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1/ 
Hi(n chúng ta có 2 lo!i v&n b)n Nôm: lo!i *ã *"+c kh,c in m#c b)n và lo!i *ang gi- . d!ng sao 
chép b/ng tay. Trong bài này chúng tôi xin nói v0 lo!i *1u vì nhi0u cu#c tranh lu2n hi(n nay 
(nh" v0 Truy%n Ki&u, v0 Chinh ph' ngâm, v0 Hoa Tiên, v.v.) *ang liên quan *3n lo!i v&n b)n 
này. 
 
2/ 
Trong các v&n b)n *ã *"+c kh,c g4 có nhi0u *i5m chúng ta ch"a hi5u *"+c th6c rõ: 
 

— nh" vì sao th7nh tho)ng gi-a v&n b)n có th5 g8p nh-ng ô tr,ng, nh" . các câu 960 [xem 
Hình 1], 1510, 1532, 2523 b)n Duy Minh Th$ (DMT/1872)1 hay nh-ng ô *en nh" . các 
câu 1656, 1682, 2738, 2740, 2744 [xem Hình 2] b)n Li9u V&n '":ng (LV'/1871)2? 

 
— hay vì sao có nh-ng ch-, nh-ng câu, nh-ng di(n tích liên quan *3n nhi0u câu mà l!i có t6 

d!ng h;i l<n h;n và h;i tách r:i kh=i xung quanh? Vài ví d> rút t? r@t nhi0u tr":ng h+p 
cAa LV': nh" ch- GIB cuCi câu 1148, 3 ch- CÀNG NÃO NHÂN . câu 34 [xem Hình 

3], c) câu 2922 hay c) di(n tích bao gDm 2 ch- cuCi các câu bát t? câu 106 *3n câu 120, 
v.v. 

 
V0 nh-ng tr":ng h+p trên *ây chúng tôi *0u có thE *"a ra nh-ng cách gi)i thích, nh": 
 

— Ô *5 tr,ng có lF là ô b$ h=ng, ph)i *>c b= nh"ng sau quên chêm vào; ô *en là ô ch"a 
kh,c, *5 l!i *5 suy tính, cân nh,c nh"ng sau cGng quên *i; 

— Tr":ng h+p có ch- kh,c in khác th":ng và h;i tách r:i kh=i xung quanh có lF b,t nguDn 
t? hai kh) n&ng: 
   *** kh) n&ng thH nh@t: *ó là nh-ng ch- m<i kh,c l!i chêm vào sau; 
   *** kh) n&ng thH hai: *ó là nh-ng ch- th+ m<i vào ngh0 kh,c thay cho th+ chính. 

 
Có *i0u nh-ng s6 gi)i thích nh" trên cGng ch7 m<i là nh-ng s6 *oán mò, không có gì l@y làm 
ch,c ch,n.  
 

                                                             
1 Nhâm thân niên tân thuyên [1872].  Tiên 'i0n L9 tham Nguy9n h1u so!n.  Kim Vân Ki&u tân truy%n.  

Vi(t 'ông: Ph2t tr@n Phúc l#c *!i nhai, Kim Ng%c Lâu phát *oái. 
2 T6 'Hc nh$ th2p tH niên tr%ng xuân tân san [1871].  Tiên 'i0n L9 tham Nguy9n h1u so!n.  Kim Vân 

Ki&u tân truy%n.  Li9u V&n '":ng tàng b)n.  



              
Hình 1. Trang 25b, Duy Minh Th$, 1872.3 Hình 2. Trang 115, Li9u V&n '":ng, 1871.4 

 

 
Hình 3. Trang 2, câu 34, Li9u V&n '":ng, 1871.5 

 

                                                             
3  Trang 159, T( li%u Truy%n Ki&u b)n Duy Minh Th*, do Nguy3n Tài CIn, Nxb '!i h%c QuCc gia Hà 

N#i. 2002. 
4 Trang 263, Truy%n Ki&u: B)n Nôm Li+u V#n ,(-ng 1871, do Nguy9n Qu)ng Tuân phiên âm & kh)o 

d$.  Nxb V&n h%c & Trung tâm Nghiên cHu QuCc h%c. 2002. 
5 Trang 34, Truy%n Ki&u: B)n Nôm Li+u V#n ,(-ng 1871, nh" trên. 



