
ChÜÖng  II

PhÜÖng ng» Hu‰

Ti‰ng ViŒt ª các tÌnh Quäng Bình, Quäng TrÎ, ThØa Thiên
có nh»ng Çi‹m khác biŒt v§i ti‰ng ViŒt ª miŠn b¡c ViŒt Nam vì
nhiŠu lš do : 

- TrÜ§c kia nÜ§c ViŒt Nam chÌ gÒm có B¡c ViŒt và m¶t
phÀn nhÕ ª miŠn b¡c Trung ViŒt ngày nay. ñ‰n Ç©i nhà Lš, vua
Lš Thánh Tôn (1054-1072) lÃy ÇÃt Chiêm Thành, mª r¶ng thêm
hai tÌnh Quäng Bình, Quäng TrÎ. Quäng Bình, Quäng TrÎ trÜ§c
kia là châu ñÎa Lš, châu Ma Linh, châu BÓ Chánh thu¶c Chiêm
Thành. 

- Næm 1306, vua Chiêm Thành là Ch‰ Mân xin dâng châu
Ô, châu Lš làm lÍ cÜ§i HuyŠn Trân Công Chúa. Châu Ô, châu Lš
là xÙ Hu‰ ngày nay. Dân chúng Bình TrÎ Thiên ti‰p xúc tr¿c ti‰p
v§i  dân Chiêm Thành nên có thêm m¶t sÓ tØ  ng» gÓc Chiêm
Thành. 

- Næm MÆu Ng† (1558), NguyÍn Hoàng vào trÃn ÇÃt ThuÆn
Hóa,  lính tráng theo NguyÍn Hoàng Ça sÓ là  dân Thanh Hóa,
NghŒ An, Hà Tïnh. Thanh Hóa là cái nôi cûa ti‰ng ViŒt c° (ti‰ng
ViŒt-MÜ©ng), do Çó dân chúng Bình TrÎ Thiên dùng nhiŠu ti‰ng
ViŒt c° nhÜ ló là lúa, nác là nÜ§c, sæng là g‡, lä là lºa, núc là b‰p,
chåc là dây; Ç¶t là khâu, vá, may; lÎp là cái nón. 

-  Träi  qua  nhiŠu  næm  TrÎnh  NguyÍn  phân  tranh  (1558-
1802), Bình TrÎ Thiên phân cách v§i miŠn b¡c ViŒt Nam, vì vÆy,
Bình TrÎ Thiên có m¶t nŠn væn hóa phong phú dÎ biŒt v§i væn hóa
miŠn B¡c. CÛng vì vÆy, âm ng» và ngôn ng» có nhiŠu Çi‹m khác
biŒt v§i âm ng» và ngôn ng» miŠn b¡c ViŒt Nam.
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- Næm 1802, Hu‰ ÇÜ®c ch†n làm kinh Çô cûa nÜ§c ViŒt
Nam. NgÜ©i  dân Hu‰ chÎu änh hÜªng cung cách lÍ  nghi  triŠu
Çình. H† có thói quen kiêng c» tên cha mË, ông bà, t° tiên và
nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c tôn kính nhÜ vua, chúa. ñây cÛng là m¶t lš do
phát sinh m¶t vài danh tØ khác âm, cùng nghïa v§i danh tØ ph°
thông.

Nh»ng lš do nêu trên cho thÃy ngôn ng» miŠn b¡c ViŒt
Nam và ngôn ng» các tÌnh Quäng Bình, Quäng TrÎ, ThØa Thiên
có nhiŠu Çi‹m dÎ biŒt.

*

Vào næm 1558, khi NguyÍn Hoàng vào trÃn ÇÃt ThuÆn Hóa,
Ça sÓ lính tráng theo NguyÍn Hoàng là dân Thanh Hóa, NghŒ An,
Hà Tïnh; nên âm giai và tØ ng» Bình TrÎ Thiên rÃt gÀn v§i âm
giai và tØ ng» Thanh NghŒ Tïnh.

Cu¶c chi‰n phân tranh gi»a hai h† TrÎnh và NguyÍn kéo
dài hÖn hai th‰ k›, do Çó dân chúng các tÌnh Thanh Hóa, NghŒ
An, Hà Tïnh chÎu änh hÜªng væn hóa, phong tøc,  tÆp quán và
ngôn ng» B¡c ViŒt. 

NgÜ®c låi, ba tÌnh Quäng Bình, Quäng TrÎ, ThØa Thiên bÎ
bao trùm bªi nh»ng chÜ§ng ngåi : Hoành SÖn, Häi Vân, ñông
Häi, TrÜ©ng SÖn; dân chúng g¥p nhiŠu trª ngåi, khó khæn m‡i khi
muÓn ti‰p xúc v§i các tÌnh khác. Có lë Çây cÛng là lš do ti‰ng
Bình TrÎ Thiên còn gi» ÇÜ®c phÀn nào  ti‰ng ViŒt c° cûa nh»ng
ngÜ©i ViŒt xa xÜa. 

