CHUYÊN ĐỀ 2
PHƯƠNG NGỮ TIẾNG THÁI
A. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung:
Cung cấp những hiểu biết về phương ngữ tiếng Thái cho giáo viên dạy tiếng
Thái cho cán bộ, công chức.
2. Mục tiêu cụ thể:
Giúp giáo viên xử lý các vấn đề phương ngữ trong quá trình giảng dạy
chương trình tiếng Thái cho cán bộ, công chức.
B. ĐỐI TƯỢNG
Giáo viên đang dạy tiếng tiếng Thái cho cán bộ, công chức tại các tỉnh: Điện
Biên, Hòa Bình, Lai Châu, Nghệ An, Sơn La, Thanh Hóa, Yên Bái.
C. THỜI GIAN THỰC HIỆN GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ: 1 ngày
D. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
I. Phương ngữ là gì?
1. Khái niệm:
- Phương ngữ là thuật ngữ ngôn ngữ học dùng để chỉ sự biểu hiện của ngôn
ngữ toàn dân ở một địa phương cụ thể với những khác biệt của nó so với ngôn ngữ
toàn dân hay với một phương ngữ khác.
(Nguyễn Thị Châu, Tiếng Việt trên các miền đất nước, NXBKHXH, H 1989).
- Phương ngữ là hình thức ngôn ngữ có hệ thống từ vựng, ngữ pháp và ngữ
âm riêng biệt, được sử dụng ở một phạm vi lãnh thổ xã hội hẹp hơn là ngôn ngữ. Là
một hệ thống kí hiệu và quy tắc kết hợp có nguồn gốc chung với hệ thống khác
được coi là ngôn ngữ (cho toàn dân tộc); các phương ngữ (tiếng địa phương) khác
nhau trước hết từ cách phát âm, sau đó là vốn từ vựng.
(Đái Xuân Ninh, Ngôn ngữ học: khuynh hướng – lĩnh vực – khái niệm,
NXKHXH, H. 1986).
2. Cơ sở hình thành, tồn tại và vận động
Sự ra đời của phương ngữ trong lòng ngôn ngữ toàn dân là kết quả của hai
sự tác động:
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- Từ bên trong cấu trúc ngôn ngữ: Sự thay đổi trong hoạt động giao tiếp.
- Từ những yếu tố bên ngoài ngôn ngữ:
+ Yếu tố địa lí: Một ngôn ngữ trải rộng trên một địa bàn rộng lớn, trong
những điều kiện giao thông khó khăn, tất yếu chịu những thay đổi khác nhau ở
nhiều nơi. Những thay đổi không có điều kiện để thống nhất, do có sự phân chia về
lãnh thổ.
+ Yếu tố lịch sử: Phương ngữ là một hiện tượng lịch sử. Nó sinh ra do quy
luật phát triển của lịch sử dân tộc đó.
Phương ngữ hình thành, phát triển và mất đi theo các thời kì lịch sử:
*Xuất hiện với sự hình thành bộ lạc, tách ra hay nhập vào theo tình trạng
ngôn ngữ tập quyền hay cát cứ.
*Trong xã hội hiện đại, nhờ kĩ thuật thông tin, phát triển giao thông, do đó
phương ngữ sẽ lùi dần, không phát triển thêm nữa.
3. Phân loại:
Phương ngữ được chia ra làm phương ngữ lãnh thổ và phương ngữ xã hội.
a) Phương ngữ lãnh thổ (vùng phương ngữ) territorial (local) dialect – là
phương ngữ phổ biến ở một vùng lãnh thổ nhất định. Nó là một bộ phận của một
chỉnh thể - một ngôn ngữ nào đó. Phương ngữ lãnh thổ có khác biệt trong cơ cấu
âm thanh, trong ngữ pháp, trong cấu tạo từ, trong hệ thống từ vựng. Những khác
biệt này có thể không lớn lắm và người nói các phương ngữ khác vẫn có thể hiểu
được.
Ví dụ: Tiếng Việt có 3 vùng phương ngữ:
+ Phương ngữ Bắc
+ Phương ngữ Trung
+ phương ngữ Nam
Một số khác biệt, như:
* Ngữ âm:
- Phương ngữ Bắc: không có các phụ âm được ghi trong hệ thống chính tả
s, r, gi, tr, tức là không phân biệt s/x, r/d/gi, ch/tr.
- Phương ngữ Trung: có hơn phương ngữ Bắc 3 phụ âm uốn lưỡi: s, r, tr.
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- Phương ngữ Nam: mất đi nhiều vần, hệ thống thanh điệu chỉ có 5 thanh
(thanh ngã và thanh hỏi trùng làm một).
* Từ vựng:
Khác biệt về từ của mỗi vùng, bao gồm cả danh từ, động từ, đại từ,....Hiện
tượng này phổ biến trong hệ thống từ vựng của 3 vùng phương ngữ Việt.
Ví dụ:
bát/đọi
dứa/thơm/gai
ngã/bổ/té
này/ni/nầy
kia/tê/đó
tao/tui, mày/mi/mầy…
b) Phương ngữ xã hội, thường được hiểu là ngôn ngữ của một nhóm xã hội
nhất định. Nó phản ánh sự phân chia xã hội thành tầng lớp, nghề nghiệp, môi
trường sinh hoạt.
Những sự phân chia trong một nước (trường hợp tiếng Việt):
- Ngôn ngữ bác học: (có từ ngoại lai, từ cổ) / ngôn ngữ toàn dân.
- Ngôn ngữ văn học: trau chuốt /ngôn ngữ hằng ngày (nói năng tự nhiên
trong sinh hoạt hằng ngày).
- Ngôn ngữ thành thị: (tiến bộ hơn, góp phần thúc đẩy sự thống nhất ngôn
ngữ/phương ngữ nông thôn (có tính bảo thủ hơn, chứa nhiều dấu vết của những từ,
hình thái cổ).
- Người làm nghề khác nhau: có sự khác nhau trong cách nói năng (công
nhân, nông dân, học sinh, tiểu thương, nhà khoa học,...). Sự khác nhau to lớn đến
nỗi, người làm nghề này không hiểu “ngôn ngữ” của người làm nghề khác.
Tóm lại, phương ngữ là kết quả của một sự biến đổi trong đó bắt đầu có sự
chuyển mã ở một khía cạnh nào đấy trong khi hệ thống các mã vẫn gần như nguyên
vẹn.
4. Các trường hợp khác:
- Biệt ngữ: Bao gồm các đơn vị từ vựng (từ, ngữ cố định,....) được sử dụng
trong một tập thể xã hội nhất định, có chung nhau về đặc điểm nghề nghiệp, vị trí
xã hội hay tuổi tác.
Ví dụ về biệt ngữ xã hội:
Bị tuýt còi:
bị ngừng công việc đang làm.
Đen như củ súng:
gặp chuyện khó khăn, không may.
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Nói ngọt như mía lùi:
Trúng tủ:
Thời đại @:
Bỏ bom:

nói lời dễ nghe, lọt tai.
bài thi trúng bài đã học.
thời đại thông tin nhanh chóng.
Bất ngờ bị chỉ định làm gì đó

