị chữ gốc la-tinh thay thế, nay cũng
gọi là chữ quốc ngữ. Trong bài này, chúng tôi dùng từ “chữ quốc ngữ” để chỉ chữ viết
gốc la-tinh, đang thông dụng tại Việt Nam, và chữ Nôm, để chỉ chữ Việt loại biểu ý.
2. Như ta đã biết, chữ viết là một công cụ ngôn ngữ của con người để truyền bá kiến thức
vượt qua giới hạn không gian và thời gian. Tuy không phải là một hệ thống ký hiệu toàn
hảo thay cho tiếng nói, chữ viết cho con người một vùng phương thức trao đổi mới.
3. Số người biết chữ quốc ngữ ngày càng tăng, trong khi đó, do chiến tranh, số người biết
chữ Nôm ngày càng ít, nay chỉ còn dưới 30 người. Số tư liệu và văn bản chữ Nôm hết
sức to lớn, hiện nay nằm rải rác khắp thế giới, có nguy cơ bị huỷ hoại hoàn toàn bởi thời
gian. Đây là một mất mát to lớn nhất của Việt Nam do hơn 100 năm chiến tranh gây ra.
Nghiên cứu về văn hoá, xã hội, triết học, lịch sử, khoa học,… và con người Việt Nam
không thể tách rời việc phục hồi sử dụng chữ Nôm bằng cách tập họp kiến thức sống hiện
có về chữ Nôm, sử dụng các công cụ phổ quát, hiện đại, và khuyến khích nghiên cứu để
bảo tồn di sản to lớn này.
4. Chữ quốc ngữ đã được mang vào kho chữ đa ngữ quốc tế Unicode và ISO 10646, cùng
lúc với 9.299 chữ Nôm kể từ năm 1989. Chữ quốc ngữ trong kho chữ đa ngữ quốc tế rất
đầy đủ, tuy nhiên chữ Nôm còn thiếu rất nhiều.
5. Vấn đề kế tiếp đặt ra là những phương pháp nào giúp phục hồi, và đưa sử dụng những
văn bản Nôm đã có. Trong những phương pháp đó, phôtôcôpi, quét ảnh trữ trong máy
tính hay CD, v.v. đều có thể dùng được. Tuy nhiên, những phương pháp bảo tàng kể trên
không giúp rút ra được những kiến thức tiềm tàng trong các văn bản hay tư liệu chữ Nôm
đó.
Rõ ràng, phương pháp phục hồi chữ Nôm dùng máy tính và mạng phải xảy ra cho kịp đà
tiến của thời đại, vừa bảo tàng, vừa đưa chữ Nôm vào một môi trường xử lý văn bản để
rút tỉa được nội dung sâu xa của nó.
6. Trong bài này, một âm tiết khi nói gọi là tiếng, khi viết gọi là chữ hay tự. Tiếng Việt là
tiếng có tính đơn tiết, nghĩa là mỗi âm tiết độc lập và là đơn vị cấu tạo từ nhỏ nhất, xem
Nhàn 1984. Chữ quốc ngữ và chữ Nôm viết riêng biệt từng âm tiết một (được bao bọc
bởi các dấu cách).
7. Vì chữ Nôm và chữ quốc ngữ là hai thứ chữ viết tiếng Việt, chúng tôi cho việc tổ chức cơ
sở dữ liệu có cả hai thứ chữ viết—như trong các tự điển, bảng tra, giúp đọc chữ Nôm
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ngày nay—là điều tự nhiên và cần thiết. Như chúng ta đã biết, chữ quốc ngữ ghi lại vỏ
âm thanh của tiếng nói. Chữ Nôm vừa ghi lại vỏ âm thanh, vừa cho thêm thành tố chỉ
loại (classifier) cũng như dấu tích phương ngữ và ngữ âm lịch sử của vỏ âm thanh ấy. Ví
dụ, tiếng /dá/, ghi bằng một chữ quốc ngữ (“đá”) mang nhiều nghĩa khác nhau:
§ 己 “đá” trong “cái đá” hay “đá một cái” (ta nói, chữ “đá” viết bằng bộ 巨 “túc”
trước âm 冱 “đa”),
§

毫 “đá” trong cụm từ “viên/hòn đá” (ta nói, chữ “đá” này viết bằng bộ 妵 “thạch”
trước âm 冱 “đa”),…

8. Chữ Nôm khi phân tích, ta thấy có những bộ phận có hình dáng giống nhau. Ví dụ, nếu
chúng ta tìm theo âm 冱 “đa” của hai chữ 己 và 毫 “đá”4, sẽ thấy có các chữ
§

“da” 憈 (bộ 嗉 “nhục” viết trước âm “đa”),

§

“đa” 嘠 (bộ 嗕 “mộc” viết trước âm “đa”),

§

“đưa” 幕 (bộ

辶 “xước” viết trước âm “đa”),
§ “đứa” 懍 hay 予 hay 敚 (chữ 丁“đinh” hay 乃 “nhân” 刡 “tử” viết trước âm
§

“đa”),
“đi” 抴 (chữ 俅 “khứ” viết trước âm “đa”),

§

“đe” 偐 (chữ 俓 “khẩu” viết trước âm “đa”—偐 Hán-Việt đọc “sỉ”), v.v.

