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“Thiều hoa xán lạn cảnh quang tân” (Ngô Thời Nhiệm) 

 
 

Đọc bài “Sáng lạn, sáng lạng, sán lạn, xáng lạn, xán lạn,…?” của Trần Phan
1
, tôi không khỏi 

giật mình trước tình trạng chánh tả của từ xán lạn mà tác giả nêu ra: Trên báo điện tử của Đảng Cộng 

Sản Việt Nam dùng chữ “sáng lạng”; báo Lao Động dùng chữ “sán lạn”; báo Sài Gòn Giải Phóng 
dùng chữ “xán lạn”; trên báo Nhân Dân - “Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tiếng 

nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam” - thì vừa có “xán lạn”, “sán lạn” lại còn có cả “sáng 

lạn” nữa! 
Vậy trong các từ sán lạn, sáng lạn, sáng lạng, xán lạn, xáng lạn, và xáng lạng thì từ nào đúng 

chánh tả tiếng Việt? 

1. Chánh tả của hai chữ xán lạn. 

Để xác định chánh tả, theo Gs. Lê Ngọc Trụ, có bốn phương pháp: (1) Theo giọng đọc, đọc sao 
thì viết vậy; (2) Theo phương pháp phân biệt, để tránh sự lầm lẫn; (3) Theo sự quen dùng, viết theo 

phần đông, hoặc theo các nhà văn có tên tuổi; và (4) Theo tự nguyên, vì tiếng đó đã chuyển gốc nơi 

một tiếng khác. Giáo sư này cho rằng: “Bốn lối này bổ cứu lẫn nhau... Song lối theo tự nguyên hợp lý 
hơn... Trừ một số ít tiếng, vì lâu đời bị phát âm biến đổi trại lạc cách xa tiếng gốc, nên cách viết khác 

đi, ta có thể sắp các tiếng ấy về ngoại lệ, chánh tả mỗi tiếng đúng ra tuỳ theo tự nguyên...”
2
. Vậy, 

chúng ta thử tìm hiểu tự nguyên của từ này. 

1.1. Theo tự nguyên. 

 “Xán lạn” là từ Hán Việt có gốc chữ Hán viết là燦爛. Cách phát âm của hai chữ燦 và爛 theo 

luật phiên thiết như sau: 

(1) Thiết âm của chữ xán燦: Theo Khang Hi
3
 (viết tắt là KH) là 倉案切 (thương án thiết), theo 

Từ Hải
4
 (viết tắt là TH) là次按切 (thứ án thiết), do đó chữ燦 đọc là thán. 

                                                
1
 Trong bài này, tác giả dẫn chứng cụ thể bằng những hình chụp lại từ các bài báo đã đăng trên các 

trang web liên quan và cả đường dẫn đến các trang ấy (xem 

https://phanhoaivy.wordpress.com/2010/06/14/sang-l%E1%BA%A1n-sang-l%E1%BA%A1ng-san-

l%E1%BA%A1n-xang-l%E1%BA%A1n-xan-l%E1%BA%A1n%E2%80%A6/). 
2
 Gs. Lê Ngọc Trụ, VIỆT NGỮ CHÁNH TẢ TỰ VỊ, tái bản lần thứ l, nxb. Khai Trí, Sài Gòn, 1972, 

trang XIV. 
3
 KHANG HI TỪ ĐIỂN康熙字典, 1716. 

4
 TỪ HẢI 辭海, Trung Hoa Thư Cục, 1944. 



Theo Từ Hải, chữ倉thương trên đây, có hai cách đọc: Một là, 雌岡切 (thư cương thiết), do đó 

倉đọc là thương; Hai là, 楚壯切 (sở tráng thiết)
 5

, do đó 倉còn đọc là sáng
6
. Nếu倉đọc là sáng, 

thì倉案切 (sáng án thiết), cho cách đọc chữ 燦là sán. (Không phải sáng). 

