
1 

 

Tiếng Việt thời LM de Rhodes - gió nam, gió nồm và chữ Nôm 

(phần 20) 

                                              Nguyễn Cung Thông
1
 

Phần này bàn về một số cách dùng liên hệ đến thời tiết như gió nồm, gió nam, gió bắc/gió 

bớc. Đây là những yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến đời sống xã hội/văn hóa dân Việt cũng 

như để lại dấu ấn trong lịch sử hình thành tiếng Việt hiện đại. Các tài liệu tham khảo chính 

của bài viết này là ba tác phẩm của LM de Rhodes soạn: cuốn Phép Giảng Tám Ngày (viết tắt 

là PGTN), Bản Báo Cáo vắn tắt về tiếng An Nam hay Đông Kinh (viết tắt là BBC) và từ điển 

Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi là Việt-Bồ-La, viết tắt là VBL) có thể tra từ điển này trên 

mạng, như trang này chẳng hạn 

http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=

false . Các chữ viết tắt khác là NCT (Nguyễn Cung Thông), TVGT (Thuyết Văn Giải 

Tự/khoảng 100 SCN), NT (Ngọc Thiên/543), ĐV (Đường Vận/751), NKVT (Ngũ Kinh Văn 

Tự/776), LKTG (Long Kham Thủ Giám/997), QV (Quảng Vận/1008), TV (Tập 

Vận/1037/1067), TNAV (Trung Nguyên Âm Vận/1324), CV (Chính Vận/1375), TVi (Tự 

Vị/1615), VB (Vận Bổ/1100/1154), VH (Vận Hội/1297), LT (Loại Thiên/1039/1066), CTT 

(Chính Tự Thông/1670), TViB (Tự Vị Bổ/1666), TTTH (Tứ Thanh Thiên Hải), KH (Khang 

Hi/1716), P (tiếng Pháp), A (tiếng Anh), Bồ-Đào-Nha (B), L (tiếng La Tinh), CG (Công 

Giáo), VN (Việt Nam), TQ (Trung Quốc), chữ quốc ngữ (CQN), HV (Hán Việt), BK (Bắc 

Kinh). Trang/cột/tờ của VBL được trích lại từ bản La Tinh để người đọc tiện tra cứu thêm. 

Phần bàn về chữ Nôm liên hệ đến bài viết "Đôi điều về chữ Nôm và giọng Quảng Nam (phần 

1)" cùng tác giả (Nguyễn Cung Thông, 2013). Có thể đọc toàn bài trên trang này chẳng hạn 

https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=19778 …v.v… 

1. Ghi nhận các hướng gió trong VBL 

1.1 Gió bắc ~ gió bớc  

VBL ghi vento norte (gió từ hướng bắc/B), aquilo (gió từ hướng bắc/L - để ý VBL ghi thêm 

chính bắc septentrio/L, dùng đồng hồ đo bóng mặt trời của thủy thủ - xem hình chụp bên 

dưới). Gió bớc và gió bắc
2
 ghi hai lần trong VBL: trang 17 và trang 285. LM 

Béhaine/Taberd không ghi gió bắc nhưng lại ghi gió bấc là boreas/L và ghi thêm cách dùng 

tương đương là gió heo. 

 

                                                           
1
 Nghiên cứu ngôn ngữ độc lập ở Melbourne (Úc) – email nguyencungthong@yahoo.com 

2
 Học giả Gustave Hue (1937, sđd) ghi gió bắc ~ aquilon/P, gió bấc ~ bise/P (có thể là gió bắc và gió đông bắc). 

Cụ Trương Vĩnh Ký (1886 sđd) ghi bise là gió bắc, gió bấc, gió mùa đông (nghĩa mở rộng so với gió đông bắc). 

http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=uGhkAAAAMAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=19778
mailto:nguyencungthong@yahoo.com
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VBL trang 17 

LM Béhaine/Taberd (1773/1774-1838) sau này ghi gió bấc (so với bớc/VBL) và giải thích là 

boreas (gió từ phương bắc/L), tương đương với aquilo/L (VBL). Còn chính bắc (dùng dụng 

cụ đo chính xác) thì VBL và LM Béhaine/Taberd đều dùng septentrio/L. 

1.2 Gió tây 

VBL ghi gió tây là vento oeste (gió từ hướng tây/B) và favonius (gió từ hướng tây/L). 

Béhaine/Taberd ghi gió tây là ventus favonius (thêm chữ ventus/L là gió). VBL ghi gió tây 

hai lần: trang 285 và 716. 

 

VBL trang 716 

 

1.3 Gió đông 

VBL ghi gió đông là vento leste (gió từ phương đông/B) và eurus
3
 (gió từ phương đông/L – 

LM Béhaine/Taberd cũng ghi nghĩa này) ở trang 285, nhưng trang 235 lại ghi là orientalis 

ventus (gió từ phương đông/L).VBL cũng ghi gió đông bắc hai lần trong trang 17 và trang 

285: vento nordeste (gió từ hướng đông bắc/B) và meses (gió đông bắc/L). LM 

Béhaine/Taberd cũng ghi gió đông bắc là meses/L (sđd). 