Và nếu chúng ta tìm theo nghĩa nhiều của chữ 冱 “đa”, sẽ thấy có các chữ như

攞 “bộn” (chữ “đa” viết trước âm 乬 “bạn”),
§ 攤 “nhiều” (chữ “đa” viết sau âm 其 “nhiêu”),
§ 攥 “nhiều” (chữ “đa” viết trước âm 其 “nhiêu”),
§ 攦 “lắm” hay “dấm” (chữ “đa” viết trước âm 娈 “lẫm”),
§ 攝 “nhóm” (chữ “đa” viết sau âm 侮 “chiêm”),
§ 攠 “sánh” (chữ “đa” viết sau âm 並 “tịnh”), như so sánh, sóng sánh, sánh vai
§ 攡 “sai” (chữ “đa” viết trước âm 劲 “si”), như cây sai quả,
§ 攢 “gồm” (chữ “đa” viết trước âm 会 “kiêm”), v.v.
Ta nói, 冱 có khi được sử dụng để chỉ nghĩa (loại), có khi được sử dụng để chỉ âm của
một chữ Nôm. Như vậy, 冱 “đa” (thuộc bộ 冮 “tịch” theo Khang Hi tự điển) là một đơn
vị cấu thành của chữ Nôm, tự nó cũng là một chữ độc lập. Ta nói, 冱 “đa” là một đơn vị
§

chính tả.

4

Trong chuẩn Unicode 3.1 (Unihan 3.1, CJKV) bộ 冮 “tịch” có 65 chữ có thành tố 冱 “đa”.
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9. Sự gần nhau giữa đơn vị chính tả chỉ âm của chữ Nôm và cách đọc chữ Nôm ấy cho
chúng ta dấu tích của cách đọc trong lịch sử hoặc trong phương ngữ, nhất là những truyện
nước ngoài như các truyện của các dân tộc trong nước, hay truyện của các nước xung
quanh như Ấn độ, Khmer, Thái, hoặc truyện các thánh do các tu sĩ Kitô dịch sang chữ
Nôm trong quá khứ.
10. Nhận xét trên cho thấy một kho chữ Nôm phải kèm theo chữ quốc ngữ (điều này các nhà
tự điển chữ Nôm và các nhà ngôn ngữ học vẫn làm), phải giữ theo các đơn vị cấu thành
chữ theo các quan niệm của các nhà tự điển chữ Nôm Việt Nam (chúng tôi gọi là đơn vị
chính tả), và cuối cùng, phải giữ số nét và bộ theo quy tắc của các chữ biểu ý khác (như
Nhật, Trung, Triều, Singapore, v.v.) để trao đổi và sử dụng phần Hán-Việt của kho chung.
B. Đơn vị chính tả chữ Nôm
Đơn vị chính tả (xem, Nhàn, 1998 & HT Hè 2001) là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của chữ viết một
thứ tiếng. Chữ quốc ngữ có 34 đơn vị chính tả (29 chữ cái và 5 dấu thanh). Mặc dù cùng dùng
thể la-tinh, đơn vị chính tả của tiếng Việt khác với đơn vị chính tả các tiếng la-tinh khác, như
Pháp chẳng hạn (dấu huyền, dấu sắc, dấu mũ, có nghĩa khác nhau giữa tiếng Pháp và tiếng Việt).
Chúng ta đang làm động tác tách đơn vị chính tả cho chữ Nôm. Các đơn vị chính tả của chữ
Nôm có thể khác với chữ Hán, Nhật và Triều Tiên. Các đơn vị chính tả tạo thành chữ Nôm viết
trong một khung vuông có trật tự: trước–sau, trên–dưới, trong–ngoài.
Trong 9 kiểu cấu tạo chữ Nôm, theo Lê Văn Quán (1981, trang 93), cho thấy chữ Nôm mượn và
sáng tạo thường dựa vào những bộ phận, nghĩa và âm thanh có sẵn:

âm Hán-Việt
Cả âm lẫn
nghĩa
Dùng chữ
sẵn có

Hán cổ
Việt hoá

nghĩa sẵn có
Sẵn có
một mặt

Chữ sáng
tạo

âm cổ

âm sẵn có

âm sẵn có
chệch âm

âm + âm
Chữ sáng
tạo có 2
thành tố
Chữ sáng
tạo có phụ
gia

nghĩa + nghĩa
âm + nghĩa
có ký hiệu phụ

bộ + chữ
chữ + chữ
dấu + chữ
chữ khẩu

Việt
吒 tài

Giải thích
HV đọc “tài”

使 mùa
子 gan
孼 nách
圵 một
佊 biết
旯 trăng
懾 trùm
宅 tanh
湙 hay 湔 cỏ

HV đọc “vụ”
HV đọc “can”
HV đọc “dịch”
HV đọc “một”
HV đọc “biệt”

劶 ba + 彪 lăng
乃 nhân + 丆 thượng
嗉 nhục + 喖 tinh
对 thảo + 俔 cổ
phên
墡 phiến + 专 cá
挅 lún (phún) 俓 khẩu +俹lân
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gia
Chữ viết tắt

bớt nét
giản lược

懇 khạng
墕 làm

伕 cộng
墙 vi

Đơn vị chính tả chữ Nôm có thể nhận ra được qua những quan sát sau đây:
§ Những chữ viết hai cách với cùng các bộ phận, gồm có những bộ phận đổi chỗ nhau
được cùng nghĩa, như 人, 亻“nhân” và nửa chữ 栕 “ngại” ở chữ 戍 và 戌 “người”; 栐
và 栕 “ngày”5, 其 “nhiêu” và 冱 “đa” ở chữ 攤 và 攥 “nhiều”, v.v.

