
L©i nói ÇÀu

Môi trÜ©ng sinh-hoåt,  gi†ng Hu‰, ngôn-ng» 
Hu‰, tâm-hÒn ngÜ©i dân xÙ Hu‰ Çã hòa-h®p, k‰t-
tinh thành nhiŠu th‹ nhåc: hò, ca, xÜ§ng, hát, nuôi 
dÜ«ng  tinh-thÀn  con  ngÜ©i  xÙ  Hu‰  trong  cu¶c 
sÓng h¢ng ngày. Bà mË ru con ngû ÇÒng th©i th° 
l¶ tâm s¿; ngÜ©i lao-Ç¶ng chân tay hát hò Ç‹ tr® 
l¿c và làm vui trong công viŒc nhÜ chèo Çò, xay 
lúa, giã gåo, kéo g‡, kéo lÜ§i. Làn ÇiŒu trong âm 
nhåc Hu‰ phát sinh tØ cách sinh-hoåt; væn-chÜÖng 
m¶c måc, thi-vÎ phän änh lÓi suy tÜ và n‰p sÓng 
dân gian cûa nhiŠu th‰-hŒ Çã qua. (Chúng tôi dùng 
ch» Hu‰ có nghïa là tÌnh ThØa Thiên và thành phÓ 
Hu‰).

Xét  vŠ cách ghi  âm nhåc Hu‰ theo phÜÖng 
pháp ghi nhåc Tây phÜÖng thì chÜa có s¿ ÇÒng š 
nào vŠ cách ghi. M‡i ngÜ©i ghi m‡i cách. Vì thông 
thÜ©ng nhåc ViŒt Nam có næm cung: h†, x¿, xàng, 
xê, cÓng; còn nhåc Tây phÜÖng có bäy cung: do, 
ré, mi, fa, sol,  la, si.  Có ngÜ©i lÃy nÓt (note)  h† 
tÜÖng dÜÖng nÓt do, låi có ngÜ©i lÃy nÓt h† tÜÖng 
ÇÜÖng v§i nÓt sol. Các bài ca Hu‰, hò Hu‰ có hÖi 
ai (buÒn man mác) nên có ngÜ©i lÃy ré hÖi non, fa 
hÖi già,  la  hÖi non. Cái khó nhÃt cûa ca Hu‰, hò 
Hu‰ là : có luy‰n, có láy, có rung, có ti‰ng ÇŒm, ti
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‰ng lót. Tuy vÆy, chúng tôi vÅn ghi chép låi m¶t sÓ 
bài theo phÜÖng cách Tây phÜÖng và m¶t sÓ bài 
theo phÜÖng pháp c° truyŠn cÓt gi» lÃy nét chính 
trong tØng làn ÇiŒu.   

VŠ l©i væn trong âm-nhåc Hu‰ phÀn l§n thu¶c 
loåi truyŠn khÄu. Chúng tôi g¥p các cø dân Hu‰ 
(trên 75, 80 tu°i) xin ghi låi vài câu hò, ti‰ng hát, 
chúng tôi  thÃy r¢ng cùng m¶t  bài  có nhiŠu ch», 
nhiŠu câu, nhiŠu Çoån khác nhau,  do Çó phäi  so 
sánh,  chon l†c,  sao cho gi» ÇÜ®c hÜÖng  vÎ  Hu‰ 
xÜa, sao cho Ç¶c-giä dÍ dàng cäm nhÆn. 

ñã có khá nhiŠu sách nghiên-cÙu và sÜu-tÀm 
âm-nhåc  Hu‰;  møc-Çích  cûa chúng tôi  không Çi 
sâu vào s¿ nghiên-cÙu và sÜu-tÀm ÇÀy Çû các bài 
bän.  Chúng tôi  d¿a vào nh»ng ÇiŒu hò,  ÇiŒu lš, 
câu  ca,  ti‰ng  hát  quen  thu¶c  Ç‹  trình-bày  m¶t 
cänh-quan  t°ng-h®p  âm-nhåc  c°-truyŠn  Hu‰  
gÒm cä dân ca lÅn nh»ng giai-ÇiŒu bác-h†c truyŠn-
thÓng cûa vùng ÇÃt thÖ m¶ng có nhiŠu næng-khi‰u 
væn-h†c, thÄm-mÏ.