Điều đáng nhắc ở đây là đông trong gió đông (CQN) có thể là đông 東 (phương đông) hay 

trong văn học lại còn là đông 冬 (mùa đông, gió đông là gió bắc), nghĩa là gió đông có thể có 

nghĩa khác nhau tùy văn cảnh và chữ Nôm viết ra sao! Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa 

(Hoàng Thị Ngọ, sđd trang 82) ghi 

 

Sóc phong gió đông 冬    (NCT: sóc 朔 là phương bắc) 

                                                           
3
 eurus/L có gốc là tiếng Hi Lạp cổ εὖρος (eûros) nghĩa là chiều rộng, chiều ngang. Eurus còn là thần gió đông 

của Hi Lạp cổ đại (Greek god of the south-east wind). Các tên gió hay hướng gió thường gắn liền với tên một vị 

thần (có khả năng siêu phàm làm ra mưa, gió). Xem thêm bảng liệt kê tên gió bên dưới (Taberd). 
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Cốc phong gió đông 東   (NCT: cốc phong 谷風 còn gọi là đông phong 東風) 

 

Truyện Kiều câu 2748 ghi rằng 

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông 

 

Bản Kiều năm 1866 ghi đông
4
 là 冬, nhưng các bản Kiều sau đó lại ghi đông là 東. Có lẽ hiểu 

gió đông là gió bắc (bấc)  hay đông bắc vào mùa xuân (mới có hoa đào nở) thì thích hợp hơn 

thay vì gió hướng đông với những hậu quả khác với văn cảnh. 

1.4 Gió may 
VBL ghi gió may là noroeste (tây bắc/B) và thraciozephyrus, xuất hiện hai lần ở các trang 

285 và 447. LM Béhaine/Taberd sau đó cũng ghi gió may là thraciozephyrus/L ở mục may, 

nhưng thêm các nghĩa argestes/L và caurus/L. Caurus nghĩa là (gió) hướng tây bắc cũng như 

argestes, nhưng argestes còn có thể chỉ (gió) hướng tây-tây-bắc (WNW ~ west northwest/A) 

hay tây-tây-nam (WSW ~ west southwest/A). VBL còn ghi thêm là gió may thường đem theo 

mưa (trang 447).  

Một cách giải thích từ nguyên của may trong gió may là từ Đại Nam Quốc Ngữ (Nguyễn Văn 

San, sđd trang 62-63): "Phong nhi vũ hạ viết mai ~ gió thổi mà lại có mưa xuống thì gọi là 

mai". Mai HV viết là 霾 hàm ý gió thổi mang cát bụi theo, hay ám chi gió từ sa mạc đến và 

hợp với mưa xuống (VBL) thì cho ta loại gió tây.  Ngoài ra âm mai trở thành may cũng 

không khó hiểu
5
, nhất là khi đứng cuối một từ kép gió mai > gió may. Các trường hợp biến 

âm tương tự là 齋 trai > chay, 排 bài > bày, 曬 sái > sấy, 霾 mai > may ...v.v... 

1.5 Gió giung 

VBL giải thích gió giung là gió gây khó chịu (ventus iniucundus/L - xem hình chụp trang 285 

VBL ở bên dưới) hay mang tính tiêu cực (gây khó chịu). Tuy nhiên các tác giả sau này đều 

giải thích gió giung là danh từ chung (chữ kép/tiếng đôi) cũng như gió máy hay đã đổi nghĩa 

phần nào. Gió giung có thể là một dạng Việt hóa của chung phong 終風, từng hiện diện 

trong Kinh Thi chỉ gió tây (tây phong 西風), sau này chỉ gió lớn (đại phong 大風) hay gió dữ 

(bạo phong 暴風) . Các trường hợp biến âm tương tự là 紙 chỉ > giấy, 正 chính > giêng 

(chính nguyệt > tháng giêng), 種 chủng > giống, giồng, 終 chung > giung ...v.v... 

1.6 Gió nam và gió nồm 

VBL phân biệt rõ ràng gió nam và gió nồm. VBL ghi gió nam là sul (phương nam/B) và 

auster (phương nam, gió từ hướng nam/L), còn gió nồm là sueste (đông nam/B) và euronotus 

(phương nam cùng phương đông, gió nồm/L). LM Béhaine/Taberd ghi thêm euroauster và 

notozephyrus
6
 (gió nồm/L). Để ý là có tài liệu ghi euronotus

7
 là gió tây nam (southeast 

                                                           
4
 Có thể là chép lại lầm (tam sao thất bản) trong các bản Nôm và chữ quốc ngữ, nhưng trong bài "Đề đô thành 

nam trang" 題都城南莊 thì dùng xuân phong 春風 so với đông phong 東風. Xuân phong vào thời Thôi Hộ và 

gần Trang An có khả năng cao là bắc phong chứ không phải là đông phong! 
5
 Giọng Nam Bộ vẫn đọc may như là mai, chay như là chai, bay như là bai ...v.v... 