§ Những chữ viết với những bộ phận lặp lại: (a) chỉ nghĩa như 丰 nghĩa “lớn hơn một”
trước, trên và sau các chữ khác, như 懫 “gộp”, 懭 “hai”, 懯 “kép”, 懴 “vài”. Cũng thế
những chữ viết với một bộ phận 丵 (thuộc bộ 丰 “nhị” theo Khang Hi) với nghĩa “năm”
trên, dưới và trước các chữ khác, như 懰 “nhăm”, 懲“ “lăm”, 懳“ “năm” hay “dăm”,
v.v. hoặc (b) chỉ âm, như ví dụ âm 冱 “đa” ở ví dụ mục A.8 trên.
§ Những chữ mang cách đọc cổ như /kl-/ hay /kr-/ hay /?r-/ hay /bl-: 旦 “tròn” (xưa
đọc *klon6, nên viết cự+luân), 旫 “sấm” (xưa đọc *?ram, viết cự+lẫm), 旧 “sang” (xưa
đọc *?rang, viết cự+lang), 旱 “trái” (xưa đọc *blai, viết ba+lại), 桝 hay 旯 “trăng” (xưa
§

đọc *blăng, viết ba+lăng), v.v. (xem Nguyễn Đình Hoà, 1982).
Những tích chơi chữ hay đánh vần cũng cho ta trình tự cấu tạo từng đôi từ các đơn
vị chính tả, như câu chuyện vui dưới đây:
休似伿媃媆 “Bát đao phân mễ phấn”
cô Phấn khoe tên:

休 bát+似 đao à 伿 phân;
媃 mễ + 伿 phân à 媆 phấn;

侠庽庾廂弐 “Thiên lý trọng kim chung”
anh chàng Chung đối: 侠 thiên + 庽 lý à 庾 trọng,
廂 kim + 庾 trọng à 弐 chung.
§ Những chữ cho thấy phép cấu tạo đôi, nhiều lớp: như 冸 “thiên”, 丆 “thượng”, 攨
“trời”, 岊 “trùng”, 俓 “khẩu”, 溳 “giời”, và 拽 “lời” cho phép ta mường tượng một trình
tự cấu tạo nhị phân (đôi) dưới đây. Dựa trên cơ sở 4 đơn vị chính tả (lá của nhánh cấu
tạo), 冸 “thiên”, 丆 “thượng”, 岊 “trùng”, và 俓 “khẩu”, để tạo ra các từ khác như 攨
“trời”, 溳 “giời”, và 拽 “lời”:

5

6

Ở đây, chữ 栕 “ngại” trùng với chữ 栕 “ngày” nhưng trình tự cấu tạo khác nhau. Vũ Văn Kính
(1971) và Lm Anthony Trần Văn Kiệm cho chữ 栐 và 栕 vẫn do bộ “nhật” và nửa chữ 栕 “ngại”.
Dấu hoa thị (*) trước một chuỗi con chữ, như *klon, là chuỗi âm vị tái tạo bằng phương pháp ngôn
ngữ học lịch sử.
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岊
冸

溳
攨

丆

拽
俓

Những chứng cứ trên không có gì xa lạ đối với những người biết chữ Nôm. Các tự điển như Tự
điển chữ Nôm của Vũ Văn Kính (1971), Giúp đọc Nôm và Hán-Việt của Linh mục Anthony Trần
Văn Kiệm (1999), và các chuyên gia chữ Nôm như Lê Văn Quán, Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn
Khắc Kham, Nguyễn Đình Hoà, v.v. đều mô tả cấu tạo từng đôi (binary) của vốn chữ Nôm dựa
trên các đơn vị chính tả.
CẤU TRÚC CỦA GIÚP ĐỌC NÔM VÀ HÁN VIỆT
Giúp đọc Nôm và Hán Việt là một công trình nhiều năm tận tuỵ của Linh mục Anthony Trần Văn
Kiệm. Giúp đọc Nôm và Hán-Việt (viết tắt GĐN&HV) soạn chữ quốc ngữ và phanh âm (Pinyin)
trên phông VNI-Times, cỡ 12, trên trang 8.5”x11”, lúc in thu nhỏ lại thành 5.25”x8”. Phần chữ
Nôm và Hán Việt viết tay. GĐN&HV được chia thành 2 phần chính:
A. Phần thứ Nhất, TÌM ÂM. Phần này
gồm 2 bảng. Bảng số Một là Các Bộ Gốc
(trang 9-14) và Bảng số Hai, Tìm Âm, 256
trang (trang 15-270).
1. Các Bộ Gốc được chia theo trình
tự nét từ 1 đến 14.
• 9 bộ 1 nét,
• 31 bộ 2 nét,
• 42 bộ 3 nét,
• 45 bộ 4 nét,
• 26 bộ 5 nét,
• 27 bộ 6 nét,
• 23 bộ 7 nét,
• 13 bộ 8 nét,
• 9 bộ 9 nét,
• 4 bộ 10 nét,
• 3 bộ 11 nét,
• 3 bộ 12 nét,
• 3 bộ 13 nét; và
• 1 bộ 14 nét.
Hình 1
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Tổng cộng 239 bộ gốc (thay vì 214 bộ như Tự điển Khang Hi), lý do chúng ta sẽ thấy ở
Bảng thứ Hai. Mỗi nét có tên gọi Hán-Việt của bộ gốc, âm theo chữ quốc ngữ, và hình
biểu ý của bộ gốc.
2. Bảng thứ Hai, Tìm Âm. Sau mỗi tiêu đề là bộ gốc, số nét của bộ gốc, và tên gọi HánViệt viết theo chữ quốc ngữ, mỗi mục có 3 phần, phần 1, số nét thêm của chữ Nôm, các
tên gọi của chữ Nôm viết theo chữ quốc ngữ và hình chữ Nôm. Phần này, các chữ có âm
Hán-Việt, tên gọi theo chữ quốc ngữ được viết hoa. Đặc điểm của phần này là một chữ
Nôm có thể tìm được hai nơi. Ví dụ chữ 毫 “đá” (còn đọc là “đớ”, “đứa”) tìm ở
•

