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Phần I
TỪ VÀ TỪ LOẠI
I. Từ, từ đơn và từ phức
1. Từ:
Trong tiếng Thái cũng như trong tiếng Việt, từ là đơn vị
nhỏ nhất có nghĩa, có kết cấu vỏ ngữ âm bền vững, hoàn
chỉnh, có chức năng gọi tên, được vận dụng độc lập, tái hiện
tự do trong lời nói để tạo câu.
Ví dụ:
- Hươn (H/N),
- Côn (C{N),
- Xừa (x/$),
- Nhăng (+w>),
- Vả (va#),
- Khằm (kW$),
- Tang (Ta>),
- Púm (puM),
- Đắm píc (dW pic),
- Nhảp (=a#b),…
2. Từ đơn và từ phức
Từ được chia ra: Từ đơn và từ phức
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2.1. Từ đơn
2.1.1. Định nghĩa:
Là từ chỉ gồm có một tiếng, có nghĩa, có thể đứng độc
lập một mình.
Ví dụ:
- Kín (ciN),
-Non (NON),
- Đắm (dW),
- Cáy (y^),
- P’hưnz (\Y@N),
- Tèm (te$M),
- Đí (di),
- Nhảng (=a#>),
- Quàng (cVa$>)…
2.1.2. Vai trò của từ đơn:
Từ đơn dùng để tạo từ ghép, từ láy làm tăng vốn từ
trong tiếng Thái.
Ví dụ 1:
- Kín khàu (ciN kA$),
- Non đắc (NON dwc),
- Đắm na (dW Na),
- Cáy hêngz (y^ hE@>),
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- P’hưn muộn (\Y@N mU#N),
- Tèm đí (te$M),
- Nhảng manhz (=a#> me@>),
- Hảy quàng (hy# cVa$>).
Ví dụ 2:
- Hèo vẹo (he$V ve#V),
- Xẻo xìn (xe#V xi$N),
- Hươn hạng (H/N ha#>),
- Hu hú (Hu hu),
- Phaz p’hả (fa@ \a#),
- Côn khồn (C{N k{$N).
2.2. Từ phức:
2.2.1. Từ ghép:
a) Định nghĩa:
Từ ghép là những từ được tạo ra bằng cách ghép các
tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa.
Ví dụ:
- Tháng hảy (qa> hy#),
- Tháy na (qy Na),
- Quảng hé (cVa#> he),
- Tắm khàu (tW kA$),
- Tắc nămz (twc nW@).
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Từ ghép có tác dụng dùng để định danh sự vật, hiện
tượng, để nêu đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật.
b) Phân loại từ ghép: Từ ghép có 2 loại
*) Từ ghép chính phụ:
Từ ghép chính phụ có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung
nghĩa cho tiếng chính. Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ
đứng sau.
Từ ghép chính phụ có tính chất phân nghĩa. Nghĩa của
từ ghép chính phụ hẹp hơn nghĩa của tiếng chính.
Ví dụ:
- Tán khàu (taN kA$);
- Xèo xáo (xe$V xaV),
- P’hiển phài (\I#N fa$z);,
- Lạc mayz (la#c my@).
*)Từ ghép đẳng lập:
Từ ghép đẳng lập có các tiếng bình đẳng về mặt ngữ
pháp (không phân ra tiếng chính, tiếng phụ).
Từ ghép đẳng lập có tính chất hợp nghĩa. Nghĩa của từ
ghép đẳng lập khái quát hơn nghĩa của các tiếng tạo nên nó.
Ví dụ:
- Hổm pha (h{#M Fa),
- Xồng xừa (x_$> x/$),
- Ài nongz (oa$z nO@>),
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- Pà lung (pa$ Lu>),
- Pu pả (Pu pa#).
c) Hình thức ghép:
* Có thể ghép hai danh từ, như:
- Pu pả (Pu pa#),
- Nămz huồi (nW@ hU$z),
- Đín phaz (diN fa@)
* Có thể ghép 2,3 động từ, như:
- Páy mưa (py M),
- Caz hái (ca@ haz),
- Kín dủ (cNi zu),
- Moi páy (MOz py),
- Moi ma (MOz Ma)...
* Có thể ghép các từ khác nhau về từ loại :
Ví dụ:
- Hiên xứ (HIN xY)
- Tán khàu (taN kA$),
- Kín xẹp (cNi xeb#),
- Đí tá (di ta),
- Tẻng giòng (te># zO>$),
- Bỏ kí xẹp (b^# cNi xe#b),
- Bỏ pến húa hươn (b^# pNE hU HN/),
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- Bỏ lon mau làu (b^# LON MA lA$)
Tuy vậy, việc phân biệt từ ghép với cụm từ nói chung,
cụm từ cố định nói riêng cũng gặp những khó khăn như
trong các ngôn ngữ đơn lập khác do các hành vi thường
trùng với từ đơn.
Ví dụ:
- Nămz phầng (nW@ \>[$),
- Pu pả quàng (Pu pa# cVa>$),
- Huồi nămz dến (hUz$ nW@ zEN),
- Mạc tẳng ngên hừn (ma#c tw#> >EN hY$N)….
2.2.2. Từ Láy:
a) Định nghĩa:
Từ láy là từ tạo nên từ hơn hai tiếng, tiếng đứng ở vị trí
đầu tiên là tiếng gốc (thường thì tiếng gốc có nghĩa) và tiếng
đứng sau láy lại âm hoặc vần của tiếng gốc.
Ví dụ:
- Khường kháp (k/$> ka#>),
- Lông lạng (L_> la#>),
- Páy cáy (py y^),
- Tòng tẻng (tO$> te#>),
b) Phân loại: Từ láy cũng có hai loại
*) Láy hoàn toàn: Nghĩa là từ đứng sau lặp lại cả âm lẫn
vần của tiếng gốc.
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Ví dụ:
- Xìu xìu (xi$V x$iV),
- Xẹt xẹt (xe#d xe#d),
- Páy páy (py py),
- Ma ma (Ma Ma), ...
*) Láy bộ phận: Nghĩa là từ đứng sau chỉ lặp lại hoặc
âm hoặc vần của tiếng gốc.
Ví dụ:
- Xồng xằn (x_$> x&$),
- Khàu khánh (kA$ ke>),
- Tẻng leng (te#> Le>),
- Cumz cuốm (cu@M cUM),
- Xái ngai (xaz >az),
- Pai lái (Paz laz),...
c) Nghĩa của từ láy:
*) Biểu thị hành động, quá trình diễn ra được lặp đi, lặp
lại với hàm chỉ số lượng nhiều:
Ví dụ 1:
- Páy páy (py py),
- Ma ma (Ma Ma),
- Hừn hừn (hNY$ hY$N),
- Lông lông (L>_ L>_),