- Tiếng lóng: Ngôn ngữ riêng của một số nhóm xã hội hoặc nghề nghiệp có
tổ chức gồm các yếu tố của một hoặc một số ngôn ngữ tự nhiên đã được chọn lọc
và biến đổi đi nhằm tạo ra sự cách biệt ngôn ngữ với những người không liên đới.
Khác với biệt ngữ, tiếng lóng có nghĩa xấu.
Tiếng lóng được sử dụng nhằm mục đích che giấu đối tượng giao tiếp,
đồng thời là phương tiện tách biệt của một nhóm người ra khỏi phần còn lại của xã
hội.
Ví dụ: Gầy như que củi:
người gầy, hom hem.
Vòng vo tam quốc:
nói quanh co, vòng vo
Anh hùng núp:
Tránh không ra mặt.
Đánh trống ghi tên: Ghi tên trong danh sách không tham gia đầy đủ.
- Thổ ngữ: được sử dụng và phổ biến ở một vùng lãnh thổ nhất định. Sự
khác biệt về ngữ âm là nhiều nhất, nhưng có thể đoán được. Sự khác biệt về từ
vựng có thể dẫn đến sự hiểu lầm nhiều nhất.
Ví dụ:
"Tau noái với mi ri nì, en còn ở dôn, rứa mà bữa tê tề, en chộ tau phơi ló
ngoài cươi, en kiêu tau vô, bồn tau lên chờn, cái ba . . . en đẩn . Mi quai chướng
khôn ?"
Đoạn văn này có nghĩa là "Tao nói với mày như vầy, ảnh còn ở rể, vậy mà
hôm kia kìa, tao đang phơi lúa ngoài sân, ảnh kêu tao vào, bồng tao lên giường, rồi
ảnh . . . Mày coi có kỳ không ?" (Phan Thịnh - Thổ ngữ Huế).
Hay “Thưa cụ mự, bọ tui vô rú rút mây về đươn trẹt, bọ tui chộ con cọt,
rứa mà nó biết ra răng, con cọt lủi, lủi năng lắm, bọ tui mờng rứa thê! Chừ mạ tui
cúng con gà, cụ mự qua chút cho bui” (Sách đã dẫn).
Đoạn văn trên có nghĩa là “Thưa cậu mợ, bố con vào rừng rút mây về đan
rá (nia), bố con thấy con cọp, vậy mà chẳng biết sao, con cọp chạy trốn, chạy lẹ
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lắm, bố con mừng quá. Giờ mẹ con đang cúng con gà, cậu mợ qua chút xíu cho vui
”.
II. Các phương ngữ tiếng Thái
1. Dân tộc Thái
Là một trong những thành phần của đại gia đình dân tộc thiểu số Việt Nam,
Dân tộc Thái ở Việt Nam cư trú khá tập trung trên giải đất liền từ Tây Bắc đến tây
Khu bốn cũ. Cư trú khắp toàn tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, tập trung thành
các huyện thuộc các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An. Đặc
điểm chung của dân tộc Thái là:
- Dùng cùng thứ văn tự chữ Thái.
- Trang phục nữ căn bản thống nhất, chỉ khác về chi tiết.
- Có sách sử (Quam tô mương) căn bản giống nhau, khác nhau nhỏ về chi
tiết mang tính địa phương.
Tuy vậy dân tộc Thái còn chia làm hai nhánh nữa: Thái đen (Tay đăm) và
Thái trắng (Tay đón, Tay khao). Trong đó Thái đen là một khối thống nhất cao hơn
về nhiều mặt, lãnh vực cư trú liền nhau từ Mường Lò (Yên Bái) đến Mường Theng
(Điện Biên) choán hầu hết tỉnh Sơn La và nửa phía nam tỉnh Điện Biên, đông nam
tỉnh Lai Châu, tây bắc tỉnh Yên Bái; với quá nửa số dân Thái ở nước ta. Trong khi
đó ngành Thái trắng lại còn chia thành các nhóm địa phương nhỏ hơn, địa bàn cư
trú không liền nhau. Ta thấy có các nhóm :
- Mường Lay, Phong Thổ, Quỳnh Nhai (Lay, Xo, Chiên) ở phía Bắc.
- Mường Tấc (Phù Yên, Bắc Yên thuộc tỉnh Sơn La).
- Mường Sang (Mộc Châu - Sơn La).
Các nhóm Thái Hoà Bình (Mai Châu, Đà Bắc) gần với các nhóm Thái Thanh
Hoá. Nhóm Thái Thanh Hoá cṇ chia hai phân nhóm khác nhau: Tay Do, Tay Đeng.
Nhóm Thái Hoà Bình và Thanh Hoá cũng được gọi chung một cách không chính
xác là Tay Đeng (Thái đỏ). Trong ký ức địa phương đồng bào nhận mình là Thái
trắng. Các nhóm Thái ở Nghệ An việc chia ngành đen trắng đã mờ nhạt.
Tuy có sự khác nhau nhỏ ấy nhưng người Thái có chung một nền văn hoá
dân tộc phong phú và đa dạng. Ngôn ngữ là ngôn ngữ thống nhất của các phương
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ngữ, chữ viết là hệ chữ thống nhất với vài chi tiết mang tính địa phương, có chung
một nền nghệ thuật và văn học đã phát triển khá cao.
2. Tiếng và chữ dân tộc Thái.
Thái là dân tộc thiểu số có tiếng nói và sớm có chữ viết riêng, chữ thái cổ
được xác định từ khi Tạo Xuông – Tạo Ngần dẫn dắt di cư đoàn người thái đen
(Thế kỷ thứ XI) từ Mường Ôm, Mường Ai vào chiếm mường Lò (Nghĩa Lộ tỉnh
Yên Bái) đã có tạo mường và mang theo sách sử. Sau đó cháu của Tạo Xuông, Tạo
Ngần là Lò Lạng Chượng đã đưa đoàn người Thái từ Mường Theng (Điện Biên)
trong một chặng đường lịch sử chiến đấu của mình từ Mường Lò tới Mường
Theng. Lò Lạng Chượng đã cho sứ thần của mình ghi chép thành những tác phẩm
bất hủ bằng chữ Thái vẫn lưu đến ngày nay như: yT up& Ax&c (Con đường chinh
chiến của cha ông) và tác phẩm “CVaM <T EMG” (Truyện Kể bản mường).
Trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta và miền quê hương người Thái,
chữ Thái là phương tiện duy nhất để ghi chép các thông tin kinh tế, xã hội, văn hóa
của dân tộc Thái và như thế chữ Thái trở thành di sản văn hóa của dân tộc Thái.
Từ trong nhà tù đế quốc Pháp, các chiến sĩ cách mạng đã học chữ Thái và
tiếng Thái. Chính từ ngục tù ngày ấy đã vọng ra bài ca cách mạng bằng chữ Thái.
Trong thời kỳ vận động cách mạng tiền khởi nghĩa tháng 8/1945. Hội người Thái
cứu quốc đã xuất bản tờ báo “l}c EMG” (Cột trụ đất nước) bằng chữ Thái nói rằng:
“Đừng chia rẽ Thái – Kinh... hãy cùng nhau noi gương quân du kích ở bên Việt Bắc
đánh đuổi Nhật...”
Năm 1953 theo gợi ý của Bác Hồ Muôn vàn kính yêu các cụ Sa Văn Minh,
Lò Văn San nguyên là đại biểu Quốc Hội khóa I đã tập hợp một số trí thức người
Thái để thành tổ chức trực thuộc ty giáo dục Sơn La về sau là Sở giáo dục khu Tây
Bắc để nghiên cứ chữ Thái thống nhất.
Tiếng Thái là tiếng giàu thanh do vậy tính sáng tạo lớn nhất của trí tuệ Thái
trong bộ chữ của mình là ghi được, phân biệt được rõ ràng và có quy tắc nhất quán
trong việc phân biệt các thanh trong ngôn ngữ của mình. Từ sự nhận thức ra được
trong số các thanh để có thể phân chia thành hai tổ (cao – thấp). Những việc làm
này phải có sự sáng tạo chung của cả cộng đồng dân tộc mang tính tập thể rất cao,
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tập thể cả một dân tộc và điều này chỉ có được ở xã hội đã phát triển rất cao, xã hội
có tổ chức cao là xã hội bản mường. Vì thế có thể nói chữ Thái là sản phẩm trí tuệ
của xã hội bản mường, sản phẩm của một nền văn minh nền văn hóa lúa nước đã
định hình bản mường.
Hàng ngàn năm nay chữ Thái vẫn tồn tại, phát triển và là động lực phát triển
trí tuệ, khẳng định sự sáng tạo tinh thần của cả một dân tộc, lịch sử của dân tộc
mình đã được dân tộc ghi lại và bảo tồn, gìn giữ cho đến nay đủ các lĩnh vực tri
thức, lịch sử, lễ nghi, trang phục, sử thi, thơ ca... Trong cuộc sống sinh hoạt của
người Thái đã có những câu chuyện truyền miệng rất cảm động là: Trong hỏa hoạn,
loạn lạc và chiến tranh người Thái lo chạy cứu, cất giấu trước hết là sách cổ chứ
không phải là của cải, vàng bạc. Có thể nói chữ Thái là một di sản văn hóa tuyền
thống đã trở thành máu thịt đối với dân tộc Thái ở Việt Nam.
3. Phương ngữ
Tiếng Thái có 8 phương ngữ:
1. Phương ngữ Thái Đen ở các huyện thuộc tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái,
Lào Cai.
2. Phương ngữ Thái Trắng ở huyện Phong Thổ.
3. Phương ngữ Thái Trắng ở huyện Mường Lay, Mường Tè (Lai Châu cũ).
4. Phương ngữ Thái Trắng ở huyện Phù Yên.
5. Phương ngữ Thái Trắng ở huyện Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu, Đà Bắc
(Hoà Bình).
6. Phương ngữ Thái Đen - Tay Thanh ở miền Tây Thanh Hoá và Nghệ An.
7. Phương ngữ Thái ở Châu Quỳ (Ngệ An).
8. Phương ngữ Thái mang tên Lai Pao ở huyện Tương Dương (Nghệ An).
Phương ngữ Thái căn bản giống nhau chỉ khác nhau ở một số âm, một số ít từ
và nét chữ. Sau hội thảo 7 tỉnh có dân tộc Thái các tỉnh đã thống nhất dùng chung
bộ chữ có tên gọi là “chữ Thái Việt Nam”. Ta có thể tham khảo thêm bảng chữ thái
các vùng sau:
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4. Đặc điểm của các phương ngữ
4.1. Từ loại và cấu trúc từ, câu:
Cấu trúc câu cơ bản giống Tiếng Việt là cấu trúc được xây dựng theo trật tự
thuận. Bên cạnh đó cũng có những từ khác âm đồng nghĩa đa dạng hơn trong Tiếng
Việt như một số loại từ sau:
a. Phó danh từ tiếng Thái rất phong phú
Cụ Thể như từ: con, cái Tiếng Việt, trong tiếng Thái dựa vào ngữ cảnh cụ
thể được diễn đạt bằng nhiều từ khác nhau để miêu tả.
* Con: uf* - <t – eM& – ec&N - #x*M - b*}G - Mac