bộ 妵 “thạch” (trang 199, cột 2, chữ thứ 18), hay

•

tìm được ở bộ 冮 “tịch” 3 nét (trang 128, cột 3, chữ thứ 2). Bộ 冮 “tịch” chính là
bộ của âm “đa” 冱.

Cũng thế, chữ 攤 hay 攥 “nhiều” có thể tìm được ở
•

bộ 冮 “tịch” 3 nét (bộ của nghĩa “đa” 冱, trang 128, cột 4, chữ thứ 7), hay

•

bộ 儵 “thổ” là bộ của âm 其 “nhiêu” (trang 106, cột 1, chữ thứ 11).

3. Sáng kiến tìm ra chữ Nôm ở 2 nơi theo bộ giúp cho người học chữ Nôm dễ tìm ra chữ.
Chúng tôi cho đây là điểm tiến bộ nhất so với các quyển tự điển hay bảng tra Hán Nôm
hiện nay. Tự điển chữ Nôm của Vũ Văn Kính in 1971, giống như quyển Bảng tra chữ
Nôm, có bảng tìm chữ theo số nét, nhưng chưa làm theo bộ. Các tự điển như Nam Việt–
Dương Hiệp tự vị của J L Taberd (1838), Đại Nam quấc âm tự vị của Huình Tịnh Paulus
Của (1895), cho đến Tự điển Lịch sử Chữ Nôm của Schneider (1980?), và cả Đại tự điển
chữ Nôm (2000) của Vũ Văn Kính, chỉ có cách tra theo vần quốc ngữ.

毫

Chữ Nôm và Hán-Việt
(Bảng thứ Hai)
Đơn vị chính tả
(Bảng thứ Hai)
Bộ gốc (Hán)
(Bảng thứ Nhất)

攤 hay 攥

妵

冱

其

冱

妵

冮

儵

冮

Bảng 1: Quan hệ chữ và bộ gốc trong Giúp đọc Nôm và Hán-Việt—Phần I
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B. Phần thứ Hai – TÌM NGHĨA
I. Quyển Giúp đọc Nôm và Hán-Việt gồm 14.105 mục từ, sắp theo thứ tự vần quốc ngữ ABC (là
cách đọc của chữ Nôm và Hán-Việt). Phần này có 693 trang (từ trang 273 đến trang 965). Mỗi
trang có 4 cột. Xem Hình 2.
§ theo thứ tự vần quốc ngữ là
1. A (161 mục từ, trong đó A chứa 101 mục từ, Â 51, Ă 9),
2. B (743 mục từ),
3. C (1219 mục từ),
4. D (577 mục từ),
5. Đ (815 mục từ),
6. E (43 mục từ: trong đó E có 22 mục từ, Ê 21),
7. G (553 mục từ),
8. H (849 mục từ),
9. I (41 mục từ), và Y viết song song khi có thể viết hai cách
10. K (754 mục từ),
11. L (997 mục từ),
12. M (660 mục từ),
13. N (1.317 mục từ),
14. (146 mục từ: trong đó O có 73 mục từ, Ô 59, Ơ 14),
15. P (459 mục từ), chỉ có chữ bắt đầu bằng Ph16. Q (274 mục từ), chỉ có chữ bắt đầu bằng Qu17. R (341 mục từ),
18. S (594 mục từ),
19. T (2.515 mục từ),
20. U (153 mục từ: trong đó U có 103 mục từ, Ư 50),
21. V (433 mục từ),
22. X (401 mục từ) và
23. Y (61 mục từ), chỉ có chữ bắt đầu bằng Yê- (các chữ khác đã kể chung với I).
• thứ tự nguyên âm là a, â, ă, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y.
§ thứ tự thanh là ngang, huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng.
Về mặt kỹ thuật, phần quốc ngữ, Anh ngữ và Pinyin của quyển Giúp đọc Nôm và Hán-Việt được
soạn thảo trên Microsoft Word, tiếng Việt dùng phông chữ 8-bit của VNI, có khoảng trống sau
khi in để điền thêm chữ Nôm bằng tay. Dùng phông chữ 8-bit của VNI ngày nay không cho phép
chúng ta sử dụng sức mạnh của các phần mềm và mã đa ngữ thông dụng hiện nay.
Do đó, quy trình Nôm Na được đề ra và áp dụng cho quyển GĐN&HV nhằm đưa toàn bộ vào quy
trình đa ngữ, với sự tham gia của tác giả Linh mục Anthony Trần Văn Kiệm và một số chuyên
gia ngôn ngữ học, chuyên gia chữ Hán-Nôm, chuyên gia phần mềm, chuyên gia chuẩn đa ngữ
quốc tế và một số chuyên viên Hán-Nôm trẻ—tổng cộng trên 10 người. Toàn bộ quy trình Nôm
Na cho quyển Giúp đọc Nôm và Hán-Việt do quỹ Hội Bảo Tồn Di Sản Chữ Nôm (tổ chức không
vụ lợi, thành lập tại Mỹ) tài trợ.
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Mục từ
Nhiệt
Chữ Nôm
Phân tích
Hán Việt

