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Chương 4: Khảo chứng sự phân hợp âm loại cổ âm 

Tiết 2: Khảo chứng tài liệu và phương pháp âm loại cổ âm 

 

2. Phản thiết (反切) 

Phản thiết (反切) người xưa còn gọi là “phản ngữ” (反语), “phản nữu” (反纽), 

“phiên ngữ” (翻语), “phiên thiết” (翻切), “thiết ngữ” (切语), “thiết cước” (切脚)… 

gọi tắt là “phản”, “phiên”, “thiết”… là một phương pháp chú âm của người Trung 

Quốc cổ đại, khi sử dụng, lấy thanh mẫu của chữ trên, lấy vận mẫu của chữ dưới, kết 

hợp lại tạo thành âm đọc của chữ được phiên thiết.  

Ví dụ: “trung, trắc cung thiết”, “trung” là chữ được phản thiết, “trắc” là chữ 

phản thiết trên, “cung” là chữ phản thiết dưới, khi phản thiết, lấy thanh mẫu của chữ 

“trắc” và vận mẫu của chữ  “cung” (bao gồm cả thanh điệu) kết hợp là được:  

Trắc   +  cung    =  Trung 

Zh (ì) +  (g)o ng      zho ng 

Khởi nguồn của phản thiết ở Trung Quốc rất sớm, trước khi phát minh ra phản 

thiết, người xưa dùng các phương pháp như “thí huống”, “độc nhược”, “trực âm”… 

để chú âm. 

Ví dụ như trong sách Hoài Nam Tử - Trụy hình huấn viết: 其地宜黍多旄犀 

“kì địa nghi thử, đa vĩ trì”, Cao Dụ thời Đông Hán chú: 旄讀近綢繆之繆，急气言

乃得之 “mao độc cận trù mâu chi mâu, cấp khí ngôn nãi đắc chi” (“Mao” đọc gần 

với chữ “mâu” trong từ “trù mâu”, khi nói khí gấp gáp là được).  Lã Thị Xuân Thu – 

Thận hành viết: 相與私鬨 “tương dữ tư hống”, Cao  Dụ chú: 鬨讀近鴻，緩气言之

“Hống độc cận hồng, hoãn khí ngôn chi”. (Hống đọc gần với hồng, khi nói khí từ 

từ). “Cấp khí ngôn”, “hoãn khí ngôn” chính là phương pháp thí huống.  

Lại như Thuyết văn giải tự của Hứa Thận thời Đông Hán: 昕，旦明，日將出

也。從日，斤聲，讀若希 “Hân, đán minh, nhật tương xuất dã. Tòng nhật, cân 

thanh, độc nhược hi” (Hân, buổi sáng sớm, lúc mặt trời sắp mọc,nghĩa theo nhật, âm 

theo cân, đọc giống như hi”. Lễ kí – Thiếu nghi viết: “Tế tự chi mĩ, tề tề hoàng 
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hoàng”. Trịnh Huyền thời Đông Hán chú: 皇，讀如歸往之往 “Hoàng, độc như 

quy vãng chi vãng”. (Hoàng, đọc giống như từ “vãng” trong từ “quy vãng”). “Mỗ 

độc nhược mỗ”, “mỗ độc như mỗ” (một cái gì đọc giống như một cái gì đó) chính là 

phương pháp độc nhược.  

Lại như Thi kinh – Chu Nam – Thiệu Nam: 窈窕淑女、君子好逑 “Yểu điệu 

thục nữ, quân tử hảo cầu”, Lục Đức Minh đời Đường trong Kinh điển thích văn chú: 

逑音求“Cầu âm cầu” (Cầu đọc âm là cầu).  Kinh thi – Chu Nam  - Quyển nhĩ: 采采

卷耳不盈頃筐 “Thái thái quyển nhĩ, bất danh khuynh khuông”, Kinh điển thích văn 

chú: 頃音傾 “Khoảnh âm khuynh” (Khoảnh đọc âm là khuynh). “Mỗ âm mỗ” (một 

chữ nào đó lấy âm nào đó) chính là phương pháp trực âm.  

Phương pháp thí huống hiển nhiên là không thể chú âm một cách chính xác rõ 

ràng, hai phương pháp độc nhược và trực âm tuy có ưu điểm, nhưng có khi khó tìm 

chữ độc âm, hoặc chữ đồng âm lạ lẫm khó nhận, đều có hiệu quả không tốt như 

nhau
1
, cho nên ba phương pháp trên dần dần nhường lại cho phương pháp phản thiết. 