Ti‰ng Hu‰ (ThØa Thiên - Hu‰) có Çôi phÀn khác biŒt ti‰ng
Quäng Bình, Quäng TrÎ, vì tØ ÇÀu th‰ k› 19, Hu‰ là kinh Çô cûa
nÜ§c ViŒt Nam, dân chúng chÎu änh hÜªng lÍ nghi  cung cách
triŠu Çình. Do Çó, phát sinh ra nhiŠu ti‰ng Ç¥c thù Hu‰ nhÜ mŒ,
yêng, luông, huŒ, thiŒt, ngoåt, nguÖn, hÜ©ng, hu©n, Çªm, v.v. .

Trong hoàn cänh diÍn bi‰n cûa lÎch sº, ti‰ng Hu‰ mang s¡c
thái Ç¥c biŒt t¿ nhiên Çã phát sinh phÜÖng ng» Hu‰ có bän s¡c ÇÎa
phÜÖng khác biŒt v§i ngôn ng» ph° thông.
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*     *

PhÜÖng ng» Hu‰ có th‹ chia ra nhiŠu loåi :
1) TrÜ§c 1945, nhiŠu tØ ViŒt c° mà các nÖi khác không

còn dùng ho¥c ít dùng nhÜng ª Hu‰ vÅn còn dùng. 
Ví dø : ló : lúa 

nác : nÜ§c 
trÓt : cái ÇÀu 

2)  Ti‰ng  Chàm (Chæm,  Chiêm Thành,  Chæmpa)  ÇÜ®c
dân chúng Hu‰ dùng lâu ngày trª thành ngôn ng» ÇÎa phÜÖng Hu
‰.

Ví dø : ni : này (bên ni ) 
tê : kia (bên tê )

3) Nh»ng tØ ng» phát sinh do tøc lŒ tránh dùng ch» húy.
Ch» húy là tên các vua, chúa hay tên nh»ng ngÜ©i thân thu¶c
trong hoàng t¶c. Ch» nào bÎ huš ÇŠu cÃm Ç†c, cÃm nói, nghïa là
không ÇÜ®c Ç†c, không ÇÜ®c nói chính âm, phäi Ç†c tråi ra. 

Ví dø : 
 Ch» húy :                                 Phäi Ç†c là:

Hoàng                                       huÿnh 
Nguyên                                     nguÖn
ThÆt                                          thiŒt hay th¿c
Hoa                                           huê hay bông hay ba
Anh                                           yêng
Long                                         luông
Miên                                         mân
T¿                                             t®
HÜÖng                                       nhang
NguyŒt                                      ngoåt
Minh                                         miêng
ñäm                                         Çªm
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HÒng                                         hÜ©ng
NhÆm                                        nhiŒm
Hoàn                                         hu©n
Thì                                            th©i

4) TØ ng» Çôi tách ra và chÌ dùng m¶t tØ ng».
Ví dø : kÿ dÎ     =>   dÎ

dÖ bÄn  =>   dÖ

5) Ti‰ng ÇÎa phÜÖng Hu‰ cùng âm, khác nghïa v§i ti‰ng
ph° thông.

Ví dø : ngõ là c°ng ra vào nhà vÜ©n. Ÿ miŠn B¡c ch» ngõ
là con ÇÜ©ng nhÕ, hËp.

6) Ti‰ng ph° thông bi‰n dång do cách phát âm cûa dân
chúng ÇÎa phÜÖng.

Ví dø : b® ng® : b« ng« 
lÎnh : lŒnh 
bÎnh : bŒnh.
‰c : ‰ch

7) Ngôn ng» Ç¥c thù Hu‰. 
Ví dø : bø : cái vú.

dª : mª ra.
dª Ëc : quá dª. 
ÇÆp bÆy : Çánh nhau.
giÜ©ng th© : bàn th©
chång vång : hoàng hôn
chåy d†i : chåy theo.

Chúng tôi xin ghi låi vài phÜÖng ng» Hu‰ quen thu¶c sau Çây :

