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MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong cuộc sống của chúng ta, màu sắc là một hiện tượng hết sức thú
vị. Bởi vì màu sắc không phải là thuộc tính của vạn vật tồn tại một cách khách
quan hay nói một cách khác, các vật trong tự nhiên tự thân chúng không có
màu sắc. Sở dĩ chúng ta nhận ra vật này có màu sắc khác với vật kia là do tính
chất hấp thụ, truyền và phản xạ ánh sáng của chúng là khác nhau. Mắt chúng
ta sẽ tiếp nhận ánh sáng từ các vật khác nhau phản xạ vào, được các tế bào
thần kinh xử lý thành các bước sóng khác nhau. Đó là lý do vì sao chúng ta
cảm nhận được màu sắc khác nhau của các vật. Sau đó, con người sẽ dùng các
từ ngữ khác nhau để gọi tên và phân biệt cảm nhận của mình về sự tương tác
của ánh sáng với vật chất. Các từ đó được chính là từ ngữ chỉ màu sắc trong
các ngôn ngữ.
Trong mỗi ngôn ngữ khác nhau, số lượng của nhóm từ ngữ chỉ màu sắc
cũng như cách thức gọi tên các màu đều không giống nhau. Khảo sát về từ chỉ
màu sắc trong các ngôn ngữ không chỉ góp phần làm rõ đặc điểm ngôn ngữ
(cấu trúc, ngữ nghĩa) một lớp từ trong hệ thống từ vựng mà thông qua việc sử
dụng từ chỉ màu sắc, chúng ta có thể có thêm những hiểu biết về cách nhận
thức màu sắc và cao hơn nữa là tính độc đáo và sắc thái văn hóa riêng của mỗi
một dân tộc được phản ánh thông qua các từ chỉ màu sắc, góp phần chỉ ra
những đặc điểm văn hoá tư duy của mỗi dân tộc phản ánh trong ngữ nghĩa
cũng như cách sử dụng từ ngữ chỉ màu sắc.
Theo Thông tin chính thức của Uỷ ban dân tộc nhà nước, dựa vào két
quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, dân tộc Thái là dân tộc có dân số
đông thứ ba ở nước ta với khoảng 1.550.423 người sinh sống tập trung chủ
yếu tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Nghệ An,
Thanh Hoá và sinh sống rải rác ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây
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Nguyên do di cư. Dân tộc Thái còn có những tên gọi khác là Táy và có các
nhóm Táy Đăm, Táy Khao, Táy Mười, Táy Thanh, Hàng Tổng, Pu Thay, Thổ
Đà Bắc. Ý kiến xếp tiếng Thái vào họ ngôn ngữ Thái - Ka đai hiện nay được
phần đông các nhà nghiên cứu tán thành. Đã có nhiều nghiên cứu về dân tộc
Thái từ các bình diện tiếp cận khác nhau: dân tộc học, văn học, ngôn ngữ
học… trong đó, có thể nói, số lượng các công trình nghiên cứu về tiếng Thái
không phải là ít. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu
về từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Thái.
Với các lý do nêu trên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài "Khảo sát từ chỉ
màu sắc trong tiếng Thái (có liên hệ với tiếng Việt)” để tiến hành nghiên cứu.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Đề tài hướng đến việc chỉ ra được đặc điểm cấu trúc, phân loại từ chỉ
màu sắc trong tiếng Thái theo phương thức cấu tạo, các phương thức tạo
nghĩa và đặc điểm ngữ nghĩa của từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái. Bên cạnh
đó, thông qua việc khảo sát việc sử dụng các từ chỉ màu sắc, đề tài hướng đến
việc chỉ ra những đặc điểm văn hoá của dân tộc Thái phản ánh thông qua từ
chỉ màu sắc trong tiếng Thái, đồng thời có những liên hệ với từ chỉ màu sắc
trong tiếng Việt để làm rõ một số nét tương đồng và khác biệt trong đặc trưng
văn hoá và cách tư duy của hai dân tộc phản ánh trong các đơn vị từ ngữ chỉ
màu sắc.
Để đạt được mục tiêu đó, luận văn dự định thực hiện các công việc sau:
- Hệ thống hoá các vấn đề lí thuyết liên quan đến từ chỉ màu sắc trong
tiếng Thái.
- Miêu tả phương thức cấu tạo của từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái.
- Phân loại từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái.
- Chỉ ra các phương thức tạo nghĩa của từ chỉ màu sắc trong tiếng TháiChỉ ra và so sánh những tương đồng và khác biệt trong văn hoá, trong tư duy
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và nhận thức của người Thái phản ánh trong việc sử dụng từ chỉ màu sắc.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng của luận văn là từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái.
- Phạm vi tư liệu: Do hạn chế về mặt thời gian và khả năng, chúng tôi
chưa thể thu thập tư liệu các từ chỉ màu sắc tiếng Thái của người Thái tại
nhiều địa bàn cư trú khác nhau, bởi vậy, các từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái
sẽ được chúng ta thu thập chủ yếu thông qua việc điều tra điền dã tại vùng Lai
Châu. Ngoài ra, để có thể thực hiện hương pháp miêu tả với các thủ pháp
phân tích thành tố, phân tích ngữ cảnh để miêu tả phương thức cấu tạo, đặc
điểm cấu trúc, đặc điểm ngữ nghĩa của từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái, trong
một số trường hợp, chúng tôi có thể trích dẫn ngữ liệu từ các tác phẩm văn
học dân gian người Thái để minh hoạ và kiểm chứng.
4. Phương pháp nghiên cứu
Quá trình tiến hành nghiên cứu của chúng tôi gồm ba giai đoạn: (1) thu
thập tư liệu - (2) xử lí tư liệu - (3) phân tích tư liệu. Để thu thập tư liệu, chúng
tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu điền dã ngôn ngữ học. Đây là
phương pháp nghiên cứu chủ đạo được sử dụng trong quá trình thu thập tư
liệu cho bài nghiên cứu. Cụ thể, quá trình thu thập tư liệu được tiến hành bằng
cách trực tiếp tiếp xúc với cộng đồng người Thái tại xã Nậm Cuổi huyện Sìn
Hồ, xã Mường Cang huyện Than Uyên (Lai Châu) và các học sinh người dân
tộc Thái đang theo học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.
Các cộng tác viên được phỏng vấn dựa theo 3 phần chính trong bảng hỏi mà
chúng tôi đã chuẩn bị trước bao gồm:
Yêu cầu số 1: Liệt kê các từ chỉ màu sắc;
Yêu cầu số 2: Xác định phạm vi sở chỉ của các từ chỉ màu sắc trên bảng
màu Munsell.
Yêu cầu số 3: Gọi tên các màu phái sinh.
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Việc lựa chọn các khách thể nghiên cứu cũng được tiến hành một cách
có chủ đích nhằm đảm bảo tính chính xác cho tư liệu. 168 cộng tác viên là
học sinh trong độ tuổi từ 16-18 (hiện đang học lớp 10,11,12) là học sinh
người dân tộc Thái ở các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè,
Phong Thổ, Nậm Nhùn, Tam Đường; 31 cộng tác viên là người dân tộc Thái
ở độ tuổi từ 35 trở lên.
Thời gian để chúng tôi làm việc với một cộng tác viên trung bình là 45
phút/ cộng tác viên. Số phiếu thu được là 199 phiếu. Ngoài ra, trong những
trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ dùng Từ điển để đối chiếu và kiểm tra
nhằm đảm bảo tính chính xác của nguồn tư liệu thu thập được.
Quá trình xử lí và phân tích tư liệu được tiến hành chủ yếu bằng
phương pháp nghiên cứu định tính:
+ Phương pháp miêu tả với các thủ pháp thống kê, thủ pháp phân tích
thành tố, phân tích ngữ cảnh để miêu tả phương thức cấu tạo, đặc điểm cấu
trúc, đặc điểm ngữ nghĩa của từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái
+ Phương pháp so sánh đối chiếu: phương pháp này sẽ được áp dụng
trong một số trường hợp cần liên hệ với tiếng Việt.
Về mặt chữ viết, theo thông tin của Cục di sản văn hoá (Bộ Văn hoá thể
thao và du lịch), do tiếng Thái địa bàn cư trú rộng (7 tỉnh ở Việt Nam) nên
tiếng Thái có nhiều nhiều thổ ngữ, phương ngữ và có tới 8 bộ kí tự khác nhau.
Cụ thể là: 2 bộ của ngành Thái đen: 1 bộ được dùng phổ biến nhất ở các tỉnh
Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, 1 bộ dùng ở miền Tây Thanh Hoá; 4 bộ thuộc
ngành Thái trắng, tại các địa phương: Phong Thổ, Mường Tè (Lai Châu);
Mường Lay (Điện Biên); Phù Yên (Sơn La) và 1 bộ tại các địa phương: Mộc
Châu (Sơn La), Mai Châu, Đà Bắc (Hoà Bình); 1 bộ chữ Thái Quỳ
Châu (Nghệ An) và 1 bộ mang tên Lai Pao ở Tương Dương (Nghệ An). Tuy
nhiên, người Thái nói chung đều công nhận họ chỉ có một bộ chữ duy nhất,
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khác nhau ở một vài ký hiệu riêng của từng địa phương, ghi theo âm của địa
phương mình. Do hạn chế về mặt thời gian cũng như khả năng và để thuận
tiện cho quá trình điều tra và xử lý tư liệu, chúng tôi không sử dụng chữ Thái
mà dùng ký hiệu chữ latin để ghi lại các từ chỉ màu sắc tiếng Thái, trong một
số trường hợp cần thiết thì sẽ dùng từ điển để đối chiếu lại.
5. Đóng góp của đề tài
Về mặt lí luận: Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Chính vì vậy, việc
nghiên cứu ngôn ngữ của các dân tộc ở Việt Nam nói chung, nghiên cứu tiếng
Thái là một việc làm cần thiết. Bởi lẽ, về mặt khoa học, việc hiểu thêm về một
lớp từ trong tiếng Thái sẽ góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận ngôn ngữ
tiếng Thái. Bên cạnh đó, vận dụng các vấn đề lý thuyết về từ chỉ màu sắc đã
có, nghiên cứu về từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái sẽ làm phong phú hơn các
nghiên cứu về từ chỉ màu sắc đã có, góp phần hoàn thiện lý thuyết về từ chỉ
màu sắc trong các ngôn ngữ: kiểm chứng các giả thuyết về các phổ niệm liên
quan đến từ chỉ màu sắc.
Về mặt thực tiễn: Những vấn đề ngôn ngữ có liên quan mật thiết đến
văn hoá của các dân tộc, nghiên cứu ngôn ngữ và chỉ ra mối quan hệ giữa
ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc không chỉ giúp chúng ta có thêm cái nhìn
sâu sắc về bức tranh văn hoá đa sắc màu của nước ta mà còn có thể cung cấp
những nhận định khoa học làm cơ sở để kiến nghị, đề xuất các chính sách văn
hoá, giáo dục giúp phát triển bền vững vùng dân tộc ở nước ta. Không những
vậy, những tri thức về tiếng Thái, văn hoá Thái trong sự so sánh với tiếng
Việt, văn hoá Việt sẽ giúp cho việc giảng dạy tiếng Thái cho người Việt và
giảng dạy tiếng Việt cho người Thái có thêm có hiệu quả hơn.
6. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận văn
có bố cục gồm 3 chương:
5