Chúng tôi chú tr†ng ª âm-nhåc c°-truyŠn Hu
‰ tính  cách  ÇÎa-phÜÖng  cûa  âm-nhåc  Çó.  Không 
th‹ nào nhÀm lÅn âm-nhåc Hu‰ v§i bài hát quan h† 
B¡c Ninh, câu hò ñÒng Tháp hay ÇiŒu hát bài chòi 
xÙ Quäng. Âm ÇiŒu câu hò, bài lš, câu ca cûa xÙ 
Hu‰  ÇŠu  mang  màu  s¡c  Ç¥c-biŒt  t¿-nhiên  cûa 

8



gi†ng Hu‰, m¶t âm v¿c rÃt hån hËp v§i gi†ng nam 
hÖi ai, k‰t quä cûa s¿ bi‰n-thiên âm-thanh gi†ng 
nói cûa dân t¶c ViŒt trên ÇÜ©ng nam ti‰n, vÜ®t Çèo 
Ngang vào ÇÃt châu Ô, châu Lš cûa Chiêm Thành, 
là ÇÃt xÙ Hu‰ ngày nay.

Vì vÆy, khi nghe câu hò, ÇiŒu lš, l©i ca, ti‰ng 
hát v§i gi†ng Hu‰ êm dÎu, ng†t ngào, v§i bän s¡c 
tr»  tình,  lòng  yêu  quê-hÜÖng  ÇÃt  nÜ§c,  nh»ng 
ngÜ©i con xÙ Hu‰ tha phÜÖng cÛng nhÜ ngÜ©i ª tåi 
ch‡, không khÕi bÒi hÒi xúc-Ç¶ng và nh»ng ngÜ©i 
ViŒt ª các ÇÎa-phÜÖng khác không khÕi liên-tÜªng 
Ç‰n m¶t vùng thiên-nhiên thÖ m¶ng Çã m¶t th©i là 
kinh-Çô cûa cä nÜ§c.

N‰u ÇÜ®c nhÜ vÆy thì møc-Çích cûa chúng tôi 
mong Ü§c Çã Çåt ÇÜ®c m¶t phÀn nào.

Âm nhåc Hu‰ là m¶t phÀn quš báu cûa væn-
hóa dân-t¶c ViŒt Nam, cÀn ÇÜ®c bäo tÒn.
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ChÜÖng  I

TØ-ng» Ç¥c-thù xÙ Hu‰

Có  nhiŠu  giä-thuy‰t  vŠ  nguÒn  gÓc  tØ  ng» 
ngÜ©i ViŒt. Giä-thuy‰t cæn-cÙ trên ngôn-ng», trên 
hình thái s† ngÜ©i, b¶ ræng là Çáng ÇÜ®c lÜu š hÖn 
cä. Theo giä-thuy‰t  này 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. NgÜ©i MÜ©ng ª vùng ven núi 
hi‹m trª, ít ti‰p-xúc v§i th‰-gi§i bên ngoài nên tØ 
ng»  ít  thay  Ç°i ;  ngÜ©i  ViŒt  ª  vùng  ÇÒng-b¢ng 
sông  HÒng  ti‰p-xúc  thÜ©ng  xuyên  v§i  ngÜ©i 
Trung  Hoa  và  nhiŠu  chûng-t¶c  khác,  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 Hòa Bình’ cûa giáo sÜ TØ Chi). Dân miŠn b¡c 
Trung  ViŒt (Thanh-NghŒ-Tïnh,  Bình-TrÎ-Thiên) 
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còn dùng nhiŠu ti‰ng ViŒt xÜa nhÜ trÓt hay trÓc là 
cái ÇÀu,  ló là lúa, sæng  là g‡,  nác là nÜ§c... ; Hà 
n¶i và các tÌnh B¡c ViŒt gÀn biên-gi§i Trung-Hoa 
dùng nhiŠu tØ gÓc Hán. CÛng theo ông Phåm ñÙc 
DÜÖng  thì :"tØ  Hán  ViŒt  chi‰m  khoäng  60%  tØ  
v¿ng trong ti‰ng ViŒt.’’.

Thiên, ÇÎa, nhÖn, ti‹u h†c, trung h†c, Çåi h†c, 
cán b¶, nhân viên, ti‹u Ç¶i, trung Ç¶i, Çåi Ç¶i, . . . 
là các tØ ViŒt gÓc Hán.

Dân Sài Gòn, dân Hu‰ nói  trái cam, dân Hà 
N¶i nói  quä cam ; dân Hu‰ nói cây  vi‰t, dân Hà 
N¶i nói cây bút . 

