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C h ư ơ n g  I  

 

Hiện nay, chúng ta không có tài liệu gì chính xác để biết rõ trước thời Bắc thuộc 
tổ tiên chúng ta đặt tên như thế nào. Chúng ta chỉ có thể suy đoán là họ tất phải có 
tên để dễ xưng hô và có thể các tên đều có ý nghĩa. 

Sau thời Bắc thuộc hơn 1000 năm, dân Việt đã theo nền văn hóa Trung Quốc. 
Việc đặt tên là một lãnh vực trong đó người Việt Nam chúng ta đã bị ảnh hưởng của 
nền văn hóa này. Tuy nhiên, cũng như trong các lãnh vực khác, người Việt Nam vẫn 
giữ vài chỗ khác người Trung Hoa. 

Nói chung thì trước đây, người Việt Nam cũng như người Trung Hoa đã có nhiều 
loại tên, và cho đến hiện nay, các tên của người Việt Nam cũng như của người 
Trung Hoa đều có ý nghĩa theo ngôn ngữ thông thường. 

 

Mục 1: 

TÊN CHÁNH 
tức là danh theo từ ngữ Hán Việt 

 
I. THỜI KỲ ĐẶT TÊN CHÁNH CHO NGƯỜI 

Hiện nay, theo luật pháp, người sanh con ra thì phải đặt tên và khai vào hộ tịch 
ngay. 

Thời trước, người Trung Hoa và người Việt Nam không phải sanh con là đặt tên 
chánh ngay, như vậy là theo Kinh Lễ, thiên Ðàn cung sơ thì trẻ con sanh ra 3 tháng 
mới được đặt tên. Có lẽ người thời đó phải đợi một thời gian xem đứa trẻ có nuôi 
được hay không rồi mới đặt tên cho nó. 

Mặt khác, cho đến đời Xuân Thu tên này được dùng luôn cho đến khi lớn. 
Từ đời Tần, Hán về sau tên chánh phân biệt với tiểu danh hay nhũ danh được đặt 

lúc người còn bé và có thể đặt một lượt với tên này, hoặc đặt ra khi người đã lớn. 
Người Việt Nam thời trước không phải theo đúng Kinh Lễ và đặt tên cho con lúc 

nó vừa được ba tháng. Nhưng dù sao, việc đặt tên như vậy cũng chỉ được thực hiện 
một thời gian sau khi đứa bé sanh ra, khi cha mẹ đã chắc là nuôi được nó. 

Về vấn đề phân biệt tên chánh với tiểu danh và nhũ danh, người Việt Nam vốn bị 
ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa từ đời nhà Hán nên cũng theo phong tục Trung Hoa. 
II. VIỆC ĐẶT TÊN CHÁNH 

Tên chánh của mỗi người đều do cha mẹ ông bà hoặc người cấp trên khác trong 
gia tộc đặt cho mình. Trên nguyên tắc, tên này được dùng cho đến mãn đời. Tuy 
nhiên, cũng có những trường hợp tên chánh của người được thay đổi khi người lớn 
lên. 

Ngày nay, muốn đổi tên, người phải xin phép chánh quyền và sự thay đổi này 
thường được xác nhận bằng một án lịnh của cơ quan tư pháp, rồi được ghi vào hộ 
tịch. Thời trước, việc đổi tên chánh giản dị hơn nhiều. 

A. Việc tự nguyện đổi tên. 
Những người bị chánh quyền truy nã, hay bị một kẻ địch đáng sợ, tìm cách giết 

hại, thì thường tự nguyện đổi tên, và có khi đổi luôn cả họ, để dễ bề trốn lánh. 
Những người dấn thân vào một cuộc tranh đấu cách mạng gay go cũng thường lấy 
tên hoặc lấy cả họ khác, và việc lấy tên họ khác này có thể thực hiện nhiều lần. 
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Trong lịch sử cận đại, có nhiều nhơn vật Việt Nam đã từng đổi tên và đồng thời đổi 
cả họ. 

Ông Nguyễn Ngọc Nhân đã đổi tên họ thành Vũ Tam Anh; ông Nguyễn Văn 
Giảng, một lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân Ðảng đã đổi tên họ thành Vũ Hồng 
Khanh; ông Vũ Hải Thần, một nhà cách mạng lãnh đạo Việt Nam Cách Mạng Ðồng 
Minh Hội, đã đổi tên họ thành Nguyễn Hải Thần. 

Về phía Cộng Sản, Nguyễn Sinh Cung đã đổi tên là Nguyễn Tất Thành, rồi 
Nguyễn Ái Quốc, về sau lại đổi luôn tên họ thành Lý Thụy và cuối cùng thành Hồ Chí 
Minh. 

Cũng có những người tự nguyện đổi tên vì cho rằng điều này có thể mang đến 
cho mình một vận hội mới tốt đẹp hơn. Trường hợp được biết nhiều nhất là trường 
hợp một danh sĩ nổi tiếng vốn tên là Nguyễn Văn Thắng và về sau đổi tên thành 
Nguyễn Khuyến (1848-1904), theo Dương Quảng Hàm (1898-1946). 

Phần ông Trần Tế Xương (1870-1907) thì vốn tên là Trần Duy Yên, sau khi thi 
hỏng đổi lại là Trần Kế Xương, rồi lại đổi tên là Trần Cao Xương, nhưng rồi cũng 
hỏng, chớ không được may mắn như ông Nguyễn Khuyến. 

 

B. Việc đổi tên do người cấp trên hay người có quyền thế. 
Việc đổi tên có thể thực hiện do người cấp trên hay người có quyền thế. 
Ngày trước, khi một cậu bé bắt đầu nhập học, thầy cậu có thể cho là tên cha mẹ 

cậu đặt ra không thanh nhã nên đổi lại một tên khác tốt hơn. 
Ngoài ra, người còn bị bắt buộc phải đổi tên vì tỵ húy. Khi một nhà vua lên ngôi, 

những người trùng tên hoặc trùng hiệu với nhà vua phải lập tức đổi tên khác để khỏi 
phạm húy. 

Cũng có khi nhà vua thấy tên một bầy tôi không làm đẹp ý mình, hoặc có hàm ý 
bất lợi cho triều đại mình, hay trùng với tên một thân nhơn mà mình kính trọng, nên 
ban cho tên khác. 

Ðời nhà Trần, vua Minh Tông (t.v. 1314-1329) đã vì tôn trọng một số người trong 
hoàng tộc mà đổi những người tên Ðộ thành Sư Mạnh, và những người tên T?… 
thành Thúc Cao. 

Ðời nhà Lê, ông Ðỗ Nhân (1472-1517) phải đổi tên lại là Ðỗ Nhạc khi vua Tương 
Dực (t.v. 1509-1516) lấy hiệu là Nhân Hải Ðộng Chủ. 

Ðời nhà Nguyễn thì ông Hà Tông Quyền (1798-1839) phải đổi lại là Hà Quyền để 
tránh tên vua Thiệu Trị (t.v. 1840-1848) vốn tên là Miên Tông. 

Ngoài ra, còn có trường hợp ông Phí Mộc Lạc được Thượng hoàng Nhân Tông 
nhà Trần đổi tên họ thành Bùi Mộc Ðạc vì cho rằng họ Phí xưa không nghe có, còn 
tên Mộc Lạc thì không tốt. 

Phần vua Lê Thánh Tông (1460-1497) thì đổi tên ông Ðỗ Viễn (thế kỷ 15) đỗ Tiến 
sĩ năm 1478 thành Ðỗ Cận và đổi tên ông Vũ Nghĩa Chí đỗ Hoàng giáp năm 1490 
thành Vũ Duệ. Ðối với ông Dương Bang Bản (1451-?), đỗ Hoàng giáp năm 1484 thì 
nhà vua không những cho quốc tánh là họ Lê của nhà vua mà còn ban cho tên mới 
tức là Lê-Tung. 

Ðời nhà Nguyễn, vua Tự Ðức đã đổi tên ông Trần Bích San (1839-1874) thành 
Trần Hy Tăng để ví với Vương Tăng đời nhà Tống (960-1276); lại đổi tên ông Trần 
Thời Mẫn thành Tiễn Thành. 

Mặt khác, nhà vua có thể đặt cho người dưới quyền mình một tên xấu để hạ 
nhục. Như ở Trung Quốc, đời Võ Hậu (684-704) có hai ông Ly Tân Trung và Tôn 
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Vạn Vinh chống lại triều đình, nên Võ Hậu đã đổi tên Trung thành Diệt và tên Vinh 
thành Trảm để bêu xấu. 

Ngoài việc đổi tên người chống báng mình, nhà cầm quyền Trung Quốc thời xưa 
còn dùng lối giữ âm của tên người ấy nhưng viết ra thành một chữ khác có ý nghĩa 
xấu xa. Nhà Thanh (1644-1911) muốn bêu xấu ông Tôn Văn nên đổi chữ Văn ( ) 
hàm ý có học thức và thanh nhã thành chữ Văn ( ) là mờ tối dơ dáy. 

Trong lịch sử Việt Nam, cũng có những trường hợp tương tự. Cứ theo một học 
giả cận đại, hai vị nữ anh thư họ Trưng của chúng ta là người sống trong một vùng 
có trồng dâu nuôi tằm và vùng đó phân biệt hai loại kén: kén lớn gọi là kén chắc, 
kén nhỏ hơn gọi là kén nhì. Có thể hai chị em Bà Trưng vốn tên là Chắc và Nhì, 
nhưng quan lại Trung Hoa vì ghét hai Bà chống lại họ nên đã âm chữ Chắc thành 
Trắc ( ) và chữ Nhì thành Nhị ( ). Trong ngôn ngữ Trung Hoa, hai chữ Trắc và Nhị 
đều hàm ý xấu: Trắc là nghiêng lệch tà vạy như trong ngôn ngữ phản trắc, Nhị là 
hai, hàm ý ăn ở hai lòng, tức là không trung thành. Giả thuyết này có thể đúng sự 
thật, nên các sử gia Việt Nam cận đại theo sử Trung Quốc chép tên hai Bà là Trưng 
Trắc và Trưng Nhị đã vô tình phạm tội bất kính đối với hai Bà. 

 

III. PHÉP ĐẶT TÊN CHÁNH 
A. Tên và con số. 
Ở Trung Quốc đời nhà Nguyên (1277-1368), chỉ những người có chức vụ mới 

được có tên chánh, người không chức vụ thì gọi bằng một con số tính theo tuổi của 
cha mẹ. Như người cha 24 tuổi, người mẹ 22 tuổi, hai tuổi cộng lại là 46 thì đứa con 
được gọi là Tứ Lục (bốn sáu); người cha 23 tuổi, người mẹ 22 tuổi, hai tuổi cộng lại 
là 45 thì đứa con được gọi là Ngũ Cửu (năm chín) vì năm lần chín là 45. 

Trong lịch sử Việt Nam, không lúc nào có việc hạn chế về việc đặt tên như vậy. 
Nếu có người đặt tên con là Hai, Ba, Năm, Bảy,… thì các con số này chỉ được dùng 
như là một chữ có nghĩa thông thường và cốt để biểu lộ thứ tự của đứa trẻ đối với 
anh chị em trong gia đình. 

B. Tên Nôm và tên Hán Việt. 
Người bình dân ít học thường đặt cho con một tên Nôm mà họ biết rõ ý nghĩa 

như Chắc, Bền, Bông, Dạn, … Người có học cũng có khi đặt tên Nôm như vậy cho 
con, nhưng thường thì họ chọn một tên Hán Việt có ý nghĩa tốt như Hùng, Dũng, 
Nhơn, Nghĩa,… 

C. Tên đơn và tên đôi. 
Ngoài ra, tên mà người Trung Hoa và người Việt Nam đặt cho con có thể là một 

tên đơn, chỉ gồm một chữ, hay một tên đôi gồm hai chữ. 
1. Ở Trung Quốc, khi giữ chức vụ Phụ chánh vào cuối đời Tiền Hán (206 tr. CN – 

7 s. CN), Vương Mãng đã ra lịnh cấm đặt tên đôi. Do đó, cháu ông ta là Vương Hội-
Tông phải đổi tên lại là Tông. Về sau Tông phạm tội phải tự sát. Vương Mãng ra lịnh 
gọi lại tên anh ta là Hội-Tông để biếm nhục. 

Do đó, từ đời Hậu Hán (25-220) cho đến đời Ngụy (220-265) và Tấn (265-420), 
người Trung Hoa xem việc có tên đôi là xấu và phần lớn người có địa vị xã hội đều 
có tên đơn. 

Ta có thể nhận thấy riêng trong bộ Tam quốc chí diễn nghĩa, hầu hết các nhơn 
vật đều có tên đơn như Lưu Bị, Tào Tháo, Tôn Quyền, Lữ Bố, Viên Thiệu, … Những 
người tên họ gồm ba chữ như Tư-Mã Ý, Gia-Cát Lượng, Hạ-Hầu Ðôn, Công-Tôn 
Toản, Thái-Sử Từ, … đều là những người có họ đôi: Tư-Mã, Gia-Cát, Hạ-Hầu, Công-
Tôn, Thái-Sử. 
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Ở Việt Nam từ thời độc lập không có tục như thế, và việc đặt tên đơn hay tên đôi 
hoàn toàn do cha mẹ hay bậc trên trước của người quyết định chớ không có một sự 
khiên chế pháp lý hay xã hội nào. 

2. Tên đôi của người Việt Nam thường là tên Hán Việt và được chọn lựa theo 
nhiều cách khác nhau. 

a. Nó có thể gồm hai từ ngữ bổ túc cho nhau. Hai từ ngữ này có thể đều là danh 
từ như Xuân-Hương, Kim-Khánh, hoặc một tĩnh từ với một danh từ như Bội-Châu, 
Thượng-Hiền, hoặc một động từ như Tấn-Phát, hoặc một trạng từ với một tĩnh từ 
như Thường-Kiệt, hoặc một giới từ với một danh từ như Tự-Ðạo, Như-Hổ, … 

b. Tên đôi cũng có thể gồm hai từ ngữ đồng loại có ý nghĩa khác nhau, nhưng chỉ 
những ý niệm có giá trị tương đương, và thường đi chung nhau như Phú-Thứ là giàu 
và đông, hai tình trạng tốt của nhơn dân một nước theo lý tưởng Nho gia; hay 
Thanh-Giản là trong sạch và bình dị là hai đức tánh của một cá nhơn thời trước. 

 
D. Tên con trai và tên con gái. 
Trên nguyên tắc, cha mẹ sanh con thì muốn đặt tên thế nào cũng được. 
Ngày trước người ta chỉ cần giữ đúng phép tỵ húy, tức là không lấy tên người 

trên trước của mình mà đặt tên cho con mình là đủ rồi. 
Tuy nhiên, một số người cố ý đặt tên cho con trai và con gái khác nhau, để nghe 

tên thì phân biệt được người mang tên đó thuộc phái nam hay phái nữ. 
Nói chung thì người thuộc phái nam được đặt cho một tên biểu lộ sự mạnh mẽ 

cứng rắn như Hùng, Dũng, Cương, … hay tên một mãnh thú như Hổ, Báo, … 
Người thuộc phái nữ thì thường được đặt cho một tên biểu lộ sự đẹp đẽ khả ái 

như Diễm-Lệ, Phương-Dung; hoặc một tên chỉ một vật trong phòng khuê, tức là 
phòng của phụ nữ, như Thoa, Xuyến; hoặc một tên hoa hay tên chim như Lan, Huệ, 
Phụng, Oanh; hoặc một tên chỉ vật trân bảo như Châu, Ngọc,… 

Nhưng, thật ra, sự phân biệt giữa tên con trai và con gái nhiều khi rất khó, vì 
người ta cũng dùng các tên hoa, tên chim, hay tên chỉ một vật trân bảo, để đặt cho 
con trai. 

 

Ð. Chữ lót. 
Người có thể chỉ có họ và tên, nhưng cũng có thể giữa họ và tên một người còn 

có một chữ lót. Việc phân biệt giữa chữ lót và họ với tên thật sự không phải lúc nào 
cũng giản dị. 

1. Ðối với những người có một họ đơn và một tên đơn như Trịnh Kiểm, 
Nguyễn Hoàng thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì khó khăn. 

2. Nhưng có thể tên và họ của một người gồm ba hay bốn chữ như Hồ 
Xuân-Hương, Tôn-Thất Thuyết, Nguyễn Ðình Chiểu, Trần Văn Giáp, Âu-Dương 
Tùng-Thiện, Nguyễn-Khoa Diệu Liễu, Lê Thanh Minh-Châu,… thì vấn đề phân biệt họ 
tên và chữ lót có phần khó khăn hơn. 

Trong các tên họ trên đây, có cái gồm một họ đơn và một tên đôi như Hồ Xuân-
Hương, có cái gồm một họ đôi và một tên đơn như Tôn-Thất Thuyết, có cái gồm 
một họ đôi và một tên đôi như Âu-Dương Tùng-Thiện. 

Trong trường hợp Nguyễn Ðình Chiểu và Trần Văn Giáp, ta có một họ đơn, một 
tên đơn và một chữ lót; với Nguyễn-Khoa Diệu Liễu, ta có một họ đôi, một tên đơn 
và một chữ lót, còn với Lê Thanh Minh-Châu, ta lại có một họ đơn, một tên đôi và 
một chữ lót. 
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3. Việc phân biệt chữ lót với họ tên trong các họ tên gồm ba chữ trở 
lên dựa vào các nguyên tắc sau đây : 

a. Các họ đôi của Trung Quốc đã được liệt kê đầy đủ trong các từ điển và tự 
vựng đặc biệt về các họ. Trong số này, chỉ có một vài họ như Âu-Dương, Gia-Cát, 
Hạ-Hầu, Hoàng-Phủ, Mộ-Dung, Tư-Mã được du nhập vào Việt Nam. Ngoài ra, Việt 
Nam còn có họ Tôn-Thất do vua Minh Mạng đặt ra. 

b. Tên đôi gồm hai chữ ghép lại nhau và mang một ý nghĩa do cả hai hợp lại mà 
có như Xuân-Hương là mùi thơm của mùa xuân hay Thanh-Giản là trong sạch và 
bình dị. 

Trái lại, chữ lót không ghép với tên để trở thành từ ngữ có ý nghĩa rộng thêm 
như Ðình trong Nguyễn Ðình Chiểu, Văn trong Trần Văn Giáp không ghép được với 
Chiểu và Giáp, và bổ túc ý nghĩa của Chiểu và Giáp. 

Tuy nhiên, việc áp dụng các nguyên tắc trên đây cũng có thể gặp trở ngại. 
1/ Có những gia tộc dùng một chữ lót trong nhiều đời và chữ lót được xem như là 

gắn liền với họ thành một họ đôi mặc dầu họ đôi này không được các từ điển công 
khai nhìn nhận. 

Như có người họ Vũ vì làm con nuôi một người họ Ðặng mà không muốn bỏ luôn 
họ gốc của mình và lấy nó làm chữ lót. Con cháu vị này về sau cứ dùng chữ Vũ làm 
chữ lót thành ra gần như một họ đôi là Ðặng-Vũ. 

Ngoài ra, có người họ Ðỗ vì mến phục ông thầy học họ Phạm mà theo họ Phạm 
của thầy rồi dùng họ gốc của mình làm chữ lót, con cháu về sau cứ dùng chữ Ðỗ 
làm chữ lót thành ra gần như một họ đôi là Phạm-Ðỗ. 

2/ Có khi chữ lót và tên ghép lại vẫn có nghĩa như trong tên Trần Văn Minh, 
Huỳnh Ngọc Diệp; Văn Minh có nghĩa là tình trạng tiến hóa khá cao của một cộng 
đồng loài người về các mặt nghệ thuật, khoa học, xã hội, chánh trị; Ngọc Diệp có 
nghĩa là cái lá bằng ngọc. Ðọc các tên họ trên đây, người ta rất khó đoán biết chữ 
Văn và Ngọc là chữ lót hay là một thành phần của một tên đôi. 

3/ Các chữ lót thường được dùng là Bá, Công, Danh, Duy, Ðẳng, Ðình, Huy, Hữu, 
Minh, Ngọc, Như, Quang, Quí, Thanh, Thành, Xuân, … nhưng được dùng nhiều nhứt 
là Văn đối với phái nam và Thị đối với phái nữ. 

a/ Ở Trung Quốc, chữ Văn không phải dành riêng cho phái nam. Một phụ nữ nổi 
tiếng của Trung Quốc mang tên là Trác Văn Quân, đó là người tình của Tư Mã 
Tương Như, tác giả bản nhạc trứ danh Phụng Cầu Hoàng. 

Riêng ở Việt Nam thì đại đa số người phái nam đều lót chữ Văn, không những 
người ít học mà người có học cũng dùng chữ lót này khi đặt tên con. 

b/ Chữ Thị vốn có nghĩa là “họ” và người Trung Quốc không dùng nó để đặt tên 
cho người phái nữ. 

Trong ngôn ngữ Trung Quốc, người ta gọi người vợ bằng họ của chồng kèm theo 
hai chữ phu nhơn. Nhưng vì tục đa thê nên một người đàn ông có thể có nhiều vợ. 
Một ông họ Trần có thể cưới ba bà vợ, một người họ Vương, một người họ Lê, một 
người họ Phạm. Tất cả các bà này đều được gọi là Trần phu nhơn. Khi muốn phân 
biệt các bà phu nhơn đó với nhau, người Trung Quốc lại dùng họ của mỗi bà kèm 
theo chữ Thị, thành ra Vương Thị phu nhơn, Lê Thị phu nhơn, Phạm Thị phu nhơn. 

Có lẽ người Việt Nam chúng ta trước đây cũng bắt đầu dùng chữ Thị y như người 
Trung Quốc, nhưng sau đó vì chữ Thị thường được dùng cho phụ nữ nên người Việt 
Nam lại lấy nó làm biểu hiệu cho phái nữ và cuối cùng dùng nó làm chữ lót cho con 
gái mình. 
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E. Sự biểu lộ mối liên hệ giữa những người trong một gia tộc qua cách 
đặt tên chánh. 

Cũng như người Trung Hoa, người Việt Nam có nhiều cách biểu lộ mối liên hệ 
giữa những người trong một gia tộc qua cách đặt tên chánh. 

1. Sự biểu lộ liên hệ qua tên chánh. 
a. Mối liên hệ cha con, anh chị em có thể được biểu lộ bằng cách có những tên 

chánh dùng chung nhau trong ngôn ngữ thông thường, như cha tên Khôn thì con 
tên Khéo, cha tên Nhân thì con tên Nghĩa, anh tên Dạn thì em tên Dĩ, anh tên Hùng 
thì em tên Cường. 

Ngoài ra, nó có thể được biểu lộ qua các tên chánh cùng thuộc một nhóm nhiều 
từ ngữ chỉ những sự vật hay ý tưởng đồng loại. Các anh em có thể cùng mang tên 
mãnh thú như Hổ, Báo, … hoặc cùng mang tên các đức tánh căn bản của đạo Nho 
như Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. 

Một phương thức khác thường được áp dụng là cha với con, hoặc anh với em, 
hay chị với em, đều mang tên đôi với một chữ chung nhau, thí dụ như Quốc-Ân, 
Quốc-Long, Phương-Dung, Phương-Mai,… 

Chữ chung nhau trong các tên đôi này có thể là chữ thứ nhì chớ không phải là 
chữ thứ nhứt. Như trong gia đình họ Tống nổi tiếng ở Trung Quốc có 4 chị em : 
Khánh-Linh (tức là bà Tôn Văn), Mỹ-Linh (tức bà Tưởng Giới-Thạch), Diệu-Linh và 
Ái-Linh. Ông Tưởng Giới-Thạch có hai con trai là Kinh-Quốc và Vĩ-Quốc. 

Ở Việt Nam, có một gia đình học giả có tên đôi với chữ sau trong tên đôi này là 
Chi, như Nguyễn Ðổng-Chi, Nguyễn Việt-Chi,… 

b. Mọi liên hệ giữa cha con, anh chị em cũng có thể được biểu lộ qua cách viết 
tên chánh bằng chữ Quốc ngữ hay bằng Hán tự. 

Thân phụ và thân mẫu chúng tôi đều có tên bắt đầu bằng chữ H nên các con do 
hai cụ sanh ra đều được đặt những tên bắt đầu bằng chữ H. Tiện nội vốn tên là Thu 
nên chúng tôi ghép hai tên Huy và Thu lại rồi dùng chữ Thụy để đặt cho con trai và 
Thúy để đặt cho con gái. 

Thời người Việt Nam còn dùng Hán tự làm chữ viết chánh thức thì mối liên hệ gia 
đình được biểu lộ qua những tên thuộc một bộ như nhau. 

Tên các vua nhà Hậu Lê Trung Hưng từ đời Thần Tông (t.v. 1619-1643 và 1649-
1662), Kỳ, Hữu, Vũ, Hội, Hợp, Ðường, Phương, Tường, Thìn, Diêu đều thuộc bộ kỳ ( 
). 

Tên các chúa Trịnh: Kiểm, Tùng, Tráng, Tạc, Căn, Cương, Giang, Doanh, Sâm, 
Cán, Khải đều thuộc bộ mộc ( ).Tên các chúa Nguyễn: Cam, Hoàng, Nguyên, Lan, 
Tần, Trăn, Chu, Trú, Khoát, Thuần đều thuộc bộ thủy ( ). 

2. Sự biểu lộ liên hệ giữa những người trong một gia tộc qua chữ lót. 
Mối liên hệ giữa cha con và anh chị em cũng có thể được biểu lộ bằng cách có 

một chữ lót chung nhau. Chữ lót này có thể có nhiều nguồn gốc khác nhau: 
a. Chữ lót có thể là một chữ lót thông thường. 
Các hoàng tử nhà Hậu Lê Trung Hưng bắt đầu từ vua Trang Tông Duy Ninh đều 

lót chữ Duy như Lê Duy Ninh, Lê Duy Huyên, Lê Duy Bang, Lê Duy Ðàm, Lê Duy 
Tân, Lê Duy Kỳ, Lê Duy Hữu, Lê Duy Vũ, Lê Duy Hội, Lê Duy Hợp, Lê Duy Ðường, Lê 
Duy Phương, Lê Duy Tường, Lê Duy Thìn, Lê Duy Thao(?),… 

Ngày nay, con cháu nhà văn nổi tiếng Hồ Biểu Chánh vốn mang tên chánh là Hồ 
Văn Trung đều lót chữ Văn và có tên đôi như Hồ Văn Kỳ-Trân, Hồ Văn Di-Hinh, Hồ 
Văn Kỳ-Thoại, Hồ Văn Di-Hấn,… 

b. Chữ lót biểu lộ mối liên hệ thân thuộc có thể vốn là một họ. 
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Có những người vì một lý do nào đó mà đổi họ nhưng vẫn muốn giữ gốc tích 
mình nên lấy họ cũ làm chữ lót và con cháu đời đời vẫn noi theo lệ đó. Trên đây, 
chúng tôi đã kể trường hợp những người họ Ðặng đời đời lấy họ Vũ làm chữ lót và 
những người họ Phạm đời đời lấy họ Ðỗ làm chữ lót. 

c. Chữ lót biểu lộ mối liên hệ thân thuộc có thể là một chữ được chọn một cách 
đặc biệt do quyết định của một cá nhơn quan trọng. 

Theo truyền thuyết thì khi có thai, bà vợ của chúa Nguyễn Hoàng đã nằm chiêm 
bao thấy thần cho mình chữ Phúc, khi thức dậy bà đã nói cho chúa biết và chúa nghĩ 
rằng nên lấy chữ Phúc làm tên chánh cho đứa con sẽ được sanh ra. Nhưng bà vợ 
của chúa Nguyễn Hoàng bàn rằng làm như vậy thì chỉ có đứa con đó được hưởng 
phúc, còn nếu dùng chữ Phúc làm chữ lót thì con cháu nhiều đời về sau cũng được 
hưởng. Chúa Nguyễn Hoàng đã theo ý kiến của bà nên con cháu của ông về sau 
đều dùng chữ Phúc làm chữ lót như Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn 
Phúc Trân, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Trú, Nguyễn Phúc Khoát, Nguyễn Phúc 
Thuần, … 

d. Chữ lót được dùng biểu lộ mối liên hệ thân thuộc giữa cha con và anh chị em 
có thể vốn là chữ đầu của một tên đôi. 

Như ông Phạm Phú-Thứ vốn mang tên đôi, nhưng về sau con cháu ông được đặt 
cho một tên chánh trong đó chữ Phú làm chữ đầu thành ra chữ này trở thành một 
chữ lót. 

Dầu nguồn gốc thế nào thì một chữ lót được một gia tộc dùng nhiều đời cũng 
biểu lộ được sự liên hệ giữa những người thuộc gia tộc đó, và họp với họ thành ra 
gần như một họ đôi. 

3. Vài trường hợp đặc biệt trong lịch sử Việt Nam về việc biểu lộ mối thân thuộc 
qua cách đặt tên chánh. 

Trong lịch sử Việt Nam, có những trường hợp đặc biệt về việc biểu lộ mối thân 
thuộc qua cách đặt tên chánh. 

a. Khi ông Mạc Cửu đem đất Hà Tiên sáp nhập vào lãnh thổ của chúa Nguyễn, 
chúa Nguyễn rất tin yêu ông. Ðể biểu thị sự tin yêu này, chúa Nguyễn Phúc Chu 
(t.v. 1691-1725) đã thêm bộ ấp vào chữ Mạc để chỉ họ của người bầy tôi này, tuy 
cũng đọc là Mạc, nhưng viết khác với họ Mạc của Mạc Ðăng Dung là một bầy tôi 
phản loạn. 

Ngoài ra, chúa còn ban cho gia đình Mạc Cửu một phương pháp đặt tên chánh 
cho con cháu gọi là “Thất diệp phiên hàn”. 

Theo phương pháp này, con cháu Mạc Cửu sẽ lần lượt lấy làm chữ lót 7 chữ chỉ 
định các chức vụ tôn quí sau đây : thiên, tử, công, hầu, bá, tử, nam; cứ mỗi thế hệ 
dùng một chữ và khi đến chữ chót thì đời sau đó sẽ trở lại chữ đầu. 

Về tên chánh thì con cháu Mạc Cửu sẽ mang những tên mà chữ viết ra Hán tự 
thuộc các bộ chỉ ngũ hành, cứ mỗi đời dùng một bộ theo thứ tự ngũ hành tương 
sinh kim thủy mộc hỏa thổ và bắt đầu với bộ kim. 

Nói cách khác, thế hệ đầu mang những tên chánh có bộ kim, thế hệ kế đó mang 
những tên chánh có bộ thủy, … và sau thế hệ mang những tên chánh có bộ thổ lại 
đến thế hệ mang những tên chánh có bộ kim trở lại. 

Trước khi được chúa Nguyễn ban cho phương pháp đặt tên trên đây, ông Mạc 
Cửu đã có một đứa con trai tên là Mạc Tứ. Chữ Tứ viết theo Hán tự ( ) gồm bộ bối ( 
) và chữ dịch ( ). Áp dụng “Thất diệp phiên hàn”, ông Mạc Cửu đã dùng chữ Thiên 
làm chữ lót cho con, và đem bộ kim ( ) thay bộ bối ( ) trong tên chánh người con 
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này. Do đó, tên họ người con ông Mạc Cửu từ Mạc Tứ ( ) đã trở thành ra Mạc Thiên 
Tích ( ). 

Cũng do chỗ áp dụng phương pháp “Thất diệp phiên hàn” được chúa Nguyễn ban 
cho trong việc đặt tên con cháu, nên đời con Mạc Thiên Tích lót chữ Tử và có tên 
chánh thuộc bộ thủy ( ) như Mạc Tử Thiêm ( ), Mạc Tử Duyên ( ); đến đời cháu Mạc 
Thiên Tích thì lót chữ Công và có tên chánh thuộc bộ mộc ( ) như Mạc Công Tài ( ). 

b. Năm 1823, vua Minh Mạng đã có một quyết định liên hệ đến tên họ những 
người thuộc gia tộc nhà Nguyễn đang trị vì trên đất Việt Nam. 

Gia tộc này vốn ở làng Gia Miêu Ngoại Trang, tổng Thượng Bạn, huyện Tống Sơn, 
phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

Năm 1803, vua Gia Long đã đổi tên Gia Miêu Ngoại Trang thành Quí Hương và 
Tống Sơn thành Quí Huyện. 

Cứ theo quyết định của vua Minh Mạng thì con cháu những người theo chúa 
Nguyễn Hoàng vào nam thì mang họ Tông Thất Nguyễn Phúc, còn con cháu những 
người vẫn ở lại Bắc Hà thì mang họ Công Tánh Nguyễn Hựu. 

Tông Thất Nguyễn Phúc đã được đổi lại thành Tôn Thất Nguyễn Phúc vì cữ tên 
vua Thiệu Trị. 

Mặt khác, trong thực tế thì về sau hai họ được dùng cho những người nói trên 
đây được thâu gọn thành Nguyễn Hựu và Tôn Thất. 

Ðối với con cháu vua Gia Long (t.v. 1802-1819) vua Minh Mạng đã ấn định cách 
đặt tên chánh theo một số nguyên tắc. 

Nói chung thì các tên chánh này đều là tên đôi. Về chữ đầu của tên đôi này, vua 
Minh Mạng đặt ra những bài thơ, mỗi bài gồm 20 chữ, và dành cho mình và các anh 
cùng em trai của mình. 

Vua Gia Long vốn có 13 người con trai, nhưng hai người mất sớm, còn lại 11 
người có con cháu, nên vua Minh Mạng đã đặt ra cả thảy 11 bài thơ gồm 1 bài Ðế-
hệ thi và 10 bài Phiên-hệ thi (Xin xem nguyên tác chữ Hán các bài thi này ở phần 
Phụ-lục). Chữ đầu của mỗi bài thơ này được dùng cho các cháu nội của vua Gia 
Long, và sau đó, cứ mỗi thế hệ lại dùng một chữ, sau thế hệ dùng chữ chót của bài 
thơ thì đến thế hệ dùng lại chữ đầu. 

Bài thơ dành cho con cháu vua Minh Mạng được gọi là “Ðế hệ thi” như sau: 

Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh 

Bảo Quí Ðịnh Long Trường 

Hiền Năng Kham Kế Thuật 

Thế Thoại Quốc Gia Xương 
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Ngoài ra, lại còn mười bài dành cho con cháu những người anh em trai của 
vua Minh Mạng và được gọi là “Phiên hệ thi” : 

– Bài dành cho Tăng Duệ hoàng thái tử tức là Ðông Cung Cảnh, anh ruột vua 
Minh Mạng như sau : 

Mỹ Duệ Tăng Cường Tráng 

Liên Huy Phát Bội Hương 

Linh Nghi Hàm Tốn Thuận 

Vĩ Vọng Biểu Khôn Quang 
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– Bài dành cho Kiến An vương, hoàng tử thứ 5 của vua Gia Long, em vua Minh 
Mạng, như sau : 

Lương Kiến Ninh Hòa Thuật 

Du Hành Suất Nghĩa Phương 

Dưỡng Di Tương Thực Hảo 

Cao Túc Thể Vi Tường 

– Bài dành cho Ðịnh Viễn quận vương, hoàng tử thứ 6 của vua Gia Long như 
sau : 

Tịnh Hoài Chiêm Viễn Ái 

Cảnh Ngưỡng Mậu Thanh Kha 

Nghiễm Khác Do Trung Ðạt 
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Liên Trung Tập Cát Ða 

– Bài dành cho Diên Khánh vương, hoàng tử thứ 7 của vua Gia Long như sau : 

Diên Hội Phong Hanh Hiệp 

Trùng Phùng Tuấn Lãng Nghi 

Hậu Lưu Thành Tú Diệu 

Diễn Khánh Thích Phương Huy 

– Bài dành cho Ðiện Bàn công, hoàng tử thứ 8 của vua Gia Long như sau: 

Tín Diện Tư Duy Chánh 

Thành Tồn Lợi Thỏa Trinh 

Túc Cung Thừa Hữu Nghị 

Vinh Hiển Tập Khanh Danh 

– Bài dành cho Thiệu Hóa quận vương, hoàng tử thứ 9 của vua Gia Long như 
sau : 

Thiện Thiệu Kỳ Tuấn Lý 

Văn Tri Tại Mẫn Du 

Ngưng Lân Tài Chí Lạc 

Ðịch Ðạo Doãn Phu Hưu 

– Bài dành cho Quảng Oai công, hoàng tử thứ 10 của vua Gia Long như sau : 

Phụng Phù Trưng Khải Quảng 

Kim Ngọc Trác Tiêu Kỳ 

Ðiển Học Kỳ Gia Chí 

Ðôn Di Khắc Tự Trì 

– Bài dành cho Thường Tín quận vương, hoàng tử thứ 11 của vua Gia 
Long như sau : 

Thường Cát Tuân Gia Huấn 

Lâm Trang Túy Thạnh Cung 

Thận Tu Di Tấn Ðức 

Thọ Ích Mậu Tân Công 

– Bài dành cho An Khánh vương, hoàng tử thứ 12 của vua Gia Long như sau: 

Khâm Tùng Xưng Ý Phạm 

Nhã Chánh Thủy Hoằng Qui 
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Khải Dễ Ðang Cần Dự 

Quyến Ninh Cộng Tráp Hy 

– Bài dành cho Từ Sơn công, hoàng tử thứ 13 của vua Gia Long như sau: 

Từ Thể Dương Quỳnh Cẩm 

Phu Văn Ái Diệu Dương 

Bách Chi Quân Phụ Dực 

Vạn Diệp Hiệu Khuông Tương 

 
Chúng ta có thể nhận thấy rằng trong 11 bài thơ trên đây, có những chữ giống 

nhau như Thuật (Ðế hệ thi và Phiên hệ thi Kiến An vương), Gia (Ðế hệ thi và Phiên 
hệ thi Quảng Oai công, Thường Tín quận vương) nhưng đó là vì ta đã phiên âm các 
chữ ấy ra chữ Quốc ngữ chớ viết ra Hán tự thì các chữ ấy đều khác nhau (Xem 
nguyên tác Hán văn các bài thi này trong phần Phụ-lục). 

Về chữ thứ nhì trong tên đôi của những người con cháu vua Gia Long, vua Minh 
Mạng cũng ấn định là mỗi đời phải dùng tên thuộc một bộ. 

Theo Nguyễn-Phước tộc lược biên, năm 1823, vua Minh-Mạng có lựa sẵn 20 chữ 
(toàn bộ Nhật) để đặt tên cho các vị vua kế thống sau này. Ngài lại làm bài thơ Ngự-
chế Mạng danh thi gồm 20 bộ, các vua triều sau cứ noi theo thế thứ mà đặt tên cho 
các hoàng-tử (Xem nguyên tác Hán văn bài này trong phần Phụ-lục). 

Sau đây là phiên âm các bài Ngự-chế Mạng danh thi: 
Miên Nhơn Kỳ Sơn Ngọc 
Phụ Nhơn Ngôn Tài Hòa 
Bối Lực Tài Ngôn Tâm 
Ngọc Thạch Hỏa Hòa Tiểu 

Ta nhận thấy rằng trong bài thơ này, có những bộ được dùng hai lần như Nhơn, 
Tài và Ngọc. 

Con cháu của những người anh và em trai của vua Minh Mạng thì chọn chữ thứ 
nhì trong tên đôi thuộc các bộ chỉ ngũ hành, cứ mỗi đời một bộ, bắt đầu với bộ thổ 
và kế tiếp nhau theo thứ tự ngũ hành tương sanh thổ kim thủy mộc hỏa. 

Với quyết định của vua Minh Mạng năm 1823, việc nhận vai vế những người 
thuộc hoàng tộc rất dễ. Những người mang họ Nguyễn Hựu là bà con rất xa đối với 
vua nhà Nguyễn, những người mang họ Tôn Thất gần hơn nhưng không phải là con 
cháu vua Gia Long. 

Về con cháu vua Gia Long thì những người thuộc dòng vua Minh Mạng được biết 
nhiều nhứt, những người thuộc dòng Ðông Cung Cảnh được biết ít hơn, còn những 
người thuộc dòng các người em trai của vua Minh Mạng thì có lẽ không mấy ai được 
biết. 

Về dòng vua Minh Mạng thì ta biết rằng con ông có tên bắt đầu bằng chữ Miên và 
tiếp theo đó là một chữ thuộc bộ Miên như Miên Tông (vua Thiệu Trị), Miên Thẩm 
(Tùng Thiện vương), Miên Trinh (Tuy Lý vương). 

Ðời cháu nội vua Minh Mạng thì có tên bắt đầu bằng chữ Hồng và tiếp theo đó là 
một chữ thuộc bộ Nhơn như Hồng Nhậm (vua Tự Ðức), Hồng Bảo,… 
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Nhờ bài Ðế hệ thi, ta biết rằng các vua Thành Thái (tên Bửu Lân) và Khải Ðịnh 
(tên Bửu Ðảo) thuộc một thế hệ với nhau, và các vua Duy Tân (tên Vĩnh San) và 
Bảo Ðại (tên Vĩnh Thụy) thuộc một thế hệ sau đó. 

Nhờ bài đầu của Phiên hệ thi, ta biết rằng ông Cường Ðể là dòng dõi Ðông Cung 
Cảnh. Ðối chiếu với Ðế hệ thi thì những người mang tên bắt đầu bằng chữ Cường 
trong dòng Ðông Cung Cảnh tương ứng với những người mang tên bắt đầu bằng 
chữ Bửu trong dòng vua Minh Mạng. Vậy ông Cường Ðể là vai anh các vua Thành 
Thái và Khải Ðịnh và con ông là Tráng Liệt và Tráng Cử là vai anh các vua Duy Tân 
và Bảo Ðại. 

Những người thuộc dòng dõi vua Gia Long đã áp dụng các bài thơ do vua Minh 
Mạng đặt ra năm 1823 để đặt tên con cháu. 

Nhưng riêng vua Duy Tân ở vào một trường hợp đặc biệt. Như trên đây đã nói, 
nhà vua này vốn tên là Vĩnh San và sau khi bị người Pháp truất phế rồi đem đi an trí 
ở đảo Réunion, ông mang tên là hoàng tử Vĩnh San. Khi sanh con trai tại đây, ông 
muốn theo nguyên tắc của hoàng tộc đặt những tên bắt đầu bằng chữ Bảo. Các viên 
chức Pháp coi hộ tịch tại đảo Réunion tưởng rằng hai chữ Vĩnh San gồm cả tên lẫn 
họ nên không thể chấp nhận để cho trong tên con ông Vĩnh San không có chữ nào 
liên hệ đến hai chữ Vĩnh và San và không chịu ghi vào hộ tịch tên đứa con trai ông 
đưa cho họ. 

Giá như vua Duy Tân chịu khó giải thích cho họ biết rằng họ ông là Nguyễn Phúc 
và Vĩnh San chỉ là tên, và khai tên họ con trai mình là Nguyễn Phúc Bảo … thì vấn 
đề đã giải quyết được ổn thỏa. Nhưng có lẽ lúc ấy nhà vua bực bội với người Pháp 
nên không chịu giải thích, thành ra trong sổ hộ tịch các viên chức Pháp đã kể Vĩnh 
San là họ của vua Duy Tân và thêm vào một tên Pháp thông thường cho con ông 
thành ra Georges Vĩnh San. 

Trên đây là nói về tên đặt cho các hoàng tử của nhà Nguyễn từ đời vua Minh 
Mạng trở đi. 

Ngoài ra, năm 1823 vua Minh Mạng lại còn làm một bài thơ 20 chữ thuộc bộ nhựt 
để đặt cho những người được kế vị làm vua. Do đó, các nhà vua triều Nguyễn từ đời 
vua Thiệu Trị (1820-1848) đều có hai tên chánh, một tên lúc còn là hoàng tử, một 
tên từ lúc lên ngôi. Như vua Tự Ðức lúc còn là hoàng tử đã mang tên là Hồng Nhậm 
và khi lên ngôi lại mang tên là Thì. 

c. Triều vua Tự Ðức, gia đình của hai ông Dương Khuê và Dương Lâm được nhà 
vua trọng vọng là gia đình khoa bảng lớn, và ban cho bài thơ 16 chữ sau đây dùng 
để làm chữ lót: 

 

Tự Thiệu Hồng Nghiệp 

Vi Bang Gia Cơ 

Tế Thế Kỳ Mỹ 

Phú Khánh Du Chi 

 
Từ khi được bài thơ này, thế hệ con của hai vị khoa bảng trên đây lấy chữ Tự làm 

chữ lót, thế hệ kế đó thì dùng chữ Thiệu, như các ông Dương Thiệu Tước, Dương 
Thiệu Ðệ (?), thế hệ sau nữa thì dùng chữ Hồng như các ông Dương Hồng Văn, 
Dương Hồng Võ, v.v… 
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Với bài thơ do vua Tự Ðức ban cho, những người trong gia tộc họ Dương nói trên 
đây chẳng những có thể nhận ra được mối liên hệ họ hàng với nhau mà còn biết 
được vai vế của mỗi người trên trong gia tộc. 
 

Mục 2: 
CÁC LOẠI TÊN KHÁC NHAU 

của một cá nhơn thời trướctức là danh theo từ ngữ Hán Việt 
 

Ngoài tên chánh tức là danh, người Việt Nam thời trước còn có nhiều loại tên 
khác, trong số này hiện nay có cái vẫn còn, nhưng có cái không còn được dùng nữa. 
 
I. TIỂU DANH hay NHŨ DANH 

A. Ý nghĩa của tiểu danh hay nhũ danh. 
Hiện nay người Việt Nam thường dùng từ ngữ nhũ danh với một ý nghĩa đặc biệt 

là tên người đàn bà lúc chưa có chồng. Như khi nói đến bà vợ của ông Ngô Ðình 
Nhu, người ta thường gọi là bà Ngô Ðình Nhu nhũ danh Trần Thị Lệ Xuân. 

Từ ngữ nhũ danh theo nghĩa nói trên đây thật ra không đúng với gốc chữ, và 
đáng lẽ thay vào đó ta phải dùng chữ bản danh hay nguyên danh tức là tên gốc của 
một người phụ nữ. 

Chữ nhũ vốn có nghĩa là vú nên theo nghĩa gốc nhũ danh là tên người mang khi 
còn bú mẹ. Nó đồng một ý với tiểu danh, và chỉ cái tên của đứa trẻ còn bé bỏng. 

 

B. Tiểu danh hay nhũ danh so với tên chánh. 
Ở Trung quốc thì đời Xuân Thu trở về trước, tiểu danh hay nhũ danh không phân 

biệt với tên chánh. Tên này được đặt từ lúc đứa bé được ba tháng và được giữ luôn 
khi lớn. 

Từ đời Tần (221-207 tr CN), Hán (206 tr CN-220 s CN) về sau, người Trung Hoa 
mới được đặt cho tên chánh phân biệt với tiểu danh, và khi tên chánh được dùng thì 
người ta thường giấu biệt tiểu danh không cho ai biết. 

Tuy nhiên, trong thời kỳ này cũng có người giữ tiểu danh hay nhũ danh làm tên 
chánh luôn, như bà Lữ Hậu (t.v. 187-179 tr CN) giữ tiểu danh Nga Chước ( ) làm tên 
chánh; vua Quang Võ (t.v. 25-58) giữ tiểu danh Tú làm tên chánh. 

Việc nhà vua này giữ tiểu danh làm tên chánh có tánh cách đặc biệt, là vì thời 
ông lớn lên, có câu sấm nói rằng Lưu Tú sẽ làm vua, nên khi mưu đồ tái lập nhà 
Hán, ông giữ tiểu danh Tú làm tên chánh cho phù hợp với lời sấm này. 

Ngoài ra, ở Trung quốc, còn có những người lớn tuổi và thường dùng tên chánh, 
nhưng vẫn còn được gọi với tiểu danh. Ðó là trường hợp Tào Tháo còn được gọi 
bằng tiểu danh là A Man và Lưu Thiện còn được gọi bằng tiểu danh là A Ðẩu. 

 

C. Cách thức đặt tiểu danh hay nhũ danh. 
Nói chung thì nhũ danh hay tiểu danh biểu lộ lòng yêu mến hết mực của ông bà 

cha mẹ đối với đứa con trong thời kỳ thơ ấu. 
1. Lòng yêu mến này có thể được thể hiện một cách giản dị bằng những tên chỉ 

vị trí của đứa con trong gia đình như Năm, Bảy, Út,… hoặc chỉ tánh cách bé bỏng 
của đứa con như Bé Em, Tý Hon, hoặc chỉ một đặc tánh của đứa con như Lanh, 
Liến,… 
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2. Nó cũng có thể được thể hiện bằng những tên chỉ vật trân bảo như Ngọc, 
Châu; hay những tên chỉ vật tốt lành, sang trọng, như Phước, Ðức, Quyền, Quý. Với 
các tên này, ông bà cha mẹ đứa trẻ xem nó là bậc phi thường và hy vọng sau này 
nó sẽ làm nên danh phận. 

3. Nhưng, mặt khác, lòng yêu mến hết mực của ông bà cha mẹ đối với đứa bé 
cũng có thể được thể hiện bằng những tên xấu xí. 

Người ta có thể dùng tên một con vật thân thuộc như chó nhỏ, mèo con; hoặc 
những tên chỉ một tánh thật sự không tốt đối với người lớn, nhưng đối với trẻ con 
thì được dễ dàng dung nạp như xạo, điếm,… Ngoài ra , còn có những tiểu danh rất 
tục như “thằng cu”, “con hĩm” được dùng để gọi những đứa trẻ được thương yêu. 

Một trong những lý do đặt tên xấu cho đứa bé là lòng e sợ rằng mang tên tốt nó 
có thể bị người khuất mặt dòm ngó khuấy phá và nuôi không được. Với một tiểu 
danh xấu, ông bà cha mẹ hy vọng rằng đứa bé sẽ được sờn sơ và trưởng thành một 
cách yên ổn. 

Có những gia đình sanh ra con trai không nuôi được; lúc sanh được đứa con trai 
khác, ông bà cha mẹ đặt cho nó cái tên dùng để chỉ phụ nữ như xẩm (từ ngữ dùng 
để chỉ người đàn bà Trung Hoa). 

Các tiểu danh xấu xí dĩ nhiên là không còn được dùng khi người đã thành nhơn. 
Nếu nó còn được nói đến thì đó là do những kẻ ghen ghét đã mang tên đó nhắc lại 
để bêu xấu người ấy, như trường hợp Tào Tháo còn bị gán là A Man vì chữ Man có 
nghĩa xấu là xảo trá, gian giảo. 

 

II. TÊN TỰ 
Nếu tục đặt tiểu danh hay nhũ danh phân biệt với tên chánh ngày nay vẫn còn 

tồn tại ở Trung quốc và Việt Nam thì tục đặt tên tự hiện tại gần như mất hẳn. 
Thật sự thì lúc tục này còn thạnh hành, nó cũng chỉ dành cho những gia đình có 

học, chớ không phải phổ biến cho mọi hạng người như tiểu danh hay nhũ danh. 
 
A. Lý do đặt tên tự. 
Sở dĩ người Trung Hoa và người Việt Nam trước đây có tên tự là vì họ theo tục cữ 

tên chánh. Tục này đã có ở Trung quốc từ đời nhà Châu (1122-249 tr CN) và được 
người Trung Hoa các triều đại sau noi theo. 

Phần người Việt Nam thì từ khi bị người Trung Hoa chinh phục và đô hộ rồi chấp 
nhận ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa thì giới Nho sĩ đã theo tục này. 

Cứ theo tục cữ tên thì chỉ có những người trên trước như ông bà cha mẹ anh chị, 
thầy, vua và các quan cấp cao hơn người, mới được gọi người bằng tên chánh. 
Những người khác không được dùng tên chánh của người để gọi người. Những kẻ 
đồng hàng với nhau chỉ dùng tên chánh để gọi nhau trong trường hợp hai bên rất 
thân với nhau và có thể đùa bỡn nhau một cách suồng sã. 

Thời trước, việc dùng tên chánh để gọi nhau giữa người đồng hàng như vậy cũng 
giống như ngày nay, hai người đồng hàng thân thiết với nhau dùng các đại danh từ 
mày tao để đối thoại với nhau. Về phần người vai vế hay địa vị xã hội thấp hơn thì 
tuyệt đối không được gọi người trên trước mình bằng tên chánh. 

Chính vì tục cữ tên này mà tên chánh một người cũng được gọi là tên húy, và 
một trong những phép xử thế của người thời trước là “nhập gia vấn húy”, nghĩa là 
khi vào nhà người nào thì phải kín đáo dò hỏi xem người trong nhà đó cữ những tên 
gì, để tránh không nói đến những tên phải cữ đó trong khi đàm thoại. 
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Tên đặt cho một người là để cho kẻ khác dùng để gọi người đó, nhưng một số 
người lại phải cữ tên đó không được dùng. Tên tự được đặt ra để giải quyết vấn đề 
này, nó được mọi người dùng để gọi một người khác mà tên chánh cần phải cữ. 

Theo sách Lễ Ký thì tên tự được đặt lúc người 20 tuổi. Ở Trung quốc thời cổ, con 
trai bắt đầu đội mão và có thể nhận lãnh một chức vụ, con gái bắt đầu cài trâm và 
có thể gả chồng; do đó họ phải có tên tự để người khác gọi họ. 

 

B. Phương pháp đặt tên tự. 
1. Việc đặt tên tự ở Trung quốc. 
a. Các nguyên tắc căn bản. 
Vì tên tự được đặt ra để gọi thay tên chánh, nên nguyên tắc căn bản lúc khởi 

thủy là tên tự và tên chánh phải có mối liên hệ với nhau, thành ra như sách Bạch Hổ 
Thông đã nói “Hễ nghe tên chánh thì biết tên tự và nghe tên tự thì biết tên chánh” 
(Vấn danh tức tri kỳ tự vấn tự tức tri kỳ danh). 

Tuy nhiên, nguyên tắc này thật sự đã không được áp dụng một cách nghiêm 
chỉnh, nên có nhiều xuất lệ. 

Người Trung quốc bắt đầu áp dụng tục cữ tên và đặt tên tự từ đời nhà Châu. Lúc 
ấy, các tên chánh và tên tự phần lớn có sự liên hệ với nhau, và xuất lệ tương đối 
hiếm có. Trái lại, từ đời Hán về sau, xuất lệ có nhiều hơn, thành ra ngày nay, căn cứ 
vào tên tự chúng ta có khi rất khó biết được tên chánh của một người. 

Về mặt hình thức thì cho đến đời Tây Hán (206-7 tr CN) tên tự có thể là một tên 
đơn, một tên đôi hay một tên ba chữ. Từ đời Ðông Hán (25-220) trở đi, phần lớn 
các tên tự là tên đôi, nhưng đời nhà Ðường (618-907) lại có nhiều người mang tên 
tự một chữ(75). Trong các tên tự nhiều chữ, có thể có một chữ dùng để biểu lộ vai 
vế trong gia tộc, để tỏ ý tôn trọng, hoặc để cho tên được đẹp hơn. 