Chương 1: Cơ sở lí thuyết
Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ của từ chỉ màu trong tiếng Thái vùng
Lai Châu
Chương 3: Đặc điểm văn hoá phản ánh thông qua từ chỉ màu sắc trong
tiếng Thái vùng Lai Châu (có liên hệ với tiếng Việt)
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về từ chỉ màu sắc trên thế giới
Từ trước đến nay, màu sắc được xem là đối tượng nghiên cứu của rất
nhiều ngành khoa học như vật lý học, tâm lý học, dân tộc học, văn hóa dân
gian, nghệ thuật dân gian, kiến trúc... Việc thống kê về từ chỉ màu sắc trong
các ngôn ngữ khác cũng đã có những kết quả nhất định. Theo Nguyễn Khánh
Hà [20;16]; những nhà tâm lí học nổi tiếng người Anh G. Alen và U.Mac,
Dugan. H (người Mỹ) là những người đầu tiên đưa ra ý tưởng về sự khác biệt
của hệ thống màu sắc với nguồn gốc văn hóa xã hội . Họ đã đi đến kết luận
rằng mối quan tâm đến màu sắc nảy sinh ở loài người nhất định phải qua quá
trình động và sinh hoạt cộng đồng, và những từ ngữ chỉ màu sắc chỉ xuất hiện
trong ngôn ngữ khi nào chúng bắt đầu bao hàm nhu cầu thực tế. Họ đã tiên
đoán về sự qui ước từ điển những màu sắc chủ yếu của thiên nhiên. Theo đó,
G. Alen kết luận: “Tất cả những dân tộc văn minh nhất và hoang dã nhất đều
tiếp nhận màu sắc một cách tương đồng”.
Đối với lĩnh vực ngôn ngữ học, cũng đã có rất nhiều nghiên cứu về từ
chỉ màu sắc trong các ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, người ta không thể
không nhắc đến công trình nghiên cứu của hai nhà nghiên cứu là Berlin và
Kay của Trường Đại học Berkerly (Mỹ) - công trình được biết đến nhiều nhất
về từ chỉ màu sắc. Các ông đã tiến hành nghiên cứu tổng kết toàn bộ tư liệu,
kinh nghiệm về từ ngữ chỉ màu sắc trong ngôn ngữ của nhiều dân tộc khác
nhau trên thế giới để từ đó chỉ ra các phổ niệm về từ chỉ màu sắc (mà sau này
được biết đến với tên gọi ‘Giả thuyết của Berlin và Kay về phổ niệm từ chỉ
màu sắc’ - Berlin & Kay Theory of Color Universals). Theo đó, tất cả các từ
cơ bản chỉ màu sắc thuộc các ngôn ngữ khác nhau đều xuất hiện dựa trên một
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phổ niệm nền tảng nhất định. Kết quả của công trình nghiên cứu này đã làm
khuấy động giới nghiên cứu và mở hướng đi cho các công trình tiếp theo
nhằm kiểm nghiệm và phát triển giả thuyết này. Ban đầu, giả thuyết này chỉ
được nêu ra dựa trên tư liệu của 20 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới, nhưng
đến nay, nguồn ngữ liệu được dùng để kiểm chứng giả thuyết này đã phát
triển thành hơn 100 ngôn ngữ, trong đó có cả tiếng Việt. Sau đó, các nhà
nghiên cứu vẫn tiếp tục kế thừa và phát triển nghiên cứu cơ bản này. Theo
Trần Thị Thuỳ Hương [28; 3], có thể kể đến cac nghiên cứu về từ chỉ màu sắc
có liên quan đến các vấn đề tri nhận của con người như: công trình của Kay,
P. & Daniel, Mc. (1978), Frumkina, R. (1981) nghiên cứu về bản chất và mức
độ của sự tương quan giữa việc phân biệt những màu sắc, sự phân loại những
từ vị chỉ màu sắc trong mỗi ngôn ngữ trên thế giới và vấn đề nhận thức
chúng; công trình của Kay, P. &Regier,T (1997) đưa ra hướng giải quyết vấn
đề những đặc điểm chung trong việc gọi tên màu sắc; hay các công trình của
Werzbicka, A.(1989), Lucy, J.A (1997), Lindsey, D.T, & Brown, A.M
(2004)... đều có điểm chung là đi tìm những điểm phổ quát trong tri nhận màu
sắc... Có thể thấy, từ chỉ màu sắc trong các ngôn ngữ là đối tượng nghiên cứu
được quan tâm và có thể khai thác từ rất nhiều hướng tiếp cận khác nhau.
1.1.2. Tình hình nghiên cứu từ ngữ chỉ màu sắc ở Việt Nam
Trong những năm trở lại đây, ở Việt Nam cũng đã có nhiều công trình
nghiên cứu về lĩnh vực từ chỉ màu sắc, chủ yếu là từ chỉ màu sắc trong tiếng
Việt, theo nhiều hướng tiếp cận khác nhau.
Hướng tiếp cận thứ nhất là hướng tiếp cận từ chỉ màu sắc trong các tác
phẩm văn học, thường là để nghiên cứu vai trò của các từ chỉ màu sắc trong
xây dựng các hình tượng văn học, bộc lộ chủ đề, thể hiện bút pháp... Chẳng
hạn như bài viết “Về tính từ chỉ màu sắc trong thơ Nguyễn Khuyến của Biện
Minh Điền (Ngôn ngữ số 7 – 2000), Màu xanh trong thơ Nguyễn Bính của
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Nguyễn Thị Thành Thắng (Ngôn ngữ số 11- 2001); “Từ chỉ màu sắc để miêu
tả thiên nhiên trong tác phẩm Truyện Tây Bắc của nhà văn Tô Hoài” của Hà
Thị Thu Hoài (Ngôn ngữ và Đời sống số 8 - 2006); “Thế Lữ - người vẽ tranh
ngôn từ thi ca” của Đinh Trí Dũng – Lê Thu Giang (Ngôn ngữ và đời sống số
8 – 2007). Khái quát hơn, có luận văn thạc sĩ Tính biểu trưng của từ ngữ chỉ
màu sắc trong tiếng Việt (dựa trên ngữ liệu là những văn bản thuộc phong
cách ngôn ngữ văn chương) của Trịnh Thị Minh Hương (2009)...
Về cách tiếp cận ngôn ngữ học, đã có rất nhiều công trình đề cập đến
đặc điểm từ chỉ màu sắc trong tiếng Việt, tập trung vào đặc điểm về hình
thức, cấu trúc nghĩa của các từ trong tiếng Việt nói chung, hoặc thống kê,
phân tích cấu trúc ngữ nghĩa của các từ chỉ màu sắc trong các ngôn ngữ khác
có đối chiếu với tiếng Việt. Các công trình đó có thể kể đến Về cấu trúc nghĩa
của tính từ Tiếng Việt (trong sự so sánh với Tiếng Nga), tác giả Hoàng Văn
Hành (1982) đã phần nào đề cập đến cấu trúc nghĩa của từ chỉ màu sắc của
Tiếng Việt. Hệ thống từ ngữ chỉ màu sắc của Tiếng Việt trong sự liên hệ với
mấy điều phổ quát của Tác giả Đào Thản (1993) đề cập đến số lượng cũng
như một số các đặc điểm phổ quát của các từ chỉ màu sắc trong tiếng Việt.
Theo ông, trong tiếng Việt tồn tại hai lớp từ chỉ màu sắc: lớp từ cơ sở (trừu
tượng) và lớp từ đặc trưng (cụ thể) giống như các ngôn ngữ khác. Ông đã có
một số nhận xét rất quan trọng, chẳng hạn như: "Sự nhận thức về màu và
phân chia dải màu để gọi tên các màu trong các ngôn ngữ thường là dựa trên
cảm nhận thị giác và quan điềm truyền thống của từng cộng đồng người,
nhiều hơn là dựa vào kết quả phân tích quang phổ. Vì lẽ đó có một số màu
được coi là màu cơ bản ở ngôn ngữ này lại có thể không phải là màu cơ bản
ở một ngôn ngữ khác" (Dẫn theo [20;25]. Bên cạnh đó, còn có thể kể đến các
bài viết và nghiên cứu của Nguyễn Khánh Hà như Tìm hiểu văn hóa Việt qua
hệ thống từ chỉ màu tiếng Việt (2005), Hệ thống từ chỉ màu sắc trong tiếng
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Việt (2010), Từ ngữ phái sinh chỉ màu trong tiếng Việt (2010). Luận văn thạc
sĩ So sánh từ, ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Hán và tiếng Việt (về một số đặc
điểm ngôn ngữ - văn hoá), Phương Thần Minh (2005) có đối tượng nghiên
cứu là từ chỉ màu trong tiếng Hán và dùng từ chỉ màu sắc tiếng Việt làm cơ sở
để đối chiếu nhằm làm rõ những tương đồng và khác biệt về mặt ngôn ngữ văn hoá của từ chỉ màu sắc trong hai ngôn ngữ. Các nghiên cứu từ chỉ màu
sắc tiếng Việt từ bình diện ngôn ngữ học đã có còn có các tác giả như Trịnh
Thu Hiền với các bài Một số đặc điểm cơ bản của các đơn vị từ chỉ màu sắc
cơ bản tiếng Việt (2001), Một vài đặc điểm của các từ chỉ màu sắc phụ trong
tiếng Việt (2002) và Bước đầu khảo sát các từ chỉ màu cơ bản Đỏ trong tiếng
Việt(2006) Trần Thị Thu Trang (2010), Đặc điểm văn hoá dân tộc của từ chỉ
màu sắc trong tiếng Nga, Trần Thị Thuỳ Hương (2016), Các từ chỉ màu sắc
phụ của màu đỏ và xanh trong tiếng Việt.
Có thể thấy rằng, từ chỉ màu sắc nói chung không phải là đề tài mới mẻ
tại Việt Nam. Những nghiên cứu đã có cũng đã miêu tả được khá đầy đủ các
đặc điểm của từ chỉ màu sắc trong tiếng Việt như cấu tạo, ngữ nghĩa, phân
loại được tư chỉ màu, vai trò của từ chỉ màu trong việc biểu đạt hình ảnh của
thi ca, một vài đặc trưng văn hoá của từ chỉ màu trong tiếng Việt... Tuy nhiên,
cho đến hiện nay, các nghiên cứu về từ chỉ màu sắc của các ngôn ngữ dân tộc
thiểu số nói chung và của tiếng Thái nói riêng thì vẫn còn là mảnh đất hoàn
toàn bỏ ngỏ. Các nghiên cứu về ngôn ngữ dân tộc thiểu số đã ít, nghiên cứu
về các lớp từ vựng cụ thể như từ chỉ màu sắc trong các ngôn ngữ lại càng là
một chủ đề bỏ ngỏ và cần khai phá. Chính vì vậy mà chúng tôi đã lựa chọn từ
chỉ màu sắc trong tiếng Thái làm đề tài nghiên cứu của mình.
1.1.3. Tình hình nghiên cứu tiếng Thái ở Việt Nam
Theo Hoàng Tuệ (1984) trong cuốn Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở
Việt Nam và chính sách ngôn ngữ, tiếng Thái Việt Nam có thể chia thành 5
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phương ngữ chính: (1) Tiếng Thái ở Mường Lay, Phong Thổ (Lai Châu); Bắc
Quỳnh Nhai (Sơn La). (2) Tiếng Thái ở Mường Thanh, Tuần Giáo (Lai châu);
Mường La, Mai Sơn, Thuận Châu. Sông Mã, nam Quỳnh Nhai (Sơn La),
Than Uyên (Lào Cai), Văn Chấn (Yên Bái).
Dân tộc Thái ở Việt rải rác trên địa bản 7 tỉnh từ Tây Bắc đến Bắc
Trung Bộ: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Thanh
Hoá, Nghệ An. Tuy vậy, người Thái ở các địa phương khác nhau nhưng đều
có những đặc điểm văn hoá thống nhất như: trang phục nữ căn bản thống nhất
chỉ khác về chi tiết, sách sử (Quam tô mương) căn bản giống nhau... Các nhà
nghiên cứu Thái học thống nhất chia 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, 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: Mường
Lay, Phong Thổ, Quỳnh Nhai (Lay, Xo, Chiên); 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 còn chia thành hai phân nhóm khác nhau là 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.
Về mặt ngôn ngữ, 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
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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 (Dẫn theo [50].
Theo Trần Trí Dõi [16] trong cuốn Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc
thiểu số Việt Nam người Thái là một cộng đồng phân bố khá rộng ở vùng
Đông Nam Á. Ngoài Việt Nam, họ còn sinh sống ở Trung Quốc, Lào, đặc biệt
ở Thái Lan, Mianma. Ở Việt Nam, người Thái có tên gọi chính thức là Thái.
Các tài liệu phương Tây thường gọi người Thái ở Việt Nam là “Tai/Tay” để
phân biệt với người Thái ở Thái Lan là “Thai/Thay/Xiêm”. Tác giả còn cho
rằng, dân tộc Thái có một ngôn ngữ chung, nhưng ở các địa phương lại có
nhiều phương ngữ khác nhau.
Theo hướng phân chia các nhóm ngôn ngữ Thái, tác giả Nguyễn Hữu
Hoành, Nguyễn Văn Lợi, Tạ Văn Thông trong Ngôn ngữ chữ viết các dân tộc
thiểu số ở Việt Nam (những vấn đề chung) cho rằng, ngôn ngữ Thái ở Việt
Nam chia thành 4 nhóm lớn tương đương với 4 phương ngữ khác nhau: Nhóm
1 gồm Thái Đen (Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai).
Nhóm 2 gồm Thái trắng (phía Bắc Lai Châu, Sơn La). Nhóm 3 gồm một bộ
phận ở Sơn La, Hòa Bình; một bộ phận ở Nghệ An, Thanh Hóa và một bộ
phận ở Nghệ An. Nhóm thứ 4 gồm hai bộ phận cư trú ở Nghệ An.
Tiếng Thái cũng đã trở thành đối tượng nghiên cứu của một số công
trình nghiên cứu. Hướng nghiên cứu đầu tiên được kể đến là biên soạn từ
điển. Cuốn “Từ điển Thái - Việt” của Hoàng Trần Nghịch, Tòng Kim Ân
(NXB Khoa học xã hội 1990). Đây là công trình nghiên cứu rất có giá trị về
tiếng Thái. Năm 2004, nhóm nghiên cứu biên soạn chữ Thái của tác giả
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Hoàng Trọng Đinh, Lương Hải Nhì đã thống nhất được bộ chữ, bộ vần và một
số điểm kết cấu theo hệ ngữ âm của người Thái tỉnh Sơn La, lấy tiếng nói của
đồng bào Thái xã Chiềng An, tỉnh Sơn La làm âm chuẩn, được các các cơ
quan chức năng tỉnh Sơn La nghiệm thu, đưa vào giảng dạy cho người muốn
học tiếng Thái. Năm 2006, tác giả Lò Mai Cương kết hợp với trung tâm tin
học Huế đã “thiết kế phần mềm font chữ Thái trên vi tính”, xây dựng trang
web chữ Thái Việt Nam. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận trong việc biên
soạn tài liệu để giảng dạy tiếng Thái; sáng tác, sưu tầm bảo tồn các tác phẩm
văn hóa Thái.
Các nhà nghiên cứu khác đã nghiên cứu để biên soạn giáo trình dạy học
chữ Thái như Nhập môn tiếng Thái ở Việt Nam: Tiếng Thái đen vùng Tây Bắc
và Tiếng Thái cơ sở: Tiếng Thái đen vùng Tây Bắc của hai tác giả Trần Trí
Dõi và Nguyễn Văn Hoà (2010). Ngoài ra, có các công trình nghiên cứu về
văn hóa, văn học dân gian của người Thái. Chương trình Thái học Việt
Nam chính thức được thành lập năm 1989 - là một chương trình nghiên cứu
Thái học có quy mô lớn có nhiệm vụ tổ chức các nghiên cứu về các tộc người
thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái ở Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay,
chương trình đã hoàn thành nhiều đề tài khoa học có chất lượng chuyên môn
cao, tổ chức thành công các hội thảo về các chủ đề và xuất bản nhiều công
trình có giá trị như: Chương trình Thái học Việt Nam (1998), Văn hoá và lịch
sử người Thái ở Việt Nam (Kỉ yếu Hội thảo Thái học lần thứ II); Chương trình
Thái học Việt Nam (2009), Địa danh và những vấn đề lịch sử văn hoá của
các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái Việt Nam (Kỉ yếu Hội thảo Thái học
lần thứ V); Chương trình Thái học Việt Nam (2015), Cộng đồng Thái – Ka
đai Việt Nam: Những vấn đề phát triển bền vững (Kỉ yếu Hội thảo Thái học
lần thứ VII)...
Theo hướng sưu tầm, biên dịch về ngôn ngữ và văn hoá Thái có Truyện
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cổ và dân ca Thái vùng Tây Bắc Việt Nam (Nguyễn Văn Hòa, NXB Văn hóa
thông tin 2001), Dân ca Thái (NXB Văn hóa, 1979, Tô Ngọc Thanh), Truyện
cười dân gian Thái (NXB Văn hóa dân tộc, Châu Hồng Thủy, Cầm Quynh,
Hoàng Thị Hiệp, 1990). Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun (2012), 3 tập Tục ngữ
và thành ngữ người Thái Mương (ở Tương Dương Nghệ An) của hai tác giả
Trần Trí Dõi, Vi Khăm Mun (2013), Từ điển văn hoá truyền thống các dân
tộc Thái - Tày - Nùng, của Nguyễn Thị Việt Thanh và Vương Toàn (chủ biên)
(2016)... Bên cạnh đó, cũng còn có một số công trình nghiên cứu về văn hoá,
văn học dân gian Thái, chẳng hạn như luận văn thạc sĩ Giải mã một số biểu
tượng trong ca dao - dân ca dân tộc Thái của Cầm Bá Phượng (2010), luận
văn Tìm hiểu sử thi Chương Han của người Thái ở Việt Nam của Nguyễn Thị
Hương (2010), luận án Khảo sát và nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu
của người Thái ở Việt Nam của Lê Thị Hiền (2013) thực hiện tại trường
ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN, luận án Đặc điểm thể loại của sử thi chương ở
Việt Nam (trường hợp Chương Han cảu người Thái Tây Bắc) của Phạm Đặng
Xuân Hương (2013) thực hiện tại Đại học Sư phạm Hà Nội... Ở Đại học Tây
Bắc, số lượng các công trình nghiên cứu theo hướng này vẫn còn rất khiêm
tốn.
Ở hướng nghiên cứu sâu về ngôn ngữ học, chủ yếu là về đặc điểm cấu
trúc, ngữ nghĩa của từ vựng tiếng Thái, đáng kể là các công trình như Tìm
hiểu danh từ chỉ loại tiếng Thái Việt Nam của tác giả Lù Thị Hồng Nhâm
(1995) đã đi sâu nghiên cứu danh từ chỉ loại tiếng Thái Việt Nam xét trong
cụm danh từ, liệt kê các danh từ chỉ loại tiếng Thái Việt Nam và phân nhóm
chúng. Lê Thị Thu Thuỷ (2015) đã tiến hành nghiên cứu về một đơn vị tương
đương với từ là thành ngữ, tục ngữ trong tiếng Thái trong luận văn Thành tố
chỉ bộ phận cơ thể người trong thành ngữ, tục ngữ Thái. Bài viết Cách thức
sử dụng danh từ chỉ chức nghiệp trong xưng hô tiếng Thái của Vũ Tiến Dũng
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(2014) đã chỉ ra những từ chỉ chức nghiệp trong tiếng Thái có số lượng hạn
chế như chảu (chủ), chảu mương (người đứng đầu châu, phủ), à nha (tri
châu), poọng (tạo – người quyền quý). Trong bối cảnh hiện nay, sự giao lưu
tiếp xúc giữa các ngôn ngữ, với tiếng Việt ngày càng mạnh mẽ, tiếng Thái đã
vay mượn những từ chỉ chức nghiệp trong tiếng Việt, để làm phong phú thêm
hệ thống từ xưng hô tiếng Thái. Gần đây nhất, luận án tiến sỹ Từ biểu hiện bộ
phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt) của
tác giả Hà Thị Mai Thanh (2017) đã sử dụng lí thuyết quan hệ nghĩa của từ
trong hệ thống làm nền tảng để triển khai những nội dung nghiên cứu. Tác giả
đã chọn từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái làm đối tượng
nghiên cứu nhằm xác lập được mạng quan hệ nghĩa của từ biểu thị bộ phận cơ
thể người trong tiếng Thái, nghiên cứu quan hệ tổng phân nghĩa, quan hệ bao
thuộc, quan hệ đa nghĩa và quan hệ đồng nghĩa của từ biểu hiện bộ phận cơ
thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam, đồng thời phác thảo bức tranh ngôn
ngữ về bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái, từ đó làm rõ được những điểm
tương đồng và khác biệt về tư duy phạm trù giữa dân tộc Thái và dân tộc Việt.
Có thể thấy rằng, tiếng Thái đã được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm,
song các nghiên cứu mới chỉ mang tính mở đường và còn rất nhiều các vấn đề
cần được nghiên cứu bổ sung.
1.1.4. Đánh giá
Tình hình nghiên cứu từ chỉ màu sắc và nghiên cứu tiếng Thái Việt
Nam là những vấn đề có liên quan nhất đến đề tài này. Từ những điều đã trình
bày, có thể thấy một số phương diện nổi bật sau:
Về nghiên cứu từ chỉ màu sắc, từ trước tới nay, đề tài này được nghiên
cứu theo hai hướng. Thứ nhất là nghiên cứu từ chỉ màu sắc trong tiếng Việt.
Hướng này có khá nhiều công trình và đã đạt được những thành tựu nhất định
như phân loại các lớp từ chỉ màu, tìm hiểu đặc điểm cấu trúc, đặc điểm ngữ
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nghĩa, từ đó chỉ ra đặc trưng văn hóa, dân tộc, đặc trưng của tư duy ngôn ngữ
qua cách gọi tên màu sắc. Ngữ liệu được sử dụng chủ yếu là từ các nguồn
báo chí, từ điển, một số tài liệu luận văn, các tác phẩm văn học,… Hướng thứ
hai là nghiên cứu so sánh từ chỉ màu sắc của tiếng Việt với các ngôn ngữ
khác (tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Nga,…) trên cơ sở so sánh, đối chiếu. Từ
hai hướng, chưa thấy có công trình nào đề cập đến từ chỉ màu sắc trong tiếng
Thái.
Về nghiên cứu tiếng Thái, các công trình mới dừng lại ở việc giới thiệu,
phân loại các nhóm ngôn ngữ Thái, hoặc khảo cứu, biên dịch, giới thiệu các
tác phẩm văn học dân gian Thái. Nếu có đi sâu nghiên cứu đặc điểm ngôn
ngữ, đặc điểm văn hóa thì cũng chưa đề cập đến từ ngữ chỉ màu sắc mà chỉ đề
cập đến mảng từ vựng khác (từ chỉ bộ phận cơ thể, danh từ, từ xưng hô chỉ
chức nghiệp,…). Như vậy, đây là luận văn đầu tiên nghiên cứu về từ chỉ màu
sắc trong tiếng Thái, phạm vi tư liệu khảo sát là tiếng Thái vùng Lai Châu (có
liên hệ với tiếng Việt). Luận văn sẽ nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa,
một số đặc điểm văn hóa của từ chỉ màu sắc của tiếng Thái. Luận văn cũng
bước đầu áp dụng lý thuyết của ngôn ngữ học nhân chủng để chỉ ra những đặc
điểm văn hóa của người Thái thể hiện qua từ chỉ màu sắc.
1.2. Lý thuyết về từ
1.2.1. Từ trong các ngôn ngữ
Từ là đơn vị tồn tại hiển nhiên nhất trong ngôn ngữ. Về khái niệm từ có
những định nghĩa khác nhau. Trong luận văn này, chúng tôi đi theo quan niệm
về từ của tác giả Nguyễn Thiện Giáp: “Từ là đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ,
độc lập về ý nghĩa và hình thức” [18; 440]. Từ vựng của một ngôn ngữ là tập
hợp tất cả những đơn vị có sẵn trong ngôn ngữ bao gồm từ và các đơn vị
tương đương. Các đơn vị tương đương với từ trong các ngôn ngữ có thể là
thành ngữ, tục ngữ, quán ngữ… Tuy nhiên, không có một định nghĩa về từ
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nào phù hợp với tất cả các ngôn ngữ do từ trong các ngôn ngữ khác nhau có
kích thước vật chất khác nhau, có loại nội dung biểu thị khác nhau, mối quan
hệ với các đơn vị khác trong hệ thống ngôn ngữ cũng như chức năng trong
hoạt động lời nói, ách thức tổ chức trong cấu trúc không giống nhau…
Về mặt cấu tạo từ, từ được cấu tạo nhờ các hình vị. Nói cách khác, từ
được tạo ra nhờ một hoặc một số hình vị kết hợp với nhau theo những nguyên
tắc nhất định. Hình vị là những hình thức ngữ âm có nghĩa nhỏ nhất, tức là
những yếu tố không thể phân chia thành những yếu tố nhỏ hơn nữa mà cũng
có nghĩa, được dùng để cấu tạo ra các từ theo các phương thức cấu tạo từ của
tiếng Việt.
Để cấu tạo từ, mỗi ngôn ngữ lại có những phương thức khác nhau. Có
thể dùng một hình vị tạo thành từ hoặc tổ hợp nhiều hình vị tạo thành từ thông
qua các phương thức: phương thức phụ gia, phương thức láy và phương thức
ghép. Tuy nhiên, trong quá trình khảo sát, thu thập tư liệu, chúng tôi nhận
thấy có những tổ hợp nhiều hình vị biểu thị màu sắc, tuy xét theo khái niệm
về từ như trên thì khó có thể cho đó là một đơn vị từ, nhưng trong lời nói,
những tổ hợp nhiều hình vị ấy cũng có sự độc lập về ý nghĩa và hình thức như
từ. Vì vậy, luận văn khi xem xét các từ chỉ màu sắc, cũng mở rộng ra các cụm
từ (ngữ) chỉ màu sắc; coi đó đều là những hình vị hoặc tổ hợp hình vị gọi tên,
miêu tả màu sắc của sự vật, hiện tượng.
Khi nói đến từ, người ta thường đề cập đến nghĩa của từ. Theo Nguyễn
Thiện Giáp trong cuốn Nghĩa học Việt ngữ, khi bàn về nghĩa của từ (và các
đơn vị ngôn ngữ khác) nổi lên hai khuynh hướng: 1) Cho nghĩa của từ là một
bản thể nào đó (đối tượng, khái niệm, sự phản ánh...); 2) Cho nghĩa của từ là
một quan hệ nào đó (quan hệ của từ với đối tượng, hoặc quan hệ của từ với
khái niệm...) [19;31]. Theo tác giả, hiểu nghĩa của một đơn vị nào đó thì có
nghĩa là ta hiểu đơn vị ấy có quan hệ với cái gì, biểu thị cái gì. Theo cách hiểu
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như vậy, một bình diện của nghĩa là quan hệ giữa các tín hiệu ngôn ngữ với
các sự vật hoặc sự tình có thực mà chúng ta dùng các tín hiệu này để miêu tả.
Bình diện thứ hai của nghĩa là quan hệ của tín hiệu ngôn ngữ với tư duy.
Nghĩa của tín hiệu là những cái đã nắm giữ, được tích trữ và tập hợp trong
tâm trí của những người nói và người nghe - những người sử dụng ngôn ngữ.
Nghĩa tồn tại trong tâm trí xử lí ngôn ngữ. Do đó, nghĩa cũng là một hiện
tượng tâm lí và tri nhận [19;42].
+ Hiện tượng chuyển nghĩa, hiện tượng phái sinh ngữ nghĩa trong từ
khiến cho một từ có thể trở nên nhiều nghĩa (từ đa nghĩa). Theo đó, từ có thể
có nghĩa gốc là nghĩa đầu tiên, nghĩa có trước, trên cơ sở nghĩa đó mà người
ta xây dựng nên các nghĩa khác. Còn nghĩa phái sinh (còn được gọi là nghĩa
chuyển): Nghĩa phái sinh là nghĩa được hình thành dựa trên cơ sở nghĩa gốc,
vì vậy chúng thường là nghĩa có lí do, được nhận ra qua nghĩa gốc của từ.
1.2.2. Từ trong tiếng Thái ở Việt Nam
Dựa vào tài liệu giảng dạy về tiếng Thái của Trung tâm giáo dục
thường xuyên tỉnh Sơn La, chúng tôi có thể vắn tắt một vài đặc điểm của
tiếng Thái như sau:
Tiếng Thái thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập. Quan hệ ngữ pháp và ý
nghĩa ngữ pháp được biểu hiện bằng trật tự từ và hư từ. Đặc điểm chính của
loại hình này là từ không biến đổi hình thái. Hình thái của từ tự nó không chỉ
ra mối quan hệ giữa các từ ở trong câu, không chỉ ra chức năng cú pháp của
các từ. Qua hình thái, tất cả các từ dường như không có quan hệ với nhau,
chúng thường đứng ở trong câu tương tự như đứng biệt lập một mình. Chính
xuất phát từ đặc điểm này mà người ta gọi loại hình này là "đơn lập". Quan hệ
ngữ pháp và ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị chủ yếu bằng hư từ và trật tự từ.
Về ngữ âm, tiếng Thái Việt Nam có 24 cặp phụ âm, 48 chữ, 19 nguyên
âm, hai dấu thanh (mai xiêng nưng, mai xiêng xong). Bảng phụ âm gồm 24
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cặp, chia làm 2 tổ, tổ thấp và tổ cao. Nguyên âm gồm có nguyên âm đơn và
nguyên âm kép. Thanh điệu được đặt trên phụ âm đầu (phụ âm chính) để dễ
phân biệt và phát âm theo đúng âm vực cao và âm vực thấp. Thanh điệu có 8
thanh điệu chính.
Vì thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập nên từ có tính phân tiết. Các từ
đơn tiết làm thành hạt nhân cơ bản của từ vựng. Phần lớn những đơn vị được
gọi là từ ghép, từ phái sinh được cấu tạo từ các từ đơn tiết này. Vì thế, ranh
giới các âm tiết thường trùng với ranh giới các hình vị, hình vị không phân
biệt với từ và do đó ranh giới giữa đơn vị gọi là từ ghép và cụm từ cũng khó
phân biệt. Những từ có ý nghĩa đối tượng, tính chất, hành động... không phân
biệt với nhau về mặt cấu trúc. Tất cả đều được diễn đạt bằng các từ không
biến đổi.
Về cấu tạo từ tiếng Thái, có thể chia làm 3 loại: từ đơn, từ ghép và từ
láy.
Từ đơn là những từ chỉ có một hình vị và xét về số lượng âm tiết nó có
thể là một âm tiết (như phạ - trời, hiên – học, êm – mẹ), đôi khi cũng có thể là
hai hoặc nhiều âm tiết ( như tô quai – con trâu, tắng vai – ghế mây); hoặc đa
tiết như nặm khảu má (nước ngâm gạo), me xao ham (cô thiếu nữ). Về mặt
hình thái học, từ đơn có khả năng trở thành đơn vị cấu tạo từ. Về mặt ngữ
nghĩa, phần lớn từ đơn có ý nghĩa khái quát, thể hiện ở chỗ ngoại diện của từ
có thể bao quát nhiều sự vật cùng loại. Mỗi từ có thể ứng với một số nghĩa thể
hiện cái biểu hiện khác nhau (ví dụ măn – khoai các loại, pẻng – bánh các
loại).
Từ ghép là từ được cấu tạo dựa trên cách liên kết các hình vị vốn riêng
rẽ, độc lập. Từ ghép được hình thành chủ yếu trên cơ sở kết hợp các hình vị
vốn không ràng buộc với nhau. Chúng có thể thuộc cùng một từ loại (danh
từ+ danh từ như lộc cáy : chuồng+ gà = chuồng gà), hoặc khác từ loại (động
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từ + danh từ: kiếu khảu (gặt lúa). Một số trường hợp từ ghép được hình thành
trên cơ sở kết hợp các hình vị hư không ràng buộc (báu kin chẹp – không ăn
ngon). Về ngữ nghĩa, dựa vào đặc trưng ngữ nghĩa của từ ghép trong mối
tương quan với ý nghĩa của các đơn vị cấu tạo, có thể chia từ ghép thành hai
loại: Từ ghép hợp nghĩa (pắc nhả - rau cỏ), từ ghép phân nghĩa hay chính phụ
(măn ngô – khoai lang, măn ỏn – củ từ). Trong tiếng Thái, đôi khi có những
trường hợp khó phân biệt giữa từ đơn song tiết và từ ghép, như lảu van – rượu
nếp, dệt heo – làm đám.
Từ láy là từ có sự hài hòa hay sự hòa phối ngữ âm được thể hiện ở tính
chất điệp đối giữa các đơn vị hợp thành và chia làm hai loại: láy hoàn toàn và
láy bộ phận. Láy hoàn toàn là đơn vị gốc được lặp lại hoàn toàn theo những
quy tắc điệp và đối âm, khi phát âm, âm đầu có thể bị lướt, âm sau nhấn mạnh
hơn, ví dụ: mự mự - ngày ngày, pay pay ma ma: đi đi lại lại. Láy bộ phận gồm
hai dạng, phổ biến là lặp âm đầu, đối vần theo khuôn thể hiện ở chỗ phụ âm
đầu của đơn vị gốc được lặp lại ở đơn vị láy, vần của đơn vị gốc được thay
thế bằng khuôn vần khác tạo thành thể đối. Ví dụ klăng klạt (vênh vênh). Đôi
khi cũng gặp hiện tượng chỉ lặp vần, đối âm đầu (plip plo – nói đoảng). Về
nghĩa, từ láy có nhiều kiểu nghĩa:
(1) Biểu thị hành động, quá trình diễn ra với số nhiều : xắn xẳn phạo
phạo – vội vội vàng vàng.
(2) Biểu thị mức độ giảm nhẹ và mang tính không xác định của tính
chất trạng thái: đăm đăm (đen đen)
(3) Biểu thị tính nhấn mạnh tăng cường đối với tính chất trạng thái,
hành động (bẩn thỉu),
(4) Khái quát ý nghĩa sự vật, hành động, tính chất, quá trình (klinh
kloc: lăn lông lốc).
Về từ loại, tiếng Thái cũng có các thực từ (thể từ biểu thị thực thể) bao
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gồm danh từ, đại từ và số từ. Động từ và tính từ có thể làm vị ngữ trong câu
(vị từ).
1.2.3. Từ chỉ màu sắc
Màu sắc là đặc tính khách quan của thị giác con người. Mỗi một ngôn
ngữ lại có cách phân chia dải màu, sắc độ, sắc thái màu sắc theo một cách
thức riêng khác nhau, dẫn đến hệ thống tên gọi các màu sắc cũng khác nhau.
Trước khi giả thuyết của Berlin và Kay về phổ niệm từ chỉ màu sắc ra
đời, các nhà nghiên cứu cho rằng các ngôn ngữ phân chia dải quang phổ theo
nhiều cách khác nhau và rằng sự xuất hiện của các từ chỉ màu sắc trong mọi
ngôn ngữ đều mang tính võ đoán. Đến năm 1969, với việc công bố công trình
“Các từ chỉ màu cơ bản: Phổ niệm và Sự tiến hóa”, Brent Berlin và Paul Kay
đã làm khuấy động giới nghiên cứu bởi giả thuyết đưa ra đi ngược lại với
quan điểm nghiên cứu đương thời. Berlin và Kay cho rằng các từ chỉ màu sắc
trong mọi ngôn ngữ đều xuất hiện dựa trên một trình tự nhất định mang tính
phổ quát:
Bảng 1.1. Trình tự xuất hiện các từ chỉ màu sắc cơ bản
theo giả thuyết của Ber lin và Kay

