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Đây là loại từ điển đối chiếu cỡ nhỏ. Tuy nhiên, tiếng Tày chủ 

yếu được sử dụng trong giao tiếp hằng ngày thỡ việc thu thập được 

gần một vạn đơn vị để đối dịch là một việc không phải nhỏ nữa, mà 

đây chớnh là kết quả của sự cố gắng lớn của tập thể tỏc giả thực 

hiện cuốn từ điển này. 

Vốn từ được thu thập để đối dịch là những từ phổ biến, được sử 

dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên các tác giả cũng không 

để sót những từ chỉ xuất hiện trong thơ ca, những từ cổ (như cỏc từ: 

nguộc, slảnh…). Cho nờn Từ điển Tày – Việt mang tớnh bảo tồn và 

phỏt triẻn rất rừ nột. 

Các tác giả cuốn từ điển này là nhà thơ, nhà ngôn ngữ học. Họ 

am hiểu sâu sắc phông nền ngôn ngữ, phông nền văn hóa của hai 

dân tộc Tày, Việt. Vốn tri thức dồi dào này là cơ sở đảm bảo cho 

chất lượng tốt của một công trỡnh. Cụ thể đối với cuốn từ điển đối 

chiếu là đối dịch chính xác, đầy đủ và đưa ra được những ngữ cảnh 

điển hỡnh. 

Đối với mỗi mục từ của tiếng Tày, các tác giả đều phân tích 

các nghĩa cụ thể, tinh tế dựa trên những ngữ cảnh thường xuất hiện, 

để rồi từ đó mới chọn những từ tiếng Việt tương ứng để đối dịch. 

Các hiện tượng đồng âm, đồng nghĩa, đa nghĩa, hiện tượng chuyển 

loại của từ ngữ trong tiếng Tày đều được xử lý cụ thể và thỏa đáng. 

Thông thường nội hàm của một từ trong tiếng Tày (từ được đối 

dịch) không hoàn toàn tương đương trọn vẹn với một từ tiếng Việt 

(từ dùng để dịch). Cho nên người biên soạn phải tỡm đủ các từ 

trong tiếng Việt để làm sao lột tả hết được nội dung ý nghĩa của từ 
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tiếng Tày. Cỏc tỏc giả của cuốn sỏch đó làm tốt cụng việc này. Các 

mục từ được đối dịch chính xác; các văn cảnh được đưa ra minh 

họa rất đắt và được diễn đạt sáng sủa (ví dụ như các từ: bỏ bảy: rối 

bời. mốc slẩy ~: bụng dạ rối bời…). 

Về cỏc con chữ và cỏch ghộp vần - từ điển này dựa vào Phương 

án chữ Tày –Nùng (năm 1961), song trong cỏch ghi chộp cú ba 

điểm bổ sung: 1) dùng dấu sắc trong các âm tiết khép (phjăc – 

phjắc);   2) viết ngh khi phụ õm này kết hợp với cỏc õm i, ờ, e; 3) 

thêm thanh lửng (trong phương án chữ Tày Nùng chỉ dùng 5 thanh, 

trong từ điển này dùng 6 thanh). Sự bổ sung này cần thiết vỡ đó 

loại bỏ được một số cặp đồng âm không cú thực (Vớ dụ: So sánh: 

Phương án nả: mặt, nả: dỡ. Trong từ điển nả: mặt, na: dỡ). 

Cách đây 4 thập kỉ chỳng ta đó có “Từ điển Tày – Nùng - 

Việt”, và cuốn sỏch này đó được tái bản. Tuy nhiên việc biên soạn 

Từ điển Tày – Việt lần này vẫn mang tính thực tiễn và tớnh thời sự 

rất rừ ràng, vỡ: 

- Ngôn ngữ là hiện tượng xó hội, luụn sống động và phát 

triển, nên cần có những công trỡnh mới để để ghi chép những điều 

mới đó. 

- Hiện nay, nhu cầu của xó hội đối với từ điển Tày - Việt 

ngày càng cao như: học sinh, sinh viên cần sách để nghiên cứu, tra 

cứu; nhà thơ nhà văn cần vốn từ để tham khảo, tra cứu trong sáng 

tác thơ văn bằng song ngữ: Tày – Việt; cỏc cỏn bộ cụng chức và 

lực lượng vũ trang (không phải người Tày) cần sách học, để có 

thêm phương tiện giao tiếp trong việc nâng cao hiệu quả công tác, 
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đặc biệt ở các vùng miền núi phía Bắc Việt Nam… mà cuốn từ 

điển cũ lại có số lượng bản in hạn chế… 

Vỡ thế, chỳng tụi cho rằng: Việc xuất bản cuốn sỏch từ điển 

Tày – Việt trong thời điểm này là một việc làm hết sức cần thiết và 

có nhiều ý nghĩa. 

                                                     PGS. TS. Hoàng Văn Ma 
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Hiện nay số cán bộ, học sinh, sinh viên học tiếng Tày, nghiên 

cứu về văn học, văn hóa của người Tày cũng như số cán bộ, công 

chức công tác tại vùng dân tộc có nhu cầu giao tiếp với đồng bào 

dân tộc ngày càng đông. Do vậy, chúng tôi biên soạn cuốn Từ điển 

Tày - Việt nhằm đáp ứng một phần các nhu cầu học tập, nghiên 

cứu, giao tiếp của các đối tượng đó.  

Từ điển Tày - Nùng - Việt đã được nhóm tác giả gồm: Hoàng 

Văn Ma, Lục Văn Pảo, Hoàng Chí biên soạn, xuất bản lần đầu năm 

1972 và tái bản năm 2006, in với số lượng ít, nên người sử dụng 

cần sách tra cứu hiện khó tìm được. Hơn nữa, một là, do quan 

niệm của các tác giả cũng như của nhiều người thời kì đó cho rằng 

tiếng Tày và tiếng Nùng là một ngôn ngữ, cho nên gọi chung là 

tiếng Tày Nùng - quyển Từ điển nói trên thể hiện một quan niệm 

như thế; hai là, do sách đã được biên soạn cách đây gần 40 năm, 

nên yếu tố cập nhật về ngôn ngữ có những hạn chế.  

Chúng tôi nhận thấy tiếng Tày và tiếng Nùng tuy cùng một 

nhóm tiếng, có nhiều điểm tương đồng, nhưng vẫn là hai ngôn ngữ 

khác nhau. Trên thực tế, trong sinh hoạt hàng ngày người Tày và 

người Nùng cũng không dễ dàng nói chuyện với nhau bằng tiếng 

Tày hoặc bằng tiếng Nùng (ngay cả tiếng Nùng Cháo là thứ tiếng 

gần gũi với tiếng Tày hơn cả). Tiếng Tày và tiếng Nùng khác nhau 

chủ yếu ở hai phương diện: Ngữ âm và từ vựng.  

Về mặt ngữ âm, tiếng Tày khác tiếng Nùng ở chỗ:  

- Cấu tạo âm tiết tiếng Nùng nói chung không có thành tố âm 

đệm, trong khi tiếng Tày thì có. 
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- Tiếng Nùng không có các nguyên âm đôi: iê, ươ, uô, còn 

tiếng Tày thì có các nguyên âm đôi ấy. 

- Trong tiếng Nùng có sự đối lập giữa nguyên âm dài và 

nguyên âm ngắn, còn tiếng Tày chỉ có một vài cặp đối lập. 

Do sự khác nhau như trên nên khi các âm phối hợp nhau tạo 

nên hình thức ngữ âm của từ trong hai ngôn ngữ có nhiều sự khác 

biệt. Cộng với những biến hóa do ngữ điệu gây ra làm cho người 

quen sử dụng tiếng Tày khó tri nhận được tiếng Nùng và ngược lại. 

Về mặt từ vựng, tiếng Nùng nhiều yếu tố vay mượn tiếng Hán 

hơn. 

Vì vậy, cuốn Từ điển Tày - Việt này không soạn chung cho Tày 

và Nùng như các cuốn từ điển trước đây.  

Tiếng Tày cho đến nay vẫn chưa chính thức có được hệ thống 

âm chuẩn. Trên thực tế vẫn tồn tại các biến thể địa phương, ngay 

trong cùng một địa phương vẫn có hiện tượng có những âm được 

coi là biến thể tự do của nhau. Ví dụ: rườn, slườn, lườn (nhà) ; 

slon, xon, thon (học); fạ, phạ (trời); phôn, phân (mưa),... Đối với 

những biến thể ngữ âm này dù phát âm theo hình thức nào thì 

người Tày ở đâu cũng tri nhận được. Tuy nhiên, khi chọn từ để đưa 

vào làm mục từ trong từ điển, chúng tôi chỉ chọn một. Còn những 

biến thể khác chúng tôi có ghi chú từ tương ứng để người dùng từ 

điển tra cứu. Ví dụ: lườn x. rườn, hoặc người sử dụng từ điển có 

thể tra sang vần khác có quy luật đối ứng. Ví dụ tra i không thấy có 

thể chuyển sang tra y. Với những biến thể tự do phổ biến hiện nay, 
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tức là những biến thể vừa có thể phát âm thế này vừa có thể phát 

âm thế kia, chúng tôi thấy trong khi chờ đợi sự chuẩn hóa, nên 

chấp nhận cả hai. Trong từ điển này chúng tôi ghi chú hình thức 

thứ hai sau hai gạch đứng ||. 

Thành tựu nghiên cứu về từ loại tiếng Tày chưa nhiều. Vì vậy, 

trong từ điển này chúng tôi chưa chú thích về từ loại và màu sắc 

phong cách của các từ.  

Phương án chữ Tày - Nùng được Chính phủ phê chuẩn năm 

1961. Chữ viết dùng trong từ điển này về cơ bản theo đúng 

"phương án" đó. Tuy nhiên để theo sát với sự phát triển ngôn ngữ 

trong nửa thế kỉ qua, và đặc biệt chú ý đến thới quen của nhiều 

người sử dụng chữ quốc ngữ, trong từ điển này chúng tôi ngh khi 

phụ âm này kết hợp với i, ê, e, viết dấu "sắc" trong các âm tiết kết 

thúc bằng -p, -t, -c (ch)... cho thống nhất với chính tả chữ Việt. 

Trong tiếng Tày có thanh "lửng", thanh điệu này có âm vực 

trầm (gần giống thanh huyền) và có đường nét gần giống thanh 

"hỏi", trường độ dài. Phương án chữ Tày - Nùng năm 1961 không 

có kí hiệu thể hiện thanh điệu này, trên sách báo những từ mang 

thanh điệu này được ghi bằng dấu "hỏi", trong từ điển này chúng 

tôi dùng dấu "_" đặt dưới nguyên âm. Ví dụ: ta - tà - tá - tả - tạ - 

ta. 

Cuốn Từ điển Tày - Việt chắc chắn không tránh khỏi còn 

những thiếu sót. Chúng tôi trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng 

góp của bạn đọc. 
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hướng dẫn sử dụng từ điển 

1. Quyển từ điển này là từ điển đối chiếu tiếng Tày và tiếng 

Việt, dùng cho học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu ngôn ngữ, 

văn hóa dân tộc Tày và cán bộ công tác ở vùng dân tộc có nhu cầu 

giao tiếp bằng tiếng dân tộc với đồng bào.  

2. Từ điển Tày - Việt thu thập khoảng 10 000 từ ngữ thuộc lớp 

từ thường dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Các mục từ được sắp 

xếp theo trật tự bảng chữ cái chữ Tày - Nùng: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê, 

g, h, i, k l, m, o, p, q, r, s ,t ,u,ư, v, x, y, và các dấu thanh điệu: 

không dấu, thanh lửng, huyền, hỏi, sắc, nặng (thực ra trong chữ viết 

Tày - Nùng còn có những chữ do ghép các chữ cái để ghi âm 

những âm mà chỉ có trong tiếng Tày, Nùng như: bj, pj, mj, phj, sl, 

Oo. Những chữ cái ghép này chúng tôi xếp chung với các vần được 

biểu thị bằng chữ cái đầu, ví dụ: bj cùng chung với chữ b).  

Các từ đồng âm được phân biệt với nhau bằng số thứ tự ghi góc 

dưới bên phải mỗi mục từ. Ví dụ: ảng1 

                                                            ảng2 

3. Mỗi mục từ tiếng Tày và các ngữ cảnh tương ứng được dịch 

ra tiếng Việt bằng từ và ngữ cảnh tương đương trong tiếng Việt. 

Mỗi mục từ, ngữ gồm có:  

- Mục từ ngữ tiếng Tày chữ in hoa đậm. 

- Từ, ngữ tương đương trong tiếng Việt (chữ thường). 
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- Ngữ cảnh của từ tiếng Tày (in chữ thường nghiêng) và phần 

dịch ngữ cảnh ra tiếng Việt (in chữ thường đứng).  

Ví dụ. Au châư  thở. Hết bấu lập ~: làm không kịp thở. 

4. Đối với các từ ngữ đa nghĩa, các nghĩa được phân biệt với 

nhau bằng các chữ số ả Rập. 1. 2. 3... theo thứ tự nghĩa đen xếp 

trước, nghĩa chuyển xếp sau. Ví dụ: bắc bắm 1. chì chiết.          

2. nhiều lời. 

5. Các kí hiệu: 

- Dấu ~ dùng để thay thế cho từ ngữ đã có trong mục từ mà ở 

phần nêu ngữ cảnh không nhắc lại. Ví dụ: ải chải  cật lực. Hết ~: 

làm cật lực. 

- Dấu ( ) dùng để ghi chú thêm, có tác dụng giải thích thêm, 

làm rõ nghĩa cho phần dịch nghĩa các ngữ cảnh. Ví dụ: au làng  lấy 

giống, phối giống (súc vật). 

- Dấu * dùng ở đầu các thành ngữ, tục ngữ, những cụm từ hoặc 

câu có sẵn trong các tác phẩm văn học dân gian. 

- Chữ tắt x.  có nghĩa xem. Trong trường hợp đó cần tra mục từ 

đằng sau chữ x.  Ví dụ: bjoóc ngần  x. bjoóc ve. 

- Dấu / dùng biểu thị các từ ngữ tương đương. Ví dụ: mị  cây/ 

quả mít. 

- Dấu || dùng để biểu thị từ ngữ ghi phía sau nó là biến thể khác 

của từ đang được dịch nghĩa. Ví dụ: cháo  rán, áp chao. ~ nựa mu: 

rán thịt lợn. || chao. 

6. Tiếng Tày hiện nay đang tồn tại nhiều biến thể địa phương. 

Về mặt ngữ âm, ngay cùng một địa phương cũng có các biến thể tự 
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do. Cùng một từ nhưng có thể phát âm với âm này hay âm kia. Tiêu 

biểu nhất là các cặp âm R - L; X - Sl..., vì vậy với những từ liên 

quan đến các cặp âm này nếu tra theo âm này không thấy, người 

dùng từ điển nên tra theo âm kia. 

 



Bạch Dương ĐTTN (Đây là file có bản quyền của thầy 
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A 
A1 1. cô. me ~: bà cô. 2. em gái. 

noọng ~: em cô (trong quan hệ 

với anh trai).  

A2 1. nhé, thôi nhé. Chin ~: ăn 

nhé. mừa ~: về thôi nhé. 2. rồi. 

chư ~: phải rồi. 

A dè 1. nào. chin ~: ăn đi nào. 

2. thôi chứ. pây ~: đi thôi chứ. 

A lùa thím. Cần nẩy le ~ ỏi: 

người này là bà thím tôi. 

A rối ôi, ái chà. ~! Mjạc slao  

lai!: ôi! xinh gái quá! 

á1 chị. pi ~: bà chị. 

á2 à (từ để hỏi). Nắm pây nau ~ ?: 

không đi à? 

á3  rồi. đảy ~: được rồi. 

à1 hả. Hết đảy mí ~?: làm được 

không hả? 

à2 cô. me ~: bà cô.  

ả  1. mở ra.  ~ tu: mở cửa.      2. 

há. ~ pác: há miệng. 3. giạng. ~ 

kha: giạng chân. 4. xòe. ~ mừ: 

xoè tay. 

ác 1. khoẻ. Hết fiệc ~: làm việc 

khoẻ. 2. ác độc. slấc ~: giặc 

độc ác. 

Ai x. cò niêng. 

ái 1. muốn. ~ pây liêu: muốn đi 

chơi. * ~ chin mác rèo năm 

mạy: Muốn ăn quả thì phải 

trồng cây. 2. sắp. ~ thâng nèn: 

sắp đến tết. 3. gần. ~ thâng 

rườn: gần đến nhà. ~ mì 500 

cần: có gần 500 người. 

ải chải cật lực. Hết ~: làm cật 

lực. 

Am nhão. mỏ khảu bặng chảo ~: 

nồi cơm như cháo đặc (bị nhão). 

A 
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ám 1. miếng. ~ chin: miếng ăn. 

2. chỗ. ~ đin: miếng đất.     ~ tỉ: 

chỗ ấy. 

ạm nện. ~ hẩư kỉ bat mạy: nện 

cho mấy gậy. 

An1 yên ổn. dú bấu ~: ở không 

yên. 

An2 lo liệu. ~ ý ngòi: lo liệu xem. 

án đếm. * Nòn phồm ~ vài, nòn 

ngai ~ khẩu: Nằm sấp đếm 

trâu, nằm ngửa đếm thóc. 

áng 1. chậu đựng nước bằng 

sành.  ~ nặm: chậu nước. 2. bát 

to.  ~ phẳn: bát phở. 

ảng1 cổng. tu ~: cổng chào. 

ảng2  khoe, khoe khoang. ~ 

slướng: khoe vẻ đẹp, phô trương. 

ảo màn  liều.  ~ hết: làm liều 

áO 1. chú. po ~: ông chú.       2. 

em chú. noọng ~ khỏi: em trai 

tôi. 

áo a cô chú. sloong ~: hai cô 

chú. 

áo khươi chú (chồng của cô). 

áp1 tắm. Pây nặm tang pây ~: 

đi gánh nước nhân tiện đi tắm. 

áp2   mạ. ~ nặm kim: mạ vàng. 

áp đang  tắm rửa. 

Au lấy.  ~ chèn: lấy tiền. ~ căn: 

lấy nhau. 

Au châư  thở. hết bấu lập ~: 

làm không kịp thở. 

Au làng lấy giống, phối giống 

(súc vật). 

Au lường hóng mát. năng táng 

~: ngồi cửa sổ hóng mát. 

Ay ho. tầư lồm đảng, men ~: bị 

trúng gió lạnh, nên ho. ~ bấu 

oóc pác: ho không ra tiếng.      

~ khảu bẳng: ho vào ống (sợ 

không dám lên tiếng). da ~: 

thuốc ho. 

Ay lồm ho khan.  

ảy cằn, còi cọc. kỉ co ỏi ~: mấy 

cây mía còi cọc. 
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Ă 
ăm pha 1. chập đôi. cuổi ~: 

quả chuối đôi. 2. tranh giành ổ. 

cáy phặc ~: gà mái ấp tranh 

giành ổ nhau. 

ắm chen. nòn ~ căn: ngủ chen 

nhau. 

ằm u, má (từ xưng hô gọi mẹ). 

ăn1 1. cái. ~ cuôi: cái sọt.        ~ 

rườn: cái nhà. 2. quả. sloong ~ 

mác pục: hai quả bưởi.         3. 

việc, điều.  ~ đây, ~ rại: điều 

tốt, điều xấu. ~ tỉ te chắc dá: 

điều đó nó đã biết rồi. 

ăn2 1. hằng. ~ vằn: hằng ngày.  

~ bươn: hằng tháng. 2. thường.  

~ pày: thường khi. 

ăng ắc 1. trùng điệp. pù pài ~: 

núi đồi trùng điệp. 2. bạt ngàn. 

tông nà ~: cánh đồng bạt ngàn. 

pù khau ~ bjoóc bâư: núi rừng 

bạt ngàn hoa lá. 3. ăm ắp. nà 

nặm ~: cánh đồng nước đầy 

ăm ắp. 

ắn 1. bí. Nặm lìn ~: nước máng 

bí (không chảy được).    2. 

không thông minh. Oóc ~: đầu 

óc không sáng suốt. 

ắng 1. ứ. Nặm ~ thâng tẩư 

lang: nước ứ đến gầm sàn.        

|| ứng. 2. dâng. slính ~ khửn cò: 

cơn tức dâng lên  tận cổ. 

 

Ă 

 

Â 
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Â 
ẩm cái ấm. ~ nặm chè: ấm 

nước chè. 

ấc 1. ngực. Chếp ~: đau ngực. 

2. phần tốt. đảy păn ám ~: 

được chia phần tốt.   

ấn ước lượng, áng chừng.        

~ ngòi lẹo kỉ lai chèn: ước 

lượng xem hết bao nhiêu tiền. 

ấn chí liệu chừng. Nặm noòng 

~ bấu quá ta đẩy: nước lũ to 

liệu chừng không qua được. 

ấn mà tính ra, đoán ra, tiên 

lượng. ~ te pây thâng dá: tính 

ra nó đã đến nơi rồi. 

ấu ninh, hầm. ~ đúc: ninh 

xương. ~ hẩư tư: ninh cho nhừ. 
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B 
Ba bè ra. Xu ~: tai bè ra 

Ba minh cái xà beng. Au ~ tào 

hin: dùng xà beng đào đá. 

Bả1 1. điên. pền ~: bị điên      2. 

dại, dở. ma ~: chó dại. phuối ~: 

nói dại, nói dở. 

Bả2 1. dại dột. đếch nhằng ~: 

trẻ con còn dại dột. 2. lừa. Tốc ~: 

mắc lừa || vả. 

Bả3 1. giãy. ~ thai: giãy chết.  ~ 

fạc fạc: giãy đành đạch        2. 

vội. ~ mừa dương mé: vội về 

thăm bà. 

Bả biếng vội vàng, hấp tấp. 

Chập ngù ~ ni: gặp rắn hấp 

tấp chạy. 

Bả mu động kinh. Pền ~: bị 

bệnh động kinh. 

Bả mướng dở hơi. cần ~: 

người dở hơi. 

Bả slâư dại dột. Cần bả ~: 

người dại dột. 

Bá1 vai. Háp khẩu dú tềnh ~: 

gánh thóc trên vai. 

Bá2 đổ. Bẳng nặm ~: ống nước 

đổ. Choóc lẩu ~ bấu têm: chén 

rượu đổ không lấy lại được 

đầy. 

Bá bảy rối bời. Mốc slẩy ~: 

bụng dạ rối bời. 

Bạ bã. chin nặm cài ~: ăn nước 

nhả bã. 

Bác1 1. chặt. ~ mạy: chặt cây. 

2. chém. Thai ~: chết chém. 

Bác2 chưng. ~ xáy: chưng trứng. 

Bảc bác. po ~: ông bác. 

Bảc pả bác bá. ~ mì lèng chầy 

lá: bác bá khoẻ thôi chứ. 

B 
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Bạch ngạch lếu láo. Chin 

phuối ~: ăn nói lếu láo || ngộc 

ngạc. 

Bai1 cuốc bướm. Au ~ bjai nhả: 

dùng cuốc bướm cào cỏ. 

Bai2 cái muôi. ~ nặm keng: 

muôi nước canh. 

Bai3 trộn. Khẩu nua ~ thúa:  

xôi trộn đỗ || BáI. 

Bài bài. Slon ~: học bài.         ~ 

lượn: bài lượn. 

Bài nhài kể lể. ~ lai tuyện: kể 

lể lắm chuyện. 

Bải1 nhai. Vài ~ nhả: trâu nhai 

cỏ. 

Bải2 vát. ~ pác bẳng: vát miệng 

ống nước. 

Bại những, các. ~ co khẩu: 

những cây lúa. ~ cần pây tông: 

những người đi làm đồng.        

~ noọng chứ ~ cằm slấy: các 

em nhớ lời thầy. 

Bam chỗ lõm. Lâư nà mì lai 

búng ~: thửa ruộng có nhiều 

chỗ lõm. 

Ban 1. nở nang. Slao ~: cô gái 

nở nang. 2. lớn đẫy (đến giai 

đoạn "bánh tẻ"). Bâư ~: lá 

bánh tẻ. 

Ban búm đẫy đà. Tua đếch  

ngòi ~: đứa trẻ trông đẫy đà. 

Bàn nhái bàn lùi. ~ nắm đảy 

pền fiểc: bàn lùi việc không 

thành. 

Bản làng, xóm. ~ mì lai rườn: 

bản có nhiều nhà. 

Bản con làng xóm. Fiệc ~: việc 

làng xóm || bản khọn. 

Bán sót. Ton ~: thiến sót. 

Bang 1. mỏng. Slửa ~: áo 

mỏng. 2. thưa. Doòng ỏi ~: 

khóm mía thưa. 3. hiếm. Rườn 

lục ~: nhà hiếm con. 4. yếu. 

Mốc ~: dạ yếu. 5. xấu hổ. nả ~: 

hay xấu hổ. 

Bang bính mỏng tanh, mỏng 

manh. Piếng phà ~: tấm chăn 

mỏng tanh. 

Bang bít mỏng dính. Xắt ám 

phjắc ~: thái miếng thịt mỏng 

dính. 
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Bang bjém mỏng mảnh. Nung 

slửa ~: mặc áo mỏng mảnh. 

Báng1 1. con mèo bay. Pây pện 

~ bên: đi như mèo bay.      * 

Hảy pện ~: khóc (nhiều) như 

mèo bay kêu. 2. con sóc bay. 

Báng2 1. bạnh. ~ mạy chủ: 

bạnh cây sấu. 2. hốc cây. Mạy 

non lòn pền ~: cây bị sâu cắn 

thành hốc.   

Bảnh bánh xe. ~ xe mạ: bánh 

xe ngựa. 

Bao cây dọc. Mác ~: quả dọc. 

Dầu mác ~: dầu dọc. 

Báo trai. Lục ~: con trai. Đây 

~: xinh trai.  

Báo đông đười ươi. ~ cót 

bẳng: đười ươi giữ ống. 

Báo léo nam thiếu niên. Hò tỉ 

pền ~ dá: thằng kia sắp thành 

thanh niên rồi. 

Bát1 nhọt. Pền ~: lên nhọt.     ~ 

slúc noong: nhọt mưng mủ. 

Bát2 cây, quả thàn mát. Mác ~ 

bưa pja: quả thàn mát duốc cá. 

Bảt lúc, khi. ~ khửn ~ lồng: lúc 

lên lúc xuống. 

Bát đíp nhọt thường. Khửn ~: 

lên nhọt. 

Bảt đeo x. bảt toọc. 

Bảt nẩy 1. thế này, lần này.  ~ 

nhẻn a: thế này thì xấu hổ lắm. 

2. bây giờ. ~ bấu ti dú: bây giờ 

không chỗ ở. 

Bảt tầư đằng nào. ~ tố tồng 

căn: đằng nào cũng thế 

Bảt toọc 1. ra trò, ra phết. 

Phuối đây ~: nói hay ra phết.  

2. một lèo. Chin ~: ăn một lèo 

cho hết. 

Bau1 bị phù. Cần pền ~: người 

bị phù || fộc. 

Bau2 nghịch ngợm. Đếch ~  lai: 

trẻ con nghịch quá. Hò nẩy ~: 

thằng này nghịch ngợm  

Bắc1 phương bắc. Rườn vín qua 

bưởng ~: nhà quay về hướng 

bắc. 

Bắc2 cái vợt. ~ xỏn pja: vợt xúc 

cá. 

B 
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Bắc3 mảnh. ~ nà cằn loong: 

mảnh ruộng bên suối.  

Bắc4 nhăn, mếu. Cò mì ~: cổ có 

nếp nhăn. Nả ~: mếu, nhăn 

mặt. 

Bắc5 1. cấu. Tò ~ căn: cấu  

nhau. 2. bấm. Au lệp mừ ~ ngòi 

mác slúc xằng: dùng móng tay 

bấm xem quả chín chưa. 3. vồ, 

cắn. Slưa ~: hổ vồ. 

Băc bắm 1. chì chiết. Da ~ lục 

lùa: mẹ chồng chì chiết nàng 

dâu. 2. nhiều (lắm) lời. Bấu đảy 

~ lăng lai a: đừng có nhiều lời 

làm gì nữa. 

Bắc bử lúng búng. Phuối ~: 

nói lúng búng. 

Bắc đẩn  x. chẳm đẩn. 

Bắc ngắng mếu máo, nhăn 

nhó. Te pây kha men toỏng đút, 

nả ~: nó đi chân bị vấp, mặt 

mếu máo. 

Bắc ten chỉ đích danh.        ~ 

tứng cần: chỉ đích danh từng 

người. 

Bẳm mắm. Pja ~: cá mắm. 

Kềm bặng ~: mặn như mắm. 

Bẳn  1. ném. ~ hin: ném đá.  2. 

bắn. ~ nả: bắn ná.  

Bắn  x. xằng. 

Băng  băng, chạy. Chắc cạ mé 

pền khẩy, lan ~ mà dương: biết 

là bà bị ốm, cháu chạy về thăm.  

~ quá kéo: băng qua đèo. 

Băng bại  vội vàng, tất tả.  

Bẳng1 cái. ~ phưa: cái bừa. 

Sloong ~ pè khảm ta: hai cái bè 

sang sông. ~ fùm: cái go cửi. 

Bẳng2 ống (to) đựng nước. 

Sloong ~ nặm: hai ống nước. 

Ay khảu ~: ho vào ống (không 

dám nói to). 

Bặng như. * Quai ~ nổc ho: 

khôn như con khướu. 

Bặng cạ như là. ~ pi noọng 

khen kha: như anh em ruột thịt. 

Bắp ngô. Bưa ~: bột ngô.  

Sluôn ~: vườn ngô 

Bặp nước (nói với trẻ em). 

Chin ~: uống nước. 

Bắt1 ngạt.  ~ châư: ngạt thở.  

Bắt2 1. đắt. Khai ~: bán đắt.  2. 

quý. cúa ~ cúa pèng: của quý 

của hiếm. 
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Bắt cất, chưng cất. ~ mỏ lẩu: 

cất nồi rượu. 

Bắt pèng yêu quý. Noọng ~: 

em yêu quý. 

Bân x. bôn. 

Bầu cây, quả bầu. Năm ~ bươn 

cẩu: trồng bầu tháng chín. 

Bẩu đầu. Lam ~ khảu: trói đầu 

vào (trói xừ vào). Dú tềnh ~: ở 

trên đầu. 

Bấu 1. không. ~ chắc: không 

biết. Hết ~ đảy: làm không 

được. Chắc ~: biết không        

2. Chẳng, chả. * ~  dăm ~ bjai 

dai hom lưng: chẳng cấy chẳng 

làm cỏ, hơi thơm phức (ngồi 

mát ăn bát vàng). 3. đừng, chớ.  

~ pây: chớ có đi. ~ cảng lăng 

mòn ló: đừng nói gì nữa. 

Bấu făn không chấp nhận, không 

chịu. Hết pện nẩy ngo ~: làm như 

thế tôi không chấp nhận. 

Bấu mì không còn, mất. Pú ~ 

dá: ông  mất  rồi. 

Bấu xay chớ, đừng. ~ hết: chớ 

có làm. ~ pin mạy: chớ có trèo 

cây. 

Bâư 1. lá. ~ mạy: lá cây.         ~ 

mòn: lá dâu. 2. tờ. ~ chỉa: tờ 

giấy. 3. bức.  ~ slư: bức thư.    

4. tấm. ~ slửa: tấm áo. 5. cái.   

~  khoá: cái quần. 

Bâư khẻ tờ văn khế. 

Bẩư1 rạo. ~ pja: rạo bắt cá. 

Bẩư2 1. buồn. ~ nòn: buồn ngủ. 

2. khờ khạo. cần ~: người khờ 

khạo (không lanh lợi).      3. 

chưa khô hẳn. khẩu hảo ~: thóc 

chưa khô hẳn (chưa già nắng). 

Be1 1. xoè, loe. ~ pic: xoè cánh. 

2. phình. Toọng ~: bụng phình. 

3. bạnh ra. Cần pác ~: người 

mồm bạnh ra. 

Be2 1. nằm ượt. ~ nòn tẳm 

sloai: nằm ượt ngủ tận trưa.     

2. banh. ~ nòn quá nâư: banh 

ra ngủ cả buổi sáng. 

bè bẹo chê bai. Mừ nắm hết tọ 

pác ~: tay không làm nhưng 

miệng chê bai.  

bẻ dê. Dú đai bặng ~ bấu 

pjoóc: rong chơi như dê không 

buộc tròng. 

B 
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béc 1. vác. Mọi rườn pang ~ 

fừn nâng: mỗi nhà giúp một 

vác củi. 2. vác. Lan ~ hẩư pú: 

cháu vác hộ ông. * ~ kha cải: 

vác chân to (nịnh hót). 

béc coóc vác mặt. Béc coóc 

pây liêu: vác mặt đi chơi.  

Ben1 cơi trầu. 

Ben2 (một) gói. ~ khẩu nâng: 

một gói cơm. ~ da: gói thuốc. 

Ben3 gói, bọc. * ~ đảy pác 

khêm bấu ~ đảy pác cần: gói 

được mũi kim, không gói được 

miệng người. 

Ben boóc gói ghém. 

bén cái mê. Pằm mằn oóc ~: 

băm sắn ra cái mê. 

bẻo béo. Cáy ~ mì lai pì: gà 

béo có nhiều mỡ. 

bẻo bựt béo múp, béo ị. Tua 

đếch ~: đứa trẻ béo múp. Pú ké 

~: ông già béo ị. 

bèo bèo cái. 

Bên bay. Nổc ~ khảu đông: 

chim bay về rừng. * Ca ~ tốc, 

nổc ~ thai: quạ bay rơi, chim 

bay chết (chim bay mỏi cánh). 

Lồm ~ bâư slửa: gió thổi bay 

cái áo. 

Bên báng chạy vội. Pài đăm, 

đếch ~ mà rườn: chiều tối, trẻ 

vội vã về nhà. 

Bếnh rặn. ~ khỉ, ~ neo:  rặn ỉa, 

rặn đái. 

Bết câu. Pác ~: lưỡi câu. Tức ~  

pja: câu cá. 

Bi bốc xương sông. Bâư ~:  lá 

xương sông. 

Bì so kè, so đọ. Tò ~ căn: so 

kè nhau. 

bỉ1 1. con bướm.  ~ bươn slam: 

bướm tháng ba. 2. con ngài.     

~ mọn: con ngài tằm. * slắn 

bặng ~ phủ: run như con ngài 

đực.  

bỉ2 1. bí. ~ xu khêm: bí trôn 

kim. 2. ngạt. Đăng ~: ngạt mũi. 

bí 1. bóc. ~ bắp: bóc ngô.      2. 

vạch. ~ pha mo: vạch liếp 

nhòm. 3. mở. Căm ~ slí căm 

lắp: một đêm mở mắt, bốn đêm 
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nhắm mắt (thức một đêm ngủ 

bù bốn đêm). 

bí nhác bửa toác. Ròi phéc ~: 

vết nứt bửa toác ra. 

bíp bjáp răng rắc. Mạy tăc ~: 

cây gẫy răng rắc. 

bít1 gianh nứa. Tắp ~ mùng 

rườn: đánh gianh lợp nhà. 

bít2 1. ngắt. ~ nhỏt phjắc bủng: 

ngắt ngọn rau muống.   2. cấu. 

Đếch ~ căn: trẻ cấu nhau. 3. 

nhặt. ~ phjắc hết ngài: nhặt rau 

làm bữa trưa. 

bỉu 1. quằn. pjạ ~: dao bị quằn. 

2. méo. Nghé chúp ~: chiếc nón 

bị méo. 3. mẻ. Pát ~: bát mẻ. 

bỉu boót sứt mẻ. 

bỉu bương méo mó, vênh váo.  

bjai giãy cỏ. ~ rây: giãy cỏ rẫy. 

~ nà: làm cỏ lúa. 

Bjải nát. Vài nhăm ngé mác ội 

~ ooc: trâu giẫm quả ổi nát ra. 

Bjải bjác nát bét. 

Bjải bjéT nát, nhão nhoét. 

Bjải lát nát toét. Pẻng chuầy 

vjếc ~: bánh dầy nhão nát toét. 

Bjào bjào  rào rào, ầm ầm. 

Phuối tuyện ~: nói chuyện ầm ầm. 

Bjáp bjáp răng rắc. Mạy tắc ~: 

cây gẫy răng rắc. 

Bjắc chửi, chửi bới. ~ lục lan: 

chửi con cháu. Tò thư tò ~ căn: 

chửi bới nhau. 

Bjắc bjoi chửi bới. Da ké  ~ 

cần hết lặc: bà già chửi bới kẻ 

ăn trộm. 

Bjằng bjằng 1. rầm rầm. Slủng 

féc ~: súng nổ rầm rầm. 2. ròn 

rã. Chang rườn phuối khua ~: 

trong nhà nói cười ròn rã. 

Bjắt uốn, nắn. ~ cái tậu vai: 

uốn cây gậy mây song. ~ tàng 

hẩư năn: nắn đường cho thẳng. 

biép bjép lép bép. Phầy mẩy 

pá nhả phéc ~: lửa cháy đám 

cỏ nổ lép bép. 

Bjể 1. bóc. ~ oóc ngòi: bóc ra 

xem. 2. vạch ra, tách ra. ~ tứng 

lứp: tách ra từng lớp. * ~ nặm

B 
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 khảu lứp toong: tách từng lớp 

lá cho nước chảy vào trong 

(vạch chỗ yếu nội bộ để bên 

ngoài lợi dụng).  

Bjoóc1 hoa. ~ mạ phông nả đán 

rung lường: hoa mạ nở trên 

vách núi rực rỡ. 

Bjoóc2 x. chóp. 

Bjoóc coi hoa hồng. 

Bjoóc ngần x. bjoóc ve.  

Bjoóc ngậu hoa sen. 

bjoóc ve hoa râm bụt. 

bjoi ống, giỏ đánh lươn. 

Bjốp bjốp đôm đốp. Mạy tắc 

~: cây gãy đôm đốp. 

bjúc rúc đầu. Vài ~ lị khảu 

sluôn: trâu rúc bờ rào vào 

vườn. 

Bjùng bjùng 1. sùng sục. Cháo 

nặm thương phật ~: chảo mật 

sôi sùng sục. 2. nhung nhúc. Xá 

pjốc pan ~: đàn mối  bò nhung 

nhúc. 

bo mo. ~ mảy: mo măng.        ~ 

làng: mo cau. 

Bó 1. nguồn nước. ~ bủn: 

nguồn nước phun. * háp nặm 

tó ~: gánh nước về nguồn.       

2. mỏ. ~ hích: mỏ thiếc. 3. giếng. 

~  nặm: giếng nước. 

bỏ bó. ~ thú: bó đũa. 

Boóc 1. ống. ~ khẩu lam: ống 

cơm lam. 2. ống đong gạo, đỗ.  

~  thúa kheo: ống đỗ xanh. 

Boóc cân ống đong gạo, ngô, 

đỗ có khối lượng khoảng một 

cân. 

bom 1. khích. ~ đếch pin mạy: 

khích trẻ trèo cây. 2. cổ vũ, xui 

giục. ~ cần tò phẩt: cổ vũ 

người khác vật nhau. 

Bỏm bò ống bơ dùng làm dụng 

cụ đong gạo, đỗ. 

bon 1. cây mon. * đảng chin ~ 

on chin phước: rét ăn mon, ấm 

ăn khoai sọ. 2. dọc khoai.   ~ 

phước hom: Dọc khoai sọ hương. 

bỏn xoi mói. Boong te tò ~ 

căn: chúng nó xoi mói nhau. 

Bón1 rau ngót rừng. 

Bón2 1. khoét, moi. ~ khảu cằn: 

khoét vào bờ. 2. chen vào 

trong. Năng ~ khảu chang: 

ngồi chen vào giữa. 3. rúc.
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~ pha lị khảu sluôn: rúc bờ rào 

vào vườn. 4. mót. ~ au mằn 

lám: mót khoai còn sót. 

Bọng bỏng. Men phầy ~: bị lửa 

bỏng. 

Boong1 lòng. ~ xay: lòng cối 

xay.  

Boong2 1. chúng. ~ hây: chúng 

ta. 2. người ta. ~ khua: người ta 

cười. 

Boỏng1 1. gióng. ~ mạy lịa: 

gióng nứa ngộ. 2. đoạn. ~ tàng: 

đoạn đường. 3. chặng. ~ tơi: 

chặng đường đời. 

Boỏng  pjạ chuôi dao (bằng sắt 

đánh cuốn tròn). 

Boóng 1. đục, khoét. ~ pjot: 

khoét cho thủng. 2. xâu. ~ khêm: 

xâu kim. 3. lúm. Kẻm ~: má 

lúm đồng tiền. 3. khều, nhể.     

~ nam: khều gai.  

bóp bừa vỡ.  ~  nà: bừa ruộng. 

bỏp 1. bóp. ~ cưa: bóp muối.  

~ cò thai: bóp cổ chết. 2. thắt.  

~ pác cuôi: thắt miệng sọt. 

bót 1. mù. Tha ~: mắt mù.   2. 

lép. Nghé bắp mì loi  mặt ~: cái 

ngô có một số hạt lép. 

Bồ cái bồ. ~ khẩu coóc: bồ thóc.  

Bố x. bấu. 

Bốc 1. cạn. Mỏ nặm phật hâng 

~ lẹo: nồi nước sôi lâu cạn hết. 

Khuổi ~: khe cạn.  

Bốc nhác cạn nhăn. Nà ~: 

ruộng cạn nhăn. 

Bổi hậu bối, nhọt ở lưng. 

Bôm 1. mâm. * ~ khẩu cẩu 

cần: mâm cơm chín người ăn. 

Tọn ~: dọn mâm. * Cáy tốc ~ 

khẩu slan: gà rơi vào mâm gạo 

(chuột sa chĩnh gạo). 2. khay.  

~  chè: khay chè. 

Bôm toòng mâm đồng. 

Bồm bồm 1. ầm ầm. Nặm tốc 

tat ~: nước rơi xuống thác ầm 

ầm. 2. đùng đùng. slủng phéc 

~: súng nổ đùng đùng. 

Bốm  xào (có cho nước). Mảy 

pàu xào ~: măng vầu xào cho 

thêm nước. 

B 
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Bôn trời. Nưa ~ mì me bjooc: 

trên trời có mẹ hoa. * ~ khả fạ 

khiếc: trời giết, trời chém (trời 

tru đất diệt). 

Bông1 1. bù xù. Hua ~, chảu 

nhoai: đầu bù tóc rối. 2. tơi. 

thúa  kheo khủa ~: đỗ xanh nấu 

chín rồi rang tơi. 

Bông2 1. nở. Cáy khôn ~: gà 

lông nở. 2. phồng. Khẩu sluy ~: 

bánh bỏng phồng. 

Bông ban nở nang. Slao nóm 

~: con gái mới lớn trông nở 

nang.  

Bống 1. choán vào trong.      ~ 

khảu chang rây: choán vào 

giữa đám rẫy. 2. moi. ~ slẩy 

cáy: moi ruột gà. 

Bống báng nham nhở. Lốc 

thúa tôm ~: nhổ lạc nham nhở.  

Bộp bạp bỗ bã. Chin phuối  ~: 

ăn nói bỗ bã. 

Bốt1 thiu. Khẩu dên ~: cơm 

nguội thiu. 

Bốt2 ngâm ủ. ~ chàm: ngâm 

cây chàm làm thuốc nhuộm. 

Bơn Tha ~ khửn fạ: mắt ngước 

lên trời. 

Bú1 x. pja bú. 

Bú2 cái bẫy đánh cá. 

bủa cái búa. ~ hẳm mạy: búa 

chặt cây. 

Búa1 hành ống. Phjắc ~ hom: 

hành ống thơm. 

Búa2 1. ống. ~ mạy pjeo: ống 

nứa. 2. nòng. ~ slủng: nòng 

súng. 

búa bùa. ~ mèng dây: bùa con 

tò vò. 

bủi múi. ~ mác pục: múi bưởi. 

Bủn1 1. phun. Bó ~: giếng 

phun. 2. trồi ra. nựa chang cuôi 

~ oóc: thịt trong sọt trồi ra. 

Bủn2 bĩu môi. Bấu lao cần ~ 

pác diềm khua: không sợ người 

ta bĩu môi chê cười. 

Bủng1 rau muống.  

Bủng2 dây bìm bìm.  

Bủng bút x. mèng pu. 

búng 1. nơi, chỗ. ~ hâư: nơi 

nào. 2. vùng. Dú ~ pù pài: ở 

vùng đồi núi. 
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Búng bính 1. sủi tăm. Mỏ nặm 

~ fẩt: nồi nước sủi tăm sắp sôi. 

2. sóng sánh. Pát nặm tên ~: 

bát nước đầy sóng sánh. 

Búng fạ vùng trời. 

Búng slung vùng cao. 

Búng tông nà vùng đồng 

bằng. 

Buốc đầm lầy. ~ nặm lậc: đầm 

nước sâu. ~ quang: đầm nai 

tắm. 

BuôI x. pèo. 

Buốt 1. nảy lộc. Cuổi  ~ nó: 

cây chuối nảy chồi. 2. mọc. 

Mạy ~ bâư: cây mọc lá.  

búp lõm, bẹp. Mỏ toòng ~: nồi 

đồng bẹp (lõm).  

Búp báp lồi lõm, gồ ghề. Tàng 

~: mặt đường lồi lõm.   

Bút bú ống chắn sợi ở khung 

dệt. 

Bụt bụt phụt phụt. Nặm bủn ~:  

nước  phun lên phụt phụt. 

Bụp bụp. ~ tốc lồng: rơi đánh 

bụp. 

Bử bí, lắp. Phuối ~: nói lắp. 

Bưa1 bột. ~ pẻng: bột làm 

bánh. ~ cao: bột bánh khảo. 

Bưa2 duốc. Bưa pja: duốc cá. 

Bứa chán, nản. Táng dú hăn ~: 

ở một mình thấy chán. 

Bứa ngau chán ngán. Rây khảu 

tan ~ bấu xoong: đám lúa 

nương hái đến chán ngán mà 

chưa xong. 

Bửng được thể. Đảy ~ phua đa 

rại: được thể chồng bênh, 

ngúng nguẩy. 

Bửng hảy bật khóc.  

Bươn tháng. Khuốp pi slíp nhi 

~: một năm mười hai tháng. Dú 

~: tháng ở cữ. 

Bươn chiêng tháng giêng. 

Bươn ết tháng một. 

Bươn lạp tháng chạp. 

Bươn nhi tháng hai. 

Bươn nhuân tháng nhuận 

Bưởng 1. bên. ~ xảng: bên 

cạnh. 2. đằng. ~ lăng: đằng sau. 

3. phía, phương. ~ bắc: phía bắc

B 
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c 
Ca1 con quạ. * Nả đăm bặng nả 

~: mặt đen như mặt quạ (mặt 

mày đen xì như mặt quạ). 

Ca2 cây núc nác. Co mạy ~  

gốc cây núc nác. Phắc ~: quả 

núc nác. 

Ca3 câu. ~ tuyện: câu chuyện. 

Ca4 cái, chiếc, con, đứa (nói 

với ý coi thường). ~ tua ma: cái 

con chó này. 

Ca cào con dơi. ~ chin mác 

pái: dơi ăn quả vải. 

Ca đác con vượn. * Chạn bặng 

~: lười như con vượn. 

Ca đáng quạ khoang. 

Ca mả cơ mà. Te đang slí hết  

~: nó đang làm cơ mà. 

Ca nặm con cốc. ~ pắt pja: 

con cốc bắt cá. 

Ca pát con nhái bén. * tha 

quác bặng tha ~: mắt to như 

mắt nhái bén. 

Ca rạc váng nước (màu đỏ ở 

đồng đất chua). 

Ca rệp con ve trâu || ca lệp. 

Ca rộc con cóc. * Me ~ lục 

nàng tiên: mẹ xấu như cóc, con 

đẹp như tiên. 

Cà1 gianh. Nhả ~: cỏ gianh. 

Tàng bấu pây rổc nhả ~: 

đường không đi rậm cỏ gianh. 

Rườn ~: nhà lợp cỏ gianh. 

Cà2 1. mắc, vướng. * Coóc bẻ 

~ lị: sừng dê vướng hàng rào. 
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 2. hóc. Cảng pja ~ cò: ăn  cá 

hóc xương. 

Cà3 1. cơ. ay, lèo chin da 

chắng đây ~: ho, phải uống 

thuốc mới khỏi cơ. 2. đấy, mà. 

Đảy dá ~: được rồi đấy.  Te mà 

thâng dá ~: nó về đến rồi mà. 

Cà khí cà khịa. Lục đếch ~ xáu 

căn: trẻ con cà khịa với nhau. 

Cà này 1. bây giờ. ~ kỷ lai giờ: 

bây giờ là mấy giờ. 2. hiện nay. 

~ kha bản mì điện dá: hiện nay 

làng bản có điện rồi. 

Ca rại thật, thật đấy. Te hết 

pện ~: nó làm thế thật. Tuyện 

nẩy mì ~: chuyện này có thật 

đấy || ca lại. 

Cà răng cái gì. Chang tây mì 

ăn ~ cải cộp: trong túi có cái gì 

to đùng. 

Cà rìa chuột chù. 

Cà rình thật. Khỏi phuối ~, 

nắm chư phuối pjàng nau: tôi 

nói thật đấy, không phải nói dối 

đâu.  

Cà ro khá, tương đối. Tua nẩy 

cải ~: con này khá to. Hết pện 

nhằng ~: làm thế còn tương 

đối. 

Ca1 căng sữa. Nồm ~: vú căng 

sữa. 

Ca2 hình vị tạo từ, biểu thị sự 

bình giá. Cải ~ kếch: to đùng. 

Tắc ~ bjốp ~ bjáp: gãy răng 

gãy rắc. 

Ca điên 1. rõ ràng. Nhằng chứ 

~: còn nhớ  rõ ràng. 2. y hệt. 

Tồng căn ~: giống nhau y hệt. 

Ca ngáng khểnh, kệnh chướng, 

chềnh ềnh. Nòn ~ chang 

chường: nằm khểnh trên 

giường. Khỏn hin nòn ~ chang 

tàng: hòn đá nằm chềnh ềnh 

giữa đường. 

Ca ngộc chồm chỗm. Năng ~: 

ngồi chồm chỗm. 

Cá1 1. người anh. Cần nẩy le pi 

~ khỏi: đây là người anh của 

tôi. 2. anh. Sloong ~ náo mà 

lo?: hai anh vừa mới đến à?

C 
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3. bố (từ xưng hô). ~ nẳm 

thâng pi cón: bố nhớ lại năm 

trước. 

Cá2 x. pja cá. 

Cạ1 bảo. Lục ơi, mà me ~: con ơi 

lại đây mẹ bảo. Slon ~: dạy bảo. 

Cạ2 1. là. Chin bặng ~ slưa: ăn 

như là hổ. 2. rằng. Hăn ~: nghe 

nói rằng. 

Cạ cứ bảo ban. 

Cạ tinh vâng lời. Lục nắm ~ le 

lục tăn: con không nghe lời là 

con hư. 

Các1 gác. * phả phạ kẻo mừa 

keo, khẩu tèo ~: mây bay về 

xuôi, thóc nhảy lên gác (mây 

bay về xuôi, trời mưa). 

Các2 1. gác. ~ slảo phjác slửa: 

gác sào phơi áo. Mừ ~ phjác: 

tay gác trán. 
*
Bấu ngần, bấu 

chèn kha các pha: không bạc, 

không tiền chân gác vách.       

2. bắc. ~ đuây: bắc thang. 

Cai1 1. mái hiên. Nẳng dú ~: 

ngồi dưới mái hiên.  2. sân. 

Cáy chin khẩu chang ~: gà ăn 

thóc trên sân. 

Cai2 phố xá. ooc ~ khảu bản: ra 

phố vào làng. 

Cai3 1. quản (quản lý). ~ bấu 

lồng: quản không nổi. Hết ~: 

làm quản lý. 2. hà hiếp. Pây ~ 

hâu: đi hà hiếp người ta. 

Cai cuổn cai quản, quán 

xuyến.  ~ fiểc rườn: quán 

xuyến việc nhà. 

Cài1   x. pja cài 

Cài2 nhả. Chin ỏi ~ nhửa: ăn 

mía nhả bã. * ~ bấu ooc, nựn 

bấu lồng: nhả không ra, nuốt 

không trôi. 

Cài3 rặm, nhặm. ủm nhù men ~: 

ôm rơm bị rặm.  

cài coọc ngứa ngáy. Hứa oóc 

hăn ~ lai: ra mồ hôi thấy ngứa 

ngáy lắm. 

CảI 1. to. Cuôn mạy ~: khúc 

gỗ to. 2. lớn. Mu chin bắp ~ 

khoái: lợn ăn ngô chóng lớn. 

Cần ~: người lớn. Hết ~: làm 

chức vụ cao. Dú ~: tự cao.       

3. rộng. Nà ~: thửa  ruộng rộng. 

Cải cộp to đùng. 



can 

 35 

Cải kếch to tướng. 

Cải làn rau cải làn. 

Cải luông to lớn, đồ sộ, lớn lao. 

Mì pổn ~: có vốn to lớn. Công 

đức  ~: công đức lớn lao. 

Cái1 1. bắc. ~ cấu: bắc cầu.     ~ 

đuây khửn các: bắc thang lên 

gác. * ~ slảo khảu rằng lày: 

bắc sào vào tổ kiến. 2. gác.      

~ kha khửn tắng: gác chân lên 

ghế. * Mì ngần mì chèn kha ~ 

kha, bấu ngần bấu chèn kha 

các pha: có tiền có bạc chân 

gác chân, không tiền không bạc 

chân gác vách. 

Cái2 1. cây. ~ slâu: cây cột.    2. 

sợi. ~ lền: sợi dây. 3. cái.     ~ 

tậu: cái gậy. 

Cái có gây dựng. ~ pền bản 

con: gây dựng nên làng xóm.   

~ pền tuyện: dựng chuyện. 

Cái hin cây số. Thái Nguyên 

pây Hà Nội 80 ~: Thái Nguyên 

đi Hà Nội 80 cây số. 

Cam1 cây cam.  

Cam2 bệnh cam. Đếch pền ~: 

trẻ bị bệnh cam. 

Cam3 thì. Cần ~ lai cần ~ nọi: 

người thì nhiều người thì ít 

(quá). 

Cam chỉa cam giấy. 

Cam lòn cam tẩu mã. 

Cam tổng cam sành. 

cam quấn, leo. Luồng ~: rồng 

quấn. 

Càm1 1. (một) bước. Xẩư 

sloong ~ kha: gần hai bước 

chân. 2. bước. ~ pây: bước đi. 

3. đi. ~ kha: đi bộ. ~ tàng: đi 

đường. 

Càm2  mũi.  ~ khêm: mũi chỉ. 

Càm3 ngậm, càm. Ma ~ đuc: 

chó càm xương. 

Cạm cửa ngõ. Khay ~ oóc 

chắng chung xe pây đảy: mở 

cửa ngõ ra mới dắt xe đi được. 

Can1 ráo. Nà ~: ruộng ráo nước. 

Can2 quan hệ, liên hệ. Nắm ~ 

lăng thâng te: không quan hệ gì 

đến nó. 

C 
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Can3 1. ngăn cản. ~ nắm hẩư tò 

đá: can không để chửi nhau. 2. 

khuyên răn. me ~ lục bấu pây 

liêu: mẹ khuyên can con không 

đi chơi. 

Càn 1. đòn gánh. ~ háp khẩu: 

đòn gánh gánh thóc. 2. cần.     

~ bết: cần câu. 

Càn nặm 1. thăng bằng. Loà 

slảng lèo thư ~: làm nền nhà 

phải lấy thăng bằng. 2. cái đòn 

giữ răng bừa. 

Càn sliểm  đòn xóc.  

Cản1 1. cái cán. ~ lủa: cán mai. 

2. chuôi. ~ slíu: chuôi đục. 

Cản2 vội vã. Cẩn ~ pây hâư: 

vội vã đi đâu. 