 
H;n n-a có nhi0u tr":ng h+p ngay *oán mò cGng không ph)i d9. Khi so sánh b)n in này v<i b)n 
in khác, tìm hi5u s6 di9n bi3n t? l1n in tr"<c *3n l1n in sau, chúng tôi *ã g8p nh-ng hi(n t"+ng 
nh": 
 

— Trong hai b)n Th$nh MJ '":ng6 cùng in m#t n&m 1879 c), sao l!i có nh-ng ch4 khác 
nhau? (so sánh NÉT NGÀY . câu 20, CKNG … CKNG … . câu 436, NGL TÌNH . câu 
1314 cAa b)n Hoàng Xuân Hãn v<i NÉT NGÀI. DM … DM …, TN TÌNH cAa b)n 
Nguy9n Kh,c B)o chOng h!n). 

— B)n LV' 18667 ch7 cách b)n 1871 n&m n&m nh"ng vì sao l!i có nhi0u h( ván chH không 
ph)i hai hay m#t? Chúng ta bi3t không ph)i ch7 có m#t h( ván kh,c vì không có m#t t: 
nào hoàn toàn giCng nhau gi-a LV'/1866 v<i LV'/1871.  Chúng ta l!i th@y trong b)n 
LV'/1871 rõ ràng có nh-ng t@m *ã mòn (nh" . các câu 913-960), nh-ng t@m có ch4 
h=ng ph)i kh,c chêm (nh" *ã dPn ví d> . trên), nh-ng t@m b$ sHt mQ (xem t: 51, . *1u 
các câu 2440, 2442, 2444, 2446, b)n 'ào Thái Tôn8), l!i có nh-ng t@m thu#c nh-ng l1n 
kh,c in theo nh-ng phong cách hoàn toàn khác nhau (so sánh 3 trang có các câu 409-432; 
các câu 3097-3120; các câu 3121-3144).  V2y có th5 *ã có m@y l1n in khác n-a  gi-a hai 
cái mCc 1866-1871 hay tr"<c c) cái mCc 1866? Chuy(n *ó r@t quan tr%ng *Ci v<i l$ch sE 
Truy%n Ki&u nh"ng chúng ta hi(n ch"a tr) l:i *"+c vì chúng ta ch"a bi3t m4i b# ván m<i 
th":ng dùng in *"+c bao nhiêu b)n thì b$ mòn? khi có ch- mòn quá có th5 thay ch- m<i 
*"+c không? thay b/ng nh-ng cách nào? vân vân. 

 
Rõ ràng muCn có nh-ng s6 gi)i thích có giá tr$ *5 thay cho nh-ng s6 ph=ng *oán thì c1n ph)i 
hi5u rõ kJ thu2t. Mà muCn hi5u kJ thu2t cAa ng":i x"a thì rõ ràng là ph)i tìm hi5u, h%c t2p *3n 
n;i *3n chCn. N3u ngành kh)o cR h%c *ã ph)i tìm cách thí nghi(m ch3 tác l!i các công c> b/ng 
*á, thí nghi(m dùng công c> *á *5 ch8t cây, *5 mR th$t thú r?ng,… thì ngành Hán Nôm cGng 
ph)i cE ng":i v0 các làng ngh0 truy0n thCng nh" Li9u Tràng *5  *i0u tra, h%c h=i các c> già, *5 
mua các lo!i d>ng c>, rDi *5 t6 mình *Hng ra t6 ti3n hành thE t2p kh,c ván, thE t2p in sách *5 rút 
kinh nghi(m. 
 