6
 Có tài liệu ghi notozephyrus là gió tây nam như trong cuốn “A Copious Dictionary in Three Parts” Latin-

English (1664 - tái bản nhiều lần) của tác giả Francis Gouldman (c. 1607–1688/89) - xem Phụ Trương. 
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wind/A) cũng như VBL: đây cũng bắt đầu cho thấy sự không chắc chắn tuyệt đối trong việc 

xác định hướng gió cách đây bốn thế kỉ, nhất là khi dựa vào kinh nghiệm con người so với 

khi dùng máy móc đo lường chính xác và khách quan hơn. Ngay cả eurus có thể là gió đông 

(east wind/A, tên gọi 4 hướng của Homer) nhưng còn là gió đông bắc (northeast wind/A, tên 

gọi 6 hướng của Homer), hay có thể là gió đông nam (southeast wind/A, tên gọi hướng theo 

Aristotle/Theophrastus/Timosthenes/De Mundo). Ngoài ra, sự phân bố không đồng đều của 

khí áp trên mặt đất là nguyên nhân gây ra gió, mà vị trí của áp cao và áp thấp cũng không ở 

một chỗ nhất định nên gió không có một chiều nhất định. Tuy nhiên, tính trung bình thì 

hướng gió trên mặt đất có khuynh hướng rõ ràng
8
 như hình vẽ dưới đây. 

Hướng gió mùa trên mặt trái đất - VN ở Bắc Bán Cầu nên có gió mùa đông bắc (NE Trade 

Winds) - trích trang http://www.diercke.com/kartenansicht.xtp?artId=978-3-14-100790-

9&stichwort=zenith&fs=1 

 

 

 

VBL trang 285 ghi gió giung, gió nam, gió nồm, gió may ... 

                                                                                                                                                                                     
7
 Nếu theo cách định vị 4 hướng (4-wind version/A) của văn hào Hi Lạp Homer thì eurus là phía đông, notos là 

phía nam: do đó chữ ghép euronotos là (gió) hướng đông nam. 
8
 Nên TQ còn gọi gió đông bắc là tín phong 信風 hay là gió mậu dịch/mậu dịch phong 貿易風 ~ trade wind/A 

http://www.diercke.com/kartenansicht.xtp?artId=978-3-14-100790-9&stichwort=zenith&fs=1
http://www.diercke.com/kartenansicht.xtp?artId=978-3-14-100790-9&stichwort=zenith&fs=1
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNz_KqzqXnAhWKdd4KHf-IAQYQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.diercke.com%2Fkartenansicht.xtp%3FartId%3D978-3-14-100790-9%26stichwort%3Dzenith%26fs%3D1&psig=AOvVaw1Qk0GmR28_6Tbuiaugf8FS&ust=1580277370762564
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Nên nhắc lại ở đây là theo giải thích của bachkhoatrithuc.vn thì gió nồm cũng là gió nam, 

xuất hiện về mùa hè, thổi từ hướng đông-nam, mang theo hơi nước từ biển, mát mẻ. Thật ra 

thì gió nam và gió nồm là hai thực thể khác biệt đã được ghi lại rõ ràng từ thời LM de Rhodes 

như đã viết bên trên. Sau gần 200 năm, cũng như LM Béhaine, LM Taberd ở Đàng Trong vẫn 

phân biệt hai loại gió nam và gió nồm
9
 - xem hình chụp bên dưới: 

 

 

Tên các loại gió (Taberd, 1838) bằng tiếng Anh, Pháp, La Tinh và Việt Nam 

 

 
Ghi chú thêm từ bảng liệt kê (NCT): etesius thuộc về gió chướng

10
 hay gió sóc (Taberd, 

sđd), boreas gió heo, gió bấc (Taberd, sđd) 

 

Cách đây gần 90 năm, vấn đề này cũng được học giả Phan Khôi/PK phân tích trong các trao 

đổi sau đây, trích lại từ trang này http://lainguyenan.free.fr/pk1932/TenGio.html 
 

1.6 Tên gió bốn hướng - giải thích theo Phan Khôi 
 

Gần đây tôi có được thơ một vị độc giả hỏi một điều hơi cắc cớ mà cũng có ý vị. Vậy sau khi 

trả lời bằng thơ riêng cho người hỏi, tôi đăng luôn cả cuộc vấn đáp lên báo, vì tưởng là 

không đến nỗi vô ích vậy. Bức thơ hỏi như vầy: 

 

« Bạc Liêu, le 8 Novembre 1932 

Ông Phan Khôi, 

Kính ông, 

 

Từ ngày báo Phụ nữ tân văn thêm mục Hán văn độc tu, thì mỗi tuần tôi đều đọc kỹ. Nhờ vậy 

học thêm nhiều tiếng, phân biệt được nhiều nghĩa rõ ràng, nên tôi cảm bội vô cùng. 