Can1 1. bò lan. Nhả dú cằn ~ 

oóc nà: cỏ trên bờ bò lan ra 

ruộng. 2. leo. Nhọt phặc ~ khửn 

pha lị: ngọn bí leo lên bờ rào. 

Can2 càn. ~ pàn pù thấu mu 

đông: càn sườn núi săn lợn 

rừng. 

Cạn nghẹn. * khỉ tắc neo ~: bí 

cứt bí đái (cố gắng đến kiệt 

sức). 

Cang cái vò lớn. ~ to nặm: vò 

to đựng nước. 

Càng 1. hàm. ~ khẻo: hàm 

răng. * ả pác cặm ~: há miệng 

vướng hàm. 2. cằm. ~ nhuốt: 

cằm đầy râu. 

Càng mu thanh chốt đôi giữ 

dui ở đầu nhà. 

Cảng1 xương. ~ pja: xương cá. 

~ chằm: xương dăm. Chin pja 

~ cà cò: ăn cá hóc xương.  

Cảng2 x. phuối 

Cảng3 càng. ~ sloai ~ đét: càng 

trưa càng nắng.  

Cảng chá x. phuối chá. 

Cảng cỏ nói chuyện. Lai cần ~ 

bjằng bjằng: nhiều người nói 

chuyện rầm rầm. 

Cảng mjay nói lái. 

cảng pjẻ nói ngược. 

Cáng 1. cành. ~ mạy: cành cây. 

2. chi (tộc họ). Chang họ, te le 

~ nưa: trong họ, nó là chi 

trên. 
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Cáng chà cành dong. Năm 

noòng luây ~: nước lũ cuốn 

cành dong. 

Cáng lò1 cây thân gỗ, cao to, 

cành thẳng.  

Cáng lò2  chim rừng có tiếng 

hót vang xa.  

Canh hấy canh tác, cày cấy. 

Cao cao xương. ~ slưa: cao hổ 

cốt. 

Cao 1. lão. ~ nẩy: lão này.    2. 

chú. ~ slưa: chú hổ. 3. tảng.  ~ 

hin: tảng đá. 4. thứ. ~ lăng: thứ 

gì.  

Cáo vá khốn khổ. Cần ~:  

người khốn khổ.  

Cảo1 khoeo chân. 

Cảo2 máy ép, máy cán. Nghé ~ 

ỏi: máy ép mía. Nghé  ~ phải: 

cái máy cán bông. 

Cảo3 cán, ép.  ~ ỏi: ép mía.    ~ 

phải: cán bông hạt. 

Cảo4 quấn chặt. Sloong cái lền 

~ tó căn: hai sợi dây quấn chặt 

với nhau. 

Cảo nảo quấy quả, làm phiền. 

Bấu đảy ~ pi noọng: không 

được làm phiền bà con. 

Cảo phải cán bông || cắp phải. 

Cảo xảo làm phiền. Boong 

khỏi dú nẩy ~ pi noọng lai: 

chúng tôi ở đây làm phiền bà 

con quá. 

Cáo cạo.  ~ niểng lếch:  cạo gỉ 

sắt. 

Cáo quán 1. khó khăn. Hảo lai 

~ chắng quá đảy kéo: khá là 

khó khăn mới vượt được đèo.  

2. gay go. Nặm noòng thúm nà 

dá, ~ a: nước lũ ngập ruộng rồi, 

gay go lắm. 

Cáp1 1. mo. ~  làng: mo cau.  

2. bẹ.  ~ duốc: bẹ chuối. 

Cáp2 1. gặp. Tàng ~: nhiều con 

đường gặp nhau. 2. góp. ~ pổn 

hết puôn: góp vốn đi buôn.      

3. ghép. ~ lền: bện ghép dây 

thừng. 4. tham gia. Hâu hết lặc 

lầu bấu ~: người ta ăn cắp 

mình không tham gia, không 

làm bạn với kẻ cắp. 

C 

 



Cáp 

 38 

Cáp bo mo (tre, nứa).  ~ mảy: 

mo măng.  

Cáp hẻn con hến. 

Cáp ngước 1. hàm ếch.     2. 

mang cá. 

Cap cái mè. 

Cap cà hàng mè (nhà lợp 

gianh). Bâư chỉ nếp dú ~: mảnh 

giấy cài ở hàng mè.  

Cạp kha bẹn. Bát ~: nhọt ở 

bẹn. 

Cap thây bắp cày. 

Cát1 1. dây sắn. au thau ~ mà 

lam: lấy dây sắn về buộc. 2. củ 

đậu. Dự sloong cân mằn ~: 

mua hai cân củ đậu 

Cát2 x. phjắc cát. 

Cát2 1. gạt. ~ nặm mương khảu 

nà: gạt nước mương vào ruộng. 

2. tách. ~ vài tò tăm: tách trâu 

húc nhau. 

Cát nục xoi rau cải bẹ quăn || 

Cát lục xoi. 

Cạt1 (nổc) chim dẻ cùi. 

Cat2 khản tiếng. Tầư lồm đảng 

men cò ~: gặp gió lạnh bị khản 

tiếng. 

Cat3 quá. Pây ~ ngài: đi quá 

bữa trưa. 

Càu càu cầm cập. Te tầư phôn, 

đảng slắn ~: nó bị mưa ướt rét 

run cầm cập. 

Cáu cũ. Slửa ~: áo cũ. Thì này 

bấu tồng thì ~: thời nay không 

giống thời cũ. 

Cáu ké 1. cũ kỹ. Lân tuyện ~:  

kể chuyện cũ kĩ. 2. đời xưa. 

Hết nèm lổi ~: làm theo kiểu 

ngày xưa. 

Cạu1 con cú mèo. Tha toòng 

bặng tha ~: mắt sáng như mắt 

cú mèo. 

Cạu2 vỏ rễ ăn trầu.  

Cay kể ra, tính ra. Hết pện ~ 

bấu chư: làm thế kể ra không 

đúng. 2. áng chừng. ~ tố mì 

xiên xích: áng chừng cao 

nghìn mét. 

Cay bắp mày ngô. 
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Cay mà ước lượng, áng chừng. 

Lính Khau Giàng ~ mì pét cái 

hin: dốc Đèo Giàng áng chừng 

có tám cây số. 

Cay náI tính toán, suy tính. 

Lẹo kỉ lai, bấu ~: hết bao nhiêu 

không tính toán. 

Cay sló 1. tính toán. Khai tua 

vài ~ đảy kỉ lai: bán con trâu 

tính toán được bao nhiêu tiền. 

2. đáng kể. Vài chin kỷ co bắp 

bấu ~: trâu ăn mất mấy cây 

ngô, không đáng kể. 

Cay tố có lẽ là. ~ lai cần  chắc: 

có lẽ nhiều người biết. 

Cày nhi hạ tuần (từ 20 đến 29, 

30 âm lịch hằng tháng). 

Cày slíp trung tuần (từ 10 đến 

19 âm lịch hằng tháng). 

Cày xo thượng tuần (từ 1 đến 

10 âm lịch hằng tháng). 

Cáy con gà. ~ khăn: gà gáy. 

Nựa ~: thịt gà. 

Cáy cạc nòng nọc cóc. 

Cáy cào x. ca cào. 

CáY ĐÔNG gà rừng. 

Cáy khướng gà mái tơ. 

Cáy me gà mái. 

Cáy nà chim cun cút. 

Cáy nuồm gà con. 

Cáy phjây gà ri. 

Cáy phủ gà trống choai. 

Cáy sleng gà trống. 

Cáy tắc gà nuôi riêng (khi mới 

nở không cho theo mẹ). 

Cáy thướn x. cáy đông 

Cáy ton gà thiến. 

Cạy1 vã ra, đổ ra. Hứa ~ oóc: 

mồ hôi vã ra. ~ phưởng nặm 

pây: đổ vại nước đi. 

cạy2 mở ra, banh ra. Nhăn thắp 

tha mạy bấu nhăn ~ tha cần: 

thà chặt mắt tre, không  chịu 

banh mắt người khác (nể nang, 

hữu khuynh). 

Cắc kè con tắc kè. 

Căm1 1. (một) nắm. ~ phjắc: 

nắm rau. ~ khẩu slan: nắm gạo.

C 
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 2. bó. ~ khẩu nua rây: bó lúa 

nương. 3. cầm. mừ ~ mừ: tay 

cầm tay. 

Căm2 1. để tang. ~ tang me: để 

tang mẹ. 2. kiêng. ~ nựa ma: 

kiêng thịt chó. 

Căm kiêm kiêng kỵ. ~ bấu đảy 

phuối tăn: kiêng kỵ không 

được nói tục. 

Căm quền nắm đấm. 

Căm tẳng nắm tay.  Táy ~: 

bằng nắm tay. 

Căm tệnh x. căm quền. 

Cằm câu, lời. Phuối pền ~: nói 

thành câu. ~ Bảc Hồ slắng sle: 

lời Bác Hồ dặn lại.  

Cằm ám chuyện. Phuối pền ~: 

nói thành chuyện. 

Cằm toọc dứt khoát, nhất mực. 

Phuối ~ te pây: nó nhất mực ra 

đi. 

Cằm xam câu hỏi. Pjá ~: trả 

lời câu hỏi. 

Căm đêm, tối. ~ nẩy: tối nay.  

Tằng ~: ban đêm. 

Căm dìn tối hôm kia. 

Căm đắp đêm cuối tháng; đêm 

giao thừa. 

Căm lừ tối ngày kia. 

Căm mụn tối hôm kia. 

Căm lương tối hôm kìa. 

Căm ngòa tối hôm qua. 

Căm pjục tối mai. 

Cẳm1 dựng đứng. Xắc lính ~: 

bậc dốc dựng đứng. 

Cẳm2 không lẽ, chắc gì. Te ~ 

pây dá lò?: không lẽ nó đi 

rồi à? 

Cẳm cạ chẳng lẽ là. Tua mu 

nẩy ~ bấu mì sloong nạo: con 

lợn này chẳng lẽ không được 

hai yến. 

Cẳm cạy răng bừa. 

Cẳm pảc dế dũi. 

Cắm 1. tím.  Mác khưa ~: cà 

tím. 2. thâm. Lộm nả ~: ngã 

mặt thâm. 

Cắm bức tím bầm. 
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Cặm chống. Co cuổi lừa cải, 

bấu ~ le tắc: cây chuối buồng 

to, không chống thì bị đổ. 

Căn nhau. Pang ~: giúp nhau. 

Xày ~: cùng nhau. 

Cằn1 bờ. ~ nà: bờ ruộng. Nà ~ 

loong: ruộng ven bờ suối. 

Cằn2 ngứa. Bon ~: cây mon 

ngứa.  

Cắn cắn lon ton, thoăn thoắt. 

Ma eng pây ~: chó con chạy 

lon ton. 

Cặn1 1. bóp.  ~ mừ ~ kha: bóp 

chân bóp tay. 2. nhào, nặn.      

~ pủn: nhào bột làm bún.        

3. nghịch.  ~ đin: nghịch đất. 

Cặn2 1. bằng, bấy. Mì ~ tỉ: có 

bằng ấy. 2. đến thế.  ~ lai hâng: 

lâu đến thế. 

Cẳn cặn. Nặm ~: nước cặn. 

Căng con vượn. 

Cằng cây gai găng. 

Cắp1 bẫy, cạm. hảng ~ nu: 

đánh bẫy chuột.  

Cắp2 1. máy cán, máy ép. nghé 

~ phải: máy cán bông.    2. ép.  

~ mác mặn: ép quả mận. 

Cắp3 cùng, với. Chài ~ noọng 

tày cha chướng bản: anh với 

em cùng nhau giữ làng bản. 

Cắp kẻ1 con cuốn chiếu. 

Cắp kẻ2 viêm tai. 

Cắp náp áp bức, đè nén. pưa 

cón vua quan ~ dân lầu: trước 

kia vua quan áp bức dân ta. 

Căp1 chật, hẹp. Rườn ~: nhà 

chật. Tàng ~: đường hẹp. 

Căp2 bắt. ~ mèng quang: bắt 

chuồn chuồn. 

Cặp kẹp chật hẹp. 

Căp nhét chật chội 

Cắt1 1. cắt. ~ cái chược: cắt sợi 

dây thừng. 2. cắn, gặm nhấm. 

nu ~ slửa khóa: chuột cắn quần 

áo. 3. nghiến răng. nòn ~ fằn: 

ngủ nghiến răng. 

Cắt2 lạnh. Nâư chạu moóc lồng 

~: sáng sớm sương lạnh. Nặm 

~: nước lã. 

C 
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Cắt xát lạnh ngắt. pát phjắc ~: 

bát rau lạnh ngắt. 

Cặt1 x. kha cặt. 

Cặt2 chặt. Lam hẩư ~: buộc cho 

chặt. 

Cặt3 nghẹn. Cò ~: nghẹn ở cổ. 

Cân cân. ~ nựa mu: cân thịt 

lợn. ~ nam mì slíp hốc chàng: 

một cân ta có mười sáu lạng.  

Cần 1. người. ~ pằng dạu: 

người bạn. 2. người ta. Hết 

pjàng ~ khua: làm dối người 

ta cười. 

Cần hâư  x. cần tầư 

Cần khau người rẻo cao. 

Cần rườn người nhà. 

Cần tầư ai, người nào.         * 

ngần chèn slam chua nắc,    ~ 

xắc le mì: tiền bạc ba trượng 

nặng, ai chịu khó thì có. 

Cẩn 1. vội. ~ pây: vội đi.       2. 

cần. Bấu nai, ngo tố bấu ~: 

không mời tôi cũng không cần. 

Cẩn cản vội vàng. ~ tan nà sle 

khói nặm thúm: vội vàng gặt 

hái để tránh lũ lụt. 

Cẩn diếu 1. cần thiết. Năm nà 

~  le đo nặm: cấy lúa cần thiết 

phải đủ nước. 2. quan trọng. 

Vằn khai  bươn me tái chăn ~: 

ngày đầy tháng cháu bé, bà 

ngoại thật là quan trọng. 

Câu tao. ~ mầư: tao mày.       ~ 

bấu lao: tao không sợ. 

Cầu nuôi con nhỏ. Me ~: đàn 

bà đang nuôi con mọn. * Rại 

bặng slưa ~: dữ như hổ nuôi 

con nhỏ. Cáy ~: gà con mới nở. 

Cầu va cầu tự. 

Cấu cầu. Cái ~ khảm ta: bắc 

cầu qua sông. 

Cẩu chín.  ~ bươn: chín tháng. 

slíp cẩu: mười chín. ~ slíp: chín 

mươi. 

Cầư ai. ~ hết đảy: ai làm được?  

Câư 1. sưng. Then đát ~: ong 

đốt sưng. 2. trương. Bắp má ~ 
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oóc: ngô ngâm nước bị trương 

ra. 3. ra vẻ (kiêu). Phuối ~: nói 

ra vẻ. 

Cây  ngăm ngăm đen. Nựa ~:  

da ngăm ngăm đen. 

Cầy ghét bẩn. Hứa oóc, đang ~: 

mồ hôi làm người có ghét (bẩn). 

Cầy kép gầu. Hua mì ~: đầu có 

gầu. 

Cẩy thua. Tức hẩư ~: đánh cho 

thua. 

Cậy dựa vào. ~ chàu khí phu 

cần khỏ: cậy giàu có khinh 

thường người nghèo.  

Cha cơ nghiệp. Pai ~: sạt nghiệp. 

Cha ly gia đình. ~ khỏi mì slí 

cần: gia đình tôi có bốn người. 

Cha xài gia tài.  ~ mì kỉ tua 

vài: gia tài có mấy con trâu. 

Chà1 1. cành dong. Lạc cáng ~: 

lôi cành dong. 2. rấp. Au cáng 

phấy mà ~ khảu sle khói vài 

nhăm: lấy cành tre về rấp vào 

cho khỏi bị trâu phá. 

Chà2 ráp, thô. Pước mac ngận 

~: vỏ quả nhãn ráp.  

Chà nhác rác rưởi. Nặm noòng 

luây ~ khảu nà: nước lũ cuốn 

rác rưởi vào ruộng. 

Chà nhát thô ráp. ~ bặng năng 

mác mị: thô ráp như vỏ mít. 

Chả1 mạ. lồng ~: gieo mạ.     * 

bươn slam lồng ~ bươn hả năm 

nà: tháng ba gieo mạ, tháng 

năm cấy lúa. 

Chả2 giả. ~ slửa nhung: giả làm 

áo nhung.  

Chả3 1. tê cóng. Dên lai mừ ~ 

lẹo: rét quá cóng cả tay. 2. chết 

cứng. Tua cáy thai ~ pây dá: 

con gà chết cứng đi rồi.  

Chả đát cứng đờ. Khen kha ~: 

chân tay cứng đờ. 

Chả lần 1. sượng. Mằn tổm ~: 

khoai luộc bị sượng. 2. trơ, đờ 

đẫn. Phuối lai te pền ~, bấu 

tinh cằm: nói nhiều nó trơ, 

không nghe lời. 

C 
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Chả loóc giả vờ.  ~ dú khỏ: giả 

vờ ốm. * Nổc choóc ~ hết thai: 

chim sẻ giả chết.  

Chá1 1. giá. Mác lịch ~ cân hả 

slíp xiên: hạt dẻ giá năm mươi 

nghìn một cân. 2. mặc cả. ~ thứ 

ngòi: mặc cả thử xem. 

Chá2 cái giá để đồ. ~ tặt pừn 

toòng: giá để chậu thau. 

Chá3 không chắc chắn. Nghé tu 

~ dá: cái cửa không chắc chắn 

rồi. 

Chá4 hàng. Rì ~ pác và: dài 

hàng trăm sải tay. 

chá5  giả. Cúa ~: đồ giả. 

Chá lác dốc sụt lở. Vài lằn ~: 

trâu lăn xuống dốc đất lở. 

Chác1 cây hồi, quả hồi. 

Chác2 hắc lào.  

Chai1 cái chai. ~ lẩu: chai rượu. 

Chai2 1. nhịn. ~ tón nâng: nhịn 

một bữa. 2. chay. Chin ~: ăn 

chay. 3. già. Mảy khửn ~: măng 

mọc già. 

Chai lơ tảng lờ, làm ngơ. Cạ 

dá tọ te ~: đã bảo rồi nhưng nó 

cứ tảng lờ đi. 

Chai nan tai nạn. ~ pây tàng: 

tai nạn giao thông. 

Chài 1. nam giới, trai. Lục ~: 

con trai. 2. anh. Sloong ~ chắng 

mà lo?: hai anh vừa đến à? Pi ~: 

anh trai. 

Chai nghỉ. Đửa le ~: mệt thì 

nghỉ.  ~ bứa: nghỉ giải khuây. 

Chai chành nghỉ ngơi. Khửn 

rườn ~ dá coi chin ngài: lên 

nhà nghỉ ngơi rồi sẽ ăn cơm. 

ChảI hết sức, chối. ái ~: gần 

quá sức. 

Chái1 cái cưa. 

Chái2 ngược lại. Cạ bấu đảy 

pây liêu lai, ~ tẻo nhằng pây 

tức tỏ: bảo không được đi chơi 

nhiều quá, trái lại nó còn đi 

đánh bạc. 

Chại1 chiều tà. Pài ~: chiều tà. 

Chại2 nghiêng, chếch. Pha 

sluôn ~ oóc noọc dá: bức rào 

của cái vườn nghiêng ra ngoài 
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rồi. Tha vằn ~ lồng pù: mặt trời 

nghiêng xuống núi. 

Chại chườn xiêu vẹo, nghiêng 

ngả. Fạ lồm nghé lán ~: gió 

thổi làm cái lán xiêu vẹo. 

Cham1 1. giam. Pắt hò hết lặc 

pây ~: bắt kẻ ăn trộm đi giam. 

2. cầm giữ.  Slao báo ~ khân nả 

căn: con trai, con gái (yêu 

nhau) giữ khăn của nhau để 

làm tin. 

Cham2 châm. ~ phầy: châm lửa. 

Cham chái qua loa. Bjai nà ~: 

làm cỏ lúa qua loa, bỏ sót. 

Chàm cây chàm dùng làm 

thuốc nhuộm vải. Slửa ~: áo 

chàm. 

Chảm  cái nơm úp gà.  

Chám chiếm giữ, choán. Pưa 

cón Tây ~ đin lầu: trước kia 

Tây chiếm giữ đất của ta.         

~ huông sle hêt cúa lầu: chiếm 

giữ làm của mình. 

Chan1 1. gian. Chin ~: ăn gian. 

2. ăn vạ. Hảy ~: khóc ăn vạ. 3. 

vu khống. Phuối ~: nói dối, vu 

khống. 

Chan2 chan. Khẩu ~ nặm keng: 

cơm chan canh. 

Chan chan bát ngát. Tông nà 

~: cánh đồng bát ngát. 

Chan chảo gian giảo. 

Chàn1 giàn, sàn. * Phả phạ kẻo 

mừa hác, khẩu phjác ~: mây 

bay về bắc, đổ thóc ra sàn phơi.  

~ buốp: giàn mướp.  

Chàn2 bò. Tua đếch hốc bươn 

le ~: đứa bé sáu tháng thì bò. 

Slau phặc ~ oóc pha lị: dây bí 

bò ra ngoài hàng rào. 

Chàn vài bò đi như trâu.  

chan đĩa. ~ nựa cáy: đĩa thịt 

gà. 

Chản1 chườm. ~ nặm mồm: 

chườm nước nóng. 

Chản2 chói, lóa. Tha vằn ~ 

khảu nả: mặt trời chói vào mặt. 

Chán quá. Hết đảy ~: làm được 

quá đi.  

Chạn lười. Cần ~: người lười.  

~ pây: lười đi. 

Chạn mjạt lười nhác, uể oải.

C 
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Chang1 nửa, rưỡi. Boóc  

chang: ống rưỡi. ~ nâng: nửa 

ống. * Dú rườn đảy boóc oóc 

noọc đảy ~: trong nhà đầy ống, 

ra ngoài còn nửa (khôn nhà dại 

chợ). 

Chang2 1. giữa. Vang ~: gian 

giữa. Đét ~ nâư: nắng giữa 

buổi sáng. 2. trong. Dú ~ rườn: 

ở trong nhà. 

Chang chắp sửa soạn.       ~ 

cúa cái pây háng: sửa soạn đồ 

đạc đi chợ. 

Chang chỉnh sửa sang.    ~ 

rườn lang: sửa sang nhà cửa. 

Chang cừn nửa đêm. 

Chang hả lưng trời. Slung 

thâng ~ : cao đến lưng trời. 

Chang nâư giữa buổi sáng. 

Chang vằn giữa ban chiều. 

Chàng1 lạng. Pét ~ mì puốn 

cân: tám lạng có nửa cân 

(cân ta).  

Chàng2 rên. Pền khẩy nắc,   ~ 

ừ ừ: ốm nặng nằm rên hừ hừ. 

chang 1. thợ. Po ~: người thợ. 

2. người tài giỏi. ~ da: thầy 

thuốc. 

chang lếch thợ rèn.  

chang mạy thợ mộc 

Chảng 1. cánh. ~ nả: cánh nỏ. 

2. cần.  ~ cắp: cần bẫy. 

Cháng xoạc. ~ kha oóc: xoạc 

chân ra. 

Chạng 1. voi. Tua ~: con voi. 

2. to. ỏi ~: mía to. 

Chạng giạng. ~ kha: giạng chân. 

cháng 1. dân tộc Choang.  Cần 

~: người Choang. 2. nói dối. 

Ké tỉ ~ lai: ông ấy nói dối 

lắm. 

chao chạc cây. Co mạy nẩy mì 

sloong ~: gốc cây này có hai 

chạc. 

chao giao. ~ chỉa hẩư: giao 

giấy cho. 

Chao kiết giao kết. ~ hết tồng, 

bấu tả căn: giao kết làm bạn thì 

không bỏ nhau. 
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Chào1 cái máng nước. Nghé ~ 

nẩy cải: cái máng nước này to. 

Chào2 tanh. Pja ~: cá tanh. 

chảo1 cháo. Chin ~ liêu: ăn 

cháo loãng. 

Chảo2 đổi. ~ kim au chèn: đổi 

vàng lấy tiền. 

Chảo mao chim chào mào. 

Chao 1. gây dựng. Tặt ~: gây 

dựng nên. 2. sáng tác. ~ thơ 

lẩu: sáng tác bài hát đám cưới. 

3. khai khẩn. ~ rây nà: khai 

khẩn ruộng rẫy. 4. dìu dắt.       

~ lục pền cần: dìu dắt con cái 

thành người. 

Cháo1 cái chảo. 

Cháo2 rán, áp chao. ~ nựa mu: 

rán thịt lợn || chao. 

Cháo3 luyện. ~ lục nèm po: 

luyện con theo bố. 

Cháo chượng nuôi dạy. 

Cháp1 gang tay. Cái xích rì hả 

~: cây thước dài năm gang tay. 

* Rây chin và nà chin ~: rẫy ăn 

sải tay ruộng ăn gang tay (rẫy 

trồng thưa, ruộng cấy dày). 

Cháp2 bám, giữ.  ~ đin ti: bám 

giữ quê hương.  

Cháp mạ ra sức. ~ hết hẩư 

xong: ra sức làm cho xong.  

Chắp che phoi bào. au ~ mà 

đăng phầy: lấy phoi bào về 

đun. 

Chap1 1. xác. Ngù loọc ~: rắn 

lột xác. 2. áo giáp. Nung slửa 

~: mặc áo giáp. 

Chap2 1. gần giống. ~ tồng 

căn: gần giống nhau. 2. lẫn. 

Khẩu nua ~ khẩu lẹ: gạo nếp 

lẫn gạo tẻ. 3. lai. Tày nưa phuối 

~ tày tẩư: người vùng cao nói 

lai giọng người vùng thấp.  

Chap3 giáp. Bắc Cạn ~ mừa 

Cao Bằng: Bắc Cạn giáp với 

Cao Bằng. 

Chap4 1. hơi, gần. ~ lao: hơi 

sợ. 2. nửa muốn (lưỡng lự).      

~ pây, ~ dú: nửa muốn đi nửa 

muốn ở. 

Chạp chạ lẫn lộn. 

C 

 



Chạp chạ 

 48 

Chạp chủng hổ lốn. Phjắc ~: 

rau hổ lốn. 

Chát chát chan chát. Chang 

cọn lếch ~: thợ rèn gõ sắt chan 

chát. 

Chat1 cái hiên. 

Chat2 hố chông. Mu đông lồng 

~: lợn rừng bị sa hố chông. 

Chat3 trượt. ~ kha: trượt chân. 

Lồng lính tủn ~: xuống dốc bị 

trượt ngã. 

Chat4 tráng, giội. ~ nặm mồm: 

tráng nước nóng. 

Chàu giàu. Rườn ~ tham fiểc: 

nhà giàu tham việc. 

Chàu mì giàu có. 

chau con chão chuộc. 

Chảu búi tóc. Cuổn ~: vấn tóc 

thành búi. * Hua bông ~ nhoai: 

đầu bù tóc rối. 

Cháu1 cây trẩu. 

Cháu2 cứu. ~ căn: cứu nhau.  ~ 

cần pền khẩy: cứu người bị 

bệnh. 

Cháu choi 1. chữa chạy.    ~ 

cần pinh: chữa chạy người 

bệnh. 2. giúp đỡ. ~ cần khỏ: 

giúp đỡ người nghèo. 

Chạu sớm. Nâư ~: sáng sớm. 

Tứn ~: dậy sớm. Thai ~: chết sớm. 

chảu búi tó. Cuổn ~ sle phjôm 

khói khoảng: búi tó cho tóc 

khỏi vướng. 

Chạu chít sớm tinh. Nâư lăng 

~ te pây dá: hôm sau mới sớm 

tinh mơ nó đã đi rồi. 

Chạu nâư buổi sớm. 

Chạu nhám sớm sủa. 

Chạu nhém sáng tinh mơ. 

Chạu sloai sớm trưa. 

chay trồng. ~ mác chác: trồng 

cây hồi. 

Chay mác chủng đậu. 

Chảy ống bơ (dùng làm dụng 

cụ đong gạo, đỗ). 

Cháy tế. ~ pjầu, ngài: tế bữa 

trưa, bữa tối. 

Chạy gì cả. Bấu mì lăng ~: 

không có gì cả. 
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Chắc1 biết. ~ hết, ~ chin: biết 

làm, biết ăn. 

Chắc2 sắc. ~ da: sắc thuốc. 

Chắc3 băm, bập. ~ fạc rườn: 

băm cây tre làm giát nhà. 

Chắc căn nhận ra nhau. 

Chắc mưa thức giấc. Nòn 

thâng chang cừn ~: ngủ đến 

nửa đêm, thức giấc. 

Chặc1 cương ngựa. 

Chặc2 chấn song. Táng ~: cửa 

sổ có chấn song. Đếch lai ~: trẻ 

lần theo chấn song cửa tập đi. 

Chặc chạy cặn kẽ. ~ slắng: 

dăn dò cặn kẽ. 

Chăm1 tẻ. Khẩu ~: gạo tẻ.  

Chăm2  cái vó. Dò ~: cất vó.  

Chằm1 lầy. Nà ~: ruộng lầy. 

Chằm2 khâu dày. ~ táp ná: 

khâu giày, chần miếng lót tay 

để bưng nồi đun nóng. ~ slửa 

mèn: chần áo bông. 

Chẳm1 1. chấm. Khẩu ~ cưa: 

cơm chấm muối.  Nặm ~: nước 

chấm 2. ăn với. Chin khẩu ~ 

nựa cáy: ăn cơm với thịt gà.     

* Khẩu ~ pja khẩu ma bấu mì 

náo: ăn cơm với cá, cơm chó 

không còn. 3. chạm. ~ khảu 

pây: chạm tới. 

Chẳm2 đóng dấu.  ~ dẩu chỉa 

mả: đóng dấu giấy má.  

Chẳm chẻ chấm mút, nhấm 

nháp. Bấu nhằng mì lăng ~: 

không còn gì để chấm mút. 

Chẳm chỉ lắm mồm. ~ hâu 

chắng chắc: lắm mồm người ta 

mới biết. 

Chẳm đẩn gáy. Phjôm rì dà 

~: tóc dài trùm đến gáy. 

Chắm1 1. dìm. ~ nặm: dìm 

xuống nước. 2. ngâm. ~ slửa 

khóa: ngâm quần áo. 

chắm2 cầm. ~ lượt: cầm máu. 

Chắm cất, giấu. Te ~ tuyện sle: 

nó giấu chuyện không cho 

biết. 

Chắm cháy lốm đốm. Lài ~: 

hoa văn lốm đốm. 

C 
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Chắm ché cẩm. Khẩu nua ~: 

xôi cẩm. 

Chắm dăm chìm đắm. Tông 

nà ~ chang moóc: cánh đồng 

chìm đắm trong sương mù. 

Chăn 1. thật. Phuối ~: nói thật. 

2. rất.  ~  mjạc: rất đẹp.  

Chăn trận. Bjắc hẩư ~ nâng: 

chửi cho một trận.  

Chăn slim thật lòng.  

Chẳn 1. nhịn. ~ dác: nhịn đói. 

2. nhẫn nhịn: Te ~ đảy: nó 

nhẫn nhịn được. 3. nín. ~ châư: 

nín thở. 4. nén. ~ sính: nén giận. 

Chẳn slim nén lòng. ~ pây 

slon: nén lòng đi học.  

Chẳn xình tận tình. Slấy ~ tó 

lục hạc: thầy tận tình với học 

trò. 

Chắn chặn, trấn giữ.  ~ tàng: 

chặn đường. 

Chặn viêm mắt cá. Kha pền ~: 

chân bị viêm mắt cá. 

Chăng thòng lọng. ~ ma: thòng 

lọng bắt chó. 

Chằng lườm. Slong cần tò ~ 

căn: hai người lườm nhau. 

Chằng chằng ầm ầm. Khua 

khước ~: cười nói ầm ầm. 

Chăng1 1. cái cân. 2. cân.     ~ 

khẩu coóc: cân thóc. 

Chăng2 hố sâu ở núi đá. Vài 

tốc lù ~: trâu bị sa xuống hố 

sâu trên núi đá. 

Chăng nam  cân ta. 

Chẳng 1. lặng. Vằng ta ~: vực 

nước ở sông lặng. 2. lắng. Loảt 

nà sle non ~ coi năm: bừa 

ruộng chờ bùn lắng sẽ cấy. 

Chẳng pjam nhạt phèo. Pát 

nặm phjắc ~: bát nước rau nhạt 

phèo. 

Chẳng tứ thừ. Dặng ~: đứng 

thừ người ra. 

Chắng1 1. giữ. ~ sle: giữ lại.  ~ 

kha khéc dú: giữ chân khách 

lại. 2. cầm. ~ lượt: cầm máu || 

chắm. 

Chắng2 1. mới. ~ mà thâng: 

mới về tới nơi. slon dá ~ chồm 

ti vi: học xong mới xem ti vi.  

2. vừa. Te ~ pây: nó vừa đi. 

Chắng chắng 1. ào ào. Len oóc 

~: chạy ra ào ào. 2. inh 
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ỏi. Vèo ~: kêu inh ỏi. 3. ầm ĩ. 

Boong phuối ~: người ta nói 

ầm ĩ. 

Chắp1 cái hộp.  ~ lao keo: hộp 

thuốc lào.  

Chắp2 1. dính. Pùng ~ kha: bùn 

dính chân. 2. đậu. Nổc ~ tềnh 

cáng mạy: chim đậu trên cành 

cây. Bjoóc phông ~ mác: ra hoa 

đậu quả.  

Chắp3 khoanh tay. ~ mừ nả ấc: 

khoanh tay trước ngực. 

Chắp che vỏ bào. 

Chắp xặp 1. sửa soạn. ~ slửa 

khóa: sửa soạn quần áo.          

2. chuẩn bị. ~ pây háng: chuẩn 

bị đi chợ. 

Chặp chồng, xấp. ~ sléc: 

chồng sách.  ~ chỉa: xấp giấy. 

chắt1 đánh chắt. 

Chắt2 1. bịt. ~ lù đươn cằn nà: 

bịt lỗ giun bờ ruộng. 2. rào.  ~ 

tàng: rào đường đi.  

Chăt3 tắc. ~ châư: tắc hơi thở. 

Chẩn tinh chắc chắn. Phuối 

hẩư ~: nói cho chính xác (chắc 

chắn). 

Chẩn xình quả thật. ~ pây 

háng le cạ căn đuổi: quả thật đi 

chợ thì bảo nhau với. 

Châng 1. cân nhau. Háp khẩu 

pạng nắc pạng nẩư, bấu ~ căn: 

gánh thóc bên nặng bên nhẹ 

không cân nhau. 2. xứng đôi. 

Phua mjề bấu ~ căn: vợ chồng 

không xứng đôi. 

Chập gặp.  ~ căn chang háng: 

gặp nhau giữa chợ. * Ni slưa ~ 

ma nuầy: tránh hổ gặp sói 

(tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa).  

Chập đây gặp may. 

Chập rại gặp rủi. 

Chẩu 1. chủ. ~ rườn: chủ nhà. 

* ~ rườn hứa phéc, po khéc 

ngám vừa: chủ nhà vã mồ hôi, 

người ngoài làm vừa sức.         

2. mình. ~ táng hết: mình tự 

làm cho mình. 

Châu dìu dắt. ~ pú ké pây 

tàng: dìu dắt ông già đi đường. 

Chậu cái dậu. ~ khẩu slan: dậu 

gạo. 

C 
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Châư hơi, hơi thở. Au ~: thở. 

Bắt ~: tắc thở. Hết bấu lập au 

~: làm không kịp thở. 

Châư cò tấm lòng. ~ chếp 

điếp: tấm lòng da diết. 

Châư fù nông nổi, thiếu chín 

chắn. 

Chầư lễ. Lục slay ~ slấy: học 

trò lễ thầy. Khươi ~ tái: rể biếu 

lễ mẹ vợ. 

Chậư 1. phục dịch. ~ nặm: 

phục dịch nước nôi. Lục ~: 

người phục dịch. 2. đưa. ~ 

chỉa: đưa thư, giấy má.  

Chậư chọ phục dịch, hầu hạ. 

Chầy thôi. mì sloong cần ~: có 

hai người thôi. 

Chầy lá thôi mà. Nhằng chạu 

~: còn sớm thôi mà. 

Chầy lo thôi à. Chắng slam pi  

~: mới ba năm thôi à. 

che chê.  ~ căn: chê nhau. 

Chè chè tầm tã. Phôn ~: mưa 

tầm tã. 

chẻ cà. Mác ~ slau: cà chua. 

Mác ~ khưa: cà tím. 

che 1. ngâm. ~ chang nặm: 

ngâm dưới nước. 2. tôi. ~ phon: 

tôi vôi. 

ché x. pí. 

chen rán. Pẻng ~: bánh rán.  ~ 

pja: rán cá. 

chèn1 tiền. Mì ngần mì ~: có 

bạc có tiền. 

chèn2 đồng cân. ~ kim nâng: 

một đồng cân vàng. 

chèn3 rau má. íp phjắc ~: hái 

rau má. 

Chèn mồm tiền tử tuất. 

chen 1. rẻ. Cúa ~: đồ rẻ tiền. 2. 

coi thường. Ngòi ~: coi thường, 

rẻ rúng. 

Chen slướng phận hèn. Minh 

~: phận thấp hèn.  

chẻn cái chén. ~ meng: cái 

chén bằng sứ. ~ nặm nâng: một 

chén nước. 

cheng tranh, tranh giành. Tò ~: 

tranh nhau. ~ đin nà: tranh 

giành ruộng đất. 
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Cheng chám tranh thủ. 

Cheng cháp xâm chiếm.  

Cheng quây sai lệch. 

chéng tranh ảnh. Bâư ~: bức 

họa. 

cheo pha, hòa. Da ~ nặm 

thương: thuốc hòa nước đường.   

chèo dong dỏng. Đang ~: 

người dong dỏng cao. 

chéo chéo leo lét. Đén rung  ~: 

ngọn đèn leo lét. 

Chế thế. Lăng hết pện ~: sao 

lại làm thế. 

Chếp 1. đau. Hua ~: đau đầu. 

2. cay cú, cay độc. Phuối ~: nói 

cay độc. 

Chếp khắt đau chuyển dạ. 

Chếp đát đau xót. Mất tua vài, 

~ lai: mất con trâu đau xót 

lắm. 

Chếp điếp thân thiết, da diết. 

Châư cò ~: tấm lòng da diết. 

Chếp pjạp đau đớn, đau điếng. 

Chếp slim đau lòng, thương 

tâm. 

Chếp tót đau thương. 

Chết bảy. Bươn ~: tháng bảy.  

~ slíp: bảy mươi. 

Chệt1 1. khoanh. Sloong ~ 

pẻng hó: hai khoanh bánh 

chưng. 2. cắt. au phjoóc ~ pẻng 

oóc: dùng lạt cắt bánh ra. 

Chệt2 càng. ~ vằn ~ cải: càng 

ngày càng lớn. 

Chi chai thong thả. ~ pây: 

thong thả đi.  

Chì chằng ầm ĩ, rào rào. Cáy 

chin khẩu ~: gà ăn thóc rào 

rào. 

Chì chỏm bì bõm. Luông ~ 

chang thôm: lội bì bõm 

dưới ao. 

chỉ 1. chỉ.  ~ thâng ti: chỉ tận 

nơi. 2. gí. Mừ ~ khảu phjác: gí 

tay vào trán. 3. ngón trỏ. Nịu ~: 

ngón tay trỏ. 

chí1 cái vòi (ấm). ~ ẩm: vòi 

ấm nước. 

C 
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chí2  thịt (từ dùng với trẻ con). 

chí3 theo, đuổi. Ma ~ nu: chó 

đuổi chuột. 

chí4 nướng. 

chí chạc thịt thà. 

chí xọt kim hỏa. 

 Chia1 x. pái. 

Chia2 cái tăm. Chậư mạy ~ cần 

ké:  Đưa tăm cho người già. 

chỉa 1. giấy. ~ khao: giấy 

trắng. 2. công văn. Slống ~: 

đưa công văn. 

chỉa chèn vàng mã. 

chỉa mả giấy má. 

chỉa sla giấy bản. 

chỉa toọng mò giấy dó. 

chích1 x. nộc chích. 

chích2 một mực, nhất quyết. Cạ 

pây ~ pây: cần đi thì nhất quyết 

đi. 

Chích khắc tức khắc. 

chích lì bức vách. 

chích slì tức thì. Hết pền ~: làm 

xong tức thì. 

Chiếc1 miếng. ~ mác pục: 

miếng bưởi. 

Chiếc2 chẻ. ~ mạy peo lươi 

phjoóc: chẻ nứa làm lạt. 

Chiêm ngắm, chọn. ~ lục slao: 

ngắm con gái. * ~ vài lặm cừa: 

chọn trâu khuất sau bụi rậm 

(thiếu cụ thể, chính xác). 

Chiếm ngắm nhìn. ~ tông nà: 

ngắm cánh đồng.  

Chiên1 chăn chiên. 

Chiên2 gạch không nung.  Rườn 

~: nhà xây gạch không nung. 

Chiêng giêng. Bươn ~: tháng 

giêng. * ~ cón lạp lăng: giêng 

trước, chạp sau (làm trái lẽ 

thường). Chin ~: ăn tết. 

Chiềng 1. thưa.  ~ pi noọng: 

thưa bà con. 2. trình bày. Bài 

lượn nẩy noọng slao ~: bài 

lượn này cô gái trình bày. 3. 

khoe.   ~ rườn mấư: khoe nhà 

mới.  

Chiềng mừa kính thưa. 

Chiềng nả trình diện. 

Chiết thèm. ~ chin pẻng 

thương: thèm ăn bánh ngọt. 
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~ bặng mèo hăn pja: thèm như 

mèo thấy cá. 

Chiết hí thời tiết, khí hậu.   ~ 

mau đông dên lai: thời tiết mùa 

đông lạnh lắm. 

Chiệt tiệt, tuyệt. Cáy thai la ~ 

fe: gà chết toi tiệt giống. || 

chuyệt. 

Chiêu hô hào cùng làm.        ~ 

cần khay tàng: hô hào mọi 

người mở đường. 

Chiều chao lượn. Nổc ~ chang 

hả: chim chao liệng trên không 

trung. 

Chiểu xỏ lá. Te yếu ~ boong 

lầu: nó cố tình xỏ lá chúng ta.  

Chìm1 1. nếm.  ~ cưa pì: nếm 

muối mỡ. 2. thử. Tào ~ ngòi: 

đào thử xem. 

chỉm2 1. rỉa. Nổc ~ khôn: chim 

rỉa lông. 2. nhổ. ~ khôn món: 

nhổ lông tơ. 

chỉm 1. chỉ. ~ nả: chỉ mặt.   2. 

xỉa xói. Sloong cần tò ~ căn: 

hai người xỉa xói nhau. 

chin 1. ăn. ~ khẩu: ăn cơm.  2. 

uống.  ~ nặm: uống nước.    3. 

hút.  ~ lao bâư: hút thuốc lá.|| 

kin. 

Chin căn ăn nhau, hơn nhau. ~ 

nhoòng kí cáo: ăn nhau nhờ có 

mưu mẹo. 

Chin chèn ăn hối lộ. 

Chin dú ăn ở. Tằng bản ~ vạ 

căn cò đeo: cả bản sống với 

nhau đoàn kết. 

Chin dung ăn tiêu, tiêu dùng. ~ 

dón dén: ăn tiêu tiết kiệm. 

chin đai ăn không, ăn quỵt. 

Bấu ~ đảy náu: không ăn quỵt 

được đâu. 

Chin lẩu 1. uống rượu.    2. 

ăn cưới. 

Chin lèng bữa ăn phụ.  

chin mang ăn thề. 

Chin nung ăn mặc.  

Chin phuối ăn nói. ~ hiến 

hạnh: ăn nói lễ phép. 

Chin thua 1. ăn thua. Hết nắm 

~: làm không ăn thua. 

C 
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2.  hơn nhau.  ~ nhoòng mì kí 

cáo: hơn nhau nhờ có mưu 

mẹo. 

Chin xo ăn mày. 

Chìn chì. ~ nắc quá lếch: chì 

nặng hơn sắt. 

chịn nạc. Nựa ~: thịt nạc 

Chinh1 x. chịn. 

Chinh2 đặc. mạy ~: gỗ đặc. 

Chình tường. ~ hin: tường 

bằng đá. Tăm ~: nện tường đất. 

|| tăm thính. 

chỉnh1 1. giếng. ~ nặm: giếng 

nước. 2. hố. ~ phon: hố tôi vôi. 

chỉnh2 x. tỉnh 

chính 1. chính. Dú ~ chang: ở 

chính giữa. 2. ngay. * Năng ~ 

bấu lao ngàu pay: ở ngay 

không sợ lệch bóng.   

chính chang chính giữa. 

chính xằn 1. chính xác. Chin 

phuối ~: ăn nói chính xác. 2. 

tinh thần. ~ slỉnh slạc: tinh thần 

tỉnh táo. 

chíp1 1. gấp. ~ slút phà: gấp 

chăn màn. 2. xếp. Hổm khân ~: 

đội khăn xếp. 

chíp2 chép. ~ pác: chép miệng. 

chít đinh tai. Cọn tổng ~ xu: 

đánh trống đinh tai. 

chịt x. chịn. 

chò dỗ.  Đếch hả ~ hẩư mền 

nặc:  trẻ khóc dỗ cho nó nín. 

Chỏ1 1. tổ tông. Pú ~: ông tổ. 

Mả ~ : mả tổ. Thản ~: bàn thờ 

tổ tiên. 2. sư.  ~ te: kệ sư nó. 

Chỏ2 1. cái ngõng. ~ xay: 

ngõng cối xay. 2. cái trục.  ~ xe 

vài: trục xe trâu. 

Chỏ chông tổ tông.  

chó mòn. Xiêm ~: thuổng mòn. 

chó chó tong tong. Nặm lồng 

coong ~: nước chảy vào chum 

tong tong. 

Chó ché bi bô. Đếch ~ slon 

phuối: trẻ bi bô tập nói. 

choa xõa. Phjôm ~: tóc xõa. 

Chọa  bãi, đống. Đin lác lồng 

~ nâng: đất lở xuống một đống. 
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Choác 1. mới đầu. ~ slon xằng 

chứ: mới học chưa nhớ.  2. bất 

thình lình. ~ tứn hăn mun mầu: 

bất thình lình đứng dậy thấy 

chóng mặt. 

ChoảI vát. Hẳm mạy ~ sliểm: 

chặt cây vát nhọn. 

choan 1. lãi. Khai đảy ~: bán 

được lãi. 2. dôi dư. Lào khẩu 

coóc đảy ~ ỷ nâng: đong thóc 

được dôi dư một chút.  

Choán chui rúc. Pja lay ~ cằn 

nà: lươn rúc bờ ruộng. 

choang chồm. Slưa ~ pắt mu: 

hổ chồm bắt lợn. 

Choáng loãng, nhạt. Chảo ~: 

cháo loãng. Nặm chè ~: nước 

chè nhạt. 

Choáng choẹt lỏng teo, nhạt 

thếch. 

Choát trào. Chẻn lẩu ~: chén 

rượu trào. 

Choóc x. nổc choóc. 

Choóc cái chén. ~ lẩu: chén 

rượu.  

Choọc1   thứ, hạng.  ~ mầư: 

hạng mày, tụi (loại) mày. 

Choọc2 xối. Nà nặm ~: ruộng 

bị lũ xối.  

choi 1. cuối cùng. Te mà pan ~: 

nó đến cuối cùng. 2. kết thúc. 

Vằn ~: ngày kết thúc. ~ lục: hết 

thời sinh nở. ~ húc: dệt xong 

tấm vải. 

choi 1. giúp, giúp đỡ. ~ căn hết 

rườn: giúp nhau làm nhà.  2. 

sửa chữa. Nghé xe vai dá, ~ 

hẩư đây: cái xe hỏng rồi, chữa 

lại cho tốt. 

chỏi 1. chiếu. Đét ~ khảu nả: 

nắng chiếu vào mặt. 2. chói. 

Đén rung ~: đèn sáng chói. 

chóm 1. ru ngủ. ~ lục: ru con 

ngủ. 2. an ủi: ~ khoăn: an ủi 

tinh thần. 

Chon1 cái rui. Lam ~ mùng 

rườn: buộc rui lợp nhà. 

Chon2 chốt cài cửa, then cửa.  

~ tu khảu: chốt cửa lại. 

chòn chui, luồn. Nu ~ khảu 

dảo: chuột chui vào bồ thóc. 

C 
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 ~ quá pá nhả: luồn qua 

đám cỏ. 

Chon1  lồi. Tha ~ bặng tha nu: 

mắt lồi như mắt chuột. 

Chon2 buồn, mót. ~ khỉ: buồn 

ỉa. 

chỏn con sóc. ~ pin mạy: sóc 

trèo cây. 

Chỏn bên x. báng. 

Choong cái trống nhỏ. Cọn ~: 

đánh trống nhỏ.  

Choong nào trống chiêng. 

Choòng cái bàn.  

Choòng chỉa bàn giấy. 

Choòng tài cái bàn lớn. 

Choòng tắng bàn ghế. 

Choỏng 1. giã. Au lồng chộc 

pây ~: lấy vào cối giã.     2. 

thụi. ~ hẩư chăn nâng: thụi cho 

một trận. 

Choóng hòm nhỏ bằng tre đan. 

~ sléc: hòm sách.  ~ slửa: hòm 

áo. 

Choọng thòng lọng. Au chươc 

mà ~ mu: dùng dây thòng lọng 

bắt lợn. 

Chóp1 nấm. Nhù tứn ~: rơm 

mọc nấm. ~ hom: nấm hương.  

~ núm: mộc nhĩ. ~ xu lình: nấm 

tai khỉ. 

Chóp2 câu.  ~ cốp: câu ếch. 

chót x. chút1. 

chọt 1. tuột. ~ mừ: tuột tay. 2. 

xổng. Tua cáy ~ oóc khói 

doòng: con gà xổng ra khỏi 

lồng. 3. hụt. Pắt ~: bắt hụt. 

Chồ chồ tồ tồ. Nặm lìn luây ~: 

nước máng chảy tồ tồ. 

Chốc chồi lên. Pát khẩu ~: bát 

cơm đầy có ngọn. 

Chốc chếc đầy chồi lên, đầy ụ. 

Chốc chác 1. bỗ bã. Chin 

phuối ~: ăn nói bỗ bã. 2. thiếu 

lễ độ. Hò nẩy ~ lai: thằng này 

thiếu lễ độ. 

Chộc1 cối giã. Tăm đảy ~ khẩu: 

giã được một cối gạo.     ~ hin: 

cối đá. 

Chộc2 1. đâm. Nam ~ kha: gai 

đâm vào chân. 2. chọc.       ~ 

pền lù: chọc thành lỗ. 
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Chộc kha cối giã bằng chân. 

Chộc mừ cối giã bằng tay. 

Chộc nặm cối giã bằng sức 

nước. 

Chộc pặt cối giã bằng guồng 

quay chạy sức nước. 

Chộc toi x. chộc nặm. 

Chổi 1. từ chối. Vàn lăng tố ~: 

nhờ việc gì cũng từ chối.       2. 

đáp lại. Lượn ~: hát lượn đáp 

lại.  

Chồm 1. xem.  ~ then: xem hát 

then. 2. tham quan.             ~ 

phuông: tham quan phong 

cảnh. 3. mừng.  ~ khươi: mừng 

rể. 4. ca ngợi. Sli ~ bjooc: bài 

sli ca ngợi hoa. 

Chồm fằng phấn khởi.      ~ 

đảy mừa nèn: phấn khởi được 

về ăn tết. 

Chồm fuông du lịch. Pây ~ 

ATK Định Hóa: đi du lịch ATK 

Định Hóa. 

Chồm khua vui cười. Phua 

mjề ~ xáu căn: vợ chồng vui 

cười với nhau. 

Chôm 1. ném. ~ hin po lặc: 

ném đá kẻ trộm. 2. dồn.           

~ phiếu hẩư cần toọc: dồn 

phiếu cho một người. ~ nhác 

khảu cốc nam sle chút: dồn rác 

vào bụi gai để đốt. 3. úp. ~ khe 

lồng vằng: úp chài xuống vực. 

Chổm 1. vồ. Ca ~ cáy nuồm: 

quạ vồ gà con. ~ cốp: vồ ếch.  

2. hiếp dâm. Hò tỉ ~ me hâu: 

thằng kia hiếp dâm vợ người ta. 

Chổn chốn, nơi. Dú ~ hâư: ở 

chốn nào. 

Chông 1. bờm. ~ mạ: bờm 

ngựa. 2. đỉnh. ~ pù: đỉnh núi. 

Chông bá bả vai. 

Chông mạ nóc nhà. 

Chông đỉnh đèo. Dú tềnh ~: 

trên đỉnh đèo. 

Chổng1 chịu. Bấu ~ đảy: không 

chịu nổi. 

Chổng2 1. chống. au mạy ngàm 

~ khửn: dùng cây có chạc 

chống lên. 2. gánh vác, cáng 

đáng. ~ rườn thả phua: cáng 

đáng việc nhà chờ chồng. 

C 
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Chổng chảng chịu đựng.  ~ hết 

xáu hâu: chịu đựng làm với 

người ta. 

Chột trật. Đúc ~: trật khớp. 

Chởm 1. kháy. Phuối ~: nói 

kháy 2. bóng gió. Lượn ~: hát 

lượn nói bóng gió. 

chu trượt, xô xuống. Đin ~ 

lồng: đất xô xuống. 

Chủ1 người chú. 

Chủ2 cây sấu. Mác ~: quả sấu. 

Chủ3 nhúng, dúi. Mu ~ pác 

lồng làng muốc: lợn nhúng 

mõm xuống máng cám. 

Chú1 ống. ~ fầy: ống thổi lửa.  

~ lẩu: ống dẫn rượu khi cất 

rượu. 

Chú2 1. tù. Coóc vài tậc ~: 

sừng trâu đực tù. 2. cùn, không 

nhọn. Mạc pjạ sliểm ~ lai dá: 

con dao nhọn tù quá rồi. 

Chụ tình nhân. Pây ~: đi cặp bồ. 

* Đao đí pây ~: sao đổi ngôi. 

chùa 1. rủ. ~ căn pây háng: rủ 

nhau đi chợ. 2. mời. ~ căn chin 

nặm: mời nhau uống nước. 

Chua1 cái chùa. Tượng dú ~: 

tượng ở trong chùa. Pụt ~:  

phật chùa. 

Chua2 1. tầm, đoạn. ~ slảo: 

tầm con sào. ~ tàng: đoạn 

đường. 2. đời. ~ cần: đời 

người. 

chủa chủ.  ~ rườn: chủ nhà.  * 

~ rườn hứa phéc, po khéc ngám 

vừa: chủ nhà vã mồ hôi, khách 

làm vừa phải.  

Chuầy cái dùi. Au mac ~ mà 

chuầy rù piếng pản: lấy cái dùi 

về dùi lỗ miếng ván. 

Chuầy2 dùi. ~ cón coi nhặp: 

dùi trước rồi sẽ khâu. 

chúc đủ. Chin ~: ăn đầy đủ. Pi 

nẩy phôn, nà ~ nặm: năm nay 

mưa nhiều, ruộng đủ nước. 

Chúc chí cù. ~ đúc điêm: cù 

cho buồn. 

chục x. pjục 

Chục chục. Sloong ~ cần. Hai 

chục người. 

chùm 1. thấm. Nặm ~ oóc: 

nước thấm ra. 2. ứa. Nặm tha ~ 

oóc: nước mắt ứa ra. || xùm. 



Chút 

 61 

chúm 1. chùm.  ~ mác ngận: 

chùm nhãn. 2. túm. ~ mác 

cưởm: túm trám. 

Chủn1 cho phép, đồng ý. Ngo 

bấu ~ : tôi không đồng ý.  

Chủn2 1. cùng, tận cùng.       ~ 

tàng: cùng đường. * Ma ~ lị ma 

ngằng: chó cùng dậu cắn càn. 

2. chấp nhận. Ngo ~ thua: tôi 

chấp nhận thua. 