 (2) Thiết âm của chữ lạn爛: Theo KH là lang cán thiết (郞旰切), theo TH là lặc ngạn thiết 

(勒岸切), do đó chữ爛 đọc là lạn.
7
 (Không phải lạng). 

Vậy, theo luật phiên thiết của người Trung Hoa thì 燦爛 đọc là thán lạn hay sán lạn.  

Nhưng nên nhớ trong cách đọc chữ Hán của người Việt, có những chữ chúng ta không hoàn 
toàn đọc theo phiên thiết của người Trung Hoa. Thực tế, đã có những biến đổi về ngữ âm mà các nhà 

chuyên môn đã hệ thống hoá như “những quy tắc chuyển đổi” về con chữ, về âm đệm, âm chính và 

âm cuối khi phiên âm. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu mấy quy tắc chuyển đổi về con chữ, như sau
8
:  

(1) Chuyển c thành k: Trong hai chữ phiên thiết, chữ thứ nhất có phụ âm đầu là c, vần của chữ 
thứ hai có âm chính là i, ê, iê, y thì phụ âm đầu c phải đổi thành k. Ví dụ: 

其 = 渠之切 — Cừ chi thiết = Kì 

雞 = 古兮切 — Cổ hề thiết = Kê 

皎 = 古了切 — Cố liễu thiết = Kiểu 

(2) Chuyển c thành q: Trong hai phiên thiết, chữ thứ nhất có phụ âm đầu là c, vần của chữ thứ 
hai có âm đệm là o hay u thì phụ âm đầu c phải đổi thành q và âm đệm o đổi thành u. Ví dụ: 

戈 = 古和切 — Cổ hoà thiết = Qua 

官 = 古丸切 — Cổ hoàn thiết = Quan 

灌 = 古玩切 — Cổ ngoạn thiết = Quán 

(3) Chuyển c thành gi. Ví dụ: 

伽 = 求迦切 — Cầu ca thiết = Già 

伽 = 具牙切 — Cụ nha thiết = Già 

價 = 古訝切 — Cổ nhạ thiết = Giá 

價 = 居迓切 — Cư nhạ thiết = Giá 

減 = 古斬切 — Cổ trảm thiết = Giảm 

覺 = 古嶽切 — Cổ nhạc thiết = Giác 

頰 = 古協切 — Cổ hiệp thiết = Giáp 

頰 = 吉協切 — Cát hiệp thiết = Giáp 

 (4) Chuyển k thành c: Trong hai chữ phiên thiết, chữ thứ nhất có phụ âm đầu là k, vần của 
chữ thứ hai có những nguyên âm chính là a, â, u, ư, ô thì phụ âm đầu k phải đổi thành c. Ví dụ: 

僸 = 記蔭切 — Kí ấm thiết = Cấm 

臼 = 其九切 — Kì cửu thiết = Cữu 

久 = 己有切 — Kỉ hữu thiết = Cửu 

(5) Chuyển q thành c: Trong hai chữ phiên thiết, chữ thứ nhất có phụ âm đầu là q, vần của chữ 

thứ hai có âm chính là u thì đổi q thành c. Ví dụ: 

臞 = 權于切 — Quyền vu thiết = Cù 

                                                
5
 TỪ HẢI 辭海, Trung Hoa Thư Cục, 1944, trang 1414. 

6
 Từ điển Nguyễn Quốc Hùng ghi là sảng倉, nghĩa là: Thối chí, nản lòng. 

7
 Lưu ý: Theo luật phiên thiết, các chữ không dấu nói chung thuộc bậc thanh phù, nhiều người thường 

nghĩ lang cán thiết (郞旰切) đọc là lán. Nhưng theo Gs. Lê Ngọc Trụ, có ngoại lệ là những chữ 

không dấu khởi đầu bằng l, m, n, ng, nh, d, v thì thuộc bậc thanh trầm như những chữ có dấu huyền 

(\). Vì vậy, chữ lang thuộc bậc trầm. Lang cán thiết cho vần (hay vận mẫu) là lan, và âm (hay thanh 

mẫu) phải có cùng bậc thanh với lang (bậc trầm) và cùng loại thanh với cán (thanh khứ) vậy âm là 

dấu nặng (.). Do đó, lang cán thiết cho kết quả đọc là lạn. 