7

- Hàu hàu (hA$ hA$),
- Ọc ọc (oO#c oO#c), ..
Ví dụ 2:
- Xìu xìu (xVi$ xVi$),
- Xẹt xẹt (xe#d xe#d),
Xìu xìu, xẹt xẹt, xánh đẹt tốc lông na
- Đắm đắm (dW dW),
- Đéng đéng (de> de>)….
Đắm đắm, đéng đéng, xánh manh ca hàu xuồm
Ví dụ 3:
- Nhaoz nhaoz (=a@V =a@V),
- Xuồi xuồi (xU$z xU$z),
- Lém lém (leM leM).
Phaz ơi, ết ăn lơ xảu lém lém nế!
3.2. Biểu thị mức độ giảm nhẹ và mang tính không xác
định của tính chất trạng thái:
Ví dụ:
- Từn từn (tNY$ tNY)$ ,
- Tẳm tẳm (tW# tW#),
- Xằn xằn (x&$ x&$),….
Trong câu: Văng ni từn từn nọ; Hươn ni ết lơ xảu tẳm
tẳm nế.
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c) Biểu thị nhấn mạnh tăng cường đối với tính chất,
trạng Thái, hành động:
Ví dụ:
- Xúng xúng (xu> xu>);
- Lợc lợc (l[#c l[#c),
- Háo hêngz (haV hE@>),
- Xẳn xên (x&# XEN).
Trong câu: Pha ơi, hươn lơ hươn tẳng xúng xúng ạ;
Huồi lơ huồi tẳng lợc lợc nế;…
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II. Từ loại
1. Danh từ
Là từ chỉ người, vật, hiện tương, khái niệm,…
Ví dụ:
- Quai (CVaz),
- Phừa (f/$),
- Phốn (f{N),
- Hươn (H/N),
- Huồi (hU$z),
- Hảy (hy#),
- Xấc (x[c),
- Xứa (x/),
- Côn (c{N)...
1.1.Danh từ chỉ sự vật
1.1.1. Danh từ chung:
Là từ chỉ tên của một loại sự vật (dùng để gọi chung
cho một loại sự vật), có hai loại:
* Danh từ cụ thể, là từ chỉ sự vật ma ta nhìn thấy được
bằng mắt:
Ví dụ:
+ Chìa (jI$),
+ Lai (Laz),
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+ Mái (maz),
+ Mực (mY#c),
+ Bàn (ba$N)…
* Danh từ trừu tượng: Là những từ chỉ sự vật mà ta
không nhìn thấy được bằng mắt.
Ví dụ:
+ Xái chớ (xaz j[),
+ Tinh thần (Ti> q[$N),
+ Hặc peng (hw#c Pe>),
+ Cách mangz (cec ma@>)…
* Danh từ chỉ hiện tượng:
- Danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên:
+ Phaz phốn (fa@ f{N),
+ Phaz lôm (fa@ L{M),
+ Phaz honz (fa@ hO@N),
+ Phaz náo (fa@ naV),
+ Phaz đẹt (fa@ de#d), nămz nong (nW@ NO>)…
- Danh từ chỉ hiện tượng xã hội:
+Khoa học (KVa hO#c),
+ Khồn khổ (k{$N k{#),
+ Khường kháp (k/$> ka#b),
+ Hặng mi (hw#> Mi), …
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* Danh từ chỉ khái niệm: Chính là loại danh từ có ý
nghĩa trừu tượng (danh từ trừu tượng, đã nêu ở trên).
Đây là loại danh từ không chỉ vật thể, các chất liệu hay
các đơn vị sự vật cụ thể, mà biểu thị các khái niệm trừu
tượng, không có hình thù, không nhìn thấy, không nghe
thấy…
Ví dụ:
- Hặc yếu (hw#c oIV),
- Hịt khong (hi#d KO>),
- P’hí vắn (\i v&),
- Chớ lộng (j[ l_#>),…
1.1.2. Danh từ riêng:
Là từ chỉ tên riêng của một sự vật (tên người, tên địa
danh, tên địa phương)
Ví dụ:
- Ài Hùng mẳn ết kín (oa$z hu$> mw#N oEd ciN)
- Bàn Lau hặng mi (ba$N LA hw#> Mi)
- Huồi có phạt (hU$z c^ fa#d)
1.2. Danh từ chỉ đơn vị:
Hiểu theo nghĩa rộng, danh từ chỉ đơn vị là những từ chỉ
đơn vị các sự vật. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa, vào
phạm vi sử dụng, có thể chia danh từ chỉ đơn vị thành các
loại nhỏ như sau:
1.2.1. Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên:
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Các danh từ này chỉ rõ loại sự vật, nên còn được gọi là
danh từ chỉ loại. Đó là các từ: tô, ăn, còn, mành; láng, bỏn,
bớ, có, mịt, xái, dọt, cộc,…
Ví dụ:
- Hà tô quai (ha$ T{ CVaz);
- Hốc còn hín (h{c cO$N hiN);
- Chết láng hươn;
- Pẹt bỏn hảy (pe#d bO#N hy#);
- Càu có paoz (cA$ c^ pa@V);
- Xíp bớ pu (xib b[ Pu);….
1.2.2. Danh từ chỉ đơn vị đo lường:
Các danh từ này dùng để tính đếm, đo đếm các sự vật,
vật liệu, chất liệu,…như: langz, yền, lô, tạ, xọc, va, cảt, bắc,
phấn, …
Ví dụ:
Pò p’hăc niz dày hà langz
pO$ \wc ni@ dy$ ha$ la@>
Pề khàu nắc hà yền
pE$ kA$ nwc ha$ oI$N
Tô mú ngai đày tạ nựng
T{ mu >az dy$ ta# nY#>
Nhọt p’hăc nhaoz xám cạt
=O#d \wc =a@V xaM ca#d
Páy pẳn đày xỉ bắc căm
Py p&# dy$ xi# bwc CW
1.2.3. Danh từ chỉ đơn vị tập thể:
Dùng để tính đếm các sự vật tồn tại dưới dạng tập thể,
tổ hợp. Đó là các từ: bôz, tối, muột, pưng, thòi, pò, cóng, …
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Ví dụ:
Ài Nam mi hà bôz đô
Oa$z NaM Mi ha$ b{@ D{
Ời Lan mi xóng tối pọc hú o[$z LaN Mi xO> t{z pO#c hu
căm
Thà hờ muột xấc hàu họt bàn qa$ h[$ mU#d x[c hAF hO#d ba$N
Lung Khoàn tẳng xả pưng tô Lu> kVa$N tw#> xa# PY> T{ tO# oO#c Ma
tỏ ọc ma khốp
k{b
Cặm niz khòi nặm đày càu cW# ni@ kO$z nW# dyF cA$ qO$z ma#c
thòi mạc đưới
d/z
Au xược ma pò phưn
OA x/#c Ma p^$ FYN
Hươn hặng mi xip cóng căm H/N hw#> Mi xip cO> CW
1.2.4. Danh từ chỉ đơn vị thời gian:
Các từ như: chơ, bướn, xauz, xái, caiz, cặm, đức, tiểng,
nham,…
Ví dụ:
Đày hà chơ
dy$ ha$ J[
Đày càu bướn
dy$ cA$ b/N
Nham xauz
+aM xA@
Nham xái
+aM xaz
Nham ngai
+aM >az
Nham leng
+aM Le>
Nham honz
+aM hO@N
Nham náo
+aM naV
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Cặm ma
cW# Ma
Đức điểng tiểng cưn
dYc dI#> tI#> cYN
1.2.5.Danh từ chỉ đơn vị hành chính, tổ chức: bàn,
mương, xả,…
Ví dụ:
- Bàn lơ cá hặng mi (ba$N L[ ca# hw#> Mi)
- Mương hau mi lái pu quàng (m/> HA Mi laz Pu cVa$>)
1.3.Cụm danh từ
- Danh từ có thể kết hợp với các từ chỉ số lượng ở phía
trước, các từ chỉ định ở phía sau và một số từ ngữ khác để
lập thành cụm danh từ.
Cụm danh từ là loại tổ hợp từ do danh từ và một số từ
ngữ phụ thuộc nó tạo thành.
Ví dụ:
- Càu tô quai (cA$ T{ CVaz),
- Hà lô khàu (ha$ L{ kA$),
- Pẹt côn pọ xai (pe#d C{N p^# Xaz),
- Vai tô pá (Vaz T{ pa),…
Trong cụm danh từ, các phụ ngữ ở phần trước bổ sung
cho danh từ các ý nghĩa về số và lượng. Các phụ ngữ ở phần
sau nêu lên đặc điểm của sự vật mà danh từ biểu thị hoặc
xác định vị trí của sự vật ấy trong gian hay thời gian.
Danh từ được chia làm nhiều loại, những loại này
thường chia thành các nhóm đối lập với nhau, chẳng hạn:
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- Danh từ chung <> Danh từ riêng.
- Danh từ số ít <> Danh từ số nhiều
- Danh từ trừu tượng <> Danh từ cụ thể
Ví dụ:
Huồi họng cangz (hU$z hO#> ca@>)<> Huồi có cù (hU$z c^ cu$);
Pưng quai (PY> CVaz) <> tô quai điêu (T{ CVaz DIV);
Xái chớ nhaoz (xaz j[ =a@V)<>Cạt mư xằn (ca#d MY xw$N).
2. Động từ
2.1. Định nghĩa:
Động từ là từ dùng để chỉ hành động, trặng thái của sự
vật.
Ví dụ:
- Páy (py), → Páy hảy
- Ma (Ma), → Ma hươn
- Hàu (hA$), → Hàu huồi
- Ọc (oO#c), → Ọc bàn
- Non (NON), → Non nghên…
2.2. Các loại động từ
2.2.1. Động từ tình thái:
Là những động từ đòi hỏi có động từ khác đi kèm phía
sau: đày (dy$), khằm (kW$), khiều (kI$V),…
Ví dụ:
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- Khiều páy na (kI$V py Na)
- Đày páy hiên (dy$ py HIN)
- Khằm au ngân (kW$ OA >[N)
2.2.2. Động từ chỉ hoạt động, trạng thái:
Là những động từ không cần các động từ khác đi kèm,
như: páy (py), hàu (hA$), ọc (oO#c), non (NON), nặm (nW#), áp (oa#b),
xuổi (xU#z),…
Ví dụ :
- Tháng hảy (qa> hy#)
- Tháy na (qy Na)
- Nặm khàu (nW# kA$)
- Páy ảp (py oa#b)
- Ma non (Ma NON)
- Xuổi nà (xU#z na$)
3. Tính từ
3.1. Định nghĩa:
Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật,
hoạt động, trạng thái.
Ví dụ:
- Đí (di),
- Lướng (l/>),
- Hóm (hOM),
- Tợp (t[#b),
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- Mẳn (mw#N),…
3.2. Các loại tính từ
3.2.1. Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối:
Là những tính từ không thể kết hợp với từ chỉ mức độ.
Ví dụ:
- Háo xớ (haV x[), → Chái làu moi háo xớ đongz đongz
- Háo xỏng (haV xO#>), → Nắng ời az háo xỏng dủ
- Hủng lướng (hu#> l/>), → Mưz niz phaz hủng lướng dủ
- Xìu vưnz vưnz (xi$V vY@N vY@N),…→ Moi hàu pả đống xìu
vưn vưnz dủ.
3.2.2. Tính từ chỉ đặc điểm tương đối:
Là những tính từ có thể kết hợp với từ chỉ mức độ.
Ví dụ:
- Mẳn (mw#N), → Côn mẳn
- Xanz (xa@N), → Côn xanz
- Đí (di),→ Côn đí
- Kiềng (kI$>), → Bàn kiềng
- Đánh (de>), → Nộc phi hốn đánh
- Đắm (dW), → Nắng đắm…
4. Đại Từ.
Đại từ có chức năng để xưng hô, để trỏ, hoặc để thay
thế (thay thế cho các từ thuộc danh từ, động từ, tính từ, số
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từ). Khi thay thế cho từ thuộc loại từ nào thì đại từ mang đặc
điểm ngữ pháp cơ bản của từ loại ấy.
Ví dụ: Pượn páy tháng tang
Gồm nhiều loại: các từ xưng hô, đại từ chỉ định, đại từ
nghi vấn, đại từ tương hỗ.
4.1. Đại từ nhân xưng (còn được gọi là từ chỉ ngôi)
tiếng Thái trong một số trường hợp mang nghĩa trung tính
rất cao:
+ Ngôi 1: Cú = cu, hau = HA , mời cú = m[$z cu , mời hau =
m[$z HA.
+ Ngôi 2: Mưng = MY>, mời mưng = m[$z MY>; chauz= jA@,
mời chauz = m[$z jA@.
+ Ngôi 3: xảu = xA#, m[$z xA# = mời xảu, p/#N = pượn, m[$z p/#N
= mời pượn
Bảng Đại từ nhân xưng trong tiếng Thái Tay Mương
tỉnh Nghệ An
Ngôi
Số ít
Số nhiều
1
Cu
m[$z cu
HA
m[$z HA
c&
m[$z c&
2
MY>
m[$z MY>
jA@
m[$z jA@
3
xA#
m[$z xA#
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p/#N
m[$z p/#N
T{
m[$z T{
- Đại từ chỉ ngôi lâm thời, là các từ thuộc nhóm từ loại
khác nhưng được sử dụng như đại từ chi ngôi nó có thể là
danh từ chỉ quan hệ thân thuộc, như:
Mộ cồ= m{# c{,$ nhạ cồ = na# c{,$ mộ = m{#, nhạ = =a#, anhz =
oe@>, mêz = mE,@ ời = o[$z , ài = oa$z, nongz = nO@>, lực = lY#c, lán=
laN.
* Hoặc có thể là danh từ mình (c&): Đây vốn là từ dùng
để chỉ cơ thể người hoặc động vật nhưng thường được dùng
làm đại từ chỉ ngôi trong trường hợp người nói muốn thể
hiện mối quan hệ thân mật, hữu nghị với người nghe. Đại từ
mình có thể dùng để chỉ cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai (số
ít hoặc số nhiều). Khi sử dụng ở ngôi thứ nhất số nhiều, ta
có thể thêm chúng vào trước thành chúng mình (m[$z HA).
Ví dụ:
+ Cắn dủ hươn (c& zu# H/N)
+ Chauz lưm cắn mômz bả (jA@ LYM c& m{@M ba#)
+ Mời hau páy au nămz thới (m[$z HA py OA nW@ q[z)
* Một số danh từ dùng để xưng hô một cách chính thức,
như bạn (ba@N), đồng chí (d_$> ji), ngài (<a$z), vị (vi#), và những
danh từ chỉ chức vụ, nghề nghiệp, học hàm, học vị,
như giám đốc (zaM d{c), thủ trưởng (qu# ]/#>), bộ trưởng (b{# ]/#>),
thủ tướng (qu# t/>), tổng thống (t_#> q_>), thày giáo (Xy- Ku), cô
giáo (C{), bác sĩ (jA$ m^ hw> my@), giáo sư (zaV SY), tiến sĩ (tIN si#),
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cũng được dùng làm đại từ chỉ ngôi (ngôi 2).
* Trong khẩu ngữ, có thể kết hợp một danh từ chỉ quan
hệ thân thuộc hàng trên (ví dụ: mộ, nhạ, anhz, mêz, pà, lung,
chù,…) với một danh từ chỉ quan hệ thân thuộc hàng dưới
(ví dụ: cháu, chị, anh, em) để tạo ra đại từ nhân xưng ngôi 1,
Ví dụ:
- Xóng mộ lán páy cả lơ? (xO> m{# laN py ca# L[?)
- Chù lán, pơ cả nhăng khỏe mất boz?
(ju$ laN P[ ca# +w> kV#e m[d b^@)
- Pỉ ài nụng đô đí tez (pi# oa$z nu#> D{ di te@)
Ngoài ra, cũng có thể kết hợp các từ chỉ quan hệ thân
thuộc với các đại từ mưng, xảu và cắn để tạo đại từ chỉ ngôi
2.
Ví dụ:
1) Mời mưng khằm lặc ní bả? m[$z MY> kW$ lw#c ni ba#?
2) Mêz xảu kín leng pảy?
mE@ xA# ciN Le> py#?
3) Anhz xảu ma mẻ.
oe@> xA# Ma me#
4) Mời xảu ết ăn lơ nế?
m[$z xA# oEd O& L[ nE?
4.2. Đại từ sở hữu: Được sử dụng để chỉ sự sở hữu hay
quyền sở hữu, như: hóng khòi, hóng cú, hóng mưng, hóng
ngai, hóng mộ, hóng nhạ,….
Nói cách khác là từ đóng vai trò cú pháp của danh từ.
Ví dụ:
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- Pưng quai niz lả mẻn hóng khòi (PY> CVaz ni@ la# me#N
hO> kO$z)
- Bỏn hảy ni lả mẻn hóng ngai (bO#N hy# ni@ la# me#N hO>
>az)
- Thiếng na hóng lung Thảo (qI> Na hO> Lu> qa#V)
4.3. Đại từ chỉ định:
a) Đại từ chỉ vị trí
Đó là những từ dùng để chỉ quan hệ không gian giữa
người nói và đối tượng được nói tới trong phát ngôn. Đó là
các đại từ: niz, az, hằn, nì,…
Ví dụ:
- Tô quai dủ hằn (T{ CVaz zu# h&$)
- Khòi páy năm xền tang niz (kO$z py NW xE$N Ta> ni@)
- Cú páy nì nòi nựng (cu py ni$ nO$z nY#>)
- Hảy khàu az bỏ đí lái (bO#N hy# oa@ b^# di laz)
- Pơ az chớ haiz (P[ oa@ j[ ha@z)
b) Đại từ chỉ thời gian
Đây là những từ dùng để chỉ quan hệ thời gian giữa các
sự kiện được nói tới. Đó là các đại từ: niz, nà, nơ, xưn, hư,
chơ niz, chơ az, mưz ni, mưz nà, mưz hư, mưz ừn,…
Ví dụ:
- Mưz niz bỏ kín leng. (mY@ ni@ b^# ciN Le>)
- Chơ az ngai páy cả lơ? (J[ oa@ >az py ca# L[?)
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- Mưz nà páy hiên quam tay Thái (mY@ na$ py HIN CvaM Ty
qaz)
- Mưz ừn ết đóng tang mẹ nhinh. (mY@ oY$N oEd dO> Ta> me# +i>)
Có thể thấy rằng nhiều đại từ chỉ vị trí đồng thời cũng là
đại từ chỉ thời gian.
4.4. Đại từ bất định: là từ chỉ phạm trù chung của
người/vật.
Ví dụ:
- Pơ lơ cả ết đày ăn az (P[ L[ ca# oEd dy$ O& oa@)
- Pơ lơ cả pến xày (P[ L[ ca# pEN xy$)
- Pơ lơ cá đí (P[ L[ ca# di)
Bao gồm:
a) Đại từ phân chia: Là từ dùng để chỉ tới những thành
viên của một nhóm một cách riêng lẻ hơn là tập hợp.
Ví dụ:
- Mời ăn niz lả hóng điêu ài az (m[$z O& ni@ la# hO> DIV oa$z
oa@)
- Mành xuốn niz lả hóng điêu hươn khòi (me$> xUN ni@ la#
hO> DIV H/N kO$z)
b) Đại từ phủ định: Là từ chỉ sự không tồn tại của
người/vật.
Ví dụ:
- Bỏ mi pơ ngẳm khư neo az (b^# Mi P[ <W# KY NeV oa@)
- Bỏ mi côn ngẳm họt (B^# Mi C{N <W# hO#d)
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- Bỏ mi pơ lơ ết đày (b^# Mi P[ L[ oEd dy$)
- Pơ lơ cả khì haiz (P[ L[ ca# ki$ ha@z)
4.5. Đại từ quan hệ
Ví dụ:
- Pơ lơ kín giá xỉ đày vang xía (P[ L[ ciN za xi# dy$ Va> xI)
- Pơ lơ au p’hit đô đày au ma hứn hờ chàu xảu
(P[ L[ OA \id D{ dy$ OA Ma hYN h[$ jA$ xA#)
4.6. Đại từ nghi vấn: Là từ hỏi người/vật được nói đến
Ví dụ:
- Pơ lơ ết hảy tỷ nì? (P[ L[ oEd hy# ti# ni$?)
- Pơ lơ tẳm hục? (P[ L[ tW# hu#c?)
- Pơ lơ ết đày ăn niz? (P[ L[ oEd dy$ O& ni@?)
- Pơ lơ kín nămz bo? (P[ L[ ciN nW@ B^?)
- Mi pơ lơ páy nhai bo? (Mi P[ L[ py +az B^? )
5. Số từ: Là từ để chỉ số lượng và thứ tự của sự vật
Số Chữ Lai Số Chữ Lai Số Chữ Lai
số Pao
số pao
số Pao
1 Nựng nY#> 12 Xíp xib 23 Xao XaV
xóng xO>
xám xaM
2 Xóng xO> 13 Xíp xib 24 Xao XaV
xám xaM
xỉ
xi#
3 Xám xaM 14 Xíp xib 25 Xao XaV
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4