Chủn tinh 1. cho phép. Cấp 

nưa nắm ~: cấp trên không cho 

phép. 2. chấp nhận. Ngo nắm ~: 

tôi không chấp nhận. 

chung dắt. ~ mừ: dắt tay. ~ vài 

pây thây nà: dắt trâu đi cày. 

chúng đúng, trúng. Phuối ~ 

mốc pi noọng: nói đúng tấm 

lòng bà con. Mác đứa lấn ~ pác 

Ca Đác: quả sung rụng trúng 

mồm Ca Đác.  

Chúng chá đúng giá, phải 

chăng. Dự ~ chá: mua đúng giá.  

Chúng chúng ngầu ngầu. Nặm 

vằm ~: nước đục ngầu ngầu. 

Chúng ý vừa lòng. Me lùa chin 

dú ~ me da: cô dâu ăn ở vừa 

lòng mẹ chồng. 

Chúng sloóc đúng lối. Hết 

chăn ~: làm thật đúng lối. 

Chuôm trùm. ~ khân: trùm 

khăn.  

Chuốn chui. Nu ~ khảu lâu: 

chuột chui vào hang. 

Chuốn choán chui rúc.    ~ 

khảu pá ỏi: chui rúc vào bãi 

mía. ~ tẩư cừa: chui dưới bụi 

rậm. 

Chuồng 1. cái cào cỏ. Au ~ 

bjai rây: dùng cào làm cỏ rẫy. 

2. giẫy. An bai mà ~ nhả: dùng 

cuốc bướm giẫy cỏ. 

Chúp1 cái nón. Oóc  đét lèo 

hổm ~: ra nắng phải đội nón. 

Chúp2 1. hôn. Me ~ lục: mẹ 

hôn con. 2. mút.  ~ hoi: mút ốc. 

Chúp cọ nón quai thao. 

chụp bóng.  ~ đén: chụp đèn. 

Chút1 đốt.  ~ rây: đốt rẫy.     ~ 

giang: đốt hương. 
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Chút2 nhạt. Phjắc ~ cưa: rau 

nhạt muối. 

Chút choáng nhạt phèo. Pát 

phjắc ~: bát canh nhạt phèo. 

Chút đén châm cứu  (bằng 

cách dùng bấc tẩm dầu hoặc 

mỡ đốt vào da).  

Chư1 1. chữ. ~ slư: con chữ.   ~ 

slư Nam: chữ Nôm. 2. từ.      ~ 

nẩy mì nghạ lăng: từ này có 

nghĩa gì. 

Chư2 đúng, phải. Phuối bấu ~: 

nói không đúng. Hết pện le ~: 

làm thế là phải. 

Chứ nhớ.  ~ chỏ chông: nhớ tổ 

tiên. ~ thâng căn: nhớ đến nhau. 

Chứ slính cảnh giác, tỉnh táo. 

Pây tàng ~ pây pạng sloa: đi 

đường tỉnh táo đi bên phải. 

Chựa 1. cụ, kỵ. Pú ~: cụ ông. 

2. cái. ~ hém: cái mẻ (mẻ nấu 

canh chua).  

Chựa giữa, lúc. ~ chang: giữa 

lúc, chính giữa. Pền khẩy ~ pưa 

slau tan: bị ốm giữa lúc thu 

hoạch. 

Chựa chòi tổ  tiên. Đảy chin 

chứ ~: được ăn nhớ tổ tiên. 

Chựa rườn con thạch sùng. 

Chực 1. giữ, coi. ~ rườn: coi 

nhà. ~ đin nhả: giữ quê hương. 

2. đợi. ~ ngài: đợi bữa trưa. 

Chước rừ tính sao. Phát đông 

nà lẹng hết ~: phát rừng ruộng 

bị hạn thì tính sao. 

Chươc1 dây thừng. ~ vài: dây 

thừng buộc trâu. * Cốc cặn ~ 

vài, pjai căn phá lủa: gốc bằng 

thừng trâu, ngọn bằng bàn mai 

(có ít xít ra nhiều). 

Chươc2 tan chảy. Fầy mồm 

thương kíp ~: lửa nóng đường 

phên chảy. 

Chườn nghiêng, ngả. Cáng 

phấy ~ oóc nà: cành tre ngả ra 

ruộng. 

Chương  1. nhân tiện, luôn thể. 

Pây háng ~ pây liêu: đi chợ 

nhân tiện đi chơi. 2. tùy tiện.   

~ au cúa cần: tùy tiện lấy của 

người ta. 
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Chường giường. Nòn tềnh ~: 

nằm trên giường.  

Chường slì  thường xuyên. 

Chường tỏ  sòng bạc. 

Chương trượng. Sloong ~ phải 

khún: hai trượng vải chàm. 

Chướng chăm sóc, gìn giữ.  ~ 

rườn: chăm sóc nhà cửa.       ~ 

đông: giữ rừng. 

Chương chắp vun vén.     ~ tu 

rườn: vun vén nhà cửa. 

Chướng chực bảo vệ.      ~ bản 

mường: bảo vệ làng bản. 

Chướng đang 1. giữ mình. Lèo 

chắc ~ bấu đảy dặn lao phèn: 

phải biết giữ mình không được 

nghiện thuốc phiện. 2. trang 

điểm. Lục slao ~: con gái trang 

điểm. 

Chượng nuôi. ~ hán: nuôi 

ngỗng. 

Chượng chao chăn nuôi.  ~ mu 

cáy: chăn nuôi gà vịt. 

Co1 1. cây. ~ mác chủ: cây sấu.  

~ bắp: cây ngô. 2. khóm.         

~ khẩu: khóm lúa. 

Co2 1. đụng. ~ căn khả mu nèn: 

đụng nhau con lợn tết.     2. 

xúm lại, cụm lại. ~ căn dú: cụm 

lại với nhau. 

cò 1. cổ. ~ rì: cổ dài. ~ hán: cổ 

ngỗng. 2. lòng. ~ chứ: lòng nhớ.  

Cò ai x. cò niêng. 

Cò cặp sưng a mi đan. 

Cò cặt 1. gắt gỏng. 2. ghen tức. 

Hăn hâu đảy chin lầu ~: thấy 

người ta được ăn, mình ghen 

tức. 3. nghẹn ngào. ~ mí phuối 

đảy: nghẹn ngào không nói 

được. 

Cò chào gáy (súc vật). ~ mu: 

gáy lợn. Nựa ~: thịt gáy.  

Cò đây tốt bụng. Cần ~: người 

tốt bụng. 

Cò hỏi 1. mong mỏi. ~ mừa 

dương po óc: mong mỏi về 

thăm cha. 2. lo lắng. ~ lục đảy 

pền cần: lo lắng cho con lớn 

lên thành người. 

Cò hống khí quản.  

Cò kè 1. khó tính. Da ké ~: bà 

già khó tính. 2. khóc nhè, 
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ốm lửng. Tua đếch ~: đứa bé 

ốm, khóc nhè. 

Cò khấư 1. khát. Hết fiệc đửa 

~ nặm: làm việc mệt, khát 

nước. 2. mong đợi. ~ me mà 

dương: mong đợi mẹ đến thăm. 

Cò kheng bướng, cứng cổ. Hò 

nẩy ~: thằng này bướng bỉnh. 

Cò khên thèm muốn. Hăn hâu 

hết đảy lầu ~: thấy người ta 

làm được, mình thèm muốn. 

Cò loai rộng rãi. Cần ~ mì lăng 

tố păn hẩư hâu: người rộng rãi, 

có gì cũng chia cho mọi người. 

Cò lồng vừa lòng, thỏa mãn. 

Phuối pện khỏi hăn ~: nói thế 

tôi thấy vừa lòng.  

Cò luồng 1. đầu ghềnh.     ~ 

nặm xóc: đầu ghềnh nước chảy 

xiết. 2. khe hẹp ở thung lũng.  

Cò niêng cổ bìu.  

Cò ón 1. ngoan, dễ bảo. Me lùa 

~: cô dâu dễ bảo. 2. vừa lòng. 

Tinh te phuối hăn ~: nghe nó 

nói thấy vừa lòng. 

 Cò pèng 1. uất ức. Fai chạn 

hăn hâu hết đảy chin le ~: đồ 

lười thấy người ta làm được ăn 

thì uất ức. 2. ganh tỵ. Nắm đảy 

~ xáu cần: không được ganh tỵ 

với người khác. 

Cỏ1 x. lân.  

Cỏ2 1. vịn. ~ mừ: vịn tay.         

~ khảu cốc thâu: vịn tay vào 

cột. 2. giữ. ~ khéc dú chin ngài: 

giữ khách ở lại ăn cơm. 

Có1 anh. ~ pây hâư: anh đi đâu 

Có2 cây dẻ.  

Có3 thuê, mướn. Chin ~: làm 

thuê. ~ cần tẳng rườn: thuê 

người dựng nhà. 

Có4 1. khởi đầu; lập nghiệp.  

Fan việc ~ tố khỏ: vạn sự khởi 

đầu nan. ~ hết chang lếch: lập 

nghiệp rèn. 2. nhóm. ~ phầy: 

nhóm lửa. * ~ fầy nưa nặm: 

nhóm lửa trên mặt nước (bắt 

đầu công việc trong điều kiện 

khó khăn). 

Có5 x. pỏi1. 

Có6 thiết. Pây liêu bấu ~ chin 

ngài: đi chơi không thiết ăn cơm.
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Có cốc khởi đầu. 

cọ cây cọ. Bâư  ~: lá cọ. 

Cọ2 khu. ~ nà cốc cưởm: khu 

ruộng gốc trám. 

Coóc1 sừng. ~ vài: sừng trâu.  * 

~ mò chò pây cón, ~ bẻ pjẹ pây 

lăng tua hâư  hăng le đảy: 

sừng bò chĩa ra phía trước, 

sừng dê cụp ra phía sau, con 

nào mau thì được. Sloong mừ 

hết ~: hai tay làm sừng. 

Coóc2 hạt còn vỏ. Khẩu ~: 

thóc. * Mì ~ chắng oóc slan: có 

thóc mới có gạo. Thúa ~: đỗ 

chưa xay. 

Coóc3 1. góc. ~ ruộng: góc 

ruộng. 2. khóe. ~ tha: khóe 

mắt. 3. mép.   ~ pác: mép. 4. gò 

má. Nả ~: gò má cao. 

Coóc4 1. khua. ~ moong: khua 

mõ. 2. cốc. ~ khẩu hua: cốc 

vào đầu. 

Coóc bẻ cây muồng muồng. 

Coóc kẻm gò má. 

Coóc nạc dải Ngân Hà. 

Coóc ngáng guồng quay sợi. 

Coóc núm sừng non, gạc non, 

lộc nhung. 

Coóc ú tù và. 

Coọc chuồng. ~ mu: chuồng 

lợn.  ~ bẻ: chuồng dê. 

Coi1 cây hoa hồng. 

Coi2   quả kim anh. 

còi triền núi.  ~ Khau Cưởm: 

triền núi Cây trám. Bjooc 

phông lạt lạt nưa ~: hoa nở 

trên triền núi. 

Coi1 1. nhẹ. Táp ~  khảu nả: tát 

nhẹ vào má. 2. khẽ. Phuối ~: 

nói khẽ. 

Coi2 1. sẽ. Chin ngài dá ~ pây 

lọm sluôn: ăn cơm rồi sẽ đi rào 

vườn. 2. hãy. Dắp them ~ pây: 

chốc nữa hãy đi. 

Coi dằng 1. thong thả, từ từ.  ~ 

hết: thong thả làm. ~ dằng ~ 

pây: thong thả đi. 2. nhẹ nhàng. 

Phuối ~: nói nhẹ nhàng. 
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com 1. khum tròn. Nghé bai ~: 

cái muôi khum tròn. ~ mừ: 

khum tay. 2. vốc. ~ khẩu coóc: 

vốc tay thóc. 3. quặp.  Vài coóc  

~: trâu hai sừng quặp lại. 

Com ngoặp tròn xoe.  

cỏm 1. ngắn. Slửa ~: áo ngắn.  

2. cộc. Slỉn ~: váy cộc.  

cọm 1. trĩu. Ruồng khẩu ~: 

bông lúa trĩu xuống. 2. cong 

xuống. Cáng phấy ~ oóc nà: 

cành tre cong xuống ruộng. 

Còn1 quả còn. Tọt ~: tung còn.  

Còn2 1. một bên gánh. ~ khẩu: 

nửa gánh thóc. 2. gồng. ~ chậu 

khẩu mà rườn: gồng dậu thóc 

về nhà. 3. tha. Ma ~ lục: chó 

tha con đi chỗ khác. 

Còn3 lung lay. Khẻo ~: răng 

lung lay. 

Còn cạng mất thăng bằng. Hap 

~: gánh hai bên không cân 

nhau. 

cón 1. trước. Chin ~: ăn trước. 

* Chiêng ~ lạp lăng: giêng 

trước chạp sau (việc làm, hiện 

tượng trái tự nhiên).  2. đã. 

Slon slư ~ coi pây liêu: học đã 

rồi hãy đi chơi. 3. xưa. pưa ~: 

thuở xưa. 

Cón lăng trước sau. Ngòi ~: 

nhìn trước nhìn sau. 

Cọn1 cái guồng. ~ lốc: guồng 

nước.  ~ lót: guồng quay sợi. 

Cọn2 1. đập. Nà nặm ~: ruộng 

bị nước lũ cuốn giập nát.         

2. đánh. ~ tổng: đánh trống. 

Đếch tò ~: trẻ con đánh nhau. 

3. rèn. ~ lếch: rèn sắt. 

Cọn lót cái guồng cuộn chỉ vào 

suốt. 

coong1 cái vò to. ~ to nặm: cái 

vò to chứa nước. 

Coong2 đống, bãi. ~ fầy: đống 

lửa. ~ khỉ vài: bãi phân trâu. 

Coong fòn đống lửa. 

Coòng1 đùi gà, vịt. ~ cáy sle 

lục đếch: đùi gà dành cho trẻ. 

Coòng2 1. kêu. Mu ~ toi chin 

muốc: lợn kêu đòi ăn cám.      

2. rên. Pền khẩy nắc, nòn ~ í í: 

ốm nặng nằm rên i ỉ. 
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coòng co khom khom lưng. ~ 

pây: khom khom lưng đi. 

Coong sân. Đếch hết lỉn noọc  

~: trẻ chơi ngoài sân. 

Coong ảng  sân nhà. 

Coỏng1 1. tiếng vọng. Ngoang 

roọng ~ khửn phja: ve kêu 

vọng lên vách đá. 2. ngân vang. 

Tiểng lượn ~ tằng bản:  tiếng 

hát ngân vang cả bản. 

Coỏng2 vỗ. Nặm ~ khảu cằn: 

nước vỗ vào bờ. 

Coỏng cót chuột rút. Kha men 

~ : chân bị chuột rút. 

Coóng trĩu xuống, cong xuống. 

Cáng mác pẻn ~ lồng: cành 

quýt trĩu xuống. 

Coóng cảo khoeo chân.  

Coỏng ngừ lẹo. Tha ~: mắt lên 

lẹo. 

Coọng x. noỏng. 

cóp 1. vốc tay. ~ khẩu slan 

nâng: một vốc gạo. 2. bốc.       

~ thúa khảu chậu: bốc đỗ vào 

dậu. 

cop 1. khắp. Pây ~ tỉnh: đi 

khắp tỉnh. 2. xuể. Co mạy cải 

cót bấu ~: cây to ôm không 

xuể. 3. lượt.  Slam ~ phưa: bừa 

ba lượt. 

Cot1 quả mác cọt (quả lê dại). 

Cot2 1. cụt, đứt. Khen ~: cụt 

tay. Chựa rườn hang ~: thạch 

sùng đứt đuôi. 2. hết. Chin ~: 

ăn hết. Tức tỏ thua ~: đánh bạc 

thua hết sạch. 3. dứt khoát. 

Phuối ~: nói dứt khoát. 

cót ôm. ~ cò căn: ôm cổ nhau. 

Nòn ~ phà: nằm ôm chăn. ~ 

kháu dú đai: ôm đầu gối ngồi 

không. 

Cổ 1. cố. ~ xéng pây: cố tình 

tình đi. 2. cố gắng. ~ thư mừa: 

cố gắng mang về. 

Cộ bộ.  ~ choòng tắng: bộ bàn 

ghế. 

Cốc 1. gốc. ~ cưởm: gốc trám. 

* Mì ~ chắng mì pjai: có gốc 

mới có ngọn. 2. đầu. Po ~: 

người đứng đầu. ~ bó: đầu 

nguồn.  3. cả. Lục ~: con cả. 
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Cốc co gốc gác. ~ dú hâư mà: 

gốc gác từ đâu đến.  

Cốc da 1. gốc thuốc. 2. thầy 

thuốc. Pây pjá ~: trả (tiền) thầy 

thuốc. 

Cốc páng  x. páng cúp. 

Cốc sloóc khuỷu tay. 

Cộc cục.  ~ hin: cục đá.  

Côm đốt, thiêu. ~ fầy: đốt lửa; 

phóng hỏa. ~ coong fòn: đốt 

đống lửa. 

Cồm sắc. Pjạ ~ : dao sắc. * pạ 

~ bấu táng lau đẩy đẳm: dao 

sắc không tự gọt được chuôi. 

Tha ~: mắt sắc. 

Cồm bao 1. dao bằng nứa. 

Mạy ké chắng hết pền ~: nứa 

già mới làm thành dao. 2. cạnh 

sắc. Lươi phjoóc nhằng pền ~: 

chẻ lạt còn để lẹm thành cạnh 

sắc như dao. 

Cổm 1. cúi. ~ hua pây: cúi đầu 

mà đi. 2. mải mê. ~ hết chin: 

mải mê làm ăn. 

Cổm co khom lưng. ~ chòn 

cừa: khom lưng chui qua bụi 

rậm. 

Cổm hua 1. cúi đầu.  ~ lồng: 

cúi đầu xuống. 2. yên phận. ~ 

hết chin: yên phận làm ăn. 

Côn ngáy. Nòn ~: ngủ ngáy.  

Cồn 1. đảo, khuấy. ~ cháo 

phjắc: đảo chảo rau. ~ mỏ 

chảo: khuấy nồi cháo. Thây ~: 

cày đảo. 2. trộn. Khẩu nua ~ 

thúa: xôi trộn đỗ.  

Côn 1. bật gốc. Co mạy ~: cây 

đổ bật gốc. 2. sụp đổ. Rườn ~: 

nhà sụp đổ. 

Cổn 1. đít. ~ vài: đít trâu.      2. 

đáy.  ~ choóc: đáy cốc.        3. 

trôn. * Khai ~ liệng pác: bán 

trôn nuôi miệng. 

Cốn khúc to. ~ mạy đoó: khúc 

gỗ mục. 

Cộn1 bới, lục lọi. ~ hòm xa 

slửa khóa: bới hòm tìm quần áo.  

Cộn2 bị sái, trật khớp. Khen ~: 

bị sái tay. 

Công1 1. công việc. Hết ~: làm 

việc. 2. công lao. Liệng lục 

chắng chắc ~ po me: nuôi con 

mới biết công lao bố mẹ. 
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Công2  bật. ~ phải: bật bông. 

Công3  vỗ béo. Mu héo ~ hẩư 

bẻo: lợn gầy vỗ cho béo. 

Công khỏ công lao. 

Công rèng công sức. 

Cống chỏ tổ tiên. 

Cống cống oang oang. Vuột 

khửn ~: thét lên oang oang. 

Cộng 1. cộm. Mì lăng ~ tẩư 

phục: cái gì cộm dưới chiếu.   

2. lồi. Fạc rườn ~ khửn: giát 

nhà (sàn) lồi lên. 

Cốp ếch. ~ chin non: ếch ăn 

sâu. 

Cốp cáng chin hai  nguyệt 

thực. 

Cốp cáng chin tha vằn nhật 

thực. 

Cốp khuyết ếch nhái. 

Cộp1 bốn bó mạ. ~ mì slí nhac 

chả: một cộp gồm bốn bó mạ. 

Cộp2 kép. Slửa ~: áo kép.        * 

Bươn hả nung slửa ~, bấu ngụp 

cung ngậư: tháng 5 mặc áo kép 

không điên cũng dở hơi. 

Cốt chim bìm bịp. 

Cột1 đào. ~ bó nặm: đào giếng 

nước. 

Cột2 cong. Mạy ~ bjắt hẩư năn: 

cây cong nắn cho thẳng. 

Cột kẹo 1. cong queo. Cáng 

mạy ~: cành cây cong queo.    

2. giả dối. * Hết đây chin bấu 

lẹo, ~ chin bấu đo: ngay thẳng ăn 

không hết, giả dối không đủ ăn. 

Cột ngoáng cong queo, cong 

vênh. 

Cờ cờ.  ~ đeng: cờ đỏ. 

Cở cớ. Cơn ~ lăng: cơn cớ gì. 

Cợ x. cặn. 

Cơi mjầu cơi trầu. 

cu chim cu. ~ bjoóc: chim cu 

gáy. ~ fầy: chim ngói. 

Củ1 1. cất, cất dọn. ~ khẩu 

hòm: cất vào tủ. 2. thu hái.       

~ bắp: thu hái ngô. 

Củ2 cất tiếng.  ~ pác: cất tiếng.  

~ pác khan: cất tiếng đáp lại. 

củ bôm hóa vàng. vằn nèn xo 

slam le ~: ngày tết, mồng ba thì 

hóa vàng. 

C 
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Củ mả cải táng. 

Cúa1  1. của.  ~ cái: của cải.    * 

Nhằng cần nhằng ~: còn người 

còn của. 2. con  vật. Tua ~ 

chang đông: con vật trong 

rừng.  ~ liệng: vật nuôi. 3. đồ.  

~ dung cha ly: đồ gia dụng.  * ~ 

chin hết lai, ~ khai hết mjạc: đồ 

ăn thì làm nhiều, đồ đem bán 

thì làm đẹp. 

Cúa2 của. Tua vài ~ pí: con 

trâu của chị.  Tao lỵ ~ chài: lý 

lẽ của anh. 

Cúa cai 1. của cải. Rườn mì lai 

~:  nhà có nhiều của cải.    2. 

đồ đạc. ~ pây tàng: đồ đạc 

mang theo đi đường.  

Cúa chin đồ ăn.  ~ rèo slâư 

sloóng: đồ ăn phải sạch sẽ. 

cum tối sẫm, tối um. Pác 

ngườm ~: cửa hang tối um. Cốc 

mạy khăm ~: gốc cây bóng tối 

sẫm. 

củm cộc. Cáy ~: gà cộc đuôi.  

cúm 1. đùi. Páng ~: bắp đùi. 2. 

mông. Nựa ~: thịt mông. 

cụm phù hộ. Da mải đảy tiên 

~: bà góa được tiên phù hộ.  

Cụm cừa phù hộ. Chựa chòi ~ 

lục lan: tổ tiên phù hộ con 

cháu. 

cùn lõi.  ~ bắp: lõi ngô. 

cún đứt, cụt. Kha ~: cụt chân. * 

Mạy tắc nhằng tứn lun, hua ~ 

bấu pền cần: cây gẫy còn mọc 

chồi, người cụt đầu không sống 

được. Hẳm ~: chặt đứt. 

Cún đút cụt ngủn.  

cụn  dạn. Cáy ~: gà dạn, gần 

gũi người. 

cung cũng. Thâng hâư khỏi ~ 

pây: đến đâu tôi cũng đi.  

củng con tôm. Tua ~ cải quá 

tua nghiều: con tôm to hơn con 

tép. * Kho pện ~: cong như con 

tôm. 

Cuốc 1. cái cuốc. 2. cuốc.     ~ 

đin: cuốc đất. 

cuốc sliểm cuốc chim. 

CuôI cái sọt. ~ to qua: sọt 

đựng dưa. * ~ bấu to đảy nặm: 

sọt không đựng được nước. 
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Cuôi tha quác sọt mắt thưa. 

cuồi thèm muốn, ngưỡng mộ. 

Cò ~: lòng ngưỡng mộ. 

Cuổi1 chuối. ~ slúc: chuối chín. 

Co ~: cây chuối. 

Cuổi2   x. nộc cuổi. 

Cuổi cáy chuối ngự. 

Cuổi chiêu chuối tiêu. 

Cuổi chiêu păm chuối tiêu lùn. 

Cuổi sliểu chuối lá. 

Cuổi vài chuối lá to quả. 

Cuôm đội.  ~ chúp: đội nón.  ~ 

khân: đội khăn 

Cuôn1 khúc. ~ fừn: khúc củi. 

Sloong ~ mạy cải: hai khúc gỗ 

to. 

Cuôn2 độc. Cần ~: người độc 

thân. Slưa ~: hổ độc. Chin ~: 

ăn một mình. 

Cuổn1 1. quán xuyến.  ~ rườn: 

quán xuyến nhà cửa. 2. cai 

quản. ~ tằng bản: cai quản cả 

bản. 

Cuổn2 1. quấn. ~ mây: quấn 

chỉ. 2. vấn.  ~ ngang: vấn khăn 

ngang. 3. búi. ~ chảu: búi tó.  

4. cuộn. ~ mây: cuộn chỉ.        

5. xoắn xuýt. ~ cúc khẩu: xoắn 

xuýt với nhau thành búi rối. 

Cuổn3 cuốn. Nặm noòng ~: 

nước lũ cuốn. 

Cuốn1 liều. ~ hết: làm liều (cứ 

làm mà không biết trước kết 

quả, không biết đúng sai).  

Cuốn2 nhồi. ~ phung xàng: 

nhồi lạp xường. * ~ nặm lù lâu: 

đổ nước xuống lỗ cống (không 

biết bao nhiêu cho đầy). 

Cuốn3 thử. ~ slam: thử hỏi.    ~ 

hết, bấu nẳm slúc: thử làm.  

Cuông 1. rỗng. Mạy chang ~: 

cây rỗng trong. 2. thủng. Tủm 

cáy ~: bu gà có lỗ thủng.         

3. trống rỗng. Slim ~: tâm hồn 

trống rỗng. 

cuông xống 1. rỗng không. 

Boóc ~: ống rỗng không.         

2. thủng toang. Pha lị ~: bờ rào 

thủng toang. 

C 
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cụp bẫy. ~ nu: bẫy chuột.  

Hảng ~: đánh bẫy.  

cút 1. rau dớn. * Phjắc ~ dú 

cằn khuổi lai bâư: rau dớn ven 

bờ suối nhiều lá. 2. cây guột.  

Cưa1 muối. Khẩu chẳm ~: cơm 

chấm muối. 

cưa2 cái cưa. Mạc ~ xé mạy: cái 

cưa xẻ gỗ. 

Cừa bụi. ~ nam: bụi gai.         * 

Chá vài lặm ~: mặc cả mua 

trâu khi trâu còn khuất sau bụi 

rậm (đánh giá điều mình không 

biết rõ).  

cứa nọ, ấy. ăn nẩy ăn ~: cái 

này cái nọ. 

Cừa rộc bụi rậm. 

Cựa 1. động đậy. Ná đảy ~: 

không được động đậy. 2. hơi tí.  

~ ỉ le hảy: hơi tí là khóc. 

Cừn1 đêm. Tằng ~: ban đêm.  ~ 

rì: đêm dài.  

Cừn2  đau nhức. Nam chộc kha 

~ lai: gai đâm vào chân đau 

nhức lắm. 

cứng ngắc. Mác ội kheo kheng 

~: ổi xanh cứng ngắc. 

Cưởm  cây trám trắng. 

Cượn trợn. Tha ~: mắt trợn. 

cượn mjạp trợn trừng. Tha ~: 

mắt trợn trừng. 

cương cái gương. ~ téng ngòi 

nả: gương soi mặt. 

Cưởng cái ô.  

Cương 1. bộ khung.  ~ rườn: 

khung nhà. 2. dáng, khổ. Mu ~ 

cải: lợn dáng to. * Cần  pền 

dương ~ nèm lăng: người ra 

dáng bộ dạng theo sau (dáng vẻ 

phù hợp với vị thế). 
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D 

da 1. thuốc. Chin ~: uống 

thuốc. ~ non: thuốc sâu. 2. 

chữa bệnh. nhả ngai ~ đúc 

chếp: ngải cứu chữa bệnh đau 

xương. 3. giải (khát, sầu).  Mác 

slổm  ~ cò khấư: quả chua giải 

khát. Phuối tuyện ~ bứa: nói 

chuyện giải sầu. 

Da duốc  thuốc men, thuốc 

thang. 

Da tặm  thuốc độc. 

da nam  thuốc nam. 

Da thó  thuốc bắc. 

Dà  1. che.  ~ phôn, ~ đét: che 

mưa, che nắng. * Phả mừ ~ tha 

vằn: bàn tay che mặt trời.        

2. đậy. Năm phjắc cát lèo ~ 

đét: trồng rau cải phải đậy 

nắng. 3. đắp. ~ fà hẩư noọng: 

đắp chăn cho em. 4. giữ. Phuối 

~ nả: nói để giữ sĩ diện. 

Dà dẹng  đậy điệm. 

Da  1. bà già.  ~ mải: bà già 

góa. 2. mẹ chồng.  ~ lùa: mẹ 

chồng nàng dâu. 

Da din  mụ phù thủy. 

Da lùa  mẹ chồng nàng dâu. 

Dá hai  một làn điệu dân ca 

của người Nùng vùng phía 

đông Cao Bằng.  

Dả  chà. ~ đảy khoái căn lai á: 

chà, nhanh thế cơ à. 

Dả dăm  x. puồng pu. 

Dá1   rồi, thôi. Slon ~ : học rồi.  

Hết đảy le ~ : làm được thì 

thôi.

D 
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Dá2   chớ, đừng.  ~ phuối pện 

nè: đừng nói như thế nhé. 

Dác1   x. nộc dác. 

Dác2   1. đói. Mốc ~: bụng đói. 

Thai ~ : chết đói. * ~ dảo bấu ~ 

mỏ: đói vựa thóc chứ không đói 

nồi. 2. khát. ~ nặm: khát nước. 

3. thèm. Ngo bấu ~ au cúa 

mầư: tớ không thèm lấy của 

mày.  

Dác dên  đói rét.  

Dạc1 chướng mắt. ~ ngòi: khó 

coi. 

dạc2   nước nhỏ giọt. Khây khẩu 

nặm tốc ~: chõ xôi hơi nước 

đọng nhỏ giọt. 

dai  1. hơi. Khây khẩu khửn ~: 

chõ xôi bốc hơi. 2. nguội. Pát 

khẩu quá ~: bát cơm để nguội. 

Dai dấu sức lực, nhiệt huyết. 

Cần ké dá tọ ~ nhằng lai: 

người già rồi nhưng nhiệt huyết 

còn dồi dào. 

Dài  cát. Pò ~: cồn cát. * Slư 

lai bặng ~: chữ nhiều như cát. 

Dại  trái. Mừ ~: tay trái. Pjảc 

khảm ~: rẽ sang trái. 

Dám 1. bước. ~ kha: bước 

chân. ~ khửn rườn: bước vào 

nhà. 2. mũi chỉ. Nhặp kỉ ~  

khêm: khâu mấy mũi chỉ. 

Dàn thưa. Năm ~ oóc: cấy thưa 

ra. 

Dan ghềnh. Pja khửn ~: cá bơi 

lên ghềnh. 

Dang1 nhựa.  ~ mác mỵ: nhựa 

quả mít. 

Dang2 hương (thắp thờ cúng). 

Xo ết, slíp hả le tẻm ~ choòng 

slớ: mồng một, ngày rằm thì 

thắp hương lên bàn thờ. 

Dang hà  nói nước đôi.  

Dang pinh  cao su. 

Dảng  x. dẻng. 

Dáng1 thanh gươm. Tải ~: đeo 

gươm. 

Dáng2   bước (qua một vật gì 

đó). ~ khảm cạm: bước qua 

thanh chắn ngang cổng.  

Dáng dáng  bước đi lững 

thững. 
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Dào1   1. rửa.  ~ phjắc: rửa rau.  

~ nả: rửa mặt. 2. lấp liếm, che 

đậy. Hết xá dá tọ ~ dảy slâư: 

làm hỏng rồi nhưng che đậy kĩ. 

Dào2  rửa, mài. ~ cưa: mài cưa.  

Dào3   dài, thưa. Pjoỏng mạy ~: 

gióng nứa dài.  

Dào nả  1. rửa mặt.  2. tạ lỗi, 

chuộc lỗi. Chèn ~: tiền chuộc 

lỗi. 3. làm sĩ diện. Phuối ~: nói 

sĩ diện. 

Dao1  hồi, đợt, chuyến.  ~ nẩy: 

đợt này.  ~ cón: chuyến trước. 

Dao2  1. lứa.  ~ tai slam: lứa 

thứ ba. 2. lần.  Tắc lẩu lồng 

slam ~: rót rượu xuống ba lần.  

Dảo1  vựa, kho.  ~ dảo khẩu: 

vựa thóc. Cái slảo hẩư nu khửn 

~: bắc cầu cho chuột vào vựa 

thóc. * Dác ~ bấu dác mỏ: đói 

vựa thóc không đói nồi cơm 

(thiếu nhiều không thiếu một 

bữa). 

Dảo gọi. Ten noọng ~ hết 

Bjoóc: tên em gọi là Bjoóc. Pây 

~ te mà: đi gọi nó về. 

dau lo. Khỏi hăn ~ lai: tôi lo 

lắm.  

Dau hí  lo lắng.  ~ bấu hết đảy: 

lo lắng không làm được.  

Dau xàu  u sầu. ỏn slim pây, 

bấu đảy ~ mòn lăng: yên tâm 

đi, chớ có lo lắng điều gì. 

Dàu  thẳng. Cái  mạy muồi ~: 

cây mai thẳng. ~ tàng pây: 

thẳng đường mà đi. 

Dàu dảy  x. dàu dít. 

Dàu dít 1. thẳng tắp. Kha tàng 

~: con đường thẳng tắp.   2. 

mạch lạc, lưu loát. phuối ~: nói 

lưu loát.  3. thông thạo. hết đảy 

~: làm một cách thông thạo. 

dàu doạt thẳng đuỗn, thẳng 

tưng. Cái mạy peo ~: cây nứa 

thẳng tưng. 

Dàu hết  cố ý làm. ~ éo cằm 

cần ké: cố ý làm trái lời bố mẹ. 

Dáu dáu  1. thoăn thoắt. Hết 

fiểc ~: làm việc thoăn thắt.      

2. nhong nhong. Mạ len ~: 

ngựa chạy nhong nhong. 

D 

 



Dáu dáu 

 76 

Dảu  1. nhấc, bắc.  ~ mỏ khửn 

kiềng: nhấc nồi lên kiềng. 2. cất 

nhắc.  ~ khửn cấp nưa: cất nhắc 

lên cấp trên. 

Dạu1   vừa. Te ~ nhằng eng: nó 

vừa còn bé.  

Dạu2   lại. Cần chạn le cần ái 

chin ~ bấu ái hết: người lười là 

người muốn ăn lại không muốn 

làm. 

Dày  1. xấu, kém.  ~ slướng: 

xấu trai, xấu gái. Hết chin ~: 

làm ăn kém. 2. yếu. Cần nhặt 

ké, nhặt ~: càng già (sức khỏe) 

càng yếu. 

Dắc  1. châm, cấu nhẹ. Mác 

men mèng ~: quả bị ong châm.  

2. thông.  ~ điểu: thông điếu.  

3. xỉa.  ~ khẻo: xỉa răng. 4. nhể.  

~ nam chộc kha: nhể gai đâm 

chân. 

Dắc dáu  tần tảo. ~ fiểc rườn: 

tần tảo việc nhà.  

Dắc déng   kiễng chân. Pây ~: 

đi kiễng chân.  

Dắc dử   thập thò. Tua mu ~ 

pác coọc: con lợn thập thò cửa 

chuồng. 

Dắc xảng  nhắc, lưu ý, cảnh 

tỉnh. ~ hẩư chắc mì cần hết lặc: 

nhắc nhở cho biết có kẻ ăn cắp. 

Dặc  giặt. ~ slửa khóa: giặt 

quần áo. 

Dặc dụp  giặt giũ. 

DĂm1   1. chìm.  ~ lồng nặm: 

chìm xuống nước. 2. ỉm đi. Te 

~ kỉ triệu chèn cúa pi noọng: 

nó ỉm đi mấy triệu tiền của bà 

con. 3. giấu. Chỉa cúa xạ mà te 

~ sle bấu hẩư cầư chắc: có 

giấy của xã về, nó giấu đi 

không cho ai biết. 

Dăm2   nặng. Mạy hiển ~ hơn 

mạy tạp: gỗ nghiến nặng hơn 

gỗ thường.  

Dăm doan1   chưa khô. Fừn ~: 

củi chưa khô hẳn. 

Dăm doan2   chột dạ, hơi sợ. 

Pây tàng quẹng hăm ~: đi 

đường vắng thấy hơi sợ. || dăm 

dươn. 

Dăm dón bớt xén. Bấu đảy ~ 

cúa pi noọng: không được bớt 

xén của bà con. 
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Dằm  ướp. ~ nựa: ướp thịt. 

Dắm  người trùng tên. Ké ~: 

ông trùng tên. 

Dặm  cấy thêm, cấy dặm.  ~ 

nà: cấy thêm vào ruộng đã cấy. 

Dạm dẹ  bồi.  ~ hẩư kỉ bát: 

đánh bồi thêm cho mấy phát. 

Dặn  1. nghiện.  ~ lẩu: nghiện 

rượu. 2. thỏa mãn. chồm Then 

~ lai: xem hát Then thỏa thích 

lắm.  

Dăng  1. thưa, trả lời. Me 

roọng le ~: mẹ gọi thì thưa.     

2. bằng lòng. Te bấu ~ náo: nó 

không bằng lòng đâu. 

Dằng  1. ngắm.  ~ nả: ngắm 

ná. 2. nghĩ, cân nhắc. ~ hẩư 

đây coi hết: nghĩ cho kỹ rồi hãy 

làm. 

Dặng  1. đứng.  ~ xảng tàng: 

đứng bên đường. Tứn ~: đứng 

dậy. 2. dừng. Chộc lốc ~ dá: 

cối nước dừng quay rồi. 

Dặng dộc  đứng sừng sững.  ~ 

tó nả cần: đứng sừng sững 

trước mặt người ta. 

Dặng dồng  sững sờ. Nặm 

noòng khảu tông, chương ~ dú: 

nước lũ ngập đồng, chỉ đứng 

sững sờ mà nhìn. 

Dắp1   1. lúc, chốc lát.  ~ them 

coi pây: lúc nữa hãy đi. 2. 

chập. Hết ~ nâng le xong: làm 

một chập thì xong. 

Dáp2   lắp. Phuối ~: nói lắp. 

Dáp dương  ngại ngùng. Hăn 

lai cần te ~ bấu pây: thấy đông 

người nó ngại ngùng không đi. 

Dảng  sáp ong.  

dầu  dầu.  ~ tẻm đén: dầu thắp 

đèn. 

Dẩu  con dấu. Chẳm ~  cúa xạ: 

đóng dấu của xã. 

Dấu  ẩm.  Phôn lai, slửa ~: 

mưa nhiều áo bị ẩm.  

Dấu doạt  ẩm ướt. 

Dấu dụp  ướt sũng. 

Dậu  lại. ái khảu rườn ~ bấu 

hăn roọng: muốn vào nhà 

nhưng không thấy gọi.   

D 
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Dầư tơ.  xao khên ~: nhện 

chăng tơ. * hẳm cuổi bấu khát 

~: chặt cây chuối không đứt tơ. 

Dầư dầư  lôi thôi lếch thếch. 

Dầư doang (chảy) lòng thòng. 

Mục luây ~: nước mũi chảy 

lòng thòng. 

Dâư  rớt, chảy. Nặm phôn lầy 

cà ~ lồng: nước mưa từ giọt 

gianh chảy xuống. Lục đếch 

nài  ~:  trẻ con nước dãi rớt. 

Dầy1   cái đó đơm cá. * Hảng ~ 

pjai mạy: đơm đó trên ngọn cây. 

Dầy2   x. chầy. 

Dè  1. đi  nào. Chin ~: ăn đi 

nào. Hết đảy bấu ~: làm được 

hay không nào. 2. thế. Ná hết 

pện ~ : đừng làm thế. 

Dé  bác. Po ~: ông bác. 

Déc xé. ~ bâư chỉa: xé tờ giấy. 

Dèn  đưa, chìa. * Mầư ~ câu 

doại: mày chìa tao đưa. 

dén  thuốc phiện. Dặn lao dàng 

~: nghiện thuốc phiện. 

Dẻng  phơi.  ~ đét: phơi nắng.  

~ lồm: phơi gió. 

Deng deng  lẽo đẽo. Pây nèm 

lăng ~ : đi lẽo đẽo theo sau. 

Déng  manh.  ~ slửa bang: 

manh áo mỏng.  

Dèo deng  dong dỏng. Cần ~: 

người dong dỏng. 

Dế dế  ê ê.  ~ nả mjèm: ê mặt 

nhọ. 

Dể  ấy.  ~ xằng ngài nau lo: ấy 

chưa ăn cơm à. 

Dế  x. chế. 

Dế nỏ  ấy đấy.  ~ xằng hết đảy: 

ấy đấy đâu có làm được. 

Dên  1. nguội. Khẩu ~: cơm 

nguội. 2. lạnh.  Mau ~: mùa 

lạnh. 3. rét. Slửa ~: áo rét. 

Dền  gân.  ~ mừ: gân tay. 

Dết  1. nhỏ giọt. Nặm ~:  nước 

nhỏ giọt. 2. rơi. Nặm tha ~: 

nước mắt rơi. 

Dết dăng  giàn giụa. Nặm tha 

~: nước mắt giàn giụa. 
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Dết dỏi  lã chã. Hứa luây ~: 

mồ hôi lã chã. 

dểt  chảy. Nài ~: chảy dãi. 

Di vừa.  ~ chin ~ phuối: vừa ăn 

vừa nói. 

Dí  1. chà. ~, ngòi đảy nòn téng 

chin bấu nè: chà, xem có được 

nằm chờ ăn không nào. 2. ấy.  

~, chắc pện khỏi tố pây: ấy, 

biết thế tôi cũng đi. 

dỉ  ồ, đâu phải.  ~, cẳm chư lò: 

ồ, có phải vậy đâu. 

Dí nỏ  chà chà.  ~, te hết đảy ca 

rại: chà chà, nó làm được thật. 

Dích doóc  1. cù.  ~ hẩư đúc 

điêm: cù cho buồn. 2. chọc 

ghẹo, trêu ghẹo. ~ lục slao: trêu 

ghẹo con gái. 

Diếc  tước.  ~ toong: tước lá.  

Diêm  1. giữ gìn.  ~ cúa cái: 

giữ gìn của cải. Dú ti lai cần 

phuối rèo ~ pác: chỗ đông 

người nói năng phải giữ gìn.   

2. kiêng. Chin ~: ăn kiêng. 

Diềm1   chê.  Bấu ~ chắng xa 

thâng khỏi: không chê mới tìm 

đến tôi. * ~ nọi bấu ~ lai: chê ít 

không chê nhiều. 

Diềm2  đã quá, đã nhiều. Cặn 

nẩy ~ lai: bằng này đã quá 

nhiều. Au đảy te ~ đây: lấy 

được nó thì quá tốt. 

Diềm3  x. diêm1 

Diên  x. lao 

Diền  liền, ngay. Ngám mà ~ 

pây ngay: vừa về liền đi ngay. 

diến váng  chẳng lẽ. ~ te bấu 

chin: chẳng lẽ nó không ăn. 

Diểng  chim yểng. 

Diết  1. duỗi.  ~ mừ, kha: duỗi 

tay chân. 2. ngả.  ~ lăng: ngả 

lưng. 3. lè. ~ lịn: lè lưỡi.          

4. nghển.  ~ cò: nghển cổ. 

Diết chai  nằm nghỉ. 

Diết chạn  vươn vai. 

Diếu1 yếu, cần thiết. Cẩn  ~: 

cần thiết, thiết yếu.  

Diếu2  cố tình, cố ý.  ~  hết: cố 

tình làm.  
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Dim  vay, mượn.  ~ chèn hết 

rườn: vay tiền làm nhà.  ~ mạc 

pjạ: mượn con dao. 

din  phù thủy.  Da ~: bà phù 

thủy.  * Mác pục tố búm, da ~ 

chin nựa cần: quả bưởi rơi 

đánh bùm, phù thủy ăn thịt 

người. 

Dìn  (hôm) kia. Vằn ~: hôm 

kia. Căm ~: đêm hôm kia.  

Dò1  x. nhò. 

Dò2   chà.  ~ te slon híu vớ: chà 

nó học giỏi đấy. 

Dó  một gánh nhẹ. Háp ~: gánh 

nhẹ (không đủ một gánh). 

Dó dó  1. chăm chỉ, cần mẫn. 

Hết ~: chăm chỉ, cần mẫn làm. 

2. thoăn thoắt. Pây ~: đi thoăn 

thoắt. 

dỏ chà.  ~, te hết đảy cà rại: 

chà, nó làm được thật. ~, ái pây 

lụ bấu ái pây: chà, đi hay 

không muốn đi. 

Dọ  đẩy.  ~ cao hin lồng lính: 

đẩy tảng đá xuống dốc. 

Doai  một xúc. ~ khẩu nua: 

một xúc cơm nếp. 

doài  rũ rượi. Dặng ~: đứng rũ 

rượi. 

Doài doài  thất thểu. Len ~: 

chạy thất thểu. 

Doại  1. đưa.  ~ tẳm mừ: đưa 

tận tay. Sloong mừ ~ hẩư: hai 

tay đưa cho. 2. cho. Pả mì lăng 

~ hẩư lan: bá có gì cho cháu. 

doan giật mình.  Hăn ngù le ~: 

gặp rắn thì giật mình. 

Doan mao  kinh hãi. Ma tẹp 

tua mèo ~: chó đuổi con mèo 

kinh hãi. 

Doát  nhảy. Lình ~ tềng cáng 

mạy: khỉ nhảy trên cành cây.   

Doóc moóc  x. ấn. 

Doi 1. khều, nhể. ~ nam: khều 

gai. 2. chích. ~ noong bát: 

chích mủ nhọt. 3. xúc. ~ pì 

chang lọ: xúc mỡ trong lọ. 

dòi  dầm.  ~  phôn: dầm mưa.  

Dòi doọc  1. lặn lội.  ~ phân 

đét: lặn lội nắng mưa. 2. quần 

quật. hết ~: làm quần quật.
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Dọi nhỏ giọt. Lầy cà nặm phôn 

~: mái tranh nước mưa nhỏ 

giọt.  

Dom  dành, để dành.  ~ chèn 

sle hết rườn: dành tiền làm nhà. 

Dom dó  dành dụm.  ~ đo chèn 

dự xe: dành dụm đủ tiền mua 

xe. 

Dom  ngó, nhòm.  ~ khảu 

sluôn: ngó vào vườn.  ~ khảu 

tòi: nhòm vào túi. 

Dỏm  dặm.  ~ nà: cấy dặm 

ruộng. 

Dòn  sướng. Phối ~ pác: nói 

sướng miệng. 

Dỏn1  nẩy. Nghe bóng tốc lồng 

teo ~ khửn: quả bóng rơi xuống 

lại nẩy lên. 

Dỏn2   giật mình. Tinh hâu 

phuối lầu táng hăn ~: nghe 

người ta nói, tự thấy giật mình. 

Slủng phéc tó bấu ~: súng nổ 

cũng không giật mình. 

Dón1   vãi. Lao neo ~ lẹo: sợ 

vãi cả đái. 

Dón2 1. bớt lại. Pây háng dự 

cúa ~ chèn sle: đi chợ mua đồ 

bớt tiền lại.  ~ chin ~ dung: bớt 

ăn, bớt tiêu. 2. dè. Chin ~: ăn 

dè. 

Don dén  dè sẻn, tằn tiện. Chin 

dung ~ : ăn tiêu dè sẻn. 

Doong dó  lo toan, chăm sóc. 

Cần ké rèo mì lục lan ~ : người 

già cần có con cháu chăm sóc. 

Doòng  1. cái lồng. ~ cáy: lồng 

gà. 2. cái rọ. ~ mu: rọ lợn.  

Doóng  nhún nhảy. ~ hẩư cáng 

mạy tắc: nhún nhảy cho cành 

cây gẫy. 

Doóng doát  nhảy nhót. Lục 

đếch ~  dú tổng nhù: trẻ con 

nhảy nhót ở đống rơm. 

Doóng khó  ngồi xổm.  

Dọp 1. sút kém. Đếch khẩy  

men ~ pây: trẻ  ốm bị sút đi.    

2. chột. Co phjắc chắng chay 

men ~: cây rau mới cấy bị chột. 

Dót1  x. tẻng. 
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Dót2   vãi, nhỏ ra. Lao nẻo ~: sợ 

vãi đái.  Chứ căn nặm tha ~: 

nhớ nhau rơi nước mắt. 

Dốc chòi, chọc. ~ mác phường: 

chòi quả khế. ~ khảu xảng: 

chọc vào bên cạnh. 

Dộc  cái rọ.  ~ hảng pja: rọ 

đánh cá. 

Dộc dạc  lộc ngộc. Pây ~: đi 

lộc ngộc. 

Dộc dộc  xồng xộc. Len ~: 

chạy xồng xộc. 

dồng  chết khô. Mạy thai ~: 

cây chết khô. 

Dống  1. sững. Dặng  ~: đứng 

sững. 2. vụt.  ~ tứn pây: vụt 

đứng lên đi. 

dú 1. ở. Hết fiệc ~ rườn: làm 

việc ở nhà.  ~ bản tẩư: ở bản 

dưới. 2. ngoan. Đếch ~ đây: 

đứa trẻ ngoan. 3. sống, cư xử.  

~ đây xáu pi noọng: sống tốt 

với mọi người. 

Dú bươn  ở cữ.  me lùa ~: con 

dâu ở cữ. 

Dú đai  1. ngồi không. 2. ở cữ. 

Duây  chảy, rỏ.  Tây bưa pủn ~ 

oóc: túi bột làm bún chảy ra. 

Dùm dòa tùm tòa. Cáng mạy 

~: cành cây tùm tòa.  

Dum dum  lù lù. Pây ~: đi lù 

lù. 

Dung  vui. Pây hết Lượn ~ lai: 

đi hát Lượn vui lắm. 

Dung  dang  vui vẻ. ~ chồm 

hội: vui xem hội. 

dùng  con công. 

Dùng doài lôi thôi, lếch thếch. 

Slửa khóa ~: quần áo lôi thôi. 

Dung  dùng. Cúa ~ cha ly: đồ 

dùng gia đình. ~ lai chèn: dùng 

nhiều tiền. 

Dung doang  lơ lửng. lướt 

thướt. Slửa rì ~: áo dài lướt 

thướt. 

Duốc  1. chuối rừng. 2. thân 

cây chuối. Au ~ tổm mu: dùng 

thân cây chuối nấu cám lợn. 

duộc lần theo. ~ khửn nèm 

khuổi mừa: lần theo khe suối đi 

lên.
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Duông  hấp.  ~  pẻng tải: hấp 

bánh dợm.  

Duồng tạng con kỳ nhông. 

Dụp 1. nhúng.  ~ slửa lồng pừn 

nặm khún: nhúng áo vào chậu 

nước chàm. 2. sầm. ~ đăm 

khảu: tối sầm lại. 

Dụp doang  1. thấp thoáng.  

Hăn tua vài ~ lặm cừa: thấy 

con trâu thấp thoáng sau bụi 

rậm. 2. thảng thốt. Pây tàng 

quẹng ~ lao: đi đường vắng 

thảng thốt lo. 

Dụp doạp  x. dụp doang. 

Dụp dụp 1. chầm chậm. Nặm 

luây ~: nước chảy chầm chậm. 

2. sâm sẩm. Phạ đăm ~: trời 

sâm sẩm tối.  

Dụp dương lấp ló. Hai ~ nhọt 

khau: trăng lấp ló đỉnh núi.  

Dút1 rút. Mỏ khảu fật le ~ lua: 

nồi cơm sôi thì rút củi.  

Dút2 ngừng. Pết ~ xáy: vịt 

ngừng đẻ. Nặm lìn ~: nước 

máng ngừng chảy. 

dút dú 1. thập thò, chần chừ. ~ 

bấu đi au: chần chừ không dám 

lấy. 2. lù rù. Hốt ~: co lù rù. 

Dử1 hơn nửa. ~ boóc: khoảng 

ba phần tư ống.  

Dử2  nghển. ~ cò quá pha lị: 

nghển cổ qua bờ rào. ~ mo 

khảu táng: nghển cổ nhìn qua 

cửa sổ. 

Dử dốc nhòm ngó. ~ ti tốc ti: 

nhòm ngó nơi này nơi khác. 

Dự mua. ~ slửa: mua áo. Phác 

chèn hẩư lục ~ chin: gửi tiền 

cho con (mua) ăn. 

Dửa quả dứa. Bâư mác ~ mì 

nam: lá dứa có gai. 

Dức dử  thập thò.  ~ noọc tu: 

thập thò ngoài cửa. 

Dưm  x. dim. 

Dương  thăm. Mừa ~ rườn: về 

thăm nhà.  ~ cần pền khẩy: 

thăm người ốm. 

Dương dử  thăm hỏi, thăm 

nom.  ~ thâng căn: thăm hỏi tới 

nhau.
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Dường slì  thường xuyên.  ~ 

tảy nai slon: thường xuyên chịu 

khó học. 

Dương 1. dáng vẻ. ~ slướng: 

vẻ đẹp. Đây ~: vẻ đẹp. 2. thứ.   

~  lăng: thứ gì.  

Dương hâư  thế nào. pền ~: 

thành ra thế nào. 

dương mà  xem ra. ~ te bấu 

hết đảy: xem ra nó không làm 

nổi. 

Dương lai đến thế. Hết đảy ~: 

làm được nhiều đến thế. 

Dương rừ cách nào. Bấu chắc 

hết ~: không biết làm thế nào. 

Dương slướng tướng mạo, vẻ 

đẹp. ~ đây báo: tướng mạo đẹp 

trai. 

Dượng  giơ. ~ mừ: giơ tay. 

Dựt  1. trĩu. Nắc ~: nặng trĩu 2. 

sũng. Rằm ~: ướt sũng. 

Dựt dựt ròng ròng. Phạ phôn 

lầy cà dết ~: trời mưa mái 

gianh nước chảy ròng ròng. 
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Đ 

Đa1  cái địu.  ~ nả lài thổ cẩm: 

địu mặt hoa văn thổ cẩm. ăn ~ 

tía lục: cái địu địu con.  

Đa2   con cà cuống. Lịp pện ~: 

lép như con cà cuống. 

Đa3  1. kê, gác.  ~ chàn: gác 

(cây làm) sàn. 2. sắp xếp. ~ 

háp: sắp xếp thành gánh. 3. gây 

chuyện.  ~ rại: gây hờn dỗi. 

Đa đuống sắp xếp, sửa soạn.  ~ 

pây háng: sửa soạn đi chợ. 

Đa mạ  1. xuống tấn.  ~ oóc 

quền: xuống tấn múa võ. 2. lấy 

đà.  ~ khửn lính: lấy đà lên dốc. 

Đa rang  1. nói ủng hộ.       * 

Slíp cần ~ bấu táy cần phuối 

khoang: mười người nói ủng hộ 

vào không bằng một người nói 

phá ngang. 2. mình dài. Tua mu 

~: con lợn mình dài. 

Đá  chửi, mắng. Bấu đảy tò ~ 

căn: không được chửi nhau.  

Đạ  đã. ~ năm nà dá: đã cấy 

lúa rồi. 

Đác luột  sa dạ con. 

Đai 1. khác. Đăm co ~: cấy cây 

khác. 2. không. Chin khẩu ~: 

ăn cơm không. 3. Không thôi. 

Bấu tán cạ thư vài ~, nhằng mì 

cần thư máy cày them: không 

chỉ dắt trâu không thôi đâu, còn 

có người dùng máy cày nữa. 4. 

vã. Chin ~: ăn vã. 5. vu khống. 

Phuối ~ hẩư cần: vu khống cho 

người khác.