8
 Trích dẫn từ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Phi%C3%AAn_thi%E1%BA%BFt_H%C3%A1n-

Vi%E1%BB%87t 



(6) Chuyển th thành x: Trong hai chữ phiên thiết, chữ thứ nhất có phụ âm đầu là th và có bậc 

thanh trầm, vần của chữ thứ hai có âm chính là a thì phụ âm đầu th phải đổi thành x. Ví dụ: 

蛇 = 食遮切 — Thực cha thiết = Xà 

蛇 = 時耶切 — Thời da thiết = Xà 

蛇 = 時遮切 — Thời cha thiết = Xà 

社 = 常野切 — Thường dã thiết = Xã 

社 = 市野切 — Thị dã thiết = Xã 

射 = 神夜切 — Thần dạ thiết = Xạ 

射=食夜切— Thực dạ thiết = Xạ 

Trong hai chữ phiên thiết, chữ thứ nhất có phụ âm đầu là th, vần của chữ thứ hai có âm chính là 
a và có loại thanh khứ, thì phụ âm đầu th phải đổi thành x. 

舍 = 試夜切 — Thí dạ thiết = Xá 

舍 = 始夜切 — Thuỷ dạ thiết = Xá 

Hai chữ thán lạn (燦爛) cũng nằm trong trường hợp cuối cùng này: Chữ thán có phụ âm đầu là 

th, vần của chữ lạn có âm chính là a và có loại thanh khứ (dấu sắc, dấu nặng), do đó phụ âm đầu th 

phải đổi thành x, thán đọc thành xán. 

1.2. Theo từ điển. 

Hiện nay, chúng ta chưa có một quyển từ điển thống nhất làm chuẩn cho tiếng Việt, nên chúng 

ta phải tra cứu nhiều quyển từ điển khác nhau để xác định điều này. 

Các từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh
9
, Nguyễn Trần Mô

10
, Thiều Chửu

11
, Trần Văn Chánh

12
; 

các từ điển tiếng Việt của Đào Đăng Vỹ
13

, Lê Văn Đức & Lê Ngọc Trụ
14

, Ban Tu Thư Khai Trí
15

, 

Nguyễn Lân
16

, Vũ Văn Kính
17

, Bộ Giáo Dục Đào Tạo
18

, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam
19

, Đăng 

Khoa & ntg.
20

 đều có sử dụng từ xán lạn. 
Nhưng cũng có vài từ điển ghi nhận cả hai từ xán lạn và sán lạn như từ điển của Lm. 

Gustave
21

, Lm. Gouin
22

, Lm. Kiệm
23

 và của Viện Ngôn Ngữ Học.
24

. Đặc biệt hai từ điển của Lm. 

Gustave
25

 và Lm. Gouin
26

 còn có cả mục từ thán lạn nữa: Thán 燦 (Sán hay Xán) Sáng chói, rực rỡ. 

                                                
9
 Đào Duy Anh, HÁN VIỆT TỪ ĐIỂN, Quyển hạ (N-X), Imprimerie Tieng Dan, Hue, 1932 (In lần thứ 

nhất), trang 574. 
10

 Nguyễn Trần Mô, NAM HOA TỪ ĐIỂN, nxb. Thuy-ky, Hanoi, 1940, trang 156. 
11

 Thiều Chửu, HÁN VIỆT TỰ ĐIỂN, nxb. Đuốc Tuệ, Hà Nội, 1942, bản Mobipocket, trang 2962. 
12

 Trần Văn Chánh TỪ ĐIỂN HÁN VIỆT – HÁN NGỮ CỔ ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI, nxb Bách Khoa, Hà 

Nội, 2011. 
13

 Đào Đăng Vỹ, PHÁP VIỆT TỪ ĐIỂN, in lần thứ III, Nguyễn Trung xb, 1960, trang 1155. 
14

 Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ, TỰ ĐIỂN VIỆT NAM, nxb. Khai Trí, Sài Gòn, 1970, trang 1817. 
15

 Ban Tu Thư Khai Trí, TỰ ĐIỂN VIỆT NAM, nxb. Khai Trí, Sài Gòn, 1971, trang 938. 
16

 Nguyễn Lân, TỪ ĐIỂN TỪ VÀ NGỮ VIỆT NAM, nxb. TP.HCM, TP.HCM, 1989, trang 2063. 
17

 Vũ Văn Kính, TỪ ĐIỂN CHỮ NÔM, in lần thứ III, TP. HCM, 1992, trang 839.  
18

 Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Nguyễn Như Ý (chủ biên), ĐẠI TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT, nxb. Văn Hóa 

Thông Tin, Hà Nội, 1999, trang 1849. 
19

 Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam, TỪ ĐIỂN TRUNG VIỆT, nxb. Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 2006, 
trang 118. 
20

 Ngôn Ngữ Việt Nam, Đăng Khoa & ntg, TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT, nxb. Từ Điển Bách Khoa, Hà Nội, 

2013, trang 927. 
21

 Lm. Gustave Joseph Hue, MEP, DICTIONNAIRE VIETNAMIEN CHINOIS FRANÇAIS, Imprimerie 

Trung Hoà, Hà Nội, 1937, trang 966 và 1155. 
22

 Lm. Eugène Gouin, MEP, DICTIONNAIRE VIETNAMIEN CHINOIS FRANÇAIS, D’Extrême 

Orient, Sài Gòn, 1957, trang 1566. 
23

 Lm. Antôn Trần Văn Kiệm, GIÚP ĐỌC NÔM VÀ HÁN VIỆT, nxb. Đà Nẵng, 2004, trang 715. 
24

 Phan Văn Các (chủ biên), TỪ ĐIỂN HÁN VIỆT, Viện Ngôn Ngữ Học, tái bản lần thứ nhất, nxb. 

TP.HCM, TPHCM, 2008, trang 152. 
25

 Lm. Gustave Joseph Hue, sđd., trang 966 và 1155. 



Thán lạn: Sáng chói, rực rỡ. Từ điển Thiều Chửu
27

 ghi 粲 (đọc là) sán, 燦 (đọc là) xán; trong khi các 

từ điển, kể cả Khang Hi
28

 và Từ Hải
29

 cho thấy hai chữ 燦 và 粲 đồng âm với nhau. Theo chúng tôi, 

các từ điển này chỉ phản ánh lối phiên thiết của tự điển Trung Hoa khi liệt kê các mục từ thán lạn và 

sán lạn mà thôi. 

Từ điển Thanh Nghị
30

 và Châu Văn Cán
31

 thì dùng chữ sáng lạng. Còn Đào Văn Vỹ
32

 thì dùng 
chữ sáng lạn. Có lẽ, khi sử dụng các từ ngữ này các tác giả đã không chú ý đến tự nguyên của chúng.  

1.3. Trên internet. 

Tìm kiếm các mục từ (ngày 08/05/2015) trong Google cho kết quả như sau: 
- “sáng lạn”:  Khoảng  309.000 kết quả. 

- “sáng lạng”: Khoảng  95.700 kết quả. 

- “xán lạn”:  Khoảng  173.000 kết quả. 

- Không có kết quả nào cho việc tìm kiếm các mục từ “sán lạn”, “sán lạng”, “thán lạn”, “xán 
lạng”, “xáng lạn” và “xáng lạng”. 

Kết quả này cho thấy hai mục từ sáng lạn và sáng lạng “hiếm có” trong các tự điển lại xuất 

hiện với tần suất khá lớn trên các trang mạng. 
Có người cho rằng cách viết sáng lạn tuy “nửa Ta nửa Tàu” nhưng đều có nghĩa, và thực tế đã 

có rất nhiều người sử dụng, kể cả sách vở của nhiều nhà trí thức, khoa bảng đáng kính (?) mà bằng 

chứng là con số kết quả tìm kiếm đang đứng đầu trên mạng của Google. Cũng có người lại ủng hộ 

cách viết sáng lạng vì thuần Việt và xem ra quen thuộc hơn từ xán lạn gốc chữ Hán. Những người 
này thường viện dẫn phương châm mà các học giả đều công nhận: “Tập tục là chủ nhân ông của ngôn 

ngữ”. 