2/ 
Ch- Nôm là m#t n0n v&n t6 dùng *5 ghi ti3ng Vi(t, nh"ng nó ch"a bao gi: *"+c chuIn hóa, cC 
*$nh hóa . nhi0u b# t6 *i5n có giá tr$ nh" nh-ng b# t6 *i5n ti3ng Hán. H;n n-a t? th:i LS Tr1n 
*3n nay ti3ng Vi(t *ã có nhi0u thay *Ri. Và không ph)i ti3ng Vi(t vùng nào cGng giCng nh" 
vùng nào. Do *ó, nh2n *"+c m#t v&n b)n Nôm, muCn *%c *úng, tr"<c h3t c1n ph)i xác *$nh 
*"+c 2 *i5m: 
 

— 'ây là m#t v&n b)n biên t2p vào kho)ng th:i *!i nào? 
— Và *ây là m#t v&n b)n vi3t . vùng ph";ng ng- nào? 

 

                                                             
6 T6 'Hc kT mão m!nh *ông tân san [1879]. Tiên 'i0n L9 tham Nguy9n h1u so!n. Kim Vân Ki&u tân 

truy%n. Th$nh MU '":ng tàng b)n.  Hà N#i. 
7 T6 'Hc th2p cEu niên tr%ng xuân tân san [1866].  Tiên 'i0n L9 tham Nguy9n h1u so!n.  Kim Vân Ki&u 

tân truy%n.  Li9u V&n '":ng tàng b)n. 
8 'ào Thái Tôn. 2006. Nghiên c.u v#n b)n Truy%n Ki&u—B)n Li+u V#n ,(-ng 1871.  Nxb Khoa h%c 

Xã h#i. 



'5 dPn chHng cho *i5m *1u, tr"<c h3t xin nói thêm, tuy trong n"<c, ngoài n"<c *ã nghiên cHu 
nhi0u, v0 m#t b)n Nôm quen thu#c: b)n phiên Nôm cAa b# Kinh PHVT THUYWT 'XI BÁO 
PHL MYU ÂN TRZNG KINH. B)n *ó do Tr$nh Quán kh,c in th3 k7 18, nh"ng in d6a trên m#t 
b)n th3 k7 15, *1u *:i Lê: chHng c< là . trang 6/a *ã có m#t ch- L[I [)nh , !trên!" ] k$ 
huS hoàn toàn theo lCi gia d!ng *i5n hình cAa tri0u *!i này. Nh"ng lCi thay hai sR *Hng b/ng ch- 
'ao vPn nhi0u g@p *ôi: ["#!]!. trang 25/a và ["$!] 41/b. Còn hi(n t"+ng quên k$ huS L[I l!i 
càng nhi0u h;n n-a: [%]!1 l1n . ba trang 6/a, 25/b, 41/b, 1 l1n . trang 44/a và 2 l1n . trang 45/a!  
 
Nh"ng c&n cH nhi0u m8t, b)n in *1u Lê này còn mang *2m nét cAa m#t b)n gCc x"a h;n n-a, 
biên t2p vào kho)ng d"<i *:i Tr1n. Vì ít nh@t còn có 4 v3t tích k$ huS làm chHng c<: 
 
— Tuy . dòng 2 trang 22/b có ch- TR\N vPn kh,c bình th":ng [&], nh"ng ngay . dòng 5 
trang 42/b và . dòng 4 trang 43/a, có 2 l1n ch- TR\N [!] tên c) dòng h% *ã nh@t lu2t kh,c in 
theo m#t lCi t6 d!ng r@t ít phR bi3n, bao gDm m#t ch- 'ÔNG ['] bên trái và m#t b# TRUY [!] 
bên ph)i (tên b# ghi theo t6 *i5n Tr1n V&n Ki(m9). Chúng tôi không nghJ r/ng *ây là vi(c th6c 
hi(n l(nh k$ huS ch- TR\N do nhà Lê *"a ra: vì theo l(nh *:i Lê, TR\N ph)i *Ri thành 
TRÌNH!  M *ây TR\N vPn là TR\N, nh"ng vi3t v<i lCi ch- né tránh *5 ít ai bi3t *3n, nghJa là 
*5 t= lòng kiêng huS m#t cách r@t kính cIn. 
 