Liên quan đến sự ra đời phương pháp phản thiết, một số người đời Tống như 

Trịnh Tiều, Thẩm Quát cho rằng phản thiết bắt đầu từ Tây Vực, ra đời sau khi chữ 

Phạn được du nhập vào Trung Quốc, một số người đời Thanh như Cố Viêm Vũ, 

Trần Lễ …cho rằng phản thiết bắt nguồn từ âm hợp đôi [nguyên văn là “hợp nhị chi 

âm” tức là hai âm hợp lại làm một âm] của Trung Quốc cổ đại, ví dụ như 不可“bất 

khả” là 叵“phả”, 何不“hà bất” là 盍“hạp” … Lại như Nhan Chi Thôi đời Bắc Tề, 

Lục Đức Minh đời Đường đều cho rằng Tôn Viêm (Thúc Nhiên) thời Tam Quốc đã 

có phản thiết; đến đời Thanh, Chương Bính Lân thì cho rằng cuối thời Hán, Ứng 

Thiệu đã có phản thiết, còn Mã Quốc Hàn, Lưu Phán Toại lại cho rằng những năm 

đầu thời Đông Hán Đỗ Lâm, Hứa Thận,  Cao Dụ đã sử dụng phương pháp phản thiết. 

Chúng tôi cho rằng sự ra đời của phương pháp phản thiết do nguyên nhân bên trong 

cũng do những nguyên nhân bên ngoài. Nguyên nhân bên trong chính là nói đến bản 

thân tiếng Hán thời Tần Hán xa xưa đã có âm hợp đôi (“nhị hợp chi âm”) , ví dụ 

                                         
1 Như “Quảng Vận” hợp vận “ngũ giáp thiết” [ngáp] chỉ có chữ , không có chữ đồng âm có thể chú,  “nữ hiệp 

thiết” [niệp] có bốn chữ   toàn là chữ lạ khó nhận, không có cách nào chú âm cho nhau. 
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như 不可“bất khả” là 叵“phả”, 何不“hà bất” là 盍“hạp”, 而以“nhi dĩ” là 耳

“nhĩ”, 之乎“chi hồ” là 諸“chư”, 蒺藜 “tật lê” là 茨 “tì”, 終葵 “chung quỳ” là 椎 

“trùy”, 不律  “bất luật” là 筆  “bút” , 瓠蘆 “hồ lô”  là  壺 “hồ”… Loại âm hợp đôi 

này đã phân âm tiết thành hai bộ phận thanh mẫu và vận mẫu, rất giống với nguyên 

lý của phản thiết, nhưng người xưa khi đó còn không tự giác phát triển nó thành một 

công cụ chú âm. Nguyên nhân bên ngoài, chính là nói đến cuối thời Hán, nguyên tắc 

phiên âm chữ Phạn đã gợi mở cho người xưa phát triển các “nhị hợp chi âm” thành 

phương pháp chú âm phản thiết. Nhưng, niên đại cụ thể của sự ra đời phương pháp 

phản thiết lại không dễ xác định, phải nói rằng lúc Hứa Thận viết Thuyết văn giải tự 

trước đó chưa từng sử dụng phản thiết, bắt đầu sáng tạo ra phản thiết là vào khoảng 

từ cuối đời Hán đến thời Tam Quốc, và phải sớm hơn một chút so với sự ra đời của 

vận thư. 

Vì phản thiết là phân tách chữ được phản thiết thành hai bộ phận là thanh mẫu 

và vận mẫu, thanh mẫu của chữ phản thiết trên và thanh mẫu của chữ bị phản thiết là 

giống nhau, vận mẫu của chữ phản thiết dưới và vận mẫu của chữ bị phản thiết là 

giống nhau, đồng thời, chữ có cùng một thanh mẫu không thể chỉ dùng một chữ 

phản thiết trên, bởi vì chí ít bản thân chữ phản thiết trên cũng cần một chữ khác làm 

chữ phản thiết trên cho nó, chữ có cùng một vận mẫu cũng  không thể chỉ dùng một 

chữ phản thiết dưới, bởi vì chí ít bản thân chữ phản thiết dưới cũng cần một chữ 

khác làm chữ phiên thiết dưới cho nó, như vậy, nếu như liên kết tất cả các chữ phản 

thiết trên và chữ bị phản thiết lại với nhau, thì có thể có được từng tổ chữ phản thiết 

trên và chữ bị phản thiết, mỗi một tổ thì là một thanh loại, cũng dùng phương pháp 

trên thì cũng có thể có được các phân tổ chữ phản thiết dưới, mỗi một tổ tương 

đương với một vận loại. Ví dụ tiến hành liên kết chữ phản thiết trên và chữ bị phản 

thiết của Quảng Vận, trong đó có được hai tổ như sau: 

 

file:///D:\nh?ng%20v?n%20??%20?ang%20l�m\26894
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Trong đó,   biểu thị “Đinh, đang kinh thiết”,   biểu thị “Bá, bách” đều 

là “ Bác mạch thiết”, sự phân biệt của hai tổ có được khi liên kết này, tương đương 

với hai thanh loại Đoan mẫu và Bang mẫu.  