Đ 
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đai đoóc  không có gì. Pây ~: 

đi không có gì mang theo.    * 

Mà đai mà đoóc: đến tay 

không. 

Đảm1  đũa cả.  ~ tắc khẩu: đũa 

cả xới cơm. 

Đảm2   đám.  ~ lẩu: đám cưới.  

Đan  sài đẹn. Đếch pền ~: trẻ 

bị sài đẹn. 

Đan đỉn  sốt co giật. Đếch pền 

~ : trẻ bị sốt co giật. 

Đan thân  cô độc.  

Đản  bết, cáu bẩn. Slửa khóa ~ 

pùng: quần áo bết bùn. Táp ná 

~ mỉ: lót chảo cáu bẩn. Đản 

đốc  bê bết. Thư nà mà cần ~ 

pùng: đi bừa về người bê bết 

bùn. 

Đán vách đá. * Bjoóc phjặc 

phiền phông nả ~ rung lường: 

hoa phặc phiền nở trên vách đá 

tươi hồng. 

Đạn  viên đạn.  

Đạn sla  đạn ghém. 

Đang mình, thân thể, thân. Vài 

mụng ~ cải: trâu mộng thân to. 

Đang cài  có chửa. 

Đang cáu bản thân. Táng 

chiềng ~: tự giới thiệu bản 

thân. 

Đang đai  son rỗi.  Te nhằng ~: 

nó còn son rỗi. 

Đang đeo  neo đơn.  

Đang nái  mỏi mệt. 

Đảng  1. nguội. Khẩu ~: cơm 

nguội. 2. rét. Lồm ~: gió rét. 

Mùa ~: mùa rét. 

Đảng đướt  cảm, sốt. Pền ~: bị 

cảm. 

Đảng khẩy  sốt rét. Đua ~: cơn 

sốt rét. 

Đáng lang, khoang. Ca ~: quạ 

khoang.  Ma ~: chó lang. 

Đao1   sao. Đao rung: sao sáng 

Đao2 (dùng gậy) hất, gẩy.       ~ 

chà nhác oóc noọc rây: dùng 

gậy hất búi rác ra khỏi rẫy. 

Đao3   bị phồng gió. Cáy tầư ~: 

gà bị phồng dưới da. 

Đao đí ngôi sao. ~ rung choặc: 

sao sáng rực trời. * ~ pây chụ: 

sao băng (đổi ngôi). 
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Đao phâu  sao chổi. 

Đáo  màu hồng. Kẻm ~: má 

hồng. Khân ~: khăn hồng. 

Đáo  rỏi  hồng tươi. 

Đáo fư  hồng (hào). Noọng 

slao nả ~: cô gái má hồng. 

Đáo ót  phớt hồng. Bjoóc tào 

~: hoa đào phớt hồng. 

Đáo rum  hồng rộm, ửng hồng. 

Nả ~: mặt ửng hồng. 

Đáp  thanh kiếm. 

Đát1   đốt. Mèng ~: muỗi đốt. 

Phen ~: ong đốt. 

Đát2   1. đau xót. Pú thai, lục 

lan chếp ~: ông mất, con cháu 

đau xót. 2. rát. Năng xảng fầy 

mồm ~ lai: ngồi gần lửa rát 

quá. 3. rám. Mác pục đét ~: 

quả bưởi rám nắng. 

Đát đát  1. vung vẩy. Hang 

quắt ~: đuôi vung vẩy. 2. đành 

đạch. Slảng ~: giãy đành đạch.  

Đáu đáu  cun cút. Pây ~: đi 

cun cút. 

Đảy 1. được. Hết ~: làm được. 

~ pây: được đi. 2. khá. Slon ~: 

học khá. 3. đủ. ~ slam pi: đủ ba 

năm. 4. giống. Lục ~ nả me: 

con giống mặt mẹ. 

Đảy đI  được thể. Pú bấu dăng 

me lùa chắng ~: bố chồng 

không nói gì, nàng dâu mới 

được thể. 

Đảy thư  1. kịp. Tẹp ~: đuổi  

kịp. 2. dính kết. Sloong nghé 

pẻng chuầy ~ căn: hai chiếc 

bánh dầy dính (chặt) vào nhau. 

Đảy tó  nổi. Cọn ~: đánh lại 

nổi. Noọng eng háp slí slíp cân 

bấu ~: trẻ em gánh bốn mươi 

cân không nổi.  

Đảy váng rỗi, được rỗi. Pưa 

hâư ~ le mà liêu: khi nào được 

rỗi sẽ đến chơi. 

Đắc  say. Nòn ~: ngủ say.  

Đắc đỉ  1. khẽ, nhẹ nhàng.    ~ 

càm: nhẹ nhàng bước. 2. lặng 

lẽ, im lặng. Te ~ dú: nó im 

lặng. 

Đ 
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Đắc đỉn  đứ đừ. Thai ~: chết đứ 

đừ. 

Đắc đính  1. phao câu. ~ cáy: 

phao câu gà. 2. đít. Pây nèm ~ 

cần: bám đít người ta. 

Đắc đỏi nhẹ nhàng, khẽ khàng. 

Đặc  1. đặc, đậm. Nặm chè ~: 

nước chè đậm. Nặm da ~: nước 

thuốc đặc. 2. nặng. Lẩu ~: rượu 

nặng. 

Đăm1   lặn.  ~ pja: lặn bắt cá.  * 

Tua nạc slon lục nạc ~ pja: rái 

cá dạy con của rái cá lặn bắt cá. 

Đăm2   cấy.  ~ nà: cấy lúa. * ~ 

nà tẳm ngoang á, khẩu bấu quá 

ngài chiêng: tận khi ve rừng 

kêu mới cấy, bữa tết không còn 

gạo (cấy muộn thì mất mùa). 

Đăm3   1. đen. Phải ~: vải đen. 

2. mực. Ma ~: chó mực. 3. ô. 

Mạ ~: ngựa ô. 4. tối. Căm ~: 

đêm tối. * ~ bặng bẻ bót: tối 

như dê mù (dốt). * Hứa ~ hứa 

đeng: mồ hôi nhễ nhại. 

Đăm cắm  thâm tím. Nựa ~: 

nước da thâm tím.  

Đăm chay  trồng trọt.  ~ mì 

mau: trồng trọt có thời vụ. 

Đăm cum  tối mù. Đén ~: đèn 

tối tù mù.  

Đăm đin  tối trời. Thâng ~ 

xằng mà: đến lúc tối trời chưa 

về. 

Đăm đỉn  tối tăm. Hò chạn hăn 

cúa hâu le tha ~ bấu chắc lăng: 

thằng lười thấy của người ta thì 

tối mắt lại không còn biết gì. 

Đăm đâu  nâu sẫm.  

đăm đẻn nhọ nhem, lấm láp. 

Hết lăng bâư slửa ~ lẹo: làm gì 

mà áo lấm láp hết. 

Đăm lít đen nhánh. Muối (mặt) 

mac ngận ~: hạt nhãn đen 

nhánh. 

Đăm mọm tối mịt. ~ ngòi bấu 

hăn cần: tối mịt không nhìn 

thấy mặt người. 

Đăm ngùm  tối om. Tẩư cốc 

mạy ~: dưới gốc cây tối om.  
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Đăm nhám  đen sì, đen thui. 

Nả pải mỉ ~: mặt dính nhọ đen 

thui. 

Đăm phját  đen nhẻm. Fừn rây 

phầy mẩy ~: củi nương lửa 

cháy đen nhẻm. 

Đăm tha tối mắt. Hăn cúa le ~: 

tối mắt vì thấy của. 

Đăm thí  tối mịt. 

Đẳm1 tổ tiên. Phi ~: ma tổ tiên. 

Đẳm2   chuôi. ~ pjạ: chuôi dao.  

Đắm kệnh. Muối dài dú chang  

hài ~ kha: hạt sạn ở trong chiếc 

giầy kệnh chân. 

Đắm đươn 1. sượng. Mỏ khẩu 

xằng slúc đây, chin ~: nồi cơm 

chưa chín kĩ, ăn sượng.    2. 

ghê. Pam kha càm ~: đi chân 

đất bước đi thấy ghê chân. 

Đăn  hạch. Rặc rẹ tứn ~: nách 

nổi hạch. 

Đẳn 1. ngứa.  Men non cằn, 

đang ~: bị sâu róm mình mẩy 

ngứa. Pác ~ chắng phuối: ngứa 

mồm mới nói. 2. gãi.  ~ lăng: 

gãi lưng. 

Đắn1 1. sốt ruột.  ~ pây tức pja: 

sốt ruột đi đánh cá. 2. cay cú. 

Hết tốc nghé mác pục, ~ lai: 

đánh rơi quả bưởi cay cú lắm. 

3. uất ức. Tinh te phuối, hăn ~ 

lai: nghe nó nói,  thấy tức lắm. 

Đắn2   sượng. Mảy sle quá cừn, 

men ~ chin bấu van: măng để 

qua đêm bị sượng ăn không 

ngon.  

Đắn đát  cứng đờ. Mừ ~: tay 

cứng đờ. 

Đắn đỉu  thúc bách, sốt ruột.   

đắn đươn  sượng sạo. Mỏ khẩu 

bấu slúc đây chin nhằng ~: nồi 

cơm không chín kĩ, ăn còn 

sượng sạo. 

Đăng1  1. mũi.  ~ sliểm: mũi 

nhọn. ~ bỉ: ngạt mũi. ~ bắt: 

ngạt mũi, tịt mũi. 2. cái sẹo. 

Boóng ~ cuộn mạy sle lam lền: 

đục sẹo khúc gỗ để buộc dây. 

Đăng2   x. fạ roọng. 

Đ 
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Đăng3   đun.  ~ fầy: đun bếp.  

Đăng cuông  phổng mũi. Hết 

đảy ỉ le ~: làm được một tí thì 

phổng mũi. 

Đăng pắp  1. mũi tẹt. 2. nhụt 

chí. Hâu che dền ~: người ta 

chê liền nhụt chí. 

Đăng phết  1. cay mũi. Tầư 

lồm đảng, men ~ hua tót: bị 

trúng gió lạnh nên cay mũi, 

nhức đầu. 2. tủi thân. Nghị mà 

hăn ~: nghĩ lại thấy tủi thân.  

Đăng vất  sổ mũi.  

Đẳng  cái náng cày. 

Đắng nước tro. Hốt ~: lọc nước 

tro. pẻng ~: bánh tro. 

Đắp1 1. ngày cuối cùng của 

tháng. Vằn ~: ngày nguyệt tận. 

* ~ cháng xo ết: ngày cuối 

tháng mới có ngày mồng một. 

2. ngày tất niên. Căm ~: đêm 

giao thừa. 

Đắp2   1. tắt, dập lửa.  ~ đén: tắt 

đèn.  ~ fầy:  dập lửa. 2. tiệt. 

Thai ~: chết tiệt. 3. đốp. ~ hẩư 

kỉ cằm: đốp cho mấy câu. 

Đắp đe  mỏ ác.  ~ mặp mẹp: 

chỗ mỏ ác phập phồng. 

Đắp đén  con thiêu thân. 

Đắp đỉn  x. hinh hỏi. 

Đắp đo tháng đủ. Bươn chiêng  

~: tháng giêng là tháng đủ. 

Đắp đó hết trụi, hết tiệt. Cham 

fầy  hẩư thai ~: châm lửa cho 

cháy hết tiệt. 

Đắp nọi tết ba mươi tháng 

giêng.  

Đắp sliểu tháng thiếu. Bươn 

nhi ~: tháng hai là tháng thiếu. 

Đắp tai  x. đắp đo. 

Đấc giọt. Lầy cà dết pền ~: mái 

gianh nhỏ thành giọt.        ~ 

lượt: giọt máu. 

Đẩm chèn  hối lộ.  

Đẩn  x. chẳm đẩn. 

Đấn  ngẩn người, ngây ra. Hâu 

cạ le ~ dú bấu chắc lăng: người 

ta bảo thì ngây ra không biết gì. 
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Đâng trong. Chang ~: bên 

trong. ~ rườn: trong nhà. * Đây 

noọc đoóc ~: ngoài thì tốt,  

mục nát bên trong. 

Đâu 1. củ nâu. 2. màu nâu. 

Slửa ~ : áo nâu. 

Đâu khẳm  nâu sẫm. 

Đâư   x. đâng. 

Đây  1. tốt. Dú ~: sống tốt.    2. 

đẹp. ~ báo: đẹp trai. 3. khỏi. 

Khẩy ~ dá: ốm khỏi rồi. 4. hẳn, 

rõ. rung ~: sáng hẳn. 5. kĩ. Slúc 

~: chín kĩ. 6. phải. pạng ~ 

piếng phải: mặt phải miếng 

vải. 

Đây báo  đẹp trai. Khươi ~: 

chàng rể đẹp trai. 

Đây cạ may mà. ~ hắp tu dá: 

may mà đóng cửa rồi. 

Đây chiếm  x. đây ngòi. 

Đây chin ngon. Mốc dác mòn 

lăng tố ~: bụng đói cái gì cũng 

ngon. 

Đây chồm đẹp, đẹp mắt. 

Phong cảnh ~: phong cảnh đẹp 

mắt. 

đây đo tốt đẹp. Rườn lang ~: 

nhà cửa tốt đẹp. 

Đây đứa  1. tốt đẹp. Rườn lang 

~: nhà cửa tốt đẹp. 2. hẳn hoi. 

Chin phuối ~: ăn nói hẳn hoi. 3. 

giống hệt. Sloong cần nung 

slửa tồng căn ~: hai người mặc 

áo giống hệt nhau.  

Đây khua buồn cười. Phuối mà 

pền ~: nói ra thành buồn cười. 

đây ngòi đẹp. Đuông bjoóc nẩy 

~: bông hoa này đẹp. Hết pện 

bấu ~: làm thế không đẹp. 

Đây pjòi  đẹp đẽ. Cáng mác 

pẻn bặng luồng khẩu chăn ~: 

cành quýt như bông lúa thật 

đẹp đẽ.  

Đây rại  1. tốt xấu, lành dữ.  ~ 

tố bấu tả đảy căn: tốt xấu cũng 

không bỏ được nhau.      2. dù 

sao.  ~ tố pi noọng: dù sao cũng 

là anh em. 

Đây slao  xinh gái. Me lùa ~: 

cô dâu xinh gái. 

Đây tinh (nghe) hay. Tàn tính 

chăn ~: tiếng đàn tính nghe thật 

hay. 

Đ 
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Đây xẩu  x. đây rại. 

Đẩy  một loại nứa tép. 

Đé1 đè. ~ hua lồng: đè đầu 

xuống. * Khẩu ké  ~ khẩu ón: 

thóc mới đè thóc cũ (thóc lúa 

dư dật). 

Đé2   đã từ lâu. Te ~ pây: nó đã 

đi từ lâu.  

Đé đẩn 1. đè gáy. 2. cưỡng 

bức. Nắm đảy ~ hâu hêt fiệc 

dày: không được cưỡng bức 

người ta làm việc xấu. 

Đéc 1. tọng vào. ~ têm tòi: tọng 

đầy túi. 2. giã. ~ pẻng  chuầy: 

giã bánh dầy. 3. giần, nện. ~ 

hẩư puô nâng: nện cho một 

trận. 

Đen rìa, mép. ~ rây: rìa nương.  

Đẻn  khô bết. Cò slửa ~ cầy 

hứa: cổ áo khô bết mồ hôi. 

Đén1 đền thờ. ~ Đuổm slớ 

Dương Tự Minh: đền Đuổm 

thờ Dương Tự Minh. 

Đén2 đèn. Tẻm ~: thắp đèn.    ~ 

điện: đèn điện. 

Đén3 xoáy, đốm trắng giữa 

trán. Vài phjác ~: trâu có xoáy 

ở giữa trán. 

Đén hin  đèn đất.  

đén lỏn  đèn treo.  

Đén tha mò: đèn ló, đèn săn. 

Đẹn  bệnh (trẻ em) nổi hạt kê. 

Đeng  1. đỏ. Cờ ~: cờ đỏ. Nả ~: 

mặt đỏ. 2. ruột thịt. Lan ~: cháu 

ruột.  

Đeng cắm  đỏ thắm. Pín pác ~: 

môi đỏ thắm. 

Đeng chít đỏ chót, đỏ thắm. 

Bjoóc ve ~: hoa râm bụt đỏ 

chót. ~ bặng bâư cờ: đỏ thắm 

như lá cờ. 

Đeng chỏi  đỏ chói. 

Đeng đáo đỏ hồng. Bjoóc tào 

phông ~: hoa đào nở đỏ hồng. 

Đeng nhàn  đỏ lừ. 

Đeng nhèn  đỏ hỏn.  

Đeng rường  đỏ rực. Fầy mẩy 

~: lửa cháy đỏ rực. 
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Đeo1   một.  Co ~: một cây.  

Đeo2 neo. Rườn ~ cần: nhà neo 

người. 

Đẻo đét 1. nhí nhảnh. Tua đếch 

~: đứa trẻ nhí nhảnh.       2. 

đỏm dáng. Chin nung ~: ăn 

mặc đỏm dáng. 3. xí xớn. Tua 

tỉ ~ lai: con kia xí xớn quá. 

Đét  nắng. Fạ  ~:  trời nắng.  ~ 

chản nả: nắng chiếu vào mặt. * 

Fầy mẩy kiềng phạ ~ fầy mẩy 

héc phạ phôn: lửa liếm kiềng 

thì trời nắng, lửa liếm chảo thì 

trời mưa. 

Đét chang nâư nắng giữa ban 

sáng. 

Đét lương  nắng vàng. 

Đét nạn nắng chiều lướt trên 

sườn núi. 

Đét ón nắng dịu. Nâư chạu ~: 

sáng sớm nắng dịu. Pài ~ coi 

pây tông: chiều dịu nắng sẽ đi 

làm đồng. 

Đét rèng  nắng gắt. 

đế  đã từ lâu. Mền ~ pây: nó đã 

đi từ lâu.  

Đếch  trẻ con. Ngòi ~: trông 

trẻ. Rườn phác ~: nhà gửi trẻ. 

Lục ~ bấu hết đảy: trẻ con 

không làm được. 

đếnh  x. ngòi. 

Đết 1. xiết. ~ phiết: xiết rôm.  ~ 

xáy mền: xiết trứng rận.       2. 

búng.  ~ mừ: búng tay. 

Đi1 mật. ~ mi: mật gấu. * Khôm 

bặng ~ pja: đắng như mật cá.  

Đi2   1. chính giữa. Mạy khay ~: 

gỗ nứt chính giữa. 2. đáy.         

~ vằng: đáy vực. 

Đi3 dám. Nặm noòng bấu ~ 

khảm ta: nước lũ không dám 

sang sông. 

Đi cải  táo bạo.  ~ chắng hết 

đảy: táo bạo mới làm được. 

Đi khửn tức, nổi giận. Cần 

slính mồm phuối sloong cằm le 

~: người nóng tính nói hai câu 

liền nổi giận. Dá đảy roong ~: 

chớ có chọc tức. 

đỉ 1. trú. ~ phôn: trú mưa.      2. 

im lặng, âm thầm. ~ dú: sống 

im lặng. ~ chin: im lặng ăn. 

Đ 
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Đía  xưa. Pưa ~: thuở xưa. 

Địa cái đĩa. ~ to phjắc: đĩa 

đựng rau. 

Đích 1. nhấn chìm. ~ nhả lồng 

pùng: nhấn cỏ xuống dưới bùn. 

2. múc. ~ au bẳng nặm: múc 

lấy một ống nước. 

Đích  chính. ~ vài rườn mầng: 

chính trâu nhà mày. 

Điêm  x. đúc điêm. 

điểm phủ  gang nách (gang tay 

từ đầu ngón cái đến đầu ngón 

trỏ). 

Điêng1   cái dậu nhỏ (dụng cụ 

bằng nan giống cái dậu để 

đựng thóc, đỗ…). 

Điêng2   soi.  ~ tuẩy: soi đuốc.   

Điếp  1. yêu.  ~ đin ti: yêu quê 

hương. 2. thương. Bảc Hồ ~ 

dân: Bác Hồ thương dân. 

Điêu1  hất (bằng gậy). ~ chà 

nhác lồng lính: hất bụi rác 

xuống dốc. 

Điêu2 thức giấc. Nòn ~: ngủ 

thức giấc.  

Điểu1 cái điếu, điếu. Chin ~ 

lao: hút điếu thuốc. Boóc ~: 

ống điếu. 

Điểu2  đổ.  ~ khảu pác: đổ vào 

mồm. 

Điếu 1. bật lên. Nhăm cái mạy 

~ khửn: giẫm thanh gỗ bật lên. 

2. cập kênh. nghé choòng ~: 

cái bàn cập kênh. 

Đim  giắt, cài. ~ ăn rả: cài cái 

rá rách.  

Đin  đất.  ~ ti rườn: đất thổ cư.  

~ đeng: đất đỏ. * ~ nà tòa cằn: 

đất ruộng đắp bờ. 

Đin mục đất bụi. Tàng xe pây 

~ bên: đường xe chạy bụi bay. 

Đin nặm đất nước. ~ phúng 

phàu: đất nước phồn thịnh. 

Đin ti 1. đất đai. 2. quê hương. 

~ phúng phàu: quê hương phồn 

thịnh. 

Đỉn  ngất, bất tỉnh. Lộm ~ pây: 

ngã ngất đi. Tua đếch nựa mồm 

lai ~ pây: đứa trẻ sốt cao quá bị 

ngất đi. 
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Đỉn cáy  ngất lịm.  

Đỉn khấư đau điếng. Kha 

toỏng đút ~ lẹo: chân bị vấp 

đau điếng. 

Đính1   đổ, rót.  ~ pừn nặm: đổ 

chậu nước.  Phôn băng ~ bẳng: 

mưa như đổ ống nước. ~ cuôi 

nhác: đổ sọt rác. 

đính2   phao câu. ~ pết: phao 

câu vịt. 

Đính đính  lẽo đẽo. Nèm hang 

~: lẽo đẽo theo sau. 

Đíp sống. Chin ~: ăn sống.  

Nựa ~: thịt sống. 2. tươi. Fừn 

~: củi tươi. 3. mộc. Kích ~: 

gạch mộc. 4. xanh. Mác ~: quả 

còn xanh. * Chin đai dú ~: ăn 

không ngồi rồi. 

Đíp nhác  sống nguyên. Mỏ 

khẩu ~: nồi cơm còn sống 

nguyên. 

Đíp nháp  x. đíp nhác. 

Đíp pjạp  xanh nguyên, sống 

nguyên. Mác ~: quả còn xanh 

nguyên. 

Đít1  1. nhảy. Bẻ  ~ khửn đán: 

dê nhảy lên vách đá. 2. bắn, té. 

Nặm ~ rằm slửa khóa: nước té 

ướt quần áo. 

Đít2   búng.  ~ khỏn hin: búng 

hòn sỏi.  

Đít đát  1. tung tóe. Pùng ~ 

thuổn tàng: bùn tung tóe khắp 

mặt đường. 2. tán loạn. Xá vài 

~ ti tua: đàn trâu tán loạn mỗi 

nơi một con. 

Đít đít 1. lon ton. Len ~: chạy 

lon ton. 2. một mạch. Pây ~: đi 

một mạch. 3. đành đạch. Slảng 

~: giãy đành đạch. 

đỉu tức.  ~ căn: tức nhau. Tinh 

te phuối hăn ~ lai lố: nghe nó 

nói thấy tức lắm. 

Đỉu đỉu 1. quằn quại. Hua chếp 

~: đau đầu quằn quại.     2. 

nằng nặc, ráo riết. Toi ~: đòi 

nằng nặc. 

Đo đủ. ~ cần: đủ người. ~ chèn 

dự xe máy: đủ tiền mua xe 

máy. 

Đo xày 1. đầy đủ. Nà nặm ~: 

ruộng nương đầy đủ. 2. đông 

Đ 
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đủ. Bại cần mà ~:  mọi người 

đến đông đủ. 

Đỏ  trú, tránh, ẩn nấp. Dặng 

tẩư lang ~ phôn: đứng dưới 

gầm sàn trú mưa. ~ khăm: trú 

bóng râm.  

Đó1   gộc, mẩu. ~ fầy: gộc củi 

(đang cháy).  

Đó2   1. trọc. Hua ~: đầu trọc.  

2. trụi. Cáy ~: gà trụi. 3. cằn 

cỗi. Rây ~: rẫy cằn cỗi. 

Đó đút  cụt ngủn. To mạy ~: 

gốc cây cụt ngủn.  

Đó đứng trụi thùi lụi. Pò đin ~: 

gò đất trụi thùi lụi. 

Đoải đoảI 1. lượt thượt. Pây ~: 

bước đi lượt thượt. 2. đủng 

đỉnh. * Nộc cốt luây cằn nà ~: 

bìm bịp dạo ven bờ đủng đỉnh.  

Đoạn1   phần, đoạn. * Lại cạ ~ 

công chúa Đường Vương: lại 

nói chuyện công chúa Vua 

Đường. 

Đoạn2   hết. Khỏi chiềng thâng 

nẩy le ~: tôi trình bày đến đây 

là hết. 

Đoảng1 trống không. Nắm đảy 

phuối ~: không được nói trống 

không.  

đoảng2   quang đãng. Pò nẩy ~: 

đồi này quang đãng.  

đoảng đứng  trơ trụi. 

Đoắc con nhộng. ~ mọn: nhộng 

tằm. ~ phông pền bỉ: con nhộng 

nở thành con ngài. 

Đọc đạch tập tễnh, cà nhắc. 

Kha càm ~: chân đi tập tễnh. 

đoóc 1. mục. Mạy ~ : gỗ mục. 

* Đây noọc ~ chang: lành bề 

ngoài, mục nát bên trong.   2. 

lâu đời. Tày ~: người Tày lâu 

đời. 

Đoóc đéc  mục nát, cũ nát. 

Nghé thiêng rây tả sle hâng ~ 

lẹo dá: cái lều trên nương bỏ 

lâu mục nát cả rồi. 

Đoi 1. ngâu. phôn ~: mưa ngâu. 

2. mất không. ~ ngài: không 

được ăn bữa trưa. 

Đỏi1   chín rũ. Nà ~: ruộng lúa 

bị chín rũ (chín quá).  
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Đỏi2   khẽ, thận trọng.  ~ chin ~ 

phuối: khẽ ăn khẽ nói.  ~ năng 

lồng: ngồi xuống một cách thận 

trọng. 

Đon  đám, thửa.  ~ rây: đám 

rẫy.  ~ bắp: thửa ruộng ngô. 

Đỏn1   1. cụt, cộc. Ma hang ~: 

chó cộc đuôi. 2. hụt. Pài rườn 

mùng ~: mái nhà lợp hụt. 

Đỏn2   tung. ~ còn: tung còn.   ~ 

nghé bắp khảu chậu: tung chiếc 

ngô vào dậu. 

Đoong  1. cái mu. ~ pha: mu 

con ba ba.  ~ kha: mu bàn chân. 

2. mai.  ~ tấu: mai rùa. 

Đoỏng  1. đất trơ, rắn. Pò ~  

bấu tào đảy: đồi đất rắn trơ 

không đào nổi. 2. đồi trọc. 

Đoóng  1. nhẵn: Hua ~: đầu 

cạo nhẵn. 2. giô. Phjác ~: trán 

giô. 3. hết sạch. Mu chin ~ làng 

muốc: lợn ăn hết sạch máng 

cám. 

Đoóng  1. lồi. Tha ~: mắt lồi. 

2. trố.  ~ tha ngòi cần: trố mắt 

nhìn người ta. 

Đoóng đít  thao láo. Tha ~: 

mắt thao láo. 

Đoóng đỉu nhìn không chớp 

mắt, nhìn trơ mắt ra. 

Đoọng 1. động. Ná ~ sle nộc 

khăn: đừng động để chim hót. 

2. cựa quậy. Nòn xảng dá ~ lai: 

nằm cạnh chó có cựa quậy 

nhiều. 3. ồn ào. Rườn lai cần ~ 

lai: nhà đông người ồn ào lắm. 

Đoọng đính ầm ĩ. Coóc moong 

~: khua mõ ầm ĩ. 

Độ1   đỗ. Thi ~: thi đỗ. 

Độ2  khoảng. ~ slíp cái hin: 

khoảng mười cây số.  

Độ3 chịu đựng, thọ, bền. Bấu 

chướng cúa cái nhằng mì lăng 

~: không giữ gìn thì không của 

cải nào bền được. 

Độc nặm  ngã nước. 

Độn độn, đoán. ~ ngòi vằn pjục 

phôn lụ đét: độn xem ngày mai 

mưa hay nắng. 

Đông1   rừng. Lai mạy tứn pền 

~: nhiều cây mọc thành rừng.

Đ 
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Đông2   phương đông. Tha vằn 

khửn bưởng ~: mặt trời mọc 

phương đông. 

Đông3   mùa đông.  

Đông4  nhiều người. Vằn Lồng 

tông ~ cần: ngày hội Lồng tồng 

đông người. 

Đông căm rừng kiêng (không 

được vào). 

Đông pá  rừng già, rừng sâu. 

Đổng cái nong, cái nia. ~ mọn: 

nong tằm. ~ khẩu slan: nong 

gạo. 

Đu  1. trông, nhìn. * Slíp tha ~ 

bấu táy mừ lum: mười nhìn 

không bằng một sờ. 2. chăn 

(súc vật).  ~ vài : chăn trâu. 

Đu kèn 1. rủi ro. ~ chập phôn: 

rủi ro gặp mưa. 2. khó coi. Hết 

hăn ~ lai: làm thấy khó coi 

quá. 

Đú  khởi đầu, đầu tiên. Pày ~ : 

lần đầu. Tốc ~ : ban đầu. 

đua  1. giấc.  ~ nòn: giấc ngủ.  

~ phăn: giấc mơ. 2. trận. ~ 

khẩy: trận ốm. * Slíp ~ khẩy 

bấu táy ~ hí: mười trận ốm 

không bằng một trận lo nghĩ. 

Đuây  cái thang. Khửn ~: lên 

cầu thang. * Các ~ hẩư  nu 

khẩu dảo: bắc thang cho chuột 

vào vựa thóc. 

Đúc1   xương. Da ~ tắc: thuốc 

chữa gãy xương. 

Đúc2   x. pja đúc. 

Đúc3   x. pẻng đúc. 

Đúc bjáp sụn xương. Háp nắc 

~: gánh nặng sụn xương. 

Đúc đác xương xẩu. Pát phjắc 

nhằng ~ chả: bát thức ăn chỉ 

còn xương xẩu thôi. 

Đúc đang  thân thể.  

Đúc đeng xương tủy. Lọt tẳm 

~: lột tận xương tủy. 

Đúc đỉ  cái rốn.  

Đúc điêm buồn. Chúc chí hẩư 

~: cù cho buồn. 

Đúc keng  xương ống chân. 

Đúc lăng  xương sống. 
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Đúc luồng cây xương rồng. 

Đúc ón  xương sụn. 

Đúc slẻ   xương sườn. 

Đúc slút  xương cụt. 

Đúm húp. ~ ám nặm: húp 

miếng nước. 

Đủng ngoi, ngớp. Pja ~ nả 

nặm: cá hớp mặt nước. 

Đủng đu  cái đu. 

Đúng điếu chao đảo, bấp bênh. 

Cái cấu ~: cây cầu bấp bênh.  

Đúng đính tròng trành. Bẳng 

pè ~: cái bè tròng trành. 

Đuổi với. Thả noọng ~: chờ em 

với. Chin ngài ~ chài: ăn cơm 

trưa với anh. Mà ~ căn: về với 

nhau. 

Đuông bông, đóa. ~ bjoóc: 

bông hoa. ~ bjoóc tào: bông 

hoa đào. 

Đuổng 1. sâu. ~ mảy: sâu măng. 

2. nhộng. ~ tó: nhộng ong. 

Đút1 1. hút. ~ lao keo: hút 

thuốc lào. 2. mút. ~ nịu mừ: 

mút ngón tay. 

Đút2  cụt ngọn. Mạy ~ hang: 

cây cụt ngọn. Tàng ~: đường 

cụt 

Đút đú  tắc họng. Hâu slam, 

lầu ~ bấu chắc cảng lăng: 

người ta hỏi, mình tắc họng 

không biết nói gì nữa. 

Đưa  cái cựa.  ~ cáy sleng: cựa 

gà trống. 

Đửa mệt. Khửn lính ~ lai: trèo 

dốc mệt quá. 

Đứa  cây sung, quả sung.  

đứng đứng thoăn thoắt. Vây 

khen pây ~: vung tay đi thoăn 

thoắt. 

Đươn  giun đất. ~ chuốn cằn 

nà: giun đục bờ ruộng. Tào ~ 

khun pết: đào giun chăn vịt. 

Đươn vạt  giun đất loại to. 

Đướn1 1. của thừa. Chin ~: ăn 

của thừa. 2. tăm hơi. Xa bấu 

hăn ~: không tìm thấy tăm hơi. 

Đướn2   1. cười theo.  Khua ~ 

rèo cần: cười theo người ta.     

2. cười mỉa. Hết pện hâu ~: làm 

Đ 
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thế người ta cười mỉa cho.       

3. thức giấc. Nòn ~: ngủ thức 

giấc. 

Đướng bênh lên. Nhăm cái 

mạy ~ khửn: giẫm khúc gỗ 

bênh lên. Pạng nắc pạng nẩư 

men ~ khửn: bên nặng bên nhẹ 

bị bênh lên. 

Đướt nóng, ấm. Nặm ~: nước 

nóng.
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E 

E1   x. phuối chởm. 

E2  1. đùn, phóng uế.  ~ khỉ: 

đùn cứt.  ~ neo: đái. 2. Tương. 

Cần hâư ~ khỉ dú cốc mác mị: 

ai tương cứt ra chỗ gốc mít. 

E hèm  đằng hắng.  

è  cứt (dùng với trẻ con). 

è è  tỉ ti. Hảy ~: khóc tỉ ti. 

éc  vai cày. Hảng ~: thắng vai 

cày. Kho ngống bặng ~: cong 

như vai cày. 

éc hang  đòn gánh cày. 

ẹc  bẩn (nói trẻ). Khỉ ~: phân 

bẩn. 

em 1. êm. Chường nòn ~: 

giường nằm êm. 2. vừa lòng.  

Chài phuối pện noọng hăn ~ 

cò: anh nói thế em thấy vừa 

lòng. 

Em ứt 1. êm ru.  Tắng năng ~: 

ghế ngồi êm ru. 2. bình chân 

như vại. Hâu pây rồm rồm dá 

tao lầu vận năng ~: người ta đi 

rầm rầm rồi mà mình vẫn bình 

chân như vại. 

ém kèm, phụ vào. ~ tậu khảu  

cái slảo: buộc kèm gậy vào cây 

sào. 

ẹm vú (nói với trẻ con). Chin 

~: bú.  

ẻn 1. ưỡn. ~ ấc: ưỡn ngực.     2. 

duỗi. ~ phả mừ: duỗi bàn tay.  

én chim én. 

ẹn nện. Hò slấc men ~ tón 

nâng: thằng giặc bị nện cho 

một trận. 

E 
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Eng  1. nhỏ, bé. Noọng ~: em 

bé.  Tua nghiều ~ tua củng cải: 

con tép bé, con tôm to. 2. con. 

Ma ~: chó con. 

Eng chí  bé tí. Rườn ~: nhà bé 

tí. 

Eng ỉ  bé bỏng. || eng nhí. 

èng èng êu êu (tiếng gọi chó). 

eo  đĩ. Tua tỉ ~ lài: con ấy đĩ 

lắm.  

Eo mèo. đĩ thõa. 

éo1   cái rọ (dụng cụ đánh cá ở 

suối). 

éo2 1. cưỡng.  ~ cằm cần ké: 

cưỡng lại lời người già. 2. cố 

tình.  ~ hết:  cố tình làm  trái ý. 

éo3  gấp khúc, ngoặt. Tàng tập 

~: đường gấp khúc. 

ẻo 1. vặn.  ~ cái sliến: vặn dây 

thép. 2. bẻ. ~ cáng mạy: bẻ 

cành cây. ~ hẩư tắc: bẻ cho 

gẫy. 3. vắt. ~ khân nả: vắt khăn 

mặt. 

ẻo ét 1. kĩu kịt. Háp ~: gánh 

kĩu kịt. 2. đung đưa. Kính bjoóc 

~: nhành hoa đung đưa. 

ẹo  xôi (nói với trẻ con).  

ép  ép. * ~ mèo chin khinh: ép 

mèo ăn gừng (bắt làm việc quá 

khả năng). 

ét x. căp1.  
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Ê 

ế  ê ê.  ~ nhẻn!: ê ê xấu hổ! 

ệc  tiếng dùng để gọi lợn. 

ệc dúi  x. ệc 

ên  gân. Mừ mì lai slai ~ kheo: 

tay có nhiều đường gân xanh. 

ếp  x. íp. 

ết  1. mốt, một. Slíp ~: mười 

một. Pác ~: trăm mốt. 2. nhất. 

Tai ~: thứ nhất. * ~ vằm ~ nhi 

vằm nhi: một là một hai là hai. 

ết slim một lòng. ~ rèo Đảng: 

một lòng theo Đảng.  

 

 

Ê 
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F 

Fa   x. di 

Fà cái chăn.  Hốm ~: đắp chăn. 

Fà cộp  chăn kép.  

Fà mèn  chăn bông. 

Fà noỏng  chăn sui.  

Fạ trời. ~ đét: trời nắng. Dú 

noọc ~: ở ngoài trời. 

Fạ đăng x. fạ roọng.  

Fạ fựn  1. sấm chớp.  ~ rừn 

rừn: sấm chớp đùng đùng.       

2. trời rung đất chuyển. 

Fạ khăm kheo  trở trời, u ám. 

Vằn nẩy ~ lao tố ái phôn: hôm 

nay trời u ám, có lẽ sắp mưa. 

Fạ khiếc sét đánh. ~ mạy tắc. * 

Bôn khả  ~: trời tru đất diệt. 

Fạ mà trời trở lại (trời chuyển 

mùa sang mùa hạ bắt đầu có 

mưa rào, sấm chớp...). ~ bươn 

lạp háp bấu tứn: trời có mưa, 

sấm chớp tháng chạp thì được 

mùa. 

Fạ mjẹp  chớp.  

Fạ ngoằm 1. bầu trời.        2. 

thiên hạ. 

Fạ Roọng sấm. * ~ cón bấu 

luôn phân: sấm trước thường 

không mưa. 

Fạc1 giát. ~ mạy muồi: giát nhà 

sàn bằng cây mai.  

Fạc2   dãy, vạt, ven.  ~ ta:  ven 

sông. Sloong ~ loong: hai dải 

bờ suối.  
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Fạc fạc 1. phành phạch. Tốp 

pic ~: vỗ cánh phành phạch.    

2. đành đạch. Bả ~: giãy đành 

đạch. 

Fài1 nhúm, nắm * Slíp háp khỉ 

vài bấu táy ~ khún ta: mười 

gánh phân trâu không bằng 

nắm phù sa.  

Fài2 chèo.  ~ lừa: chèo thuyền. 

Fai1  1. vã. Hứa  ~: vã mồ hôi. 

2. vãi. Tốc ~ chang tàng: rơi 

vãi dọc đường. 

Fai2 hạng, ngữ. ~ mầư hết đảy: 

ngữ mày làm được. 

Fai fạc  1. nhễ nhại. Hứa ~: mồ 

hôi nhễ nhại. 2. vương vãi. Nhù 

~ chang coong: rơm vương vãi 

đầy sân. 

Fam 1. động.  ~ chỏ: động đến 

tổ tông. 2. phạm. Tào đin ~ 

thâng mả: đào đất phạm đến 

mả.  

Fam toọng vùng bụng. Chếp 

~: đau vùng bụng.  Nựa ~: thịt 

bụng. 

Fan Pháp. Pưa cón ~ chám đin 

lầu: trước kia Pháp chiếm nước 

ta. 

Fan quay lại. ~ hua: quay đầu.  

~ hua hang: tráo đầu đuôi. 

Fan sleng tái sinh, hồi sinh. 

Hua sluốn ~: tỏi mọc mầm.  

Fan tao  trái lại. Ngợ cạ nào 

đây dá, ~ nhằng nắc lai them: 

tưởng là đỡ rồi, trái lại bệnh 

càng nặng thêm. 

Fàn fạc  phàn nàn.  

Fàn lào buồn phiền, phiền 

phức. 

Fan  vạn.  ~ cần: vạn người. 

Fản phản. Ma ~ chủa: chó 

phản chủ.   

Fản nả  trở mặt, lật lọng. ~ cạ 

bấu đảy au: trở mặt nói không 

được lấy. 

Fàng1  rạ. Nà tan dá, nhằng cốc 

~: ruộng gặt rồi còn gốc rạ. 

Fàng2   mắt bị quáng gà.  

Fàng lương bệnh hoàng đản.

F 
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Fàng nòn ngái ngủ. 

Fạng phang. ~ tua ngù bát 

mạy: phang con rắn một gậy. 

Fào  lốp. Luồng khẩu ~: bông 

lúa lốp. 

Fáp 1. bùa, phép. Hết ~: dùng 

bùa phép trừ ma tà (quan niệm 

cũ). 2. bắt quyết. Slấy hết oóc 

~: thầy bắt quyết.  

Fát cảm, ốm. Tầư phôn đảng 

đang ~: bị mưa lạnh bị cảm. 

Fát náp bị còi, ốm (đối với 

chó, mèo). * Mèo ~ le pja, ma 

~ le thương: mèo bị còi thì cho 

ăn cá, chó bị còi thì cho ăn 

đường. 

Fát slính tức giận, nổi giận.  ~ 

dọ khỏn hin lồng khuổi: tức 

mình đẩy hòn đá xuống suối. 

Fát xài  phát tài. Pi mấư ~ nớ!: 

năm mới phát tài nhé! 

Fát xời  x. hắt xời. 

Fạt  1. quát.  ~ bát roi nâng: 

quất cho một roi. 2. đập.  ~ nà: 

đập lúa. 3. làm. ~ giang: làm 

hương.  

Fặc1  cây bí.  Chay ~: trồng bí. 

Bjoóc ~: hoa bí. 

Fặc2  ấp. Cáy ~ xáy hẩư pết: gà 

ấp trứng cho vịt. 

Fặc đeng  bí đỏ. 

Fặc fiền loài hoa đẹp mọc trên 

vách đá (hình tượng trong văn 

chương). 

Fặc moong bí đao, bí xanh. 

Făn  1. li. ~ kim: một li vàng. 

2. phân. Bấu nhụt slắc ~: 

không dôi một phân. 

Făn făn  lăm le.  Khả cáy ~: 

lăm le thịt gà. ~ vít pây: lăm 

lăm vứt đi. 

Făn fi ngay lập tức, tức khắc. 

Pây ~: đi ngay lập tức. 

Fằn giống. Khảu ~: thóc giống. 

Mu ~: lợn giống. 

Fằn2 răng. Cắt ~: nghiến răng. 

Fằn  chém. ~ bát pjạ: chém 

cho một nhát dao. * Pjạ cồm ~
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khỉ vài: dao sắc chém cứt trâu 

(sử dụng không đúng năng 

lực). 

Fằn fe  giống má. 

Făn1   phần. Cáp ~: góp phần. 

Păn ~ : chia phần. 

făn2   chịu, chấp nhận. Bấu ~: 

không chịu. 

Fẳn  phở. Chin ~: ăn phở. 

Fẳn thèo  miến.  ~ hang nựa 

cáy xáu bjoóc hom: miến nấu 

thịt gà với nấm hương. 

Fặn  1. chơi. Đếch ~ búp bê: 

trẻ chơi búp bê. 2. nghịch.        

~ đin: nghịch đất.  

Fặn lỉn  chơi, nghịch.  ~ tính 

tẩu: chơi đàn tính. 

Fằng1   mừng, vui. * Lục đếch 

đảy slửa mấư le ~: trẻ con được 

áo mới thì mừng. 

Fằng2   động dục. Mạ ~ : ngựa 

động đực. Cáy me ~ xáy: gà 

mái chịu trống. 

Fằng fầư  mừng rỡ.  Me pây 

háng mà lục ~: mẹ đi chợ về, 

con mừng rỡ. || Fằng fờ.   

Fặt1   bật.  ~ fầy: bật lửa. ~ lền: 

bật dây mực. 

Fặt2   đẻ, vật. Pja ~ : cá đẻ. 

Fặt fay  1. lắc lư. Cáng mạy 

lồm ~: cành cây gió thổi lắc lư. 

2. vẫy vẫy. Mừ ~ mà tó: tay 

vẫy vẫy lại. 3. phấp phới. Cờ 

bên ~: cờ bay phấp phới. 

Fấn 1. phần. ~ lai: phần nhiều. 

Hả slíp ~ pác: năm mươi phần 

trăm. 2. một số. Mì  ~ tan nà 

dá: một số người đã gặt rồi. 

Fật fựng  lung lay, lúc lắc. Cái 

tặng  ~: chiếc cọc lung lay. 

Fâu  tua. ~ còn: tua quả còn. 

Pao khân mì ~: đội khăn có 

tua. 

Fầy1 lửa. Tẻm ~: châm lửa.     * 

Có ~ nưa nặm: nhóm lửa trên 

mặt nước (khởi đầu công việc 

trong điều kiện khó khăn). 

Fầy2   cây giâu gia. * Mác ~ ốt 

rù đăng ván chả: quả giâu gia 

to bằng lỗ mũi thì gieo mạ.  

Fầy phi  ma trơi. 

F 
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Fè  thứ, loại. ~ lăng: thứ gì.     

~ cáy nẩy tua cải: thứ gà này to 

con. 

Fè fè rì rào.  Lồm ~: gió rì rào. 

Fe giống. Khẩu ~: thóc giống. 

Cáy khướng dom sle hết ~: gà 

mái tơ để dành làm giống. 

Fèn 1. rung, rung động. Fạ lồm 

cáng mạy ~: gió thổi rung cành 

cây. Đin ~: động đất.      2. 

nhúc nhích. Ngạy khỏn hin bấu 

~: bẩy hòn đá không nhúc 

nhích. 

Fèn fôm rung động, dao động. 

Hăn hâu phuối mốc ẩy bấu đảy 

~: thấy người ta nói, mình 

không nên dao động. 

Fẹn fặt dọn dẹp. ~ rườn lang: 

thu dọn nhà cửa. 

fiệc việc. Hết fiệc noọc tông: 

làm việc ngoài đồng. 

fò cái vò. ~ to lẩu: vò đựng 

rượu. 

Foong slư một làn điệu dân ca 

của người Tày; bức thư văn 

vần tỏ tình giao duyên. 

Foòng sóng. Nặm ~: nước nổi 

sóng. 

Foỏng  vòng.  ~ teo: vòng trở 

lại. 

Foỏng còn  cột bằng cây mai 

có vòng tròn trên ngọn (làm 

đích) để tung còn. 

Foọng  cái võng. Vây ~: đu 

võng.  

Fọp 1. hoảng sợ. Pết eng ~ 

lăm: vịt con hoảng sợ diều hâu. 

2. cụt hứng. Đếch toi pây háng, 

me bấu chủn, ~ lẹo: trẻ con đòi 

đi chợ bị mẹ mắng, cụt hứng 

hết. 

Fọp mao  hoảng hốt. 

Fộc  phù. Kha ~: chân bị phù. 

Fộc fựn  1. lật đi lật lại.       ~ 

tổng nhù: lật đi lật lại đống 

rơm. 2. trở mình. Nòn bấu đắc 

~ quá cừn: ngủ không say trở 

mình suốt đêm. 

Fồm  1. nằm sấp.  ~ lồng: nằm 

sấp xuống. 2. ẩn nấp. ~ dú 

chang cừa: ẩn nấp trong bụi 

rậm. 
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Fồm pạp  sấp bệt, phủ phục. 

Fồm pốp  nằm úp bụng. 

Fổng bùng lên. Piêu fầy ~ 

khửn: ngọn lửa bùng lên. 

Fổng fảng vội vã. Chắc me pền 

khẩy, lục ~ mà dương: biết tin 

mẹ ốm, con vội vã về thăm. 

Fộng hốt hoảng. Xá cáy ~: đàn 

gà hốt hoảng. 

Fộng fạng  1. hốt hoảng tán 

loạn. xá cáy ~ ti tua: đàn gà 

hoảng sợ chạy tán loạn mỗi nơi 

một con. 2. xả láng. Chin ~: ăn 

uống xả láng. 

Fộp fộp  bùng bùng. Fầy thư ~: 

lửa cháy bùng bùng. 

Fột  1. vật.  ~ cằn nà: vật đất 

ruộng lên đắp bờ. 2. vét. ~ 

thôm: vét ao. 3. vớt.  ~ khảu fe: 

vớt thóc giống. 

fục 1. cói. Co ~: cây cói.      2. 

chiếu. Phưn ~: tấm chiếu. Pjói 

~: trải chiếu. 

Fù1   1. nổi. Xăm ~ nả nặm: bèo 

nổi trên mặt nước. 2. trôi. ~ rèo 

ta: trôi theo sông. 

Fù2   phù, bệu, bủng. Nả ~: mặt 

bủng. 

Fù noòng  bánh trôi. 

Fùm  cái go.  ~ háng: go thưa 

(đồ dựng hỡnh cỏi lược trong 

khung cửi để luồn sợi dọc).  

Fung1   bệnh tê thấp. 

Fung2 bệnh mắt đục thủy tinh 

thể. 

Fung3   một gói.  ~ pẻng cao: 

gói bánh khảo.  

Fung4   x. fung2. 

Fung xàng  lạp xường. 

Fuông 1. phương. Ti ~: địa 

phương. 2. phong cảnh. Chồm 

~: xem phong cảnh. 

Fừ fừ  vù vù.  Tó lệt slán rằng 

bên ~: ong bầu vẽ vỡ tổ bay vù 

vù. 

Fứ1   hỉ.  ~ mục: hỉ mũi. 

Fứ2   vụt.  ~ bên: vụt bay.  

Fừn củi. Xa ~: kiếm củi. Khiếc 

~: bổ củi. 

Fựn  1. lật.  ~ ám nựa chen: lật 

miếng thịt đang rán. 2. trở. 

F 
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~ đang: trở mình. 3. đổi. ~ bá: 

đổi vai. 

Fựn fộc  1. lật đi lật lại.       ~ 

nghé mon: lật đi lật lại cái gối. 

2. trằn trọc.  ~ quá cừn nòn mí 

đắc: trằn trọc suốt đêm không 

ngủ được. 

FươI  liệt. Pết ~: vịt bị liệt.  

Fương  phương.  Slí ~: bốn 

phương. 

Fường1   cây, quả khế. Mác ~ 

slổm: khế chua. 

Fường2 1. bạnh cây. Au ~ mạy 

hết phá: dùng bạnh cây làm 

khay to. 2. vành máng.        ~ 

xay: vành máng cối xay. 

Fứt fứt phưng phức. Hom ~: 

thơm phưng phức. 

Fựt 1. chợt, bỗng. ~ chứ: bỗng 

nhớ. ~ lừm: chợt quên. 2. bật, 

vụt.  tứn ~ dặng: đứng bật dậy. 

Đén điện ~ đắp: đèn điện vụt 

tắt. 

Fựt fựt bừng bừng. Lượt khửn 

hua ~: máu lên đầu bừng bừng. 

~ sính khửn: bừng bừng nổi 

giận. 
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H 

Hà  òa (tiếng hù dọa trẻ). 

Hà hà  khà khà. Khua ~: cười 

khà khà. 

Hà lạm chiếm đoạt, lấn chiếm.  

Hà lều  điệu lượn của người 

Nùng ở miền đông Cao Bằng. 

Hả1 năm, lăm, nhăm. ~ cần: 

năm người. Nhi ~: hai lăm. 

Hả2   hử, hở. Cạ nắm tinh ~: 

bảo không nghe hả. 

Há pả dọa nạt.  Slấc bấu ~ đảy 

boong lầu: giặc không thể dọa 

nạt được ta. 

Hạ1  mùa hạ, mùa hè.  

Hạ2   đưa xuống. ~ au lồng: đưa 

xuống thấp. 

Hác1  người Khách (Hoa kiều). 

* fả fạ kẻo mừa ~, khẩu phjác 

chàn: mây bay về phía người 

Khách, đổ thóc ra phơi.  

Hác2  1. tự. ~ hết: tự làm.       2. 

riêng, một mình.  ~ dú: ở một 

mình, ở riêng. 

Hác3   sao. Cần toọc ~ hêt đảy 

tầư: một mình làm sao mà làm 

được. 

Hai  trăng.  ~ khửn: trăng lên. 

Hai món 1. trăng non.         2. 

trăng lu. 

Hai mồn  trăng tròn. 

Hai veo trăng khuyết. || hai xo.

H 
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Hài giày, dép. Nung ~: đi giày.  

Hài năng  giày da. 

Hài xảo  giày cỏ. 

Hải1 biển. Khảm ~: vượt biển. 

* Năng cằn fầy táng hăn ~: 

ngồi xó bếp kể chuyện thấy 

biển (sự viển vông). 

Hải2 gặt lựa (chọn gặt lấy một 

ít). 

Hại1 hại, làm hại. Nắm đảy hết 

~ hẩư cần: không được làm hại 

cho người khác. 

Hại2 1. hãy.  ~ slon cón: hãy 

học đã. 2. nếu.  ~ phôn le nặm 

noòng: nếu mưa thì nước lũ. 

Hại đát  thương tâm. Ngòi tua 

đếch pền khẩy hăn ~ quả: trông 

đứa trẻ bị ốm thấy thương tâm 

quá. 

Ham1   khiêng.  ~ mu: khiêng 

lợn. 

Ham2   vắt sang, bắc sang. Hết 

rườn ~ pi: làm nhà vắt sang 

năm sau. 

Ham háp  khiêng gánh, gánh 

gồng. 

Ham khoang 1. giữa chừng. 

Bjai nà ~: làm cỏ lúa giữa 

chừng không xong.          2. 

nước đôi. Phuối ~: nói nước 

đôi.  

Hàm  ăn rơ nhau, hòa hợp. Cồn 

thương xáu thúa ~ căn: trộn 

đường với đỗ hợp nhau. 

Hảm 1. giữ. ~ ti: giữ chỗ.      2. 

lấn. Nhả dú cằn ~ oóc nà: cỏ ở 

bờ lấn ra ruộng. 

Hạm  1. hãm. ~ xe: hãm xe.  2. 

ngăn cản. ~  sle nắm hẩư pây: 

ngăn cản không cho đi. 

Han1  bọ nẹt. * Pác ả bặng ca 

chin ~: miệng há như quạ ăn bọ 

nẹt. 

Han2   cây han. 

Hàn  xót. Mốc ~: ruột xót. 

Hàn rạt  hơi rát. 

Hán1   con ngỗng. Xáy ~: trứng 

ngỗng.
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Hán2   lan. Nhả ~ têm sluôn: cỏ 

mọc lan đầy vườn. 

Hán huống chằng chịt. Dầư 

xao ~: mạng nhện chằng chịt. 

Hán fạ thiên nga, ngỗng trời.  

Hạn  hạn, kì hạn. Lẹo ~: hết 

hạn. 

Hạn sló  hạn độ. Lẹo kỉ lai bấu 

~ : hết bao nhiêu không có hạn 

độ. 

Hang1 1. đuôi. ~ cáy: đuôi gà. 

2. dải. ~ rặng: dải thắt lưng.    

3. ngọn. ~ ỏi: ngọn mía.          

4. cuối. ~ bươn: cuối tháng. 5. 

út. Lục ~: con út. 6. sau. Tam ~: 

tiếp sau. 

Hang2   xào, nấu. ~ phjắc: nấu 

rau.  

Hang hỏi 1. út ít. lục ~: con út 

ít. 2. sau chót. Mà thâng ~: đến 

sau chót. 

Hang lầy  x. lầy cà. 

Hang pjên1   tấm. Khảu slan 

lộn ~: gạo lẫn tấm. 

Hang pjên2 1. đuôi sam. Phưa 

pền sloong ~: tết tóc thành hai 

đuôi sam. 2. cái roi.     ~ tẹp 

vài: roi đuổi trâu. 