a vô : xông vào, nhào vào.
ai dû : ai bi‹u, ai bào.
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ai hay mô : ai bi‰t Çâu.
ai hÓi : ai bi‹u, ai bäo (Ai hÓi anh thÜÖng em, nay anh than kh°,
than nghèo).
ai ræng tui rÙa : ngÜ©i ta ra sao thì tôi cÛng nhÜ th‰.
ai tê : ngÜ©i khác.
ai tØng Ç©i  : sao mà có chuyŒn lå nhÜ th‰ (Ai tØng Ç©i mø v®
Çánh ôn dôn gãy c£n).
ai vë : ai bäo, ai khi‰n.
anh hí : anh nhé.
anh ræng em rÙa : anh ra sao thì em cÛng nhÜ th‰.
æn chùng : æn không cho ai bi‰t.
æn chÜa bÜa : æn chÜa Çû no.
æn dín dín : æn ít ít, ÇØng æn nhiŠu quá.
æn n‹ : æn vã.
æn ræng nói rÙa : nói Çúng, nói thÆt, không bÎa Ç¥t.
Ãy : anh hay chÎ (Cách nói chuyŒn v§i ngÜ©i thân).
ba lÖn ba c®t : nói ngÜ®c nói xuôi Ç‹ Çùa gi«n.
ba hÒi ri ba hÒi rÙa : lúc th‰ này lúc th‰ kia, luôn luôn thay Ç°i.
ba s§n ba sác : s§n sác, b¶p ch¶p.
ba tr®n ba tråc : dª hÖi, ngang ngÜ®c.
ba vån cÛng È : bao nhiêu cÛng không thèm.
bå ch‡ mô : bÃt cÙ ch‡ nào.
bå mô æn nÃy : g¥p Çâu æn Çó.
båc trÓt : båc ÇÀu, Çã l§n tu°i, Çã già.
bao thÖ : phong bì.
b¡t ÇÜ®c tay, day ÇÜ®c cánh : b¡t ÇÜ®c quä tang.
b¡t mŒt : phát mŒt. 
b¡t quay : quay qu¡t, ÇÙng ngÒi không yên.
b¡t qu§ : làm cho lính qušnh, mÃt bình tÌnh.
b¡t s® : phát s®.
bÃn : nát nhão ra.
bÆn áo : m¥c áo.
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béo úc núc : béo phÎ, béo tròn nhiŠu m«.
bËp : xËp lép.
bét : banh ra, mª r¶ng ra, phanh ra.
bËt chËt : dËp nát, nát bÃy.
bŠ mô : Çàng nào (BŠ mô tui cÛng phäi vâng l©i ôn mŒ ).
b‹ : v«.
bên ni : bên này.
bên n§ : bên Ãy.
bên tê : bên kia.
bên tê tŠ : bên kia kìa.
bŒt : ph‰t, bôi (BŒt vôi trên lá trÀu).
bŒu : mŠm nhÛn.
bì thÖ : phong bì.
biên vô : ghi chép vào.
bi‰t khi mô : bi‰t bao gi©.
bi‰t mÀn ræng chØ : bi‰t làm sao bây gi©.
bi‰t m¥t ngang m¥t d†c : bi‰t rõ ràng.
bi‰t mÀn ræng : bi‰t làm sao.
bi‰t mÃy cho bÜa : bi‰t mÃy cho vØa.
bi‰t mô : bi‰t Çâu.
bi‰t mô mà mò : bi‰t Çâu mà tìm.
bi‰t phong phóc : bi‰t ch¡c, bi‰t Çúng, bi‰t rõ.
bi‰t ræng chØ : bi‰t Ç‰n khi nào.
bÎnh : bŒnh.
bó r† : bÎ ép ch¥t trong phåm vi chÆt hËp.
bÕ : Ç¥t, Ç‹ (CuÓn sách bÕ trên bàn). 
b† må : cha mË.
b†c : túi áo, túi quÀn.
bóp hÀu n¥n h†ng : chèn ép, bóc l¶t ngÜ©i khác.
b° : té, ngã.
b° béo chi mô : ch£ng ích l®i gì. 
bÒn : bÒng, b‰, ¤m (BÒn con).
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b¶n : nhiŠu (B¶n tiŠn).
bông : hoa (Hoa là ch» húy, tên cûa hoàng hÆu HÒ ThÎ Hoa, v®
vua Minh Mång).
bông cÄn : hoa dâm bøt.
bông hÜ©ng : hoa hÒng.
bÓng : dåi d¶t, vøng vŠ.
b¶ng : trÓng r‡ng
bÖ : rÒi thì (Ch© anh bÖ tu°i em cao).
b§ : Çua tay Çøng vào, s© vào, r§ vào.
b® : nâng phía dÜ§i lên.
b® ng® : b« ng«.
b§i : mang Ç‰n (Chàng g¥t lúa, nàng b§i cÖm).
b§i cÖm : x§i cÖm, ÇÖm cÖm.
bªi rÙa : vì th‰ (Bªi rÙa tui m§i thÜÖng o).
bªi vì ræng : tåi sao.
b®t : b© (Côi b®t : trên b©).
b®t : b¡t (Anh ª Ç¶c ác Tr©i b®t anh Çi).
bø : cái vú.
bøm miŒng : ÇÜa tay che miŒng.
bøp chøp : v¶i vã, hÃp tÃp.
bÜa : vØa, ÇÀy Çû.
bØa bÜa thôi : vØa vØa thôi, ÇØng làm qua Çáng.
bºa : chÈ (Bºa cûi ). 
b»a di‰p : hôm trÜ§c, hôm kia.
b»a mô : hôm nào.
b»a ni : hôm nay.
b»a n§ : hôm Çó. 
b»a tê : hôm kia.
b»a túi : vào lúc ban Çêm.
bÜÖi : banh ra (Gà bÜÖi b‰p).
bÙt cÕ : c¢t cÕ.
cá gáy : cá chép.
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cá l©n bÖn : cá vänh, cá lÜ«i trâu.
cá phát lát : cá thác lác.
cá tràu : cá quä, cá lóc.
cà ch§n : Çùa c®t, không nghiêm túc.
cà gÆt cà tang : không thông suÓt.
cà kê dê ng‡ng : chuyŒn không Çâu vào Çâu.
cà khêu : khÆp kh‹nh.
cà rÎch cà tang : chÆm chåp, khó khæn.
cà riŠng cà tÕi : chÀn ch©, do d¿.
cà r«n : Çùa gi«n.
cà th†t : bÜ§c thÃp bÜ§c cao.
cái cäo : cái r° nho nhÕ.