uf* - Ví dụ: uf* q: con người

<t - Ví dụ: <t CVaJ: con trâu

uf* SaJ: con trai

<t yc&: con gà

uf* ZiG: con gái ...

<t M*a: con ngựa

Mac - Ví dụ: Mac Mid: con dao
Mac kVaN: cái rìu
Mac xIM: cái thuổng
#x*M - Ví dụ: #x*M TaG: con đường
ec&N - Ví dụ: ec&N ta: con mắt

eM& - Ví dụ: eM& {M*: con suối/ sông
eM& EmG: con mương
eM& yN: con cá chép
b*}G - Ví dụ: b*}G EH: con thuyền
b*}G x*>J: con thoi;

* Cái: Yb – c*aN – daG – {L – S&>G – k*aG – fUN – c*oG – n&>J

Yb- Ví dụ: Yb w*>J: cái bát

c*aN - Ví dụ: c*aN b&>G: cái thìa

Yb <d*G: cái mẹt

c*aN d&IG: cái cân

Yb cub: cái nón

c*aN s*oG: cái ô
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daG- Ví dụ: daG EHN: cái nhà

{L- Ví dụ:

{J moN: cái gối

daG yX: cái đó

{L Exa: cái cột

daG eh: cái chài

{L xac: cái chày

S&>G – S&>G j&$: cái màn
- S&>G <d&c: cái cọn nước

k*aG – k*aG t&}G: cái ghế;
- k*aG k>: cái cầu

fUN - fUN Fa: cái chăn
- fUN Fuc: cái chiếu

c*oG - c*oG ip&: cái sáo, ống sáo
- c*oG uh: cái hoa tai

n&>J - n&>J uO*: cái hũ

S&>G yN: cái xa kéo sợi;
w*>J S&>G: cái bát
k*aG kIG: cái thớt;
k*aG o&aG: cái chậu
fUN Ex&: cái đệm
fUN Ex*: cái áo
c*oG hUN: cái đàn môi
c*oG lod: cái ống suốt
n&>J yh Ek*a: cái chõ xôi

- n&>J <P*J: cái bịch
b. Đặc biệt có phó danh từ ghép.
Để miêu tả hay nói về quả phương ngữ Thái thường dúng phó danh từ ghép
khác âm đồng nghĩa để chỉ cá thể, từ như:

mac - mák (quả): mac Mák kuổi: quả chuối
mac Mák kiểng: quả cam
mac Mák vàn: quả ngọt

n&>J - Nuỗi (quả): n&>J Yz&: quả to

mac Mák phõng nạt: quả dứa
mac Mák xổm: quả chua
mac Mák xúc: quả chín

n&>J yx&: quả trứng
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n&>J mac: quả
n&>J mac eG: quả quýt

n&>J Q: 1 quả
n&>J mac M&>G: quả xoài

n&>J mac Ek: quả cà
c. Danh từ ghép đồng nghĩa:

EHN j*aV: nhà nhà - nhà cửa

<bM PaN: Mâm mâm

AGN TIN: Tiền tiền - tiền bạc

Ux xaN: Chữ chữ - Chữ nghĩa/ thư từ

UM* #VN: Ngày ngày - ngày

uC& <dJ: Đôi đôi - đôi

uP Eka: Núi núi – đồi núi
d. Tính từ ghép đồng nghĩa

Yx* {s: Gần gần - gần cận

d}c yc: Xa xa – xa xôi

o&>J H*aJ: Xấu xấu - xấu xía

x*$ F*aV: Vội vội - vội vàng

d&oN kaV: Trắng trắng - trắng trẻo

Yz& <O*: To to - to lớn

T*uc [P: Đủ đủ - đầy đủ

Yb* S*a: Dốt dốt - dốt nát

x}c S*oG: Chăm chăm - chăm chỉ

ec&VN EKJ: Quen quen - quen biết

K*$ S&$: Đẹp đẹp - xinh đẹp

<od gVad: Chậm chậm - chậm chạp

c. Động từ ghép đồng nghĩa

T{b it: Đánh đánh - đánh đập

Hod AwG: Đến đến - đến tận

T}c T*>G: Hỏi hỏi - chào hỏi

Eob HIN: Học học – học hành
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Xoc x&aV: Tìm tìm - lục tìm

woc Ih*: Đổ đổ - đổ

<p&c G>M: Đậy đậy – che đậy

{N T&oJ: Theo theo - theo

saV eH*N: Hẹn hẹn - hẹn hò.
4.2. So sánh phương ngữ.
*Giống nhau:
Phương ngữ Thái Cơ bản giống nhau về từ vựng, ngữ pháp, đặc điểm hình
thái.
Ví dụ về cấu trúc câu, ngữ pháp:
- EHN k*oJ [l* EHN H*aN uj& l*a b*aN HaJ: Nhà tôi là nhà sàn ở cuối bản Hài.
- EHN uf* yT ALG iM xoG iS yF - iS yF TaG cVaN* yV* Yh* oaJ* up& #OM Ja& fiG AS

naV c{b T*IN <T AS iP& N*oG Ma jaM - iS yF TaG SaN yV* #Jd eLG GaJ:
Nhà người Thái có hai bếp lửa, bếp lửa bên quản để ông bà sưởi khi trời rét và
ngồi nói chuyện khi có khách đến thăm.
- XaN ET& s&}G yd* Ma jaM EHN: Hoạ hoằn mới có dịp đến thăm nhà.
- c>G S> EHN Es*a m*oJ UM* yd* ef*V EHN xoG xaM ET& t&aV k*UN.
- uf* iN* uH* pac CVaM yT M&oG #H&G: Thằng ấy nói ba lăng nhăng.
- q yT #pN eob Ux yT yV* US* hIM <t Ux koG ES* q Es*a: Người Thái nên học chữ
Thái để giữ gìn (bảo tồn) chữ của dân tộc mình.

- XuM k*oJ uj& EMG m*>J Ma: Chúng tôi ở Thuận Châu đến.
- uf* q EHa ALG et*G G> CVaJ yV* S&oJ eHG #Jd yH& yh& Na c{b yV* ciN Ez& :
Con người thường nuôi con trâu con bò để giúp làm ruộng nương và để làm
thực phẩm.
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- Cad xaN c{b c$ n}G* c>G baN* k>G& yd* #Jd ToJ& PUG na* VIc: <x BaN yk
<LG& <kG& Ys, SoJ& Ej c$ #Jd EJN*, AS [P* Jac Sa, LaN& yL Ix oUd jac, tob <cG
KuN c{b SoJ& Ej c$ laJ Ym& n}G* boN& ciN uj& koG Es*a.
Đoàn kết với nhau trong bản mường cần thực hiện những việc sau: Bàn bạc
thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau làm ăn khi gặp khó khăn, xua đuổi đi nghèo đói, góp
công sức và giúp đỡ nhau nhiều hơn nữa ở nơi mình sinh sống.

- uS& q ciN uj& n}G* c>G EHN Es*a Yf [C* #Jd yd* LaG il na* VIc #Jd EJN*, Ca*
kaJ, #Jd VIc. eob HIN.- Mọi thành viên trong gia đình ai cũng phải cố gắng lao động, làm ăn buôn bán,
công tác và học tập.
Ví dụ: so sánh giữa 3 phương ngữ về câu, từ.
Thái trắng Phù Yên
(Sơn La)

Thái đen Sơn La

Nghĩa Tiếng Việt

k*oJ yp o*iN Ma

k*oJ yp o&iN Ma

Tôi đi chơi về

o*aJ daG ciN {N*

o&aJ daG ciN {N*

Bố đang uống nước

#OM yp kaJ f}c

#OM yp kaJ f}c

Mẹ đi bán rau

k*oJ iM xoG Luc SaJ

k&oJ iM xoG Luc SaJ

Tôi có hai con trai

oaV baN [l* yX j&aV uj& EMG

oaV baN [l* yX j&aV uj* EMG

ewG

ewG

Chú Ban là thầy giáo
ở Điện Biên

*Từ vựng:
TT

Thái Sơn La

Thái Phù Yên

Tiếng Việt

1.

koJ*

k&oJ

Tôi

2.

laN

laN

Cháu
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3.

OaJ - iP&

OaJ - iP&

Anh

4.

EoJ*

Eo&J

Chị

5.

NoG*

NoG*

Em

6.

Es*a*

Esa*

Mình

7.

laN Ja&

laN Ja&

Cháu bà nội

8.

laN NaJ

laN NaJ

Cháu ngoại

9.

laN up&

laN up&

Cháu ông nội

10.

NoG* SaJ

NoG* SaJ

Em trai

11.

NoG* ZiG

NoG* ZiG

Em gái

12.

TaG SaJ

TaG SaJ

Bên nam

13.

oaJ* Na*

oaJ* Na*

ông cậu

14.

NoG* Na*

NoG* Na*

Em cậu

15.

oaJ*

o&aJ

Bố

16.

#OM

#OM

Mẹ

17.

oaJ* up&

oaJ* up&

Ông nội

18.

#OM Ja&

#OM Ja&

Bà nội

19.

oaJ* LuG

oaJ* LuG

Bác trai

20.

#OM p*a*

#OM p*a*

Bác gái

21.

oaJ* oaV

oaJ* oaV

Ông chú

22.

N*oG oaV

N*oG oaV

Em chú (em
chồng)

23.

#OM L>

#OM L>

Bà thím

24.

NoG* L>

NoG* L>

Em thím

25.

N*a YP*

N*a YP*

bà mợ

26.

N*oG YP*

N*oG YP*

em dâu

27.