Lại ví dụ như liên kết những chữ phản thiết dưới với chữ bị phản thiết trong 

vận Đông của Quảng Vận, có thể có được hai tổ như sau:  

2
 

Hai tổ liên kết có được là hai vận loại là Đông vận nhất đẳng và Đông vận tam 

đẳng. Hết sức rõ rằng, chỉ cần chúng ta dựa vào phản thiết liên kết trong cùng một 

thời kì, cùng một phương ngôn, tức là trong cùng một hệ thống ngôn ngữ, đồng thời 

với số lượng vừa đủ, thì chúng ta sẽ có được thanh loại và vận loại của hệ thống 

ngôn ngữ này một cách tương đối chính xác và khách quan. Chúng ta biết rằng, vận 

thư tuy rằng có rất nhiều ưu điểm, nhưng vận thư làm ra là để phục vụ cho việc hiệp 

vần trong thơ ca, nếu nhìn từ hiệp vận trong thi ca, hai vận mẫu [u] và [iu] có thể 

hiệp vận với nhau tức là có thể xem là đồng vận, xếp vào cùng một vận bộ; ba vận 

mẫu [a], [ua]và [ia] cũng có thể hiệp vận với nhau, cũng có thể xem là đồng vận, xếp 

vào cùng một vận bộ, vì thế cái mà vận thư gọi là “vận” không nhất định là “vận 

mẫu” mà chúng ta nói. Ngoài ra, vận thư cũng không biểu thị rõ ràng thanh mẫu, và 

giá trị của phản thiết chính là có thể bổ sung thiếu sót ấy của vận thư.  

Đương nhiên, khi người xưa tạo ra phản thiết, hoàn toàn không tính đến việc 

người đời sau sẽ liên kết chúng để khảo cứu thanh mẫu và vận mẫu, hơn nữa nguồn 

gốc phản thiết của rất nhiều vận thư cũng không thuần nhất, cho nên khi chúng ta 

liên kết chữ phản thiết trên hoặc chữ phản thiết dưới, rất có khả năng phát sinh tình 

huống những chữ nên liên kết với nhau thì lại không thể liên kết, những chữ không 

nên liên kết thì lại bị liên kết với nhau. Đồng thời, cái mà chúng ta liên kết với nhau 

có đúng hay không, lại hoàn toàn giống như thanh loại và vận loại, cũng còn tồn tại 

                                         
2  Trong tiểu vận Cung 弓  có chữ  “cung 宫”, cho nên tiểu vận Khung 穹 có thể cùng một tổ liên kết. 
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một số vấn đề. Về điều này, cần phải sử dụng một số phương pháp khác để giải 

quyết. 

 

3. Vận đồ 

Vận đồ còn gọi là “Đẳng vận đồ”, “Đẳng vận biểu”, là một loại biểu đồ ghép 

âm mà kết hợp cả thanh, vận, điệu với nhau. Chúng ta miêu tả một hệ thống ngữ âm, 

có thể dùng phương pháp văn tự để diễn giải, nói rõ hệ thống ngữ âm này có mấy 

thanh mẫu, mấy vận mẫu, mấy thanh điệu, quan hệ phối hợp giữa chúng như thế 

nào… Nhưng đối với những người bình thường không có kiến thức về ngôn ngữ học 

mà nói, phương pháp dùng văn tự để diễn giải thì hoàn toàn không thích hợp, trái lại, 

biểu đồ phối hợp của thanh vận điệu sẽ mang lại hiệu quả nhìn qua là hiểu, ghi nhớ 

lại thuận tiện. Đặc biệt là Vận thư thời Ngụy Tấn trở đi, đại đa số đều là lấy thanh 

điệu làm hàng ngang, lấy vận bộ làm hàng dọc, tình hình thanh mẫu và vận mẫu 

hoàn toàn không thể biểu thị rõ ràng, quan hệ phối hợp của thanh vận điệu cũng 

không thể thể hiện ra. Các nhà Đẳng vận học cuối Đường đầu Tống được gợi mở 

của bản chữ Phạn Tất huyện chương đã nhận ra khuyết điểm này của vận thư, từ đó 

sáng tạo ra Đẳng vận đồ. 