— Theo Ti3n sJ Ngô 'Hc Th%10, các ch- nh" KI]N [(] (nh" trong KI]N KHÔN), HÂM [)] 
(nh" trong HÂM M^), ANH [*] (nh" trong ANH HÙNG) … cGng *0u là ch- tri0u Tr1n b,t 
ph)i k$ huS. 
 
Nh"ng ch- ANH này . ch- Nôm x"a nay th":ng l!i có th5 dùng *5 ghi ch- ANH nh"  trong 
ANH EM: chOng h!n x"a thì xin xem ANH TAM . bài th; sC 174 cAa Nguy9n Trãi, ANH ANH 
CHÚ CHÚ . bài th; sC 80 cAa Nguy9n B7nh Khiêm, g1n sau này thì xin xem 4 câu 57, 838, 
1596, 1643 . Hoa Tiên kí, b)n AB-269, cGng nh" 2 câu 832, 2538 b)n Hoa Tiên nhu/n 

chính/1875, ho8c *o!n thH 33 trong Thu d0 l1 hoài ngâm cAa 'inh Nh2t Th2n (trong  b)n chép 
tay dòng h% t8ng Nguy9n Tài Ch@t, cGng nh" trong b)n in n&m 1802 *:i Thành Thái)… Th3 
nh"ng trong b)n Kinh Ph2t này, c) 5 l1n ch- ANH (trong ANH TAM) l!i *0u nh@t lu2t né tránh 
cách vi3t *ó, *5 chuy5n sang vi3t thành ch- ANH (trong DLC ANH), v<i d!ng vi3t thu g%n trên 
là ch- Á vi3t t,t [!], d"<i là ch- N_ [+] (Xin xem )nh dòng 3 [ ], dòng 5 [ ] trang 18/b; 
dòng 4 trang 20/b [ ]; dòng 3 trang 22/a [ ]; dòng 3 trang 42/a [ ]).  M#t s6 né tránh r@t có 
S thHc, r@t tri(t *5 nh" v2y, rõ ràng *ó là nh-ng v3t tích cAa m#t th:i kì k$ huS. 
 
Nh"ng không ph)i k$ huS theo l(nh n&m 1443! ':i Lê, ANH [*] là m#t ch- huS không quan 
tr%ng b/ng 3 ch- L[I [%,, TR\N [&], HZC [-] *ã *"+c ban bC trong l(nh 1428 tr"<c *ó. 
Ch- L[I *ã 6 l1n quên k$ huS, ch- TR\N *ã 3 l1n không *Ri thành TRÌNH; ch- HZC cGng 2 
l1n ([-] . trang 18/a và trang 20/b) không né tránh theo l(nh *:i Lê thì lF nào ch- ANH l!i *i 
ng"+c hOn th3. Theo S chúng tôi, v3t tích  k$ huS cAa ch- ANH . *ây là v3t tích k$ huS cAa m#t 
ch- ANH *:i Tr1n. 

                                                             
9 L.m. An-tôn Tr1n V&n Ki(m.  2004. Giúp 2"c Nôm và Hán Vi%t.  Nxb 'à N`ng & H#i B)o tDn Di s)n 

ch- Nôm. 
10 Ngô 'Hc Th%. 1997. Nghiên c.u ch1 hu3 Vi%t Nam qua các tri&u 20i. Nxb V&n hoá. 



 
— Ch- HÂM [)] có th5 dùng *5 ghi Nôm HaM hay HÔM. HaM, HÔM thì không ph!m huS 
v0 âm: có lF vì nh" v2y, lúc *1u chúng vPn kh,c in bình th":ng, HaM . dòng 5 trang 5/b và 
HÔM . dòng 3 trang 9/a [)nh ]. Nh"ng l! m#t *i0u là cGng trong dòng 3 trang 9/a này, . hai 
ch- HÔM DAO li0n ngay sau *ó, ch- HÂM l!i không vi3t bình th":ng nh" tr"<c n-a, mà *Ri 
hOn thành m#t d!ng g1n nh" «b@t thành t6» [)nh ]: ch,c ng":i biên t2p v&n b)n b4ng s6c nh< 
*3n l( ph)i k$ huS c) t6 d!ng ch- HÂM n-a nên m<i lâm th:i t!o ra d!ng né tránh nh" v2y. Và 
qu) *3n trang 15/b, trong HÔM MAI, ch- HÂM l!i k$ huS [)nh ]: thay b# KHIWM [.] b/ng 
m#t kí hi(u trông nEa nh" ch- KHIWM, nEa nh" ch- PHU [/]! 
 
