
L©i nói ÇÀu

Ngoài ngôn ng» ph° thông chung cho cä nÜ§c, ÇÎa phÜÖng
nào cÛng có m¶t sÓ ngôn ng» riêng. ñó là phÜÖng ng», nôm na là
ti‰ng ÇÎa phÜÖng.

XÙ Hu‰ ngày xÜa là m¶t vùng ÇÃt hoang vu hi‹m trª m§i
ÇÜ®c  ti‰p  nhÆn  tØ  Chiêm  Thành  vào  næm  1306.  Næm  1558,
NguyÍn Hoàng vào trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa, xÙ Hu‰ vÅn còn hoang
vu, dân cÜ thÜa th§t.  Th©i gian k‰ ti‰p là chi‰n tranh gi»a h†
TrÎnh và h† NguyÍn.  Träi  qua nhiŠu næm TrÎnh  NguyÍn phân
tranh, xÙ Hu‰ phân cách v§i miŠn b¡c ViŒt Nam (1558-1802). Vì
vÆy, Hu‰ có m¶t nŠn væn hóa Ç¥c thù. CÛng vì vÆy, phÜÖng ng»
Ça dång và phung phú cûa xÙ Hu‰ có nh»ng Çi‹m khác biŒt v§i
ngôn ng» ph° thông. (Chúng tôi dùng ch» Hu‰ có nghïa là tÌnh
ThØa Thiên và thành phÓ Hu‰).

PhÜÖng ng» Hu‰ cÛng nhÜ phÜÖng ng» các vùng khác ÇŠu
là di sän væn hóa cûa dân t¶c ViŒt Nam.

*

Ti‰ng nói ph° thông cûa môt dân t¶c ÇÜ®c b° sung do nhu
cÀu phát tri‹n kinh t‰ và chính trÎ cûa ÇÃt nÜ§c. HÖn n»a, s¿ ti‰n
b¶ vŠ giao thông và truyŠn thông thu hËp không gian và th©i gian.
Do Çó phÜÖng ng» càng ngày càng bÎ mÃt dÀn.

TØ ngày NguyÍn Hoàng vào trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa Ç‰n nay,
k‹ Çã trên bÓn th‰ k›. Dân chúng theo NguyÍn Hoàng Ça sÓ là
dân Thanh Hóa, NghŒ An, Hà Tïnh. Träi qua nhiŠu th‰ hŒ sinh
hoåt  trong  môi  trÜ©ng  m§i,  h†  Çã  sáng tåo  bi‰t  bao  nhiêu  là
phÜÖng ng», nhÜng th©i gian cÛng Çã xóa Çi không ít.
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Chúng tôi không Çi sâu vào viŒc nghiên cÙu ngôn ng» Hu‰
hay âm ng» Hu‰, chúng tôi cÛng không có khä næng sÜu tÀm ÇÀy
Çû phÜÖng ng» Hu‰. Vì vÆy, trong cuÓn sách nhÕ này, chÌ sÜu
tÀm phÜÖng ng» Hu‰ trong thi ca xÙ Hu‰. Công viŒc ÇÀu tiên
phäi làm là tìm b§i trong trí Ùc, løc låo trong các thÜ viŒn, các
sách báo cÛ, sách báo m§i, ti‰p xúc v§i bån bè, v§i ngÜ©i thân Ç‹
sÜu tÀm nh»ng câu thÖ, nh»ng câu væn vÀn Hu‰ có hÜÖng vÎ ÇÎa
phÜÖng nhiŠu g®i  cäm.  SÓ lÜ®ng sÜu tÀm ÇÜ®c còn ít  Õi.  RÃt
mong ÇÜ®c quí vÎ Ç¶c giä b° sung.

ñây là m¶t món quà m†n, khiêm tÓn xin thân t¥ng các bån
ÇÒng hÜÖng và xin gªi låi cho các th‰ hŒ mai sau.