Phương pháp sắp xếp mỗi đồ của Vận đồ thông thường có hai loại:  

Loại thứ nhất lấy Vận kính làm ví dụ, đầu tiên, đồ biểu lấy những cột lớn để 

chú thanh mẫu, thanh mẫu dựa vào bộ vị phát âm phân thành 7 cột dọc thần âm (âm 

môi), thiệt âm (âm lưỡi), nha âm (âm răng hàm), xỉ âm (âm răng cửa), hầu âm (âm 

họng) và thiệt xỉ âm (âm răng lưỡi), trong 7 cột dọc đó lại dưa theo phương pháp 

phát âm của thanh mẫu để phân thành thanh, thứ thanh, trọc, thứ trọc (tức là toàn 

thanh, thứ thanh, toàn trọc, thứ trọc), lần lượt xếp vào Tam thập lục tự mẫu (36 tự 

mẫu): bang, bàng, tịnh, minh (phi, phu, phụng, vi), đoan thấu định nên (trị triệt 

trừng nương), kiến khê quần nghi, tinh thanh tùng tâm tà (chiếu xuyên sàng thẩm 

thiền), ảnh hiểu hạp, dụ lai nhật. Đáng được chú ý là, trong hàng ngang của tam 

thập lục tự mẫu chỉ sắp xếp thành 23 hàng dọc, trong đó bang, bàng, tịnh, minh cùng 

với phi, phu, phụng, vi hợp trong cùng một cột; đoan, thấu, định, nê cùng với tri, 

triệt, trừng, nương hợp trong cùng một cột; tinh, thanh, tùng, tâm, tà cùng với chiếu, 
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xuyên, sang, thẩm, thiền hợp trong cùng một cột; đó chính là ý mà Trương Lân Chi 

trong Vận kính tự tác gọi là “Nhật thể dĩ nhất chỉ liệt nhị thập tam tự mẫu vi hàng, dĩ 

tung hàng thiên thượng, kì hạ gian phụ nhất thập tam tự mẫu, tận vu tam thập lục, 

nhất mục vô di” (theo cách xưa lấy một tờ giấy xếp 23 tự mẫu thành một hàng, dựa 

theo cột ở trên, ở phía dưới phụ thêm 13 tự mẫu, tất cả 36, không bỏ xót một mục 

nào). Tiếp theo, biểu đồ ở dưới thanh mẫu, lấy bình thượng khứ nhập phân thành 4 

hàng ngang lớn, mỗi hàng lại lấy tứ đẳng phân thành 4 hàng dọc, lần lượt thay thế 

cho nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng. Như chuyển thứ 23 của Vận kính các 

chữ “đan, than, đàn, nan, can, khan, san, an, hàn, lan” ở trong hàng ngang nhất 

đẳng bình thanh (đẳng thứ nhất của bình thanh), các chữ “biện, miễu, triển, sấn, kiển, 

kiện, xiển, thiện, liễn” ở trong hàng ngang tam đẳng thượng thanh (đẳng thứ ba của 

thượng thành), các chữ “gián, nhạn, sản, sán, án” ở trong hàng ngang nhị đẳng 

thượng thanh (đẳng thứ hai của thượng thanh), các chữ “miết, mậu, thất, thiết, niết, 

kết, tiết, thiết, ế” ở trong hàng ngang nhập thanh tứ đẳng (đắng thứ tư của nhập 

thanh). 

Thứ nữa, cột ngoài cùng bên phải đồ biểu là để đánh dấu nội ngoại chuyển 

(nội chuyển và ngoại chuyển), thứ tự của đồ và khai hợp khẩu (khai khẩu và hợp 

khẩu). “Nội chuyển” là chỉ nhiếp không có Độc lập nhị đẳng vận, như tám nhiếp: 

thông, chỉ, ngụ, quả, đãng, tăng, lưu, thâm; “Ngoại chuyển” là chỉ nhiếp có Độc lập 

nhị đẳng vận, như tám nhiếp: giang, giải, trăn, sơn, hiệu, giả, ngạnh, hàm.
3
 Trong 

hàng ngang đó, có khi còn phụ thêm tự dạng “khứ thanh kí thử” (khứ thanh gửi ở 

đây), biểu thị ngoài những chữ được liệt kê thì hoàn toàn không phải là nhập thanh, 

mà là khứ thanh. Như chuyển thứ 9 của Vận kính  chữ của vận phế đặt vào hàng 

ngang nhập thanh.  

Tiếp theo, cột ngoài cùng bên trái đánh dấu vận mục của 206 vận trong Quảng 

Vận, mỗi vận mục dựa vào thanh điệu và đẳng của vận mà nó thay thế, xếp vào ô 

                                         
3  Cái gọi là “Độc lập nhị đẳng vận” (vận bộ độc lập thuộc nhị đẳng) là các vận bộ mà tất cả tiểu vận đều chỉ 

sắp xếp trong ô nhị đẳng của vận đồ, từ góc độ vận đồ nói ngược lại là, chỉ các vận bộ trong các ô vuông nhị đẳng của 

ngũ âm thần, thiệt, xỉ, nha, hầu đều có chữ.  Độc lập nhị đẳng vận của Quảng Vận có 12 vận bộ: giang, giai, giai, ương, 

san, san, hào, ma nhị, canh nhị, canh, hàm, nhai. Trong nhiếp Trăn không có Độc lập nhị đẳng vận, nhưng vận Trăn 

trong nhiếp trăn trên vận đồ chỉ chiếm dụng một ô của nhị đẳng, người xưa cho rằng phù hợp với định nghĩa Độc lập 