1/ Từ đời Châu, người Trung Hoa đã có nhiều chữ dùng trong tên tự để biểu lộ 
vai vế lớn nhỏ của người trong gia tộc. Trong các chữ này, hai chữ Bá và Mạnh đều 
được dùng để chỉ vai anh, nhưng Bá dành cho dòng đích còn Mạnh thì dành cho 
dòng thứ. 

Từ đời Hán trở đi, người ta không còn áp dụng qui tắc này một cách nghiêm 
chỉnh nữa, lại đặt thêm một số chữ mới để biểu lộ vai vế lớn nhỏ của người trong 
gia tộc. 

Nói chung thì người anh cả có tên tự mang một trong các chữ Bá, Mạnh, Nguyên, 
Trưởng; người em kế đó có tên tự mang một trong các chữ Thúc, Trọng, Thứ, các 
em nhỏ hơn có tên mang một trong các chữ Quý, Ấu, Trĩ. 

2/ Về mục đích biểu lộ sự tôn trọng, ta thường gặp trong tên tự các chữ Công, 
Ông, Phủ, Phụ, Quản, Tử, Thúc,… 

3/ Việc dùng chữ làm cho tên tự được hoa mỹ đã bắt đầu với đời Hán (206 tr CN-
220 s CN) và từ đời Ðường (618-907) lại còn được thạnh hành hơn. Các chữ này có 
thể chỉ thân phận người mang tên tự như Sĩ, Dân; hoặc mô tả hành động người như 
Khổng, Ðại, Cự, Vĩ, Mậu, Huyền; hoặc chỉ một đặc tánh của người như Ðức, Thánh, 
Nghĩa, Huệ, Hiến, Cung, Chánh, v..v… 

Ðời nhà Ðường, mỹ từ có thể là chữ chỉ người ở ngôi thứ nhất như Dư, Thần 
(đều có nghĩa là tôi) hoặc ở ngôi thứ hai như Nhữ (anh), Hữu (bạn). 

 

b. Phép đặt tên tự theo cổ tục. 
Theo cổ tục thì tên tự và tên chánh phải có ý nghĩa liên hệ với nhau. Sự liên hệ 

này có thể được thể hiện theo 5 cách thức sau đây: 
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1/ Tên tự là chữ đồng nghĩa với tên chánh. 
Ðời Xuân Thu Chiến Quốc có các ông Tệ Dư (môn đệ Khổng Tử) tự Tử Ngã; Tiểu 

Hoạch tự Tử Cầm; Công tử Khứ Tật tự Lương; Nhan Hồi tự Uyên. Ðời Tam Quốc, có 
ông Gia Cát Lượng tự Khổng Minh. 

Trong các trường hợp trên đây, tên tự và tên chánh đồng nghĩa với nhau: Dư với 
Ngã đều có nghĩa là ta hay tôi; Hoạch và Cầm đều có nghĩa là bắt giữ; Khứ Tật là 
trừ bỏ tật xấu, bịnh hoạn, nên đồng nghĩa với Lương là tốt đẹp lành mạnh; Hồi có 
nghĩa là nước sâu như Uyên; Lượng với Minh đều có nghĩa là sáng. Các chữ Tử và 
Khổng được thêm vào chữ đồng nghĩa với tên chánh để tỏ ý tôn trọng hoặc để cho 
tên tự được hoa mỹ. 

2/ Tên tự là chữ phản nghĩa với tên chánh. 
Ðời Xuân Thu Chiến Quốc có các ông Ðoan Mộc Tứ (môn đệ Khổng Tử) tự Tử 

Cống; Triệu Thôi tự Tử Dư; Bốc Thương (môn đệ Khổng Tử) tự Tử Hạ. Ðời Ðường 
có ông Hàn Dũ tự Thoái Chi. 

Cống là kẻ dưới đem dâng lên cho người trên, trái nghĩa với Tứ là người trên ban 
cho kẻ dưới; Dư hàm ý thêm hay thừa, trái nghĩa với Thôi hàm ý giảm thiểu; Hạ là 
triều đại đối chọi với Nhà Thương; Thoái là lui bước trái nghĩa với Dũ là tiến lên. Các 
chữ Tử và Chi dùng để tỏ ý tôn trọng hoặc cho tên tự được hoa mỹ. 

3/ Tên tự và tên chánh có ý liên nghĩa với nhau thành ra dựa vào chữ này, ta có 
thể suy ra chữ kia. 

Ðời Xuân Thu Chiến Quốc có ông Nam Cung Quát tự Tử Dung; các ông Công Tử 
Qui Sanh, Công Tôn Qui Phụ và Công Tôn Qui Sanh đều tự Tử Gia; ông Bá Lý Thị tự 
Mạnh Minh. Ðời Tam Quốc có các ông Quan Võ tự Vân Trường; Châu Du tự Công 
Cẩn; và Gia Cát Cẩn tự Tử Du. 

Chữ Dung hàm ý dung nạp nên liên nghĩa với Quát hàm ý bao gồm; Gia là nhà 
nên liên nghĩa với Qui là về; Minh là sáng nên liên nghĩa với Thị là xem; Vân là mây 
nên liên nghĩa với Võ là cánh chim, Cẩn với Du là hai loại ngọc giống nhau nên người 
tên Du có tên tự là Cẩn và người tên Cẩn có tên tự là Du. Các chữ Tử, 

Công thêm trong tên tự dùng để tỏ ý tôn trọng, chữ Mạnh để cho thấy rằng 
người mang tên tự là người anh cả trong gia đình, chữ Trường dùng để cho tên tự 
được hoa mỹ. 

Một trường hợp đặc biệt là trường hợp Khổng Tử, ông vốn tên là Khâu, và có tự 
là Trọng Ni. Chữ Trọng dùng để cho biết rằng ông là người con thứ trong gia đình, 
chữ Ni cùng với chữ Khâu họp lại làm tên núi Ni Khâu, nơi cha mẹ Khổng Tử cầu đảo 
mà sanh ra ông, thành ra chữ Khâu được dùng làm tên chánh còn chữ Ni được dùng 
làm tên tự. 

4/ Tên tự và tên chánh chỉ hai vật, hoặc hai việc, hoặc một vật và một việc, có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nên nghe chữ này thì ta liên tưởng ngay đến chữ 
kia. 

Ðời Xuân Thu Chiến Quốc có các ông Nhiên Ðơn tự Tử Cách; Chu Trương tự Tử 
Cung; Tư Mã Canh tự Tử Ngưu; Nhiêu Canh tự Bá Ngưu; Biện Trọng Do (môn đệ 
Khổng Tử) tự Tử Lộ. Ðời Tam Quốc có các ông Triệu Vân tự Tử Long; Tôn Sách tự 
Bá Phù; Tôn Quyền tự Trọng Mưu. 

Cách là tấm da trâu nhuộm màu đỏ để dùng làm giáp, còn đơn là màu đỏ nên 
nghe chữ Cách người ta liên tưởng đến chữ Ðơn; muốn dùng cung phải giương nó 
lên nên nghe đến Cung thì người ta liên tưởng đến Trương; Ngưu là con bò hay trâu 
còn Canh là cày và khi nói đến bò hay trâu thì người ta liên tưởng đến việc cày; Lộ 
là đường đi, Do là chỗ xuất phát, hễ nói đến đường đi thì người ta nghĩ đến chỗ 
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xuất phát; Long là rồng, Vân là mây và rồng thường ẩn trong mây nên khi nghe chữ 
Long người ta liên tưởng đến Vân; Phù là cái thẻ tre dùng để làm tín hiệu còn Sách 
là thẻ tre dùng để ghi chép sự việc, thành ra khi nói đến Phù thì người ta liên tưởng 
đến Sách; Mưu là kế hoạch bày ra để làm cho công việc thành tựu, Quyền nghĩa đen 
là trái cân, nghĩa bóng là cân nhắc tính toán, nên khi nghe chữ Mưu thì người ta liên 
tưởng đến chữ Quyền. Chữ Tử dùng để biểu lộ sự tôn trọng, còn Bá dùng để chỉ vai 
anh, và Trọng dùng để chỉ vai em. 

5/ Tên tự chỉ loại vật chung trong đó tên chánh thuộc vào. 
Ðời Xuân Thu Chiến Quốc, các ông Lương (?) Chiên, Dương Thiệt (?) Phụ đều tự 

Thúc Ngư; ông Khổng (?) Lý (con Khổng Tử) tự là Bá Ngư; các ông Công Tử (?) 
Phường, Chúc (?) Ðà đều tự Tử Ngư; ông Từ (?) Viện tự là Bá Ngọc; ông Trần (?) 
Quán tự là Tử Ngọc. 

Chiên, Phụ, Lý, Phường, Ðà đều là loài cá nên những người mang tên ấy đều 
dùng chữ Ngư là cá làm tên tự; Viện và Quán đều là ngọc nên những người mang 
tên ấy đều dùng chữ Ngọc làm tên tự; Hành là tên ngọn núi, nên người mang tên ấy 
dùng chữ Sơn làm tên tự; Diệm là một loại ngọc, nên người mang tên ấy dùng chữ 
Trân là vật quý làm tên tự. Chữ Tử dùng để biểu lộ sự tôn trọng, các chữ Bá và 
Thúc dùng để biểu lộ vai vế trong gia đình của người mang tên tự, còn chữ Tòng và 
Cảnh dùng để làm cho tên tự được hoa mỹ. 

 

c. Phép đặt tên tự theo một số lề lối mới. 
Ngoài các phép đặt tên tự theo cổ tộc như trên đây, người ta còn có những lối 

đặt tên tự được thêm vào sau này. 
1/ Từ nhà Hán trở đi, người Trung Hoa đã dùng phép lấy các thành phần của chữ 

Hán dùng làm tên chánh để đặt tên tự. 
Ðời (?) có Tống Mai tự Vân Ngọc và Mai Kỳ Linh tự Ðại Khả. Chữ Mai ( ) vốn gồm 

hai chữ Vân ( ) và Ngọc ( ) hợp lại, nên người tên Mai có tự là Vân Ngọc; trong Mai 
Kỳ Linh, chữ Kỳ ( ) là tên chánh gồm hai chữ Ðại ( ) và chữ Khả ( ) hợp lại, nên Mai 
Kỳ Linh lấy hai chữ Ðại Khả làm tên tự. 

Chữ dùng làm tên tự của một người có thể chỉ là một thành phần của chữ dùng 
làm tên chánh. Như đời nhà Tống có Tần Cối tự Hội Chi, chữ Cối ( ) vốn gồm hai 
chữ Mộc ( ) và Hội ( ) hợp lại, và chữ Hội dùng làm tên tự chỉ gồm một thành phần 
của chữ Cối. 

Trong các tên kể ra trên đây, Linh trong Mai Kỳ Linh và Chi trong Hội Chi là 
những chữ đệm thêm vào cho tên được hoa mỹ, 

2/ Cũng từ nhà Hán trở đi, người ta dùng làm tên tự những chữ có liên hệ với 
chữ dùng làm tên chánh qua một thành ngữ hay điển tích. 

Ðời nhà Hán có Ngụy Triết tự Tri Nhơn; Lộc Long tự Tại Ðiền; Phan Nhạc tự An 
Nhân. 

Thành ngữ Trung Hoa có câu “Tri nhơn tức triết” (Biết người là triết) nên người 
tên Triết lấy hai chữ Tri Nhơn làm tự. Hào Cửu Nhị của quẻ Càn trong kinh Dịch có 
câu “Hiện long tại điền” nên người tên Long lấy hai chữ Tại Ðiền làm tên tự. Nhạc có 
nghĩa là hòn núi lớn mà trong sách Luận Ngữ (Ung Dã VI) có câu “Nhân giả nhao 
sơn” (Người có lòng nhơn thì thích núi) nên người có tên Nhạc lấy hai chữ An Nhân 
làm tên tự(80). 

3/ Có khi tên chánh của người giống họ, tên chánh, hay tên tự của một danh 
nhơn, và tên tự của người cũng liên hệ với họ tên chánh hay tên tự của danh nhơn 
đó. 
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Như đời Xuân-Thu có ông Diên Bình Trọng tự Hy Yến; Ðời Tống có ông Tống Học 
Chu tự Dụng Hối. 

Thời Xuân Thu có ông Yến Anh tự Bình Trọng làm Tể tướng nước Tề và có tiếng 
là một người thanh liêm, trung trực, mẫn cán, lại có tài hùng biện nên rất được mọi 
người khâm phục. Ông Diên Bình Trọng có tên chánh trùng với tên tự của ông Yến 
Anh nên lấy tên tự là Hy Yến hàm ý hy vọng sẽ noi được gương của ông Yến Anh. 

Ðời nhà Tống có nhà học giả phái Lý Học là Chu Hy tự Nguyên Hối, sau đổi lại 
làm Hối Trọng. Tên chánh và tên tự của ông Tống Ngọc Chu đều liên hệ đến nhà 
học giả này; tên chánh có nghĩa là học theo ông ấy và tên tự hàm ý lấy ông ấy làm 
gương mẫu. 

4/ Với lối đặt tên tự trên đây, tên chánh và tên tự của người có sự liên hệ chặt 
chẽ với nhau, và nghe tên tự người ta có thể suy đoán ra tên chánh được. 

Ðến như lối dùng can chi ngũ hành để đặt tên tự, sự liên hệ giữa tên tự và tên 
chánh vẫn còn, nhưng khó nhận thấy hơn. 

Từ đời cổ, người Trung Hoa đã đặt ra 10 Thiên can là Giáp, Ất, Bính, Ðinh, Mậu, 
Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý; và 12 Ðịa chi là Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, 
Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Các yếu tố này được dùng để chỉ ngày, giờ, tháng, năm. 
Ngoài ra, người Trung Hoa còn có quan niệm về ngũ hành là Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ 
nếu sắp theo thứ tự tương sanh; hay Kim Mộc Thổ Thủy Hỏa nếu sắp theo thứ tự 
tương khắc. Giữa can, chi, ngũ hành có sự liên hệ mật thiết với nhau. 

Ðời Thương Ân, người ta thường lấy can chi của ngày sanh để đặt tên chánh như 
sanh ngày Giáp Tý thì đặt tên Giáp, sanh ngày Mậu Thìn thì đặt tên Mậu. Sang đời 
Xuân Thu Chiến Quốc người ta mới dùng can chi để đặt cả tên chánh và tên tự. 

Mặt khác, việc áp dụng nguyên tắc can chi ngũ hành vào việc đặt tên chánh và 
tên tự trở thành phức tạp hơn. Lúc này Âm Dương gia có ảnh hưởng lớn đến tư 
tưởng người Trung Hoa, nên việc dùng can chi làm tên chánh và tên tự có khi họ 
phải tính như thế nào cho hợp với nguyên tắc tương sanh, tránh sự tương khắc, cốt 
để cho âm dương điều hòa cũng như trợ giúp cho nhau. 

Nói chung, thì người Trung Hoa thời này có thể lấy can của ngày sanh làm tên 
chánh và chi của ngày sanh làm tên tự. Họ cũng có thể lấy thiên can phối hợp nhau 
hay thiên can cùng địa chi phối hợp nhau để đặt tên và tự. Trong sự phối hợp này, 
họ phải tính toán như thế nào cho tên chánh và tên tự thuộc những can có thể cứu 
giúp nhau. 

Ðời Xuân Thu Chiến Quốc có các ông Bạch Bính tự Ất; Thạch Quí tự Giáp Phụ; 
Công Tri Nhâm Phu tự Tri Tân; Hạ Mậu tự Ðinh; Công Tử Giáp tự Quí Phu. 

Hai can Giáp và Ất đều thuộc hành Mộc, nhưng Giáp tánh cương và Ất tánh nhu; 
hai can Bính và Ðinh đều thuộc hành Hỏa nhưng Bính tánh cương còn Ðinh tánh 
nhu; can Mậu thuộc hành Thổ và tánh cương; can Tân thuộc hành Kim và tánh nhu; 
hai can Nhâm và Quí đều thuộc hành Thủy nhưng Nhâm tánh cương mà Quí tánh 
nhu. 

Tên Bính tự Ất là lấy ý mộc sanh hỏa và cương nhu giúp nhau. Tên Giáp tự Quí là 
lấy ý thủy sanh mộc và cương nhu giúp nhau. Các chữ Phu và Tử dùng để tỏ ý tôn 
trọng người mang tên tự. 

5/ Theo nguyên tắc, tên tự được đặt ra là để dùng thay tên chánh cần phải cữ. 
Tuy nhiên, từ đời Xuân Thu Chiến Quốc đã có nhiều nhơn vật được gọi bằng tên 
chánh với tên tự trộn vào nhau. 
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Tất cả các nhà viết tiểu sử Khổng Tử đều bảo rằng thân phụ ông là Thúc Lương 
Ngột; và hiện nay, có lẽ nhiều người đọc tiểu sử Khổng Tử rồi thì tự hỏi tại sao cha 
là Thúc Lương Ngột mà con không phải là Thúc Lương Khâu mà lại là Khổng Khâu? 

Kỳ thật, thân phụ Khổng Tử tên chánh là Ngột, tên tự là Thúc Lương và đáng lẽ 
khi nói đến ông, người ta phải bảo rằng ông là Khổng Ngột tự Thúc Lương. Khi dùng 
tên tự là Thúc Lương đặt trước tên chánh là Ngột, các nhà viết tiểu sử Khổng Tử 
xưa đến nay đã làm cho chúng ta phải bỡ ngỡ. 

Nhưng việc dùng tên tự trộn với tên chánh để gọi một người có lẽ là một xuất lệ 
đặc biệt thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ngoài trường hợp của thân phụ Khổng Tử vốn là 
người nước Lỗ, ta còn có thể kể trường hợp của Nam Cung Trường Vạn người nước 
Tống, và Mạnh Minh Thọ người nước Tần. 

Thật sự thì nhơn vật được bộ Ðông Châu Liệt Quốc gọi là Nam Cung Trường Vạn 
họ Nam Cung, tên Vạn, tự Trường; và nhơn vật được gọi là Mạnh Minh Thọ là con 
Bá Lý Hề, tên là Thọ, tự là Mạnh Minh; ghép tên chánh và tên tự của họ với nhau và 
gọi là Trường Vạn hay Mạnh Minh Thọ. Các nhà viết sách thời trước đã khiến cho kẻ 
hậu học tò mò, nhiều lúc phải bối rối, không biết đường nào mà mò. 

Cũng trong chiều hướng chọn tên chánh với tên tự người Trung Hoa thời Xuân 
Thu Chiến Quốc lại có kẻ đặt tên tự bằng cách thêm vào tên chánh một từ ngữ 
khác; như ở nước Tề có ông Công Dã Trường tự Tử Trường; nước Lỗ có ông Hữu 
Nhược tự Thử Nhược; nước Vệ có ông Cú Tĩnh Cương tự Tử Cương. 

Từ nhà Hán trở đi tục này càng thạnh hành. Ðời Hán có ông Tạ An mang tên tự 
là An Thạch. Ðời Ðường có thi sĩ Ðỗ Mục tự là Mục Chi. 

 

2. Việc đặt tên tự ở Việt Nam. 
Trong việc đặt tên tự, người Việt Nam trước đây đã theo các phương pháp mà 

người Trung Hoa đã áp dụng. Do đó, ta có thể nhận thấy sự liên hệ giữa tên chánh 
và tên tự của một số danh nhơn. 

Tuy nhiên, hiện nay, việc tìm hiểu mối liên hệ giữa tên chánh và tên tự một người 
rất khó khăn vì nhiều lý do. 

Trước hết, vì hiện nay tiểu sử các danh nhơn đã được viết theo chữ Quốc ngữ, 
nên khi đọc tên chánh và tên tự của họ chúng ta khó hiểu đúng nghĩa của tên ấy, 
không như ta đọc các tên ấy bằng Hán văn. 

Mặt khác, có khi giữa tên chánh và tên tự một người có sự liên hệ chặt chẽ rõ rệt, 
nên dầu có đọc các tên ấy bằng Hán văn chúng ta vẫn không biết chắc được vì sao 
nhơn vật đó có những tên chánh và tự như vậy. 

Sau đây là một số trường hợp trong đó tên chánh và tên tự có sự liên hệ rõ rệt: 
 

a. Trường hợp tên chánh và tên tự đồng nghĩa với nhau. 
Chúng tôi đã được ngoại tổ đặt cho tên tự là Trọng Minh, vì chữ Minh vốn có 

nghĩa là sáng cũng như chữ Huy; và Trọng dùng để cho biết rằng chúng tôi là con 
trai thứ chớ không phải là con trai trưởng. 

Xét tên chánh và tên tự các danh nhơn Việt Nam, chúng ta có thể nhận thấy 
nhiều trường hợp tương tự. 

Nhà chí sĩ cuối đời Trần, Lê Cảnh Tuân, tác giả bức Vạn Ngôn Thư nổi tiếng, gởi 
cho ông Bùi Bá Kỳ, là người đã yêu cầu nhà Minh đánh Việt Nam, sau khi Hồ Quí Ly 
cướp ngôi, với hy vọng khôi phục lại nhà Trần, vốn có tên tự là Tử Mưu. Ông 
Nguyễn Trực (1417-1473) đỗ Trạng nguyên năm 1442 đời vua Lê Thái Tông có tên 
tự là Công Ðĩnh. Ông Lê Quí Ðôn (1726-1784) nhà bác học đời Hậu Lê, đã trước tác 
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nhiều tác phẩm nổi tiếng, có tên tự là Doãn Hậu. Ông Phạm Huy Ôn (1755-1786) đỗ 
Tiến sĩ năm 1779 có tên tự là Hòa Phủ. Ông Nguyễn Ðăng Tuân (?-1843) danh sĩ 
triều Nguyễn vốn là thầy học vua Thiệu Trị (t.v. 1841-1847) có tên tự là Tín Phu. 
Nhà chí sĩ thời Pháp mới đến Việt Nam là Nguyễn Ðình Chiểu (1822-1888) có tên tự 
là Mạnh Trạch. 

Các tên chánh và tên tự của các nhơn vật trên đây đều đồng nghĩa với nhau, vì 
chữ Tuân trong Lê Cảnh Tuân có nghĩa là mưu kế. Trực với Ðĩnh đều có nghĩa là 
ngay thẳng. Ðôn với Hậu đều có nghĩa là dày dặn. Ôn với Hòa hàm nghĩa êm đềm, 
không nóng nảy, không xung đột với người khác. Chữ Tuân trong Nguyễn Ðăng 
Tuân có nghĩa là tin thật như chữ Tín. Còn Chiểu với Trạch đều có nghĩa là ao đầm. 
Các chữ Từ, Công, Doãn, Phu, Phủ dùng để biểu lộ sự tôn trọng hay để làm cho tên 
tự được hoa mỹ. 

Một trường hợp đáng lưu ý là tên tự của hai nhà học giả thời Pháp mới đến Việt 
Nam là Trương Vĩnh Ký (1837-1898) và Trương Minh Ký. Các sách Quốc ngữ nói về 
hai ông này đều ghép là ông Trương Vĩnh Ký tự là Sĩ Tải và ông Trương Minh Ký tự 
là Thế Tải. 

Sự thật, chữ Hán đọc là Tải và có nghĩa là chuyên chở, như trong từ ngữ vận tải, 
khi đọc là Tái thì có nghĩa là ghi chép như chữ Ký. Bởi đó ta phải nói rằng ông 
Trương Vĩnh Ký có tên tự là Sĩ Tái và ông Trương Minh Ký có tên tự là Thế Tái; và 
các tên tự được đặt theo lối dùng chữ đồng nghĩa với tên chánh, kèm theo một chữ 
dùng để làm cho tên tự được hoa mỹ là Sĩ hay Thế. 

 

b. Trường hợp tên chánh và tên tự có ý nghĩa liền nhau. 
Danh thần nhà Trần, Trương Hán Siêu (?-1354) có tên tự là Thăng Phủ. Ông Ðàm 

Văn Lễ (1451-1504) đổ Tiến sĩ năm 1469 đời vua Lê Thánh Tông và là một hội viên 
của hội Tao Ðàn thời đó có tên là Hoằng Kính. Ông Nguyễn Thật (?-1637) đỗ Tiến sĩ 
năm 1594 đời vua Lê Thế Tông và là một trọng thần đời Hậu Lê Trung Hưng có tên 
là Phác Phủ. Ông Phan Huy Ôn (1755-1786) lúc mang tên Uông có tên tự là Trọng 
Dương. Ông Lê Quang Ðịnh (1760-1813), một công thần của vua Gia Long có tên tự 
là Tri Chỉ. Ông Nguyễn Hàm Ninh (1808-1867), danh sĩ triều Nguyễn và là thầy học 
vua Thiệu Trị có tên tự là Thuận Chi. Ông Ðinh Nhật Thận đỗ Tiến sĩ năm 1838 đời 
vua Minh Mạng, tác giả bài Thu Dạ Lữ Hoài Ngâm có tên tự là Tử Úy. Ông Lê Ngô 
Cát (1827-1876) tác giả quyển Ðại Nam Quốc Sử Diễn Ca có tên tự là Bá Hanh. 

Sự liên hệ ý nghĩa của các tên chánh và tên tự trên đây có thể nhận thấy rõ ràng: 
Siêu hàm ý vượt lên trên nên liền nghĩa với Thăng là tiến lên chỗ cao hơn; Kính là 
dáng điệu nghiêm chỉnh tỏ ý tôn trọng người khác nên liền nghĩa với Lễ là qui tắc cư 
xử của người quân tử đặt nền tảng trên sự biểu lộ sự tôn trọng đối với người khác; 
Phác là chơn chất, không trau chuốt, nên liền nghĩa với Thật là chơn thành, không 
dối trá; Dương là biển liền nghĩa với Uông là nước sâu rộng; Tri Chỉ là biết dừng lại ở 
chỗ phải dừng, một đức tánh của người học theo đạo quân tử, do đó hai chữ này 
ghép lại liền nghĩa với chữ Ðịnh là ngưng yên một chỗ; Ninh có nghĩa là thả và hàm 
ý chấp nhận một việc gì nên liền nghĩa với Thuận là nghe theo, đi theo; Cát là tốt 
đẹp, là điều phúc, điều lành nên liền nghĩa với Hạnh là may mắn được trời cho làm 
việc gì cũng thông suốt không bị cản trở. 

Các chữ Phủ, Hoằng, Chi, Tử được thêm vào để tỏ ý tôn trọng hoặc để cho tên tự 
được hoa mỹ. Chữ Bá hàm ý rằng người mang tên tự là con trưởng. Chữ Trọng hàm 
ý rằng người mang tên tự là con thứ trong gia đình. 
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c. Trường hợp tên chánh và tên tự là những vật hay việc có mối quan hệ 
chặt chẽ với nhau nên nghe chữ này thì ta liên tưởng ngay đến chữ kia. 
Ông Ngô Thời Sĩ (1726-1780), một danh sĩ làm quan thời Hậu Lê Trung Hưng có 

tên tự là Thế Lục. Ông Phạm Quí Thích (1760-1825) một di thần nhà Hậu Lê, sau ra 
làm quan với nhà Nguyễn, và là tác giả bài Tựa Truyện Kiều của Nguyễn Du, có tên 
tự là Dữ Ðạo. Ông Phạm Ðình Hổ, một danh sĩ khác của nhà Hậu Lê và là tác giả 
quyển Vũ Trung Tùy Bút có tên tự là Tùng Niên. Nhà chí sĩ nổi danh Phan Bội Châu 
(1867-1940) có tên tự là Hải Thu. Và nhà chí sĩ Dương Bá Trạc (1884-1940) có tên 
tự là Tuyết Huy. 

Các tên chánh và tên tự kể trên đây chỉ những vật hay những việc có mối quan 
hệ làm cho ta nghe tên này thì liên tưởng đến tên kia: Thế Lực là tiền bạc của cải 
vua ban cho quan suốt đời, Sĩ là làm quan, nên nghe đến hai chữ Thế Lực người ta 
liên tưởng đến chữ Sĩ; Dữ Ðạo có nghĩa là cùng người khác nói về đạo lý, còn Thích 
là giảng giải, nên nghe nói đến hai chữ Dữ Ðạo người ta liên tưởng đến chữ Thích; 
Hổ là hổ phách, còn Tùng Niên thì có nghĩa là tuổi của cây tùng, vì Hổ Phách vốn do 
nhựa của cây tùng lâu năm biến thành nên nghe nói đến Tùng Niên thì người ta liên 
tưởng đến Hổ Phách; Châu là hột ngọc sanh ở trong mình con trai sống ở biển, Hải 
Thu là vật thâu được từ trong biển nên nghe nói đến Hải Thu người ta liên tưởng 
đến Châu; Trạc có nghĩa là rửa sạch, Tuyết Huy là ánh sáng của tuyết, hàm ý trắng 
trẻo, trong sạch, nên nghe nói đến hai chữ Tuyết Huy người ta liên tưởng đến Trạc 
là việc rửa cho sạch. 

 

d. Trường hợp tên tự viết theo chữ Hán là thành phần của tên chánh 
viết theo chữ Hán. 
Ở Nam Việt trước đây có nhiều bộ truyện Tàu được dịch ra Việt ngữ như Phong 

Thần diễn nghĩa, Tây Du diễn nghĩa,… với một lời văn rất điêu luyện và những bài 
thơ rất hay. Dịch giả các bộ truyện này là ông Trần Phong Sắc. Theo chúng tôi được 
biết, Phong Sắc là tên tự của ông và tên chánh của ông là Diễm, ông sở dĩ lấy tên tự 
như vậy là vì chữ Diễm viết theo Hán tự ( ) gồm hai chữ Phong ( ) và Sắc ( ) ghép 
lại với nhau. 

 
đ. Trường hơp tên chánh và tên tự có liên hệ nhau qua những thành ngữ 
hay điển tích. 
Ông ngoại chúng tôi là Trần Minh Ðức và có tên tự là Nhuận Thân, cậu chúng tôi 

là Trần Minh Giáo thì có tên tự là Kính Phu. Các tên tự trên đây đều có liên hệ với 
tên chánh qua kinh sách Nho gia. 

Trong sách Ðại Học có câu “Phú nhuận ốc đức nhuận thân”, nghĩa là sự giàu có 
làm cho nhà ở tốt đẹp, còn đức hạnh làm cho thân người tốt đẹp. Trong kinh Thư có 
câu “Kính phu ngũ giáo”, nghĩa là kính cẩn phô bày năm điều giáo hóa tốt cho dân 
theo. Người có học trước đây nghe tên tự Nhuận Thân thì nhớ đến câu “Ðức nhuận 
thân” và suy ra tên chánh là Ðức; nghe tên tự Kính Phu thì nhớ đến câu “Kính phu 
ngũ giáo” và suy ra tên chánh là Giáo. 

Xét tên chánh và tên tự của một số nhơn vật Việt Nam chúng ta có thể nhận thấy 
nhiều trường hợp tương tự. 

Một danh thần triều Nguyễn là ông Phạm Ðăng Hưng (1765-1825), thân phụ bà 
Thái hậu Từ Dũ, là vợ vua Thiệu Trị, có tên tự là Khiết Củ. Ông Trương Quốc Dụng 
(1797-1864) đỗ Tiến sĩ năm 1829 đời vua Minh Mạng và làm quan dưới đời ba vua 
Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Ðức có tên tự là Dĩ Hành. Ông Phan Thanh Giản (1796-
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1867) đỗ Tiến sĩ năm 1826 đời vua Minh Mạng và là đại thần của triều Nguyễn, có 
tên tự là Ðạm Như. Ông Phạm Phú Thứ (1820-1881) đỗ Tiến sĩ năm 1843 đời vua 
Thiệu Trị và làm quan dưới đời hai vua Thiệu Trị và Tự Ðức có tên tự là Giáo Chi. 
Thời Pháp thuộc nhà học giả nổi tiếng Bùi Kỷ có tên tự là Ưu Thiên. Một học giả nổi 
tiếng khác là Ðào Trinh Nhất có tên tự là Quán Chi. 

Các tên tự kể trên đây đều được đặt theo phương pháp dựa vào kinh điển Nho 
giáo. Cứ theo sách Ðại Học thì “Thượng lão lão nhi dân hưng hiếu, thượng trưởng 
nhi dân hưng để, thượng tuất cô nhi dân bất bội, thụ dĩ quân tử hưu khiết củ chi 
đạo dã” (Bề trên tôn trọng người già cả thì người dân ở dưới noi lên theo đạo hiếu, 
bề trên tôn trọng người lớn tuổi hơn mình thì người dân ở dưới noi lên theo đạo để, 
bề trên cứu giúp trẻ con côi cút thì dân không ăn ở bội bạc, cho nên người quân tử 
có cái đạo làm mẫu mực cho người khác). 

Do đó, khi nghe nói tới tên tự Khiết Củ làm mẫu mực người ta nhớ đến câu trên 
đây và biết rằng người mang tên tự đó có tên chánh là Hưng. Trong sách ?… có câu 
“Dụng chi tắc hành, xả chi tắc tàng” (Bề trên dùng ta thì ta ra làm việc, bề trên bỏ 
ta thì ta đi ở ẩn). Do đó, nghe tên tự Dĩ Hành nghĩa là đã ra làm việc, người ta nghĩ 
đến chữ Dụng và suy ra tên chánh. Sách Trung Dung lại có câu “Quân tử chi đạo 
đạm nhi bất yếm, giản nhi văn ôn nhi lý” (Ðạo của người quân tử lạt mà không 
chán, bình dị mà có văn vẻ, ôn hòa mà hợp lý); vậy Ðạm (lạt) và Giản (bình dị) là 
hai tánh cách đặc thù của đạo người quân tử; người thuộc kinh điển Nho giáo nghe 
tên tự Ðạm Như thì nghĩ đến câu nói trên đây trong sách Trung Dung và suy ra tên 
chánh của người là Giản. 

Mặt khác, trong sách Luận Ngữ (Tử Lộ XIII) có chép lại rằng khi học trò sang 
nước Vệ, Khổng Tử đã khen nước này dân chúng đông đảo (thư). Học trò ông là 
Nhiệm Hữu hỏi dân đã đông rồi thì nên làm gì thêm nữa? Ông trả lời: Làm cho họ 
giàu (phú chi). Nhiệm Hữu lại hỏi: Dân đã giàu rồi thì nên làm gì thêm nữa? Ông trả 
lời: Dạy họ (giáo chi). 

Vì dựa vào điển tích này mà ông Phạm Phú Thứ lấy tên tự là Giáo Chi; nghe đến 
tên tự Giáo Chi, người biết câu chuyện trên đây nghĩ ngay đến hai chữ Phú và Thứ 
và đoán ra tên chánh của ông là Phú Thứ. 

Về ông Bùi Kỷ thì tên tự Ưu Thiên rút ra từ các sách Liệt Tử và Tả Truyện. Theo 
các sách này thì nước Kỷ có người lo xa, suốt ngày cứ sợ trời sập xuống chôn mình 
chết. Người thuộc kinh điển nghe đến tên tự Ưu Thiên là lo sợ trời sập thì nghĩ đến 
người nước Kỷ và biết rằng người mang tên tự đó có tên chánh là Kỷ. 

Tên tự Quán Chi của ông Ðào Trinh Nhất rút ra từ câu nói của Khổng Tử trong 
sách Luận Ngữ (Lý Nhân IV): “Ngô đạo nhất thôi”. Nghe đến hai chữ Quán Chi thì 
người ta nghĩ đến câu này và suy đoán được rằng người mang tên tự Quán Chi phải 
có tên chánh là Nhất. 

 

e. Trường hợp tên chánh và tên tự có liên hệ đến họ và tên của một 
danh nhơn. 
Thân phụ chúng tôi tên là Nguyễn Ngọc Hứa, và mang tên tự là Sanh Dương. 

Nguyên đời Ðường có ông Hứa Sanh Dương là một lãnh tụ Ðạo giáo. 
Ngoài ra, ta còn được biết con ông Phan Ðình Phùng tên Phan Ðình Cừ có tên tự 

là Bá Ngọc. Tên chánh và tên tự này có liên hệ đến ông Cử Viện tự Bá Ngọc là một 
?… 
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g. Trường hợp tên tự và tên chánh thêm vào một từ ngữ khác. 
Ðó là trường hợp ông Lý Tấn tức Nguyễn Tấn (1378-1387) đỗ Thái học sinh năm 

140 đời Hồ Quí Ly; ông gốc họ Lý, nhưng vì đời Trần họ Lý phải đổi thành họ 
Nguyễn, nên ban đầu ông được biết với tên là Nguyễn Tấn. Ông đã theo Bình Ðịnh 
Vương khởi nghĩa chống quân Minh; rồi làm quan cho nhà Hậu Lê dưới đời các vua 
Thái Tổ, Thái Tông và Nhân Tông; và trong thời kỳ này vì chữ Lý đã không còn kỵ 
húy nữa nên ông trở về với họ Lý và được biết dưới tên Lý Tấn. 

Xét hết các cách đặt tên tự trên đây của người Việt Nam ta có thể nhận thấy rằng 
hầu hết các cách đặt tên tự của người Trung Hoa đã được áp dụng ở Việt Nam, trừ 
ra ba cách: Tên tự phản nghĩa với tên chánh; tên tự với tên chánh cùng chỉ một loại 
vật chung nhau; và tên tự với tên chánh dựa vào can chi và ngũ hành. 

 

III. TÊN HIỆU 
Ngoài nhũ danh, tên chánh và tên tự, người thời trước còn có một hay nhiều tên 

hiệu. 
Hiện nay cũng có một số người Việt Nam còn dùng tên hiệu ngoài tên chánh. 
 
A. Lý do đặt tên hiệu. 
1. Nhũ danh, tên chánh và tên tự của người vốn do người trên trước của người 

như cha mẹ, ông bà, thầy học hay nhà vua đặt cho người. Người có thể tự mình đổi 
các tên đó, nhưng không mấy khi người làm như vậy. Ðối với đa số, người muốn tự 
do chọn lựa một cái tên cho mình, phương pháp hay nhứt là dùng tên hiệu. 

Trong việc tự đặt tên hiệu, người có thể biểu lộ ý muốn, sở thích, nguyện vọng 
hay sự tự hào về một đức tánh hay một đặc điểm của mình. Ngoài một tên hiệu 
chánh, người còn có thể có thêm biệt hiệu và ngoại hiệu, bởi đó, một người có thể 
mang nhiều tên hiệu khác nhau. 

2. Ðối với những người có tên tuổi lớn, người khác có thể đặt hiệu để gọi thay 
cho tên chánh hay tên tự của họ. 

Việc dùng hiệu như vậy thường được biểu lộ lòng tôn kính người được nói đến, vì 
gọi một người bằng hiệu như vậy có tánh cách long trọng hơn là gọi người ấy bằng 
tên tự của ông ta. Nhưng việc đặt hiệu cho người có tên tuổi cũng có thể dùng để 
biểu lộ sự thích mến hay trái lại, dùng để chế giễu người ấy. 

Các tên hiệu biểu lộ đặc tánh của người, dầu để tôn xưng hay để chế giễu, được 
gọi là ngoại hiệu hay xước hiệu. 

 

B. Phương pháp đặt tên hiệu. 
1. Việc đặt tên hiệu ở Trung quốc. 
Nói chung thì việc đặt tên hiệu thường thực hiện một cách tự do nên không có 

qui tắc gì đặc biệt. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng ngoài việc biểu lộ ý 
muốn, sở thích, nguyện vọng, một đức tánh hay một đặc điểm của một người, tên 
hiệu còn có thể dựa vào một vài yếu tố làm gốc và có một vài nét đặc thù. 

 

a. Các yếu tố làm gốc cho việc đặt tên hiệu. 
1/ Trước hết là quê quán hay nơi cư trú của người, hoặc một đặc điểm của nơi cư 

trú đó. 
Ông Tôn Văn vốn là người thuộc huyện Trung Sơn nên đã lấy hiệu là Trung Sơn. 

Ông Khương Hữu Vi trú quán ở Nam Hải nên có hiệu là Nam Hải. Thi sĩ Ðỗ Phủ đời 
Ðường có ở đất Ðỗ Lăng nên mang hiệu là Ðỗ Lăng Bố Y, nghĩa là người mặc áo vải 
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ở Ðỗ Lăng. Văn hào Tô Thức đời Tống lúc ở Hoàng Châu thì làm nhà ở sườn núi 
phía đông nên lấy hiệu là Ðông Pha cư sĩ. Nhà thi sĩ đời Tấn là Ðào Tiềm có trồng 
năm cây liễu ở trước nhà mình nên mang hiệu là Ngũ Liễu tiên sinh(84). 

2/ Quan chức hay tước của người cũng được dùng để đặt tên hiệu. 
Thi sĩ Ðỗ Phủ đời Ðường đã làm chức Viên Ngoại Lang ở bộ Công nên được gọi là 

Ðỗ Công Bộ; ông Gia Cát Lượng tự Khổng Minh, Thừa Tướng nước Thục được phong 
tước Võ Khanh Hầu nên cũng được người ta gọi là Gia Cát Võ Hầu. 

3/ Về xước hiệu, chúng ta thường gặp trong các bộ truyện võ hiệp. 
Các nhơn vật trong bộ Thủy Hử, phần lớn đều có ngoại hiệu hay xước hiệu, như 

Tống Giang được đặt xước hiệu là Cập Thời Võ Nghi là Mưa Phải Lúc vì ông sẵn sàng 
giúp đở các bạn trong giới giang hồ những lúc họ có nhu cầu; Lý Quỳ người đen đúa 
mà có sức mạnh, lại nóng nảy, lỗ mãng nên có ngoại hiệu là Thiết Ngưu (bò sắt hay 
trâu sắt) mà cũng được gọi là Hắc Toàn Phong nghĩa là Gió Lốc Ðen. 

Trong các truyện võ hiệp của Kim Dung, ta cũng thấy có nhiều ngoại hiệu hay 
xước hiệu dùng để biểu lộ tài nghệ hay đặc tánh của một nhơn vật, năm vị bá chủ 
trong võ lâm có xước hiệu là Trung Thần Thông, Ðông Tà, Tây Ðộc, Bắc Cái, Nam 
Ðế hay Nam Tăng; Bang chủ Thiết Chưởng Bang là Cừu Thiên Nhận, vì có thuật 
khinh công cao nên mang xước hiệu là Thủy Thượng Phiên(?). 

 

b. Các nét đặc thù trong việc đặt tên hiệu. 
1/ Người Trung quốc có thể đặt xước hiệu cho mọi người. Ngay đến các vua chúa 

cũng bị họ đặt cho xước hiệu, như vua Tống Nhân Tông (t.v. 1023-1064 ) vì không 
thích đi giày nên đã bị đặt cho xước hiệu là Xích Cước Ðại Tiên, tức là ông Ðại Tiên 
Chơn Trần. 

2/ Khác với nhũ danh, tên chánh hay tên tự, tên hiệu có thể gồm rất nhiều chữ. 
Viên danh tướng nhà Thanh là Tăng Quốc Phiên đã có một tên hiệu rất dài là Dưỡng 
Ðức Dưỡng Thân Miên Miên Mục Mục Chi Thất, nghĩa là cái nhà dùng làm nơi nuôi 
dưỡng đức tốt và thân thể một cách lâu dài và tốt đẹp. 

 

2. Việc đặt tên hiệu ở Việt Nam. 
Người Việt Nam đã theo người Trung Hoa trong việc đặt tên hiệu, và tại Việt 

Nam, chúng ta thấy có đủ các loại tên hiệu ở Trung quốc. 
 

a. Tên hiệu do người tự đặt cho mình. 
Các nhà nho Việt Nam trước đây phần lớn đều có tên hiệu do họ tự đặt, có khi 

một người mang nhiều tên hiệu khác nhau với danh nghĩa là hiệu và biệt hiệu. 
Nghiên cứu tên hiệu của các danh nhơn, chúng ta nhận thấy một vài yếu tố 

chung sau đây. 
1/ Một số tên hiệu đã nói đến một địa phương, chỗ sinh quán, hay chỗ người 

mang tên hiệu đó thích ở. 
Ông Nguyễn Phi Khanh đỗ Tiến sĩ năm 1475 đời Trần Duệ Tông và là thân phụ 

ông Nguyễn Trãi có hiệu là Nhị Khê vì ông đã đến ngụ cư làng Nhị Khê, thuộc huyện 
Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Ðông. 

Ông Nguyễn Nghiễm đỗ Hoàng giáp năm 1731 và làm quan cho nhà Hậu Lê có 
biệt hiệu là Hồng Ngự cư sĩ vì ông ngụ cư ở làng Tiên Ðiền, huyện Nghi Xuân, nay 
thuộc tỉnh Hà Tĩnh, và vùng ông ở có dãy núi Hồng Lãnh. 
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Con ông là thi hào Nguyễn Du (1765-1820) tác giả Truyện Kiều thì có biệt hiệu 
Hồng Sơn Liệp Hộ, có nghĩa là người săn bắn ở núi Hồng, vì trong thời kỳ chống lại 
nhà Tây Sơn (1788-1802) ông đã về ở quê nhà tại Tiên Ðiền. 

2/ Một số danh nhơn đã lấy nhà ở hay nơi đọc sách của mình để đặt tên hiệu. 
▪ Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), nhà lý số nổi tiếng thời ba họ Mạc, 

Trịnh và Nguyễn tranh quyền ở Việt Nam, có biệt hiệu là Bạch Vân cư sĩ, 
vì lúc trí sĩ ông gọi nhà ông là Bạch Vân am. 

Trong hiệu của ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, ta không thấy có chữ am, một số 
nhơn vật khác đã dùng thẳng chữ am trong tên hiệu của mình, một số khác thì dùng 
các chữ đường, hiên hay trai. 

Am là cái nhà nhỏ lợp cỏ, đường là cái nhà lớn, hiên là cái mái nhà chìa ra che 
hành lang, còn trai là một căn phòng tĩnh mịch để cho một vị tăng ở hay để học. 
Các tên này đều chỉ nơi nhà ở của người mang tên hiệu. 

▪ Ông Nguyễn Công Hãn (1680-1732) đỗ Tiến sĩ năm 1700 và làm quan đời 
vua Lê Dụ Tông có tên tự là Tĩnh Am. 

▪ Ông Phan Huy Ôn (1755-1786) có tên hiệu là Chỉ Am, lúc còn mang tên là 
Phan Huy Uông, ông lại có hiệu là Nhã Hiên. 

▪ Ông Nguyễn Cư Trinh (1716-1767) một công thần của chúa Nguyễn Võ 
Vương, tác giả quyển Sãi Vãi có tên hiệu là Ðạm Am. 

▪ Ông Trần Danh Án đỗ Hoàng giáp năm 1788 có tên hiệu là Liễu Am. 
▪ Ông Ðinh Nhựt Thận (1815-1866) có tên hiệu là Bạch Mao Am. 
▪ Ông Nguyễn Thông đỗ Cử nhơn năm 1849 đời vua Tự Ðức và làm quan 

dưới triều vua này có biệt hiệu là Ðộn Am. 
▪ Ông Lê Quí Ðôn (1726-1784) thì có tên hiệu là Quế Ðường. 
▪ Ông Phạm Quí Thích (1760-1825) ngoài hiệu Lạp Trai, lại có biệt hiệu 

Thảo Ðường cư sĩ và lúc viết bài tựa Truyện Kiều lại ký tên dưới một biệt 
hiệu khác là Mộng Liên Ðường chủ nhơn. 

▪ Ông Phạm Phú Thứ (1820-1881) thì lấy tên hiệu là Trúc Ðường. 
▪ Ông Nguyễn Trung Ngạn (1289-1370) đỗ Hoàng giáp năm 1304 đời vua 

Trần Anh Tông và là một danh thần của nhà Trần có tên hiệu là Giới Hiên. 
▪ Ông Phan Phu Tiên đỗ Thái học sinh năm 1396 đời Trần Thuận Tông và là 

tác giả của một phần bộ Ðại Việt Sử Ký, viết đời nhà Hậu Lê, có hiệu là 
Mặc Hiên. 

▪ Ông Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên năm 1463 đời vua Lê Thánh Tông 
và là một danh thần nhà Hậu Lê có danh hiệu là Thụy Hiên. 

▪ Ông Nguyễn Nghiễm có tên hiệu là Nghị Hiên, con ông là thi hào Nguyễn 
Du thì có tên hiệu là Thanh Hiên. 

▪ Ông Phạm Sư Mạnh đỗ Thái học sinh đời Trần Minh Tông (t.v.1314-1329) 
và là một danh thần nhà Trần có tên hiệu Úy Trai. 

▪ Nhà anh hùng Nguyễn Trãi (1380-1442) giúp Lê Thái Tổ giải phóng đất 
nước khỏi ách quân Minh có tên hiệu là Ức Trai. 

▪ Ông Ðàm Văn Lễ, đại thần nhà Hậu Lê, có tên hiệu là Chân Trai. 
▪ Ông Giáp Hải đỗ Trạng nguyên năm 1538 và làm quan cho nhà Mạc có 

tên hiệu là Tiết Trai. 
▪ Ông Phùng Khắc Khoan (1528-1613) một công thần của nhà Lê Trung 

Hưng có tên hiệu là Nghi Trai. 
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▪ Ông Lê Quang Ðịnh (1760-1813) công thần của vua Gia Long có tên hiệu 
là Tấn Trai, bạn thân và đồng liêu với ông là Trịnh Hoài Ðức (1765-1825) 
thì có tên hiệu là Cấn Trai. 

▪ Ông Nguyễn Công Trứ (1777-1858) danh thần nhà Nguyễn có danh hiệu 
là Ngộ Trai. 

▪ Ông Hoàng Diệu (1828-1882) tử tiết khi thành Hà Nội thất thủ có tên hiệu 
là Tĩnh Trai. 

▪ Nhà chí sĩ Nguyễn Ðình Chiểu (1822-1888) thì mang tên hiệu Hối Trai. 
3/ Một số nhơn vật đã áp dụng một số phương pháp đặt tên tự để tự đặt hiệu 

cho mình. 
▪ Ông Châu Thượng Văn, một chiến sĩ cách mạng hồi đầu thế kỷ thứ 20, đã 

lấy hiệu là Thơ Ðồng. Thơ Ðồng là đứa trẻ hầu hạ quét dọn phòng đọc 
sách, còn Thượng Văn có nghĩa là ham chuộng văn học. Vậy các tên 
chánh và tên hiệu trên đây chỉ một người và một việc có mối quan hệ chặt 
chẽ với nhau, và nghe đến Thơ Ðồng thì người ta liên tưởng đến người 
ham chuộng văn học. 

▪ Một chiến sĩ cách mạng đồng thời với ông là ông Nguyễn Quang Diêu 
(1880-1936), đã tham dự phong trào Ðông Du, thì lấy tên hiệu là Tử 
Ngọc. Diêu vốn là tên một thứ ngọc đẹp, và tên hiệu của nhơn vật này chỉ 
loại vật chung trong đó vật dùng làm tên chánh thống thuộc vào. 

▪ Ông Nguyễn Văn Ngọc tác giả các bộ Ðông Tây Ngụ Ngôn, Tục Ngữ 
Phong Dao, Cổ Học Tinh Hoa, … có tên hiệu là Ôn Như. Ôn có nghĩa là 
ấm, và là một đức tánh của ngọc, nên khi nghe tên hiệu Ôn Như thì người 
ta nghĩ ngay đến Ngọc. 

4/ Một số nhơn vật đã dùng tên hiệu để biểu lộ tâm tánh, khả năng hay nguyện 
vọng của mình. 

▪ Ông Ngô Thì Chí (1777-1813), một danh sĩ cuối đời Hậu Lê, đã lấy tên 
hiệu là Uyên Mật, hàm ý thâm trầm kín đáo. 

▪ Ông Lê Hữu Quân tức Trác, nhà danh y nổi tiếng của Việt Nam hồi hậu 
bán thế kỷ thứ 18, đã lấy hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, có nghĩa là ông già 
lười biếng ở trên biển. 

▪ Ông Nguyễn Quí Tân (1814-1858) đỗ Tiến sĩ năm 1842 đời Thiệu Trị 
nhưng không thích làm quan mà chuộng sự tự tại thanh nhàn nên lấy hiệu 
là Túy Tiên tức là ông tiên say. 

▪ Ông Chu Văn An (?-1370), danh sĩ nổi tiếng đời nhà Trần, lấy hiệu là Tiều 
Ẩn là người kiếm củi ở ẩn. 

▪ Ông Phạm Ðình Hổ (1768-1839), tác giả Vũ Trung Tùy Bút, vốn không 
thích làm quan nên lấy hiệu là Ðông Dã Tiều, là người kiếm củi ở cánh 
đồng phía đông. 

▪ Ông Nguyễn Ðôn Phục (1878-?), một biên tập viên của tạp chí Nam 
Phong, thì lấy hiệu là Tùng Vân Ðạo Nhơn, là người theo đạo tu tiên, và 
để hồn theo đám mây bay. 

5/ Một số nhơn vật đã dùng tên hiệu để biểu lộ lập trường chánh trị của mình. 
Khi biểu lộ ý muốn ở ẩn, các nhơn vật trên đây đã biểu lộ lập trường chánh trị 

của mình một cách kín đáo. Một số nhơn vật khác đã đi xa hơn và nêu rõ hơn chủ 
trương hay nguyện vọng của mình. 

▪ Nhà chí sĩ Phan Bội Châu (1867-1940) đã lấy hiệu là Sào Nam. Hiệu này 
rút từ câu cổ văn “Việt điểu sào nam chi” nghĩa là con chim nước Việt làm 
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ổ trên cành cây phía nam, và dùng để chỉ lòng dạ luôn luôn hướng về Tổ 
quốc. Chọn bút hiệu này nhà chí sĩ của chúng ta muốn biểu lộ sự trung 
thành tuyệt đối của mình đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. 

▪ Trong khi đó nhà chí sĩ Phan Châu Trinh (1872-1926) đã lấy hiệu là Hy 
Mã, hàm ý noi theo gương nhà cách mạng nước Ý, là Mã Chí Ni (Mazzini: 
1805-1872) đã tranh đấu để giải phóng và thống nhứt Tổ quốc mình. 

Chúng ta có thể nhận thấy rằng các lối đặt tên hiệu trên đây cũng dựa vào thành 
ngữ điển tích hoặc vào sự liên hệ với một danh nhơn, y như các lối đặt tên tự mà 
trên đây chúng ta đã xét qua. 

 

b. Tên hiệu người khác đặt cho mình. 
Một số người có tên tuổi đã được dân chúng Việt Nam gọi với những tên hiệu đặc 

biệt dựa vào nhiều yếu tố khác nhau. 
1/ Người Việt Nam có thể gọi một người khác bằng tước hay chức mà họ nhận 

được của triều đình. 
▪ Khi nói đến nhà anh hùng đã đánh thắng quân Nguyên để bảo vệ đất 

nước ta hồi thế kỷ thứ 13, người Việt Nam thường dùng tước hiệu Hưng 
Ðạo Vương thay vì tên họ thật là Trần Quốc Tuấn. 