                                                   Bºu BiŠn
                                            Paris, 2012
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ChÜÖng  I

Ti‰ng ViŒt c°

Trong phÜÖng ng» xÙ Hu‰ có nhiŠu  tØ  ViŒt  c°.  Vì  vÆy,
chúng tôi xin trình bày sÖ qua nguÒn gÓc ti‰ng ViŒt c°.

a) Proto ViŒt-MÜ©ng
Theo các công trinh nghiên cÙu vŠ ngôn ng» h†c thì ngÜ©i

ViŒt và ngÜ©i MÜ©ng có mÓi quan hŒ chûng t¶c, xÜa kia có cùng
m¶t ti‰ng nói (Proto ViŒt-MÜ©ng). NgÜ©i MÜ©ng ª vùng ven núi
hi‹m trª, ít ti‰p xúc v§i th‰ gi§i bên ngoài nên ngôn ng» ít thay
Ç°i; ngÜ©i ViŒt ª vùng châu th° ti‰p xúc thÜ©ng xuyên v§i ngÜ©i
Trung Hoa và nhiŠu chûng t¶c khác nên ngôn ng» thay Ç°i và
phong phú hÖn.

Theo ông Phåm ñÙc DÜÖng vi‰t trong bài NgÜ©i MÜ©ng và
ti‰ng MÜ©ng thì :" 80% tØ ti‰ng MÜ©ng có th‹ quy ra ti‰ng ViŒt b
¢ng cách Ùng døng quy luÆt tÜÖng Ùng ng» âm, 20% sÓ tØ còn låi
khác ti‰ng ViŒt là do trong ti‰ng MÜ©ng còn gi» låi các tØ c° ...".
   (Phø bän sách NgÜ©i MÜ©ng ª Hoà Bình cûa giáo sÜ TØ Chi)

HiŒn  nay ngÜ©i  ViŒt  và ngÜ©i  MÜ©ng vÅn còn nhiŠu  tØ
giÓng nhau, nhÜng phát âm có phÀn khác nhau.

Ví dø:
ViŒt                                    MÜ©ng

ˆn                                        ˆng
BÓ                                        Bô
Bông                                    Pong
Cá                                        Ka
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Ch‰t                                     K‰t
Chó                                      Cho
Có                                        Ko
Con                                      Kon
Con gái                                On kai
Cù lao                                  Cu lao
Cºa                                      Cua
Gió                                      Gio
Lá                                        La
Làng                                    Lang
LÃy                                      L‰
Lúa                                      Ló
Mây                                     May
MÜa                                     MØa
Ngày                                    Ngay
Ngoài                                   Ngoai
Ng¿a                                    NgØa
Nó                                        No
RuÒi                                     Ruoy
Sao                                       Jao
Sét                                        Set
Sông                                     Không
Trái                                      Tlái
Trâu                                     Tlu
UÓng                                    Uông
M¶t                                      M¶t
Hai                                       Hai
Ba                                        Pa
BÓn                                      SÜÖm
Næm                                     Kim
Sáu                                       Sau
Bäy                                       Pai
Tám                                      Sam

12



Chín                                     Chin
MÜ©i                                    MÜÖi
Bà già æn cá                         Bà gia æng ka
MË gi‰t trâu                         Mê gi‰t tlu
Chim æn trái                         Sim æng tlái
CÖm nhÜ vàng ròng             KÖm nhu yang rong
......................................................................................

(NguÒn gÓc Mã Lai cûa dân t¶c ViŒt Nam. Bình Nguyên L¶c, Bách B¶c xuÃt
bän, Lá BÓi t°ng phát hành. GiÃy phép 3650/BTT/PHNT ngày 2-8-1971)

Không riêng gì ngÜ©i MÜ©ng, ngÜ©i ViŒt Nam m‡i vùng
phát âm cÛng khác nhau :

NgÜ©i miŠn Nam, trÜ§c 1975 nói : dô nam, dŠ nhà tÙc là vô
nam, vŠ nhà.