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

  ViŒt Nam                          MÜ©ng
ˆn                                     Ang
UÓng                                 Uông
Sông                                  Không
Con gái                             On kai
Cá                                     Ka
Bông                                 Pong
Trái                                   Tlái
Trâu                                  Tlu
Sét                                    Set
Con                                  Kon
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Bà già æn cá                    Ba gia æng ka
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).

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

Dân  Sài-Gòn,  CÀn  ThÖ trÜ§c  1975  nói:  dô 
nam, dŠ nhà tÙc là vô nam, vŠ nhà. 

Dân Hu‰ phát âm: anh làm dì Çó? (anh làm gì 
Çó?); ông dà ni (ông già này); nó dàu có (nó giàu 
có). Dân Hu‰ phát âm không Çúng các tØ ng» có 
ch» gi ÇÙng trÜ§c và rÃt khó phân-biŒt các tØ ng» 
có dÃu hÕi, dÃu ngã. Dân Hà N¶i và các tÌnh phø 
cÆn phát âm: vŠ miŠn Chung (vŠ miŠn Trung); cây 
che (cây tre);  giÀu (giàu); m¥t  giæng (m¥t træng); 
em Çi nàm (em Çi làm). 

Dân Quäng Ngãi nói : Eng kông eng téc Çèn 
Çi ngû ( æn không æn t¡t Çèn Çi ngû).

*

TØ ngàn xÜa ngÜ©i ViŒt Çã có khuynh-hÜ§ng 
nam ti‰n. ñ‰n Ç©i nhà Lš nÜ§c ta chÌ gÒm có B¡c 
ViŒt và m¶t phÀn miŠn B¡c Trung ViŒt ; vua Lš 
Thánh-Tông  (1054-1072)  lÃy  ÇÃt  Chiêm Thành, 
mª  r¶ng  thêm  hai  tÌnh  Quäng-Bình,  Quäng  TrÎ 
(châu  ñÎa-Lš,  châu  Ma-Linh,  châu  BÓ-Chính). 
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Næm  1306,  vua  Chiêm-Thành  là  Ch‰-Mân  xin 
dâng châu Ô, châu Lš (ThØa Thiên) làm lÍ cÜ§i 
HuyŠn-Trân công- chúa. Qua các triŠu Çåi HÒ, Lê, 
NguyÍn,  mª  r¶ng  thêm  các  tÌnh  Quäng-Nam, 
Quäng -Ngãi (1402), Bình-ñÎnh (1470), Phú-Yên 
(1611).  ñ‰n  Ç©i  chúa  NguyÍn-Phúc-Chu  (1691-
1725),  lÃy  h‰t  ÇÃt  Chiêm-Thành  lÆp  tÌnh  Bình-
ThuÆn  và  ÇÃt  Chân-Låp lÆp  sáu  tÌnh  Nam ViŒt. 
NhÜ vÆy, t°-tiên  dân ViŒt miŠn Nam là dân ViŒt 
miŠn B¡c.

Ai Çi vŠ B¡c cho theo v§i,
Thæm låi giang-sÖn giÓng Låc HÒng,
TØ thuª mang gÜÖm Çi mª cõi,
Ngàn næm thÜÖng nh§ ÇÃt Thæng Long.   

                            (Khuy‰t danh)            

Träi qua nhiŠu th‰-hŒ ti‰p-xúc v§i các chûng-
t¶c ÇÎa-phÜÖng, v§i cách sinh-hoåt m§i trong môi-
trÜ©ng  thiên-nhiên  m§i,  dân  ViŒt  miŠn  Nam Çã 
thay Ç°i gi†ng nói và có thêm nhiŠu tØ ng» m§i.
 

Ba  tÌnh  Quäng-Bình,  Quäng-TrÎ  và  ThØa-
Thiên (XÙ Hu‰) trÜ§c kia là các châu ñÎa-Lš, Ma-
Linh, BÓ-Chính và châu Ô, châu Lš thu¶c Chiêm-
Thành.  Dân  Bình,  TrÎ,  Thiên  sinh  sÓng  trong 
vùng, ti‰p-xúc tr¿c-ti‰p v§i dân Chàm nên tØ-ng» 
có thêm vài tØ-ng» gÓc Chàm nhÜ : ni, tê, . . . :
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Chàm                           Hu‰           