— Ch-  KI]N cGng 3 l1n không còn l"u l!i v3t tích k$ huS khi *%c CAN [(]: . dòng 1, dòng 2 
trang 14/a và . dòng 3 trang 41/b. Nh"ng v0 m8t t6 d!ng, vPn may m,n còn l!i cách vi3t *ã thay 
ch- KHbT [0] . bên ph)i b/ng m#t nét sR *Hng d"<i có *á móc lên [1], nh" . dòng 4 trang 
11/b, . dòng 1 trang 18/a và . dòng 2 trang 34/b ! Theo T.s. Ngô 'Hc Th% thì *ó ch7 là cách k$ 
huS ch- CAN//KI]N b/ng m#t bi3n th5 hi3m g8p nh"ng vPn *%c CAN//KI]N, cách k$ huS *ó có 
khi *ã nh1m thành ch- YWT [2]! Nh"ng trong b# kinh này, ngay ch7 . dòng 1 trang 14/a *ã 2 
l1n dùng ch- YWT *5 ghi ÁT//cdT tHc là ghi m#t n#i dung hoàn toàn ng"+c l!i v<i cái nghJa 
“khô ráo” cAa ch- CAN, nên không th5 có s6 nh1m lPn *ó. 
 
3/ 
V0 m8t ngôn ng-, b)n kinh biên t2p *:i Tr1n này cho chúng ta th@y m#t tr!ng thái ti3ng Vi(t cR, 
r@t khác ngày nay: 
 
— ch7 trong vài m";i trang Nôm mà hai nhà nghiên cHu Hoàng Th$ Ng%11 và Masaaki Shimizu12 
*ã phát hi(n trên 70 tr":ng h+p nay là t? *;n ti3t nh"ng trong b)n Kinh còn ghi theo d!ng song 
ti3t hay d!ng có tR h+p ph> âm . *1u! Ngoài ra l!i còn nhi3u nét cR khác n-a! K3t qu) là ti3ng 
gCc Hán mà có khi còn gi- *"+c cách *%c cR nghe g1n nh" còn l"u l!i t? nh-ng th3 k7 4-5; ti3ng 
Nôm thu1n Vi(t mà có khi *%c nghe g1n nh" ti3ng R>c! Xin so sánh: 
 

Ti)ng Vi*t hi*n +,i Cách ghi Nôm +-i Tr.n D,ng +/i chi)u 

TH\Y Xá l!i [34] s; r;i 
(thanh mPu cAa Sc x"a có tR h+p 
SR, v2n mPu cAa Sc *3n th3 k7 4-5 
còn g1n nh" eI) 

'Á La *) ["5] La ta (ti3ng RLC) 
Là *á [6#] (Nguy9n Trãi) 

 

                                                             
11 Hoàng Th$ Ng%. 1999. Ch1 Nôm và ti!ng Vi%t qua b)n gi)i âm Ph!t thuy"t #$i báo ph% m&u ân tr'ng 

kinh.  Nxb Khoa h%c Xã h#i. Hà N#i. 
12 漢文=字喃文対訳『佛説大報父母恩重経』に見る字喃について [On the chu Nom characters 

contained in Sino-Vietnamese text of «Phat thuyet dai bao phu mau an trong kinh»] cAa 789:;
Shimuzu Masaaki, Nhân gian Hoàn c)nh nghiên cHu khoa, '!i h%c Kyoto, trong "# $%& Nhân 

gian - Hoàn c)nh h"c, quy5n 5, trang 83-104, 1996. 



— Cho nên ph1n Nôm b)n kinh này vô cùng khó *%c. Nhi0u tr":ng h+p hi(n nay chúng ta vPn 
ch"a có *"+c m#t cách *%c nh@t trí vì chúng ta còn thi3u hOn m#t s6 hi5u bi3t th6c s6 ch,c ch,n 
v0 ti3ng Vi(t cR giai *o!n này. 
 