Bấy lâu nay chưa được nghe ai cắt nghĩa chuyện nầy, tuy là không ăn nhập vào những bài 

dạy của ông, nhưng nhờ ông là người đa văn quảng kiến, xin chỉ giùm câu chuyện sau đây, 

mà tôi đem hỏi ông, vì có thấy trong báo Phụ nữ số 175 ngày 3.11.1932, bốn chữ đông, tây, 

nam, bắc. 

Tại sao gió hướng tây thổi đến, người ta lại gọi là gió nam? Còn gió hướng nam lại gọi là 

gió nồm? 

Gió chướng bên phía đông thổi qua là tiếng đã thường nghe. Duy có hai tên gió nói trên đây 

không trùng với tên hướng, bởi vậy mỗi khi nghĩ đến mà cắt nghĩa không xuôi thì trí chẳng 

toại chút nào. 

                                                           
9
 Học giả Huỳnh Tịnh Của (sđd) còn ghi thêm gió nồm nam là "gió thổi lấn về cạnh tây nam, kêu là nồm trên". 

10
 Học giả Huỳnh Tịnh Của (sđd) ghi gió chướng là "gió đông bắc". 

http://lainguyenan.free.fr/pk1932/TenGio.html
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Muốn hiểu nghĩa cho cùng, vậy xin ông vui lòng giải giùm minh bạch, đặng giúp kiến văn 

cho người ít học... 

 

Trần Văn Tìa 

Conseiller provincial 

Canton de Thạnh Hưng Bạc Liêu"  

 

Bức thơ trả lời: 

Saigon, le 11 Novembre 1932 

Ông Trần Văn Tìa, 

 

Tiếp được thơ ông hỏi tôi về mấy điều, vậy tôi xin trả lời cho ông như sau đây. Điều tôi nói 

đây chẳng do sách vở nào hết, chỉ đoán phỏng mà nói. Vậy xin ông coi như là một lời giảng 

giải chưa định, chớ khá tin trọn ở đó mà có khi sai chăng. 

Ông hỏi tại sao gió hướng tây thổi đến lại gọi là gió nam, còn gió hướng nam lại gọi là gió 

nồm? 

Xứ ta (nhứt là Trung kỳ) kêu bằng gió nam đó không phải là gió hướng tây như ông nói đâu, 

mà thật ra là gió tây nam. Từ tây nam sang cho nên nó đem hơi nóng sang, thành ra gió nam 

xứ ta thì nóng. Phía tây nam của xứ ta là một giải lục địa lớn (un grand continent), trong đó 

có mấy cái sa mạc (désert), cho nên gió đem khí nóng sang là phải; sách địa dư cũng nói gió 

lục địa là gió nóng. Tây nam mà tục ta lại quen kêu là gió nam, có lẽ là tại lúc đầu người 

mình không biện biệt phương hướng cho thật rõ, tưởng là gió chánh nam cho nên nói nam 

mà bỏ tây đi đó thôi. 

Còn gió nồm là từ đông nam thổi sang chớ không phải chánh nam như ông nói. Đông nam 

của xứ ta là biển. Gió biển cho nên hễ nồm thì mát. Kêu bằng "nồm", có lẽ chữ "nồm" ấy do 

chữ "nam" mà ra. Gió nồm tức là gió nam vậy. 

Chữ "nồm" do chữ "nam" ra, tôi lấy chứng cớ ở đây, có điều cái chứng cớ nầy hơi mong 

manh một chút: 

"Tiếng Nam" hay là "chữ Nam", nghĩa là tiếng hoặc chữ của nước Nam, thì tục ta quen kêu 

bằng "tiếng nôm" hay "chữ nôm". Do chữ "nôm" ấy mà chuyển ra "nồm". Gió hướng nam thì 

gọi là "gió nồm". 

Ai hiểu cái luật "chuyển âm" trong tiếng ta thì có thể tin cái thuyết ấy của tôi được một vài 

phần. Tiếng ta có nhiều tiếng chuyển như vậy. Như "miệng" là cái miệng thì chuyển ra 

"miếng", nghĩa là vật gì vừa một miếng bỏ vô miệng. Lại như "mang" vật gì là verbe neutre, 

chuyển ra "máng" là verbe actif, nghĩa là bắt cái gì mang vật gì, như máng ách cho bò, máng 

áo trên móc, v.v... Còn nhiều chữ như vậy không kể hết. 

Vậy thì "nam" chuyển ra "nôm", chuyển một lần nữa ra "nồm", cũng có lẽ lắm, mà đều nghĩa 

là cái gì thuộc về phương nam cả. 

