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CÁCH SỬ DỤNG
Các mục từ trong tự điển được xếp theo thứ tự a, b, c… Nếu không biết âm đọc của một chữ
Nôm, có thể tra theo mặt chữ Nôm dùng Bảng Tra theo Bộ Thủ hoặc Bảng Tra theo Tổng Số
Nét.
1. Cấu trúc mục từ:
Một chữ Nôm (ô vuông với tự dạng nhất định) tương ứng với một mục từ chính (entry) có cấu
trúc như sau:
a) Chữ Nôm
b) Âm đọc: chữ in khổ lớn là âm đọc
dùng để xếp theo thứ tự ABC trong
tự điển. Âm đọc này có thể kèm theo
(trong ngoặc đơn) một hay nhiều âm
đọc khác, nếu có.
c) Bộ thủ
d) Số nét: [Số thứ tự bộ thủ (dấu
chấm). Số nét thêm- Số nét tổng
cộng]
e) Mã Unicode chuẩn (nếu có)
f) Giải thích cấu tạo chữ Nôm (xin xem chi tiết ở mục 3)
g) Ghi chú
h) Trích dẫn: [Câu viết bằng chữ Nôm, câu ghi âm đọc chữ Quốc Ngữ (Xuất xứ)]
i) Xuất xứ: [Tên tắt của tác phẩm (xin xem Bảng liệt kê các văn bản Nôm), số câu hoặc
số trang]
"Mục từ phụ" là những mục từ có mang dấu "chỉ tay" dẫn đến số trang ở đó đã có "định nghĩa"
tương ứng với âm đọc (tập trung ở trong phần "Mục từ chính").
2. Các ký hiệu được dùng trong sách
2.1 Dấu
Một chữ Nôm có thể có nhiều âm đọc thuộc nhiều chữ
cái khác nhau. Nếu một trong những âm đọc đó đã
được trích dẫn rồi, độc giả sẽ thấy dấu "chỉ tay" dẫn
đến "mục từ chính" của chữ Nôm đó; thí dụ, “liên:
xem trang 675.”
2.2 Dấu

Dùng để ngăn cách các câu trích dẫn.
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2.3. Số thứ tự 1, 2, 3, 4...:
Một chữ Nôm có thể có nhiều âm đọc khác
nhau, và những âm đọc giống nhau cũng có
thể có nghĩa khác nhau (đồng âm dị nghĩa).
Vì thế, số thứ tự 1, 2, 3, 4, ... dùng để phân
định âm đọc và nghĩa khác nhau của một chữ
Nôm. Thí dụ, chữ sang có thể đọc bằng hai
âm là sang và làng, và có các nghĩa khác
nhau là: 1) sang sông; 2) sang giàu; 3) sửa
sang; 4) làng mạc.
2.4 Ký hiệu dùng trong xuất xứ:
b. = bài
c. = câu
t. = tờ
tr. = trang
2.5 Dấu ngoặc đơn ():
Trong phần giải thích cấu trúc chữ Nôm, âm đọc nằm trong dấu ngoặc đơn chỉ âm Hán Việt, và
âm không nằm trong dấu ngoặc đơn chỉ âm Nôm. Thí dụ:
a) Mục chữ 𢀨 sang. Ý: 辶 (bộ xước), âm: 郎 (lang). Âm lang để trong ngoặc đơn vì là âm Hán
Việt.
b) Mục chữ 𨁡 nuôi. Âm: noi. Âm noi không để trong ngoặc đơn, vì ở đây âm nuôi mượn âm
Nôm noi.
Đối với những từ song tiết hay từ mang phụ âm kép (dấu vết âm cổ) được ghi bằng hai chữ Nôm
tách rời như 恒 cá hằng > hằng, 巴拭 ba thức > xức, 羅𥒥 la đá > đá, 麻例 mà lời > mlời >
lời , thì trong câu Quốc Ngữ tương ứng, chúng tôi để âm tiết phụ (âm tiết nhẹ) trong ngoặc đơn:
(cá) hằng, (ba) xức, (la) đá, (mà) lời.
Để cho đỡ tốn chỗ, đối với các câu thơ, chúng tôi không xuống hàng, mà dùng dấu phẩy cuối
mỗi câu thơ, và chữ cái đầu câu thơ tiếp theo được viết hoa.
2.6 Dấu 
Dùng để biểu thị chữ thiếu (trống trắng) trong hàng thí dụ chữ Nôm.
2.7 Dấu [ ]
Dùng để biểu thị chữ Quốc Ngữ có chữ Nôm bị thiếu.
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3. Cách giải thích cấu trúc chữ Nôm trong tự điển
Một chữ Nôm có thể mượn âm (hoặc một âm Hán Việt, hoặc một âm Nôm), có thể mượn ý,
hoặc có thể là sự kết hợp giữa âm + âm, ý + ý, âm + ý, và đôi khi có cả dấu nháy nữa.
Trong từng trường hợp, chúng tôi đều ghi rõ ràng. Nếu âm được mượn là một âm Hán Việt, âm
đó được ghi trong dấu ngoặc đơn. Nếu đó là một âm Nôm, thì không để trong ngoặc đơn, như
đã giải thích ở trên.
Ngoài ra, một số ít từ trong từ điển (khoảng 40 từ), có cấu trúc âm cổ bl, kl, ml, ... chúng tôi
cũng ghi rõ trong phần ghi chú để độc giả tiện tra cứu. Cố nhiên, những trường hợp này dựa trên
những kết quả nghiên cứu hiện nay.
Có thể minh họa sự đa dạng của cách cấu tạo những chữ Nôm có mặt trong tự điển bằng 15
trường hợp sau đây:
Ghi chú: HV = viết tắt của “Hán Việt”.