Hang rì đĩ thõa, đi ngoại tình. 

Me tỉ ~: con mẹ kia ngoại tình 

(đĩ). 

Hảng1 1. đeo. ~ rặng: đeo thắt 

lưng. Tua vài ~ roọc: trâu đeo 

mõ. 2. đóng, thắng. ~ éc: thắng 

ách cho trâu. 3. chực. ~ rại: 

chực hờn dỗi. ~ pây lỉn: chực 

đi chơi. 

Hảng2 1. cài bẫy, đặt bẫy.      ~ 

cắp: đặt bẫy. * ~ dầy pjai mạy: 

đặt đó trên ngọn cây.      2. 

thắng. ~ yên mạ: thắng yên 

ngựa. 

Háng1 chợ. Khai phjắc noọc ~: 

bán rau ở ngoài chợ.  

Háng2 thưa. Slan ~: đan thưa. 

Phải ~: vải thưa. 

Háng xạ  hàng xã.  

Hạng hàng, những. Te mì ~ 

slíp tua vài: nó có những mười 

con trâu. Nghé xe nẩy ~ pét pác 

H 
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triệu: cái xe này những tám 

trăm triệu. 

Hao  hao, hao hụt, ngót. Khai 

lé men ~: bán lẻ bị hao. 

Háo lồm  ngáp. Mốc nòn ~: 

buồn ngủ ngáp. 

Hào hào. Slíp ~ chắng mì mưn: 

mười hào mới có một đồng. 

Hảo  khô, nỏ. Khẩu phjác ~: 

thóc phơi khô.  

Hảo bẩư  1. khô non.  Khẩu 

phjác ~: thóc phơi khô non 

(chưa khô kỹ). 2. dở hơi. Cần 

~: người dở hơi. 

Hảo hỉ  tốt lành. 

Hảo huốt  bình an, tốt lành. 

Rườn lang ~: nhà cửa bình an. 

Hảo lai  1. khá nhiều.  ~ cần 

xằng chắc: khá nhiều người 

chưa biết. 2. tương đối. ~ đây: 

tương đối tốt. 

Hảo xải  x. mì bát. 

Háp gánh. Slam ~ nặm: ba 

gánh nước.  ~ pây khai: gánh đi 

bán. 

Háp dó non một gánh (một 

gánh nhẹ). 

Hạp  hợp. Phua mjề ~ căn: vợ 

chồng hợp nhau. 

Hạp minh hợp số. Sloong cần 

~: hai người hợp số nhau. 

Hát1 ghềnh.  ~ ta: ghềnh sông. 

* Phuối bặng nặm lồng ~: nói 

như nước chảy xuống ghềnh 

(nói trôi chảy, lưu loát). 

Hát2  hét, quát tháo. Te ~ khửn 

tọ bấu mì cần hâư lao: nó hét 

lên nhưng không có ai sợ. 

Háu sủa. Ma ~, cáy khăn: chó 

sủa, gà gáy. * Ma ~ hai: chó 

sủa vô duyên. 

Háu váp  (chó) sủa càn. 

Hảy  khóc. Đếch ~: trẻ con 

khóc. * Đếch bấu ~ me bấu 

nồm: con không khóc mẹ 

không cho bú. 

Hảy bốn phát khóc. Lót mây 

nhủng kẻ ~: cuộn chỉ rối, gỡ 

đến phát khóc. 

Hảy hổm  khóc lóc. 
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Hảy lai  khóc dai. 

Hảy lằn  khóc lăn lóc. 

Hảy phi khóc ma (khóc người 

chết).  

Háy gõ. ~ lồng hua: gõ vào 

đầu. 

Hạy 1. nếu. ~ nặm bốc le pja 

thai: nếu nước cạn thì cá chết. 

2. cứ.  ~ chin ngài cón: cứ ăn 

cơm đã. 

Hắc bẻ.  ~ cáng mạy: bẻ cành 

cây. 

Hăm dái. Mác chẻ ~ mạ: cà dái 

dê. 

Hằm hằm lăm lăm. ~ pây: lăm 

lăm đi. Khả cáy ~: lăm lăm thịt 

gà. 

Hằm pà lằng  cào bằng.   ~ 

tằng síp rườn: cào bằng cả 

mười nhà. 

Hẳm  chặt, chém.  ~ đúc: chặt 

xương. ~ bẩu: chém đầu. * ~ 

duốc bấu khát dầư: chặt thân 

cây chuối không đứt những sợi 

tơ. 

Hăn  thấy.  ~ nộc chắp cáng 

mạy: thấy chim đậu trên cành 

cây.  * Ké bấu thai ~ vài tẳng 

năng: già không chết thấy trâu 

ngồi dựng đứng (thấy chuyện 

khác thường). 

Hăn bươn  hành kinh. 

Hăn phi gay go. Cạ bấu tinh, 

bảt nẩy ~ xằng: nói không 

nghe, bây giờ gay go chưa. 

Hẳng chịu, vừa lòng. Ngo bấu 

~: tôi không chịu. 

Hắp  1. đóng. ~ tu: đóng cửa.  

2. đắp.  ~ phai: đắp đập. 3. gấp 

lại. ~ sléc: gấp sách lại. 4. hiệu 

nghiệm. Chin da hăn bặng ~ 

nặm: uống thuốc thấy rất hiệu 

nghiệm. 

Hắt  sạn. Kẹo khẩu men muối 

~: nhai cơm phải hạt sạn. 

Hắt xời  hắt hơi. 

Hấc lờ lơ đãng. ~ chắng men 

lằn xe: lơ đãng mới bị ngã xe. 

Hậm hẩm. Khẩu slan ~: gạo bị 

hẩm. 

H 
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Hâng  lâu. Te slon ~ lai dá: nó 

học lâu lắm rồi. 

Hâng hâng thỉnh thoảng.  ~ 

chắng mì cần dự: thỉnh thoảng 

mới có người mua. 

Hang rì  lâu dài. 

Hâu1 con chấy. ~ khốp hua: 

chấy cắn đầu. * Hua mì ~ hua 

đẳn: đầu có chấy đầu ngứa. 

Hâu2  1. họ, người ta. Ná hết 

hẩư ~ khua: đừng làm người ta 

cười. ~ pây cón dá: người ta đi 

trước rồi. 2. tớ, ta, mình. Păn ~ 

đuổi: chia cho tớ với. 

Hẩu hủi. Pền ~: bị bệnh hủi.  

Đông  ~: rừng có hủi. 

Hâư  1. đâu. Pây ~: đi đâu.   2. 

nào. Nghé ~: cái  nào. Ti ~: nơi 

nào. 

Hẩư1 cho. Au ~ noọng: lấy cho 

em.  ~ pây háng: cho đi chợ. 

Hẩư2  nào.  ~, sle câu ngòi!: 

nào, để tao xem! 

Hây ta. Boong ~ : chúng ta.  ~ 

chứ cằm Bác Hồ slắng sle: ta 

nhớ di chúc của Bác Hồ. 

Hấy cày cấy, làm. ~ nà: làm 

ruộng. * Hết rây ~ nà: làm rẫy 

làm ruộng. 

He nhát. Cáy ~ cần: gà nhát 

người. 

hè hè  cười hì hì. 

hé chái. ~ rườn: chái nhà. Vang 

~: gian đầu hồi, gian ở chái 

nhà. 

héc  cái chảo.  

Héc phjắc chảo xào rau. 

Héc vài  chảo to. 

Hém  bã rượu. Au ~ khun mu: 

bã rượu chăn lợn.  

hém me  mẻ. ~ hang pja: mẻ 

nấu canh cá. 

hém nựa  mẻ ngâm thịt. 

hém pja  mẻ ngâm cá. 

Hen1 bệnh hen. ~ mèo: hen thở 

khò khè. 

Hen2   chăn.  ~ vài: chăn trâu.  

~ pết: chăn vịt. 

Hẻn   x. cáp hẻn. 

Hẻn héo  khô héo. Nà lẹng 

khẩu ~: ruộng hạn lúa khô héo.
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hén  hèn, hèn mạt.  

Hẹn  1. hẹn. Tò ~: hẹn nhau. 2. 

thời hạn. Thâng ~ coi mừa: đến 

hẹn hãy về. 

Heng 1. giọng. ~ đây tinh: 

giọng nghe hay. 2. tiếng. ~ 

lượn coỏng khửn khau: tiếng 

lượn vang lên núi. 3. âm thanh. 

Mì ~ moòng tẩư loong: có âm 

thanh ở dưới suối. 

heng  hanh, khô lạnh. Mươi 

lồng fạ  đét ~: sương xuống 

trời nắng khô lạnh. 

Héo  1. gầy. Mạ ~: ngựa gầy. 2. 

nhăn nheo. Cần ké nả ~: người 

già mặt nhăn nheo. 

héo đíp  làng nhàng. Ké tỉ cần 

~: ông ấy người làng nhàng. 

Héo ngánh  gầy đét.  

héo ngắng  gầy guộc. 

héo nháp gầy còm. 

héo nhỉu  gầy nhom. 

Hép1   cái hái ngắt. ~ tan khẩu 

mẩu: cái hái ngắt từng bông lúa 

để làm cốm. 

Hép2  1. khản. cò ~: khản cổ. 

2. khàn. Heng ~: giọng khàn. 

Hên  cáo, cầy. * Hết bặng ~ 

chin bặng slưa: làm như cáo ăn 

như hổ. 

Hên chèn cáo vằn đồng tiền. 

Hên khản  cáo bạc má. 

Hên ma  cáo chó. 

Hên mèo  cáo mèo. 

Hên moòng  cầy hương. 

Hên phẻo  con báo. 

Hết làm. ~ nà: làm ruộng. Khả 

cáy ~ phjắc: thịt gà làm thức 

ăn. ~ cốc bản: làm trưởng bản. 

Hết báo làm đỏm, làm dáng. 

Hết chá  giả vờ.  ~ bấu hăn: 

giả vờ không thấy. 

Hết chồm đùa, chơi, cho vui. 

Chin ~ nè: ăn cho vui nào. 

Hết còn  lĩnh canh. 

Hết cướp  ăn cướp, làm kẻ 

cướp.

H 
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Hết khoăn  làm lễ cầu yên 

(cho người già hoặc người bị 

ốm). 

Hết khỏi  đi ở, làm đầy tớ. 

Hết khươI  làm rể, ở rể. 

Hết chin làm ăn.  ~ rèo thói 

mấư: làm ăn theo lối mới. 

Hết lặc  ăn cắp.  

Hết nả  làm sĩ diện. Tải rèo ỉ 

chèn sle ~: mang theo một ít 

tiền để làm sĩ diện. || hết tha 

nả. 

Hết nha  hờn dỗi. Mjề~ xáu 

phua: vợ hờn dỗi với chồng. 

Hết ỏn  làm nũng. Đếch ~: trẻ 

con làm nũng. 

Hết rại hờn, dỗi. Phuối sloong 

cằm dền ~: nói hai câu đã dỗi 

rồi. 

Hết rừ 1. làm sao. Nặm noòng 

~ khảm ta đảy: nước lũ làm sao 

mà sang sông được.     2. thể 

nào.  ~ te tố pây lỉn dá: thể nào 

nó cũng đi chơi rồi. 

Hết rườn chin  xây dựng gia 

đình (lấy vợ, lấy chồng). 

Hết slướng làm dáng, trang 

điểm. Tải nghé tủi ~: đeo cái 

túi làm dáng. 

Hết tha nả  làm vinh dự. Pả 

mà ~ hẩư tằng rườn: bá đến 

làm vinh dự cho cả nhà. 

Hết xo  x. chin xo. 

Hi  âm hộ (tục). 

Hỉ hả  hể hả. 

Hí  lo, sợ.  ~ nà lẹng: lo ruộng 

bị hạn. ~ bấu đo chin: sợ không 

đủ ăn. 

Hí bôn  khí hậu. 

Hí hon  lo lắng. Cứ ỏn slim pây, 

dá đảy ~ mòn lăng: cứ yên tâm 

đi, chớ có lo lắng điều gì. 

Hỉa  đổ, rót.  ~ pừn nặm: đổ 

chậu nước.  ~ lẩu khảu pum: 

rót rượu vào chum. 

Hích  thiếc. Bó ~: mỏ thiếc. 

Hiến  hiền lành. Cần dú ~: 

người hiền lành. 

Hiêng hơ. Slửa rằm ~ fầy hẩư 

khấư: áo ướt hơ lửa cho khô. 

Hin đá. ~ pjói tàng: đá rải 

đường. * ~ phja náp xáy cáy: 
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đá núi đè trứng gà (hai thế lực 

không cân bằng). 

Hin cáy  đá bia mộ. 

Hin lặp  đá mài. 

Hin fầy  đá lửa. 

Hin phon  đá vôi. 

Hin fong  nhũ đá. 

Hin pí  cột mốc, cột tiêu. 

Hin slảng  đá tảng, đá kê cột 

nhà. 

Hin slẩu  đầu rau. 

Hinh hỏi  con đom đóm.  

Hình  1. thắng. Đội hâư ~: đội 

nào thắng. 2. lấy được. Hết au 

~: làm lấy được. 

Hình mồn  hình tròn. 

Híp gắp. ~ phjắc kin: gắp rau 

ăn. 

Hiu  x. cáy cạc. 

Hỉu  1. xách.  ~ cuôi: xách cái 

sọt. 2. tha. Lăm ~ pết eng: diều 

hâu tha vịt con. 

Híu  1. giỏi. Slon ~: học giỏi. 

2. lanh lợi. Tua đếch ~: trông 

thấy đứa trẻ lanh lợi. 

Híu chảy tinh nhanh, cừ khôi. 

Ho kẻm đáng con khướu bạc 

má. 

Hò 1. thằng, tên.  ~ slấc: thằng 

giặc. ~ chin chan: thằng ăn 

gian. 2. đứa. ~ hâư tố quai: đứa 

nào cũng khôn. 

Hò pjạ thằng mồ côi. 

Hỏ  họ (tiếng khiến trâu dừng 

lại). 

Hó  gói (một). ~ khẩu nua: gói 

cơm nếp. ~ pẻng: gói bánh. 

Họ  họ. Ké tỉ hết cốc ~: ông ấy 

làm trưởng họ. Pi noọng chang 

~: anh em trong họ. 

Hoa mì  chim họa mi. 

Hoa nèo  cây nêu (ngày tết). 

Hoi1   ốc. * Vặm bặng ~: ngậm 

miệng như ốc.  

Hoi2   1. tàn. coong fầy ~ lồng: 

đống lửa tàn dần. 2. đuối. Tộc 

lèng ~ dá: sức khỏe đuối rồi. 

Hoi khuổi  ốc vặn. 

Hoi nà  ốc ruộng. 

H 
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Hoi ngưa  ốc sên.  

Hoi pít  ốc bươu. 

hòi 1. hồi, trở lại.  Phjắc chay 

dá kỷ vằn chắng ~: rau cấy 

xong mấy ngày mới hồi lại. Te 

pây bấu hăn ~: nó đi không trở 

lại. 2. trả lại, đáp lại. Pjá chèn 

dá, cần khai ~ hẩư ỉ nâng: trả 

tiền rồi người bán trả lại cho 

một ít. 

Hòi cằm 1. trả lời, phúc đáp. 

Tắng rườn bưởng ~: chờ nhà 

bên trả lời. 2. nhắn tin.  Pây 

thâng le ~ mà nớ: đi đến nơi thì 

báo tin về  nhé. 

Hỏi 1. cái móc treo. Nghé  hỏi 

sle ~ pjạ: cái móc để treo dao. 

2. treo. ~ khửn pha: treo lên vách. 

Hỏi luậy  chi chít. Lừa cuổi ~: 

buồng chuối chi chít quả. 

Hói  gõ.  ~ moong: gõ mõ.     ~ 

cái teng oóc: gõ cái nêm ra. 

Hỏi dò ái chà.  ~ tua nẩy cải: ái 

chà, con này to. 

Hom1 thơm. ~ phải chàm: 

thơm vải chàm. ~ nựa pỉng: 

thơm thịt nướng.  

Hom2   xúm lại. ~ căn dú: xúm 

lại ở với nhau. 

Hom đeng  rau tía tô. 

Hom hem 1. thơm tho.        2. 

gần được. Hăn ~ dá: thấy gần 

được rồi. 

Hom hủ  rau húng.  

Hom ngứt  thơm phức, thơm 

ngát. 

Hom phứt  thơm lừng, thơm 

phức. 

hòm  cái hòm. ~ to slửa khóa: 

hòm đựng quần áo. 

Hỏm  xúm, bâu. Cáy ~ khẩu 

lậu: gà xúm lại vào chuồng. 

Đếch ~ dú tức phe: trẻ xúm lại 

đánh chắt. 

hóm  lành, liền da, khỏi. Bát ~ 

dá: bị lên nhọt khỏi rồi. ám 

loải ~: miếng xước da đã lành. 

Hon  mào.  ~ cáy: mào gà.  

Hon  con hon. 

Hón quả bồ hòn. * Khôm bặng 

mác ~: đắng như quả bồ hòn.
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Hoỏng  1. ngăn. Coọc mu mì 

sloong ~: chuồng lợn có hai 

ngăn. 2. gian.  ~ rườn: gian nhà. 

Hỏp  cây hóp. 

Họp  cái hộp. 

Hồ hà  hổn hển. Au châư ~: thở 

hổn hển. 

Hốc  sáu.  ~ cần: sáu người.  ~ 

pác: sáu trăm. 

Hộc hạc  lấc cấc. Bấu đẩy ~ 

xáu cần ké: không được lấc cấc 

với người già. 

Hối 1. lúc. Pây ~ nâng: đi một 

lúc. 2. hồi. Cọn sloong ~ : đánh 

hai hồi. 

Hôm  x.  phjắc hôm. 

Hồm hồm  1. hừng hực. Fầy 

mẩy ~: lửa cháy hừng hực.      

2. bừng bừng. Slính khửn ~: nổi 

giận bừng bừng. 

Hổm  đội. ~ mu: đội mũ.        ~ 

khân: đội khăn. 

Hốm  đắp.  ~ phà: đắp chăn. 

Hôn dùng  1. vui sướng, vui 

mừng. Pi noọng ~: bà con vui 

sướng. 2. vui vẻ. Đảm lẩu ~:  

đám cưới vui vẻ. 

Hôn hỉ  vui vẻ. Chập căn ~: 

gặp nhau vui vẻ. 

Hộn 1. nhốn nháo. Tua hên hết 

xá cáy ~: con cáo làm đàn gà 

nhốn nháo. 2. rạo rực.          ~ 

chang slim: rạo rực trong lòng. 

3. lộn xộn.  Cần khai dự ~ dú 

háng: người mua bán lộn xộn ở 

chợ. 

Hộn hạo cồn cào. Chin lai mảy 

mốc ~: ăn nhiều măng bụng 

cồn cào. 

Hông  1. he. Mảy ~: măng he. 

Pì cáu ~: mỡ để lâu bị he. 2. 

nồng, hăng. Pước mạy ~: vỏ 

cây có mùi hăng. Cò ~: hăng 

lên cổ họng. 

Hông cò  khé cổ. 

Hốt  1. co. Phải ~: vải co.      2. 

rụt. Pha ~ cò: ba ba rụt cổ. 

Hớ  1. hở. Tu ~: cửa để hở.    2. 

để lộ. Bấu ~ cần chắc tuyện: 

không để lộ cho người ta biết 

chuyện.

H 
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Hở cơ  sơ hở.  ~ sle vài chin 

nà: sơ hở để trâu ăn lúa.  

Hơi1   mùi.  ~  lẩu: mùi rượu.  

Hơi2   tí. Hết bấu tặng slắc ~: 

làm không dừng tí nào. 

Hợi1   hợi. Pi ~: năm Hợi. 

Hợi2   hỡi.  ~ pi noọng: hỡi anh 

em! 

Hơn hơn. Xáy pết cải ~ xáy 

cáy: trứng vịt to hơn trứng gà. 

hu  cây hu (cây thân gỗ thuộc 

họ bồ đề). Mạy ~ phjói: gỗ hu 

giòn. 

Hù1  hợp lại.  ~ pền pang: hợp 

lại thành đàn. 

Hù2   ù. Pài ~: bài ù. 

Hù chỉ cùng lắm. ~ slam triệu: 

cùng lắm cũng chỉ ba triệu. 

Hù hù bùng bùng. Mẩy ~: cháy 

bùng bùng. 

Hủ  cây, quả đùm đũm. Nam ~: 

gai cây đùm đũm. 

Hú  1. gọi.  ~ mà rườn: gọi về 

nhà. 2. gào. ~ khửn hẩư cần 

chắc: gào lên cho người ta biết. 

Hú  ôi.  ~ hết quá vằn mí xong: 

ôi, làm cả ngày không xong. 

Hua  1. đầu.  ~ hổm chúp: đầu 

đội nón.  ~ càn: đầu đòn gánh.  

~ bản: đầu bản. Lục ~: con đầu 

lòng. 2. sớm. Nà khẩu ~: ruộng 

lúa sớm. * Tứn ~ chùa cón: đi 

đầu kêu gọi trước (tiên phong 

gương mẫu). 

Hua bau nghịch ngợm. Lục 

đếch ~: trẻ con nghịch ngợm. 

Hua châư  quả tim.  ~ phèn: 

tim đập. 

Hua coóc  gạo dặt. Au khẩu ~ 

khun cáy: lấy gạo dặt chăn gà. 

Hua đăm  đầu người. án ~: 

đếm đầu người.  

Hua đó đầu trọc, đầu trần. 

Tháy ~: cạo trọc đầu. ~ pây đai: 

đi đầu trần. 

Hua hang  đầu đuôi. 

Hua kháu  đầu gối. Chếp ~: 

đau đầu gối. 

Hua mả đang lớn. Cần ~: 

người đang lớn, người chưa 

chín chắn. 
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Hua mầu  váng đầu. oóc đét ~: 

ra nắng váng đầu. 

Hua món  cây bồ đề.  

Hua mu cái mõm. ~ thây: cái 

mõm cày. 

Hua piên  x. hang pjên1. 

Hua sluốn   củ tỏi. 

Hùi  tiếng đuổi trâu.  

Húm  trùm. Nhả ~ khẩu: cỏ 

trùm lên lúa. Bắp slung ~ hua 

cần: ngô trùm đầu người. 

Hún  dấu vết. * Mì slưa chắng 

mì ròi, mì hoi chắng mì ~: có 

hổ mới có dấu chân, có ốc mới 

có vết bò. 

Hung thổi.  ~ khẩu: thổi cơm. 

Hung hang  nấu nướng. 

Huổm trùm. Cáng mạy ~ khảm 

sluôn: cành cây trùm sang 

vườn. 

Huôn dùng vui vẻ, thoải mái. 

Lục pây slon đại học, khỏi hăn 

~ lai: con được đi học đại học 

tôi thấy vui vẻ lắm. 

Huông giữ, bo bo. ~ cúa: giữ 

của. Ma ~ đúc: chó giữ cục 

xương. 

Huông hảm giành giữ.      ~ 

đin sle hẩư lục: giành giữ đất 

cho con. 

Huốt  nhàn nhã. Chin đây dú 

~: ăn ngon sống nhàn nhã. 

Huốt rưng  thoải mái, nhẹ 

không. Chin dá dú ~: ăn xong 

ngồi nhẹ không. || hảo huốt. 

Hứ hứ  hề hề. Khua ~: cười hề 

hề. 

Hưa giúp. ~ căn hết rườn: giúp 

nhau làm nhà. 

Hưa pang  giúp đỡ. 

Hứa  mồ hôi.  ~ tốc: mồ hôi 

rơi. * Mặt khẩu cẩu mặt ~: một 

hạt thóc chín giọt mồ hôi. 

Hứa hán mồ hôi đầm đìa.    || 

hứa kiết. 

Hứn  thích.  ~ pây slon: thích 

đi học. 

H 
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Hươn nơi, chỗ. Mầư ~ tầư mà: 

mày từ đâu đến. 

Hương  x. dang2. 

Hướt ngớt. Phôn ~: mưa ngớt. 

2. nín.  ~ hảy: nín khóc. 
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I 

ỉ  1. bé, nhỏ. Noọng ~: em bé. 

2. tí. Chin pày ~: ăn từng tí 

một. 3. chốc.  ~ them coi pây: 

chốc nữa sẽ đi. 

ỉ nhít tí tẹo. Chài păn hẩư 

noọng ~: anh chia cho em tí tẹo. 

ỉ nâng  một tí, một chút. Au 

hẩư ~: lấy cho một chút. 

ỉ them tí nữa, chút nữa.  Hẩư 

~: cho thêm một tí.  ~ coi pây: 

chút  nữa hãy đi. 

ỉ xit  tí tẹo, tí chút. Mì ~ nâng 

chầy: có một tí tẹo thôi. 

í1   x. hò. 

í2 (rên) i ỉ. * Bấu đảy chin 

chàng ăt, đảy chin chàng ~: 

không được ăn kêu “ắt”, được 

ăn rồi kêu “i ỉ”  (chưa ăn kêu ít, 

ăn xong rên nhiều). 

í pjạ  x. hò pjạ. 

ím 1. no. Chin ~: ăn no. 2. đẫy. 

Nòn ~: ngủ đẫy giấc. 3. chán. 

Khua ~ le dá: cười chán thì thôi. 

ím pè  no nê, no tức bụng.  

ím pứng  no căng. 

Inh1   ưng thuận.  

Inh2 dựa. ~ lăng khảu cốc slâu: 

dựa lưng vào cột. 

Inh ém dựa  dẫm. ~ pi noọng: 

dựa dẫm anh em.  

Inh fẳn  đáng lẽ.  ~ lồng chả 

dá: đáng lẽ gieo mạ rồi. 

Inh xình  nhất định, có hiệu 

quả. Te phuối ~ chúng: nó nói 

nhất định đúng. Chin da hăn ~ 

ngay: uống thuốc thấy hiệu quả 

ngay.

I 
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ính hiệu nghiệm. Da nẩy ~ lai: 

thuốc này hiệu nghiệm lắm. 

íp 1. nhặt. ~ mác cưởm lấn: 

nhặt trám rụng. 2. hái, ngắt.      

~ chè: hái chè. ~ phjắc bủng 

hết ngài: nhặt rau muống làm 

bữa trưa. 

ít1  cây, quả nho. 

ít2    x. ỉ  (nghĩa 3).     
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Ke nghịch. Đếch bấu đảy ~ 

pjạ: trẻ con không được nghịch 

dao. 

Ke1 cắt, cứa.  ~ cò cáy: cắt cổ 

gà. 

Ke2   chỗ.  ~ rộc: chỗ rậm rạp. 

Kẻ  1. cởi. ~ slửa: cởi áo. ~ cái 

chược: cởi sợi dây. 2. thả.        

~ vài: thả trâu. 3. giải. ~ cằm 

tổ: giải câu đố. 

Kẻ cang  cởi trần. 

Kẻ  cụm  cởi truồng. 

Kẻ nà khai phá, khai hoang.  ~ 

chang khuổi: khai phá ruộng ở 

khe núi. 

Ké 1. già. cần ~: người già. 

Mạy phấy ~: tre già. 2. ông.     

~ hâư pây đuổi ngo: ông nào đi 

với tôi. 3. cũ. Khẩu ~: thóc cũ.  

Ké căng  già cả, già khọm. 

Ké ngắng già đơ, già cốc đế. 

Kẹ  mặc kệ.  ~ te pây: mặc kệ 

nó đi. 

Kéc1 cái bịch đựng thóc. 

Kéc2   1. ngăn, gạt đỡ.  ~ vài tò 

tăm: ngăn không cho trâu húc 

nhau. ~ bát tệng: gạt cú đấm.  

2. tách. ~ xá pết: tách đàn vịt. 

Kéc lé  cách ly. ~ cần pinh: 

cách ly người bệnh. 

Kẻm cái má.  ~ đáo: má hồng. 

Kẻm boóng má lúm đồng tiền. 
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Kẻm mjầu  quai hàm. 

Kẹm  kẽm. Boóc ~: ống bằng 

kẽm. 

Ken1   thang néo.  ~ mác bây: 

buộc thang néo lên cây trám 

đen để hái quả.  

Ken2 buộc lại với nhau.          ~ 

sloong cái tó căn: buộc hai cây 

lại với nhau. 

Kèn 1. đau buốt. Nam chộc kha 

kèn: gai đâm vào chân đau 

buốt. 2. tức, khó coi. ngòi hăn 

tha ~: trông tức mắt. 

Kén cứng. ỏi ~: mía cứng. Pác 

~: nỏ mồm. * Pác ~ slẩy ón:  

miệng cứng, ruột non (nói cứng 

nhưng nhát gan). 

Kén các  x. kheng cắc. 

Kén kích  x. kheng kích. 

Kẹn 1. nghẹn. Chin ~ cò: ăn 

nghẹn cổ. 2. mắc. ~ dú chang 

boóc: nghẹn ở trong ống.  

Kẹn cực  nghẹn ngào. Hảy ~: 

khóc nghẹn ngào. 

Keng1   cái dốc. Mạ khửn ~: 

ngựa lên dốc. * Nhăn khửn ~  

bấu nhăn lồng nặm: thà lên dốc 

cao, không chịu lội nước sâu. 

Keng2 canh. Nặm ~: nước 

canh. Hang ~: nấu canh. 

Keng3   đào, xắn. ~ đươn hẩư 

pết: đào giun cho vịt. 

Keng kéo núi đèo. Pin khảm ~: 

trèo qua núi đèo. 

Kèng 1. nghiêng. Nòn ~: nằm 

nghiêng. ~ đang: nghiêng 

người. 2. liếc. ~ tha: liếc mắt. 

3. chếch. Đét ~: nắng chếch. 

Kèng xu lắng tai. ~ tinh: lắng 

tai nghe. 

Keng cẳng chân, ống chân.   ~ 

tắc: gẫy cẳng. 

Kẻng  dùng que gạt. 

Kéng quang. ~ đét: quang 

nắng. Phôn tặng fạ ~ oóc: mưa 

tạnh trời quang ra. 

Kẹng  tháo nước.  ~ nà: tháo 

nước ruộng. 

Keo 1. Kinh. Cần ~: người 

Kinh. Phuối ~: nói tiếng Kinh. 

2. miền xuôi, phía nam. * Fả fạ 
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kẻo mừa ~ khẩu tèo các: mây 

bay về phía nam, thóc lên trên 

gác (mây bay về xuôi trời mưa). 

Keo quấn, leo. Thau ~ khửn 

cốc mạy: dây quấn leo lên thân 

cây. Ngù tò ~: rắn quấn nhau. 

Kẻo1   cái kéo.  

Kẻo2   kéo. Cần ~ mà nảy nảy: 

người kéo đến nườm nượp. 

Kẻo cút  kéo đàn, kéo đống.  ~ 

pây chồm hội: kéo đàn kéo 

đống đi xem hội. 

Kéo1 cái đèo. ~ slung: đèo cao. 

Khửn ~: lên đèo. 

Kéo2    x. nộc kéo. 

Kéo3 liếc. ~ pjạ tó cổn pát: liếc 

dao vào trôn bát. 

Kéo cá  sáo sậu. 

Kẹo nhai, nhá. ~ khẩu: nhai 

cơm. * Bấu mì khẻo, ~ ngước: 

không có răng phải nhai bằng 

lợi. 

Kép1 trấu. Au ~ loòng xáy: 

dùng trấu lót trứng.  

Kép2    kíp.  ~ píc mạ: kíp đạn.  

Kép3 miếng, viên: ~ ngọa: viên 

ngói. 

kẹp kè  còi, ốm yếu. Đếch ~: 

trẻ ốm yếu. 

Kẻt  ghét.  ~ hò hết lặc: ghét 

thằng ăn cắp. 

Kềm 1. mặn. Chin ~: ăn mặn. 

2. gay gắt. Dá phuối ~ lai: 

đừng nói gay gắt quá. 

Kềm slạt  mặn chát.  

Kếnh giác. Quang ~: nai giác. 

Kếnh kếnh 1. chang chang. 

Đét ~: nắng chang chang.        

2. oang oang. Hát ~: thét oang 

oang. 

Kếp  nhặt.  ~ thúa lấn: nhặt đỗ 

vãi. * Pác ~ lệp khuế: mỏ nhặt, 

chân bới (tự làm lấy mà ăn). 

Kếp khuế  bới, nhặt nhạnh. 

Kết1 vẩy.  ~ pja: vẩy cá. ~ lin: 

vẩy tê tê. Năng loải toỏng ~: da 

xước đóng vẩy. 

Kết2   khuy, cúc.  ~ slửa: cúc 

áo. Xắp ~ slửa: cài khuy áo. 

K 
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Kha1  1. chân. ~ cáy: chân gà.   

~ choòng: chân bàn. 2. đùi, 

chân giò.  ~ mu: chân giò lợn.   

Kha2  1. chiếc. ~ thú: chiếc 

đũa.  2. dòng. ~ loong: dòng 

suối. 3. con. ~ tàng: con đường. 

4. ống.  ~ khóa: ống quần. 

Kha3   1. cân, cân đối.  Sloong 

pạng háp ~ căn: hai đầu gánh 

cân nhau. 2. xứng đôi. Hò nẩy 

au tua tỉ bấu ~ nau: thằng này 

lấy con kia không xứng đôi đâu. 

Kha bản nông thôn, hàng xóm, 

nhà quê. Cần ~: người nhà quê. 

Kha cặt  xà cạp. Poọc ~: quấn 

xà cạp. 

Kha còn  không cân. Háp ~: 

gánh hai bên không cân nhau. 

Khả 1. giết, thịt, mổ. ~ non: 

giết sâu bọ. ~ cáy: thịt gà.        

~ mu: mổ lợn. 2. chém. Thai ~: 

chết chém. 3. tẩy trừ. ~ mui: tẩy 

mùi. 4. xóa. ~ chư slư: xóa chữ 

viết sai. 5. thay đổi hoa văn.  ~ 

lài thổ cẩm: dệt thay đổi hoa 

văn thổ cẩm. 

Khả tèng  giết chóc. 

Khá1  cây riềng. 

Khá2 gả.  ~ lục nhình: gả con 

gái. 

Khác khác  cười ha hả. 

Khạc nhổ.  ~ ngạp: nhổ đờm. 

Khạc phì  khạc nhổ. 

Khai1 1. bán. ~ phjắc: bán rau. 

2. gả.  ~ lục nhình: gả con gái. 

Khai2   bắt đầu, mở đầu. Vằn ~ 

tầu: ngày bắt đầu.  ~ công hết 

rườn: bắt đầu làm nhà. 

kHai bươn lễ đầy tháng cho 

trẻ sơ sinh. || khay bươn. 

Khai dự mua bán. ~ dú háng: 

mua bán ở chợ. 

Khai đoản  bán đứt.  

Khai khỉ viện cớ.  ~ rườn mì 

đếch eng, bấu pây pang pi 

noọng: viện cớ nhà có trẻ 

không đi giúp bà con. 

Khai lịch  bán chịu. 

Khai tẻm  bán cầm, cầm cố 

(ruộng đất). 
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Khai tha nả phô trương danh 

dự. 

Khai tuột  bán buôn.  

Khai xá  bán hớ. 

Khái 1. chặng, quãng. ~ tàng: 

chặng đường. ~ nan: quãng khó 

khăn. 2. sự việc. ~ lăng nẩy: sự 

việc gì thế này. 

Kham cây chua me rừng. Mac 

~: quả chua me. 

Khảm1   1. sang.  ~ tàng: sang 

đường. 2. qua.  ~ cấu: qua cầu. 

* ~ đảy kha ta bấu quá đảy kha 

mương: qua được con sông, 

không qua nổi con mương.      

3. vượt.  ~ kéo: vượt đèo. 

Khảm2 1. khám. ~ pinh: khám 

bệnh. 2. kiểm tra. ~ háp: kiểm 

tra hành lý. 

Khảm3  ken đè (đối với đan 

lát). Slan ~ slam: đan ken đè ba. 

Khảm hảI  vượt biển (một 

chương trong vốn Then của 

người Tày). 

Khảm khắc  một loài chim 

đêm tiếng kêu “khảm khắc”. 

Khảm sloong  nong đôi. 

Khan  thưa, đáp lời. Mì cằm ~ 

mà tó: có tiếng đáp lại. 

Khản xem. ~ lài mừ: xem 

đường chỉ tay. 

Khang1 gang. Pác ~: lưỡi cày 

bằng gang. ~ lếch: gang thép. 

Khang2   1. căng. ~ slút: căng 

màn. 2. chăng. ~ lền: chăng 

dây. 3. mở. ~ pác tây: mở 

miệng túi. 4. xòe. Nộc ~ píc: 

chim xoè cánh. 

Khang chăm con gọng vó. 

Khang hóa  đánh bẫy bằng 

súng. 

Khang khá giạng háng. Năng 

~ chin: ngồi giạng háng ăn. 

Khảng tảng, cục. ~ cuôn mạy: 

khúc gỗ to. 

Kháng1 tháo. ~ thôm: tháo ao. 

Kháng2   sấy.  ~ lao bâư: sấy 

thuốc lá. 

Khao 1. trắng. Slửa ~: áo 

trắng.  Vài ~: trâu trắng. Nựa ~: 

K 
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da trắng. 2. bạc. Phjôm ~: tóc 

bạc. 

Khao bjỏi trắng ngần. Bjoóc 

mặn ~: hoa mận trắng ngần. 

Khao búp trắng trẻo, trắng 

bốp. Nựa ~: da trắng trẻo. Slửa 

~: áo trắng bốp. 

Khao fầư bạc phơ. Hua ~: đầu 

bạc phơ. 

Khao kheo xanh xao. Pền khẩy 

chắng đây, nựa ~: mới ốm dậy, 

người xanh xao. 

Khao mjạn trắng hếu. 

Khao ón trắng nõn. ~ bặng xáy 

tổm poóc pước: trắng nõn như 

trứng luộc bóc vỏ. 

Khao slâư trắng xanh, xanh 

nhợt. 

Khao xoác trắng lốp, trắng dã. 

Tha ~: mắt trắng dã. 

Khào cãi vã. Boong te tò ~ 

căn: họ cãi vã nhau. 

Khảo1  cây kháo.  

Khảo2 tra khảo.  

Khảo đả  tra xét, đấu tố. 

Khảo khinh cây màng tang. 

Kháo cạo. Khả mu chiêng luộc 

nặm phật ~ chắng slâu: làm 

lông lợn tết phải dùng nước sôi 

mới cạo được sạch. 

Kháp khớp nhau. Sloong ăn ~ 

xáu cần: hai cái khớp nhau.  

Khát  1. đứt. Lền ~: dây đứt. 

Pjạ ~ mừ: dao đứt tay. ~ châư: 

đứt hơi. 2. rách. Slửa ~: áo 

rách. 3. dứt khoát. Phuối ~: nói 

dứt khoát. 

Khat dăng  tái mét. Nả ~: mặt 

tái mét. 

Khát doài  rách rưới, rách 

bươm. 

Khát khét  rách nát. 

Khát khỉ kiệt sức, chí mạng. 

Hết ~ chắng đo chin: làm kiệt 

sức mới đủ ăn. Ni ~: chạy chí 

mạng. 

Khát lào kiệt sức. Hết fiệc nắc 

~: làm việc nặng kiệt sức. 

Khát mừ  1. đứt tay. 2. mất 

mát lớn.  
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Khát nhắng rách bươm. Hò 

pền bả nung slửa ~: thằng điên 

mặc áo rách bươm. 

Khát pứng 1. đứt phựt. Cái 

chược ~: sợi dây thừng đứt 

phựt. 2. dứt khoát. Phuối ~: nói 

dứt khoát. 

Khát slạt nói rành rẽ. Chin 

phuối ~: nói năng rành rẽ. 

Khau1 núi rừng. Khửn ~ au 

mạy tẳng rườn: lên núi (có 

rừng) lấy cây dựng nhà. 

Khau2 cái go dệt vải bằng sợi. 

Khau khuổi 1. núi sông.  2. 

vùng núi. 

Khau phja  núi rừng.  ~ ăng 

ắc: núi rừng trùng điệp. 

Khảu 1. vào. ~ rườn: vào nhà. 

* ay ~  bẳng: ho vào ống (nói 

không thấu đến ai). 2. bênh.     

* Nặm ~ nặm, dầu ~  dầu: nước 

bênh nước, dầu bênh dầu (cùng 

giống loài thì bênh vực nhau). 

Khảu cò bênh vực, đoàn kết. 

Pi noọng ~ căn: anh em bênh 

vực nhau. 

Khảu cỏ có kết quả. Pây thấu 

bấu ~: đi săn không có kết quả.  

Khảu đang  nhập thân. Phi ~: 

ma nhập vào người. 

Khảu khoa ra lẽ, ra thể thống. 

Phuối bấu ~ lăng: nói không ra 

cái lẽ gì. Hết bấu ~ lăng: làm 

không ra thể thống gì. 

Khảu lo đúng lối, đúng cách. 

Hết ~: làm đúng cách. 

Khảu slẩy  chấp, chấp vặt, tự 

ái. Te le tua cần luôn ~: nó là 

con người hay chấp vặt. 

Khảu slim ghi nhớ. Cằm phuối 

men nếp ~: lời nói phải thì ghi 

nhớ vào lòng. 

Khảu xu nghe lời. Cần ké 

slắng nắm ~ le vai: người già 

dặn không nghe lời là hỏng. 

Kháu đầu gối. Quy ~: quỳ gối. 

Khay mở. ~ tây: mở túi.        ~ 

tha: mở mắt. ~ tàng: mở đường.  

Khay công  khởi công. 

Khay slim khai tâm. vỡ lòng.
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Khay tinh lỗ thủng, lỗ thông 

hơi. Pjoỏng mạy muồi ~: đốt 

cây mai có lỗ thủng. 

Khắc1 khấc, nhấn. Cằn thôm 

nặm foòng pền ~: bờ ao nước 

vỗ thành ngấn. 

Khắc2 xung khắc. Po me ~ căn: 

hai vợ chồng xung khắc nhau. 

Minh ~: số mệnh xung khắc 

nhau. 

Khắc nghè mâu thuẫn, kình 

địch. đếch ~ căn: trẻ mâu thuẫn 

nhau. || khắp nghè. 

Khăm 1. râm. Fạ ~: trời râm. 

Ngàu ~: bóng râm. 2. sa sầm. 

Nả ~: mặt sa sầm. * Me đá bấu 

táy po nả ~: mẹ mắmg không 

bằng bố sa sầm mặt. 

Khăm kheo 1. râm mát. vằn 

nẩy fạ ~: hôm nay trời râm mát. 

2. trở trời. Fạ ~ ái phôn: trở 

trời sắp mưa. 

Khăm lồng  tắt nắng.  

Khăm phôn trời u ám sắp 

mưa. 

Khẳm thẫm. ~ khẳm: đỏ thẫm. 

Lương ~: vàng thẫm. 

Khắm hỏi. Xam ~: hỏi han.   ~ 

tàng: hỏi đường. 

Khăn 1. gáy. cáy ~: gà gáy. 2. 

hót. nộc ~: chim hót. 

khăn ết gà gáy lần thứ nhất. 

Khăn mản gáy loạn. Cáy ~: gà 

gáy loạn (không bình thường). 

Khăn rặm  gáy dồn. Cáy ~ le 

ái rung: gà gáy dồn thì sắp 

sáng. 

Khẳn khen. ~ lục ~ bưởng 

lăng: khen con, khen sau lưng. 

Khẳn khẳn mãi mãi. Chứ căn 

~: nhớ nhau mãi mãi. 

Khẳn on  khen ngợi. 

Khắn khắm. Phưởng chàm ~: 

vại chàm mùi khắm. 

Khắn rạt nồng nặc. Pẻng đắng 

~ hơi phon: bánh gio nồng nặc 

mùi vôi. 

Khắt 1. cài. ~ pác doòng cáy: 

cài miệng lồng gà. 2. chốt. ~ tu: 

chốt cửa. 

Khắt chảu  trâm cài tóc.
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Khắt khi hà tiện, keo kiệt. Hò 

tỉ ~ bấu hẩư cần mòn lăng: 

thằng kia keo kiệt không cho ai 

cái gì. 

Khân khăn. Hổm ~: đội khăn. 

Khân cộ  khăn xếp.  

Khân nả  khăn mặt. 

Khân puông  khăn vuông. 

Khẩu  1. lúa.  ~ lả: lúa muộn. 

2. thóc. ~ fe: thóc giống. 3. gạo. 

Tăm ~: giã gạo. 4. cơm. Hung 

~:  thổi cơm. 

Khẩu coóc thóc. * Mì ~ chắng 

oóc slan: có thóc mới (xay giã 

thành) có gạo. 

Khẩu chăm 1. lúa tẻ.        2. 

thóc tẻ. 3. gạo tẻ. 4. cơm tẻ. 

Khẩu dên  cơm nguội. 

Khẩu hua  lúa sớm. 

Khẩu lam  cơm lam. 

Khẩu màn  lúa có đòng. 

Khẩu mẩu cốm.  Tăm ~: giã 

cốm. * ~ hom cẩu vằn tàng: 

mùi cốm thơm bay xa chín 

ngày đường. 

Khẩu mấư  cơm mới. Chin ~: 

ăn cơm mới (lễ mừng thu 

hoạch vụ mới). 

Khẩu mẩy  cơm cháy. 

Khẩu mẹc  lúa mạch. 

Khẩu nặm  lúa gạo.  ~ mọi 

rườn đo: lúa gạo mọi nhà đủ. 

Khẩu nua 1. lúa nếp.         2. 

thóc nếp. 3. gạo nếp. 4. cơm 

nếp. Nẩng ~: đồ xôi. 

Khẩu phảng  kê. Chảo ~: cháo 

hạt kê. 

Khẩu phéc  kẹo làm bằng thóc 

nếp nổ bỏng. 

Khẩu rây  lúa nương. 

Khẩu rẹ  cơm tẻ, lúa tẻ, thóc 

tẻ. 

Khẩu slan 1. gạo. 2. bệnh sán 

lợn. Mu ~: lợn bị bệnh gạo. 

Khẩu sli  bánh bỏng. 

Khẩu tạy  x. bắp. 

Khấư1 1. khô, ráo. Phjác ~: 

phơi khô. Hảy nặm tha ~: khóc 

ráo nước mắt. 2. hết sạch. Chin 

~: ăn hết sạch. 
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Khấư2 1. khát. Cò ~: khát 

nước. 2. mong mỏi. ~ mì lục: 

mong mỏi có con. 

Khấư khoáng khô ráo. Rườn 

lang ~: nhà cửa khô ráo. 

Khấư khuých khô cong. Tàng 

~: đường khô cong. 

Khấư phức khô khốc, khô 

không khốc. Đin tỉ ~: đất đai 

khô không khốc. 

Khây cái chõ. ~ nẩng khẩu: 

chõ đồ xôi. 

Khẩy ốm, sốt. Pền ~: bị ốm. 

Đảng ~: sốt rét.  

Khẩy ấư ốm lửng. Tó đát chếp 

lai pền ~: ong đốt đau quá phát 

ốm lửng. 

Khẩy chếp  ốm đau. 

Khẩy mầu  ốm yếu. 

Khe chài. Tọt ~: quăng chài. 

Tức ~: đánh cá bằng chài. 

Khe háng  chài thưa. 

Khe pầu  lưới. Tức ~: đánh cá 

bằng lưới. 

Khe thí  chài mau. 

Khéc  khách. Rườn mì ~: nhà 

có khách. Lặp ~: đón khách. 

Khéc  hí. Mạ ~: ngựa hí. 

Khẻm 1. xém. Mẩy ~: cháy 

xém. 2. rám nắng. Nả ~: mặt 

rám nắng.  

khẻm khuých  xám xịt. 

Khen1 cánh tay. ~ tắc: gẫy tay. 

Khen2 ngăn.  ~ rườn oóc slam 

vang: ngăn nhà ra làm ba gian.  

~ căn: ngăn cách nhau. 

Khen chang  1. đứng giữa. 2. 

trọng tài.  

Khen kha 1. tay chân.       2. 

đầy tớ. 

Kheng1   thanh trụ, thanh cái.  ~ 

lị: thanh trụ rào vườn. 

Kheng2  cứng. Mác ội ~: quả ổi 

xanh cứng. Kha ~: chân cứng. 

Phuối ~: nói cứng. * Au lị hết ~ 

bấu au lèng hết ác: lấy lý làm 

vững chắc không dùng lực làm 

khỏe. 
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Kheng  cắc  cứng ngắc.  

Kheng khẳn  rắn rỏi, cứng cát. 

Kheng kích cứng ngắc. Nghé 

mác ội ~: quả ổi cứng ngắc. 

Kheng rược cọc rào. dứng. 

Kheo 1. xanh. Bâư ~: lá xanh. 

Mác ~: quả xanh. Phjắc ~: rau 

xanh. 2. tái. Nả ~: tái mặt. 

Kheo bích  xanh biếc. 

Kheo lỉu  xanh ngắt, xanh rờn, 

xanh thẳm. Fạ ~: trời xanh 

ngắt. 

Kheo slỉu  xanh lè. Tha ~: mắt 

xanh lè. 

Kheo ứt xanh mướt. Tông nà 

~: cánh đồng xanh mướt. 

Kheo xát xanh lè. Mác nhằng 

~: quả còn xanh lè. 

Khẻo1 1. răng. ~ khay tu: răng 

mọc thưa. ~ phưa: răng bừa. * 

Bấu mì ~ kẹo ngước: không có 

răng thì nhai bằng lợi (không 

có cái tốt dùng cái kém thay 

thế). 2. dăm. ~ xay: dăm cối. 

Khẻo2   khéo. Tin mừ ~: chân 

tay khéo. 

Khẻo cậu  răng hàm. 

Khẻo ma  răng nanh. 

Khẻo mèo  răng mèo. Hin ~: 

đá tai mèo. 

Khẻo slút răng khôn. 

Khẻo tu  răng cửa. 

Khéo 1. cái khâu.  ~ pjạ: cái 

khâu dao. 2. khúc, khoanh.      

~ pẻng toóc: khoanh bánh chưng. 

Khêm kim. ~ nhặp slửa: kim 

khâu áo. * ~ thâng hâư mây 

thâng tỉ: kim đến đâu chỉ tới đó. 

Khên 1. chăng. ~ lền: chăng 

dây. 2. căng. xẻ ~: kéo căng.   * 

~ lai le khát: căng quá thì đứt. 

3. trợn. ~ tha: trợn mắt. 

Khên cò gân cổ. ~ phuối: gân 

cổ nói. 

Khên khoỏng 1. căng thẳng. 

Hết fiểc ~: làm việc căng thẳng. 

2. ác liệt. tức ~: đánh ác liệt.
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Khên pứng  căng tưng. Nả ~: 

mặt căng tưng. 

Khên tha  1. trợn mắt. 2. cố ý, 

cố tình. ~ chin cúa cần: cố tình 

chiếm đoạt của người khác. 

Khến1 rất, ghê. Mác cheng 

slổm ~: quả chanh rất chua, quả 

chanh chua ghê. 

Khến2   tôi.  ~ pjạ: tôi dao. 

Khếp con rết. 

Khỉ 1. cứt. ~ vài: cứt trâu.      2. 

phân. ~ ca cào: phân dơi.    3. 

nhử. ~ tha: nhử mắt. 4. dáy. ~ 

xu: dáy tai. 5. bựa.  ~ fàn: bựa 

răng.  6. mùn. ~ cưa: mùn cưa. 

Khỉ kẹt 1. ghét. Phuối hâu ~: 

nói người ta  ghét. 2. đáng ghét. 

Ngòi hăn ~: trông thật đáng 

ghét. 

Khỉ kếp  x. khếp. 

Khỉ khún phân gio. 

khí fu coi thường, coi khinh. 

Nắm hẩư cần ~: không để 

người ta coi thường. 

Khỉa bệnh sâu quảng. Ma eng 

khớp pền ~: chó con cắn bị 

biến chứng thành sâu quảng 

Khiếc 1. bổ.  ~ fừn: bổ củi.  2. 

đánh. Fạ ~: sét đánh. 

Khiển sai. sai khiến. ~ đếch 

pây hen vài: sai trẻ đi chăn 

trâu. 

Khiêng thớt. ~ mạy hiển: thớt 

gỗ nghiến. ~ xắt phjắc: thớt 

thái rau. 

Khinh gừng. Nựa cáy hang ~: 

thịt gà nấu gừng. * ~ lao ngược 

phước lao slưa: gừng sợ 

thuồng luồng, khoai sọ sợ hổ 

(gừng trồng nông, khoai sọ 

trồng sâu). 

Khinh kèng  gừng gió. 

Khính khoáng loảng xoảng. 

khít1 ghẻ. Pền ~: bị ghẻ.       * 

Nhăn nòn vạ po hẩu, bấu nhăn 

pậu po ~: chịu nằm cùng người 

bị hủi không chịu làm bạn với 

người bị ghẻ (bệnh hủi không 

lây, bệnh ghẻ dễ lây). 

Khít2   1. kín. Hắp tu ~: đóng 

cửa kín. Vậy hẩư ~: giấu cho 

kín. 2. khít. Năng ~ rườn: ngồi 

kín nhà. 
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Khít khẻo nghiến răng.      ~ 

phuối: nghiến răng nói. 

khít lít  kín mít. Dà ~: che kín 

mít. 

Khít rựp 1. khít khịt. Hắp tu ~: 

đóng cửa khít khịt. 2. kín mít. 

Dà ~: che đậy kín mít. 

Khỉu khương ngất ngưởng. 

Càm ~: bước đi ngất ngưởng. 

Kho1  cái móc.  ~ hỏi pjạ: cái 

móc treo dao.  

Kho2   1. cong. Cái mạy ~: cây 

cong. 2. còng, gù. Lăng ~: lưng 

còng. 3. quặp. Đăng ~: mũi 

quặp. 4. co. ~ kha: co chân.     

5. cóng. Thai ~: chết cóng. 

Kho khot co ro, quanh quẩn. ~ 

dú ti toọc: quanh quẩn ở một 

chỗ. 

Kho ngóng  cong queo. 

Kho slửa  cái mắc áo. 

Kho vặc 1. cái móc. 2. câu 

liêm. 

Khỏ1 1. khúc, đoạn. ~ ỏi: khúc 

mía. ~ đúc keng: đoạn xương 

cẳng. 2. đốt.  ~ nịu mừ: đốt 

ngón tay. 

Khỏ2  1. nghèo. Rườn ~: nhà 

nghèo. 2. khổ. Chin ~: ăn khổ. 

3. khó. Phải nháng nhặp  ~: vải 

thô khâu khó.  

Khỏ khát nghèo đói, đói rách. 

Khoả  1. cái khóa. 2. khóa.   ~ 

tu khảu: khóa cửa vào. 

Khỏa bạn văn thơ.  

Khỏa cò  cái vòng cổ.  

Khóa cái quần. Bâư ~ kha 

rôộng: cái quần ống rộng.        

* Bấu nung slửa quá bá, bấu 

nung ~ quá hua: không mặc áo 

rộng hơn vai, không mặc quần 

trùm đầu (không làm điều vượt 

quá giới hạn cho phép). 

Khóa đỏn  quần đùi. 

Khoác chông. Téng ~: đặt bẫy 

chông.  

Khoai  cây chay (vỏ ăn trầu). 

Khoái nhanh, mau. Hết ~: làm 

nhanh. Cải ~: mau lớn.
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Khái khoay  nhanh nhẹn. 

Khoái táng 1. nhanh chóng. 2. 

có hiệu quả. Hết chin đảy ~: 

làm ăn có hiệu quả. 

Khoan cái rìu. Au ~ pàng slâu 

rườn: dùng rìu đẽo cột nhà. 

Khoang1 cây trúc. Tắng mạy ~: 

ghế trúc. Càn bết mạy ~: cần 

câu trúc. 

Khoang2   1. ngang. Tẳng ~: 

dọc ngang. Cái mạy ~ tàng: cây 

chắn ngang đường. 2. gàn. 

Phuối ~: nói ngang, nói gàn. 

Khoang3    rẽ. Dú háng mà ~ 

khảu rườn pằng dạu: từ chợ về 

rẽ vào nhà bạn. 