▪ Hai người em của vua Minh Mạng nổi tiếng hay thơ đã được biết dưới các 
tước Tùng Thiện Vương và Tuy Lúy Vương nhiều hơn là dưới các tên thật 
của họ là Miên Thẩm và Miên Trinh. 

▪ Nhà cách mạng Cường Ðể thường được người Việt Nam gọi theo tước là 
Kỳ Ngoại Hầu. 

▪ Các tước phong của triều đình dùng để gọi một nhơn vật có thể được gọi 
tắt: Ông Hoàng Ngũ Phúc tước Việp Quận Công đã được gọi là Quận Việp; 
ông Hoàng Ðình Bảo tước Huy Quận Công được gọi là Quận Huy; ông 
Hoàng Phùng Cơ tước Thạc Quận Công thì được gọi là Quận Thạc. 

▪ Ðể trả lời câu hát: “Thương em anh cũng muốn vô, Sợ truông Nhà Hồ, 
ngại phá Tam Giang”, người vùng Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, đã trả lời: 
“Phá Tam Giang ngày nay đã cạn, Truông Nhà Hồ Nội Tán cấm nghiêm”. 
Trong câu hát đáp này, Nội Tán là ông Nguyễn Khoa Ðăng, một công thần 
của chúa Nguyễn vốn được ban cho chức Nội Tán. 

▪ Ở miền nam Việt Nam thì một người Việt gốc Miên tên là Nguyễn Văn Tồn 
(?-1820) vì đã được chúa Nguyễn phong cho làm Ðiều Bát nên đã được 
nhơn dân Việt Nam gọi là ông Ðiều Bát. 

▪ Phần ông Lê Văn Duyệt (1763-1832), một danh tướng của vua Gia Long, 
nhiều năm làm Tổng trấn Gia Ðịnh thành đã được gọi là ông Tả Quân vì 
ông đã từng chỉ huy đạo Tả Quân của nhà Nguyễn. 

2/ Ðịa vị một nhơn vật trong tổ chức giáo hội của mình cũng được người Việt 
Nam dùng để gọi nhơn vật đó như là một tước phong của triều đình. 

Các vị chức sắc cao cấp của Ðại Ðạo Tam Kỳ phổ độ, tức là đạo Cao Ðài, đã được 
gọi bằng địa vị của mình trong giáo hội, như ông Phạm Công Tắc được gọi là Ðức 
Hộ Pháp; ông Hồ Tấn Khoa được gọi là Ngài Bảo Ðao. 

3/ Ngoài ra, người ta còn dùng quê quán một nhơn vật quan trọng để gọi nhơn 
vật đó. 

▪ Ông Vũ Ðức Huyên nổi tiếng về địa lý thời Hậu Lê Trung Hưng, vốn là 
người làng Tả Ao nên được gọi là Tả Ao tiên sinh. 
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▪ Nhà chí sĩ nổi tiếng thời Tây Sơn là Nguyễn Thiếp (1723-1804) thì được 
người Việt Nam gọi là La Sơn Phu Tử vì ông là người ở huyện La Sơn 
trong tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. 

4/ Tên hiệu mà người Việt Nam dùng để gọi một nhơn vật quan trọng hay nổi 
tiếng có thể gồm nhiều yếu tố họp lại. 

▪ Người sáng lập Phật giáo Hòa Hảo đã được cả tín đồ của đạo này và 
người ở trong đạo tôn xưng là Huỳnh Giáo Chủ. 

▪ Tước phong, cấp bực xã hội hay khoa bảng ghép với quê quán rất thường 
được dùng làm hiệu cho một nhơn vật. 

– Ông Hoàng Trọng Phu được phong hàm Thái Tử Thiếu Bảo và có ở Hà 
Ðông nên được gọi là ông Thiếu Hà Ðông. 
– Thi hào Nguyễn Du vốn là con Xuân quận-công Nguyễn Nghiễm nên được 
tập ấm và ở làng Tiên Ðiền nên cũng được gọi là ông Ấm Tiên Ðiền. 
– Nhà cách mạng Nguyễn Hải Thần từng đỗ Tú tài Hán học và gốc ở làng 
Ðại Từ nên được gọi là ông Tú Ðại Từ. 
– Ông Nguyễn Quí Tân (1814-1858), đỗ Tiến sĩ năm 1842, gốc ở làng 
Thường Lộc, nên được gọi là ông Nghè Thường Lộc. 
– Ông Dương Khuê (1839-1902) đỗ Tiến sĩ năm 1868 thì được gọi là ông 
Nghè Vân Ðình vì sinh quán ở làng Vân Ðình. 
– Ông Nguyễn Khuyến (1835-1910) đậu đầu ở cả ba kỳ thi Hương, thi Hội, 
thi Ðình, và gốc ở làng Yên Ðổ nên được gọi là Tam Nguyên Yên Ðổ. 

▪ Có khi tên làng được dùng trong tên hiệu mà dân chúng dùng để gọi một 
nhơn vật là tên nôm chớ không phải tên chữ. 

– Trong câu thành ngữ Trạng Me đè Trạng Ngọt, tên hiệu Trạng Me dùng 
để chỉ ông Nguyễn Giản Thanh, đỗ Trạng nguyên năm 1508 quán ở làng 
Ông Mặc tục gọi là làng Me, còn tên hiệu Trạng Ngọt dùng để chỉ ông Hứa 
Tam Tỉnh đỗ Trạng nguyên năm 1508 và quán ở làng Vọng Nguyệt tục gọi 
là làng Ngọt. 

▪ Tước phong hay cấp bực xã hội có thể ghép với thứ bực trong gia đình 
trong việc đặt tên hiệu cho một nhơn vật. 

– Hoàng tử Cảnh (1780-1801) vì là con cả vua Gia Long nên đã được dân 
miền Nam trước đây gọi là ông Hoàng Cả. 
– Thi hào Nguyễn Du (1765-1820) đứng vào hàng thứ bảy trong gia đình 
nên cũng được gọi là ông Chiêu Bảy. 

▪ Tước phong cũng có thể ghép với khoa bảng để dùng làm tên hiệu cho 
một người nổi tiếng. 

– Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) đỗ Trạng nguyên năm 1535 và 
được nhà Mạc phong tước Trình Quốc Công nên thường được nói đến dưới 
tên hiệu Trạng Trình. 

▪ Người ta cũng có thể dùng họ hay tên chánh của một người ghép với 
quan chức tước phong, cấp bực xã hội, hay cấp bực khoa bảng, để nói 
đến một nhơn vật. Trong các trường hợp này, việc dùng họ biểu lộ một sự 
tôn kính hơn, trong khi việc dùng tên có tánh cách ít long trọng hơn. 

▪ Trong hệ thống tổ chức thi cử của triều đình Việt Nam ngày xưa, người đỗ 
đầu trong kỳ thi sát hạch tổ chức tại tỉnh mình được gọi là đầu xứ hay gọi 
tắt là xứ. 

– Vì đỗ đầu như thế, ông Ðặng Thái Thân, người Ngệ An, hưởng ứng phong 
trào Duy Tân, lập đảng Nam Nghĩa để cùng Phan Sào Nam hoạt động chống 
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Pháp đã được gọi là ông Xứ Ðặng. Cũng đỗ đầu như ông là ông Nguyễn 
Khắc Nhu, một lãnh tụ của Việt Nam Quốc Dân đảng đã tự tử năm 1930 sau 
khi bị bắt lúc cuộc khởi nghĩa Yên Báy thất bại, nhưng lại được gọi bằng tên 
chánh là ông Xứ Nhu. 
– Ðược gọi bằng quan chức nói tắt ghép với tên thì có các nhà cách mạng 
Hoàng Hoa Thám (1858-1913) và Nguyễn Thiện Thuật (1841-1926). Ông 
Hoàng Hoa Thám mang hàm Ðề đốc nên được gọi là Ðề Thám. Ông Nguyễn 
Thiện Thuật thì với chức Tán Tương Quân Vụ nên được gọi là Tán Thuật. 
Ông Võ Duy Dương, một nhà lãnh đạo kháng chiến ở Nam Việt lúc Pháp 
mới đến Việt Nam được phong tước Thiên hộ nên người ta thường gọi ông 
bằng tên Thiên Hộ Dương. 

▪ Một lối gọi khác gồm có thứ tự trong gia đình hay trong một tổ chức xây 
dựng trên tinh thần huynh đệ. 

– Con nhà cách mạng Hoàng Hoa Thám đã được gọi là Cả Trọng. 
– Trong tổ chức của anh em Bình Xuyên, người cầm đầu là Ba Dương, 
những người được biết khác là Tư Thiên, Bảy Viễn. 
– Thời Pháp mới đến Việt Nam, ở Bắc Việt có ông Nguyễn Văn Giai nổi tiếng 
là tinh nghịch và được gọi là Ba Giai. 
 

c. Các ngoại hiệu hay xước hiệu. 
Cũng như người Trung Hoa, người Việt Nam đã dùng một loại tên đặc biệt để gọi 

một nhơn vật với lòng tôn kính hay sự chê bai chế giễu. Loại tên đặc biệt này có thể 
do một nhơn vật tự đặt cho mình hay do người khác đặt. 

1/ Ngoại hiệu hay xước hiệu có thể biểu lộ một lòng tôn kính phát xuất từ lý do 
tín ngưỡng. 

▪ Ông Ðoàn Minh Huyên, một nhà lãnh đạo tôn giáo sống vào hậu bán thế 
kỷ thứ 19 ở Nam Việt rất được người địa phương kính trọng, họ tin ông là 
một vị Phật sống nên đã gọi ông là Ðức Phật Thầy Tây An. 

2/ Ngoại hiệu hay xước hiệu có thể dùng để biểu lộ lòng khâm phục hay tôn kính 
một nhơn vật vì đức độ, thành tích hay khả năng đặc biệt. 

▪ Ông Nguyễn Hữu Dật (1603-1681) công thần của các Chúa Nguyễn Phúc 
Nguyên (t.v. 1613-1635), Nguyễn Phúc Lan và Nguyễn Phúc Tần, đã được 
nhơn dân Quảng Bình gọi là Phật Bồ Tát vì có công lớn đối với họ. 

▪ Ông Nguyễn Văn Cẩm, người thời Pháp mới đến chinh phục Việt Nam có 
ngoại hiệu Kỳ Ðồng, tức là một người trẻ có tài trí phi thường, với mục 
đích gây lòng tin tưởng rằng ông có thể giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi 
ách đô hộ của người Pháp; ngoại hiệu này đã được người dân Việt Nam 
đương thời chấp nhận. 

▪ Ông Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) một danh tướng của Chúa Nguyễn 
Phúc Chu (t.v. 1691-1725) đã được người đương thời gọi là ông Hắc Hổ, 
tức là cọp đen, vì sự dũng cảm của ông. 

▪ Ông Hoàng Hoa Thám hùng cứ vùng Yên Thế để chống lại người Pháp lúc 
họ đặt nền bảo hộ ở Bắc Việt Nam thì được người Việt Nam tôn ông 
là Hùm Thiêng Yên Thế. 

▪ Ông Trương Phúc Phấn (?-?) một bầy tôi trung thành và dũng cảm của 
các chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan, Nguyễn Phúc Tần, đã 
tận lực chống đối cuộc tấn công của quân lực Chúa Trịnh vào đánh lũy 
Trường Dục năm 1647. Do sự quyết tâm của ông, quân lực Chúa Trịnh 
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cuối cùng phải rút lui, vì thế nhơn dân Nam Hà đã gọi ông là Phấn Cố Trì, 
tức là Ông Phấn cương quyết bảo vệ thành lũy. Con ông là Trương Phúc 
Hùng đã cùng ông giữ lũy Trường Dục đã được gọi là Thiết Lũy, tức là Lũy 
Sắt. 

▪ Ông Vũ Huyên người đời Hậu Lê giỏi đánh cờ nên được gọi là Trạng Cờ. 
▪ Ông Vũ Phong cũng người đời Hậu Lê thì giỏi đánh vật nên được gọi 

là Trạng Vật. 
3/ Ngoại hiệu hay xước hiệu có khi biểu lộ sự thương mến nhiều hơn tôn kính và 

dựa vào một đặc điểm của người mang loại tên ấy. 
▪ Ông Phạm Thái (1777-1813) một bầy tôi nhà Hậu Lê đã từng tổ chức 

chống lại nhà Tây Sơn đã tự xưng là Chiêu Lỳ. 
▪ Nhà cách mạng Ðoàn Trần Nghiệp (1910-1930), đảng viên Việt Nam Quốc 

Dân Ðảng, bị xử tử sau cuộc khởi nghĩa Yên Báy, đã từng làm thư ký coi 
kho cho Việt Nam khách sạn, và hoạt động cho đảng lúc còn nhỏ tuổi, nên 
được gọi là Ký Con. 

▪ Một lãnh tụ của Phật giáo Hòa Hảo là ông Lê Quang Vinh vì cụt môt ngón 
tay nên đã được gọi là anh Ba Cụt. 

▪ Ông Ngô Ðình Cẩn vì được xem là cố vấn của Tổng Thống Ngô Ðình Diệm 
mà lại thường ăn trầu nên đã được người Việt Nam thời ấy gọi là Cố Trầu. 

▪ Bà vợ thứ của ông Phan Ðình Phùng đã theo ông lên rừng núi để kháng 
chiến thì được người Nghệ Tĩnh gọi là cô Nguếch Rừng, ở vùng này danh 
từ nguếch dùng để chỉ người đàn bà đẻ con gái đầu lòng. Xước hiệu cô 
Nguếch Rừng biểu lộ lòng mến phục một người đàn bà đã theo hầu chồng 
trong chốn rừng xanh núi thẵm. 

4/ Ngoại hiệu hay xước hiệu có thể hàm ý chê bai chỉ trích. 
▪ Ông Nguyễn Văn Tâm khi làm chủ quận Cai Lậy đã đàn áp những người 

nổi lên chống Pháp một cách dữ dội nên được người Nam Việt gọi là Cọp 
Cai Lậy. 

▪ Ðời nhà Trần, ông ? đã thông dâm với mẹ vợ nên bị người đương thời gọi 
là Trư Trạng nguyên, nghĩa là ông Trạng Người Heo hay Trạng Lợn. 

5/ Các vua chúa cũng có thể mang ngoại hiệu hay xước hiệu. 
▪ Phần lớn các vua nhà Hậu Lê đều có những ngoại hiệu với danh từ “động 

chủ”: 
– Vua Lê Thái Tổ (t.v. 1428-1433) tự xưng là Lam Sơn Ðộng Chủ; 
– Vua Lê Thái Tông (t.v. 1433-1442) là Quế Sơn Ðộng Chủ; 
– Vua Lê Thánh Tông (t.v. 1460-1477) là Thiên Nam Ðộng Chủ; 
– Vua Lê Hiến Tông (t.v. 1497-1504) là Thượng Dương Ðộng Chủ; 
– Vua Lê Uy Mục (t.v. 1504-1509) là Quỳnh Ðô Ðộng Chủ; 
– Vua Lê Tương Dực (t.v. 1504-1516) là Nhân Hải Ðộng Chủ. 
– Vua Lê Trung Tông (t.v. 1548-1556) húy là Lê Duy Huyên đã được gọi là 
ông Chúa Chổm, vì trước khi được rước về làm vua, ông đã mắc nợ nhiều 
người về những số nợ rất cao; nên dân miền Bắc Việt Nam đến ngày nay 
vẫn còn dùng thành ngữ nợ như Chúa Chổm. 
– Bà Ðặng Thị Huệ, quý phi của Chúa Trịnh Sâm, lúc trẻ là cô gái hái lá chè 
nên được người đồng thời gọi là Bà Chúa Chè. 
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IV. TÊN THỤY 
A. Nguồn gốc và ý nghĩa của tên thụy. 
Từ đời nhà Châu, người Trung Hoa đã có tục đặt tên thụy để gọi người đã chết. 

Tục này thuộc thành phần của Lễ, là toàn thể các qui tắc chi phối đời sống một nhà 
quí tộc từ khi sanh đến khi chết. Trong thời phến nó chỉ dành riêng cho giới quí tộc 
chớ không áp dụng cho người bình dân. 

Từ khi Khổng Tử (551-479 tr CN) chủ trương dạy môn đệ thuộc hạng bình dân 
học về Lễ, tục đặt tên thụy lần lần lan rộng ra ngoài các gia đình quí tộc. Ðến đời 
nhà Hán, chế độ quí tộc cáo chung và Lễ được mọi người Trung Hoa áp dụng. Tuy 
nhiên, tục đặt tên thụy ngay trong thời kỳ này cũng dành cho những người có văn 
học. 

Thời phong kiến, chỉ có người quí tộc mới được đặt tên thụy, mà người quí tộc 
trong giai đoạn này đều tham dự chánh sự nên việc đặt tên thụy có tánh cách của 
một hành động công. 

Ðến thời kỳ Trung quốc theo chế độ quân chủ chuyên chế, vì tục đặt tên thụy 
được mở rộng ra cho người bình dân không có chức tước nên ngoài tên thụy do 
chính triều đình hay các quan đặt cho người có chức tước, còn có tên thụy do tư 
nhơn đặt cho nhau. 

Tên thụy do tư nhơn đặt là sản phẩm của một cá nhơn, nó có thể do ông cha, 
anh em hay con của một người sắp chết đặt cho người ấy. Tên thụy do chính quyền 
đặt là kết quả một cuộc thảo luận của những viên chức hữu trách cao thấp tùy địa vị 
xã hội của người chết. 

 

B. Tên thụy ở Việt Nam 
1. Việc đặt tên thụy ở Việt Nam. 
Từ khi học theo văn hóa Trung Hoa, người Việt Nam trong giới văn học đã theo 

tục đặt tên thụy. 
a. Trong một gia đình có học, khi có người sắp chết thì kẻ có vai vế lớn nhứt 

trong hàng thân thuộc kế vị người ấy phải đặt tên thụy cho người ấy và nói to lên 
cho người ấy nghe rõ. Sau đó, khi cúng tế người chết, gia đình người ấy chỉ dùng 
tên thụy đã được đặt. Do đó, tên thụy còn được gọi là tên hèm hay tên cúng cơm. 

b. Ðối với người có phẩm hàm chức tước thì khi họ chết, thân nhơn phải báo cáo 
đến chánh quyền thấp nhứt là cấp làng xã, cao nhứt là triều đình và nhà vua. Các 
giới chức chánh quyền có nhiệm vụ đặt tên thụy phải họp nhau lại thảo luận về đức 
tánh và công nghiệp của người chết lúc sanh tiền để dựa vào đó mà đặt tên thụy rồi 
thông báo cho gia đình để gia đình dùng trong việc cúng tế. 

 

2. Tên thụy của một vị danh nhơn do triều đình hay nhà vua đặt. 
Trong lịch sử Việt Nam, nhiều danh nhơn đã được triều đình hay chính nhà vua 

đặt tên thụy cho. 
 
a. Người thuộc giới nho sĩ. 

1. Ðời nhà Trần, ông Chu Văn An là một nhà nho được mọi người tôn trọng. 
Khi chết, triều đình đã ban cho ông tên thụy là Văn Trinh. 

2. Một nhà nho được chọn làm thầy vua Thiệu Trị là ông Nguyễn Ðăng 
Tuân đã được ban tên thụy là Vân Chính; hàm ý ngay thẳng, các đức tánh 
lớn nhứt của nhà nho này. 
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3. Ông Phạm Ðăng Hưng (1765-1825) thân phụ bà Từ Dũ là vợ vua Thiệu Trị 
thì được ban tên thụy là Trung Nhã để tỏ ý rằng ông vừa trung thành với 
vua vừa nho nhã. 

4.  
b. Người thuộc giới quân nhơn. 

1. Ông Nguyễn Hữu Dật, một công thần của các Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, 
Nguyễn Phúc Lan và Nguyễn Phúc Tần đã được ban tên thụy là Cần 
Tiết hàm ý đề cao ông là người siêng năng trong việc phục vụ quốc gia và 
ngay thẳng, đứng đắn. 

2. Em Vua Gia Long là Nguyễn Phúc Ðiển được nhà vua này ban cho tên 
thụy là Trung Mẫn, “Trung” hàm ý trung thành với nhà vua, “Mẫn” hàm ý 
đáng thương, vì ông đã bị nhà Tây Sơn sát hại. 

3. Ông Tống Viết Phúc một công thần đã giúp Vua Gia Long xây dựng cơ 
nghiệp nhà Nguyễn được ban tên thụy Trung Liệt. 

4. Ông Nguyễn Huỳnh Ðức (1748-1819) một người đã theo phò Vua Gia 
Long từ lúc nhà vua này còn ở trong hoàn cảnh gian nan thì được ban cho 
tên thụy Trung Nghị, hàm ý trung thành với vua và cương quyết làm 
nhiệm vụ. 

5. Một tướng khác của nhà Nguyễn là Phan Văn Thùy, phục vụ dưới đời hai 
Vua Gia Long và Minh Mạng thì được ban tên thụy Trung Tráng, tức là 
người trung thành với vua và có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. 

 

 

Mục 3: 
Các loại tên 

của người thuộc một giới đặc biệt 
 

Ngoài các tên dùng cho mọi người, còn có một số tên dành cho những người 
thuộc một giới đặc biệt như thương gia, nghệ sĩ, văn sĩ, các tín đồ tôn giáo và các 
nhà vua. 

 

I.THƯƠNG HIỆU. 
Thương hiệu là tên mà người trong giới kinh doanh đặt cho cơ sở hoạt động của 

mình. Nó có thể phát xuất từ tên một địa điểm. Một hiệu ăn ở thủ đô Sài Gòn tọa lạc 
tại đại lộ Ðồng Khánh đã mang tên là Ðồng Khánh tửu lâu. 

Thương hiệu có thể bắt nguồn từ tên một xã: hiệu tương Cự Ðà vốn lấy tên xã 
Cự Ðà thuộc huyện Thanh Trì tỉnh Hà Ðông. Doanh nhơn cũng có thể lấy tên môt 
thành phố, một con sông ở nơi sanh quán của mình như Hà Nội, Sài Gòn, sông 
Hương, Mékong để đặt thương hiệu. 

Ngoài ra, doanh nhơn có thể dùng một tên hàm ý hy vọng làm ăn phát đạt như 
Vĩnh Phát, Hưng Long. Ðặc biệt hơn, thương hiệu biểu lộ một đức tánh như Tín Ðức 
Thư Xã, Nhơn Ðức Lưu Phương. Thương hiệu đặt cho những cơ sở hoạt động trong 
một lãnh vực đặc biệt có thể mang một tên có ý nghĩa đặc biệt liên hệ đến lãnh vực 
này. 

Ở Nam Việt trước đây có hai nhà bào chế và phát hành thuốc bắc mang tên hiệu 
là Nhị Thiên Ðường và Thiên Hòa Ðường dược phòng. Nhị Thiên Ðường nghĩa là ông 
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trời thứ nhì, với tên này dược phòng nói trên đây có ý tự hào là thuốc của mình có 
khả năng cứu người bị bịnh nặng gần chết được hồi sanh nên đáng được xem như 
ông trời có ảnh hưởng quyết định đến sự chết sống của con người. Tên Thiên Hòa 
Ðường cũng có một ý nghĩa tương tự, nó biểu lộ lòng tự hào của một cơ sở y dược 
họp tác với trời để cứu người bịnh khỏi chết. 

Thương hiệu có khi là kết quả của một trò đùa bỡn. 
Trước đây, ở Việt Nam, một số đông y sĩ gốc gác ở Trung Việt thường vào Nam 

Việt để mưu sinh. Họ không phải trú cư một chỗ mà mang các bị nhỏ đựng các thứ 
thuốc cốt yếu và đi vào các làng xã để xem ai có bị bịnh thì điều trị cho người ta. Khi 
cần, các vị đông y sĩ đó lại về các thị trấn để bốc thuốc cho thân chủ. Người ở thôn 
quê Nam Việt trước đây không có ý niệm rõ rệt về địa lý nước mình nên thường gọi 
chung người từ Trung Việt vào là người Huế. 

Một vị phú ông sống ở một làng gần một quận lỵ ở Nam Việt đã nhờ một đông y 
sĩ gốc Trung Việt đi chữa dạo như vậy trị cho lành bịnh. Do đó, ông có cảm tình với 
vị đông y sĩ đó và gả con gái cho ông ta, đồng thời bỏ tiền ra lập một tiệm thuốc 
bắc ở quận lỵ gần xã mình cho người rể đó. Ðể tỏ vẽ tôn trọng và cám ơn ông nhạc 
phụ của mình đã bỏ một số vốn lớn ra cho mình làm ăn, vị đông y sĩ đã nhờ ông ấy 
đặt tên cho tiệm thuốc mình làm chủ. Vị phú ông nọ nhận lời và đặt cho tiệm thuốc 
của rể mình tên Thế Hoằng Ðông Dược Phòng. 

Theo lời ông giải thích cho chàng rể thì thế là đời, hoằng là rộng, và thế hoằng 
hàm ý cứu giúp người một cách có hiệu lực nên đời đời mở rộng thêm ra. Vị đông y 
sĩ rất hài lòng về tên hiệu do nhạc phụ đặt cho. Nhưng sau đó khi có người khác hỏi 
về ý nghĩa của tên Thế Hoằng Ðông Dược Phòng, vị phú ông nọ đã cả cười mà bảo 
rằng: Rể tôi vốn là người Huế nên tôi đặt cho tiệm thuốc của nó cái tên Thế Hoằng 
để nhắc gốc tích nó là “Thằng Huế”. 

Nói chung thì các thương hiệu thường có ý nghĩa tốt đẹp và nếu cơ sở kinh doanh 
thuộc quyền sở hữu của một cá nhơn thì người ta lại dùng thương hiệu để gọi cá 
nhơn này. 

 

II. NGHỆ DANH 
Nghệ danh là tên dùng để gọi những người trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là trong 

giới ca kịch. Tên này có thể do chính người nghệ sĩ tự chọn lấy, nhưng nó cũng có 
thể do khán thính giả mộ điệu đặt cho họ. 

Nghệ danh thường là những tên có ý nghĩa tốt đẹp như Thái Thanh, Thái Hằng, 
Hùng Cường. Nó có thể là tên thật của người nghệ sĩ kèm với thứ bậc trong gia đình 
như Năm Châu, Ba Vân, cô Năm Phỉ. Nó cũng có thể là tên quê quán người nghệ sĩ 
kèm với thứ bực trong gia đình như Út Trà Ôn. 

 
III. BÚT HIỆU 

Các nhà văn có thể chỉ dùng tên chánh của mình để ký vào các tác phẩm, nhưng 
họ cũng có thể tự chọn một bút hiệu để dùng thay hoặc dùng kèm theo tên chánh. 

Một người có thể mang nhiều bút hiệu khác nhau theo thời gian hay theo thể tài 
của loại văn. Bút hiệu của các văn thi sĩ Việt Nam có rất nhiều, nhưng đại khái ta có 
thể nêu ra mấy lối đặt bút hiệu như sau. 

 

A. Bút hiệu được chọn theo một lối với tên tự. 
Một số nhà văn, nhất là trong giới thông thạo Hán văn đã chọn bút hiệu theo lối 

đặt tên tự. 
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1. Bút hiệu là một từ ngữ đồng nghĩa hay liên nghĩa với tên chánh. 
Ông Ðào Trinh Nhứt (1900-1951) đã có lúc ký các bài báo của mình với bút hiệu 

Bất Nhị, trong khi đó nhà văn nổi tiếng ở Nam Việt là ông Hồ Văn Trung (1885-
1958) đã chọn bút hiệu là Biểu Chánh. 

Bất Nhị là không phải hai, còn nhứt thì có nghĩa là một; Biểu Chánh là bày tỏ sự 
ngay thẳng, còn trung là đức tánh của người lòng dạ ngay thẳng. Vậy trong hai từ 
ngữ trên đây, bút hiệu với tên chánh là những từ ngữ đồng nghĩa hay liên nghĩa với 
nhau. 

 

2. Bút hiệu và tên chánh có sự liên hệ qua thành ngữ điển tích. 
Nhà học giả Trần Trọng Kim đã chọn bút hiệu Lệ Thần. Lê Dư, học giả ở Bắc Việt 

trước đây thì ký tên các tác phẩm của mình là Sở Cuồng. Nhà văn viết tiểu thuyết 
bình dân loại võ hiệp và trinh thám là Nguyễn Ðức Nhuận thì dùng bút hiệu Phú 
Ðức. 

Trong ba trường hợp trên đây, tên chánh và bút hiệu của tác giả có sự liên hệ 
qua thành ngữ điển tích. 

Người Trung Hoa trước đây thường nói “Ngọc ẩn Côn Sơn, kim sanh Lệ 
Thủy”, nghĩa là ngọc ẩn ở non Côn, vàng sanh ở sông Lệ. Do đó, ông Trần Trọng 
Kim mà tên chánh có nghĩa là vàng đã chọn bút hiệu Lệ Thần có nghĩa là bầy tôi của 
sông Lệ. 

Mặt khác, ở thời Chiến Quốc, nước Sở có một nhà triết học tên là Tiệp Dư thường 
tự xưng mình là Sở Cuồng, khi lấy bút hiệu Sở Cuồng, ông Lê Dư đã dựa vào điển 
tích này. 

Việc ông Nguyễn Ðức Nhuận lấy bút hiệu là Phú Ðức vốn phát xuất từ câu “Phú 
nhuận ốc, đức nhuận thân” (sự giàu có làm cho nhà đẹp, đức tốt làm cho thân đẹp). 

 

B. Bút hiệu là kết quả của một trò chơi chữ. 
Một số nhà văn đã dùng trò chơi chữ trong việc đặt bút hiệu. Ông Trần Khánh 

Giư (1896-1947) đã đảo lộn thứ tự các chữ trong tên Khánh Giư để tạo bút hiệu 
Khái Hưng. 

Một hình thức đặc biệt của việc đảo lộn thứ tự các chữ được thể hiện qua cách 
nói lái. Ðó là trường hợp nhà thơ nổi danh Thế Lữ, vốn tên là Nguyễn Thứ Lễ (1907-
?). Khi viết văn phóng sự, ông lại bày một trò chơi chữ khác. Theo chữ Quốc ngữ, 
chữ Lễ vốn đánh vần là Lê ngã, mà từ ngữ Hán Việt, ngã lại có nghĩa là ta. Do đó, 
trong các báo phong hóa và ngày nay, nhà thơ của chúng ta đã ký các bài phóng sự 
của mình với bút hiệu Lê Ta. 

Một nhà thơ khác là Lê Văn Bái (1912-?) đã dùng lối đảo lộn các chữ trong tên và 
họ của mình và biến chữ lót Văn thành tên Pháp là Jean để tạo ra bút hiệu Jean 
Leiba. 

Thời tiền chiến, lại có nhà văn ở Bắc Việt chuyên viết các chuyện rùng rợn ký bút 
hiệu là Tchya. Có người giải thích rằng bút hiệu này gồm các chữ đầu của một ẩn 
ngữ “Tôi chẳng hề yêu ai”. 

 

C. Bút hiệu gồm một hay nhiều địa danh ở nơi sanh quán của tác giả. 
Nhà văn kiêm nhà thơ Lâm Tấn Phác (1906-1969) gốc ở Hà Tiên nên đã lấy một 

địa danh nổi tiếng của vùng này là Ðông Hồ làm bút hiệu. 
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Thi hào Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939) thì sanh quán ở làng Khê Thượng, huyện 
Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây nên lấy tên núi Tản và sông Ðà của tỉnh này để tạo ra bút hiệu 
Tản Ðà. 

Gần đây hơn, tướng Ðỗ Mậu tác giả cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi đã 
lấy bút hiệu Hoành Linh gồm Hoành Sơn và Linh Giang là một hòn núi và một con 
sông của nguyên quán ông là Quảng Bình. 

Việc dùng địa danh ở nơi sanh quán của mình làm bút hiệu có thể được gói ghém 
một cách kín đáo như một ẩn ngữ. 

Trước khi được biết Bình Nguyên Lộc là bút hiệu của nhà văn Tô Văn Tuấn (1914-
1988), chúng tôi đã đoán rằng ông là người tỉnh Biên Hòa, đồng hương với chúng 
tôi, vì Bình Nguyên có nghĩa là cánh đồng và Lộc có nghĩa là con nai và Bình Nguyên 
Lộc ghép lại dùng để chỉ đất Ðồng Nai. 

 

D. Bút hiệu có ý nghĩa liên hệ đến lập trường hay hoài bão của tác giả. 
Một số bút hiệu có ý nghĩa liên hệ đến lập trường hay hoài bão của tác giả và có 

khi một bút hiệu có thể mang nhiều ý nghĩa. 
Trước đây, chúng tôi đã dùng bút hiệu Hùng Nguyên để ký vào các tác phẩm 

nghị luận và khảo cứu. Bút hiệu này có hai nghĩa. Nguyên là ngọn suối hay mạch 
nước và hàm ý nguồn gốc, còn Hùng là mạnh mẽ. Vậy Hùng Nguyên là ngọn suối 
mạnh mẽ làm nguồn cho một dòng sông lớn nước chảy cuồn cuộn, biểu tượng cho 
các tác phẩm được sản xuất. Nhưng ngoài ra, Hùng lại còn là danh hiệu mà truyền 
thuyết gán cho các nhà vua sáng lập quốc gia đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Hiểu 
theo nghĩa đó thì Hùng Nguyên là bắt nguồn từ các vua Hùng, tức là phát xuất từ 
nòi giống Việt. 

Mặt khác, khi cho ra báo Ðuốc Việt vào khoảng 1947-49, chúng tôi đã cùng các 
đồng chí chủ trương báo này ước hẹn với nhau rằng bút hiệu mỗi người đều phải có 
chữ Việt. Do đó, chúng tôi đã dùng bút hiệu Việt Tâm, là lòng người Việt, để ký các 
bài thơ đăng trên báo ấy. 

Sau này, gom góp các bài thơ ấy lại để xuất bản tập thơ Hồn Việt, chúng tôi đã 
trở lại bút hiệu Ðằng Phương mà chúng tôi đã chọn trước đó cho các thi phẩm của 
mình. Ðằng có nghĩa là cỡi lên, hay vượt lên trên, còn Phương là mùi thơm. Vậy 
Ðằng Phương hàm ý cỡi lên ngọn gió thơm để bay khắp thiên hạ. 

Loại bút hiệu biểu lộ lập trường hay hoài bảo tác giả rất nhiều nên không thể kể 
hết. Chúng tôi chỉ xin đơn cử thêm trường hợp ông Ðào Trinh Nhứt, ngoài bút hiệu 
Bất Nhị, ông còn ký các bài báo của mình với bút hiệu Nam Chúc hay Tinh Vệ. Nam 
Chúc là ngọn đuốc của phương nam tức là Ðuốc Nhà Nam. Bút hiệu này biểu lộ hoài 
bão của tác giả muốn làm ngọn đuốc soi sáng nước Nam. Tinh Vệ là tên một loài 
chim ở bờ biển thường hay ngậm đá hay cành cây thả xuống biển. Theo sách Thuật 
Dị Ký của Trung Hoa thì chim này vốn là con gái của Viêm Ðế bị chết đuối ở biển 
Ðông hóa ra. Vì hận biển Ðông làm cho mình chết nên khi đã hóa ra chim, bà này 
đã ngậm đá hay cành cây để lấp biển này. Lấy bút hiệu Tinh Vệ, ông Ðào Trinh 
Nhứt bộc lộ ý muốn dùng ngọn bút để lật đổ chánh quyền thuộc địa Pháp, một công 
việc cũng nặng nhọc khó khăn và gần như vô vọng, nhưng được làm với một quyết 
tâm sắt đá như việc chim Tinh Vệ ngậm đá lấp biển Ðông. 

Một trường hợp đặc biệt trong việc dùng bút hiệu để biểu lộ lập trường là trường 
hợp ông Nguyễn Tường Long (1907-1948). Lúc mới viết cho các báo Phong Hóa và 
Ngày Nay, ông đã lấy bút hiệu là Tứ Ly, sau mới đổi lại làm Hoàng Ðạo. 
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Ð. Bút hiệu các tác giả viết văn trào phúng. 
Trong khi các tác giả viết văn nghị luận, khảo cứu, hay viết tiểu thuyết, hoặc làm 

thơ, chọn lựa các bút hiệu có ý nghĩa trang nghiêm thì các nhà văn trào phúng 
thường dùng các bút hiệu hóm hỉnh làm cho độc giả tức cười. 

Lúc viết cho báo Ðuốc Việt, chúng tôi đã ký các bài trào phúng của mình với bút 
hiệu Ba Xạo. Sau đó, trong mục Tân Luận Ngữ, dùng những câu Hán Việt phỏng 
theo các sách của nho gia để chọc quê các chánh khách và ký giả đương thời, chúng 
tôi lại dùng bút hiệu Tử Xạo. 

Ông Hồ Trọng Hiếu (?-?) thì ký các bài thơ trào phúng nổi danh của ông với bút 
hiệu Tú Mỡ. Trước đây trong văn học sử Việt Nam đã có một nhà thơ trào phúng nổi 
tiếng là Trần Kế Xương (1869-1907) vì đã đỗ tú tài Hán học nên được gọi là Tú 
Xương. Nói đến Tú Xương là người Việt Nam nghĩ đến thơ trào phúng. Ông Hồ 
Trọng Hiếu đã cố ý hiểu nghĩa chữ xương một cách trào phúng là bộ phận cứng rắn 
trong cơ thể và lấy bút hiệu Tú Mỡ hàm ý đồng loại với Tú Xương. 

Sau này, một số nhà trào phúng khác cũng dùng bút hiệu bắt đầu bằng chữ Tú 
như Tú Kếu, Tú Rua, … Ta có thể nhận thấy rằng bút hiệu Tú Rua lại còn là một lối 
chơi chữ vì đồng âm với chữ Pháp toujours là luôn luôn. 

 
IV. Các Loại Tên Của Tín Đồ Các Tôn Giáo 

Ngoài tên họ thường dùng, tín đồ các tôn giáo còn có những tên riêng dùng trong 
đạo của mình. 

 

A. Tên thánh của người theo Thiên Chúa giáo. 
Người theo Thiên Chúa giáo có một tên thánh được đặt lúc chịu phép rửa tội. Tên 

này dĩ nhiên là được chọn trong danh sách các bực đã được giáo hội tôn làm thánh 
và vị thánh được chọn như vậy được gọi là vị thánh bổn mạng của người. 

Theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo, mỗi vị thánh chủ trì một hay hai ngày trong 
năm nhưng cũng có khi một ngày có hai vị thánh chủ trì. Thí dụ Thánh An Tôn chủ 
trì ngày năm tháng bảy; Thánh Gioang chủ trì ngày 27 tháng 12; Thánh Giu Se chủ 
trì ngày 19 tháng 3 với tư cách là bạn của Ðức Mẹ Maria và ngày 1 tháng năm với tư 
cách là quan thầy của thợ thuyền; ngoài ra ngày 29 tháng 6 có hai vị thánh chủ trì là 
Phê Rô và Phao Lồ. 

Tên được đặt cho người chịu phép rửa tội có thể là tên của vị thánh chủ trì ngày 
sanh hoặc ngày chịu phép rửa tội của người đó, hoặc là tên vị thánh bổn mạng của 
người cha đỡ đầu cho người chịu phép rửa tội. Tuy nhiên, đây không phải là một qui 
tắc tuyệt đối; và người chịu phép rửa tội, hoặc cha mẹ, hay người trên trước, có thể 
chọn làm thánh bổn mạng bất cứ vị thánh hay vị tử đạo nào. 

Trước đây, các tên thánh được dùng được viết theo chữ La Tinh. Bởi đó, ông 
Trương Vĩnh Ký đã được gọi là Pétrus Trương Vĩnh Ký hay Pétrus Ký; ông Huỳnh 
Tịnh Của thì được gọi là Paulus Huỳnh Tịnh Của hay Paulus Của. Ngày nay, các tên 
thánh đã được Việt hóa và người Việt Nam theo Thiên Chúa giáo được gọi là Phê Rô 
thay cho Pétrus hay Phao Lồ thay cho Paulus. 

 

B. Tên đặc biệt của các vị trong hàng giáo phẩm của Ðại Ðạo Tam Kỳ 
Phổ Ðộ tức là Cao Ðài giáo. 

Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ, tức Cao Ðài giáo, có một qui tắc đặt tên cho hàng giáo 
phẩm của mình. 
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1. Qui tắc này trước hết dựa vào hai bài kệ ấn định tịch đạo, một cho 
nam phái, một cho nữ phái như sau: 

– Nam phái: 
Thanh đạo tam khai thất ức niên 
Thọ như đa huyển thạnh hòa thiên 
Vô hư qui phục nhơn sanh khí 
Tạo vạn cổ đàn chiếu phật duyên 

– Nữ phái: 
Hương tâm nhất phiến cận càn khôn 
Huệ đức tu chơn độ dẫn hồn 
Nhứt niệm quan âm thùy bảo mạng 
Thiên niên đẳng phái thủ sanh tồn 

Trong hai bài kệ trên đây, chỉ có hai chữ đầu của mỗi bài là được dùng, chữ thứ 
nhứt trong đời vị Giáo Tông thứ nhứt của Ðạo là Ðức Lý Giáo Tông, chữ thứ nhì 
trong đời của vị Giáo Tông sẽ kế vị Ngài. Ðến đời Giáo Tông thứ ba sẽ có những bài 
kệ khác được đưa ra để ấn định tịch đạo. 

 

2. Ngoài ra, Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ còn chia làm ba phái: Phật, Tiên và 
Thánh. 

Phái Phật dùng sắc phục màu vàng và mang tên Thái; phái Tiên dùng sắc phục 
màu xanh và mang tên Thương; phái Thánh dùng sắc phục màu đỏ và mang tên 
Ngọc. 

Tên một vị trong hàng giáo phẩm thuộc nam giới gồm ba bộ phận: tên phái, tục 
danh và tịch đạo. Thí dụ hiện nay, một nam tín đồ tên họ là Huỳnh Văn Nam và 
mang phẩm Giáo Hữu nhưng thuộc phái Phật sẽ được gọi là Giáo Hữu Thái Nam 
Thanh. 

Ðối với các vị thuộc nữ giới thì tên được dùng chia làm hai bộ phận: tịch đạo và 
tục danh. Thí dụ một nữ tín đồ tên họ là Trần Thị Huệ và mang phẩm Lê Sanh sẽ 
được gọi là Lê Sanh Hương Huệ. 

Ðến đời vị Giáo Tông thứ nhì, những chức sắc đã có tên trong đời vị Giáo Tông 
thứ nhứt vẫn giữ tên đã được đặt cho mình. Về những vị chức sắc bắt đầu được 
phong trong đời vị Giáo Tông thứ nhì, họ sẽ có tên theo chữ thứ nhì trong các bài kệ 
trên đây. 

Vậy một vị Giáo Hữu tên họ là Huỳnh Văn Nam và thuộc phái Phật sẽ mang tên là 
Giáo Hữu Thái Nam Ðạo, và một vị nữ Lê Sanh tên họ là Trần Thị Huệ sẽ được gọi là 
Lê Sanh Tâm Huệ. 

 

C. Các loại tên được dùng trong Ðạo giáo và Phật giáo. 
1. Tên được dùng trong Ðạo giáo và Phật giáo Ðại Thừa. 
Trong các bộ truyện võ hiệp của Kim Dung, ta có thể nhận thấy rằng các tu sĩ của 

Ðạo giáo và Phật giáo đều có những tên đặc biệt, và những người thuộc một thế hệ 
với nhau có những tên bắt đầu bằng một chữ chung nhau. Chỗ khác nhau là người 
tu theo Phật giáo Ðại Thừa chỉ được gọi bằng tên như vậy, trong khi Ðạo giáo còn 
dùng luôn cả họ của mình chung với tên này. 

Như trong bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ, đồ đệ của Dư Thương Hải, chưởng môn phái 
Thanh Thành, đều có tên bắt đầu bằng chữ Nhân như Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân 
Hùng, Vũ Nhân Hào, La Nhân Kiệt, Phương Nhân Trí, Giả Nhân Ðạt, Dư Nhân Ngạn, 
Thân Nhân Tuấn, Cát Nhân Thông. 
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Trong phái Hoa Sơn thì trên Nhạc Bất Quần một thế hệ có Phương Thanh Dương. 
Những người cùng thế hệ với Nhạc Bất Quần đều có tên bắt đầu bằng chữ Bất như 
Phương Bất Bình, Thành Bất Ưu, Cao Bất Hoặc, Bảo Bất Nhi. 

Về phía Phật giáo Ðại Thừa thì trong bộ Cô Gái Ðồ Long, các vị sư vai vế cao 
nhứt còn sống ở chùa Thiếu Lâm lúc ấy là Ðộ Ách, Ðộ Kiếp, Ðộ Nạn. Dưới họ một 
thế hệ là các vị sư Không Kiến, Không Trí, Không Tín, Không Vân, Không Tướng, 
Không Như. Thế hệ kế đó thì có các vị sư Viên Âm, Viên Nghiệp, Viên Chân, Viên 
Tâm. Thế hệ dưới nữa thì có các vị sư Tuệ Phong, Tuệ Thông, Tuệ Quang, Tuệ 
Hiền,… 

Các vị nữ tu theo Phật giáo của phái Hằng Sơn thì đời trước có chưởng môn Ðịnh 
Nhân và các vị sư thái Ðịnh Dật, Ðịnh Tĩnh. Ðời kế đó là các vị có tên bắt đầu bằng 
chữ Nghi như Nghi Thanh, Nghi Hòa, Nghi Chân, Nghi Chất, Nghi Vân, Nghi Quang, 
Nghi Dung, Nghi Linh, Nghi Lâm. 

Phương pháp đặt tên như trên đây gợi cho mọi người biết rõ vai vế của người 
mang tên trong hệ thống tổ chức của giáo hội mình. Người theo Ðạo giáo và Phật 
giáo Việt Nam cũng theo lối đặt tên như vậy. 

Nói chung thì một tăng sĩ Phật giáo có thể có pháp danh, pháp tự và pháp hiệu. 
Một vị cao tăng thời cận đại thế danh là Ðoàn Nhược (1840-1919) có pháp danh là 
Ấn Bổn, pháp tự là Tổ Nguyên và pháp hiệu là Vĩnh Gia; còn vị cao tăng đã bắt đầu 
chiến dịch tự thiêu để chống lại chánh sách chèn ép Phật giáo của Tổng Thống Ngô 
Ðình Diệm thế danh là Lâm Văn Tuất (1897-1963) có pháp danh là Thị Thủy, pháp 
tự là Hành Pháp và pháp hiệu là Quảng Ðức 

Pháp danh là tên được đặt lúc người mới làm lễ qui y làm Phật tử, pháp tự thì 
được đặt lúc người tu sĩ được ấn chứng làm tỳ kheo hay tỳ kheo ni, còn pháp hiệu 
thì được đặt lúc vị tăng hay vị ni đã có tên tuổi trong giới tu sĩ. 

Pháp danh của các tăng ni và cư sĩ tu theo Phật giáo được đặt theo một bài kệ do 
vị tổ sáng lập tông phái; như tông phái Lâm Tế được Tổ Minh Hải sáng lập hồi thế 
kỷ thứ 17 đã đặt pháp danh cho các đệ tử theo bài kệ sau đây: 

Minh Thiệt Pháp Toàn 
Chương Ấn Chơn Như 
Thị Ðồng Chúc Thánh 
Thọ Thiên Cửu Kỳ 
Quốc Tộ Ðịa Trường 
Ðắc Chánh Luật Vi 
Tiên Tổ Ðạo Hạnh 
Giải Thông Giác Hoa 
Bồ Ðề Thọ Sung 
Mãn Nhơn Thiên Trung 

Vậy, các đồ đệ cúa Tổ Minh Hải đều có pháp danh bắt đầu băng chữ Minh, đệ tử 
đời thứ ba thì có pháp danh bắt đầu bằng chữ Pháp. 

Pháp danh Ấn Bổn của Hòa Thượng Vĩnh Gia đã nói trên đây cho thấy rằng Hòa 
Thượng là đệ tử đời thứ sáu của phái Lâm Tế. Nên chỉ xét pháp danh của các tăng 
ni và cư sĩ phật giáo trong một tông phái thì việc ấn định vai vế của họ đối với nhau 
rất dễ dàng. Nhưng ở Việt Nam có nhiều tông phái, các bài kệ để đặt pháp danh của 
các tông phái dĩ nhiên là có nhiều chữ trùng với nhau. 

Mặt khác, ngoài pháp danh, các tăng ni còn có pháp tự và pháp hiệu; và khi nghe 
đến tên của một vị cao tăng, người ta thường không biết rõ đó là pháp danh, pháp 
tự hay pháp hiệu. Do đó, xem tên các vị tăng ni hoạt động cho phật giáo Vệt Nam 
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hiện nay, người ta không thể biết được họ thuộc tông phái nào và vai vế tương đối 
của họ ra sao. 

 

2. Tên được dùng trong Phật giáo Nguyên thủy (Theravada). 
Ðối với các phật tử theo Phật giáo Nguyên Thủy, pháp danh không quan trọng 

như phật tử theo Phật giáo Ðại Thừa. Người cư sĩ và giáo sĩ cấp sa di của Phật giáo 
Nguyên Thủy vẫn giữ và dùng tục danh của mình. Chỉ đến lúc thụ giới làm tỳ kheo, 
giáo sĩ mới được thầy cho pháp danh và việc chọn pháp danh hoàn toàn tùy thuộc 
nơi vị thầy này. 

Bởi đó, trong Phật giáo Nguyên Thủy không có việc phân biệt các thế hệ bằng 
cách dành cho mỗi thế hệ một chữ dùng làm chữ đầu trong pháp danh. 

Trong giáo hội Phật giáo Nguyên Thủy Thái Lan, pháp danh không phải dùng trọn 
đời như trong Phật giáo Ðại Thừa. Khi một giáo sĩ lên cấp bực và lãnh một nhiệm vụ 
trong giáo hội, chư tăng có thể trong một phiên họp thường niên, hay một phiên 
họp khoáng đại tổ chức 2 hay 4 năm một lần, đề nghị một pháp danh mới cho giáo 
sĩ đó cho thích hợp với chức vụ của ông. 

Pháp danh của Phật giáo Nguyên Thủy là tiếng Phạn, nhưng các giáo sĩ Việt Nam 
tu theo Phật giáo Nguyên Thủy cũng đồng thời mang một pháp danh tiếng Hán Việt 
đồng nghĩa với pháp danh tiếng Phạn. Như Sư Buddhapala, cũng đồng thời mang 
pháp danh Hộ Giác; Sư Supanno cũng đồng thời mang pháp danh Bửu Trí hay Thiện 
Tuệ; Sư Subalo cũng đồng thời mang pháp danh Thiện Dũng. 

Vì Phật giáo Nguyên Thủy không có tục dành một chữ làm chữ đầu trong pháp 
danh một thế hệ nên pháp danh Hán Việt của thầy với trò có thể bắt đầu với một 
chữ như nhau, đó là trường hợp của các sư Giác Nhiên và Giác Ngỡi. 

 

V. Các Loại Tên Đặc Biệt của Các Nhà Vua 
Ngoài các loại tên của người thường, các nhà vua ở Trung quốc và ở Việt Nam 

còn có những tên đặc biệt riêng cho họ là niên hiệu và miếu hiệu. 
 

A. Niên hiệu 
1. Ý nghĩa và công dụng của niên hiệu. 
Niên hiệu là tên mà triều đình đặt cho một nhà vua khi ông lên ngôi và được 

dùng để gọi ông khi ông đang trị vì. Tuy nhiên, một nhà vua tại vị có thể thay đổi 
niên hiệu của mình. Việc này đã xảy ra vì nhiều lý do. 

Năm 1042, khi ban hành bộ Hình Thư là bộ luật đầu tiên của nước Việt Nam, vua 
Lý Thái Tông đã đổi niên hiệu là Minh Ðạo để đánh dấu sự kiện này, mà ông cho là 
có tầm quan trọng rất lớn trong việc cai trị quốc gia. 

Năm 1407, để mở đầu cho một vận hội mới mà ông muốn khai sáng, vua Lê 
Thánh Tông đã đặt một niên hiệu mới cho mình là Hồng Ðức. 

Mặt khác, vua chót nhà Mạc là Mậu Hợp vì nhiều lần thua trận trong việc đánh 
nhau với nhà Lê Trung Hưng nên nhiều lần đổi niên hiệu với hy vọng rằng niên hiệu 
mới mang đến cho mình nhiều may mắn hơn. 

Khi một nhà vua chết thì người kế vị thường vẫn giữ niên hiệu của ông cho đến 
cuối năm và chỉ bắt đầu dùng niên hiệu của mình từ đầu năm kế theo đó. 

Nếu nhà vua bị mất ngôi trong tay một người lập triều đại khác thì qui tắc trên 
đây không được áp dụng và nhà vua của triều đại mới thường dùng ngay niên hiệu 
của mình khi lên ngôi. 
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Ngoài việc được dùng để gọi nhà vua đang trị vì, niên hiệu còn được dùng để làm 
niên biểu trong mọi văn tự và trong việc ghi chép các dữ kiện lịch sử. 

Như vị vua đầu nhà Nguyễn lên ngôi năm 1802 đã lấy niên hiệu là Gia Long và 
năm 1802 được gọi là năm Gia Long thứ nhứt, năm kế đó là 1803 thì được gọi là 
năm Gia Long thứ hai. Một văn tự được thành lập dưới đời vua Gia Long thường 
phải ghi niên biểu : Gia Long năm thứ … tháng … ngày … Các nhà viết sử khi chép 
một sự việc thời này cũng ghi là việc ấy xảy ra năm Gia Long thứ…. 

Việc dùng niên hiệu nhà vua đang trị vì làm niên biểu như vậy rất thuận lợi cho 
mọi người. 

Trong lịch sử Trung quốc và Việt Nam, người ta dùng 12 địa chi là tý sửu dần 
mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi để gọi các năm trong một chu kỳ nhỏ, và 
dùng 12 địa chi này ghép với 10 thiên can là giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân 
nhâm quí thành giáp tý, ất sửu, bính dần, đinh mão,… 

Trong một thời kỳ lịch sử dài hàng mấy ngàn năm, có rất nhiều chu kỳ 60 năm. 
Bởi đó, nếu ghi lại một sự việc mà chép là nó xảy ra năm giáp tý thì người đọc 
không sao có thể đoán được đó là năm giáp tý nào. Trái lại nếu ghi rằng sự việc đó 
xảy ra vào năm Gia Long thứ ba thì người đọc biết ngay rằng đó là năm giáp tý 
tương ứng với năm 1804 trong dương lịch. 

 

2. Việc dùng niên hiệu ở Trung quốc. 
Ở Trung quốc, việc dùng niên hiệu đã bắt đầu với vua Văn Ðế là nhà vua thứ ba 

của triều Tây Hán. Ông lên ngôi năm 179 trước Công nguyên, nhưng đến 16 năm 
sau là năm 163 tr CN, ông mới bắt đầu đặt niên hiệu cho mình là Hậu Nguyên. Từ 
đó trở đi, các nhà vua Trung quốc đều có niên hiệu từ lúc lên ngôi, ngay cả các nhà 
vua thuộc các sắc tộc thiểu số khi làm chủ Trung quốc cũng theo tục đặt niên hiệu. 