Tên gọi
mục từ

8 nghĩa
và ví dụ.

Phân tích
chữ Nôm

Cách viết
phanh âm
(pinyin)

Hình 2: Một trang trong Giúp đọc Nôm và Hán-Việt
II. Phân tích mục từ và hình thức của GĐN&HV và chuyển sang cơ sở dữ liệu thông dụng
1. Mỗi mục từ gồm có (xem Hình 2):
§ Một hay nhiều hình chữ Nôm (viết tay)
§ Tên gọi của mục từ viết bằng chữ quốc ngữ (in đậm)
§ Hoa thị (in đậm), nếu hình chữ Nôm là chữ Hán-Việt
§ Cách đọc hình chữ Nôm chính viết bằng Pinyin (in đậm trong ngoặc đơn), nếu có.
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§
§
§

Phân tích Hán-Việt (in thường trong ngoặc đơn), nếu hình chữ Nôm chính là một
chữ Hán-Việt phân tích được.
Phân tích Nôm (in thường trong ngoặc đơn), nếu hình chữ Nôm là một chữ thuần
Nôm phân tích được.
Một hay nhiều nghĩa và ví dụ. Nếu có nhiều nghĩa, mỗi nghĩa có 1 đoạn riêng
tách biệt bằng một gạch ngắn.

2. Một chương trình ngắn bằng ngôn ngữ lập trình C++ (Convert2Anything, tác giả Lê Phạm
Ngưng Hương và Hồ Văn Tiến, Thuỵ Sĩ) chuyển các hồ sơ GĐN&HV (16 tệp) từ
Microsoft Word/web page, phiên bản chữ Việt 8-bit phông chữ VNI-Times, sang dạng
XML (eXtensible Markup Language) với mã đa ngữ Unicode.
3. Một chương trình ngắn khác bằng ngôn ngữ lập trình Perl chuyển toàn bộ GĐN&HV
sang dạng bảng, nhập được vào cơ sở dữ liệu Excel hay Access, có các trường (cột) sau
đây:
a. Số thứ tự của chữ (mục từ) trong GĐN&HV
b. Chữ Nôm
c. Số trang trong GĐN&HV, số thứ tự của chữ trong trang
d. Mã Unicode hay mã TCVN của chữ Nôm
e. Tên gọi của mục từ bằng quốc ngữ (in đậm)
f. Hoa thị (in đậm), nếu chữ Nôm là chữ Hán-Việt
g. Số chữ Nôm trong mục từ (mục từ có bao nhiêu chữ Nôm đồng nghĩa)
h. Phân tích Hán-Việt hay Nôm (trong ngoặc đơn)
i. Cách đọc phanh âm Pinyin (in đậm trong ngoặc đơn)
j. Các nghĩa của mục từ và ví dụ của mục từ.
598

毫

Gd400.05 U+6beb Đá *

1 (hv
thạch
đa)

599

己
毫

Gd400.06a U+5df1 Đá *
Gd400.06b U+6beb

2 (hv
túc
đa)

- Khoáng Hv: Thạch; Nước chảy đá
mòn
- Cứng như đá; Nước đá (nước đông
đặc)
- Khó đẽo mòn; Đá vàng thuỷ chung
- Có tính bần tiện (tiếng bình dân)
- Đẩy bằng chân; Khôn ngoan đá
đụng người ngoài; Gà cùng một mẹ
chớ hoài đá nhau
- Chạm nhẹ (tiếng cổ); Đá đến
- Chen vào; Nói đá tới; Thỉnh thoảng
đá vào mấy câu; Đá gà đá vịt (tham
gia it và không thường xuyên)
- Mấy cụm từ: Đá đít (đuổi đi cho
khuất mắt
- tiếng bình dân); Đá đưa (nói khéo)
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600