Xỉ

xi#

15

5

Hà

ha$

16

6

Hốc

h{c

17

7

Chết

jEd

18

pe#d

19

xi#
xib
ha$
Xíp Xib
hốc h{c
Xíp xib
chêt kEd
Xíp xib
Pẹt pe#d
Xíp xib
càu cA$
xỉ
Xíp
hà

26
27
28
29

hà
ha$
Xao XaV
hốc h{c
Xao XaV
chết jEd
Xao XaV
pẹt pe#d
Xao XaV
càu cA$

Xám xaM
xip xib
9
Càu cA$
20 Xao XaV 31 Xám xaM
xíp xib
một
m{#d
10 Xíp xib 21 Xao XaV 32 Xám xaM
một m{#d
xíp xiB
xóng
xO>
11 Xíp xib 22 Xao XaV 33 Xám xaM
một m{#d
xóng xO>
xíp xib
xám xaM
6. Lượng từ: Là từ chỉ lượng nhiều hay ít của sự vật,
như: mời, tăng thê, nòi nựng, thỏng nựng, pai lái, pai ề,
pai nòi,
8

Pẹt

25

30

Ví dụ:
- Mời ngai (m[$z >az)
- Tăng thê mời hau (Tw> QE m[$z HA)
- Đày nòi nựng (dy$ nO$z nY#>)
- Chả há đày thỏng nựng (ja# ha dy$ qO#> nY#>)
- Pai lái tay bàn hau bỏ xẹp tongz (Paz laz Ty ba$N HA b^#
xe#b tO@>)
- Pai nòi côn kín giá dáng (Paz nO$z C{N ciN za za>)
7. Trợ từ: Trợ từ là những từ chuyên đi kèm một từ
ngữ trong câu để nhấn mạnh hoặc biểu thị thái độ đánh giá
sự vật, sự việc được nói đến ở từ ngữ đó, như: mi, mời, …
Ví dụ:
+ Cuống hươn mi ề côn (cU> H/N Mi oE$ C{N)
+ Mời côn neo az êt bỏ dày ăn lơ (m[$z C{N NeV oa@ oEd b^# dy$
O& L[)
8. Giới từ: Giới từ là từ dùng để thể hiện sự liên quan
giữa các từ loại trong câu, như: hóng, dủ, tăng, …
Ví dụ:
+ Láng hươn niz là mẻn hóng ngai (la> H/N ni@ la# me#N hO>
>az )
+ Tô pá dủ cuống mò (T{ pa zu# cU> mO$)
+ Tô cảy dủ cuống huông (T{ cy# zu# cU> HU>)
+ Khòi tăng ngai páy quảng hé (kO$z Tw> >az py cVa#> he)
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9. Quan hệ từ: Quan hệ từ là những từ dùng để biểu thị
các ý nghĩa quan hệ giữa các bộ phận của câu hay giữa câu
trong đoạn văn, như: tăng, năm, bỏ xỉ, cả đái, hóng, dủ,…
Ví dụ:
- Ngai tăng khòi páy hảy
- Hờ khòi năm nơ
- Nhạc xưz xé lằm cả đái bỏ hê mi ngân
- Tô ngua hóng anhz tá chả há tịt
- Mêz dủ tỉ lơ?
Quan hệ từ bao gồm giới từ (chỉ quan hệ chính phụ),
liên từ (chỉ quan hệ đẳng lập).
* Cặp quan hệ từ
Cặp quan hệ là những quan hệ từ dùng để nối các vế
câu trong một câu với nhau.
Ví dụ:
- Phaz mả phốn xỉ Lan bỏ páy hiên (fa@ ma# f{N xi# LaN b^#
py HIN)
- Bỏ hê xẹp tongz xỉ bỏ hê kín khàu (b^# HE xe#b tO@> xi# b^# HE
ciN kA$)
- Mưng bỏ xanz xỉ khằm xẹp tongz (MY> b^# xa@N xi# kW$ xe#b
tO@>)
* Có bốn loại cặp quan hệ từ thường gặp là:
- Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết
quả:
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Ví dụ:
+ Tại mưng xanz tẳng bỏ mi ăn lơ kín (ta#z MY> xa@N tw#> b^#
Mi O& L[ ciN)
+ Nhơ Đảng tăng Bác Hồ tơi khồng pơ tay hau tằng
khường kháp khư mưz niz. (+[ da#> Tw> bac h{$ T[z k_$> p[ Ty HA tw#>
k/$> ka#b KY mY@ ni@)
- Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ giả thiết - kết quả,
điều kiện - kết quả:
Ví dụ:
+ Hau hặc yếu cắn tez xỉ au cắn ết p’húa ết mia (HA hw#c
oIV c& te@ xi# OA c& oEd \U oEd MI)
+ Hươn lơ cả mẳn ết kín xỉ bàn xong hặng mi. (H/N L[ ca#
mw#N xi# ba$N XO> hw#> Mi)
+ Pơ bỏ khánh há tez bỏ hàu họt Xiêng Mi.(P[ b^# ke> ha
te@ b^# hA$ hO#d XI> Mi)
- Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tương phản là:
Ví dụ:
+ Phaz phốn hanh mả bỏ mi pơ lơ xau. (fa@ f{N He> ma# b^#
Mi p[ L[ XA)
+ Páy hảy ma nưởi khằm tái mả pơ lơ cả xục húa hàu
tảu phi ết leng. (py hy# Ma n/#z kW$ taz ma# P[ L[ ca# xu#c hU hA$ tA# Fi
oEd Le>)
- Cặp quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến là:
Ví dụ:
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+ Bỏ nhửng xảu khồn khổ mả nhăng hặng hừn tửm (b^#
=Y#> xA# k{$N k{# ma# +w> hw#> hY$N tY#M)
+ Khangz khồn khangz xanz (ka@> k{$N ka@> xa@N)
* Cặp từ hô ứng: Là những cặp phó từ, chỉ từ, hay đại
từ thường đi đôi với nhau và hay dùng để nối vế trong
các câu ghép.
Ví dụ:
- Khomz vang thủ lả lẻn páy nhai; (kO@M Va> qu# la# leN py
+az)
- Phaz chả há hụng, Lan đả páy hiên; (fa@ ja# ha hu#>, LaN
da3 py HIN)
- Khàu bỏ hê xúc cả toi kin. (kA$ b^# HE xuc ca# TOz ciN)
Trời vừa hửng sáng, Lan đã chuẩn bị đi học.
10. Trạng từ
10.1.Định nghĩa:
Trạng từ hay còn gọi là phó từ, là từ dùng để bổ nghĩa
cho tính từ, động từ hay trạng từ khác.
10.2. Các loại trạng từ:
a) Trạng từ chỉ cách thức: Diễn tả một hành động như
thế nào. Như: manhz, châmz, mẳn, xanz.
Ví dụ:
- Mưng xanz hêngz. (MY> xa@N hE@>)
- Xé lẻn manhz. ( xe le#N me@>)
- Lung Quang mẳn tez. (Lu> CVa> mw#N te@)
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b) Trạng từ chỉ thời gian, như: xauz, xái, cặm, mựt,
đức, mưz nà, đáng, chơ niz….
Ví dụ :
- Mưz nà ài Vinh páy xọc mia (mY@ na$ oa$z Vi> py xO#c MI)
- Khòi páy hảy tẻ xauz. (kO$z py hy# te# xA@)
- Pơ cả kín leng đức. (P[ ca# ciN Le> dYc)
- Phaz mựt bỏ hến ăn lơ.(fa@ mY#d b^# hEN O& L[)
c) Trạng từ chỉ tần suất (Phó từ năng diễn): Diễn mức
độ của một hành động, như: chơ lơ, nòi tựa, mi bạt, …
Ví dụ:
- Mi bạt khòi khằm mưa dám hươn.(Mi ba#d kO$z kW$ M/ zaM
H/N)
- Chơ lơ ngai cả dủ têng hảy.(J[ L[ >az ca# zu3 TE> hy#)
- Nòi tựa lằm hến ngai ma dám khòi ạ (nO$z t/# lW$ hEN >az
Ma zaM kO$z oa#).
d) Trạng từ chỉ nơi chốn: Diễn tả hành động hiện đang
xảy ra ở đâu, như: dủ nì, dủ hằn, tủa, tỉ ửn,…
Ví dụ:
+ Khòi nhăng dủ nì.(kO$z +w> zu# ni$)
+ Tô xứa dủ hằn.(T{ x/ zu# h&$)
+ Pưng cảy lẻn tủa tăng bàn. (PY> y^# le#N tU# ba$N)
+ Xảu dủ tỉ ửn.(xA# zu# ti# oY#N)
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đ) Trạng từ chỉ mức độ: Diễn tả mức độ của một tính
chất hoặc một đặc tính, như: Kểnh, khánh, ỏn, nhảp, mựn,
xa,…
Ví dụ:
+ Tang mựn (Ta> mY@N)
+ Pơ az kệnh tez (P[ oa@ cE#> te@)
+ Há nà khánh. (ha na$ ke>)
+ Nhọt p’hăc ỏn. (=O#d \wc oO#N)
+ Nắng quai nhảp. (nw> CVaz =a#b)
+ Còn hín xa dủ.(cO$N hiN Xa zu#)
e) Trạng từ chỉ số lượng, như: xóng tựa, xám tựa,…
Vì dụ:
- Ài Kiện dủ bàn Lungz, xả Tam Thái càu tựa pez pượn
năm bai nhinh nà.(oa$z cI#N zu# ba$N lu@>, xa# Tam qaz cA$ t/# pe@ p/#N
NW Baz +i> na$)
- Khòi đày xám tựa páy dám Lăng Bác Hồ. (kO$z dy$ xaM
t/# py zaM Lw> bac h{$)
g) Trạng từ nghi vấn: Là những trạng từ thường đứng ở
đầu câu hỏi, như: Chơ lơ, pến neo lơ, dủ tỉ lơ, pơ lơ,…
Ví dụ:
- Chơ lơ ngai tẳng páy hiên quam tay (J[ L[ >az tw#> py HIN
CVaM Ty)
- Pến neo lơ ngai bỏ páy hảy (pEN NeV L[ >az b^# py hy#)
- Dủ tỉ lơ pượn hái khàu. (zu# ti# L[ p/#N haz kA$)
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- Pơ lơ hừn đày có paoz. (P[ L[ hY$N dy$ c^ pa@V)
f) Trạng từ liên hệ: là những trạng từ giúp liên kết hai
chủ đề hoặc hai câu lại với nhau. Chúng còn thể hiện là từ
diễn tả.
Ví dụ:
- Bàn niz lả bỏn khòi cợt ọc.(ba$N ni@ la# bO#N kO$z c[#d oO#c)
- Bỏ páy hiên bỏ huz nắng xứ. (b^# py HIN b^# hu@ nw> xY)
- Mẳn ết kin hươn dào tẳng hặng mi đí quàng. (mw#N oEd ciN
H/N za$V tw#> hw#> Mi di cVa$>)
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Phần 2
CÂU VÀ CẤU TẠO CÂU
I. Câu và thành phần của câu:
1. Định nghĩa:
Câu là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ, diễn đạt một nội
dung, thông tin đầy đủ và trọn vẹn.
Ví dụ:
- Hươn đí (H/N di)
- Côn xanz (C{N xa@z)
- Cảy hắn (y^# h&).
- Khòi páy hảy tẻ xauz (kO$z py hy# te# xA@)
2. Thành phần của câu:
Câu trong tiếng Thái cũng như trong tiếng Việt đều có
các thành phần của câu. Tuy nhiên, câu trong chữ Lai- Pao
cổ rất ít khi được người ta chú ý đến.
2.1. Chủ ngữ:
2.1.1. Định nghĩa:
- Chủ ngữ là thành phần câu trả lời câu hỏi ai? hoặc con
gì?, cái gì?
- Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo
nên.
- Một câu có một hoặc nhiều chủ ngữ.
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Ví dụ:
- Tô quai đắm (T{ CVaz dW),
- Bỏn hảy ni quàng (bO#N hy# ni@ di),
- Bàn mương hau tỉ lơ cả đí (ba$N M/> HA ti# L[ ca# di),
- Ài Hùng tháng hảy nhăng ời Lan xỉ nặm phài (oa$z hu$>
qa> hy# +w> o[$z LaN xi# nW# fa$z)…
2.1.2. Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì?
- Trong câu kể ai làm gì?, chủ ngữ chỉ người, sự vật
(con vật hay đồ vật, cây cối – thường được nhân hoá) – có
hoạt động được nói đến ở vị ngữ.
Ví dụ:
- Pơ nủm hừn hảy (P[ nu#M hY$N hy#).
- Pơ thàu phàu hươn (P[ qA$ fA$ H/N).
- Mẹ nhinh xáo lọc (me# +i> xaV lO#c).
2.1.3. Chủ ngữ trong câu kể ai thế nào?
- Trong câu kể ai thế nào?, chủ ngữ chỉ sự vật cố đặc
điểm, tính chất hoặc trạng thái được nói đến ở vị ngữ.