Từ chỉ
màu sắc
Giai đoạn

trắng

xanh

Vàng

đỏ
đen
I

II

vàng

Xanh

III

IV

da cam
xanh
da trời

Nâu

hồng
tím
ghi

V

VI

VII

Giả thuyết của Berlin và Kay về phổ niệm từ chỉ màu sắc nêu ra những
luận điểm chính như sau: Thứ nhất, trình tự xuất hiện của các từ chỉ màu sắc
cơ bản nêu trên vừa mang tính đồng đại, vừa mang tính lịch đại. Xét trên khía
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cạnh lịch đại, nếu một ngôn ngữ bất kì có từ để chỉ các phạm trù màu sắc thì
trình tự xuất hiện của các từ đó phải được thực hiện theo thứ tự từ trái sang
phải. Ví dụ để có được từ chỉ màu đỏ thì ngôn ngữ đó buộc phải có hai từ chỉ
sắc trắng và đen trước đó. Xét trên khía cạnh đồng đại, các từ chỉ màu sắc
trong cùng một giai đoạn phát triển không hề có sự dính líu hay ràng buộc gì
nhau với về sự hiện diện của chúng. Bởi vậy nếu nhìn vào sơ đồ tiến trình
phát triển các từ chỉ màu sắc cơ bản mà Berlin và Kay đã đưa ra thì sự xuất
hiện của từ chỉ màu tím ở giai đoạn VII không phải là cơ sở để kết luận rằng
liệu các từ chỉ màu hồng, ghi, da cam có đồng thời xuất hiện hay không. Thứ
hai, Berlin và Kay cũng giải thích rằng, các ngôn ngữ có số lượng từ chỉ màu
sắc cơ bản khác nhau bởi chúng nằm ở những giai đoạn phát triển khác nhau
trong phổ niệm về trình tự xuất hiện từ chỉ màu sắc. Thứ ba, các ngôn ngữ có
thể phân chia dải quang phổ khác nhau, song vị trí màu trung tâm (foci of
color categories) thuộc các phạm trù màu sắc tương ứng luôn cố định giữa các
ngôn ngữ.
Theo Trần Thị Thùy Hương (2009), từ ngữ chỉ màu sắc là những từ có
tính chất miêu tả sự vật hiện tượng mang màu hoặc là cách gọi tên màu sắc
của sự vật trong sự so sánh với sự vật hiện tượng khác. Ngôn ngữ có tính hệ
thống, vậy các từ chỉ màu trong một ngôn ngữ tất yếu cũng mang tính hệ
thống.
Nguyễn Khánh Hà (2010) đã phân loại hệ thống các từ chỉ màu thành 3
loại là từ chỉ màu cơ bản, từ chỉ màu phái sinh, từ chỉ màu cụ thể. Từ chỉ màu
cơ bản là các từ được phổ biến rộng rãi, là từ đơn âm tiết, có phạm vi biểu vật
rộng lớn, được sử dụng cho một số lượng đa dạng các sự vật, hiện tượng. Đặc
biệt, đó là các từ có khả năng tạo ra hàng loạt từ chỉ màu phái sinh với phạm
vi biểu vật hẹp hơn. Chẳng hạn như tiếng Việt, có 9 từ chỉ được coi là từ chỉ
màu cơ bản: đỏ, xanh, trắng, vàng, đen, hồng, xám, tím, nâu. Lớp từ thứ hai là
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những từ chỉ màu phái sinh từ lớp từ chỉ màu cơ bản. Về cấu trúc, chúng là
những từ đa âm tiết, kết hợp với nhau theo quan hệ chính – phụ, yếu tố chính
luôn là từ chỉ màu thuộc lớp từ cơ bản (đơn âm). Yếu tố phụ cho nó thường là
một tính từ, có thể rõ nghĩa về mặt từ vựng hoặc có thể không rõ nghĩa. Phạm
vi biểu vật của các từ này hẹp hơn so với các từ chỉ màu cơ bản. Ví dụ: xanh
lè, trắng muốt,...Lớp từ thứ ba là từ chỉ màu cụ thể hay từ chỉ màu phụ. Đó là
những từ được mượn trực tiếp từ tên gọi của đối tượng, sự vật trong thế giới
khách quan, từ các màu phụ có thể quy chúng thành các nhóm màu, trong đó
có một màu cơ bản là đứng đầu nhóm. Ví dụ, các màu vôi, kem, sữa, thiếc,
bạc, ngà, bạch kim, nguyệt bạch là nhóm màu phụ của trắng; hoàng yến, mật
ong, đồng thau là màu phụ của vàng,...Từ chỉ màu cụ thể cũng bao gồm cả
những kết hợp từ mà yếu tố chỉ màu cơ sở kết hợp với yếu tố sự vật cụ thể
như xanh cổ vịt, xanh nước biển, đỏ bồ quân, đỏ lòng tôm… Trong ba lớp
trên, từ chỉ màu cơ bản đạt độ trừu tượng cao nhất, thấp hơn là từ chỉ màu
phái sinh và cuối cùng là từ chỉ màu cụ thể. Ngoài ba lớp từ trên, trong tiếng
Việt còn tồn tại một số từ chỉ màu riêng lẻ không thuộc hoàn toàn lớp nào,
cũng đơn âm như lục, lam, tía. Đây cũng là khái niệm và cách phân loại về từ
chỉ màu sắc mà chúng tôi chọn để áp dụng trong luận văn này.
1.3. Từ chỉ màu sắc và mối quan hệ giữa ngôn ngữ văn hoá
Từ lâu, trong nghiên cứu ngôn ngữ học, mối quan hệ giữa ngôn ngữ và
tư duy, ngôn ngữ và văn hoá đã được nói đến rất nhiều. Ngôn ngữ có hai chức
năng cơ bản: đó là công cụ giao tiếp xã hội, và là công cụ của tư duy. Nhờ có
ngôn ngữ, con người tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi thông tin cho
nhau, trao đổi tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngôn ngữ là phương
tiện vật chất không thể thiếu được của sự phản ánh khái quát hóa, trừu tượng
hóa, tức là quá trình hình thành ý thức. Do vậy, có thể nói “ngôn ngữ là nhân
tố quan trọng bậc nhất trong số các nhân tố cấu thành nền văn hoá tộc người.
23

Mặc khác, cũng chính ngôn ngữ đóng vai trò như một tấm gương phản ánh
nội dung văn hoá, lưu giữa và chuyển tải văn hoá từ người này đến người
khác, từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Không có ngôn nữ, chắc hẳn văn hoá
không thể được lưu truyền như vậy; bởi vì lịch sử, nền tảng văn hoá xã hội,
quá trình tiến hoá, phương thức canh tác, sản xuất, phong tục, tập quán, tín
ngưỡng, lối sống, ứng xử, đạo đức, nhà cửa, trang phục, ẩm thực, cách thức
tri nhận thế giới… (nói tóm lại là cả nền văn hoá vật chất lẫn văn hoá tinh
thần) của mỗi tộc người bao giờ cũng được ghi lại, được phản ánh lại ngôn
ngữ của chính tộc người đó”. [33;24]
Nghiên cứu về từ chỉ màu sắc có thể giúp chúng ta hiểu thêm về mối
quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá của một cộng đồng người. Sở dĩ như vậy là
vì màu sắc là một phạm trù tri nhận và từ chỉ màu sắc thực chất cũng là cách
mà mỗi một dân tộc dùng từ ngữ để ý niệm hoá cảm nhận của mình về phạm
trù màu sắc, về sự tương tác của ánh sáng với vật chất. Nói một cách khác, sự
tương tác của ánh sáng với vật chất là giống nhau nhưng mỗi dân tộc lại có
những cách ý niệm hoá khác nhau. Chính vì vậy, nghiên cứu từ chỉ màu sắc
cũng có thể góp phần soi rọi phần nào cách thức phạm trù hoá và ý niệm hoá
về thế giới khách quan của mỗi dân tộc.
Khi nói đến khái niệm “phạm trù hoá”, Trần Văn Cơ đã chỉ rõ cách
hiểu về khái niệm này cũng như mối liên quan giữa hoạt động nhận thức này
của con người với ngôn ngữ, nói một cách khác là vai trò của ngôn ngữ trong
hoạt động tri nhận của con người như sau: “Với nghĩa hẹp, phạm trù hoá là
việc đưa những hiện tượng, đối tượng , quá trình... vào phạm vi kinh nghiệm,
vào phạm trù và thừa nhận nó là một thành tố của phạm trù này, song với
nghĩa rộng hơn thì đó là quá trình cấu tạo và phân xuất chính bản thân các
phạm trù, là quá trình phân chia thế giới bên ngoài và thế giới bên trong của
con người, quá trình sắp xếp các hiện tượng theo thứ tự số lượng ít hơn hoặc
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hợp nhất chúng lại. Đồng thời đó là kết quả của hoạt động phân loại. Đôi khi
người ta khẳng định rằng hiện tượng phạm trù hoá là hiện tượng ngôn ngữ
học, do đó người ta nói đó là hiện tượng phạm trù hoá ngôn ngữ học. Những
kết quả của nó được phản ánh trong từ vựng đủ nghĩa, còn mỗi một từ đủ
nghĩa được xem như đó là sự phản ánh một phạm trù riêng lẻ với rất nhiều
những yếu tố đại diện đứng sau nó. Nếu không có tên gọi thì làm sao chúng ta
biết được con người nói bằng một thứ ngôn ngữ tự nhiên có thể quy một đối
tượng nào đó, một quá trình, một thuộc tính nào đó vào một lớp hoặc một
phạm trù nào". [8;24]. Cách hiểu về ý niệm của Trần Văn Cơ có phần trừu
tượng hơn cách hiểu về phạm trù, ông cho rằng "nếu ý niệm được xác tính
trong mô hình đơn thuần chỉ là một tập hợp những điều kiện cần và đủ thì
phạm trù được xác định trong tinh thần cổ điển" [8;30]. Như vậy, theo chúng
tôi, từ những điều mà Trần Văn Cơ đã trình bày, có thể hiểu phạm trù hóa
hiện thực chính là quá trình con người nhận thức hiện thực, bằng cách định
nghĩa hiện thực, xác định những đặc điểm tiêu biểu, quy luật phát triển,...của
hiện thực. Công cụ của phạm trù hóa hiện thực là ngôn ngữ. Trong quá trình
phạm trù hóa hiện thực, có thể thấy, thế giới khách quan là thống nhất là một,
tồn tại không phụ thuộc vào ý chí của con người. Song mỗi người nhìn cái thế
giới khách quan đó bằng con mắt của mình, mô hình hóa thế giới theo kiểu
của mình và tạo thành một bức tranh cho riêng mình về thế giới. Nói một
cách khác, ngôn ngữ có mối quan hệ chặt chẽ với tư duy và văn hoá của mỗi
cộng đồng dân tộc.
Tác giả Nguyễn Thiện Giáp cũng có quan niệm tương tự Trần Văn Cơ
khi cho rằng: "Theo quan điểm tri nhận, phạm trù hoá là quá trình phân loại
sự vật, hiện tượng, đó là hoạt động tri nhận bậc cao của con người, có cơ sở
là các quá trình tinh thần về lĩnh hội và sản sinh ngôn ngữ. Sản phẩm của
phạm trù hoá là các phạm trù tri nhận, chẳng hạn các phạm trù màu sắc như
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đỏ, vàng, xanh, lục" [19; 68]. Cũng theo ông, khái niệm phạm trù có quan hệ
với khái niệm ý niệm, theo nghĩa rộng thì phạm trù giống với ý niệm, nhưng
phạm trù là sự quy loại của các sự vật trong tri nhận, còn ý niệm là phạm vi ý
nghĩa của những từ ngữ hình thành trên cơ sở phạm trù. "Ý niệm có thể được
hiểu là sự phản ánh những thuộc tính thông thường và thuộc tính bản chất
của sự vật trên thế giới trong não bộ, được hình thành trên cơ sở những khái
quát trừu tượng và được đánh dấu bằng các từ" [19;69].
Từ khái niệm về phạm trù hoá và ý niệm hoá như vậy, chúng ta thấy rõ
ràng là nghiên cứu về ngôn ngữ, mà cụ thể là nghiên cứu về từ trong các ngôn
ngữ, có thể giúp chúng ta hiểu thêm về quá trình tri nhận của con người. "Qúa
trình tri nhận cho ta bức tranh ngôn ngữ về thế giới. Chất liệu để vẽ nên bức
tranh này là những đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá dân tộc của người bản ngữ
quy tụ lại trong ý niệm. Người vẽ nên bức tranh ngôn ngữ về thế giới là
những ngời bình thương mang trong mình ngôn ngữ tự nhiên và nên văn hoá
dân tộc mà họ đại diện. Ngôn ngữ tự nheien mang đầy hình ảnh và tính biểu
cảm sâu sắc làm cho bức tranh ngôn ngữ về thế giới dễ đi vào lòng người"
[8;50]. Vậy là, nghiên cứu về từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái trong sự liên hệ
với các từ chỉ màu sắc trong tiếng Việt như vậy cũng có thể góp phần tìm hiểu
về cách thức người Thái phạm trù hóa màu sắc và ý niệm hoá phạm trù màu
sắc thông qua các từ chỉ màu sắc, góp phần chỉ ra những đặc điểm tư duy và
văn hoá của người Thái đồng thời sẽ cho thấy sự tương đồng hay khác biệt
trong cách tư duy, trong văn hoá của người Thái trong sự liên hệ với cách tư
duy và văn hoá của người Việt. Qua từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái, luận văn
này sẽ bước đầu chỉ ra một số đặc trưng tri nhận của dân tộc Thái vùng Lai
Châu. Ở chừng mực có thể, sẽ chỉ ra điểm tương đồng và khác biệt trong bức
tranh ngôn ngữ từ việc phạm trù hóa màu sắc của hai dân tộc Thái và dân tộc
Kinh.
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1.4. Cảnh huống ngôn ngữ của tiếng Thái ở vùng Lai Châu
Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, cách Thủ đô Hà
Nội khoảng 400 km về phía Đông Nam. Diện tích toàn tỉnh là 9.068,7 km²
(số liệu năm 2009). Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc,
phía Tây giáp tỉnh Điện Biên, phía Đông và phía Đông Nam tiếp giáp với hai
tỉnh Lào Cai và Yên Bái, phía Nam tiếp giáp với tỉnh Sơn La. Tỉnh Lai Châu
có 08 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thành phố Lai Châu và các
huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên,
Than Uyên; 108 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: 96 xã, 05 phường và 07
thị trấn (tăng 01 huyện, 03 xã và 02 phường). Theo số liệu công bố trên trang
Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lai Châu năm 2014 (http://laichau.gov.vn/),
dân số toàn tỉnh có 403,200 người, gồm 20 dân tộc cùng sinh sống trong đó
dân tộc Thái 131.822 người, chiếm 34%; dân tộc Mông 86.467 người, chiếm
22,30%; dân tộc Kinh 54.027 người, chiếm 13,94%; dân tộc Dao 51.995
người, chiếm 13,41%; dân tộc Hà Nhì 14.658 người, chiếm 3,78%. Ngoài ra
còn có một số dân tộc khác như Cống, Mảng, Si La, Kháng, Mường, Phù
Lá… Như vậy, người Thái ở Lai Châu lại không phải là dân tộc thiểu số mà
chiếm số lượng lớn nhất tỉnh. Theo Lâm Bá Nam [31], không chỉ ở Lai Châu,
mà trong toàn vùng Tây Bắc, người Thái là tộc người có dân số đông nhất.
Văn hoá Thái có sức lan toả mạnh mẽ và ảnh hướng đối với nhiều tộc người
trong khu vực thông qua nhiều con đường và cách thức khác nhau với nhiều
nguyên nhân lịch sử.
Người Thái ở Lai Châu còn có tên gọi khác: Tày Khao (Thái Trắng),
Tày Đăm (Thái Đen), Tày Mười, Tày Thanh (Man Thanh), Hàng Tổng (Tày
Mường), Pu Thay, Thổ Đà Bắc.... Người Thái ở Lai Châu có số hộ 26.271; cư
trú ở khắp các huyện, thị trong tỉnh; thuộc nhóm ngôn ngữ Tày-Thái, chữ
Thái có cùng hệ với chữ Sanscrít (Ấn Độ). Địa bàn cư trú: người Thái Đen cư
27

trú ở các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Than Uyên; người Thái Trắng cư trú tại
các huyện Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu; sống tập
trung ở những khu vực ven sông, suối thuận lợi cho hoạt động sản xuất.
Tại địa bàn Lai Châu, cư dân dân tộc thiểu số đông nhất là người Thái,
do đó, tiếng Thái là ngôn ngữ dân tộc thiểu số có vai trò khá quan trọng trong
vùng và trở thành công cụ giao tiếp chung cho nhiều dân tộc thiểu số
khác, sau tiếng phổ thông (tiếng Việt). Nói cách khác, Lai Châu là địa bàn đa
ngữ, các dân tộc sống đan xen trên một địa bàn rộng lớn với mật độ dân số
thấp nên khá phân tán. Tại nhiều vùng dân tộc thiểu số, người dân nói tiếng
phổ thông còn rất yếu, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, biên giới. Do đó, trình độ
dân trí còn hạn chế. Công tác dạy tiếng Việt cho đồng bào dân tộc thiểu số
được quan tâm phát triển; tỷ lệ người dân tộc sử dụng tiếng Việt trong
giao tiếp ngày càng tăng, đặc biệt là giới trẻ. Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số
trong độ tuổi đi học đến trường tăng; chất lượng dạy và học được cải thiện.
Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ viết của các
dân tộc thiểu số cũng được quan tâm thực hiện, người dân đã quan tâm hơn
đến bảo tồn tiếng nói, chữ viết. Công tác thông tin, tuyên truyền bằng tiếng
dân tộc bước đầu được quan tâm phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần của
đồng bào dân tộc không ngừng được cải thiện. Hiện nay, bên cạnh các kênh
truyền hình và phát thanh tiếng phổ thông, Đài phát thanh truyền hình tỉnh Lai
Châu hiện nay có hai kênh truyền hình tiếng dân tộc thiểu số là tiếng Mông và
tiếng Thái và 4 kênh truyền thanh tiếng dân tộc thiểu số là tiếng Mông, tiếng
Thái, tiếng Dao và tiếng Hà Nhì.
Chữ Thái là chữ đầu tiên của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam được đưa
vào trường học để dạy cho người lớn và học sinh phổ thông, bắt đầu với chữ
Thái Thống nhất từ năm học 1956-1957, đến năm học 1961-1962 đã có học
sinh Thái học hết bậc tiểu học bằng chữ Thái. Đến hết năm 1968 thì việc dạy
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chữ Thái bị ngừng lại. Cho đến đầu những năm 2000, tiếng Thái mới được
đưa trở lại dạy học thử nghiệm tại một số trường học. Tuy nhiên, hiện tại, Sở
Giáo dục và Đào tạo Lai Châu có mở lớp bồi dưỡng thi chứng chỉ tiếng Mông
cho cán bộ, công chức, viên chức, chưa có mở lớp bồi dưỡng tiếng Thái. Hiện
nay, mới chỉ có tỉnh Sơn La - địa bàn người Thái cư trú đông nhất là có
chương trình giáo dục tiếng Thái. Cùng với chính sách phát triển kinh tế xã
hội, các mối quan hệ, giao lưu tiếp xúc giữa tiếng Thái với nhiều ngôn ngữ
khác nhau, nhất là đối với tiếng Việt đang diễn ra mạnh mẽ, thường xuyên
liên tục, bởi vậy, tiếng Thái ở Việt Nam nói chung và tiếng Thái ở địa bàn Lai
Châu nói riêng cũng đang đứng trước nguy cơ bị thu hẹp, bị ảnh hưởng bởi
các ngôn ngữ khác. Vì vậy, yêu cầu về bảo tồn và phát triển tiếng nói, chữ
viết Thái trên địa bàn Lai Châu đã và đang trở thành một vấn đề được đặt ra
cấp thiết. Do đó cần có tiến hành các nghiên cứu về tiếng Thái để có thêm cơ
sở khoa học nhằm thực hiện nhiệm vụ cao cả này.
1.5. Tiểu kết
Như vậy ở chương 1, qua việc tổng quan tình hình nghiên cứu về từ chỉ
màu sắc trong tiếng Việt và tiếng Thái, chúng tôi nhận thấy các công trình
nghiên cứu về từ chỉ màu sắc trên thế giới nói chung, từ chỉ màu sắc trong
tiếng Việt khá phong phú, là những gợi ý và cơ sở lý luận quan trọng để
chúng tôi triển khai đề tài này. Tuy nhiên, mặc dù đã có không ít các công
trình nghiên cứu về tiếng Thái ở Việt nam song nghiên cứu về từ chỉ màu sắc
trong tiếng Thái thì cho đến hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào được thực
hiện. Đây cũng là lý do để chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu này. Trong
chương một, chúng tôi cũng đã trình bày các vấn đề lí luận cơ bản về lý
thuyết về từ trong ngôn ngữ, lý thuyết về từ trong tiếng Thái, lý thuyết về từ
chỉ màu sắc; các lý thuyết liên quan đến ngôn ngữ học tri nhận như phạm trù,
phạm trù hóa hiện thực, ý niệm hoá. Lý thuyết về từ trong ngôn ngữ, từ trong
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tiếng Thái, từ chỉ màu sắc sẽ được áp dụng để nghiên cứu đặc điểm cấu trúc,
đặc điểm ngữ nghĩa của từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái trong sự liên hệ với từ
chỉ màu sắc của tiếng Việt. Công cụ lý thuyết về “phạm trù, phạm trù hóa
hiện thực, ý niệm hoá” sẽ là cơ sở để chỉ ra đặc trưng văn hóa – tư duy của
người Thái cũng như những điểm tương đồng và khác biệt về văn hóa, tư duy
của hai dân tộc Thái – Việt. Như vậy việc nghiên cứu những vấn đề lý thuyết
trên nhằm tạo nền tảng khoa học trong việc chỉ ra hệ thống từ chỉ màu sắc
trong tiếng Thái và đặc điểm tri nhận về màu sắc của người Thái ở vùng Lai
Châu.
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CHƯƠNG 2
ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TỪ CHỈ MÀU SẮC
TRONG TIẾNG THÁI (VÙNG LAI CHÂU)
2.1. Kết quả khảo sát
Như đã trình bày trong phần Mở đầu, phạm vi nghiên cứu của chúng tôi
là các từ chỉ màu sắc của cộng đồng người Thái vùng Lai Châu. Trong số đó,
chúng tôi lựa chọn có chủ ý 199 cộng tác viên là các em học sinh trong độ
tuổi từ 16 đến 18 (hiện đang học tại trường PTDT Nội trú Lai Châu) và 31
cộng tác viên ở độ tuổi từ 35 trở lên. Đối với các em học sinh, do các em học
sinh đều biết tiếng Việt nên theo dự đoán ban đầu của chúng tôi, trong danh
sách các từ chỉ màu sắc mà các em đưa ra rất có thể sẽ bị nhầm lẫn. Nhằm
hạn chế tối đa tình huống này xảy ra, chúng tôi đã chú ý để lựa chọn những
em học sinh có năng lực ngôn ngữ về tiếng Việt ở mức trung bình. Trong khi
đó, những cộng tác viên bản ngữ ở độ tuổi từ 35 trở lên là những người có thể
sử dụng thuần thục tiếng Thái. Tư liệu từ hai nhóm cộng tác viên khác nhau
cung cấp sẽ bổ sung qua lại lẫn nhau, giúp hoàn thiện kết quả cuối cùng của
nghiên cứu.
Để thu thập được tư liệu, đầu tiên, chúng tôi yêu cầu các cộng tác viên
liệt kê tất cả các từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái mà họ biết. Sau đó các cộng
tác viên được yêu cầu vạch ra ranh giới của từng từ chỉ màu sắc trong tiếng
Thái trên bảng màu Munsell, đồng thời nhận diện các ô màu điển hình của
mỗi phạm vi được khoanh vùng đó. Các cộng tác viên được sắp xếp để có thể
tiến hành khoanh vùng các phạm vi màu trên bảng màu Munsell dưới điều
kiện ánh sáng tự nhiên, nhằm hạn chế tối đa những sự nhầm lẫn trong việc tri
giác các ô màu. Sau đó, chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp bằng bảng
hỏi để có thể tìm hiểu về từ chỉ màu phái sinh trong tiếng Thái.
Sau đó, chúng tôi đã sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu thông qua
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bảng hỏi với mục đích khảo sát về đặc điểm tri nhận màu sắc trong tiếng Thái.
Dựa vào cách làm như vậy, chúng tôi đã tiến hành khảo sát và thu được
một danh sách gồm 184 từ chỉ màu sắc. Danh sách 184 từ này có thể chưa
phải là danh sách đầy đủ về từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái. Lý do đầu tiên là
bởi vì việc khảo sát mới chỉ thực hiện với số lượng cộng tác viên còn khiêm
tốn cũng như phạm vi tư liệu mới chỉ khoanh vùng ở Lai Châu. Bên cạnh đó,
về mặt phương pháp, trong nghiên cứu của chúng tôi, bảng màu Munsell mới
chỉ giúp ích cho việc xác định các từ chỉ màu cơ bản, còn đối với từ chỉ màu
phái sinh thì còn mới chỉ xác định được một phần nào, do đó cần phải tiếp tục
có những bảng hỏi và bài phỏng vấn sâu hơn nữa để có được danh sách đầy
đủ và hoàn thiện hơn về từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái.
Sau đây, chúng tôi tiến hành miêu tả đặc điểm hình thức và ngữ nghĩa
của 184 từ chỉ màu sắc mà chúng tôi thu thập được từ quá trình khảo sát.
2.2. Đặc điểm hình thức
Dựa vào số lượng hình vị tạo nên từ, chúng tôi nhận thấy, từ chỉ màu
trong tiếng Thái có thể chia thành 3 nhóm:
Nhóm 1: Từ chỉ màu được cấu tạo bởi một hình vị đơn
Nhóm 2: Từ chỉ màu được cấu tạo bằng cách ghép nhiều hình vị.
Nhóm 3: Từ chỉ màu được cấu tạo bằng phương thức láy
Về mặt hình thức, tiếng Việt cũng sử dụng 3 phương thức cấu tạo từ
này để cấu tạo các từ chỉ màu sắc. Về điểm này, tiếng Việt và tiếng Thái đều
giống nhau.
Như đã trình bày ở phần cơ sở lí thuyết, tiếng Thái thuộc loại hình ngôn
ngữ đơn lập. Một hình vị có thể tương đương với một từ đơn, có cấu trúc
thuần nhất, không thể phân chia theo đặc điểm cấu tạo từ. Chúng tôi đã khảo
sát và thống kê các từ chỉ màu được cấu tạo bởi một hình vị đơn trong bảng
sau:
32