nhị đẳng vận, vì thế xếp nhiếp trăn nhập vào “ngoại chuyển”. 
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hàng ngang của thanh điệu này và bên cạnh hàng ngang của đẳng này. Như chuyển 

thứ 23 của Vận kính, “hàn” xếp vào bên cạnh hàng ngang của các chữ đẳng thứ nhất 

của bình thanh “đan, than, đàn, nan, can, khan, san, an, hàn, lan”, biểu thị các chữ 

này là chữ vận hàn; “tiển” xếp vào bên cạnh hàng ngang của các chữ đẳng thứ nhất 

của thượng thanh “biện, miễn, triển, sấn, kiển, kiện, xiển, thiện, liễn”, biểu thị các 

chữ này là chữ vận tiển; “gián” được xếp vào bên cạnh hàng ngang của các chữ đẳng 

thứ hai của khứ thanh: “gián, nhạn, sản, san, yến”, biểu  thị các chữ này là chữ vận 

gián; “Tiêu” được xếp vào bên cạnh hàng ngang các chữ đẳng thứ tư của nhập thanh 

như “miết, mậu, thất, thiết, niết, kết, tiết, thiết, ế”, biểu thị các chữ này là chữ vận 

Tiêu. Có khi trong một vận bộ của Quảng Vận kiêm cả nhất đẳng và nhị đẳng (hoặc 

nhị đẳng và tam đẳng), trong vận đồ cũng chỉ xếp vào một vận mục đồng thời thể 

hiện nhị đẳng và tam đẳng (hoặc là nhị đẳng và tam đẳng). Như chuyển thứ nhất của 

Vận kính chỉ xếp “đông”, đồng thời thể hiện các chữ thuộc đẳng thứ nhất của vận 

Đông“bồng, đông, công ,tùng, ông, lung” và các chữ đẳng thứ ba của vận Đông 

“phong, trung, cung, đông, hùng, long”. 

 Cuối cùng, đồ biểu lấy thanh mẫu làm đường dọc, lấy vận mẫu làm đường 

ngang,  tại nơi đường nganh và đường dọc cắt nhau danh sách các chữ đại diện cho 

tiểu vận trong Quảng vận (có khi là Tập vận). 

         

Loại thứ hai lấy Tứ thanh đẳng tử làm ví dụ, hàng đầu tiên của nó là danh 

sách tam thập lục tự mẫu chia thành các cột dọc, sau đó dựa theo tứ đẳng phân thành 

bốn hàng ngang lớn, sau đó ở trong mỗi ô hàng ngang của một đẳng, lại phân thành 

4 hàng bình, thường, khứ, nhập; đồng thời bên cạnh mỗi hàng ngang đánh dấu vận 

mục của Quảng Vận, cuối cùng cũng là lấy thanh mẫu làm hàng dọc, vận mẫu làm 
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hàng ngang, tại điểm mà đường dọc đường ngang giao nhau là danh sách các chữ đại 

diện của tiểu vận. 

        

         

Hết sức rõ ràng, phương thức sắp xếp này của vận đồ có thể liệt kê tất cả các 

âm tiết của một hệ thống ngữ âm, quan hệ phối hợp giữa thanh, vận , điệu cũng hiện 

ra một cách rõ ràng. Đây chính là điểm mà Vận thư và Phiên thiết không thể sánh 

được với Đẳng vận đồ. 

Đẳng vận đồ trong lịch sử có thể phân thành hai phái lớn là phái Tống, Nguyên 

và phái Minh, Thanh, Đẳng vận đồ thời kì đầu và thời kì giữa thuộc về phái Tống 



Trần Thị Xuân – Hán Nôm K52 – MSSV: 07031353 

10 

 

Nguyên, hệ thống ngữ âm mà nó thể hiện phù hợp với hệ thống ngữ âm của Quảng 

vận và Bình thủy vận; Đẳng vận đồ thời kì cuối thuộc về phái Minh, Thanh, hệ thống 

ngôn ngữ mà nó thể hiện thì phù hợp với hệ thống ngôn ngữ của các vận thư theo âm 

miền bắc như Trung nguyên âm vận. Đẳng vận thư thời kì đầu còn truyền lại có 

Vận kính và Thất âm lược, chúng đều xếp thành 43 đồ, khai khẩu hô và hợp khẩu hô 

không cùng một đồ, mỗi đồ chia đều cho 4 đẳng, cùng một vận mà có khai hẩu hô và 

hợp khẩu hô thì làm thành hai hô tám đẳng, tập hợp 206 vận, hợp với Quảng vận, 

mà chữ đại diện của tiểu vận trong Quảng vận trên vận đồ cũng ở những vị trí khác 