Ví dụ:
- Bàn mương muộn hóm (ba$N M/> mU#N hOM).
- Pơ lơ cả mẳn (P[ L[ ca# mw#N).
- Mưz lơ lung Quang cả chúng quai ọc khỏi bàn cỏn chơ
mạc tẳng nghên hừn khỏi póm pu (mY@ L[ Lu> CVa> ca# ju> CVaz
oO#c kO#z ba$N cO#N J[ ma#c tw#> >EN hY$N kO#z pOM Pu).
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2.1.4. Chủ ngữ trong câu kể ai là gì?
- Trong câu kể ai là gì?, chủ ngữ chỉ sự vật được giới
thiệu, nhận định ở vị ngữ.
Ví dụ:
- Mộ Thút lả mẻn côn mẳn (m{# qud la# me#N c{N m&#).
- Bàn Chẳn mi ề ngua đí (ba$N j&# Mi oE$ >U di).
- Thạch Giám lả xả nông thôn mở cốc thít hóng huyênz
hau (qe#c zaM la# xa# N_> Q{N m[# c{c qid hO> hVI@N HA).
2.2. Vị ngữ:
2.2.1. Khái niệm:
- Vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì? Thế nào? Là gì?
- Vị ngữ thường do động từ hoặc cụm động từ, tính từ
hoặc cụm tính từ; từ là + danh từ (hoặc cụm danh từ) tạo
thành.
- Một câu có thể có một hoặc nhiều vị ngữ.
Ví dụ:
- Lan đáng kín khàu.→ LaN da> ciN kA$.
- Minh phàu hưa.→ Mi> fA$ H/.
- Chung xạng ết kín. → Ju> xa#> oEd ciN.
- Mời nongz hiên, nhai, xau xắp nham, xắp chơ xay
cô bọc. → m[$z nO@> HIN, +az, XA xwb +aM, xwb J[ Xy C{ bO#c.
2.2.2. Vị ngữ trong câu kể ai làm gì ?
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Trong câu kể ai làm gì ?, vị ngữ nêu lên hoạt động của
người, sự vật (con vật, đồ vật, cây cối và chúng thường được
nhân hoá).
Ví dụ:
- Côn kín làu. Côn phàu hưa.→ C{N ciN lA$. C{N fA$ H/.
- Hoa tắm khàu. Mêz đắng phi.→ Hva tW kA$. mE@ dw> Fi.
- Mời ời nongz mẹ nhinh xuông căn páy xặm. → m[$z o[$z
nO@> me# +i> XU> c& py xW#.
2.2.3. Vị ngữ trong câu kể ai thế nào ?
- Trong câu kể ai thế nào ? vị ngữ nêu lân đặc điểm,
tính chất hoặc trạng thái của sự vật.
Ví dụ:
- Nga Mi hau mi lắm xai cà.→ >a Mi HA Mi lW Xaz ca$.
- Nong Pa Panh hiên giỏi.→ nO@> Pa Pe> HIN zO#z.
- Mộ Thaoz thàu leoz cả nhăng mi heng. → m{# qa@V qA$
le@V ca# +w> Mi He>.
2.2.4. Vị ngữ trong câu kể ai là gì ?
- Trong câu kể ai là gì ?, vị ngữ thường giới thiệu, nhận
định về sự vật.
- Trong thái Thái hệ Lai Pao, vị ngữ trong câu kể ai là
gì ? thường nối với chủ ngữ bằng từ lả.
Ví dụ:
- Anhz nongz lả mẻn bôz đôiz. → oe@> nO@> la# me#N b{@ d{@z.
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- Hoan lả mẹn học sinh lớp càu. → HvaN la# me#N hO#c Xi>
l[#b cA$.
- Công là mẹn côn xạng. → C_> la# me#N C{N xa#>.
3. Phân loại câu: Có hai loại, câu đơn và câu ghép.
3.1. Câu đơn:
Câu đơn là câu chỉ có một vế câu. Cần phân biệt câu
đơn với câu ghép và câu mở rộng thành phần. Câu đơn
thường có một chủ ngữ, một vị ngữ và có thể có một hoặc
nhiều trạng ngữ nhưng có một số trường hợp câu đơn không
xác định được chủ ngữ vị ngữ. Đó là trường hợp của câu
đơn đặc biệt.
Ví dụ:
- Phaz phốn (fa@ f{N)
- Phaz đẹt (fa@ de#d)
- Paz hàu (pa@ hA$)
* Câu đơn gồm hai thành phần cơ bản là chủ ngữ (ký
hiệu C) và vị ngữ (ký hiệu V).
Trong tiếng Thái cũng giống như nhiều ngôn ngữ khác
trong khu vực như tiếng Việt, trong hai thành phần này chủ
ngữ đứng trước, vị ngữ đứng sau.
Ví dụ:
- Phaz lôm (fa@ L{M) => C: phaz; V: phốn
Căn cứ vào ý nghĩa và từ loại giữ vai trò vị ngữ, cũng có
thể phân thành các kiểu câu thuộc các dạng khác nhau:
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3.2. Câu ghép:
Câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại (thường là hai
vế), mỗi vế câu thường có cấu tạo giống câu đơn (có đủ cụm
Chủ - Vị) và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của
những câu khác.
Các câu ghép bắt buộc phải có hai cụm chủ - vị trở
lên. Hai vế của câu ghép được nối với nhau bằng nhiều cách.
Nhưng cách cơ bản nhất là nối trực tiếp, nối bằng quan
hệ từ và cặp từ hô ứng.
Ví dụ:
a) Anhz hằng mư khòi páy tênh xền tang mở páy hàu
bàn. → oe@> hw$> MY kO$z py TE> xE$N Ta> m[# py hA$ ba$N.
b) Nham tán khàu pơ lơ cả páy hảy tẻ xauz, khàu mạc,
pơ lơ cả khiều tán hờ manhz, dàn khàu khố tắc co xỉ tán
nhạc. → +aM taN kA$ P[ L[ ca# py hy# te# xA@, kA$ ma#c, P[ L[ ca# kI$V
taN h[$ me@>, za$N kA$ k{ twc C^ xi# taN =a#c.
3.2.1. Câu ghép đẳng lập:
Là câu ghép được nối với nhau bằng cách sử dụng cách
nối trực tiếp mà trong đó ta có thể tách các mệnh đề thành
các câu riêng mà không ảnh hưởng đến nội dung câu.
Ví dụ:
a) Mạc tẳng nghên hừn khỏi pu, tô cảy p’hù nhày hừn
lắng ca hắn phột tăng bàn.→ ma#c tw#> >EN hY$N kO$z Pu, T{ y^# \u$ =y$
hY$N lw> Ca h& f{#d Tw> ba$N.
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b) Phaz phốn hanh, bỏ ọc khỏi hươn đày, pơ lơ cả xúm
hàu tảu phi mốc xinz dàng kín kèm làu hờ mất mưz.→ fa@
f{N He>, b^# oO#c kO#z H/N dy$, P[ L[ ca# xuM hA$ tA# Fi m{c xi@N za$> ciN
ce$M lA$ h[$ m[d mY@.
3.2.2. Câu ghép chính - phụ:
Là câu ghép được nối với nhau bằng cách sử dụng quan
hệ từ hoặc cặp từ hô ứng.
Ví dụ:
a) Nongz mả hiên giỏi xỉ anhz mêz chôm mơng →(nO@>
ma# HIN zO#z xi# oe@> mE@ J{M M[>.
b) Côn mẳn, côn xạng xỉ êt ăn lơ cả đày.→ C{N mw#N, C{N
xa#> xi$ oEd O& L[ ca# dy$.
3.2.3. Câu đặc biệt:
Câu đặc biệt là câu không có C-V.
Ví dụ:
- Mưz niz náo tez → mY@ ni@ naV te@.
- Thén ơi ! xuồm mữ niz êt tơ lơ tẳng đí lằm nế! → qeN
o[@z! xU$M mY@ ni@ oEd T[ L[ tw#> di lW$ nE@!
3.2.4. Liên kết câu:
Ngoài sự liên kết về nội dung, giữa các câu trong đoạn
phải được liên kết bằng những dấu hiệu hình thức nhất định.
Về hình thức, người ta thường liên kết các câu bằng các
phép liên kết như phép lặp (lặp từ ngữ), phép thế (thay thế từ
ngữ), phép nối (dùng từ ngữ để nối), phép liên tưởng,......
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a) Phép lặp:
- Ta có thể liên kết một câu với một câu đứng trước nó
bằng cách dùng lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất
hiện ở câu đứng trước nó.
Ví dụ:
a) Khòi páy đắm na, na quàng đày đắm ề mưz tẳng
mômz.→kO$z py dW Na, Na cVa$> dy$ dWM oE$ mY@ tw#> m{@M.
b) Pà Bương páy chá nhà hảy, nhà ề bái xám xỉ mưz cả
bỏ mômz.→ pa$ B/> pay baz =a$ hy#, =a$ oE$ baz xaM xi# mY@ ca# b^# m{@M.
- Khi sử dụng phép lặp cần lưu ý phối hợp với các phép
liên kết khác để tránh lặp lại từ ngữ quá nhiều, gây ấn tượng
nặng nề.
b) Phép thế:
- Ta có thể liên kết một câu với một câu đứng trước nó
bằng cách dùng đại từ hoặc những từ ngữ đồng nghĩa thay
thế cho các từ ngữ đã dùng ở câu đứng trước.
Ví dụ:
a) Lung An páy moi hảy, pời diềm tủa mất côc khàu.→
Lu> OaN py MOz hy#, p[$z zI$M tU# m[#d c{c kA$
b) Pà Khun moi hươn hờ lung Công páy phàu na.→ pa$
KuN MOz H/N h[$ Lu> C_> py fA$ Na.
Việc sử dụng đại từ hoặc từ đồng nghĩa liên kết câu làm
cho cách diễn đạt thêm đa dạng, hấp dẫn.
c) Phép nối:
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- Ta có thể liên kết một câu với một câu đứng trước nó
bằng quan hệ từ hoặc một số từ ngữ có tác dụng kết nối như:
cả đái, bỏn xút, nọc ọc, neo hác, p’homz cắn,…
Ví dụ:
a) Pơ cả xẹp tongz cả đái bỏ hê xúc khàu → P[ ca# xe#b
tO@> ca# daz b^# HE xuc kA$.
b) Lung Vắn pời páy, pời ma họt bỏn xút tẳng xọc hến
tô cảy pả tốc hàu cóng mayz.→Lu> v& p[$z py p[$z Ma hO#d bO#N
xud tw#> xO#c hEN T{ y^# pa# t{c hA$ cO> my@.
c) Tay bàn hau khồn p’hom cắn êt kín ết mạc hươn lơ
cả tặng hặng mi.→ Ty ba$N HA k{$N \O@M c& oEd ciN oEd ma#c H/N L[
ca# tw#> hw#> Mi.
* Lưu ý:
Việc sử dụng quan hệ từ hoặc những từ ngữ có tác
dụng kết nối giúp ta nắm được mối quan hệ về nội dung
giữa các câu trong đoạn văn, bài văn
3.2.5. Câu chủ động:
Cũng như tiếng Việt, trong tiếng Thái câu chủ động là
câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực thực hiện một hoạt động
hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động).
Ví dụ:
a) Lung Hanh nhinh tực tô phan→ Lu> He> +i> tY#c T{ FaN
b) Mêz páy hảy au xảy nộc ma há, mêz páy na au cảy
cá ma hờ.→ mE@ py hy# OA xy# n{#c Ma ha, mE@ py Na OA xy# ca Ma h[$
c) Pà Thút pắt đày tô khiểt. → pa$ qud pwd dy$ T{ kI#d.
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Câu chủ động và câu bị động là hai hình thức câu chủ
yếu của mọi ngôn ngữ trong văn nói cũng như văn viết.
Câu chủ động có một chất giọng chủ động thường được
sử dụng nhiều trong văn nói hay giao tiếp.
Trong tiếng Thái, câu chủ động cũng xuất hiện trong
các loại văn bản như: truyện cổ dân gian, tục ngữ, ca dao,