Bảng 2.1. Từ chỉ màu được cấu tạo bởi một hình vị đơn
Từ chỉ màu
STT

trong tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1

Đanh

Đỏ

2

Pế

Xanh dương

3

Mốn

Xanh da trời, xanh lơ, xanh nhạt, mốc

4

Kheo

Xanh

5

Lương

Vàng

6

Khưởng

Ố, vàng khè

7

Đăm

Đen, ô, mực

8

Khao

Bạc, trắng

9

Ngơn

Bạc

10

Hók

Bạc (đầu, tóc)

11

Hịm

Lòng đào

12

Máy

Hồng (má hồng), ửng

13

Đón

Trắng

14

Đao

Hồng

15

Cắm

Tím, sẫm, thâm, đậm

16

Pế

Tím

17

Pía

Tím

18

Mún

Xám

19

Hẻm

Màu vàng vàng

20

Đin

(nâu) đất

21

Mốc

Xám, mốc

22

Mõn

Mốc

23

Lỏn

Phai
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24

Xảu

Bợt, phai, lợt
Đen, xám, thâm, ngăm ngăm đen, xám

25

Đẻ

ngoét

26

Mốn

Nâu

27

Đản

Sạm

Như vậy, số lượng từ chỉ màu được cấu tạo bởi một hình vị đơn là
27/184 từ, chiếm tỉ lệ là 15% trong tổng khối tư liệu. Theo giả thuyết Berlin
và Kay, từ chỉ màu cơ bản trước hết phải là những từ đơn hình vị, do đó
những từ này đã thoả mãn tiêu chí đầu tiên của từ chỉ màu cơ bản. Tuy nhiên,
việc chúng có đủ tư cách để được coi là từ chỉ màu cơ bản hay không thì cần
xét đến các đặc điểm ngữ nghĩa. Do vậy, trong phần này, tạm thời chúng tôi
chưa xét đến điều này.
Trong khi đó, từ chỉ màu được cấu tạo bằng phương thức láy chỉ có có
6/184 từ (chiếm 3%) . Các từ láy đều là các từ láy hoàn toàn. (Xem Bảng 2.2).
Liên hệ với tiếng Việt, phương thức láy hoàn toàn để tạo từ chỉ màu sắc cũng
được tiếng Việt sử dụng.
Bảng 2.2. Từ chỉ màu được cấu tạo bởi phương thức láy
Từ chỉ màu
STT

trong tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1

Đanh đanh

Đỏ đỏ

2

Kheo kheo

Xanh xanh

3

Lương lương

Vàng vàng

4

Đăm đăm

Đen đen

5

Đón đón

Trắng trắng

6

Đao đao

Hồng hồng
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Như vậy, có thể thấy ghép nhiều hình vị là phương thức cấu tạo chủ
yếu của từ chỉ màu tiếng Thái với 152/184 từ (chiếm 82%). Sau đây, chúng
tôi gọi nhóm từ này là từ ghép chỉ màu sắc trong tiếng Thái và tiếp tục đi sâu
phân tích nhóm từ này dựa trên các mối quan hệ giữa các thành tố và đặc
điểm từ loại của các thành tố.
2.2.1. Mối quan hệ giữa các thành tố
Các từ ghép chỉ màu trong tiếng Thái chia thành 2 nhóm nhỏ, dựa trên
tiêu chí mối quan hệ giữa các thành tố hay nói cách khác là dựa phương thức
ghép các thành tố thành: từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ.
Từ ghép đẳng lập là những từ được cấu tạo bởi phương thức ghép 2
hình vị và giữa các thành tố tồn tại quan hệ đẳng lập, hai hình vị đều là hai
hình vị có nghĩa và cả hai hình vị đều là từ chỉ màu sắc rất cơ bản. Do vậy, có
thể gọi đây là các từ ghép hợp nghĩa, gồm có các trường hợp sau:
Bảng 2.3. Ví dụ về từ chỉ màu
cấu tạo bằng phương thức ghép đẳng lập hợp nghĩa.
STT

Từ chỉ màu trong tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong
tiếng Việt

1

Đón đăm

Trắng đen

2

Đăm đanh

Đen đỏ

3

Kheo đanh

Xanh đỏ

4

Kheo lương

Xanh vàng

5

Lương đăm

Vàng đậm

6

Đăm kheo

Đen xanh

7

Đón lương

Trắng vàng

8

Đanh cắm

Đỏ tím

Nhóm này có 27 từ, chiếm 17,7% tổng khối tư liệu, 14,6% từ cấu tạo
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bằng phương thức ghép hình vị. Khi liên hệ với tiếng Việt, chúng tôi nhận
thấy, có những trường hợp như đón đăm, đăm đanh, kheo đanh là giống với
tiếng Việt, tiếng Việt cũng có những từ tương đương là trắng đen, đen đỏ,
xanh đỏ. Trong đó là hai thành tố biểu thị hai màu sắc đối lập nhau. Chúng
không phải là sự pha trộn các màu. Sự đối lập tuyệt đối về độ nóng, lạnh nên
thường những từ này không có ý nghĩa vật thể, mà chỉ có ý nghĩa trừu tượng.
Trắng đen biểu thị sự phải trái đúng sai phải phân định rạch ròi trong cuộc
sống. Đen đỏ biểu thị sự may rủi, hoặc ám chỉ việc đánh bạc. Từ xanh đỏ biểu
thị sự kệch cỡm, lòe loẹt, thiếu thẩm mĩ trong kết hợp màu sắc của vật thể.
Còn các trường hợp còn lại thì không giống với tiếng Việt. Ví dụ trường hợp:
kheo lương = kheo + lương
(xanh) + (vàng)
Trong tiếng Việt, cũng có các từ chỉ màu sắc được cấu tạo bằng cách
ghép hai từ đơn chỉ màu rất cơ bản, như màu xanh đen, màu nâu đen, màu nâu
đỏ, nhưng không có màu "xanh vàng" mà chỉ có các màu xanh nõn chuối,
xanh lá mạ..., không có màu "vàng đen" mà chỉ có vàng thẫm, vàng sậm...
Trong khi đó, số lượng các từ chỉ màu mà quan hệ giữa các thành tố
được chúng tôi xác định là quan hệ chính phụ là 125 từ, chiếm 82% tổng khối
tư liệu, 68% nhóm từ ghép. Như vậy, đây là nhóm đa số. Sở dĩ chúng tôi xác
định quan hệ kiểu này là quan hệ chính phụ vì thành tố chính là hình vị chỉ
màu có phạm vi biểu vật rộng như đăm (màu đen), đón (màu trắng), đanh
(màu đỏ), kheo (màu xanh)... còn thành tố phụ là hình vị có tác dụng phân hóa
phạm vi biểu vật rộng lớn đó thành những phạm vi nhỏ hơn cùng loại nhưng
độc lập đối với nhau, và độc lập với phạm vi lớn. Các từ ghép chính phụ này
lập thành những hệ thống gồm một số từ thống nhất với nhau nhờ hình vị chỉ
màu có phạm vi biểu vật lớn (loại lớn).
(a) Căn cứ vào tiêu chí số lượng hình vị tạo nên thành tố phụ, chúng tôi
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phân loại các từ ghép chính phụ thành:
- Từ ghép chính phụ có thành tố phụ là đơn hình vị (a1).
- Từ ghép chính phụ có thành tố phụ là láy hình vị (a2).
- Từ ghép chính phụ có thành tố phụ là đa hình vị. (a3)
(b) Căn cứ vào nghĩa của hình vị cấu thành thành tố phụ, chúng tôi
phân loại thành:
- Từ ghép chính phụ có thành tố phụ rõ nghĩa (b1).
- Từ ghép chính phụ có thành tố phụ không rõ nghĩa (b2).
Dựa vào tiêu chí (a), các từ có thể được miêu tả như sau
(a1) Từ ghép chính phụ có thành tố phụ là từ đơn hình vị
Có thể lấy ví dụ một số từ thuộc nhóm này như sau:
Bảng 2.4. Ví dụ về từ ghép chính phụ có thành tố phụ là đơn hình vị
Từ chỉ màu
Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

STT

trong tiếng Thái

1

Khao xak

Trắng xoá

2

Đao nọi

Hồng nhạt

3

Lương ón

Vàng nhạt

Số lượng các từ loại này là 96 từ, chiếm 52,17 % trong tổng khối tư
liệu; chiếm 61,15% trong từ chỉ màu ghép. Có thể nhận thấy đây là khối
lượng lớn. Liên hệ với tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy, từ có cấu trúc như vậy
trong tiếng Việt cũng chiếm đa số, ví dụ như các từ vàng xuộm, xanh đen, nâu
xám, đỏ hung,
(a2) Từ ghép chính phụ có thành tố phụ là đa hình vị
Bảng 2.5. Ví dụ về từ ghép chính phụ có thành tố phụ là đa hình vị
Từ chỉ màu trong
STT
1

tiếng Thái
Cắm bó khưa

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt
Tím hoa cà
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2

Cắm bó ték

Tím hoa mua

3

Đao mák cãi

Hồng quả đào

5

Lương khẩu mẩu

Vàng cốm

6

Đăm cư tư/ cư lừ

Đen sạm

7

Lương năng chom

Vàng da chanh

8

Kheo khảu mảu

Xanh cốm

Số lượng các từ loại này là 8 từ, chiếm 3,8% trong tổng khối tư liệu;
chiếm 4,45 % trong từ chỉ màu nhiều hình vị; 6,4 % trong từ ghép chính phụ.
Số lượng từ loại này không nhiều. Liên hệ với tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy,
những từ có cấu trúc tương tự trong tiếng Việt như đỏ bã trầu, xanh cổ vịt, đỏ
huyết dụ, hồng cánh sen,...
(a3) Từ ghép chính phụ có thành tố phụ là từ láy hình vị
Bảng 2.6. Từ ghép chính phụ có thành tố phụ là láy hình vị
Từ chỉ màu trong
STT

tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1

Đanh chít chít

Đỏ chon chót

2

Đanh chớn chớn

Đỏ ối

3

Lương chưởi chưởi

Vàng gắt

4

Đanh phăng phăng

Đỏ phừng phừng

5

Đanh páp páp

Đỏ rực

6

Đón pốp pốp

Trắng tinh

7

Đăm pỉ pỉ

Đen sì, đen trùi trũi

Số lượng các từ loại này là 7 từ, chiếm 3% trong tổng khối tư liệu;
chiếm 4 % trong từ chỉ màu nhiều hình vị. Số lượng từ loại này không nhiều.
Liên hệ với tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy, những từ tiếng Việt tương đương
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như đen trùi trũi, đỏ chon chót, xanh leo lẻo, đỏ phừng phừng, xanh lè lè,...
(b1) Từ ghép chính phụ có thành tố phụ không rõ nghĩa.
Bảng 2.7. Từ ghép chính phụ có thành tố phụ không rõ nghĩa
Từ chỉ màu trong
STT

tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1

Kheo xĩu

Xanh rì

2

Khao xak

Trắng xóa

3

Đón chắk

Trắng tinh

4

Đăm chích

Đen sịt

5

Đăm cưa

Đen giòn, da bánh mật

6

Đăm cư tư/ cư lừ

Đen sạm

7

Lương xăng

Vàng ối

8

Lương xét

Vàng ửng

9

Kheo pía

Xanh da trời

10

Kheo bế

Xanh biếc

11

Đanh xét

Đỏ hoe (vải)

12

Đanh pĩnh

Đỏ ối

13

Đanh mẩu

Đỏ nhạt

14

Đanh đưm

Đỏ sậm

15

Đanh phăng phăng

Đỏ phừng phừng

Số lượng các từ loại này là 15 từ, chiếm 7,6% trong tổng khối tư liệu;
chiếm 8,9 % trong từ chỉ màu nhiều hình vị; 12,96 % trong từ ghép chính phụ.
Số lượng từ loại này không nhiều. Liên hệ với tiếng Việt, chúng tôi nhận thấy,
những từ tiếng Việt tương đương như đỏ ẩng, trắng lốp, xanh bợt,... Trong
tiếng Thái, các yếu tố như xét (hoe), pĩnh (ối), mẩu (nhạt), đưm (sậm) đều
không có nghĩa thực, tức là không được giải thích trong từ điển Thái – Việt
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thành những mục từ riêng biệt.
(b2) Từ ghép chính phụ có thành tố phụ rõ nghĩa.
Theo Nguyễn Khánh Hà, “có nghĩa” tạm coi là nghĩa của từ có được
giải thích trong từ điển tiếng Việt thành những mục từ riêng biệt. Chúng tôi
xếp những từ có nghĩa ở đây là những từ có thể thành những mục từ riêng biệt
trong từ điển Thái – Việt.
Bảng 2.8. Ví dụ về từ ghép chính phụ có thành tố phụ rõ nghĩa
Từ chỉ màu trong
STT

tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1

Đanh cắm

Đỏ thẫm, đỏ tía, đỏ thâm

2

Đanh đăm

Đỏ đen

3

Khiêu nặm

Xanh nước

4

Kheo năng thuổi

Xanh da tre

5

Lương phưởng

Vàng rơm

6

Lương đăm

Vàng đậm

7

Đăm lưởn

Đen bóng

8

Đăm mựt

Đen tối

9

Đăm nĩn

Đen chàm sẫm

10

Mựt đăm

Tối đen, mờ mịt, tối om, tối mù

11

Cắm bók

Tím hoa

12

Cắm bó ték

Tím hoa mua

13

Búp nũm

Thâm tím

14

Đanh mốn

Đỏ nâu

15

Kheo lăm

Xanh nâu

Số lượng các từ loại này là 115 từ, chiếm 62,5% trong tổng khối tư
liệu; chiếm 73,25 % trong từ chỉ màu nhiều hình vị.
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Ngoài ra, trong tiếng Thái, kết quả khảo sát của chúng tôi có một số từ
chỉ màu sắc tồn tại trong một tổ hợp từ cố định.
Bảng 2.9. Từ chỉ màu trong tổ hợp từ cố định
Từ chỉ màu trong
STT

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

tiếng Thái

1

Đón cờ phon

Trắng như vôi

2

Nả mựt nả đăm

Tím mặt tím mũi

3

Đón pék nặm

Trắng như nước

4

Đăm cờ tô ca

Đen như quạ

5

Đanh mết cở

Đỏ hết cỡ

Số lượng các đơn vị như vậy chỉ có 5 tổ hợp, và chúng tôi nhận thấy
chúng cũng giống như các thành ngữ có từ chỉ màu sắc trong tiếng Việt.
2.2.2. Đặc điểm từ loại
Các từ chỉ màu đều hoạt động với tư cách là các tính từ trong câu. Về
mặt ngữ pháp, trong tiếng Thái, các từ chỉ màu sắc thường đứng sau danh từ,
bổ sung nghĩa cho danh từ. Chẳng hạn:
Ví dụ:

Quai đăm tốc cả lơ cả đăm
Quai đón tốc cả lơ cả đón
(Có nghĩa là: Trâu đen rơi chỗ nào cũng đen
Trâu trắng rơi chỗ nào cũng trắng)
Pa dảng tsắp kin mẹo cói lưm
Phắc kheo tẹng kin bủng cói lựm
(Cá sấy biết đuổi ăn mèo mới quên

Rau xanh biết ăn sâu mới quên )
(Nguồn: Thơ tình yêu Mường So)
Trong hai ví dụ này, đăm và đón là hai từ chỉ màu sắc, phụ nghĩa cho
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danh từ quai (con trâu); kheo là màu xanh, phụ nghĩa cho danh từ phắc (rau).
Như vậy, các từ chỉ màu sắc là từ đơn xét về mặt từ loại đều là tính từ.
Đối với các từ chỉ màu sắc đa hình vị cũng là tính từ, nhưng từng thành tố cấu
tạo nên thì chưa chắc đã là tính từ. Xét về từ loại của yếu tố cấu tạo nên từ, có
thể chia từ chỉ màu tiếng Thái thành các loại:
- Từ chỉ màu sắc = danh từ+ danh từ (a)
- Từ chỉ màu sắc = tính từ+ danh từ (b)
- Từ chỉ màu sắc = tính từ + tính từ (c)
- Từ chỉ màu sắc = tính từ+ phụ từ (d)
- Từ chỉ màu sắc = tính từ + từ so sánh + danh từ (e)
Trường hợp (a)
Bảng 2.10. Từ chỉ màu có kết cấu danh từ + danh từ
STT

Từ chỉ màu

Nghĩa tương đương

trong tiếng

trong tiếng Việt

Ghi chú

Thái
1

Lãi: vằn, dọc, vân, dợn,
Lãi chẽn

Màu da báo

kẻ sọc,... Chẽn: con báo

2

Lãi xưa

Màu da hổ

Xưa: hổ, báo, beo,...

3

Lãi mẽo

Màu da mèo

Mẽo: mèo

4

Náy: một loại vải dệt từ
bông, lanh có màu như

5

Lãi náy

Màu nâu nhạt

màu gạch non

Lãi vai

Màu song mây

Vai: mây (cây mây)

Như vậy từ có kết cấu danh từ + danh từ là 5 từ. Trong tiếng Việt,
những từ ghép dạng này có khá nhiều như màu cánh sen, màu cánh chả, màu
nõn chuối, màu nước dưa...
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Trường hợp (b)
Trong loại này, một thành tố của từ là những từ chỉ màu khái quát, có
phạm vi biểu vật lớn như đăm, kheo, lương, cắm... Thành tố còn lại là một sự
vật, hiện tượng.
Bảng 2.11. Ví dụ về từ chỉ màu có kết cấu tính từ + danh từ
STT

Từ chỉ màu trong

Nghĩa tương đương trong tiếng

tiếng Thái

Việt

1

Đanh ten

Đỏ ong

2

Đanh lượt

Đỏ máu

3

Đanh ngạch pu

Đỏ gạch cua

4

Kheo khảu mảu

Xanh cốm

5

Kheo năng thuổi

Xanh da tre

6

Kheo tong chinh

Xanh lá dong

7

Cắm bó ték

Tím hoa mua

8

Cắm bó khưa

Tím hoa cà

Số từ chỉ màu dạng này là 42 từ, chiếm 22,83% trong tổng khối tư liệu,
chiếm 26,75 % trong số lượng từ cấu tạo bằng phương thức ghép hình vị. Số
từ trong tiếng Việt cũng tương tự như trường hợp này là xanh cẩm thạch, đỏ
đồng, xanh công nhân, đỏ bồ quân, đỏ huyết dụ, xanh bã đậu,...
Trường hợp (c)
Trong loại này, một thành tố của từ là những từ chỉ màu khái quát, có
phạm vi biểu vật lớn như đăm, kheo, lương, cắm... Thành tố còn lại là một
tính từ chỉ màu sắc hoặc chỉ mức độ, trạng thái, tính chất...
Bảng 2.12. Ví dụ về từ chỉ màu có kết cấu tính từ+ tính từ
STT Từ chỉ màu trong tiếng Thái
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Nghĩa tương đương trong

tiếng Việt
1. Đanh cắm

Đỏ thẫm, đỏ tía, đỏ thâm

2. Đanh phớn

Đỏ nhạt

3. Kheo đón

Xanh trắng

4. Kheo khửn

Xanh dần

5. Kheo ngữn

Xanh bạc

6. Đón lương

Trắng vàng

7. Đón khặn

Trắng xinh

8. Lón khao

Trắng trẻo

9. Cắm nao

Tím lạnh

10. Đanh mốn

Đỏ nâu

Số từ chỉ màu dạng này là 80 từ, chiếm 43,48% trong tổng khối tư liệu,
chiếm 50,95 % trong số lượng từ cấu tạo bằng phương thức ghép hình vị. Số
từ chỉ màu dạng này trong tiếng Việt chiếm tỉ lệ lớn, như các từ đỏ rực, đỏ
lòm, xanh biếc, vàng chói, tím hồng, đen bầm, ...
Trường hợp (d)
Trong loại này, một thành tố của từ là những từ chỉ màu khái quát, có
phạm vi biểu vật lớn như đăm, kheo, lương, cắm,....Thành tố còn lại là một
phụ từ.
Bảng 2.13. Từ chỉ màu có kết cấu tính từ+ phụ từ
Từ chỉ màu trong
STT

tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1

Đanh khửn

Đỏ đậm (khửn: lên, tăng)

2

Đăm pay

Đen đậm (pay: hơn)

3

Kheo khửn

Xanh đậm (khửn: lên, dần)

4

Đăm mết cở

Rất đỏ (mết cở: hết cỡ, cực kì, tận
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cùng)

