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T�NG THU�T TÌNH HÌNH NGHIÊN C�U DI�N BI�N CH� NÔM 

Tr�n Tr�ng D��ng 
 

 
Có ba v�n �	 quan tr
ng ���c các h
c gi quan tâm v	 ch� Nôm, �ó là v�n �	 ngu�n 

g�c, c�u trúc và di�n bi�n ch� Nôm trong su�t th�i gian t�n t�i c�a th� v�n t� này. Khai m� và 
�i sâu v	 c ba v�n �	 là �ào Duy Anh. K� t� cu�n chuyên lu�n ��u tiên v	 ch� Nôm (1975) 
c�a giáo s� �ào ��n nay, vi�c nghiên c�u di�n bi�n c�u trúc ch� Nôm �ã có m t s� thành t�u 
kh quan, ch� y�u ���c ti�n hành theo 5 xu h�!ng chính nh� sau: 1.Nghiên c�u di�n bi�n ch� 
Nôm qua ph�"ng th�c c�u t�o; 2.Nghiên c�u di�n bi�n hình th� và c�u trúc c�a t�ng mã ch� 
Nôm c# th�; 3.Nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm qua mô hình ng� âm; 4.Nghiên c�u di�n bi�n 
ch� Nôm theo ph�"ng pháp hình th�; 5. Nghiên c�u diên cách c�u trúc ch� Nôm theo c�p �  
câu. Bài vi�t nh$m m#c �ích t%ng thu�t các xu h�!ng nghiên c�u trên t� �ó phân tích các 
ph�"ng pháp ���c s& d#ng và nh�n �'nh các k�t qu, thành t�u �ã ��t ���c. 
1. Xu h��ng nghiên c�u di�n bi�n ch	 Nôm qua ph��ng th�c c
u t�o 

�� th�c hi�n ���c h�!ng nghiên c�u này, các h
c gi tr�!c tiên ti�n hành phân lo�i ch� 
Nôm theo các ph�"ng th�c c�u t�o; sau �ó th�ng kê s� ch� trong t�ng mô hình xu�t hi�n qua 
các giai �o�n �� cu�i cùng rút ra k�t lu�n v	 quy lu�t phát tri�n c�a ch� Nôm. Theo h�!ng này 
có �ào Duy Anh [1975:114-131], Lê V�n Quán [1981:135-184], Tr�n Xuân Ng
c Lan [1985: 
47-53], Nguy�n Quang H�ng [2006a], Tr�n Tr
ng D�"ng [2005: 31-51], Nguy�n Th' H��ng 
2005 [2005:61-66]. 
1.1. Nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm c�a �ào Duy Anh 

�ào Duy Anh là ng��i ��u tiên ti�n hành nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm. Tr�!c tiên, 
bài vi�t �i�m l�i mô hình phân lo�i c�u trúc ch� Nôm mà ông �ã ��a ra. Ông chia ch� Nôm 
làm ba lo�i: Lo�i 1: ch� h i ý, g�m 6 ch� tr�i , trùm , seo , sánh  , r�m  , m	y . 
Lo�i 2: ch� gi tá, trong �ó có n�m ti�u lo�i: lo�i 2.1. Lo�i gi tá th� nh�t (lo�i m��n hình, âm 
Ti	n Hán Vi�t, ngh(a) g�m (70 ch�) nh�: tu
i , mùa  … [1976:66-76]; lo�i 2.2. Lo�i gi 
tá th� hai (lo�i m��n hình, âm Hán Vi�t, ngh(a), nh�: v��ng  , ��o  … [76-77]; lo�i 2.3. 
Lo�i gi tá th� ba (m��n hình, âm HV, không m��n ngh(a), nh�: xanh  , tt  , …[77-78]; 
lo�i 2.4. lo�i gi tá th� t� (m��n hình, �
c ch�ch âm HV, không m��n ngh(a), nh�: bi�t   
…[78-82]; 2.5. Lo�i gi tá th� n�m (m��n hình, không m��n âm, m��n ngh(a), nh�: làm [82-
84].  Lo�i 3: ch� hình thanh, g�m hai ti�u lo�i: lo�i 3.1. B  + ch�, nh�: ch�y  , b�  …[85-
98]; lo�i 3.2. Ch� + ch�, nh�: ba , ch�t ,… [98-105]. B�!c th� hai là ch
n v�n bn ��i 
di�n cho m)i giai �o�n �� kho sát. Giai �o�n 1: v�n bia chùa Báo Ân ��i Lý và ba bài phú 
Nôm ��i Tr�n. Giai �o�n 2: Quc âm thi t�p, H�ng ��c quc âm thi t�p và Ch� nam ng�c âm 
gi�i ngh�a. Giai �o�n chuy�n ti�p: Truy�n k� m�n l�c gi�i âm. Giai �o�n th� 3: Hoa tiên ký và 
��i Nam quc s� di�n ca [115-116]. B�!c th� ba là ti�n hành th�ng kê s� ch� theo mô hình 
phân lo�i.  

K�t qu c# th� nh� sau: 
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 T�ng 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 
C� 1.482 ? 112 807 128 316 ? 357 
��c 736 v 13 156 34 93 V 70 
V�nh 612 5 60 225 63 113 V 176 
Qu�c 538 5 32 144 54 151 V 121 
Ch� v v v V v v V v 
Hoa 303 2 23 96 28 54 V 100 
��i 700 7 33 372 37 90 V 90+70 

* C� (C� tr�n l�c ��o), �*c (��c thú lâm tuy�n thành ��o ca), V'nh (V�nh hoa yên t� phú). 
Qu�c (Quc âm thi t�p), Ch+ (Ch� nam ng�c âm gi�i ngh�a), Hoa (Hoa tiên kí), ��i (��i nam quc s� 
di�n ca). 

Ông  nh�n xét: “�,c �i�m c�a giai �o�n th� nh�t là cách gi tá th� nh�t ���c dùng nhi	u 
h"n so v!i các ��i sau, do b�y gi� cách phát âm m t s� ch� Hán theo âm ��i tr�!c nhà ���ng 
hãy còn có nhi	u nh h��ng” [127]. �ây là m t nh�n xét có tính g�i m� cho m t s� v�n �	 c�n 
nghiên c�u: vào giai �o�n ��u, các ch� có âm Ti	n Hán Vi�t ���c s& d#ng nhi	u, v�y thì sau 
khi âm Ti	n Hán Vi�t gim d�n s� nh h��ng c�a nó ��i v!i ti�ng Vi�t thì v�n t� (ch� Nôm) 
s- có s� �i	u ch+nh nh� th� nào? C# �ào gii thích: “Trong giai �o�n th� hai, cách gi tá th� 
nh�t ���c dùng ít �i mà t+ l� dùng ch� gi tá th� t�, t�c dùng ch� Hán mà �
c ch�ch �i, t�ng 
lên… Sang giai �o�n th� ba thì t+ l� dùng cách gi tá th� nh�t l�i càng ít, vì lâu ngày ng��i ta 
quên nh h��ng c�a cách phát âm ch� Hán � các th�i x�a mà ph�n nhi	u ch+ bi�t âm Hán Vi�t 
thôi” [127]. . �ây, có �ôi �i	u c�n phi bi�n lu�n. Khi nói: giai �o�n th� hai, cách gi tá th� 
nh�t gim, cách gi tá th� t� t�ng lên thì có hai kh n�ng nh� sau. Kh n�ng th� nh�t là: các 
ch� thu c lo�i gi tá th� nh�t �ã bi�n m�t hoàn toàn, và các ch� thu c lo�i gi tá th� t� xu�t 
hi�n nhi	u h"n; t�c là s� t�ng hay gim c�a hai lo�i ch� này không có m�i liên quan m�t thi�t 
v!i nhau. Kh n�ng th� hai là: các ch� thu c lo�i gi tá th� nh�t �ã ���c chuy�n sang các lo�i 
ch� th� t�. Kh n�ng th� hai này khó có th� xy ra b�i, lo�i gi tá th� nh�t là m��n hình-�
c 
theo âm Ti	n HV-m��n ngh(a, còn lo�i gi tá th� t� là m��n hình- �
c ch�ch âm HV-không 
m��n ngh(a. Các ch� Nôm thu c lo�i 2.1 dùng �� ghi các t� g�c Hán ���c du nh�p vào ti�ng 
Vi�t t� tr�!c ��i ���ng; còn các ch� Nôm thu c lo�i 2.4 dùng �� ghi các t� thu�n Vi�t mà âm 
�
c c�a nó không t�"ng �ng v!i âm HV ���c dùng �� ghi. Nh� th�, v�n �	 �,t ra là: các ch� 
thu c lo�i gi tá th� nh�t �ã bi�n m�t nh� th� nào? Và, các ch� thu c lo�i gi tá th� t� �ã t�ng 
lên ra sao?  