Harey ni                      Hôm ni (Hôm nay).
Urang ni                   NgÜ©i ni (NgÜ©i này).
Thang ni              Cái nhà ni (Cái nhà này).
Calan ni    Con ÇÜ©ng ni (Con ÇÜ©ng này).
Kah têh                            Bên tê (Bên kia). 
Harey ni tahl¡ naw tará  Hôm ni tôi Çi ch®. 
……………………………………………………

…

Trong bài ‘Nguyên Ñy Ch» HU’’, Ç¥c-san Ti
‰ng Sông HÜÖng, næm 1988, ông Thái Væn Ki‹m 
có Çoån vi‰t : ‘‘...và nhiŠu tØ ng» gÓc Chiêm nhÜ  
ri, mô, tê, ræng, rÙa, mà Çám ngÜ©i måo hi‹m di  
dân tØ miŠn B¡c vào Nam, träi qua nhiŠu th‰-hŒ,  
Çã tåo  nên m¶t  thÙ  ti‰ng m§i  (tuy vÅn là  ti‰ng  
ViŒt) và m¶t gi†ng nói m§i, mà chúng ta g†i là ‘ti
‰ng Hu‰’, là ‘gi†ng Hu‰.’ ...’’.

Ngày xÜa,  khi  NguyÍn  Hoàng  vào trÃn  ÇÃt 
ThuÆn Hóa, Ça sÓ lính theo NguyÍn Hoàng là dân 
Thanh-NghŒ do Çó âm giai  và tØ  ng» Bình-TrÎ-
Thiên rÃt gÀn v§i âm giai và tØ ng» Thanh-NghŒ. 
Ba tÌnh  Quäng Bình,  Quäng TrÎ,  ThØa Thiên bÎ 
bao  trùm  bªi  nh»ng  chÜ§ng  ngåi :  Hoành-SÖn, 
Häi-Vân,  Nam-Häi,  TrÜ©ng-SÖn,  ngÜ©i  dân  rÃt 
khó-khæn ti‰p-xúc v§i các tÌnh khác, có lë Çó cÛng 
là lš do ti‰ng Bình-TrÎ-Thiên còn gi» ÇÜ®c m¶t 
phÀn nào ti‰ng ViŒt cûa nh»ng ngÜ©i ViŒt ª nh»ng 
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th‰-k› xa xÜa.  Ti‰ng Hu‰ cÛng có Çôi  phÀn hÖi 
khác  ti‰ng  Quäng-Bình,  Quäng-TrÎ,  vì  trÜ§c  kia 
Hu‰ là kinh-Çô , ngÜ©i dân Hu‰ chÎu änh-hÜªng 
cung-cách,  lÍ-nghi  triŠu-Çình,  låi  có  thói  quen 
kính-tr†ng ngÜ©i trên : kiêng cº tên cha mË, ông 
bà, t°-tiên và nh»ng ngÜ©i ÇÜ®c tôn-kính nhÜ các 
vua  chúa.  Do Çó,  có  vài  danh-tØ  khác  âm cùng 
nghïa nhÜ : bông, hoa ; yêng, anh ; thiŒt, thÆt ; xÖi, 
th©i, æn ; v.v..

Tóm låi,  tÃt  cä  diÍn-bi‰n  lÎch-sº,  ÇÎa-lš  và 
phong-tøc, tÆp-quán ÇÎa-phÜÖng Çã cho dân xÙ Hu
‰ có nhiŠu tØ-ng» Ç¥c-thù.

Ngày 20 tháng 7 næm 1954, ViŒt Nam bÎ chia 
c¡t làm hai, làn sóng ngÜ©i tØ miŠn B¡c vào miŠn 
Nam, ti‰ng B¡c theo chân Çoàn ngÜ©i di-cÜ vào 
Nam. Bi‰n cÓ 1975, b¶-Ç¶i, cán-b¶ miŠn B¡c và 
vô-sÓ dân miŠn B¡c theo chân b¶-Ç¶i, cán-b¶ vào 
Nam. Do nh»ng bi‰n-chuy‹n lÎch-sº Çó, ti‰ng Hu‰ 
ngày  nay không  còn  nhÜ  trÜ§c  n»a ;  h†a  chæng 
còn nghe thÃy ª các vùng thôn quê hÈo lánh. D» 
kiŒn này cÛng chÙng-minh ÇÜ®c s¿ thay Ç°i trong 
ngôn-ng» qua các giai-Çoån lÎch-sº.