NgÜ©i Hu‰ phát âm : ông  dà ni (ông già này); nó  dàu có
(nó giàu có);  dó bÃc mÜa phùn (gió bÃc mÜa phùn). NgÜ©i Hu‰
phát âm không rõ các tØ ng» có g hay không có g , có c  ho¥c t
ÇÙng sau và khó khæn phân biŒt các tØ ng» có dÃu hÕi, dÃu ngã.

NhiŠu ngÜ©i ª các tÌnh miŠn B¡c Ç‰n Hà N¶i làm æn, lÆp
nghiŒp,  ÇÎnh cÜ càng ngày càng nhiŠu, nhÃt là nh»ng næm sau
1954 và sau 1975. Ngày nay, ngÜ©i Hà N¶i phát âm không thuÀn
nhÃt nhÜ ngày trÜ§c. NgÜ©i thì phát âm theo vùng này, kÈ phát
âm theo vùng khác.

Ví dø :
VŠ miŠn  Chung (vŠ miŠn Trung); cây  che (cây tre);  giÀu

(giàu); giÀu (trÀu); m¥t giæng (m¥t træng); em Çi nàm (em Çi làm);
trÜ§c sau nhÜ  nh©i (trÜ§c sau nhÜ l©i); gà  sÓng (gà trÓng); con
tâu t¡ng (con trâu tr¡ng); nš nuÆn (lš luÆn); nÓi này nà nÓi nào ?
(lÓi này là lÓi nào?); nóng nòng ch© h‡ tr® (nóng lòng ch© h‡ tr®).

NgÜ©i Quäng Nam nói :  eng kông eng téc Çèn Çi ngû (æn
không æn t¡t Çèn Çi ngû).

b) Vài tØ ViŒt c°
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(Ghi chú:
           1) G. Aubaret : Grammaire Annamite suivie d'un Vocabulaire Français-
Annamite  et  Annamite-Français.  Paris-Imprimerie  Impériale.  M  DCCC
LMXVII (1867).
           2) HTC : Huình TÎnh Paulus Cûa. ñåi Nam QuÃc Âm t¿ vÎ. Saigon-
Imprimerie Rey, Curiol & Cie. Tome I,  1895; Tome II,  1896).

TØ ViŒt c° là nh»ng tØ ng» ViŒt Nam cûa nh»ng th©i kÿ xa
xÜa mà ngày nay không còn dùng n»a ho¥c ít dùng. Sau Çây xin
ghi låi vài tØ ViŒt c° trong Çó có m¶t sÓ tØ ng» mà trÜ§c næm
1945, dân chúng xÙ Hu‰ vÅn còn dùng :

ao : Çong.
Thói Ç©i gi†t nÜ§c làn mây,
ñÃu nào ao ÇÜ®c vÖi ÇÀy mà tin.

(Hoa Tiên.  .  Câu:  689,  690.  NguyÍn  Huy  T¿,  NguyÍn  ThiŒn
nhuÆn s¡c).

áo b¿c : áo tang (habit de deuil).
                                   (G. Aubaret)

bác : cha.
Nh§ Ön bác mË sinh thành.
                                   (Ca dao)

båt : lau, chùi, gåt.
V¶i vàng tay båt Çôi dòng.

              (TruyŒn Phan TrÀn. Câu 623)

b¢n b¥t : l¥ng im, không có ti‰ng Ç¶ng, không cº Ç¶ng.
Nàng thì b¢n b¥t giÃc tiên.

         (TruyŒn KiŠu. Câu 989. NguyÍn Du.)

b¤ng : v¡ng trong m¶t th©i gian khá lâu.
M¶t bÀu, m¶t bát, b¤ng sÖn tæng,
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Th‰ s¿ ngoài tai, bi‰ng nói næng.

(Båch Vân Am QuÓc Ng» thi tÆp. NguyÍn BÌnh Khiêm. Bài sÓ
18, câu: 1,2)

bÆm : to, l§n. ThÜ©ng nói vŠ cây cÓi, bông hoa.
BÆm båp : To ch¡c.
BÆm chÒi : ChÒi nª l§n.
                                 (HTC)

bÈ bai : du dÜÖng, réo r¡t.
Nh¶n lÀu kia ÇÎch bÈ bai.