Trên th�c t�, các t� g�c Hán �
c theo âm Ti	n Hán Vi�t h�u nh� không m�t �i mà v/n 
t�n t�i trong h� th�ng t� v�ng ti�ng Vi�t trong su�t l'ch s&. Ch+ có m t s� ít t� �ã du nh�p vào 
Ti�ng Vi�t nh�ng sau �ó �ã b' các t� thu�n Vi�t khác thay th�, ví d#:  m�a v�n là cách �
c 
Ti	n Hán Vi�t c�a   ph�, trong ch� Nôm ���c ghi b$ng , ,  , <,  [2006:715], sau 
m�a b' ch�, � ng thay th�. Tuy nhiên, càng v	 sau này, các t� Ti	n Hán Vi�t không còn ���c 
coi là m t t� g�c Hán mà trong tâm th�c c�a ng��i bn ng� chúng ���c coi nh� là t� 
thu�nVi�t. �i	u này d/n ��n m t h� qu là: ng��i Vi�t �ã dùng các mã ch� t� t�o �� ghi âm 
các t� này. Nguy�n Tu�n C��ng trong bài “S� b! kh�o sát tác �!ng c�a các y�u t ngo�i lai 
t�i c	u trúc lo�i ch� Nôm m�"n âm Phi Hán Vi#t” vi�t:  “Trong nhi	u v�n bn Nôm, các ch� 
Nôm m��n âm PHV (vi�t t*t là P) xu�t hi�n r�t nhi	u, bn thân m)i ch� Nôm lo�i P �ã là m t 
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“c�u trúc �óng”, tr
n v0n v	 c ba m,t hình th�, âm �
c và ý ngh(a, cho nên v	 lí thuy�t thì 
không c�n gia c� m t thành t� nào khác �� �'nh h�!ng ng��i �
c ch� Nôm ��n âm PHV �ó. 
Nh�ng trên th�c t� kho sát m t s� v�n bn Nôm, nh�t là các bn Nôm ��i Nguy�n, chúng tôi 
nh�n th�y “c�u trúc �óng” này �ã b' ph�n nào phá v1, r�t nhi	u ch� Nôm P �ã ���c gia c� 
thêm nh�ng y�u t� ngo�i lai khác, ho,c là kí hi�u ph# ch+nh âm, ho,c là thành t� bi�u âm, ho,c 
thành t� bi�u ý (gián ti�p hay tr�c ti�p).” [2004:83-98] T� nh�ng kho sát qua v�n bn Nôm 
L�c Vân Tiên ��i Nguy�n, Nguy�n Tu�n C��ng �ã ��a ra mô hình riêng cho lo�i c�u trúc ghi 
âm nh�ng t� PHV. C# th� là: “Lo�i Pk: ghép P v!i kí hi�u ph# ch+nh âm k. Lo�i Pa: ghép P v!i 
thành t� Hán bi�u âm a.  Lo�i Pb: ghép P v!i thành t� Hán bi�u ý gián ti�p b (b bi�u th' tr��ng 
ngh(a, nêu ngh(a khái quát, là b  th� Hán). Lo�i Pc: ghép P v!i thành t� Hán bi�u ý tr�c ti�p c 
(c tr�c ti�p bi�u th' khái ni�m, nêu ngh(a chính xác, là ch� Hán). Nh� v�y là v	 c�u trúc, m)i 
ch�  Nôm thu c 4 lo�i này �	u có m t thành t� v�n là ch� Nôm m��n Hán � c theo âm PHV 
(t�c P), ph�n còn l�i l�n l��t là k, a, b, c, nh� trong s" �� d�!i �ây:  

Pk 

= P + 

k Kí hi�u ph# 
Pa a Thành t� bi�u âm 
Pb b B  th� Hán ch+ ngh(a khái quát 
Pc c Ch� Hán nêu ngh(a c# th� 

[ 85]. Nh� v�y, l�n ��u tiên, di�n bi�n c�u trúc c�a các ch� Nôm dùng �� ghi các âm PHV �ã 
���c kho sát m t cách c# th�. Trong b�n mô hình, thì có m t mô hình chuy�n t� lo�i gi tá 
th� nh�t sang lo�i gia c� kí hi�u ph# (Lo�i Pk); và có ba mô hình là chuy�n t� lo�i gi tá th� 
nh�t sang các lo�i ch� thu c mô hình c�u trúc hình thanh (Pa, Pb, Pc). Nh�ng ch+ có lo�i Pc 
xu�t hi�n trong mô hình phân lo�i c�a �ào Duy Anh: “trong s� các ch� hình thanh, có m t s� 
không ít ph�n âm phù v�n là ch� Nôm c2, vi�t theo cách gi tá th� nh�t và cách gi tá th� t�, 
v	 sau m!i thêm ph�n b  th� và ngh(a phù mà thành ch� hình thanh cho d� �
c h"n…m t ch� 
là ch� gi tá c2 (cách gi tá th� nh�t), sau ���c thêm y�u t� ngh(a phù là ch� c2ng ��ng ngh(a 
hay g�n ��ng ngh(a v!i ch� gi tá c2. Nh� v�y thì �ó �úng là ch� hình thanh” [1975:104]. �ào 
Duy Anh ��a ra b�n tr��ng h�p: ��i:  >  , g�m:  >  , m	t:  >  , tu
i:  >  . 
Tr��ng h�p ch� m	t thì thu c lo�i h i ý. Có th� th�y, ba lo�i Pk, Pb và Pa không xu�t hi�n 
trong mô hình phân lo�i c�a c# �ào. 

Tr� l�i v!i nh�ng nh�n xét c�a  �ào Duy Anh v	 di�n bi�n c�u trúc ch� Nôm: “Trong 
giai �o�n th� hai, …t+ l� dùng phép hình thanh c2ng b!t �i, hi�n t��ng này là do cái khuynh 
h�!ng mu�n vi�t ch� Nôm �"n gin. Sang giai �o�n th� ba,…t+ l� ch� theo phép hình thanh 
���c xem là chính xác h"n l�i t�ng lên” [1975:127]. Theo nh� s� kho sát c�a c# �ào thì � giai 
�o�n hai ch� hình thanh gim do xu h�!ng mu�n vi�t “ch� Nôm �"n” theo nh� l�i t�a c�a Ch� 
nam ng�c âm: “� th�i này ng��i ta có khuynh h�!ng vi�t ch� Nôm �"n gin h"n th�i tr�!c 
nh� tác gi sách Ch� nam ng�c âm gi�i ngh�a �ã nói trong bài t�a qu�c âm r$ng: ‘v�n x�a làm 
Nôm xe ch� kép, ng��i thi�u h
c khôn bi�t khôn xem; bây gi� Nôm d�y ch� �"n, cho ng��i 
m!i h
c ngh+ xem ngh+ nhu�n’. T� nh�ng t� con, �êm, nh�c, vui, trong � bài phú th�i Tr�n vi�t 
là  ,  ,  theo phép hình thanh mà Quc âm thi t�p thì vi�t là 

 theo phép gi tá” [1975:119]; “Tác gi sách Ch� nam ng�c âm l�i �i xa h"n nhi	u trong cái 
khuynh h�!ng dùng ch� �"n, t�c dùng ch� gi tá th� t�. Ví nh� nh�ng t� ch�, dài, già, ng��i, 
tròn, v�n. Quc âm thi t�p vi�t  theo phép hình thanh thì Ch� nam vi�t 
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theo cách gi tá th� t� là ” [1975:120].  Trên c" s� nh�ng thành t�u 
khoa h
c g�n �ây mà Hoàng Th' Ng
 nghiên c�u, thì chúng ta bi�t r$ng � th�i Lê s" qu là có 
m t cu c ci cách v�n t� chuy�n t� ch� Nôm kép sang ch� Nôm �"n. Nh�ng, “ch� kép” là 
khái ni�m ���c dùng �� ch+ nh�ng ch� Nôm hai mã ghi t% h�p ph# âm ��u và t� ti	n âm ti�t; 
ch� “�"n” là khái ni�m �� ch+ nh�ng ch� Nôm m t mã [2002a:192]. Còn s� gim s� l��ng ch� 
hình thanh � giai �o�n hai nh� nghiên c�u c�a �ào Duy Anh là do nh�ng nguyên nhân sau. 
Th� nh�t là do thành qu khoa h
c vào nh�ng th�p niên by m�"i v	 v�n �	 ng� âm l'ch s&; �i 
kèm theo là v�n �	 t� li�u. Th� n�a là do v�n �	 ph�c t�p c�a v�n bn h
c. Nh� ta bi�t v�n bn 
c�a b�n bài phú Nôm ��i Tr�n tuy là bn kh*c in nh�ng l�i có niên ��i khá mu n (1932), v�n 
bn Quc âm thi t�p ���c kh*c in vào th� k3 XIX. V	 niên ��i kh*c in thi bn Ch� nam ng�c 
âm là s!m h"n c (tk XVII). Tuy nhiên, khi ti�n hành th�ng kê kho sát thì c# �ào Duy Anh l�i 
coi tr
ng bn QATT h"n là bn CNNA. �i	u này th� hi�n rõ � bng th�ng kê trên: QATT có 
538 l��t t� ���c kho sát, trong khi CNNA không có �"n v' nào ngoài m�y ví d# v�a nêu trên. 
Thành qu mà �ào Duy Anh �óng góp là s� nh�n �'nh v	 hi�n t��ng gia t�ng lo�i ch� hình 
thanh vào giai �o�n th� ba [1975:131]. 
1.2. Nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm c�a Lê V$n Quán 

Lê V�n Quán là ng��i ti�p t#c �i theo h�!ng mà �ào Duy Anh khai m�. Ông c2ng ti�p 
thu ph�"ng pháp nghiên c�u c�a ng��i �i tr�!c: tìm hi�u quy lu�t di�n bi�n ch� Nôm qua các 
th�i k4 thông qua so sánh t+ l� gi�a các ph�"ng th�c c�u t�o. �i�m m!i trong nghiên c�u c�a 
Lê V�n Quán là � ch) ông v�ch ra mô hình phân lo�i c�u trúc riêng, mô hình mà ông ��a ra có 
s� k� th�a và b% sung t� mô hình phân lo�i c�a Nguy�n Tài C5n t� n�m 1976 [1984:53]. S� 
l��ng lo�i ch� trong mô hình c�a Lê V�n Quán là 14. B�!c l�1ng phân ��u tiên mà ông th�c 
hi�n là chia ch� Nôm làm hai lo�i: 1.Ch� Nôm s6n có và 2. Ch� Nôm sáng t�o. Lo�i ch� Nôm 
s6n có chia làm hai: 1.1. lo�i ch� �
c theo âm Hán Vi�t và 1.2. Lo�i ch� �
c ch�ch âm Hán 
Vi�t. L
ai ch� Nôm t� t�o chia làm hai lo�i: 2.1.Lo�i có hai thành t� ghi âm ghi ý; 2.2.Lo�i có 
d�u ph#. Tuy nhiên, có hai ti�u lo�i l�i n$m ngoài h� th�ng c�u trúc, �ó là hai tr��ng h�p ch� 
vi�t t*t làm  và m!t . B�i vi�t t*t thu c v	 ph�"ng di�n hình th� ngo�i t�i (gin hoá, ph�n 
hoá) ch� không thu c ph�"ng di�n c�u trúc n i t�i.  

