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Không phải riêng một vài người, mà hầu như ai thấy tui xài chữ xử dụng cũng 
thắc mắc, như thấy tui xài chữ QUẤC chứ không viết QUỐC vậy. 
Tui viết bài này không phải để gây tranh cãi, mà để rộng đường dư luận, cao 
nhân nào đi ngang thì ghé vô chỉ bảo thêm, tui cám ơn. 

Trước khi tui nói lời của mình, thì tui lôi Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của ông 
Huỳnh Tịnh Của ra tra từ của ông bà trước, trong sách đó, cuốn 2, trang 312 có 
viết chữ Sử như hình bên dưới (1): 

 
và trang 591 có viết chữ Xử như hình bên dưới (2): 
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Như vậy, theo cuốn từ điển tiếng Việt đó, thì người ta chỉ xài chữ Sử Dụng, chứ 
không có chữ Xử Dụng. 

Tui ngu hay sao mà cố tình xài chữ Xử Dụng, lẽ của tui là như vầy. 

1/ Tiếng Việt có một đặc trưng rất lớn, là Tiếng Đôi. 
Có người nói tiếng Kèm, nhưng trong nhiều trường hợp, tui thấy Tiếng Đôi 
đúng hơn. 

Biểu hiện của Tiếng Đôi là một từ được ghép mang hai yếu tố (Hán+Việt, có khi 
Hán+Hán, có khi Việt+Việt), mà một chữ trong đó giải thích cho chữ còn lại. 

Lý do của Tiếng Đôi bắt nguồn từ thời dân An Nam bị Tàu đô hộ, vừa phải nói 
tiếng bản ngữ thô sơ, vừa phải học tiếng Tàu phồn thể. Với trí khôn An Nam 
chưa phát triển ngày đó, nghe một chữ có khi chưa hiểu, mà trong văn nói thông 
thường, người ta phải thêm một chữ để giải thích cho cái chữ chính. 

Thí dụ: 
1) Hán+Việt: thông thoáng, 
Việt+Việt: tài giỏi, 
Hán+Hán: minh bạch. 
2) Tiếng Hán nói một câu tám chữ: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân, Tiếng Việt phải 
xài ít nhất 9 chữ mới giải nghĩa được một cách rõ ràng. 
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Trong trường hợp tiếng Đôi ghép từ hai yếu tố Hán – Hán, tui ghi nhận đa số 
trường hợp đó là phiên âm trực tiếp từ tiếng Hoa sang tiếng Việt, như thí dụ bên 
trên minh bạch, tiếng Hán đọc là “mingbai“, nghĩa là hiểu, rõ ràng, minh bạch. 
Sự kiện này dẫn tới trong quá trình hình thành chữ Nôm, người Việt đã viết một 
đằng, đọc một nẻo, đã vậy còn thêm bớt nét chữ Hán để thành chữ Nôm, đâm ra 
một chữ Hán phải có một nét hay một chữ khác chú thích chính nó mới hình 
thành ra một chữ Nôm. 

Sự kiện Tiếng Đôi đó đã dẫn tới một hệ quả (hay hậu quả) vô cùng lớn cho con 
cháu Việt Nam cả ngàn năm sau: tính nước đôi là tính nết đặc trưng của 
người Việt. Đó là một câu chuyện khác, bữa nào rảnh tui nói chuyện đó, bữa 
nay chỉ nói tới cái tựa bài này thôi nha. 
Trong phần này, anh chị em chú ý: trong tiếng đôi Hán+Việt và tiếng đôi 
Việt+Việt, có một chữ trong tiếng đôi đó mang yếu tố bản địa, còn tiếng đôi 
Hán+Hán thì cả từ (hai chữ) đều là tiếng Hoa, chỉ đọc âm Việt mà mang 
đầy đủ yếu tố ngữ nghĩa của tiếng gốc. 
2/ Tiếng Việt phân chia hai miền Nam Bắc 
Đáng lẽ phải là ba miền đúng hông, nhưng mà thật ra chỉ có hai miền, từ Đà 
Nẵng trở vô Nam và từ Huế trở ra Bắc. 

Khi nào tui già sáu bảy chục tuổi, ăn ở không á, tui sẽ viết một cái bảng so sánh 
để anh chị em thấy rõ cái sự khác biệt đó, nhưng mà bây giờ anh chị em tha thứ 
cho tui, làm ơn chấp nhận giùm tui cái sự khác đó, rồi từ từ trải nghiệm cũng 
được, hay từ từ hỏi tui, hỏi ai đó cũng được, nghen. 

Tiếng miền Nam mang nhiều nét Nam Đảo hơn, còn tiếng miền bắc mang nhiều 
nét Trung Quấc hơn. 

Thí dụ cụ thể dễ nhận ra nhất là cách phát âm chữ TR của hai miền. Ở 
miền Nam, người ta nói rõ chữ TR (trường, trong, trảng, trải, trúc), còn ở miền 
bắc, âm TR và âm CH phát âm giống nhau, bởi vì tiếng Trung Quấc chỉ có một 
cách phát âm cho cả hai âm này: Ch. Sẽ có anh chị em nói rằng thật ra có âm 
Tz, Ch, Zh, nhưng mà anh chị em đừng quên đó là ba âm khác nhau ở tuốt Bắc 
Kinh chứ không phải Bắc Kỳ nha, bắc kỳ chỉ học được mỗi một âm CH, nên tất 
cả TR và CH được nói giống nhau. 