TrÜ§c næm 1945, dân Hu‰ thÜ©ng nghe câu 
hò:

Chim xa rØng còn thÜÖng cây nh§ c¶i,
NgÜ©i xa ngÜ©i t¶i l¡m ngÜ©i Öi,
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NÕ thà không ch¶ thì thôi,
Ch¶ rÒi Çôi ÇÙa Çôi nÖi thÆt thäm sÀu.

Ngày nay, bài hò Çó Çã thay Ç°i :

Chim sa lÒng  còn thÜÖng cây nh§ c¶i,
NgÜ©i xa ngÜ©i t¶i l¡m ngÜ©i Öi,
Ch£ng thà không bi‰t thì thôi,
Bi‰t rÒi chÎu ch» lÈ loi m¶t mình.

HÀu h‰t  nh»ng bài  hò,  ca, xÜ§ng,  hát  ÇÜ®c 
ch†n ghi trong sách này là nh»ng bài có trÜ§c næm 
1945.

*

ñ‹ Ç¶c-giä  dÍ  hi‹u  hÖn  giá-trÎ  væn-chÜÖng 
trong âm-nhåc Hu‰ trÜ§c 1945, chúng tôi ghi låi 
vài tØ-ng» Ç¥c-thù Hu‰ sau Çây :

ˆn n‹ : ˆn vä.
ƒy : Anh hay chÎ (Cách nói chuyŒn v§i ngÜ©i thân: 

ƒy Çi mô).
Ba tr®n :  Không Çúng (Nói  ba  tr®n là  nói  không 

Çúng). 
Ba xàm ba láp :  Không Çâu vào Çâu (Nói ba xàm 

ba láp). 
Bánh tráng : Bánh Ça.
B¡p : Ngô.
B¡p lòn : B¡p ÇÕ.
B¡p chuÓi : Hoa chuÓi.
BÃt kinh hay thÃt kinh : Khûng khi‰p.
Bên ni : Bên này.
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Bên tê : Bên kia 
(‘ñÙng bên ni  ñông Ba, ngó qua bên tê  ñÆp ñá,
 ‘ñÙng nÖi ñÆp ñá ngó vŠ thôn VÏ Då phÓ xá
                                                nghinh ngang.              
 ‘KÈ tØ ngày Tây låi, sÙ sang,
 ‘Em theo ÇÒng xu, båc giác bÕ chàng bÖ vÖ.’) 

Bên tê tŠ : Bên kia kià. 
BÎnh : BŒnh.
B¶n : NhiŠu ( B¶n tiŠn là nhiŠu tiŠn).
Bông : Hoa. Bông là tØ gÓc ViŒt, Hoa là tØ gÓc Hán. 

Dân Hu‰ thÜ©ng dùng ch» bông vì hoa là tên húy, tên cûa 
hoàng-hÆu HÒ-ThÎ-Hoa, v® vua Minh-Mång.

B¶t gåo : B¶t tÈ.
B® ng® : B« ng«.
B®n : BÆn bÎu.
Bø : Cái vú.
Bún tàu : Mi‰n.
BÜa : VØa, ÇÀy Çû.
BÙt cÕ : C¡t cÕ.
Cá gáy : Cá chép.
Cá l©n bÖn : Cá vänh, cá lÜ«i trâu.
Cá phát-lát : Cá thác-lác.
Cá tràu : Cá quä, cá lóc.
Cái bung : Cái nÒi to. 
Cái cäo : Cái r° nho nhÕ.
Cái chén : Cái bát æn cÖm.
Cái cÛi : Cái tû Ç¿ng các gia-vÎ, các thÙc æn.
Cái ghè : Cái våi.
Cái mu‡ng : Cái thìa.
Cái ni : Cái này.
Cái n§ : Cái kia.    
Cái nÖm : Døng-cø b¢ng tre dùng Ç‹ b¡t cá.
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Cái oi : Cái giÕ.
Cái vá : Cái mu‡ng l§n.
Cái vÎm : Cái tìm.
Cái xºng : Cái quä hÃp.
Can tràng : Can trÜ©ng.
Cåp : Kh§i, c¡n.
C£ng : Cái chân

(‘Con trâu cái cÀu l¿c, con trâu Ç¿c cÀu tài,
 ‘H¡n cÛng muÓn ÇÜ©ng tº tôn miêu duŒ sinh
                                                                nhai,
 ‘Bªi vì h¡n trèo lên trÆt c£ng trÜ§c, nên h¡n h°
                                                ngai, ÇÙng cÜ©i’). 