Lê V�n Quán �ã dành riêng m t ch�"ng vi�t tình hình ch� Nôm qua các th�i k4 
[1981:135-184]. Trong �ó, ông chia làm b�n giai �o�n nh� sau: 1.Giai �o�n ��u, ��i bi�u là các 
ch� Nôm trong v�n bn Lý Tr�n; 2.Giai �o�n hai, ��i bi�u là các v�n bn Nôm � th�i Lê s"; 
3.Giai �o�n ba, ��i bi�u là các tác ph5m th�i Lê-Tr'nh; 4.Giai �o�n b�n, ��i bi�u là các tác 
ph5m th�i Nguy�n [172]. C# th� k�t qu kho sát nh� sau: 
 

Tác ph5m  S6n có  Sáng t�o  T%ng (s� ch�) 
Phú 49 84.5% 9 15.5% 58 
Quc 9.242 90% 1036 10% 10.258 
Tân  9.061 88% 1.138 12% 10.199 
Th�p 7.538 89.7% 873 10.3% 8.456 
Tam 2.387 79.6% 613 20.4% 3.000 
��i 8385 85.2% 1495 14.8% 9.880 
�o�n  9.421 84.1% 1.779 15.9% 11.200 
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* Phú (b�n bài phú ��i Tr�n), Tân (Tân biên truy�n k� m�n l�c t$ng b
 gi�i âm t�p chú)), Th�p 
(Th�p tam ph��ng gia gi�m), Tam (Tam thiên t� to�n y�u), ��i (��i Nam quc s� di�n ca), �o�n 
(�o�n tr��ng tân thanh). 

Lê V�n Quán rút ra k�t lu�n: “t� v�n bn Nguy�n Trãi Quc âm thi t�p” tr� v	 sau thì t+ 
l� tr��ng h�p s& d#ng nguyên ch� Hán có ph�n gim sút, t3 l� tr��ng h�p t� t�o có ph�n t�ng 
lên ít nhi	u:  

 Th� k XIV-XVI Th� k XVII Th� k XVIII-XIX 
M��n nguyên 89% 88 - 90% 80 – 85% 
T� t�o 10.3% 10 - 12% 15 – 20% 

Hi�n t��ng s� l��ng tr��ng h�p sáng t�o d�n d�n t�ng lên là m t bi�u hi�n c�a ý th�c 
luôn luôn mu�n �,t ra nh�ng cách vi�t càng ngày càng chính xác h"n, càng �n kh!p v!i âm 
�
c thu�n Vi�t.” [178-179]. �óng góp c�a Lê V�n Quán là � ch) ông �ã ��a ra nh�ng s� li�u 
kho sát m!i �� góp ph�n ch�ng minh cho kh7ng �'nh mà �ào Duy Anh �ã ��a ra vào n�m 
1975. Tuy nhiên, s� li�u c2ng ch�a th�c dám nói là thuy�t ph#c b�i cách th�ng kê s� li�u c�a 
ông, c2ng nh� c�a �ào Duy Anh, là có v�n �	. �ó là vi�c không phân bi�t khái ni�m �"n v' 
th�ng kê và t�n s� c�a �"n v' th�ng kê; coi t�n s� xu�t hi�n trong m t �  dài v�n bn là �"n v' 
giá tr' dùng �� kho sát. Th� n�a, �  dài các v�n bn và s� l��ng �"n v' (�úng h"n là t�n s�) 
dùng �� so sánh là không t�"ng �ng, ví d#: �  dài v�n bn c�a b�n bài phú Nôm ��i Tr�n là 58 
l��t ch� l�i ���c dùng �� so sánh v!i Quc âm thi t�p có �  dài là 9242 l��t ch�. �i	u này 
Nguy�n Tu�n C��ng c2ng �ã �	 c�p ��n. 
1.3. Nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm c�a Tr�n Xuân Ng�c Lan 

Nguy�n V�n Th
, trong bài Nh�ng c�m ngh� c�a tôi nhân d�p ��c các v$n b�n Nôm th� 
k% XVII c�a giáo s� Maiôrica, �ã so sánh c�u t�o ch� Nôm trong Ch� nam ng�c âm v!i ch� 
Nôm trong Maiôrica v!i tiêu chí tác ph5m nào có t3 l� ch� gi tá cao thì tác ph5m �ó c% h"n v	 
m,t v�n bn. Bng s� li�u ông ��a ra nh� sau: 

 Gi� tá Hình thanh 
Ch�  81% 19% 
Maiôrica 83% 17% 

Ông k�t lu�n r$ng: Ch� nam ng�c âm xu�t hi�n sau Maiôrica. 
Tr�n Xuân Ng
c Lan là ng��i k� th�a thành qu nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm c�a 

nh�ng ng��i �i tr�!c �� ti�n hành xác �'nh niên ��i c�a v�n bn Ch� Nam ng�c âm. Bà �ã phn 
bác l�i ý ki�n c�a Nguy�n V�n Th
 � �i�m: khái ni�m ch� gi tá h"i r ng quá, nó bao g�m c 
lo�i ch� m��n c ba m,t hình-âm-ngh(a: “th�c ch�t �ây là s� vay m��n ngôn ng� kèm theo c 
v�n t�. Trong ngôn ng� nó là t� Hán-Vi�t. Trong ch� Nôm, �ó là ch� Hán.” [49]. Bà lý gii 
r$ng: nguyên nhân gây nên s� cao hay th�p c�a t3 l� ch� Hán Vi�t là � phong cách ngôn ng� 
(bác h
c hay bình dân). “vi�c ��a lo�i gi tá 2 ra ngoài là nh$m bo �m m t con s� thu�n tuý 
nh�ng ch� Nôm phn ánh tình hình v�n t� trong l'ch s& [50]. Bà �ã ��a ra bng s� li�u sau:  

 Ch� Maiôrica Qu�c C� Hoa  ��i �o�n 
T%ng s� ch� 125 467 368 913 209 331 92 
Gi tá 82% 79% 67% 59% 52% 49% 45% 
Hình thanh 18% 21% 33% 41% 48% 51% 55% 
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Bà ��a ra k�t lu�n ng��c l�i so v!i k�t lu�n c�a Nguy�n V�n Th
: CNNA� ra ��i tr�!c 
Maiôrica. Có th� th�y, Tr�n V�n Th
 và Tr�n Xuân Ng
c Lan coi vi�c so sánh t3 l� gi�a 
ph�"ng th�c c�u t�o gi tá- hình thanh nh� là m t ph�"ng pháp �� giám �'nh niên ��i v�n bn 
và tác ph5m. Tuy nhiên, ph�"ng pháp này th� hi�n m t s� �i�m b�t c�p nh�: khó có th� xác 
�'nh niên ��i tuy�t ��i c�a tác ph5m, th�c ch�t ch+ có th� xác �'nh tác ph5m �ó thu c phong 
cách v�n t� c�a m t giai �o�n khá dài, khong hai ba th� k3. Còn n�u dùng ph�"ng pháp này 
�� xác �'nh tác ph5m nào có tr�!c tác ph5m nào có sau thì r�t d� b' các y�u t� phi v�n t� chi 
ph�i ví d# nh� y�u t� ngôn ng�, v�n phong c�a tác gi, hay th� lo�i tác ph5m… 

1.4. Nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm c�a Nguy�n Quang H�ng 
Gs. Nguy�n Quang H�ng [2006a] c2ng ti�n hành nghiên c�u theo h�!ng phân �'nh t3 l� 

gi�a s� ch� t� t�o và s� ch� vay m��n. K�t qu th�ng kê nh� sau: 
Tác ph�m Maiorica C	 ��i  Thanh  
Gi!i h�n �  dài 1298 l��t ch� 2331 l��t ch� 1526 l��t ch� 1358 l��t ch� 
Niên ��i 1646 (XVII) 1752 (XVIII) 1870 (XIX) 1903 (XX) 
S� ch� t� t�o 71 ( 22%) 137 (17%) 214 (27%) 152 (35%) 
S� ch� vay m��n 256 (78%) 661 (83%) 576 (73%) 286 (65%) 
S� l��t ch� t� t�o 225 (17%) 517 (22%) 420 (28%) 433 (32%) 
S� l��t ch� vay m��n 1073 (83%) 1814 (78%) 1106 (72%) 925 (68%) 

* C% (C
 Châu Pháp Vân Ph�t b�n h�nh ng� l�c), Thanh (Thanh Hóa quan phong) 