Gió "chướng" tức là gió đông, song tại sao lại kêu bằng "chướng"? Là vì mỗi khi gió ấy thổi 

tới (gió nầy từ Trung Bắc kỳ nhằm vào mùa mưa lụt), làm cho nước các sông bị cản lại, bị 

chướng tắc (nghĩa là ngăn lấp) lại, mà lâu rót ra biển (tục gọi là hàn cửa biển), nên gọi là 

gió chướng. 

Lại gió bắc thì gọi là gió bấc, gió tây thì gọi là gió may, cũng có gọi là gió tây may. Bấc hẳn 

bởi chữ "bắc" mà ra. Còn tây sao gọi là may thì tôi chưa hiểu. Trong Truyện Kiều có câu 

"mưa vạy gió may" tức là gió tây. 

Tôi nhớ như có người đã dùng chữ "gió vàng" để chỉ gió tây. Ấy là dịch chữ 金 風 (kim 

phong) ra. Theo thuyết ngũ hành, phương tây thuộc "kim", cho nên gọi 西 風 (tây phong) là 

金 風 (kim phong). Chữ 金 (kim) nầy là métal chớ không phải or, thế mà người ta cũng nói 

bướng là "vàng" đi để cho đẹp lời. 
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Có mấy điều sau ông không hỏi, song tôi cũng nói luôn thể. 

PHAN KHÔI   [Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 178 (24. 11. 1932)] - hết trích (NCT). 

 

Ghi chú (NCT): không biết PK có lẫn lộn bụi vàng
11

 (màu vàng, hàm ý có bụi/đất) với vàng 

(kim loại - phương tây/ngũ hành) như trong thư trả lời trên: gió từ sa mạc có khả năng mang 

theo bụi nên trở thành "vàng" (vàng đục vì có bụi bậm). Xem thêm các nghĩa của gió tây từ 

Petit Dictionnaire Francais Annamite (Trương Vĩnh Ký, 1920 SaiGon) trang 711: 

 

 

 
 

 

Trong bức thư trên, có lẽ nên phân tích rõ hơn về quá trình biến âm của nam 南 với những hệ 

luận vì không phải theo chiều 'nam chuyển ra nôm' như cụ Phan Khôi đề nghị, mà lại là 

ngược lại! Chính cách phát âm nam là nôm của giọng Quảng Ngãi/Quảng Nam (phương ngữ 

tiếng Việt) đã bảo lưu âm cổ hơn của nam và hỗ trợ cho chiều biến âm nôm > nam. 

2. Các biến âm của nam 

2.1 Chữ nam 南 (thanh mẫu nê 泥 vận mâu đàm 覃 bình thanh, khai khẩu nhất đẳng) có 

các cách đọc theo phiên thiết  

那含切,音男 na hàm thiết, âm nam (TVGT, ĐV, QV, TV, LT, VH, TG 字鑑, CV, TVi, CTT) 

奴含切 nô hàm thiết (NT, TTTH) 

TNAV ghi vận bộ 監咸 giam hàm (dương bình) 

CV ghi cùng vần/bình thanh 南 男 柟 楠 諵 喃 聃 (nam đam) 

那沿切, 音年 na duyên thiết, âm niên (TVi) - duyên đọc là yán, yàn (BK bây giờ), niên đọc 

là nián (BK bây giờ). CTT cũng ghi 音年 âm niên 

乃林切 nãi lâm thiết (CV, TVi) 

尼心切，音寧 ni tâm thiết, âm ninh (CTT, KH)...v.v...  

Giọng BK bây giờ là nán so với giọng Quảng Đông naam4 laam4 naam2 naa1 laam2 naa4 

laa4 laa1 lam4 và các giọng Mân Nam 客家话: [宝安腔] lam2 [梅县腔] nam2 [陆丰腔] 

nam3 [客英字典] nam2 [东莞腔] lam2 [客语拼音字汇] nam2 [海陆丰腔] nam2 

[台湾四县腔] nam2 [沙头角腔] lam2 潮州话：nam5 (nâm) 

澄海」nang5「潮州、饶平」lam5, giọng Mân Nam/Đài Loan lam5, tiếng Nhật nan dan và 

tiếng Hàn nam. 

Các biến âm trong tiếng TQ của nam đáng chú ý là nán (theo pinyin giọng BK, phụ âm cuối 

m > n), nā (mất phụ âm cuối -m) và lam5 (giọng Triều Châu, lẫn lộn n và l: nam ~ lam).  