(NhÎ Canh. Câu 4. HÒng ñÙc QuÓc Âm Thi TÆp.)

bét (PhÜÖng ng» Hu‰) : mª.
M§i bét m¡t : M§i thÙc dÆy.
                                     (HTC)

bËt (PhÜÖng ng¿ Hu‰) : mª ra.
NgÒi chËt bËt : NgÒi chè hÈ, chäng hai b¡p v‰.
                                                     (HTC)

b‰u báo : lÆp Çi lÆp låi.
B‰u báo câu thÖ cÛ rích.

(Båch Vân Am QuÓc Ng» thi tÆp. NguyÍn BÌnh Khiêm. Bài sÓ
90, câu 3)

bï bàng : sºa s†n, chuÄn bÎ ÇÀy Çû.
Bï bàng trà rÜ®u Çã xong.

(Løc Vân Tiên. Câu sÓ 461. NguyÍn ñình Chi‹u.)

bìm : bÜ§m.
Con bìm : Con bÜ§m

                                  (HTC)
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b†ng : Çùi, gÆy.
ñòn b†ng : Roi v†t.

                                   (HTC)

b¶ : thái giám, quan hoån.
B¶ già tÕ n‡i xÜa sau,
Ch£ng Çem n‡i Ãy mà tâu ng¿ cùng.

(Cung Oán Ngâm Khúc. Câu: 343, 344. Ôn NhÜ HÀu NguyÍn Gia
ThiŠu.)

b® (PhÜÖng ng» Hu‰) : nâng phía dÜ§i mà Ç« lên.
                                           (HTC)

b® ng® (PhÜÖngng» Hu‰) : b« ng«.
                                           (HTC)

b©i : vì lë (à cause de).
B©i Çâu : Bªi vì Çâu (puisque, à cause de).
B©i vì : Bªi vì (parce que).
                       (G. Aubaret)

bùng : bão (tempête).
                             (G. Aubaret)

b»a di‰p (PhÜÖng ng» Hu‰) : ngày trÜ§c.
                                        (HTC)

bÙc : v¶i vã.
Trách Tr©i bÙc rång Çông ra,
Không khuya chút n»a Çôi ta t¿ tình.

                                          (Ca dao)

cái : mË.
1/ BÓ Cái (1) ñåi VÜÖng.

(1) bÓ cái : cha mË. 

16



Næm 791, Phung HÜng, ngÜ©i SÖn Tây n°i lên Çem quân
Çánh quân Tàu ª  Phû ñô H¶.  Sau khi  Phùng HÜng mÆt,  dân
chúng ái m¶ lÆp ÇŠn th© và tôn vinh Phùng HÜng là BÓ Cái ñåi
VÜÖng.

2/ Con dåi cái mang.
               (Thành ng»)

cám cänh : có lòng thÜÖng cäm (avoir pitié).
                                            (G. Aubaret)

cám ngãi : nhÆn bi‰t ÇÜ®c nh»ng ÇiŠu tÓt, ÇiŠu hay, ÇiŠu thiŒn
(reconnaître les bienfaits).

                                                 (G. Aubaret)

chác : chuÓc; phäi chÎu cái không hay ngoài š muÓn.
B‡ng không mua não, chác sÀu nghï nao.

                              (TruyŒn KiŠu. Câu 236. NguyÍn Du.)

chäng (PhÜÖng ng» Hu‰) : mª tr‰t ra.
NgÒi chäng häng : NgÒi hách hai v‰.

                                                            (HTC)

ch¥m (PhÜÖng ng» Hu‰) : lau, thÃm tØng tí m¶t cho khô (essuyer
en pressant ou tordant).

Ch¥m nÜ§c m¡t (sécher les larmes).
Ch¥m máu (déterger le sang).
Ch¥m mû (déterger le pus).