T� s� li�u trên, Gs Nguy�n Quang H�ng �ã �i ��n nh�n �'nh: “phân l��ng ch� Nôm t� t�o bao 
gi� c2ng ít h"n nhi	u so v!i ch� Nôm vay m��n. Và trên ��i th�, ch� Nôm t� t�o có v8 t�ng 
d�n theo th�i gian [15]. �i	u �óng góp trong bài vi�t không ch+ � �ôi dòng k�t lu�n trên mà 
còn � thao tác, ph�"ng th�c ch
n l�a v�n bn kho sát và � cách th�ng kê s� li�u. Tác gi �ã 
phân bi�t ch+ s� s ch� và s l�"t ch�, ��ng th�i ông c2ng �ã ch
n nh�ng v�n bn t�"ng ��i 
b$ng nhau v	 gi!i h�n �  dài. V	 v�n bn, ông ch
n nh�ng v�n bn kh*c in tiêu bi�u cho t�ng 
giai �o�n, t�ng th� k3; các m�c niên ��i xác tín cách nhau m t khong khá �	u �,n �� �� góp 
ph�n c�ng c� �  kh tín c�a các s� li�u th�ng kê. Song, công vi�c c�a ông không ch+ d�ng � 
��y. Trong s� ch� t� t�o, khi xét v	 vai trò c�a t�ng thành t�, ông chia làm hai lo�i ch�: 1.Ch� 
ghép (ch� t�o ra b$ng ph�"ng th�c ghép thành t�) và 2.Ch� ��n (ch� gia gim/ ci bi�n nét 
bút). Trong ch� ghép có ba lo�i: 1.1.Ghép �&ng l�p (ch� + ch�); 1.2.Ghép chính ph� (b  + 
ch�); 1.3.Ghép ph� gia (ch� + d�u cá). Trong ch� �"n có 2.1.Ch� ��n gia gi�m nét bút và 
2.2.Ch� gia c thêm nét bút, trong �ó có 2.2.1.Ch� ��n ch� s� và 2.2.2.Ch� ��n ph� gia (thêm 
d�u nháy). Ông �ã ��a ra bng di�n bi�n cho các lo�i trên nh� sau: 

Tác ph�m Maiorica C	  ��i  Thanh  
Niên ��i 1646 (XVII) 1752 (XVIII) 1870 (XIX) 1903 (XX) 

Ghép �7ng l�p 21 ch� (30%) 
47 l��t (21%) 

46 ch� (33%) 
252 l��t (49%) 

75 ch� (35%) 
187 (45%) 

69 ch� (45%) 
240l��t(55%)  

Ghép chính ph# 47 ch� (66%) 
90 l��t (40%) 

86 ch� (63%) 
234 l��t (45%) 

136 ch� (64%) 
220 l��t (52%) 

78 ch� (51%) 
178l��t (41%) 

Ghép ph# gia 0 2 ch� (1.5%) 0 0 
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2 l��t (0.4%) 

�"n (tái t�o) 3 ch� (04%) 
44 l��t (19%) 

3 ch� (2.5%) 
29 l��t (5.6%) 

3 ch� (0.1%) 
13 l��t (0.3%) 

5 ch� (04%) 
15 l��t (04%) 

�

Ông b�!c ��u �i ��n k�t lu�n: “ch� Nôm ghép �7ng l�p và ch� Nôm ghép chính ph# bao gi� 
c2ng chi�m tuy�t ��i �a s� trong thành ph�n các ch� Nôm t� t�o. Phân l��ng các �"n v' ghép 
�7ng l�p bao gi� c2ng ít h"n các �"n v' ghép chính ph# và càng v	 sau khong cách này càng 
h0p l�i, ��ng th�i t�n s� s& d#ng t�ng lên” [9-10]. Nh�ng nh�n �'nh trên v	 hai ki�u lo�i ch� + 
ch� và b  + ch� rõ ràng là nh�ng k�t lu�n khoa h
c h�u lý. Tuy nhiên, c2ng c�n th�y là mô 
hình phân lo�i có �i�m nào �ó ch�a phù h�p v!i các �"n v' kho sát, b�i hai ki�u ghép ph# gia 
và ch� �"n ph�n �a là không có �"n v' th�ng kê ho,c là �"n v' th�ng kê l�i chi�m t+ l� quá ít. 
 1.5. Nh�ng nghiên c�u khác 

Tr�n Tr
ng D�"ng chú ý ��n s� di�n bi�n v	 t3 l� c�a lo�i ch� E1 (hai mã) và E2 (m t 
mã) là hai lo�i ch� ghi t% h�p ph# âm ��u. Tác gi �ã ��a ra bng th�ng kê các ch� E1 nh� 
sau: 

V�n bn1 N9M �"n v' T�n s� �  dài vb 
Ph�t  XV< (?) 75 103 4.942  
Ch�  XV 11 16 ? 
Quc  XV 3 6 12.500 
H�ng XV 2 4 21.400 
Khoá 1 ? 2 3 12.244 
Tân XVII 0 0 40.000 
�o�n  1794 0 0 22.778 
Khoá 2 1861 0 0 9.396 

* Ph�t (Ph�t thuy�t ��i báo ph� m'u ân tr�ng kinh), H�ng (H�ng ��c quc âm), Khóa 1 
(Khoá h� l�c gi�i ngh�a), Khóa 2 (Khoá h� l�c gi�i âm). 

Tác gi t�m ��a ra s� phân kì ch� Nôm làm ba giai �o�n nh� sau: 1. Giai �o�n t� th� k+ 
XIV tr� v	 tr�!c: giai �o�n này lo�i ch� Nôm hai mã ���c dùng �� ghi các t� ti	n âm ti�t (t% 
h�p ph# âm ��u). Hi�n còn các v�n bn: S� giao châu t�p, An Nam d�ch ng�, Ph�t thuy�t ��i 
báo ph� m'u ân tr�ng kinh, V$n bia H! Thành s�n. Chi�m 2.1% �  dài v�n bn (qua s� li�u 
c�a Ph�t thuy�t). 2. Giai �o�n hai t� th� k+ XV ��n th� k3 XVI: giai �o�n mà các v�n bn Nôm 
còn l�u l�i các cách ghi hai mã ch� c�a giai �o�n tr�!c �ó. Chi�m 0,028% (tính theo t%ng trung 
bình s� li�u c�a Ch� nam, Quc âm thi t�p, H�ng ��c quc âm thi t�p, Khoá h� l�c gi�i ngh�a. 
3. Giai �o�n ba t� cu�i tk XVI ��n th� k+ XIX: lo�i E1 �ã bi�n m�t.   

Tác gi c2ng kho sát s� t�n t�i c�a các lo�i ch� E2 nh� sau:  
 

                                                 
1 Bng th�ng kê lo�i E1 qua m t s� v�n bn Nôm. S� li�u trong Ph�t thuy�t ���c ti�p thu t� 

TS.Hoàng Th' Ng
, trong Ch+ nam ng
c âm ���c ti�p thu t� TS. Tr�n Xuân Ng
c Lan; lo�i E1 trong 
Quc, H�ng ��c quc âm thi t�p, Tân biên truy�n kì m�n l�c là theo s� li�u th�ng kê c�a chúng tôi. 
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V�n bn Niên ��i �"n v' T�n s� �  dài vb 

Ph�t  XV 185 559 4.942 
Khoá 1 XIV 7 17 12.224 
�o�n 1871 2 5 22.778 
Khoá 2 1861 2 8 9.396 

Nh� v�y, theo s� l��ng và t�n s� xu�t hi�n c�a các �"n v' trong ti�u lo�i E2, tác gi  nh�n 
�'nh sau: 1. T� th� k+ XV tr� v	 tr�!c là giai �o�n các lo�i ch� E2 dùng �� ghi các ti	n âm ti�t 
và t% h�p ph# âm ��u nh�:  BL, KR, TL xu�t hi�n r�t nhi	u v!i t�n s� cao, chi�m 11,31 % �  
dài v�n bn (qua s� li�u c�a Ph�t thuy�t).  2. T� th� k+ XV ��n th� k+ XVII là giai �o�n các lo�i 
ch� E2 gim �áng k� v	 m,t s� l��ng và t�n s�, 7 �"n v' xu�t hi�n v!i t�n s� 17 l�n, chi�m 
0,15%. 3. T� th� k+ XVIII ��n th� k+ XIX: giai �o�n các lo�i ch� E2 có th� coi nh� �ã hoàn 
toàn bi�n m�t. Giai �o�n này ch+ còn hai ba ch� nh� trng, tr��c và sang còn sót l�i, �ây là l�u 
tích c�a ch� Nôm c�a các giai �o�n tr�!c, nó không còn ch�c n�ng ghi âm. Nh� v�y, có th� 
th�y Tr�n Tr
ng D�"ng �,c bi�t chú ý ��n ph�"ng pháp ghi âm các t% h�p ph# âm ��u trong 
ch� Nôm c% �� t� �ó ti�n hành phân k4 l'ch s& ch� Nôm trên hai tiêu chí: ng� âm và v�n t�. 
Tuy nhiên, h�!ng �i này c�n phi ���c c�ng c� b$ng nh�ng t� li�u m!i. 