Các nhà vua trong các triều đại đầu của Trung quốc thường hay thay đổi niên 
hiệu. Vua Hán Vũ Ðế trị vì từ năm 140 đến năm 87 tr CN đã dùng cả thảy 11 niên 
hiệu mà niên hiệu được dùng tối đa là 6 năm. Vua Ðường Cao Tông trị vì từ năm 
650 đến năm 683 đã dùng cả thảy 14 niên hiệu, niên hiệu được dùng lâu nhứt là 6 
năm, ngắn nhứt chỉ có 1 năm. Riêng trong 2 triều đại chót của Trung quốc là Minh 
(1368-1643) và Thanh (1644-1911) thì mỗi nhà vua chỉ có một niên hiệu. 

Phần lớn các niên hiệu Trung quốc gồm 2 chữ, chỉ có vua Lương Võ Ðế dùng 2 
niên hiệu 3 chữ là Trung Ðại Thông (529-534) và Trung Ðại Ðồng (năm 546); và Bà 
Võ Hậu đời Ðường dùng 2 niên hiệu 4 chữ là Thiên Sách Vạn Tuế (năm 695) và Vạn 
Tuế Thông Thiên (năm 696). 

Nếu kể cả các triều đại chỉ trị vì trên một phần lãnh thổ Trung quốc thì ở Trung 
quốc có rất nhiều niên hiệu được dùng. Do đó, đã có sự trùng hợp giữa niên hiệu 
các nhà vua. Niên hiệu Vĩnh Bình đã được dùng ba lần, đời Ðông Hán từ năm 58 
đến năm 75, đời Ðông Tấn năm 291 và đời Bắc Ngụy từ năm 508 đến năm 511. 
Niên hiệu Vĩnh Hòa cũng được dùng ba lần, đời Ðông Hán từ năm 136 đến năm 141, 
đời Tây Tấn từ năm 345 đến năm 356 và đời Ðường từ năm 827 đến năm 835. 

Có khi sự trùng hợp đã xảy ra ngay bên trong một triều đại. Nhà Tây Hán đã hai 
lần dùng niên hiệu Hậu Nguyên, lần đầu từ năm 163 đến năm 148 tr CN với vua Văn 
Ðế; và lần sau từ năm 143 đến năm 141 tr CN với vua Cảnh Ðế. 

 

3. Việc dùng niên hiệu ở Việt Nam. 
Vì niên hiệu là tên được dùng để chỉ nhà vua đang trị vì và dùng làm niên biểu 

cho mọi loại văn tự trong nước nên nó trở thành một dấu hiệu của chủ quyền một 
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nước độc lập. Bởi đó, khi muốn xác nhận quyền tự chủ hoàn toàn của mình, các nhà 
vua Việt Nam đã dùng niên hiệu riêng cho mình. 

Nhà lãnh đạo đầu tiên làm việc này là Lý Nam Ðế, khi đứng lên chống lại chánh 
quyền Trung quốc thời Bắc thuộc, ông đã đặt niên hiệu cho mình là Thiên Ðức và 
niên hiệu này đã được dùng trong vùng ông kiểm soát từ năm 544 đến năm 548. 

Việc đặt niên hiệu ở Việt Nam đã bắt đầu trở lại với Ðinh Tiên Hoàng. Ông lên 
ngôi năm 968 và 2 năm sau đã tự đặt niên hiệu cho mình là Thái Bình để dùng trong 
nước. Từ đó trở đi, các nhà vua Việt Nam đều có niên hiệu từ khi lên ngôi, chỉ có 
Vua Lê Ngọa Triều sau khi giết anh là Lê Trung Tông để cướp ngôi năm 1005 vẫn 
tiếp tục dùng niên hiệu Ứng Thiên của cha là Lê Ðại Hành, đến năm 1008 mới đặt 
riêng cho mình niên hiệu Cảnh Thụy. 

Thời đất Việt chia làm hai nước Bắc Hà và Nam Hà, hai Chúa Trịnh và Nguyễn 
mỗi bên đều hoàn toàn làm chủ nước mình, nhưng bề ngoài vẫn phải chấp nhận nhà 
vua Hậu Lê Trung Hưng là vua của mình. Bởi đó, họ không có niên hiệu riêng mà 
vẫn dùng niên hiệu của các vua Hậu Lê Trung Hưng. 

Khi nhà Hậu Lê Trung Hưng bị nhà Tây Sơn lật đổ, Nguyễn Vương (tức Nguyễn 
Phúc-Ánh) không chấp nhận uy quyền nhà Tây Sơn nên không dùng các niên hiệu 
của triều đại này mà tiếp tục dùng niên hiệu Cảnh Hưng của Vua Hiển Tông nhà Hậu 
Lê Trung Hưng, mặc dầu nhà vua này đã chết từ năm 1786; chỉ đến năm 1802 ông 
mới chánh thức làm chủ nước Việt Nam và đặt niên hiệu Gia Long cho mình để nhơn 
dân trong nước dùng. 

Cũng như ở Trung quốc, tại Việt Nam các triều đại đều có nhiều nhà vua thường 
thay đổi niên hiệu. Vua Lý Thái Tông trị vì từ năm 1028 đến năm 1054 đã có cả thảy 
6 niên hiệu, niên hiệu được dùng lâu nhứt là 6 năm, ngắn nhứt là 2 năm. Vua Lý 
Nhân Tông trị vì từ năm 1072 đến năm 1127 có cả thảy 8 niên hiệu, niên hiệu được 
dùng lâu nhứt là 10 năm, ngắn nhứt chỉ có một năm. Ngay đến niên hiệu Minh Ðạo 
đặc biệt được đặt ra để đánh dấu việc ban hành bộ luật Hình Thư cũng chỉ được 
dùng trong hai năm 1042 và 1043. 

Các vua nhà Lý thường dùng niên hiệu gồm 4 chữ: trong số 32 niên hiệu của 
triều đại này, có đến 18 niên hiệu 4 chữ: 

▪ Càn Phù Hữu Ðạo (1039-1041), Thiên Cảm Thánh Võ (1044-1048) và 
Sùng Hưng Ðại Bảo (1049-1054) đời Lý Thái Tông; 

▪ Long Thụy Thái Bình (1054-1058), Chương Thánh Gia Khánh (1059-1065), 
Long Chương Thiên Tự (1066-1067) và Thiên Huống Bảo Tượng (1068) 
đời Lý Thánh Tông; 

▪ Anh Võ Chiêu Thắng (1076-1084), Hội Tường Ðại Khánh (1110-1119), 
Thiên Phù Duệ Võ (1120-1126) và Thiên Phù Khánh Thọ (1127) đời Lý 
Nhân Tông; 

▪ Thiên Chương Bảo Tự (1133-1138) đời Lý Thần Tông, Chánh Long Bảo 
Ứng (1163-1173) và Thiên Cảm Chí Bảo (1174-1175) đời Lý Anh Tông; 

▪ Thiên Tư Gia Thụy (1186-1201), Thiên Gia Bảo Hựu (1202-1204) và Trị 
Bình Long Ứng (1205-1210) đời Lý Cao Tông và Thiên Chương Hữu Ðạo 
(1224-1225) đời Lý Chiêu Hoàng. 

Nhà Trần chỉ có vua Thái Tông dùng một niên hiệu 4 chữ là Thiên Ứng Chánh 
Bình (1232-1251). 

Sau đó, các niên hiệu Việt Nam đều gồm hai chữ. 
Một đặc điểm của các niên hiệu Việt Nam là ít có sự trùng hợp. Trường hợp duy 

nhứt trùng hợp là trường hợp hai nhà vua sáng lập triều Lý và triều Hậu Lê: cả hai 



- 44 - 

 

đều dùng niên hiệu Thuận Thiên, vua nhà Lý từ năm 1010 đến năm 1028, vua nhà 
Hậu Lê từ năm 1428 đến năm 1433. 

 

B. Miếu hiệu. 
1. Ý nghĩa và công dụng của miếu hiệu. 
Niên hiệu chỉ được dùng khi nhà vua còn trị vì, nếu có được tiếp tục dùng sau khi 

nhà vua chết thì cũng chỉ trong năm chết đó, vì năm sau thì người ta đã bắt đầu 
dùng niên hiệu của nhà vua kế vị. Chỉ trong trường hợp bất thường như trường hợp 
vua đầu nhà Tiền Lê và vua chót nhà Hậu Lê, niên hiệu nhà vua đã chết mới được 
tiếp tục dùng trong nhiều năm về sau. 

Ðể gọi một nhà vua vừa chết, người ta dùng tên đại hành, có nghĩa là người đang 
thực hiện một cuộc du ngoạn lớn, tức là vắng mặt lâu. Sau đó, triều đình đặt một 
tên khác cho nhà vua đã chết, tên này gọi là miếu hiệu. 

Miếu vốn là cái miếu tức là cái đền thờ nhà vua đã chết, nên miếu hiệu hàm ý là 
nhà vua được chánh thức thờ cúng, nếu không được thờ cúng thì dĩ nhiên là không 
có miếu hiệu. Bù lại, có những nhà lãnh đạo lúc còn sống chưa từng giữ chức vụ tối 
cao trong nước nhưng con cháu về sau được làm vua rồi thì truy phong và đặt niên 
hiệu cho họ như là họ đã từng làm vua. 

 

2. Việc dùng miếu hiệu ở Trung quốc. 
Tục đặt miếu hiệu cho một nhà vua đã chết phát xuất từ tục đặt tên thụy cho 

người chết và đã bắt đầu ở Trung quốc với nhà Châu (1124-249 tr CN). 
Dưới triều đại này, tên thụy và miếu hiệu trùng hợp với nhau và nhà vua đã chết 

được gọi bằng một danh hiệu biểu lộ tánh tình hay công nghiệp nổi bậc nhứt của 
ông trong lúc trị vì. 

Nhà vua triệt hạ Vua Trụ nhà Ân để lập nhà Châu đã được gọi là Võ Vương (t v 
1122-1116 tr CN) vì công nghiệp quân sự của ông. Ông đã truy phong cho cha là 
Văn Vương để biểu lộ khả năng của ông này về mặt xây dựng một nền chánh trị 
lương hảo và phát huy văn hóa. Con ông về sau được gọi là Thành Vương (t v 1115-
1079 tr CN) vì đã củng cố được cơ nghiệp ông xây dựng lên. Nhà vua trị vì từ năm 
770 đến năm 720 tr CN đã được gọi là Bình Vương vì đã tái lập được hòa bình trật 
tự sau một thời kỳ loạn lạc xảy ra trước khi ông lên ngôi. 

Trong các tên thụy được dùng làm niên hiệu của đời này ta thấy có những tên rất 
xấu. Cha của Bình Vương trị vì từ năm 781 đến năm 771 tr CN vì ngu tối mà làm cho 
quốc gia rối loạn đã được gọi là U Vương. Trước đó, một nhà vua khác của triều đại 
trị vì từ năm 878 đến năm 828 tr CN vì quá hung ác nên được gọi là Lệ Vương. 

Vì tục đặt tên thụy cho phép người cấp dưới lựa một tên xấu để đặt cho một nhà 
vua đã chết nên vua đầu nhà Tần đã không chấp nhận dùng nó cho triều đại mình. 

Nhà Hán (206 tr CN-220 s CN) đã trở lại tục đặt tên thụy cho các nhà vua và 
đồng thời đặt thêm miếu hiệu và tục này đã được tất cả các triều đại Trung quốc 
sau đó kể cả các triều đại do người thuộc sắc tộc thiểu số thiết lập tiếp tục noi theo. 
Trong việc đặt miếu hiệu đời nhà Hán và các đời kế tiếp theo đó, các nhà vua đều 
được gọi là Ðế. 

Từ đời Ðường (618-906), nhà vua sáng lập triều đại được gọi là Cao Tổ hay Thái 
Tổ, các vua kế vị được gọi với một miếu hiệu hai chữ mà chữ chót là Tông như Thái 
Tông, Thánh Tông,… Khi nhà vua sáng lập triều đại là người kế nghiệp cho một 
dòng vua đã có trước nhưng chưa làm chủ thiên hạ thì ông thường được gọi là Thế 
Tổ. 
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Nhà Nguyên (1277-1368) đã bắt đầu cơ nghiệp với Thành Cát Tư Hãn, làm vua từ 
năm 1206 nhưng chưa chinh phục được cả Trung quốc, đến cháu ông là Hốt Tất Liệt 
mới làm chủ cả Trung quốc. Do đó, triều đại này đã dành miếu hiệu Thái Tổ cho 
Thành Cát Tư Hãn và gọi Hốt Tất Liệt là Thế Tổ. 

Vua đầu nhà Thanh vốn đã làm chủ nước Mãn Châu trước khi chinh phục Trung 
quốc năm 1644 nên cũng được gọi là Thế Tổ. Ngoài ông ra, người kế vị ông trị vì từ 
năm 1662 đến năm 1722 cũng được gọi là Thánh Tổ. Các vua sau đó mới có miếu 
hiệu với chữ Tông. Một đặc điểm khác của triều đại nhà Thanh là các nhà vua đã 
chết được đồng thời gọi bằng miếu hiệu và tên thụy, miếu hiệu kết thúc bằng chữ 
Tổ hay chữ Tông, còn tên thụy thì kết thúc với hai chữ Hoàng Ðế như Thế Tổ 
Chương Hoàng Ðế, Thánh Tổ Nhân Hoàng Ðế, Thế Tông Hiến Hoàng Ðế (t v 1723-
1735), Cao Tông Thuần Hoàng Ðế (t v 1736-1795),… 

Từ đời Hán đến đời Tùy (581-618), chữ Ðế được dùng cho nhà vua còn trị vì 
cũng như nhà vua chết được thờ trong miếu của triều đại, nên ta khó phân biệt các 
nhà vua thật sự có miếu hiệu với các nhà vua vì mất ngôi hay mất nước mà không 
được thờ trong miếu và không có miếu hiệu. 

Từ nhà Ðường trở đi, việc phân biệt các nhà vua có miếu hiệu với các nhà vua 
không miếu hiệu được dễ dàng hơn, vì các nhà vua được gọi với chữ Tổ hay chữ 
Tông đều có miếu hiệu, còn các nhà vua không miếu hiệu chỉ được gọi bằng chữ 
Ðế. 

Mặt khác, từ đời Hán trở đi, người ta không còn dùng những tên quá xấu xa hàm 
ý chê trách như U (ngu tối) hay Lệ (hung ác) để đặt miếu hiệu hay tên thụy cho một 
nhà vua đã chết. Tuy nhiên, cũng có những tên thụy hay miếu hiệu nói lên những 
chỗ không tốt hay không hay của một nhà vua. Các tên Ai và Mẫn hàm ý thương xót 
được dành cho các nhà vua mất ngôi. 

Có khi tên được đặt không hàm ý không hay trong ngôn ngữ thông thường 
nhưng lại ngầm ám chỉ một việc không tốt khi được dùng để đặt tên thụy hay miếu 
hiệu. Chữ Cung thông thường có nghĩa là giữ lễ phép như trong các từ ngữ cung 
kính, khiêm cung, chữ Thuận thông thường có nghĩa là xuôi theo một bề như trong 
các từ ngữ thuận tiện, đồng thuận, nhưng hai chữ này lại được dùng để đặt cho các 
nhà vua nhỏ tuổi bị ép phải nhường ngôi cho một quần thần. Các vua chót của các 
triều đại Ðông Tấn (317-420), Tây Ngụy (534-556), Tùy (581-618), Hậu Châu (951-
960) đều được gọi là Cung Ðế. Các vua chót của các triều đại Tống (420-479) và 
Nguyên (1277-1368) đều được gọi là Thuận Ðế. Vua chót nhà Lương (502-557) thì 
được gọi là Kính Ðế. 

Ngoài ra, tên Linh theo nghĩa thông thường là gập ghềnh không vững nhưng 
được dùng cho một nhà vua bị quyền thần lấn hiếp như trường hợp Hán Linh Ðế (t v 
168-188) là nạn nhơn của Ðổng Trác và Tào Tháo. 
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C h ư ơ n g  I I  
 

Như chúng tôi đã trình bày trong chương trước, dân tộc Việt Nam đã chịu ảnh 
hưởng sâu đậm của văn hóa Trung Hoa, và một trong những biểu lộ của ảnh hưởng 
này đã thể hiện trong họ và tên của người Việt Nam. Tuy nhiên về mặt này, người 
Việt Nam vẫn giữ một số đặc điểm của mình. 

Về sau, người Việt Nam lại tiếp xúc với người các nước Tây phương gốc Âu, nhứt 
là Pháp và Hoa Kỳ, nên việc đặt tên họ cho những người Việt lưu cư ở hải ngoại 
trong giai đoạn này cũng có thêm ít nhiều phức tạp. 

Từ năm 1975, hàng triệu người Việt Nam đã đến các nước Tây phương gốc Âu để 
tỵ nạn và đã phải rất bỡ ngỡ khi phải ghi tên họ mình trong một văn kiện. Do đó, 
chúng tôi thiết tưởng cũng nên dành một chương của quyển sách này để nêu ra 
những điểm dị đồng giữa việc dùng họ và tên của người Việt Nam so với người 
ngoại quốc. 

Mục 1: 

Tên Họ người Tây Phương gốc Âu 
 

Hiện nay, từ ngữ người Tây phương nói chung dùng để chỉ các dân tộc theo chế 
độ dân chủ tự do về mặt chánh trị và được kỹ nghệ hóa về mặt kinh tế. Hiểu như 
vậy thì nó bao gồm các dân tộc Tây Âu, Mỹ, Gia Nã Ðại, Úc Ðại Lợi, Tân Tây Lan và 
Nhựt. Trừ Nhựt ra, các dân tộc khác đều phát xuất từ Âu châu. Do đó, chúng tôi 
dùng từ ngữ người Tây phương gốc Âu để chỉ các dân tộc này. 

Tuy hiện nay họ phân ra thành nhiều dân tộc sống ở nhiều nước và mỗi dân tộc 
như vậy đều mang những nét đặc thù, tất cả đều có một nền văn hóa chung. Do đó, 
trong việc đặt tên họ, các dân tộc Tây phương gốc Âu đều theo những qui tắc như 
nhau, và ta chỉ cần nghiên cứu tên họ của vài dân tộc trong số này là có thể hiểu 
được trong đại khái việc đặt tên họ của người Tây phương gốc Âu nói chung. 

Trong phần nghiên cứu về tên họ các dân tộc Tây phương gốc Âu, chúng tôi đã 
dựa nhiều nhứt vào hai quyển sách, một là quyển Noms et prénoms de France (Họ 
và tên ở Pháp) cũng được gọi là Dictionnaire étymologique des noms de famille et 
prénoms de France (Từ điển ngữ nguyên các họ và tên ở Pháp) của giáo sư Albert 
Dauzat, hai là quyển The book of names (Sách về các loại tên và họ) của giáo sư J.N. 
Hook. 

 

I. Nhận xét chung về tên họ người Tây phương gốc Âu. 
A. Lịch trình diễn tiến của nền văn hóa Tây phương gốc Âu 
So với văn hóa Trung Hoa, nền văn hóa Tây phương gốc Âu có tánh cách đa 

phương và có một lịch trình diễn tiến phức tạp hơn. 
Ở Trung Hoa, nền văn hóa phôi thai dưới đời nhà Hạ (2201-1766 tr CN) và nhà 

Thương Ân (1766-1123 tr CN) đã trở thành tinh thục dưới đời nhà Châu (1122-249 
tr CN) rồi sau đó đã phát triển một cách liên tục. 

Dân Trung Hoa thực ra cũng đã từng bị các sắc tộc thiểu số chinh phục và cai trị. 
Tuy nhiên, người của các sắc tộc này ngay trong lúc đã làm chủ cả Trung quốc như 
dưới đời nhà Nguyên (1277-1368) và nhà Thanh (1644-1911) đều lần lượt bị dân 
Trung Hoa đồng hóa và các cống hiến của họ vào nền văn hóa Trung Hoa không 
làm thay đổi được nền văn hóa này trong nét chánh. 
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Nền văn hóa Tây phương gốc Âu trái lại đã trải qua nhiều biến chuyển sâu rộng 
hơn theo dòng lịch sử. 

Thời cổ, các giống dân ở Âu châu đều có nền văn hóa riêng của mình. Ðến thế kỷ 
thứ ?, người La Mã trở thành cường thạnh rồi lần lượt chinh phục các dân tộc khác 
và xây dựng một đế quốc rộng lớn được duy trì cho đến thế kỷ thứ ?. 

Trong thời kỳ ngự trị trên các giống dân Âu châu khác, người La Mã đã phổ biến 
văn hóa của mình khắp nơi. Nhưng ngược lại, họ cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng các 
giống dân đã có một trình độ phát triển cao như dân Hy Lạp chẳng hạn. 

Lúc đế quốc La mã sụp đổ, các dân tộc Âu Châu đã thành lập những quốc gia 
riêng biệt. Một số trong các dân tộc này, trong đó có dân tộc Pháp, đã bị những 
người thuộc tộc Nhựt Nhĩ Man chinh phục. Ðồng thời, Thiên Chúa giáo phát xuất từ 
đất Do Thái vào đầu công nguyên, và được đế quốc La Mã thờ làm quốc giáo từ thế 
kỷ thứ ?, đã được các nhà cầm quyền gốc Nhựt Nhĩ Man tôn sùng và phổ biến phắp 
các nước Âu Châu. Vì có một giáo hội chung lãnh đạo các tín đồ ở các nước khác 
nhau, đạo này duy trì được sự đồng nhứt của các dân tộc Âu Châu về mặt văn hóa. 

Từ thế kỷ XV, người Âu Châu lại tràn sang chinh phục Mỹ Châu và Úc Châu. Ðến 
lúc đã phát triển, các nước Úc Ðại Lợi, Tân Tây Lan, Gia Nã Ðại và nhứt là Hoa Kỳ 
đã trở thành những đất nhập cư tiếp nhận người của nhiều dân tộc khác ngoài các 
dân tộc Âu Châu. Các dữ kiện lịch sử nói trên đây liên hệ đến nền văn hóa các dân 
tộc ấy. 

 
B. Việc đặt tên họ ở Pháp. 
1. Lịch trình diễn tiến tổng quát của việc đặt tên và họ ở Pháp. 
Nói chung thì đời cổ, mỗi dân tộc Âu Châu đều có tên, và nhiều dân tộc còn có cả 

họ nữa. Khi các dân tộc ấy bị người La Mã chinh phục, một số họ và tên La Mã đã 
được người của các dân tộc ấy thâu dụng trong khi một số tên và họ cũ bị loại bỏ. 
Nhưng sau khi Ðế quốc La Mã sụp đổ, các tên họ phát xuất từ Ðế quốc ấy lại bị 
Thiên Chúa giáo đánh bạt đi. 

Ở Pháp thì từ thời đó, chỉ có một số ít người có họ. Trước hết là các nhà quí tộc 
lấy tên nước hoặc tên lãnh địa của mình hay của ông cha mình làm họ. Ngoài ra, 
còn một số người tuy là thường dân nhưng nhờ được hưởng một vị thế đặc biệt mà 
có nhiều tiền của hay thế lực, những người này cũng có họ cho gia tộc mình. 

Ðại đa số người thường dân thì không có họ mà chỉ có tên được đặt khi làm lễ 
rửa tội. Tên này thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Số tên rửa tội được dùng 
để đặt cho người thường dân như vậy có tánh cách hạn chế nên ở mỗi địa phương 
thường có nhiều người cùng mang một tên rửa tội như nhau. Trong số này có kẻ khi 
nói tên ra thì mọi người đều biết, còn phần lớn thì không được như vậy. 

Muốn phân biệt những người thuộc hạng sau này, người ta phải đặt thêm cho họ 
một tên hiệu. Như trong một xã có hàng chục người tên Paul, trong đó có một người 
thế lực lớn gọi là ông Paul thì ai cũng biết và nhiều người khác cùng tên Paul. Muốn 
phân biệt các anh Paul sau này, người ta đã gọi họ là anh Paul ở gần cầu, anh Paul 
con ông Jean, anh Paul tóc hung, anh Paul da sậm, v.v… 

Từ thế kỷ thứ 12, ở thị xã Anas, và từ thế kỷ thứ 13 ở các địa phương khác của 
Pháp, người ta có xu hướng chuyển các biệt hiệu của mình cho con cháu và biệt 
hiệu này trở thành ra họ. 

Vào thế kỷ thứ 15 thì việc đặt họ ở Pháp đã thành nền nếp. 
Ðến năm 1539, vua François I lại ban hành Chỉ dụ Villers-Cotterets để tổ chức sổ 

hộ tịch của người theo công giáo, các sổ này do các vị Cha sở quản trị. Từ đó, các 
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họ đã có của người Pháp được chánh thức công nhận và duy trì. Năm 1598, vua 
Henri IV ban hành Chỉ dụ Nantes cho người theo đạo Tin Lành được tự do hành đạo, 
đồng thời giao cho các Mục sư làm sổ hộ tịch cho họ. 

Về phần người theo Do Thái giáo thì việc bắt buộc phải làm sổ hộ tịch chỉ được 
áp dụng khi chánh phủ Pháp ban bố Sắc lịnh ngày 20 tháng 7 năm 1808. 

Từ cuối đời Trung cổ, tổng số các họ ở Pháp đã lần lượt tăng thêm với họ của 
những người ngoại quốc nhập cư rồi thành người Pháp; và họ mà viên chức hộ tịch 
tạo ra để đặt cho những đứa trẻ bị bỏ rơi hay những đứa con tư sinh không được 
cha thừa nhận. 

 

2. Các biến chuyển về hình thức các tên và họ ở Pháp. 
Các từ ngữ gốc được người Pháp chọn làm tên và họ cách đây nhiều thế kỷ có 

thể bị biến đổi vì nhiều lý do. 
a. Sự biến đổi vì sự phát âm khác nhau ở các địa phương. 
1/ Dân Pháp vốn gồm nhiều bộ tộc khác nhau trước đây dùng nhiều thổ ngữ 

khác nhau. 
Trong nét chánh, người ta phân biệt hai thổ ngữ “oil” ở miền Bắc Pháp và thổ 

ngữ “oc” ở miền Nam Pháp. Người nói hai thổ ngữ này đã dùng những tiếng khác 
nhau để biểu lộ một ý tưởng như nhau. Như ý tưởng “Trời cho” được người nói 
tiếng “oil” gọi là “Dieudonné” và người nói tiếng “oc” gọi là “Deodat”; để biểu lộ ý 
tưởng “rừng”, người nói tiếng “oil” dùng từ ngữ “Bois” còn người nói tiếng “oc” thì 
dùng từ ngữ “Boic”. 

2/ Bên trong các miền nói tiếng “oil” và tiếng “oc” lại có sự phát âm khác nhau 
giữa vùng này với vùng khác. Như từ ngữ Guillaume chung cho miền nói tiếng oil lại 
được phát âm là Guillerme ở xứ Bretagne và trong tỉnh Ain. Còn ở mạn đông nước 
Pháp và ở xứ Normandie, nó lại được phát âm là Villaume. 

3/ Một số từ ngữ được phát âm khác nhau ở các địa phương về sau lại bị Pháp 
hóa. Trong xứ Franche-Comté, từ ngữ Vautier đã bị pháp hóa thành Gautier. Do sự 
Pháp hóa này mà ở xứ Normandie, từ ngữ Villaume nay đã ít hơn so với trước đây. 

4/ Một số địa phương của Pháp thích dùng một âm chót đặc biệt cho mình. Các 
xứ Bourgogne, Franche-Comté và Lorraine thường có các tên họ và âm chót “ot”, ở 
mạn tây nước Pháp, đặc biệt là ở Poiton, các tên họ thường có âm chót 
là “eau”. Các tên họ có âm chót “uc” hay “ic” thì thường được gặp ở vùng núi 
Pyrénées. 

 

b. Sự biến đổi vì chánh tả thay đổi. 
1/ Từ thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 18, người Pháp chưa giải quyết dứt khoát 

vấn đề chánh tả cho các họ. Do đó, trong một quyển sổ hộ tịch, một họ có thể được 
ghi lại dưới nhiều hình thức khác nhau, mặc dầu phát âm vẫn như nhau. Ta có thể 
kể làm thí dụ trường hợp họ Fresney cũng được viết thành Fresnet hay Frenet. 

2/ Mặt khác, mỗi địa phương lại có thể có lối riêng của mình để viết âm cuối của 
một từ ngữ. Vùng bắc núi Ardennes thường đổi “er” thành “ez”. Do đó các từ ngữ 
Boucher, Bonnet đã biến thành Bouchez và Bonnez tại địa phương này. Từ 
ngữ Renault ở vùng trung lưu sông Loire đã trở thành Renaut ở mạn bắc nước Pháp 
và Renaud ở vùng thủ đô Paris và ở phần lớn các địa phương khác. 

3/ Khi Hàn lâm viện Pháp bắt đầu làm tự điển và do đó mà ấn định chánh tả cho 
ngôn ngữ Pháp vào cuối thế kỷ thứ 17, các tên và họ đã không theo thông lệ chung. 
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Bởi đó, danh từ amy đã được viết thành ami, nhưng từ ngữ lamy do amy mà ra vẫn 
được viết như cũ. 

Một số họ phát xuất từ tên người hay từ một danh từ chung đã duy trì lối viết cũ 
để cho khác với các tên và các danh từ này, như họ Anthonce phân biệt với 
tên Antoine, họ Henry phân biệt với tên Henri, họ Margueritte phân biệt với 
tên Marguerite, họ Chastellain phân biệt với tên Châtelain. 

4/ Vào thời Phục hưng, người ta lại sính viết tên người theo lề lối La Tinh, nhứt là 
ở mạn đông nam nước Pháp và ở các vùng bị ảnh hưỡng văn hóa Nhựt Nhĩ Man. Do 
đó, có khi Giraud biến thành Giraudy, Caulia biến thành Caullery và Caussidère biến 
thành Caussidery. 

5/ Sau hết, có khi người ta đọc lầm một chữ trong tên hay họ và viết lại sai, rồi 
tên hay họ viết sai này được dùng luôn song song với tên hay họ cũ. Ðó là trường 
hợp của các họ Lefebure và Lefebvre: trước đây có người đã đọc lộn 
chữ “u” trong Lefebure thàng chữ “v” và viết thành Lefebvre và Lefebvre trở thành 
một họ mới. 

 

c. Việc biến một tên hay họ đã có thành tên hay họ mới bằng cách thêm 
bớt hay thay đổi một bộ phận trong tên hay họ đó. 

Người Tây phương gốc Âu nói chung, và người Pháp nói riêng, thường thêm một 
bộ phận vào một từ ngữ gốc, hoặc trái lại bớt một bộ phận hay thay đổi một bộ 
phận của từ ngữ gốc đó để làm cho ý nghĩa của nó biến đổi chút ít. 

Phương thức này cũng được áp dụng đối với các tên và họ thành ra một tên hay 
họ gốc có thể cho ra nhiều biến thể khác nhau. Ta có thể lấy làm thí dụ trường hợp 
của từ ngữ Jean là một tên thông dụng về sau lại được đồng thời dùng làm họ. 

1/ Tên Jean vốn là tên dùng cho nam giới, và người Pháp đã thêm cho nó tiếp vĩ 
ngữ “ne” thành tên Jeanne dùng cho phụ nữ. 

Ngoài ra, để biểu lộ lòng thương yêu đứa bé họ sắp đặt tên, họ thêm tiếp vĩ 
ngữ “et, ette, in, ine”, hay “ot” vào Jean thành các tên Jeannet, Jeannin, 
Jeannot cho con trai và Jeannette hay Jeannine cho con gái. Các tên mới này đều 
hàm ý bé bỏng hay nhỏ nhít. 

Ðối với con gái, sự biểu lộ lòng thương yêu lại đưa đến việc cắt bỏ đoạn đầu của 
tên Jeannine và thay đổi đoạn sau của nó thành ra cuối cùng đứa bé gái mang tên 
là Nina hay Ninon. 

2/ Khi Jean thành họ, người ta lại ghép thêm một bộ phận vào nó để đặt ra họ 
mới như Jeanblanc (Jean trắng), Jeanbrun (Jean da sậm), Petitjean (Jean nhỏ) 
hay Grandjean (Jean lớn). 

 

C. Việc đặt tên họ ở các nước Tây phương gốc Âu khác. 
Nói chung thì họ và tên các dân Âu Châu khác cũng có một lịch trình tiến hóa 

tương tự với họ và tên của dân Pháp. 
Các hiện tượng về sự biến hình của các tên họ đã có vì lối phát âm khác nhau, vì 

sự thay đổi trong phép chánh tả hay vì việc thêm bớt hoặc thay đổi một bộ phận 
của tên họ mà chúng ta đã thấy ở Pháp cũng đã xuất hiện ở các nước Âu Châu 
khác. 

Khi sang ở Mỹ Châu và Úc Châu, người Âu Châu đã tiếp tục theo lề lối đặt tên của 
tổ tiên họ. Do sự phát âm khác nhau và do các thay đổi trong phép chánh tả, cùng 
các sự thêm bớt hay thay đổi một bộ phận của tên họ, rất nhiều tên và họ Âu Châu 
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có nguồn gốc và ý nghĩa nguyên thủy như nhau đã trở thành khác nhau, tùy quốc 
gia, hoặc tùy mỗi địa phương trong một quốc gia. 

Phần nước Hoa Kỳ thì đã tiếp nhận người của nhiều nước Âu Châu đến cư ngụ 
nên đã dùng hết các tên và rất nhiều họ Âu Châu. Ngoài ra họ có thể tự đặt ra tên 
họ mới. 

Ðã vậy, ở Hoa Kỳ lại có những người thổ dân da đỏ vốn đã ở trên lãnh thổ nước 
ấy từ trước, rồi sau này Hoa Kỳ còn tiếp nhận nhiều giống dân ngoài Âu Châu. 

Người thổ dân cũng như người thuộc các giống dân ngoài Âu Châu phần lớn đã 
giữ nguyên lối đặt tên và họ cổ truyền của họ. Do đó họ và tên của Hoa Kỳ nói 
chung đặc biệt phong phú hơn họ và tên của các dân tộc Tây phương gốc Âu Châu 
khác. 

 

II. Tên của người Tây phương gốc Âu. 
A. Tên của người Pháp. 
1. Nguồn gốc các tên được dùng ở Pháp. 
Người Âu Châu nói chung vốn theo Thiên Chúa giáo nên thường lấy tên các vị 

Thánh hay các vị tử đạo của tôn giáo này để làm tên đặt cho con cháu mình. Người 
Pháp dĩ nhiên là theo thông lệ chung của người Âu Châu. 

Trước đây, họ còn bị bắt buộc phải chọn tên một vị Thánh được chánh thức ghi 
trong dương lịch và tư cách là vị chủ trì một ngày trong năm; nếu không như vậy, 
họ cũng phải chọn một tên được thông dụng. 

Sau này, sự hạn chế trên đây được bãi bỏ và người Pháp được tự do hơn trong 
sự chọn tên. Số tên được họ dùng thêm vào các tên đã thông dụng có thể là tên của 
người ngoại quốc nhập cư hoặc tên của một danh nhơn, một nhơn vật trong Thánh 
kinh hay trong thần thoại. 

Thánh kinh vốn phát xuất từ dân Do Thái, các thần thoại lưu hành ở Âu Châu 
phần lớn phát xuất từ dân Hy Lạp và dân La Mã. Về các vị Thánh và các vị tử đạo 
của Thiên Chúa giáo, họ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Do đó, các tên lưu hành 
ở Pháp hiện nay có rất nhiều nguồn gốc khác nhau. 

 

2. Số lượng các tên lưu hành ở Pháp. 
Như trên đây đã nói, phần lớn các tên lưu hành ở Pháp là tên các vị Thánh được 

chánh thức ghi trong dương lịch. Xét một quyển lịch hiện tại ở Pháp ghi tên các 
Thánh nam nữ được xem là chủ trì một ngày trong năm, ta có thể nhận thấy mấy 
điểm sau đây: 

a. Một số ngày được xem là thánh lễ lớn hay quốc lễ không có tên vị Thánh chủ 
trì. 

b. Có khi một vị Thánh chủ trì hai ngày khác nhau, như Thánh Augustin chủ trì 
hai ngày 7 tháng 5 và 28 tháng 8; Thánh Jacques chủ trì hai ngày 3 tháng 5 và 25 
tháng 7; Thánh Paul chủ trì hai ngày 25 tháng 1 và 29 tháng 6. 

c. Bù lại cũng có ngày được hai vị Thánh chủ trì, như ngày 3 tháng 5 là ngày của 
hai vị Thánh Philippe và Jacques; ngày 29 tháng 6 là ngày của hai Thánh Pierre và 
Paul; ngày 13 tháng 7 là ngày của hai Thánh Henri và Joel. 

d. Phần lớn các Thánh chỉ được dương lịch ghi tên, nhưng cũng có một vài vị 
Thánh được ghi thêm gốc tích như Thánh François d’Assise, Thánh François de Sales 
và Thánh Vincent de Paul. 

Khi đặt tên cho một đứa bé mới sanh, người Pháp chỉ dùng tên chớ không dùng 
luôn cả phần nói về gốc tích của vị Thánh. 
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đ. Một số tên các vị Thánh ghi trong dương lịch là tên đôi như Jean-Baptiste, 
Jean-François, Marie-Madeleine. 

e. Trong số tên các vị Thánh được dùng trong dương lịch có những tên ít khi 
được người ta dùng như Gael, Gatien, Gildas, Gwladys, Paterne, Sidoine,… về phía 
nam giới; và Eloche, Nadeze, Pélagie, Thède,… về phía nữ thánh. 

g. Bù lại cũng có tên thông dụng nhưng không được ghi trong dương lịch như 
Alfred, Auguste, Camille, Ernest, Jules, Théophile,… 

h. Một số tên Thánh ghi trong dương lịch là biến thể của một tên gốc và có liên 
hệ rõ rệt với nhau, như Bernard với Bernadette và Bernadin; Jean với Jeanne; Nina 
và Ninon; hay Fleur với Flora, Florenca, Florent, Florentin. 

Tuy nhiên, không phải tên gốc nào cũng có biến thể được cùng ghi trong dương 
lịch; và đối với các tên gốc có biến thể được cùng ghi, không phải tất cả các biến thể 
của nó đều được ghi cả. 

Nếu chỉ tính các tên gốc thì trong dương lịch số tên chưa đến 300, trong đó 2/3 là 
tên cho nam giới và 1/3 cho phụ nữ. Kể luôn cả các tên gốc thông dụng không được 
ghi trong dương lịch thì số tên gốc lưu hành ở Pháp cũng chỉ vào khoảng trên 300. 
Cộng thêm vào các biến thể được dùng thì tổng số tên của Pháp có thể lên đến vài 
ngàn. 

 

3. Ý nghĩa các tên được dùng ở Pháp. 
Như trên đây đã nói, tên được dùng ở Pháp có nhiều nguồn gốc chủng tộc khác 

nhau. Chủng tộc nào cũng dùng những tên có ý nghĩa để đặt cho người của mình. 
Nhưng khi mượn một tên của chủng tộc khác để dùng, người ta chỉ lấy âm chớ 
không lấy cả nghĩa. Do đó, đại đa số các tên gốc được dùng ở Pháp không có ý 
nghĩa trong ngôn ngữ Pháp thông thường. 

Ngày nay, các học giả đã tìm ra được nguồn gốc và ý nghĩa các tên đó, chỉ còn 
một vài tên mà người ta chỉ được biết nguồn gốc nhưng chưa hiểu rõ được ý nghĩa 
nguyên thủy. 

Trong việc nghiên cứu về ý nghĩa các tên gốc được dùng ở Pháp, chúng tôi dựa 
vào quyển từ điển của giáo sư Albert Dauzat. Các tên chúng tôi đưa ra làm thí dụ 
đều là tên các vị Thánh được chánh thức được ghi trong dương lịch. Ðể cho độc giả 
dễ tra cứu, chúng tôi ghi sau mỗi tên được nói đến ngày chủ trì của vị Thánh mang 
tên ấy. 

 
a. Các tên Pháp có ý nghĩa trong ngôn ngữ thông thường. 
1/ Một số tên của Pháp vẫn còn giữ được ý nghĩa trong ngôn ngữ thông thường. 

Các tên này có thể: 
▪ Biểu lộ tình cảm của kẻ khác đối với một người như Aimé (13 tháng 9) cho 

nam giới và Aimée (20 tháng 2) cho phụ nữ là “được thương yêu”, hay 
Honoré (16 tháng 5) là “được tôn trọng”. 

▪ Mô tả một đặc tánh thể chất hay tinh thần của người như Claire (11 tháng 
8) là “nước da trắng trẻo”, Clément (23 tháng 11) là có tinh thần “khoan 
hòa, bao dung”, Fidèle (24 tháng 4) là “trung thành”, Martial (30 tháng 6) 
là “dáng điệu hùng dũng”. 

▪ Liên hệ đến tổ quán hay nguyên gốc chủng tộc của người như Romain (28 
tháng 2) là “người dân của đất La Mã”, Germaine (15 tháng 6) là “người 
thuộc tộc Nhựt Nhĩ Man”. 
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▪ Chỉ một nghề nghiệp như Olive (5 tháng 3) vốn là “trái cảm lãm” nhưng ỡ 
đây lại được dùng để chỉ “người sản xuất hay bán trái cảm lãm”. 

▪ Nêu ra một lý tưởng như Olivier (12 tháng 7) vốn là “cây cảm lãm” nhưng 
ở đây lại được dùng để “biểu hiệu cho hòa bình”. 

▪  
2/ Một số tên được viết hơi khác với từ ngữ thông thường hiện được dùng, 

nhưng người ta còn dễ dàng nhận ra nó được. Ðó là trường hợp của các tên: 
▪ Bruno (6 tháng 10) viết cũng gần như tĩnh từ “brun” là “màu nâu” tức 

là “màu da sậm”, 
▪ Françoise (9 tháng 3) viết cũng gần như Française là “người đàn bà gốc 

Franc” hay là “người đàn bà Pháp”, 
▪ Prosper (25 tháng 6) viết cũng gần y như tĩnh từ “prospère” là “thạnh 

vượng”. 
▪  

3/ Bù lại, một số tên có ý nghĩa trong ngôn ngữ Pháp thông thường thật sự đã 
có một ý nghĩa nguyên thủy khác với nghĩa thông thường hiện tại: 

▪ Marguerite (16 tháng 11) trong ngôn ngữ thông thường là tên một thứ 
hoa thuộc loại cúc, nhưng thật sự là tên phát xuất từ một tiếng La Tinh và 
có nghĩa là “trân châu”. 

▪ Richard (3 tháng 4) trong ngôn ngữ thông thường là “đại phú gia”, nhưng 
thật sự là tên phát xuất từ hai tiếng Nhựt Nhĩ Man, “ric” có nghĩa là mạnh 
và “hard” có nghĩa là cứng rắn. 

▪  
b. Các tên Pháp không có ý nghĩa trong ngôn ngữ thông thường. 
Các tên Pháp không có ý nghĩa trong ngôn ngữ thông thường phát xuất từ nhiều 

nguồn gốc khác nhau: 
1/ Có những tên phát xuất từ các địa phương trong nước Pháp hay ngoài nước 

Pháp. Trong loại tên này, ta có thể kể: 
▪ Tên phát xuất từ vùng Basque ở tây nam nước Pháp và đông bắc nước 

Tây Ban Nha như Xavier (3 tháng 12) do tên đất Etchaberri mà ra và có 
nghĩa là “nhà mới”. 

▪ Tên phát xuất từ vùng Bretagne ở tây bắc nước Pháp như Hervé (17 
tháng 6) do thổ ngữ Haerven mà ra và có nghĩa là “tích cực chiến đấu”. 

▪ Tên phát xuất từ vùng Savoie và Corse như Amédée (30 tháng 3) thường 
được dùng trong dòng họ lãnh đạo đất Savoie và có nghĩa là “yêu Thượng 
Ðế”. 

▪ Tên phát xuất từ nước Ba Lan như Stanislas (11 tháng 4) gồm hai từ ngữ 
Stan là “đứng dậy” và Slav là “vinh quang”. 

▪  
2/ Có những tên phát xuất từ tiếng Do Thái cổ như: 

▪ Abraham (20 tháng 12) vốn là tên một nhơn vật trong Thánh kinh và có 
nghĩa là “Cha ở bên trên”. 

▪ Jacques (3 tháng 5) và Jacqueline (8 tháng 2) do tên Jacob cũng là một 
nhơn vật trong Thánh kinh mà ra và có nghĩa là “Thượng Ðế thay thế”. 

▪ Jean (27 tháng 12) do tên Johannes mà ra và có nghĩa là “Thượng Ðế ban 
cho”. 

▪ Thomas (27 tháng 12) có nghĩa là “song sinh”. 
▪  
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3/ Có những tên phát xuất từ tiếng Hy Lạp cổ như: 
▪ Alexandre (22 tháng 4) và Alexis (17 tháng 2) do tiếng Alexein mà ra và 

có nghĩa là “đánh đuổi (giặc)”. 
▪ Diane (9 tháng 6) là tên một nữ thần chủ về mặt trăng trong thần thoại 

Hy Lạp. 
▪ Georges (23 tháng 4) do tên Georgices mà ra và có nghĩa là “người làm 

ruộng”. 
▪ Philippe (3 tháng 3) do tên Philippos mà ra và có nghĩa là “ngựa”. 
▪  

4/ Có những tên phát xuất từ tiếng La Tinh như: 
▪ Benoit (16 tháng 4 và 11 tháng 7) do tiếng Benedictus mà ra và có nghĩa 

là “ban phép lành”. 
▪ Claude ( 15 tháng 2) do tiếng Claudius mà ra và có nghĩa là “quê”. 
▪ Didier (23 tháng 5) do tiếng Desiderius mà ra và có nghĩa là “nguyện 

vọng”. 
▪ Lucien (8 tháng 1) và Lucie (13 tháng 12) do các tiếng Lux và Lucis mà ra 

và có nghĩa là “ánh sáng”. 
▪  

5/ Có những tên phát xuất từ cả hai thứ tiếng Hy Lạp và La Tinh như: 
▪ Agnès (21 tháng 1) gốc tiếng Hy Lạp Agné thì có nghĩa là “tinh túy, trong 

sạch” và trong tiếng La Tinh thì thêm ý, phát xuất từ tiếng Agnus là “con 
chiên con” tượng trưng sự trong sạch ngây thơ. 

▪ Léon (10 tháng 11) và Léonce (18 tháng 6) do một tiếng vừa Hy Lạp vừa 
La Tinh mà ra và có nghĩa là “con sư tử”. 

▪  
6/ Có những tên phát xuất từ tiếng Nhựt Nhĩ Man như: 

▪ Alphonse (1 tháng 8) do các tiếng Adal là quí tộc và funs là nhanh 
chóng ghép lại mà ra. 

▪ Charles (4 tháng 11) và Charlotte (17 tháng 7) do tiếng Carl mà ra và có 
nghĩa là “con người”. 

▪ Louis (28 tháng 8) và Louise (15 tháng 3) do các tiếng hlod là vinh 
quang và vig là chiến đấu ghép lại mà ra. 

▪ Robert (30 tháng 4) do các tiếng hlod là vinh quang và berht là nổi tiếng, 
sáng chói ghép lại mà ra. 

▪  
B. Tên của người Tây phương gốc Âu Châu khác, đặc biệt là người Hoa 

Kỳ. 
1. Tên của người Tây phương gốc Âu Châu khác ngoài Hoa Kỳ. 
Về mặt số lượng và nguồn gốc các tên được dùng để đặt cho người, tình trạng 

các dân tộc Tây phương gốc Âu Châu ngoài Hoa Kỳ cũng không khác tình trạng 
Pháp bao nhiêu. Nhiều tên thông dụng ở Pháp đã được các dân tộc ấy dùng với một 
vài thay đổi trong phát âm và trong tự dạng. 

Ngoài ra, cũng như ở Pháp, một tên gốc lại còn có thể làm phát sanh nhiều tên 
phụ thuộc. Ta có thể lấy làm thí dụ các tên sau đây: 

▪ Tên Jacques của Pháp đã trở thành Jaime hay Jayme ở Tây Ban 
Nha; Jack, Jame hay James ở Bỉ và Anh, Jacobi ở 
Ðức, Giaccobi hay Giacomo ở Ý. 



- 54 - 

 

▪ Tên Jean của Pháp đã trở thành Gioan, Giannetti, Giovanni ở Ý, Jans ở 
Hòa Lan, Johanne, Hans hay Hanns ở Ðức, John ở Anh. 

▪  
2. Tên của người Hoa Kỳ. 
Tên của người Hoa Kỳ so với tên của người Tây phương gốc Âu Châu nói chung 

có nhiều đặc điểm đáng lưu ý. Trong việc nghiên cứu về các tên này, chúng tôi đã 
dựa vào quyển The book of names của giáo sư J. N. Hook. 

 
a. Nguồn gốc các tên được dùng ở Hoa Kỳ. 
Hoa Kỳ đã thâu nhận người của tất cả các dân tộc Âu Châu. Ngoài ra, tại Hoa Kỳ 

còn có người thổ dân da đỏ đã định cư tại đó trước khi người Âu Châu đến ở Mỹ 
Châu, rồi sau này lại còn có những người thuộc các dân tộc khác ngoài Âu Châu 
nhập cư. Vậy, nguồn gốc chủng tộc của người Hoa Kỳ rất phức tạp. 

Mặt khác, chánh quyền Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn để cho mọi người tự do 
chọn tên để dùng hay để đặt cho con cháu. Phần lớn người của mỗi chủng tộc 
thường giữ lề lối đặt tên của mình nên tên thông dụng ở Hoa Kỳ có nhiều nguồn gốc 
khác nhau hơn bất cứ ở nước nào khác trên thế giới. 

 

b. Số lượng các tên được dùng ở Hoa Kỳ. 
Một số dân tộc Á Châu có người nhập cư Hoa Kỳ như người Ðại Hàn, người Nhựt, 

người Trung Hoa và người Việt Nam chúng ta vốn có thể chọn bất cứ từ ngữ nào 
trong ngôn ngữ thông thường của mình để đặt tên cho con cháu, nên số lượng các 
tên này có thể khá cao. Tuy nhiên, số lượng người Á Châu ở Hoa Kỳ chỉ chiếm 2% 
trong tổng số quốc dân Hoa Kỳ (N. Y. Times: 31- 8- 1985). 

Mặt khác, một số không nhỏ đã chọn những tên thông dụng ở Hoa Kỳ mà tên 
thông dụng này phần lớn lại là tên của người Tây phương gốc Âu. Việc đặt tên của 
những người Tây phương gốc Âu hiện nay được tự do hơn trước, nhưng nói chung, 
các tên gốc thường được họ dùng vẫn tương đối hạn chế. Dầu vậy, số tên gốc này 
cũng cao hơn ở các nước Tây phương gốc Âu khác. 

Giáo sư J. N. Hook đã thành lập hai bản danh sách các tên thông dụng, một cho 
nam giới, một cho phụ nữ ở Hoa Kỳ, mỗi danh sách gồm 250 tên. Ông cho biết rằng 
trong các danh sách này ông không ghi các tên gốc thông dụng nhứt như John, 
William, Jason hay Christophe cho nam giới và Elizabeth, Mary, Jennifer hay Karen 
cho phụ nữ. Vậy tổng số các tên gốc thông dụng ở Hoa Kỳ đã trên 500. 

Cũng như ở các nước Tây phương gốc Âu Châu khác, một số các tên gốc thông 
dụng ở Hoa Kỳ đã có nhiều biến thể, và vì Hoa kỳ thâu nhận người của tất cả các 
dân tộc Tây phương gốc Âu Châu khác nên số biến thể chung cho một tên gốc gồm 
các biến thể của tên ấy ở nhiều nước Tây phương gốc Âu, thành ra tổng số rất cao. 

Một tài liệu của Sở di trú Hoa Kỳ cho biết rằng tên John, tương ứng với tên Jean 
của Pháp, có đến khoảng 125 biến thể phát xuất từ 18 ngôn ngữ khác nhau. Trong 
số các biến thể này có những tên tương đối kỳ lạ như Zane, Janko hay Janicko, 
Janeczek hay Jankielek, Joannix, Giannes, Juhani, Hannu, Ansis, Ivashka và 
Ivasenko, Vanechka và Vanyushko, Jovan, Jochanan và Juanitocho. Ðược biết nhiều 
hơn là các tên Evan, Jan, Johann hay Johannes, Jean, Hans, Janos, Giovanni, Jonas, 
Juan, Vanya và Ivan. 

Ngoài ra, các tên gốc Alexander, Andrew, Anton, August, Basil, Francis hay Frank, 
Georges, Gregory, Jacob, Joseph, Michael, Paul, Peter, Stephen, Walter và William, 
mỗi cái có độ từ 90 đến 100 biến thể. 
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Về phía phụ nữ thì tên Mary hay Maria có trên 200 biến thể. Có số biến thể gần 
bằng như vậy là các tên Ann và Anna. Các tên Anastasia, Barbara, Catherine hay 
Katherine, Dorothy, Eleanor hay Ellen và Helen, Elizabeth, Irene, Jane hay Joan hay 
Jeanne (tương ứng với John phía nam giới), Josephine, Lilian, Margaret, Rosa hay 
Rose, Sophia, Stephanie và Therese, mỗi cái đều có trên 60 biến thể khác nhau. 

Với thực thể nêu ra trên đây, tổng số các tên lưu hành ở Hoa Kỳ phải có nhiều 
ngàn và có thể lên đến số muôn. 

 
c. Ý nghĩa các tên được dùng ở Hoa Kỳ. 
Cũng như ở Pháp, một số các tên được dùng ở Hoa Kỳ có một ý nghĩa trong ngôn 

ngữ thông thường, đại đa số không có ý nghĩa thông thường nhưng có ý nghĩa trong 
ngôn ngữ gốc của nó. 

1/ Tên có ý nghĩa trong ngôn ngữ thông thường. 
Vì được tự do đặt tên nên một số người Hoa Kỳ đã lấy các từ ngữ trong ngôn ngữ 

thông thường để làm tên cho con cháu. Bởi đó, ta có thể gặp những tên như Charon 
là ?, Diamond là Kim cương, Honey là mật ong, Pheasant là ?, Summer là Mùa hè. 
Một vài tên hơi kỳ lạ như Candy là Kẹo, Acid là Chua cũng đã được dùng. 

2/ Tên không có ý nghĩa trong ngôn ngữ thông thường nhưng có ý nghĩa trong 
ngôn ngữ gốc của nó. 

Ðại đa số các tên được dùng ở Hoa Kỳ không có ý nghĩa trong tiếng Anh thường 
dùng, nhưng có ý nghĩa trong ngôn ngữ gốc của nó. Vì số ngôn ngữ này có quá 
nhiều nên ở đây chúng ta chỉ nêu một vài thí dụ. 