EoJ* YP*

EoJ* YP*

Chị dâu
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4.2. Khác nhau.
Mỗi vùng khác nhau, sử dụng những phương ngữ ít nhiều khác nhau về phát
âm và từ ngữ, nếu người dịch không nắm vững phương ngữ của các vùng thì kết
quả sẽ bị sai, thậm chí dễ gây hiểu nhầm.
Ví dụ: So sánh phương ngữ một số vùng.
* Từ vựng
Từ vựng

Phương ngữ

#CL

Hòa Bình

Eka* iL

Sơn La

Ek&a iL

Phong Thổ (Lai Châu)

M*ac Al&J

Tương Dương (Nghệ An)

Ca #L

Phù yên Sơn La

Mac etG [c

Hòa Bình

mac <h&G

Sơn La

mac Ak LaV

Phong Thổ (Lai Châu)

mac <h*G

Tương Dương (Nghệ An)

Mac h*uG

Phù yên Sơn La

Mac <O&N

Hòa Bình

mac w&> <c&c

Sơn La

Mac AoN

Phong Thổ (Lai Châu)

M*ac Cad <C

Tương Dương (Nghệ An)
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b&$ Cad

Phù yên Sơn La

Mac <cdc

Hòa Bình

mac Et*a

Sơn La

mac Et&a

Phong Thổ (Lai Châu)

ApJ

Hòa Bình

J$&

Sơn La

f*a xud

Phong Thổ (Lai Châu)

Xud

Tương Dương (Nghệ An)

Ap*J

Phù yên Sơn La

tIN

Hòa Bình

TIN

Sơn La

EDN

Phù yên Sơn La

* Phát âm (tổ cao, thấp, âm)
Phát âm (tổ cao,
thấp, âm)

Phương ngữ 1
(Hòa Bình)

Phương ngữ 2
(Sơn La)

Phương ngữ 3
(Phù Yên - Sơn La)

Nước

{ n&

{N*

{N*

Con

lu&c

Luc

L*uc

Sáo

iP

ip&

ip&
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Cơm, gạo

Eka&

Ek*a

Ek&a

Lễ cúng

P*aG #X*N

paG #xN

paG #xN

*Một số âm đặc biệt
- Thái đen và một số phương ngữ Thái trắng ở Phong Thổ (Lai Châu) có âm
tắc (phát âm chữ …c câm được kí hiệu là “k”), thái trắng ở một số vùng như: Phù
Yên, Bắc Yên, Mộc Châu (Sơn La), Hòa Bình, Tương Dương Nghệ An không có
âm tắc (phát âm chữ …c câm bình thường)
Phương ngữ 1
(Hòa Bình)

Phương ngữ 2
(Sơn La)

Phương ngữ 2
(Phù Yên - Sơn La)

Không có

Có âm tắc

Không có

m&ac

mac

F*ac Ux

fac Ux

Ma*c (đọc nhẹ không đọc thành
dấu nặng)

F*ac Ux (đọc nhẹ không đọc
thành dấu nặng)

Fuc

F*uc

Âm tắc thường gặp trong phương ngữ Thái đen ta có thể xem trong bảng liệt
kê sau:
Vần

…ac
A…c

Âm tắc
VD 1

fac Ux
/Phák/
gửi thý

Âm thường
VD 1
VD 2

VD 2

Pac yF

/pạk/

gạt lửa

f&ac <tb
/Phác/
cái tát

F$ Pac*
/ pạc/
chém mạnh

Eka* Apc

AXc <PG

UM* Apc&

{N* ALc*

Cõm nhão

Nhào bùn

Ngày mậu

Nýớc sâu
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Vần

#...c
e…c
E…c
<…c
…ic
…Ic

Âm tắc
VD 1

#cc puM

VD 2

edG #Kc #Tc

Mổ bụng

ekc ha
gọi đến

Efc M$

Âm thường
VD 1
VD 2

#c&c Ys

đỏ thẫm

[t& #tc&

Đau lòng

etc Ix
Vỡ mất

Đẩy gậy

iM ekc&

eC*c Ix

Có khách

loại bỏ

ELc faJ*

EHN Enc&

cUN ECc*

củ

Chọn bông

Nhà nýớc

Nuốt chửng

<pc yF

{N* <Lc

<pc& pIV

<Lc YH&

bị bỏng

bỏng nýớc

Ðội khãn piêu

Làm nýõng cũ

pic Ic

Cic HaJ

jic& c$ Cấu

Pic* FUN*

nhau

Cựa cuội

Cây

Cánh dõi

Chiếc dày

tIc ePG

HIc ha

ToN& kIc&

OIc* OIc*

Quý mến

Tìm đến

Bổ một đòn

Xúi thua

…uc

puc f}c&

UM* Puc

puc& EHN

mac Puc*

Trồng rau

Ngày mai

Dựng nhà

Quả býởi

…>c

c>c Eca

f}c L>c

c>c& UM

Yx G>c* ^

Quấn quýt

Rau luộc

Vẫy tay

Trong veo

wUc Ys

HuG& SUc

tUc& ciN

yp SUc*

Đúng ý

Sáng rực

Đòi ăn

Đi trực

poc Epc

Goc f}c&

eMN& po&c

Bóc vỏ

Mầm rau

Đúng khớp

toN& Goc*

…Uc
…oc

Cục ngọc

Với phương ngữ của Thái đen và Thái trắng Phong Thổ (Lai Châu) có âm

Y…aư, một số phương ngữ Thái trắng không có âm này. Ví dụ:
Phương ngữ 1
(Hòa Bình)

Phương ngữ 2
(Sơn La)

Phương ngữ 2
(Sơn La)

Không có

Có

Không có
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Ab ym&

Yb yM*

Yb yM*

Af

Yf

Af

4.3. Khác biệt về phụ âm, nguyên âm tiếng Thái với tiếng Việt.
* So sánh âm Thái -Việt

a. Tiếng Thái không có những âm sau: â, ây, anh
- Âm â tiếng Việt thành âm ơ của tiếng Thái
Ví dụ: ngân hàng = AgN HaG

phân phối = AfN <f&J...

- Âm ây tiếng Việt thành âm ay của tiếng Thái
Người tây = uf* yt

Tây bắc = yt b}c

- Âm anh tiếng Việt thành âm eng của tiếng Thái
Chị Thanh = io& ewG

Bát canh = w*>J ecG

- Âm q, c, k sử dụng chung là chữ c;
- Một số phương ngữ Thái không có phụ âm: - g - gi - r - s - tr mà chỉ có phụ âm d,
x, ch. Cụ thể:
+ Âm gi, r thành d:
giao cho = jaV Yh*

giao hẹn = jaV eH*N – saV eH*N

riêng lẻ = b&oM JIG

ròng rọc = joG Jo*c;

+ Âm s thành x:
số phận = buN <x&

sinh viên = xiG vIN

+ Âm tr thành ch:
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trách nhiệm = es&c z*IM
thanh tra = ewG sa
b. Phương ngữ Thái có nguyên âm kép âm tiếng việt không có:
- Âm Y… aư:

uf* Yf = người nào, ai?