Cây vi‰t : Cây bút .
Chä : Giò.
Chàng b‰p : Cái  khung  tre  hay  g‡  treo  trên  b‰p, 

dùng Ç‹ nÒi, trách.
Chàng hãng : Mª r¶ng hai chân ra.
ChËp bËp : BÎ ép mÕng lép.
Chi rÙa : Gì vÆy.
Chi tày : Chi b¢ng (Vui thú chi tày là vui thú chi b

¢ng).
Ch¶ : Trông thÃy
(‘NÕ thà không ch¶ thì thôi,
 ‘Ch¶ rÒi Çôi ÇÙa Çôi nÖi thÆt thäm sÀu’’).
Ch†c : Trêu ghËo.
Chiên : Rán.
ChØ : Bây gi©.
Coi : Xem (ñi coi hát b¶i).
Con cÃy : Con gái.
Con cúi : Cái mÒi lºa làm b¢ng rÖm rå dùng ª thôn 

quê.
Con hôn : Con ba-ba, con rùa.
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C¶ : CÛ (‘Cây Ça b‰n c¶ còn lÜa’).
Côi : Trên  (Côi núi là trên núi).
C¶t : Bu¶c.
C®t : DiÍu c®t 
(‘B¿c ông Tr©i, c®t mình mà chÖi’).
Cû s¡n : Cû mì.
CÜÖi : Cái sân.
Dáo b¶t : KhuÃy b¶t. 
DÆp-dÆp : HÖi nát.
DÓc : Phách lÓi. 
Dôn : Ông chÒng.
D» : NhiŠu, rÃt (ñau d», rét d»).
ñà : ñã

(‘Trai nam nhi, anh Çà ÇÓi Ç¥ng, mi‰ng trÀu cay Çâu
                                                                        nào’).

ñàng : ñÜ©ng (Ôi Çau kh° træm Çàng).
ñÆp l¶n : Çánh nhau.
ñ¥ng : ñÜ®c (Ch£ng Ç¥ng v§i Tr©i).
ñŒt : ñÀn Ç¶n.
ñi d†i : ñi theo.
ñ†i : Cái tô, cái bát to.
ñó : Døng cø Ç‹ b¡t cá.
(‘Tr©i mÜa tr©i gió,
 ‘Vác Çó ra ÇÖm. . .’)
ñôi Çi : Qu£ng Çi, vÙt Çi.
ñ¶t nác : Chum nÜ§c.
ñ® : Tåm b®.
ñ©n : ñàn (ñ©n tÿ-bà, Ç©n tranh, Ç©n bÀu).
ñÖm cÖm : X§i cÖm.
ñøn: ñÒi
Dan n¡ng : PhÖi n¡ng.
Giª ra: Mª ra.
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Gªi : Gºi.
HÀm bà l¢ng : L¶n x¶n.
Heo : L®n.
Hong : PhÖi cho khô.
H° ngÜÖi : M¡c cª, xÃu h°.
Hø :HÛ.
(‘Chàng xa thi‰p c¡t cÕ quên liŠm,
 ‘XuÓng sông gánh nÜ§c hø chìm gióng trôi’).
Hun : Hôn (Anh hun em).
Hung : NhiŠu.
(‘Không bi‰t th‰ nào, thiŒt s® rÃt hung’)
Keng : Canh (Keng bù là canh bÀu).
Kh£m : VØa Çû (Kh£m vÓn nghïa là vØa Çû vÓn).
Không ngå : Không xu‹, không Çû sÙc.
Ki‹ng : Cänh.
(‘ThÃy cái ki‹ng vui vào nhªn’).
Làm du : Làm dâu.
(‘Nam nhi Çà ÇÓi Ç¥ng, nàng phäi làm du suÓt 
                                                                Ç©i’). 
Læng : Ngôi m¶ cûa nhà vua.
Lä : Lºa (NÒi cÖm côi núc  lä Çun vØa nghïa là nÒi 

cÖm trên b‰p lºa Çun vØa).
LÄn l¿a : Tr¢n tr†c (LÄn l¿a canh trÜ©ng là tr¢n tr†c 

suÓt Çêm).
LÃy v® : CÜ§i v®.
LÎnh : LŒnh (HiŒu lÎnh).
Ló : Lúa.
Loi : ñÃm (Th¢ng Tèo loi vào m¥t th¢ng Nghé !).
LÕn lÈn : LÕng lÈo.
L¶n låo : lÅn l¶n.
L© : Døng cø b¢ng tre dùng Ç‹ b¡t cá.
Lu : Cái chum Ç¿ng nÜ§c.
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Løy : NÜ§c m¡t ( Hai hàng løy Üá  là hai hàng nÜ§c 
m¡t chäy).