Gd400.07a U+70a7 Đả
Gd400.07b U+707a

炧
灺

2

(xiè) Mẩu nến (đèn cày) cháy còn thừa lại

Bảng 2: Ba mục từ trong Giúp đọc Nôm và Hán Việt chuyển sang MS Excel.
2. Chương trình này cũng tạo một tệp nhằm theo dõi việc tạo phông chữ Nôm, gồm 12
trường, nhập vào Microsoft Excel:
a) Số thứ tự của mục từ trong GĐN&HV
b) Chữ Nôm
c) Tên gọi quốc ngữ của chữ Nôm, cột B
d) Mã Unicode hay mã TCVN của chữ Nôm trong mục từ
e) Số trang trong GĐN&HV, số thứ tự của chữ trong trang, và chữ Nôm cùng nghĩa
thứ mấy, ví dụ, Gd581.23b hay GĐN&HV trang 581, mục từ số 23, chữ Nôm thứ
2 của mục từ Liệt hay Liết (chim mổ kiến).
f) Số nét của cột B
g) Bộ của cột B theo Khang Hi
h) Loại kết hợp: P (trái–phải), D (trên–dưới), N (trong–ngoài),
i) Đơn vị chính tả 1 (đvct#1) của chữ Nôm
j) Số nét của đvct#1
k) Đơn vị chính tả 2 (đvct#2) của chữ Nôm
l) Số nét của đvct#2
m) Ngữ cảnh nhỏ nhất (các ví dụ trong tự điển)
578

冱

đa

U+51b1

Gd399.01

6

冮
“tịch”

3

冮
“tịch”

3

冮
“tịch”

3

…
598

毫

đá

U+6beb

Gd400.05

11

599

己

đá

U+5df1

Gd400.06a

13

599

毫

đá

U+6beb

Gd400.06b

11

600

炧

đả

U+70a7

Gd400.07a

9

600

灺

đả

U+707a

Gc400.07b

7

妵
“thạch”

巨
“túc”

妵
“thạch”

場
“hoả”

場

P
P
P
P
P

妵
“thạch”

巨
“túc”

妵
“thạch”

場
“hoả”

場

“hoả”
“hoả”
Bảng 3: 6 chữ Nôm và cấu tạo của chúng
(bài nộp của thành viên nhóm Nôm Na)

5
7
5
4
4

冱
“đa”

冱
“đa”

冱
“đa”

悕
“dã”

丨
“dã”

6
6
6
5
3
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Cách tổ chức ở Bảng 3 cho phép chúng ta tái tạo Phần 1 của GĐN&HV bằng quy trình xếp thứ
tự tìm âm trong Bảng 1. Ví dụ, theo Bảng 3, chữ 毫 “đá” Gd400.05 có 11 nét, bộ 妵 “thạch” 5
nét, âm 冱 “đa” 6 nét. Chúng ta lập lại Phần 1 của GĐN&HV bằng cách biến chúng thành số:
(1) 149.06.071.03: Đặt vào bộ

妵 “thạch” (khoá thứ nhất, first key, bộ thứ 149 trong

GĐN&HV), vùng 6 nét (số nét còn lại khi trừ số nét của chữ 毫 “đá” 11 nét, với số nét
của bộ 妵 “thạch” 5 nét à 06), và sau đó trong vùng bộ 冮 “tịch” (bộ thứ 71 trong
GĐN&HV à 071). Vì sao: trong mỗi bộ, có khoá thứ hai là bộ của phần còn lại (ở đây
là tìm bộ cho chữ 冱 “đa”). Xem hàng 578 trong Bảng 3, chữ 冱 “đa” Gd399.01, ta tìm
ra bộ của nó là 冮 “tịch” 3 nét.
Do đó, đặt chữ 毫 “đá” vào vùng 3 nét (03) của bộ 冮 “tịch”, trong bộ 妵 “thạch” 6 nét.
(2) 071.08.149.03: Đổi khoá thứ hai thành khoá thứ nhất. Nghĩa là, dùng đơn vị chính tả thứ
hai (đvct#2), chữ 冱 “đa”. Theo hàng Gd399.01 của Bảng 3, chữ 冱 “đa” bộ 冮 “tịch”
3 nét:
— Cho chữ 毫 “đá” vào bộ 冮 “tịch” (bộ thứ 071),
— trong vùng 8 nét (số nét của chữ 毫 “đá” 11 nét trừ số nét của bộ
à 08)

冮 “tịch” 3 nét

— trong vùng 8 nét của bộ 冮 “tịch”, đặt chữ 毫 “đá” vào vùng bộ 妵 “thạch”
(khoá thứ hai, bộ thứ 149 trong GĐN&HV), và sau khoá thứ hai, cho vào vùng 3
nét (phần chữ còn lại cuối cùng, 03).
Trên đây là cách chuyển mỗi mục từ thành hai số “149.06.071.03” và “071.08.149.03”. Chỉ cần
sắp thứ tự theo số này, chúng ta tái tạo lại phần I của GĐN&HV.
Khi in lại các quyển tự điển khác, như:
— Tự điển loại chỉ xếp theo vần quốc ngữ như Taberd (1838), Huình Tịnh Paulus Của
(1895), Vũ Văn Kính (1999), v.v. thì không cần đến việc xếp thứ tự theo Khang Hi,
— Tự điển hay bảng tra có thêm cách xếp theo số nét như Vũ Văn Kính (1971) và Bảng tra
chữ Nôm (1971) thì chỉ cần gắn số nét vào cách chuyển số trên. Ví dụ, chữ 毫 “đá”
trong ví dụ trên sẽ chỉ có một số, là “11.149.06.071.03”—hay “11” và cách (1).
— Nộp chuẩn chữ Nôm cho Unicode hay ISO 10646 xếp theo cách Khang Hi, như cách (1).
QUY TRÌNH NÔM NA
A. Những đặc điểm chính
Quy trình Nôm Na là môt quy trình sử dụng các kỹ thuật hiện đại để đưa những văn bản chữ
Nôm cổ hoặc các văn bản thực hiện bằng phương pháp thủ công vào quá trình chuẩn hoá đa ngữ
dùng trong trao đổi thông tin (interchange). Quy trình này có những đặc điểm quan trọng sau:
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1.
2.
3.
4.