Khoang đát 1. ngang kềnh. 

Nòn ~: nằm ngang kềnh. 2. 

ngang phè. Phuối ~: nói ngang 

phè. 

Khoang khoáy  thêu dệt. Te 

táng ~ pền tuyện: nó tự thêu dệt 

thành chuyện. 

Khoang ma  gàn dở. Phuối ~: 

nói gàn dở. 

Khoảng vướng. ~ rườn: vướng 

nhà.  ~ kha: vướng chân. 

Khoáng bắc ngang. Cuôn mạy 

~ khảm sloong cằn loong: khúc 

gỗ bắc ngang qua hai bờ suối.  

Khoát  1. cào. Ma ~ lâu nu: 

chó cào hang chuột. * Mèo bấu 

quà, ma bấu ~: mèo không cấu 

chó không cào (không đụng 

đến người khác thì không ai 

động chạm đến mình). 2. nạo.  

~ phặc moong: nạo bí xanh. 

Khoảt  mái chèo.  ~ lừa lồng 

hát: chèo thuyền xuống ghềnh. 

Khoảy1   1. khoáy.  ~ dú tềng 

hua: xoáy ở trên đầu. 2. rãnh 

xoáy. Teng mì ~: đinh có 

đường xoáy (đinh ốc). 

Khoảy2 ngoáy. ~ xu: ngoáy tai. 

Khoáy 1. khoanh. ~ mừ: 

khoanh tay. 2. vắt. năng khoáy 

kha: ngồi vắt chân. 

Khoáy khoang 1. ngổn ngang. 

Fạ lồm mạy tắc ~: gió 
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to cây đổ ngổn ngang.  2. chằng 

chịt. Dầư xao ~: mạng nhện 

chằng chịt. 

Khoáy píc pết  chéo cánh vịt. 

Khoắc khoác. ~ mừ căn: khoác 

tay nhau. 

Khoắc fạ  mường trời. 

Khoằm khòe  say lè nhè. 

Khoẳm  1. úp.  ~ pát: úp bát. 2. 

sấp. Nòn ~: nằm sấp. 3. gù. Pai 

bá ~: vai gù. 4. cúi mặt.     ~ nả 

pây: cúi mặt đi. 

Khoẳm ngai sấp ngửa. Tức ~: 

xin sấp ngửa (âm dương). 

Khoăn  hồn vía. Tua cần slíp 

nhi tua ~: con người có mười 

hai hồn vía.  * ~ ni đi phó: hồn 

chạy mật vỡ (hồn xiêu phách 

lạc). 

Khoăn dỏn sợ hãi, hoảng hốt. 

Khoăn khuy quỷ quái, quái 

gở. Hò ~: thằng quái gở.  * Tua 

hết đảy le ni, tua ~ mà tó: đứa  

được việc thì chạy đứa quái gở 

thì xấn đến. 

Khoăn minh  số mệnh. 

Khoăn ni  mất hồn, mất vía. 

Khoẳn  bậc. Đuây cẩu ~: thang 

chín bậc. 

Khoen  treo. ~ pjạ khửn kho 

hỏi: treo dao lên cái móc. nghé 

tây ~ toóng téng: cái túi treo 

tòng teng. 

Khoét bật, đánh. ~ fầy: bật lửa.  

Khoi 1. hòa. ~ nặm thương: 

hòa nước đường. 2. trộn. ~ da 

poọc bát: trộn thuốc đắp nhọt. 

Khỏi1 tôi. ~ chứ rườn: tôi nhớ 

nhà. Boong ~: chúng tôi. 

Khỏi2   đầy tớ. Hết ~: làm đầy 

tớ. * Chẩu hết nọi, ~ hết lai: 

chủ sách nhiễu ít, tôi tớ sách 

nhiễu nhiều. 

Khon1  cây chắn ngang. Bấu 

đảy năng khảm ~: không được 

ngồi chồm qua thanh chắn 

ngang.
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Khon2   khuôn.  ~ toỏng cạch: 

khuôn đóng gạch. 

Khon fục sợi cói. Nà ~: ruộng 

cói. 

khỏn hòn, cục. ~ hin: hòn đá. 

Bưa khổn pền ~: bột vón thành 

cục. 

Khoòng  1. túng thiếu. Rườn tỉ 

~ lai dá: nhà kia túng thiếu lắm 

rồi. 2. nhụt, nhụt chí. Hết khỏ 

tố bấu ~: làm vất vả cũng 

không nhụt chí. 3. hoang mang. 

Hâu toi nỉ chằng chằng, ké tỉ ~ 

lai dá: người ta đòi nợ ầm ầm, 

ông ấy hoang mang lắm rồi. 

Khóp1 cái khung. ~ pỉnh fầy: 

khung bếp lửa. 2. cạp. ~ đổng: 

cạp nong. 

Khóp2  1. khắp.  ~ bản: khắp 

bản. ~ tẩư fạ: khắp thiên hạ.     

2. kín. Ván chả ~ râư nà:  vãi 

thóc giống kín đám ruộng. 

Khóp đổng 1. cạp nong.   2. 

rắn cạp nong. 

Khóp fùm khung go dệt vải. 

Khóp tu  khung cửa, ngưỡng 

cửa. 

Khót1  1. nút.  ~ phjoóc: nút 

lạt. 2. thắt nút. ~ tó căn: thắt 

nút với nhau. 

Khót2   cạo.  ~ nhuôt: cạo râu. 

Khót3   đậu quả, ra quả. Bjoóc ~ 

mác: hoa đậu quả. Buốp ~ ăn: 

mướp đậu quả.  

Khót pjoóng  nút thòng lọng. 

Khót tặc  nút chết. 

Khố  giác. Nạn ~: hươu giác. 

Khộc khạc  (ho) khù khụ. Tầư  

lồm đảng, ay ~: bị trúng gió 

lạnh, ho khù khụ. 

Khôm đắng. Mác khấy ~: 

mướp đắng đắng. * Mảy tứn 

cón mảy ~: măng mọc trước, 

măng đắng (ai lên tiếng trước 

thì bị người ta ghét) * Đi pja ~ 

hơn nguộn: mật cá đắng hơn lá 

ngón. 

Khôm cắc  đắng ngắt. 

Khôm khỏ tủi thân, đau khổ. 

Khôm kích  đắng ngòm. 
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Khôm ngắc  x. khôm cắc. 

Khôm phết đắng cay. Cần tảy 

đảy ~: con người chịu được 

đắng cay. 

Khốm1 ấn, vít. ~ phưa lồng: ấn 

bừa xuống. ~ cáng mạy : vít 

cành cây. 

Khốm2 hãm. Phải nhọm chàm 

rèo ~ đâu: vải nhuộm chàm 

phải hãm bằng củ nâu. 

Khốm khoang đè nén. Tây ~ 

boong lầu au cúa: Tây đè nén 

dân ta lấy của. 

Khôn  lông. ~ cáy: lông gà.  * 

Cáy mjạc nhoòng ~, cần mjạc 

nhoòng slưả: gà đẹp nhờ lông, 

người đẹp nhờ áo.  

Khôn chầu  lông mày.  

Khôn món  lông măng. 

Khôn nuồm  lông tơ. 

Khôn tha lông mi. * Hảy ~ 

phjói: khóc giòn cả lông mi 

(khóc sướt mướt). 

Khổn  vật, quần nhau. Ma tò ~ 

căn: chó quần nhau. 

Khổn 1. đặc. Quẩy bưa ~: quấy 

bột đặc. 2. đông, đặc. Pì ~: mỡ 

đặc. 3. quánh. Chắc năm 

thương hẩư ~: canh nước mía 

cho đặc. 

Khổn khó. ~ chin ~ phuối: khó 

ăn khó nói. 

Khổn cò nài nỉ, vật lộn. Bấu 

khai tố ~ au: không bán cũng 

nài nỉ lấy. 

Khổn khỏe vật lộn, trầy trật. 

Sloong tua mèo ~ căn: hai con 

mèo vật lộn nhau. ~ hết chin: 

làm ăn trầy trật. 

Khổn tứt  đặc sệt. Mỏ chảo ~: 

nồi cháo đặc sệt. 

Không1 1. nơi, chốn. Chang 

cừm bấu chắc ~ hâư tím: nửa 

đêm không biết tìm nơi đâu.   

2. chặng, đoạn. ~ tàng kéo: 

đoạn đường đèo. 

Không2 1. uốn.  ~ khop đổng: 

uốn cạp nong.  ~ chẳng cắp: 

uốn cần bẫy. 2. khom. ~ lăng:  

khom lưng. 

Khốp 1. cắn. Ngù ~: rắn cắn. 

Ma tò ~: chó cắn nhau. 2. đốt. 

K 
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Mèng ~: muỗi đốt. 3. khớp 

nhau. Pác mạ slâu ~ căn: ngàm 

và cột khớp nhau.  

Khốp lặc  cắn trộm. 

Khốt1  1. thắt nút.  ~ pác tây: 

thắt nút miệng túi. 2. bịt.  ~ cổn 

dầy: bịt đáy đó. 3. uốn. ~ pác 

cuôi: đan uốn miệng sọt. 

Khốt2   1. khuất.  Pây ~ dá: đi 

khuất rồi. 2. hẻo lánh. Dú khốt: 

ở chỗ hẻo lánh, vắng người. 

Khốt3  1. giọng nói khó nghe. 

Heng phuối ~: giọng pha địa 

phương. 2. nói ẩn ý. Phuối ~: 

nói có hàm ý. 

Khủ cậu. Po ~: ông cậu. 

Noọng ~: em cậu.  

Khủ mử  cậu mợ.  

Khua  1. cười. Đây ~: buồn 

cười. 2. chê cười. * Mjề chạn 

phua slửa khát pậu ~: vợ lười 

để chồng mặc áo rách người ta 

chê cười. 3. reo. Fầy ~: lửa reo. 

Khua phằng reo mừng, vui 

mừng. 

Khua khước cười đùa.      ~ 

chằng chằng: cười đùa ầm ĩ. 

Khua slổm  cười mỉa. Chạn 

bấu hết fiệc hâu ~: lười không 

làm việc người ta cười mỉa. 

Khua vân  cười mỉm. Po ta 

hăn thúc toọng ~: bố vợ  thấy 

vừa ý cười mỉm. 

Khủa rang. ~ khẩu: rang cơm. 

Thúa đin ~: lạc rang. 

Khúc1  x. khuốc.  

Khúc2 1. nhịp. ~ cấu: nhịp cầu. 

2. đoạn. ~ mạy phấy: đoạn tre. 

Khuế  1. bới. Cáy ~ : gà bới. * 

Pác kếp lệp ~ : mỏ nhặt chân 

bới (tay làm hàm nhai). 2. gạt. 

* Kha ~ nặm khảu nà: chân gạt 

nước vào ruộng. 

Khun cho ăn, chăn. ~ ma: cho 

chó ăn.  ~ cáy:  chăn gà. 

Khun liệng chăn nuôi.      ~ pết 

cáy: chăn nuôi gà vịt. 

Khún1 phân. ~ lang: phân 

chuồng. ~ bâư mạy: phân xanh.
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Khún2  bột chàm. Nhọm ~: 

nhuộm chàm. Phải ~: vải 

chàm. 

Khún3 đục. Nặm ~: nước đục. 

Khuốc guốc. Kha nung ~: chân 

đi guốc. 

Khuổi1  khe núi.  ~ loong: khe 

suối. Khảu ~, oóc tông: vào 

khe ra đồng.  

Khuổi2   gội.  ~ hua: gội đầu. 

Khuổm kín. Ngằm ~: đậy kín.  

Khuông  cây móc. Chược ~: 

dây chạc bằng sợi móc. 

Khuống  lên đầu đinh. 

Khuốp trọn một thời gian. 

Căm tang slam ~: để tang ba 

năm.  ~ vằn: trọn một ngày. 

Khuốp  pi  quanh năm, suốt 

năm. * ~ slíp sloong bươn: 

quanh năm mười hai tháng. 

Khút khút  1. nghi ngút. Vằn 

fầy khửn ~: khói bốc lên nghi 

ngút. 2. mù mịt. Đim mục bên 

~: bụi bay mù mịt. 

Khuy lụi. Mạy thai ~: cây chết 

lụi. 

Khúy 1. cưỡi. ~ mạ: cưỡi ngựa. 

2. đi. ~ xe đạp: đi xe đạp. 

Khuyển  con cắt.  ~ pát cáy 

nuồm: cắt bắt gà con. 

Khuyết1   con ngóe. Tua cốp tía 

tua ~: con ếch cõng con ngóe.  

Khuyết2   x. nả khuyết. 

Khuyết3 bỏ trống, thiếu. Pha lị 

~ sloong cái tặng: bức rào thiếu 

hai cái cọc. 

Khuýu lồm  huýt sáo. 

Khứ xà nhà. 

Khưa1 vũng. ~ quang: vũng 

nai tắm.  ~ pùng: vũng bùn. 

Khưa2   cà bát. Mác ~: cà bát, 

cà dái dê. 

Khứa1  ương. mác slúc ~: quả 

còn ương.  

Khứa2   ứa. Nặm tha ~: nước 

mắt ứa ra. 

Khửn 1. lên.  ~ rườn: lên nhà.  

~ lính: lên dốc. ~ heng: lên 

tiếng. 2. bốc. ~ dai: bốc hơi.   

3. trèo. ~ mạy: trèo cây. 4. 

mọc. 
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Bắp ~ ngat: ngô mọc mầm.     

5. kê lên. Slâu ~ slảng: cột kê 

lên đá. 6. be bờ. ~ cằn nà: be 

bờ ruộng.  

Khửn đan sài, uốn ván. Đếch 

~: trẻ bị sài uốn ván. 

Khửn khươi  ở rể. 

Khửn lồng 1. lên xuống.   2. 

phát đạt. Hết chin ~: làm ăn 

phát đạt. 

Khửn mác  lên sởi. 

Khửn mừ  1. quen tay, thạo. 

Hết fiệc ~: làm việc thành thạo, 

làm ăn có kết quả tốt. 2. khấm 

khá. Hết chin ~: làm ăn khấm 

khá. 

Khửn nả 1. bốc lên mặt. Lẩu 

~: rượu bốc lên mặt. 2. hiếu 

thắng. ~ chin cần: hiếu thắng, 

giành lấy của người khác.  

Khửn pjên quy củ, có kế 

hoạch. 

Khửn rườn 1. lên nhà. 2. lễ 

mừng tân gia. Nai chin ngài ~  

mấư: mời ăn liên hoan vào nhà 

mới. 

Khứn 1. ngán. ~ khẩu nua: 

ngán cơm nếp. 2. nồng. Pẻng 

đắng ~ phon: bánh tro nồng 

mùi vôi.   

Khứn slạt  hăng hắc. Chảo 

thương mì khinh ~: chè đường 

có gừng mùi hăng hắc. 

Khước reo. Bại cần ~ chằng 

chằng: mọi người reo ầm ầm. 

Nặm tốc tát ~: nước đổ xuống 

thác reo vang. 

Khươi  rể. Po ~: con rể. Pi ~: 

anh rể. Hết ~: ở rể. 

Khươi lạng  rể hờ. 

Khươi pậu  người phù rể. 

Khưởi lụi đi. Co buốp ~: cây 

mướp lụi đi. 

Khướm  kín, khắp. Hốm bấu 

~: che không kín. * Pjói phục 

bấu ~ háng: trải chiếu không 

kín chợ (không thể bao biện 

được tất cả). 

Khương  cái giỏ. ~ to pja: giỏ 

đựng cá. * Tua đảy tua khảu ~: 

được con nào cho vào giỏ con 

ấy. 
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Khướng mái tơ. Cáy ~: gà mái 

tơ. 

Khướt  Ngớt. Phôn ~: mưa 

ngớt. 

Khứp cái cặp.  ~ kếp thán fầy: 

cặp nhặt than. 

Khứt khứt hoăng hoắc. Coọc 

mu mên ~: chuồng lợn thối 

hoăng hoắc. 

Khựt  khịt. ~ đăng: khịt mũi. 

Ki1  cái sảo, cái sọt.  

Ki2   1. còm. Mu ~: lợn còm.   

2. còi. Vài ~: trâu còi. 

Kì  kể, tính, lo. ~ nọi, bấu ~ 

lai: lo ít không lo nhiều. Lai, 

nọi bấy ~: nhiều ít không tính. 

Kì lằn  kỳ lân.  Chồm tò mủa 

~: xem múa kỳ lân. 

Kỉ  mấy, bao nhiêu. Mì ~ cần: 

có mấy người. ~ lai chèn: bao 

nhiêu tiền. 

Kỉ hò mấy khi. Mùa đảng bấu 

~ phôn: mùa rét không mấy khi 

mưa. 

Kỉ lai bao nhiêu. tua cáy khai 

~: con gà bán bao nhiêu. 

Kỉ pưa  có khi. Lình ké nhằng 

lằn cáng mạy ~: khỉ già có khi 

còn ngã trên cành cây (nhiều 

kinh nghiệm vẫn có thể sơ 

suất). 

Kỉ  xì  mấy khi, ít khi.  ~ đảy 

chập căn: ít khi được gặp nhau. 

Kí cáo  mưu kế, thủ đoạn.    ~ 

tức slấc; mưu kế đánh giặc.  ~ 

hết chin: thủ đoạn làm ăn. 

Kí húc khung cửi. Noọng slao 

năng ~ tắm thổ cẩm: cô gái 

ngồi khung cửi dệt thổ cẩm. 

Kí màu mưu mẹo, mưu trí. Mì 

~ chắng tưc hình slâc: có mưu 

mẹo mới đánh thắng địch. 

Kí rỉu  thắt đáy, mảnh dẻ. 

Kị1 đáy. ~ vằng: đáy vực. Dú 

tẩư ~: dưới đáy. 

Kị2 kiêng kị. Vằn ~: ngày 

kiêng kị.  

Kị hec  đáy chảo. 

Kị mỏ  đáy nôi.  

Kia  còi, còm. Tua ma eng ~: 

con chó con còi.  
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Kia nghính còi cọc, còm cõi. 

Tua đếch ~: đứa trẻ còi cọc. 

Kích1  gạch.  Toỏng ~ : đóng 

gạch. Rườn ~ : nhà gạch. 

Kích2   1. uất ức, bức xúc.  Dá 

hêt hẩư hâu ~ lai: đừng gây uất 

ức cho người ta quá. 2. tủi thân.  

~ lai le hảy: tủi thân quá thì 

khóc. 

Kích hí  uất. ~ lai pền khẩy: 

uất quá phát ốm. 

Kích ngọa  gạch ngói. 

Kiền  quấn. Slau ~ mạy: dây 

quấn vào cây. ~ khóp  đổng: 

cuốn chặt cạp nong. 

Kiềng  cái kiềng. Tặt cháo 

khửn ~: bắc chảo lên kiềng. 

Kiềng đăng  sống mũi. 

Kiểng1 hồ.  ~ phải: hồ vải. 

Kiểng2 sạch, bóng. Mừ ~: tay 

sạch. Tua cáy khôn ~: con gà 

lông mượt. 

Kiết1 trát, bết. ~ pùng: bết bùn. 

Kiết2  ướt sũng. Slửa hứa ~: áo 

ướt sũng mồ hôi. 

Kiết3 chắc lẳn. Vài đang ~: con 

trâu chắc lẳn. 

Kiết slạp ướt đầm, ướt sũng. 

Kiều  cái cầu nhỏ (vc). 

Kiểu gót. Khóa rì tẳm ~: quần 

dài đến gót. 

Kiểu kiết 1. xà cạp. 2. quấn 

chặt.  ~ tằng đang: quấn chặt 

cả người. 

Kiệu cây kiệu. Hua ~: củ kiệu. 

Kim vàng. Pjoóc mừ ~: nhẫn 

vàng. * Chăm ~ bấu lao fầy 

mẩy: thật vàng không sợ cháy. 

Kim sla  vàng cám. 

Kim tẩu  đậu cô ve. 

Kin  x. chin. 

Kình  thân, mình. Bâư slửa dà 

~: cái áo che thân. 

Kình dang  Mình mẩy. 

Kính nhánh, cành nhỏ.          ~ 

bjoóc: cành hoa. 

Kính cáng  cành, nhánh.  

Kịnh  quả đài hái. 
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Kíp1 1. móng.  ~ mò: móng bò.  

~ mạ: móng ngựa. 2. gót. Khóa 

rì  tẳm ~: quần dài chấm gót. 

Kíp2    múi. Mu slí ~: mũ bốn 

múi. 

Kít  con sơn dương. 

Kít kít  băng băng. Ni ~: chạy 

băng băng. 

Kít toọc  một mạch.  Pây ~ đi 

một mạch. 

Kiu  1. dính. Pẻng ~ khảu 

toong: bánh dính vào lá. 2. gắn 

bó. Sloong tua ~ căn lai: hai 

đứa gắn bó nhau lắm.  

Kiu pjạp  dính nhau nhằng 

nhẵng. 

Kiu nỉu  dính líu, dính nhép. 

Kíu  thắt, hẹp lại. Cò ~: cổ thắt 

hẹp lại. Rặng ~: thắt lưng eo. 

Kíu nghích thắt hẹp, eo bé. 

 

K 
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L 

Là1   1. cái sàng thưa. 2. sàng.  

~ khẩu  coóc: sàng thóc. 

Là2   bàn tán. Sle hâu ~ tuyện: 

để người ta bàn tán. 

Là3 ta. Boong ~: chúng ta. Nặm 

mường ~: quê hương ta.   || rà. 

Là slảng  lấy thăng bằng nền 

nhà. 

Lả1   cái rá.  ~ khẩu nua: rá xôi. 

Lả2 1. muộn.  Nà ~: lúa muộn. 

Pây ~: đi muộn. * Slíp co ~ báu 

thả co hua: mười cây muộn 

không bằng cây trồng sớm.     

2. út. Lục ~: con út. 3. khuya. 

Cừn ~: đêm khuya. 

Lá  đi. Pây ~ !: đi đi!  Chin a 

~: ăn đi thôi. 

Lạ 1. lạ, lạ lùng. Cần ~: người 

lạ.  Ti ~: nơi lạ. 2. khách. Ná 

hết ~: đừng làm khách. 

Lạ lác xa lạ. * Hâng bấu hăn 

căn pền ~ : lâu không gặp 

thành người xa lạ. 

Lạ nhám  xa lạ, lạ lẫm. 

Lác1   dỡ.  ~ phải: dỡ  vải sợi. 

Lác2   lở, sụt lở. Phja ~: núi lở.  

Lạc1   1. rễ.  ~ mạy: rễ cây.     ~ 

mạy tển, ~ cần rì: rễ cây thì 

ngắn, rễ người thì dài. 2. chân.  

~ khẻo: chân răng. 

Lạc2 lôi, kéo.  ~ cáng mạy: kéo 

cành cây. Mạ ~ xe: ngựa 
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kéo xe. ~ te mà: lôi nó về. * ~ 

lủa rèo mương: làm theo người 

ta, theo nhiều người. || lac. 

Lạc3 nhầm. ~ tàng: nhầm 

đường.  ~ chang đông: lạc 

trong rừng. 

Lạc đẳm  x. lạc me. 

Lạc đoóc  thối rễ. 

Lạc khoai  cây vỏ đỏ (để ăn 

trầu). 

Lạc lụt  lôi kéo. 

Lạc me  rễ cái, rễ cọc. 

Lạc mùa  trái vụ. Mác slúc ~: 

quả  chín trái vụ. 

Lai 1. nhiều. ~ cần: nhiều 

người. Mì ~ chèn: có nhiều 

tiền. 2. hơn. Slíp ~ cần: hơn 

mười người. 3. lắm. Slung ~: 

cao lắm. * Lai pác ~ cằm: lắm 

miệng nhiều lời. 

Lai láng  tràn trề. 

Lai nọi  ít  nhiều.  ~ tố lèo mì 

slắc ỉ chắng  pền lẹ lài: ít nhiều 

cũng phải có một chút mới phải 

phép. 

Lài1    viết.  ~ slư: viết chữ.  

Lài2  1. có hoa văn.  ~ thổ cẩm: 

hoa văn thổ cẩm. 2. hoa. Slửa 

~: áo hoa. 3. vằn vện. Slưa ~ 

chèn: hổ vằn hình đồng tiền. 

Lài3   hoa. Tha ~: hoa mắt, mắt 

kém. 

Lài chèn hoa đồng tiền. Slưa 

~: hổ vằn hoa đồng tiền. 

Lài choai lốm đốm. Cáy bjoóc 

mặn ~: gà hoa mơ lốm đốm. 

Lài khoài  nguệch ngoạc. 

Lài lạng nhá nhem, nhập 

nhoạng. Đăm ~: tối nhá nhem. 

Lài lăm  1. hoa văn như con 

diều hâu. 2. mây trời hình vẩy 

cá. 

Lài luông  hoa hòe. Slửa ~: áo 

hoa hòe. 

Lài mèo 1. nham nhở. Phjôm 

cắt ~: tóc cắt nham nhở.          

2. nhem nhuốc. Nả mjèm ~: 

mặt nhọ nhem nhuốc. 

L 
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Lài mừ  1. vân tay. Chiếm ~: 

xem vân tay. 2. hoa tay. Pí slao 

~ đây: chị gái có hoa tay tốt. 

Lài ngặng  lốm đốm. Nghé bắp 

~: cái bắp ngô (lẫn hạt) có 

nhiều màu lốm đốm. 

Lài pjai  lốm đốm, bợt bạc. 

Lài pjặng  vằn vện. 

Lài tha lóa mắt. Hăn lai cúa ~ 

bấu chắc lăng: thấy nhiều của 

lóa mắt không biết gì nữa. 

Lài pheng  đốm lang như quả 

dưa đỏ. 

Lài va  đốm hoa. 

Lải1 cây lai. Mác ~: hạt cây lai. 

Lải2   đổ lỗi.  ~ hẩư cần: đổ lỗi 

cho người khác. * Đang bấu 

slải ~ hẩư phi: người không 

khỏe, đổ lỗi cho ma. || lai. 

Lai1  1. chuyên.  ~ sloong chẻn  

nặm: chuyên hai chén nước.    

2. chuyền, truyền. ~ mừ căn: 

chuyền tay nhau. * Nặm ~ tẩu 

khẩu ~ pèo: nước rót bầu, gạo 

rót muôi (cha truyền con nối). 

3. rót. ~ lẩu khẩu chai: rót rượu 

vào chai. || rai. 

Lai2 thay, mới.  ~ rườn: lợp lại 

nhà.  ~ slửa: sắm áo mới. 

Lái 1. đạng. ~ nà: đạng ở bờ 

ruộng. 2. thác. ~ tạng: thác Đầu 

Đẳng (Ba Bể). 

Lam1 tre làm đòn khiêng quan 

tài.   

Lam2  1. nướng. Khẩu ~: cơm 

lam. 2. đun. ~ da: đun thuốc 

trong ống tre nứa. 

Làm1   cái tủ đựng thức ăn. 

Làm2 1. bỏ sót. Thây ~: cày 

sót. 2. mất thì giờ. Phuối tuyện 

~ fiểc: nói chuyện mất thời giờ 

làm việc. * Chin hoi ~ khẩu, 

thư tậu ~ tàng: ăn ốc không ăn 

cơm được nhanh, chống gậy 

không đi đường được nhanh. 

Làm3   để quá. Bắp ~ cừn chút 

choáng: ngô non hái về để qua 

đêm ăn nhạt phèo. 

Làm4 cháy lan. Fầy ~ khẩu cốc 

phấy: lửa cháy lam vào bụi tre. 

|| loàm. 
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Làm càm lỗ chỗ. Bắp ~: ngô lỗ 

chỗ có hạt. 

Làm khoang bỏ sót, nham 

nhở. 

Lam  buộc, trói. ~ ma khảu: 

buộc chó vào. ~ béc fừn: buộc 

bó củi lại. 

Lam kha trói chân, ngăn cản. 

Bấu đảy ~ căn: không được 

ngăn cản nhau. 

Lám  sót, bỏ sót, bỏ rơi. Xa 

khảu ~: nhặt thóc rơi vãi. Phuối 

bấu ~ slắc mòn: nói không sót 

điều gì. 

Lám thai  thoát chết. 

Lan cháu. Lan nhình: cháu gái.  

~ cúa mé: cháu của bà. 

Lan đeng  cháu nội. 

Lan lển  cháu chắt. 

Làn1 cây chắn (chuồng trại trâu 

bò). 

Làn 2   vạt.  ~ slửa: vạt áo. 

Làn3 1. đốn cành. ~ cáng mạy: 

đốn cành cây. * Nhăn khả quan 

bấu nhăn ~ mác: thà giết quan 

chứ không đốn cây ăn quả.      

2. cắt bớt.  ~ kha khóa: cắt bớt 

ống quần. 

Làn3  1. che chắn. ~ fầy: che 

cho lửa khỏi nóng. ~ nả: che 

mặt. 2. chắn, chặn. ~ tàng: 

chặn đường.  

Làn la ngăn cản. ~ mí hẩư pây: 

ngăn cản không cho đi. Phuối 

~: nói ngăn cản, khuyên can. 

Làn tha  che mắt.  

Lan  nhát, nhút nhát. Tua cáy 

~: con gà nhát. 

Lản lỉ dính dáng. Nắm ~ xáu 

te: không dính dáng với nó. 

Lán lều, cái lán. ~ chướng rây: 

lán canh rẫy. ~ xăng pết: lều 

nhốt vịt. 

Lạn1 gan.  ~ kha: gan bàn chân 

Lạn2   chạn. ~  pát: chạn bát.  

Lạn3  tầng lớp. ~ hin: tầng,   

lớp đá.  

Lạn khảo  cứng khoèo. Kha ~: 

chân cứng khoèo. 

L 
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Lạn khoát  nông choèn. 

Lang  tỉa. Bắp năm thí lai,    ~ 

pây ỉ nâng: ngô trồng dày quá 

tỉa bớt đi một chút. 

Lang đạng 1. bâng khuâng. 2. 

lênh đênh. Tơi cần ~: đời người 

lênh đênh. 

Làng1  cây cau. Mạy ~: cây 

cau. Mác ~: quả cau. 

Làng2   con đực giống (nói về 

động vật). Mu ~: lợn đực 

giống. Au ~: lấy giống. 

Làng lừ  cho rằng, vin cớ.  ~ 

bấu slắng, te bấu pây: nó vin 

cớ không mời nên không đi. 

Lang1 1. gầm nhà sàn.  Khửn 

rườn lồng ~: lên nhà xuống 

gầm sàn. 2. chuồng trâu, bò. 

Tẹp vài khảu ~: đuổi trâu vào 

chuồng. 

Lang2  rộng. Phải nả ~: vải 

khổ rộng. 

Lang cai1 sân. Pết cáy têm ~: 

vịt gà đầy sân. 

Lang cai2 sân sướng, sân thềm. 

Lang coong  x. Lang cai2. 

láng1 lạc, rời. Pết ~ xá: vịt lạc 

đàn. 

Láng2 1. bong. Mác tào ~ 

muối: quả đào bong hột. Bâư 

chỉa nem ~ oóc: tờ giấy dán bị 

bong ra. 2. cai. Lục ~ nồm: con 

cai sữa. 

Láng pá 1. phiêu bạt. ~ xa chin 

mọi ti: phiêu bạt kiếm ăn khắp 

nơi. 2. tách đàn đi riêng.  ~ 

táng pây: bỏ đàn đi một mình. 

Lạng1   rửa.  ~ pát: rửa bát.  

Lạng2    dở dang. Nhoòng cần 

nặt niểu khỏi chắng pền ~: vì 

người tha thiết nên tôi bị dở 

dang. 

lao 1. sợ. ~ nặm noòng: sợ 

nước lũ. 2. lo. ~ bấu pây lập: 

sợ đi không kịp. 

Lao hí  lo sợ. Slon slư bấu ~ 

mòn lăng: đi học không lo sợ 

điều gì. 

Lao ngám  chắc vừa mới.   ~ 

pây: chắc vừa đi. 
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Lao te  có lẽ rằng, sợ rằng.   ~ 

bấu dú: sợ rằng nó không có 

nhà. 

Lao tố có lẽ. ~ phạ phôn: chắc 

có lẽ trời mưa. 

Lào1   sức lực. Hết fiểc khát ~: 

làm việc kiệt sức. 

Lào2  mỡ. ~ mu: mỡ lợn. * bấu 

pì bấu ~: không mỡ không 

màng. * Nộc slẩy mì kỉ lai ~: 

chim sâu thì có bao nhiêu mỡ. 

Lào3  đong, đo. ~ khẩu: đong 

thóc. ~ phải: đo vải. 

Lào fặc  củ cải. 

Lào lọc  lọc lõi. 

Lào lộc làm quần quật. ~ quá 

cừn vằn: làm quần quật suốt 

ngày đêm. 

Lào luôn loạn lạc. * Phôn tốc 

dá tuấy cuôn, ~ dá pây tàng: 

mưa thì đừng trèo cây, loạn lạc 

chớ ra đường. 

Lào lừ  buồn nôn. Chin pja 

chào, hăn ~: ăn cá tanh thấy 

buồn nôn. 

Lào mây  cây chò chỉ. 

Lao thuốc. Chin ~: hút thuốc. 

Po ~: kẻ nghiện. 

Lao bâư thuốc lá. Chin ~ hút 

thuốc lá. 

Lao bỉ  thuốc lá điếu. 

Lao can thuốc lá sợi hút bằng 

tẩu. 

Lao keo  thuốc lào. 

Lao phèn  thuốc phiện. 

Láo lúng  tất cả, tổng cộng.  ~ 

tằng bản mì slam slíp rườn: tất 

cả bản có ba mươi gia đình. 

Lạo 1. người. ~ tầư tố mì phăn:  

người nào cũng có phần. 2. 

ông, bà.  ~ ké: ông già. ~ da: bà 

già. 

Lạo lộc rau tàu bay. || lộc a 

slổng. 

Lạo pản  lái buôn. 

Lạo slặt  thật thà. Phuối ~: nói 

thật thà.  

Láp  chừa.  ~ tẳm thai: chừa 

đến chết. 

L 
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Lạp chạp. Bươn ~: tháng chạp. 

* Chiêng cón ~ lăng: giêng 

trước, chạp sau (trái tự nhiên, 

chửa trước khi cưới). 

Lạp la  mờ sáng, tang tảng 

sáng. 

Lạp là  mỡ chài. 

Lát  quất, quật.  ~ bát piên: 

quất một roi. 

Lạt  rạn, nứt. Fò ~: cái vò bị rạn. 

Nghé xáy ~: quả trứng bị rạn. 

Lạt lạt 1. san sát. Rườn lang ~: 

nhà cửa san sát. 2. la liệt. Cúa 

cái pài dú háng ~: của cải bày 

ở chợ la liệt. 

Lau  1. đẽo.  ~ cuôn mạy: đẽo 

khúc gỗ. 2. vót.  ~ thú: vót đũa. 

3. róc.  ~ ỏi: róc mía. 

Làu1 để dành. ~ chèn: dành tiền. 

Làu2   trôi chảy, trơn tru. Phuối 

~: nói trôi chảy, thuộc làu làu. 

Làu lị  chăm sóc, trông nom. 

Làu liên  chăm sóc thường 

xuyên. 

Làu loạt   lưu loát. 

Lau lau  mồn một. Nghé rườn 

đeo dú chang tông ~: một ngôi 

nhà ở giữa cánh đồng rõ mồn 

một. * Khau phja nhằng khau 

phja ~, tán chập nả bạn cán 

bấu nhằng: núi non vẫn còn đó 

mồn một, duy gương mặt người 

cũ không còn. 

Láu  gạ gẫm, lừa gạt.  ~ au 

chèn: lừa lấy tiền. ~ lục slao: 

gạ gẫm con gái. 

Lay1  con lươn. Tào pja ~: đào 

lươn.   

Lay2   đánh roi. Cạ bấu tinh le 

pja ~: bảo không nghe thì bị 

đánh roi. 

Lày1   tổ kiến đen (thường lấy 

trứng làm bánh). 

Lày2   1. lâu. Slan bâư slửa ~ 

lai: đan cái áo lâu quá. 2. rầy 

rà. Ná đảy hết ~ dè: đừng có 

làm rầy rà nào. 

Lạy 1. lạy, vái. ~ chỏ: vái tổ. 2. 

gật. ~ nòn: ngủ gật, buồn ngủ. 

Lạy táng  vái tổ. Lùa ~: con 

dâu vái tổ. 
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Lắc  cọc. Toóc ~: đóng cọc.   ~ 

khen chang: đóng cọc mốc 

đánh dấu ngăn cách. 

Lặc  1.  ăn cắp. Po ~: kẻ trộm. 

Chin ~: ăn trộm.  ~ hết: bí mật 

làm không cho ai biết.  2. vụng. 

Mèo chin ~: mèo ăn vụng. 

Lặc phằng  mừng thầm.  

Lặc lài   hóa ra, té ra.  ~ mì 

khéc mà rườn: hóa ra có khách 

đến nhà. 

Lặc lảy ồn ào, điếc tai.  Đếch 

moòng ~: trẻ con làm ồn điếc 

tai. 

Lặc lẹm  x. lặc lị. 

Lặc lị  1. vụng trộm, giấu 

giếm.  ~ phuối: nói vụng trộm. 

2.  ~ chin: ăn vụng trộm. 

Lặc lưn  ghê, bẩn, tởm lợm. 

Ngòi hăn ~ lai: trông thấy ghê 

tởm quá. 

Lặc mjoọc  ăn cắp vặt.  

Lặc ngoòng  thầm mong.  ~ te 

đảy mà: thầm mong nó về nhà. 

Lăm  1. u.  ~ vài: u vai trâu.  2. 

béo tốt. Bẻo tứn ~: béo tốt nổi 

u. 

Lằm1   vết lằn.  Pjên phảt pền 

~:  roi vụt thành lằn. 

Lằm2   1. cái.  ~ slảo: cái sào. 2. 

khúc.  ~ mạy: khúc gỗ tròn.  ~ 

mằn mạy: khúc sắn. 

Lằm3    1. khỏe. Hết fiệc ~: làm 

việc khỏe. 2. Đanh đá. Pác ~: 

đanh đá. 

Lằm4    xấu, tệ. Khẩy ~: bệnh 

xấu đi. Phuối ~ lai: nói quá 

đáng. 

Lằm lỉu  1. bỗng dưng. Tua 

nộc ~ bên pây: con chim bỗng 

dưng bay đi. 2. bất chợt. ~ te 

mà thâng: bất chợt nó về tới 

nơi. 

Lằm lít  bỗng chốc. ~ fạ đăm 

dá: bỗng chốc trời tối rồi. 

Lằm loài 1. bỗng chốc.      ~ 

tứn dặng: bỗng chốc đứng dậy. 

2. vụt.  ~ len pây: vụt chạy đi. 

Lằm lựt  x. lằm loài. 

L 
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Lăm  diều hâu. * Bấu ngòi ~ 

ham ngù, bấu ngòi pu han 

niếng: không nhìn diều tha rắn, 

không nhìn cua tha cà cuống 

(tập trung làm việc). 

Lăm củm  con thù thì. 

Lăm lăm  lăm lăm. Mừ căm 

pjạ ~ hẳm mạy: tay cầm dao 

lăm lăm chặt cây. 

Lẳm  lắm, quá. Noọng chứ ~: 

em nhớ lắm. Fạ đét ~: trời 

nắng quá.  

Lặm 1. khuất, che khuất.        ~ 

đét: khuất nắng. * Chá vài ~ 

cừa: mặc cả trâu bị khuất sau 

bụi rậm. 2. nấp. ~ khảu côc 

rộc: nấp vào bụi rậm. 3. sau. 

Bản khỏi dú ~ tù slung: bản tôi 

ở sau núi cao. 

Lặm đăm giấu giếm, mờ ám. 

Hết fiểc ~: làm việc mờ ám. 

Chin ~: ăn gian. 

Lặm lăng  sau lưng. Phuối ~: 

nói sau lưng.  ~ rườn: ở sau nhà. 

Lằn 1. ngã.  ~ lồng mương: 

ngã xuống mương. 2. lăn. Cuôn 

mạy ~ lồng lính: khúc gỗ lăn 

xuống dốc. 

Lằn chằn  lôi thôi. Dá đảy 

cảng ~: đừng có nói lôi thôi. 

Lằn loọc 1. lặn lội.  ~ hết nà: 

lặn lội làm ruộng. 2. lăn lóc.  

Toọng chếp ~ nưa chường: đau 

bụng lăn lóc trên giường. 

Lằn lống  lông lốc. Khỏ mạy ~ 

chang tàng: khúc gỗ lăn lông 

lốc giữa đường. 

Lăn1   x. pja lăn. 

Lăn2  1. vê.  ~ pẻng chen: vê 

bột làm bánh rán. 2. cuốn.        

~ lao bâư: vê thuốc lá. 3. xắn.   

~ khóa: xắn quần. 

Lăn leo  quấn quýt. Lan ~ xảng 

mé: cháu quấn quýt bên bà. 

Lắn 1. sập. Cắp ~: bẫy sập.       

~ xủng: cướp cò súng. 2. lặn. 

tha vằn ~ lồng nhọt pù: mặt 

trời lặn sau núi. 

Lắn cướp  cướp cò súng. 

Lắn lắn  lon ton. Tua đếch ~ 

xảng me: đứa trẻ lon ton bên mẹ.
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Lắn thắn  thành bậc.  Kỉ lâư 

nà ~: mấy thửa ruộng thành bậc 

cao thấp.  

Lặn1   1. quay lại, lộn lại. Pây 

dá teo ~ mà: đã đi rồi lại lộn 

trở lại.  2. vòng. Phúc sloong ~: 

buộc hai vòng. 

Lặn2  tròn, chắc.  Tua vài đang 

~: con trâu mình tròn chắc. 

Lặn lọ  kĩ càng. Phuối ~ xáu 

căn: nói kỹ càng với nhau. 

Lăng1  1. lưng. Tịa tềng ~: địu 

trên lưng.  2. sau. Chin tốc  ~: 

ăn sau. Phuối cón lừm ~: nói 

trước quên sau.  Khửn ~ rườn: 

lên sau nhà. 3. kế. Me ~: vợ kế. 

4. bên ngoại. Păng ~: bên nhà 

ngoại. 

Lăng2   gì. Chin ~: ăn  cái gì.  

Hết ~: làm gì.  

Lăng kha  mu bàn chân.  

Lăng lả   muộn màng.  

Lăng mừ  mu bàn tay.  

Lăng 1. nhiều mỡ. Cháo ~ pì: 

chảo rán nhiều mỡ. 2. nhờn.  

Chin pác ~: ăn mồm dính mỡ. 

Lăng lượp 1. nhẫy bóng mỡ. 

Pát ~: bát nhẫy mỡ.          2. 

mượt. Khôn ~: lông mượt. 

Lăng mjạp bóng nhẫy. Cháo 

~: chảo bóng nhẫy. 

Lắp   nhắm.  ~ tha: nhắm mắt. 

* Căm bí slí căm ~: một đêm 

thức, bốn đêm ngủ. 

Lắp lí  1. ti hí. Tha ~: mắt ti hí. 

2. díp mắt. Bẩư nòn ~: buồn 

ngủ díp mắt. 3. mù mịt. Fạ đăm 

~: trời tối mù mịt. 

Lắp slắp lặt vặt. Hò nẩy chin ~ 

: thằng này ăn lặt vặt. 

Lắp tha 1. nhắm mắt.          ~ 

chin: nhắm mắt ăn. 2. dễ 

không. ~ au cúa hâu: lấy của 

người ta dễ không. 3. liều.        

~ hết: làm liều. 

Lặp1  mài. ~ pjạ: mài dao. Hin 

~: đá mài.  

Lặp2   đón.  ~ xuân: đón xuân.  

~ khéc: đón khách.  

Lặp la 1. tang tảng sáng. Rung 

~: trời mờ sáng. 2. nhập 

L 
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nhoạng. Đăm ~: trời nhập 

nhoạng tối. 

Lặp li  1. thảm thiết. Hảy ~: 

khóc thảm thiết. 2. da diết. Slim 

sliết ~: lòng yêu tha thiết. 

Lắt1   1. dày đặc. Moóc ~: 

sương mù dày đặc. 2. mau.  

Phôn ~: mưa mau. 

Lắt2    inh tai. Xu ~: inh tai. 

Lắt lét  thất thường. Đếch 

phuối ~: trẻ nói thất thường. 

Lắt lí1   1. mịt mù, dày đặc. 

Khau khuổi phôn moóc lồng ~: 

núi rừng mưa, sương buông 

dày đặc. 2. tầm tã. Phôn ~: mưa 

tầm tã. 

Lắt lí2   ra rả. Mèng lìn roọng ~: 

ve sầu kêu ra rả. 

Lậc  1. sâu. vằng ~: vực sâu.  

phuối ~: nói có ẩn ý. 2. dày. nà 

tảy ~: ruộng có lớp màu dày.   

3. khuya. Cừn ~: đêm khuya. 

Lậc khuỷu  sâu hoắm. Xum ~: 

hố sâu hoắm. Loong  ~: khe sâu 

thăm thẳm. 

Lậc cụm  sâu hủm. Tha ~: mắt 

sâu hủm. 

Lẩm  ủ, rấm.  ~ khẩu nua: ủ lại 

nồi xôi. 

Lân  la  1. râm ran. Mèng nhoi 

roọng ~: ve kêu râm ran. Slao 

quai xày báo nọi ~: trai xinh 

cùng gái đẹp râm ran.      2. rộn 

ràng, tưng bừng. || rân ra.  

Lần1   x. lền. 

Lần2   hơ.  ~ fầy: hơ lửa.  

Lân1   kể.  ~ tuyện: kể truyện.  

~ hẩư chăc: kể cho biết. 

Lân2   hàng. Chin ~ pát: ăn 

hàng bát. Pây ~ bươn: đi hàng 

tháng. 

Lấn   1. rụng. Bâư mạy  ~: lá 

cây rụng. 2. rơi. Nặm tha ~: 

nước mắt rơi. 

Lận lạn  cố sức.  ~ hết: cố sức 

làm. 

Lầng   1. đều. Cải ~ căn: lớn 

đều nhau. Hua hang ~ căn: đầu 

đuôi đều nhau. 2. luôn. Te mà 
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~: nó về luôn. Tón chin mì pja 

~: bữa ăn có cá luôn. 3. thường 

xuyên, điều hòa. Phôn đét ~: 

mưa nắng điều hòa. 

Lầng lầng  luôn luôn. 

Lằng mjạp đều đặn, như nhau. 

Hua hang ~: đầu đuôi như 

nhau. 

Lầng mjủi  to đều, thô. Nịu mừ 

~: ngón tay thô đều. 

Lập 1. kịp. Pây ~: đi kịp.        ~ 

mùa: kịp mùa. 2. thắng, bằng. 

Hết bấu ~ cần: làm không bằng 

người ta. 

Lập lệch vội vàng, ù té.      ~ 

pây đuổi hâu: ù té đi theo 

người ta. 

Lập slì  kịp thời. Mà ~: đến kịp 

thời.  

Lật  sa xuống, trễ xuống.  Pú 

ké bẻo toọng ~: ông già bụng 

trễ xuống.  

lau  cái đòn bẩy.  Au ~ ngạo 

cuôn may: dùng đòn bẩy để bẩy 

cây gỗ. Cái mạy ~: cây đòn bẩy. 

Lẩu 1. rượu. Tổm ~: nấu rượu. 

Chin ~: uống rượu. ~ mầu: say 

rượu. 2. cưới. Xỉnh ~: mời 

cưới. 

Lẩu sliêu  rượu cất. 

Lẩu van  rượu nếp.  

Lẩu vạng nước cốt rượu, rượu 

vạng. 

Lầu1 cây bông lau. Pá ~: khóm 

lau.   

Lầu2   muôm muỗm to.  

Lậu1 chuồng gà, vịt. Cáy khảu 

~: gà vào chuồng (sắp tối). 

Lậu2   quây lại. au mản slan ~ 

ti áp: dùng mành quây chỗ tắm. 

Lấư 1. mê, mê sảng. Nòn ~:  

ngủ mê sảng. 2. nhầm, lẫn. 

Phuối ~: nói nhầm. án ~: đếm 

lẫn. 3. quên. ~ bấu đảy au: 

quên không lấy. 

Lấư xu đãng trí. ~ mí đảy nhìn: 

đãng trí không nghe thấy. 

Lầy1  1. kim nọc.  ~ tó: kim 

nọc ong.  2. mũi.  ~ thây: mũi 

cày.  ~ khêm: mũi kim. 3. lưỡi.  

~ pjạ: lưỡi dao. 

L 
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Lầy2 luồng, dòng. ~ nặm: dòng 

nước chẩy.  

Lầy3   nước  cơm.  Rìn nặm ~: 

chắt nước cơm. 

Lầy cà  giọt gianh. Phôn dết ~: 

mưa rơi chảy giọt gianh 

Lầy lựt  sền sệt. Nặm chảo ~: 

nước cơm sền sệt. 

Le1    là. Khỏi ~ cần hết nà: tôi 

là nông dân. Nẩy ~ nghé mác 

pục: đây là quả bưởi. 

Le2 thì. Hạy phôn ~ noòng: nếu 

mưa thì lũ lụt. ái pây ~ pây: 

muốn đi thì đi. 

Le dá  thì thôi. Bấu chin ~: 

không ăn thì thôi. 

Lè  1. nhìn.  ~ hăn: nhìn thấy. * 

Bấu ~ lăm ham ngù, bấu ~ pu 

ham niếng: không nhìn diều tha 

rắn, không nhìn cua cắp niềng 

niễng (tập trung làm việc)       

2. liếc. ~ cần bưởng xảng: liếc 

người  bên cạnh 

lẻ  cái rế nồi. 

lé 1. lẻ. Chèn ~: tiền lẻ.         2. 

cách biệt. Rườn dú ~: nhà ở 

cách biệt.  3. riêng lẻ.  Nhằng 

dú ~: còn ở riêng lẻ.  

lé thé  lẻ tẻ, tản mạn. ~ ti co: lẻ 

tẻ mỗi nơi một cây. 

Lẹ  lễ. Pây hết ~: đi làm lễ. Tặt 

~: đặt lễ (đính hôn). 

Lèng  1. cơm nắm.  Tải khẩu ~: 

mang theo cơm nắm.  2. bữa ăn 

phụ. Chin ~: ăn bữa phụ. 

Leng  rông. Pjói ~: thả rông. 

Mu pjói ~: lợn thả rông. 

Léng 1. tránh, lảng tránh. Vài ~ 

xá: con trâu lảng tránh đàn. 2. 

riêng. dú ~: ở chỗ riêng. 

Léng2   thỉnh thoảng. ~ cần mì 

chèn: thỉnh thoảng có người có 

tiền. 

Léng bát  có khi.  ~ te  mà: có 

khi nó đến. 

Léng lé  riêng lẻ. Rườn dú ~: 

nhà ở riêng lẻ. 

Léng pày  đôi khi. ~ te mà 

liêu: đôi khi nó đến chơi 

Léng téng  lác đác, lẻ tẻ.   ~ 

chắng mì cần khéc: lác đác mới 

có một người khách. 
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Lẹng  hạn, hạn hán. Fạ ~: trời 

hạn hán. Nà ~: ruộng hạn. 

Lèo  phải, nên. ái chin mác ~ 

năm mạy: muốn ăn quả phải 

trồng cây. ~ hết chắng đảy 

chin: phải làm mới có ăn. 

Lẻo  dẻo. Phjoóc ~: lạt dẻo. 

Mừ ~ : tay dẻo.  

Lẻo lít  dẻo dai. Cần ~: người 

dẻo dai. 

Léo  thiếu niên. Báo ~: nam 

thiếu niên. 

Lẹo1  một loại bẫy bắt gà rừng, 

chim rừng. Hảng ~ cáy đông: 

đánh bẫy gà rừng.  

Lẹo2  hết. Thâng nẩy le ~: đến 

đây là hết. Xỉnh lẩu ~ lai chèn: 

tổ chức cưới hết nhiều tiền.  

Hết ~ slam vằn chắng xong: 

làm hết ba ngày mới xong. 

Lẹo3   tất cả. Khỏi chin ~: tôi ăn 

tất cả.  

Lẹo slâư  1. hết sạch.  Te au ~: 

nó lấy hết sạch. 2. giống hệt. 

Tua lục nhình tồng me  ~: đứa 

con gái giống hệt mẹ. 

Lẹp1   x. phjắc lẹp. 

Lẹp2  lém. Pác ~: đứa (mồm 

miệng) lém, lém lỉnh. 

Lếch sắt. Bó ~: mỏ sắt. ~ 

niểng: sắt gỉ. 

Lếch khang sắt gang. Kheng 

bặng  ~: cứng  như gang thép.  

Lểm1   nhúm.  ~ khẩu: nhúm 

bông lúa.  ~ phải: thỏi bông. 

Lểm2   nhặt, mót.  ~ khẩu lám: 

mót lúa rơi vãi. 

Lền  dây.  ~ sáng: dây đánh 

quay. Phẳn ~: se dây. Khên ~: 

chăng dây. 

Lệp1   1. móng.  ~ mừ: móng 

tay. 2. vuốt.  ~ slưa: vuốt hổ.  

Lệp2    gọng.  ~ chăm: gọng vó.  

Lết  1. róc.  ~ cáng phấy: róc 

cành tre. 2. quất.  ~ khảu keng 

pây: quất vào cẳng. 

Lệt  giáng.  ~ lồng đin: giáng 

xuống đất. 

Lì1   cây, quả lê.   

L 
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Lì2   1. cân tiểu li.  2. li. Sloong 

~ kim: hai li vàng. 

Lì3   liếm. Mèo ~ pát: mèo liếm 

bát. * Pác xì lịn ~: miệng chê 

nhưng lưỡi lại liếm. 

Li1  cái đăng đánh  bắt cá. 

Li2 1. lãi, lợi. Khai đảy ~: bán 

được lãi. Chin ~: ăn lãi. 2. hơn. 

Bấu đảy ~ slắc ỉ: không được 

hơn tí nào. * Hết pi ~ ăn hua: 

làm anh thì được hơn cái đầu. 

Li3  trái vụ. Mảy ~: măng mọc 

trái vụ.  

Lì xì  tiền mừng tuổi. 

Lị1  vỏ bọc.  ~ phà: vỏ chăn.     

~ slửa mèn: vỏ áo bông. 

Lị2   lí lẽ. Chin phuối mì ~: ăn 

nói có lí lẽ. Hết nèm ~: làm 

theo lí.  

Lị3  bức rào. Lọm ~ sluôn: rào 

vườn. * Bẻ cà ~: dê vướng bờ 

rào.  

Lìa  1. rời. Bâư mạy ~ cáng: lá 

cây rời khỏi cành. Me bấu ~ 

lục: mẹ không lìa con. 2.  cai. 

Lục ~ nồm: con cai sữa. 

Lích  lóc.  ~ nựa oóc: lóc thịt 

ra.  

Lích loác  lia lịa. Pết cáy thai 

la ~: vịt gà chết toi lia lịa. 

Lích loóc  xoi mói. Mác tha ~ 

mọi ti:  mắt soi mói khắp mọi 

nơi. 

Lịch1  cây hạt dẻ. Mác ~: hạt 

dẻ. Khẩu mẩu ngào mác ~: 

cốm trộn hạt dẻ. 

Lịch2   lịch. Ngòi ~: xem lịch.  

Lịch lịch  1. liên tục, liên miên. 

Te mà ~: nó đến liên tục. 2. 

nườm nượp. Khéc pây teo ~: 

khách đi lại nườm nượp. 

Liềm1  cái liềm.  

Liềm2   1. cạnh.  ~ cồm: cạnh 

sắc.  2. khía.  ~ cảo: khía cạnh 

máy cán, bánh răng. 3. đúng ý. 

Phuối chúng ~: nói đúng ý.  

Liền  đã.  Ngám roọng ~ pây: 

vừa gọi đã đi.   