  Tr�n Tr
ng D�"ng so sánh hai bn d'ch Khóa h� l�c theo tiêu chí t� d�ng (ch� 
Nôm vay m��n và ch� Nôm t� t�o). V�n bn Khóa h� l�c gi�i ngh�a có 1.591 lo�i ch� vay 
m��n (/ 2.166 ch�, chi�m 73,34%) xu�t hi�n v!i t�n s� 9.292 (/12.244 l��t, chi�m 76,73% �  
dài v�n bn); lo�i ch� t� t�o 575 ch� (/2.166 ch�, chi�m 26,66%) xu�t hi�n v!i t�n s� 5.404 (/ 
12.244 l��t, chi�m 23,27% �  dài v�n bn). V�n bn Khóa h� l�c gi�i âm có 879 lo�i vay 
m��n (/ 1.585 ch�, chi�m 55,45%) xu�t hi�n v!i t�n s� 5.404 (/9.396 l��t, chi�m 57,51% �  
dài v�n bn) và có 706 ch� t� t�o (/ 1.585 ch�, chi�m 44,55% t%ng s� mã ch�) xu�t hi�n v!i 
t�n s� là 3.992 l��t (/ 9.396 l��t ch�, chi�m 42,49% �  dài v�n bn). Ch� Nôm trong v�n bn 
Khóa h� l�c gi�i âm cho th�y: t+ l� ch� Nôm vay m��n (so v!i �  dài v�n bn) chi�m t+ l� khá 
th�p, ch+ có 57,51 %. �ây là s li#u th	p nh	t thng kê ��"c t  tr��c ��n nay. Có th� �i ��n 
nh�n �'nh r$ng: n�u �,t ch� Nôm trong v�n bn Khóa h� l�c gi�i âm trong ti�n trình ch� Nôm 
Vi�t, tác gi th�y xu h��ng chung trong c	u trúc ch� Nôm là gi�m d�n lo�i vay m�"n và t$ng 
d�n lo�i t� t�o. 

Nguy�n Th' H��ng nghiên c�u ph�"ng th�c c�u t�o ch� qua các t� li�u v�n bia ch� 
Nôm t� th� k3 XV-XX. Tr�!c tiên, tác gi ��a ra mô hình phân lo�i riêng trong lu�n v�n, g�m 
14 lo�i. Mô hình này ch� y�u k�t h�p gi�a mô hình c�a Nguy�n Tài C5n và Nguy�n Ng
c San. 
Qua kho sát, tác gi nh�n th�y, so v!i các th� k3 tr�!c thì ��n th� k3 XX, các ti�u lo�i A1, A2, 
B, C1, D, E2, F2, G1a, G1b, G2, H có xu h�!ng t�ng; các lo�i ch� C2, F1 có xu h�!ng gim. 
�i	u này th� hi�n xu th� ng��i vi�t ngày càng s& d#ng các ph�"ng án ghi âm chính xác h"n.  
. th� k3 XV-XVIII ch� vay m��n ���c s& d#ng nhi	u, sau gim d�n. Tác gi c2ng �	 c�p ��n 
tính k� th�a c�a v�n t� Nôm [2005:61-63]. 
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2. Xu h��ng nghiên c�u di�n bi�n ch	 Nôm qua t�ng mã ch	 Nôm c� th� 

Ng��i ��u tiên khai m� h�!ng �i này là h
c gi �ào Duy Anh. Ông �ã so sánh cách vi�t 
c�a 57 ch� trong cu�n Ch� nam ng�c âm v!i cách vi�t vào ��i Nguy�n [1975: 125]: bàn
, bu�n , bu�ng , ch�i , chân , chin , ch�ng , ch" , 
chua  , ch�  , dài  , d�y  , d	y >  , d(a  ??, gãi  , già 

 , gi	y  , gi�  , gi�a  , hái  , kén  , kéo  , khua  ,  
l�t , l�i  , mai  , mi#ng  , môi  , m)  ,múa  , mai 

   , mùi   , m�a   , m ng  , m��p  , n$m  , nghén  , 
ngón  , ng�  , ng�a  , sân , sau  , tu
i  , t�  , tháng 

 , trái  , tr�ng  , tròn  , trong  ,tr��c  , út  , v�i
 , vàng , vào , v�n  , xanh  , x�a so sánh cách vi�t c�a 23 

ch� trong ��i Nam quc s� di�n ca và m t s� v�n bn ��i Nguy�n v!i cách vi�t tr�!c �ó: l�i
 , ��n  , cháu  , ng�  , th�a  , thoát  , c(  , k�p 

 , x�a , xét  , d�y  , ch�u  , �u
i  , gây  , b�c  
[1975:127]; và 12 ch� trong Kim Vân Ki�u truy#n v!i các v�n bn ��i tr�!c: gác  , �êm 

 , r�ng  , d�i , ��ng  , vàng , tót  , �ua  , sánh 
 , bóng  , m ng  , d	u    [1975:124]. Cu�i cùng, ông �i ��n nh�n �'nh t3 

l� s� ch� hình thanh � giai �o�n Nguy�n là cao h"n c, “s� d( nh� th� là vì nhi	u ch� tr�!c kia 
vi�t �"n theo phép gi tá th� nh�t và th� t� thì bây gi� ng��i ta thêm ph�n b  th� hay thêm 
ph�n ngh(a phù mà vi�t theo phép hình thanh cho ���c chính xác h"n và d� �
c” [1975:123].  

Lê V�n Quán c2ng ti�n hành kho sát di�n bi�n hình th� c�a 8 ch� Nôm [1981:180-
184].  
Niên 
��i 

V�n b�n Trong S�ng Tr�
c Sau M�t Tay C�a M�i 

Tk XV Qu�c     
-- H�ng 
TkXVII Ch+ 
-- Th�p 
-- Tân 
TkXVIII Tam 
TkXX ��i 
-- �o�n 
* Th�p (Th�p tam ph��ng gia gi�m). 

T� �ó, ông �i ��n m t s� nh�n xét nh� sau: có th� có s� di�n bi�n hay không di�n bi�n 
qua các giai �o�n, có nh�ng di�n bi�n ch+ th� hi�n � “cách ghi c# th�” mà ph�"ng th�c c�u t�o 
v/n gi� nguyên, hi�n t��ng ghi n�!c �ôi trong m t tác ph5m th� hi�n s� bo l�u � các giai 
�o�n trung gian, “càng v	 sau lo�i hình thanh càng t�ng lên và ��n th� k3 XIX, XX hoàn toàn 
ghi �� thành t� ghi âm và ghi ngh(a” [181] 
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Nguy�n Khuê kho sát di�n bi�n c�a m��i ch� t� th� k3 XII ��n n�m 1927 [1987-
1988:92-95]. Lê Nguy�n L�u c2ng �	 c�p ��n v�n �	 tình hình c�a ch� Nôm qua các giai �o�n 
nh�ng t� li�u kho sát c2ng r�t ít (8 ch�), k�t lu�n ��a ra c2ng ch�a có gì m!i. [2002:243-256] 

Tr�"ng ��c Qu kho sát tình hình di�n bi�n c�a hai ch� c�a và trong. N�m 1995, ông 
kho sát di�n bi�n ch� Nôm “c&a” theo mô hình c�u trúc: “ta th�y t� th� k3 XII ��n ��u th� k3 
XX có by cách vi�t ch� “c&a”, quy l�i v/n ch+ có hai lo�i c�u trúc: 1.C�u trúc �"n ch+ m��n 
m t ch� Hán có âm “c&” �
c ch�ch �i. Lo�i này có ba cách vi�t xu�t hi�n t� th� k3 XII ��n 
cu�i th� k3 XVII; 2.Lo�i c�u trúc kép g�m hai ch� “c&” và “môn”: cách vi�t xu�t hi�n t� th� 
k3 XVII ��n XIX v	 sau, cách vi�t th��ng ch+ th�y trong các v�n bia th�i Nguy�n t� cu�i th� 
k3 XIX” [1995]  n�m 2003, ông �ã ti�n hành xác �'nh niên ��i mã ch� “trong” theo t�ng 
nhóm, c# th� nh� sau: nhóm 1 (XIII - XVIII) Tr�n-Lê, g�m  dùng �� ghi âm Klong; 
Nhóm 2 (XVI-XVII): g�m mã báo hi�u r$ng ti	n t� “k” �ang m� d�n; Nhóm 3 (XVII-XVIII) 
ch�ng t: ti	n t� “k” �ã bi�n m�t hoàn toàn; Nhóm 4 (XIX-XX)  ,  ,  ,  th� hi�n xu 
h�!ng “chính xác hoá” b$ng cách gia c� y�u t� ngh(a phù xác ch+. Sau �ó, ông dùng k�t qu �ã 
nghiên c�u ���c �� giám �'nh l�i m t s� v�n bn c%. Ông lý gii r$ng “h� th�ng ch� Nôm 
���c hình thành trong khong g�n 1000 n�m, dù là th� ch� ghi âm không chính xác, nh�ng ít 
nhi	u c2ng phn ánh ���c di�n bi�n quá trình phát tri�n c�a ng� âm ti�ng Vi�t” [2003:26]. 
Trong bài vi�t sau �ó, ông c2ng ti�n hành nghiên c�u s� thay �%i mã ch� c�a 109 ch� t� bn 
Cnh H�ng ��n bn cu�i Nguy�n c�a tác ph5m Thi�n tông b�n h�nh [2004: 32-40]. Có th� 
th�y nh�ng �óng góp c�a Tr�"ng ��c Qu th� hi�n � ba ph�"ng di�n: 1.�'nh h�!ng vi�c 
nghiên c�u di�n bi�n các mã ch� Nôm theo mô hình c�u trúc; 2. �'nh h�!ng vi�c nghiên c�u 
di�n bi�n các mã ch� Nôm theo mô hình ng� âm; 3. Và áp d#ng các thành qu c�a hai h�!ng 
nghiên c�u trên trong vi�c giám �'nh v�n bn t� nh�ng tiêu chí v�n t� n i t�i trong m t tác 
ph5m. 