dân ca,…. nhưng sẽ không hay bằng câu bị động. Có thể sử
dụng loại câu này tùy ý trong văn nói hay văn viết.
3.2.6. Câu bị động:
Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt
động của người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng của hoạt
động).
Ví dụ:
a) Tô linh tái nhonz lung Khoàn nhinh tực.→T{ Li> taz
=O@N Lu> kVa$N +i> tY#c.
b) Pà Thấn mi hươn dủ nhonz tay bàn túp tóm ngân tiên
ma ết hờ.→pa$ q[N Mi H/N zu# =O@N Ty ba$N tub tOM >[N TIN Ma oEd h[$
Ngược lại với câu chủ động, câu bị động là câu có một
chất giọng thụ động được sử dụng trong văn viết nhiều hơn
trong văn nói bình thường và được dùng để viết trong các
loại văn bản nhiều hơn các loại câu khác. Câu bị động có
mặt hầu hết trong các báo chí (tạp chí) hơn là trong các loại
câu truyện như tiểu thuyết (truyện ngắn, một số loại ký...)
nhưng hầu hết các nhà báo và nhà văn tiểu thuyết sử dụng
những câu này rất hay và rất linh hoạt (dùng các phép ẩn dụ,
biền ngẫu...).
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Tuy nhiên, một số loại câu bị động lại được dùng trong
văn để viết các bài viết về khoa học và công nghệ. Những
bài bào viết về thông tin khoa học thường có chứa nhiều thể
loại câu bị động hơn các loại câu khác.
Không nên sử dụng câu bị động trong văn nói trừ khi có
một lý do chính đáng và hợp lý.
* Cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (và
ngược lai) ở mỗi đoạn văn đều nhằm liên kết các câu trong
đoạn văn thành một mạch văn thống nhất.
Ví dụ:
a) Khòi nhinh tái tô bảng => Tô bảng tái nhonz khòi
nhinh tực.→ kO$z +i> taz T{ ba#> => T{ ba#> taz =O@N kO$z +i> tY#c
b) Hiên hờ pến côn => Pến côn nhơ học hiên.→ HIN h[$
pEN C{N => pEN C{N +[ hO#c HIN.
* Cách chuyển đổi câu bị động thành câu chủ động:
Chuyển từ (hoặc cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động
lên đầu câu và thêm các từ bị, hay được vào sau từ (cụm từ)
ấy.
Ví dụ:
a) Xảu tái nhonz xanz => tại xanz xảu tẳng tái→ xA# taz
=O@N xa@N => ta#z xa@N xA# tw#> taz.
b) Mưng ngoaz nhonz xanz hiên => tại xanz hiên mưng
tẳng ngoaz.→MY> <V@a =O@N xa@N HIN => ta#z xa@N HIN MY> tw#>
<V@a.
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Chuyển từ (cụm từ) chỉ đối tượng của hoạt động lên đầu
câu, đồng thời lược bỏ hoặc biến từ (cụm từ) chỉ chủ thể của
hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu.
Ví dụ:
Nhạc hặng xỉ đày liêngz ngua => Liêngz ngua ết
hặng→ =a#c hw#> xi# dy$ lI@> >U => lI@> >U oEd hw#>.
3.4. Câu kể hay còn gọi là cầu trần thuật.
3.4.1. Câu kể được dùng để kể lại hay xác nhận, mô tả
các sự vật, sự kiện, hiện tượng với các đặc trưng của chúng,
Mục đích là nêu sự việc để người nghe cùng biết, không đòi
hỏi phải đáp lại.
Ví dụ:
a) Khòi lông nhai bàn tờ ma → kO$z L_> +az ba$N t[$ Ma.
b) Mưz ngoa lung Thảo quảng hé đày pá ề. → mY@ >Va Lu>
qa#V cVa#> he dy$ pa oE.$
3.4.2. Các loại câu kể:
a) Câu kể ai làm gì ?: Câu kể ai làm gì ? được dùng để
kể về hoạt động của người, động vật hoặc đồ vật (được nhân
hoá).
Ví dụ:
- Pơ thàu au quai ọc na→ P[ qA$ OA CVaz oO#c Na.
- Xóng pơ thàu lốc nuột. → xO> P[ qA$ l{c nU#d.
- Xóng mẹ ngu phằn xược.→ xO> me# >u fw$N x/#c.
- Xóng mẹ nược co lai.→ xO> me# </#c C^ Laz.
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b) Câu kể Ai thế nào ?: Câu kể Ai thế nào ? được dùng
để miêu tả về đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của người,
vật.
Ví dụ:
- Xàng tang, mi ề đọc mayz đí → xa$> Ta>, Mi oE$ dO#c my@ di.
- Pưng nguaz lẻn hàu pả → PY> >U le#N hA$ pa#.
c) Câu kể Ai là gì ?: Câu kể ai là gì ? được dùng để giới
thiệu hoặc nêu nhận định về người, vật.
Ví dụ:
- Lan đáng hiên lớp một → Lan da> HIN l[#b m{#d.
- Pá khòi mặc tez lả pá lạt → pa kO$z mw#c te@ la# pa la#d.
3.5. Câu khẳng định, câu phủ định
3.5.1. Câu khẳng định là câu xác nhận sự có mặt các
hiện tượng, sự vật hay sự kiện nào đó với các đặc trưng của
chúng.
Ví dụ :
- Tô pá niz pắt năm nóng hươn hau → T{ pa ni@ pdw@ NW nO>
HN/ HA.
- Pưng cảy ni mẻn hóng hươn hau mất.→P>Y cy# ni@ meN#
hO> HN/ HA M[d.
- P’hứn xừa hóng khòi → \YN x/$ hO> kO$z.
3.5.2. Câu phủ định.
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Trái với khẳng định, câu phủ định xác nhận sự vắng mặt
các sự vật, hiện tượng, sự kiện… hay các đặc trưng đó của
chúng.
Trong tiếng Thái thường sự dụng các từ có nghĩa phủ
định như: bỏ mẹn, bỏ đày, bỏ nhăm, bỏ pến, bỏ giác,…hê,
hê đày, hê đí,…
Ví dụ:
- Cú bỏ hê đày → cu b^# HE dy$.
- Mưng ết bỏ mẹn → MY> oEd b^# me#N.
- Tang páy bỏ đày → Ta> py b^# dy$.
- Ài nhinh bỏ nhăm → oa$z +i> b^# +W.
3.6. Câu cầu khiến.
Câu cầu khiến là những câu được dùng để bày tỏ ý
muốn có tính chất yêu cầu hoặc bắt buộc, khiến người nghe
thực hiện đều được nêu ra trong câu. Ta có thể phân biệt các
loại câu cầu khiến sau đây:
a) Câu cầu khiến với các tiểu từ mệnh lệnh, như thới,
nơ, đay, mẻ,…:
Ví dụ:
- Mưng páy xía mẻ → MY> Ma xI me#.
- Hau páy thới → HA py q[z.
- Lung ma xía nơ → Lu> Ma xI N[.
b) Câu cầu khiến biểu hiện sự ngăn cấm hay khuyên răn
thường dùng từ: bỏ đày, nha ết, bỏ mi,..
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Ví dụ:
- Pả đống ni bỏ mi pơ lơ đày ết hảy.→ pa# d_> ni@ b^# Mi P[ L[
dy$ oEd hy#.
- Nha tháng hảy dủ pả ca, nha ết na năm paiz hín.→ +a
qa> hy# zu# pa# Ca, +a oEd Na zu# NW paz@ hiN.
3.7. Câu cảm thán.
Câu cảm thán được sử dụng khi người ta nói biểu lộ
tình cảm, thái độ đánh giá các trạng thái tinh thần đối với sự
kiện được nêu ra, Tất cả các loại câu, ở những mức độ khác
nhau đều chứa đựng những thông tin về tình cảm, Việc xác
định mức độ tình cảm đều thuộc về câu cảm thán bao hàm
những sắc thái khác nhau đều như: vui buồn, ngạc nhiên,
đau thương….
Ví dụ :
- Phaz ơiz pến ăn lơ tẳng kẹt púm hệnh neo niz→fa@ O[z !
pEN O& L[ tw#> ke#d puM hE#> NeV ni@.
- Tô quai đí lừa az êt tơ lơ xảu nhăng tái phaz ơi.→ T{
CVaz di l/$ oa@ oEd T[ L[ xA# +w> taz fa@ O[z!
- Phaz ơiz, tơi côn khồn thục nhạc tez.→fa@ O[z! T[z C{N
k{$N qu#c =a#c te@.
3.8. Câu hỏi:
3.8.1. Câu hỏi (câu nghi vấn) là câu dùng để hỏi về
những điều chưa biết.
- Lan đáng ết ăn lơ? →Lan da> oEd?
- Pơ lơ tháng hảy nì ạ?→P[ L[ qa> bO#N hy# ni@ oa#?
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- Ngai kín khàu pảy?→>az ciN kA$ py#?
- Mưng pảy hiên bo?→ MY> py HIN B^?
- Pà tẳm hục mômz pảy?→pa$ tW# hu#c m{@M py#?
3.8.2. Các hình thức của câu hỏi:
- Trong tiếng Thái hệ Lai – Pao, câu hỏi có các từ dùng
để hỏi (các từ nghi vấn) như: Pơ, ăn lơ, neo lơ, …; mi…bỏ,
đày … hê….
- Khi viết, cuối câu hỏi có dâu chấm hỏi (?)
- Phần lớn các câu hỏi dùng để hỏi người khác nhưng
cũng có câu hỏi đặt ra để tự hỏi mình.
Ví dụ:
- Mi pơ lơ páy hảy bo? → Mi P[ L[ py hy# B^ ?
- Mưng êt ăn lơ ạ? → MY> oEd O& L[ oa#?
- Ngai khằm ết neo lơ nế? → >az kW$ oEd NeV L[ nE?
- Ngai mi khàu kín bỏ? → >az Mi kA$ ciN b^#?
- Mưng đày ngân pảy háy lơ bỏ hê ạ? → MY> dy$ +[N py#
hy L[ b^# HE oa#?
3.8.3. Dùng câu hỏi vào mục đích khác:
* Câu hỏi là câu dùng để hỏi về những điều chưa biết,
nhưng cũng có khi câu hỏi được dùng vào mục đích khác.
Cụ thể:
- Có thể dùng câu hỏi để thể hiện thái độ khen, chê
Ví dụ:
+ Lực xáo ngai đí tez bo? → lY#c xaV >az di te@ B^?
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+ Mia ngai xạng tez bo?→ MI >az xa#> te@ B^?
+ Pà Khoàn xanz hệnh bả?→ pa$ kVa$N xa@N hE#> ba#?
- Có thể dùng câu hỏi để thể hiện sự khẳng định, phủ
định.
Ví dụ:
+ Chauz bỏ êt xỉ pơ lơ ết hờ? → jA@ b^# oEd xi# P[ L[ oEd h[$?
+ Mưng bỏ páy xỉ pơ lơ páy hờ?→ MY> b^ py xi# P[ L[ py h[$?
+ Tô bỏ kín xỉ pơ lơ khằm kín năm ? → T{ b^ ciN xi# P[ L[ kW$
ciN NW?
- Có thể dùng câu hỏi để thể hiện yêu cầu, mong muốn
Ví dụ :
+ Ngai hờ khòi manz quai đày bo? → Naz h[$ kO$z ma@N
CVaz dy$ B^?
+ Ngai hờ khòi khó kín khàu năm nơ?→ >az h[$ kO$z k^ ciN
kA$ NW N[?
+ Ngai hờ khòi au lực xáo ngai nơ?→ >az h[$ kO$z OA lY#c
xaV >az N[?
- Có thể dùng câu hỏi để thể hiện mệnh lệnh
Ví dụ :
- Đày tháng mất tăng pả ni bo?→ dy$ qa> m[d Tw> pa# ni@ B^?
- Đày au mất càu tô ngua niz bo?→ dy$ OA m[d cA$ T{ >U ni@
B^?
- Đày pắt mất mời côn nghiện giá niz bo? → dy$ pwd m[d
m[$z C{N <I#N za ni@ B^?
49