Yf& iM = ước có

Yb yM* = nhà mới

Eo*J YP* = chị dâu

- Âm tắc:

ciN mac: ăn quả
mac oUc: quả bí đỏ
wUc Ys: vừa lòng, hài lòng

c. Về thanh điệu.
a. Tiếng Thái không có thanh: huyền( ` ) thanh ngã (~)
- Khi mượn từ Việt có thanh ( ` ) thì thành thanh cao ( ~ ). Ngược lại Tiếng Việt
mượn tiếng Thái thì thanh ( ~ ) thành thanh ( ` ).
Ví dụ:

nhà trường : EHN ESG
Uống nước chè: ciN {N* eS
Bản mường : b*aN EMG

- Trong tiếng Thái không có thanh ngã (~) mà khi mượn từ thì sử dụng thanh (')
Ví dụ :

Xã hội chủ nghĩa : x&a <H*J us* Ig&

Đi nghĩa vụ : yp Ig& uV*
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Nguyễn Văn Nghĩa : g&IVN v$ Ig&

d. Tiếng Thái có hai âm khác tiếng Việt
Ðó là thanh cao hơn thanh ( ' ) kí hiệu là đi với tổ cao ( ~)
Thanh thấp hơn là thanh (0) đi với tổ thấp kí hiệu ( ` )

<t ma - Tồ mà: con chó; không phải tô ma hay là tố má.
{N* M&a - Nặm maa: Sông Mã (Tên riêng) không phải là đu đi hoặc đú đí.
Ma EHN - Mã hưỡn: về nhà; không phải mà hườn hoặc má hướn.
e. Tiếng Thái có bốn thanh điệu trùng với thanh điệu Tiếng Việt
Ðó là thanh không , sắc ( ' ), nặng ( . ), hỏi (? )
xễnh xa = đồn đại;

xá: tha;

nặm ma: sông mã;

mả: lãi; tô mạ: con ngựa;

xá: dân tộc xá;

xạ = rổ Thái;
má = ngâm

4.4. Một số tiếng lóng, nói ngược.
Trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong câu phương ngôn tục ngữ Thái ta
thường hay gặp những câu nói ngược, nếu người nghe không tinh ý sẽ không biết
được ý của người nói.
Ví dụ: Trong mâm cỗ người Thái thường có chén rượu mừng gọi là “El*a yP”
khi uống cạn chén rượu mà chủ cóong (người rót rượu trong mâm) nói câu “<PG Za

yp” tức là bảo mọi người là “yP Za <pG”; nghĩa Tiếng Việt trong câu này là rượu
chức mừng uống cạn đừng vội đặt chén xuống. Câu “<PG Za yp” về nghĩa đen là
bùn lầy đừng có đi.
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“eo& yh*” trong Tiếng Thái là muốn khóc người ta thường nói ngược

là: “yo& eh*”
Trong bài học ở quyển học vần có đoạn thơ như sau:

EbN haJ toG* i x & EfG
i o & EOM ES EoJ* NoG*
Eka* HaN* k>G& d} G yF
pac yV EHG& ELc faJ*
OaJ c{b NoG* ta Eld L$ ec
“L$ ec” là câu nói ngược của “eL c$” Trong câu này ngĩa là “anh với
em liếc mắt nhìn nhau”
5. Cách xử lý phương ngữ Thái trong quá trình giảng dạy chương trình
tiếng Thái cho cán bộ, công chức.
5.1. Sự cần Thiết:
Mỗi phương ngữ có lịch sử hình thành riêng. Và qua trình lịch sử cũng để lại
những dấu ấn trong ngôn ngữ đôi khi không dễ gì lý giải. Người dịch không thông
thạo các biến thể địa phương của các phương ngữ Thái thường dịch chưa đạt.
Người dạy không phải bao giờ cũng có thể dễ dàng trả lời câu hỏi “Vì sao?” của
người học cũng là lẽ thường tình. Song diễn đạt để người bản ngữ hiểu đúng ý
luôn cần sự cố gắng thấu hiểu của người sử dụng phương ngữ.
Bên cạnh đó sự khác nhau giữa phương ngữ các vùng gây nên những cản trở
cho việc giao tiếp không chỉ giữa người thái các vùng mà nhất là cho những người
học tiếng Thái ở những vùng khác nhau.
Trong tài liệu giảng dạy tiếng chữ Thái cho cán bộ công chức không thể
không nói đến các bài văn, câu chuyện ngụ ngôn, phương ngôn tục ngữ mà cái hay
của phương ngôn tục ngữ sử dụng các từ ví von, lối nói bằng ngôn ngữ thẩm mĩ.
Nếu người đọc hiểu sai nghĩa của từ, câu thì câu sẽ bị hiểu sai lệch như ví dụ sau
đây.
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Ví dụ 1:

io& ut& <t&c {N*
Fa {k* uj& laJ
Fa LaJ uj& L*a

Câu trên người sáng tác muốn nói về thời tiết nóng nực, oi bức đến nỗi:
Con cóc xuống nước
Chăn thổ cẩm để không
Chăn hoa để vậy
Nhưng với một số vùng phương ngữ khác nhau thì người học lại hiểu câu
trên là:
Chị Tú bị rơi xuống nước
Vì:

io& được hiểu là “chị”
ut& được hiểu là tên riêng vì chữ Thái không viết hoa tên riêng và địa

danh nên người học khó phân biệt được.

<t&c {N* được hiểu là bị rơi xuống nước
Ví dụ 2:

eM& <M [l* eMN& eM& k
i * SaN*
LaG* w>J* XL}c #TG XoG
<CN ecG toJ& HiM [m*
S> yc& <dc& <kN TaG <cN* EM
yp Ta& #Jd b}G* {N* yl
xaG h> #md S>& nUG* Eka*
{t Eka* AS Yd [C* epG xac
fad Eka* S}c Eba& ooc Eka* pIN
Eba& uH* yS* Eka* cac ooc
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H}G* xiN* Eba& uH* #Jd h>
[C* Va& Z}G eo& eob #Jd xaV Ym& Na
Trong câu vè trên có một số phương ngữ dễ bị hiểu nhầm như sau:

<CN ecG câu này người học ở một số vùng phương ngữ khác sẽ không hiểu
nghĩa của nó, <CN ở đây nghĩa là “đảo” trong ngữ cảnh khác nó còn có nghĩa là
“người”.

yp Ta& ý của câu là ra bến nước nhưng một số phương ngữ sẽ bị hiểu nhầm
một cách tai hại là đi vệ sinh.
Qua ví dụ trên ta thấy để tránh hiểu nhầm thì đòi hỏi người học phải tìm hiểu
và hiểu được phương ngữ của một số vùng.
Trong quá trình dạy học và giao tiếp nhiều học viên không nắm chắc được
các âm trong tổ thấp và tổ cao, nếu không có dấu thanh điệu thì với học viên không
biết tiếng sẽ tự thêm dấu vào hoặc viết phiên âm tiếng Thái nó những không chính
xác mà còn có tác dụng tiêu cực đến lớp trẻ.
Ví dụ: <SM EMG Ym& (Chỗm mương máư): mừng chế độ mới, mừng mường
mới.
Thanh điệu tiếng Việt không có thanh cao nên có nhiều người phiên âm là:
Chốm mướng máư có nghĩa than chế độ mới, ta thán mường mới. Hoặc viết chồm
mường máư: dìm mường mới. Ví dụ phiên âm sau sẽ cho ta thấy rõ hơn về kết quả
của phát âm sai hoặc phiên âm sai
Ải kọ mãa, Êm cọ mãa:

Bố cũng đến, Mẹ cũng đến

Ải kọ màa, Êm kọ màa:

Bố cũng chó, Mẹ cũng chó

Ải kọ má, Êm kọ má:

Bố cũng ngâm, Mẹ cũng ngâm

Tại Sơn La việc lựa chọn biên soạn tài liệu dạy học phương ngữ chủ yếu theo
Thái đen vùng Sơn La đã được đồng bào dân tộc Thái Sơn La và Hội đồng khoa
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học tỉnh quy định. Cụ thể trong bài sau chúng ta sẽ thấy một số từ khác biệt, khó
phát âm đối với một số vùng như các từ được in đậm và gạch chân sau:

BaJ xoG: S> EHN LuG paN*
I - eob <LN&:
UM* iN* EHN LuG paN* kaG& Na, yd* #o& pa, L$* [T& pa yN kaV, Yf eL [C* Eba& Apd.
pa <t l>G LuG Eoa Ma #Jd coJ*, pa <t NoJ*, luG boc IM piG* ecG& [f yV* AMJ oaJ*
NoG* Ma ciN M>N&, Z}G [T& Yd LuG boc IM #Jd {m* NoJ* Q, caJ [l* Eoa EM kaJ ca& AS*
yV* UX* Eod, UX* Ec ecG& UX* x>G* Ex* Yh* PUG Luc. EHN LuG UM* iN* Yf [C* GiN M&>N hoM,

moJ* q moJ* VIc #Jd eLG AMJ oaJ* NoG* suM* um& ecVN& EKJ Ma oiN* ciN M&>N AMG
ToJ& Esa*.
eLV* LuG s}G& boc ba* haJ* Luc SaJ EM AMJ: oaJ* up& #OM uo* EHN En; oaJ* LuG

ecG& #OM p*a ex EHN Yt*; oaV ciVJ& ecG& oa la* EHN YN el& AN!

Z}G eM& ExJ, #pN Luc ZiG UH EM AMJ: oaJ* ta ec&G #OM NaJ LuN uj& #TG TaG;

LuG hoM ecG& pa* xaM uj& n}G* es b*aN N$*; eLV* taV& Pi*c <LG la* baN* AMJ Na* boc
ecG& Na* baN, l>G ExG ecG& EoJ* YP* <xM MUG eo&. PUG Luc Us& [l& CVa? yp yg yK*

na*

Hod AS SaJ* {C& Ma, uS& q Ma T*uc na* PoM* ta c$ #md. q UH {k& [h& toG ESG&

J>G* c{b coJ*, q UH {k& saJ Ela* na* EH& JUc Ma ux&…

PaN Eka* da iH <XLd yp ToJ& L>G EHN, eL Yf [C* na* zuM* na* h> M>N&

AMG ToJ& LuG paN*. LuG s}G& tUN& kUN* Va&: UM* iN*, ip iN* yd* M> Eka*, ecG& [C* yd* M> pa
ToJ& L>G boc #Jd ciN koG caN& <B* kVa Hoc ic& W>d: EV upc Eka* {l Na, EV LIG*
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pa, Eka* [C* ma*, pa [C* eP&…EP& EXG N$* koJ* s}G& yd* AMJ oaJ* NoG* oiN* <SM M>N&,
Yf [C* Eoa ehG* AN!
uS& q PoM* c$ PL{b [Z esN& Ela* Eoa ehG*, eL*V Yf [C* Va&: #Jd yd* yp #pN,

#TG ca& EHN Yf [C* haV* h$ el& AN, oaJ* haJ* #OM haJ* AN!

5.2. Cách xử lí phương ngữ Thái trong quá trình dạy học
Các bước tiến hành
a) Chuẩn bị trước khi lên lớp:
- Giáo viên tìm hiểu kĩ đặc điểm các phương ngữ dân tộc Thái của vùng
mình đang dạy đối chiếu với phương ngữ của các vùng học viên đang học để khắc
phục lỗi trong học và sử dụng
- Tìm hiểu nội dung bài đọc trong giáo trình để phát hiện các trường hợp về
phương ngữ từ cách phát âm, từ tương đương, khác âm đồng nghĩa… để tránh
nhầm lẫn khi sử dụng phương ngữ.
- Về ngữ âm và chữ viết, cần phân biệt rõ các âm trong hai tổ cao – thấp và
yêu cầu người học nắm được vị trí của nguyên âm từ đó có thể đánh vần và phát
âm cho chính xác.
b) Hướng dẫn học viên trên lớp:
- Thực hiện nội dung bài học theo tài liệu. Tùy thuộc vào nội dung bài dạy để
thiết kế bài giảng cho phù hợp, sau đó có thể mở rộng so sánh với các phương ngữ
khác. Cụ thể:
Trong phần dạy ghép từ, ghép vần mà trong lớp có nhiều học viên ở các
vùng có phương ngữ khác nhau, nếu giáo viên cho học viên lấy ví dụ có nghĩa ghép
với vần vừa học thì kết quả nhận được sẽ rất đa dạng. Với vốn hiểu biết nhất định
giáo viên không thể nắm bắt hết được toàn bộ những phương ngữ đa dạng đó, nó
đòi hỏi giáo viên phải linh hoạt như yêu cầu học viên viết ví dụ bằng chữ Thái đồng
thời đưa nghĩa Tiếng Việt để khi chữa bài giáo viên nhận biết được ngay từ học
viên muốn nói, từ đó sẽ chỉnh được lỗi sai của học viên (nếu sai về nét chữ, vần) và
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đưa ra từ chuẩn mà giáo trình đang được áp dụng, không nên phủ định là học viên
nói sai mà nên giải thích đó là phương ngữ của mỗi vùng.
Giáo viên cũng có thể đưa dạng sơ đồ sau để học viên điền từ, qua phần từ có
thể đưa ra các phương ngữ khác nhau.
o*aJ up& + #OM J&a