cái Çoåi : cái tô, cái chén l§n.
cái ghè : cái våi.
cái ni : cái này.
cái n§ : cái kia.
cái vá : cái mu‡ng l§n.
cái vÎm : cái tìm.
cãi bai bäi : cãi vã to ti‰ng.
cãi bÆy : cãi l¶n, cãi c†.
cåp : kh§i, c¡n.
c£ng : cái chân.
cây vi‰t : cây bút.
cÃy ni cÃy n§ : cái này cái kia.
cha ræng : nhÜ th‰ Çó, nhÜ vÆy Çó.
cha ræng con rÙa : cha sao con vÆy.
chà-và : ngÜ©i ƒn-Ç¶.
chå chå : sai, không Çúng s¿ thÆt.
chåc : s®i dây.
chåc oåc : mª toang ra.
chäi bãi : to ti‰ng, Òn ào.
chàng ràng : læng xæng, không dÙt khoát.
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chåu båu : m¥t n¥ng, vÈ m¥t khó chÎu.
chåy d†i : chåy theo.
ch¥m : dùng khæn thÃm nhè nhË cho khô.
ch¢m hæm : ra sÙc, quy‰t tâm làm cho ÇÜ®c.
ch£ng Ç¥ng : không ÇÜ®c.
ch£ng thè : ch£ng thà.
ch¥p lâu : hÒi lâu, m¶t th©i gian khá lâu.
chÀy : ph‰t, bôi (ChÀy m« trên dïa bánh bèo).
chË : chi‰c chi‰u nhÕ.
chËp bËp : bÎ ép mÕng lép.
chŒt : ngÜ©i Trung Hoa ª ViŒt Nam.
chi : gì (con chi dÜ§i nÜ§c có uÓng không æn ? ). 
chi lå ri : sao kÿ cøc nhÜ th‰ này.
chi lå rÙa : sao lå th‰. 
chi mô nà : có gì Çâu.
chi ngå : không làm n‡i, không chÎu n‡i.
chi rÙa : gì vÆy.
chín løn : quá chín.
chín muÒi : quá chín.
chó æn Çá, gà æn muÓi : vùng ÇÃt khô khan, c¢n c‡i, nghèo nàn.
chóc ngóc : lÈ loi, ÇÖn chi‰c.
chon : giòn, dÍ gãy, ÇÍ v«.
chóp núi : ÇÌnh núi.
chót bËt : sau cùng.
ch‡ ni : ch‡ này.
ch¶ : thÃy, trông thÃy.
ch©ng lèo : giÜ©ng tre.
chûi : ch°i (Chûi Çót, chûi rành).
chøm : tø tÆp (Chøm næm chøm bäy).
chút n»a : lát n»a, chÓc n»a.
chuyŒn tÀm phào : chuyŒn bÆy bå.
chØ : bây gi©.
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ch¿ chØ : bây gi© Çây.
chÜa bÜa : chÜa vØa, chÜa Çû.
chÜa khi mô : chÜa bao gi©.
chÜa tªn : chÜa s®.
chÜn : chân.
chØng mô : khi nào.
có chi mô : có gì Çâu.
có hi‹u chi mô : có hi‹u gì Çâu.
có mô : có Çâu.
có ræng nói rÙa : có sao nói vÆy.
cóc khô : ch£ng æn thua gì Çâu.
coi : xem (ñi coi hát b¶i).
con cÃy : con gái.
con hôn : con ba ba, con rùa.
con keo : con vËt, con kéc.
con lú : con ngû (MË ru con lú ).
còn lÜa : còn låi, còn Ç‹ låi.
còn mô n»a : h‰t rÒi, không còn n»a.
c¶ : cû (TrÒng khoai không có c¶).
c¶ : cÛ (Cây Ça b‰n c¶ còn lÜa).
c¶c : nóng näy, có tính khí Ç‹ n°i nóng.
côi : trên (Lên côi Ç¶n mà coi: Lên trên ÇÒi mà xem).
côi b®t : trên b© sông.
c°i trÀn : cªi áo.
c°i truÒng : cªi h‰t quÀn áo.
c¶t : bu¶c.
cÖ chi : n‰u mà, n‰u nhÜ.
cÖn : cây.
c®n : c¥n, c¥n bã, phÀn xÃu, phÀn c¥n.
c®t : diÍu c®t (B¿c ông Tr©i, c®t mình mà chÖi).
cù bÖ cù bÃt : không nÖi nÜÖng t¿a.
cûi nè : nhánh tre khô làm cûi.
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cØ : tài giÕi, n°i ti‰ng.
cÜÖi : cái sân. 
dån miŒng dån mÒm : dám æn dám nói. 
dang n¡ng : phÖi mình dÜ§i ánh sáng m¥t tr©i.
dáo b¶t : khuÃy b¶t.
d‹ ngÜÖi : gai m¡t.
dÍ Ëc : quá dÍ.
dÍ mô : Çâu có dÍ, Çâu phäi dÍ.
dÎ : kÿ cøc, không bi‰t m¡t c«.
dÎ òm : kÿ quá, chÜ§ng quá.
d†i : theo (Çi d†i, chåy d†i, ngó d†i).
d†i : chi‰u sáng.
dòm lui dòm t§i : nhìn trÜ§c nhìn sau.
dÓc : phách lÓi.
dôn : ông chÒng.
d¶ng : Çánh månh (D¶ng chuông).
dª : mª ra.
d§p : dÖ dáy, bÄn thÌu.
duÓng xuÓng : bÜng xuÓng.
Çä Ç§t : b¶ tÎch õng Ëo, ngây thÖ.
Çã muÒi : Çã quá chín.
Çá dæm : Çá nhÕ, nh†n.
Çà : màu nâu.
Çà : Çã (Anh Çà ÇÓi Ç¥ng, mi‰ng trÀu cay Çâu nào? ).
Çã bÜa : ÇÀy Çû.
Çái m‰ : Çái dÀm trong khi Çang ngû. 
Çàng : con ÇÜ©ng  (ñàng cái quan).
Çánh bÆy : Çánh l¶n.
Çát : Çan.
Çau : bÎnh, bŒnh.
Çau chi mô : có Çau gì Çâu.
Çay nì : Çây này.
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Ç¢ng tê : ch‡ kia.
Ç¢ng tê tŠ : ch‡ kia kìa.
Ç¥ng : ÇÜ®c (Em làm không Ç¥ng).
Ç¥ng : Ç‹ (ˆn Ç¥ng sÓng). 
ÇÄn : æn.(ñÄn cho bÜa : æn cho no)
ÇÆp bÆy : Çánh nhau.