▪ Tên gốc Do Thái có Livana nghĩa là Mặt trăng hay Màu trắng dùng cho 
phụ nữ và Raphael nghĩa là Trời chữa lành bịnh dùng cho nam giới. 

▪ Tên gốc La Tinh có Melina là Ngọt như mật dùng cho phụ nữ và Alban là 
Trắng hay Ánh sáng lúc bình minh dùng cho nam giới. 

▪ Tên gốc Hy Lạp có Irena là Hòa bình dùng cho phụ nữ và Zale là Thế lực 
của biển dùng cho nam giới. 

▪ Tên gốc ? có Kalila là Thành nhơn dùng cho phụ nữ và Hanan là Ðẹp trai 
dùng cho nam giới. 

▪ Tên gốc Ấn độ có Chandra là Mặt trăng dùng cho phụ nữ. 
Một số tên phát xuất từ những ngôn ngữ khác nhau nhưng có một ý nghĩa như 

nhau. Ta có thể kể: 
▪ Tên Nigel dùng cho nam giới và có nghĩa là “đen, sậm” phát xuất từ hai 

ngôn ngữ La Tinh và Hy Lạp. 
▪ Tên Ardinon dùng cho nam giới và có nghĩa là “nhiệt thành hơn” phát xuất 

từ cả hai ngôn ngữ La Tnh và Nhựt Nhĩ Man. 
▪ Tên Amata dùng cho phụ nữ và có nghĩa là “tình nhơn” phát xuất từ cả 

hai ngôn ngữ La Tinh và Tây Ban Nha. 
▪ Tên Ramona dùng cho phụ nữ và có nghĩa là “người bảo trợ” phát xuất từ 

cả hai ngôn ngữ Tây Ban Nha và Nhựt Nhĩ Man. 
▪ Tên Orlando dùng cho nam giới và có nghĩa là “người của đất trứ 

danh” phát xuất từ cả hai ngôn ngữ Ý và Tây Ban Nha. 
▪ Tên Wanda dùng cho phụ nữ và có nghĩa là ? phát xuất từ cả hai ngôn 

ngữ Nhựt Nhĩ Man và Tư Lạp Phu. 
▪ Tên ? dùng cho nam giới và có nghĩa là “anh hùng” phát xuất từ cả hai 

ngôn ngữ Bắc Âu và Tư Lạp Phu. 
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▪ Ðặc biệt tên Alicia dùng cho phụ nữ và có nghĩa là “sự thật” phát xuất từ 
nhiều ngôn ngữ khác nhau: Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Ðiển và Hawai. 

Ngoài ra, lại có một số tên dùng cho phụ nữ có những nguồn gốc và ý nghĩa khác 
nhau. 

▪ Tên Adora theo ngôn ngữ La Tinh thì có nghĩa là “được tôn thờ” nhưng 
theo ngôn ngữ Hy Lạp lại có nghĩa là “tặng phẩm”. 

▪ Tên Alameda theo ngôn ngữ thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ thì có nghĩa là “vườn 
trồng cây bông vải” còn theo ngôn ngữ Tây Ban Nha lại có nghĩa là “diễn 
hành” hay “du hành”. 

▪ Tên Alana theo ngôn ngữ người Celt thì có nghĩa là “nhịp nhàng” còn theo 
ngôn ngữ người Hawai thì có nghĩa là “nhẹ nhàng”. 

▪ Tên Amber theo ngôn ngữ người Á Rập thì có nghĩa là “vật quí để trang 
sức” còn theo ngôn ngữ Gaelic thì có nghĩa là ?. 

▪ Tên Esmeralda theo ngôn ngữ La Tinh thì có nghĩa là ? còn theo ngôn ngữ 
Tây Ban Nha lại có nghĩa là ngọc emerald. 

▪ Tên Ilona ? theo ngôn ngữ Hy Lạp thì có nghĩa là “sáng” còn theo ngôn 
ngữ Hung thì có nghĩa là “đẹp”. 

▪ Tên Milicent theo ngôn ngữ Nga thì có nghĩa là “hy vọng” còn theo ngôn 
ngữ Hy Lạp lại có nghĩa là “khả ái”. 

Ðặc biệt có hai tên Lila và Mona mang ba ý nghĩa khác nhau tùy theo ngôn ngữ 
gốc: 

▪ Lila theo ngôn ngữ Ấn Ðộ là “sự vô thường của số phận”, theo ngôn ngữ 
Ba Tư là hoa lilac (theo tiếng Anh) hay lilas (theo tiếng Pháp), một thứ 
hoa nhỏ màu trắng hay màu tím mọc thành chùm, còn theo ngôn ngữ Ba 
Lan là một biến thể của tên Leopoldine là “kẻ bảo vệ nhơn dân”. 

▪ Tên Mona theo ngôn ngữ La Tinh là “cô đơn”, theo ngôn ngữ Nhựt Nhĩ 
Man là “xa cách” còn theo ngôn ngữ người thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ lại có 
nghĩa là “thâu nhặt hạt giống”. 

▪  
III. Họ của người Tây phương gốc Âu. 

Họ của tất cả những người Tây phương gốc Âu có những tánh cách như nhau, 
nhưng Hoa kỳ lại có một số đặc điểm đáng lưu ý. Do đó, chúng tôi sẽ trình bày 
trước hết về họ của người Tây phương gốc Âu nói chung và sau đó, sẽ đề cập riêng 
đến họ của người Hoa kỳ. 

Trong phần trình bày về họ của người Tây phương gốc Âu nói chung, chúng tôi 
sẽ đặt trọng tâm vào người Pháp vì hiện nay đã có những tài liệu cần thiết về vấn 
đề này. 

 
A. Họ của người Tây phương gốc Âu nói chung. 
1. Số lượng các họ lưu hành ở các nước Tây phương gốc Âu nói chung. 
So với số tên, số họ lưu hành ở các nước Tây phương gốc Âu nói chung rất cao. 

Tuy nhiên, ở phần lớn các nước này chưa có những cuộc nghiên cứu sâu rộng để 
biết số lượng họ ở mỗi nước một cách chính xác. 

Riêng ở Pháp thì giáo sư Albert Dauzat cho biết rằng cứ theo một loạt công trình 
thăm dò do một sinh viên của ông thực hiện thì chỉ trong vùng nói tiếng Roman tức 
là nói tiếng Pháp chánh gốc đã có khoảng 80.000 họ. Nếu kể thêm các vùng Basque, 
Flandre, Alsace, Lorraine thì tổng số họ ở Pháp có thể lên đến gấp đôi số này. 



- 57 - 

 

Các nước Tây phương gốc Âu khác có lẽ cũng có một số lượng họ tương ứng với 
tổng số dân của họ so với nước Pháp. 

 

2. Ý nghĩa và nguồn gốc các họ lưu hành ở các nước Tây phương gốc Âu. 
Cũng như tên của người thuộc các dân tộc Tây phương gốc Âu nói chung, họ của 

những người này có thể có ý nghĩa trong ngôn ngữ thông thường và viết ra y như 
những từ ngữ trong ngôn ngữ thông thường. Nhưng đây là trường hợp của một số 
nhỏ. 

Phần lớn các họ lưu hành ở các nước Tây phương gốc Âu nói chung bắt nguồn từ 
những thổ ngữ cổ, hay từ một ngôn ngữ ngoại quốc nên không có ý nghĩa trong 
ngôn ngữ thông thường hiện tại, mặc dầu vẫn có một ý nghĩa nguyên thủy mà các 
học giả ngày nay đã tìm ra được gần hết. 

Xét về mặt nguồn gốc, họ của người thuộc các dân tộc Tây phương gốc Âu có thể 
phân ra làm nhiều loại khác nhau. 

 

a. Các họ cổ phần lớn là của các nhà quí tộc. 
Một số ít họ đang được lưu hành là họ rất cổ và thường là của các nhà quí tộc. 

Trong số này ta có thể phân biệt hai loại: 
1/ Một vài họ vốn bắt nguồn từ tên bộ lạc, có khi là tên một vật tổ. 
Ta có thể kể làm thí dụ họ của ông Yves-Léo van Onsem là Tổng thơ ký và Ủy 

viên thường vụ của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do. Van Onsem theo 
nghĩa cổ của thổ ngữ vùng Flandre là “thuộc bộ lạc thờ con chó làm vật tổ”. 

2/ Một số họ quí tộc khác bắt nguồn từ tên nước hay tên lãnh địa. 
Thời phong kiến, các người thuộc dòng hoàng tộc hay gia tộc quí phái làm chủ 

một nước hay một lãnh địa đã lấy tên nước hay tên lãnh địa này làm họ. 
Trước khi làm vua nước Pháp, vua Henri IV đã là vua nước Navarre nên được gọi 

là Henri de Navarre. 
Trước khi chinh phục nước Anh vua Guillaume là công tước xứ Normandie nên 

được gọi là Guillaume de Normandie. 
Nhà quí tộc đã tuân lịnh vua Louis thứ 16 ra lịnh cho Quốc hội Pháp thời Cách 

mạng Pháp giải tán nhưng không được các đại biểu nhơn dân nghe theo là Hầu tước 
Dreux-Brézé, làm chủ lãnh địa Dreux trong tỉnh Eure et Loir và lãnh địa Brézé trong 
tỉnh Maine et Loire hiện nay. 

Ðến nay, một số họ quí tộc như vậy vẫn còn được dùng. Tổng thống Tây Ðức 
hiện nay là Freiherr von Weizsacken, tức là Nam tước đất Weizsacken. 

 

b. Họ người thường dân bắt đầu được dùng từ thế kỷ thứ 12, 13. 
Phần lớn các họ lưu hành ở các nước Tây phương, đặc biệt là ở Pháp, đã được 

đặt và dùng cho người thường dân từ thế kỷ thứ 12, 13 trở đi. 
1/ Các phương pháp chánh được dùng để đặt cho người thường dân. 
Như chúng tôi đã trình bày trước đây, sau khi Ðế quốc La Mã sụp đổ, người 

thường dân ở các nước Tây phương gốc Âu chỉ có tên chớ không có họ. Tên được 
dùng ở các nước này thường lại phải là tên các vị Thánh hay các vị tử đạo nên tổng 
số rất ít. Kết quả là trong một cộng đồng có nhiều người cùng mang một tên và 
người trong cộng đồng có nhu cầu phải phân biệt những người đó. Ðể thỏa mãn 
nhu cầu này, họ thường phải thêm một biệt hiệu vào tên người được nói đến và biệt 
hiệu này về sau trở thành họ của người. 
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Nói chung, phép đặt biệt hiệu của người Tây phương gốc Âu dựa vào bốn yếu tố 
chánh: 

▪ Ðịa điểm cư trú hay nguồn gốc chủng tộc, 
▪ Nghề nghiệp hay chức vụ, 
▪ Tên rửa tội của người hay của một thân nhơn và 
▪ Ðặc điểm tốt hay xấu của người về mặt thể chất hay tinh thần. 

Các họ của người thường dân lưu hành ở các nước Tây phương gốc Âu từ thế kỷ 
thứ 12, 13 phần lớn có sự liên hệ với bốn yếu tố này. 

a/ Họ liên hệ đến địa điểm cư trú hay nguồn gốc chủng tộc của người. 
Về mặt này, thông thường nhứt là các họ phát xuất từ những biệt hiệu chỉ vị trí 

nơi cư trú của người trong xã hay trong thị xã. Ta có thể kể làm thí dụ: 
▪ Các họ Bois, Dubois, Desbois, Bosc, Bosq, Delbosq, Dubosc, Delbos, 

Dubos, Bost, Dubost, Wood’, Wald ở Pháp, Bỉ, Ðức, Anh hàm ý “rừng” hay 
“bìa rừng”. 

▪ Các họ Mont, Demont, Dumont, Desmons, Des?mont, Desmonts ở Pháp, 
Bergh, Van den Bergh, Berg, Vandeberg ở Ðức, Bỉ, Hòa Lan hàm ý “núi” 
hay “ở gần núi”. 

▪ Họ Dumas của nhà văn hào Pháp Alexandre Dumas (?) và các biến thể 
của nó là Delmas, Dumat, Dumay, Dumaz, Dume, Dumée, Dumeix, 
Dumes, Dumet và Dumetz phát xuất từ từ ngữ miền nam nước Pháp 
“mas” do tiếng La Tinh mansus mà ra và có nghĩa là “cái nhà cô lập ở 
thôn quê”. 

Ngoài ra, còn có những họ của người thường dân phát xuất từ tên một địa danh. 
Ta có thể kể làm thí dụ: 

▪ Họ Bordeaux của nhà văn sĩ Henri Bordeaux là tên một thị xã lớn ở tây 
nam nước Pháp. 

▪ Họ Chirac của một cựu Thủ tướng Pháp là tên của một số địa phương 
trong các tỉnh Charente, Correge, Lozere hiện tại. 

▪ Họ Navarre của viên tướng Tổng tư lịnh quân lực viễn chinh Pháp ở Ðông 
Dương năm 1954 là tên của một xứ trước đây là một nước ở vùng tây 
nam nước Pháp hiện nay. 

Ta có thể nhận thấy rằng ở Pháp các họ bắt đầu bằng chữ Saint (ông Thánh) hay 
Sainte (bà Thánh) hầu hết là tên các địa phương. Trong số này, một số ít là tên các 
lãnh địa và dùng làm họ cho các nhà quí tộc, như de Saint Agnan, de Saint Gilles, de 
Saint Aulaire ?,… còn phần lớn là họ của người thường dân. 

Họ liên hệ đến địa điểm cư trú của người có thể chỉ một phương hướng tổng 
quát. Ta có thể kể làm thí dụ: 

▪ Họ Nordmann và Nordman phổ biến ở xứ Alsace, Lorraine ở Pháp có nghĩa 
là “người phương bắc”. 

▪ Họ West là “phương tây” và Westlynck là “người phương tây” phổ biến ở 
các nước Pháp, Bỉ, Anh và Ðức. 

Sau hết, có một số họ phát xuất từ tên người dân một nước hay một địa phương. 
Ta có thể kể làm thí dụ: 

▪ Họ Allemand hay Lallemand và các biến thể của nó Lallemant, Lallement 
có nghĩa là người Ðức. 

▪ Họ Danois hay Danay có nghĩa là người Ðan Mạch. 
▪ Họ Espagnol hay Lespagnol và các biến thể của nó Lepagneux, Lepagnol, 

Lespagnon có nghĩa là người “Tây Ban Nha”. 
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▪ Họ Langlais và các biến thể Lenglais, Lengh, Lenglet có nghĩa là “người 
Anh”. 

Các họ trên đây là những họ lưu hành ở Pháp. 
Ở Anh thì có họ French (họ của viên tướng chỉ huy quân lực Anh ở Pháp thời thế 

chiến thứ nhứt) có nghĩa là người Pháp. Về họ phát xuất từ tên người một địa 
phương, ta có thể kể làm thí dụ: 

▪ Họ Lebreton chỉ người gốc xứ Bretagne của Pháp. 
▪ Họ Lecossais và các biến thể Lescot, Lescaut, Lecot chỉ người xứ Ecosse 

của nước Anh. 
b/ Họ liên hệ đến nghề nghiệp hay chức vụ của người. 
Một số họ của người Tây phương gốc Âu phát xuất từ những tên nghề nghiệp 

hiện nay vẫn còn giữ được ý nghĩa trong ngôn ngữ thông thường. 
▪ Ở Pháp có họ Charpentier và Le Charpentier với các biến thể của nó là 

Carpentier, Carpentié, Carpent? (họ của viên tướng đã làm Tổng tư lịnh 
lực lượng viễn chinh Pháp ở Ðông Dương năm, Le Carpentier). 

▪ Ở Anh có họ Carpenter và ở vùng Alsace-lorraine thuộc Pháp và 
▪ Ở Ðức có họ Zimmerman (họ của ông Tổng trưởng Nội vụ Ðức hiện nay). 

Các họ trên đây đều phát xuất từ danh từ chỉ “người thợ làm sườn nhà”. 
▪ Ở Pháp có họ Charretier với các biến thể của nó là Cartier (họ của nhà ký 

giả nổi tiếng Raymond Cartier trước đây viết cho tuần báo Paris-Match), 
Carretier, Carreton, Carton, Charreton, Chartier, Charton. 

▪ Ở Anh và Hoa Kỳ có họ Carter (họ của vị Tổng thống Hoa Kỳ từ năm 1976 
đến năm 1980). 

Các họ trên đây đều phát xuất từ một danh từ chỉ “người đánh xe”. 
Ngoài ra, lại có những họ phát xuất từ các tên nghề nghiệp, nhưng các tên này 

vốn là thổ ngữ của một địa phương hay là tiếng cổ nên không còn được hiểu theo 
nghĩa thông thường nữa. Ta có thể kể làm thí dụ các họ sau đây của người Pháp: 

▪ Họ Fournier, Lefournier và Panetier và các biến thể của nó là Fourneret, 
Fournegnon, Fournié, Pannetier, Pannetros phát xuất từ một danh từ cổ 
chỉ “người thợ làm bánh mì”. 

▪ Họ Corbisier hay Corbusier hay Le Corbusier (họ của một kiến trúc sư nổi 
tiếng sau thế chiến thứ nhì) phát xuất từ một danh từ trong thổ ngữ miền 
bắc nước Pháp chỉ “người bán giỏ”. 

▪ Họ Mittier phát xuất từ một danh từ cổ dùng để chỉ một “dụng cụ đo 
lường mễ cốc” và sau đó chỉ “người đặc trách đo lường mễ cốc”. Họ của 
đương kim Tổng thống Pháp Mitterand là một biến thể của họ này. 

Một số họ khác phát xuất từ tên chức vụ. Ta có thể kể làm thí dụ: 
▪ Họ Chambellan và các biến thể của nó là Camberlin, Cambreleng, 

Chamberland, Chamberlant, Chamberlin, Chambrelend lưu hành ở Pháp 
vốn chỉ một viên “quan hầu cận vua”; ở Bỉ, họ Chambellan này trở thành 
Camerlynck; ở Ðức nó thành Kammerling; và ở Anh nó thành Chamberlain 
(họ của viên Thủ tướng đã ký Hiệp ước Munich năm 1939). 

▪ Họ Maire ở Pháp có nghĩa là một “viên chức của thị xã” và cho ra thêm 
các biến thể Maireau, Mairel, Mairesse, Mairot, Meyre. 

▪ Họ Mage theo từ ngữ cổ của Pháp cũng có nghĩa là “người ? trên hay 
thẩm phán” và chỉ một viên chức thường làm việc ở thị xã. Nó cho thêm 
các biến thể Magel, Maget, Major, Majour, Mayou, Mayoux ở Pháp; 
Mayeun, Mayeux, Mayon, Mayond, Mayoux ở Bỉ; và Maya ở Tây Ban Nha. 
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▪ Họ Payeur với các biến thể Payer, Payet, Payon, Payot có nghĩa là “người 
thủ quỹ có nhiệm vụ chi tiền”. 

Xã hội quân chủ Pháp trước đây có rất nhiều thứ thuế và tên dùng để chỉ các viên 
chức có nhiệm vụ thâu thuế về sau đã trở thành họ. Sau đây là một vài thí dụ đáng 
lưu ý nhứt: 

▪ Các họ Collecter, Dacier, Levadoux ? và Recipon phát xuất từ những tên 
dùng để chỉ các “viên chức thâu thuế nói chung”. 

▪ Họ Dimier phát xuất từ tên dùng để chỉ viên chức thâu thuế 1/10 lợi tức 
mà người Pháp thời xưa phải nộp cho Giáo hội Công giáo. 

▪ Các họ Dutordoir và Divinage phát xuất từ các tên chỉ viên chức thâu thuế 
người dùng máy ép của vị lãnh chúa để ép trái nho ra nước mà nấu rượu. 

▪ Họ Halbique phát xuất từ tên dùng để chỉ viên chức thâu thuế tôm cá biển 
mà ngư phủ đánh lên được. 

▪ Họ Requet hay Reiquet phát xuất từ tên dùng để chỉ viên chức thâu thuế 
trả bằng mễ cốc ở xứ Normandie. 

▪ Họ Zoller phát xuất từ tên dùng để chỉ viên chức quan thuế ở xứ Alsace-
Lorraine. 

c/ Họ liên hệ đến tên rửa tội. 
Một số tên rửa tội của người đã trở thành ra họ vì hai lý do. 
Trước hết có những người có một vị thế quan trọng trong một cộng đồng nên khi 

nói đến tên là mọi người đều biết và tên này đã được dùng để gọi luôn con cháu 
người ấy. 

Ngoài ra, tên của người cha có thể được dùng làm biệt hiệu cho người con để 
phân biệt người con này với người khác cùng chung một tên rửa tội. Như trong một 
cộng đồng có ba ông Paul và người ta đã gọi họ là ông Paul con ông Jacques, ông 
Paul con ông Jean và ông Paul con ông Richard. Lúc đặt họ cho người thường dân 
các biệt hiệu “con ông Jacques”, “con ông Jean” và “con ông Richard” đã trở thành 
ra họ. 

Ta có thể kể làm thí dụ các họ sau đây phát xuất từ các tên rửa tội của người Tây 
phương gốc Âu: 

▪ Tên Clément đã trở thành một họ rất thông dụng và còn cho ra hàng chục 
biến thể cũng dùng làm họ như Clémence, Clémentel, Clémentin, …. Họ 
của vị Thủ tướng Pháp nổi danh thời thế chiến thứ nhứt là Clémenceau 
vốn do tên Clément mà ra. 

▪ Tên Jacques cũng trở thành một họ thông dụng và cho ra khoảng 70 biến 
thể dùng làm họ như Jacquard, Jacquemart, Cotin, Cotot, Queneau, 
Quenel, … Họ của văn hào Pháp Edgard Quinet vốn do tên Jacques mà ra. 
Ở Anh, các tên Jack, James thông với tên Jacques của Pháp cũng cho ra 
nhiều biến thể đặc biệt là Jamesson (con ông James) và Jackson (con ông 
Jack). 

▪ Tên Jean, một tên trở thành một họ thông dụng khác đã cho ra khoảng 40 
biến thể như Jeannot, Jeannemy, … và Dejean (nghĩa là con ông Jean). Ở 
các nước Anh, Ðức, Hòa Lan, các tên thông với tên Jean của Pháp cũng 
cho ra nhiều biến thể đặc biệt là Johnson, Johanson, Jansens, Jansen, 
Jaussen, Jones, Evans (đều có nghĩa là con ông John, Johan hay Jans). 

▪ Tên Richard cũng là một tên trở thành một họ thông dụng và hàng chục 
biến thể như Cardet, Chardin, Chardot, Ricardet, Ricardin, Richareau, 
Richardin. Họ của hai doanh nhơn nổi tiếng ở Pháp, một là Ricard chuyên 
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nấu và bán rượu nấu với hoa hồi, hai là Cardin chuyên bán các hóa phẩm 
trang sức chánh do tên Richard mà ra. Ở Anh, Richard cũng trở thành ra 
họ với một số biến thể như Richards, Richardson có nghĩa là “con ông 
Richard”. 

d/ Họ liên hệ đến một đặc điểm tốt hay xấu của người về mặt thể chất hay tinh 
thần. 

Một số họ bình dân khác phát xuất từ một biệt hiệu mô tả đặc điểm tốt hay xấu 
của người về mặt thể chất hay tinh thần. 

Về dóc dáng người, ta có thể kể làm thí dụ: 
▪ Các họ Grand và Legrand với các biến thể của nó như Grandi, Grandet lưu 

hành ở Pháp và các họ Long của Anh, Lang của Ðức đều phát xuất từ 
những tĩnh từ có nghĩa là “cao lớn”. 

▪ Các họ Gros và Legros cùng các biến thể của nó như Grosso, Grousson, 
Groussu lưu hành ở Pháp và họ Gross của Ðức, họ của thể tháo gia 
Michael Gross, vô địch thế giới về bơi lội năm 1984 đều phát xuất từ 
những tĩnh từ có nghĩa là “to béo”. 

Về màu da hay màu tóc của người, ta có thể kể: 
▪ Các họ Blanc, Blanche và Leblanc, Lablanche với các biến thể của nó như 

Blanchet, Blanchon lưu hành ở Pháp và các họ Bianchi của Ý, White của 
Anh, Weiss của Ðức đều phát xuất từ một tĩnh từ có nghĩa là “màu trắng”. 

▪ Các họ Brun, Brune, Lebrun (họ của vị Tổng thống cuối cùng của đệ tam 
cộng hòa Pháp Albert Lebrun 1932-1940) cùng các biến thể của nó như 
Bruneau, Brunel lưu hành ở Pháp và họ Brown và Lloyd của Anh, họ Braun 
ở Ðức đều phát xuất từ một tĩnh từ có nghĩa là “màu nâu”. 

▪ Họ Jaune và các biến thể của nó như Jauneau, Jaunel lưu hành ở Pháp 
phát xuất từ một tĩnh từ có nghĩa là “màu vàng”. 

Về một đặc điểm trong châu thân, ta có thể kể làm thí dụ: 
▪ Họ Poincaré của ông Raymond Poincaré, một chánh khách Pháp đã làm 

Tổng thống từ năm 1913 đến năm 1920 hàm ý “người có nắm tay vuông”. 
▪ Họ Gambetta của ông Léon Gambetta, một chánh khách Pháp nổi tiếng 

thời sơ khai của Ðệ tam Cộng hòa hàm ý “người chơn nhỏ”. 
Về một tật thể chất, ta có thể kể làm thí dụ: 

▪ Họ Bègue và Lebègue và các biến thể của nó như Begard, Begon, … Hàm 
ý “người cà lâm”. 

▪ Họ Bosse và các biến thể của nó như Bossu, Bossuet,… hàm ý “người lưng 
gù”. 

Về tánh tình hay khả năng tinh thần của người, ta có thể kể làm thí dụ: 
▪ Các họ Bon, Bonne, Lebon, Labonne hàm ý “người tốt bụng”. 
▪ Các họ Cointe, Lecointe và các biến thể của nó như Cointre, Cointreau (họ 

của một nhà sản xuất rượu mạnh nổi tiếng ở Pháp) hàm ý “người xinh đẹp 
và khôn ngoan”. 

▪ Họ (Legorec hay Le Govrec theo ngô ngữ xứ Bretagne ở Pháp hàm ý 
“người chậm chạp”. 

Ngoài ra, còn có những biệt hiệu hàm ý chỉ trích hay chế nhạo nhưng cũng được 
dùng làm họ cho con cháu người bị chỉ trích hay chế nhạo đó. Trong loại biệt hiệu 
này, đặc biệt là các biệt hiệu liên hệ đến người hà tiện và người có vợ ngoại tình. 

Về trường hợp trên, ta có thể kể làm thí dụ: 
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▪ Họ Crochu phát xuất từ một tĩnh từ có nghĩa là “người có ngón tay cong 
như những cái móc” và hàm ý “moi móc hết tiền của người khác”. 

▪ Họ Prentout phát xuất từ một tiếng ở xứ Normandie có nghĩa là “tóm thâu 
hết mọi vật”. 

▪ Họ Pelabon hàm ý “bóc lột kỹ”, còn họ Pellevillain thì hàm ý “bóc lột người 
nghèo”, trong khi các họ Pelcat, Pelcer và Pelloie chỉ việc “lột da mèo, da 
nai và da ngỗng” là các thứ da rẻ tiền. 

▪ Các họ Relocquin và Ecachemaille hàm ý “bóc lột vơ vét đến những đồng 
tiền nhỏ vụn vặt”. 

Về trường hợp thứ nhì, ta có thể kể làm thí dụ: 
▪ Họ Corne phát xuất từ một tiếng có nghĩa là “người có vợ ngoại tình”. 
▪ Các họ Corne, Lacorne, Cornu, Lecornu với các biến thể của nó như 

Cornard, Cornaud, Cornut, … phát xuất từ những tiếng có nghĩa là “sừng” 
và “bị mọc sừng”. 

▪ Các họ Troché, Trochu và các biến thể của nó là Trochard, Trochet, 
Trochon phát xuất từ một thổ ngữ vùng Vosges của Pháp có nghĩa là 
“sừng nai” và dùng để chỉ “người bị mọc sừng”. 

2/ Một số phương pháp khác được dùng để đặt họ cho người thường dân. 
Ngoài các họ được đặt theo các phương pháp thông thường kể trên đây, ở các 

nước Tây phương gốc Âu nói chung còn có một số họ khác có tánh cách đặc biệt 
hơn được dùng để đặt cho người thường dân. 

a/ Họ có những ý nghĩa đặc biệt. 
Trong số các họ của người Tây phương gốc Âu nói chung, có những họ mang một 

ý nghĩa đặc biệt. Ta có thể kể làm thí dụ: 
▪ Họ Aron của nhà học giả kiêm ký giả Pháp nổi tiếng Raymond Aron phát 

xuất từ một tiếng Do Thái cổ có nghĩa là arche d’alliana; họ này cũng 
được viết là Aaron. 

▪ Họ Blum của nhà lãnh tụ đảng Xã hội Pháp Léon Blum đã từng làm Thủ 
tướng Pháp trong nhiều năm vốn phát xuất từ một tiếng vùng Alsace-
Lorraine và có nghĩa là “các hoa”. Họ này đã cho ra nhiều họ khác ở các 
nước Âu châu như Blumenfield là cánh đồng hoa, Blumenthal là thung 
lũng hoa, Blumenstein là tảng đá có hoa và Blumenkranz là trăng hoa. 

▪ Họ Flaubert của văn hào Pháp Gustave Flaubert phát xuất từ các tiếng 
Nhựt Nhĩ Man hlod có nghĩa là “vinh quang” và berht có nghĩa là “sáng 
chói, nổi tiếng”. 

▪ Họ Pasquier của viên chức Pháp làm Toàn quyền Ðông Dương từ năm 
phát xuất từ một thổ ngữ miền nam nước Pháp và có nghĩa là “đồng cỏ”. 
Họ này cho ra nhiều biến thể như Dupasquier, Dupasqua, Paquereau, 
Pascarel, Pasquerault, Pasquereau. 

▪ Họ Rothschild của một gia đình tài phiệt có chi nhánh ở nhiều nước Âu 
châu và Mỹ châu phát xuất từ một tiếng thổ ngữ trong vùng Alsace-
Lorraine có nghĩa là “cái thuẫn hay cái écu màu đỏ”. Họ này sở dĩ có là vì 
vị sơ tổ của nó là một người làm nghề đổi tiền và cho vay đã mở một cửa 
hàng làm trụ sở cho dịch vụ mình và cửa hàng này có mang một cái thuẫn 
màu đỏ làm bảng hiệu. 

b/ Họ phát xuất từ tên cầm thú. 
Việc ông sơ tổ họ Rothschild dùng cái thuẫn màu đỏ làm bảng hiệu cho thấy rằng 

thời trước ở Âu châu số người biết chữ rất ít và các doanh nhơn phải dùng một hình 
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vẽ để làm bảng hiệu cho cửa hàng mình. Một số người đã dùng hình cầm thú làm 
bảng hiệu nên một số tên cầm thú đã trở thành họ. 

Ngoài ra, lại còn trường hợp những người bị kẻ khác dùng một tên cầm thú để 
đặt biệt hiệu cho, vì những người ấy có những tánh tình hay đức tốt, tật xấu mà 
thiên hạ thường gán cho con chim hay con thú dùng làm biệt hiệu, hoặc vì họ 
chuyên môn nuôi các loại thú ấy. Ta có thể kể các họ sau đây phát xuất từ tên cầm 
thú: 

▪ Agace, Pie, Lapie và các biến thể của nó là Agache, Agasse, Ajasse, 
Lagache, Lagasse, Dupielles, Piel, Piellet, Piellard phát xuất từ danh từ chỉ 
con chim pie và có thể dùng để ám chỉ người hay nói. 

▪ Họ Corbeau và các biến thể của nó là Corbau, Corbault, Corbel, Corbin, 
Courbet (họ của viên Ðô đốc Amédée Anatole Prosper Courbet đã đem 
binh Pháp đến đánh Việt Nam năm ? phát xuất từ tên con quạ và có thể 
dùng để ám chỉ người ăn nói rổn rảng. Các họ Corbett và Corbin ở Anh 
cũng có nghĩa là con quạ như họ Corbeau của Pháp. 

▪ Họ Loriot hay Auriol (họ của ông Vincent Auriol làm Tổng thống Pháp với 
các biến thể của nó như Aurion, Auriot, Loriol, Lorieu,… phát xuất từ tên 
chim hoàng oanh và có thể dùng để ám chỉ người có vợ ngoại tình vì chim 
hoàng oanh màu vàng, mà màu này lại là màu của người có vợ ngoại tình 
theo phong tục Tây phương. 

▪ Các họ Cerf và Lecerf với biến thể Cerfon phát xuất từ danh từ chỉ con nai 
và có thể dùng để ám chỉ người có vợ ngoại tình vì con nai có bộ sừng to 
lớn kình càng, tượng trưng cho người bị mọc sừng. Các họ Deer, Hur? hay 
Hurt, Pritchett, Doe, Roe và Roebuck ở Anh, Hersh và Hirsh ở Ðức, Reno ở 
Tây Ban Nha, Sarna ở Ba Lan, Jelinek ở Tiệp Khắc cũng đều có nghĩa là 
con nai như các họ Cerf và Lecerf của Pháp. 

▪ Các họ Boeuf và Leboeuf phát xuất từ danh từ chỉ con bò và có thể dùng 
để ám chỉ người to lớn mạnh mẽ hay người có nuôi nhiều bò. Các họ Bull, 
Bullock, Steer, Steere và Farr ở Anh, Ochs ở Ðức, Bicek ở Ba Lan, 
Buhajecko ở Ukraine cũng đều có nghĩa là con bò như các họ Boeuf và 
Leboeuf của Pháp. 

▪ Các họ Bouc và Lebouc với các biến thể của nó như Bochet, Boquet, 
Bouchet, Bouquet, Bouquieu, … phát xuất từ danh từ chỉ con dê và ám chỉ 
người hoang dâm. 

▪ Họ Cheval với các biến thể Caval, Chavan, Chevan, Queval,… của nó phát 
xuất từ danh từ chỉ con ngựa và ám chỉ người mạnh mẽ hay người làm 
chủ nhiều ngựa. Các họ Steed, Stedman, Stott ở Anh, Chevallo, Cavallo ở 
Ý, Siwek và Konicki ở Ba Lan, Kolybecki ở Ba Lan và Ukraine cũng đều có 
nghĩa là con ngựa như họ Cheval của Pháp. 

▪ Các họ Loup, Leloup, Len, Lelen và các biến thể của nó như Louvel, 
Louvet, Louvetot,… phát xuất từ danh từ chỉ con chó sói và ám chỉ người 
farouche hay rừng rú. Các họ Wolf, Wolff và Wolffe ở Anh và Ðức, các họ 
Wulf và Wulff ở Ðức, họ Lycos ở Hy Lạp, họ Volkow ở Ba Lan, các họ Welk 
và Vek ở Tiệp Khắc, họ Farkos ở Hung, họ Volf ở Lithuania, họ Volkov ở 
Nga, họ Vovcenko ở Ukraine cũng đều có nghĩa là chó sói như các họ 
Loup, Leloup, Len, Lelen của Pháp. 

c/ Họ phát xuất từ tên một giống dân hay tên chức tước nhưng thật sự chỉ là 
những biệt hiệu. 
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Các họ phát xuất từ tên cầm thú cho thấy rằng nguồn gốc của một số họ ở các 
nước Tây phương gốc Âu nhiều khi rất phức tạp. Họ Boeuf hay Leboeuf có thể đã 
được dùng vì ông tổ của họ đó đã làm chủ một cửa hàng có bảng hiệu vẽ hình con 
bò, nhưng cũng có thể đã được người đồng thời đặt cho biệt hiệu là ông Bò vì ông 
to lớn mạnh mẽ hay vì ông có nuôi nhiều bò. 

Về các họ phát xuất từ tên một giống dân cũng thế. Như họ Langlais chẳng hạn, 
nó có thể phát xuất từ chỗ ông tổ họ đó là người gốc Anh đến cư ngụ tại Pháp, 
nhưng cũng có thể vốn là một biệt hiệu người ta đặt cho ông tổ này vì ông tuy là 
người Pháp nhưng lại có dáng dấp và điệu bộ của một người Anh. 

Nhưng trường hợp đáng lưu ý hơn hết là trường hợp các họ phát xuất từ tên các 
chức tước, nhưng thật sự chỉ là những biệt hiệu dùng để nói đến một thành tích của 
người, hoặc thường hơn, dùng để ám chỉ là người mang biệt hiệu có dáng dấp 
phong độ của một nhơn vật có chức tước cao quí. Ta có thể thấy trong loại này: 

▪ Các họ Empereur và Lempereur có nghĩa là hoàng đế, và các họ Roy và 
Leroy có nghĩa là quốc vương, lưu hành ở nước Pháp. Các họ này có thể 
phát xuất từ các cuộc thi bắn cung hàng năm ở các địa phương. Người 
đoạt giải nhứt ở địa phương được mang biệt hiệu là “quốc vương”, và 
riêng ở Dijon (một thị xã ở nước Pháp), người đoạt giải nhứt ba năm liền 
được mang biệt hiệu là “hoàng đế”. Ngoài ra biệt hiệu “quốc vương” hay 
“hoàng đế” còn có thể được dùng để gọi đùa những người có dáng dấp 
oai nghi như một vị hoàng đế hay quốc vương hoặc đã đóng vai hoàng đế 
hay quốc vương trên sân khấu. Ở Anh cũng có họ King và ở Tây Ban Nha 
có họ Rey có nghĩa là quốc vương, ở Ðức có họ Kaisir có nghĩa là hoàng 
đế. Ngoài ra, ở Ðức và ở Pháp, có họ Koenig phát xuất từ một tiếng Ðức 
có nghĩa là quốc vương, đây là họ của viên tướng Pháp Pierre Koenig. 

▪ Các họ Prince và Leprince có nghĩa là hoàng tử, các họ Duc và Leduc có 
nghĩa là công tước, các họ Marquis và Lemarquis có nghĩa là hầu tước, các 
họ Comte và Lecomte có nghĩa là bá tước lưu hành ở Pháp. Các họ trên 
đây phát xuất từ những biệt hiệu dùng để gọi những người có dáng dấp 
của một hoàng tử, một công tước, một hầu tước hay một bá tước hay đã 
đóng các vai trên trên sân khấu. Ở Ðức cũng có họ Herzog có nghĩa là 
công tước và họ của cô Graft, một nữ tranh thủ viên quần vợt quốc tế nổi 
tiếng, có nghĩa là bá tước theo tiếng Ðức. Ở Tây Ban Nha có các họ 
Duque là công tước, Marques là hầu tước, Conde là bá tước. 

▪ Họ Gouverneur mà biến thể là Gouvermane, Gouvernet vốn có nghĩa là 
thống đốc, các họ Admiral và Ladmiral mà biến thể là Admira, Admiran, 
Admirand, Ladmirault, Lanirault vốn có nghĩa là thủy sư đô đốc. Các họ 
này đều phát xuất từ những biệt hiệu đặt cho những người có dáng dấp 
hay phong độ của một thống đốc hay một thủy sư đô đốc hoặc đã đóng 
vai thống đốc hay thủy sư đô đốc trên sân khấu. 

▪ Họ Cardinal mà biến thể là Cardenal, Cardenas, Cardinan, Cardinaux vốn 
có nghĩa là Hồng y Giáo chủ, các họ Evêque, Levêque mà biến thể là 
Evesque, Levecque, Levesque vốn có nghĩa là Giám mục cũng đều phát 
xuất từ những biệt hiệu dùng để chỉ những người có dáng dấp phong độ 
như một hàng giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Công giáo. 

d/ Họ của trẻ con bị bỏ hoang hay con tư sinh không được cha thừa nhận. 
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Ðối với trẻ con bị bỏ hoang hay con tư sinh không được cha thừa nhận nên 
không thể theo họ cha, các viên chức hộ tịch đã tự động đặt họ cho nó. Các họ 
thông dụng về mặt này có thể phát xuất từ: 

▪ Tên của một ngày trong tuần như các họ Montag là ngày thứ hai theo thổ 
ngữ vùng Alsace-Lorraine, Jeudy và biến thể Jeudon của nó là ngày thứ 
năm, Samedi hay Samtag theo thổ ngữ vùng Alsace-Lorraine là ngày thứ 
bảy. 

▪ Tên của một ngày trong tháng như các họ Trois là mồng ba, Cinq là mồng 
năm, Dix là mồng mười, Dix-Neuf là mười chín. 

▪ Tên của một tháng trong năm như các họ Avril, Davril và các biến thể 
Abrial, Abrieu, Abril, Abriou, … của nó là tháng tư, Laoust, Daoust và các 
biến thể Daout, Davoust, Davout của nó là tháng tám. Họ của thống chế 
Pháp nổi tiếng sau thế chiến thứ hai là Juin vốn thuộc loại này, nó có 
nghĩa là tháng sáu. 

e/ Họ bắt đầu với một bà tổ. 
Người Tây phương gốc Âu đã theo chế độ phụ hệ từ lâu nên đại đa số các họ đều 

phát xuất từ tên một ông tổ. Nhưng việc nghiên cứu về nguồn gốc và ý nghĩa các họ 
của Pháp cho thấy rằng một số họ đã bắt đầu với tên một bà tổ. Theo giáo sư Albert 
Dauzat, ta có thể phân biệt ba trường hợp về mặt này. 

▪ Các họ xuất hiện gần đây nhứt và dựa vào một tên tân tạo hay một tên 
không biến hình như Isabelle, Marguerite, Suzanne, … vốn là tên một bà 
mẹ chửa hoang hay một đứa con gái tư sinh không được cha thừa nhận. 
Vào các thế kỷ thứ 17 và 18, các cha sở ở vùng Calvados của Pháp đã 
nhứt luật dùng lối đặt họ này để áp dụng cho các đứa con gái bị bỏ hoang 
hay không được cha thừa nhận. 

▪ Ðối với những họ cổ hơn, nó có thể bắt đầu với một quả phụ sống nhiều 
năm sau khi chồng chết. Trong trường hợp này, người ta có thể dùng tên 
rửa tội của quả phụ đó hay của ông chồng đã chết để làm họ cho gia tộc. 
Họ của thi hào Lamartine (1790-1869) có thể phát xuất từ một bà tổ 
mang tên rửa tội Martine hay là quả phụ của một ông chồng tên Martin. 
Biệt hiệu của một người đàn bà cũng có thể dùng làm họ cho con cháu về 
sau. Họ Larousse của một nhà làm từ điển nổi tiếng có lẽ đã bắt đầu với 
một bà tổ tóc đỏ hung và được người ta gọi đùa là “bà tóc đỏ hung”. 

▪ Giáo sư Albert Dauzat cũng cho biết là ở một vài vùng, đặc biệt là vùng 
Wallonie, tức là vùng nói tiếng Pháp ở nước Bỉ, người ta đã dùng các tên 
biến thể dùng cho đàn bà để đặt cho đàn ông và các tên này về sau đã 
trở thành họ. 

3/ Việc truyền họ và đổi họ. 
Dầu họ bắt đầu từ một ông tổ hay một bà tổ, nó cũng truyền lại cho con cháu 

qua ngã con trai và được dùng mãi mãi từ đời này sang đời khác. 
Một số người sau này rất bực bội vì họ mình có một ý nghĩa xấu xa trong ngôn 

ngữ thông thường bởi lẽ nó phát xuất từ một biệt danh hàm ý châm biếm. Như 
những người mang họ Cochon là con heo hay Cocu là mọc sừng chẳng hạn, họ rất 
thường bị người khác chế giễu. Do đó, có khi họ đã ra Tòa để xin một bản án đổi 
họ. 

Nói chung thì khi người xin có lý do chánh đáng, Tòa án thường dễ dàng chấp 
nhận lời xin của họ. 
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Tra quyển từ điển của giáo sư Albert Dauzat, ta thấy rất nhiều gia đình đã được 
đổi họ Cochon thành Aubry, Cardeur, Creton, Cochois,… 

Về họ Cocu thì năm 1789 đã có 17 người được đổi lại thành Agathon, ?, Boisson, 
Carlot, Clerval. Một số người khác đã xin đổi họ Cocu thành Cou hay Cossu. 

Do các sự thay đổi này mà số người mang các họ Cochon và Cocu ngày nay 
không còn nhiều như trước. 

 

B. Họ của người Hoa Kỳ. 
1. Số lượng các họ lưu hành ở Hoa Kỳ. 
Năm 1974, Nha an ninh xã hội của Chánh phủ Hoa kỳ đã thực hiện một kế hoạch 

nghiên cứu về họ của người Hoa Kỳ có hồ sơ trong văn khố của mình. Nó đã ghi 
nhận được trong lúc ấy 1.286.556 họ khác nhau. 

Con số này chắc chắn không phải cố định, vì mỗi ngày có họ bị mất đi vì người 
cuối cùng mang họ đó chết mà không có con nối dõi, trong khi nhiều người có họ 
chưa được ghi trong danh sách đã có năm 1974 được nhập cư Hoa Kỳ. 

Tuy nhiên, nó cho ta một ý niệm tổng quát về vấn đề này và cho thấy sự cách 
biệt lớn lao giữa tổng số họ lưu hành ở Hoa Kỳ và ở các nước khác, đặc biệt là ở Việt 
Nam. 

Cũng trong kế hoạch nghiên cứu trên đây, Nha an ninh xã hội của Chánh phủ 
Hoa Kỳ tìm ra được rằng họ thông dụng nhứt ở Hoa Kỳ là họ Smith với 2.382.509 
người trong tổng số trên 260 triệu dân. Vậy họ này chiếm 0,91% của nhơn dân Hoa 
Kỳ. 

Ngoài ra, còn 7 họ khác có trên 1 triệu người. Theo thứ tự cao thấp, đó là các họ 
Johnson, Williamson, Brown, Jones, Miller, David và Martinez. 

Cả 8 họ đông người nhứt nói trên đây họp lại thì được 11.678.236 người, nghĩa là 
4,47% tổng số dân. Nếu lấy 100 họ có đông người nhứt thì tổng số người của các 
họ này chiếm 1/6 tức là 16,6% tổng số dân. Trong văn khố của Nha an ninh xã hội 
Chánh phủ Hoa Kỳ năm 1974, có cả thảy 3.169 họ có trên 10.000 người và tổng số 
người mang các họ này chiếm khỏang 56% tổng số dân chúng. 

 

2. Ðặc điểm các họ lưu hành ở Hoa Kỳ. 
a. Nguồn gốc và ý nghĩa các họ lưu hành ở Hoa Kỳ. 
Trên thế giới, Hoa Kỳ là nước có những họ nguồn gốc phức tạp nhứt, vì Hoa Kỳ là 

nước có sẵn thổ dân ở trên lãnh thổ mình từ ngàn xưa, rồi sau đó là đất nhập cư 
của hầu hết mọi giống dân trên thế giới. 

Tuy nhiên, đại đa số các họ này là họ phát xuất từ các giống dân Tây phương gốc 
Âu, chỉ có khoảng 2% là họ phát xuất từ các giống dân khác. 

1/ Thành phần của đại đa số các họ phát xuất từ các giống dân Tây phương gốc 
Âu. 

Ðại đa số các họ Hoa Kỳ phát xuất từ các giống dân Tây phương gốc Âu đã được 
đặt ra theo 4 phương pháp chánh đã được nói đến trên đây. Theo giáo sư Hook, 
trong các họ lưu hành ở Hoa Kỳ: 

▪ Số họ được đặt ra theo địa điểm cư trú của người như Hill (đồi), Wood 
(rừng) chiếm trên 40%. 

▪ Số họ được đặt ra theo một tên rửa tội như Johnson và Jones (con ông 
John), Williams hay Williamson (con ông William) hay theo tên một danh 
nhơn như Alexandre (tên của một nhà vua) chiếm khoảng 30%. 
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▪ Số họ được đặt ra theo chức vụ hay nghề nghiệp của người như Smith 
(thợ rèn), Taylor (thợ may), Carter (người đánh xe), Shultz (họ của một 
ngoại trưởng Hoa Kỳ) vốn là tiếng Ðức và có nghĩa là ông trùm họ đạo 
hay viên chức quản trị chiếm khoảng 16%. 

▪ Số họ được đặt ra theo một đặc điểm của người như Brown (người da 
sậm hay tóc nâu), White (người da trắng hay tóc bạc), Long (người cao) 
chiếm khoảng từ 11 đến 12%. 

2/ Các họ có tánh cách đặc thù. 
Vì trong thực tế, người nhập tịch dân Hoa Kỳ có thể lựa chọn bất cứ từ ngữ nào 

làm họ cho mình nên ở Hoa Kỳ có những họ rất đặc biệt. Trong hồ sơ của Nha an 
ninh xã hội Chánh phủ Hoa Kỳ năm 1974 có 448.663 họ chỉ có một gia đình có. Tiêu 
biểu là họ Kwasimady. 

Tuy cũng đặc biệt, nhưng không phải độc nhứt cho một gia đình, đó là 26 họ chỉ 
gồm có 1 trong 26 chữ cái của mẫu tự La Tinh A, B, C, D, … Trong số này, họ A với 
24 người là họ có đông người nhứt, hai họ có ít người nhứt là N và Q, mỗi họ chỉ có 
2 người. 

3/ Họ của người gốc Á Ðông theo văn hóa Trung Hoa. 
Ở Á Ðông có bốn dân tộc cùng theo văn hóa Trung Hoa. Ðó là các dân tộc Trung 

Hoa, Nhựt, Ðại Hàn và Việt Nam; và cả bốn dân tộc đều có nhiều người hiện ở Hoa 
Kỳ mà đại đa số những người này đều giữ họ gốc của mình. 

Trong bốn dân tộc kể trên đây thì dân tộc Nhựt có những họ riêng cho mình, 
trong khi hai dân tộc Ðại Hàn và Việt Nam thì dùng họ của người Trung Hoa. 

▪ Về họ của người Nhựt ở Hoa Kỳ, ta có thể kể Yamashita (Sơn Hạ nghĩa là 
dưới núi), Matsumoto (Tùng Bổn nghĩa là gốc thông), Tanaka (Ðiền Trung 
nghĩa là trong ruộng), Kawashiwa (Xuyên Ðảo nghĩa là cù lao trên sông). 
Các họ này cho thấy rằng, cũng như nhiều giống dân khác, dân Nhựt đã 
dùng làm họ một từ ngữ liên hệ đến địa điểm cư trú của người. 

▪ Phần người Trung Hoa, Ðại Hàn và người Việt Nam chúng ta thì đều dùng 
các họ phát xuất từ Trung quốc; nhưng mỗi giống dân lại có lối phát âm 
của mình thành ra một họ có thể được viết ra bằng nhiều lối khác nhau; 
thỉnh thoảng mới có trường hợp một họ cùng được hai dân tộc phiên âm 
như nhau. Như họ Kim chẳng hạn, nó được cả người Việt Nam lẫn người 
Ðại Hàn phát âm và viết ra là Kim, nhưng người Trung Hoa thì phát âm và 
viết ra là Chin. Họ Lý của Việt Nam thì được người Trung Hoa phát âm và 
viết ra thành Li, trong khi người Ðại Hàn phát âm và viết ra thành Lee hay 
Rhee. Họ mà người Ðại Hàn phiên âm là Chung thì được người Trung Hoa 
phiên âm là ?, còn đối với người Việt Nam chúng ta thì đó là họ Trịnh. 

b. Vấn đề đổi họ ở Hoa Kỳ. 
1/ Lý do đổi họ. 
Một số khá đông người nước khác khi đến ở Hoa Kỳ đã đổi họ của mình. Lý do 

của sự đổi họ này có rất nhiều, và sau đây là các lý do chánh yếu: 
▪ Một số người vốn đã sống một cuộc đời cơ cực, hay bị hiếp đáp, ở một 

nước khác; và khi đến Hoa Kỳ, họ muốn đổi tên họ để bắt đầu một cuộc 
đời mới với một cơ vận mới. Trường hợp này thường là trường hợp của 
người Do Thái bị bắt buộc phải mang một họ mà họ không thích ở Âu 
châu. Như một người mang họ Ochsenchwantz (một danh từ Ðức có nghĩa 
là đuôi bò) đã đổi họ là Freedman (một danh từ Anh có nghĩa là người 
được giải phóng) khi nhập cư Hoa Kỳ. 
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▪ Một số người khác vốn thuộc một dân tộc có ngôn ngữ đặc biệt khó được 
các dân tộc khác bắt chước nói theo. Do đó, họ đã đổi họ để cho các đồng 
bào mới của họ ở Hoa Kỳ dễ dàng gọi họ. Trường hợp này thường là 
trường hợp của người gốc Ba Lan và người gốc Tiệp Khắc. Một người gốc 
Ba Lan mang họ Czajkow(?) (tiếng Ba Lan có nghĩa là chỗ có chim gull) đã 
đổi họ mình là Gull (tiếng Anh có nghĩa là chim?). Người Tiệp Khắc có thể 
có những họ âm ra toàn bằng tử âm chớ không có mẫu âm nào như Chrt, 
Krch, Swrz,… nên người nước khác không biết đọc ra sao, thành ra họ 
phải lấy họ khác để người ta có thể gọi được. Có thể vì lý do này mà một 
số người Việt Nam ta vốn họ Nguyễn đã đổi họ mình thành Nugen khi 
nhập tịch làm dân Hoa Kỳ. 

▪ Cũng có những người có họ dễ đọc nhưng khi viết ra thì có tánh cách 
khác với họ người Mỹ thông thường. Do đó, họ sửa nó chút ít để họ của 
mình giống như một họ Mỹ thông thường. Như người Việt Nam họ Lê có 
thể đổi thành ra Lee vì Lee cũng đọc như Lê mà lại là một họ thông dụng 
ở Hoa Kỳ. 

▪ Sau hết, cũng có những người đổi họ vì sợ sự kỳ thị hay chống báng của 
người chung quanh. Lúc Hoa Kỳ tham dự Thế chiến I và đánh nhau với 
nước Ðức, nhiều người Hoa Kỳ đã xem Ðức là một dân tộc thù địch và có 
ác cảm với dân tộc Ðức đến mức ném đá hay trứng vào nhà họ, hay 
ngược đãi con cháu họ ở trường học. Vì đó, nhiều người Hoa Kỳ gốc Ðức 
đã đổi họ bằng cách dùng từ ngữ Anh tương ứng thay vào từ ngữ Ðức 
làm họ cho mình, như đổi Schmidt thành Smith, Weiss thành White, Braun 
thành Brown, Koenig thành King. 

2/ Phương pháp đổi họ. 
Ở Hoa Kỳ vốn không có số và thẻ căn cước và luật pháp Hoa Kỳ không đòi hỏi 

một thủ tục nào mà người dân phải theo khi đổi họ tên mình. Do đó, trên nguyên 
tắc người Hoa Kỳ có thể tự quyết định đổi lấy tên họ mình rồi đem nó ra dùng. 