Người miền Bắc có thể phát âm lẫn lộn xán với sán và người miền Nam phát âm lẫn lộn sán 
với sáng, lạn với lạng. Nhưng luật chánh tả và luật phiên thiết không cho phép viết xán thành sán hay 

sáng và lạn thành lạng được. Cách viết sáng lạn và sáng lạng đang được nhiều người sử dụng cho 

thấy đã xuất hiện một thói quen mới, chứ hoàn toàn không phải là một tập tục, nghĩa là một tập quán 
có từ xưa hay thói quen lâu đời. Thói quen này về căn bản là vi phạm luật chánh tả (ngữ âm) và luật 

phiên thiết, nên cần phải loại trừ để duy trì sự thống nhất trong cách viết của tiếng Việt.  

2. Nghĩa của từ xán lạn (燦爛). 

2.1 Xán. 

Chữ Hán, có ba chữ燦 (giản thể: 灿), 璨 và粲. Trong từ xán lạn, xán là chữ燦, chữ này có bộ火 

(hoả) chỉ nghĩa và chữ粲 (xán) chỉ âm đọc. Nghĩa của chữ này khá đơn giản, chỉ có một nghĩa duy 

nhất là (tt.) Sáng, sáng rực, chói lọi, tươi sáng, rực rỡ: “Nhị Hương điện thượng kim dung xán, Cam 

Lộ đường trung pháp toạ tôn” (dịch nghĩa: Trên điện Nhị Hương, kim dung rực rỡ, Trong nhà Cam 

Lộ, tháp toạ tôn nghiêm, Trần Nghệ Tông: Đề Siêu Loại Báo Ân tự), “Khí ngang ngang, đầu đới trâm 

anh, Quang xán xán, hung huyền kim ấn”; dịch nghĩa: Ngông nghênh trâm ngọc trên đầu, Ấn vàng 

                                                                                                                                                  
26

 Lm. Eugène Gouin, sđd. trang 1329: Thán 燦 (Sán ou Xán) Brillant, splendide. Thán lạn: Brillant, 

splendide. Thán lảng: Net et brillant. Thán quang: Cf: - lạn. 

27
 Thiều Chửu , sđd. trang 2902 và 3255. 

28
 KHANG HI TỪ ĐIỂN, sđd., trang 684. 

29
 TỪ HẢI, sđd., trang 1414. 

30
 Thanh Nghị, TỪ ĐIỂN VIỆT NAM, nxb. Thời Thế, Sài Gòn, 1958. trang 1115: Sáng (biến từ): Rạng 

tỏ; nghĩa rộng: Buổi sáng; nghĩa bóng: Thông minh. Sáng láng tt. Thông minh. Intelligent. Sáng lạng 

tt. Rực rỡ: Tương lai sáng lạng. Eclatant, brillant. Ở trang 1466, Thanh Nghị còn ghi rõ: Xán xt. (= 
xem tiếng) Sáng (thường đọc là sáng chứ không phải xán). Thanh Nghị, ANH-VIỆT-PHÁP TỪ ĐIỂN, 

nxb. Khai Trí, Saigon, 1967, trang 87: brightly adv. một cách sáng lạng. 
31

 Châu Văn Cán, HOA VIỆT TÂN TỰ ĐIỂN, Thế Giới Thơ Cuộc, Chợ Lớn, 1960, trang 1953: 燦爛: 

Sáng lạng huy hoàng - Xán lạn. 
32

 Đào Đăng Vỹ, sđd., trang 175: Brillant,e adj.: Sáng, chói, ngời, lóng lánh, ống ánh, sáng loáng, 

bóng, láng: noir brillant. ‖ Lộng lẫy, chói lọi, rực rỡ, huy hoàng, sáng lạn: spectacle brillant. ‖ Vẻ 

vang, hiển hách, lừng lẫy, rạng rỡ: succès brillant .‖ Phát đạt, thịnh vượng: affaire brillante. nm. 