ÇÆp ch¡c : Çánh nhau (ñÆp ch¡c l‡ ÇÀu, våi máu : ñánh nhau b‹
ÇÀu, toé máu).
ÇÆp l¶n : Çánh nhau.
Çâu : ráp.
ÇÀu gúi : ÇÀu gÓi.
ÇËt : c¢n c‡i, không phát tri‹n ÇÜ®c.
Ç‹ l¶ mô : cÃt dÃu ch‡ nào.
Ç‹ l¶n bÆy : s¡p Ç¥t l¶n x¶n.
ÇŒt : ÇÀn Ç¶n, kém thông minh.
Çi cà nh¡c : Çi khÆp kh‹nh.
Çi cà vŒt : Çi kéo bàn chân trên m¥t ÇÃt.
Çi chÜn : Çi b¶.
Çi d†i : Çi theo.
Çi ÇÀu dÀu : Çi phÖi ÇÀu gi»a n¡ng.
Çi khÕi : v¡ng nhà (Ông bà Çi khÕi).
Çi l¶n lui : Çi trª vŠ.
Çi r© r© : Çi chÆm.
Çó tŠ : ÇÃy kìa.
Çoåi : cái tô (ˆn Çoåi cÖm h‰n, uÓng Çoåi nÜ§c trà tÜÖi)
Çòi chi : muÓn gì.
ÇÒ màu : ÇÒ gia vÎ.
Çôi Çi : qu£ng Çi, vÙt Çi.
ÇÓi Ç¥ng : giäi Çáp ÇÜ®c.
Ç¶t : cái chum, cái lu nhÕ.
Ç¶t : khâu, vá, may.
Ç¶t nác : chum nÜ§c, lu nÜ§c.
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Ç¶t ng¶t : rÃt bÃt ng©.
Ç§ : r© vào.
Ç® lên : nâng lên.
Ç©i mô : không bao gi© (ñ©i mô tui nói láo ).
Ç©n : Çàn (ñ©n tÿ bà, Ç©n tranh, Ç©n bÀu ).
ÇÖm cÖm : x§i cÖm.
ÇÖm nút : k‰t nút vào áo.
ÇÖm quä phÄm : s¡p trái cây vào dïa l§n Ç‹ cung.
Çun vô : ÇÜa vào.
ÇÙng chùm hum : ÇÙng cong ngÜ©i xuÓng.
ÇÙng x§ r§: ÇÙng cháng láng, læng xæng, không làm gì cä.
eng : anh. 
eng bÒn tau lên ch©n : anh bÒng tao lên giÜ©ng.
eng tê : anh kia.
ê hŠ : quá ÇÀy Çû, dÜ dä.
‰c : con ‰ch.
gà rÆp : gà trÓng, gà mái giao cÃu v§i nhau.
ga xép : nhà ga nhÕ (NhÜ ga CÀu Hai, ga HÜÖng Thûy, ga Nong,
ga TruÒi).
gai con m¡t : nhìn thÃy hành vi cûa ngÜ©i khác 
làm cho mình phäi khó chÎu.
gành : ghŠnh (Gành Çá cheo leo).
gây bÆy : cãi vã, gây l¶n, gây g°.
ghe : nhiŠu (Ghe phen cÙu tº hoàn sinh).
ghè : cái lu, cái våi.
giä Çò : làm b¶ nhÜ thÆt.
giåi : bãi ÇÃt hoang chôn ngÜ©i ch‰t.
giáo b¶t : quÃy b¶t trong nÜ§c cho nhuyÍn.
giÜ©ng th© : bàn th©.
hay mô : ng© Çâu.
hÀm bà l¢ng : l¶n x¶n.
héo don : héo hon, héo queo.
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hên : may m¡n.
hiŒn yêu : sinh chuyŒn bÆy bå.
h° ngÜÖi : m¡c c«.
hôi rình : quá hôi thÓi.
hôi òm : hôi thÓi quá.
hôi xon : hôi mùi nÜ§c ti‹u.
hôm tê : hôm kia.
h©i : ngÜ©i Chiêm Thành.
hø : hÛ.
huê : hoa (Ch» húy).
hun : hôn (Cho anh hun em m¶t cái! ).
hung : nhiŠu (Anh thÜÖng em hung l¡m).
hÜ©ng : hÒng.
hy sanh : hy sinh.
in nhÜ: giÓng nhÜ, y nhÜ, y hŒt.
in hŒt : hoàn toàn giÓng, giÓng nhÜ Çúc.
keng : canh (Keng bù : canh bÀu).
kêu v†i : kêu g†i m¶t ngÜ©i ÇÙng xa.
kh£m : vØa Çû (Kh£m vÓn).
khi mô : lúc nào.
khi tê : trÜ§c kia.
khÎt rÎt : sát råt.
khôn ræng mô : không sao Çâu.
khôn ÇÜ®c mô : ch£ng ÇÜ®c Çâu.
khôn gi«n mô : không phäi chuyŒn Çùa Çâu.
không bì : không th‹ so sánh ÇÜ®c.
không có Ç¥ng : không ÇÜ®c Çâu.
không dè : không ng©.
không hŠ chi mô : không can hŒ gì Çâu.
không ngå : không xu‹, không Çû sÙc.
không nŒ : không câu nŒ, không cÓ chÃp.
kh§i : g¥m, cåp. 
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khú : thúi, thÓi, có mùi hôi.
khun : khôn (khun ngoan).
lá lay : tr§ trêu.
là Çà : la Çà, sa xuÓng thÃp, nhe nhàng ÇÙa qua ÇÜa låi.
lä : lºa. 
lå chÜa tŠ : lå quá, chÜa bao gi© thÃy. 
làm du : làm dâu.
làm Çày : làm khó d‹.(O Çùng có làm Çày)
làm ræng : làm th‰ nào ?
làm rÙa : làm nhÜ th‰.
làm tà tà : làm thong thä, làm chÆm rãi.
làm tÓt : trang Çi‹m.
l¡p x¡p : xÃp xÌ (NÜ§c lên l¡p x¡p b© ao).
lÃy dôn : lÃy chÒng.
lÄy : h©n d‡i.
lè kè : Çem theo bên mình.
li‰c dao : mài dao.
liŠn tay : ngay lÆp tÙc (CÜ§i v® thì cÜ§i liŠn tay).
lÎnh : lŒnh (HiŒu lÎnh).
lÎp : cái nón.
liu lít : l© m©, leo lét.
ló : lúa.
loåi : gãy (Loåi c£ng).
loi : ÇÃm. 
l†ng chØng : bÃt ng©, lúc nào không hay.
l° : nª hóa, tr° hóa (Lúa l°, cau l°).
lôn : trÒng.
l¶n gan lên ÇÀu : gi¥n d», tÙc tÓi.
l¶n låo : lÅn l¶n.
l¶n vô : trª vào.
l§ l§ : hÖi có vÎ m¥n (NÜ§c l§ l§).
l®t : nhåt, màu s¡c không ÇÆm.