Nguy�n Th' H��ng kho sát 42 ch� Nôm trên v�n bia [2005:61-66]. Tác gi b�!c ��u 
�i ��n nh�n �'nh: có nh�ng mã ch� không h	 thay �%i t� th� k3 XV-XX; có nh�ng ch� thay 
�%i t� d�ng nh�ng không thay �%i v	 c�u trúc, nh� ch&ng (  ,  ), d�!i ( ,  ), gió (  ,  ) 
, là (  ,  ), m) (  ,  ), rành (  ,  ,  ); và có nh�ng ch� thay �%i t� d�ng kiêm thay 
�%i c�u trúc, �ó là nh�ng hi�n t��ng: 1.Chuy�n t� ch� gi tá sang ch� hình thanh (thanh phù + 
ngh(a phù xác ch+), nh�: ch�  >  , ch�a   >  , lành  /  >  , tháng   >  ; 
2.Chuy�n t� ch� gia c� kí hi�u ph# sang ch� gia c� y�u t� tr: ngh(a xác ch+, nh�: hai  >  , 
hay  /  >  ; 3.Chuy�n t� lo�i ghi âm các t% h�p ph# âm ��u sang ch� kép (thanh phù + 
ngh(a phù ), nh�: tr��c  >  /  , l�i  >  ; 4.Chuy�n t� lo�i hình thanh sang lo�i ghi ý, 
nh�: tr�i  >  ; 5.Chuy�n �%i y�u t� âm phù cho phù h�p v!i s� thay �%i c�a ng� âm, nh�: 
dám  >  /  /  / , d	u  >  / , d�ng  >  /  . Tác gi �i ��n k�t lu�n: “các 
ch� Nôm phát tri�n theo ti�n trình: âm phù ngày càng chính xác, các ký hi�u ch+nh âm ngày 
càng c# th�” [2006:66]. �óng góp c�a Nguy�n Th' H��ng th� hi�n � ch): t� nh�ng kho sát c# 
th� c�a di�n bi�n ch� Nôm trên v�n bia th� k3 XV - XX, tác gi �ã nghiên c�u s� chuy�n d'ch 
các ph�"ng th�c c�u t�o ch� qua t�ng th�i k4, tuy nhiên do h�n ch� v	 t� li�u, tác gi ch�a �	 
c�p nhi	u ��n v�n �	 ng� âm l'ch s& ��i v!i vi�c thay �%i v	 mã ch� c2ng nh� ph�"ng th�c 
c�u t�o c�a nó.  
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Có th� th�y nghiên c�u di�n bi�n hình th� c�a t�ng ch� Nôm là m t h�!ng nghiên c�u 
lý thú và có tri�n v
ng. Kho sát di�n bi�n c�u trúc c�a t�ng ch� là �i	u ki�n �� ti�n hành 
nghiên c�u di�n di�n � c�p �  ph�"ng th�c. Nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm nên ti�n hành theo 
h�!ng trên ch� không nên th�c hi�n theo h�!ng ng��c l�i là nghiên c�u di�n bi�n � s� l��ng 
ph�"ng th�c mà không �i li	n v!i kho sát di�n bi�n t�ng ch� c# th�. 
3.  Nghiên c�u di�n bi�n ch	 Nôm theo mô hình ng	 âm 

H�!ng nghiên c�u này do Gs Nguy�n Tài C5n �	 xu�t và th�c hi�n [1985: 138-165]: 
“�� góp ph�n làm sáng t: h"n v�n �	 quá trình di�n bi�n c�a ch� Nôm, d�!i �ây chúng tôi xin 
g�i ý thêm m t h�!ng nghiên c�u m!i: h�!ng nghiên c�u d�a vào “các mô hình ng� âm” 
trong m)i ch� [1985:139]. B�!c th� nh�t là ti�n hành thi�t l�p mô hình ng� âm (mô hình ph# 
âm ��u và mô hình v�n) c�a ch�. B�!c ti�p theo ��i chi�u cách �
c Nôm c�a toàn ch� v!i 
cách �
c Hán Vi�t c�a thanh phù. Nh�ng v�n �	 k� ti�p ���c �,t ra là: “mô hình ng� âm c�a 
ch� Nôm lúc ch� �ó m!i ���c �,t ra; và nh�ng di�n bi�n �ã xy ra � giai �o�n trung gian, gi�a 
hai cái m�c ��u và hi�n nay �ó” [1985:140]. Mô hình di�n bi�n mà Nguy�n Tài C5n chú ý là 
các mô hình /X1 ; X3; (y1) ; (y3)/, mô hình /X1= X3; (y1) ; (y3) d/n ��n X3 ; (y3)/, và mô 
hình /(y1) = (y3); X1; X3 nên X3 ; (y3)/ [quy �!c: X= cách �
c nôm c�a toàn ch�; (y) = cách 
�
c riêng c�a thanh phù; X1, X2, X3 là cách �
c Nôm qua ba giai �o�n; (y1), (y2), (y3) là cách 
�
c c�a thanh phù t�"ng �ng � ba giai �o�n]. Ti�p ��n ông ��a ra m t s� ví d# minh ho�. Nh�:  
N(n) � NÔM (nôm) s- có mô hình / X1 = X2 = X3 [1985 : 142]; (y1) = (y2) = (y3)/; V(b) � 
VÓ(b�) s- có mô hình / X1 = (y1); X2 ; (y2)/ [1985: 143]; B(t) � BÈN(ti�n) s- có mô hình /X3 
(y3) = B(t)/ [143]. Ông c2ng ��a ra nh�ng �u th� c�a ph�"ng pháp này: "h�n ch� b!t nh�ng 
khó kh�n �8 ra do ch) hi�n quá thi�u c� li�u v	 v�n bn, nh�t là nh�ng v�n bn thu c các th�i 
kì xa x�a nh�t… có th� l�i d#ng ���c r�t nhi	u ngu�n c� li�u khác n$m ngoài �'a h�t ch� 
Nôm, nh� c� li�u ng� âm l'ch s&…” [1985:144]. M#c �ích mà ph�"ng pháp này h�!ng ��n là 
phân kì l'ch s& ch� Nôm [144]. Cu�i cùng, ông ��a ra m t s� kh n�ng m!i:  1. Kh n�ng phân 
bi�t nh�ng d�ng vi�t khác nhau �8 ra do l'ch s& di�n bi�n c�a ng� âm, 2.nh�ng d�ng vi�t khác 
nhau �8 ra do s� linh � ng c�a ng��i vi�t, 3.kh n�ng phân bi�t d�ng c%-d�ng m!i do di�n bi�n 
ng� âm, 4.�âu là d�ng ph% quát �âu là d�ng �'a ph�"ng và 5.T3 l� gi�a nh�ng d�ng còn gi� mô 
hình c% và d�ng �ã chuy�n sang mô hình m!i [148].  

. bài vi�t công b� sau �ó Gs Nguy�n Tài C5n �ã �i sâu h"n v	 v�n �	 mô hình ng� âm 
� các giai �o�n. Trong �ó, ông chia làm ba giai �o�n chính:  

1. Giai �o�n s!m (< X, XI), g�m các mô hình �(tr), mô hình B(ph), mô hình M(v), ví d# 
nh� �ìa (trì), BU<M(phàm), MÙA(v#);  

2.Giai �o�n XII-XVII, g�m các mô hình S(l): song ghi b$ng long; mô hình D (�): Da ghi 
b$ng �a ; mô hình CH(tr): ch�nh ghi b$ng tr�nh; mô hình X(s): xây ghi b$ng ���� mô hình V(b): 
vut ghi b$ng bút; mô hình TR/<BL/(l): trai ghi b$ng lai; mô hình TR/<TL/(l): trâu ghi b$ng 
lâu [160]. 

3. Giai �o�n t� XVII- XX, g�m các mô hình NH/<ML/(nh): nheo v!i thanh phù nhiêu; 
mô hình TR/<TL/(tr): tr�ng v!i thanh phù tráng; mô hình TR/<BL/(gi): tráo v!i thanh phù 
giáo; mô hình V/<W/(b): voi v!i thanh phù bôi. [160-161] 
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Ti�p ��n, ông nghiên c�u t+ l� gi�a hai l�i vi�t c%-m!i: mô hình B(ph) có 20% gi� 
nguyên còn 80% �ã �%i thành B(b); các mô hình S(l), D(�) thì s� l��ng cách vi�t c% lên ��n 
khong 30%, còn 70% �ã chuy�n sang mô hình m!i S(s), D(d). Mô hình V(b) v�n dùng �� ghi 
nh�ng t� có ngu�n g�c P, thì cách ghi c% chi�m khong 50%. Mô hình TR(l)/TR có s� ch� gi� 
thanh phù c% lên ��n 55-60% (trong �ó 54% tr��ng h�p có TR/<BL/(l) và 58% tr��ng h�p có 
TR/<TL/(l). . các mô hình TR/,BL/(tr), TR/,TL/(tr) t+ l� gi� thanh phù (tr) là 70%, �i	u này có 
ngh(a là g�n 30% các ch� thu c hai mô hình này v/n gi� nguyên khi xu h�!ng �"n ti�t hoá �ã 
hoàn toàn ch�m d�t vào n&a sau th� k+ XVIII [162-163]. 

GS.TS Nguy�n Ng
c San lý gii v	 nguyên nhân sâu xa c�a s� di�n bi�n hình th� ch� 
Nôm: “Có m t cái mã chung ti	m 5n trong óc m
i ng��i, khi�n cho m t ng��i vi�t ra c c ng 
��ng v�n hoá cùng �
c và hi�u ���c. �ó là cái mã ng� âm c�a t�ng th�i k4…” [2003:326]. 
Ông c2ng nêu ra các hi�n t��ng bi�n �%i s>t; s’>t’; hi�n t��ng kl, bl, tl >tr, hi�n t��ng kr>s. 