LÜa : Còn sót låi, còn dÜ, còn thØa.
(‘Cây Ça b‰n cÛ còn lÜa’).
Må : MË.
MÀn : Làm.
(‘Thôi ÇØng buôn täo bán tÀn,
 ‘VŠ ª v§i chú, chú mÀn chú nuôi
 ‘Thôi ÇØng chåy ngÜ®c chåy xuôi,
 ‘VŠ ª v§i chú, chú nuôi chú mÀn !’).
Mè : VØng.
MŒ hay Mø: ngÜ©i Çàn bà ÇÙng tu°i.
MŒ : Ti‰ng g†i ngÜ©i Çàn ông trong giòng h† vua. 

Cách g†i Ç‹ Çánh lØa ma qu› ; s® ma qu› b¡t con trai giòng 
h† vua.

Mi tau : Mày tao (Bån thân nói chuyŒn v§i nhau).
Mô : ñâu.
M¶t ch¡c : M¶t mình.

(‘ñêm næm canh cÙ thÜÖng tình m¶t ch¡c, bi‰t phân
                                                              pho ai chØ ’). 

M¶t ch¥p : M¶t lát.
Mói : MuÓi.
Mút : Ÿ Çàng cuÓi.
MÜ§p Ç¡ng : Kh° qua.
Na : BÜng.
(‘Ch» chi n¥ng không ai na n°i ?’) 
Nác : NÜ§c.
N¢m ch¶ : N¢m mÖ.
N¡ng chang chang : N¡ng gay g¡t.
NÆy : L§n.
Ngái : Xa (ñi thÆt ngái là Çi thÆt xa).
Ng¤ng : Tinh nghÎch.
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Ngøm nÜ§c : Mi‰ng nÜ§c.
Nhªn : chÖi.
(‘ThÃy cái ki‹ng (cänh) vui vào nhªn’).
Nh§p : DÖ bÄn.
Nhøy bánh : Nhân bánh.
NhÜ hº : nhÜ th‰.
NÕ : ch£ng.
(‘Nói r¢ng chÜa, th©i tôi chÜa muÓn nói ;
 ‘Nói r¢ng có, th©i tôi nÕ muÓn thÜa ’).
Nói cånh nói khoé : Nói bóng nói gió.  
N°i tam bành : N°i giÆn.
NÓt : Chi‰c Çò.
Núc : B‰p (Côi núc là trên b‰p).
NÜ§c lånh : NÜ§c lã.
NÜÖng : VÜ©n.
NÜ©ng : Nàng
O : ChÎ, cô (O Çi mô rÙa ?)
–t d¶t : XÃu h°.
Ôn mŒ : ông bà già
Phách tÃu : Xåo, dÓc.
Rá : Cái r°.
Rào : Con sông.
Ræng : Sao.
Ræng chØ : Bao gi©.
Ræng ri : Sao th‰ này.
Ræng rÙa : Sao th‰ kia.
Ri : Th‰ này. 
RÙa : Th‰ kia.
SÀu Çoanh : BuÒn rÀu.
Su : Sâu.
(‘Ru h©i, ru hªi là ru,
 ‘Bên cån thì chÓng, bên su thì chèo’).
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Sº : Xui.
Tày : b¢ng (Không ai tày).
TÀm bÆy tÀm bå : Không Çúng. ( Nói tÀm bÆy tÀm 

bå).
TÀm phào : Không Çâu vào Çâu.
TŠ : Kìa. 
Théc : Ngû.
ThiŒt : ThÆt. 
(HÒ-ThÎ-Hoa, v® vua Minh Mång ÇÜ®c vua Gia-Long 

khen có nhiŠu ÇÙc tánh và ban cho tên m§i là ThÆt ; tØ Çó 
ch» thÆt trª thành tên húy).

Th©i : ˆn (Cách nói v§i ngÜ©i l§n tu°i).
Thúi : Hôi thÓi.
Thøi : ñÃm (Th¢ng Cu thøi vào lÜng con BÜ§m !).
Tªn : S®. (Tªn Ç‰n già).
Tra : Già, nhiŠu tu°i.
Trä : NÒi ÇÃt (Trä keng bù là nÒi canh bÀu). 
Trách : NÒi ÇÃt dùng Ç‹ kho, nÃu hay xào các thÙc 

æn. Trä và trách ÇŠu làm b¢ng ÇÃt nung, trä có bŠ sâu hÖn 
trách.

