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DiÔn ®µn vµ khuyÕn nghÞ

"Th− d·n" hay "th− gi·n"?
®ç thµnh d−¬ng
(Tr−êng Dù bÞ ®¹i häc D©n téc trung −¬ng Nha Trang)

Một cậu bạn vong niên hôm nọ bất chợt hỏi
tôi: Tôi thấy báo Lao Động có mục “Giữ gìn
sự trong sáng của tiếng Việt” mà sao trên báo
ấy lại nhiều lần viết nhầm “thư dãn”, trong
lúc hầu hết các báo khác, cả trên truyền hình
đều viết là “thư giãn”?
Lật lại các số báo, quả nhiên báo LĐ số 121
(29.5.2010) có bài ““Thư dãn cuối tuần” có đi
xa …?” của tác giả Nhật Lệ, và một vài bài
viết khác đều có dùng từ “thư dãn”.
Cạnh đó, chương trình giải trí vào lúc 21
giờ thứ bảy hằng tuần trên VTV3 mới ra đời
gần đây, trên phông trang trí của chương trình
cũng ghi là “Thư giãn cuối tuần”. Và nhiều tờ
báo khác cũng có mục “Thư giãn”. Cách viết
trên báo LĐ là “dãn”, trong lúc các báo khác
viết là “giãn”, vậy viết “thư dãn” hay “thư
giãn” là đúng?
Dựa vào “Từ điển tiếng Việt” (1995,
Hoàng Phê chủ biên), thử khảo sát những cặp
từ gần với dãn-giãn có nghĩa từ vựng, ta có
các cặp dán - gián (keo dán, con gián) và dàn
- giàn (dàn nhạc, giàn mướp).
Trước hết, trong cặp từ “dán - gián” thì
“dán” là một động từ có nghĩa là: làm cho dính
vào nhau bằng chất kết dính như hồ, keo…;
còn gián là một danh từ chỉ loài bọ có thân
dẹp, râu dài, cánh mỏng màu nâu, có mùi hôi,
sống ở nơi tối và ẩm.
Tiếp theo, trong cặp từ “dàn - giàn” thì cả
hai đều là danh từ, trong đó từ “dàn” có nghĩa
là tổ chức gồm nhiều thành phần, nhiều nhạc
khí hoặc nhiều loại giọng khác nhau trong
biểu diễn ca nhạc, còn “giàn” là danh từ chỉ
vật gồm nhiều thanh tre, nứa kết thành tấm
ghép hoặc đan thưa, dùng làm chỗ bám cho
cây leo…

Như vậy các từ trong hai cặp từ trên hoàn
toàn khác nhau về ngữ nghĩa và không thể sử
dụng thay thế cho nhau trong cùng ngữ cảnh.
Nhưng cặp từ “dãn – giãn” (thư dãn – thư
giãn) thì lại thuộc một trường hợp khác. Sách
đã dẫn ghi rõ: “thư dãn” cũng viết “thư giãn”
là động từ, có nghĩa là làm cho cơ bắp ở trạng
thái thả lỏng, tạo nên cảm giác tinh thần thư
thái, thoải mái.
Vậy đây là trường hợp lưỡng khả, nghĩa là
viết “dãn” hoặc “giãn” đều không sai. Và lâu
nay trên sách báo, hầu hết các tác giả có thói
quen viết là “giãn” nên làm người đọc quen
mắt, dẫn đến khi sử dụng thì hầu hết mọi
người đều viết là “giãn” và khi thấy xuất hiện
cách viết “dãn” lạ lẫm thì tưởng là sai – như
ông bạn của tôi trên kia.
Theo quan điểm cá nhân, trong trường hợp
lựa chọn cách viết tối ưu, chúng tôi cho rằng
nên lựa chọn cách thứ nhất theo chuẩn trong từ
điển - viết “thư dãn” là phù hợp hơn cả.
Đành rằng, thói quen sử dụng ngôn ngữ
trong nhiều trường hợp tuy chưa hoàn toàn
chính xác nhưng vẫn được xã hội thừa nhận
như trường hợp từ “tự vẫn”. Từ Hán-Việt “tự
vẫn” có nghĩa là “tự sát bằng dao”, nhưng hiện
nay chúng tôi nhận thấy hầu hết mọi người khi
sử dụng mặc nhiên xem từ “tự vẫn” đồng
nghĩa với từ “tự sát”, “tự tử” (tự giết chết
mình), nên dù chết bằng bất cứ kiểu nào cũng
đều cho là “tự vẫn”, kiểu như: nhảy xuống
sông tự vẫn, thắt cổ tự vẫn, uống thuốc độc tự
vẫn…
Tuy nhiên khi xác định được trường hợp
nào đúng đắn, thì thiết nghĩ cũng nên mạnh
dạn thay đổi. Đó chính là việc làm thiết thực,
cụ thể góp phần “giữ gìn sự trong sáng của
tiếng Việt”.
(Ban Biªn tập nhận bµi ngµy 24-02-2011)