Tuy nhiên, trong đời sống phức tạp hiện nay, tên họ một người có thể được ghi 
chép trong nhiều hồ sơ tài liệu như hồ sơ tín dụng, hồ sơ quân đội, hồ sơ chánh 
phủ,… Người đổi họ tên mà không làm thủ tục sẽ có thể gặp khó khăn khi muốn cho 
các hồ sơ khác nhau liên hệ đến mình phù hợp với nhau, đặc biệt là khi có việc phải 
kêu nài khiếu nại, hay khi có quyền lợi gì được hưởng như trường hợp có thân nhơn 
chết và để di sản lại cho mình. 

Bởi đó, ngày nay người Hoa Kỳ thường xin một tòa án công khai thừa nhận việc 
công khai đổi họ của mình. Ở Hoa Kỳ, một vị thẩm phán ở tòa địa phương đã có thể 
làm được việc này và thủ tục phải theo thường giản dị, không gây phiền toái gì cho 
người xin. 
 

Mục 2: 

Những điểm tương đồng và tương dị 
của họ – tên người Việt Nam 

so với họ – tên người Trung Hoa 
và người Tây phương gốc Âu 

 
I.Nguồn gốc, ý nghĩa và tổng số 
các họ – tên các nước Tây phương gốc Âu và ở Trung Hoa với Việt Nam 
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A. Nguồn gốc và ý nghĩa các họ 
1. Thời kỳ xuất hiện của các họ 
Ở các nước Tây phương gốc Âu cũng như ở Trung quốc, lúc ban đầu việc có họ 

dành riêng cho các nhà quí tộc, sau đó đến phiên người trưởng giả được có họ, và 
sau cùng thì mọi người đều có họ cả. 

Ở Pháp thì từ thời đó, chỉ có một số ít người có họ. Trước hết là các nhà quí tộc 
lấy tên nước hoặc tên lãnh địa của mình hay của ông cha mình làm họ. Ngoài ra, 
còn một số người tuy là thường dân nhưng nhờ được hưởng một vị thế đặc biệt mà 
có nhiều tiền của hay thế lực, những người này cũng có họ cho gia tộc mình. 

Tại Trung quốc, việc mở rộng quyền có họ cho người bình dân đã bắt đầu với đời 
Khổng Tử và đến đầu đời Hán tức là vào thế kỷ thứ 3 trước CN thì mọi người Trung 
Hoa đều có họ. 

Người Trung Hoa đã chinh phục đất Việt Nam vào thế kỷ thứ 2 trước CN và đến 
sau cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (t.v. 39-43) thì họ đã áp dụng chánh sách 
đồng hóa đối với dân tộc Việt Nam; cho nên từ lúc đó, người Việt Nam cũng có họ 
như người Trung Hoa. 

Ở các nước Tây phương gốc Âu, việc quí tộc có họ đã bắt đầu từ đời cổ như ở 
Trung quốc. Nhưng diễn trình phổ biến họ cho giới bình dân đã bị gián đoạn vì ảnh 
hưởng của Thiên Chúa giáo và chỉ bắt đầu trở lại vào thế kỷ thứ 12. Phần lớn các họ 
ở Pháp chỉ được ổn định vào thế kỷ thứ 15. Vậy nói chung lại, phần lớn các họ hiện 
tại ở các nước Tây phương gốc Âu đã xuất hiện sau các họ Trung Hoa và Việt Nam 
rất lâu. 

 

2. Ðiểm tương đồng giữa họ người Tây phương gốc Âu và họ người 
Trung Hoa với người Việt Nam 
Hầu hết các họ của người Việt Nam đều mượn của Trung Hoa, mà xét lịch trình 

đặt họ ở Trung quốc và ở các nước Tây phương gốc Âu, ta thấy có những điểm rất 
giống nhau. 

Ở Trung quốc cũng như ở các nước Tây phương gốc Âu, các họ có thể phát xuất 
từ tên vật tổ của các bộ lạc xa xưa, tên một nước, một lãnh địa, một địa phương, 
tên một dân tộc, một sắc tộc, tên một địa điểm liên hệ đến nơi cư trú của người, tên 
chức vụ hay nghề nghiệp, tên chánh hay biệt hiệu mô tả một đặc điểm tốt hay xấu 
của người về mặt thể chất hay tinh thần. Trong số các họ như vậy, ta nhận thấy có 
những tên chỉ phương hướng, màu sắc hay tên một loài cầm thú. 

Nếu chỉ xét ý nghĩa, ta có thể nhận thấy một sự tương ứng hoàn toàn giữa một 
số họ của người Tây phương gốc Âu và một số họ của người Trung Hoa. 

a. Các họ Bois, Bosc, Bosq, Wood, Wald có nghĩa là rừng y như họ Lâm. Các họ 
Mont, Berg, Bergh có nghĩa là núi y như họ Sơn. 

b. Về tên các tước vị thì các họ Empereur, Lempereur, Kaiser có nghĩa là nhà vua 
tối cao như họ Hoàng. Các họ Roy, Leroy, Rey, King, Koenig có nghĩa là vua như họ 
Vương. Các họ Prince, Leprince có nghĩa là con cháu một nhà vua như các họ Hoàng 
Tử, Vương Tử, Vương Tôn. Các họ Marquis, Lemarquis, Marques và Comte, 
Lecomte, Conde, Graft có nghĩa là hầu tước hay bá tước như các họ Hầu và Bá. 

c. Về dóc dáng thể chất thì các họ Grand, Legrand, Gros, Legros, Gross, Long, 
Lang cũng có nghĩa là cao lớn to mập như họ Ðại. 

d. Về màu sắc thì các họ Blanc, Leblanc, Blanche, Lablanche, White, Weiss có 
nghĩa là trắng như họ Bạch. Họ Jaune có nghĩa là vàng như họ Hoàng hay Huỳnh. 
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đ. Về nghề nghiệp, các họ Boucher, Leboucher có nghĩa là người chuyên mổ thịt 
súc vật như họ Ðồ. 

e. Về phương hướng thì họ West có nghĩa là phía tây như họ Tây Phương. Các họ 
Nordmann, Nordman có nghĩa là người phương bắc như họ Bắc Nhơn. 

g. Về tên cầm thú thì các họ Oiseau, Loiseau, Loisel, Vogel, Byrd có nghĩa là chim 
như họ Ðiểu. Các họ Corbeau, Corbett, Corbin có nghĩa là con quạ như họ Ô. Các họ 
Boeuf, Leboeuf, Bull, Bullock, Steer, Steere, Far, Ocho, Bicek, Buhajecko có nghĩa là 
con bò như họ Ngưu. Các họ Cheval, Chevallo, ?, Steed, Stedman, Stott có nghĩa là 
con ngựa như họ Mã. Các họ Loup, Leu, Leloup, Leleu, Wolf, Wolff, Wolffe, Weilf, 
Wulff, Nelk, Vek, Farleas, Lycos, Volkow, Volf, Volkov, Vovenko có nghĩa là con chó 
sói như họ Lang. 

 

3. Các điểm tương dị giữa nguồn gốc và ý nghĩa của họ người Tây 
phương gốc Âu và người Trung Hoa. 
Mặc dầu có những chỗ rất giống nhau, giữa nguồn gốc và ý nghĩa của họ người 

Tây phương gốc Âu và họ người Trung Hoa vẫn có những chỗ khác nhau và ngay 
trong những trường hợp bề ngoài có sự tương ứng hoàn toàn, thật sự vẫn có những 
chỗ tương dị. 

 

a. Sự tương dị trong các điểm bề ngoài có sự tương ứng hoàn toàn. 
Như trên đây đã nói, một số họ của người Tây phương gốc Âu có ý nghĩa y hệt 

một số họ tương ứng của người Trung Hoa. Tuy nhiên, các họ có ý nghĩa y hệt như 
vậy lại không phải đều có một nguồn gốc tương tự. 

Các họ liên hệ đến các tước vị cũng như các họ trùng hợp với tên các màu sắc và 
tên các cầm thú ở các nước Tây phương gốc Âu đều là những biệt hiệu đặt cho 
người bình dân. Trong khi đó, các họ tương ứng của Trung Hoa lại phát xuất từ các 
tước vị thật sự và tên đặt hoặc tên hiệu những nhơn vật quan trọng. 

Một nghi vấn mà ta có thể đặt ra là liệu tên các nhơn vật này có phải là biệt hiệu 
hay không? Họ Bạch có một nhánh phát xuất từ tên một quan đại phu nước Tần là 
Bạch Ất Bính, nhưng tài liệu Trung quốc không giải thích rõ tên đó do đâu mà có 
nên chúng ta không thể trả lời dứt khoát câu hỏi trên đây. 

Dầu sao thì nói chung, người Trung Hoa rất ít dùng các biệt hiệu để đặt họ. 
Trường hợp các họ Kình và Kiên phát xuất từ một hình phạt là những trường hợp 
hiếm có. Mặt khác, biệt hiệu dùng làm họ ở Trung quốc thường dựa vào một sự kiện 
có ý nghĩa tốt. 

Trường hợp điển hình là việc Thừa tướng Ðiền Thiên Thu đời Hán Võ Ðế vì tuổi 
già nên được vua đặt cách cho ngồi xe nhỏ vào làm việc trong nội và nhơn đó mà 
được đặt biệt hiệu Xa Thừa tướng rồi con cháu lấy chữ Xa làm họ luôn. 

Trong khi đó, các biệt hiệu dùng làm họ ở các nước Tây phương gốc Âu thường là 
loại biệt hiệu dùng để chế giễu châm biếm. 

Ðiều này cho thấy rằng người Trung Hoa đã tỏ ra trịnh trọng hơn người Tây 
phương gốc Âu trong việc đặt họ, và sự khác nhau trên đây có thể phát xuất từ mục 
đích căn bản của công việc đặt họ đó. 

Ở Trung quốc, việc đặt họ nhắm mục đích phổ biến lễ ra giới bình dân, làm cho 
mỗi người biết nguồn gốc tổ tiên của mình để cúng tế tôn thờ. Chánh quyền dĩ 
nhiên là cũng có lợi khi mỗi người đều có tên họ ghi chép vào hộ tịch, nhưng đó chỉ 
là một hệ quả của việc đặt họ. Vì mục đích của việc đặt họ có tánh cách lễ giáo nên 
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người Trung Hoa có xu hướng lựa những họ có nguồn gốc hay ý nghĩa tốt và tránh 
các biệt hiệu nêu ra những chỗ xấu chỗ dở của người. 

Ở các nước Tây phương gốc Âu, không có tục thờ cúng ông bà và công việc đặt 
họ ghi vào hộ tịch có mục đích hành chánh nhiều hơn, mặc dầu những người đảm 
nhiệm công việc này là các giáo sĩ. Do đó, người ta có thể lấy mọi danh hiệu để đặt 
họ, và các viên chức lo việc hộ tịch có thể tự động đặt họ cho những đứa trẻ vô 
thừa nhận. 

 
b. Việc biến một họ gốc thành nhiều họ. 
Ở các nước Tây phương gốc Âu, việc biến một họ gốc thành nhiều họ là một hiện 

tượng thông thường. Người Tây phương gốc Âu có tục thêm một tiếp đầu ngữ hay 
một tiếp vĩ ngữ hoặc một từ ngữ phụ vào một họ gốc để làm biến nghĩa nó đi. Mặt 
khác, chữ viết của họ là loại chữ phiên âm nên một họ có thể vì sự phát âm khác 
nhau của người địa phương khác nhau mà được viết ra khác nhau. Sau hết, lại có 
việc viên chức hộ tịch viết một họ trong một địa phương theo nhiều lối khác nhau. Vì 
các lý do trên đây, một họ gốc có thể sanh ra nhiều họ liên hệ. 

Ở Trung quốc, việc biến một họ gốc thành nhiều họ cũng có xảy ra như trường 
hợp họ Vương cho thêm ra các họ Vương Tử, Vương Tôn, họ Công cho thêm ra các 
họ Công Tử, Công Tôn, họ Hạ cho thêm ra họ Hạ Hầu. Nhưng nói chung thì hiện 
tượng này không phổ biến và một họ cũng chỉ cho ra một vài họ mà thôi chớ không 
cho ra quá nhiều họ như ở các nước Tây phương gốc Âu. 

Mặt khác, Hán tự là một loại chữ tượng hình hay hội ý nên mặc dầu một họ có 
thể được phát âm khác nhau tùy theo địa phương, nó vẫn được viết theo một lối 
duy nhứt ở mọi nơi, thành ra một họ không biến thành nhiều họ như ở các nước Tây 
phương gốc Âu. 

Tuy nhiên, cũng có việc viết lộn họ này ra họ khác. Ðó là trường hợp của hai họ 
Dương ? và Dương ?. Hai họ này thời xưa viết theo hai lối khác nhau, nhưng từ đời 
Hán, người ta lại dùng chữ ? thay cho chữ ? thành ra cuối cùng các học giả cũng 
phân vân không khẳng định được là có hai họ khác nhau hay thật sự chỉ có một họ. 

Riêng ở Việt Nam thì từ khi dùng chữ Quốc ngữ, đã có hiện tượng viết khác nhau 
một họ gốc như nhau nhưng lại phát âm khác nhau, vì tục cử tên, vì lối nói địa 
phương, hay vì viết sai chánh tả, thành ra một họ gốc có thể biến thành nhiều họ. 
Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ ảnh hưởng đến một số ít họ. Bù lại, cũng có hiện 
tượng trái ngược là viết y như nhau các họ phát âm giống nhau nhưng viết khác 
nhau theo Hán tự. 

 

B. Nguồn gốc và ý nghĩa các tên và tổng số các tên họ được dùng. 
1. Nguồn gốc và ý nghĩa các tên. 
Ở Trung quốc và Việt Nam, tên của người là một từ ngữ thông dụng có ý nghĩa 

trong ngôn ngữ thông thường. 
Ở các nước Tây phương gốc Âu, trái lại, các tên vốn là tên các vị được phong 

thánh hay các vị tử đạo của Thiên Chúa giáo. Ngoài ra, lại có một số tên của người 
ngoại quốc du nhập. Trong các tên được dùng như vậy, chỉ có một số ít là có ý 
nghĩa y như từ ngữ tương ứng trong ngôn ngữ thông thường, còn phần lớn các tên 
thì không có ý nghĩa gì trong ngôn ngữ thông thường nữa. 

Ta có thể nhận thấy rằng một tên có ý nghĩa thông thường ở một nước không 
phải luôn luôn giữ được ý nghĩa thông thường đó khi được chuyển qua nước khác. 
Như tên Pierre của người Pháp có nghĩa là hòn đá trong ngôn ngữ thông thường đã 
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không còn mang ý nghĩa thông thường đó khi trở thành Peter ở nước Anh và các 
nước nói tiếng Anh. 

Với tục thêm tiếp vĩ ngữ vào tên và việc một tên có thể viết ra theo nhiều lối khác 
nhau tùy theo địa phương, số tên được dùng ở các nước Tây phương gốc Âu có tăng 
thêm. Tuy nhiên, số này vẫn có tánh cách hạn chế. 

 

2. Tổng số các tên và họ được dùng. 
Vì các lý do đã nêu ra trên đây, giữa tổng số họ và tên được dùng ở các nước Tây 

phương gốc Âu và ở Trung quốc với Việt Nam có một sự dị biệt rõ rệt. 
Người Trung Hoa và Việt Nam có thể dùng bất cứ từ ngữ nào trong ngôn ngữ 

mình để đặt tên cho con nên số tên ở Trung quốc và Việt Nam có tánh cách vô hạn 
lượng. Trong khi đó số tên gốc được dùng ở một nước Tây phương gốc Âu chỉ có vài 
trăm, nếu kể tất cả các biến thể của các tên thì cũng chỉ lên đến số muôn là cùng. 

Trái lại, số họ ở các nước Tây phương gốc Âu rất nhiều. Riêng tại Pháp, số này 
lên đến khoảng 160.000 và ở Hoa Kỳ, nó lên đến trên 1.200.000. Trong khi đó, tổng 
số họ ở Trung quốc chỉ có 5.652, người Việt Nam chỉ mượn một số họ của người 
Trung Hoa nên tổng số họ Việt Nam hiện nay chỉ có khoảng 300. 

 

II. Cách dùng tên và họ ở các nước Tây phương gốc Âu và ở Trung quốc với 
Việt Nam. 

Trong việc dùng tên và họ, điểm dị biệt căn bản đưa đến một số dị biệt giữa 
người Trung Hoa với người Việt Nam một bên và người Tây phương gốc Âu một 
bên, là người Trung Hoa cùng người Việt Nam theo tục cử tên trong khi người Tây 
phương gốc Âu không theo tục đó. 

 

A. Cách đặt tên. 
Trong chương khảo về tên người Việt Nam, ta đã thấy rằng trước đây một người 

Trung Hoa hay người Việt Nam có thể có rất nhiều loại tên. Ngoài tên chánh, họ còn 
có thể có một nhũ danh, một tên tự, một hay nhiều tên hiệu. Nhưng ít nhứt, mỗi 
người đều phải có một tên chánh và chỉ có một tên chánh mà thôi. 

Trong việc đặt tên chánh này cho con cháu, người Trung Hoa và người Việt Nam 
tuyệt đối tránh việc dùng tên một người cấp trên mình trong gia đình hay trong xã 
hội. Khi thấy người quen biết với mình mà lấy tên mình để đặt cho con cháu, người 
Trung Hoa và người Việt Nam rất giận. Họ xem đó là một hành động có mục đích hạ 
nhục mình, vì cho rằng cha mẹ đứa bé có tên trùng với mình có thể nuôi ý muốn sỉ 
vả mình khi mắng chửi nó. Các loại tên khác sở dĩ được đặt ra là để cho kẻ khác 
dùng để gọi người có tên chánh cần phải cử. 

Ngày nay, tục cử tên đã bớt nghiêm ngặt, nhưng việc tránh dùng tên người cấp 
trên để đặt cho con cháu mình vẫn còn được áp dụng. 

Ở các nước Tây phương gốc Âu trái lại, người ta thường lựa tên những người 
mình thương mến hay kính phục để đặt cho con và người có tên được đem ra đặt 
cho một đứa bé sơ sanh chẳng những không xem đó là một cái nhục mà còn vui 
mừng vì nghĩ rằng mình được mến phục. Do đó, tên chánh được đặt cho con có thể 
là tên ông bà cha mẹ chú bác cô dì của nó, hay tên một người bạn thân, một quan 
thầy, … và người có tên được đem đặt cho đứa bé được xem là kẻ đỡ đầu cho nó. 

Vì một đứa bé có thể có nhiều người muốn đỡ đầu nên người Tây phương gốc Âu 
có thể đồng thời mang nhiều tên chánh ghi trong hộ tịch. Tuy nhiên, các tên chánh 
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này không phải được dùng hết trong đời sống hàng ngày nên người ta phải cho viên 
chức hộ tịch biết thứ tự ưu tiên của các tên này. 

Ở Pháp, thường thì chỉ có một tên được dùng, riêng ở Hoa Kỳ, người ta dùng hai 
tên, nhưng tên thứ nhì lại thường viết tắt và gọi là tên viết tắt (initial). Như Tổng 
thống Franklin D. Roosevelt có tên viết tắt là D. tức là Delano, và Tổng thống John 
F. Kennedy có tên viết tắt là F. tức là Fitzgerald. 

Tên chánh của một người Tây phương gốc Âu có thể là một tên đôi gồm hai tên 
thường ghép lại và giữa hai tên có gạch nối liền. Như ông van Onsem, Tổng thơ ký 
của Ủy ban quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do có tên đôi là Yves-Leo; văn hào 
Rousseau của Pháp có tên đôi là Jean-Jacques; hoàng hậu nước ? hồi thế kỷ thứ ? 
có tên đôi là Marie-Thérèse. 

Ngoài tên chánh, người Tây phương gốc Âu còn có thể có một hay nhiều danh 
hay hiệu khác như nghệ danh cho nghệ sĩ, bút hiệu cho văn sĩ ký giả, … 

Mặt khác, như ta đã thấy, họ thường đặt biệt hiệu cho người khác; và trong quá 
khứ, một số các biệt hiệu này đã trở thành họ của người. 

Trong việc đặt các tên hiệu như vậy, người Tây phương gốc Âu cũng có thể có trò 
chơi chữ, như ông Arouet đã đổi chữ U trong họ mình thành chữ V rồi xáo trộn thứ 
tự các mẫu tự trong tên họ đó để tạo bút hiệu Voltaire (1694-1778). 

Nhưng nói chung lại, việc đặt các loại tên của người Tây phương gốc Âu tương 
đối giản dị hơn việc đặt các loại tên ở Trung quốc và Việt Nam trước đây. 

 
B. Các tên của các nhà lãnh đạo tối cao. 
Ở các nước Tây phương gốc Âu, không có tục cử tên nên mọi người có thể gọi 

tên nhà lãnh đạo tối cao của mình bằng tên chánh của ông ta. Mặt khác, một nhà 
vua có thể có một tên chánh y như tên chánh của ông cha mình hay của một nhà 
vua tiền nhiệm thuộc gia tộc khác. 

Ðể phân biệt các nhà vua cùng tên chánh như vậy, người Tây phương gốc Âu đã 
đánh số thứ tự của họ. Như ở nước Pháp có nhiều nhà vua tên Louis từ thứ 1 đến 
thứ 18. Mặt khác, người dân Tây phương gốc Âu còn có thể gọi các nhà lãnh đạo tối 
cao của mình bằng một biệt hiệu ngay trong khi còn trị vì. 

Việc đặt biệt hiệu cho một nhà vua Tây phương gốc Âu thường phát xuất từ hai 
nhơn vật: 

Một là viên ngự sử lo việc chép lại các sự kiện xảy ra và các quyết định cùng hậu 
quả các quyết định của nhà vua này; 

Hai là thằng khùng của nhà vua, nhà lãnh đạo tối cao. Ðó là một người vì một tật 
thể chất như lùn, gù lưng, … mà không thể có một địa vị xã hội khả quan thành ra 
không thể trở thành nhơn vật có thể nắm giữ quyền hành và không thể gây nguy 
hại cho địa vị nhà vua. Do đó, nhà vua có thể tin cậy anh ta hoàn toàn. 

Thường thì nhà vua rất thân mật với thằng khùng và anh này nhờ vị thế đặc biệt 
của mình mà có thể nói thẳng cho vua biết những điều mà quần thần hay người dân 
khác không dám nói ra. 

Vốn ở sát bên nhà vua và được nhà vua ngỏ bày tâm sự nên thằng khùng rất 
hiểu rõ vua. Anh ta có thể hợp tác với viên ngự sử vốn cũng hàng ngày theo dõi 
hành tích của nhà vua để đặt một biệt hiệu nói rõ lên đặc tánh của nhà vua. Biệt 
hiệu này được tung ra rồi thì thường được mọi người dùng. 

Cũng có thể biệt hiệu một nhà vua do người trong nhơn dân gợi ý trước rồi được 
viên ngự sử và thằng khùng xác nhận sau. 
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Nói chung thì biệt hiệu có thể hàm ý khen ngợi hoàn toàn, mà cũng có thể hàm ý 
chê bai, hoặc có thể chứa đựng chê bai trong tiếng khen. 

Vua Louis IX trị vì ở Pháp từ 1226 đến 1270 đã được gọi tên Saint Lois tức là 
thánh Louis; vua Louis XIV trị vì từ 1661 đến 1715 thì được gọi là le Grand tức là Vĩ 
đại; trong khi đó vua Charles vì mắc bịnh điên nên được gọi là le Fol tức là Ðiên 
cuồng; vua Công tước Charles trị vì ở xứ Bourgogne từ 1467 đến 1477 thì được gọi 
là le Téméraire tức là Liều lĩnh, biệt hiệu này hàm ý khen nhà lãnh đạo can đảm 
nhưng cũng đồng thời hàm ý chê ông ta là hành động táo bạo thiếu suy tính. 

Ở Trung quốc thì các vua nhà Tần tự gọi là Tần Thủy Hoàng tức là vua đầu nhà 
Tần hay Tần I, Tần Nhị Thế tức là vua thứ nhì nhà Tần hay Tần II. Lối gọi này cũng 
giống như lối gọi các nhà vua Tây phương gốc Âu bằng tên và một số thứ tự. 

Tuy nhiên, nó chỉ được áp dụng dưới nhà Tần, các triều đại khác thì theo đúng 
thủ tục cử tên và đặt cho mỗi nhà vua một niên hiệu dùng để nhơn dân gọi lúc nhà 
vua này đang trị vì; và một miếu hiệu dùng để thờ cúng lúc nhà vua quá vãng. Miếu 
hiệu thường nêu đức tánh hay công nghiệp, thành tích nổi bậc tốt hoặc xấu của nhà 
lãnh đạo nên phần nào giống biệt hiệu nhưng có tánh cách trang trọng hơn. 

 

C. Vị trí tương đối các tên và họ. 
Ở Trung quốc, cho đến hết đời phong kiến, họ loại tánh còn được dùng cho phụ 

nữ. Ta được biết rằng thời cổ, các nhà lãnh đạo nước Tô có họ loại tánh là Kỷ, các 
nhà lãnh đạo đất Bao hay Bảo có họ loại tánh là Tự. 

Ðến đời phong kiến, vương thất nhà Châu và công tộc các nước Lỗ, Ngô, Tấn, 
Thái, Trịnh, Vệ có họ loại tánh là Cơ; công tộc nước Tề có họ loại tánh là Khương; 
công tộc nước Tống có họ loại tánh là Tử; công tộc nước Trần có họ loại tánh là Vĩ; 
công tộc nước Tần có họ loại tánh là Doanh; công tộc nước Ðịch có họ loại tánh là 
Ngỡi. 

Các phụ nữ gốc ở các nước trên đây đều đã được gọi bằng họ loại tánh của gia 
tộc mình và họ này có thể chỉ được dùng với tên, hoặc dùng cả với họ loại thị của 
gia tộc mình hay họ loại thị của nhà chồng, nhưng trong mọi trường hợp, họ loại 
tánh đều được đặt sau cùng. 

 
1. Danh hiệu gồm tên và họ loại tánh. 
Về việc dùng một danh hiệu gồm tên và họ loại tánh, ta có thể kể: 

▪ Người phụ nữ được nhà lãnh đạo đất Tô là Tô Hộ dâng cho vua Trụ làm 
vợ là Ðắc Kỷ. 

▪ Các bà phu nhơn người nước Tề như Trang Khương, vợ Vệ Trang Công; 
Tuyên Khương, vợ Vệ Tuyên Công; Vân Khương, vợ Lỗ Hoàn Công; Ai 
Khương và Thúc Khương, vợ Lỗ Trang Công. 

▪ Các bà phu nhơn người nước Tần như Cát Doanh, vợ Tề Hoàn Công và 
Hoài Doanh, vợ Tấn Văn Công. 

▪ Phu nhơn của vua Tần Mục Công là con của Tấn Hiến Công và được gọi là 
Bá Cơ hay Mục Cơ. 

▪ Hai bà vợ mà Tấn Văn Công và Triệu Thôi cưới ở nước Ðịch là Quí Ngỡi và 
Thúc Ngỡi. 
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2. Danh hiệu gồm họ loại thị và họ loại tánh. 
Người ta có thể dùng họ loại thị của chồng và họ loại tánh của vợ, như người phụ 

nữ đất Bao làm cho Châu U Vương mê say được gọi là Bao Tự, và phu nhơn của Tức 
Hầu vốn là người nước Trần nên được gọi là Tức Vĩ. 

Mặt khác, người ta có thể dùng họ loại thị của gia tộc người phụ nữ ghép với họ 
loại tánh của bà để gọi bà. Ðó là trường hợp mấy bà vợ của Tề Hoàn Công: con gái 
của vua nhà Châu được gọi là Vương Cơ, hai con gái của vua nước Vệ đều được gọi 
là Vệ Cơ, con gái của vua nước Trịnh được gọi là Trịnh Cơ, con gái của vua nước 
Thái được gọi là Thái Cơ. 

 

3. Danh hiệu gồm cả tên họ loại thị và họ loại tánh. 
Người ta cũng có thể dùng cả tên họ loại thị của chồng hay của vợ và họ loại 

tánh để gọi một phụ nữ. Trong trường hợp này, họ loại thị được đặt trước hết, kế đó 
là tên và sau hết là họ loại tánh. Ta có thể kể trường hợp Vệ Tuyên Khương là con 
gái Tề Hy Công gả cho Vệ Tuyên Công, người vợ nước Tống của vua Tề Hoàn Công 
được gọi là Tống Hoa Tử. 

Ngoài ra, còn có bà vợ của vua Lỗ Chiêu Công vốn là người nước Ngô và đáng lẽ 
phải được gọi là Ngô Mạnh Cơ nhưng vì sợ người ta chỉ trích mình là cưới người 
đồng tánh làm vợ nên được ông gọi là Ngô Mạnh Tử. 

Từ thế kỷ thứ 3 trước CN, sự phân biệt họ loại tánh và họ loại thị không còn nữa, 
và tất cả các họ được dùng đều được đặt trước tên người. 

Người Tây phương gốc Âu có thể đặt họ trước tên sau khi thành lập một bản 
danh sách gồm nhiều người. Nhưng trong các văn kiện hay trong việc xưng hô hàng 
ngày đối với một cá nhơn, họ lại đặt tên trước họ sau. 

Riêng người Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha lại có tục dùng cả họ cha và mẹ của 
mình. Họ cha được đặt sau tên nhưng trước họ mẹ, và giữa họ cha và họ mẹ, người 
Tây Ban Nha thường để chữ y còn người Bồ Ðào Nha thì để chữ e, cả hai chữ y và e 
này đều có nghĩa là và. 

Nhà lãnh tụ cộng sản nước Nicaragua được báo chí thế giới gọi là Daniel Ortega 
Saavedra. Ðiều này có nghĩa là ông ta tên Daniel, còn Ortega là họ cha và Saavedra 
là họ mẹ. Nhà lãnh đạo Công giáo Nicaragua đối lập với chánh quyền cộng sản là 
Ðức hồng y Miguel Obando y Bravo. Ðiều này có nghĩa là ông tên Miguel và họ cha 
là Obando, họ mẹ là Bravo. 

Vì người Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha cùng theo chế độ phụ hệ như mọi giống 
dân Tây phương gốc Âu khác nên họ thật sự được dùng là họ cha và nhà lãnh tụ 
cộng sản Nicaragua có thể được gọi tắt là ông Ortega, và nhà lãnh đạo Công giáo 
đối lập với ông ta có thể được gọi tắt là Ðức hồng y Obando. 

Người Việt Nam vốn bị ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nên cũng theo lối người 
Trung Hoa đặt họ trước tên sau. Bởi đó, khi ra ngoại quốc và phải điền tên họ vào 
một văn kiện, họ thường bị bỡ ngỡ. 

Trong ngôn ngữ Pháp, danh từ “nom” mà người Việt Nam thông dịch là tên thật 
sự dùng để chỉ họ. Vì người Pháp cũng như người Tây phương gốc Âu khác đặt tên 
trước họ, mà một người Pháp đồng thời có nhiều tên chánh nên trong ngôn ngữ 
Pháp, tên được gọi là “prénom” (nghĩa đen là tên đặt trước họ) và trong các mẫu 
văn kiện họ lại để chữ “prénoms” có chữ s sau cùng để chỉ số nhiều. 

Người Việt Nam vốn hiểu “nom” là tên, mà theo thông tục Việt Nam, họ được đặt 
trước tên, nên người Việt Nam thường hiểu lầm “prénoms” là họ, mặc dầu có khi 
thắc mắc vì sao chữ “prénoms” lại có chữ s để chỉ số nhiều.. Những người biết rõ 
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“nom” là họ và “prénoms” là tên thì ngần ngại không biết điền chữ lót của mình ở 
chỗ nào. 

Những người Việt Nam nhập Pháp tịch trước đây thường dùng cả tên họ mình 
làm họ, và theo luật của người Pháp thêm vào trước đó tên một vị thánh chủ trì một 
ngày trong dương lịch. Do đó, cha con anh em một nhà đều mang một tên Việt Nam 
như nhau nhưng phân biệt nhau với các tên của vị thánh đó. Như gia đình bác sĩ 
Trần Văn Ðôn chẳng hạn đã lấy tên họ này làm họ khi nhập Pháp tịch và hai con của 
bác sĩ đã mang tên là André Trần Văn Ðôn và Robert Trần Văn Ðôn. 

Như trên đây đã nói, con của vua Duy Tân đã được viên chức hộ tịch Pháp lấy 
tên của ông là Vĩnh San làm họ và thêm vào đó tên Georges của Pháp. 

Phần người Mỹ thì không bắt buộc người nhập tịch hay nhập cư lấy một tên 
thông dụng của người Tây phương gốc Âu, nhưng bắt buộc họ phải theo đúng thứ 
tự tên họ áp dụng tại nước Mỹ. 

Thông tục Mỹ là đặt tên chánh quan trọng nhứt trên hết và gọi nó là First name, 
theo nghĩa đen là tên thứ nhứt; kế đó đến tên thứ nhì gọi là Middle name, theo 
nghĩa đen là tên giữa, có khi được gọi là Initial tức là tên viết tắt vì thường được viết 
tắt với một chữ đầu mà thôi; sau hết là họ được gọi là Last name, theo nghĩa đen là 
tên chót. 

Người Việt Nam vốn đặt tên trước họ sau nên rất bỡ ngỡ khi phải hiểu First name 
tức là tên thứ nhứt là tên và Last name tức là tên chót là họ, vì theo thông tục Việt 
Nam, tên thứ nhứt chánh là họ và tên chót mới là tên. 

Khi điền tên họ vào một văn kiện chánh thức, người Việt Nam ngụ cư ở Mỹ dĩ 
nhiên là phải theo đúng qui tắc Mỹ, nhưng đối với các văn kiện không có tánh cách 
công, họ có khi theo lối Mỹ có khi lại theo lối Việt Nam, kết quả là khi người mang 
một tên trùng với một họ, người đọc danh sách không thể biết được cái nào là họ 
cái nào là tên. Như trong một danh sách làm ở Mỹ có tên Ðào Văn Lâm, người đọc 
rất phân vân không rõ người này thật sự tên Ðào họ Lâm hay tên Lâm họ Ðào. 

 
D. Vấn đề đổi tên họ. 
1. Lý do chung làm cho người Tây phương gốc Âu và người Trung Hoa 
cùng người Việt Nam đổi họ. 
Việc đổi tên họ đều có xảy ra ở các nước Tây phương gốc Âu, ở Trung quốc và ở 

Việt Nam. Lý do chung cho tất cả các nước về vấn đề này là người cần trốn lánh một 
kẻ địch nguy hiểm. 

Người Tây phương gốc Âu tham dự cuộc kháng chiến chống Ðức hay Nhựt 
thường có một bí danh hay một chiến danh (nom de guerre) y như người Trung 
quốc hay người Việt Nam bị chánh quyền mà họ chống đối truy nã hay muốn hoạt 
động cách mạng. 

Phía người Pháp, ta có thể kể trường hợp đại tá Philippe de Hauteclocque, đã lấy 
chiến danh Leclerc và sau Thế chiến thứ Nhì đã được biết nhiều hơn dưới tên này. 
Một trường hợp đáng kể thứ nhì là trường hợp ông ? đã lấy bí danh là Sainteny khi 
hoạt động chống Nhựt ở Ðông Dương. 

Một chuyện lý thú là Sơ ước ngày 6 tháng 3 năm 1946 giữa Pháp với Việt Nam 
được ba người đại diện ký với tên giả chớ không phải tên thật. Ðó là Sainteny về 
phía Pháp và Hồ Chí Minh với Vũ Hồng Khanh về phía Việt Nam. 
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2. Sự dị biệt trong nguyên nhơn và cách thức đổi tên họ ở các nước Tây 
phương gốc Âu và ở Trung quốc cùng Việt Nam. 
Ngoài ra, cũng có những trường hợp đổi họ với những nguyên nhơn và cách thức 

khác nhau ở các nước Tây phương gốc Âu một bên và Trung quốc với Việt Nam một 
bên. 

Người Tây phương gốc Âu thường không cần phải đổi tên, nhưng có khi phải đổi 
họ vì họ này có một ý nghĩa xấu xa thành ra người mang nó bị người khác chế giễu 
châm biếm không chịu được. Ðó là một sự tự nguyện đổi họ; và muốn thực hiện 
việc này, người thường phải xin một Tòa án ra một phán quyết cho các viên chức hộ 
tịch thi hành. 

Người Trung Hoa và người Việt Nam cũng có thể tự nguyện đổi tên và đổi họ vì 
cho là tên cũ không mang vận hội tốt đến cho mình hay vì mến phục một nhơn vật 
khác. Nhưng mặt khác, họ thường khi bắt buộc phải đổi tên họ để tránh tỵ húy, hay 
đổi tên họ vì quyết định của cấp trên, đặc biệt là của nhà vua. Dầu tự nguyện đổi 
tên và đổi họ hay bị bắt buộc phải đổi, người Trung quốc và người Việt Nam trước 
đây đều khỏi phải qua một thủ tục tư pháp như người Tây phương gốc Âu. 

Tuy nhiên, sau này, Việt Nam đã chịu ảnh hưởng văn hóa người Tây phương gốc 
Âu và khi muốn đổi tên họ, người ta phải xin một Tòa án quyết định. 

 

Ð. Cách xưng hô của người Tây phương gốc Âu và người Trung Hoa 
cùng người Việt Nam. 

Người Tây phương gốc Âu và người Trung Hoa có chỗ giống nhau là thường gọi 
nhau bằng họ như Monsieur Dubois, Mister Smith hay Trần tiên sinh. Riêng người 
Tây phương gốc Âu thì có thể gọi người khác bằng tên, nhưng họ chỉ làm như vậy 
đối với các bạn thân gọi nhau bằng mày tao được. 

Người Việt Nam trái lại thường dùng tên nhiều hơn họ. Chỉ đối với một số ít nhơn 
vật ở chức vụ cao và được trọng vọng, người Việt Nam mới đặc biệt dùng họ để gọi. 
Như ông Ngô Ðình Diệm trước đây đã được gọi là Ngô Tổng Thống. Ðối với ông 
Nguyễn Văn Thiệu, tuy cũng làm tổng thống nhưng ít được kính trọng hơn, người ta 
vẫn gọi là Tổng thống Thiệu chớ không gọi là Nguyễn Tổng Thống. 

Ðây có thể là một di tích của chế độ mẫu hệ xưa kia, tuy đã bị văn hóa phụ hệ từ 
Trung quốc du nhập đè bẹp, nhưng vẫn còn tiềm tàng trong tri thức của người Việt 
Nam làm cho họ có một số thái độ trái ngược với người Trung Hoa. 

Ảnh hưởng còn sót của văn hóa mẫu hệ đối với người Việt Nam lại còn rõ rệt hơn 
nếu chúng ta xét cách người Việt Nam dùng tên họ cho phụ nữ có chồng so với 
người Tây phương gốc Âu và người Trung Hoa. 

Người Tây phương gốc Âu thường gọi một phụ nữ có chồng bằng tên của người 
ấy kèm với họ của chồng. Dầu có ly dị hay trở thành quả phụ, người phụ nữ có 
chồng nếu không cải giá vẫn giữ luôn họ của người chồng, chỉ trừ trường hợp tái giá 
mới lấy họ của chồng sau. Như cô Jacqueline Bouvier khi thành hôn với Tổng Thống 
Kennedy thì đã trở thành bà Jacqueline Kennedy rồi khi tái giá với ông Onassis lại 
được gọi là bà Jacqueline Onassis. 

Lề lối của người Tây phương áp dụng rất bất tiện cho người phụ nữ có những 
hoạt động hay nghề nghiệp riêng cho mình, vì phải đổi họ mỗi khi có chồng và các 
giấy tờ liên hệ đến mình nhiều khi phải cần điều chỉnh lại, hay ít nhứt cũng phải có 
sự giải thích khi được đem ra dùng. 

Người Trung Hoa đã có một lề lối khác để gọi người phụ nữ có chồng. Họ gọi 
người này bằng họ của chồng kèm theo từ ngữ phu nhơn, hoặc gọi bằng họ gốc của 
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người phụ nữ nhưng thên chữ thị trước từ ngữ phu nhơn. Như người thiếu nữ họ 
Lâm có chồng họ Dương thì được gọi là Dương phu nhơn hay Lâm thị phu nhơn. 
Trong mọi trường hợp, tên riêng của người phụ nữ ít khi được nhắc đến. 

Người Việt Nam trước đây cũng theo lề lối Trung Hoa, nhưng sau này đã có một 
giải pháp rất đặc biệt. Người đàn bà có chồng ở Việt Nam có thể được gọi bằng cả 
tên họ riêng của mình hay cả tên họ của chồng. Như cô Trần Lệ Xuân thành hôn với 
ông Ngô Ðình Nhu thì được gọi là bà Ngô Ðình Nhu hay bà Trần Lệ Xuân. 

Lề lối mà người Việt Nam áp dụng để gọi người phụ nữ có chồng rất thuận lợi cho 
những vị có hoạt động hay nghề nghiệp riêng. Vì giữ được trọn vẹn tên họ gốc của 
mình, người phụ nữ Việt Nam có chồng có thể có những văn kiện chánh thức mang 
một tên họ đồng nhứt trong mọi giai đoạn và không gặp trở ngại gì, hoặc không 
phải giải thích gì khi dùng các văn kiện đó. 

Một số phụ nữ ở các nước Tây phương gốc Âu, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đang tìm 
cách đòi hỏi cho họ quyền dùng cả tên họ riêng của mình ngay sau khi có chồng. 

Với bộ Quốc Triều Hình Luật, tức là bộ luật của nhà Lê, tục danh là luật Hồng 
Ðức, dân tộc Việt Nam đã đưa ra nhiều biện pháp rất tân tiến đối với phụ nữ, các 
biện pháp này nói chung đều có tánh cách bảo vệ nữ quyền nhiều hơn luật pháp 
đồng thời của các nước khác, kể cả các nước Tây phương gốc Âu. 

Với việc dùng tên họ cho người phụ nữ có chồng như hiện nay, dân tộc Việt Nam 
lại xác nhận thêm tánh cách tân tiến của mình về vấn đề này so với các dân tộc 
khác. 
 

 

C h ư ơ n g  I I I  
T ụ c  c ữ  t ê n  

v à  c á c  ả n h  h ư ở n g  c ủ a  n ó  
 

Trong các chương trước của sách này, chúng tôi đã có nhiều lần đề cập đến tục 
cữ tên cũng được gọi là tỵ húy (hay kỵ húy). 

Vì tục này rất quan trọng và có ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người Việt Nam 
trước đây nên chúng tôi ghi là phải đề cập đến nó một cách cặn kẽ hơn trong một 
chương riêng. 

Mục 1: 

Nguồn gốc và các phương pháp cữ tên 
 

Tục cữ tên đã bắt đầu ở Trung quốc dưới đời nhà Châu (1122-247 tr CN) và được 
noi theo dưới các triều đại kế tiếp. Ngay đến các triều đại do người thuộc các sắc tộc 
thiểu số thành lập cũng áp dụng nó. 

Khi thâu nhận nền văn hóa Trung Hoa, người Việt Nam đã thâu nhận tục cữ tên 
và các triều đại Việt Nam thời độc lập đã noi theo nó. Vậy muốn hiểu rõ tục cữ tên ở 
Việt Nam, chúng ta cần phải xem qua tục này ở Trung quốc. 

 

I. Tục cữ tên ở Trung quốc. 
A. Nguyên tắc nêu ra về việc cữ tên. 
1. Nguyên tắc nêu ra dưới đời nhà Châu. 
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Ðời nhà Châu, việc cữ tên là một bộ phận của các định chế chánh trị và xã hội 
phong kiến, được gọi chung là Lễ và áp dụng cho những nhà quí tộc có quyền thờ 
cúng cha mẹ ông bà. Nguyên tắc cữ tên thời này gồm các điểm chánh yếu sau đây: 

a. Người phải cữ tên những bực trên trước của mình trong gia tộc mình, trong 
nước mình và trong thiên hạ. 

b. Việc cữ tên không áp dụng cho các hiềm danh, tức là các tiếng đồng âm 
nhưng khác nghĩa với cái tên phải cữ. Như người trên trước có tên Minh là sáng thì 
người cấp dưới chỉ phải tránh không nói đến chữ minh là sáng như trong từ ngữ 
minh quân nhưng có thể dùng chữ minh là tối như trong từ ngữ u minh hay minh là 
thề như trong từ ngữ đồng minh. 

c. Trong trường hợp tên đôi tức là tên gồm có 2 tiếng thì người ta chỉ phải cữ nói 
đến 2 tiếng ấy chung nhau một lượt, nhưng được phép dùng riêng từng tiếng một 
trong tên đôi. Như bà mẹ Khổng Tử có tên là Trung Tại thì người phải cữ tên bà chỉ 
không được dùng cả 2 tiếng Trung Tại một lượt mà có thể dùng riêng chữ Trung 
hay chữ Tại. 

d. Việc cữ tên chỉ áp dụng trong các văn thơ chánh thức dâng lên cấp trên, còn 
trong việc làm văn làm thơ thường thì không áp dụng. 

đ. Việc cữ tên áp dụng trong khi nhà lãnh đạo đang cầm quyền và tiếp tục sau 
khi nhà lãnh đạo đã chết cho đến khi lập thần chủ, tức là bài vị nhà lãnh đạo được 
dời khỏi miếu thờ. Vậy phép húy đi chung với phép cúng tế tổ tiên. 

Theo phép cúng tế đời nhà Châu thì dòng vua làm chủ cả thiên hạ có 7 miếu thờ, 
miếu ở chính giữa thờ vị tổ sáng lập triều đại, sáu miếu kia chia ra làm hai dãy, dãy 
ba miếu bên tả gọi là hàng chiêu, dãy ba miếu bên hữu gọi là hàng mục, hai dãy 
miếu này thờ 6 nhà vua kế vị. 

Ngoài ra, ở hai bên hông miếu chánh có hai dãy nhà gọi là thao để thờ cúng các 
vị viễn tổ của nhà vua đang trị vì. 

Thần chủ của nhà vua sáng lập triều đại được thờ mãi trong miếu chánh. 
Về các nhà vua kế vị, chỉ có những người lập nên công nghiệp sáng chói khác 

thường mới được thờ mãi trong miếu của mình như vậy, những người khác thì thần 
chủ được lần lượt dời đi vào các dãy nhà thao để nhường chỗ cho các nhà vua vừa 
mới chết. 

Các nhà vua mà thần chủ được dời vào nhà thao như vậy không còn được cúng 
tế thường niên nữa mà chỉ được cúng tế một lần mỗi ba năm khi có lễ tế chung hết 
các tổ tiên nhà vua ở miếu chánh và tên họ cũng không còn được húy. 

Vậy, ngoài nhà vua trị vì, phép húy được áp dụng cho nhà vua sáng lập triều đại 
và 6 vị vua tiền nhiệm được thờ trong hai dãy miếu hàng chiêu và hàng mục. 

Dưới dòng vua làm chủ cả thiên hạ, lại có các vua chư hầu, các đại phu và các 
nhà quí tộc gọi là sĩ. Phép cữ tên cũng áp dụng đối với họ và với tiền nhơn họ, tuy là 
ở một mức độ hạn chế hơn. 

Theo Lễ nhà Châu thì trong việc cúng tế tổ tiên, dòng vua chư hầu được lập 5 
miếu; quan đại phu 3 miếu; các thích sĩ, tức là quí tộc thuộc dòng chánh của họ 
mình, được lập 2 miếu; các nhà quí tộc hạng sĩ có địa vị chỉ huy cấp thấp được một 
miếu; còn thứ sĩ là hạng quí tộc không có địa vị chỉ huy cũng như dân thường đều 
không được lập miếu. Trên nguyên tắc thì tên nhà quí tộc còn được cúng tế trong 
miếu thì còn phải được húy. 
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2. Nguyên tắc được áp dụng dưới các triều đại kế tiếp. 
Sau nhà Châu, Trung quốc theo chế độ quân chủ tập quyền, trong khi Lễ được áp 

dụng chung cho mọi người và tục cữ tên hay tỵ húy cũng phổ biến ra cho giới bình 
dân. 

Nói chung thì trong thời kỳ này, người phải cữ tên những bực trên trước trong gia 
tộc mình, như trong gia đình thì có ông bà cha mẹ bác chú cậu cô dì anh chị của 
mình, ngoài xã hội thì có những kẻ lớn tuổi hay có vai vế hơn mình, và các viên chức 
chánh quyền cầm đầu đơn vị hành chánh trong đó mình sống, hay công sở trong đó 
mình phục vụ, cũng như các quan to trong triều đình. Bên trên hết là nhà vua đang 
trị vì và thân thuộc của ông, đặc biệt là những bực thân thuộc được thờ cúng trong 
miếu của triều đại. 

Riêng về việc cữ tên đối với nhà vua và thân thuộc nhà vua, các nguyên tắc nêu 
ra từ đời nhà Châu có nhiều thay đổi. Việc áp dụng các nguyên tắc ấy có thể lỏng 
lẻo hơn hay gắt gao hơn tùy triều đại và có khi tùy các nhà vua trong mỗi triều đại. 
Mặt khác, nó cũng tùy chỗ triều đại do người Hán tộc hay người thuộc sắc tộc thiểu 
số xây dựng. Sau hết, có khi luật pháp và phong tục không hoàn toàn phù hợp 
nhau, thành ra một bên lỏng lẻo còn một bên lại gắt gao hơn. 

Nói chung thì đời Tần (221-207 tr CN) và đời Hán (206 tr CN-220 sau CN) đã áp 
dụng việc cữ tên một cách lỏng lẻo. Trong các văn bia đời Ðông Hán (25-220) còn 
truyền lại, người ta có thể tìm thấy một số chữ thuộc loại phải tỵ húy. Có lẽ trong 
thời kỳ này, người Trung Hoa còn áp dụng đúng nguyên tắc đời nhà Châu là không 
cữ tên khi làm văn làm thơ thường. 

Từ đời Tam Quốc (220-265) trở đi, việc cữ tên đã được áp dụng một cách gắt 
gao hơn. Ở nước Ngô, từ năm Xích Ô thứ 5 (năm 242), người ta bắt đầu áp dụng 
việc húy hiềm danh, tức là các tiếng đồng âm nhưng khác nghĩa với tên phải cữ. Mặt 
khác, phong tục đời này lại còn tỵ húy thêm tên tự của người. Như ta đã thấy, tên 
tự vốn được đặt ra để cho người dùng thay tên chánh cần phải cữ và việc tỵ húy cả 
tên tự thật là một việc làm sai với lệ cổ. 

Nhà Tấn (265-420) lại còn gắt gao hơn trong việc áp dụng phép cữ tên. Triều đại 
này đã thêm tên các bà hoàng hậu vào các bảng húy được ban hành. 

Thời Nam Bắc Triều (420-589), việc áp dụng phép cữ tên khi thì lỏng lẻo khi thì 
gắt gao tùy theo nhà vua. Thân phụ vua Cao Tổ (tr v 550-559) nước Bắc Tề vốn tên 
Thọ Sinh và nhà vua này đã bắt triều thần phải tỵ húy cả hai tiếng Thọ và Sinh và 
trừng phạt những người nói đến một trong hai tiếng đó một cách riêng rẽ. 

Nhà Tùy (581-618) đã áp dụng phép cữ tên một cách lỏng lẻo hơn. Nhà Ðường 
(618-906) đã chánh thức theo chánh sách này, nhưng nếu pháp luật tỏ ra khoan 
giảm về vấn đề tỵ húy thì phong tục lại gắt gao hơn. 

Ðời ngủ Ðại (907-969), dưới các triều đại do người sắc tộc thành lập như Hậu 
Ðường (923-936), Hậu Tấn (936-946), Hậu Hán (947-950), phép húy khoan hơn, 
trong khi các triều đại do người Hán tộc thành lập thì phép này gắt gao hơn. 

Ðời nhà Tống (960-1276), việc cữ tên được thi hành một cách rất nghiêm ngặt. 
Trong triều đại này, tên các vua mà thần chủ đã dời vào nhà thao vẫn còn phải húy. 
Mặt khác, các hiềm danh tức là tiếng đồng âm khác nghĩa với tên vua cũng phải 
húy, có khi tên một nhà vua có đến 50 hiềm danh mà người ta phải cữ luôn. Ngoài 
ra, nhà Tống còn húy tên Khổng Tử: năm Ðại Quan thứ 4 (năm 1110), họ đổi tên 
huyện Hà Khâu thành huyện Hà và huyện Lũng Khâu thành huyện Lũng để tránh tên 
Khâu của Khổng Tử. Họ cũng húy luôn tên tự và thụy của Lão Tử: năm Chánh Hòa 
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thứ 8 (năm 1118), vua Huy Tông ra lịnh cấm nhơn dân dùng các chữ Nhỉ, Bá Dương 
và Ðàm của Lão Tử làm tên hay tự cho mình. 

Hai triều đại Liêu (916-1125) và Kim (1115-1234) vốn do người thiểu số sống ở 
sa mạc thành lập nên lúc đầu không theo tục cữ tên, nhưng về sau, khi các nhà vua 
của các triều đại này nhiễm phong tục người Hán, họ lại áp dụng phép húy như 
người Hán. Ðặc biệt người Kim vì tiếp xúc chặt chẽ với người Tống nên phép húy 
của họ cũng nghiêm ngặt như phép húy nhà Tống, và bắt chước nhà Tống, húy tên 
Khổng Tử là Khâu. Họ còn đi xa hơn nhà Tống ở chỗ húy luôn tên của Châu Công là 
Ðán. 

Nhà Nguyên (1277-1368) do người Mông Cổ lập ra, lúc đầu cũng không theo tục 
cữ tên. Về sau đến đời Diên Hựu (t.v. 1314-1320), triều đại này mới áp dụng phép 
húy nhưng cũng chỉ hạn chế nó trong việc cữ tên nhà vua đang trị vì và các nhà vua 
tiền nhiệm được thờ trong miếu của triều đại. 

Nhà Minh (1368-1643), ban đầu chịu ảnh hưởng nhà Nguyên nên không gắt gao 
trong việc áp dụng phép húy. Từ đời Vạn Lịch (t.v. 1537-1619), phép này được áp 
dụng nghiêm ngặt hơn, và đến hai đời Thiên Khải (t.v. 1621-1627) và Sùng Trinh 
(t.v. 1628-1643) là hai đời vua chót của triều đại, phép húy lại càng gắt gao hơn 
nữa. 

Nhà Thanh (1644-1911) do người Mãn Châu thành lập, lúc đầu không áp dụng 
phép húy, nhưng sau đó lại theo tục người Hán và bắt cữ tên. Trong hai đời Ung 
Chính (t.v. 1723-1735) và Càn Long (t.v. 1736-1795), phép húy rất nghiêm, nhưng 
từ Ðạo Quang (t.v. 1821-1850), nó lại trở thành khoan giảm hơn. 