Dựa vào phiên thiết và các phương ngữ, một dạng âm cổ phục nguyên của nam là *nəm 

(đọc giống như âm nôm tiếng Việt). Như vậy là nguyên âm a (của nam) có độ mở miệng 

lớn/không tròn môi có âm cổ hơn là nguyên âm sau/tròn môi ə hay ô/ơ/u (nôm, nơm ...). Như 

vậy nôm > nam, nhưng cũng có thể nôm > nồm (cùng âm điệu) so với các tương ứng nan > 

nàn, man (vạn) > vàn, can ~ càn (kiền)... và khan (khàn - đồng đại) …v.v… 

2.2 Nơm bắt cá  

                                                           
11

 Học giả Gustave Hue (1937, sđd) giải thích gió vàng là vent d'automne/P (gió mùa thu/NCT). 
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Vết tích của âm cổ *nəm của nam còn thấy trong danh từ nơm (có nơi ghi là nôm), là dụng 

cụ bắt cá từ phương Nam. Nơm viết bằng bộ võng hợp với chữ Nam 罱 hiện diện trong vốn 

từ Hán cổ, là loại chữ hiếm vì không thích hợp với văn hóa ngôn ngữ của Hán tộc. Danh từ 

nơm đã có mặt từ thời Ngọc Thiên 玉篇 (năm 543 SCN), đọc là nữ cảm thiết/nãi cảm thiết/nô 

cảm thiết
12

 (女感切, 乃感切, 奴感切). Chữ Nôm giai đoạn đầu kí âm và dùng chữ nam 南  

 

Đường thuyên úp cá hiệu rằng cái nơm 丐南 

(Chỉ Nam Ngọc Âm Giải Nghĩa, Mục Tát Võng) 

 

Chữ Nôm sau này thêm bộ trúc
13

 cho rõ nghĩa hơn 

 

箔䈒 bạc nơm 

筌䈒 thuyên nơm (Ngũ Thiên Tự - trang 80, 82, 90) 

... 

筌䈒 thuyên nơm (Tam Thiên Tự - trang 16) 

 

 

 

                                                           
12

 Cách đọc phiên thiết của NT cho thấy âm *nəm  罱 có thanh điệu là thượng thanh. Khi xem khoảng 14 chữ 

Hán dùng nam 南 làm thành phần hài thanh thì có 7 trường hợp bình thanh (cũng như nam, nôm) hay là khoảng 

50%. Để ý là thanh điệu của một từ có thể thay đổi khi thời gian hiện diện trong ngôn ngữ của từ này đã rất lâu 

như 墓 mộ, mồ, mã so với mô; 繼 kế kề ké kè ghẻ ghé ghè, 共 cùng cũng củng cộng cung, 研 nghiên nghiến 

nghiền nghiện nghiễn nghiện ...v.v... 
13

 䈒 lại có nghĩa là trúc non (弱竹也 nhược trúc dã) vào thời Quảng Vận, nghĩa nguyên thủy thời Ngọc Thiên 

(夾魚具 giáp ngư cụ) đã mất dần đi! Không những thế, cách đọc chữ 䈒 cũng thay đổi và trở thành 魯敢切 lỗ 

cảm thiết (QV) và cũng là cách đọc chuẩn. Điều này cho thấy hiện tượng lẫn lộn n-l đã có hàng ngàn năm trước 

trong văn bản mà ta có thể đọc được. 
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Hình ảnh xưa đi ‘nơm’ ở Đông Kinh (Tonkin) - trích từ chùm ảnh xưa về các nghề mưu sinh 

ở Đàng Ngoài (Tonkin) trích từ trang http://www.indochine-souvenir.com/metiers/  
 
 

VBL trang 569 

Cái nơm là một loại thúng bắt cá, cũng như dủi (nhủi) theo VBL. 

 

2.3 Nắm và núm 
Từ cách dùng chữ nam 南 để kí âm như trên mà ta có thể thấy cấu trúc chữ hiếm *nớm/nắm 

揇 : hiện diện ít nhất vào thời Ngọc Thiên (NT) và là loại chữ ít dùng (tha hóa) vì không thích 

hợp với văn hóa ngôn ngữ của Hán tộc. Chữ 揇 có các cách đọc như sau 

 

奴感切 nô cảm thiết 搦也 nạch dã (NT, ĐV, QV, TTTH) 

乃感切 nãi cảm thiết (TV, LT, TVi) 

 

Chữ 揇 đọc là *nớm/nắm nghĩa là nắm lấy (tiếng Việt còn dùng dạng cổ hơn là núm lấy) - 

một dạng ngạc cứng hóa là nhắm (Việt Bồ La/1651). Các dạng nắm núm nuốm - lúm (má 

lúm đồng tiền) và nhóm (nhúm), tóm (túm) so với chòm (chùm, xóm - chòm còn là một đơn 

vị mường nhỏ/một xóm sđd), lờm (lùm) cho thấy khả năng nguồn gốc phương Nam (tiếng 

Việt cổ) của nắm/núm. Do đó chữ 揇 có thể là ký âm của *nớm (núm)/nắm của tiếng Việt 

nhập vào và làm vốn từ Hán (cổ) trở nên rất phong phú, cùng với chữ *nơm 罱. 