                               (G. Aubaret)

ch‰ch m‰ch : lÈ loi, ÇÖn chi‰c.

Bù låi cho tròn ch‰ch m‰ch duyên.

(Nguyên ñ‰ thán tÜªng. Câu 8. HÒng ñÙc QuÓc Âm thi tÆp.)
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chót (PhÜÖng ng» Hu‰) : cái ng†n, cái chóp, ch‡ vót lên, ch‡ rÓt.
Chót núi : ñÌnh núi, chóp núi.
Sau chót : Sau rÓt.

                                   (HTC)

chót miŒng : nh†n miŒng, hay nói, không bi‰t gi» l©i.
                                   (HTC)

chÖ vÖ : bÖ vÖ, lÈ loi, không nÖi nÜÖng t¿a.
Cám lòng chua xót, låt tình chÖ vÖ.

                            (TruyŒn KiŠu. Câu 1076. NguyÍn Du.)

chua lè (PhÜÖng ng» Hu‰) : chua lòm, chua lét.
                                                      (HTC)

cóc khô (PhÜÖng ng» Hu‰) : không ÇÜ®c gì, không æn thua gì.

MŠm gÓi cóc khô, mŠm gÓi mãi,
UÓn lÜng chào xáo (1), uÓn lÜng dài.

(T¿ thuÆt. Câu: 5, 6. HÒng ñÙc QuÓc âm thi tÆp.)

(1) chào xáo : cº chÌ giä dÓi, sÓt s¡ng bŠ ngoài.

coi (PhÜÖng ng» Hu‰) : xem, nhìn.
                                      (G. Aubaret)

còn lÜa (PhÜÖng ng» Hu‰) : còn låi.

cÒ (PhÜÖng ng» Hu‰) : to, l§n.
Gà cÒ : Gà to xÜÖng, cao l§n.

                                           (HTC)

cÜÖi (PhÜÖng ng» Hu‰) : cái sân.

dào : tràn ÇÀy.
MÜa dào : MÜa xuÓng nhiŠu l¡m.

                                            (HTC)

dãi : phÖi bày ra ch‡ ánh sáng, phÖi n¡ng.
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DÀm sÜÖng dãi n¡ng.

                              (Thành ng»)

dang tay : n¡m tay nhau.
ChÎ em thÖ thÄn dang tay ra vŠ.

                    (TruyŒn KiŠu. Câu 52. NguyÍn Du.)

dát : tÃm, bäng.
Dát ÇÒng (feuille de cuivre).
Dát s¡t (plaque de fer).

                                    (G. Aubaret)

dÃm : ngæn cän, dìm, nhÆn xuÓng.
Lòng Tr©i còn dÃm tài hoa,
Khôi nguyên dành Ç‹ Ç‰n khoa sau này.

                        (TruyŒn Phan TrÀn. Câu: 119, 120)

d¶t (PhÜÖng ng» Hu‰) : nhÕ gi†t, ri rÌ (dégoutter).
                                          (G. Aubaret)

dª (PhÜÖng ng» Hu‰) : ÇÜa cao, nâng lên, mª ra (élever, ouvrir).
                                            (G. Aubaret)

dª dói : bày tÕ (Ngø š trách móc).
Nghï nguÒn cÖn dª dói sao Çang.

(Cung oán ngâm khúc. Câu 6. Ôn NhÜ HÀu NguyÍn Gia ThiŠu.)

duÒng : nÜÖng theo.
DuÒng gió bÈ mæng : ThØa th‰ mà håi nhau.

                                                       (HTC)

dÜ®i dÜ®i : buÒn rÀu.
M¥t hoa dÜ®i dÜ®i dÜ©ng Çeo tuy‰t,
Mày liÍu rÀu rÀu dáng û sÜÖng.

(VÜÖng TÜ©ng bái y‰t. Câu: 5, 6. HÒng ñÙc QuÓc Âm thi tÆp.)
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Çai : ÇÃt.
VÛng n† ghe (1) khi làm bãi cát,
Doi kia có thuª lút hòn Çai.