3.8.4.Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi
Khi hỏi người khác cần giữ phép lịch sự, cụ thể:
- Cần thưa gửi, và xưng hô có ngữ điệu hỏi cho phù hợp
với quan hệ mình với người được hỏi.
Ví dụ
+ Khó ngai hờ khòi thám nòi nựng nơ? → k^ <az h[$ kO$z
qaM nO$z nY#> N[?
+ Khó ngai ý đú hờ khòi kín leng năm nơ? → K^ >az oi du
h[$ kO$z ciN Le> NW N[?
+ Mơi mời ngai ma kín khàu năm khỏi đày bo? → M[z
m{$z >az Ma cin kA$ NW kO$z dy$ B^?
- Cần tránh những câu hỏi làm phiền lòng người khác
Ví dụ những câu kiểu:
+ Xứa hạ mưng, mưng nhăng bỏ hê páy bạ? → x/ ha# MY>,
MY> +w> b^ HE py ba#?
+ Húa anhz mưng, mưng khằm ma năm cú ết ăn lơ? →
hU oe@> MY>, MY> kW$ Ma NW cu oEd O& L[?
4. Trạng ngữ:
4.1. Khái niệm:
- Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, xác định thời
gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, … của sự việc được
nêu trong câu.
- Trạng ngữ trả lời cho câu hỏi: Khi nào ? Ở đâu ? Vì
sao ? Để làm gì ?
Ví dụ:
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- Mưz nham, đín tăng phaz zủ khờ cắn.
→ mY@ +aM, diN Tw> fa@ zu# k[$ c&.
4.2. Các loại trạng ngữ:
a) Trạng ngữ chỉ nơi chốn:
- Trạng ngữ chỉ nơi chốn là thành phần phụ của câu làm
rõ nơi chốn diễn ra sự việc nêu trong câu.Trạng ngữ chỉ nơi
chốn trả lời cho câu hỏi ở đâu ?
Ví dụ:
- Tênh pái mayz, tô nộc hongz votz votz.
→ TE> paz my@, T{ n{#c hO@> vO@d vO@d.
b) Trạng ngữ chỉ thời gian:
- Trạng ngữ chỉ thời gian là thành phần phụ của câu làm
rõ thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu. Trạng ngữ chỉ
thời gian trả lời cho câu hỏi: Bao giờ ? Khi nào ? Mấy giờ ?
…
Ví dụ:
- Tỉ xauz niz, mời khòi pý khút tang.
→ ti# xA@ ni@, m[$z kO$z py kud Ta>.
c) Trạng nghữ chỉ nguyên nhân:
- Trạng ngữ chỉ nguyên nhân là thành phần phụ của câu
giải thích nguyên nhân sự việc hoặc tình trạng nêu trong
câu. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân trả lời cho câu hỏi: Vì sao
?, Nhờ đâu ?, Tại sao ?
Ví dụ:
- Tại phaz naoz, mời ngua, quai tái mất.
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→ ta#z fa@ naV, m[$z >U, CVaz taz m[d.
d) Trạng ngữ chỉ mục đích:
- Trạng ngữ chỉ mục đích là thành phần phụ của câu làm
rõ mục đích diễn ra sự việc nêu trong câu.Trạng ngữ chỉ
mục đích trả lời cho câu hỏi: Để làm gì ? Nhằm mục đích gì
? Vì cái gì ? …
Ví dụ:
- Nhạc hờ hặng mi, ài Nam bỏ mi chơ lơ vang paz.
→ =a#c h[w$ hw#> Mi, oa$z NaM b^# Mi J[ L[ Va> pa@.
II. Sử dụng dấu câu trong chữ Thái hệ Lai- Pao
1. Định nghĩa:
Dấu câu là kí hiệu dùng để thể hiện những mối quan hệ
ngữ pháp khác nhau hoặc thể hiện ngữ điệu khác nhau của
mục đích nói.
Ví dụ câu viết theo tiếng Việt:
- Quai tháy na, bỏ đày ết xinz. (bỏ đày ết xinz)
- Quai tháy na bỏ đày, ết xinz. (đày ết xinz)
Trong chữ Thái Lai- Pao cổ không có dấu câu như trong
tiếng Việt, khi hết câu này chuyển sang câu khác thường có
dấu ngang, trong câu không có các dấu “phẩy”, “chấm
phẩy”, “dấu chấm”,…mà chỉ có thể thay thế bằng các từ
“nối” để bổ ngữ. Khi đọc phải cố gắng biểu đạt câu theo
từng ngữ cảnh, vì vậy rất khó phân biệt câu.
Ví dụ:
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- Quai tháy na bỏ đày ết xin. (bỏ đày ết xinz)
→ CVaz qy Na b^# dy$ oed xi@N (b^# dy$ oEd xi@N)
- Quai tháy na bỏ đày ết xinz xía. (đày ết xinz)
→ CVaz qy Na b^# dy$ oed xi@N xI (dy$ oEd xi@N)
Để thuận tiện cho người học, nghiên cứu chữ Thái hệ
Lai – Pao chúng ta có thể sử dụng các dấu câu thông thường
trong tiếng Việt để biểu đạt, như dấu “chấm”, “dấu hỏi”,
“dấu phẩy”, “chấm than”.
2. Các dấu câu sử dụng trong chữ Thái hệ Lai- Pao
2.1. Dấu chấm:
- Dấu chấm được dùng đặt cuối câu trần thuật (câu kể).
- Dấu chấm khi dùng cuối đoạn văn, ngoài việc báo
hiệu sự kết thúc câu trần thuật, nó còn báo hiệu sự kết thúc
đoạn văn. Lúc này, dấu chấm còn được gọi là dấu chấm
xuống dòng.
- Khi đọc câu có dấu chấm phải hạ giọng ở cuối câu,
ngưng nghỉ lâu hơn dấu phẩy trước khi bắt đầu câu mới.
- Sau dấu chấm là một câu khác. Chữ đầu tiên sau dấu
chấm trong chữ Lai- Pao cũng chỉ là chữ bình thường (chưa
tạo được font chữ viết hoa)
Ví dụ :
+ Lung Thảo hừn hảy. → Lu> qa#V hY$N hy#.
+ Lung Thảo hừn hảy tán khàu. Tán khàu đày tứm lắc
tẳng đày ma hươn. Dủ hươn, pà Vấn liêngz monz, xáo lọc,
liêngz muz, cứa cảy thà.
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Nhơ p’húa mia pơ lơ cả mẳn, cả xạng, hươn dào lung
Thảo nặp mưz nặp hừn nặp cớn.
→ Lu> qa#V hY$N hy# taN kA$. taN kA$ dy$ tYM lwc tw#> dy$ Ma H/N. zu#
H/N, pa$ v[N lI@> mO@N, xaV lO#c, lI@> mu, c/ y^# qa$.
+[ \U MI P[ L[ ca# mw#N, ca# xa#>, H/N za$V Lu> qa#V nw#b mY@ nw#b hY$N nw#b
c[N.
2.2.Dấu chấm hỏi:
- Dấu chấm hỏi là dấu câu được dùng đặt cuối câu hỏi
(câu nghi vấn).
- Khi đọc câu có dấu chấm hỏi phải nhấn mạnh vào nội
dung cần hỏi.
Ví dụ:
- Páy năm khòi bo? → py NW kO$z B^?
- Êt ăn lơ nế? → oEd O& L[ nE?
- Trong chữ Thái hệ Lai- Pao thì chữ cái đầu tiên sau
dấu chấm hỏi vẫn viết bình thường, còn chữ Thái phiên âm
vẫn viết hoa như trong tiếng Việt (do chữ Lai- Pao không có
chữ viết hoa như tiếng Việt).
Ví dụ:
+ Ngai páy năm khòi bo? Khòi khằm páy quảng hé.
→ >az py NW kO$z B^? kO$z kW$ py cVa#> he.
- Khi một phần của câu hỏi có những từ để hỏi nhưng
không phải là câu hỏi thì không dùng dấu chấm hỏi.
Ví dụ:
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+ Xảu thám khòi mưz nà pay nhai năm xảu đày bo. →
xA# qaM kO$z mY na$ py +az NW xA# dy$ bO.
- Khi một phần của câu là câu hỏi được trích hoặc dẫn
lại, thì vẫn sử dụng dấu chấm hỏi.
Ví dụ:
+ Xảu thám cú: Mưz nà páy nhai năm cú bo? → xA# qaM
cu: mY@ naF py +az NW cu bO?
2.3. Dấu chấm than:
- Dấu chấm than (!) được dùng để đặt cuối câu khiến và
câu cảm.
Ví dụ :
+ Kểnh tez !→ cE#> te@!
+ Manh đô ! → me@> D{!
+ Khiều ết tơ lơ lằm nế ! → kI$V oEd T[ L[ lW$ nE@!
- Sau dấu chấm than là một câu khác. Đối với chữ Thái
phiên âm thì chữ cái đầu tiên sau dấu chấm than phải viết
hoa. Còn đối với chữ Thái Lai- Pao thì vẫn viết bình thường.
Ví dụ :
- Quam xuối hóng ời Lan muộn tez ! Pơ lơ cả đí lang.
→ CvaM xUz hO> O[$z LaN mU#N te@! P[ L[ ca# di La>.
- Dấu chấm than khi được đặt trong dấu ngoặc đơn (!)
hoặc dùng cùng với dấu chấm hỏi trong ngoặc đơn (!?) dùng
để biểu thị thái độ mỉa mai, hoài nghi.
Ví dụ :
55

