
2. PHỤ ÂM 

     

  ꪮ ꪯ   

      
ꪐ ꪑ ꪎ ꪏ ꪜ ꪝ 

(nh) (x) (p) 

      
ꪔ ꪕ ꪠ ꪡ ꪬ ꪭ 

(t) (f) (h) 

    

ꪀ ꪁ ꪀꪫ ꪁꪫ ꪢ ꪣ 

(k) (kw) (m) 

   
ꪘ ꪙ ꪈ ꪉ ꪒ ꪓ 

(n) (ng) (đ) 

   

ꪚ ꪛ ꪊ ꪋ ꪄ ꪅ 

(b) (ch) (kh) 



   

ꪖ ꪗ ꪞꪌ ꪟꪍ ꪪ ꪫ 

(th) (ph) (v) 

   
ꪨ ꪩ ꪤ ꪥ ꪆ ꪇ 

(l) (y) (g) 

 

Lāi Tāy có 7 cặp phụ âm chia tổ thấp – cao, 

đó là:  

 
Các phụ âm còn lại không chia tổ. 

 tương đương với phụ âm “y”, trong tiếng/chữ 

Thái Tây Bắc không có phụ âm nào tương đương, sử dụng 

tương ứng với phụ âm ꪤ ꪥ. 

 là ký tự bắt đầu những từ không có phụ âm 

(khi phiên âm), tương ứng với ꪮ ꪯ. 

Một phụ âm Lāi Tāy đứng độc lập cũng đọc thành 

một từ mang âm “o”. Ví dụ:  lō. 



3. NGUYÊN ÂM VÀ VẦN ĐẶC BIỆT 

 

 

  

 

Những nguyên âm sau trên đều được viết dưới 

phụ âm đầu. Chỉ có những nguyên âm/vần dưới đây 

là viết lệch về phía bên phải phụ âm đầu:  

 
4. KÝ TỰ ĐẶC BIỆT 

 
5. PHỤ ÂM CUỐI 

 
Âm cuối -i Lāi Tāy sử dụng “nho”  thay vì sử dụng 

“yo” . 



6. THANH ĐIỆU TIẾNG TĀY DỌ 

Tiếng Tay Dọ cũng có 6 thanh điệu như Thái Tây 

Bắc (có vùng chỉ có 5 thanh điệu). 

1.   á 4.   ā 

2.   ạ (à) 5.   à 

3.   a 6.   ǎ 

- Thanh 4 và thanh 6 hoàn toàn giống Thái TB. 

- Thanh 3 Tay Dọ nghe giống với thanh số 5 

Thái TB. 

- Ở vùng Tay Dọ 5 thanh điệu thì thanh số 2 và 

thanh số 5 giống nhau. Ở vùng 6 thanh thì 

thanh số 2 phát âm nhẹ hơn (nên được biểu thị 

bằng dấu nặng). 

(Dấu “˅” đọc như thanh số 6 Tây Bắc, để tránh 

trùng lặp với dấu thanh số 2 Tay Dọ). 

So sánh thanh điệu tiếng Tay Dọ và Thái TB:  

1. ꪔꪱ Tà 
Tá 

 4. ꪕꪱ Tā 
Tā 

2. ꪔꪱ꪿ Tá 
Tạ (Tà) 

 5. ꪕꪱ꪿ Ta 
Tà 

3. ꪔꪱ꫁ Tả 
Ta 

 6. ꪕꪱ꫁ Tǎ Tǎ 



Với những từ kết thúc bằng phụ âm cuối  thì đều 

mang âm “c”. 

7. VÍ DỤ MINH HỌA 

ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪙꪱ 
ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪙꪾ꫁ 
ꪹꪀꪸꪚ ꪠꪰꪀ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪎꪸ ꪼꪭ꪿ 
ꪹꪀꪸꪚ ꪼꪁ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪎꪸ ꪬ꫁ꪺꪥ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đọc từ trên xuống dưới, từ 

phải qua trái) 

Kìn khảu nhā lư̄m nā 

Kìn pà nhā lư̄m nặm 

Kếp fắc nhā lư̄m xìa hay 

Kếp kāy nhā lư̄m xìa huổi 

Kín khau nhā lư̄m nā  

Kín pá nhā lư̄m nă̌m 

Kếp phắc nhā lư̄m xía hày 

Kếp kāy nhā lư̄m xía huôi 

Những từ ngữ trên đây chỉ là minh họa để người đọc 

dễ hình dung, một số từ chưa chuẩn tiếng Tay Dọ. 

Hết./. 