Tiếng Mường Bi
14

 nẳm là nắm (nẳm thay ~ nắm tay, nắm tao ~ chuôi dao, cán dao) nhưng 

cũng còn một dạng là nủnh cũng có nghĩa là nắm: Ói nưa ho nủnh cơm cho mà ăn (lát nữa tôi 

nắm cơm cho mà ăn). Tóm lại, ta có cơ sở rất vững chắc để phục nguyên âm cổ
15

 của nam là 

*nəm (đọc gần như nôm tiếng Việt bây giờ) với nguyên âm a từng là nguyên âm sau với độ 

mở miệng lớn vừa và tròn môi. 

3. Nam đọc là nôm trong 字喃 chữ Nôm 

Phần trên cho thấy tại sao nồm trong gió nồm lại kí âm bằng chữ nam 南  

 

Lạy trời cho cả gió nồm 𩙌南 

Cho kẹo tôi chảy cho mồm tôi xơi (Lý Hạng 18b) 

 

Nhưng nồm cũng có lúc kí âm bằng bộ phong hợp với chữ nam, hay bộ vũ hợp với chữ nam 

𩄑, bộ nữ hợp với chữ nam. Còn chữ Nôm 字喃, tại sao lại đọc là nôm từ Nam ra Bắc, từ 

Thừa Thiên đến Rạch Giá.... Đây cũng là giọng Quảng Ngãi/Quảng Nam khi phát âm làm 

thành lồm, Nam thành Nôm ... Không những thế, thời vua Trần Nhân Tôn (khi chữ Nôm khởi 

                                                           
14

 Trích từ cuốn "Từ điển Mường Việt" Nguyễn Văn Khang (chủ biên), Bùi Chỉ, Hoàng Văn Hành - NXB Văn 

Hóa Dân Tộc (Hà Nội, 2002). 
15

 Các dạng âm cổ phục nguyên của chữ Nam 南 theo các học giả tiền bối không hoàn toàn thống nhất, như theo 

Karlgren là nu:m, Lí Phương Quế/Chu Pháp Cao: nəm, Vương Lực: niuəm, Baxter: nom, Trịnh Trương 

Thượng Phương: nu:m, Phan Ngộ Vân: noom, Schuessler/Đổng Đồng Hòa: nə̂m… 

http://www.indochine-souvenir.com/metiers/
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sắc như qua Cư Trần Lạc Đạo phú ...) được Chế Mân nhượng cho Châu Ô và Châu Rí thuộc 

địa bàn Quảng Nam: cũng là khi người Việt định cư ở các khu này (trong tiến trình Nam 

Tiến). Nên nhớ rằng là vào thời VBL, kẻ Quảng chỉ dân cư hay một khu vực rất lớn (đúng 

theo nghĩa của quảng 廣) hay là Đàng Trong đối lập với Đàng Ngoài - xem định nghĩa của 

VBL trang 622. Một điểm đáng chú ý ở đây là Đàng Ngoài có khi được gọi là An Nam so với 

Đàng Trong là Quảng Nam theo các tài liệu sử nhà Thanh
16

. Điều này cũng dễ hiểu vì những 

đợt di cư về phương Nam để tạo lập đời sống mới ổn định hơn. Chính những cư dân ở vùng 

địa đầu này, hay cách xa thủ đô Đông Kinh (Đàng Ngoài) nhất, đã bảo lưu một số vết tích âm 

cổ Việt, dĩ nhiên trong đó có âm nôm thay vì đọc là nam.  

VBL trang 568 ghi hai mục nôm và nói nôm, đây là cách đọc cổ nhất của chữ 喃 - không có 

tự điển VBL (1651) thì tìm hiểu cách đọc cổ của chữ
17

 喃 cực kì khó khăn. Trích từ bản dịch 

ra tiếng Việt của VBL (sđd) "Nôm: chữ mà người An Nam quen dùng để viết phương ngữ 

thông dụng, họ dùng thứ chữ đó để viết thư từ thông thường và người Trung Hoa không hiểu 

được" - xem hình chụp bên dưới: 

 

  VBL trang 568 
 

VBL trang 622 
 

Do đó, ta có thể nói cách đọc chữ Nôm (thay vì chữ Nam) là một dấu ấn thời-không-

gian (time-space impression) của ngôn ngữ: thời gian là khi chữ Nôm khởi sắc và cho ra 

các tác phẩm giá trị (cần thiết cho một nhà nước và văn học độc lập cũng như truyền thông ở 

                                                           
16

 td. bài viết "TRẬN KỶ DẬU TỪ TÀI LIỆU GỐC CỦA NHÀ THANH" của tác giả Nguyễn Duy Chính. 
17

 Một điểm đáng chú ý là trong mục chữ (VBL trang 116) thì ghi là "chữ viết Trung Hoa", phần nào cho thấy 

tâm lí LM de Rhodes/cộng sự viên không xem chữ Nôm là quan trọng so với chữ Hán! Ý kiến này còn thể hiện 

trong PGTN trang 104 "Lộn lạo tiếng nói đoạn thì mới ra nước Đại Minh, mà Annam thì chịu đạo bởi nước 

ấy"…v.v… Tâm lí này khác với LM Maiorica trong quá trình truyền đạo (khai thác chữ Nôm). 
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biên giới phía Nam) hay là vào khoảng thế kỷ XII, XIII; không gian là địa bàn tỉnh Quảng 

Nam (< nước Quảng
18

, kẻ Quảng) nơi mà phương ngữ vẫn còn đọc Nam là Nôm. 