ID
1
2

Loại

Chữ
Nôm

Âm đọc

Giải thích là

Mượn nguyên chữ Hán

學

học

Âm: 學 học (học)1

Mượn âm HV

𠅇
戈

măng
qua

Âm: 芒 măng (mang).
Âm: 戈 qua (qua).
Âm: 𥋴 ngắm. Chú thích (1).

3

𥋴

ngẫm

(1) Âm ngẫm mượn âm Nôm 𥋴 ngắm.

𠄼

năm

Âm: 𠄼 năm. Chú thích (1).

Mượn âm Nôm

(1) Mượn âm Nôm 𠄼 năm (bốn, năm).
4
5

6

7

1

Âm HV + âm HV



đến

Âm HV + âm HV (âm
cổ)

𢁑

trái

Âm HV + dấu nháy

𠮾




ngút
nợ
tóc
nợ




lời
bơ

Âm Nôm + dấu nháy

Âm: 典 (điển), âm: 旦 (đản).
Âm: 巴 (ba), âm: 賴 (lại). Ghi chú (1). (1)
Thuộc âm Việt cổ bl‐.
Âm: 兀 (ngột), 口 (bộ khẩu): dấu nháy.
Âm: 女 (nữ), 𡿨: dấu nháy.
Âm: 速 (tốc),  (cá): dấu nháy.

女 (nữ), 亻(bộ nhân): dấu nháy.
Âm: 𢈱 lời, 口 (khẩu): dấu nháy.
Âm: 𠀧 ba, 𡿨: dấu nháy.

Trường hợp thứ nhất (1), mượn nguyên chữ Hán: Trong ấn bản này, chúng tôi tạm ghi giải thích: [Âm: 學 học
(học)], với ý nói rằng chữ Nôm 學 học mượn cả âm và nghĩa của chữ Hán.
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8

Mượn ý HV



gươm

Ý: 劍 gươm (kiếm).

9

Ý HV+ âm HV

𠄼

năm

Ý: 五 (ngũ), âm: 南 (nam).

10

Ý HV+ âm Nôm



son

Ý: 石 (bộ thạch, âm:  son.

12

Ý HV+ ý HV

mất

Ý: 失 (thất), ý: 亡 (vong).