nhau. Cho nên những vận đồ này có thể làm chứng cứ của hệ thống ngữ âm của các 

sách vận thư như Quảng Vận. Đẳng vận đồ thời kỳ giữa có Tứ thanh đẳng tử, Thiết 

vận chỉ chưởng đồ, Kinh sử chính âm thiết vận chỉ nam… chúng dựa theo sự biến 

hóa của thực tế ngữ âm, đem 43 chuyển của Vận kính và Thất âm lược hợp thành 16 

nhiếp, cho nên phân thành rất ít đồ. Như Tứ thanh đẳng tử làm 20 đồ, khai hợp vẫn 

không cùng một đồ, mỗi đồ lại có 4 đẳng, cùng một vận mà có hợp khẩu hô và khai 

khẩu hô vẫn là hai hô 8 đẳng, thế nhưng nó tuy rằng thu thập 206 vận nhưng luôn 

luôn có vận hợp trong cùng một hàng, cho nên có thể dùng để khảo cứng cho sự 

chuyển biến từ âm trung cổ sang âm cận đại. Đẳng vận đồ của thời kì cuối có thể 

lấy đại biểu là Tự mẫu thiết vận yếu pháp trong quyển thứ nhất Khang Hi tự điển, đồ 

này tiến thêm một bước 16 nhiếp làm thành 20 nhiếp, khai khẩu và hợp khẩu cùng 

một đồ, đồng thời hai hô tám đẳng phân thành bốn hô khai, tề, hợp, nhiếp, cho nên 

có thể là căn cứ nghiên cứu cho âm cận đại. 

Đương nhiên, vì cổ đại không có tri thức của âm vị học hiên đại, lại vì giới hạn 

của một bức đồ, làm ra các đồ vận còn tồn tại rất nhiều thiếu sót và sai lầm, đó chính 

là điểm cần chú ý. Ví dụ trong Đẳng vận học có cách nói là “giả nhị đẳng”, “giả tứ 

đẳng”, “giả nhị đẳng” chính là chỉ một số chữ nào đó ở Trang tổ của đẳng thứ ba của 

một vận nào đó, căn cứ vận mẫu của chúng vốn nên đặc trong các ô thuộc đẳng thứ 

ba của vận đồ, nhưng vì Đẳng vận học quy định các ô của đẳng thứ ba bị các chữ 

của thanh mẫu Chương tổ chiếm dụng, vì thế các chữ thanh mẫu Trang tổ cũng bị 

xếp vào các ô của đẳng thứ hai, đó là những chữ thanh mẫu Trang tổ thực ra không 

phải là những chữ thuộc đẳng thứ hai, cho nên gọi là “Giả nhị đẳng”. Chữ “sùng” 
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trong “nội chuyển đệ nhất khai” (khai thứ nhất trong nội chuyển) và bốn chữ “thư, 

sơ, tư, sơ” trong “nội chuyển để thập nhất khai” (khai thứ 11 trong nội chuyển) của 

Vận kính “Giả nhị đẳng tự”. “Giả tứ đẳng” chính là để chỉ chữ thanh mẫu Tinh tổ 

của tam đẳng vận đồ và so sánh với tự mẫu tứ thanh, căn cứ vào vận mẫu của nó thì 

vốn nên xếp vào trong các ô thuộc đẳng thứ ba của vận đồ, nhưng vì đẳng vận học 

quy định các ô của tam đẳng do các chữ thanh mẫu tổ chương chiếm dụng, vì thế 

những chữ thanh mẫu tổ tinh và tứ thanh tự mẫu được xếp vào các ô của tứ đẳng, 

những chữ thanh mẫu tổ tinh và dụ tứ thanh tự mẫu thực ra không phải là các chữ 

của tứ đẳng vì thế gọi là “giả tứ đẳng”. Chữ “sùng” trong “nội chuyển đệ nhất khai” 

(khai thứ nhất trong nội chuyển) và bốn chữ “thư, sơ, tư, sơ” trong “nội chuyển để 

thập nhất khai” (khai thứ 11 trong nội chuyển) của Vận kính đều là “Giả nhị đẳng 

tự”. 

 

4. Vận văn  (Văn vần) 

Vận văn là chỉ thi văn ca dao gieo vần của các đời, ví dụ như Thi Kinh, Sở từ 

thời Tiên Tần, nhạc phủ thời Hán Ngụy, biền văn, Đường thi, Tống từ, Nguyên khúc 

đều là vận văn. Vì vận văn là gieo vần, rất nhiều vận văn lại phản ánh khẩu ngữ 

đương thời, cho nên nếu như thu thập số lượng lớn vận văn của một thời đại nào đó, 

một khu vực nào đó, một tác gia nào đó, liên kết các chữ gieo vần trong đó, như thế 

chúng ta sẽ có được một bộ “Vận thư” của thời đại này, khu vực này, tác gia này. 