Có một thí dụ khác là âm Ưu, thí dụ chữ Rượu, họ Lưu, người Nam nhìn Rượu 
nói rượu, nhìn lưu nói lưu, người bắc không nói được, mà nói y chang người 
Hoa: Rượu (壶) – đọc rịu (bính âm: jiu), Lưu (劉) – đọc Liu (bính âm: liu). 
Đó là cách phát âm, còn từ ngữ cũng vậy, đơn cử là chữ lội mà tiếng Thái là 
chữ ลอย = float, nổi lên, đọc là loy (anh chị em nào có đi Thái dịp Loy 
Krathong thì biết cái Loy krathong nó là thuỷ đăng, krathong là cái đồ để thả, 
còn Loy là nổi lên), còn tiếng miền bắc thì không diễn tả sự kiện, mà chi tiết 
hơn, diễn tả hành động, nên xài chữ bơi, từ nguyên của bơi là một từ khác nữa 
nha anh chị em. 
Tất nhiên không chỉ căn cứ vô có nhiêu đó mà tui phán như đúng rồi rằng tiếng 
miền Nam khác tiếng miền Bắc, còn nhiều chứng cứ khác, nhưng sa đà vô đó thì 
bài viết này của tui chắc tới năm sau, nên thôi, dừng lại tại đây. 

Tui muốn nói rằng, qua các biểu hiện của từ ngữ hai miền, mà tiếng miền 
bắc chịu ảnh hưởng đậm nét tiếng Hoa hơn tiếng miền Nam, miêu tả chi tiết 
bao quát hơn. 
3/ Tiếng miền Bắc thích dùng danh từ, tiếng miền Nam thích dùng động từ 
Người bắc có thể dùng danh từ thay cho tất cả các từ loại khác, thậm chí đại từ 
thay cho tính từ cũng được, và thí dụ thì vô số kể, để diễn tả sự kiện, mô hình, 
nên câu nói của người bắc mang tính trình diễn hơn. 
Thí dụ: Nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, những 
năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã 
thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đưa công tác này vào nền nếp, mang 
lại hiệu quả thiết thực. (trích tại đây) 
Riêng trong duy nhất một câu bên trên (57 chữ) đã có 17 danh từ đôi (34 chữ), 1 
danh từ đơn và 1 danh từ ba, còn lại là động từ và từ đệm vô nghĩa. 
Còn người Nam thì hay xài động từ và tính từ trong câu nói, nên câu nói diễn tả 
tình cảm hoạt động nhiều hơn. Khỏi thí dụ nha anh chị em. 

4/ Động từ Xử và Động từ Sử 
Xử, như các định nghĩa anh chị em có thể tìm được ở nhiều từ điển, là phân biệt 
sự việc đúng sai, lớn nhỏ, phải chăng.  
Có nhiều từ tiếng Việt chỉ có thể xài Xử chứ không xài Sử được: 

• Xử án, xử trảm, xử tử, xử sự, xử tệ, xử hẹp, xử phạt, xử lý, xử thế… 

• xét xử, biệt xử (=biệt đãi), khu xử… 
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Các từ ghép phía trên, chữ xử đều là tiếng Hán (phồn thể viết: 處), mang ý nghĩa 
rằng khi mình làm một việc gì đó (án, trảm, tử, sự, tệ, hẹp, phạt, lý, xét, biệt, 
khu…) thì con người đều phải xử, nghĩa là làm những việc đó phải có suy 
nghĩ. 
Còn Sử, như các định nghĩa anh chị em có thể tìm được, nghĩa là sai khiến, 
điều khiển, đem việc/vật/người gì đó ra mà dùng. 
Có vài từ mang ý nghĩa này: 

• Ngự sử (một chức quan), sử quan (quan chép sử), và sử dụng, từ chúng ta 
đang nói tới. 

Khi xài chữ Xử ghép với một chữ khác, thì chữ ghép còn lại giải thích cụ thể 
hơn việc mà người kia đang “xử” tạo ra một ĐỘNG TỪ, nên Xử bổ nghĩa cho 
chữ ghép kia. 
Còn khi xài chữ Sử ghép với một chữ khác, trong trường hợp duy nhất này là 
Dụng, thì Dụng bổ nghĩa cho Sử, nghĩa là sai khiến, đem một vật gì đó (Sử) ra 
mà xài (Dụng). Trong tiếng Hán cũng có một từ y như từ Sử dụng: 使用 (bính 
âm là: shǐyòng), mà Dụng (用) cũng là một tiếng Hán, nên tui nói Sử Dụng là 
dịch nguyên văn một chữ tiếng Hán sang âm tiếng Việt mà xài. 

5/ Tạm kết 
Như 4 mục trên tui vừa viết, phạm vi áp dụng của Xử (động từ) là rộng rãi và 
phong phú hơn so với Sử (động từ). 

Trong cái tự điển từ ngữ tiếng Việt nông cạn của tui, động từ Sử chỉ duy nhất 
được xài trong từ Sử Dụng, ngoài ra tui không nhớ được chữ Sử ghép với một 
chữ nào khác tạo ra một động từ nữa, nên tui tạm quy kết Sử Dụng là xài nguyên 
xi tiếng Hoa cho tiếng Việt. 

Điều đó đi ngược với xuất xứ và quan niệm của tui, là một người Saigon, nên tui 
quyết định viết sai chính tả thêm một lần nữa. 

Anh chị em muốn xài Sử Dụng thì cứ xài, đã có Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của 
cụ Huỳnh Tịnh Của chống lưng rồi, nghen. 

Còn mà ai có suy nghĩ giống tui, thì cứ xài chữ Xử Dụng, vì nó mang đầy đủ 
yếu tố ngôn ngữ Việt Nam, một cách chính danh và sáng suốt. 



Ai ráng đọc cho xong mà đau não thì “gáng chịu” nghen. Tui cám ơn. 

P.S: Phong, cậu bạn tui gởi tui cái hình bên dưới, up lên cho anh chị em coi 
luôn nha. 
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