Số từ chỉ màu dạng này khá ít, chỉ có 4 từ, chiếm 2,17% trong tổng
khối tư liệu, chiếm 2,54 % trong số lượng từ cấu tạo bằng phương thức ghép
hình vị. Trong tiếng Việt, từ có kết cấu dạng này không có, bởi trong tiếng
Việt, kết hợp kiểu này có thể xem như một cụm từ.
Trường hợp (e)
Trong loại này, một thành tố của từ là những từ chỉ màu khái quát, có
phạm vi biểu vật lớn như đỏ, đăm, kheo, lương, cắm,....Thành tố còn lại là
một từ so sánh và từ dùng để chỉ đối tượng được so sánh. Cả cụm từ được cấu
tạo tương tự như một thành ngữ so sánh.
Bảng 2.14. Từ chỉ màu có kết cấu tính từ+ từ so sánh
Từ chỉ màu trong
STT

tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1

Đón cờ phon

Trắng như vôi

2

Đăm cờ tô ca

Đen như quạ

3

Đón pék nặm

Trắng như nước

Cách kết hợp này chỉ có 3 trường hợp, chiếm 1,08% trong tổng khối tư
liệu, chiếm 1,27 % trong số lượng từ cấu tạo bằng phương thức ghép hình vị.
Trong tiếng Thái, chúng có cấu tạo như một ngữ cố định thường dùng trong
lời nói.
Nhận xét:
Theo Nguyễn Khánh Hà [20; 71-72], từ chỉ màu trong tiếng Việt có thể
được phân thành 2 nhóm lớn là từ đơn và từ ghép. Trong nhóm từ ghép, căn
cứ vào kiểu quan hệ giữa các thành tố và đặc điểm của các thành tố (rõ nghĩa
hay không rõ nghĩa, phẩm chất từ loại là gì) có thể chia từ ghép chỉ màu trong
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tiếng Việt theo sơ đồ sau:
Từ

ghép

chỉ

màu

Các thành tố đều

Thành tố chỉ màu

chỉ màu

+ thành tố không
chỉ màu

Từ láy âm

Từ ghép hợp

Thành tố phụ

Thành tố phụ

nghĩa

rõ nghĩa

không rõ nghĩa

Từ có quan hệ

Thành tố phụ

đẳng lập

là danh từ

Từ có quan hệ

Thành tố phụ

chính phụ

là thuật từ

Như vậy, không xét các từ đơn, nếu so sánh sơ đồ phân loại các từ ghép
chỉ màu trong tiếng Việt với kết quả miêu tả các từ ghép chỉ màu trong tiếng
Thái, chúng tôi thấy rằng, về cơ bản, cấu tạo từ chỉ màu trong tiếng Thái và từ
chỉ màu trong tiếng Việt khá giống nhau. Điều đó có thể là do tiếng Thái và
tiếng Việt là hai ngôn ngữ có cùng loại hình nên về mặt hình thái từ có nhiều
điểm tương đồng. Tuy nhiên, khi xét cấu tạo từ ghép chỉ màu trong tiếng
Thái, chúng tôi nhận thấy có hai kiểu cấu tạo từ mà tiếng Việt không sử dụng,
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đó là kiểu có hai cách cấu tạo từ bằng cách kết hợp tính từ + phụ từ.
2.3. Đặc điểm ngữ nghĩa
2.3.1. Từ chỉ màu cơ bản
Khi xem xét phạm vi ý nghĩa của từ đơn chỉ màu trong tiếng Thái,
chúng tôi nhận thấy, có thể chia loại này thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là
các từ có phạm vi biểu vật rộng lớn, được sử dụng cho một số lượng đa dạng
các sự vật, hiện tượng như đanh, đón, đăm, kheo, lương, đao, cắm, mốn, mún,
mốc. Liên hệ với tiếng Việt, tiếng Việt cũng có một số lượng các từ đơn hình
vị, có phạm vi biểu vật rộng, mang ý nghĩa khái quát như xanh, đỏ, tím, vàng,
trắng, đen, nâu, hồng, xám. Nguyễn Khánh Hà (2010) đã áp dụng lý thuyết về
các đơn vị từ vựng chỉ màu cơ bản của Berlin và Kay và kết quả nghiên cứu
thực nghiệm của Jameson - Alvarado để phân loại từ chỉ màu trong tiếng Việt
thành 3 lớp từ ngữ chỉ màu chính là 1/ Lớp ngữ chỉ màu cơ bản; 2/ Lớp từ
ngữ chỉ màu phái sinh từ lớp từ ngữ chỉ màu cơ bản (còn gọi là lớp từ ngữ chỉ
màu thứ cấp); 3/ Lớp từ ngữ chỉ màu cụ thể. Theo đó, các từ xanh, đỏ, tím,
vàng, trắng, đen, nâu, hồng, xám có thể được coi là từ chỉ màu trong tiếng
Việt. Theo cách phân loại như vậy, trong các từ chỉ màu trong tiếng Thái,
cũng có những từ đơn hình vị, có phạm vi biểu vật rộng, mang ý nghĩa khái
quát.
Bảng 2.15. Từ đơn hình vị có nghĩa khái quát tổng hợp
Từ chỉ màu trong
STT

tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1

Đanh

Đỏ

2

Kheo

Xanh

3

Lương

Vàng

4

Đăm

Đen, ô, mực

5

Đón,

Trắng
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6

khao

Trắng

7

Đao

Hồng

8

Cắm

Tím

9

Pế

Tím

10

Pía

Tím

11

Mún

Xám, mốc

12

Mõn

Mốc

13

Mốn

Nâu

Có thể nhận thấy 13 từ trên, chiếm 7,06 % tổng khối tư liệu. Đây là các
từ có phạm vi biểu vật rộng lớn, được sử dụng cho một số lượng đa dạng các
sự vật, hiện tượng. Đặc biệt, chúng có khả năng sản sinh ra các từ thứ cấp (từ
phái sinh) với phạm vi biểu vật hẹp hơn. Có thể thấy, các từ cơ bản chỉ màu
sắc nói trên đã đáp ứng đủ tiêu chí là từ đơn hình vị, có phạm vi biểu vật rộng,
mang ý nghĩa khái quát. Như vậy, những từ này có thể được xem xét là các từ
chỉ màu cơ bản trong tiếng Thái.
Nhóm thứ hai gồm các từ đơn có phạm vi biểu vật hẹp hơn, nghĩa bị
bao hàm như mốn (xanh da trời) – phạm vi biểu vật bị bao hàm bởi từ kheo
(xanh); hịm (màu lòng đào) – phạm vi biểu vật bị bao hàm bởi từ đanh (đỏ);
hẻm (màu vàng vàng) – phạm vi biểu vật bị bao hàm bởi từ lương (vàng,.... Ở
nhóm thứ hai, còn có cả những từ chỉ sự vật cụ thể như đin (đất), ngơn (bạc)
cũng để chỉ màu. Điều này ở tiếng Việt, có một số lượng từ như những màu
bạc, vôi, thiếc, kem, sữa, cam,.... Khi cùng biểu thị một phạm vi màu, tiếng
Thái cũng có nhiều hình vị khác nhau. Ví dụ như cùng biểu thị màu tím, tiếng
Thái có các hình vị như cắm, pế, pía; màu xám có mún, đẻ,...Điều này ta cũng
gặp trong tiếng Việt như với trường hợp các từ chỉ màu đơn hình vị có nguồn
gốc từ từ Hán – Việt như lục (xanh lá cây), lam (xanh nước biển), bạch
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(trắng),...
Bên cạnh đó, có những từ đơn chỉ màu sắc chỉ có tác dụng để phân loại
màu, nói một cách khác, nghĩa của các từ này vẫn bị bao hàm trong các từ
được coi là từ chỉ màu sắc cơ bản.
Bảng 2.16. Ví dụ về các từ chỉ màu có nghĩa phân loại/bao hàm.
Từ chỉ màu trong
STT

tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1.

Mốn

Xanh da trời, xanh lơ, xanh nhạt, mốc

2.

Khưởng

Ố, vàng khè

3.

Khao

Bạc, trắng

4.

Ngơn

Bạc

5.

Hók

Bạc (đầu, tóc)

6.

Hịm

Lòng đào

7.

Máy

Hồng (má hồng), ửng

8.

Hẻm

Màu vàng vàng

9.

Đin

(nâu) đất

10.

Mõn

Mốc

11.

Lỏn

Phai

12.

Xảu

Bợt, phai, lợt
Đen, xám, thâm, ngăm ngăm đen, xám

13.

Đẻ

ngoét

14.

Đản

Sạm

Số từ loại này là 14 từ, chiếm 8 % tổng khối tư liệu. Các từ này đều
mang tính phân nghĩa, phạm vi biểu vật của nó đều bị bao hàm bởi phạm vi
biểu vật của những từ có nghĩa khái quát tổng hợp. Ví dụ như pế (xanh
dương) có phạm vi biểu vật bị bao hàm bởi phạm vi của từ kheo (xanh);
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khưởng (vàng khè) có phạm vi biểu vật bị bao hàm bởi từ lương (vàng).
Chúng tôi cho rằng những đơn vị như trên tuy có cấu tạo là đơn hình vị nhưng
không phải là từ chỉ màu cơ bản, xét về mặt ngữ nghĩa, chúng có thể được coi
là các từ chỉ màu phụ.
2.3.2. Từ chỉ màu phái sinh
Lớp từ chỉ màu phái sinh và từ chỉ màu phụ là lớp từ có số lượng nhiều
hơn từ chỉ màu cơ bản, thậm chí có thể nói là lớp từ chủ yếu với đặc điểm ngữ
nghĩa chính là khu biệt các sắc thái khác nhau của từ chỉ màu cơ bản. Như
vừa trình bày ở trên, lớp từ lớp từ chỉ màu phụ có thể là các từ đơn hình vị (15
từ). Số còn lại là các từ chỉ màu phái sinh được tạo thành bởi phương thức
ghép, giữa các thành tố tạo nên từ tồn tại hai kiểu quan hệ chính là quan hệ
đẳng lập và quan hệ chính phụ. Xét đặc điểm ngữ nghĩa của các thành tố này,
có thể chia chúng thành hai tiểu nhóm là 1/ Từ chỉ màu sắc mà các thành tố
cấu tạo đều biểu thị màu sắc và 2/ Từ chỉ màu sắc có một thành tố biểu thị
màu sắc, thành tố còn lại không biểu thị màu sắc.
2.3.2.1. Từ chỉ màu sắc mà các thành tố cấu tạo đều biểu thị màu sắc
Nhóm từ ngữ này có đặc điểm chung là kết cấu gồm hai thành tố chỉ
màu, một màu chính và một màu phụ. Màu chính luôn luôn đứng trước. Điều
này cũng tương tự như trong tiếng Việt. Như vậy hai từ kheo đăm (xanh đen)
và đăm kheo (đen xanh) là khác nhau. Kheo đăm là xanh có pha đen, còn đăm
kheo là đen có pha xanh. Khi biểu thị màu, chúng đều biểu thị sự pha trộn
màu. Màu phụ vốn là những màu ở tổ hợp khác, nó lại là màu chính như
đanh, đăm, cắm,...nhưng khi đi vào những tổ hợp màu trên, màu phụ có chức
năng tạo nên sắc thái màu riêng cho màu chính. Xét về hướng kết hợp giữa
các màu, chúng tôi nhận thấy cũng có sự kết hợp giữa các màu cùng nhóm
màu nóng hoặc cùng nhóm màu lạnh, hoặc kết hợp giữa nóng và lạnh như
tiếng Việt. Ví dụ cùng màu nóng là các từ như đanh đao (đỏ hồng), đanh mốn
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(đỏ nâu); cùng màu lạnh như khao lao (trắng hồng); kết hợp giữa màu nóng
với màu lạnh như đanh cắm (đỏ tía, đỏ tím), cắm đao (tím hồng),...Những sự
kết hợp này, tiếng Việt rất phong phú như đỏ vàng, đen xám, đen xanh, xám
đen, nâu đen, nâu xám, xám trắng,... Nhóm từ ngữ tiếng Thái mang nét nghĩa
này là 29 từ, chiếm 15,76% tổng khối tư liệu, 18,47% từ cấu tạo bằng phương
thức ghép hình vị.
2.3.2.2. Từ chỉ màu sắc có một thành tố biểu thị màu sắc, thành tố còn
lại không biểu thị màu sắc.
Trong nhóm từ này, ngoài một thành tố biểu thị màu sắc cơ bản, thành
tố còn lại có thể là:
- Thành tố chỉ thực vật (a)
- Thành tố chỉ động vật (b)
- Thành tố chỉ sự vật, thiên nhiên (c)
- Thành tố chỉ trạng thái, sắc thái, tính chất (d)
Trường hợp (a)
Bảng 2.17. Từ chỉ màu có một thành tố chỉ thực vật
Từ chỉ màu trong
STT

tiếng Thái

Nghĩa tương đương trong tiếng Việt

1

Đanh mák mặn súc

Đỏ quả mận chín

2

Đanh mák tanh khẩu Đỏ gấc

3

Đanh cam nọi

Đỏ cam nhạt

4

Đanh hát

Đỏ trầu (bã)

5

Đanh ca rot

Đỏ cà rốt

6

Kheo bâư mạy

Xanh lá cây

7

Kheo tong

Xanh lá cây, xanh lá chuối

8

Kheo cấy

Xanh rêu

10

Kheo bâu ón

Xanh lá non
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11

Kheo co cuổi

Xanh lá chuối (cây chuối)

12

Kheo cả ón

Xanh mạ non

13

Kheo nhả héo

Xanh cỏ héo

14

Kheo năng thuổi

Xanh da tre

15

Kheo bâư cả

Xanh lá mạ

16

Kheo dãy cuổi

Xanh nõn chuối

17

Kheo bâư

Xanh lá

18

Kheo bâư cuổi

xanh lá chuối

19

Kheo tong chinh

Xanh lá dong

20

Lương năng chom

Vàng da chanh

21

Lương hẳn

Vàng nghệ

22

Lãi vai

Màu song mây

23

Cắm bó khưa

Tím hoa cà

24

Cắm bó ték

Tím hoa mua

25

Cắm bók

Tím hoa

26

Đăm nĩn

Đen chàm sẫm

Nhóm từ ngữ chỉ màu gắn với thực vật là 27 từ, chiếm 14,67% tổng
khối tư liệu, 17,19% số từ cấu tạo bằng phương thức ghép hình vị. Hình thức
cấu tạo của nhóm từ ngữ này chủ yếu là ghép chính phụ. Thành tố chính đứng
trước, biểu thị màu có phạm vi biểu rộng, khái quát. Thành tố phụ phân nghĩa,
tạo ra những phạm vi biểu thị màu cụ thể hơn, nhỏ hơn bị bao hàm bởi phạm
vi biểu vật của thành tố chính. Có thể nhận thấy, nhóm này trong tiếng Việt
đều có từ tương đương. Tuy nhiên, tiếng Việt có rất nhiều từ chỉ màu gắn với
thực vật nhưng trong các phiếu khảo sát tiếng Thái chúng tôi không thấy xuất
hiện từ tương đương, như màu hoa lý, màu lá bàng, màu lá chè, màu liễu,
màu hoa anh thảo, đỏ bồ quân, đỏ huyết dụ,...
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Trường hợp (b)
Bảng 2.18. Từ chỉ màu có một thành tố chỉ động vật
Từ chỉ màu trong tiếng

Nghĩa tương đương trong tiếng

Thái

Việt

STT
1

Đanh ngạch pu

Đỏ gạch cua

2

Đanh ten

Đỏ ong

3

Đanh năng ngộ

Đỏ da bò

4

Đanh pí một

Đỏ cánh kiến

5

Đanh tiết bẻ

Đỏ tiết dê

6

Kheo pik chả

Xanh cánh chả

7

Kheo co pết

Xanh cổ vịt

8

Ngũ kheo

Màu rắn lục

9

Kheo nộc dũng

Xanh chim công

10

Đanh lượt

Đỏ máu

11

Kheo pĩ

Xanh mỡ

12

Đăm cờ tô ca

Đen như quạ

Nhóm từ ngữ chỉ màu gắn với động vật là 11 từ, chiếm 5,97% tổng
khối tư liệu, 7% số từ cấu tạo bằng phương thức ghép hình vị. Tương tự như
các từ ngữ chỉ màu gắn với thực vật, các từ chỉ màu được cấu tạo bằng
phương thức ghép hình vị gắn với động vật cũng có phương thức kết hợp chủ
yếu là ghép chính phụ. Nhóm này trong tiếng Việt đều có một số từ chỉ màu
sắc phụ có chứa một thành tố chỉ động vật, chỉ khác là có những thành tố chỉ
động vật cũng có trong tiếng Việt nhưng cũng có những thành tố không xuất
hiện trong tiếng Thái khi chúng tôi khảo sát như màu máu rồng, xanh trứng
sáo,...
Trường hợp (c)
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Bảng 2.19. Từ chỉ màu có một thành tố chỉ sự vật, thiên nhiên
Nghĩa tương đương trong
STT

Từ chỉ màu trong tiếng Thái

tiếng Việt

1

Đanh đin

Đỏ đất

2

Mốn tọng phạ

Xanh da trời

3

Kheo tọng phạ

Xanh da trời

4

Kheo phạ

Xanh trời (da trời)

5

Đanh phấy

Đỏ lửa

6

Khiêu nặm

Xanh nước

7

Kheo khảu mảu

Xanh cốm

8

Kheo pía

Xanh da trời

9

Xe hế

Trong xanh (trời)

10

Lương phưởng

Vàng rơm

11

Lương khẩu mẩu

Vàng cốm

12

Xáng xa

Hồng (mái nhà), màu ngói

13

Xin cuỗn

Hồng quần

14

Cắm pằng

Tím, tím than

15

Đăm hỏm

Tím (màu chàm)

Các từ thuộc nhóm này là 9 từ, chiếm 4,89 % tổng khối tư liệu, 5,7 %
trong số từ có cấu tạo bằng phương thức ghép hình vị. Cấu trúc chủ yếu là
ghép chính phụ. Các sự vật tự nhiên là đất, trời, nước, rơm, cốm, chàm,
ngói,...đều gần gũi trong đời sống. Trong tiếng Việt, ngoài những từ tương
đương với tiếng Thái trong bảng trên, còn có một số từ chỉ màu gắn với các
sự vật tự nhiên khác của tiếng Việt không thấy xuất hiện trong phiếu khảo sát
như đỏ nhung, đỏ son, đỏ cờ, xanh công nhân, màu da bát, màu khói, xanh
ngọc bích,...
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Trường hợp (d)
Bảng 2.20. Từ chỉ màu có một thành tố chỉ trạng thái, mức độ
Từ chỉ màu trong tiếng

Nghĩa tương đương trong

Thái

tiếng Việt

STT
1

Hẳm hượk

Đỏ chín (quả)

2

Đanh phớn

Đỏ nhạt

3

Đanh mết cở

Đỏ hết cỡ

4

Đanh đưm

Đỏ sậm

5

Đanh li

Đỏ chót

6

Đanh hừa

Đỏ cam, đỏ rực, đỏ rộ

7

Đanh mựn

Đỏ nhạt

8

Đanh mẩu

Đỏ nhạt

9

Đanh ón

Hơi đỏ

10

Đanh lưởn

Đỏ óng, đỏ bóng

11

Đanh phăng phăng

Đỏ phừng phừng

12

Đanh mảy

Đỏ cháy

13

Đanh khửn

Đỏ lên

14

Đanh xét

Đỏ hoe (vải)

15

Đanh pĩnh

Đỏ ối

16

Đanh chít chít

Đỏ chót, đỏ chon chót, đỏ ngòm

17

Đanh on

Đỏ tươi, đỏ phớt

18

Kheo nọi

Xanh nhạt

19

Kheo lai

Xanh đậm

20

Kheo khửn

Xanh dần

21

Kheo lưởn

Xanh bóng

22

Kheo bế

Xanh biếc
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23

Kheo xĩu

Xanh rì

24

Kheo mún

Xanh thẫm

25

Kheo nũa

Xanh đậm

26

Lương lưởn

Vàng chói

27

Lương khưởng

Vàng sẫm

28

Lương ón

Vàng nhạt

29

Lương chưởi chưởi

Vàng gắt, rất vàng

30

Lương chằng

Vàng nhạt

31

Lak lương

Vàng võ (úa)

32

Lương xăng

Vàng ối

33

Lương xét

Vàng ửng

34

Đăm pỉ pỉ

Đen sì, đen trùi trũi

35

Đăm cư tư/ cư lừ

Đen sạm

36

Đăm lưởn

Đen bóng

37

Đăm mựt

Đen tối

38

Đăm kheo

Đen xanh

39

Đăm mảy

Đen cháy

40

Đăm lai

Đen hơn

41

Đăm mẵn

Đen bóng, đen láy

42

Đăm cưa

Đen giòn, da bánh mật

43

Đăm kiểng

Mai mái (da mai mái)