- Ngai êt bỏ đày boz (!) → >az oEd b^# dy$ b^@ (!)
- Tại khì xanz hệnh boz (!) → ta#z ki$ xa@N hE#> b^@ (!)
2.4. Dấu phẩy:
Dấu phẩy là dấu câu dùng để tách các thành phần câu
a)Tách các thành phần cùng loại với nhau.
Ví dụ :
- Xám ài, Hoàng, Hùng, Quang, pơ lơ cả mẳn.
→ xaM oa$z, hVa$>, hu$>, CVa>, P[ L[ ca# mw#N.
- Khòi, ngài, pà Xoan páy bái hảy → kO$z, >az, pa$ XvaN
py baz hy#.
b) Tách các thành phần phụ với các thành phần chính
Ví dụ :
- Mưz ngoa, tay bàn hau páy tháng tang.
→ mY@ >Va, Ty ba$N HA py qa> Ta>.
- Mưz cỏn, hươn lơ cả đày pá ề.
→ mY@ cO#N, H/N L[ ca# dy$ pa oE$.
c) Tách phần giải thích với các từ ngữ được giải thích.
Ví dụ:
- Bàn Lau, ề hươn đày khàu ề, pí nà bỏ dàn xẹp tongz.
→ ba$N LA, oE$ H/N dy$ kA$ oE$, pi na$ b^# za$N xe#b tO@>.
d)Tách các vế câu ghép với nhau:
Ví dụ:
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- Phaz khangz phốn hanh, tang khangz mửn.
→ fa@ ka@> f{N He>, Ta> ka@> mY#N.
- Mưng khangz hày, cú khangz hà.
→ MY> ka@> hy$, cu ka@> ha$.
- Côn khangz khồn, khangz ề lực.
→ C{N ka@> k{$N, ka@> oE$ lY#c.
2.5. Dấu hai chấm:
- Dấu hai chấm là dấu có dạng hai chấm :)), dùng trong
câu có lời giải thích, lời dẫn trực tiếp hoặc liệt kê.
- Dấu hai chấm dùng để:
a) Báo hiệu điều trình bày tiếp theo mang ý giải thích,
thuyết minh, cụ thể hoá ý nghĩa của phần câu đứng trước
dấu hai chấm.
b) Báo hiệu sau dấu hai chấm là lời dẫn trực tiếp. Lời
dẫn trực tiếp thường được đặt trong dấu ngoặc kép hoặc sau
dấu gạch ngang.
Ví dụ:
Mơc hến khòi, lung Quan vauz luốn:
- Ời Hương au p’hua mômz!
→ m[c hEN kO$z, Lu> CVa> vA@ lUN :
- o[$z H/> OA \U m{@M!
c) Dấu hai chấm đặt trước phép liệt kê
Ví dụ :
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- Cuống hảy mi ề neo: khàu, đưới, mạc tánh, mạc phặc,
mạc ậc, òi liêm, mạc nga, mạc mên p’hau.
→ cU> hy# Mi oE$ NeV: kA$, d/z, ma#c te>, ma#c fw#c, ma#c o[#c, oO$z
LIM, Ma#c >a, ma#c MEN |A.
2.6. Dấu ngoặc đơn:
- Dấu ngoặc đơn là dấu có dạng (), thường dùng để giải
thích, chú thích.
- Dấu ngoặc đơn được dùng trong các trường hợp sau:
a) Đánh dấu các từ, cụm từ, các câu tác dụng giải thích,
minh hoạ, bổ sung làm sáng rõ ý nghĩa của các từ trong câu,
trong văn bản.
Ví dụ:
- Kín ngai (kín khàu chơ nham xái)
→ ciN >az (ciN kA$ J[ +aM xaz)
- Kín leng (kín khàu chơ nham cặm)
→ ciN Le> (ciN kA$ J[ +aM cW#)
b) Đánh dấu các từ ngữ chỉ nguồn gốc của phần trích
dẫn.
Vi dụ :
- Phưnz Taoz Pú lu tăng nang úa piệm (tèm xăp quam
chiênz hóng pà Vi Thị Hoan dủ bàn Chẳn) → \Y#N ta@V pu Lu Tw>
Na> oU pI#M (te$M xwb cVaM jI@N hO> pa$ Vi qi# HVaN zu# ba$N jw#N)
2.7. Dấu gạch ngang:
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- Dấu gạch ngang là dấu dưới dạng một nét ngang (-),
dùng để đánh dấu bộ phận được giải thích, chú thích, lời nói
trực tiếp (lời thoại), ...
- Dấu gạch ngang dùng trong các trường hợp sau:
a) Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu.
Ví dụ:
- Kín khàu bỏ mi ăn cắp- kín khàu keoz.
→ ciN kA$ b^# Mi O& cwB – ciN kA$ ce@V.
b) Đặt đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân
vật.
Ví dụ :
Ài Quang vạ:
- Pơ lơ nhăng hanh xỉ hừn hảy tán khàu.
→ oa$z CVa> va#:
- P[ L[ +w> He> xi# hY$N hy# taN kA$.
c) Đặt trước những bộ phận được liệt kê, mỗi bộ phận
được trình bày thành những dòng riêng.
Cả hươn khòi mi ề tô xắt: → ca# H/N kO$z Mi oE$ T{ xwd:
- Cảy: hoiz tô → y^#: hO@z T{.
- Mú: Hà chục tô → mu: ha$ ju#c T{.
- Quai: Xao tô → CVaz: XaV T{
- Ngua: xám xíp tô. → >U: xaM xib T{.

59

d) Đặt giữa hai (hoặc nhiều) tên riêng, giữa các con số
để biểu thị quan hệ nào đó.
Ví dụ :
+ Ài Vi Văn An- phúa ời Kha Thị Liên
→ oa$z Vi V& OaN- \U o[$z Ka qi LIN.
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