Nước láng, nước bóng. ‖ Sự văn hoa, lòe loạt, bóng bẩy. ‖ Kim cương, hột xoàn.  



trước ngực muôn màu sáng tươi (Tào Tuyết Cần, Vãn thiều hoa). Trong chữ Nôm, chữ xán  nghĩa 

là: xáp lại gần: Xán tới. 

2.2. Lạn. 

Chữ Hán chỉ có một chữ爛 (giản thể: 烂), chữ này có bộ火 (hỏa) chỉ nghĩa, chữ闌 (lan) chỉ âm 

đọc, nghĩa gốc là nấu nhừ. Chữ này có những nghĩa phát sinh khác nhau: (tt.) (1) Sáng rực, rất sáng: 
Xán lạn, “Cao ngoạ thất trung quyện du sĩ, Tứ bích danh sơn lạn như ỷ” (dịch nghĩa: Thương ai bó 

gối nằm tròn, Ngùi trông bốn mặt danh sơn rõ ràng. Cao Bá Quát: Đề sát viện Bùi công ‘Yên Đài anh 

ngữ’ khúc hậu
33

).“Giác chẩm xán hề, cẩm khâm lạn hề” (dịch nghĩa: Gối sừng sáng đẹp thay, Khăn 
gấm rực rỡ thay, Kinh Thi, Đường Phong 10). (2) Mềm rục, chìn nhừ, nhão: Lạn nhục (thịt chín nhừ), 

lạn thục (thuộc bài kỹ), lạn nê (bùn nhão). (3) Thối rữa, nẫu (chín bấy trong ruột): Thương khẩu lạn 

liễu (vết thương đã lở loét), lạn lê (lê nẫu, lê chín bấy trong ruột). (4) Mục nát, vụn: Lạn kha (cái rìu 
có cán mục), lạn thiết (sắt vụn). (5) Bê bối, rối ren, lộn xộn: Lạn trương (sổ sách bê bối), lạn mạn (tán 

loạn). (pht.) (6) Rất, quá, cùng tột: Lạn tuý (say khướt). (đt.) (7) Đổ vỡ, suy sụp: Hội lạn (vỡ lở), hải 

khổ thạch lạn (biển cạn đá mòn). (8) Bị bỏng lửa, bị đốt cháy: Tiêu đầu lạn ngạch (đầu trán đều bị 

bỏng). (dt.) (9) Họ Lạn. Trong chữ Nôm, chữ爛 này đọc là láng
34

, nghĩa là nhẵn bóng: Vải láng, mặt 

trơ trán láng. 

2.3. Xán lạn. 

Có nghĩa là rực rỡ, rạng rỡ, chói lọi, lộng lẫy, sáng chói, sáng đẹp, sáng rực, sáng sủa... (1) 
Theo nghĩa hẹp, có thể hình dung ánh sáng đèn, ánh nắng, cầu vồng... có liên quan đến ánh sáng vật 

chất (bộ hỏa火 (lửa) chỉ ánh sáng: Đăng quang xán lạn (ánh đèn sáng rực); xuân thiên, dương quang 

xán lạn, điền dã lý bách hoa thịnh thăng (mùa xuân, ánh nắng chói chang, trên đồng trăm hoa đua 
nở); “Thiều hoa xán lạn cảnh quang tân” (dịch nghĩa: Ngày xuân rực rỡ, quang cảnh đổi mới, Ngô 

Thì Nhậm: Tân niên cung hạ nghiêm thân
35

),“Lộng lẫy chốn cao vời, một khung trời trong vắt. Nhìn 

ngắm cả bầu trời: cảnh tượng xán lạn thay!” (Huấn ca 43, 1), “Hãy ngắm cầu vồng mà chúc tụng 
Đấng làm ra nó, nó thật là xán lạn huy hoàng” (Huấn ca, 43, 11). (2) Theo nghĩa rộng, có thể hình 

dung sự vật trừu tượng như thành tựu, văn hoá, văn minh, lịch sử... có liên quan đến sự phong nhiêu, 

thành đạt, vinh hiển (chữ xán 粲: gạo trắng, chỉ sự phú túc): Tương lai xán lạn. 