 

B. Phương pháp cữ tên và cách thức chế tài. 
1. Phương pháp cữ tên. 
Ở Trung quốc, xưa kia việc cữ tên gồm có mấy phương pháp sau đây: 

a. Phương pháp cải tự. 
Theo phương pháp này, người ta tránh hẳn phải cữ tên và thường dùng một 

tiếng đồng nghĩa hoặc một tiếng có sự liên hệ mật thiết với tên phải cữ để thay thế. 
Ðời Chiến Quốc, vua Trang Tương Vương nước Tần tên Tử Sở, và người nước 

Tần vì húy tên Sở mà gọi nước Sở là nước Kinh, vì kinh là một loại cây gai đặc biệt 
của nước Sở. Nhà vua sáng lập nhà Hán vốn tên Bang nên dưới triều đại này, người 
ta vì phải cữ tên ông mà dùng chữ Quốc thay cho chữ Bang, vì chữ quốc cũng chỉ 
một nước như bang. 

 

b. Phương pháp không tự. 
Theo phương pháp không tự, người ta để trống chỗ phải viết tên cần húy hoặc vẽ 

một vòng tròn hoặc để vào đó chữ húy hay thượng ? húy, hoặc để chữ mỗ là một 
đại danh từ không dùng để chỉ rõ cái gì. 

  

c. Phương pháp khuyết bút. 
Từ đời vua Cao Tông nhà Ðường (tr v 650-683), người ta bắt đầu dùng phương 

pháp khuyết bút nghĩa là bớt một nét hay nửa nét trong chữ cần phải húy. 
 
d. Phương pháp cải âm. 
Theo phương pháp cải âm, khi gặp một tên phải cữ, người ta nói và viết trệch đi 

một chút. Như Tần Thủy Hoàng vốn tên Chính, nên tháng đầu trong một năm âm 
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lịch trước gọi là chính nguyệt đã được đọc và viết là chinh nguyệt, và ta mượn theo 
đó, gọi tháng ấy là tháng giêng. 

 

2. Cách thức chế tài. 
Về việc chế tài những người phạm húy, chúng ta có thể kể các điều khoản sau 

đây của luật pháp Trung quốc. 
a. Theo điều 2 quyển X của luật nhà Ðường thì: kẻ dâng một văn thơ lên vua hay 

tâu lên vua một việc gì mà lầm lỡ phạm đến một tên phải húy của các nhà vua được 
thờ trong tông miếu thì bị phạt đánh 80 gậy; nếu kẻ buột miệng nói lỡ hay lầm lỡ 
viết tên phải húy trong một bản văn thơ khác thì bị phạt đánh 50 roi. Kẻ cố ý xúc 
phạm bằng cách dùng các tên húy để làm tên hay làm tự thì bị phạt đồ 3 năm. 
Dùng hiềm danh (tức là tiếng đồng âm mà khác nghĩa) hay một trong hai từ ngữ 
của một tên đôi phải húy thì không bị truy tố (Trong Tôn Vô Kỷ Ðường Luật Sở Nghị, 
Ðài Loan Thương Vụ Ấn Thơ Quán, ấn bản kỳ nhì, Ðài Bắc 1973, sách II, tr 84-85). 

b. Luật nhà Minh (Ðiều 5, quyển III Lại luật – Công thức) cũng phạt đánh 80 gậy 
những kẻ lầm lỡ phạm húy khi dâng một văn thơ lên vua hay tâu lên vua một việc 
gì, nhưng ngoài tên các nhà vua được thờ trong tông miếu, nó còn thêm tên của 
nhà vua đang trị vì trong số các từ ngữ phải húy. Về việc phạm húy vì lỗi lầm, trong 
một văn thơ khác, luật nhà Minh chỉ phạt đánh 90 roi. Cố ý xúc phạm hoàng gia 
bằng cách dùng các tên phải húy làm tên hay tự thì chỉ phạt đánh 100 trượng. Cũng 
như luật nhà Ðường, luật nhà Minh không trừng phạt việc dùng hiềm danh hay chỉ 
dùng một trong hai từ ngữ của một tên đôi phải húy (Minh Luật Tập Giải Phụ Lệ, Tu 
Ðính Pháp Luật Quán của nhà Thanh, Thành Văn xuất bản xã in lại, Ðài Bắc 1989). 

c. Luật nhà Thanh (điều 4 Lại Luật Công Thức) đã chép y theo luật nhà Minh về 
vấn đề này (Tiết Doãn, Ðộc Lệ Tồn Nghi, …). 

Nói chung lại, ta có thể nhận thấy rằng luật nhà Minh và luật nhà Thanh chép 
theo nó đều đã trừng phạt tội phạm húy một cách nhẹ nhàng hơn so với luật nhà 
Ðường. 

 

II. Tục cữ tên ở Việt Nam. 
A. Việc áp dụng nguyên tắc cữ tên ở Việt Nam. 
Ðất Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung quốc từ đời Hán đến đời Ðường và tục cữ tên 

đã được áp dụng ở Việt Nam y như ở Trung quốc trong thời kỳ này. 
Khi độc lập, người Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Trung Hoa 

nên đã tiếp tục theo tục cữ tên. Tuy nhiên, cũng như đối với các định chế khác, định 
chế liên hệ đến việc cữ tên lúc đầu không được noi theo sát lắm; về sau, nó mới lần 
lần được áp dụng một cách nghiêm chỉnh hơn. 

 

1. Việc áp dụng các định chế liên hệ đến việc cữ tên dưới các triều đại 
đầu tiên. 
Theo Ðại Việt Sử Ký toàn thư (I, tr 183), vua Lê Ngọa Triều (tr v 1005-1009) khi 

đi đánh Ám Ðộng bắt được người thì sai lấy gậy đánh, người Man đau quá kêu gào, 
nhiều lần phạm tên húy của vua Lê Ðại Hành nhưng Ngọa Triều thích lắm (tr 183). 
Ðiều này cho thấy rằng vua Ngọa Triều đã không tha thiết với việc cữ tên của phụ 
hoàng mình. Mặt khác, sở dĩ phụ hoàng của Ngọa Triều cho đến ngày nay vẫn được 
gọi là vua Ðại Hành, một tên mà người thời trước dùng để chỉ một nhà vua mới chết 
chưa chôn vào sơn lăng (tr 179), là vì Ngọa Triều đã không đặt tên thụy và miếu 
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hiệu cho ông. Sự kiện này làm bộc lộ rõ thêm chỗ vua Ngọa Triều không áp dụng 
đúng các định chế thi hành ở Trung quốc. 

 

2. Việc áp dụng các định chế liên hệ đến việc cữ tên đưới đời nhà Lý 
(1009-1228). 
Ðời nhà Lý, các vua đã bắt đầu áp dụng các định chế mượn của người Trung Hoa 

một cách tương đối nghiêm chỉnh hơn, nhưng cũng chưa theo sát các nguyên tắc 
của Lễ Trung quốc phát xuất từ đời nhà Châu. 

Như về việc xây dựng miếu thờ tổ tiên các nhà vua, thì đến năm 1019, nghĩa là 
10 năm sau khi lên ngôi, vua Lý Thái Tổ mới cho lập ở Tổ quán ông là phủ Thiên 
Ðức một Thái miếu (tọa lạc tại làng Ðình Bảng, huyện Ðông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh 
ngày nay). Vua Lý Thái Tổ chết năm 1028 và năm sau đó, miếu thờ ông đã được 
vua Lý Thái Tông làm lễ khánh thành (TT I, 207). Ðến năm 1169, vua Lý Anh Tông 
cho lập điện Thanh Hòa để thờ Thần chủ các tiên đế và tiên hậu và theo thời tiết mà 
cúng (TT I, 290). 

Việc làm miếu thờ trễ như vậy không đúng lễ nhà Châu. Nhưng đó là việc xảy ra 
ở Trung quốc sau khi chế độ phong kiến nhường chỗ cho chế độ quân chủ tập 
quyền, vì vua sáng lập nhà Hán xuất thân là một người bình dân chớ không phải là 
quí tộc. Do đó, phê bình việc vua Lý Anh Tông lập điện Thanh Hòa, ông Phan Huy 
Chú đã bảo rằng: “Chế độ tông miếu đời xưa, đằng trước là đô cung, đằng sau là 
tẩm thất, tuần tiết hàng năm cúng tế đều ở đó, không có điện riêng biệt nào nữa. 
Từ nhà Hán về sau, lễ cổ bỏ mất, chỉ theo chế độ đồng thất (nhà thờ chung) dị thất 
(chỗ thờ riêng) rồi sau mới dựng Nguyên Miếu nguy nga để làm miếu thờ riêng, thói 
quen đã lâu mà không biết như vậy là trái lễ. Nay lập điện Thanh Hòa để thờ thần vị 
các tiên đế tiên hậu ấy cũng là cái lỗi noi theo chế độ Nguyên Miếu đó” (tr 66). 

Về các tên phải húy, sử nhà Lý không thấy chép. Tuy nhiên sử nhà Trần cho biết 
rằng năm 1304, vua Trần Anh Tông xuống chiếu cấm viết theo lối húy 8 chữ miếu 
húy của nhà Lý là Uẩn (tên Lý Thái Tổ), Mã (tên Lý Thái Tông), Tôn (tên Lý Thánh 
Tông), Ðức (tên Lý Nhân Tông), Hoán (tên Lý Thần Tông), Tộ (tên Lý Anh Tông), 
Cán (tên Lý Cao Tông) và Sản (tên Lý Huệ Tông) (TT II, tr 90). 

Ðiều này cho thấy rằng nhà Lý đã áp dụng phép húy đối với các nhà vua đang trị 
vì và các nhà vua đã chết, và đối với các tên phải húy, sự kiêng cữ phải giữ mãi suốt 
triều đại, chớ không chấm dứt khi người có tên phải húy đã chết từ lâu. 

 
3. Việc áp dụng các định chế liên hệ đến việc cữ tên dưới đời nhà Trần 
(1225-1400) và nhà Hồ (1400-1407). 
Theo Ðại Việt Sử Ký toàn thư thì năm 1231, vua Trần Thái Tông đã làm lễ hưởng 

ở Tiên miếu tại Tổ quán là làng Tức Mặc, thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Ðịnh ngày 
nay (TT II, tr 11). Ðiều này cho thấy rằng nhà Trần đã có miếu thờ tổ tiên mình 
ngay từ khi nắm được đại quyền. 

Về các tên phải húy, ta được biết rằng năm 1232, vua Trần Thái Tông đã ban 
những chữ quốc húy và miếu húy (tr 12). Ðến năm 1294, vua Trần Anh Tông lại ban 
những chữ quốc húy: húy của vua là Thuyên, vua Nhân Tông là Khâm, Thánh Tông 
là Hoảng, Thái Tông là Cảnh, Thái Tổ là Thừa, Nguyên Tổ là Lý; ngoài ra, lại còn có 
những nội húy: húy của Thánh Từ hoàng hậu (vợ Trần Lý) là Phùng, Thuận Từ 
hoàng hậu (vợ Trần Thừa) là Diên, Hiến Từ hoàng hậu (vợ Thái Tông) là Oánh, 
Nguyên Thánh hoàng hậu (vợ Thánh Tông) là Hâm (TT II, tr 71). 
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Bốn năm sau, nhà vua lại ban hai chữ húy là Ngụy và Châu; năm kế đó là 1299 
lại cấm dùng tên của Khâm Minh Ðại Vương (tên Liễu) và Thiên Ðạo Quốc Mẫu (vợ 
của Trần Liễu tên là Nguyệt); ngoài ra còn những chữ húy: Ngụy, Thấp, Nam, Càn, 
Tô, Tuấn, Anh, Tảng. Các tên này là tên của những người bên ngoại của nhà vua. 
Ðến năm 1395, vua Trần Thuận Tông ra lịnh bỏ các chữ húy “nguyệt” và “nam” cho 
dùng như cũ. 

Các điều trên này cho thấy rằng nhà Trần đã áp dụng phép cữ tên nhiều hơn nhà 
Lý và mở rộng phạm vi của các chữ húy ra tên của những thân thuộc bên họ ngoại; 
nhưng mặt khác, đã hạn chế việc áp dụng phép húy trong thời gian cho một số tên 
và đến lúc cần chấm dứt sự cấm dùng các tên ấy thì có ban hành lịnh rõ ràng. 

Về phần nhà Hồ thì năm 1403, Hồ Hán Thương đã cho dựng miếu ở Thanh Hóa 
để thờ cúng tế tổ khảo, lại dựng miếu ở phủ Linh Nguyên (Nghệ An) để thờ cúng 
tiên tổ, đồng thời cho dựng ở kinh đô một đông Thái miếu để thờ cúng tông phái họ 
Hồ và một tây Thái miếu để thờ cúng họ ngoại là Trần Minh Tông và Trần Nghệ 
Tông (TT II, tr 214-215). Ðiều này cho thấy rằng nhà Hồ đã tiếp nối chánh sách nhà 
Trần trong việc áp dụng các định chế liên hệ đến việc cữ tên. Nhưng vì triều đại này 
quá ngắn ngủi nên sử không chép thêm được dữ kiện nào khác về phép húy của nó 
cho chúng ta biết. 

 

4. Việc áp dụng các định chế liên hệ đến việc cữ tên dưới đời nhà Hậu Lê 
(1428-1788). 
Cứ theo Ðại Việt Sử Ký toàn thư thì từ khi mới lên ngôi, vua Lê Thái Tông (tr v 

1433-1442) đã đem bá quan đến yết Thái miếu những ngày đầu năm âm lịch (TT 
III, tr 80, 98). Vua cũng làm lễ cáo nhà Thái miếu khi có một việc quan trọng trong 
triều, như khi nhà Minh sai sứ sang làm lễ tấn phong (TT III, tr 112, 114) hoặc khi 
cho đúc các quả ấn cho triều đình dùng (TT III, tr 93, 102). Ngoài ra, nhơn việc vua 
truy tôn mẹ làm Cung Từ Quốc Thái Mẫu năm 1434, ta được biết rằng Thần chủ của 
bà vốn để ở Lam Kinh (TT III, tr 90). Phần vua Lê Nhân Tông thì năm 1448 đã về 
Lam Kinh làm lễ yết Lăng miếu (TT III, tr 129) và cũng trong năm ấy, vua lại ra lịnh 
làm miếu điện ở Lam Kinh. 

Qua các việc trên đây, ta có thể thấy rằng từ khi mới sáng nghiệp, nhà Hậu Lê đã 
có nhà Thái miếu tại kinh đô lại có miếu thờ tổ tiên ở nơi tổ quán mình là Lam Kinh, 
tức là Lam Sơn, thuộc miền thượng du tỉnh Thanh Hóa. Trong Thái miếu ở kinh đô, 
có điện Phụng Tiên thờ vua Lê Thái Tổ ở giữa, Tuyên Tổ (là thân phụ Thái Tổ) ở bên 
tả, Hiến Tổ (là nội tổ Thái Tổ) ở bên hữu, các vua Thái Tông, Thánh Tông, Túc Tông 
ở phía đông, về bên tả Thần chủ Tuyên Tổ, Nhân Tông, Hiến Tông và Túc Tông ở 
phía tây, về bên hữu thần chủ Hiến Tổ. Ngoài ra, lại có Hiền kính đường thờ Chiêu 
Hiến Ðại Vương (tên Học, anh Thái Tổ), Quận Ai Vương (tên Tư Tề, con trai lớn Thái 
Tổ, anh Thái Tông) ở phía đông, Trang Dương Vương (tên Thạch, con của Lê Học) ở 
phía tây (TT IV, tr 77). 

Ðến năm 1513, vua Lê Tương Dực Ðế làm điện Mục Thanh ở trước điện Phụng 
Tiên chia làm hai nhà giáp thất ở hai phía đông tây nhà Thái miếu. Nhà giáp thất 
phía đông gọi là Chương Ðức Ðường để thờ phụ Chiêu Hiến Ðại Vương, Quận Ai 
Vương, Lương Vương Thuyên (con Thánh Tông), Ðường Vương Cảo (con Thánh 
Tông), Diễn Vương Thông (con Thánh Tông), Ung Vương Chiên (con Thánh Tông), 
Triện Vương Thoan (con Thánh Tông). Nhà giáp thất phía tây gọi là Chiên Thuận 
Ðường để thờ phụ Trung Dũng Vương, Cung Vương Khắc Xương (con Thái Tông), 
Tống Vương Tung (con Thánh Tông), Phúc Vương Tranh (con Thánh Tông), Quảng 
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Vương Táo (con Thánh Tông), Trấn Vương Kinh (con Thánh Tông), Nghĩa Vương 
Cảnh (con Thánh Tông), Kinh Vương Kính (con Thánh Tông) (TT IV, 77 và 343, 
KÐVSTGCM, quyển 26, tr 19a-22a). 

Sau khi họ Mạc cướp ngôi nhà Hậu Lê, nhà Thái miếu của triều đại này bị hoang 
phế, nên năm 1596, lúc đã chiến thắng được họ Mạc và tái chiếm kinh đô, vua Lê 
Thế Tông đã sai sửa làm điện Thái miếu ở đó và rước Thần chủ của vua Thái Tổ và 
các nhà vua khác của nhà Hậu Lê để cúng tế theo tuần tiết (TT IV, tr 213). 

Vào cuối đời Hậu Lê, nhà Thái miếu này được dùng để thờ Hiến Tổ, Tuyên Tổ, 
Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông, Thánh Tông, Hiến Tông, Túc Tông, Ðức Tông (một 
người con thứ của Thánh Tông nhưng không lên làm vua, nhưng được vua Chiêu 
Tông truy tôn làm hoàng đế), Minh Tông (con Ðức Tông và là thân phụ Chiêu Tông 
cũng được Chiêu Tông truy tôn làm hoàng đế), Chiêu Tông, Trang Tông, Trung 
Tông, Anh Tông, Thế Tông, Kính Tông, Thần Tông, Chân Tông, Huyền Tông, Gia 
Tông, Hy Tông, Dụ Tông, Thuần Tông, Ý Tông, Hiển Tông và các bà vợ của các nhà 
vua này (Phan Huy Chú, Lễ nghi chí, tr 71-75). 

Ngoài ra, vì các nhà vua Hậu Lê Trung Hưng từ đời Lê Anh Tông (tr v 1556-1573) 
không phải là hậu duệ trực tiếp của vua Lê Thái Tổ mà của một người anh của nhà 
vua này là Lê Trừ, nên từ đầu đời Hậu Lê Trung Hưng, họ đã thành lập một điện tên 
là Chí Kính ở sau nhà Thái miếu để thờ các vị tổ trực tiếp của họ trừ Lê Trừ và các 
bà vợ của họ cùng với 4 nhà vua không được thờ ở nhà Thái miếu là Uy Mục Ðế (tr 
v 1504-1509), Tương Dực Ðế (tr v 1509-1516), Cung Hoàng Ðế (tr v 1522-1527), Lê 
Ðế Duy Phương (tr v 1729-1732) và một số người trong hoàng tộc cùng công chúa 
và cung phi (Lễ Nghi Chí, tr 77-79). 

Chế độ tông miếu của nhà Hậu Lê đã bị Phan Huy Chú và các sử gia triều Nguyễn 
chỉ trích. Về lối thờ ở nhà Thái miếu của nhà vua Hậu Lê thời họ còn làm chủ thiên 
hạ, Phan Huy Chú cho rằng thờ Tuyên Tổ và Hiến Tổ ở hai bên tả hữu Thái Tổ là trái 
Lễ vì tuy dựng được nước, Thái Tổ là cháu và con của hai vị trên đây, nên đúng lẽ 
phải thờ hai vị trên đây ở bên trên Thái Tổ về phía hữu. 

Ngoài ra, Phan Huy Chú cũng chê nhà Hậu Lê, thời này thờ chung hết các nhà 
vua ở một miếu, thay vì chia các vua kế vị Thái Tổ thành hàng chiêu hàng mục ở hai 
bên tả hữu và dời lần Thần chủ vào nhà thao. Ðến như việc vua Tương Dực Ðế làm 
điện ở trước Thái miếu và chia làm hai gian giáp thất ở hai bên đông tây thờ phụ các 
vị vương trong hoàng tộc nhưng không được làm vua, Phan Huy Chú phê bình là 
“trong việc phi lễ lại thêm điều thất lễ.” (Lễ nghi chí t. 70-71) 

Về lối thờ ở nhà Thái miếu đời Hậu Lê Trung Hưng, Phan Huy Chú cũng cho là 
thờ cả thảy hơn 20 nhà vua trong một gian nhà chung không có thất riêng cũng 
không cất bỏ Thần chủ vị nào là điều sai, còn tệ hơn các triều đại Trung quốc sau 
nhà Châu, tuy thứ tự hàng chiêu hàng mục không được phân minh, nhưng ít nhứt 
mỗi đời làm một ngôi thất riêng và ??? thân thì cất Thần chủ. 

Cứ theo Phan Huy Chú thì có hai vị tổ là Tuyên Tổ bắt đầu dựng căn bản của 
triều đại, và Thái Tổ dẹp yên giặc giã để có đất nước, và 3 vị tông là Thánh Tông 
làm cho nước được thạnh vượng thái bình, Trang Tông nối lại tôn thống lập lại 
nghiệp vua cho họ Lê, và Thế Tông trở về kinh đô, thâu lại đất đai đã mất trong tay 
nhà Mạc là đáng để Thần chủ thờ mãi mãi, còn bao nhiêu vị khác thì quá 6 đời là 
nên dời vào nhà thao, các vị thời khai quốc thì dời vào nhà thao của 3 miếu thờ Hiến 
Tổ, Thái Tổ, Thánh Tông, các vị thời Trung Hưng thì dời vào nhà thao của 2 miếu 
thờ Trang Tông và Thế Tông (Lễ nghi chí tr 75-77). 
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Về việc lập điện Chí Kính, Phan Huy Chú cũng cho là theo Lễ nhà vua không được 
xử hậu với bậc thân riêng của mình, dẫu có truy tôn ông cha mình làm vương thì 
cũng chỉ nên lập miếu riêng ở tổ quán, chớ lập miếu thờ ở kinh đô thì không đúng 
điển Lễ (Lễ nghi chí, tr 79). 

Về việc tên phải húy thì ngay từ năm 1428, khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã ban 
các chữ húy tông miếu và tên vua. Húy tông miếu có 5 chữ: Ðinh là tên Hiến Tổ, 
Quách là tên vợ Hiến Tổ, Khoáng là tên Tuyên Tổ, Thương là tên vợ Tuyên Tổ. Tên 
vua là Lị cũng phải húy cùng với tên vợ vua (mẹ Thái Tông) là Trần, và tên anh vua 
là Học. Tên Lý là ông của vua Trần Thái Tông thì không còn phải húy nữa nên người 
họ Lý có thể trở về họ cũ của mình. 

Năm 1435, vua Lê Thái Tông lại ban tên húy của quốc triều gồm tên húy tông 
miếu và tên vua, và ra lịnh đổi họ Trần thành họ Trình để cữ tên mẹ mình. Năm 
1460, vua Lê Thánh Tông đã ban bố một lịnh gắt gao hơn bắt người họ Trần đổi 
thành họ Trình (tr 176). Năm sau, ông lại ban các tên miếu húy và tên vua. Tên 
miếu húy gồm các tên đã được vua Lê Thái Tổ ban bố là Ðinh, Quách, Khoáng, 
Thương, Lị, Trần và tên các vua kế vị là Long (tên vua Thái Tông), Anh (tên vợ Thái 
Tông, mẹ Nhân Tông), Cơ (tên Lê Nhân Tông), Dao (tên vợ Lê Thái Tông, mẹ Lê 
Thánh Tông) và tên Lê Thánh Tông là Thành (Lễ nghi chí tr 179). 

Sử cũ không chép rõ tên các người khác được húy ở các đời vua sau, nhưng đại 
khái thì người ta phải húy tên nhà vua đang trị vì, tên ông bà cha mẹ của vua đã 
chết và được thờ trong tông miếu, và tên một vài người trong hoàng tộc được vua 
liệt vào bảng chữ húy. 

Trái với nhà Trần, nhà Hậu Lê không thấy ban hành lịnh bắt cữ tên người họ 
ngoại của mình. Việc chấm dứt sự cấm dùng một tên húy của triều đại cũng không 
được chép lại. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận thấy rằng trong bộ Quốc triều hình 
luật in mộc bản dưới thời nhà Hậu Lê Trung Hưng, có 18 điều khoản viết chữ Trần 
theo lối húy, nhưng có 2 chữ viết theo lối thường ở 2 điều khoản. Ðiều này cho thấy 
rằng chữ Trần chỉ được húy trong một thời gian và không còn phải húy đưới đời Hậu 
Lê Trung Hưng. 

Mặt khác, thời Hậu Lê Trung Hưng, những người nắm thực quyền là chúa Trịnh ở 
Bắc Hà và chúa Nguyễn ở Nam Hà. Do đó, phép húy cũng đã được áp dụng đối với 
các chúa Trịnh ở Bắc Hà và đối với các chúa Nguyễn ở Nam Hà có phần khác hơn. 
Chúng ta có thể nhận thấy rằng chẳng những phải cữ tên, người ta có khi còn cữ 
đến tước hiệu của họ. Như ở Bắc Hà, vì cữ tôn hiệu chúa Trịnh Tạc là Tây Vương 
(cấm gọi từ 1657 đến 1682), huyện Tây Châu đã đổi tên lại là Nam Châu (ÐDA, tr 
134), và ở Nam Hà vì cữ tôn hiệu chúa Nguyễn Phúc Khoát là Vũ Vương (tr v 1738-
1765), người ta đã nói trại Vũ thành Võ. 

 
5. Việc áp dụng các định chế liên hệ đến việc cữ tên dưới đời nhà 
Nguyễn (1802-1945). 
Nhà Nguyễn có miếu thờ cúng tổ tiên mình ở tổ quán là làng Gia Miêu Ngoại 

trang, sau đổi lại làm Quí Hương huyện Tống Sơn, sau đổi lại làm Quí Huyện thuộc 
tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, tại kinh đô Huế, bên trong hoàng thành, có 4 miếu thờ là 
Triệu miếu, Hưng miếu, Thái miếu và Thế miếu. 

Triệu miếu làm năm Gia Long thứ 3 (1804) thờ vị tổ khai sáng là Nguyễn Câm 
(tức Nguyễn Kim), được truy tôn Triệu Tổ Tịnh Hoàng Ðế (Thái Văn Kiểm: Cố đô 
Huế – Lịch sử – Cổ tích – Thắng cảnh, Tập thượng – Nha Văn Hóa Bộ QGGD 1960, 
tr 52, 53). 
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Hưng miếu làm năm Minh Mạng thứ 2 (1281) thờ thân phụ vua Gia Long là 
Nguyễn Phúc Luân, được truy tôn làm Hưng Tổ Hiếu Khương Hoàng Ðế và vợ ông 
này (TVK, tr 56). Hưng miếu bị đốt năm 1947 rồi được xây lại năm 1951. 

Thái miếu làm năm Gia Long thứ 3 (năm 1804) được trùng tu một lần dưới triều 
Thành Thái, rồi lại được trùng tu lần thứ nhì năm Khải Ðịnh thứ 8 (năm 1923), miếu 
này thờ các chúa Nguyễn được các vua nhà Nguyễn truy tôn làm hoàng đế. Bên 
trong miếu thiết 9 án thờ, án chánh giữa thờ chúa Nguyễn Hoàng được truy tôn làm 
Thái Tổ Gia Dụ Hoàng Ðế (tr v 1600-1613) và bà vợ ông, các án khác chia ra làm 2 
dãy tả và hữu. Các án bên tả thờ các chúa Nguyễn Phúc Nguyên được truy tôn làm 
Hiếu Văn Hoàng Ðế (tr v 1613-1635), Nguyễn Phúc Tần được truy tôn làm Hiếu Triết 
Hoàng Ðế (tr v 1648-1687), Nguyễn Phúc Chu được truy tôn làm Hiếu Minh Hoàng 
Ðế (tr v 1691-1725) và Nguyễn Phúc Khoát được truy tôn làm Hiếu Võ Hoàng Ðế (tr 
v 1738-1765) và các bà vợ của họ. Các án bên hữu thờ các chúa Nguyễn Phúc Lan 
được truy tôn làm Hiếu Chiêu Hoàng Ðế (tr v 1635-1648), Nguyễn Phúc Trăn được 
truy tôn làm Hiếu Nghĩa Hoàng Ðế (tr v 1687-1691), Nguyễn Phúc Trú được truy tôn 
làm Hiếu Ninh Hoàng Ðế (tr v 1725-1738) và các bà vợ của họ cùng Nguyễn Phúc 
Thuần được truy tôn làm Hiếu Ðịnh Hoàng Ðế (tr v 1765-1777) (TVK, tr 50-51). 

Hai bên Thái miếu có 2 nhà tả vu và hữu vu được dựng từ năm Gia Long thứ 5 
(năm 1806) để thờ phụ các bậc thân huân công thần hồi quốc sơ. Nhà tả vu dành 
cho 4 công thần trong hoàng tộc là Tôn Thất Khê, Tôn Thất Hiệp, Tôn Thất Hạo và 
Tôn Thất Ðồng. Nhà hữu vu thờ các ông Nguyễn ?? Kỷ, Ðào Duy Từ, Nguyễn Hữu 
Tiến, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Kính, Nguyễn Cửu Dật và Nguyễn Cư trinh 
(TVK, tr 52). 

Thế miếu làm năm Minh Mạng thứ 2 (năm 1821) để thờ các nhà vua triều 
Nguyễn. Bên trong miếu thiết 7 án thờ. Án chánh giữa thờ Thế Tổ Cao Hoàng Ðế, 
tức là vua Gia Long (tr v 1802-1819) và 2 hoàng hậu. Các án khác chia làm 2 dãy tả 
và hữu. Các án bên tả thờ các vua Thánh Tổ Nhân Hoàng Ðế, tức là Minh Mạng (tr v 
1819-1840), Dực Tông Anh Hoàng Ðế, tức là Tự Ðức (tr v 1847-1883), Cảnh Tông 
Thuần Hoàng Ðế, tức là Ðồng Khánh (tr v 1885-1888) và các bà vợ của họ. Các án 
bên hữu thờ các vua Hiến Tổ Chương Hoàng Ðế tức là Thiệu Trị (tr v 1841-1847), 
Giản Tông Nghị Hoàng Ðế tức là Kiến Phúc (tr v 1883-1884) và các bà vợ của họ 
cùng Hoằng Tông Tuyên Hoàng Ðế tức là Khải Ðịnh (tr v 1916-1925) (TVK, tr 53-
54). 

Hai bên nhà thế miếu cũng có 2 nhà tả vu và hữu vu được dựng từ năm Minh 
Mạng thứ 5 (năm 1824) để thờ các thân huân công thần hồi trung hưng. Nhà tả vu 
dành cho 4 vị công thần trong hoàng tộc là Tôn Thất Mân, Tôn Thất Ðiển, Tôn Thất 
Huy và Tôn Thất Hội. Nhà hữu vu thờ các ông Võ Tánh, Ngô Tùng Châu, Châu Văn 
Tiếp, Võ Di Nguy, Nguyễn Văn Trương, Phạm Văn Nhơn, Nguyễn Huỳnh Ðức, Tống 
Phúc Ðàm, Nguyễn Văn Mẫn, Ðỗ Văn Hựu, Nguyễn Văn Nhân, Mai Ðức Nghị và năm 
1827 thêm Nguyễn Ðức Xuyên, rồi năm 1875 thêm Trương Ðăng Quế (TVK, tr 54). 

Ngoài ra, ở sân thế miếu còn bày 9 đảnh đồng đúc từ năm Minh Mạng thứ 16 
(1835), chung quanh có chạm hình mặt trời, mặt trăng, núi sông hoa cỏ, các giống 
động vật thực vật và đồ binh khí xe thuyền của nước ta. Tên của “cửu đỉnh” này lấy 
chữ trong niên hiệu của các nhà vua từ Thế Tổ Cao Hoàng Ðế trở xuống mà đặt tên: 
Cao, Nhân, Chương, Anh, Nghị, Thuần, Tuyên, Dũ và Huyền (TVK, tr 54-55). 

Tuy vua Minh Mạng dự liệu 9 đảnh và tên của 9 nhà vua được thờ trong thế 
miếu, nhưng nhà Nguyễn chỉ có 7 nhà vua là chấm đứt nên 2 đảnh Dũ và Huyền 
không tương ứng với nhà vua nào được thờ trong miếu. 
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Xét cách thờ cúng ở các miếu nhà Nguyễn, chúng ta có thể nhận thấy rằng triều 
đại này có khác nhà Lê ở chỗ làm những miếu riêng biệt cho các vị tổ tiên có nắm 
thực quyền lãnh đạo và các vị tổ tiên được truy tôn làm hoàng đế nhưng không 
được nắm quyền lãnh đạo như vậy. Tuy nhiên, cũng giống như nhà Lê, nhà Nguyễn 
thờ hết nhà lãnh đạo trong mỗi giai đoạn chung với nhau trong một miếu và không 
dự liệu việc đem các Thần chủ của một số nhà lãnh đạo chết đã lâu vào nhà thao 
như Lễ nhà Châu ấn định. 

Về các tên phải húy, nhà Nguyễn cũng như các triều đại trước bắt nhơn dân phải 
cữ tên các nhà vua đang trị vì, các vị vua tiền nhiệm và các bà vợ của họ. Nhà 
Nguyễn lại còn bắt các thí sinh của các cuộc thi không được dùng đến những chữ 
tên các cung điện, lăng tẩm trong kinh (Ngô Tất Tố: Lều chõng, in lần thứ tư, Nhà 
sách Khai trí Sài Gòn, 1968, tr 276). 

Nói chung thì dưới các chúa và các vua nhà Nguyễn, tục cữ tên đã được áp dụng 
một cách sâu rộng hơn các triều trước. Ta có thể nhận thấy rằng thần dân các chúa 
Nguyễn đã cữ chữ lót của họ là Phúc và đổi trại thành phước; họ cũng cữ tôn hiệu 
của Vũ Vương (tr v 1738-1765) và nói trại thành võ. Ðời các vua nhà Nguyễn, các 
tên trong niên hiệu của vua như Long trong Gia Long, Mạng trong Minh Mạng đã 
được cữ nên dân Huế đã nói trại Long thành luông trong địa danh Kim Luông, và 
Mạng đã được nói trại ra mệnh. 

 

B. Phương pháp cữ tên và cách thức chế tài. 
Về phương pháp cữ tên và cách thức chế tài, chúng ta chỉ lượm lặt được vài dữ 

kiện liên hệ đến 2 triều đại Lý và Trần. Hai triều đại Hậu Lê và Nguyễn thì vì gần 
chúng ta hơn nên còn lưu lại được một số tài liệu giúp chúng ta thấy rõ vấn đề hơn. 

 

1. Phương pháp cữ tên. 
Các triều đại Việt Nam khác nhau có thể có những điểm dị biệt nhỏ trong việc áp 

dụng phép cữ tên, nhưng phương pháp cữ tên của họ vẫn giống nhau trong nét 
chánh. Nói chung thì việc cữ tên đã được áp dụng trong cả hai mặt nói và viết. 

 

a. Việc cữ tên trong lời nói. 
Trên nguyên tắc, người Việt Nam trước đây phải tránh nói đến các tên phải húy. 

Khi gặp một tiếng phải tránh như vậy, họ phải nói trại đi. Ðó là phương pháp cải âm 
đã được áp dụng tại Trung quốc từ xưa. Như ta đã thấy trên đây, vì Tần Thủy 
Hoàng (tr v 221-208 tr CN) tên là Chính, người Trung quốc trước đây đã phải gọi 
chính nguyệt là chinh nguyệt. 

Ở Việt Nam, chúng ta cũng có những trường hợp tương tự. Vì phải cữ tên vua Lê 
Thái Tổ là Lị, chúng ta đã nói là quyền lợi hay lợi tức thay vì quyền lị hai lị tức. Vì 
phải cữ tên thủy tổ của nhà Nguyễn là Câm, chúng ta đã nói kim ngân hay cổ kim 
thay vì câm ngân hay cổ câm. Vì cữ tên vua Tự Ðức là Thì, chúng ta đã nói thời gian 
hay thời hạn thay vì thì gian hay thì hạn. Vì cữ hiệu của chúa Vũ Vương nên người 
Nam Hà đã nói võ bị hay võ nghệ thay vì vũ bị hay vũ nghệ. 

 

b. Việc cữ tên trong khi viết. 
Các tên phải húy thời trước đã được chia ra làm 2 loại: trọng húy và khinh húy. 
Ðược liệt vào hạng trọng húy tên nhà vua sáng lập triều đại và tên nhà vua đang 

trị vì. 
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Khinh húy gồm các tên khác như chữ lót trong tên vua, tên các nhà vua đã chết 
ngoài nhà vua sáng lập triều đại, tên những người thân thuộc của vua như bà vua, 
mẹ vua. 

Ðối với các trọng húy, người ta phải dùng một chữ khác đồng nghĩa hay có ý 
nghĩa liên hệ với chữ phải húy để thay cho chữ này. Ðó là phương pháp cải tự áp 
dụng ở Trung quốc thời trước. Như ta đã thấy đời nhà Hán, người Trung Hoa đã 
dùng chữ quốc thay cho chữ bang. 

Ở Việt Nam, chúng ta cũng gặp những trường hợp tương tự. Trong Quốc Triều 
Hình Luật (QTHL) là bộ luật nhà Hậu Lê, các chữ lợi (lị) đều được thay thế bằng một 
chữ đồng nghĩa. Như ở điều 284, thành ngữ thông dụng “hưng lợi (lị) trừ hại” đã 
được thay bằng “hưng tiện trừ hại”. Mặt khác, điều 574 của QTHL đã nói về những 
kẻ độc chiếm quyền khai thác các mối lợi của núi rừng hồ ao, chép theo điều 17, 
quyển 26 của luật nhà Ðường, nhưng đã dùng từ ngữ địa sản thay chữ lợi (lị) trong 
câu văn của luật nhà Ðường. Hai trường hợp trên đây cho thấy rõ là các nhà làm 
luật đời Hậu Lê đã theo phép húy đối với chữ lợi (lị) là tên Lê Thái Tổ. 

Khi chép lại các điều khoản của bộ luật nhà Hậu Lê trong quyển Hình Luật Chí, 
Phan Huy Chú sống dưới đời nhà Nguyễn nên phải tránh các chữ húy của triều đại 
này. Ngoài tên Ánh, vua Gia Long lại còn có tên là Chủng lúc còn bé và chữ Chủng 
trở thành một trọng húy. Do đó, Phan Huy Chú đã thay từ ngữ chủng điền binh mà 
luật nhà Hậu Lê dùng để chỉ người bị đồ làm lính cày ruộng bằng từ ngữ thực điền 
binh. Mặt khác, trong điều 573 của QTHL, từ ngữ chủng thực có nghĩa là trồng cây 
đã được ông thay bằng vân thực có ý nghĩa tương tự. 

Trong bộ Khâm Ðịnh Việt Sử Thông Giám Cương Mục được viết dưới triều vua Tự 
Ðức mà tên húy là thời (thì), các chữ thời đều được đổi thành chữ thần có một ý 
nghĩa tương tự. Ngoài ra, nhà vua này có tên là Hồng Nhậm. Do đó, khi đi thi, sĩ tử 
phải dùng chữ dụng thay chữ nhậm. Như từ ngữ thánh chi dụng là cái sở dụng của 
bực thánh phải được đổi làm thánh chi nhậm (Ngô Tất Tố, tr 233). 

Trong những trường hợp bắt buộc phải nêu một tên thuộc hạng trọng húy, người 
ta phải tách chữ ấy ra từng mảnh để viết. Như trong bài văn bia Vĩnh Lăng nói về Lê 
Thái Tổ, ta thấy chép về họ và tên của nhà vua và của tiền nhơn ông như sau: “Ðể 
tánh Lê, húy tả tòng hòa, hữu tòng đao, tằng tổ húy tả tòng ngôn, hữu tòng mỗi, …, 
hoàng tổ húy tả tòng thủy, hữu tòng đinh, …, con thứ (con ông bà nội vua Lê Thái 
Tổ tức là thân phụ vua này), húy tả tòng nhựt, hữu tòng quảng,…, mẹ vua húy 
thượng tòng thảo đẩn nhơn nhứt, hạ tòng quân”. Người đọc văn bia này phải ráp trở 
lại các bộ phận chữ đã được tách ra để biết tên những người được nói đến: 

Chữ gồm có chữ hòa bên tả, chữ đao bên hữu là chữ lị (lợi): tên vua Lê Thái Tổ, 
Chữ ngôn bên tả, chữ mỗi bên hữu là chữ Hối, tên của ông tổ nhà vua, 
Chữ gồm có chữ thủy bên tả, chữ đinh bên hữu là chữ Ðinh, tên của ông nội nhà 

vua, 
Chữ gồm có chữ nhựt bên tả, chữ quảng bên hữu là chữ Khoáng, tên thân phụ 

nhà vua, 
Chữ gồm có chữ quân ở dưới và bộ thảo ??? với chữ nhơn và nhứt ở trên là chữ 

Thương, tên thân mẫu nhà vua (Xem phóng ảnh bia Vĩnh Lăng, Quốc Tổ, Ðặc san 
của nhóm người Việt tỵ nạn bảo tồn và phát huy văn hóa Việt, Arlington 1987, tr 
60). 

Trong bộ Lều Chõng, ông Ngô Tất Tố cũng cho biết là trước cửa các trường thi 
đời vua Tự Ðức, có cái bảng chữ húy của triều Nguyễn. Về trọng húy, có các chữ tả 
tòng nhựt hữu tòng ương, tả tòng hòa hữu tòng trọng, tả tòng nhơn hữu tòng 
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nhâm, … Bên tả chữ nhựt bên hữu chữ ương là chữ Ánh, tên vua Gia Long; bên tả 
chữ hòa bên hữu chữ trọng là chữ Chủng, một tên khác của vua Gia Long; bên tả 
chữ nhơn bên hữu chữ nhâm là chữ nhậm, tên của vua Tự Ðức (Ngô Tất Tố tr 235). 

Ðối với chữ thuộc loại khinh húy thì người ta được dùng với điều kiện là phải thay 
đổi tự dạng của nó. 

Có 2 cách thay đổi tự dạng như vậy, một là viết bớt đi một nét tức là khuyết bút, 
hai là thay đổi vị trí các thành phần của chữ phải húy. 

Qua các lịnh của vua Trần Anh Tông ban ra năm 1299 (TT II, 76) bắt phải bớt 
nét các chữ húy Ngụy, Thấp, Nam, Cán, Tộ, Tuấn, Anh, Tảng; và năm 1304, cấm 
viết bớt nét 8 chữ miễn húy của nhà Lý: Uẩn, Mã, Tôn, Ðức, Hoán, Tộ, Cán, Sam (tr 
90); ta được biết phép khuyết bút đã được áp dụng dưới hai đời Lý và Trần. 

Trong bộ Lều Chõng, ông Ngô Tất Tố cho biết rằng bảng yết tên các chữ khinh 
húy, sĩ tử phải “kính khuyết nhứt bút” tức là viết bớt đi một nét; có tất cả chừng bốn 
năm chục chữ, trong đó có chữ đăng, miên, hồng, ưng, hoa, hạo, … (tr 231-234). 
Vậy nhà Nguyễn cũng áp dụng phép khuyết bút cho các chữ khinh húy mà trong các 
chữ này có những chữ dùng làm chữ lót cho dòng vua như miên, hồng, ưng, …. 

Trong Khâm Ðịnh Việt Sử Thông Giám Cương Mục được viết và in sau khi vua 
Thiệu Trị đã chết, tên nhà vua là Miên Tông đã trở thành khinh húy nên được viết 
theo lối khuyết bút, trong khi tên vua Tự Ðức đương trị vì là trọng húy nên được 
thay bằng chữ thần. 

Phần nhà Hậu Lê, thì theo điều 125 của QTHL, chữ khinh húy cũng phải giảm 
hoạch, nghĩa là bớt đi một nét như khuyết bút. Nhưng trong thực tế, các chữ khinh 
húy trong bộ luật này lại được viết theo lối thay đổi vị trí các thành phần của chữ 
phải húy, như đem phần bên tả sang bên hữu và phần bên hữu sang bên tả. Ðể cho 
người đọc biết đó là chữ húy, người ta đã khắc 3 dấu nháy bên trên chữ được thay 
đổi vị trí các thành phần như vậy. 

 

2. Cách thức chế tài. 
Hiện nay, chúng ta không được biết cách thức chế tài đối với người phạm húy đời 

Lý và đời Trần. Ðối với các triều đại Hậu Lê và Nguyễn, chúng ta còn được hai bộ 
luật có đề cập đến vấn đề này. 

a. Cứ theo điều 125 của bộ QTHL của nhà Hậu Lê thì “Dâng một văn thơ hay tâu 
lên vua một việc gì mà lầm lỡ phạm đến tên nhà vua hay một tên phải húy của các 
nhà vua được thờ trong tông miếu thì bị phạt đánh 60 gậy và biếm hai tư”. 

Tư là một cấp bực trong xã hội thời trước. Ðời nhà Hậu Lê, địa vị mỗi người được 
đánh giá bằng số tư của mình. Thường dân không có tư nào cả. Những người có 
chức tước thì chia làm 9 phẩm, mỗi phẩm có 2 tư. 

Theo qui chế ấn định năm Hồng Ðức thứ 2 (năm 1471) đời vua Lê Thánh Tông 
thì người được hàm tòng cửu phẩm có 1 tư, người được hàm chánh cửu phẩm có 2 
tư, cứ như thế mà tính cho đến người được hàm chánh nhứt phẩm có 18 tư. Trên 
những người được hàm chánh nhứt phẩm lại còn có những người được ban các tước 
nam, tử, bá, hầu, quận công và quốc công, cứ mỗi tước như vậy lại thêm 1 tư. Nói 
cách khác, người được tước nam có 19 tư, và người được tước quốc công thì có số 
tư cao nhứt là 24 tư (CM, quyển 22, tr 25a-26a). 

Bị phạt biếm 1 tư tức là mất bớt 1 tư. Như người có chức quan hay tước vào 
hàng chánh tam phẩm vốn có 14 tư, nên bị biếm 2 tư thì còn 12 tư, nghĩa là bị 
giáng xuống một chức hay một tước vào hàng chánh tứ phẩm. Người bị phạt biếm 
có khi được chuộc bằng tiền nghĩa là được đóng tiền để khỏi bị giáng chức tước. 
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Ðối với người không có chức tước tức là không có tư nào thì đương nhiên là tội 
biếm phải được chuộc bằng tiền. Số tiền phải đóng để thế vào tội biếm như vậy 
nhiều ít tùy theo địa vị cao thắp của phạm nhơn. 

Cứ theo điều 22 của QTHL thì muốn chuộc tội biếm 1 tư, người thường dân phải 
đóng 10 quan tiền là ít nhứt, người hàng nhứt phẩm phải đóng 100 quan là nhiều 
nhứt. 

Buột miệng nói lỡ hay lầm lỡ viết tên phải húy trong một bản văn thơ khác thì bị 
phạt đánh 80 gậy. Chữ đáng lẽ phải giảm bớt 1 nét mà không giảm thì người phạm 
lỗi bị phạt đánh 60 gậy. Kẻ buột miệng nói đến các chữ này bị phạt đánh bằng roi 
hay phạt tiền. 

Kẻ (cố ý) xúc phạm bằng cách dùng các tên húy để làm tên hay làm tự thì bị xử 
tử hay bị tội lưu. Lưu là đày đi ra khỏi chỗ sanh quán của mình. Luật nhà Lê phân ra 
3 bực lưu: lưu cận châu là gần nhứt, lưu ngoại châu và lưu viễn châu là xa nhứt. 

Luật nhà Hậu Lê đã chịu ảnh hưởng nặng nề của luật nhà Ðường. Nhưng chúng 
ta có thể nhận thấy rằng nó đã thêm vào các chữ phải húy tên của nhà vua đang trị 
vì, đồng thời trừng phạt tội phạm húy nặng hơn luật nhà Ðường. 

Mặt khác, nó không nêu rõ việc cho phép dùng hiềm danh, tức là chữ đồng âm 
nhưng khác nghĩa với tiếng phải cữ và cho phép dùng riêng rẽ một trong 2 từ ngữ 
của một tên đôi phải húy. Tuy nhiên, qua một số dữ kiện xảy ra dưới triều đại này, 
chúng ta được biết rằng nhà Hậu Lê cho phép dùng hiềm danh. Bằng chứng là tên 
châu Lợi (Lị) Nhân đời nhà Trần đã được đổi thành lộ Lỵ Nhân vào đầu đời nhà Lê. 
Chữ Lỵ được dùng ở đây tuy cũng đọc như chữ lị (lợi) là phản nghĩa của hại, nhưng 
được viết khác và hàm ý một nhơn vật lớn đến một nơi nào như trong từ ngữ lị 
nhậm, hoặc nơi đặt trụ sở một cơ quan cai trị như lỵ sở, tỉnh lỵ chẳng hạn. 

Về các tên đôi thì năm 1462, khi ấn định phép thi Hương, vua Lê Thánh Tông ấn 
định rằng chữ húy của quốc triều gồm 2 chữ thì không được dùng 2 chữ liền nhau, 
nhưng rời ra từng chữ thì dùng được với điều kiện là phải khuyên bên ngoài (tr 
183). Tuy nhiên, năm trước đó, khi ban các chữ húy, vua Thánh Tông đã ghi tên 
phải húy của vua Thái Tông là Long, vua Nhân Tông là Cơ và tên mình là Thành. 
Thật sự, vua Lê Thái Tông tên là Nguyên Long, vua Lê Nhân Tông tên là Bang Cơ, 
vua Lê Thánh Tông tên là Tư Thành. Trong cả ba trường hợp trên đây, chỉ có chữ 
thứ nhì trong tên là phải húy, và quyết định về việc húy trong các kỳ thi chỉ áp dụng 
cho chữ thứ nhứt. 

Dầu sao thì các việc trên đây cũng cho thấy rằng về mặt này, luật nhà Hậu Lê 
cũng đã khác với luật nhà Ðường. 

b. Về luật nhà Nguyễn, thì điều 62 Hoàng Việt Luật Lệ (được P.L.F.Philastre dịch 
ra Pháp ngữ với tên là Le Code Annamite, bản in lần thứ nhì, Ch’eng-wen publishing 
company, 2 quyển, Taipei 1967, quyển 2, tr 329) về vấn đề chế tài sự phạm húy đã 
chép y như 2 bộ luật nhà Minh và nhà Thanh. 

So với luật nhà Hậu Lê chịu ảnh hưởng của luật nhà Ðường, luật nhà Nguyễn noi 
theo luật nhà Minh và nhà Thanh đã trừng phạt tội phạm húy nhẹ hơn rất nhiều. 
Tuy nhiên, trong việc áp dụng phép húy, nhà Nguyễn đã thật sự theo lề lối nhà Hậu 
Lê hơn là theo đúng các điều khoản ấn định trong bộ luật của mình. 

Sau khi vua Minh Mạng ban hành phương pháp đặt tên các ông hoàng bà chúa 
trong hoàng tộc, các tên vua đều là tên đôi như vua Thiệu Trị tên Miên Tông, vua 
Tự Ðức tên Hồng Nhậm, … ta đã thấy rằng trong các cuộc thi cử, các chữ đầu trong 
các tên trên đây như Miên, Hồng được xem là chữ lót và phải cữ theo phép khinh 
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húy, còn các chữ sau được xem là tên và phải cữ theo phép trọng húy, ít nhứt là lúc 
nhà vua đang trị vì. 

Vậy nói chung lại, cả 2 chữ họp lại làm tên của một nhà vua dầu có tách rời ra thì 
cũng đều phải húy cả, chớ không phải hễ tách rời ra thì được dùng một cách bình 
thường như luật ấn định. 

Về tội viết tên các cung điện lăng tẩm khi đi thi, sự chế tài không thấy ghi trong 
luật. Nhưng cứ theo ông Ngô Tất Tố thì thí sinh phạm tội này chỉ bị đánh rớt và nêu 
tên ra một bảng con để bêu xấu chớ không bị sự trừng phạt nào khác. Sự trừng 
phạt này cũng được áp dụng trong trường hợp tên cung điện gồm 2 chữ được viết 
ra trong 2 câu khác nhau, nhưng 2 chữ ấy được đặt liền nhau (Ngô Tất Tố, tr 276-277). 

Theo ông Ngô Tất Tố thì người thí sinh bị phạt đã viết về nhà Ðường như sau: 
“Tam bách niên xã tắc chi trường, ninh phi lại vi thử tai !”. Trong đoạn văn này, chữ 
chót của câu đầu là trường, chữ đầu của câu sau là ninh và 2 chữ để liền nhau thì 
thành ra Trường Ninh (tr 275-277), mà Trường Ninh là tên một cung trong hoàng 
thành nhà Nguyễn được xây cất năm 1822 và đến năm 1923 thì đổi lại là cung 
Trường Sanh (TVK, tr 59). 
 

 

Mục 2: 

Ảnh Hưởng Của Tục Cử Tên 
 

Tục cữ tên phát xuất ở Trung quốc từ đời nhà Châu, 12 thế kỷ trước CN, và được 
người Việt Nam theo từ thời kỳ nội thuộc nhà Hán, hồi thế kỷ thứ 2 trước CN. Nó đã 
được áp dụng ở cả hai nước cho đến ít nhứt là lúc trận Thế chiến thứ II chấm dứt. 

Vậy, đây là một định chế được duy trì hàng mấy ngàn năm. Dĩ nhiên là trong tình 
trạng đó, nó phải có ảnh hưởng sâu rộng đối với người Trung Hoa và người Việt 
Nam, đặc biệt là trong các lãnh vực ngôn ngữ văn tự. 

Lúc tục cữ tên mới được áp dụng ở Trung quốc, nước này theo chế độ phong 
kiến. Do đó, người ta chỉ phải cữ tên chánh của các nhà lãnh đạo và chỉ có tên 
chánh của người lãnh đạo sáng lập một triều đại hoặc một tông phái mới được cữ 
mãi mãi, còn tên chánh của các nhà lãnh đạo khác thì chỉ được cữ trong một thời 
gian. Ngoài ra, các hiềm danh, tức là tiếng đồng âm nhưng khác nghĩa với tên chánh 
nhà lãnh đạo, thì không phải cữ. Do đó, số tên phải cữ còn tương đối hạn chế. 

Ðến lúc chế độ quân chủ tập quyền được thiết lập ở Trung quốc và ở Việt Nam, 
tục cữ tên lan rộng ra cả thiên hạ: người phải cữ tên bực trên trước của mình, dầu 
cho đó là một người thường dân. Mặt khác, trong chế độ quân chủ tập quyền, sự 
chuyên chế của các nhà lãnh đạo tối cao cũng như lòng tôn trọng quá đáng của 
người cấp dưới đối với người cấp trên đã làm cho người ta có khi cữ luôn đến hiềm 
danh, tên tự hay tên hiệu người cấp trên. Ðã vậy, thường thì các triều đại thời quân 
chủ tập quyền lại không chánh thức bãi bỏ lịnh cấm cữ tên đối với những nhà lãnh 
đạo đã chết khá lâu rồi. Vì các lý do trên đây, số tên phải cữ ngày một nhiều thêm 
và ảnh hưởng của sự cữ tên càng sâu rộng hơn. 