43



luÓng cuÓng : lúng túng, mÃt t¿ nhiên.
lút : tràn ngÆp.
løt lÎt : ít nói, ÇiŠu gì cÛng Ç‹ bøng.
lui cui : c¥m cøi làm viŒc.
lúi búi leng beng : bÆn r¶n.
lÜa : còn låi, còn dÜ, còn thØa.
lÜng : không ÇÀy.
må : mË.
mai tê : ngày sau, sau này.
m¡c : bÆn công viŒc, bÆn bÎu.
m¡c cÜ©i : buÒn cÜ©i.
m¥c may : may ra, may m¡n.
m¥n mòi : càng nhìn càng thÃy m‰n.
m¡t mÕ : Ç¡t ÇÕ.
m¥t ch¢m b¢m : m¥t n¥ng, khó chÎu.
mÀn : làm.
mÀn æn : kinh doanh.
mÀn b¶ mÀn tÎch : kiêu cæng, coi thÜ©ng ngÜ©i khác. 
mÀn chi : làm gì.
mÀn ræng : làm sao.
mÀn ræng Ç¥ng chØ : làm sao ÇÜ®c bây gi©.
mÀn rÙa : làm nhÜ th‰.
mÀn thinh : không lên ti‰ng, không nói.
mÀn sÖ sÖ : làm lÃy lŒ, làm rÃt ít.
mÆp ù : mÆp thù lù, béo tròn.
mÃy lâu ni : bÃy lâu nay.
mét må : thÜa cho mË bi‰t. 
mŒ: cách g†i m¶t ngÜ©i thu¶c hoàng t¶c, dù là trai hay gái. 
mŠm løn : quá mŠm, mŠm nhÛn.
mô : Çâu (Anh Çi mô ? ).
mô có : Çâu có.
mô có k‹ : Çâu có Ç‹ š Ç‰n.
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mô Ç¥ng : Çâu ÇÜ®c.
mô nà : Çâu nào.
mô mô : không Çâu vào Çâu cä.
m¶t ch¡c : m¶t mình.
m¶t mai tê : m¶t ngày kia, m¶t ngày nào Çó.
muÒi : quá chín.
mÜ®t : m¥c kŒ, không quan tâm Ç‰n.