Tôn trọng tuyệt đối quyền tác giả.
Làm đầy đủ kho chữ Nôm và Hán Việt sử dụng tại Việt Nam và các nước cần đến.
Phân loại kho chữ Nôm đầy đủ để chuẩn hoá đa ngữ dùng trong trao đổi thông tin.
Tìm ra những đặc thù của chữ Nôm trong hệ các chữ biểu ý: đơn vị cơ bản, hình chữ,
dáng chữ, v.v.

Số học giả chữ Nôm hiện tại không còn bao nhiêu. Sự tôn trọng tuyệt đối quyền tác giả bảo đảm
không để mất những kiến thức quý giá còn lại—mà trong hiện tại chúng ta không có kiến thức
tương đương để đánh giá và tuyển chọn. Đặc điểm này của quy trình Nôm Na nhằm cô đọng tất
cả những hiểu biết về chữ Nôm nào cô đọng được vào các thao tác kỹ thuật. Những hiểu biết sâu
xa hơn sẽ dành cho những nghiên cứu sâu và những nhà nghiên cứu trẻ trong tương lai.
Kết quả của quy trình Nôm Na phải là kho chữ Nôm càng ngày càng đầy đủ nằm gọn trong chuẩn
đa ngữ quốc tế. Sự thiển cận của Cách mạng Văn hoá ở Trung Quốc (giản thể hoá chữ Hán, v.v.)
đã làm thui chột tiến bộ. Do đó, dù thế nào đi nữa, kho chữ Hán-Nôm đầy đủ là điều kiện đầu
tiên giúp nghiên cứu sâu. Đã là chuẩn thì điều kiện đầy đủ là điều kiện quan trọng nhất (xem Đỗ
Bá Phước, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Hoàng 19927).
Kho chữ Nôm đầy đủ sẽ gồm: chữ Nôm chuẩn, các chữ tương đương nhưng có dạng khác, chữ
viết theo lối giản thể, chữ viết tắt, chữ viết tháu, chữ viết sai, chữ viết theo phương ngữ, chữ viết
khác nhau qua nhiều thời đại, v.v. Điều này nghĩa là kho chữ Nôm để sử dụng rộng rãi phải cho
phép in lại cả những chữ in sai (biết là sai hay tưởng là sai, vẫn phải in lại được).
Trên thực tế, chữ in sai và chữ viết tháu, viết tắt, phương ngữ, v.v. cho phép chúng ta khám phá
được những đặc thù của chữ viết tiếng Việt. Ví dụ, đa số các tác giả cho rằng chữ Nôm sử dụng
những bộ phận của chữ Hán-Việt hay chữ Nôm có sẵn để tạo chữ mới với một phần hướng dẫn
nghĩa và một phần hướng dẫn âm đọc. Nhờ chữ in sai chúng ta mới tìm ra được nguyên lý cấu
tạo chữ Nôm đúng đắn… Ví dụ, chữ “nguệyt” sai chính tả chữ quốc ngữ. Nói thế có nghĩa là
từng con chữ (hay từng đơn vị chính tả) trong chữ “nguệyt” là của tiếng Việt, nhưng chúng ráp
lại không đúng quy cách của tiếng Việt (ta gọi là “chính tả”). Cũng tương tự như thế, phân định
được chữ Nôm sai chính tả và các đơn vị chính tả giúp chúng ta định ra các đơn vị chính tả,
chính tả, và quy trình chuẩn cho chữ Nôm.
B. Quy trình Nôm Na
Gồm ba khu vực hoạt động chính: tạo phông chữ Nôm (đắt nhất), chuẩn mã đa ngữ (rẻ nhất, nhờ
hợp tác với Ban Kỹ thuật Công nghệ Thông tin TCVN/JTC1 và chuyên gia chuẩn mã đa ngữ), và
7

Nếu cùng một chữ có hai hay nhiều cách kết hợp, chúng tôi gọi là hỗn hợp (mixed mode). Giai đoạn
thiết lập kho chữ Nôm đầy đủ cần giải pháp hỗn hợp. Ví dụ, cả 7 chữ 冸 “thiên”, 丆 “thượng”, 攨
“trời”, 岊 “trùng”, 俓 “khẩu”, 溳 “giời”, và 拽 “lời”, đều nằm trong kho chữ Nôm, nhưng chỉ có 4
chữ 冸 “thiên”, 丆 “thượng”, 岊 “trùng”, 俓 “khẩu”, được gọi là đơn vị chính tả.
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chuẩn chính tả quốc ngữ và Hán-Nôm (đắt thứ hai). Quy trình đưa ra hai cơ sở dữ liệu, một để in
lại tác phẩm (như Giúp đọc Nôm và Hán-Việt) và cơ sở dữ liệu web để tra chữ Hán-Nôm dùng
phương pháp tra mạng.