13

Ý HV+ dấu nháy

𠅐
唑


ngồi
râu

Ý: 坐 (tọa), 口 (khẩu): dấu nháy.

14

Mang bộ thủ của chữ đi
kèm

𧵆

Mượn ý Nôm

𦖻

15

Ý: 鬚 (tu), 𡿨: dấu nháy.
Ý: 貝 (bối), ý: 近 (cận). Ghi chú: (1).

gần

nghe

(1) Phần gợi ý cùng dùng bộ 貝 (bối) như chữ

賖 (xa).
Ý: 𦖻 tai. Ghi chú (1).
(1) Nghe mượn ý Nôm 𦖻 tai (tai nghe).

4. Bộ thủ và cách sử dụng các Bảng Tra:
Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn dùng hệ thống 214 bộ thủ. Chữ Nôm, trong nhiều trường hợp, chỉ
mượn âm đọc của chữ Hán, hoặc mượn âm đọc của những chữ Nôm khác. Bộ thủ, trong những
trường hợp này, do đó không mang ý nghĩa ban đầu nữa, mà chỉ là một thành phần giúp tra chữ
trong tự điển.
Trong hệ thống mã chữ Unicode, tùy theo bộ chữ (font) sử dụng, một chữ Nôm hay Hán, với mã
số Unicode nhất định, có thể hiển thị khác nhau. Ví dụ:
Unicode Simsun Ming LiU Han Nom A
70BA

為

為

為

7949

祉

祉

祉

9AA8

骨

骨

骨

Tất cả các chữ Nôm trong tự điển này đều được hiển thị và tính số nét theo các bộ chữ Han Nom
A, Han Nom B và Han Nom P (private used) — có hình dạng chế tạo rất sát với chữ viết tay
hoặc khắc bản.
Dưới đây là bảng liệt kê một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý khi dùng hai Bảng Tra trong tự
điển:
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Bộ thủ

Dạng chính Dạng đơn Dạng đơn

61. Tâm

心 4 nét

忄 3 nét

64. Thủ

手 4 nét

扌 3 nét

85. Thuỷ

水 4 nét

氵 3 nét

96. Ngọc

玉 5 nét

王 4 nét

122. Võng

网 6 nét

罒 5 nét

130. Nhục

肉 6 nét

月 4 nét

140. Thảo

艸 6 nét

艹 4 nét

162. Sước

辵 7 nét

辶 4 nét

163. Ấp

邑 7 nét

阝 3 nét

169. Môn

門 8 nét

门 3 nét

170. Phụ

阜 8 nét

阝 3 nét

184. Thực

食 9 nét

飠 8 nét

195. Ngư

魚 11 nét

鱼 8 nét

䒑 3 nét

𩵋 10 nét

Ghi chú: Chữ Giả 者 trong tự điển được tính là 8 nét (không tính dấu chấm).

4.1 Cách dùng Bảng Tra theo Bộ Thủ:
Tìm trong bảng Mục Lục Bộ Thủ (ở cuối sách) bộ thủ của chữ Nôm muốn tra, tìm đến số trang
của bộ thủ này trong Bảng Tra theo Bộ Thủ, tìm đến số nét thêm (không kể bộ thủ) của chữ
Nôm, dò đến chữ này — nếu có, sẽ thấy số trang tương ứng trong tự điển.
4.2 Cách dùng Bảng Tra theo Tổng Số Nét:
Tính tổng số nét của chữ Nôm muốn tra, tìm đến tổng số nét trong Bảng Tra theo Tổng Số Nét,
tìm đến bộ thủ của chữ Nôm đó trong bảng tra và dò đến chữ này — nếu có, sẽ thấy số trang
tương ứng trong tự điển.
Ghi chú: Để giúp việc tra chữ theo tổng số nét được dễ dàng hơn, các chữ Nôm có cùng một số nét tổng cộng được
xếp theo thứ tự từ 1 đến 214 bộ thủ của chữ Nôm.