Công việc kiểu này có hai ý nghĩa quan trọng: thứ nhất là nếu như chúng ta hoài 

nghi những cái miêu tả trong một sách vận thư của thời đại nào đó không phải là hệ 

thống ngữ âm thời đại đó, thì sẽ có thể dùng vận văn thời đại đó, đặc việt là vận văn 

có trình độ khẩu ngữ hóa cao để thêm phần kiểm nghiệm. Thứ hai, vận thư xuất hiện 

sớm nhất chỉ có thể phản ánh ngữ âm thời đại Tùy Đường, thời đại Tùy Đường tuy 

có vận thư nhưng đã thất truyền, mà trước thời Ngụy Tấn vận thư càng là “trước nay 

chưa từng có”, cho nên chúng ta cần nghiên cứu ngữ âm Hán ngữ thượng cổ, cần 

nhờ sự trợ giúp của vận văn thời Tiên Tần Lưỡng Hán. 

Trung Quốc gọi là “Quốc thi”, vận văn thi ca các đời mênh mông như khói 

biển, cung cấp cho âm vận Hán ngữ tài liệu nghiên cứu thực tế hết sức phong phú. 
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Chúng ta có thể căn cứ Thi Kinh, nghiên cứu hệ thống ngữ hệ thống ngữ âm của dân 

tộc Hán trong thời kì Tiên Tần, cũng có thể căn cứ Sở Từ, nghiên cứu hệ thống ngữ 

âm của phương ngôn nước Sở đương thời, có thể căn cứ những tác phẩm của thi 

nhân sơ kì thời Đường, nghiên cứu hệ thống ngữ âm của Sơ Đường, cũng có thể căn 

cứ thơ Đỗ Phủ nghiên cứu hệ thống ngữ âm của riêng Đỗ Phủ, công việc này đối với 

sự miêu tả toàn bộ lịch sử ngữ âm tiếng Hán có một ý nghĩa quan trọng. 

Đương nhiên, vận văn làm thành tài liệu âm vận cũng có một chút khuyết điểm. 

Thứ nhất, vận văn chỉ có thể nói cho chúng ta loại của “vận”, mà không thể nói cho 

chúng ta biết loại của “vận mẫu”. Ví dụ Thi Kinh – Dung phong – Tang trung: Viên 

thái đường hĩ, mạt chi hương hĩ, vân thùy chi tư, mĩ Mạnh Khương hĩ, kì ngã hồ tang 

trung, yếu ngã hồ thượng cung, tống ngã hồ kì chi thượng hĩ”. Trong đó những chữ 

“đường [a]”, “hương [ia]”, “khương [ia]”, “thượng [ia]” 
4
gieo vần, kết quả liên 

kết là hai vận  mẫu [a] và [ia] cùng nằm lẫn trong một vận bộ. Thứ hai, từ vận văn 

không có cách nào tìm ra thanh loại của thời cổ, vì gieo vần trong thi ca không quan 

tâm đến thanh mẫu như thế nào. Thứ ba, chữ hiệp vận có khi không dễ xác định, dễ 

ngộ nhận mà ảnh hưởng tính chuẩn xác của kết luận. Ví dụ một chương trong Kinh 

thi – Đại nhã – Miên viết: “Miên miên cô diệt, dân chi sơ sinh, tự thổ thư tất, cổ 

công Đản Phủ, đào phục đào huyệt, vị hữu gia thất.” Đoạn Ngọc Tài cho rằng 

“Sinh” với gieo vần với nhau, đọc như “sắt”
5
,  thực ra cần lấy điệt, tất, huyệt, thất 

làm thành một vận, chữ “sinh” không gieo vần. Thi Kinh có rất nhiều phương thức 

hiệp vận đặc biệt rất đáng chú ý.
6
 

 

5. Chữ hài thanh (Chữ hình thanh) 

Chữ hài thanh chính là chữ hình thanh, Trịnh Chúng thời Đông Hán  gọi chữ 

hình thanh trong lục thư là hài thanh. Chúng ta biết rằng, hình thanh là phương thức 

tạo chữ có khả năng tạo chữ nhiều nhất trong lục thư, 80 % chữ Hán là chữ hình 

                                         
4 Chú âm là vận mẫu thượng cổ 

5 Xem trong Đoàn Ngọc Tài, Lục  thư âm quân biểu – Thư kinh vận phân thập bộ biểu 

6 Tham Vương Lực, Thi Kinh vận độc, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1980; Dương Kiếm Kiều, Hán ngữ hiện 