4/ 
DPn chHng v0 cách ghi Nôm theo ti3ng *$a ph";ng có khá nhi0u, nh"ng chúng tôi ch7 xin dPn 
m#t tr":ng h+p ghi theo cách phát âm *$a ph";ng, và m#t tr":ng h+p dùng theo t6 d!ng *$a 
ph";ng: 
 
— Trong Truy%n Ki&u có 2 ch- KHfNG KHgNH. 'ó là m#t t? phR thông . Nam B# m%i ng":i 
cGng *0u ch@p nh2n c). KhR n4i, trong ti3ng nói dân dã vùng này, v1n INH l!i th":ng di9n bi3n 
thành IÊNG//IÊN nh" . CÁI KÍNH > CÁI KIWNG; rDi IÊN l!i hòa nh2p cùng UYÊN, nh" NÓI 
CHUYhN > NÓI CHIhN ! Thành thE cuCi cùng, . câu 1734, b)n DMT/1872, KHfNG KHgNH 
*ã in thành KHfNG KHUYiN [<=] ! 
 
— M mi0n B,c, ch- NÍN th":ng vi3t v<i d!ng ["] KHjU+NNN: r@t h+p lí vì thanh phù v1n 
AN có th5 *%c thành IÊN, IN, và nghJa phù KHjU cGng r@t phù h+p. Nh"ng vào Nam B# cách 
vi3t *ó l!i *%c THkN nh" trong câu 787 b)n Duy Minh Th$ (DMT/1872): 
 
                                    Ng2p ng?ng THkN l>c e hDng  
 
B)ng tra ch1 Nôm mi&n Nam cAa VG V&n Kính13 cGng ch@p nh2n nh" v2y. Và ch@p nh2n là có lí: 
trong mi0n Nam, ch- này *"+c coi là m#t ch- h#i S gDm 2 nghJa phù: NNN [>] . ti3ng Hán 
vCn có nghJa là “*= m8t, x@u hR”, còn KHjU thì mô t) thái *# thln thùng khi nói n&ng ! 
 
Rõ ràng khi g8p nh-ng b)n Nôm cAa các *$a ph";ng c1n ph)i r@t c)nh giác khi *%c, nh@t là 
nh-ng tr":ng h+p r,c rCi nh" v?a nêu trên. 
 
5/ 
CuCi cùng cGng c1n nói thêm m#t th6c t3: các b)n Nôm th":ng khó *%c h;n các b)n Hán. 
Vì nhi0u lF: 
 
— Các nhà Nho th":ng ch7 h%c ch- Hán chH không h%c ch- Nôm: khi vi3t v&n b)n Nôm, ngoài 
nh-ng ch- Nôm quen thu#c do thông d>ng, l,m khi h% g8p nh-ng tr":ng h+p không nghJ ngay 
ra *"+c nên vi3t th3 nào? Th3 là h% *ành ph)i t6 S sáng t!o ra nh-ng t6 d!ng ch"a ai t?ng g8p.  
B)n DMT hi(n *ang l"u l!i cho chúng ta nh-ng sáng t!o nh" v2y cAa c> Nguy9n Du: nh" vi3t 
KHOA *5 ghi THUA [!] . câu 22, vi3t NGÀY *5 ghi NGAY ["] . câu 229 chOng h!n. 
 
— Các c> 'D *"+c thuê chép và các anh th+ *"+c thuê kh,c m#c b)n nhi0u khi cGng góp ph1n 
làm cho b)n Nôm thêm r,c rCi: do không hi5u nguyên b)n hay do s; su@t, có khi h% thay nguyên 
v&n b/ng nh-ng cách ghi có khi m@t nghJa, có khi m@t v1n th2m chí có khi koàn toàn không nh2n 
di(n *"+c.  ChHng c< là ch- eN . câu 2489 cAa c> Nguy9n Du [$"#] (=SfNG+bN) *ã b$ 
ng":i sao b)n gCc Lâm No! Phu14 chép nh1m thành ch- TRONG [%] (=LONG+TRUNG), ch- 

                                                             
13 VG V&n Kính, B)ng tra ch1 Nôm mi&n Nam, H#i Ngôn ng- h%c Thành phC HD Chí Minh. 1994. P. 56. 
14 Theo b)n Truy%n Ki&u: Ch1 Nôm và kh)o d* cAa Nguy9n Bá Tri(u, in t!i Vietnam Printing, Canada. 