Liền xiền  liên miên.  Fạ đét ~ 

kỉ vằn: trời nắng liên miên mấy 

ngày. 
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Liển  1. dối, lừa dối. Phuối ~: 

nói dối. Hết ~: làm dối.  2. trốn 

tránh. ~ pây ti đai: trốn tránh đi 

chỗ khác. 3. lừa gạt.  ~ au 

chèn: lừa lấy tiền. 

Liên1   cây xoan. 

Liên2 quanh quẩn. Cáy ~ xảng 

chộc khẩu: gà quanh quẩn bên 

cối gạo. 

Liên lo  lởn vởn.  Hăn te ~ hua 

bản: thấy nó lởn vởn đầu bản. 

Liềng  x. pja liềng. 

Liệng 1. nuôi. ~ cáy: nuôi gà. 

Lục ~: con nuôi. 2. chăn.  ~ vài: 

chăn trâu. 

Liệng cò  nuôi thân. 

Liệng pác  nuôi miệng. 

Liệp1   rau diếp.  

Liệp2 1. ven. ~ khuổi: ven suối.  

~ ta: ven sông. 2. men.   ~ tàng 

pây: men theo đường đi.  3. 

chân. ~ pha rườn: chân vách. 

Liêu loãng, lỏng. Chảo ~: cháo 

loãng. Bưa  quẩy ~: bột quấy 

lỏng. 

Liêu pủn canh bún, riêu bún.  

Liều1  chịu đựng. ~ khỏ: chịu 

đựng được vất vả. 

Liều2 có tiếng. ~ tiếng tài tảm: 

nổi tiếng dũng cảm. Tua tỉ hâu 

~ tiểng: con kia người ta đồn 

đại thành tiếng.  

Liêu 1. chơi.  ~ bản: chơi bản 

mường. Pây ~: đi chơi. 2. đi 

dạo. ~ tàng: đi dạo trên đường. 

3. thăm. Mà ~ rườn: về thăm 

nhà.   

Liêu loa  rong chơi. 

lin  tiện bằng.  ~ nghé lót: tiện 

bằng cái ống suốt. 

Lin lin  1. biền biệt.  Pây ~: đi 

biền biệt. 2. mênh mông. 

Quảng ~: rộng mênh mông 

Lìn  máng nước. Nặm ~: nước 

máng.  Cái ~: bắc máng.  

Lin  con tê tê. Kết ~: vẩy tê tê. 

Lỉn  chơi.  ~ đuổi căn: chơi với 

nhau. Hết ~: vui chơi.  

Lịn lưỡi. ~ mu: lưỡi lợn. * Pác 

tển ~ tắm: nói năng vụng về.  

L 
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Lịn cáy 1. lưỡi gà. 2. cò súng. 

Lịn đăm  bệnh lưỡi đen (biến 

chứng của bệnh đậu lào).  

Lịn khao  bệnh lưỡi trắng.  

Lình1 con khỉ. Slon ~ pin mác: 

dạy khỉ trèo cây. 

Lình2  linh. Pác ~ ết: một trăm 

linh một. 

Lình3   1. thiêng. Pụt ~:  Bụt 

thiêng. 2. hiệu nghiệm.  Ké tỉ 

phuối ~ lai: ông ấy nói hiệu 

nghiệm lắm.  

Lình cuôn  khỉ độc.  

Lình ính  hiệu nghiệm.  Da 

nẩy ~ lai: thuốc này có hiệu 

nghiệm lắm. 

Lỉnh   lính. Pây ~: đi lính.  

Lính  cái dốc. Lồng ~: xuống 

dốc. Tàng mì lai ~: đường có 

nhiều dốc. 

Lính khuỷu  1. dốc đứng. 

Tàng ~: đường dốc đứng.        

2.  lưỡi cày.  Nả ~: mặt gãy 

lưỡi cày.  

Lính quýt  dốc đứng.  

Lịnh  1. vay. ~ chèn: vay tiền. 

2. nhận.  ~ au cúa cái: nhận lấy 

đồ đạc. 

Lịp  1.  lép.  Khẩu ~ : thóc lép. 

Tây ~: túi lép. 2. đói. Môc  ~: 

bụng đói. 

Lịp kẹp  lép kẹp. 

Lịp nháp  lép xẹp. 

Lít  thoắt.  ~ pây, ~ teo: thoát 

đi thoắt về. 

Lít lít 1. tít mù. Pắn ~: quay tít 

mù. 2. vùn vụt. Bên ~: bay vùn 

vụt. 

Lít lìu  biền biệt. Te pây ~: nó 

đi biền biệt. 

lịt dỡ.  ~ rườn: dỡ nhà.  ~ bâư 

slửa slan teo: dỡ cái áo ra đan 

lại. 

lỉu  1. sực, chợt.  ~ chứ: chợt 

nhớ.  ~ lừm: chợt quên. 2. 

bỗng.  ~ chếp: bỗng đau. 

Lỉu lỉu  1. thăm thẳm. Vằng lậc 

~: vực sâu thăm thẳm.       2. 

vun vút. Xe pây ~: xe đi vun 
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vút. 3. quằn quại. Toọng chếp 

~: đau bụng quằn quại. 

Lỉu tỉu  bất thình lình. ~ te pây 

cón: bất thình lình nó đi trước 

rồi. 

Líu  nheo, nhằm.  ~ tha ngòi: 

nheo mắt nhìn. 

Lo  lo.  ~ hết chin: lo làm ăn.  

Lo hí  lo lắng.  ~ lục bấu táy 

cần: lo lắng con lớn lên không 

bằng người ta. 

Lo toan  lo lắng, tính toán. 

Lò   à. Pây dá ~ : đi rồi à. Pện 

~: thế à. 

Lò hương  lư hương. 

Lo1   cái lò.  ~ mu: lò nấu cám 

lợn.  

Lo2 đường. Chắc ~ chắc sloóc: 

biết đường biết lối. 

Ló1 1. rót, đổ.  ~ bằng nặm: đổ 

ống nước.  ~ lẩu  khảu chai: rót 

rượu vào chai. 2. đúc. ~ pác 

khang: đúc lưỡi cày. || thảo. 

Ló2   thoắt.  ~ pây ~ mà: thoắt 

đến thoắt đi. 

Ló3   1. thôi, đấy. Thai ~: chết 

thôi. Đảy ~: được đấy. 2. đi. 

Pây ~: đi đi. 

Ló lé  lui tới.  ~ dú xảng: lui tới 

bên nhau.  

Ló ló  thoăn thoắt. Đếch len ~: 

trẻ chạy thoăn thoắt. 

Lọ1  bình.  ~ phon: bình vôi.   ~ 

pì: lọ mỡ. 

Lọ2   lối đi.  ~ vài: lối trâu đi.  

Lọ3   huống chi. Noọng hết tố 

đảy, ~ chài: em làm còn được 

huống chi anh. 

Lọ cạ huống chi, nữa là.  Pây 

đai nhằng đửa ~ thư háp: đi 

người không còn mệt huống 

chi mang gánh. 

Lọ lăng  hay sao. Nắm chư te 

~: không phải nó hay sao. 

Lòa1 cái cào. Nghe ~ khẩu: cái 

cào thóc. 

Lòa2  mờ, lóa. Tha ~: mắt mờ. 

lọa  1. sờ.  ~ xa nghé pao fầy: 

sờ tìm hộp diêm. 2. vơ. ~ au kỉ 

nham: vơ lấy mấy nắm. 

L 
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Loác1 bãi, khoảnh. Kỉ ~ nà: 

mấy khoảnh ruộng. 

Loác2 chợt.  ~ hăn: chợt thấy.  

~ lừm: chợt quên. 

Loạc  cái giá treo dao. 

Loài loài lù lù, nhông nhông. 

Vài ké ~ khảu tổng nhù: trâu 

già nhông nhông vào đống 

rơm. 

Loai  x. cò loai. 

Loải xước, sứt. Lộm hua kháu 

~: ngã sứt đầu gối.  

Loải loác  sứt sát. Nả ~: mặt 

sứt sát. 2. nát bét. 

Loái bới tung. Cáy ~ tổng nhù: 

gà bới tung đống rơm. 

Loàm  liếm. Fầy ~: lửa liếm 

loang. Fầy ~ pá ỏi: lửa cháy lan 

khóm mía. 

Loam loam 1. ngồm ngoàm. 

Pác chin ỏi ~: miệng nhai mía 

ngồm ngoàm. 2. lổm ngổm. 

Chàn ~: bò lổm ngổm. 

Loạn loạc lộn xộn; loạn luân. 

loao  đảo qua. ~ phjắc: đảo qua 

thức ăn. 

Loạp  qua quít. 

Loát  bỗng chốc. 

Loát loát vun vút. Pja pung ~: 

cá lao vun vút. 

Loạt1 bôi, tưới. ~ nặm hẩư lằm: 

tưới nước cho ướt. ~ pì: bôi 

mỡ. 

Loạt2   bừa lại.  ~ nà: bừa lại để 

cấy. 

Loảm loảm   trệu trạo. Pác bải 

~: mồm nhai trệu trạo. 

Loắng nhầm lẫn. Ngòi ~: nhìn 

nhầm. án ~: đếm nhầm. 

Loặp  vuốt, nắn. ~ hẩư năn: 

nắn cho thẳng. ~ cằn hẩư 

phjêng: vuốt bờ cho bằng. 

Loóc choóc tinh ranh, khôn lỏi. 

Hò nẩy ~: thằng này tinh ranh 

lắm. 

Loọc  lột, tước. Ngù ~ chạp: 

rắn lột xác.  ~ năng mằn bủng: 

tuột vỏ khoai lang. 
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Lọe  vơ, vét.  ~ au kỉ xu chang 

tây: vét lấy mấy xu trong túi.    

|| rọe. 

Loẹt  1. bôi.  ~ nặm da: bôi 

thuốc. 2. dội nước. Xẻo phjắc 

lèo ~ nặm: xào rau phải dội 

thêm tí nước. 

Loi  lõi. ~ mạy mị: lõi cây mít.  

Lòi  x. vải2. 

Loi thỉnh thoảng, lẻ tẻ. ~ cần: 

thỉnh thoảng có một người.      

~ phiên: thỉnh thoảng có một 

phiên.  ~ rườn liệng lai mu: lẻ 

tẻ có nhà nuôi nhiều lợn. ~ pày: 

có khi.  

Lom  lỏng. Hài ~: giày lỏng. 

Teng ~: đinh lỏng.  

Lom loát  lỏng lẻo. Phjoóc lam 

~: cái lạt buộc lỏng lẻo. 

Lòm lì  quặt quẹo. Tua đếch ~: 

đứa trẻ quặt quẹo. 

Lỏm  xổi, muối xổi. Phjắc hết 

~: rau muối xổi. 

Lom lom hau háu, chằm chằm. 

Té ~: chực háu háu.  

Lọm  rào.  ~ sluôn: rào vườn.   

~ khít: rào kín.  ~ vài: rào cho 

trâu khỏi phá. 

Lon  thon. Mu hua ~: lợn thon 

đầu. 

Lon lít  thon nhọn. 

Lòn  gặm, đốn. ~ fừn: đốn củi. 

Nu ~ nhù: chuột gặm rơm. 

Lón tuột, rụng. Khẻo ~: răng 

rụng. ~ cản qua: rụng cuống 

dưa. 

Loòng dàm. ~ mạ: dàm ngựa. * 

Nả rì bặng ~ mạ: mặt dài như 

dàm ngựa. 

Loong1   lỗ hổng sàn nhà. Tốc 

lù ~: rơi xuống lỗ hổng sàn 

nhà. Phjổ ~: bước hụt xuống lỗ 

hổng sàn nhà. 

Loong2  suối, khe núi. ~ nặm: 

suối nước. Khảu ~  au mạy lọm 

sluôn: vào khe núi lấy cây rào 

vườn. 

Loong3   1. trêu, đùa.  ~ đếch: 

trêu trẻ con. 2. ghẹo. ~ lục slao: 

ghẹo con gái. 

L 
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Loong leng  trêu chọc.  Kỉ tua 

~ căn: mấy đứa trêu chọc nhau. 

Loỏng1   cây chò. 

Loỏng2   cái thuyền đập lúa. 

Loóng léng lẩn tránh. Hết fiểc 

nhằng pây ~: làm việc còn đi 

lẩn tránh 

Lót1  cây, quả nhót.  

Lót2  ống suốt, cuộn. Pắn ~: 

quay chỉ vào ống suốt. ~ mây: 

cuộn chỉ. 

Lọt1 1. sổng. Cáy ~ doòng: gà 

sổng ra khỏi lồng. 2. thoát. Ni 

bấu ~: chạy không thoát. 3. tới. 

Mà ~: về tới. 

Lọt2 1. vét. ~ mỏ: vét nồi.      ~ 

thôm: vét ao. 2. bòn. ~ au cúa: 

bòn lấy của. 3. ăn hết. mu chin 

~ làng: lợn ăn hết cám. 

Lọt bôm  ăn vét.  

Lổ  cái rổ. ~ phjắc bủng: rổ rau 

muống. 

Lố  1. nào. pây ~: đi nào.       2. 

đấy. Te pây dá ~: nó đi rồi đấy. 

3. đi. chin ~: ăn đi. 

Lố vớ  1. đi thôi. Pây ~: đi đi 

thôi.  2. nhé. Khỏi mừa ~: tôi 

về nhé.  

Lốc1 cái guồng. ~ nặm: cái 

guồng nước. ~ pắn phải: guồng 

quay sợi. 

Lốc2 nhổ. ~ cái teng: nhổ chiếc 

đinh.  ~ nhả: nhổ cỏ.   

Lốc loái  nhổ nham nhở.  

Lồi một mực. Phuối ~: nói một 

mực, nói ngang. 

Lổi lích 1. rối rít. ~ pây háng: 

rối rít đi chợ. 2. bận bịu.  ~ mùa 

slau tan: bận bịu mùa thu 

hoạch. 

Lội  lỗi, tội lỗi. Xo ~: xin lỗi. 

Bấu chướng đảy nà le mì ~ xáu 

chỏ chông: không giữ được 

ruộng thì có lỗi với tổ tiên. 

Lồm gió.  ~ đảng: gió rét. Tầư 

~: trúng gió. 

Lồm cảI  gió to, bão.  

Lồm lộp rầm rập. 

Lồm pao  gió tạt, gió cuốn. 

Lồm pặt  gió thốc. 
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Lốm1 thụt, sụt. Đin ~: đất sụt. 

Nà ~ pùng: ruộng bùn thụt. 

Lốm2 1. lõm. Búng ~: chỗ lõm.  

2. hụt, thiếu. ~ pổn: hụt vốn. 

Lộm 1. ngã. Chạt kha ~: trượt 

chân ngã. 2. đổ. Khẩu ~: lúa 

đổ.  

Lộm lằn  1. ngã dúi dụi.     2. 

vật vã. Hảy ~: khóc vật vã.  

Lộm loạt  đổ hàng loạt. 

Lộm mạ ngã gục, ngã khuỵu, 

kiệt sức. 

Lộn  1. lẫn.  Ngà thúa ~ căn: 

vừng đỗ lẫn nhau. 2. độn. Khẩu 

~ mằn: cơm độn khoai. 

Lộn lạo lẫn lộn, lộn xộn. Nua 

chăm ~: nếp tẻ lẫn lộn.  

Lông  1. nhầm. Phuối ~: nói 

nhầm. 2. lẫn. án ~: đếm lẫn. 

Nung slửa ~ pjẻ: mặc áo lẫn 

mặt trái. 3. lạc. ~ tàng: lạc đường. 

Lông loe  nhầm lẫn. Phuối ~: 

nói nhần lẫn. 

Lồng 1. xuống.  ~ bản tẩư:  

xuống bản dưới.  ~ lính: xuống 

dốc. Dảu mỏ ~: bắc nồi xuống. 

2. gieo giống.  ~ chả: gieo mạ.  

~ fe: gieo giống. 3. ra sức, ra 

tay. ~ lèng: ra sức. ~ mừ: ra 

tay. 

Lồng choòng ngã ngũ. Au hẩư 

~: bàn cho ngã ngũ. 

Lồng lang  nghi thức xuất 

hành (con gái ra cửa ngày cưới,  

để đi về nhà chồng). Ngòi giờ 

~: xem giờ ra cửa. 

Lồng lát đưa linh cữu ra cửa. 

Lồng lền  nẩy đường mực. 

Lồng luộng ưng thuận. Po me 

đạ ~: bố mẹ đã ưng thuận. 

Lồng mạ  xuống tấn.  

Lồng mừ 1. ra tay. ~ hết chắng 

đảy: ra tay làm mới được. 2. 

bắt đầu.  ~ hết lô vớ: bắt đầu 

làm thôi. 

Lồng lèng  ra sức, nỗ lực.  ~ 

hết công: ra sức làm việc. 

Lồng slim tận tâm, hết lòng. ~ 

slon: ra sức học tập.     ~ đuổi 

pi noọng: hết lòng vì bà con.

L 
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Lồng tông ngày hội xuống 

đồng (mở đầu năm mới của các 

bản người Tày). 

Lống loáng  1. lủng lẳng. Phặc 

khoen ~: bí treo lủng lẳng.  2. 

lang thang. Te pây liểu ~: nó đi 

chơi lang thang. 

Lống lống  lông lốc.  Lằn ~: 

lăn lông lốc. 

Lộng  thủng. Pha lị ~: bức rào 

bị thủng. Nghé áng ~: cái chậu 

thủng. 

Lơ  phấn.  ~ viểt thư: phấn viết 

chữ.  

Lớ  thôi. Hết ~: làm thôi. 

Lớ  lở. Đin ~: đất lở. Phja ~: 

núi lở.  

Lớ lác sụt lở. Tàng ~: đường 

sụt lở.  

Lờm  phiền, phiền hà. đếch hết 

~ cần ké: trẻ con làm phiền 

người lớn. 

Lớp  lớp. ~ slíp nhi:  lớp mười 

hai. 

Lu vẩy  đi thôi. Pây ~: đi đi 

thôi. Chin ~: ăn đi thôi. 

Lù lòa  bừa phứa. Cảng ~: nói 

bừa phứa. 

Lù loài  lật đật, vội vàng. Xằng 

slam tọ au ~: chưa hỏi han mà 

đã lấy vội vàng. 

Lu   xua, lùa.  ~ pja lồng dầy: 

lùa cá xuống đó.  

Lủ 1. cùn. Pjạ ~: dao cùn.      

2. kém. Tin mừ ~: chân tay 

kém, không khéo. 

Lủ lút  cùn lì. Pjạ ~: con dao 

cùn lì. 

Lú lí  võ vẽ.  ~ slon hết: võ vẽ 

tập làm. 

Lú lú  lù đù. Nu chòn ~: chuột 

chui lù đù. 

Lú vè  đi nào. Chin ~: ăn đi 

nào. Hết ~: làm đi nào. 

Lụ lọa 1. quờ quạng, sờ soạng. 

~ xa phặt fầy: sờ soạng tìm cái 

bật lửa. 2. vơ  quàng.     ~ au 

lẹo: vơ quàng lấy hết.      3. vội 

vàng. * Hết xạ chắng ~ slon 

slư: làm ông xã mới vội vàng 

đi học.  
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Lua 1. củi (bằng tre, nứa).     2. 

đuốc. Tuẩy ~: soi đuốc. 

Lùa dâu. Lặp ~: đón dâu. Hết 

~: làm dâu. Da ~: mẹ chồng 

nàng dâu. 

Lua  cái máng bằng gỗ.  ~ bốt 

chàm: máng ngâm chàm. 

lủa  cái mai.  Mac ~ tào đin: 

cái mai đào đất. 

Lụa 1. lụa. Slửa ~: áo lụa.     2. 

lớp lụa trong ống tre nứa.     ~ 

khẩu lam: lụa cơm lam. 

Luây  1. chảy. Nặm ~: nước 

chảy.  2. trôi. ~ noòng: nước lũ 

cuốn trôi. 

Luây loác  nhễ nhại. Hứa ~: 

mồ hôi nhễ nhại. 

Luầy  nhớt. Giang cuổi ~: 

nhưạ chuối nhớt. 

Luầy lạt  nhớp nhúa. Pja lất ~: 

con trạch trấu nhớp nhúa, trơn. 

Luầy lựt  nhớp nháp.  

Luây 1. dạo. Pây  ~ cằn tàng: 

dạo trên đường. 2. chơi. ~ vạ 

pằng dạu: chơi với bạn bè. 

Lúc loác  cẩu thả. Tua cần ~: 

con người cẩu thả. 

Lục1 con. Sloong cần ~: hai 

người con. Vài tốc ~: trâu đẻ 

con. 2. thai. Pà ~: mang thai. 

Thoóc ~: phá thai. 

Lục2 con, mống, thằng, đứa.   ~ 

phải: con sợi. ~ đếch: thằng, 

đứa trẻ con.  

Lục báo  con trai, nam thanh 

niên.  

Lục chậư  người phục vụ. hết 

~ đảm lẩu: làm người phục vụ 

trong đám cưới. 

Lục cốc  con cả.  

Lục đếch  trẻ con, trẻ em. 

Lục lả  con út. 

Lục lạc  con cái. 

Lục lan  con cháu. 

Lục liệng  con nuôi. 

Lục lùm  quả thận loài cầm 

thú. 

Lục nu  hạch. Lặc lẹ tứn ~: 

nách nổi hạch. 

L 
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Lục pjạ  con mồ côi, cô nhi. 

Lục pụt  con ngươi. 

Lục slao  con gái, nữ thanh 

niên. 

Lục slớ  người học nghề mê tín 

với thầy mo.  

Lục tẩu  x. lục lạc. 

Lục xo  con nuôi (ở hẳn với bố 

mẹ nuôi như con đẻ). 

Luê  con cúi bằng vải bông; vê 

bông thành thỏi để kéo sợi. 

Lum  chuôm, hủm nước. Puồi 

~ nặm: lấp hủm nước. 

Lum  sờ, mó.  ~ hua đếch: sờ 

đầu trẻ.  ~ tây: sờ túi. 

Lum đăm  trong tối, bóng tối. 

Pây ~: đi trong bóng tối.  Dú ~: 

ở trong bóng tối. 

Lum lọa  sờ soạng, sờ mó. 

Lum loam  sờ sịt. 

Lum loem  1. sờ sẫm. Hò đếch 

~ nghé sáng: thằng bé sờ sẫm 

cái con quay. 2. táy máy. Lục 

đếch bấu đảy ~ pjạ cồm: trẻ 

con không được táy máy dao 

sắc. 

Lủm loảm  trệu trạo. Pú ké kẹo 

khẩu kheng ~: ông già nhai 

cơm trệu trạo.  

lun  lộc. Mạy tứn ~: cây ra lộc. 

Lún lún  nguây nguẩy. Pây ~: 

đi nguây nguẩy. 

Lùng1   cây đa. Co ~ hua bản: 

cây đa đầu bản. 

Lùng2   1. bác.  po ~: ông bác. 

2. anh.  ~ áo: anh em. * Sláy 

sláy po ~ slung slung po áo:  

bé bé nhưng là anh, cao cao 

nhưng là em. 

Lùng áo  anh em trai, chú bác. 

Lung thung lũng. Kẻ nà chang 

~: khai phá ruộng ở thung lũng. 

Lung lầu 1. thung lũng.     2. 

hẻo lánh rậm rạp. ~ khau khuổi: 

núi rừng hẻo lánh. 

Lung loang  1. lủng lẳng. Kho 

hỏi ~ rọi nựa: móc treo 
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lủng lẳng xâu thịt. 2. lởn vởn.  

~ dú noọc: lởn vởn ở ngoài. 

Luộc 1. khe núi heo hút.      2. 

thung lũng hẹp có ruộng. 

Luồi 1. triền. ~ ta: triền sông. 

2. rẻo.  ~ thoi xảng đông: rẻo 

bãi ven rừng. 

Luối   nghiêng, rủ. ~ hang: 

nghiêng đuôi, đuối. 

Luồm  1. vùi.  ~ đin sle: vùi 

đất để đấy. 2. vun. ~ bắp: vun 

gốc ngô. 

Luôm1   con muôm muỗm. 

Luôm2   chung nhau. Sloong pi 

noọng ~ khân căn: hai chị em 

dùng chung một chiếc khăn.    

~ thú pát: ăn chung bát đũa. 

Luôm cỏm muôm muỗm cộc 

cánh. 

Luôm lầu  muôm muỗm to.  

Luôn1  1. loạn li.  Nặm ti  ~: 

đất nước loạn li. 2. loạn luân.  

Chin dú ~: ăn ở loạn luân.  

Luôn2   làm bậy, không suy 

tính.  ~ hết: làm bừa, làm liều. 

Luôn3   ung. Xáy ~: trứng ung. 

Luông to, lớn. Tàng ~: đường 

lớn.  Nà ~ : đám ruộng to, rộng. 

* Đông ~ ngan rạ: rừng sâu núi 

thẳm. 

Luông quảng  rộng lớn. Ti 

phuông ~: vùng quê rộng lớn. 

Luồng1   con rồng.  ~ bên: rồng 

bay. * Lai ~ nỉnh nặm: lắm 

rồng thì tị nhau làm mưa.  

Luồng2   bông.  ~ khẩu: bông 

lúa.  

Luồng3   1. lối. Pạc pây pền ~: 

vạch đi thành lối. 2. dòng chảy. 

Nặm luây pền ~: nước chảy 

thành dòng. 3. có mạch lạc. 

Phuối pền ~: nói có mạch lạc. 

Luồng lội  thể thống. Chin dú 

bấu pền ~: ăn ở không ra thể 

thống gì. 

Luồng va  cầu vồng.  

Luống  rãnh. Nặm luây pền ~: 

nước chảy thành rãnh. 

Luộng   luống.  ~ mằn bủng: 

luống khoai lang. Khửn ~: đánh 

luống.

L 

 



Luộng 

 176 

Luốt  1. tụt, tuột.  ~ lồng lù: tụt 

xuống hố. 2. sổng. Vài ~ oóc 

lang: trâu sổng ra khỏi chuồng. 

3. bị sẩy. Vài ~ lục: trâu bị sẩy 

thai. 4. vãi.  ~ nẻo: vãi đái. 

Luốt loát rơi tuột. Béc fừn ~: 

bó củi rơi tuột, bó củi xộc xệch. 

Luôt loét xổ tung, buột tung. 

Hua phjôm ~: đầu tóc xổ tung. 

Luốt phjạt  tuột phựt. Tua cáy 

~: con gà vụt sổng. 

Lúp1  che khuất. Mu ~ lồng 

tha: mũ che khuất mắt. 

Lúp2   1. húp. Tha ~: mắt húp. 

2. cụp. Vài coóc ~: trâu sừng 

cụp. 

Lụp 1. vuốt,  vuốt ve.  ~ nhuốt: 

vuốt râu. * ~ hang cáy ton: 

vuốt đuôi gà sống thiến (cổ vũ, 

động viên). 2. lau. ~ đang: lau 

người. 

Lụp lau 1. vuốt ve. ~ tua mèo: 

vuốt ve con mèo. 2. vơ vét. ~ 

au cúa: dỗ dành lấy của cải. 3. 

khua khoắng. ~ au cúa me oóc: 

khua khoắng lấy của mẹ. 

Lụp loạp  1. qua loa. Hết ~: 

làm qua loa, làm ẩu. 2. dối. Kẹo 

~: nhai dối. 

Lụp loẹp  dụ dỗ, mơn trớn.  ~ 

xáu pi nhình  au chèn: dụ dỗ 

chị gái lấy tiền. 

Lụp lu 1. xoa vuốt. Kha toỏng 

đút, ~ dú: chân bị vấp đau phải 

xoa vuốt. 2. xuýt xoa.  Lộm 

chếp ~ dú mại: ngã đau, xuýt 

xoa ngồi mãi. 

Lút  1. vụt.  ~ ti tốc ti: vụt chạy 

chỗ nọ, vụt chỗ kia. 

Lút loát 1. chui rúc, nhanh vun 

vút. Nu ~ dú chang cừa: chuột 

chui rúc trong đám cỏ.    2. đột 

nhiên, chợt.  ~ mà ~ pây: chợt 

đến rồi chợt đi. 

Lút lú  lảng tránh.  ~ bấu hết 

fiệc: lảng tránh không làm việc. 

Lùy  liếm. Mèo ~ pát: mèo 

liếm bát. * Pác xì lịn ~: miệng 

thì chê nhưng lưỡi lại liếm.
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Lụy xệ. Pha sluôn ~ lồng: bức 

rào bị xệ xuống. Cằn nà ~ 

lồng: bờ ruộng xệ xuống. 

Lụy mạ  1. ngã quỵ.  Hết đửa 

lai men ~: làm mệt quá bị ngã 

quỵ. 2. chết gục. Cần ké thai ~: 

người già bị chết gục. 

Luyện  cái liễn.  ăn ~ to pì: cái 

liễn đựng mỡ. 

Lừ1   con lừa.  

Lừ2 ngày kia. Vằn ~: ngày kia. 

Căm ~ tối ngày kia. 

Lưa1   quả dưa hấu. 

Lưa2 1. thừa, ế. Chin ~: ăn 

thừa. Chạn le ~: lười thì ế  

chồng. 2. coi rẻ. Ngòi ~: coi rẻ.  

Lừa1   thuyền.  ~  khảu phắng:  

thuyền vào bến. ~ lồng hát: 

thuyền xuống thác. 

Lừa3   lứa.  ~ cần: lứa người.  

Lừa3   1. buồng.  ~ cuổi: buồng 

chuối.  2. ra hoa. Cuổi tốc ~: 

chuối ra hoa. 

Lưa1 khâu lược. ~ cón nhặp 

lăng: khâu lược trước rồi khâu 

sau. 

Lưa2  rình, theo dõi. ~ ngòi vài  

khảu nà bấu: theo dõi xem trâu 

có phá lúa không.  

Lửa  lác. Tha ~: mắt lác.  

Lức lản  đảo mắt. Tha ~ ti tốc 

ti: đảo mắt chỗ nọ chỗ kia.  

Lừm quên. ~ tàng: quên 

đường. Slon nả ~ lăng: học 

trước quên sau. * Ma bấu ~ lo  

po bấu ~ rườn: chó không quên 

đường, bố không quên nhà. 

Lừm lâu quên tịt. ~ cằm slắng: 

quên tịt lời dặn. 

Lứn lứn  xồng xộc.  Len ~: 

chạy xồng xộc.  

Lứng1   con lửng.  

Lứng2 nghễnh ngãng. Xu ~: tai 

nghễng ngãng.  

Lước1   con ruồi trâu. 

Lước2 liếc. Tha ~ cần pạng 

xảng: mắt liếc người bên cạnh.  

Lước lước lia lịa, lớp lớp. Phả 

thây pjẳn ~: sá cày lật lia lịa. 

Lược 1. chọn. ~ fe: chọn giống. 

~ cần tang nả: chọn 

L 
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người thay mặt. 2. nhặt. ~ coóc: 

nhặt thóc lẫn. 

LươI  chẻ.  ~ phjoóc: chẻ lạt. 

Lươm  con trăn.  

Lượm  khâm liệm. 

Lườn  x. rườn. 

Lưởn 1. nhẵn. Pao ~: bào 

nhẵn. 2. mượt. Cáy khôn ~: gà 

lông mượt.  

Lưởn mjắng nhẵn bóng, nhẵn 

thín.  

Lưởn mjạp  nhẵn trụi. 

Lưởn tít  nhẵn nhụi.  

Lượn  một làn điệu dân ca của 

người Tày. Hết ~: hát Lượn. 

Slao báo ~ xáu căn: con trai 

con gái hát Lượn với nhau. 

Lượn cọi  một làn điệu của 

Lượn.  

Lượn slương một điệu Lượn 

của người Tày. 

Lương  (màu) vàng.  ~ bặng 

nghẹ: vàng như nghệ. Tông nà 

khẩu slúc ~: đồng lúa chín 

vàng. 

Lương dèn  vàng vọt. 

Lương dích  vàng óng. 

Lương dỏi  vàng tươi. 

Lương khẻm vàng thẫm.  Nựa 

mu sliêu ~:  thịt lợn quay vàng 

thẫm. 

Lương ốm  vàng ối.  

Lương phjám  vàng khè. 

Lương thược  vàng ệch.  

Lường mát. Nao ~: hóng mát.  

Lương1  x. rương. 

Lương2 ngày kìa. Vằn ~ chắng 

thâng rườn: ngày kìa mới tới 

nhà. 

Lương3 hửng. Đét ~: nắng 

hửng. 

Lướp  lẹp.  ~ hin: lẹp đá. 

Lượp lượp 1. nườm nượp. Cần 

pây tàng ~: người đi đường 

nườm nượp. 2. xanh rờn.  Tông 

nà kheo ~: cánh đồng xanh rờn.  

Lướt  thiếp.  Nòn ~ pây: ngủ 

thiếp đi.  
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Lướt láy  díp mắt. mốc nòn ~: 

buồn ngủ díp mắt. 

Lượt1   máu, tiết.  ~ luây: máu 

chảy.  ~ keng: tiết canh. 

Lượt2 con rệp. ~ khốp: rệp cắn. 

Lượt đăng  máu cam.  Oóc ~: 

chảy máu cam. 

Lượt khửn hua 1. bị choáng. 

2. chóng mặt. 

Lượt lài  1. máu.  ~ bấu đây: 

máu không tốt. 2. máu mủ.  Pi 

noọng  tó ~: anh em chung máu 

mủ. 3. hành kinh. 

Lượt tả  tiết canh. 

Lứp  lớp, tầng, kẽ. Poóc ~: bóc 

thành lớp.  * Bjể nặm khảu ~ 

toong:  vạch nước chảy vào lớp 

lá  (tự làm sơ hở nội bộ để  

người khác lợi dụng). 

Lứt lứt  cuồn cuộn.  Nặm ta 

noòng luây  ~: nước sông lũ 

chảy cuồn cuộn. 
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M 

Ma chó. ~ háu: chó sủa.  ~ bả: 

chó dại.  * Ma chủn lị ~ ngằng: 

chó cùng dậu, chó cắn càn.  

Ma han  chó sói lông xám.  

Ma nà nhái bén. 

Ma nhát  chó xồm.   

Ma nuầy  chó sói. 

Ma sleng  chó đực. 

Ma sluông  chuột chó (một 

loài cáo). 

Ma thấu 1. chó săn. 2. tay sai.  

Mà  1. đến. Náo ~ thâng: vừa 

đến. 2. về. ~ rườn: về nhà.       

3. lại. Khảu nẩy ~: lại đây.      

4. ra. Lân ~: kể lại.  

Ma1  mờ. Bâư ảnh ~ pây: bức 

ảnh bị mờ đi. 

Ma  mà.  ~ pja lay: mà lươn. 

Ma tha  thôi miên.  

Mả1 mồ, mộ. Slải ~: tảo mộ.   

~ chỏ: mộ tổ. 

Mả2   chồng, vợ.  Phua ~: vợ 

chồng.  Mjề ~: vợ chồng. 

Mả3   lớn lên. Đếch đang ~: trẻ 

đang lớn.  Tua mu nẩy liệng ~ 

khoái: con lợn này nuôi chóng 

lớn. 

Má ngâm. ~ khẩu fe: ngâm 

thóc giống. ~ khẩu hết pẻng: 

ngâm gạo làm bánh.  

Mạ1 ngựa. Tua ~: con ngựa.    

~ tản: ngựa đá. * Mạ quén len, 

~ len: ngựa quen chạy, ngựa 

chạy (chứng nào tật ấy).
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Mạ2 mã cân. ~ nẩy mì slam slíp 

cân: mã này có ba mươi cân. 

Mạ điếng  cà kheo.  

Mạ la cái cồng.  Hói ~: đánh 

cồng.  

Mạ lò cam  bệnh sài, bệnh lở 

mồm.  

Mạ mục  giá bào, giá kê gỗ để 

đẽo.  

Mác1   quả.  ~ mị: quả mít.  ~ 

chăng: quả cân.  * ái chin ~ lèo 

chay mạy: muốn ăn quả phải 

trồng cây. 

Mác2  bệnh sởi, bệnh đậu mùa. 

Khửn ~: lên sởi. 

Mác bao  quả dọc.  

Mác bây  quả trám đen. 

Mác cam  quả cam. 

Mác chẻ  1. quả cà chua.   2. x. 

mác khưa.  

Mác cheng  quả chanh. 

Mác chí  quả hồng hột. 

Mác chia  x. mác pái. 

Mác chủ  quả sấu. 

Mác coóc cốc vào đầu.      ~ 

hẩư bát nâng: cốc cho một cái. 

Mác cọt  quả lê dại. 

Mác cưởm  quả trám trắng.  

Mác diêu  quả cật. 

Mác fầy  quả giâu gia. 

Mác ít  quả nho. 

Mác khẩu  quả gấc. 

Mac khấy  quả mướp đắng. 

mác khưa quả cà tím 

Mác lì  quả lê. 

Mác lịch  hạt dẻ. 

Mác ma  quả mơ hôi. 

Mác mán  dị ứng, lên ma tịt.  ~ 

khửn têm dang: ma tịt lên khắp 

người. 

Mác mặn  quả mận. 

Mác mặt  quả mác mật, quả 

quất hồng bì. 

Mác muông  quả muỗm. 

Mác nặm  thủy đậu. 

M 
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Mác nẻng  sa nhân. 

Mác ngận  quả nhãn. 

Mác ngoa  quả vả. 

Mác nim  quả sim. 

Mác pái quả vải. 

Mác phết  ớt, quả ớt. 

Mác phung  quả mơ. 

Mác pục  quả bưởi. 

Mác râu  x.  mác vả.  

Mác rây  quả hồng ngâm.   || 

mác slây. 

Mác sló  x. mác cheng. 

mác vả  cây/quả đu đủ. 

Mạc1  1. con.  ~ pjạ: con dao. 

2. cái.  ~ thây: cái cày. 3. chiếc.  

~ bút: chiếc bút. 

Mạc2   1. mẩy, chắc.  Mặt khẩu 

~: hạt thóc mẩy. 2. có nhiều. 

Rằng rày  ~: tổ kiến có nhiều 

trứng.  

Mai  1. vết chàm. Nả ~: mặt có 

vết chàm. 2. đánh dấu.  ~ sle 

khói lấư: đánh dấu để khỏi lẫn. 

Mai  cọ, kì. Vài ~ cốc mạy: 

trâu cọ vào gốc cây. 

MảI  góa. Me ~: bà góa.  Phua 

thai pền ~: chồng chết thành 

góa.  

Mải bjoóc góa (khi còn trẻ). 

MáI  dù, tuy, mặc dù.  ~ bấu 

chung họ tố ngòi căn bặng pi 

noọng khen kha: tuy không 

chung họ nhưng cũng coi nhau 

như anh em ruột thịt. 

Mái cạ  1. dù rằng,  cho dù, ví 

như.  ~ bấu chập căn, tọ mốc 

slẩy chứ mai: cho dù không 

gặp nhau nhưng tấm lòng nhớ 

mãi. 2. mặc dầu.  ~ fạ phôn tọ 

noọng tố mà: mặc dù trời mưa 

nhưng em vẫn đến. 

Mại  1. phai, phai nhạt. Bâư 

slửa nung thâng khát tọ màu 

bấu ~: cái áo mặc đến lúc rách 

nhưng màu vẫn không phai.    

2. tái. nả ~: mặt tái. 

Mại rộp  tái mét, tái ngắt.  

Mạm  lá lách.  ~ câư: sưng lá 

lách.
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Mạm pè  ức, ấm ức.  Nẳm mà 

hăn ~ lai lố: nghĩ lại thấy ức lắm. 

Man  căn dặn, cảnh báo. Po  

me ~ lục bấu đảy chin lao: bố 

mẹ căn dặn con không được 

hút thuốc. 

Màn1 1. chửa. Vài ~: trâu chửa. 

Me ~: đàn bà chửa. 2. có đòng. 

Khẩu ~: lúa có đòng.     3. 

sưng. Ngước ~: lợi bị sưng. 

Màn2   1. gan, gan lì.  ~ chắng 

đi khửn đông: gan mới dám lên 

rừng. 2. dạn.  Hên ~: con cáo 

dạn.  

Màn khoang  bướng bỉnh. Hò 

nẩy ~: thằng này bướng bỉnh. 

Chin phuối ~: ăn nói bướng 

bỉnh. 

Màn pì  gan dạ.  ~ chắng đi 

cặp ngù: gan dạ mới dám bắt 

rắn.   

Màn tàng  chửa hoang. Lục  ~: 

con hoang. 

Man  màn treo. ~ tu: màn treo 

cửa buồng.  ~ queng: màn thổ 

cẩm quây buồng cô dâu. 

Mản  gáy dở. Cáy khăn ~: gà 

gáy dở. 

Mang  thề độc. Chin ~: ăn thề 

độc với nhau. Nà ~: ruộng thề 

độc. 

Mang  tơ màng. Bấu ~ thâng 

công fiểc: không tơ màng đến 

công việc. 

Mảng  máng. Rườn mùng ~: 

nhà lợp máng.  

Mạng  giăng chỉ, mạng.        ~ 

slửa: mạng áo. 

Mào làng hình nhân, bù nhìn. 

Mào nhần  bù nhìn. 

Mao1  mào. Hua mì ~: trên đầu 

có mào. 

Mào2   kinh hãi, khiếp. Fạ phiét 

lục đếch ~: có tiếng sét, trẻ con 

kinh hãi. 

Mao lượt  choáng váng. Cáy ~ 

: gà bị choáng. 

Mao minh hoảng hồn, hoảng 

hốt.  

Máo hù  khá, tương đối. Vằn 

nẩy khai đẩy ~: hôm nay bán 
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được tương đối nhiều. Noọng 

nả ~ đây slao: cô em khá xinh. 

Hết pện nhằng ~: làm thế còn 

tương đối (chấp nhận được). 

Mạp mạp  1. phập phồng. Xẻ 

châư ~:  thở hồng hộc. 2. phì 

phèo. Đút lao ~: hút thuốc phì 

phèo. 

Mát  chửa. Me vài đang ~: con 

trâu cái có chửa. 

Mạt  tất. Nung ~: đi tất.  

Mạt mừ  găng tay. 

Mau1  mùa, vụ. Hết lập ~: làm 

kịp vụ.   ~ đảng: mùa rét.  

Mau2  con mối có cánh. Phạ 

phôn cải mèng ~ bên: trời mưa 

to, mối bay ra. 

Mạy 1. cây. ~ lùng: cây đa.  

Chay ~: trồng cây. 2. gỗ. Rườn 

~: nhà gỗ. 3. tre, nứa. ~ peo: 

nứa.  ~ phấy: tre. 

Mạy chia tăm. Lươi ~: chẻ 

tăm.  Chậư ~  cầm ké: đưa tăm 

cho người già. 

Mạy chinh  gỗ đặc. 

Mạy lam  cỗ đòn. 

Mạy lau  đòn seo. 

Mạy lằm cây gỗ còn nguyên 

(chưa bổ). 

Mạy mác cây cối, cây ăn quả. 

Mạy thốc  cây luồng. 

Mắc tại  vì, bởi vì. ~ bấu tinh 

cằm cần ké chắng pền pện nẩy: 

tại không nghe lời người lớn 

mới nên nỗi thế. 

Mặc  giã.  ~ boóc khẩu coóc: 

giã ống thóc. 

Mặc  kệ, tùy.  ~ chài táng hết: 

kệ anh làm một mình.  

Mặc cạ  dù rằng, dù cho.     ~ 

tằng quây, tọ slim châư bấu lìa 

căn: dù cho xa cách nhưng tấm 

lòng không lìa nhau. 

Măm  1. mớm. ~ khẩu hẩư lục: 

mớm cơm cho con. 2. đắp.  ~ 

da khảu ròi chếp: đắp thuốc 

vào vết đau. 

Mặm  mím, mắm. ~ pác: mím 

môi. 

Mặm châư  nín thở.  ~ bấu đi 

phuối: nín thở không dám nói.
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Măn  vô sinh.  Me vài ~: con 

trâu cái không đẻ. Me ~: người 

đàn bà vô sinh. 

Mằn  khoai, củ. ~ bủng: khoai 

lang. Tào ~: đào củ.  ~ mạy: củ 

sắn. 

Mằn bủng  khoai lang. 

Mằn cát  củ đậu. 

Mằn ỏn  củ từ. 

Mằn slẳn  củ sắn. || mằn mạy. 

Mẳn  nãy, lúc nãy.  ~ te chắng 

pây: nãy nó vừa đi. 

Mẳn  1. quặn, quặn đau.  Mốc 

~: bụng quặn đau. 2. kiết lỵ. 

Măn  niệm chú.  ~ lượt: niệm 

chú để cầm máu.  

Mắn  1. chắc, vững. Thư hẩư 

~: cầm cho chắc. Phai ~: đập 

vững. Rườn ~: nhà vững chắc.  

* ~ pện phja na pện đán: vững 

như vách đá,  dày như bàn 

thạch. 2. bền. Phải ~: vải bền. 

Mắn cắn vững chắc. Nghé 

phai ~: cái đập vững chắc. 

Mắn chát  chắc chắn. Chin 

phuối ~: ăn nói chắc chắn. 

Rườn ~: nhà vững chãi. 

Mắn rèng vững mạnh.  Bản 

con ~: làng xóm vững mạnh. 

Mắn slim vững tâm, yên tâm. 

Chài pây, noọng ~ thả chài: 

anh đi, em vững tâm chờ đợi. ~ 

bấu tinh cằm cần lóa: vững 

lòng không nghe lời kẻ xấu. 

Mắn táng chắc chắn, chắc ăn. 

Mau nẩy chay bắp le ~ đảy 

chin: vụ này trồng ngô thì chắc 

chắn được mùa. 

Mặn cây, quả mận. Bjoóc ~ 

phông nả táng pền khao: hoa 

mận nở trắng xóa trước nhà. 

Măng sờn, phai màu. Slửa 

khóa ~: quần áo đã sờn. 

Măng mập. Khen kha ~: chân 

tay mập. Tua đếch ~: đứa trẻ 

mập. 

Măng mụp mập mạp, bụ bẫm.
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Mặp mẹp  phập phồng, thoi 

thóp. Te nhằng thư châư ~: nó 

còn thở thoi thóp. 

Mắt  bọ gà, bọ chó. Khảu lậu 

cáy, men ~ khốp: vào chuồng 

gà, bị bọ cắn. * Slính tua ~ 

phjâu coong fầy: tức con bọ 

chó, đốt đống lửa. 

Mặt cây hồng bì, cây mác mật. 

Mặt 1. hạt, hột. Mặt bắp: hạt 

ngô. ~ thúa xẳng: hột đỗ tương. 

2. giọt. ~ hứa: giọt mồ hôi. * ~ 

khẩu cẩu ~ hứa: một hột thóc, 

chín giọt mồ hôi. 

Mậc  mực.  ~ đăm: mực đen.  ~ 

slư nam: mực chữ nho. Mai ~: 

mài mực. 

Mồn tròn. Nả ~: mặt tròn. Hai 

~: trăng tròn. 

Mồn bỏm tròn trặn. Nghé chúp 

~: cái nón tròn trặn. 

Mồn lít  tròn trĩnh. Mác lì ~: 

quả lê tròn trĩnh. 

Mồn quặc  1. tròn xoe. Tha ~: 

mắt tròn xoe. 2. tròn vành vạnh. 

Hai ~: trăng tròn vành vạnh. 

Mầng  x. mầư. 

Mất1   mất. Pú da ~ hâng dá: 

ông bà mất lâu rồi.  

Mất2 1. quang.  Sluôn ~: vườn 

sạch cỏ. Pù ~: núi quang. 2. hết 

nhẵn. Vài chin lâư nà ~ lẹo: 

trâu ăn hết nhẵn thửa ruộng. 

 Mất lit 1. nhẵn nhụi.  Tháy 

hua ~: cạo đầu nhẵn nhụi.       

2. quang đãng. Pù ~: đồi quang 

đãng. 

Mất mjạp  1. quang quẻ.    2. 

trơ trụi. Pàn pù ~: sườn núi trơ 

trụi. 

Mật  kiến. Rằng ~: tổ kiến.    ~ 

khốp: kiến đốt. Xáy ~: trứng 

kiến. 

Mật đăm  kiến đen. 

Mật fạ  kiến vống. 

Mật khêm  kiến kim. 

Mật lồm  kiến gió. 

Mật mèng côn trùng. ~ tom 

bjoóc: côn trùng hút nhụy hoa. 

Mật rày  kiến ngạt. Bươn slam 

chin khẩu nua xáy ~: tháng ba 

ăn xôi trứng kiến ngạt.
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Mầu  1. say.  ~ đét: say nắng. 

Lẩu ~: say rượu. 2. nhức. Hua 

~: nhức đầu. 3. rù, ốm. Cáy ~: 

gà rù. 4. buồn. ~ nòn: buồn 

ngủ. || bẩư nòn. 

Mầu muôn  thẫn thờ. Pắt chọt 

tua pja, ~ năng dú cằn: bắt hụt 

con cá, thẫn thờ ngồi trên bờ. 

Mẩu nện, giã. ~ hẩư tón nâng: 

nện cho một trận. 

Mậu  mập, bụ bẫm. Me bẻo, 

lục ~: mẹ béo, con bụ bẫm. Ma 

eng ~: chó con mập. 

Mậu đàn  mẫu đơn. Bjoóc ~ nả 

chua: hoa mẫu đơn trước cổng 

chùa. 

Mậu mụp  bụ bẫm.  

Mậu nồm  bụ sữa. Đếch ~: trẻ 

bụ sữa. 

Mầư  mày. Boong ~: chúng 

mày. Câu ~: tao mày. 

Mấư  mới. Slửa ~: áo mới. Pi 

~: năm mới.  

Mấư dích  mới tinh. Bâư slửa 

~: cái áo mới tinh.  Kha tàng ~: 

con đường mới tinh. 

Mấư tích  mới mẻ. Me lùa ~ 

mòn lăng tố hăn lạ: nàng dâu 

còn mới tinh mọi thứ đều lạ lẫm. 

Mây chỉ. ~ đăm: chỉ đen. Khát 

tàng ~: đứt đường chỉ. Khêm ~: 

kim chỉ. 

Mây mọn  tơ tằm.  

Mây sli  chỉ màu, chỉ thêu. 

Mẩy  1. miếng cháy. Khẩu ~: 

cơm cháy. 2. cháy. Fầy ~: lửa 

cháy. * Fầy ~ chắng hăn nả 

nu: lửa cháy mới nhìn thấy 

chuột (cháy nhà ra mặt chuột) 

3. khê.  Mỏ khẩu ~: nồi cơm 

khê.  

Me mê, ngất. Da ~: thuốc mê.  

Nòn ~: ngủ say. Lộm ~ pây: 

ngã bị ngất đi. 

me  1. mẹ.  ~ oóc: mẹ đẻ.      2. 

cái (biểu thị vật giữ vai trò 

chính). Slâu ~: cột cái.  ~ đuây: 

thanh cái của thang. Lạc ~: rễ 

cái. 3. vợ. Au ~ : lấy vợ. Po ~: 

vợ chồng.  4. biểu thị giống cái.  

~ a: bà cô.  ~ mé: bà nội.  ~ pả: 

bà bá.  ~ noọng a: cô em cô.    

M 

 



Me 

 188 

~ vài: con trâu cái. Cáy ~: con 

gà mái. 
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Me bjoóc mẹ hoa (thần trông 

coi việc sinh nở và chăm sóc 

trẻ nhỏ). 

Me cốc  vợ cả.  

Me kha  ngón chân cái. 

Me lăng  vợ kế.  

Me mảI  quả phụ, bà góa. 

Me mòi  bà mối.  

Me mừ  ngón tay cái. 

Me na  1. bà dì. 2. vợ lẽ. 

Me nhình  đàn bà, phụ nữ.  

Me tái  bà ngoại. 

Me thẩu  mẹ đẻ. 

Mé   bà nội. 

Mẹc1   lúa mạch. 

Mẹc2   mạch. ~ nhằng phèn: 

mạch còn đập. 

Mẹc3  mồ hôi. * Hứa féc ~ fai: 

mồ hôi mồ kê. 

Men men. ~ pản lẩu: men ủ 

rượu. 

Mèn bông, mền. Slửa ~: áo 

bông. Fà ~: chăn bông. 

Mèn dàng  con cừu. Khôn ~: 

lông cừu. 

Men 1. trúng, đúng. Phuối ~: 

nói đúng. Bẳn ~: bắn trúng.     

2. bị. Te ~ pắt: nó bị bắt. Nà ~ 

lẹng: ruộng bị hạn.  

Meng sứ, sành. Pát ~: bát sứ.  

~ khát kha: chân bị mảnh sành 

cứa đứt. 

Mèng1 côn trùng. ~ khốp: muỗi 

đốt. ~ đươn thai cốc mác:  giun 

chết dưới gốc cây ăn quả.  ~ 

fừn pâu: ruồi bu. 

Mèng2 phên, mành. ~ lọm 

sluôn: phên rào vườn. 

Mèng3 1. sâu. khẻo ~: răng sâu. 

2. hà. Mằn ~: khoai hà. 

Mèng cà  con giời leo. 

mèng chầng loài ong nhỏ, mật 

rất ngọt. 

mèng dây  tò vò. Thúc bú ~: bị 

bùa con tò vò.  

mèng đeng  con bọ đỏ. 

Mèng fừn  con ruồi. 

Mèng hai  con đom đóm.
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Mèng kèng  bọ xít. 

Mèng kheo con nhặng xanh. 

Mèng khiêng bệnh hà, bệnh 

sâu thớt. 

Mèng mau  con mối bay. 

Mèng nhùng  con muỗi.  

Mèng pu  ong bầu.  

Mèng pưn  x. non tao tinh. 

Mèng quang  con chuồn 

chuồn. 

Mèng tặp một loài ong mật. 

Mèng tẹp  1. giun đũa.       2. 

giun sán. 3. giun kim. 

Mẻng  se, khô se. Nà kháng 

nặm dá, pùng ~ khảu: ruộng 

tháo nước rồi,  bùn se lại. 

Méng  tái. Nả ~: mặt tái.  

Méng xét  tái mét.  Pây hết lặc, 

men hâu pắt đảy, nả ~: đi ăn 

trộm bị người ta bắt mặt tái 

mét. 

Mèo  con mèo.  ~ oóc tu, nu 

hết xướng: mèo vắng nhà, 

chuột ca hát. 

Mèo ca  mèo đen. 

Mẹp  1. phủ phục, nằm sấp. 

Ma hăn chẩu ~ lồng: chó thấy 

chủ nằm phủ phục. 2. nấp. Cáy 

hăn lăm ~ dú cừa nhả: gà thấy 

diều hâu nấp vào bụi cỏ. 

Mẹp mẹp  1. phập phồng. Cò 

au  châư ~: cổ thở phập phồng. 

2. thoi thóp. Tua cáy nhằng au 

châư ~:  con gà còn thở thoi 

thóp. 

Mên  1. hôi, thối. Coọc mu ~: 

chuồng lợn hôi. 2. khai.  ~ neo: 

khai nước giải. 3. hách dịch. 

Hò tỉ dú ~ lai: thằng kia hách 

dịch lắm. 

Mên bốt  thiu. Khẩu dên ~ : 

cơm nguội thiu. 

Mên chào  tanh, hôi tanh. Pja 

đíp ~: cá tươi  tanh. 

Mên kheo hôi (mùi rau chưa 

chín). 

Mên mẩy 1. mùi khê, mùi 

cháy. Lẩu ~: rượu có mùi khê. 

2. khét. Bắp khủa ~: ngô rang 

có mùi khét (do cháy). 
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Mên món  hoi, gây, hôi do con 

vật còn non. Nựa pết ~: thịt vịt 

non có mùi hoi. 

Mên nâu  hôi thối. 

Mên pjẹng khú. Phjắc slổm ~: 

dưa  bị khú. 

Mên sleng  hôi (hoi) con đực 

(trâu, bò, dê). 

Mên slổm  hôi hám, mùi chua. 

Men phôn đang ~: bị mưa 

người hôi hám. 

Mên kín tấu  hôi nách.      || 

mên bẻ. 

Mên xứng thối um, thối hoắc. 

Mền1 con rận. * Hốm fà chắng 

chắc fà mì ~: đắp chăn mới biết 

chăn có rận. 