 
I. Ảnh hưởng của tục cữ tên đối với ngôn ngữ. 

Vì tên người, tên chức tước, tên đất, … của người Trung Hoa và người Việt Nam 
đều được chọn trong các tiếng của ngôn ngữ hàng ngày nên tục cữ tên đã có ảnh 
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hưởng chẳng những đến các từ ngữ thông dụng mà còn đến các chức quan và tước 
vị, cả họ và tên của người và các địa danh. 

 

A. Ảnh hưởng của tục cữ tên đối với các từ ngữ thông dụng. 
Theo phép cữ tên, khi nói đến một chữ húy, người ta phải phát âm nó trại đi. 

Tiếng mà người phải nói trại đi như vậy có thể là tên một người cấp trên trong gia 
tộc, trong địa phương người ấy hay là tên một nhà vua mà toàn dân đều phải cữ. 
Mặt khác, chữ húy có thể chỉ phải cữ trong một thời gian hay phải cữ rất lâu như tên 
của một nhà lãnh đạo sáng lập một triều đại. 

 

1. Sự thay đổi trong các từ ngữ thông dụng trong phạm vi toàn quốc. 
Khi một tên được toàn dân cữ nói đến trong một thời gian lâu dài, tiếng nói trại 

trở thành tiếng chánh, trong khi tiếng chánh bị nói trại bị người ta quên hẳn đi. Ðó 
là trường hợp 2 tiếng lị và câm. 

Lị vốn là tên vua Lê Thái Tổ và phải húy trong suốt đời Hậu Lê (1428-1788). Vì 
cữ tên nhà vua này, người ta đã nói trại lị thành lợi trong mấy trăm năm, và hiện 
nay, chúng ta đã quen dùng tiếng lợi như trong các từ ngữ lợi nhuận, lợi tức, danh 
lợi, quyền lợi, … mà quên hẳn tiếng chánh là lị. Các nhà viết sử khi nói đến vua Lê 
Thái Tổ cũng chép rằng ông húy là Lợi trong khi ta phải nói ông húy là Lị mới đúng. 

Việc quên hẳn tiếng lị đưa đến một trở ngại khi các nhà nho Việt Nam dịch lại từ 
Hán văn các tên Tây phương được người Trung quốc phiên âm trong sách vở báo 
chí của họ. Ðọc theo người Trung quốc thì tiếng phiên âm của Italia là Ý Tá Lí, 
Hungary là Hung Chía Lí nghe gần các tiếng của người Tây phương. Người Việt Nam 
ta phiên dịch lại theo Hán văn và đọc Italia thành Ý Ðại Lợi, Hungary thành Hung 
Gia Lợi nên xa tiếng gốc hơn. Nếu chúng ta không vì cữ tên vua Lê Thái Tổ mà đọc lị 
thành lợi thì ta đã phiên dịch Italia thành Ý Ðại Lị, và Hungary thành Hung Gia Lị, 
nghe gần với tiếng gốc Tây phương hơn. 

Ngoài việc phiên âm tiếng Tây phương, lại có việc phiên âm tiếng Phạn trong kinh 
Phật. Trong số các đại đệ tử của Phật có ông Sariputra, người Trung Hoa phiên âm 
là Xa Lị Phất, nghe gần giống tên gốc, khi ta đọc lại là Xá Lợi Phất thì xa tiếng gốc 
hơn. 

Câm vốn là tên vị thủy tổ nhà Nguyễn và phải húy ở Nam Hà dưới đời các chúa 
Nguyễn, rồi húy trong toàn quốc sau khi nhà Nguyễn nhứt thống đất nước. Vì cữ tên 
ông này, người Việt Nam đã nói trại câm thành kim trong một thời gian rất dài; và 
hiện nay, chúng ta đã quen dùng tiếng kim trong các từ ngữ kim bản vị, kim hoàn, 
kim khí, mỹ kim và kim sinh, kim thời, cổ kim, … mà quên hẳn tiếng chánh là câm, 
làm cho một số bài thơ Hán văn được phiên âm ra có những câu lạc vận, như 2 bài 
thơ sau đây của Ðỗ Phủ: 

1. Xuân vọng 
Quốc phá sơn hà tại 

Thành xuân thảo mộc thâm 
Cảm thời hoa tiến lệ 

Hận biệt tiển kinh tâm 
Phong hỏa liên tam nguyệt 

Gia thư để vạn “kim” 
Bạch đầu tao cánh đoản 
Hồn dục bất thông trầm. 

(Trần Trọng San, Nhà in Nam Trung Bắc Sài Gòn 1957, tr 108) 
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2. Ðăng lâu 
Hoa cận cao lâu thưởng khách tâm 
Vạn phương đa vạn thử đăng lâm 
Cảm giang xuân sắc lai thiên địa 
Ngọc lũy phù vân biến cổ “kim” 
Bắc cực triều đình chung bất cải 

Tây sơn phấn dạo mạc tương xâm 
Khả liên hậu chủ hoàn từ miếu 

Nhật mộ liêu vi lương phụ ngâm. 
(Trần Trọng San, Nhà in Nam Trung Bắc Sài Gòn 1957, tr 134) 

 
Trong 2 bài trên đây, nếu ta âm chữ chót của câu 6 trong bài đầu và của câu 4 

trong bài 2 là câm như tiếng chánh không bị nói trại vì cữ tên vị thủy tổ của nhà 
Nguyễn thì toàn bài đều đúng với vần “âm”. 

Việc cữ tên có thể đưa đến việc thay đổi hẳn một từ ngữ. Vì vua Thiệu Trị vốn 
tên là Miên Tông nên thời ông trị vì, người Việt Nam ta phải dùng chữ tôn để thay 
thế. Do đó, thay vì nói tông giáo, tông thất, Lý Thái Tông, Trần Nhân Tông, Lê 
Thánh Tông, người Việt Nam đã nói tôn giáo, tôn thất, Lý Thái Tôn, Trần Nhân Tôn, 
Lê Thánh Tôn. 

Ngày nay, chúng ta không phải cữ chữ tông nữa, và có thể gọi lại các nhà vua đời 
trước là Lý Thái Tông, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông, … nhưng các từ ngữ tôn 
giáo và tôn thất đã được dùng quen rồi nên chắc là không ai còn chịu sửa chữa. 

 

2. Sự thay đổi trong các từ ngữ thông dụng ở phạm vi các địa phương. 
Trong các trường hợp trên đây, việc cữ tên đã được áp dụng một cách như nhau 

ở mọi nơi. Ngoài ra, có trường hợp toàn dân cùng cữ một tên mà người mỗi miền lại 
nói trại đi một lối, do có sự dị biệt trong sự phát âm một tiếng chung ở các địa 
phương, thành ra 2 tiếng khác nhau. 

Ðây là việc xảy ra với bà mẹ vua Thiệu Trị. Bà vốn tên là Hồ Thị Hoa, nhưng khi 
về làm vợ vua Minh Mạng, bà rất được vua Minh Mạng yêu chuộng vì tánh nết hiền 
thục. Vua Minh Mạng cho rằng Hoa rất đẹp nhưng không bền, nên đổi tên bà lại 
là Thật, có nghĩa là trái, hàm ý đạt thành quả tốt đẹp. Vì cữ tên bà, người miền Bắc 
đã nói trại thật ra thực nhưng người miền Nam lại nói trại thật ra thiệt, thành ra hai 
miền có hai tiếng khác nhau để chỉ một ý. 

Việc nói trại đưa đến những tiếng khác nhau ở các địa phương đã xảy đến nhiều 
hơn vì việc cữ tên các nhơn vật địa phương. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, người 
Bắc Hà phải cữ tên các chúa Trịnh trong khi người Nam Hà phải cữ tên các chúa 
Nguyễn, và điều này đưa đến những tiếng khác nhau ở hai miền Bắc Nam. 

Như miền Bắc cữ tên chúa Trịnh Tùng nên nói trại tùng thành tòng trong khi 
người miền Nam vẫn dùng tiếng tùng, người miền Nam trái lại cữ tên chúa Nguyễn 
Hoàng nên nói trại hoàng thành huỳnh trong khi người miền Bắc vẫn dùng tiếng 
hoàng. 

Nói chung thì người miền Nam có lẽ theo tục cữ tên sát hơn người miền Bắc. Do 
đó, trong ngôn ngữ ngày nay, người miền Nam có nhiều tiếng nói trại hơn người 
miền Bắc, như duyệt nói trại thành dượt vì cữ tên ông Lê Văn Duyệt (1783-1832) 
Tổng trấn Gia Ðịnh; cảnh nói trại thành kiểng vì cữ tên hoàng tử Cảnh (1780-
1801); kính nói trại thành kiếng vì cữ tên ông Nguyễn Hữu Kính (1650-1700) đã có 
công lớn trong việc mở mang đất nước vào Nam Việt hiện tại. 
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B. Ảnh hưởng của tục cữ tên đối với các chức quan và tước vị. 
1. Việc đổi chức quan và tước vị trùng với tên các nhà lãnh đạo. 
Ngoài sự thay đổi trong các từ ngữ thông dụng, tục cữ tên còn ảnh hưởng đến 

danh hiệu các chức quan và tước vị. 
Ở Trung quốc thời phong kiến, có các chức Tư Ðồ và Tư Không và nước nào cũng 

dùng các chức vị đó. Nhưng ở nước Tấn, vì Hy Hầu (?-?) có tên là Tư Ðồ nên chức 
Tư Ðồ ở nước này được đổi lại làm Trung Quân, ở nước Tống, vì Võ Công có tên là 
Tư Không nên chức Tư Không được đổi lại làm Tư Thành. 

Thời quân chủ tập trung, vị vua Quang Võ nhà Ðông Hán (tr v 25-57) tên là Tú 
nên dưới triều đại này, người đỗ tú tài được gọi là mậu tài. Phần thân phụ vua Tấn 
Võ Ðế (tr v 265-290) được truy tôn làm Cảnh Ðế, vốn tên là Sư nên đời nhà Tấn, 
chức Thái Sư đã được đổi lại gọi là Thái Tể (Trần Viên, tr 16). 

Ở Việt Nam, cũng có sự thay đổi tương tự. Như đời nhà Trần, vì thân phụ Trần 
Thái Tông (tr v 1225-1258) được tôn làm Thái thượng hoàng vốn tên là Thừa nên 
đời nhà Trần, chức Ngự sử trung thừa đã được đổi lại gọi là Ngự sử trung tán. 

 

2. Việc cấm làm việc ở các công sở hay nhận lãnh một chức vụ có tên 
trùng với tên ông cha. 
Danh hiệu các chức quan và tước vị đã bị đổi vì húy tên vua hay người trên trước 

của vua. Trong trường hợp người thường dân có người trên trước mà tên trùng hợp 
với danh hiệu một chức quan hay một tước vị thì người đó phải từ khước không 
nhận chức hay tước ấy. 

Theo điều 8 quyển 10 của luật nhà Ðường thì khi tên một công sở hay một chức 
vụ trùng với tên ông hay cha một người nào mà người ấy vì tham danh vị giấu việc 
trùng hợp này để làm việc ở công sở đó, hoặc nhận lãnh chức vụ đó, thì phải bị phạt 
tội đồ 1 năm (Ðồ là bị phạt giam cầm và làm việc nặng nhọc). 

Trong phần chú thích điều này, các nhà làm luật đời Ðường đã đưa thí dụ như 
sau. Như có người cha tên Vệ không được ra làm quan ở các vệ (Vệ là khu quân sự 
đời Tùy Ðường); người có ông tên An không được làm tri huyện Trường An; người 
có cha tên Quân không được nhận chức Tướng Quân; người có ông tên Khanh, 
không được nhận chức Khanh (ÐLSN, Sách II, tr 88-89). 

Ðó là vì người làm việc ở một công sở hay nhận một chức vụ phải nêu tên công 
sở hay chức vụ của mình trong các công văn, nếu tên công sở hay chức vụ này 
trùng với tên ông hay cha người ấy thì người ấy không thể tránh được tội phạm húy 
đối với ông hay cha mình. 

Việc cấm đoán người làm việc ở một công sở hay nhận lãnh một chức vụ trùng 
tên với ông hay cha mình chắc chắn có áp dụng dưới đời nhà Ðường và nhà Tống; 
và phong tục Trung quốc trong thời kỳ này làm cho nhiều người từ cả chức quan có 
chữ trùng âm dị nghĩa với tên ông hay cha mình. 

Như đời Ðường Y Tông (tr v 860-873) có viên Trung Thi Xá Nhơn là Vệ Thù dâng 
sớ xin miễn nhiệm chức thứ sử Hoạt Châu vì thân phụ ông tên là Thứ. Nhưng nhà 
vua bác sớ này vì bảo rằng chữ thứ trong chức thứ sử với tên Thứ của ông Vệ Thù 
đồng âm mà khác nghĩa, nên theo lễ và luật pháp, Vệ Thù không phải phạm húy khi 
nhận chức thứ sử. 

Tuy nhiên, sau đời Tống, việc cấm kỵ trên đây của luật nhà Ðường không còn 
được áp dụng. Ðiều 18 quyển 12 của luật nhà Minh và điều 180 của luật nhà Thanh 
tương ứng với điều 8 quyển 10 của luật nhà Ðường đã không ghi lại sự cấm kỵ đó. 
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Ở Việt Nam thì điều 161 của bộ luật nhà Nguyễn, chép lại luật nhà Thanh không 
nói đến nó đã đành, đến điều 131 của bộ QTHL, nhà Hậu Lê tuy dựa vào bộ luật 
nhà Ðường nhiều hơn cũng mượn các khoản khác của điều 8 quyển 10 luật nhà 
Ðường mà bỏ khoản nói về việc cấm người làm việc ở công sở hay nhận lãnh một 
chức vụ trùng với tên của ông hay cha mình. 

 

C. Ảnh hưởng của tục cữ tên đối với họ và tên người. 
Khi một nhà vua lên ngôi, tên ông thành trọng húy, tên hiệu của ông cũng thuộc 

vào hàng từ ngữ phải húy. Ngoài ra, còn có những người thân thuộc của ông, nhứt 
là thân mẫu ông được liệt tên vào các chữ phải húy. Do đó, những người có họ hay 
tên trùng với các tên mới phải húy kể trên đây phải đổi họ hay tên mình. 

 

1. Việc đổi họ. 
Về việc đổi họ, ta có thể kể vài trường hợp ở Trung quốc làm thí dụ: 

– Vì cữ tên vua Hán Minh Ðế (tr v 58-75), họ Trang phải đổi lại làm họ 
Nghiêm. 
– Vì cữ tên vua Hán An Ðế (tr v 107-125), họ Khánh phải đổi lại làm họ Hạ. 
– Vì cữ tên vua Ðường Huyền Tông tức là Ðường Minh Hoàng (tr v 713-755), 
họ Cơ phải đổi lại làm họ Châu. 
– Ở Việt Nam thì nhà Trần (1225-1400) đã lấy cớ nguyên tổ của mình là Lý để 
bắt người họ Lý phải đổi lại làm họ Nguyễn (TT II, tr 12). Ðời Hậu Lê (1428-
1788) thì vì tên bà vợ vua Thái Tổ, mẹ vua Thái Tông, và bà nội các vua Nhân 
Tông và Thánh Tông tên Trần nên người họ Trần phải đổi lại làm họ Trình (TT 
III, tr 101, 176). 

Ngoài việc đổi họ một cách chánh thức lại còn có việc đọc trại, thành ra một họ 
có thể trở thành hai, nếu việc cữ tên được áp dụng ở một địa phương. Ðó là trường 
hợp các họ Huỳnh, Châu, Võ ngày nay thành khác với các họ Hoàng, Chu, Vũ, vì 
người Nam Hà cữ tên các chúa Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc 
Khoát tức Vũ Vương. 

 

2. Việc đổi tên. 
Người trùng tên với nhà vua mới lên ngôi hay thân thuộc của nhà vua này mà tên 

phải húy phải đổi tên mình để tránh các chữ húy đó. Nếu tên phải húy là một tên 
đôi thì người ta phải tránh cả 2 từ ngữ trong tên đôi đó, mặc dầu là các từ ngữ đó 
không được dùng liền nhau. Ta có thể kể vài trường hợp sau đây về việc đổi tên ở 
Trung quốc: 

– Lúc Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán và làm vua từ năm 9 đến năm 23, 
Khổng Mãng đã phải đổi tên mình lại là Quân. 
– Ðời Nam Bắc Triều, vua Tề Võ Ðế (tr v 479-482) tên là Ðạo Thành nên tên 
Ðạo Tiên phải đổi tên lại là Cảnh Tiên, còn tên Ðạo Uyên thì bỏ chữ Ðạo trong 
tên mình và chỉ còn giữ chữ Uyên làm tên. 
– Ðời nhà Ðường, vua Thái Tông (tr v 627-649) tên là Thế Dân nên Tể Tướng 
Bùi Thế Cư phải bỏ chữ Thế trong tên mình và chỉ còn giữ chữ Cư làm tên. 
– Ở Việt Nam thì đời nhà Hậu Lê, Ông Ðỗ Nhân (1472-1517) vì cữ hiệu của 
vua Tương Dực Ðế là Nhân Hải mà phải đổi tên lại là Nhạc. Về triều Nguyễn thì 
ông Hà Tông Quyền (1798-1839) vì cữ tên vua Thiệu Trị mà phải bỏ chữ Tông 
trong tên mình và được gọi là Hà Quyền. Ngoài ra, vì cữ các tên của vua Tự 
Ðức là Thì và Hồng Nhậm nên trong KÐVSTGCM (quyển 47), các sử quan triều 
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Nguyễn đã chép tên Võ Văn Nhậm là Võ Văn Sĩ (CM, quyển ?, tr 286) và Ngô 
Thì Nhậm (Nhiệm) là Ngô Nhâm (tr 31a). 
 

D. Ảnh hưởng của tục cữ tên đối với các địa danh. 
Ngoài việc họ và tên người thường phải đổi mỗi khi một nhà vua mới lên ngôi nên 

có những tên mới cần phải húy, các địa danh có tên trùng với các tên mới phải húy 
này cũng phải thay đổi. 

Ở Trung quốc, việc đổi địa danh vì tỵ húy đã có từ thời Chiến Quốc. Như ta đã 
thấy, vì cữ tên thân phụ Tần Thủy Hoàng là Trang Tương Vương vốn tên Tử Sở (tr v 
249-246 tr CN), nước Sở đã được sử Tần chép lại là nước Kinh. Ðến đời nhà Hán, vì 
cữ tên Văn Ðế là Hằng nên Hằng Sơn được đổi tên là Thường Sơn. Về tên quận 
huyện phải đổi vì tục cữ tên thì có rất nhiều. 

Ở Việt Nam, cũng có nhiều trường hợp đổi địa danh để tránh tên một nhà vua 
mới lên ngôi, hay tên một người thân thuộc của nhà vua này, nhứt là mẹ ruột của 
ông. 

Từ đầu đời Hậu Lê, vì cữ tên vua Lê Thái Tổ (tr v 1428-1433), châu Lị (Lợi) Nhân 
đã được đổi thành lộ Lỵ Nhân, về sau, lộ này trở thành phủ Lỵ Nhân, đến năm 1822 
đổi làm phủ Lý Nhân thuộc tỉnh Hà Nam (Ðại Nam nhất thống chí, quyển 27, tỉnh Hà 
Nội, 1966 tr 18). 

Khi Mạc Ðăng Dung cướp ngôi nhà Lê năm 1527, huyện Phù Dung đã đổi thành 
huyện Phù Hoa; khi nhà Hậu Lê Trung Hưng, tên Phù Dung lại được dùng trở lại, 
nay là huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên (Ðào Duy Anh, Ðất nước Việt qua các đời, tr 
134). 

Sau đó, khi Mạc Phúc Nguyên lên ngôi năm 1546, một số địa danh có chữ 
Nguyên đã phải đổi tên: 

– Châu Thất Nguyên đổi thành Thất Tuyền (nay là huyện Tràng Ðịnh, 
tỉnh Lạng Sơn (ÐDA, tr 143). 
– Huyện Bình Nguyên đổi thành Bình Tuyền (nay là huyện Bình Xuyên, 
tỉnh Vĩnh Phúc (ÐDA, tr 144). 
– Huyện Phú Nguyên đổi thành Phú Xuyên (tỉnh Hà Ðông) (ÐDA, tr133). 
– Huyện Thanh Nguyên đổi thành Thanh Xuyên, nay thành 2 huyện 
Thanh Sơn và Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (ÐDA, tr 146). 

– Ðời Hậu Lê Trung Hưng, nhiều địa danh đã thay đổi vì cữ tên các nhà vua 
thời này. Vua Trang Tông (tr v 1533-1548) tên là Ninh nên: 

– Phủ Tĩnh Ninh đổi thành Tĩnh Giang, nay là Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa 
(ÐDA, tr 149). 
– Huyện Phù Ninh đổi thành Phù Khang, nay là huyện Phù Ninh, tỉnh Phú 
Thọ (ÐDA, tr 139). 
– Huyện Vĩnh Ninh đổi thành Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa (ÐDA, tr 149). 
– Huyện Võ Ninh đổi thành Võ Giàng, tỉnh Bắc Ninh (ÐDA, tr 137). 
– Huyện Yên Ninh đổi thành Yên Khang, nay là huyện Yên Khánh, tỉnh 
Ninh Bình (ÐDA, tr 136). 
– Huyện Ninh Hóa đổi thành Yên Hóa, tỉnh Ninh Bình (ÐDA, tr 136 và 
167). 
– Huyện Ninh Sơn đổi thành Yên Sơn, nay là huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn 
Tây (ÐDA, tr 138). 

– Vua Anh Tông (tr v 1556-1573) tên Bang nên trấn Yên Bang đổi thành Yên 
Quảng, tức tỉnh Quảng Yên sau này (ÐDA, tr 142). 
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– Vua Thế Tông (tr v 1573-1599) tên Ðàm nên huyện Thanh Ðàm đổi thành 
huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Ðông (ÐDA, tr 99). 
– Vua Kính Tông (tr v 1599-1619) tên Tân nên: 

– Phủ Tân Bình đổi thành Tiên Bình, sau là phủ Quảng Ninh, tỉnh Quảng 
Bình (ÐDA, tr 153, 162). 
– Phủ Tân Hưng đổi thành Tiên Hưng, phần tây bắc tỉnh Thái Bình ngày 
nay (ÐDA, tr 135). 
– Châu Tân Yên đổi thành Tiên Yên, sau là huyện Tiên Yên, tỉnh Hải Ninh 
(ÐDA, tr 142). 
– Huyện Tân Minh đổi thành Tiên Minh, sau là huyện Tiên Lãng, tỉnh Kiến 
An (ÐDA, tr 142). 
– Huyện Tân Phong đổi thành Tiên Phong, sau là huyện Quảng Oai, tỉnh 
Sơn Tây (ÐDA, tr 140). 
– Huyện Tân Phúc đổi thành Tiên Phúc, sau là huyện Ða Phúc, tỉnh Bắc 
Giang (ÐDA, tr 137). 

– Vua Chân Tông (tr v 1643-1649) tên Hựu nên huyện Thuần Hựu đổi thành 
Thuần Lộc, nay là huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (ÐDA, tr 149). 
– Mặt khác, chúa Trịnh Tạc có tước Tây Vương, chữ Tây thành ra húy nên 
huyện Tây Chân được đổi thành Nam Chân, nay là hai huyện Nam Trực và 
Trực Ninh, tỉnh Nam Ðịnh (ÐDA, tr 134). 
– Ðời Tây Sơn, vua Quang Trung ngoài tên Huệ còn có tên Quang Bình nên 
phủ Thái Bình được đổi thành Thái Ninh, đời Nguyễn mới đổi lại là Thái Bình 
như cũ (ÐDA, tr 135). 
– Ðời nhà Nguyễn, mẹ vua Thiệu Trị (tr v 1840-1847) tên Hoa nên một số địa 
danh có chữ Hoa lại phải đổi tên: 

– Tỉnh Thanh Hoa đổi thành Thanh Hóa (ÐDA, tr 162). 
– Phủ Hà Hoa đổi thành Hà Thanh, tỉnh Hà Tĩnh (ÐDA, tr 151, 162). 
– Phủ Thăng Hoa đổi thành Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (ÐDA, tr 155, 
163). 
– Huyện Hạ Hoa đổi thành Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (ÐDA, tr 139). 
– Huyện Hoa Khê đổi thành Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (ÐDA, tr 139). 
– Huyện Hoa Phong đổi thành Nghiêu Phong, sau là huyện Cát Hải, tỉnh 
Quảng Yên (ÐDA, tr 142, 168). 
– Huyện Hoa Xuyên đổi thành Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (ÐDA, tr 162). 
– Huyện Kim Hoa đổi thành Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc (ÐDA, 137). 
– Huyện Kỳ Hoa đổi thành Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (ÐDA, tr 151). 
– Ở Huế thì cầu Ðông Hoa đã được gọi là cầu Ðông Ba. 

– Vua Ðồng Khánh (tr v 1885-1888) ngoài tên Ưng Kỵ lại có tên là Chân nên: 
– Huyện Chân Ðịnh đổi thành Trực Ðịnh, nay là huyện Kiến Xương, tỉnh 
Thái Bình (ÐDA, tr 135). 
– Huyện Nam Chân, vốn là huyện Tây Chân đổi ra vì húy tước của chúa 
Trịnh Tạc, đổi thành Nam Trực (ÐDA, tr 134). 

– Ngoài ra, đời Ðồng Khánh còn có một chữ húy khác là Ðường nên hai huyện 
Nam Ðường và Nghĩa Ðường trong tỉnh Nghệ An đã đổi thành Nam Ðàn và 
Nghĩa Ðàn (ÐDA, tr 150 và 151). 
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II. Những cái lợi và hại của tục cữ tên. 
A. Cái lợi của tục cữ tên – Việc khai thác tục cữ tên trong việc nghiên 

cứu các tài liệu cổ. 
 
1. Nguyên tắc khai thác các chữ viết theo lối húy khi nghiên cứu các tài 
liệu cổ. 
Vì tục cữ tên đưa đến việc phải tránh một số chữ theo lối trọng húy hay viết một 

số chữ khác theo lối khinh húy nên nó có thể giúp những người nghiên cứu một tài 
liệu cổ xác định thời đại sản xuất tài liệu đó. Như thế là vì các chữ húy là tên một 
nhà vua hay tên một người thân thuộc của một nhà vua. Biết được tên nhà vua đó, 
tự nhiên ta có thể biết được thời đại của tài liệu có những chữ húy liên hệ đến ông 
ta. 

Như khi đọc trang 21a của KÐVSTGCM ta thấy tên vua Tự Ðức (tr v 1847-1888) 
được thay thế bằng một chữ khác theo lối trọng húy, trong khi tên vua Thiệu Trị (tr 
v 1840-1847) được bớt một nét theo lối khinh húy, ta có thể chắc chắn là tài liệu 
này được viết dưới đời vua Tự Ðức, nghĩa là từ 1847 đến 1883. 

Các địa danh bị thay đổi vì phải cữ tên một nhà vua cũng có thể giúp chúng ta ấn 
định thời đại sản xuất một tài liệu không ghi niên biểu rõ rệt. Chúng ta biết rằng 
Thanh Hóa là một địa danh đã có từ năm 1029, nhưng đến năm 1469 thì đổi làm 
Thanh Hoa (ÐDA, tr 148), rồi đến năm 1843 thì thành Thanh Hóa trở lại (ÐDA, tr 
148). 

Vậy một tài liệu mang địa danh Thanh Hoa chỉ có thể sản xuất trong khoảng thời 
gian từ năm 1469 đến năm 1843, nếu nó mang địa danh Thanh Hóa thì nó phải có 
trước năm 1469 hay sau năm 1843. 

Như chúng ta đã thấy trên đây, thời đại được ấn định như vậy tự nó hãy còn bao 
gồm một thời kỳ quá dài, nhưng ghép với nhiều chi tiết khác trong tài liệu được 
khảo cứu, nó có thể giúp chúng ta đi gần đến niên biểu sản xuất đó. Ðây là trường 
hợp đã xảy ra đối với bộ luật nhà Hậu Lê là Quốc Triều Hình Luật. 

 

2. Việc áp dụng nguyên tắc khai thác các chữ viết theo lối húy trong việc 
nghiên cứu bộ QTHL của nhà Hậu Lê. 

a. Vấn đề thời điểm soạn thảo và ban hành bộ QTHL. 
Hiện nay, chúng ta có 2 bản in mộc bản của bộ QTHL được trường Viễn Ðông bác 

cổ cho ký hiệu là A 341 và A 1995. Cả hai bản này đều được in từ một mộc bản gốc; 
mỗi bản có một vài chỗ rách hay thiếu, nhưng kết hợp lại, nó cho chúng ta một bản 
văn đầy đủ của bộ luật.. Tuy nhiên, không bản nào có ghi niên biểu ấn hành mà các 
bộ sử chánh thức của nhà Hậu Lê lại không thấy đề cập đến năm ban hành nó. Do 
đó, đã có những giả thuyết khác nhau về thời điểm soạn thảo và ban hành bộ 
QTHL. 

1/ Giả thuyết của các nhà học giả Pháp. 
Bộ QTHL đã được ông Raymond Deloustal dịch ra Pháp ngữ dưới tên là La justice 

dans l’ancien Annam. Bản dịch này được đăng trong Tập san của trường Viễn Ðông 
Bác Cổ (BEFEO) từ năm 1908 đến năm 1922 rồi được đóng thành một bộ sách 
riêng. 

Trong bản dịch này, ông Deloustal viện dẫn PHC đã chú thích rằng nó được ấn 
hành năm Cảnh Hưng thứ 38 (năm 1777). 

Trong một bài nghiên cứu về thư tịch Việt Nam, giáo sư Gaspardone (Emile 
Gaspardone. Bibliographie Annamite, BEFEO, XXXIV, 1934, tr 44) đã chứng minh 
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rằng ông Deloustal có một lầm lộn khi viện dẫn PHC vì đúng theo PHC thì niên biểu 
của bộ luật là năm Cảnh Hưng thứ 30 (năm 1769). 

Mặt khác, ông lại khẳng định rằng chính PHC cũng đã sai khi ghi niên biểu sau 
này. Ông cho biết rằng theo một bản in mộc bản mà ông đã từng giữ nhưng về sau 
bị thất lạc thì niên biểu của QTHL là năm Cảnh Hưng thứ 28 (năm 1767) 
(Gaspardone, tr 44-45, Vũ Văn Mẫu, Cổ Luật Việt Nam lược khảo, 2 quyển, Sài Gòn 
1970, quyển 1, tr 132). 

Nhưng trong khi ông Deloustal chỉ nói đến việc san định và ấn hành bộ QTHL, 
ông Gaspardone lại dùng từ ngữ ban hành khi đề cập đến bộ luật này. Các nhận xét 
của ông Gaspardone đã không được một số học giả Tây phương lưu ý đến. 

Bởi đó, trong một bộ sách nghiên cứu về chế độ hôn sản ở vùng Ðông Nam Á 
châu, giáo sư Robert Lingat khi nói đến bộ luật nhà Hậu Lê đã căn cứ theo lời chú 
thích của ông Deloustal và bảo rằng nó được ban hành năm 1777 (Robert Lingat, 
Les régimes matrimonaux dans le Sud Est Asiatique, Essai de droit comparé, Vol I 
Hà Nội 1952, Vol II Sài Gòn 1955, quyển I, tr 75). 

Các nhà học giả Tây phương khác đã bị ảnh hưởng của các học giả Pháp nên đều 
cho rằng bộ luật nhà Hậu Lê đã được soạn thảo và ban hành vào hậu bán thế kỷ thứ 
18, nghĩa là chỉ một thời gian ngắn sau khi triều đại này sụp đổ. 

2/ Giả thuyết của các nhà học giả Việt Nam. 
Phần các học giả Việt Nam thì phần lớn đều cho rằng bộ luật nhà Hậu Lê đã được 

soạn tập và ban hành dưới đời vua Lê Thánh Tông (tr v 1460-1497). 
Từ lâu, người Việt Nam đã quen gọi bộ luật này là luật Hồng Ðức, theo một niên 

hiệu mà nhà vua này sử dụng từ năm 1470 đến năm 1497. Khi nói đến luật nhà Hậu 
Lê, trong bài tựa bộ Hoàng Việt Luật Lệ của nhà Nguyễn, vua Gia Long cũng cho 
rằng nó thành hoàn bị trong đời Hồng Ðức (P.L.F. Philastre, bản in lần thứ nhì, Vol I 
và II, Taipei 1967, I, 10). 

Nghiên cứu các tài liệu pháp lý đời Hậu Lê, giáo sư Vũ Văn Mẫu khẳng định rằng 
bộ QTHL đã được ban bố lần đầu tiên trong khoảng niên hiệu Hồng Ðức, lại thêm 
rằng phần chắc là vào những năm cuối cùng của niên hiệu này (Cổ Luật Việt Nam 
lược khảo, 2 quyển, Sài Gòn 1970, I, 133-134). 

Các tác giả của quyển Lịch Sử Việt Nam xuất bản ở Hà Nội năm 1971 còn nói rõ 
ràng hơn là luật này được vua Lê Thánh Tông sai thực hiện năm 1483 (Lịch sử Việt 
Nam, Hà Nội 1971, I, 272-273). Ta có thể nói ngay là khẳng định của các tác giả bộ 
Lịch Sử Việt Nam đã sai lầm, vì tác phẩm được vua Lê Thánh Tông sai đình thần 
soạn tập năm 1483 là bộ Thiên Nam Dư Hạ Tập (TT III, 281). Nó bao gồm nhiều đề 
tài và chỉ có một bộ phận nhỏ liên hệ đến pháp luật, chép lại 141 điều lịnh, lệ và 
cấm do Lê Thánh Tông ban hành (TNDHT: Tài liệu số A 334 của trường Viễn Ðông 
bác cổ). 

Nhưng ngoài ra, các nhận định về thời điểm soạn thảo và ban hành luật của nhà 
Hậu Lê của phía các học giả Việt Nam vẫn chưa đủ tánh cách xác quyết, và ta phải 
nhờ đến các chữ viết theo lối húy của các bản in mộc bản hiện còn tồn tại mới giải 
quyết vấn đề được. 

 

b. Các chữ viết theo lối húy trong bộ QTHL và vấn đề thời điểm soạn 
thảo và ban hành bộ luật này. 

1/. Các chữ viết theo lối húy trong bộ QTHL. 
Trong các bản in mộc bản của bộ QTHL hiện còn tồn tại, có cả thảy 4 chữ viết 

theo lối húy: trần, tân, trừ và cửu. 
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▪ Chữ Trần được viết theo lối húy trong 18 điều và theo lối thường trong 2 
điều. Ðó là tên một bà vợ của vua Lê Thái Tổ. Bà chết năm 1425 trước khi 
vua Lê Thái Tổ lên ngôi hoàng đế (Phan Huy Lê và Phan Ðại Doãn: Khởi 
nghĩa Lam Sơn, bản in lần thứ 3, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội 
1977, chú thích 3 tr 108). Nhưng tên bà đã được Lê Thái Tổ ghi vào bảng 
các chữ húy năm 1428 (TT III, 61) và lịnh này đã được các vua Lê Thái 
Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông nhắc lại trong những năm 1435, 
1443, 1461 (TT III, 101, 134, 179). 

▪ Chữ Tân được viết theo lối húy trong 6 điều và theo lối thường trong 2 
điều. Ðó là tên vua Lê Thánh Tông lên ngôi năm 1599 và chết năm 1619. 

▪ Chữ Trừ chỉ được viết theo lối húy trong từ ngữ “hưng lị (lợi) trừ hại” của 
điều 284, và được viết theo lối thường trong 6 điều khác. Trừ là tên người 
anh thứ hai của vua Lê Thái Tổ nhưng là thủy tổ của các nhà vua thời 
Trung Hưng từ Lê Anh Tông (tr v 1556-1572) đến Lê HIến Tông (tr v 
1740-1786). Tên này không được vua Lê Thái Tổ ghi vào bảng các chữ 
húy năm 1428 và chỉ được húy khi hậu duệ ông được lập lên để kế vị con 
cháu trực tiếp của vua Lê Thái Tổ khi người chót trong số này chết mà 
không có con nối dõi. 

▪ Chữ Cửu được viết húy trong 6 điều, và chỗ đáng lưu ý là trong điều 138 
có 1 chữ viết theo lối thường cùng với 2 chữ viết theo lối húy. Hiện nay, 
chúng tôi chưa được biết đây là tên nhơn vật nào. Nhưng cứ xét các văn 
tự được họp tập trong tài liệu Chúc thư văn khế cựu chí mang ký hiệu A 
2917 của trường Viễn Ðông bác cổ, thì các văn tự làm trong đời Cảnh 
Hưng vua Lê Hiến Tông đều viết chữ Cửu theo lối húy, còn trong các văn 
tự làm trong đời Tây Sơn và đời Nguyễn thì chữ này được viết một cách 
bình thường. Ðiều này chứng tỏ rằng chữ cửu chỉ được húy vào đời Hậu 
Lê Trung Hưng. 

2/ Các chữ viết theo lối húy trong bộ QTHL và thời điểm tổng quát của việc soạn 
thảo và ban hành bộ luật này. 

Trong 4 chữ viết theo lối húy kể trên, chỉ có chữ Trần là hữu ích cho việc tìm thời 
điểm soạn thảo và ban hành bộ QTHL. Như ta đã thấy, chữ này đã phải húy từ lúc 
vua Lê Thái Tổ lên ngôi năm 1428 và tiếp tục được húy ít nhứt là cho đến cuối đời 
vua Lê Thánh Tông năm 1497. 

Sự kiện trong QTHL có những chữ Trần viết theo lối thường chứng tỏ rằng sau 
này chữ đó không còn phải húy nữa, nhưng chúng ta không biết rõ được là việc 
chấm dứt lịnh húy về nó bắt đầu từ năm nào. Chúng ta chỉ có thể suy đoán là nó 
xảy ra trễ lắm là lúc họ Mạc cướp ngôi vua Lê năm 1527. 

Như ta đã thấy trong QTHL, chữ Trần được viết theo lối húy trong 18 điều và 
được viết theo lối thường trong 2 điều. Vậy, phần lớn các điều khoản của bộ luật 
này phải có trước đời Hậu Lê Trung Hưng, và chúng ta có thể khẳng định là các nhà 
học giả Pháp đã sai khi cho rằng nó được soạn thảo và ban hành vào hậu bán thế kỷ 
thứ 18. 

Nhờ một số các dữ kiện khác, chúng tôi đã chứng minh rằng thật sự thì bản văn 
đầu tiên của bộ luật nhà Hậu Lê đã được ông Nguyễn Trãi (1380-1442) san định 
theo lịnh vua Lê Thái Tông thời niên hiệu Ðại Bảo (t.v. 1440-1442) và mang tên là 
Luật Thư. Bộ luật này đã được đem ra dùng từ đầu đời vua Lê Nhân Tông (t.v. 
1442-1459). 
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Dưới triều vua này, ông Phan Phu Tiên đã thêm vào phần Thũy tăng điền sản 
chương, gồm 14 điều được ban hành năm 1449, và có thể bộ luật đã được đổi tên 
lại là Quốc triều luật lịnh. Vua Lê Thánh Tông đã có sẳn bộ luật này để dùng khi lên 
ngôi và chỉ tu chính hay thêm vào đó 44 điều. 

Có lẽ chính ông đã dùng tên QTHL lần đầu. Nhưng ông không phải là người cho 
soạn thảo và ban hành nó trước tiên như các học giả Việt Nam trước đây nghĩ (Xem 
chi tiết trong Nguyễn Ngọc Huy, Tạ Văn Tài, Trần Văn Liêm: The Lê Code: Law in 
tradit?? VN, 3 quyển, Ohio University Press, 1987; Nguyễn Ngọc Huy: On the 
process of codification of the national dynasties penal laws, The Vietnam Forum, 
Yale University South East Asia studies, số 1, Winter – Spring 1983, 34-57; Nguyễn 
Ngọc Huy: Le Code des Lê, BEFEO, LXVII, 1980, 147-220). 

3/ Các chữ viết theo lối húy trong QTHL và thời điểm ban hành các điều khoản 
của bộ luật này chẳng những giúp chúng ta ấn định thời điểm tổng quát của việc 
soạn thảo và ban hành bộ QTHL, mà các chữ viết theo lối húy lại còn giúp chúng ta 
ấn định thời điểm ban hành của một số điều khoản trong đó. 

Nói một cách tổng quát thì các điều khoản có chữ Trần viết theo lối húy đều chắc 
chắn đã được ban hành trong thời kỳ nhà Hậu Lê nắm trọn quyền điều khiển; còn 
các điều khoản có chữ Trần viết theo lối thường thì được ban hành sau khi nhà Mạc 
cướp ngôi. 

Trái lại, các điều khoản có chữ Tân, chữ Trừ và chữ Cửu viết theo lối húy đã được 
ban hành đời Hậu Lê Trung Hưng, hoặc ít nhứt cũng được tu chánh lại trong thời kỳ 
này. 

Một trường hợp đáng để ý là trường hợp của điều 1, đoạn nói về phối sở của tội 
lưu viễn châu có địa danh Tân Bình với chữ Tân viết theo lối húy. Ta đã biết rằng vì 
húy tên vua Lê Kính Tông là Tân mà Tân Bình đã được đổi thành Tiên Bình từ năm 
1600. Nếu điều 1 trên đây được soạn thảo và ban hành đời Lê Trung Hưng thì chắc 
chắn là nhà làm luật phải dùng tên Tiên bình. Việc dùng tên Tân Bình chứng tỏ rằng 
điều này đã có trong bộ QTHL từ đầu đời Hậu Lê. 

Tuy nhiên, việc chữ Tân được viết theo lối húy chứng tỏ rằng đoạn văn có chữ 
này đã được tu chánh lại dưới đời Lê Trung Hưng, khi chữ Tân đã trở thành chữ 
húy. 

Tìm trong các sử liệu liên hệ đến tội lưu, chúng ta có thể suy đoán được niên 
biểu của sự tu chánh này. 

Trong điều 1 của QTHL, những người bị tội lưu cận châu hay ngoại châu phải bị 
đánh 90 gậy, còn những người bị tội lưu viễn châu thì bị đánh 100 gậy. Nhưng trong 
bộ KÐVSTGCM (quyển 35, tr 34b-35a) thì hình phạt phụ vào các tội lưu là: lưu viễn 
châu, chặt 2 bàn tay; lưu ngoại châu, chặt 1 bàn tay; lưu cận châu, chặt 2 ngón tay. 

Năm 1721, triều đình nhà Hậu Lê Trung Hưng cho rằng việc chặt tay như vậy là 
quá ác nên đổi lại tội lưu viễn châu và chặt 2 bàn tay thành đồ chung thân; lưu 
ngoại châu và chặt 1 bàn tay thành đồ 2 năm; lưu cận châu và chặt 2 ngón tay 
thành đồ 6 năm. Tuy nhiên, việc giảm nhẹ hình phạt này không áp dụng cho người 
can nhơn bị kết án vì tội trộm cướp. 

Chúng ta không có dữ kiện gì khác liên hệ đến các can nhơn loại này. Nhưng 
chúng ta có thể bảo rằng nguyên tắc chặt tay đã bị bỏ vì bị xem là quá ác. Vậy, có 
lẽ những người bị kết án lưu về tội trộm cướp vẫn phải thi hành án này nhưng 
không còn bị chặt tay, nếu không phải ngay trong năm 1721 thì cũng ít lâu sau đó. 

Vì thế, ấn bản năm 1767 của bộ QTHL vẫn nói đến tội lưu trong điều 1, nhưng ấn 
định hình phạt phụ theo tội đó là đánh 90 hay 100 gậy. Ðiều 46 ấn định việc dùng 
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hình phạt đánh bằng gậy đã được thay đổi theo cho phù hợp với điều 1 mới và điều 
đáng lưu ý là trong cả hai điều 1 và 46, chữ Cửu đều được viết theo lối húy. Như ta 
đã thấy, chữ Cửu chỉ húy vào đời Hậu Lê Trung Hưng và điều này xác nhận rằng hai 
điều 1 và 46 đã được tu chánh trong thời kỳ này. 

 

B. Cái hại của việc cữ tên và phản ứng của dân chúng. 
1. Các mối hại của việc cữ tên. 
Với mục đích tôn kính tổ tiên, tục cữ tên không có gì đáng chê trách. Dưới khía 

cạnh bắt buộc người cấp dưới tôn trọng người cấp trên, nó đã hàm ý tôn ty quá 
đáng và đã có thể tạo ra sự bất mãn của người bắt buộc phải áp dụng nó. Mặt khác, 
khi nó không còn dành riêng cho một thiểu số nhà lãnh đạo mà áp dụng cho cả mọi 
người, nó đã gây nhiều phiền phức. Ðến lúc nhà cầm quyền đã đi quá xa trong việc 
bắt nhơn dân tôn sùng mình, thậm chí đến tên cung điện của mình mà cũng không 
cho nói đến thì sự phiền phức càng có nhiều hơn nữa. 

 

a. Các phiền phức do tục cữ tên gây ra trong đời sống hàng ngày. 
Trong đời sống hàng ngày, người lúc nào cũng phải chăm chú để tránh dùng đến 

tên một người trên trước. Người sắp sanh con phải dò hỏi xem trong thân nhơn và 
bạn hữu xa gần có ai mang một tên trùng với tên mình chọn cho con mình hay 
không. Nếu dò hỏi không đúng mức và đặt cho con một tên trùng với tên một người 
cấp trên trong thân tộc hay trong giới bạn bè hoặc hàng xóm thì bị họ giận hờn, có 
khi xem là thù địch nữa. Việc cữ tên bằng cách nói trại giọng đi đã làm cho người 
miền Bắc và miền Nam có những tiếng phát âm khác nhau. 

Trong một phạm vi nhỏ hẹp hơn như một xã, việc cữ tên tất cả những người 
được xem là trên trước cũng đưa đến những câu nói ngô nghê buồn cười. Chúng tôi 
nhớ hồi lúc nhỏ, có bữa theo thân phụ là một giáo chức đi tỉnh lỵ Biên Hòa, dọc 
đường gặp hai vị hương chức trong xã chúng tôi. Một ông hỏi: Thầy giếu đi Biên 
Huề phải không ? Thân phụ tôi đáp là phải và hỏi ông đi đâu thì ông trả lời: Tôi với 
ông hương hiền đây lên xóm trên thăm ông hương quyển. Thú thật khi nghe nói 
như vậy, chúng tôi tức cười quá sức và giá như không sợ bị mắng khi về nhà, chúng 
tôi đã bò lăn ra mà cười rồi. 

 

b. Các phiền phức trong đời sống công cộng. 
Trong đời sống công cộng trước đây, người có thể gặp những khó khăn vì tục cữ 

tên ở các cuộc hội họp từ ấp xã lên đến các đơn vị hành chánh lớn hơn, và trên hết 
là triều đình, nên trong cuộc thảo luận, người buột miệng nói đến tên một người 
trên trước thì không khỏi bị phạt, nhẹ lắm thì phải trầu rượu xin lỗi, nhiều hơn thì bị 
phạt tiền. 

Như ta đã thấy trên đây, theo luật pháp thời xưa, người phạm húy đã bị phạt 
đánh bằng roi hoặc đánh bằng gậy. Khi đi thi, người không thuộc hết các tên húy và 
vô tình viết nhầm một tên như vậy thì tối thiểu là cũng bị đánh rớt, nhiều hơn thì bị 
phạt đánh bằng roi hay bằng gậy như các quan phạm tội ở triều đình. 

 

c. Các phiền phức trong việc đọc các tài liệu. 
Nếu các chữ viết theo lối húy có thể giúp người đọc ấn định thời đại của một tài 

liệu không ghi rõ niên biểu. Nhưng chúng ta chỉ có thể khai thác được cái lợi trên 
đây của tục cữ tên nếu chúng ta nhớ hết các tên phải húy của các triều đại. Nếu 
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không lưu tâm nghiên cứu vấn đề này, chúng ta có thể bị bỡ ngỡ và đọc sai chữ 
được viết ra. 

Khi dịch bộ QTHL ra Việt ngữ, ông Cao Nãi Quang đã không đọc được chữ Tân 
viết theo lối húy trong các điều 374 và 375 và phiên âm nó là Cấu. Do đó, từ ngữ 
“tân tạo điền sản” dùng để chỉ phần tài sản mà 2 vợ chồng cùng nhau làm ra sau 
khi thành hôn, với mục đích phân biệt nó với phu tông điền sản, là phần tài sản do 
gia đình bên chồng cho và thê tông điền sản, là phần tài sản do gia đình bên vợ 
cho, đã bị ông gọi là cấu tạo điền sản thành ra không diễn được đúng ý muốn của 
nhà làm luật (CNQ, Bản dịch QTHL được trường Luật khoa Ðại học Sài Gòn bảo trợ, 
Sài Gòn, Nhà in Nguyễn Văn Của 1956, tr 150). 

 
2. Phản ứng của dân chúng Việt Nam đối với việc cữ tên. 
Sau một thời gian lâu dài theo tục cữ tên, người dân Việt Nam trước đây nói 

chung đã không có phản ứng gì mạnh mẽ đối với nó. Tuy nhiên, những người bị nó 
gây phiền phức dĩ nhiên là không thích nó. Như trường hợp các sĩ tử đi thi mà bị 
hỏng thi vì viết lầm tên một cung vua trong bài chắc không khỏi bực bội. 

Nhưng có lẽ hạng người bị gây phiền phức nhiều nhứt vì tục cữ tên là những 
người trong giới hát xướng xưa kia. Những người này phải học những tuồng tích và 
thường phải đi từ chỗ này đến chỗ nọ để diễn các tuồng ấy mà độ nhựt. Mỗi lần đi 
đến một địa phương, họ phải hỏi cho biết tên những người có tai mắt trong địa 
phương đó để tránh. Ðặc biệt khi được một xã rước đến để hát nhơn lễ kỳ yên, họ 
thường được hương chức cho biết các tên phải húy trong xã và không được dùng 
khi diễn tuồng. Các tên người có tai mắt thường là tên tốt và trùng với nhiều từ ngữ 
được dùng trong tuồng tích, và việc giữ cho đúng phép húy đòi hỏi họ phải nhớ dai. 
Trong khi đó, việc nói trại các từ ngữ trùng với tên phải húy có thể làm cho câu văn 
của tuồng hát mất hay. Như vậy, dĩ nhiên là giới hát xướng không thích tục cữ tên 
và khi có dịp là họ biểu lộ sự không thích đó. 

Về phía những người nghe hát, họ cũng nhiều khi thấy mất hứng khi người hát 
nói trại nhiều tiếng quá. Do đó, có những nơi, người chức sắc địa phương đặc biệt 
miễn cho gánh hát phải giữ tục cữ tên đối với họ. Ðiều này đã đưa đến những 
chuyện trào phúng về tục cữ tên. 

Theo một câu chuyện được nhiều người kể lại thì khi một gánh hát nọ được mời 
đến diễn tuồng ở một xã nhơn lễ kỳ yên, các vị hương chức trong xã đó đã bảo họ 
rằng để cho tuồng khỏi mất hay vì có nhiều tiếng nói trại, ban hội tề đã quyết định 
cho phép họ khỏi phải theo phép húy đối với tên phần lớn các chức sắc trong xã, trừ 
ra tên của 2 vị hào mục được tôn trọng nhứt. Hai ông này là anh em ruột, một 
người tên Hòa, một người tên Hóa và có vẻ hách dịch cấm. Bởi đó, người trong gánh 
hát mới nhơn dịp diễn tuồng để hạ họ cho bỏ ghét. 

Giữa tuồng hát có 2 anh hề xuất hiện, qua câu chuyện đối đáp, người xem hát 
biết rằng một trong 2 anh hề đóng vai một người đi lính, và khi được hỏi trong cơ 
ngũ thường ăn uống món gì thì anh ta trả lời: “Hoặc ăn cà, hoặc ăn cá”. Những 
người lanh trí hiểu đó là câu nói lái để móc họng ông Hòa và ông Hóa đều ôm bụng 
cười trong khi hai ông này giận muốn hộc máu mà không làm gì gánh hát được. 

Ngoài ra, lúc chúng tôi còn bé, thân phụ chúng tôi đã kể cho chúng tôi một câu 
chuyện tương tự xảy ra ở ngay trong làng chúng tôi. 

Nguyên tổ quán chúng tôi là xã Mỹ Lộc, thuộc tổng Chánh Mỹ Hạ. Ông Cai tổng 
của tổng này lúc thân phụ tôi còn trẻ tên là Hiền, người ở làng kế cận làng chúng 
tôi. Nhơn một lễ kỳ yên ở một xã trong vùng, một gánh hát được mời đến diễn 
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tuồng và hương chức xã đó cũng cho họ biết là miễn việc cữ tên của các chức sắc 
trừ ra đối với ông cai tổng là bực mà mọi người trong vùng phải kính trọng. Trong 
khi diễn tuồng, anh hề của gánh hát trên đây đã ra sân khấu để đọc thơ Vân Tiên. 
Nguyên khúc đầu của tập thơ này có mấy câu nói về thân thế của vai chánh trong 
cốt chuyện, mà dân miền Nam ai cũng đều biết: 

 

Có người ở quận Ðông Thành 
Tu nhơn tích đức sớm sanh con hiền 

Ðặt tên là Lục Vân Tiên 
Tuổi vừa hai tám nghề chuyên học hành 

Theo thầy nấu sử xôi kinh 
Tháng ngày bao quản sân Trình lao đao. 

Anh hề trong gánh hát đã lấy giọng thật tốt để đọc đoạn thơ này như sau: 
Có người ở quận Ðông Thành 

Tu nhơn tích đức sớm sanh con … mèo 
Ðặt tên là Lục Vân Miên 

Tuổi vừa hai tám nghề chuyên trèo giàn 
Theo thầy ăn vụng xôi kinh 

Tháng ngày bao quản sân Trình ngao!… ngao! 
 

Nghe 2 tiếng ngao ngao y như con mèo kêu, mọi người đều ôm bụng cười ầm lên 
thiếu điều vỡ rạp, chỉ có ông cai tổng tên Hiền bị cữ tên phải nói trại đi thành… 
“mèo”… mặt mày sượng ngắt, không biết làm sao độn thổ để tránh cặp mắt xoi mói 
của người chung quanh. 

Hai câu chuyện trên đây cho thấy một đặc tánh của dân tộc Việt Nam, một dân 
tộc thông minh gan dạ nhưng thường phải đối phó với nghịch cảnh và có thói quen 
giải quyết mọi việc phiền phức bằng một chuỗi cười. 

 

::: HẾT::: 
 

Nguồn: https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/03/10/ten-ho-vn-3/2/ 
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