- Xán lạn đồng nghĩa với huy hoàng (輝煌) chỉ ánh sáng rực rỡ hoặc thành tích, thắng lợi to 

lớn của một thời đại hoặc cuộc chiến: Chấm dứt một thời đại huy hoàng trong lịch sử; cả hai từ đều có 

nghĩa tốt, có thể dùng liền với nhau: Văn hoá Việt Nam xán lạn huy hoàng; “Chúng ta mong ánh 

sáng, thì này đây bóng tối, mong xán lạn huy hoàng, lại bước đi trong mù mịt tối tăm” (Isaia 59, 9). 
Nhưng ngữ nghĩa của huy hoàng không sâu bằng nghĩa của xán lạn. 

- Xán lạn phản nghĩa với ảm đạm (黯淡)
36

- nghĩa là mờ tối, không sáng sủa. Cặp hình dung từ 

này tạo thành từ phản nghĩa về mặt ánh sáng, màu sắc: Trên con phố nhỏ, dưới ánh đèn ảm đạm, 
người đi thưa dần; nhưng cũng được dùng mô tả về tương lai hay tiền đồ: Kẻ mất lòng tin chỉ thấy 

tiền đồ ảm đạm. 

3. Xán lạn và sáng láng (創朗). 

Theo Từ vựng của Pigneaux de Béhaine
37

, sáng láng chữ Nôm viết là 創朗. Theo Giáo sư Lê 

Ngọc Trụ
38

, sáng có nguồn gốc ở từ Hán Việt là 爽sảng, từ này cũng có nghĩa là sáng (đây cũng là 

chữ sảng trong mê sảng vì nó còn có nghĩa là nhầm lẫn nữa). Sáng cũng có nguồn gốc ở từ Hán Việt 

là 聖thánh, từ này có nghĩa là sáng suốt, cái gì cũng biết tỏ. Vì vậy sáng vừa có nghĩa là tỏ, minh 

bạch lại còn có nghĩa là có trí thông minh. 
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 Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, Mai Quốc Liên (chủ biên), CAO BÁ QUÁT TOÀN TẬP, Tập 1, 

nxb. Văn Học, Hà Nội, 2004. 
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 Lm. Antôn Trần Văn Kiệm, sđd., trang 522. 
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 Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Lâm Giang (chủ biên), NGÔ THÌ NHẬM TOÀN TẬP, Tập 1, nxb. 

Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 2003. 
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 Cũng có thể viết là ám đạm (暗淡). 
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 Mgr Pierre Pigneaux de Béhaine, MEP, TỪ VỰNG ANNAM - LATINH (VOCABURARIUM 

ANNAMITICO - LATINUM), Pondichéry, 1773, trang 457. 
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 Gs. Lê Ngọc Trụ, sđd., trang 516-517. 



 Sáng cũng đi chung với láng, bắt nguồn ở từ ghi bằng chữ 朗, âm Hán Việt là lãng, có nghĩa là 

sáng, rõ, trong, để làm thành từ ghép đẳng lập sáng láng, vẫn thông dụng trong phương ngữ Nam Bộ 
và đã được ghi nhận trong những quyển từ điển lâu đời nhất ở Việt Nam cũng như trong nhiều từ điển 

hiện nay
39

. Xin lưu ý rằng láng trong sáng láng là chữ 朗 (HV: lãng), chứ không phải chữ 爛 (HV: 

lạn) nghĩa là nhẵn bóng, đã nói ở trên (Mục 3.2). 
Sáng láng tt.: (1) (Nghĩa hẹp) Sáng rõ, có nhiều ánh sáng: Đôi mắt sáng láng, “Của trời đất, 

của muôn vàn ý nhị, Và tình ta sáng láng như trăng thanh” (Hàn Mặc Tử, Máu cuồng và hồn điên). 