44

Đăm chích

Đen sịt

45

Mựt đăm

Tối đen, mờ mịt, tối om, tối mù

46

Đăm xanh

Đen nhánh

47

Mẵn ĩa

Đen láy, đen mượt

48

Đón pốp pốp

Trắng tinh, rất trắng
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49

Đón khặn

Trắng xinh

50

Đón khao

Trắng trẻo

51

Đón chắk

Trắng tinh
Trắng ngần, trắng trẻo, trắng

52

Đón xaư

tinh

53

Khao phống

Trắng nõn

54

Khao xak

Trắng xóa

Số lượng các từ có nét nghĩa này là 54 từ, chiếm 28,8 % tổng khối tư
liệu; 33,75% số lượng từ cấu tạo bằng phương thức ghép hình vị. Chúng tôi
nhận thấy, những từ gắn với thành tố đánh giá về mức độ đậm như đanh chít
chít (đỏ chót), đanh hừa (đỏ rực), khao phống (trắng nõn), đăm chích (đen
sịt), lương xăng (vàng ối), kheo đăm (xanh đậm); mức độ nhạt như lương
chằng (vàng nhạt), kheo nọi (xanh nhạt), đanh ón (hơi đỏ),....
Trong tiếng Việt, các từ chỉ màu phái sinh cũng có thể là có cấu tạo
tương tự và nghĩa của các các thành tố phụ cũng có thể chỉ các sự vật, hiện
tượng cụ thể (thực vật, động vật...) như trong tiếng Thái. Tuy nhiên, chúng tôi
nhận thấy rằng, trong tiếng Việt, quan hệ giữa thành tố chính biểu thị màu cơ
bản và thành tố phụ chỉ tên gọi sự vật là tương đối lỏng lẻo. Theo đó, trong
tiếng Việt, các từ này có khả năng chuyển đổi về nghĩa, theo đó, thành tố chỉ
màu cơ bản có thể lược bỏ, bản thân danh từ còn lại có thể trở thành đơn vị
chỉ màu đặc trưng. Tuy vậy, theo Nguyễn Khánh Hà (2010), hiện tượng
không phải diễn ra một cách đồng đều ở tất cả các trường hợp. Trong tiếng
Thái, trong phạm vi nguồn tư liệu mà chúng tôi khảo sát lại không có hiện
tượng này.
Bên cạnh đó, trong phân loại của Nguyễn Khánh Hà, trong từ chỉ màu
tiếng Việt, có một loại thành tố phụ không chỉ màu được gọi là thuật từ. Thuật
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từ bao gồm cả các từ đơn và từ láy song tiết và nghĩa của các thuật từ rất đa
dạng và có thể phân ra thành nhiều loại: thành tố có nghĩa chỉ độ mức độ sáng
tối – đậm nhạt, thành tố biểu thị kết cấu sự vật và khả năng phản chiếu ánh
sáng, thành tố có nghĩa biểu thị trạng thái sự vật, thành tố có nghĩa chỉ trạng
thái của con người, thành tố có nghĩa chỉ đặc trưng màu nhất định… Trong
nguồn tư liệu mà chúng tôi khảo sát được, các thành tố phụ không có được sự
đa dạng như vậy. Như đã nói ở trên, điều này cũng có thể một phần là do quá
trình phạm vi khảo sát tư liệu của đề tài này còn hẹp. Tuy nhiên, nếu so sánh
với tương quan một vạn từ tiếng Thái trong từ điển Thái - Việt của Hoàng
Trần Nghịch và Tòng Kim Ân, chúng tôi cũng nhận thấy rằng tỉ lệ từ chỉ màu
sắc trong tiếng Thái cũng không có nhiều và các thành tố phụ chỉ màu trong
tiếng Thái cũng không phong phú như trong tiếng Việt.
2.4. Tiểu kết
Qua việc tiến hành khảo sát, thống kê về đặc điểm cấu trúc và đặc điểm
ngữ nghĩa của từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái, chúng tôi có nhận xét sau:
Số lượng từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái mà chúng tôi khảo sát được là
184 từ. Có thể thấy, số lượng từ chỉ màu trong một ngôn ngữ như vậy là khá
phong phú. Xét về số lượng hình vị tạo nên từ, chúng tôi nhận thấy có hai
nhóm. Nhóm thứ nhất là những từ có cấu tạo bằng một hình vị, bao gồm 27
từ. Nhóm từ này bao gồm những từ chỉ màu có phạm vi biểu vật rộng, chỉ loại
lớn (như đanh, đón, kheo, lương, cắm, đao,...) và những từ có phạm vi biểu
vật hẹp hơn, bị bao hàm bởi phạm vi biểu vật rộng (mốn, hẻm). Nhóm từ này
chiếm một tỉ lệ không nhỏ (15%) trong từ chỉ màu tiếng Thái. Nhóm thứ hai
là những từ có cấu tạo bằng phương thức ghép hình vị, bao gồm 152 từ,
chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng khối tư liệu (82%). Chúng tôi đưa ra 2 tiêu chí
để xem xét cấu trúc của nhóm này. Thứ nhất, xét về từ loại cấu tạo nên từ, có
thể chia thành các nhóm từ: kết cấu danh từ + danh từ (2,71%), kết cấu tính từ
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+ danh từ (22,83%), kết cấu tính từ + tính từ (43,48%), kết cấu tính từ + phụ
từ (2,17%), kết cấu tính từ+ từ so sánh (1,08%). Thứ hai, xét về phương thức
kết hợp, phương thức láy chiếm 2,71%, phương thức ghép chiếm 79,89%,
phương thức cấu tạo như ngữ cố định (2,7%). Nhóm thứ ba là phương thức
láy (3%).
Chúng tôi đã phân loại cấu trúc của các từ đa hình vị được cấu tạo bằng
phương thức ghép, bao gồm ghép đẳng lập hợp nghĩa (1,9%), ghép chính phụ
(78,26 %). Như vậy, ghép chính phụ là phương thức cấu tạo chủ yếu của từ
chỉ màu đa hình vị tiếng Thái. Các từ này có số lượng hình vị tạo nên thành tố
phụ là đơn hình vị (52,17 %), đa hình vị (3,8%), láy hình vị (2,72%). Xét về
nghĩa, các thành tố phụ rõ nghĩa (62,5%), thành tố phụ không rõ nghĩa
(7,6%).
Khảo sát về mặt ngữ nghĩa, chúng tôi thấy trong các từ đơn hình vị, có
các nhóm từ mang nghĩa khái quát, tổng hợp (7,06 %), nghĩa phân loại (8,1
%). Trong các từ đa hình vị, các từ chỉ màu gắn với thành tố chỉ màu sắc là
15,76%; các thành tố chỉ thực vật là 14,67%; thành tố chỉ động vật 5,97%;
thành tố đánh giá về mức độ, trạng thái 28,8 %; thành tố gắn với sự vật tự
nhiên 5,7 %.
Qua phân tích đặc điểm cấu trúc, đặc điểm ngữ nghĩa của các từ chỉ
màu tiếng Thái, chúng tôi nhận thấy từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái có phần
lớn đặc điểm tương tự như cấu trúc, ngữ nghĩa của từ chỉ màu trong tiếng
Việt. Điều này chứng tỏ trình độ phát triển của từ chỉ màu trong tiếng Thái
nói riêng, từ vựng tiếng Thái nói chung. Từ chỉ màu trong tiếng Thái vùng Lai
Châu phát triển khá phong phú, đủ sức diễn tả những biểu hiện cụ thể của sự
vật, hiện tượng.
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CHƯƠNG 3
ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ - TƯ DUY PHẢN ÁNH THÔNG QUA
CÁC TỪ CHỈ MÀU SẮC TRONG TIẾNG THÁI VÙNG LAI CHÂU
(CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT)
3.1. Dẫn nhập
Màu sắc và từ chỉ màu sắc trong các ngôn ngữ từ lâu là một chủ đề mà
các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới quan tâm, từ
các nhà nghiên cứu khoa học tự nhiên cho đến các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh
vực khoa học xã hội và nhân văn: về văn hoá dân gian, nghệ thuật dân gian,
kiến trúc dân gian, tâm lý học, ngôn ngữ học... Có thể nói màu sắc là yếu tố
tinh thần đặc sắc của xã hội loài người. Theo Nguyễn Khánh Hà (2005), màu
sắc được coi là một trong những dạng thức văn hoá đầu tiên được ghi lại và
ký hiệu hoá thông qua ngôn ngữ. Chẳng hạn, ở phương Tây, màu đen là màu
của chết chóc trong khi đó ở phương Đông, màu trắng lại được coi là màu của
tang tóc. Các cô dâu ở phương Tây mặc quần áo màu trắng trong ngày cưới,
trong khi đó, ở Trung Quốc, màu đỏ lại được coi là màu may mắn, dùng để
biểu thị cho các việc hỷ sự. Màu sắc gắn liền với lịch sử, văn hoá của một dân
tộc và do đó từ chỉ màu sắc cũng có thể phản ánh các đặc điểm văn hoá - xã
hội của một tộc người. Không những vậy, từ chỉ màu sắc còn có thể phản ánh
về đặc điểm tri nhận, cách thức phạm trù hoá thế giới khách quan, phương
thức tư duy của mỗi một cộng đồng. Bởi vì trong mỗi ngôn ngữ khác nhau,
người ta áp dụng các hình thức khác nhau để vạch ra ranh giới từ chỉ màu sắc
hay nói một cách khác là mỗi dân tộc lại có cách phạm trù hoá màu sắc khác
nhau dẫn đến sự khác nhau về các màu và số lượng của nhóm từ ngữ này.
Trong khi trong tiếng Anh có hai từ cơ bản khác nhau là green và blue thì
trong nhiều ngôn ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Iran, Hy Lạp,
Phần Lan và cả tiếng Việt cũng không có từ cơ bản để chỉ hai màu blue và
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green mà có thể có 1 từ chung để chỉ cả hai màu này hoặc có những đơn vị
trung gian để bù đắp cho khoảng trống từ vựng của blue hoặc green. Điều này
không phải là do họ không nhận thức được sự khác nhau giữa hai màu này mà
do đã có phạm trù hoá thế giới màu sắc theo các cách khác nhau và hệ quả là
danh sách từ chỉ màu cơ bản cũng như phái sinh của các ngôn ngữ là không
giống nhau. Bởi vậy, nghiên cứu các từ chỉ màu sắc có thể góp phần làm rõ
các đặc điểm văn hoá - tư duy của mỗi một cộng đồng ngôn ngữ.
3.2. Về trình tự xuất hiện màu cơ bản
Nói đến từ chỉ màu cơ bản, người ta thường đề cập đến giả thuyết của
Berlin và Kay về phổ niệm từ chỉ màu sắc. Theo giả thuyết này, có một phổ
niệm nền tảng giữa các hệ thống tên gọi màu của các ngôn ngữ. Cụ thể là, các
hệ thống ngôn ngữ đều có những từ được gọi là từ chỉ màu cơ bản. Các từ cơ
bản chỉ màu sắc phải mang những đặc điểm sau đây trước hết phải là những
từ đơn hình vị (1). Thứ hai, xét về đặc điểm ngữ nghĩa, từ chỉ màu cơ bản có
thể dùng để gọi tên màu sắc cho một phạm vi lớn các vật thể khác nhau (2).
Ví dụ từ “mận chín” trong tiếng Việt không được coi là từ chỉ màu sắc cơ bản
bởi phạm vi sử dụng của chúng bị giới hạn trong một lớp đối tượng hạn hẹp,
cụ thể ở đây là các vật thể có màu giống vỏ của quả mận khi chín, ngoài phạm
vi đó ra, chúng không được áp dụng để gọi tên các sự vật có sắc đỏ khác.
Trong khí đó, “đỏ” được coi là từ cơ bản chỉ màu sắc bởi phạm vi sử dụng
của từ này rất rộng, nó có thể được sử dụng để chỉ ra tính chất của tất cả các
sự vật có sắc đỏ. Ý nghĩa của từ không bị bao hàm trong bất kì các từ chỉ màu
sắc nào khác (3). Ví dụ từ “xanh da trời” không được coi là từ chỉ màu sắc cơ
bản trong tiếng Việt bởi nghĩa của từ này bị bao hàm trong lớp nghĩa lớn hơn
của từ “xanh”. Như đã miêu tả trong chương 2, có 13 từ đơn hình vị, có phạm
vi biểu vật rộng lớn, được sử dụng cho một số lượng đa dạng các sự vật, hiện
tượng và chúng cũng có khả năng sản sinh ra các từ thứ cấp (từ phái sinh) với
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phạm vi biểu vật hẹp hơn. Tuy nhiên, xét lần lượt 13 từ đấy, chúng tôi thấy
rằng trường hợp của pế, pía, mún, mõn, mốn không đạt tiêu chuẩn thứ ba. Bởi
vì quá trình khảo sát của chúng tôi cho thấy, cắm có thể bao hàm cả màu tím,
màu nâu...; mốn có thể bao hàm có màu nâu, màu xám, màu xanh lơ... Như
vậy, cần xét đến cả tiêu chí thứ tư là, về mặt tâm lí, từ phải có tính nối bật đối
với cộng đồng người bản ngữ. Điều này có nghĩa là các từ chỉ màu sắc cơ bản
xuất hiện đồng thời trong ngôn ngữ cá nhân của của tất cả người bản ngữ.
Cũng bởi vậy mà chúng có khuynh hướng xuất hiện sớm trong danh sách từ
chỉ màu sắc mà người bản ngữ đưa ra. Ví dụ, từ “đỏ yên chi” không phải là
một từ cơ bản chỉ màu sắc trong tiếng Việt bởi nó không xuất hiện đồng thời
trong ngôn ngữ cá nhân của tất cả thành viên thuộc cộng đồng ngôn ngữ này.
Để kiểm chứng được điều này này, chúng tôi đã làm theo cách mà
Berlin và Kay đã tiến hành đối với các ngôn ngữ khác. Chúng tôi đã tiến hành
thu thập tư liệu về từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái dựa vào bảng màu Munsell.

Các cộng tác viên bản ngữ được yêu cầu vạch ra ranh giới của từng từ
chỉ màu sắc trong tiếng Thái trên bảng màu Munsell, đồng thời nhận diện các
ô màu điển hình của mỗi phạm vi được khoanh vùng đó. Yêu cầu này được
tiến hành với mục đích cung cấp những dữ liệu ban đầu về từ chỉ màu sắc cơ
bản trong ngôn ngữ đang xét. Về đặc điểm mức độ nổi bật đối với người bản
ngữ, những từ có tuần suất xuất hiện lớn và thường xuất hiện sớm trong danh
sách từ chỉ màu sắc do các cộng tác viên bản ngữ cung cấp, thì chúng thuộc
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nhóm các từ chỉ màu sắc cơ bản, và ngược lại.
Tính tỉ lệ số lần xuất hiện của từ X:

Tiêu chí để đánh giá mức độ phổ biến của từ thông qua tỉ lệ xuất hiện là :
90% x

100%: mức độ phổ biến rất cao,

70% x

90%: mức độ phổ biến cao,

40% x < 70%: mức độ phổ biến trung bình,
10% x <40%: mức độ phổ biến thấp,
<10%: mức độ phổ biến rất thấp.
Kết quả từ các phiếu điều tra cho thấy, các từ chỉ màu sắc đây có được sử
dụng nhiều nhất để nhận diện các màu trên bảng màu Munsell.
Bảng 3.1. Các từ chỉ màu xuất hiện nhiều nhất
Từ chỉ màu trong

Nghĩa tương đương

tiếng Thái

trong tiếng Việt

STT

Tần số

Mức độ

1

Đanh / lanh/ đeng

Đỏ

199/199 Rất cao

2

Đăm / lăm

Đen

199/199 Rất cao

3

Kheo/ khiêu

Xanh

199/199 Rất cao

4

Đao / lao

Hồng

199/199 Rất cao

5

Đón / lón

Trắng

199/199 Rất cao

6

Lương/ lơng

Vàng

199/199 Rất cao

7

Mốn

Nâu / xám

198/199 Rất cao

8

Cắm

Tím

76/199

Thấp

Những từ đơn hình vị còn lại mà chúng tôi thu thập được có tần số xuất
hiện rất thấp, như pế (4 lần), pía (2 lần)... Trường hợp từ cắm có tỉ lệ xuất
hiện cao hơn pé, pía ... nhưng vẫn chưa đảm bảo được mức độ phổ biến theo
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tiêu chuẩn. Do vậy, có thể loại pế, pía ra khỏi danh sách từ cơ bản trong tiếng
Thái.
Tuy nhiên, do chúng tôi chỉ mới bước đầu điều tra với số lượng cộng
tác viên hạn chế và phạm vi điều tra vẫn hẹp cho nên đối với trường hợp mốn
và cắm thì cần phải được xem xét thận trọng hơn trong các nghiên cứu tiếp
theo. Bởi vì, cắm tuy có tỉ lệ cao hơn pế, pía nhưng vấn ở mức tỉ lệ xuất hiện
thấp, còn mốn là trường hợp đặc biệt vì tuy tỉ lệ xuất hiện rất cao nhưng mún
lại được nhận diện không giống nhau trên bảng màu Munsell. Tuy nhiên, khả
năng này vẫn có thể xảy ra khi một từ có thể được dùng để bao hàm cả hai
phạm trù màu cơ bản. Sau khi giả thuyết của Berlin và Kay ra đời vào năm
1969, hàng loạt các nghiên cứu đã được tiến hành để chứng minh tính đúng
đắn về sự tồn tại của một phổ niệm mà tại đó, các từ chỉ màu sắc cơ bản trong
mọi ngôn ngữ đều phải xuất hiện theo một trình tự nhất định. Tuy nhiên, giả
thuyết này của Berlin và Kay đã được cải tiến bởi các nhà nghiên cứu thuộc
Viện Ngôn ngữ học mùa hè (Summer Institute of Linguistics) với công trình
“World Color Survey” được công bố vào năm 1976. Các nhà nghiên cứu đã
thu thập tư liệu về các từ chỉ màu sắc thông qua bảng hỏi Munsell từ 110
ngôn ngữ (bao gồm các ngôn ngữ không có văn tự và ngôn ngữ của nhóm
người thiếu số) thuộc 45 họ ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Việc mở rộng
phạm vi nghiên cứu đã tạo ra những sự thay đổi trong giả thuyết của Berlin và
Kay về phổ niệm từ chỉ màu sắc. Cụ thể là, đối với những ngôn ngữ không có
văn tự và ngôn ngữ của cộng đồng thiểu số, số lượng các từ chỉ màu sắc thuộc
các ngôn ngữ này rất ít, song, sở chỉ của chúng lại bao gồm một phạm vi màu
sắc rộng lớn, hay còn gọi là một siêu phạm trù màu (a megacategory). Việc
tiến hành nghiên cứu trên 110 ngôn ngữ thuộc nhóm các ngôn ngữ không có
văn tự và ngôn ngữ của cộng đồng thiểu số đã giúp các tác giả của công trình
Wold Color Survey nhận ra những điểm hạn chế trong cách lập luận về phổ
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niệm các từ chỉ màu sắc của Berlin và Kay. Ví dụ, nếu theo cách hiểu của
Berlin và Kay thì giai đoạn đầu tiên trong trình tự xuất hiện từ chỉ màu sắc là
sự xuất hiện của hai sắc “trắng” và “đen”, do đó, các ngôn ngữ sẽ hình thành
hai từ tương ứng để gọi tên hai sắc này. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thuộc
Viện Ngôn ngữ học mùa hè lúc bấy giờ cho rằng cách giải thích như vậy là
một sự nhầm lẫn. Trong giai đoạn đầu tiên khi hình thành các từ chỉ màu sắc
cơ bản, hai từ đầu tiên có sở chỉ là một phạm vi màu rất rộng chứ không chỉ
giới hạn lại ở phạm vi sở chỉ của hai sắc “trắng” và “đen” theo như cách hiểu
hiện nay. Theo họ, giai đoạn đầu tiên trong trình tự xuất hiện từ chỉ màu sắc
phải là sự xuất hiện của hai sắc “sáng” và “tối”, tương ứng với hai từ chỉ sắc
“sáng” và “tối” - hai từ mà sau này được biết đến với nghĩa là “trắng” và
“đen”. Nếu lập luận theo cách của Berlin và Kay về trình tự xuất hiện các từ
chỉ màu sắc thì số lượng các từ chỉ màu sắc sẽ tương đương với số lượng màu
sắc mà thành viên của cộng đồng ngôn ngữ đó có thể tri nhận được. Song, sự
thật là trong các ngôn ngữ không có văn tự và ngôn ngữ của cộng đồng thiểu
số, tuy số lượng các từ chỉ màu sắc ít nhưng phạm vi màu mà chúng bao hàm
rất rộng, tức là người bản ngữ vẫn có khả năng tri nhận những phạm trù màu
khác nhau, tuy nhiên họ gộp chung các phạm trù ấy vào làm một thông qua sự
mã hóa của ngôn ngữ. Nói tóm lại, điểm mấu chốt mà các nhà nghiên cứu
thuộc Viện Ngôn ngữ học mùa hè đã cải tiến trong cách lập luận về phổ niệm
từ chỉ màu sắc của Berlin và Kay là: Sự xuất hiện của mỗi một từ chỉ màu sắc
cơ bản trong một ngôn ngữ là kết quả của việc phân tách một siêu phạm trù
màu thành những phạm trù màu nhỏ hơn (Dẫn theo [1;61]).
Như vậy, nếu thừa nhận tư cách từ chỉ màu cơ bản của cả cắm và mún
thì trình tự xuất hiện từ chỉ màu cơ bản trong tiếng Thái là phù hợp với trình
tự xuất hiện từ chỉ màu cơ bản mà Berlin và Kay đề xuất. Và như vậy, nếu
dựa vào bảng 1.1, có thể miêu tả trình tự xuất hiện của các từ chỉ màu cơ bản
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trong tiếng Thái như sau:

Từ chỉ
màu sắc

đón

kheo

Lương

lương

Kheo

III

IV

đanh
đăm

Giai đoạn I

II

Ø
Mốn? Mốn? Đao
cắm?
Mốn?
V

VI

VII

Theo cách hiểu như vậy, giả thuyết của Berlin và Kay về phổ niệm các
từ chỉ màu sắc và trình xuất hiện của các từ chỉ màu sắc trong ngôn ngữ là
đúng đối với trường hợp của tiếng Thái. Bên cạnh đó, do tiếng Thái chỉ có 7
từ chỉ màu sắc cơ bản là đón, đăm, đanh, kheo, lương, mốn, đao nên ngôn ngữ
này ở giai đoạn VII trong diễn tiến phát triển từ chỉ màu sắc.
3.3. Bức tranh ngôn ngữ về thế giới phản ánh thông qua từ chỉ
màu sắc trong tiếng Thái vùng Lai Châu
3.3.1. Sự tương đồng
Những khảo sát bước đầu của chúng tôi về trình tự xuất hiện các từ chỉ
màu cơ bản trong tiếng Thái đã cho thấy những tính phổ niệm của từ chỉ màu
sắc trong tiếng Thái và đó chính là điểm tương đồng giữa từ chỉ màu trong
tiếng Thái so với các ngôn ngữ khác trên thế giới. Bên cạnh đó, trong quá
trình khảo sát các từ chỉ màu trong tiếng Thái, chúng tôi cũng nhận thấy rằng,
các từ chỉ màu sắc cũng có thể nói lên rất nhiều về cách tri nhận, cách suy
nghĩ cũng như đặc trưng văn hoá của họ. Cách tri nhận, cách tư duy cũng như
đặc trưng văn hoá của người Thái có thể bộc lộ thông qua ý nghĩa của các từ
chỉ màu sắc. Bởi vì, như tác giả Nguyễn Thiện Giáp đã viết, "ý nghĩa của đơn
vị từ vựng là cái biểu tượng tinh thần mà chúng ta có về cái mà đơn vị từ
vựng ấy biểu hiện. Ngôn ngữ học tri nhận và ngôn ngữ học nhân chủng đã
giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về biểu tượng tinh thần" [19;66]. Những biểu
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tượng tinh thần phản ánh cách chúng ta tri giác thế giới xung quanh và tương
tác với nó. Vì vậy, hiểu về cách thức ý niệm hoá và phạm trù hoá màu sắc sẽ
giúp ta giải thích được cách thức liên tưởng và những ấn tượng mà người bản
ngữ có được trong quá trình tri giác về thế giới xung quanh. Nói một cách
khác, các từ chỉ màu sắc không chỉ đơn thuần là các đơn vị ngôn ngữ, chúng
có thể được xem như các phạm trù tri nhận.
Thứ nhất, tiếng Thái cũng đã phạm trù hóa màu sắc thành các ý niệm
mang tính biểu trưng trong đời sống văn hóa xã hội và quá trình ý niệm hóa
này có những đặc điểm tương đồng với quá trình ý niệm hóa màu sắc của
người Việt. Người Thái cũng có cách tư duy giống người Việt trong việc biểu
trưng hóa các cặp phạm trù màu đối lập như phạm trù màu trắng trong sự đối
lập với phạm trù màu đen, hay đối lập đỏ - đen, xanh – đỏ…
Chúng ta hãy cùng xem xét cặp đối lập trắng – đen. Sự đối lập trắng –
đen thường tương ứng với sự đối lập của các ý niệm: Đúng – Sai; Ánh sáng –
Bóng tối; Sự thật – Sự giả dối… Tiếng Việt có các thành ngữ Đổi trắng thay
đen, Biến trắng thành đen, Nói trắng ra (có nghĩa là nói ra sự thật)
Trong tay đã sẵn đồng tiền,
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì !
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Trong các cụm từ tiếng Việt như tim đen, quỹ đen, chợ đen, xã hội đen, danh
sách đen … tuy không có cụm từ đối lập nhưng màu đen trong những trường
hợp này cũng mang nghĩa tiêu cực, xấu xa. Như đã phân tích trong chương 2,
trong tiếng Thái, các từ như đón đăm (trắng đen), đăm đanh (đen đỏ), kheo
đanh (xanh đỏ) không không phải là sự pha trộn các màu. Sự đối lập tuyệt đối
về độ nóng, lạnh nên thường những từ này không có ý nghĩa vật thể, mà chỉ
có ý nghĩa trừu tượng để ý niệm hoá cho các ý niệm đối lập: Đúng – Sai; Ánh
sáng – Bóng tối; Tích cực - tiêu cực... Đón đăm biểu thị sự phải trái đúng sai
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phải phân định rạch ròi trong cuộc sống. Đăm đanh biểu thị sự may rủi, hoặc
ám chỉ việc đánh bạc. Từ kheo đanh biểu thị sự kệch cỡm, lòe loẹt, thiếu thẩm
mĩ trong kết hợp màu sắc của vật thể. Bên cạnh đó, trong thành ngữ, tục ngữ
tiếng Thái cũng sử dụng các cặp từ trắng đen để biểu thị cho các ý niệm đối
lập vừa kể. Ví dụ:
Quai đăm tốc cả lơ cả đăm
Quai đón tốc cả lơ cả đón
(Trâu đen rơi chỗ nào cũng đen
Trâu trắng rơi chỗ nào cũng trắng)
Câu này có thể được hiểu là người tốt hay xấu thì không bị thay đổi bởi
hoàn cảnh trong đó cặp đối lập đăm (đen) >< đón (trắng) để biểu trưng cho
cặp ý niệm đối lập xấu >< tốt.
Giải thích cho sự tương đồng này, theo chúng tôi, là do đen và trắng là
hai màu cơ bản đầu tiên trong danh sách các từ chỉ màu cơ bản của các dân
tộc. Việc nhận diện màu đen và màu trắng bằng thị giác có sự đối lập nhau
hoàn toàn: nếu như màu đen là ấn tượng thị giác khi người ta ở trong khu vực
hoàn toàn không có ánh sáng thì màu trắng lại đối lập hoàn toàn vì màu trắng
là chứa toàn bộ các màu của quang phổ. Có lẽ chính sự đối lập 1-1 như vậy
của thị giác được não bộ tri giác và dần dần tạo thành các cặp ý niệm trong
thế lưỡng phân: Đen >< Trắng  Không có ánh sáng >< Nhiều ánh sáng 
Tối >< Sáng  Ban đêm >< Ban ngày  Không >< Có  Sai >< Đúng
Xấu >< Tốt …
Thứ hai, trong các ngôn ngữ danh sách và số lượng màu cơ bản không
giống nhau, và đối với danh sách màu bổ sung, bao gồm có từ phái sinh từ
màu cơ bản (xanh ngăn ngắt, trắng muôn muốt, trắng phau, đỏ rừng rực, đỏ
au, vàng vọt, tim tím, tím lịm, đen sì, đen ngòm,…) và từ chỉ màu cụ thể/ (màu
tím hoa cà, màu cà phê, màu mận chín, màu cà rốt, màu rêu, màu hổ
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phách…) lại càng không thể tương đồng được. Theo thống kê của Nguyễn
Khánh Hà (2010), số lượng của những từ phái sinh từ lớp từ chỉ màu cơ bản
trong tiếng Việt là 730 từ. Theo chúng tôi, danh sách này chắc chắn sẽ còn
biến động. Chẳng hạn như trắng tinh có thể được dùng trong khẩu ngữ là
trắng tinh trắng tươm, trắng tinh tình tình, đen sì có thể được dùng trong
khẩu ngữ là đen sỉ đen sì, đen sì sì... Điều đó cho thấy tính linh hoạt trong sử
dụng của các từ ngữ chỉ màu sắc trong tiếng Việt nói chung. Trong khi đó,
trong tiếng Thái, danh sách từ chỉ màu phái sinh mà chúng tôi thu được thì lại
ít hơn rất nhiều và trong phạm vi khảo sát của chúng tôi, các biến thể kiểu
như tiếng Việt không có.
Thứ ba, tiếng Thái cũng giống như tiếng Việt và nhiều ngôn ngữ khác,
đó là đều có các từ chỉ màu cụ thể với cấu trúc màu + danh từ. Trong tiếng
Việt, nhóm từ này bao gồm các từ như màu xanh cổ vịt, màu xanh ngọc, màu
xanh tím than, màu chàm, màu xanh công nhân, màu xanh bộ đội, xanh hải
quân, màu đồng, màu cháo lòng, màu lòng tôm, màu mắm tôm, màu kem,
màu mận chín, màu cánh kiến… Trong các ngôn ngữ các từ chỉ màu phái sinh
cũng được tạo ra theo cách này. Bản tin Khoa học Công nghệ Môi trường số
1/2006 của Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia cũng đã
nêu: “Theo từ điển bách khoa của nước Anh, năm 1493 mới xuất hiện những
từ chỉ màu sắc dựa theo cây cỏ, như màu cỏ, màu rêu; năm 1497 mới có
những từ chỉ các vật trong giới vô sinh như màu lửa, màu than, màu khói;
năm 1570 mới xuất hiện những từ chỉ màu sắc của đá quý và kim loại như
màu vàng, màu đồng, màu cẩm thạch, màu rỉ đồng; năm 1684 có các từ chỉ
màu sắc của cây cối cụ thể như màu ôliu, màu nho, màu cam, màu cà phê;
cuối cùng năm 1778, mới có các màu của đồ vật do con người làm ra, như
màu mực, màu vỏ chai. Đến thời hiện đại, thời kỳ của xã hội công nghiệp, nên
xuất hiện từ màu xanh côban, màu đỏ hun. Ngôn ngữ của mỗi một dân tộc có
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khả năng nhất định trong việc xây dựng các từ chỉ màu sắc. Như trong tiếng
Pháp có 178 từ ngữ chỉ màu sắc được sử dụng tích cực; trong tiếng Anh có
154 từ ngữ; tiếng Nga là 133; tiếng Đức là 120, tiếng Nhật là 45 từ. Trên thực
tế có một số từ từng xuất hiện, sau đó có sự mất dần đi do không hợp thời,
như tại Việt Nam hôm nay là: màu xanh công nhân, xanh sỹ lâm, màu hồ
thuỷ. Đối với nhiều người cụ thể, sự phân biệt các sắc thái của màu sắc thật
khó khăn. Qua điều tra bằng hỏi, nhiều người cho màu xanh lơ và màu xanh
lá cây là một, xanh ngọc bích và xanh da trời bị lẫn lộn, nếu hỏi màu hồ thủy
là gì hẳn chắc nhiều người chưa tưởng tượng nổi”.
Những từ chỉ màu cụ thể này là chỉ những sắc thái màu khác nhau của
các màu cơ bản. Việc lựa chọn các sự vật khác nhau để so sánh như vừa nêu
trên liên quan rất nhiều đến đời sống xã hội văn hóa của mỗi một cộng đồng
người. Chẳng hạn trong tiếng Anh, có những màu sắc như baby eye blue (màu
xanh mắt trẻ con), lavender (màu tím oải hương), cherry blossom pink (màu
hồng hoa anh đào), raspberry (màu đỏ quả mâm xôi), inchworm (màu xanh
sâu đo), mulberry (màu đỏ dâu chín)… là do người nói tiếng Anh có sự liên
tưởng màu sắc với những loại hoa quả, trái cây, sự vật quen thuộc đối với họ,
phổ biến trong nền văn hoá của họ. Nhưng sẽ rất khó cho người Việt phân
biệt màu đỏ của quả mâm xôi với màu đỏ của quả dâu chín vì ở Việt Nam đều
không có hai loại quả này. Như vậy là, phương thức để tạo từ chỉ màu cụ thể
thì giống nhau, các dân tộc khác nhau thì có thể lựa chọn các các sự vật khác
nhau để liên tưởng khác nhau. Sau đây, chúng ta xét các từ chỉ màu cụ thể
trong tiếng Thái mà chúng tôi thu thập được thông qua phiếu khảo sát.
Trong các từ chỉ màu phụ mà chúng tôi thu được, có những từ chỉ màu
mà sự vật được lựa chọn để liên tưởng có sự tương đồng với các từ chỉ màu
trong tiếng Việt. Ví dụ
- Tiếng Thái:

đanh ngạch pu = đanh + ngạch pu
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(đỏ) + (gạch cua)
Tiếng Việt:

đỏ gạch cua

- Tiếng Thái:

đanh hát = đanh + hát
(đỏ) + (trầu)

Tiếng Việt

đỏ bã trầu

- Tiếng Thái

kheo khảu mảu = kheo + khảu mảu
(xanh)+ (cốm)

Tiếng Việt

xanh cốm

- Tiếng Thái:

kheo cả ón = kheo + cả + ón
(xanh) + (mạ) + (non)

Tiếng Việt:

xanh lá mạ

- Tiếng Thái

cắm bók khưa = cắm + bók + khưa
(tím ) + (hoa) + (cà)

Tiếng Việt:

tím hoa cà

Việc tiếng Việt và tiếng Thái có rất nhiều từ chỉ màu phái sinh có thể
được giải thích từ hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bản thân thực tế
khách quan giống nhau, chẳng hạn, màu xanh da trời trong tiếng Việt và màu
kheo tọng phạ (kheo = xanh; tọng = da; phạ = trời) trong tiếng Thái giống
nhau là vì đó là hiện thực khách quan. Trong nghiên cứu của Nguyễn Khánh
Hà, tiếng Anh, tiếng Nhật cũng có màu xanh da trời và đó là đó là sự vật tồn
tại phổ biến trong tự nhiên và có màu sắc đặc trưng nên các dân tộc đều dùng
để chỉ màu [20;115]. Bên cạnh lý do đó, sự tương đồng trong việc phạm trù
hoá màu sắc thể hiện thông qua các từ chỉ màu như trên còn là do bầu không
khí văn hoá của người Việt và người Thái có rất nhiều điểm tương đồng.
Theo tác giả Trần Thị Hồng Hạnh [ 24;206], bầu không khí văn hóa ấy " thực
chất là do điều kiện tự nhiên và môi trường địa lý mà dân tộc đó cư trú. Đó
chính là nguyên nhân sâu xa của sự khác biệt về văn hóa. Bởi lẽ, chính điều
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kiện tự nhiên và môi trường địa lý sẽ quy định đến điều kiện sản xuất, kinh tế
của cộng đồng cư dân và từ đó quy định đến đời sống phong tục tập quán và
văn hóa của dân tộc. Chẳng thế mà người ta phân chia những nền văn hóa
thành: văn hóa băng tuyết của người Eskimo, văn hóa mưa rừng nhiệt đới
của người Ba Tư, văn hóa du mục thảo nguyên của người Mông Cổ, văn hóa
nông nghiệp trồng trọt của các nước Đông Nam Á, văn hóa đi săn của người
châu Phi, văn hóa ngư nghiệp của cư dân quốc đảo Thái Bình Dương…Và
thậm chí, ngày nay có cả văn hóa đô thị như văn hóa Mỹ, văn hóa Nhật…".
Địa bàn cư trú của người Thái có môi trường sinh thái gần giống như của
người Việt, họ cũng có nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa, cho nên có thể nói,
văn hoá của người Thái cũng có rất nhiều điểm tương đồng với người Việt.
Người Thái cũng có phong tục ăn trầu giống như người Việt, trầu cau
cũng là vật phẩm không thể thiếu trong các hoạt động phong tục tập quán lễ
nghi của người Thái. "Khi có mặt trên lãnh thổ Việt Nam, dân tộc Thái cũng
đã biết ăn trầu, nhuộm răng như người Việt. Chính vì vậy, trầu cau cũng trở
thành một biểu tượng văn hoá trong phong tục dân gian của dân tộc Thái.
Trong nhiều bài ca dao - dân ca (bài khặp) của người Thái luôn có hình ảnh
trầu cau để tượng trưng cho tình yêu như: miếng trầu gói chung khăn, trầu
trong hộp, cau trong khăn... " [35; 23]. Vậy nên, trong tiếng Thái và tiếng Việt
mới đều có từ chỉ màu tương đương là đanh hát / đỏ bã trầu. Vào mùa thu,
người Thái cũng thường làm cốm, giã cốm ở ngay ven bờ sông suối, trai gái
vừa giã cốm vừa giao duyên. Tiếng Việt có từ: xanh cốm, tiếng Thái có kheo
khảu mảu . Tương tự như vậy, đối với họ, cây lúa, cây nghệ, cây chuối, hoa
mua, lá dong, lá tre, rơm rạ... là những sự vật quen thuộc, gần gũi và phổ biến
trong cuộc sống. Từ đó, người bản ngữ đã lựa chọn những sự vật, hiện tượng
quen thuộc, có ấn tượng sâu đậm trong thế giới quan của họ để liên tưởng và
phạm trù hoá các phạm trù màu sắc. Đó chính là lý do làm cho tiếng Việt và
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tiếng Thái có nhiều từ chỉ màu sắc rất giống nhau cả về phương diện cấu tạo
và ngữ nghĩa. Sự tương đồng về mặt ngôn ngữ này có thể là do sự tương đồng
về cách thức phạm trù hoá màu sắc của hai dân tộc, mà sự tương đồng về tri
nhận này lại là do bối cảnh văn hoá tương đồng.
Tuy nhiên, theo chúng tôi, cũng không thể loại trừ trường hợp có sự
vay mượn lẫn nhau giữa hai ngôn ngữ dẫn đến những sự trùng hợp. Chẳng
hạn, trong kết quả khảo sát của chúng tôi có một từ chỉ màu trong tiếng Thái
là đanh ca rot (tương đương với đỏ cà rốt trong tiếng Việt). Theo chúng tôi,
từ này là từ vay mượn trong tiếng Thái, và rõ ràng là cà rốt cũng là từ vay
mượn trong tiếng Việt. Tuy nhiên, trường hợp như thế không có nhiều. Nói
một cách khác, sự tương đồng trong chọn các sự vật để liên tưởng và phạm
trù hoá màu sắc của tiếng Thái với tiếng Việt, theo chúng tôi chủ yếu là do sự
tương đồng về môi trường, điều kiện tự nhiên, sinh thái dẫn đến những tương
đồng về mặt tri nhận.
3.3.2. Sự khác biệt
Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tương đồng nhất định, mỗi dân tộc
khác nhau đều có những đặc trưng văn hoá và cách thức tư duy riêng có của
dân tộc mình. Không thể có hai ngôn ngữ hoàn toàn giống nhau và cũng
không thể có hai nền văn hoá với các đặc điểm tri nhận giống nhau hoàn toàn
được. Để làm rõ những điểm khác biệt trong đặc trưng văn hoá và đặc điểm
tri nhận của người Thái, trong quá trình điều tra và thu thập tư liệu, chúng tôi
đã chuẩn bị một số câu hỏi phỏng vấn sâu để tìm hiểu vấn đề này. Do thời
gian có hạn, nên chúng tôi không thể đối chiếu hết danh sách các từ chỉ màu
trong tiếng Việt. Bởi vậy, chúng tôi chỉ có thể lựa chọn một số từ chỉ màu cụ
thể trong tiếng Việt như màu lòng tôm, mà lông gà, màu lông chuột, màu da
bò... để đối chiếu bởi vì tôm, chuột, bò, gà... đều là những loài động vật quen
thuộc và phổ biến với người Thái. Cụ thể là, khi phỏng vấn, chúng tôi đặt ra
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những câu hỏi có chủ ý, chẳng hạn như:
- Con tôm sau khi nấu chín có màu gì?
- Áo trắng mặc lâu ngày, màu sắc đã không còn trắng như lúc mới
nữa.Màu đấy miêu tả trong tiếng Thái như thế nào?
- Lông con chuột màu gì?
- Da của con bò màu gì?
- Đất màu gì?
Rồi sau đó, chúng tôi dùng bảng màu Munsell để kiểm tra xem cộng tác
viên tri nhận các màu sắc này ra sao. Kết quả khảo sát cho thấy người Thái và
người Việt đều tri nhận được các màu sắc của những sự vật hiện tượng này
nhưng chỉ khác là trong tiếng Thái, người Thái không dùng chính những sự
vật hiện tượng ấy để liên tưởng và phạm trù hoá màu sắc. Chúng ta có thể
quan sát các ví dụ sau:
- Màu con tôm khi nấu chín
+ Tiếng Thái: đanh (đỏ); đanh đao (đỏ hồng); đanh lương (đỏ vàng)
+ Tiếng Việt: màu lòng tôm
- Áo trắng bị ngả màu
+ Tiếng Thái: đón lương (trắng vàng), lương lương (vàng vàng), mốc,
pớ (xám), đăm mốc (đen xám)
+ Tiếng Việt: màu cháo lòng
- Màu lông gà
+ Tiếng Thái: lương ón (vàng nhạt)
+ Tiếng Việt: màu lông gà
- Màu lông con chuột
+ Tiếng Thái: đăm (đen); mốc (xám)
+ Tiếng Việt: màu lông chuột
Như vậy, có thể thấy rằng, người Thái có cách phạm trù hoá khác với
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người Việt không phải vì họ không nhận diện được các màu sắc này, cũng
không phải là vì gà, tôm, chuột... là những sự vật hiện tượng xa lạ đối với
nhận thức của họ. Đơn giản là họ không chọn những sự vật hiện tượng này để
liên tưởng giống như người Việt, sự khác biệt này chỉ có thể giải thích bằng lý
do đặc trưng văn hoá và tư duy. Các dân tộc khác nhau nói những ngôn ngữ
khác nhau thì sẽ có những đặc trưng văn hoá và tư duy riêng biệt. Những từ
chỉ màu như màu mắm tôm, màu cháo lòng... trong tiếng Việt cũng cho thấy
người Việt cũng có những liên tưởng màu sắc riêng có của mình. Trong kết
quả điều tra của chúng tôi, màu mà người Việt gọi là màu mắm tôm thì người
Thái chỉ gọi là cắm (tím), cắm pằng (tím nhạt), pế qua lanh (tím trộn đỏ), đẻ
(đen/thâm/xám). Trong danh sách 184 từ chỉ màu sắc mà chúng tôi thu được,
không có những từ chỉ màu sắc phụ mà hình ảnh sự vật, hiện tượng dùng để
liên tưởng không có trong tiếng Việt. Tuy nhiên, theo chúng tôi, điều này
chưa chắc đã phản ánh đúng tình hình thực tế của tiếng Thái do chúng tôi mới
chỉ điều tra ở một phạm vi hẹp. Chính vì vậy, để có thể có được bức tranh
toàn diện hơn về cách thức phạm trù hoá màu sắc trong tiếng Thái thì vẫn còn
cần tiến hành thêm nhiều công trình nữa.
Trong quá trình khảo sát điền dã, chúng tôi đã hỏi các cộng tác viên câu
hỏi liên quan đến màu da. Người Việt Nam có câu tục ngữ "Nhất dáng, nhì
da" để nói đến các tiêu chí đánh giá vẻ đẹp của người con gái. Nói về làn da
của các cô gái, người Việt có những các từ để miêu tả màu da đẹp như: trắng
hồng, trắng trẻo, trắng nõn, trắng nõn nà, trắng muốt, trắng mịn, trắng phau,
trắng loá và các thành ngữ so sánh để miêu tả như da trắng như trứng gà bóc,
da trắng như tuyết... Trong đó, cách liên tưởng trắng như tuyết cũng có thể
chỉ cách nói vay mượn từ tiếng Hán, vì tuyết vốn không phải là hiện tượng
thiên nhiên phổ biến ở Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cũng muốn biết, trong
quan niệm của người Thái, cô gái có làn da trắng thì được quan niệm như thế
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nào. Kết quả thu được từ 199 phiếu tư liệu thu thập được cho thấy, tiếng Thái
cũng dùng đón (trắng) để miêu tả màu sắc da của cô gái đẹp, với các từ như
đón, đón đón (trắng trắng), đón đao (trắng hồng). Bên cạnh đó, các cộng tác
viên cũng cung cấp cho chúng tôi một số tư liệu rất thú vị. Người Thái cũng
có cách so sánh màu da của cô gái đẹp là pé (khẳng) xáy pỏ (như (cái) vỏ
trứng) và lốn mốn ô mộ (trắng đến mức nhìn phải chói) giống như người Việt.
Tuy nhiên, khác với người Việt, người Thái có những cách liên tưởng khác
với người Việt, đó là cách liên tưởng đón pé me nang (trắng như cô tiên), đón
pé nặm (trắng như nước). Người Thái so sánh màu da với nước vì cho rằng
màu da trắng tinh khiết như nước. Trong văn bản thơ ca dân gian của người
Thái ở Mường So, còn có cách so sánh rất thú vị:
Dẹng cụn noọng xoóng đao mók đón
(Làn da trắng như ánh sao trời tỏa rạng).
Người Việt không có cách liên tưởng như thế này nên trong tiếng Việt
không có cách so sánh trắng như nước, trắng như ánh sao trời. Bên cạnh đó,
trong tiếng Thái còn có một từ được dùng để miêu tả màu da trắng của cô gái
là đón pốp, đón pốp pốp. Trong từ điển tiếng Thái, không có mục từ này.
Trong từ điển thì có đón pốp và pốp cũng không có mục từ nào nên chúng tôi
hiểu rằng đây là một hình vị không độc lập. Đón pốp pốp được các cộng tác
viên giải thích cho chúng tôi theo nhiều cách khác nhau là trắng tinh, trắng
tinh khiết, trắng nõn, trắng muốt... nhưng tựu trung đều có nghĩa là để miêu tả
da trắng đẹp. Nhưng từ này có hình thức ngữ âm rất gần với bốp và khiến
chúng tôi liên tưởng đến từ trắng bốp trong tiếng Việt. Trong tiếng Việt, trắng
bốp có thể dùng để miêu tả màu sắc của đồ vật (áo trắng bốp) trắng và mới,
sạch nhưng cũng có thể dùng để miêu tả da. Hơn nữa, sắc thái nghĩa của trắng
bốp thì không hoàn toàn mang tính tích cực. Sự giống nhau pốp và bốp có thể
là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là kết quả của quá trình vay mượn ngôn
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ngữ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phỏng đoán của chúng tôi, cần có những
nghiên cứu cụ thể để chứng thực điều này.
Ngoài ra, như đã trình bày trong phần 3.2, trong quá trình khảo sát tư
liệu, chúng tôi thấy có từ mốn trong tiếng Thái có rất nhiều nghĩa, có thể dùng
để gọi tên màu xám, màu xanh lơ, cũng có thể gọi tên màu nâu. Tuy nhiên,
những sự vật được người Việt tri nhận là màu nâu như đất, da của con bò thì
người Thái lại hầu như không dùng mốn để miêu tả. Khi chúng tôi đặt câu hỏi
cho các cộng tác viên là da con bò màu gì thì kết quả thu được là: lương
(vàng), lương cắm (vàng sẫm/vàng đậm/da cam), lanh lăm (đỏ sẫm, đỏ đậm),
lanh lương (đỏ vàng) và đăm đin. Đăm đin là một ví dụ rất đặc biệt vì khi
được hỏi đất có màu gì, các cộng tác viên cũng trả lời là đất có màu đăm đin.
Trong từ điển, đin có nghĩa là đất Vậy thì có thể hiểu là trong ý niệm của
người Thái, màu đen của đất thì gọi là màu nâu. Nhưng trong các văn bản thơ
ca dân gian, đin đăm (đất đen) lại xuất hiện khá nhiều.
Mở ái ả
Khôống mở noọng khôống đin đăm
Khôống mở noọng tặm mạy ỏ
Bớ đăng đảy, bớ xun pin
Mạy đăm họt nó ngựn bớ đáng
Nặm pắn họt nó khặm bớ xum
(Các anh à
Sân của chúng em sân đất đen
Lửa được đốt bằng cây sậy
Sân nghèo chẳng có trai gái tới
Củi không thành, đốt không nên
Gỗ đen đâu sánh được măng vàng
Nước lã sao so được măng bạc)
77

Hoặc là:
Nhịnh ả, pú pụ lè pú đin đá
Pú mák lè pú đin đăm
Hẳư chại căm sại lơng pay poỏng
Chại đảy poỏng, chịa chí poỏng ték côốc pay lai
(Em ơi trồng trầu trồng đất cằn
Trồng cây ăn quả trồng đất đen
Để anh đem cát vàng đắp gốc
Anh sẽ đắp từ gốc đến ngọn
Quả mới ra sai)
Hoặc:
Nhịnh púk tảu lè púk đin đăm nờ
Đin đăm mặn chảng mả nề nhịnh ả
(Em nhớ trồng bầu vào đất đen
Trồng nơi đất đen bầu mới lớn)
(Thơ và dân ca tình yêu dân tộc Thái Mường So)
Có thể thấy rằng, hai ví dụ này cho chúng ta hiểu hơn về cách tri nhận của
người Thái. Đin đăm là đất đen, nhưng trong trường hợp này đin đăm được tri
nhận là đất, còn đăm đin là màu đen đất thì lại là để tri nhận màu sắc và nó
cách tri nhận này tương ứng với màu nâu trong tiếng Việt.
Bên cạnh các tư liệu điền dã, trong quá trình sưu tập nguồn tư liệu văn
học dân gian Thái để khảo sát bổ sung cho nguồn tư liệu điền dã, chúng tôi
cũng nhận thấy một số điểm thú vị liên quan đến việc người Thái lựa chọn
màu sắc khác nhau để biểu trưng hoá có những khác biệt thú vị. Chẳng hạn,
trong tiếng Thái, đao là màu hồng, được dùng để biểu trưng hoá cho các sự
vật: cái khăn, bông hoa. Đặc biệt là hình ảnh khăn đao (khăn hồng) mang tính
biểu trưng cao, trong thơ ca dân gian Thái, hình ảnh này thường được dùng để
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biểu trưng hoá cho tình yêu nam nữ. Còn khi miêu tả khuôn mặt cô gái hồng
hào xinh đẹp lại thì người Thái có thể tri nhận thành màu đeng/đanh (đỏ), hay
nói một cách khác, màu hồng được dùng để biểu trưng hoá cho sự vật, còn để
biểu trưng hoá cho vẻ khuôn mặt đẹp của người con gái thì lại có thể dùng cả
đao và đeng/đanh (đỏ). Chúng ta so sánh các câu sau:
-

Bók mứn tủn bók mứn khá đạo
Bók táo tủn bók táo khao xáy
Khá nứng páy khảu nặm xoong nhỉ khao xăư
(Nhành hoa đào hồng
Nhành hoa táo trắng
Nghiêng cành soi vực nước xanh)

> bók mứn khá đao: hoa đào hồng
-

Chại mải mộ họn noọng chỉ phák khăn đạo
(Anh góa bụa vào mùa hạ em sẽ gửi khăn hồng)

> khăn đao : khăn hồng
-

Bók mạ púng lả nặm đeng đạo
Bók táo púng khá táo đeng xáy
(Hoa mạ nở ven suối đỏ hồng
Hoa đào nở trên cành đỏ thắm)

> bók mạ đeng đạo: hoa mạ đỏ hồng
Trong khi đó, đối với vẻ đẹp của các cô gái, người Thái nói
-