oaJ*

o*aJ
LuG

iP&

io& EoJ*

EkJ

o*aJ ta + #OM NaJ

oaJ*

#OM

o*aJ

#OM

oaV

oa

LuG

p*a

f>

koJ*

koJ*
laN ZiG/
SaJ

Luc ZiG

Luc

SaJ

#OM

oaJ*
Na*

NoG*

NoG*

SaJ

SaJ

laN ZiG/ SaJ

Trong phần dạy đọc giáo viên nên chủ động tìm ra từ, câu, cấu trúc có các
phương ngữ khác và giải thích cho học viên hiểu trước khi đọc nội dung bài. Hoặc
yêu cầu học viên đọc nhẩm sau đó tìm những từ, câu không hiểu để giáo viên giải
thích. Khi luyện đọc giáo viên nên chú ý tới phát âm của học viên để chỉnh theo âm
đang học vì có một số âm một số phương ngữ không có và học viên khó phát âm
như âm tắc (fac, pac, Fuc…) và nguyên âm kép (Yb, Ym&, Yf…)
Phần dạy nghe chép chính tả yêu cầu học viên phải viết lại chính xác từ vừa
nghe được chứ không được viết theo ý hiểu hay phương ngữ của mình.
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c) Một số lưu ý:
- Tôn trọng sự thống nhất của ngôn ngữ và tôn trọng phương ngữ được lựa
chọn làm phương ngữ chuẩn cho ngôn ngữ một dân tộc. Dù giao tiếp với người nói
phương ngữ nào cũng có thể giao tiếp bằng phương ngữ của mình, không chỉnh sửa
phương ngữ của người mà mình giao tiếp.
- Không quá cường điệu phương ngữ mà thành ra vị kỉ bản địa.
- Lập sổ tay đối chiếu các phương ngữ hoặc ghi phương ngữ ra phần ghi chú
sau bài giảng hoặc bài học để không bị lúng túng khi gặp phải.
- Đòi hỏi chuẩn chính tả và chuẩn phát âm.
III. Bài tập
1. Hãy lập bảng đối chiếu sự giống nhau và khác nhau giữa các phương
ngữ Thái ở địa phương mà đồng chí biết.
2. Đồng chí hãy đọc các câu phương ngôn tục ngữ (CVaM <k&G k&aJ SIN

LaG) sau, so sánh và đưa ra mức độ khác nhau với phương ngữ của địa
phương đồng chí.

1 - [P& yT Eoa Ma eM& Pa Eoa yV*
2 - ciN eLG {g& Hod GaJ
EJN* UM* iN* yV* UM* Puc 3 - Eka* UX* Eba& [P - Ek*a [x Eba& oiM&
4 - NoJ* oic NoJ* #pN laJ
joM ET& FaJ hac x>N& #pN cob
5 - AGN {C uj& paJ coJ*
Eka* {N* uj& paJ UM
6 - CUd et& NoJ* yp l>G M$ s}G& P>G haG SaG*
CUd et& l>G yp N*oJ M$ is& s*oJ haG un

7 - PaJ& J}c ^ #pN if
29

in eJG& ^ #pN koJ*
EJN* JoJ* ^ s}G& #pN EHN ciN 8 - AGN {C koG if F*a
Eka* {N* koG if ewN
Yf eHG ekN M$ yd*.
9- [P& ta ciN Ela* Luc EkJ Eba& yd* uj& [P& up& ciN Ela* Luc YP* Eba& yd* NoN
10- f> IM eMN& c$ F$ uP Eka [C* CaN*
f> IM Eba& Eka* Eca F$ ES Eka [C* Eba& kad
3. Đồng chí hãy sử dụng các bài sau để thiết lập bài giảng và cách xử lí
các vấn đề phương ngữ trong bài này

BaJ Q: Us& baN* Eca&
NHỚ BẢN CŨ
xib baN* Eba& [T& baN* eh& <t&c
Eba& [T& baN* <H*c hoJ*
baN* et& NoJ* [P& eM& Ix& kVaG
toN& hiN baG eM& #OM ePG etG& X}c fa*
p&a [n& NoJ* NoG* la* etG& ha
noG pa NoJ* paJ SaN ALG soM& Ha AHJ!
o$ iN* <tN* M>G& NoJ* caG ecV& CVaJ ix
<t ix <t Eka iH ElM& yl Ma cIV*
<t cIV* eLV* <t nIV& ha CUN Ma [l*
SaG* Eka* <dG Eba& LUM Ix EGN&
SaG* Eka* EwN& Eba& LUM Ix k
[
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h> Ys yp h> [C Z}G n}G* ACN* #L!
oiN& ud [T& TaG yp yH& doM oa
TaG yp Na doM EoJ*
TaG etG& El* EXd EXJ* ecM uC& <L dIV Ha Na
xIV HIV puN ecG& paN Tod CoN xaJ L>*
ZaM EM& o>* ec&G uS* <LG k>G& <SM paN
ZaM EM& uf* xoG EHa Z}G uj& SaN ecM EbN xib ha*
yK* UH [f& #hN [T& fa* c{b F*a <TM moc daV yl <wJ Na
[C* EP& F}G CVaM Z>N Ax&c yt haG& EHN yc <fG*
hac Va& TaG faN& ooM* laJ <CG* Z}G Us& ewV CUN eT* Na!
xoG ta Z}G Edd yl P{b MUN #hN CiV*
siG Eba& #w* x}G SiV* VaG [M& PaJ yc!
h> Ys Ha ec&VG yb toM& [C Z}G AxG*
ta Va& <CM dab c$* f&a EFG* UX& NIN ewV F*a
ta Va& {L [M& doN* duc La* EM ux& EMG l}G
Eoa diN EMG <p&c f}G s}G& LUM Ys yd* TaN& AHJ.
ip 1956 - {C bIV

BaJ xoG: daG EHN H*aN
CVaM <T yT EM& laJ Va& HIc: et& EM& <t p>c Z}G ciN daN& - FaN ciN yM* - uf*
q EHa Eba& #H uH* t}G* EHN uj& - AS NoN HaV& Eoa c$ NoN hod [h* uj& c>G {w* c>G
hUG
iM [P& yT Q uH* SaG& - uH* caG eHV* caG c{b p}d Eoa <t n}G* p&a Ma ciN - hac Va& #TG
CUN UH [C* NoN n}G* AGb daN& - UM* Q M$ p}d yd* <t Eta& - daG [Z Mid is& ka* ciN Ez& - <t
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Eta& JIN pac ooc xIG q: [x LuG Za ciN Ez& - Ez& koJ* M$ Eba& hoM - koJ* is& [x boc
Yh* LuG uH* #Jd boN& d{b AS ta #VN SoN boN& NoN AS ta #VN <tc GiN EXG N$* <t Eta& yd* [P& yT xa& taJ - <t Eta& jUN <XG kUN* Va&: LuG eL Yh* M$ id ca& {L CiG koJ* [l* eMN& daG EHN Q [P& yT N$* #hN XiN* JIN X-MiG* {g& yd* - eMN& Va& ix& tiN Eta& [l* ix& {L Exa - PUN
ToG* Eta& [l* HaN* EHN - x-l}G Eta& [l* yS Ca - uH <xb Eta& [l* p}d ut Eka* ooc
Eta& #hN [P& yT uH* esG* JIN [x efb CUN ELa& yp ux& [H* XoG EHN Eta& - et& N$* Ma uf* q
EHa s}G& HIc uH* #Jd EHN HaN* - Eba& yd* uj& c>G {w* c>G hUG EXG coN& N$* eLV* q yT s}G& iM Hid AS t}G* EHN Ym& yd* iM fa* d}G Eta& ekVN c>M Exa eHc yV* Us& <cG AoN
<t Eta& -

Trong quá trình giảng dạy các thầy, cô nên trao đổi sưu tầm tài liệu tham
khảo để có thể giải quyết chính xác phương ngữ cho học viên
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