PGS.TS  Nguy�n Tá Nhí có �	 c�p ��n s� thay �%i c�a thành t� bi�u âm trong ch� Nôm 
[1997:68-80]. Trong �ó ông có �	 c�p ��n s� thay �%i c�a ng� âm ti�ng Vi�t (ngoài ra còn do 
tính �'a ph�"ng hay tính không ���c chu5n hoá c�a ch� Nôm): “Hi�n t��ng m t t� s& d#ng 
nhi	u thành t� bi�u âm khác nhau là do ch� Nôm không ���c chu5n hoá, ng��i vi�t có th� do 
kh n�ng trình �  mà l�a ch
n các thành t� bi�u âm khác nhau, ho,c do nh h��ng c�a th�i 
gian khác nhau, ho,c do v�n bn l�u truy	n t� ��i này sang ��i khác ng��i sao chép �ã s&a l�i 
thành t� bi�u âm cho phù h�p v!i cách phát âm c�a th�i ��i mình �� ng��i �
c d� dàng nh�n ra 
âm �
c c�a ch�” [1997:70]. Sau �ó ông ��a ra m t s� ví d#: v�n  > ng�n  , nhau   > rau 

, tl*  > tr* , tl�a  > tr�a  , klong  >tlong  . Ông có so sánh di�n bi�n thanh 
phù c�a ch� Nôm qua hai bn T� h�c to�n y�u tam thiên t� c�a Phúc �i	n (1845) và Tam thiên 
t� gi�i ngh�a c�a V2 V�n Khoa (1908). Trong �ó có 18 tr��ng h�p thay �%i �� ghi âm ���c 
chính xác h"n [1997:79]. 

Ts Tr�"ng ��c Qu trong bài “V�n d#ng tri th�c ng� âm l'ch s& trong nghiên c�u c�u 
trúc ch� Nôm” [T�Q  2002: 221-237] �ã xét h� th�ng c�u trúc ch� Nôm qua ba quá trình c�n 
bn c�a ch� Nôm (quá trình h�u thanh hoá, xát hoá, và quá trình rút g
n các t% h�p ph# âm), t� 
�ó ông ��a m t s� mô hình sau: M(b) có 13 ch�, V(b) có 70 ch�, V(h) có 2 ch�; D(�) có 58 
ch�; mô hình GI (l) có 6 ch�; S(l) có 46 ch�; R(l) có 173 ch�, S(kr) 2 ch�, S(phl) và S(khl). 
Tuy nhiên ch+ có m t s� mô hình là ông �	 c�p ��n tính di�n bi�n c�a nó nh� TL>tr có 73 ch�. 

Có th� nh�n th�y là, nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm theo mô hình ng� âm c�a ch� là 
m t h�!ng �i lý thú và hi�u qu. V�n �	 c�n làm ti�p là kho sát c# th� có bao nhiêu �"n v' 
thu c các mô hình trên, chúng di�n bi�n nh� th� nào trong su�t l'ch s& t�n t�i c�a th� v�n t� 
này. T� �ó, ta m!i có th� ti�n hành phân k4 l'ch s& ch� Nôm thông qua nh�ng tiêu chí n i t�i 
c�a ngôn ng� v�n t�.  

4. Nghiên c�u di�n bi�n ch	 Nôm theo ph��ng pháp hình th� 
Theo Tr�n Xuân Ng
c Lan, ph�"ng pháp này ��a ra nh$m b% khuy�t cho nh�ng b�t c�p 

c�a các ph�"ng pháp �ã nêu trên: 1.Ph�"ng pháp nghiên c�u d�a trên ph�"ng th�c c�u t�o �òi 
h:i phi có nhi	u tài li�u có niên ��i chính xác, trong khi các v�n bn t� th� k+ XV v	 tr�!c là 
r�t hi�m; 2. Ph�"ng pháp c�a Nguy�n Tài C5n quá ph# thu c vào quy lu�t ng� âm l'ch s&. Bà 
cho r$ng các mô hình ng� âm “ch+ là m t mô hình ��ng ��i, ch+ có tác d#ng g�i ý minh h
a 
cho m t quá trình di�n bi�n ng� âm nào �ó.” [2002: 234]. Tác gi coi s� di�n bi�n v	 hình th� 
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(kh�i vuông) là �i�m �áng chú ý. Các ch� Nôm có di�n bi�n hình th� �	u n$m trong nhóm ch� 
Nôm hình thanh (t� t�o) có hình th� c�ng k	nh (hình ch� nh�t ��ng ho,c n$m). Tác gi nêu ra 
hai hi�n t��ng là bi�u hi�n cho xu h�!ng di�n bi�n này: 1. T+nh l��c âm phù và di chuy�n 
ngh(a phù; 2. T+nh l��c ngh(a phù và di chuy�n âm phù. Th�c ra cách phân lo�i này ch+ mang 
tính thao tác lu�n. Chúng tôi t�m ��ng quy v	 m t hi�n t��ng, �ó là hi�n t��ng t�nh l�"c (âm 
phù ho,c ngh(a phù). M t y�u t� nào �ó ( âm, ý � trên, d�!i, hay gi�a…) khi �ã l��c b: �i là 
�� y�u t� còn l�i di chuy�n vào v' trí c�a nó, �ây có th� coi là c" ch� “vuông hóa” hình th� c�a 
các ch� nôm hình thanh. Quá  trình vuông hóa này hoàn toàn khác v!i vi�c vuông hóa c�a ch� 
Hán. Vuông hóa trong ch� Hán là �� ch+ s� chu5n hóa ���ng nét t� các tuy�n �i	u m	m m�i, 
tròn tr'a sang các nét v�ch-s% và g�p khúc. Vuông hóa trong ch� Nôm là s� gin hóa ���ng 
nét, hay l��c b: ���ng nét, �� nén hình ch� thành m t kh�i vuông. C# th�, tác gi �ã ��a ra 
nh�ng tr��ng h�p sau:  
 

� � Trên 
� � M��i 
� � M��i 
� � B�y 
� � R�n 
� � Thuc 
� � Trong 
� � Bay  

Có th� th�y m t s� v�n �	 t�n t�i c�a ph�"ng pháp này nh� sau: 1.Ch+ có th� ti�n hành 
nghiên c�u di�n bi�n hình th� ��i v!i các ch� Nôm thu c lo�i hình thanh: ch� (âm) + ch� (ý), 
ho,c b! (ý) + ch� (âm), trong khi �ó �,c tr�ng c" bn nh�t c�a ch� Nôm Vi�t là ghi âm, ví d# 
ch� Nôm s" k4 dùng hai kh�i vuông �� ghi t% ch� có h�p ph# âm ��u và ti	n âm ti�t [xem 
Hoàng Th' Ng
], nh� th� ph�"ng pháp này ch+ có th� nghiên c�u di�n bi�n 2 lo�i ch� trong s� 
19 lo�i do chính tác gi ��a ra [1985:40a], hay 2/24 c�a Nguy�n Khuê, 2/10 c�a Nguy�n Tài 
C5n; 2.không th� �em ph�"ng pháp này �� nghiên c�u các v�n bn ch� Nôm c%, khi giai �o�n 
này ch� hình thanh m!i �ang hình thành, và rõ ràng �� ghi âm ti�ng Vi�t nó s6n sàng phá v1 
kh�i vuông; �i	u �ó có ngh(a là ch+ có th� dùng ph�"ng pháp này cho nghiên c�u hình th� c�a 
ch� Nôm h�u k4; 3.S� l��ng ch� mà tác gi ��a ra kho sát là quá ít (trên d�!i 10, trong khi 
t%ng s� ch� Nôm s�u t�m ���c cho ��n nay là 12000 ch�); 4.=y là ch�a k� ��n vi�c xóa nhòa 
ranh gi!i gi�a vi�c l�"c b�t b! ph�n và gi�n hóa ���ng nét trong quá trình phân tích c�u trúc 
c�a ch�, ví d# ch� m��i; 5.và c2ng ch�a k� ��n �ôi ch) ph#c nguyên khiên c�1ng v	 quá trình 
l��c hóa, nh� ch� bay, r�n; 6.S� di�n bi�n l�i không ���c �ng chi�u v!i niên ��i c�a v�n bn, 
khi�n nh�ng phân tích c�a tác gi mang tính phi�m ��i (không ��ng ��i c2ng không l'ch ��i). 

5. Nghiên c�u ch	 Nôm theo c
p �� câu 
Nguy�n Tu�n C��ng là ng��i m� ra ph�"ng pháp nghiên c�u riêng trong vi�c nghiên 

c�u di�n bi�n c�u trúc ch� Nôm: nghiên c�u diên cách c�u trúc ch� Nôm � c�p �  câu (tác gi 
�,t ra khái ni�m diên cách, n i hàm c�a khái ni�m này r ng h"n so v!i khái ni�m di�n bi�n). 
Nguy�n Tu�n C��ng kho sát 162 c,p ch� �ã có s� bi�n �%i trong khong th�i gian t� 1714 
��n 1837. Tác gi s& d#ng mô  hình phân lo�i c�a Gs Nguy�n Tài C5n (10 lo�i), g�m 2 nhóm 
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l!n: nhóm vay m��n (A1, A2, B, C1, C2) và nhóm t� t�o (D, �, E, G1, G2); 31 c,p thay �%i 
c�u trúc s- ���c quy vào 3 ph�m vi thay �%i: thay �%i trong n i b  nhóm vay m��n (42 l��t 
c,p c�u trúc), thay �%i trong n i b  nhóm t� t�o (86 l��t c,p c�u trúc), và thay �%i gi�a nhóm 
vay m��n v!i t� t�o (47 l��t c,p c�u trúc). Tác gi �i ��n nh�n �'nh: “v�y có ngh(a là nh�ng 
hi�n t��ng thay �%i c�u trúc d� xy ra v!i nhóm ch� Nôm t� t�o, còn nhóm ch� Nôm vay 
m��n có c�u trúc t�"ng ��i %n �'nh” [50-51] �i	u này c2ng cho th�y “tính thi�u quy ph�m 
trong ch� Nôm xy ra th��ng xuyên h"n (nhi	u g�p �ôi 21/10) trong �'a h�t ch� Nôm t� 
t�o…”[51]. 