Trái : Quä.
Trái mãng cÀu : Quä na.
Trái thÖm : Quä dÙa.
Træng løn : Træng l¥n.
Trën : M¡c c«, xÃu h°.
Tròng : ThuyŠn nhÕ.
Troàn : TruyŠn.
(‘Thánh thÜ®ng næm trÜ§c ngài troàn’).
Tr° : Nª.
(‘B¡p non xao xác tr° c©’).
TrÓt : Cái ÇÀu
TrØa :  ñ‹ dành (TrØa cho em m¶t nºa).
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Tui : Tôi. 
Tùm lum tùm la : L¶n x¶n.
Ðng : Yêu thÜÖng,  muÓn.  (Tôi  Üng em là  tôi  yêu 

thÜÖng em ; tôi Üng hun em là tôi muÓn hôn em).
V¢m : B¢m.
VÆy cho ÇŠu : KhuÃy cho ÇŠu.
Ve gái : Tán gái.
V†c : Dùng tay r© mó phá nghÎch.

        Xàm : Nói bÆy, nó dèm pha.
        Xanh d©n : Xanh ng¡t.

X¡c nång : Gi¥t quÀn.
XÖi :  ˆn (Cách nói v§i s¿ kính-tr†ng ÇÓi v§i ngÜ©i 

l§n tu°i).
Xung : GiÆn d».
XuÓt : Quét  (XuÓt nhà là quét nhà). 
Yêng : Anh. 
(Trong hoàng-t¶c  dùng ch»  yêng thay  ch» anh,  vì 

gi†ng Hu‰, ch» ánh và ch» anh phát âm gÀn giÓng nhau, 
ch» ánh là tên húy vua Gia-Long, NguyÍn-Phúc-Ánh). 

Trong báo ñÃt M§i, Seattle, sÓ 194, in næm 
1984, có Çoån væn cûa n» væn-sï Túy-HÒng:"Mi 
Ãp em thét, rÒi xuÓt cái cÜÖi, xong vô giã cÃu, rÒi  
c¡p  trác  Çi  tÆn  nÖi  thÆt  ngái,  chÖ  không  ÇÜ®c  
ngÜng, hÍ ch¶ phân trâu thì cóp Çem vŠ, lôn ch¶t  
nÜa !". 

ñÓi v§i dân Hu‰ ngày nay, cÛng nhÜ ÇÓi v§i 
dân ª các tÌnh khác thì Çoån væn này có nhiŠu tØ-
ng» lå tai, khó hi‹u, chúng tôi xin tåm dÎch theo 
ngôn ng» ngày nay :"Mày ôm em ngû, rÒi quét cái 
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sân,  xong vào giã  lúa,  rÒi  cÀm thúng Çi  tÆn nÖi 
thÆt xa, ch§ không ÇÜ®c gÀn, hÍ thÃy phân trâu thì 
hÓt Çem vŠ, trÒng cû nÜa !". N» væn-sï Túy-HÒng 
cÓ š dùng nhiŠu tØ-ng» Ç¥c-biŒt Hu‰ Ç‹ Ç¶c-giä 
thÃy rõ nh»ng nét Ç¥c-thù trong ngôn-ng» xÙ Hu‰ 
trÜ§c 1945.

Và sau Çây là bài thÖ ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i Hu‰ 
l§n tu°i bi‰t ; tác-giä cÛng cÓ š dùng nhiŠu tØ-ng» 
Ç¥c-thù Hu‰ :

ñ¶t nác ngoài cÜÖi hÙng Çã bÜa,
NÒi cÖm côi núc lã Çun vØa,
Trách cá trä keng bù nêm mói,
Rào sau x¡c nång Ç¥ng ngÖi trÜa.

                             (Khuy‰t danh)

Xin tåm dÎch :

Lu nÜ§c ngoài sân hÙng Çã ÇÀy,
NÒi cÖm trên b‰p lºa Çun vØa,
Niêu cá, nÒi canh bÀu nêm muÓi,
QuÀn gi¥t sông sau xong ngû trÜa.
 

Thông hi‹u ÇÜ®c ngôn-ng» Ç¥c-thù xÙ Hu‰ 
m§i thÃu hi‹u ÇÜ®c giá-trÎ væn-chÜÖng trong câu 
hò, ti‰ng hát xÙ Hu‰.

¤  ¤  ¤
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