(Båch Vân Am QuÓc Ng» thi tÆp. NguyÍn BÌnh Khiêm. Bài sÓ 2,
câu: 3, 4).
(1) ghe : nhiŠu.

Çãi bôi : tº t‰ ngoài mÒm.
XÜa nay ÇŠu tr†ng ngÜ©i chân thÆt,
Ai nÃy nào Üa kÈ Çãi bôi.

(Båch Vân Am QuÓc Ng» thi tÆp. NguyÍn BÌnh Khiêm. Bài sÓ
77, câu: 5, 6)

Ç¤n : ch¥t, ÇÓn.
Ba næm trÃn thû lÜu ÇÒn,
Ngày thì canh Çi‰m, tÓi dÒn viŒc quan.
Chém tre, Ç¤n g‡ trên ngàn,
H»u thân h»u kh°, phàn nàn cùng ai.
Mi‰ng æn mæng trúc mæng mai,
Nh»ng dang cùng nÙa, lÃy ai bån cùng.
NÜ§c gi‰ng trong, con cá nó vÅy vùng.

                                                  (Ca dao)

Çoái : ngoänh låi (regarder en arrière).
                                               (G. Aubaret)

Çôi : kiŒn, kiŒn tøng.
Cái cò, cái våc, cái nông,
Sao mày giÆm lúa nhà ông, h«i cò ?
Không, không tôi ÇÙng trên b©,
MË con cái våc Ç° ng© cho tôi.
Ch£ng tin thì ông Çi Çôi,
MË con nhà nó còn ngÒi ÇÃy kia.
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                                              (Ca dao)

‰c (PhÜÖng ng» Hu‰) : ‰ch.
Nói ‰c nhái : nói tøc.
c bà : thÙ ‰ch l§n.

                           (HTC)

gå : nói khéo, tán tÌnh làm quen.
TŠ KhÜÖng, TÓng tº (1) gå nào xong,
Chàng låi hÜÖng quan Çoái thi‰p cùng.

(Lãng ngâm. Câu: 1, 2. HÒng ñÙc QuÓc Âm thi tÆp.)

(1) T‰ KhÜÖng, TÓng Tº là hai h† l§n vào Ç©i Xuân Thu.

ghe : nhiŠu.
V® khôn chÒng Ç¥ng ghe ngày cÆy trông.

                                                          (Ca dao)

giã : tØ biŒt, chia tay.
Giã rau låi ti‰c mùi canh ng†t,
N‰m ‰ch còn thæm có giÓng mæng.

(Båch Vân Am QuÓc Ng» thi tÆp. NguyÍn BÌnh Khiêm. Bài sÓ 
96, câu: 3, 4)

giòn : âm thanh vang d¶i nghe vui tai.
Tuy‰t in s¡c ng¿a câu giòn,
CÕ phai màu áo nhu¶m non da tr©i.

                   (TruyŒn KiŠu. Câu:139, 140. NguyÍn Du.)

han : hÕi thæm.
DÀu có ai han thì së nhû,
Thái bình thiên tº, thái bình dân.
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(Båch Vân Am QuÓc Ng» thi tÆp. NguyÍn BÌnh Khiêm. Bài sÓ 
93, câu: 7, 8)

hÄm : hút, mÃt phÄm chÃt.
Thà vô s¿ mà æn cÖm hÄm,
Còn hÖn Çeo bŒnh mà uÓng sâm nhung.

                                              (Ca dao)

hÈ : ch‡ hª.
Nép mình qua hÈ chÓn xôn xao,
MÃy s¿ bên tai gió th°i khào.

(Båch Vân Am QuÓc Ng» thi tÆp. NguyÍn BÌnh Khiêm. Bài sÓ 
89, câu: 1, 2)

hót : hÓt, lÃy các vÆt rÖi.
Nó rû nhau Çi hót cûa Tr©i,
ñang khi Tr©i ngû, cûa Tr©i rÖi.
Hót mau kÈo n»a kinh Tr©i dÆy,
Tr©i dÆy thì bay ch‰t bÕ Ç©i !