Trong b�!c ti�p theo, tác gi phân lo�i 176 l��t c,p ch� theo 17 ph�"ng th�c di�n bi�n; 
g�m các ph�"ng th�c vi�t gin hoá (42 l��t c,p ch�), thêm ý phù (34 lcc), �%i v' trí (18 lcc), 
�%i ý phù khác (18 lcc), �%i dùng ch� khác (15 lcc), �%i âm phù khác (14 lcc), vi�t ph�n hoá (6 
lcc), ký hi�u ph# > ý âm (4 lcc), thêm ký hi�u ph# (4 lcc), b: ký hi�u ph# (4 lcc), âm âm > ý 
âm (4 lcc), ch� Hán d' th� (2 lcc), ch� Hán dùng thông (2 lcc), b: ý phù (2 lcc), �%i ký hi�u 
ph# khác (2 lcc), ý âm > ý ý (2 lcc), âm âm > ký hi�u ph# (1 lcc). Tuy nhiên, có th� th�y r$ng 
tác gi ch�a uy�n chuy�n trong khi áp d#ng lý thuy�t c�a Chu H�u Quang v	 nh�ng quy lu�t 
phát tri�n v�n t� [77]. Tác gi �ã �em c quy lu�t phát tri�n t� hình (g�m quy lu�t gin hoá- 
ph�n hoá nh�  >  ,  > , sâu  > bu!c , ��ng hoá - phân hoá) và nh�ng hi�n 
t��ng n$m ngoài c�u trúc v�n t� (nh� ch� d' th�, ch� dùng thông [74-76] ) vào nghiên c�u di�n 
bi�n c�u trúc ch� Nôm. Dù r$ng Chu H�u Quang có �	 c�p ��n vi�c “gin hoá hình th� là quy 
lu�t chung c�a t�t c các v�n t�”, và C�u Tích Khuê có nói ��n “di�n bi�n v	 hình th� ch� 
Hán” [56], song Nguy�n Tu�n C��ng l�i d�a vào �ó �� nghiên c�u m t ��i t��ng khác: di�n 
bi�n c�u trúc ch� Nôm (tuy nhiên, tác gi ch�a gi!i thuy�t c,n k- khái ni�m diên cách c	u trúc 
ch� Nôm mà ch+ t�p trung vào ph�"ng pháp th�ng kê theo c�p �  câu và t�p trung chi�t t� khái 
ni�m diên cách[14]). Nh� ch� bu!c hay sâu � trên, quá trình gin hoá ch+ th� hi�n � t� d�ng, 
ch� không th� hi�n quá trình di�n bi�n c�a c�u trúc. Hay nh�ng thay �%i hình th� ch� Nôm 
b$ng ph�"ng th�c thay �%i t�"ng quan v' trí c2ng b' coi là nh�ng thay �
i c	u trúc [56-57], 
nh�: �i  >  n$m   >  , tuy nhiên sau �ó tác gi l�i quy nh�ng hi�n t��ng này vào xu 
h�!ng thay �%i hình th� ngo�i t�i c�a ch� Nôm [79-84]. Nh� v�y, trong s� 17 ph�"ng th�c 
di�n bi�n v	 c�u trúc thì có 5 ph�"ng th�c n$m ngoài h� th�ng (g�m: gin hoá, ph�n hoá,  �%i 
v' trí, ch� Hán d' th�, ch� Hán dùng thông), t�c là ch+ có 106 l��t c,p ch� (/170 lcc) t�n t�i v!i 
t� cách là ��i t��ng dùng �� nghiên c�u di�n bi�n c�u trúc. M,t khác, trong s� 12 ph�"ng th�c 
còn l�i, thì có nh�ng di�n bi�n l�i không n$m � ph�"ng th�c c�u trúc mà n$m � ph�"ng th�c 
ghi âm, ví d#: �%i ch� khác, �%i âm phù khác (ch�a k� ��n tr��ng h�p s� hóan �%i c�a các âm 
phù mà âm tr' nh� nhau). Nh�ng �óng góp chính c�a tác gi th� hi�n � vi�c kho sát s� thay 
�%i c�u trúc ch� Nôm b$ng ph�"ng th�c thêm ý phù (34 lcc), trong �ó các ch� ch� y�u chuy�n 
t� khu v�c ch� A2, C1, C2 sang G1 và G2. Có hai tr��ng h�p c�n bàn l�i là: 1. ch� khuy�t  
>  , tác gi coi là chuy�n c�u trúc t� A1>G1, th�c ch�t �ây là lo�i ch� Hán dùng thông b  th� 
(nh� ch� bát ); 2.ch�  >  , tác gi cho là chuy�n t� lo�i A2>D, th�c ch�t nên là 
A2>G1. T� ph�"ng pháp m!i do chính mình �,t ra, v!i vi�c khai tri�n các thao tác c5n tr
ng 
và t+ m+, tác gi �i ��n m t s� k�t lu�n �áng chú ý nh� sau: 1.“thêm ý phù là xu h�!ng di�n ra 
rõ r�t trong diên cách c�u trúc v�n t� h
c ch� Nôm” [60, 66-67]; 2. “�  %n �'nh c�a thành t� 
bi�u âm cao g�p ba l�n �  %n �'nh c�a thành t� bi�u ý” [85, 94]; 3. tính thi�u quy ph�m � nhóm 
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ch� Nôm t� t�o cao g�p �ôi so v!i nhóm ch� Nôm vay m��n [92]; 4. Không thay �%i c�u trúc 
là xu h�!ng m�nh nh�t (83%) trong diên cách c�u trúc ch� Nôm [92]; 5. Các thay �%i c�u trúc 
ch� Nôm �	u di�n ra trong n i b  t�ng lo�i c�u trúc [92]. H�!ng �i này n�u th�c hi�n t�t v!i 
m t h� v�n bn lý t��ng thì s- �em l�i nh�ng k�t qu ít ng� t!i. Tuy nhiên v!i tình hình v�n 
bn nh� hi�n nay thì vi�c nghiên c�u s- ch+ khuôn trong m t giai �o�n l'ch s& ch�a ��n 200 
n�m, trong khi �ó l'ch s& c�a ch� Nôm là dài h"n th�. M,t khác, ph�"ng pháp v�n bn h
c ch+ 
là công c� giám ��nh v$n b�n ch� không phi là y�u t� tiên quy�t v	 ngôn ng� hay v�n t� trong 
v�n bn �ó.Ví d# nh� tr��ng h�p sách Ph�t thuy�t. 

Ti�u k�t: Có th� th�y, trong h"n ba th�p k3 qua, nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm �ã ��t 
���c m t s� k�t qu kh quan. K�t lu�n ban ��u v	 xu th� vay m��n gim- t� t�o t�ng c�a �ào 
Duy Anh hi�n v/n còn nguyên giá tr'. H�!ng nghiên c�u này �ã ���c th�c hi�n tri�t �� ��n 
m�c khó có th� ��a ra thêm m t k�t lu�n gì m!i v!i tình hình t� li�u hi�n có. Xu h�!ng nghiên 
c�u di�n bi�n ch� Nôm qua t�ng tr��ng h�p c# th� là m t h�!ng �i c�n ���c th�c hi�n � di�n 
r ng h"n và chi ti�t h"n. T� vi�c kho sát di�n bi�n t�ng mã ch� trong su�t l'ch s& s- cho ta có 
cái nhìn t%ng quan v	 các xu h�!ng thay �%i v	 c�u trúc. S� thay �%i t� hình ch� Nôm có th� 
ch+ là s� thay �%i v	 phong cách v�n t� qua t�ng th�i k4 hay t�ng tác gi, có khi là bi�u hi�n 
c�a nhu c�u ch+nh âm thông qua ph�"ng th�c gia c� ký hi�u ph# hay gia c� kí hi�u bi�u ý (b  
th�, hay ch� Hán xác ch+). C2ng có khi, �ó l�i là bi�u hi�n c�a nhu c�u ghi âm chính xác b$ng 
vi�c s& d#ng các ch� âm- âm (m t mã, hai mã), hay b$ng vi�c thay �%i thanh phù, nh�t là xu 
h�!ng dùng thanh phù Nôm. Nghiên c�u ch� Nôm theo ph�"ng pháp hình th� là h�!ng �i h0p, 
tuy kh thi nh�ng tính lý thuy�t không cao. H�!ng nghiên c�u theo c�p �  câu là h�!ng �i m!i 
hy v
ng s- �em ��n nhi	u k�t lu�n �áng chú ý. Nghiên c�u di�n bi�n ch� Nôm theo mô hình 
ng� âm là xu h�!ng khó nh�ng có nhi	u �i�m thú v'; n�u ���c k�t h�p ch,t ch- v!i vi�c kho 
sát t�ng mã ch� Nôm c# th� s- ��a ra ���c nh�ng k�t lu�n kh tín v	 các quy lu�t và xu th� 
di�n bi�n c�a ch� Nôm, �� t� �ó ta có th� b�!c ��u ti�n hành phân k4 l'ch s& ch� Nôm thông 
qua nh�ng tiêu chí n i t�i c�a ngôn ng� v�n t�. 
 
Tác gi: Tr�n Tr
ng D�"ng.  Phòng Nghiên c�u V�n bn Nôm, Vi�n Nghiên c�u Hán Nôm, 
183 �,ng Ti�n �ông. HN. �t (nr): 04.7541103. 
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