NGAY (vi3t NGÀY theo âm Ngh( TJnh) ["] . câu 229 b$ b)n gCc LV' *Ri thành m#t ch- 

BUmI [&] sai ng- pháp, ch- SnM [)nh ] (SÁM vi3t t,t+d@u cá nháy)15 . câu 2128 *ã b$ th+ 
kh,c b)n DMT/1879 kh,c thành ['] TÂM+NÃI v<i m#t thanh phù [?] NÃI c6c kì vô lí,… 
 
— Th2m chí  nh-ng nhà biên t2p có trình *# mà ngay có khi, vì chA quan, cGng làm cho b)n 
Nôm thêm sai l1m. Ti3t thanh minh, . hai câu 97, 98, c> Nguy9n Du *ã d6ng nên m#t bHc tranh 
tuy(t v:i: 
 
  M#t vùng c= áy bóng tà  
 Gió hiu hiu thRi m#t và NGZN LAU 
 
Th3 nh"ng hai b)n Ki0u Oánh M2u16 và VNB-6017 vPn ch"a b/ng lòng: h% thay NGZN LAU     
[#$] b/ng BÔNG LAU [#$], t".ng *5 cho hay h;n, *lp h;n, nhl nhàng h;n. Nh"ng h% *ã 
sai l1m: loài lau lách, ch7 *3n mùa thu m<i có th5 có hoa ! 
 
— CuCi cGng cGng ph)i nói *3n m#t nhân tC *Q ra r@t nhi0u cái d., cái khó cho các v&n b)n 
Nôm: *ó là các l(nh b,t k$ huS cAa Tri0u *ình. THIWP LAN 'ÌNH [@AB] mà b,t ph)i *Ri 
thành THIWP HceNG 'ÌNH [@CB], hay CNI NHVM NAM BÌNH [DEFG] mà b,t ph)i 
*Ri thành CNI 'IhU NAM BÌNH [DHFG] (nh" trong Lâm No! Phu) thì còn có gì t( h!i h;n! 
 
6/ 
Qua m#t sC *i5m v?a g+i S nh" trên, rõ ràng muCn gi)i quy3t tCt các khó kh&n hi(n th@y trong 
các v&n b)n Nôm, thì chúng ta c1n ph)i có m#t s6 n4 l6c r@t l<n, mà tr"<c h3t là c1n ph)i g,ng 
n4 l6c ti3p thu cho h3t, Hng d>ng cho h3t *"+c các kinh nghi(m và các thành t6u hi(n *!i cAa 
m#t sC ngành khoa h%c anh em khác, tuy *#c l2p v<i ngành Hán Nôm, nh"ng r@t có kh) n&ng soi 
sáng cho n0n v&n t6 thu#c lo!i hình r,c rCi này: kinh nghi(m và thành t6u cAa các ngành v&n b)n 
h%c, k$ huS h%c, cR âm  h%c, ng- v&n h%c, thi pháp h%c, v.v. 
 
 

! 

                                                             
15 ChuIn Unicode có hai d!ng phDn th5: s4m [( I] và m#t vi3t t,t [J]. 
16 Thành Thái nhâm d1n trung thu v%ng. Giá s;n Ki0u Oánh M2u chú thích.  Nam: Th3 T":ng Nguy9n 

Ph";ng, Th3 HA VG Quang, Th3 Di9m Á Ng%c, ph>ng ki5m, ph>ng *#c. ,o0n tr(-ng tân thanh. Hàn 
lâm ki5m th)o Ngô Thúc D> th".  Hà N#i. 

17 Kim Vân Ki&u truy%n. M@t niên *!i. 