Tự điển có chữ
Nôm–Quốc ngữ
Khu vực chuẩn mã
Chuyển mã
quốc ngữ sang
Unicode

Nhập kho
mã biểu ý
Unicode

Tạo phông
chữ Nôm 8-bit

Chuẩn
chính tả

Cơ sở dữ
liệu Web

Nôm Query
Tool

Cơ sở dữ
liệu tự điển

Bản in, CD,
mạng web

Hồ sơ người sử
dụng web tự do

Hình 3: Sơ đồ quy trình Nôm Na
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B. Quy trình tạo phông
Quy trình tạo phông là một hoạt động mới trong quy trình vừa tạo dáng chữ Nôm theo phong
cách Việt Nam, vừa đặt chúng ngay vào chuẩn đa ngữ quốc tế và trong các phần mềm thông
dụng hiện nay:
§ Bộ mã Unicode 3.1 cho chữ quốc ngữ và chữ biểu ý (CJKV: Nhật, Trung, Triều và Nôm)
§ Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
§ PERL, Java
§ EasyPHP, eXtensible Markup Language
§ Song Kiều 5.0 (TwinBridge), vẽ từng chữ dưới dạng bitmap theo các mẫu
§ Fontographer 4.1 (làm phông nộp, mỗi tệp 94 chữ)
§ Asian edition FontLab (nhập thành bảng tổng hợp).
Đặc điểm của quy trình tạo phông Hán-Nôm này là dễ thực hiện, và giai đoạn nhập kho đa ngữ
Unicode hoàn toàn thực hiện trong nước, hợp tác với Ban Kỹ thuật Công nghệ Thông tin
TCVN/JTC1.
Phần tự điển có
chữ Nôm viết tay
hay khắc gỗ

Fontographer:
Tạo ttf 8-bit

Fontlab:
Nhập vào
Unicode

Song Kiều:
Tạo bitmap

Cơ sở dữ liệu
10-trường Excel:
kiểm tra

Cơ sở dữ
liệu 12trường

Hình 4: Sơ đồ quy trình
tạo phông và chuẩn mã
chữ Nôm
Cơ sở dữ liệu
tự điển

Nôm Query
Tool

Quy trình Nôm Na—N T Nhàn, N T Việt và Nhóm Nôm Na—Hội thảo Hè 2002—Trang 16
———————————————————————————————————————
C. Dáng chữ Nôm

Hình 5: (Yên tử sơn) Trần triều Thiền tông chỉ nam truyền tâm quốc ngữ hạnh 8
Nhờ hướng dẫn Giáo sư Nguyễn Quang Hồng, chúng tôi tìm chọn dáng chữ Tống thể theo quyển
Thiền Tông Bản Hạnh đời Trần, in lại khoảng năm 1933?9. Chúng tôi chọn dáng chữ trong
8

Phần này là thơ lục bát:
Thời vừa đầu tiết xuân thiên,
Khí dương đầm ấm dân yên thuận hoà.
Bụt sinh Hoàng đế lê gia,
Thánh chủ dỗ nước gần xa lại hàng…

9

Tập này in câu “Hoàng Đế Bảo Đại thất niên tam nguyệt trung hoán cát nhật” ở trang 2 (Vua Bảo
Đại lên ngôi ngày 8 tháng giêng năm 1926), nên ta có thể đoán quyển này in năm 1933.
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quyển này để làm các mẫu ghép phông chữ vì nét chữ thanh tao, gọn gàng, và cân đối. Theo
nhận xét của Gs Hồng, bản in dùng dao và gỗ mít. Các xơ gỗ cho phép những nghệ nhân kẻ chữ
có nét đặc thù của nó. Điều này chúng tôi còn đang nghiên cứu thêm để làm các nét cơ bản cấu
thành chữ trong bộ Fontographer và FontLab.
KẾT LUẬN
Trên cơ sở bảng mã đa ngữ trong đó mã chữ quốc ngữ và chữ Nôm, dùng trong trao đổi thông tin
Unicode và ISO 10646, nay đã bắt đầu thực hiện qua các phần mềm đa dụng và phổ thông, chúng
tôi tiến thêm một bước tạo điều kiện cho việc thực hiện một bảng mã chữ Nôm đầy đủ theo
chuẩn quốc tế. Sự cần thiết của tính đầy đủ của bảng mã chữ Nôm là mục tiêu chính quy trình
Nôm Na hướng tới. Tiến trình này là một tiến trình kỹ thuật, dựa trên phân tích thành tố hình
dáng nội tại của chữ Nôm hiện có để đưa ra một phương pháp nhập kho mã chuẩn chữ Nôm phổ
thông cho việc sử dụng rộng rãi.
Quy trình Nôm na gồm có hai bộ phận phổ quát không tách rời nhau: phần tư liệu và văn bản chữ
Nôm phải in lại để lưu trữ và sử dụng dưới dạng xử lý văn bản (kho kiến thức của một hay nhiều
tác giả), và phần đưa văn bản có chữ Nôm ấy vào một cơ sở dữ liệu tra cứu rộng rãi. Quy trình
Nôm Na chú trọng phần trước: làm được phông đúng theo văn bản chữ Nôm, và chọn mã cho
chữ Nôm ấy qua bộ mã đa ngữ và tiêu chuẩn chữ Nôm của Việt Nam.
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