đại âm vận học, Phúc Đán Đại học xuất bản xã, 1996, chương 10. 
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thanh. Chữ hình thanh do hình phù và thanh phù kết hợp tạo thành, hình phù biểu thị 

phạm vi ý nghĩa của chữ đó, thanh phù biểu thị âm đọc của chữ đó. Đương nhiên, 

âm đọc và ý nghĩa phạm vi này đều là âm đọc và ý nghĩa phạm vi của thời đại tạo 

chữ, cùng với diễn biến không ngừng của ngữ âm, thanh phù của chữ hình thanh 

cũng không thể khơi dậy chuẩn xác chức năng biểu âm.Ví dụ như “giang”, tiếng phổ 

thông đọc là [tia] thanh phù “công” của nó là công đọc là [ku], âm đọc hoàn toàn 

không gần nhau
7
; “kiều” nguyên nghĩa là chỉ cây cầu bằng gỗ, hiện tại là phiếm chỉ 

tất cả cầu , bất kể là làm bằng chất gì như sắt, đá, tre trúc, còn cả xi măng, dây thừng, 

không phù hợp với cái mà hình phù chỉ. Nhưng trong âm vận học sử dụng chữ hài 

thanh, chính là lấy âm đọc thời điểm tạo chữ. Không khó để suy ra rằng, trong thời 

đại tạo chữ âm đọc của chữ hài thanh và âm đọc của thanh phù thì chắc chắn sẽ 

tương đồng hoặc gần nhau, nếu không thì người xưa không thể lấy thanh phù để biểu 

thị âm đọc. Nếu đã như thế, vậy thì tất cả các chữ hài thanh có thanh phù tương đồng 

nhau, bao gồm cả bản thân chữ thanh phù, âm đọc của chúng cũng chắc chắn tương 

đồng hoặc gần nhau. Đoàn Ngọc Tài gọi hiện tượng này là: “một thanh có hòa âm 

với vạn chữ, vạn chữ thì nhất định cùng một bộ, cùng âm thanh thì nhất định cùng 

một bộ”
8
. Như vậy, chữ hành thanh sẽ có hai tác dụng quan trọng: Thứ nhất, giống 

với một số vận văn giống như Thi kinh, Sở từ , tuy có thể nói cho chúng ta biết rất 

nhiều vận bộ của tiếng Hán thời thượng cổ nhưng lại không thể nói cho chúng ta biết 

một số chữ Hán không dùng để gieo vần thì quy thuộc vào vận bộ nào. Mà căn cứ 

vào nguyên tắc “những chữ cùng hài thanh thì nhất định cùng bộ”, thì có thể quy 

nhập những chữ Hán không dùng để hiệp vận vào vận bộ của những chữ gieo vần 

mà hài thanh giống như chúng. Điều đó đối với nghiên cứu hệ thống vận mẫu của 

tiếng Hán thượng cổ đúng là con đường hết sức quan trọng và tiện lợi. Bình thường 

mà nói thì thời đại hài thanh cần phải sớm hơn thời đại Kinh Thi, từ hệ thống hài âm 

đến hệ thống âm Kinh Thi phải có nhiều biến hóa, nhưng kết quả nghiên cứu thực tế 

của các nhà âm vận học chỉ rõ, hai hệ thống đó phần lớn là phù hợp với nhau, chỉ có 

một số nhỏ ngoại lệ. Thứ hai, càng quan trọng hơn là, vận văn như Kinh thi, Sở từ… 

                                         
7 Tiếng Thượng Hải đọc là [ka] tương đối gần với âm cổ. 

8 Xem Đoạn Ngọc Tài,  Lục thư âm quân biểu  - Cổ hài thanh thuyết. 
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chỉ có thể cho chúng ta biết vận loại thời thượng cổ, lại không thể cùng cấp  cho 

chúng ta thông tin của thanh loại thời thượng cổ. Ví dụ các chữ trọng thần thời trung 

cổ như “bàng 旁, bảng 榜, báng 謗, bàng 滂, bàng 傍, bàng 膀”, với các chữ âm 

khinh thần “phương 芳, phòng 房, phòng 防,phóng 放, phỏng 訪” cùng hài thanh 

“phương”, nói rõ âm trọng thần với âm khinh thần thượng cổ cũng là cùng một 

thanh loại, hợp với trong thuyết “thời cổ không có âm kinh thần” của Tiền Đại Hân. 

Dù lượng chữ hài thanh rất lớn, quy nạp thanh loại Hán ngữ thượng cổ thì hoàn toàn 

có thể thực hiện được. Đương nhiền muốn khảo sát diện mạo ngữ âm của Hán ngữ 

thượng cổ, nhất định dùng chữ hài thanh của thời thượng cổ, mà không dùng chữ hài 

thanh xuất hiện sau thời Ngụy Tấn, điều đó không cần nói ra cũng rõ. 

Chữ hài thanh làm tài liệu âm vận có hai khuyết điểm:  một là thời gian tạo chữ, 

có khả năng sâm nhập của thành phần phương ngôn, tạo nên một số hiện tượng khó 

giải thích trong hệ thống hài thanh; hai là vì diễn biến hình dạng chữ mấy nghìn năm 

nay, một số chữ có đúng là chữ hài thanh, thanh phù là gì, đều không dễ nhận ra. 