"Nả đeng tọong noọng hẳư pí chúp"
(Má hồng của em anh hôn

-

Xa đai nả đeng tơi chụ cáu
(Tiếc đôi má hồng của người tình cũ)

-

Nả noọng lả đeng mảy lọ chại ả
(Khuôn mặt hồng đẹp tươi xinh anh ơi)
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Trong khi đó, đón và khao đều là hai từ để chỉ màu trắng, nhưng chúng tôi
vẫn chưa tìm ra được sự khác biệt trong cách tri nhận của hai màu này. Chẳng
hạn, cùng là để chỉ màu trắng của gạo nhưng có thể đồng thời sử dụng cả
khao và đón:
-

Xếu têếng né
Bản mở noọng
Bản khảu khao vá mớ
Mợng xao lắm vá mớ
Bản phạ tắm, đin pêệng vá mớ
(Người ta đồn rằng
Bản của em
Bản gạo trắng thơm
Mường con gái đẹp
Bầu trời cao đất bằng phải không em? )

-

Ăn chại chí thả noọng pẹng cam dờ dản noọng pẹng cang lo lắn
Khảu xăư chôộc hưng mừ dản bớ đảy đón pék chợ mớ đai
(Anh chờ em nhưng em đang ấm êm bên chồng
Thóc bỏ cối lâu ngày, giã sợ chẳng trắng được như xưa)

Chúng tôi đã kiểm tra lại trong từ điển và thấy rằng cả hai mục từ khao và đón
đều được giải thích là màu trắng, đặc biệt là trong từ điển còn có mục từ đón
khao được giải thích là trắng nõn. Đây cũng là điểm đặc biệt vì thông thường,
từ chỉ màu cơ bản thì chỉ có một từ thôi, nếu có hai từ trở lên thì có khả năng là
một trong hai từ là từ vay mượn. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của đề tài này,
chúng tôi chưa thể có điều kiện nghiên cứu và vì vậy đây là một vấn đề còn bỏ
ngỏ để chờ các công trình nghiên cứu tiếp theo.
3.4. Tiểu kết
Trong chương này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu một số vấn đề
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văn hoá và tư duy của người Thái được phản ánh thông qua các từ chỉ màu
sắc. Trước hết, trình tự xuất hiện từ chỉ màu cơ bản trong tiếng Thái bao gồm
các từ: đón, đăm, đanh, kheo, lương, mốn, đao. Các từ chỉ màu cơ bản xuất
hiện theo trình tự này đã cho thấy phổ niệm về trình tự chỉ màu cơ bản của
Berlin và Kay đã đúng với tiếng Thái. Điều này chứng tỏ rằng người Thái
cũng có phương thức tư duy giống với nhiều dân tộc khác trong việc phạm trù
hoá các màu sắc. Bên cạnh đó, thông qua các từ chỉ màu sắc, có thể thấy
người Thái cũng có rất nhiều điểm tương đồng trong việc tri nhận về các màu
sắc. Người Thái cũng dùng các sắc màu đối lập đen - trắng, xanh - đỏ... để ý
niệm hoá cho các ý niệm đối lập như tốt - xấu, tích cực - tiêu cực, đúng - sai.
Để tạo ra các từ chỉ màu cụ thể và từ chỉ màu phái sinh, tiếng Thái cũng giống
với tiếng Việt ở chỗ đều dùng các sự vật, hiện tượng... để liên tưởng đến màu
sắc. Và có lẽ do điều kiện tự nhiên và môi trường giống nhau nên người Thái
cũng lựa chọn những sự vật hiện tượng gần gũi với đời sống sinh hoạt và văn
hoá của dân tộc mình để thể hiện màu sắc: lá cây, lá tre, lá dong, bã trầu, hoa
mua, hoa sim... Đây là điểm tương đồng trong cách tri nhận màu sắc của
người Thái và người Việt. Mặc dù vậy, tuy nguồn tư liệu thu được từ khảo sát
điền dã của chúng tôi còn hạn chế song cũng đã cho thấy được nhiều điểm
khác biệt trong cách tri nhận về màu sắc giữa người Thái và người Việt. Nhìn
chung, việc lựa chọn các sự vật hiện tượng điển hình để phạm trù hoá màu sắc
của người Thái ít phong phú hơn so với người Việt. Ngoài ra, người Thái có
nhiều điểm khác biệt trong việc ý niệm hoá và biểu trưng hoá màu sắc. Tuy
nhiên, trong khuôn khổ đề tài này, chúng tôi chỉ mới có thể gợi ra những vấn
đề khác biệt nhưng nguyên nhân cũng như lý giải nguồn gốc sâu xa của sự
khác biệt thì vẫn còn cần những nghiên cứu bổ sung.
KẾT LUẬN
Việc khảo sát các từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái tại vùng Lai Châu đã
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cho phép chúng tôi rút ra những nhận xét sau về từ chỉ màu sắc trong tiếng
Thái:
1. Từ chỉ màu sắc trong tiếng Thái vùng Lai Châu có phương thức cấu
tạo tương đối giống với từ chỉ màu sắc trong tiếng Việt. Điều này chứng tỏ
trình độ phát triển của từ chỉ màu trong tiếng Thái nói riêng, từ vựng tiếng
Thái nói chung. Từ chỉ màu trong tiếng Thái vùng Lai Châu phát triển khá
phong phú, đủ sức diễn tả những biểu hiện cụ thể của sự vật, hiện tượng. Về
cơ bản, có thể chia thành hai nhóm. Nhóm từ này bao gồm những từ chỉ màu
có phạm vi biểu vật rộng, chỉ loại lớn (như đanh, đón, kheo, lương, cắm,
đao,...) và những từ có phạm vi biểu vật hẹp hơn, bị bao hàm bởi phạm vi
biểu vật rộng (mốn, hẻm). Nhóm thứ hai là những từ có cấu tạo bằng phương
thức ghép hình vị.
2. Trong các từ chỉ màu cấu tạo bằng phương thức ghép, nếu dựa vào
tiêu chí từ loại của các thành tố, có thể chia thành các nhóm từ: kết cấu danh
từ + danh từ (2,71%), kết cấu tính từ + danh từ (22,83%), kết cấu tính từ +
tính từ (43,48%), kết cấu tính từ + phụ từ (2,17%), kết cấu tính từ + từ so sánh
(1,08%). Còn nếu xét về phương thức kết hợp giữa các thành tố, có thể chia
ra thành ghép đẳng lập hợp nghĩa (1,9%), ghép chính phụ (78,26 %). Như
vậy, ghép chính phụ là phương thức cấu tạo chủ yếu của từ chỉ màu đa hình vị
tiếng Thái. Xét về nghĩa, các thành tố phụ rõ nghĩa chiếm tỉ lệ cao hơn
(62,5%) so với các thành tố phụ không rõ nghĩa (7,6%).
3. Khảo sát về mặt ngữ nghĩa, chúng tôi thấy trong các từ đơn hình vị,
có các nhóm từ mang nghĩa khái quát, tổng hợp (7,06 %), nghĩa phân loại (8,1
%). Trong các từ đa hình vị, các từ chỉ màu gắn với thành tố chỉ màu sắc là
15,76%; các thành tố chỉ thực vật là 14,67%; thành tố chỉ động vật 5,97%;
thành tố đánh giá về mức độ, trạng thái 28,8 %; thành tố gắn với sự vật tự
nhiên 5,7 %. Xét về mặt ngữ nghĩa, các thành tố trong tiếng Thái không
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được phân chia thành nhiều loại đa dạng như trong tiếng Việt. Tuy nhiên, do
lượng tư liệu điền dã của chúng tôi vẫn còn ít ỏi nên chưa thể đưa ra nhận
định chắc chắn và vì vậy đây mới chỉ là những nhận xét mang tính bước đầu.
4. Thông qua các từ chỉ màu sắc mà chúng tôi thu thập được, chúng tôi
cũng có thể nêu ra một vài nhận xét phác thảo về đặc điểm tri nhận của người
Thái. Trước hết, việc lập được danh sách 7 từ chỉ màu cơ bản trong tiếng Thái
cho phép chúng tôi nhận định rằng người Thái cũng có phương thức tư duy
giống với nhiều dân tộc khác trong việc phạm trù hoá các màu sắc. Trình tự
của 7 từ chỉ màu cơ bản này chứng tỏ từ chỉ màu trong tiếng Thái nằm ở giai
đoạn VII theo quan niệm của Berlin và Kay. Bên cạnh đó, một vài nét phác
thảo cơ bản của bức tranh ngôn ngữ về thế giới cũng đã thể hiện. Trong bức
tranh ấy, có những nét tương đồng với bức tranh về thế giới của người Việt,
nhưng cũng có những khác biệt.
5. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy từ chỉ màu sắc trong
tiếng Thái còn có rất nhiều vấn đề cần phải tiếp tục giải quyết trong tương lai.
Trước hết, cần phải mở rộng phạm vi tư liệu để có được một danh sách đầy đủ
hơn về các từ chỉ màu trong tiếng Thái. Như vậy, việc miêu tả đặc điểm cấu
tạo và ngữ nghĩa của các từ chỉ màu mới được toàn diện hơn. Ngoài ra, những
khác biệt trong cách tri nhận về màu sắc của người Thái mới được làm nổi bật
rõ hơn thay vì mới chỉ nhìn thấy nhiều điểm tương đồng như hiện tại. Nếu có
thể, trong các nghiên cứu bổ sung, có thể làm rõ hơn ảnh hưởng vay mượn lẫn
nhau trong các từ chỉ màu sắc, từ đó để giúp chúng ta có thể thấy rõ hơn mối
liên hệ giữa tiếng Thái và tiếng Việt.
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35. Cầm Bá Phượng (2010), Giải mã một số biểu tượng trong ca dao - dân ca
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trong tiếng Nga, Luận văn Thạc sỹ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà
Nội, Hà Nội.
47. Lê Thị Vy (2006), “Đặc trưng văn hóa dân tộc qua từ chỉ màu sắc”, Tạp
chí Ngôn ngữ đời sống (Số 6).
48. Viện Nghiên cứu Hán Nôm (2015), Bảng tra chữ Thái - Việt, NXB Khoa
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PHỤ LỤC 1
PHIẾU HỎI
PHẦN I. Thông tin cộng tác viên
1. Họ và tên:………………………………
2. Năm sinh: …………………….Nam/Nữ : ……
3. Dân tộc: ………..
4. Nơi sinh: ………………………………….
5. Trình độ học vấn (Lớp/Cấp học): …………………
6. Năng lực ngôn ngữ
Mức độ

Rất tốt/ Khá tốt Trung bình Kém

Không biết

đọc viết
thành
thạo
Tiếng mẹ đẻ
Tiếng Việt
Phần II
I. Em hãy gọi tên màu của các ô trong bảng sau bằng tiếng Thái, sau đó dịch
sang tiếng Việt các màu đó.
TT Tên ô màu Màu trong tiếng Thái

Dịch sang tiếng Việt Ghi
chú

1

I4

Nêu

2

H5

tên

3

F19

từng

4

I13

ô

5

H15

6

C14

7

C15

8

I20

9

J, H

10

G29

11

G4

12

E4 và E5

Xác

13

D28

định

và

màu

F30
14

D16

và

chung
của

E15

cả 2 ô
15

16

17

Từ

H15

đến H20

định

Từ

màu

D26

đến D30

chung

Từ

của

C35

đến C40
18

Xác

các ô

Từ H1 đến
H4

II. Em hãy ghi lại cách diễn tả sự thay đổi màu của các ô sau trong tiếng Thái,
sau đó dịch sang tiếng Việt từ ngữ chỉ cách diễn tả đó.
ô Sự thay đổi của các ô màu trong Dịch sang tiếng Việt

Tên
màu

cột (1) có cách diễn tả trong tiếng

(1)

Thái như thế nào?

Từ

E1

đến E5

Từ B31
đến I31
III. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau:
1. Dùng bút để khoanh những ô màu nào mà theo anh/chị là ô màu đỏ? Màu
đỏ trong tiếng Thái là gì?........................
2.Dùng bút để khoanh những ô màu nào mà theo anh/chị là ô màu xanh. Màu
xanh trong tiếng Thái là gì?.......................
3. Trong tiếng Thái có từ để chỉ màu tím không? Gạch chân từ Có / Không.
Màu tím trong tiếng Thái là gì.........................................................
Màu tím theo anh/chị bao gồm những ô màu nào?...................................
4. Dùng bút để khoanh những ô màu nào mà theo anh/chị là ô màu vàng?
Màu vàng trong tiếng Thái là gì...................................................
II. Em hãy trả lời các yêu cầu trong bảng sau :
TT Tên ô màu Các ô màu Nếu khác nhau Dịch sang tiếng
(1)

ở cột (1) có thì em hãy nêu rõ Việt
khác nhau sự
không ?
(ghi
không)

1

H3 và F3

2

E1 và E3

3

F19 và C 19

4

C15 và F16

5

H3 và H40

khác

nhau

giữa hai ô màu
có/ đó
Thái

bằng

tiếng

6

I1 và F1

7

C2 và F2

8

H34 và C34

9

E5 và D8

10

B13 và C13

11

C9 và B13

12

C9 và E9

13

D37 và F38

14

I31 và D32

15

Từ C35 đến
C40 có giống
màu

từ

F1

đến F40?
IV. Em hãy ghi lại màu của các sự vật sau trong tiếng Thái, sau đó dịch sang
tiếng Việt
TT

Sự vật

1

Màu con tôm sau khi
nấu chín

2

Màu lông con gà con

3

Màu của chiếc áo trắng
đã bị ngả màu

Tiếng Thái

Tiếng Việt

4

Màu

lông

của

con

chuột
5

Màu của đất

6

Màu da của con bò

V. Miêu tả màu
1. Em có biết màu mắm tôm là màu gì không? (gạch chân từ Có / Không).
Nếu biết thì tương ứng trong tiếng Thái là màu gì? .........................
Miêu tả lại màu "mắm tôm" bằng tiếng Dịch sang tiếng Việt
Thái

2.Em có biết màu cánh gián là màu gì không? (gạch chân từ Có / Không).
Nếu

biết

thì

tương

ứng

trong

tiếng

Thái

là

màu

gì?.................................................................
Miêu tả lại màu "cánh gián" bằng tiếng Dịch sang tiếng Việt
Thái

3. Em có biết màu vàng rơm là màu gì không? ? (gạch chân từ Có / Không).
Nếu

biết

thì

tương

ứng

trong

tiếng

Thái

là

màu

.............................................................
Miêu tả lại màu "vàng rơm" bằng tiếng Dịch sang tiếng Việt
Thái

gì?

4. Khi miêu tả một cô gái có nước da trắng, người Thái nói như thế nào?
Những hình ảnh miêu tả một cô gái có Dịch sang tiếng Việt
nước da trắng trong tiếng Thái ?

5. Khi đi ngoài trời nắng nhiều, da sẽ có màu gì? ..Tiếng Thái:
.............................(tiếng Việt:..............................)
Người Thái dùng những hình ảnh nào để miêu tả màu của da khi đi ngoài trời
nắng nhiều?
Những hình ảnh miêu tả màu của da khi đi Dịch sang tiếng Việt
ngoài trời nắng nhiều trong tiếng Thái
Xin trân trọng cảm ơn !

PHỤ LỤC 2
Danh sách từ chỉ màu trong tiếng Thái
(Dựa vào kết quả khảo sát của luận văn tại vùng Lai Châu)
Tiếng Thái

Dịch nghĩa

1

Đanh

Đỏ

2

Đanh cắm

Đỏ thẫm, đỏ tía, đỏ thâm

3

Hẳm hượk

Đỏ chín (quả), màu rực rỡ (đỏ, vàng)

4

Đanh đăm

Đỏ đen

5

Đanh đao

Đỏ hồng, đỏ đắn, hồng đào, màu đào, hồng

6

Đanh lương

Đỏ vàng

7

Đanh đón

Đỏ trắng

8

Đanh đanh

Đỏ đỏ

9

Đanh phớn

Đỏ nhạt

10

Đanh mết cở

Đỏ hết cỡ

11

Đanh đưm

Đỏ sậm

12

Đanh đin

Đỏ đất

13

Đanh lượt

Đỏ máu

14

Đanh li

Đỏ chót

15

Đanh mựt

Đỏ nâu

16

Đanh hừa

Đỏ cam, đỏ rực, đỏ rộ

17

Đanh mựn

Đỏ nhạt

18

Đanh chít chít

Đỏ chót, đỏ ngòm, đỏ chon chót

19

Đanh mún

Đỏ nâu

20

Đanh mốc

Đỏ nâu

21

Đanh mẩu

Đỏ nhạt

22

Đanh ón

Hơi đỏ

STT

23

Đanh lưởn

Đỏ óng, đỏ bóng

24

Đanh ten

Đỏ ong

Đanh

phăng

25

phăng

Đỏ phừng phừng

26

Đanh ngạch pu

Đỏ gạch cua

Đanh mák mặn
27

súc

Đỏ quả mận chín

28

Đanh phay

Đỏ lửa

Đanh mák tanh
29

khẩu

Đỏ gấc

30

Đanh cam nọi

Đỏ cam nhạt

31

Đanh năng ngộ

Đỏ da bò

32

Đanh pí một

Đỏ cánh kiến

33

Đanh tiết bẻ

Đỏ tiết dê

34

Đanh hát

Đỏ trầu (bã)

35

Đanh ca rot

Đỏ cà rốt

36

Đanh mảy

Đỏ cháy

37

Đanh khửn

Đỏ lên

38

Đanh xét

Đỏ hoe (vải)

39

Đanh pĩnh

Đỏ ối

40

Đanh on

Đỏ tươi, đỏ phớt

41

Kheo/khiêu

Xanh

42

Kheo bâư mạy

Xanh lá cây

43

Kheo tong

Xanh lá cây, xanh lá chuối

44

Kheo cấy

Xanh rêu

45

Kheo đằm

Xanh đen

46

Kheo lương

Xanh vàng

47

Kheo tọng phạ

Xanh da trời

48

Kheo phạ

Xanh trời (da trời)

49

Kheo nọi

Xanh nhạt

50

Khiêu nặm

Xanh nước

51

Kheo lai

Xanh đậm

51

Pế

Xanh dương

53

Kheo đón

Xanh trắng

54

Kheo bâu ón

Xanh lá non

55

Kheo co cuổi

Xanh lá chuối (cây chuối)

56

Mốn tọng phạ

Xanh da trời

57

Kheo khửn

Xanh dần

58

Kheo cả ón

Xanh mạ non

59

Kheo pik chả

Xanh cánh chả

60

Kheo nhả héo

Xanh cỏ héo

61

Kheo co pết

Xanh cổ vịt

62

Kheo khảu mảu

Xanh cốm

63

Kheo năng thuổi

Xanh da tre

64

Kheo bâư cả

Xanh lá mạ

65

Kheo dãy cuổi

Xanh nõn chuối

66

Kheo pĩ

Xanh mỡ

67

Kheo ngữn

Xanh bạc

68

Kheo lưởn

Xanh bóng

68

Kheo bế

Xanh biếc

70

Kheo mún

Xanh thẫm

71

Kheo nũa

Xanh đậm

71

Kheo mốc

Xanh xám

73

Kheo pía

Xanh da trời

74

Kheo baư

Xanh lá

75

Kheo bâu cuổi

xanh lá chuối

76

Kheo tong chinh

Xanh lá dong

77

Ngũ kheo

Màu rắn lục

78

Kheo xĩu

Xanh rì

79

Kheo nộc dũng

Xanh chim công

80

Kheo kheo

Xanh xanh

81

Xe hế

Trong xanh (trời)

82

Mốn

Xanh da trời, xanh lơ, xanh nhạt, mốc

83

Lương

Vàng

84

Lương lưởn

Vàng chói

85

Lương lương

Vàng vàng

86

Lương khưởng

Vàng sẫm

87

Lương đón

Vàng trắng

88

Lương phưởng

Vàng rơm

89

Lương đăm

Vàng đậm

90

Lương ón

Vàng nhạt

Lương

chưởi

91

chưởi

Vàng gắt

92

Lương khẩu mẩu

Vàng cốm

93

Lương chằng

Vàng nhạt

94

Lương năng chom Vàng da chanh

95

Lương hẳn

Vàng nghệ

96

Lak lương

Vàng võ (úa)

97

Lương xăng

Vàng ối

98

Lương xét

Vàng ửng

99

Khưởng

Ố, vàng khè

100

Đăm/lăm

Đen, ô, mực

101

Đăm pay

Đen hơn, đen đi

102

Đăm đăm

Đen đen

103

Đăm pỉ pỉ

Đen sì, đen trùi trũi

104

Đăm cư tư/ cư lừ

Đen sạm

105

Đăm lưởn

Đen bóng

106

Đăm mựt

Đen tối

107

Đăm kheo

Đen xanh

108

Đăm mảy

Đen cháy

109

Đản

Sạm

110

Đăm lai

Đen hơn

111

Đăm mẵn

Đen bóng, đen láy

112

Đăm cưa

Đen giòn, da bánh mật

113

Đăm cờ tô ca

Đen như quạ

114

Đăm kiểng

Mai mái (da mai mái)

115

Đăm nĩn

Đen chàm sẫm

116

Đăm chích

Đen sịt

117

Mựt đăm

Tối đen, mờ mịt, tối om, tối mù

118

Đăm xanh

Đen nhánh

119

Mẵn ĩa

Đen láy, đen mượt

120

Đón/lón

Trắng

121

Đón đón

Trắng trắng

122

Đón pốp pốp

Trắng tinh

123

Đón pék nặm

Trắng như nước

124

Đón lương

Trắng vàng

125

Đón khặn

Trắng xinh

126

Lón khao

Trắng trẻo

127

Pế đón

Xanh trắng

128

Mốn đón

Xanh trắng

129

Đón chắk

Trắng tinh

130

Khao

Bạc

131

Ngơn

Bạc

132

Hók

Bạc (đầu, tóc)

133

Ngơn khao

Bạc trắng

134

Khao

Trắng

135

Khao lao

Trắng hồng

136

Đón xaư

Trắng ngần, trắng trẻo, trắng tinh

137

Khao phống

Trắng nõn

138

Khao xak

Trắng xóa

139

Lao/ đao

Hồng

140

Đao mák cãi

Hồng quả đào

141

Đao nọi

Hồng nhạt

142

Hịm

Lòng đào

143

Máy

Hồng (má hồng), ửng

144

Xáng xa

Hồng (mái nhà), màu ngói

145

Xin cuỗn

Hồng quần

146

Cắm

Tím, sẫm, thâm, đậm

147

Pế

Tím

148

Pía

Tím

149

Cắm pằng

Tím, tím than

150

Đăm hỏm

Tím (màu chàm)

151

Cắm đao

Tím hồng

152

Cắm bók

Tím hoa

153

Cắm bó ték

Tím hoa mua

154

Cắm nao

Tím lạnh

155

Cắm than

Tím than

156

Cắm bó khưa

Tím hoa cà

157

Búp nũm

Thâm tím

158

Cắm pằng

Tím than

159

Nả mựt

Tím mặt

160

Nả mựt nả đăm

Tím mặt tím mũi

161

Mún

Xám

162

Mốc

Xám, mốc,

163

Mún nọi

Xám nhạt

164

Mún đăm

Xám xịt

165

Mõn

Mốc

166

Lỏn

phai

167

Xảu

Bợt, phai
Đen, xám, thâm, ngăm ngăm đen, xám

168

Đẻ

ngoét

169

Mốn

Nâu

170

Đanh mốn

Đỏ nâu

171

Kheo đăm

Xanh nâu

172

Đin

Nâu đất

173

Đăm đìn

Nâu đất

174

Đanh bau

Nâu

175

Lãi chẽn

Màu da báo

176

Lãi xưa

Màu da hổ

177

Lãi mẽo

Màu da mèo

178

Lãi náy

Nâu nhạt

179

Lãi vai

Màu song mây

180

Hẻm

Màu vàng vàng

181

Đón cờ phon

Trắng như vôi

181

Đao đao

Hồng hồng

182

Đón đăm

Trắng đen

183

Kheo đanh

Xanh đỏ

184

Đanh đăm

Đỏ đen