Nghĩa mở rộng: (2) Vui vẻ: Mặt mày sáng láng
40

. (3) Thông minh, có khả năng nhận thức mau lẹ, 
hiểu biết rõ ràng: Đầu óc sáng láng; cô bé rất thông minh, sáng láng. “Lạ gì đâu! Vì chính Satan cũng 

đội lốt thiên thần sáng láng!” (2 Cr 11, 14). (4) Hiển vinh (vinh hiển), sang trọng vẻ vang: “Ông 

Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ Tông...” (Kinh Cầu Ông Thánh Giuse). “Người 

sẽ cải tạo thân xác hèn mạt ta ra giống thân xác sáng láng của Người" (Pl 3, 21).  
Từ sáng láng có thể ghép chung với những từ mang ý nghĩa tốt đẹp (như thiêng liêng, thông 

minh, hiển vinh, vui vẻ, kỳ diệu...) để làm tăng thêm ý nghĩa của những từ đó: “Chúng con lạy ơn Đức 

Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng...” (Kinh Đức Chúa Thánh Thần); “Con thân Đức 
Thánh Thiên Thần, tính thiêng liêng sáng láng... Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho 

con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ...” (Kinh Đức Thánh Thiên Thần); 

“Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng”, “Đức Nữ đồng trinh, hiển vinh sáng 

láng...” (Kinh Trông Cậy); “Tôi sẽ rao truyền công đức vĩ đại của Chúa, là Đấng đã mang tôi ra khỏi 
nơi tối tăm, đến nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài” (1 Pr 2, 9). 

Như vậy, xán lạn và sáng láng là hai từ có nghĩa hẹp gần giống nhau (cùng chỉ về ánh sáng), 

nhưng mỗi từ có nghĩa mở rộng khác nhau, theo đó: Xán lạn có nghĩa là rực rỡ, huy hoàng; còn sáng 
láng có nghĩa là vui vẻ, thông minh, vinh hiển. Không thể nói hai từ này là đồng nghĩa với nhau. 

4. Kết luận. 

Xán lạn là cách đọc và viết đúng với luật phiên thiết của hai tự nguyên chữ Hán (燦爛) kết hợp 

với những quy tắc chuyển đổi về con chữ (những phụ âm đầu), cách viết này đã được hầu hết các tự 

điển ở nước ta ghi nhận. Còn thán lạn hay sán lạn là cách viết theo luật phiên thiết chữ Hán áp dụng 

cho người Trung Quốc. Do đó viết sáng lạn, sáng lạng (và cả các cách viết sán lạng, xán lạng, xáng 

lạn và xáng lạng - nếu có) là sai chánh tả. 
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 Xem: Alexandre de Rhodes, TỪ ĐIỂN ANNAM - LUSITAN - LATINH (TỪ ĐIỂN VIỆT - BỒ - LA), 

Roma, 1651. Phiên dịch: Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chính, nxb. Khoa Học Xã Hội, 

Hà Nội 1991, trang 677-678: Sáng láng: Sáng rực rỡ. Mgr Pierre Pigneaux de Béhaine, sđd., trang 

457. G. Aubaret, VOCABULAIRE ANNAMITE-FRANCAIS, Imp. de la Mission Catholique, Bangkok, 
1861, trang 14: Briller, sáng láng. Ex Opere Ill. et Rev. Taberd constans Necnon AB Ill. et Rev. J.S., 

TỪ ĐIỂN ANNAM - LATINH (DICTIONARIUM ANAMITICO - LATINUM), Theurel, Serampore 

Mashman, Ấn Độ, 1838. nxb. Ninh Phú, in lần thứ 2, 1877, trang 438.  
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 Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ, sđd., trang 1269. 