           (MÜ®t lòng anh Çó, nÖi mô hÖn cÙ tìm)

na : bÜng m¶t vÆt n¥ng.
nác : nÜ§c. 
nåi : e ngåi (Theo nhau chi nåi ÇÜ©ng xa).
nay chØ : bây gi©.
nay ch¿ chØ : bây gi© Çây.
næm l†c bäy lØa : ch†n l¿a quá cÄn thÆn.
n¢m chèo queo : n¢m nghiêng, co qu¡p ngÜ©i låi.
n¢m ch¶ : n¢m mÖ.
nÆy : l§n.
nên chi : cho nên. 
n‰u bi‰t ri : n‰u bi‰t nhÜ th‰ này.
ngái : xa.
ngåi ngái Çàng : e ngåi ÇÜ©ng xá xa xôi.
ng¤ng : tinh nghÎch.
nghÍ : ng¡m nghía.
ngó cho rành : nhìn cho kÏ.
ngó d†i : nhìn theo. 
ngó v†i : nhìn theo hình änh ª Çàng xa.
ngo¡t : vÅy tay kêu g†i m¶t ngÜ©i nào Çó.
ngo¡t v§i : vÅy tay kêu g†i m¶t ngÜ©i ÇÙng xa.
ngÒi chÕ hÕ : ngÒi chÕm hÕm, hai chân g¡p låi.
ngÒi chài bài : ngÒi trŒt ÇÃt, hai chân mª r¶ng ra.
ngu ghê : quá dåi, quá ngu dÓt.
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ngøy chÜa tŠ : kÿ cøc quá sÙc.
ngÙt : ng¡t (NgÙt ng†n rau ræm).
nhim (dim) : râm, không có ánh n¡ng.
nhìn chi tui : sao låi nhìn tôi.
nhòm : nhìn chæm chæm (Eng nhòm tui, dÎ òm).
nhªn : chÖi.
nh§p : dÖ bÄn.
nhøy bánh : nhân bánh.
nhÜ ri : nhÜ th‰ này.
nhÜ rÙa : nhÜ th‰ kia.
nhÜ rÙa Çó : nhÜ th‰ Çó.
nhÜ thº : giÓng nhÜ.

           (ñôi chân nhÜ thº Çôi chÀm thuyŠn khÖi)

ni : nay (MÃy lâu ni ).
nì : này, Çây này (L£ng l¥ng mà nghe nì )
ních : æn m¶t cách tham lam.
nÕ : ch£ng, không.

            (Nói r¢ng có, th©i tôi nÕ muÓn thÜa)

nÕ chi mô : không có gì Çâu.
nÕ ch¶ : ch£ng thÃy.
nÕ ma mô nhìn : ch£ng ai thèm nhìn.
nÕ màng : ch£ng mong muÓn.
nÕ nói làm chi : ch£ng nói làm gì.
nÕ thè : ch£ng thà.
noái : nói.
n© : à.

            (Em xa anh ra, thäm l¡m anh n© )

nÖi mô : nÖi nào.
núc : b‰p.
nuÓt tr¶ng : nuÓt thÙc æn mà không nhai.
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n»a mai : mai sau, sau này, ngày sau.
nÜ§c r¥c : m¥t nÜ§c hå thÃp xuÓng.  
om : nÒi ÇÃt nhÕ.
Õm tai : làm Çi‰c tai.
Óm : gÀy.
Óm teo : quá gÀy.
ôn mŒ : ông bà n¶i hay ông bà ngoåi. 
ông thiên : con chu¶t.
Ót d¶t : xÃu h°.
ª l‡ : không m¥c quÀn.
phách tÃu : xåo, dÓc.
phäi chi : giá mà, giá nhÜ.
phen mô chÙ phen ni : lÀn nào chÙa lÀn này.
phiêu phiêu : không ch¡c ch¡n.
ra ræng : nhÜ th‰ nào.
ra ri : nhÜ th‰ này.
rào : con sông nhÕ.
r¥c : ÇÀy rÅy, toàn là (R¥c ÇÒ du côn).
ræng : tåi sao.
ræng chØ : bao gi©, khi nào.
ræng ÇÜ®c : không ÇÜ®c.
ræng Çành : sao Çành, n« nào.
ræng mà : sao mà (Ræng mà h¡n vô phép vô t¡c rÙa hè).
ræng ri : sao nhÜ  th‰ này.
ræng rÙa : sao nhÜ th‰ kia.
rÆp : nhÎp nhàng, ÇŠu Ç¥n æn kh§p v§i nhau. 

            (Múa hát cho rÆp).

rŠu : cûi vøn.
ri : th‰ này (Làm nhÜ ri)
rinh : dùng hai tay mang m¶t vÆt n¥ng.
r§t : rÖi.
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rú : rØng già.
rù r© : chÆm chåp.
rún : l‡ rÓn.
rÙa : nhÜ th‰. 
rÙa chÖ : th‰ thì.
rÙa chØ : th‰ thì bây gi©.