Một thí dụ về dấu ấn thời-không-gian trong ngôn ngữ gần đây hơn là cách dùng cụm 

danh từ cao bồi. Gốc từ tiếng Mỹ cowboy chỉ người chăm nom trâu bò trong nông trại, không 

có ý nghĩa tiêu cực như trong tiếng Việt hiện đại. Cow là con bò cái, boy là thanh niên hay 

con trai, cho nên cowboy
19

 có nghĩa là người chăn gia súc. Thời gian tiếng Việt dùng cao 

bồi là khoảng thập niên 1960 khi binh sĩ Mỹ ồ ạt vào Nam Việt Nam
20

 (<  quân lực đồng 

minh) và báo chí ở miền Nam VN bắt đầu đưa nhiều tin tức xã hội liên hệ cũng như cao bồi 

bắt đầu dùng với nghĩa tiêu cực. Không gian dĩ nhiên là thành phố Sài Gòn (Nam VN). 

 

Tóm lại, tự điển VBL đã cho thấy cách dùng gió may, gió bấc (bớc, bắc), gió giung; đặc biệt 

là gió nam và gió nồm có nghĩa khác nhau, cũng như cách dùng của dân địa phương hiện 

đang ở ven biển Nghĩa An (Nguyễn Đăng Vũ, sđd) chứ không phải đồng nghĩa như một số 

sách vở đã đề nghị - tuy nam và nồm (nờm) có cùng một gốc (ngữ căn). Ngoài ra, âm cổ của 

nam còn được bảo lưu qua cách gọi chữ Nôm, một di sản vô giá của tiền nhân trong quá trình 

duy trì ngôn ngữ văn hóa của nước nhà, không khéo thì bị đồng hóa với TQ. Thêm vào chiều 

dài của thời gian (lịch đại) là chiều dài của nước Việt Nam trong quá trình mở rộng bờ cõi: 

nôm ghi lại vùng không gian của tiền nhân khi di cư và ổn định đời sống ở kẻ Quảng. Các 

giọng Quảng Nam/Quảng Ngãi vẫn còn bảo lưu cách đọc cổ của nam là nôm (đồng đại). Do 

đó, cách đọc nôm trong chữ nôm có thể coi như là một dấu ấn thời-không-gian của ngôn ngữ 

vậy. Nếu một phương ngữ như giọng Quảng khó có thể dùng làm "chuẩn
21

" được trong lịch 

sử hình thành tiếng Việt của cả nước, thì cách dùng chữ Nôm và gió nồm đã hóa thạch 

cách đọc này trong văn hóa dân tộc mà ít người nhận ra. 

 

4. Tài liệu tham khảo chính 

1) Pigneau de Béhaine (1772/1773) - Bá Đa Lộc Bỉ Nhu "Dictionarium Annamitico-Latinum" 

Dịch và giới thiệu bởi Nguyễn Khắc Xuyên, NXB Trẻ (Thành Phố HCM - 1999). 

      (1774/Quảng Đông  Địa phận Đàng Trong tái bản năm 1837) 

"Thánh Giáo Yếu Lý Quốc Ngữ" 聖教要理國語 viết bằng chữ Nôm theo dạng Hỏi-Thưa. Y 

Doãn Ninh/Lê Bảo Tịnh phiên âm và chú giải, La Vang Tùng Thư xuất bản (Mỹ). 

2) Lê Văn Chương (2017) "Làng Huế nói giọng Quảng Ngãi" đăng trên mạng Quảng Ngãi 
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Phụ Trương 
 

Tên gọi 16 hướng vào TK 17 bằng tiếng Anh và La Tinh 
Tên riêng gọi 16 hướng gió trích từ cuốn “A Copious Dictionary in Three Parts” Latin-English (1664 - tái bản 
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https://books.google.com.au/books?id=_n1FAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Francis+Goul

dman%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwii06mZhabnAhXLXCsKHWb9AHwQuwUITTAF#v=onepage&q&f

=false . So sánh các tên gọi La Tinh trong bảng liệt kê này với các tên gọi gió thời LM de Rodes và 

Béhaine/Taberd cho ra nhiều kết quả thú vị. Tiếng Việt vào TK 17 không có nhiều danh từ gọi gió dựa vào 4 

phương chính và tên riêng (điển tích Hi Lạp/La Mã) như thế - nhu cầu cần thiết cho hàng hải. 
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