                                               (Ca dao)

hôm di‰p (PhÜÖng ng» Hu‰) : b»a trÜ§c.
                                                 (HTC)

hùm : con c†p, con h°.
Ch§ thÃy hùm ngû vuÓt râu,
ñ‰n khi hùm dÆy, ÇÀu lâu ch£ng còn.

                                                  (Ca dao)

Ì òn : nói thÕ thÈ, nhÕ nhË, có š dø d‡.
Ch§ nghe quân tº Ì òn,
Mà rÒi có lúc ¤m con m¶t mình.

                                              (Ca dao)

kÍnh : c†p, h°, hùm.
1/ Mèo tha mi‰ng thÎt xôn xao,
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    KÍnh tha con l®n thì nào thÃy chi.
                                        (Ca dao)

2/ Dåy con, con ch£ng nghe l©i,
    Con theo ông kÍnh Çi Ç©i nhà con.
                                        (Ca dao)

khong khen : khen, ca ng®i, tán dÜÖng.
Khúc nhåc tÜ réo r¡t khong khen.

(Chinh Phø Ngâm. Câu: 382. ñoàn ThÎ ñi‹m; ñ¥ng TrÀn Côn 
nguyên tác.)

kh§i (PhÜÖng ng» Hu‰) : g¥m mòn, nhÃm (ronger).
                                                      (G.Aubaret)

lä (phÜÖng ng» Hu‰) : lºa.
NÒi cÖm côi núc lä Çun vØa.

l¡m nau : l¡m nao, l¡m thay.
ñã r¢ng tác h®p duyên tr©i,
Làm chi cho bÆn lòng ngÜ©i l¡m nao.

                               (Bích Câu Kÿ Ng¶. Câu: 361, 362)

le te : thÃp ngûn.
Nh§ ngày nào liÍu m§i nhâm,
Le te bên vÛng Ç¶ tÀm ngang vai.

(Hoa Tiên. Câu: 561, 562. NguyÍn Huy T¿. NguyÍn ThiŒn nhuÆn 
s¡c.)

ló (PhÜÖng ng» Hu‰) : lúa.

lom om : xanh th¤m.
ThÛy Çình rû bóng lom om.

(Hoa Tiên. Câu 73. NguyÍn Huy T¿; NguyÍn ThiŒn nhuÆn s¡c.)
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l® l® (PhÜÖng ng» Hu‰) : låt, nhåt, l© l® (douceâtre).
                                      (G. Aubaret)

l®t (PhÜÖng ng» Hu‰) : nh®t, låt, phai.
Træm næm, træm tu°i, træm chÒng,
Mà duyên chÜa l®t, má hÒng chÜa phai.
                                                       (Ca dao)

mËp (PhÜÖng ng» Hu‰) : n¢m dài, n¢m sóng sÜ®t (se coucher, 
être couché, gisant).
                                                     (G. Aubaret)

mŠm løn (PhÜÖng ng» Hu‰) : mŠm l¡m.
                                                       (HTC)

na (PhÜÖng ng» Hu‰) : mang, bÜng.
Ch» chi n¥ng không ai na n°i ?

    
                                (Hò giã gåo Hu‰)

nài nÅm : nài nÌ, næn nÌ.
Træng hoa coi nh»ng làm thinh,
Có Tr©i h£n bi‰t cho mình mà thôi.
Ví dù Çây cÛng nhÜ ai,
Ép tình cá nÜ§c phäi nài nÅm chi.

(Trinh Thº. Câu 471 Ç‰n 474. TrÀn TriŠu xº sï HÒ HuyŠn Qui.)

nÆy (PhÜÖng ng» Hu‰) : l§n, to.
                                      (HTC)

nh§p (PhÜÖng ng» Hu‰) : dÖ bÄn (sale).
                                    (G. Aubaret)

nì (PhÜÖng ng» Hu‰) : Çây này (voici).
                                     (G. Aubart)

ních (PhÜÖng ng» Hu‰) : æn v¶i vàng, ngÃu nghi‰n (dévorer).
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                                     (G. Aubaret)

nói l¤m b£m : nói khua khuông trong miŒng.
                                         (HTC)
núc (PhÜÖng ng» Hu‰) : b‰p.