       (RÙa chØ n‡i niŠm ai chÎu mà khi‰n em trao duyên lành)

rÙa Çó : nhÜ th‰ Çó.
rÙa hoài : nhÜ th‰ mãi.
rÙa mà : th‰ mà.
rÙa mÀn ræng : th‰ thì tåi làm sao. 

(RÙa mÀn ræng, Ç‰n mùa lúa chín anh xách nón ra Çi ? )

sæng : g‡.
sÌa : trÜ®t (SÌa chân, rÖi xuÓng ao)
sông cøn : sông cån.
su : sâu.
sút : tu¶t ra, bung ra.
sÜa : thÜa, thÜa th§t.
sÜÖng : gánh (SÜÖng lúa, sÜÖng nÜ§c).
sÜÖng triêng n¥ng : gánh m¶t gánh n¥ng.
tao : dây treo nôi.
tào lao : không Çâu vào Çâu.
tau noái v§i mi nhÜ ri nì : tao nói v§i mày nhÜ th‰ này.
t¡c, rì : t¡c là quay sang trái, rì là quay sang phäi. Ti‰ng cûa nông
dân ÇiŠu khi‹n trâu khi cày bØa.
tÀm bÆy tÀm bå : bÆy bå, không Çúng.
te rËt : b¶ tÎch làm oai, ra vÈ ta Çây.
té mô hay : ng© Çâu.
ten : rï, sét.
tê : kia (Bên tê ).
tŠ : kìa 
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    (Ræng không ki‰m dôn, ÇÈ phÃn låc hoa trôi h‰t tŠ ).

tŒ rÙa : không chút tình nghïa nhÜ th‰.
th£ng r£ng : rÃt th£ng.
théc : ngû.
thích ghê : rÃt khoái, rÃt ham muÓn.
thò lò : lòi ra, l¶ ra.
th†c lét : cù lét.
thúi : hôi thÓi.
thøi : ÇÃm.
thuª mô Ç‰n chØ : tØ trÜ§c Ç‰n nay.
thÜÖng bÙt ch‰t : quá thÜÖng, thÜÖng nhiŠu l¡m.
tót: rå, phÀn dÜ§i cûa cây lúa còn låi trên ru¶ng, sau khi g¥t.
t¶i chi mô : dåi gì (T¶i chi mô mà phäi làm v® hÀu).
tªn : khi‰p s® (Tªn Ç‰n già).
tra : già, nhiŠu tu°i.
tråo : tr¶n thÙ này v§i thÙ khác.
trách : nÒi ÇÃt Çáy cån, thÜ©ng dùng Ç‹ kho, nÃu hay xào.
træng løn : træng l¥n.
trân : cÙng (Khoai lang cû sÜ®ng cû trân).
trÆt cù chìa : trÆt lÃt.
trën : m¡c c«, xÃu h°, trÖ trën.
trót lª : trót làm m¶t viŒc gì không hay.
tr¶ mÜa : trÆn mÜa.
trÓt : cái ÇÀu ( ThÜÖng b† må Ç‹ côi trÓt : thÜ©ng cha mË Ç‹ trên
ÇÀu).
tr®t : trÜ®t (Trèo lên tr®t xuÓng). 
tr®t c£ng : trÜ®t chân.
trúc : Ç° nhào xuÓng.
trØa : Ç‹ dành m¶t phÀn (TrØa cho em m¶t nºa).    
túi thui : tÓi quá.
túi thùi thui : tÓi quá (Túi thùi thui, có ch¶ chi mô : TÓi quá, có
thÃy gì Çâu).
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tÜÖm tÜÖm : ch»ng chåc, Çàng hoàng.
Üng : thích, muÓn ÇÜ®c.
Üng ghê : thích l¡m, rÃt muÓn ÇÜ®c.
vách mäy : ngÒi gác chéo chân, chân này trên chân kia v§i thái
Ç¶ thÕa mãn.
vån : làng n°i trên sông cûa nh»ng ngÜ©i thÜ©ng làm nghŠ chài
lÜ§i.
v¡n : ng¡n (V¡n c° kêu ch£ng thÃu tr©i).
vÆy cho ÇŠu : khuÃy cho ÇŠu.
véo : ng¡t.
vì ræng rÙa : tåi sao vÆy.
xa ngái : xa xôi.
xåo : không Çúng s¿ thÆt.
xi-mon : xi-mæng (ViŒt hóa ch» ciment, ti‰ng Pháp).
xí xæng : bÆn r¶n, rÓi rít.
xoan : xuân (Trai ba mÜÖi tu°i còn xoan).
x§ r§ : láng cháng, læng xæng.
xªn : b§t (Xªn gió).
xu xa : xô qua xô låi, ÇÄy qua ÇÄy låi.
xû : bÕ thòng xuÓng.
xung : giÆn d».
xuÓc : quét (XuÓc nhà ).
xÜa tê : ngày trÜ§c, xÜa kia.
yêng : anh. 

Trong hoàng t¶c, ch» yêng là anh, vì khi hoàng tº NguyÍn
Phúc Thì (1829-1883) lên ngôi Hoàng Ç‰ lÃy danh hiŒu là  ñÙc
D¿c Tông Anh, niên hiŒu là T¿ ñÙc. Ch» anh trª thành ch» húy.

¤   ¤   ¤
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