NÒi cÖm côi núc.

nÜÖng (PhÜÖng ng» Hu‰) : mänh ÇÃt trÒng tr†t.
Ai bày trò bãi b‹, nÜÖng dâu.

(Cung oán ngâm khúc. Câu 58. Ôn NhÜ HÀu NguyÍn Gia ThiŠu.)

quáng : chói chang, hoa m¡t.
Phäi r¢ng n¡ng quáng Çèn lòa,
Rõ ràng ngÜ©i Çó, ch£ng là Thúc Sinh ?

                      (TruyŒn KiŠu. Câu: 1807, 1808. NguyÍn Du.)

rÃp : ngæn cän lÓi Çi.
ñÃt b¢ng b‡ng rÃp chông gai,
Ai Çem nhân änh nhuÓm mùi tà dÜÖng.

(Cung oán ngâm khúc. Câu: 79, 80. Ôn NhÜ HÀu NguyÍn Gia 
ThiŠu.)

rinh (PhÜÖng ng» Hu‰) : dùng hai tay mang m¶t vÆt n¥ng. 

thày lay : viŒc không dính dáng Ç‰n mình.
HuÓng chi nh»ng ti‰ng thày lay,
Tu°i này Çã trót, mÛ này che tai.

                              (TruyŒn Phan TrÀn. Câu: 453, 454)

thung : däi ÇÃt trÛng xuÓng, kéo dài, n¢m gi»a hai sÜ©n núi.
S§m uÓng trà thung hÖi ngút ngút,
Hôm kŠ hiên nguyŒt tÕ làu làu.

(Båch Vân Am quÓc Ng» thi tÆp. NguyÍn BÌnh Khiêm. Bài sÓ 4, 
câu: 3, 4)

tra (PhÜÖng ng» Hu‰) : bÕ vào, ÇÜa vào.
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C© båc là bác th¢ng bÀn,
Cºa nhà bán h‰t, tra chân vào cùm.

                                          (Ca dao)

tu¶t (PhÜÖng ng» Hu‰) : chuÒi xuÓng, thä xuÓng.
Tu¶t quÀn tu¶t áo : C°i quÀn c°i áo.

                                             (HTC)

øt : ti‰ng heo kêu.
Con øt : Con heo.

                                         (HTC)

väi (PhÜÖng ng» Hu‰) : quæng, bÕ räi rác.
                                         (HTC)

v¡n : ng¡n.
Ng†n lang tr¡ng, ng†n v¡n, ng†n dài,
Rau tÀn ô ngã d†c, ngã ngang,
Trái dÜa gang, s†c Çen, s†c tr¡ng,
Ng†n rau Ç¡ng, trong tr¡ng ngoài xanh.
Chim quyên uÓn lÜ«i trên cành,
Bªi em ª båc, ông Tr©i nào tha cho em !
                                             (Ca dao)

vë (PhÜÖng ng» Hu‰) : lÃy ÇÛa mà x¡n ra.
                                                            (HTC)

v†c (PhÜÖng ng» Hu‰) : n¡m bóp, v¢n v†t, khuÃy phá.
                                                             (HTC)

xáy (PhÜÖng ng» Hu‰) : Çâm ch†t nhË nhË, ngoáy.
–ng xáy : –ng ngoáy trÀu.

                                                              (HTC)

xoan : xuân.
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Trai ba mÜÖi tu°i còn xoan,
Gái ba mÜÖi tu°i Çã toan phÆn già.
                                         (Ca dao)

xÓng : váy.

Dåy Çï vén xÓng,
Dåy ông cÓng vào tràng,
Dåy bà lang bÓc thuÓc.

                                     (Ca dao)

¤     ¤     ¤
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