Mền2   nó.  ~ mừa rườn dá: nó 

về nhà rồi. Boong ~: chúng nó. 

Mển  con nhím. Khôn ~ sliểm: 

lông nhím nhọn. 

Mi  con gấu. Đi ~: mật gấu.    ~  

chin phjẩng: gấu ăn tổ ong 

khoái. 

Mì  1. có.  ~ ngần chèn: có tiền 

bạc. 2. đủ. ~ chin ~ nung: đủ ăn 

đủ mặc. 3. giàu. Rườn ~: nhà 

giàu.  

Mì bát  1. có khi.  ~ te pây dá: 

có khi nó đi rồi. Pây xa ~ hăn: 

cứ tìm có khi thấy.          2. may 

ra. Cuốn năm ~ đảy chin: cứ 

trồng may ra được ăn. 

Mì căn  có tình ý với nhau, yêu 

nhau.  Sloong cần nảy ~: hai 

người này có tình ý với nhau. 

Mì cò  có ý tứ với nhau. 

Mì đang  có chửa, có mang. 

Me lùa ~ dá: đứa con dâu có 

mang rồi.  

Mì făn  1. có phần. 2. có ngày, 

cũng nên. Cạ nắm tinh thai ~: 

bảo không nghe chết có ngày. 

Mì hang  tươi, có lẻ. Cân ~ : 

một cân tươi. Pác cân ~ : một 

trăm cân có lẻ. 

Mì nả  mạnh dạn, bạo dạn.    ~ 

chin phuối: ăn nói bạo dạn.
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Mì pác  nói năng hoạt bát, có 

khiếu ăn nói. Cần ~: người ăn 

nói được. ~ chin bấu ~ phuối: 

có miệng ăn không có miệng nói. 

Mì pày  1. có lần.  ~ te mà lả: 

có lần nó đến muộn. 2. có khi, 

đôi khi.  ~ te pây háng dá: có 

khi nó đi chợ rồi. 3. chắc là.  ~ 

te dú khỏ nắm mà đảy: chắc là 

nó ốm không đến được. || mì 

pưa. 

Mì slẩy  biết tính toán, biết 

cách xoay trở.  Cần ~ hết chin: 

người biết tính toán làm ăn. 

Mì tha nả  (người) có uy tín.  

Mỉ  nhọ.  ~ mỏ: nhọ nồi. Nả pét 

~: mặt bị nhọ.  

Mi tao  thỏa thích, thích thú. 

Khua khước ~: cười đùa thỏa 

thích. 

Mí1  giấm. Slổm bặng nặm  ~: 

chua như giấm. Pja hang nặm 

~: cá nấu giấm. 

Mí2   1. giặt. ~ ỏm: giặt tã lót.   

~ slửa khóa lục đếch: giặt quần 

áo trẻ sơ sinh. 2. giặt từng 

phần.  ~ tin slút: giặt gấu màn. 

Mí3  1. không. ~ chin: không 

ăn. Chắc ~: biết không?          

2. chẳng, chả. ~ chắc lăng: 

chẳng biết gì. 

Mị  cây, quả mít. Bâư ~: lá mít. 

Mạy ~: gỗ mít. Mác ~: quả  mít. 

Mjề  vợ. Au ~: lấy vợ. ~ cốc: 

vợ cả.  

Mjề mả  x. mjề. 

Min trơn. Tàng ~: đường trơn. 

Pja lay ~: con lươn trơn. 

Mín  1. mút, mớm. Nghé chai 

tặt ~ dú hua choòng: cái chai 

đặt mớm đầu bàn. 2. cheo leo, 

chơi vơi. Dặng dú đán ~: đứng 

ở vách đá cheo leo. 

Mín mít mớm, mút, cheo leo. 

Minh pẹc 1. minh bạch, rõ 

ràng. Phuối hẩư ~: nói cho 

minh bạch. 2. công bằng. Păn 

hẩư ~: chia cho công bằng. 

Minh số, số mệnh. Sloong cần 

hạp ~: hai người hợp số nhau.
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 ~ bấu đảy chin: số không được 

ăn. 

Minh đây  tốt số.  ~ hết lăng tố 

đảy chin: tốt số làm gì cũng 

được ăn (quan niệm cũ). 

Minh khoăn  hồn vía.       ~ lìa 

xác: hồn vía lìa xác.  ~ bấu pền 

rườn đuổi pi: số phận không 

thành cửa thành nhà cùng anh. 

Minh rại  xấu số. Tua cần ~: 

con người xấu số. || minh sloá. 

Minh rì số may, số sống lâu.  

nhoòng ~ chắng khói thai: nhờ 

số may mới thoát chết. 

Minh tển đoản mệnh, số chết 

non. 

Mjạc1 1. đẹp.  ~ slao: đẹp gái. 

2. tốt. Nà ~: lúa tốt. 3. khéo. 

Pác ~: khéo nói.  

Mjạc2   trơn, trơn tru. Tàng ~: 

đường trơn.  

Mjạc mjào  1. đẹp đẽ, xinh 

xắn. Noọng slao ~: cô gái xinh 

xắn. 2. bảnh bao. Slửa khóa ~: 

quần áo bảnh bao. 

Mjải mjải  lùi lũi. ~ mừa rườn: 

lùi lũi về nhà.  

Mjàn trợn, trừng. ~ tha: trừng 

mắt.  

Mjàn mjàn trừng trừng. Ngòi 

~: nhìn trừng trừng. 

Mjản  1. sứt, sướt. Năng ~: sứt 

da. Lộm phjác ~: ngã sứt trán. 

2. lột. Đuc ~: lột xương ra. 

Mjạn1   trợn.  ~ tha: trợn mắt. 

Te ~ tha au cúa hâu: nó trợn 

mắt lấy của người ta. 

Mjạn2   trắng ra. Dú rườn kỉ 

vằn nả nựa ~ oóc: ở nhà mấy 

ngày da thịt trắng ra. 

Mjàng  1. thành thạo. Slan ~: 

đan thành thạo. 2. nhanh. Năm 

nà ~: cấy nhanh. 3. khéo léo. 

Pác ~: nói năng khéo léo.  

Mjàng mjộp  nhanh nhẹn. Te 

hết đảy ~: nó làm rất nhanh 

nhẹn.    

Mjao  suông, không. Cắp lắn 

~: bẫy sập suông. Phuối ~: nói 
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suông (nói nhưng không làm). 

Slủng lắn ~: súng cướp cò. 

Mjạp  1. dối, dối trá. Phuối ~: 

nói dối. Hết ~: làm dối trá. 

Phuối ~: nói dối. 2. lừa gạt.      

~ cần au chèn: lừa gạt người ta 

lấy tiền.  

Mjạt mjạt lười thườn thượt. 

Hò nẩy chạn ~: thằng này lười 

thườn thượt. 

Mjạu  thành thạo. Bại lục chậư 

hêt ~ lai: những người phục vụ 

làm rất thành thạo. 

Mjày  đổi. ~ khân căn: đổi 

khăn cho nhau.  ~ bắp au khẩu: 

đổi ngô lấy gạo. 

mjay  1. sái khớp, trật khớp. 

Lộm tầư ~ mừ: ngã bị sái tay.  

2. nói tránh. Phuối ~: nói tránh, 

nói chệch đi. 3. né tránh. ~ quá 

pạng dại: né tránh sang bên trái. 

Mjặc mjặc chăm chắm. Ngòi 

~: nhìn chăm chắm. 

Mjằm cái vòng tay, vòng 

xuyến. ~ ngần hẩư lục slao hết 

lùa: vòng tay bằng bạc cho con 

gái  đi làm dâu. 

Mjẳn  x. pjẳn. 

Mjặp  nhấp.  ~ ám nặm: nhấp 

ngụm nước. 

Mjặp cò  nhấp giọng. Chin 

nặm ~: uống nước nhấp giọng. 

Mjặt nhặt.  ~ phjắc: nhặt rau. 

Mjặt mjẹt  nhặt nhạnh. ~ ti ăn: 

nhặt nhạnh mỗi nơi một quả. 

Mjầu  trầu. Chin ~: ăn trầu. 

Tem ~: têm trầu. Tặt ~ mác: lễ 

ăn hỏi. 

Mjẩu 1. dỗ. ~ noọng nòn: dỗ 

em ngủ. 2. đánh lừa.  ~ au đai: 

đánh lừa lấy không của người 

khác.  

Mjè  mủn. Phải ~: vải mủn.  

Mjèm  nhọ. Nả ~: mặt nhọ. 

Mjèn mjèn chằm chằm. Tua 

đếch ngòi ~: đứa trẻ nhìn chằm 

chằm. 

Mjẹp  1. chớp.  Fạ ~: chớp.   2. 

nhay nháy. Tha ~: mắt nhay 

nháy.  

Mjền  mịn. Bưa ~: bột mịn.

M 
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Mjền mít  mịn màng.  

Mjển mjụp  nhừ nhuyễn. ấu 

hẩư ~: ninh cho nhừ nhuyễn.    

* Tăm hẩư ~, ấu hẩư tư: giã 

cho mịn, ninh cho nhừ (làm 

đến nơi đến chốn).  

Mjểt  hái.  ~ chè: hái chè. 

Mjều mau  thời vụ. Hết bấu 

lập ~: làm không kịp thời vụ. 

Mjểu  miếu. Quẹng pện ~: 

vắng như miếu. 

Mjỏ  thọc tay.  ~ mừ khảu tây: 

thọc tay vào túi. 

Mjó  nhô. Hai ~ khửn nhọt 

khau: trăng nhô lên đỉnh núi. 

Mjoọc thò tay, luồn tay.      ~ 

mừ khảu thông khoá: luồn tay 

vào túi quần.  ~ lù cốp: thọc tay 

vào hang ếch. 

Mjòn lòng trứng. ~ xáy đeng: 

lòng đỏ trứng. Xáy sloong ~: 

trứng hai lòng đỏ.  

Mjòn đeng  lòng đỏ. 

Mjòn khao  lòng trắng. 

Mjòn tha  tròng mắt. 

Mjỏn  1. trồi, chìa ra. Đúc ~: 

trồi xương ra. 2. lột, tước. Năng 

mạy ~: lột vỏ cây. 

Mjoọng  súc, tráng. ~ pác: súc 

miệng.  

Mjút mjảng  phảng phất, thấp 

thoáng.  ~ chứ: phảng phất 

nhớ.  ~ dú lặm cừa: thấp 

thoáng sau bụi rậm. 

Mjừ  cây, quả nhừ. 

Mo  khấn, cúng. ~ phi: khấn 

ma. Lặp tao mà ~ phi: đón thầy 

tào về khấn ma. 

Mo me  khấn khứa. 

Mò  con bò. Liệng ~: nuôi bò.  

~ tại xe: bò kéo xe. 

Mò đông  bò rừng. 

Mò eng  con bê. 

Mò pì  thằn lằn. 

Mò sleng  bò đực.  

Mỏ nồi. ~ khẩu: nồi cơm. tẳng 

~: bắc nồi.  

Mỏ đin  nồi đất. 

Mỏ khang  nồi gang. 



Mọn 

 196 

Mỏ toòng  nồi đồng. 

Mó  1. rình. Mèo ~ nu: mèo 

rình chuột. 2. ngó. Bấu ~ 

thâng: không ngó tới. ~ khảu tu 

mà: ngó vào cửa. 

Mó mé  1. rình rập.  ~ slướng 

au cúa cần: rình rập chực lấy 

của người ta. 2. mon men.        

~ khảu xảng: mon men vào gần. 

Mọ  con vẹt. Nộc ~ pác đeng: 

con vẹt mỏ đỏ. 

Moóc  1. sương mù.  ~ lắt lí: 

sương mù dày đặc. 2. mây.       

~ bên pàn pù: mây bay sườn núi.  

Moi  lông (tục). 

Mòi  mối. Hết ~: làm mối. Me 

~: bà mối.  

Mọi  1. mọi, mỗi.  ~ cần háp 

khẩu nâng: mỗi người một 

gánh thóc.  ~ cần mì  nả leo dá: 

mọi người có mặt đủ. 2. khắp.  

~ ti: khắp nơi. 

Mon1  cái  thóp.  ~ nâng mjẹp 

mjẹp: thóp phập phồng. 

Mon2  mũi.  ~ pjạ: mũi dao. 

Mon poòng thóp còn mềm, đồ 

trẻ con, hạng nhãi ranh. 

Mọm  xẩm tối.  ~ đăm chắng 

khảu rườn: tối xẩm mới về nhà. 

Mon  cái gối.  ~ tôi: gối đôi.  ~ 

mừ: gối tay. 

Mon hua  cái gối đầu.  Nghé ~ 

phải bông: cái gối bằng bông.  

Mòn1 cây dâu tằm. Bâư ~: lá 

dâu.  

Mòn2  thứ, loại.  ~ lăng tố mì: 

thứ gì cũng có. ăn lăng ~: cái 

gì. 

mon mòn. Khuốc ~: guốc mòn. 

Pjạ ~: dao mòn.  

Mon men  mòn, hao mòn.  

Món1  1. tơ. Khôn ~: lông tơ. 2. 

nhỏ hạt. Phôn ~: mưa nhỏ hạt. 

Món2   trăng suông. Hai ~: 

trăng cuối tháng, trăng suông. 

Món mén lưa thưa. Nhả buốt 

~: cỏ mọc lưa thưa. 

Mọn con tằm. ~ khảu  quéng: 

tằm làm kén. Mây ~: tơ tằm.
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Moong  1. xám. Slửa ~:  áo 

màu xám.  2. mốc. Tha ~: mắt 

màu mốc. 3. bụi phủ. Pây tàng 

đin mục đang ~ lẹo: đi đường 

bụi phủ đầy người.  

Moong mú tờ mờ. lờ mờ.  Tứn 

kha pưa nhằng ~: ra đi từ lúc 

còn tờ mờ sáng. 

Moong múp mốc thếch. Tua 

ma eng khôn ~: con chó con 

lông mốc thếch. 

Moòng  1. ồn.  Đếch ~ lai: trẻ 

con làm ồn quá. 2. kêu, vang. 

Mạ la ~ lèng: thanh la kêu to. 

3. động, tiếng động. Cần ~ tằng 

bản: có tiếng động cả bản. 4. 

nổ. Slủng ~: súng nổ. 

Moòng khoòng 1. hoảng hốt. 

Tằng pang ~: cả bọn hoảng hốt. 

2. luống cuống. ~ bấu chắc 

tàng ni: luống cuống không 

biết đường chạy. 

Moòng nằn  1. ồn ã. Khua 

khước ~: cười đùa ồn ã. 2. rền 

vang. Slủng ~: súng rền vang. 

Moong  mõ. Tói ~: gõ mõ. 

Mọp  xẹp, tọp, tóp. Tua vài 

chin bấu đo ~ lồng dá: con trâu 

ăn không đủ bị tọp đi rồi. Piếng 

fà mèn ~ lồng dá: cái chăn 

bông bị xẹp xuống rồi. 

Mót fầy  bùi nhùi. 

Mót xich 1. mốc meo. Pẻng ~: 

bánh mốc meo. 2. tắt ngóm, 

nguội lạnh. Pỉng fầy ~: bếp lửa 

tắt ngóm. 

Mọt  1. con mọt. ~ cắt mạy: 

mọt cắn gỗ. 2. bị mọt. Thúa ~: 

đỗ bị mọt. 

Mốc1  1. bụng. Nẳm chang ~: 

nghĩ trong bụng. 2. lòng. ~ tồng 

thông khỏi: lòng bạn cũng như 

lòng tôi.  

Mốc2   nướng, lùi.  ~ mằn: lùi 

khoai.  

Mốc bá  hoảng sợ, chột dạ. 

Phuối thâng le ~: nghe nói đến 

là chột dạ.  

Mốc đeng  bệnh kiết lỵ. 

Mốc mạm bệnh sưng lá lách. 

Mốc mẳn  táo bón. 
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Mốc mắn  1. chắc dạ. chin 

khẩu ~ hơn: ăn cơm thì chắc dạ 

hơn. 2. yên tâm. Mì chài pây 

pậu, noọng hăm ~ : có anh đi 

cùng em thấy yên tâm. 

Mốc pè 1. đầy bụng.  Chin mằn 

hăn ~: ăn sắn cảm thấy đầy 

bụng. 2. ấm ức. Nghị mà hăn ~ 

lai: nghĩ lại thấy ấm ức lắm. 

Mốc phjáo  đi rửa, tháo dạ. 

Mốc quảng  rộng lượng, dễ 

tính.  

Mốc rung  sáng dạ. Cần ~ slon 

đảy khoái: người sáng dạ học 

nhanh biết. 

Mốc slẩy  bụng dạ, lòng dạ. Dú 

hâng chắng chắc ~ đây lụ lại: ở 

lâu mới biết bụng dạ tốt hay 

xấu. 

Mốc slổm buồn rầu, lo lắng. 

Ké tỉ ~ nhoòng lục: ông ấy 

buồn rầu vì con. 

Mộc  1. moi.  ~ râu cốp: moi 

hang ếch. ~ tòi: moi túi. 2.  

bốc.  ~ chin: ăn bốc. 3. bắt. ~ 

pja: bắt cá (tay không). 

Mộc mjạn 1. trơ trẽn.         ~ 

chin: ăn một cách trơ trẽn.   2. 

lấm lét. Men hâu đá tọ ~ dú: bị 

người ta chửi nhưng cứ lấm lét 

ở. 

Mộc văm  moi móc.  ~ pắt pja 

chang nà: moi móc bắt cá ở 

ruộng. 

MơI  mời.  ~ pi noọng: mời bà 

con. 

Mu  lợn. Liệng ~: nuôi lợn.     * 

~ bấu quà, ma bấu khốp: lợn 

không cào, chó không cắn 

(không động chạm đến ai thì 

không ai động chạm đến mình). 

Mu chạng  loại lợn  to. 

Mu chao  lợn đực rừng. 

Mu me  lợn nái. 

Mu nựa  lợn bột. 

Mu sliêu  thịt lợn quay. 

Mu slíu  lợn đực giống. 

Mu1  cây, lá chít.  

Mu2 mũ, mũ miện. Hổm ~: đội 

mũ. ~ pụt: mũ miện của thầy 

cúng.
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Mú  1. tốp, toán, bọn. Pây pền 

~: đi thành tốp. ~ tỉ quá khói 

kéo dá: bọn kia qua khỏi đèo 

rồi. 2. họ hàng, ngành họ. Tó ~ 

căn: cùng họ hàng với  nhau. 

Mùa  mùa, vụ.  ~ mồm: mùa 

nóng. Khẩu ~:  lúa vụ mùa.      

~ slau tan: mùa thu hoạch. 

Mủa  1. múa.  ~ kì lằn: múa kì 

lân. 2. nghịch. Lục đếch ~: trẻ 

con nghịch. 

Mủa mẻ  1. cựa quậy. Nòn bấu 

đảy ~: đi ngủ chớ có cựa quậy. 

2. lúi húi. ~ choi xe: lúi húi 

chữa xe. 

Mục1 nước mũi. ~ ruê: mũi 

chảy.  Fứ ~:  xỉ (hỉ) mũi. 

Mục2    bụi. Đin ~: đất bụi.  

Mục tù  cục cằn. Chin phuối ~: 

ăn nói cục cằn. * ~ xu bằng: 

cục cằn xấc láo. 

Mum1 râu. ~ tải càng: râu quai 

nón. Nẳng lụp ~: ngồi vuốt râu. 

Mum2 nện, đánh. ~ hẩu tón 

nâng: nện cho một trận. 

Mum bắp  râu ngô.  

Mụn1 con  nhậy. ~ toỏng phải: 

con nhậy nhấm vải. 

Mụn2  dũi. Mu ~  muốc: lợn 

dũi cám. 

Mụn3   hôm kìa. Vằn ~: hôm 

kìa. Căm ~ : tối hôm kìa. 

Mùng1 1. đỉnh.  ~ slút: đỉnh 

màn. 2. nóc. Bản mì slam slíp ~ 

rườn: bản có ba mươi nóc nhà. 

Mùng2   lợp.  ~ ngọa: lợp ngói. 

Rườn ~ toong cọ: nhà lợp lá cọ. 

Mung  nhìn, xem, trông. ~ pù 

khau: nhìn núi đồi.  ~ vài: trông 

trâu. 

Mung ngầư trông đợi, mong 

chờ. ~ vằn lăng: trông đợi mai 

sau. 

Muốc1   1. cám lợn. * Mu chin 

~ sloong làng, càng mu măng: 

lợn ăn cám hai máng, má lợn 

phệ. 2. nước vo gạo.  

Muốc2  trắng đục. Tha ~: mắt 

trắng đục. Boong tha ~: bọn 

thực dân phương tây. 

Muôi  x. mươi. 
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Muồi  cây mai. Mạy ~ hết fạc 

rườn: cây mai làm giát nhà sàn. 

Muối 1. viên. ~ da: viên thuốc. 

2. hạt.  ~ dài: hạt cát.    3. hột.  

~ mac ngận: hột nhãn. 

Muổi  quả gắm. Hên moòng 

chin mác ~: cầy hương ăn quả 

gắm. 

Muông cây muỗm, quả muỗm. 

Cốc ~: cây muỗm. Mác ~: quả 

muỗm.  

Muộn 1. xắn.  ~ khóa: xắn 

quần. 2. đan gập cho khỏi xổ 

tuột.  ~ tẹm: đan gập phên phơi 

thóc. ~ pác cuôi: đan gập 

miệng sọt. 

Muột 1. suốt, tận. Pây ~ tàng: 

đi suốt đường.  ~ tơi: suốt đời. 

2. hết. Khửn ~ lính: lên hết dốc. 

Muột hang  tận cùng, đến 

cùng. Chồm ~: xem đến cuối 

cùng.  

Mụp 1. xẹp. Đin ~ lồng: đất 

xẹp xuống. 2. tụt. Nặm ~ lồng: 

nước tụt xuống.  

Mút fầy  bùi nhùi. Au phén 

khát mà pẳn hết ~: lấy giẻ bện 

làm bùi nhùi. 

Mút mjảng 1. lờ mờ, thấp 

thoáng. Đua phăn ~ hăn cần 

cáu: trong mơ thấp thoáng thấy 

người cũ. 2. chập chờn.  Nòn ~ 

chứ: ngủ chập chờn. 

Mụt  tiệt. Thai ~: chết tiệt. 

Mụt chiệt  tuyệt nòi.  

Mừ  1. tay.  ~ căm ~: tay cầm 

tay. 2. nắm. Sloong ~ khẩu: hai 

nắm lúa.  

Mừ phưa  tay bừa. 

Mừ rì  ăn cắp vặt, tính tắt mắt. 

Dá đảy hết cần ~: đừng có làm 

kẻ ăn cắp vặt.  

Mự  1. ngày, hôm.  ~ nẩy: hôm 

nay. Sle kỉ ~: để mấy ngày.     

2. buổi. Vằn sloong ~: ngày hai 

buổi. 

Mừa 1. về. ~ rườn: về nhà.  

Khửn ~: đi lên trên (chuyển 

động rời khỏi người nói, trở lại 

chỗ cũ của vật chuyển động).  

2. chết. Tua ma ~ dá: con chó 

chết rồi. 

M 
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Mừa chỏ chết (về với tổ tiên). 

Mừa chựa  quy tiên. 

Mừa fạ  về trời. Chết ngoẻo. 

Mừa nả về sau, sau này, tương 

lai. Đây ~: tương lai tốt đẹp. 

Mưa  x.  pưa. 

Mưn  đồng. Hả xiên ~: năm 

nghìn đồng.  Chắc sliết ~ chèn: 

biết tiếc đồng tiền. 

Mưn  bồi. Dài ~ kha loong: cát 

bồi dòng suối. 

Mưn1 1. bụi. Đin ~ bên: bụi đất 

bay. 2. tí tẹo. Hẩư ~ nâng: cho 

một tí tẹo. 

Mưn2  1. tê. Mừ kha ~: chân 

tay tê. 2. the (he). Mác pục 

nhằng ~: bưởi còn the. 

Mưn mai  tê mỏi. Năng hâng 

kha ~: ngồi lâu tê mỏi chân. 

Mưn mọt  bụi mọt.  

Mưn min  1. bụi bặm. 2. vụn 

vặt. Păn oóc pền ~: chia ra 

thành vụn vặt. 

Mứn  nhúc nhích. Ngạo bấu ~: 

bẩy không nhíc nhích. Roọng 

bấu ~: gọi không nhúc nhích. 

Mửng  mừng. Thi đảy khảu đại 

học, tằng bản mà ~: thi được 

vào đại học, cả làng đến mừng. 

MươI sương giá. ~ lồng tót lai: 

sương xuống buốt lắm. Cuổi 

thai ~: chuối chết do sương giá. 

Mươi khao sương muối, tuyết 

bụi. ~ lồng đảng lai: sương 

muối trời lạnh lắm. 

Mười  x. muồi. 

Mương  mương, kênh, máng. 

Hắp phai tào ~: đắp đập, đào 

mương. * Khảm đảy kha ta bấu 

quá đảy kha ~: vượt được con 

sông, không qua nổi con mương. 

Mường vùng, khu vực.         ~ 

nưa: vùng trên. Cần táng ~: 

người khác vùng. 

Mướng  x. bả slâư. 

Mướt tái, tái nhợt. Nả ~: mặt 

tái nhợt.  
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N 

Na 1. dày. Phải ~: vải dày.  

Năm ~: cấy dày.  2. mạnh dạn, 

bạo. Nả ~: mạnh dạn, không 

biết xấu hổ. 

Na tứt  dày cộp. Con sléc ~: 

quyển sách dày cộp. 

Nà  1. ruộng. Râư ~ cằn khuổi: 

thửa ruộng ven bờ suối. Hết ~: 

làm ruộng. 2. khu vực.  ~ nưa: 

khu vực phía trên.  

Nà  múi cối. Pha xay mì pét ~: 

thớt cối có tám múi. 

Nà chao ruộng mới khai phá.  

Nà chằm  ruộng lầy, ruộng 

thụt. 

Nà che  ruộng ngâm nước.  

Nà lẹng  ruộng bị hạn. 

Nà pàn  ruộng sườn đồi. 

Nà tốc thắn ruộng bậc thang. 

Na   1. dì.  ~ lan pây đuổi căn: 

dì cháu đi với nhau. 2. lẽ (vợ). 

Hết ~: làm  lẽ. 

Nả1   cái nỏ.  Khang  ~: giương 

nỏ. 

Nả2   1. mặt. Dào ~: rửa mặt.   ~ 

đáo: mặt hồng. * Hết ~ đăm ~ 

mẩy: làm đầu tắt mặt tối.      ~ 

phải: mặt vải. 2. hoa văn.      ~ 

lài thổ cẩm: hoa văn thổ cẩm. 

3. vách. ~ đán: vách đá. 4. khổ.  

Phải ~ lang: vải khổ rộng.       

5. phía, bên. ~ nưa: phía trên 

N 

 



Nả 

 203 

(trong nhà sàn, từ bếp lửa về 

phía bàn thờ). ~ tẩư: phía dưới 

(trong nhà sàn từ bếp lửa về 

phía chạn bát). 6. vạt, lượt.       

~ nà: một lượt cấy. 7. phía 

trước.  ~ rườn: phía trước nhà.  

Nả ấc  lồng ngực. 

Nả bang  nhút nhát, xấu hổ. 

Nả đăm  tức giận. 

Nả đây  tốt bụng. 

Nả fạ  bầu trời.  ~ kheo bích: 

bầu trời xanh thắm. 

Nả khát  mặt thất sắc. 

Nả khăm  nghiêm mặt. 

Nả khấư  tái mặt, hoảng hốt. 

Nả khên  đanh mặt, đanh đá. 

Nả khỏi  tôi tớ.  

Nả khuyết sống (ống) chân. * 

Tụp ~ chếp hua kháu: đánh 

sống chân, đau đầu gối (rút dây 

động rừng). 

Nả na  1. mặt dày. 2. bạo dạn.  

Te ~ bấu chắc nhẻn: nó mạnh 

dạn, không biết xấu hổ.  

Nả nay  đồ khỉ gió. 

Nả noọng đàn em, tay chân. 

Nả phjác vầng trán.            ~ 

rôộng: vầng trán rộng. 

Nả pi  1. đàn anh chị. 2. hàng 

chức dịch ở thôn, xã (trước 

Cách mạng Tháng Tám).  

Nả rương  hiền hậu. 

Nả táng 1. ngõ. 2. phía trước 

nhà. Slửa đăm oóc ~ pjạc căn: 

mặc áo chàm ra trước ngõ chia 

tay. 

Ná1   không.  ~ chin: không ăn.  

~ chắc: không biết.  Slon lụ ~: 

học hay không. 

Ná  1. lì. ~ dú rườn hâu: ở lì 

nhà người ta. 2. tắc. Slủng ~ 

đạn: súng bị tắc đạn. 

Nạc con rái cá. Tua ~ slon lục 

~ đăm pja: rái cá dạy rái cá con 

bắt cá (cha truyền con nối). 

Nạc nạc  chùn chụt. Vài eng 

chin nồm me ~: nghé bú sữa mẹ 

chùn chụt. 

Nạch nạch  giần giật. Pja thư 

bết ~: cá cắn câu giần giật.
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Nài  1. nước bọt. Tấu ~: nhổ 

nước bọt. 2. sương. ~ chạu: 

sương sớm.  

Nài ma  1. con sên. 2. nhớt, rữa 

ra. Pẻng tải oóc ~: bánh dợm bị 

nhớt.  

Nài slâư  nước dãi. Hăn cần 

chin mác slổm le ~ khửn: thấy 

người ta ăn quả chua thì chảy 

nước dãi. 

 Nai  1. mời.  ~ lẩu: mời uống 

rượu. Chỉa ~: giấy mời. 2. nài 

nỉ, chèo kéo. ~ au: chèo kéo lấy. 

Nái  1. mỏi, mỏi mệt. Kha ~: 

chân mỏi. 2. khẩn khoản, yêu 

cầu. 3. nản lòng. ~ slim: nản 

lòng, nản chí. 

Nam1  gai. ~ chộc: gai đâm.   ~ 

cằng: gai găng. 

Nam2   nam giới. 

Nam3   phương nam. 

Nàm nàm  1. khăng khăng.  ~ 

toi pây: khăng khăng đòi đi. 2. 

nằng nặc.  Đếch ~  toi chin: trẻ 

con nằng nặc  đòi ăn. 

Nàn  1. chậm, lâu. ~ đảy chin: 

còn lâu mới được ăn. 2. khó.    

~ hêt: khó làm. 

Nàn nàn  thỉnh thoảng, chốc 

chốc.  ~ mì tiểng nạn khố: thỉnh 

thoảng có tiếng hươu giác.  ~ te 

teo mừa rườn: thỉnh thoảng nó 

lại về nhà. 

Nàn vi  nỡ, nỡ nào. Te ~ hết 

pện: nó nỡ nào lại làm thế.      

2. nhẫn tâm. Hò nẩy ~ khay tha 

chin cúa cần: thằng này nhẫn 

tâm ăn của người ta trắng trợn. 

Nan1 quấy rối. Phi ~: ma quấy 

rối. Đếch ~: trẻ con quấy rầy. 

Nan2 tai nạn, nạn. Hết công 

men ~: tai nạn lao động. 

Nạn con hươu. Thấu ~: săn 

hươu. ~ coóc núm: nhung 

hươu.  

Nạn cẩy  con cheo. 

Nạn kép  hươu xạ hương. 

Nàng1 cô nàng, nàng tiên. 

Nàng2 cây sắp ra hoa. Cuổi ~: 

chuối sắp ra hoa. 

Nàng ới điệu lượn của người 

Tày, Nùng. 

N 
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Náng  1. nối, đính.  ~ hang pè 

tò tó: đính đuôi bè với nhau.   

2. bám. Pinh ~ khảu kha: đỉa 

bám vào chân.  

Náng náng lòng thòng. Theo 

lền ~: sợi dây lòng thòng. 

Nao 1. sưởi. ~ fầy: sưởi lửa.    

~ đét: sưởi nắng. 2. hóng.         

~ lồm: hóng gió.  

Nào1  não bạt. Cọn ~: khua não 

bạt. Choong ~ cúa po tao: 

trống, não bạt của thầy tào. 

Nào2 1. hơi, tương đối, khá.         

~ đây: khá tốt.   ~ eng: hơi nhỏ.  

~ lai: tương đối  nhiều. 2. đỡ. 

Pền khẩy ~ đây dá: ốm đã đỡ 

rồi.  

Nào me não bạt nhỏ (to núm). 

Nào po não bạt to (nhỏ núm). 

Nao vòi, quấy. Mu ~ chin 

muốc: lợn đòi ăn cám. Lục ~ 

pây háng đuổi me: con vòi đi 

chợ theo mẹ. 

Nao niệt 1. náo nhiệt. Hội 

Lồng tông ~: hội xuống đồng 

náo nhiệt. 2. sôi nổi. Nhình 

chài tò lượn ~: trai gái lượn hát 

sôi nổi. 

Nảo nảo đung đưa. Cáng mạy 

phèn ~: cành cây đung đưa. 

Náo1   vừa, vừa mới. Te ~ mà 

thâng: nó vừa về đến.  Chài ~ 

xỉnh lẩu: anh vừa mới cưới. 

Náo2   đâu. Bấu chư ~: không 

phải đâu.  Xàng chin ~: chưa ăn 

đâu. 

Náo lo  1. đâu à, hay sao. Nắm 

chư cần lầu ~: không phải 

người mình đâu à. Xằng pây ~: 

chưa đi hay sao.  

Náo mà đâu mà. Tư xằng pây 

~: nó chưa đi đâu mà. 

Náo ní  nếu không, không thì. 

Hết khoái ỉ nâng, ~ bấu lập 

cần: làm nhanh một tí nếu 

không thì không làm kịp người 

ta. 

Náo vẩy  đâu mà. Xằng hăn te 

~: chưa thấy nó đâu mà. 

Náo vớ  đâu nhé, cơ đấy. Xằng 

đo cần ~: chưa đủ người 
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đâu nhé.  Slau tan xằng xong ~: 

thu hoạch chưa xong cơ đấy. 

Nạo yến. Háp khẩu nẩy mì 

slam ~: gánh thóc này có ba yến. 

Náp  1. kẹp, đè, quắp. Pu  ~: 

cua kẹp. Hin ~: đá đè. * Hin 

phja ~ xáy cáy: đá núi đè  trứng 

gà (kẻ mạnh áp đảo kẻ yếu).   

2. gắp. Thú ~ au phjắc: dùng 

đũa gắp (miếng to) thức ăn (ăn 

tục). 

Nạp1 nẹp. ~ cái càn: nẹp chiếc 

đòn càn. 

Nạp2 1. lắp, lên đạn. ~ đạn: lắp 

đạn. 2. nộp.  ~ lẹ: nộp lễ.  

Nạp tể  suốt đời. Hết khươi ~: 

ở rể suốt đời. 

Nát cây mua. Bjoóc ~: hoa mua.  

Nát nặm  cây cúc tần. 

Nạt  nạt, dọa nạt. ~ lục đếch: 

dọa trẻ con. 

Nảu 1. vặn. ~ oóc: vặn ra.     2. 

vắt. ~ bâư slửa: vắt cái áo. 

Náu  tức, giận. Sloong cần tò 

~: hai người giận nhau.  

Nảy nảy  nườm nượp. Tềnh 

tàng cần pây ~: trên đường 

người đi nườm nượp. 

Nảy nượp  nhớp nháp. Mừ ~: 

tay nhớp nháp. 

Náy  tưới.  ~ nặm: tưới nước. 

Nắc 1. nặng. Háp ~: gánh 

nặng. Xu ~: nghễng ngãng, 

nặng tai. Khẩy ~: bệnh nặng   

2. ít nói, chậm mồm miệng. 

Pác ~: chậm mồm miệng.       

3. khó. Fiệc ~: việc khó.  

Nắc doang  nặng trĩu. Tây mác 

~: túi quả nặng trĩu. 

Nắc dum  nặng trịch, nặng nề. 

|| nắc dăm. 

Nắc dựt  nặng trịch. 

Nắc na  1. sâu nặng.  Tình ~: 

tình sâu nặng. 2. nặng nhọc. 

Fiệc ~: việc nặng nhọc. 

Nặc1   nín. Hảy ~: nín khóc. 

Nặc2   đố, câu đố. Cằm ~: câu 

đố. Kẻ ~: giải đố. 

Nặc nèn  1. áy náy. ~ chang 

slim: áy náy trong lòng. 2. nằng 

nặc.  ~ toi pây: nằng nặc đòi đi.

N 
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Năm 1. trồng. ~ mác: trồng cây 

ăn quả. ~ mạy chướng đông: 

trồng cây giữ rừng.        2. cấy. 

~ nà: cấy lúa. ~ pjắc: trồng rau.  

Nẳm  nghĩ.  ~ ngòi: nghĩ xem.  

~ tẻo: nghĩ lại. Pá ~ thâng pi 

cón: bố nghĩ đến năm trước. 

Nắm  không.  ~ mì: không có.  

~ chư: không phải. ~ chắc: 

không biết. 

Nắm lá  đấy chứ. Te slon híu 

~: nó học giỏi đấy chứ. 

Nắm tán không những, không 

chỉ. ~ chin da tây y, nhằng chin 

da đông y them: nó không chỉ 

uống thuốc tây y mà còn uống 

thuốc đông y nữa.  

Nặm nước. ~ loong: nước suối.  

~ phật: nước sôi. * ~ nọi pja bú 

hết tầu: nước nhỏ cá bống làm 

chỉ huy (xứ mù thằng chột là 

vua). 

Nặm cắt  nước lã. 

Nặm chà  nước chè. 

Nặm chẳm  nước chấm. 

Nặm lìn  nước máng. Cái lìn 

au nặm khảu nà: bắc máng lấy 

nước vào ruộng. ~ khảu rườn: 

nhà có nước máng (tự chảy về) 

Nặm mí  dấm. Slổm pện ~:  

chua như dấm. 

Nặm muốc  nước vo gạo, nước 

rác. Vằm  bặng ~: đục như 

nước vo gạo. 

Nặm mường  đất nước, xứ sở, 

quê hương. 

Nặm noòng  nước lũ. 

Nặm nồm  sữa. 

Nặm ta  nước sông.  

Nặm tha  nước mắt. 

Nặm thang  canh. 

Nặm thúa  tương. 

Nặm ti  đất nước, quê hương. 

Nặm xăng  ao tù. 

Nằn  rền, ròn rã. Coóc moong 

moòng ~: khua mõ vang rền.  

Slủng phéc ~: súng nổ ròn rã. 

Nằn nì  nằng nặc. ~ toi pây 

rèo: nằng nặc đòi đi theo.
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Nằn nờ  vang rền, ầm ĩ. Đếch 

hảy ~: trẻ con khóc ầm ĩ. Fạ 

đăng ~: trời sấm vang rền. 

Năn thẳng. Tàng ~: đường 

thẳng. Bjắt hẩư ~: uốn cho 

thẳng. 

Nẳn  nặn, vê. ~ pền khỏn: vê 

thành cục.  ~ pẻng chuầy: nặn 

bánh dầy. 

Năng  1. da. ~  vài: da trâu.    ~ 

nựa: da thịt. 2. vỏ. ~ mạy: vỏ 

cây. 

Năng mền  1. biểu bì. Nắm 

toỏng thâng ~: không đụng đến 

biểu bì.  2. sởn gai ốc. Tẳng  ~: 

sởn gai ốc. 

Năng nựa  da dẻ, da thịt.    ~ 

đáo: da dẻ hồng hào. 

Năng phiu  da bì. 

Năng  1. ngồi.  ~ tắng: ngồi 

ghế. ~ nưa: ngồi trên. 2. lắng. 

Bưa ~: bột lắng.  

Năng doóng  ngồi xổm.  

Năng nỉ  ăn vạ, nằm vạ.  

Nắt  thích.  ~ tinh then: thích 

nghe hát then. 

Nắt nỉu  1. đằm thắm, thắm 

thiết. Điếp căn ~: yêu nhau 

thắm thiết. 2. say mê.  ~ tức kì: 

say mê đánh cờ. 

Nẩn  nổi mụn. Mèng nhùng 

khốp pền ~: muỗi đốt nổi mụn. 

Nâng1 một. Cần ~: một người. 

Vằn ~: một ngày. 

Nâng2 1. nhúc nhích. Roọng 

bấu ~: gọi không nhúc nhích. 

Nòn bấu ~ đang: nằm không cử 

động. 2. động đậy. Đỉ dú, dá 

đảy ~: ngồi yên, không được 

động đậy. 

Nẩng đồ, hấp. ~ khẩu nua: đồ 

xôi. ~ pẻng tải: hấp bánh dợm. 

nâu thối, rữa. Nựa ~: thịt thối. 

* Pja ~ chang đúc: cá thối từ 

xương (lục đục từ nội bộ). 

Nậu 1. nụ.  ~ bjoóc:  nụ hoa. 2. 

cái cúc bằng vải. ~ sửa: cúc áo.  

Nậu xu  hoa tai. Thư ~: đeo 

hoa tai. ~ kim: hoa tai bằng vàng. 

Nâư 1. buổi sáng. ~ chạu: sáng 

sớm. Tằng ~: ban sáng.   2. 

ngày. Slam ~: ba ngày.  

N 
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Nâư căm  sớm hôm. ~ ngòi 

cần ké: sớm hôm chăm sóc 

người già. 

Nâư chạu  sáng sớm. 

Nâư dìn  sáng hôm kia. 

Nâư lừ  sáng ngày kia. 

Nâư lương  sáng ngày kìa. 

Nâư mụn  sáng hôm kìa. 

Nâư nẩy  sáng nay. 

Nâư ngòa  sáng hôm qua. 

Nâư pjục  sáng mai. 

Nẩư 1. nhẹ.  háp ~: gánh nhẹ. 

Pinh ~: bệnh nhẹ. 2. nhanh, 

mau. Pác ~: nhanh mồm nhanh 

miệng.  

Nẩư fống  nhẹ bỗng. 

Nẩư fứt  nhẹ tênh. 

Nẩư nỏ  1. nhanh nhẹn. Te le 

tua cần ~: nó là con người 

nhanh nhẹn. 2. nhẹ nhàng. Dám 

kha ~: bước chân nhẹ nhàng. 

Nẩư váo nhẹ bỗng, nhẹ nhõm. 

Tua pết héo ~: con vịt gầy nhẹ 

bỗng.  

Nầy nuột  1. giẫm nát. Pết ~ 

lâư nà chắng năm: vịt giẫm nát 

thửa ruộng mới cấy.  2. giày 

xéo. Vài ~ nà: trâu giày xéo 

ruộng. 

Nẩy 1. này. ăn ~: cái này.  

Rườn ~: nhà này. 2. nay. Vằn 

~: hôm nay. Tơi ~ thời nay.         

3. đây. dú ~: ở đây. Khửn ~ mà: 

đi lên đây. 

Nấy  đây này, thì đấy. ~, au le 

au: đây này, lấy thì lấy. 

Ne dong tóc tiên. au ~ khun 

pết: lấy dong tóc tiên chăn vịt. 

Nè 1. này. ~ au kỉ xiên pây chin 

tàng: này lấy nghìn đi ăn 

đường. 2. nhé. Pí hẩư noọng xo 

kỉ nghé mác ~: chị cho em xin 

mấy quả nhé. Dá đảy nhẻn  ~: 

đừng xấu hổ nhé. 3. đi, nào. 

Chin ~: ăn đi.  Khửn rườn mà 

cón ~: vào nhà đã nào. Ná hết 

pện ~: đừng làm như thế, nào. 

Né  1. đấy, thế đấy. ~ câu tố cạ 

mà: đấy tao đã bảo rồi mà.      

2. kìa. ~ te dú nẩy chầy: kìa nó 

ở đây thôi. 
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nẹ thế. Nhằng ăn nẩy ~: thế 

còn cái này. 

Nem1   cái nem. ~ nựa mu: nem 

thịt lợn. 

Nem2  1. dán.  ~ phong pao: 

dán phong bì. 2. dính, sát. Pẻng 

~ toong: bánh dính lá. Sloong 

rườn ~ căn: hai nhà sát nhau.  

3. theo nhau. Sloong tua ~ căn: 

hai đứa theo nhau. 

Nem chắp  dính líu. Fiệc tỉ bấu 

~ thâng lầu: việc ấy không 

dính líu gì đến ta. 

Nèm  theo. ~ lăng: theo sau.  

Pây ~: đi theo. 

Nẻm  chòi, khều.  ~ mác: chòi 

quả.  ~ bâư slửa: khều cái áo. 

Nèn  tết. Chin  ~: ăn tết.  

Nèn tẻt  tết nhất. 

Nẻn  1. nến. Tẻm ~: thắp nến. 

2. nhựa.  ~ cưởm: nhựa trám. 

Nẹn  nện.  ~ hẩư tón nâng: nện 

cho một trận. 

Nẻng  cây sa nhân. 

Néng với, níu, vin. ~ bấu 

thâng: với không tới. ~ pjai 

mạy: vin ngọn cây. 

Néng néng lõng thõng. Khoen 

~: treo lõng thõng. 

Neo đánh dấu. ~ co mạy: đánh 

dấu gốc cây (để báo cho người 

ta biết là cây đã có người giữ). 

Nèo  cái sẹo. ~ vài: cái sẹo trâu. 

Vài bấu mì  ~: trâu không có 

sẹo. 

Neo  nước đái. oóc ~: đi đái. 

Mên ~: khai mùi nước đái. 

Neo hai  đái dầm. 

Neo lương  nước đái vàng, 

bệnh đái đường. 

Neo nỉu  đái rắt.  

Nẻo  vặn.  ~ khót phjoóc: vặn 

mối lạt. 

Nẻo nẻo  rung rinh. Fạ lồm 

cáng mạy fèn ~: gió thổi cành 

cây rung rinh. 

Nẻo nét  kĩu kịt. Háp khẩu ~ 

tềnh bá: gánh thóc kĩu kịt trên 

vai. 

N 
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Nép1   1. cái nhíp.  ăn ~ lốc 

mum: cái nhíp nhổ râu. 2. kẹp, 

nhổ. ~ kha: kẹp chân. ~ nhuốt: 

nhổ râu. 

Nép2   xấp, nẹp.  ~ chỉa sla: xấp 

giấy dó.   

Nẹp cạp. ~ khóp đổng: cạp 

vành nong.  

Nét  1. nín. Đin ~ lồng: đất nín 

xuống chắc. 2. xẹp. Vài nòn 

nhù ~: trâu nằm đống rơm xẹp. 

3. mịn. Nựa ~: da mịn.  

Nếp  1. cài, giắt. ~ bâư chỉa 

khửn pài cà: giắt tờ giấy lên 

mái nhà. 2. ghi nhớ. Cằm po 

me slắng lục ~ khảu slim: lời 

cha mẹ con ghi nhớ trong lòng. 

Nết  mỏi. Mừ ~: mỏi tay. Càm 

tàng kha ~: đi bộ mỏi chân.  

Ngà1   vừng. Pẻng chuầy nhân 

~: bánh dầy nhân vừng. * Phít 

mặt ~ xa xiên lỷ: lệch hạt vừng, 

sai ngàn dặm.  

Ngà2 cái hom.  ~ dầy: hom đó. 

* Khẩu ~ phjoóc, oóc ~ lếch: 

vào hom bằng lạt ra hom bằng 

sắt (vào thì dễ, ra thì khó). 

Ngà3  giơ. ~ pjạ: giơ dao đe 

dọa.  

Ngà lán  đậu Hoà Lan. 

Ngà ngoóc  vừng hạt cải. 

Nga1   1. mầm, chồi. Mạy buôt 

~: cây mọc chồi. 2. nhánh, 

cành. Co mạy khửn sloong ~: 

cây mọc hai nhánh. 

Nga2   thèm, màng. Bấu ~ nựa 

pja: không thèm thịt cá. Hâu 

chùa pây hết puôn lầu bấu ~: 

người ta rủ đi buôn mình không 

màng. 

Ngá  kêu.  Vài ~ : trâu kêu. 

Ngạc  ngả ra, choãi ra. Piếng 

pha ~ oóc: bức vách ngả ra.  

Ngai  1. ngửa. Nòn ~:  nằm 

ngửa. ~ mừ: ngửa bàn tay.        

* Nòn ~ chin mác đứa: nằm 

ngửa chờ sung. 2. lật ngửa.      

~ pát chan: lật ngửa bát đĩa. 

Ngài1 bữa trưa. Chin ~: ăn bữa 

trưa.  

Ngài2   1. chịu. ~ phôn đét: chịu 

mưa nắng. 2. bị.  ~ dên dác: 

chịu đói rét. 3. thế mà. Te 
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dú nẩy, ~ pây xa thuổn mọi ti: 

nó ở đây thế mà đi tìm khắp 

nơi. 

Ngai1  cây ngải cứu.  

Ngai2 1. dễ. Bài nẩy ~: bài này 

dễ. 2. dễ dãi. Chửng ~: tính dễ 

dãi. 3. dễ bảo. ~ khiển: dễ sai 

bảo. 

Ngai chin dễ làm, ngon xơi. 

Ngai lum  dễ ợt. 

Ngải ngựt  dễ dàng. 

NgáI dân tộc Ngái, người Ngái. 

Ngại  nghĩa. Mì tình mì ~: có 

tình có nghĩa. 

Ngàm1 chạc cây. au ~ mà 

chổng: lấy chạc cây về chống. 

Ngàm2   ngậm. Ma ~ đúc: chó 

ngậm xương. 

Ngàm chàm  ghen tị. Cần slẩy 

cặp luôn ~ xáu hâu: người hẹp 

hòi thường ghen tị người khác. 

|| ngàm xàm. 

Ngàm nghe háng. Chòn qua ~: 

chui qua háng. 

Ngám1   1. vừa, khớp. Tôi hài 

nung ~: đôi giày đi vừa chân.  

2. vừa lòng, vừa ý. ~ ý: vừa ý. 

Pha tu bấu ~ khớp tu: cánh cửa 

không khớp với khung cửa. 

Ngám2   vừa, vừa mới. Te  ~ mà 

thâng rườn: nó vừa về đến nhà. 

~ chin dền ím: vừa ăn đã no. 

Ngám chỏ  đáng kiếp.  ~ hò hết 

lặc: đáng kiếp thằng ăn trộm. 

Ngám cò vừa ý, vừa lòng. 

Mầng phuối pện ngo hăn ~: 

mày nói thế tớ thấy vừa lòng. 

Ngám đây vừa phải, vừa vặn. 

Ngạm 1. đỉnh đèo. Khửn thâng 

~ kéo le chai đửa: lên đến đỉnh 

đèo thì nghỉ cho đỡ mệt. 2. 

Háng. ~ kha: háng chân. 

Ngạm ngạm  trần truồng. 

Ngan  con ngan.  

Ngàn ngàn  ngổng, cong vổng 

lên. Hang tẳng  ~: đuôi cong 

vổng lên. 

Ngan1 rừng sâu. * Đông luông 

~ rạ: núi cao rừng thẳm.

N 
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Ngan2 1. nhiều, vô vàn. ~ cần 

pây tàng: vô vàn người đi 

đường. 2. nỗi.  ~ tàng quây: nỗi 

đường xa. 

Ngan rạ  rừng đại ngàn. 

Ngản 1. ngấy. Chin khẩu nua 

~:  ăn cơm nếp ngán. 2. chán. 

Cần toọc táng dú hăn ~: ở một 

mình thấy chán. 

Ngản ngốc phát ngán, phát 

ngấy. 

Ngang  khăn vấn. Cuôm ~: chít 

khăn vấn. 

Ngàng  cứ, mặc sức.  ~ năng 

téng chin: cứ ngồi chờ ăn. 

Ngáng cành to. ~ mạy khoang 

tàng: cành cây to chắn ngang 

đường đi. 

Ngao ngản  chán chường. Fạ 

phôn tằng rườn năng ~: trời 

mưa cả nhà ngồi chán chường. 

Ngào  trộn, khuấy đều. Khẩu 

sli ~ thương: bánh bỏng trộn 

mật. 

Ngao ngao ngo ngoe, nhua 

nhúa. Mọn tẳng hua ~: tằm 

ngóc đầu nhua nhúa. 

Ngáo gầm, kêu. Slưa ~: hổ 

gầm.  Mèo ~: mèo kêu. 

Ngạo 1. bẩy, bẻ.  ~ pha tu: bẩy 

cánh cửa. ~ cái teng tắc: bẻ 

chiếc đinh gãy.  

Ngạp  đờm. ~ khửn cò: đờm 

trong cổ. 

Ngạp mèo  bệnh hen. 

Ngạt  1. mầm. Khẩu oóc ~: lúa 

mọc mầm. 2. giá.  ~ thúa xẳng: 

giá đỗ tương. 

Ngạt ngạt  chổng ngổng. Hang 

tẳng ~: đuôi chổng ngổng. 

Ngàu bóng. ~ đét: bóng nắng. 

Nhăm ~: đứng bóng. * Năng 

chính bấu lao ~ pay: ngồi ngay 

không sợ lệch bóng (cây ngay 

không sợ chết đứng). 

Ngàu  mồn  đứng bóng. 

Ngàu nghít  sạch trơn, hết 

sạch. Lâư nà vài chin ~: thửa 

ruộng bị trâu ăn hết sạch. 

Ngảu 1. đỉnh. ~ hua: đỉnh đầu. 

2. đầu. ~ qua: đầu quả dưa.
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ngau  1. ngấy.  ~ pì: ngấy mỡ. 

2. đau đầu, chóng mặt. Hua ~: 

đau đầu. 3. say. Chin chóp hua 

~: ăn nấm bị say.  

Ngau ngựt  chán ngấy. 

Ngạu rạu  thẫn thờ, buồn thiu. 

Năng dú ~: ngồi thẫn thờ. 

Ngay 1. ngay. Pây ~: đi ngay. 

2. ngay thẳng, hiền lành. Chin 

dú ~: ăn ở ngay thẳng. 

Ngay ngúm  hiền lành. Te le 

cần ~: nó là người hiền lành. 

Ngạy nghĩ. ~ thâng đin ti: nghĩ 

đến quê hương. 

Ngạy ngạy canh cánh. Chứ lục 

~: canh cánh nhớ con.  

Ngặc ngặc  1. gật gật. Pjạc 

căn, pác bấu phuối tọ hua ~ : 

chia tay miệng không nói 

nhưng gật gật đầu. 2. anh ách. 

Slính khửn ~: tức anh ách. 

Ngằm ngằm  lầu bầu. Me da 

đá ~: bà mẹ chồng chửi lầu 

bầu. 

Ngằm ngựn  hậm hực. Đảy 

păn nọi le ~: được chia ít thì 

hậm hực. 

Ngắm ngáI  1. áy náy. Te nai 

lẩu, lầu bấu pây đảy hăn ~: nó 

mời cưới, mình không đi dự 

được thấy áy náy. 2. do dự.      

~ bấu chắc pền pây lụ bấu pây 

xáu te: do dự không biết nên đi 

hay không nên đi với nó. 

Ngắm slằn  kì kèo, lằng nhằng. 

Khai vài dá tọ nhằng ~ chá le: 

bán trâu rồi nhưng còn kì kèo 

giá rẻ. 

Ngằn1   1. bẩy. Au mạy lau mà 

~ hin: lấy đòn bẩy về bẩy hòn 

đá. 2. chốt. ~  tu khảu: chốt cửa 

lại. 3. cản trở. Te ~ nắm hẩư 

lầu pây: nó cản trở không cho 

mình đi. 

Ngằn2 ngạt. Thai ~: chết ngạt. || 

thai bắt. 

Ngằng  gầm gừ. Ma ~: chó 

gầm gừ.  * Ma chủn lỵ ma ~: 

chó cùng giậu chó cắn. 

Ngắng  kêu ẳng (tiếng chó 

kêu). Ma thai bấu lừm ~: chó 

chết không quên kêu “ẳng”. 

Ngắng ngắng  1. ăng ẳng.  Ma 

ron ~: chó kêu ăng ẳng.  

N 
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2. oái oái. Hết khỏ ron ~: làm 

mệt kêu oái oái. 

Ngần  1. bạc, tiền. ~ khao: bạc 

trắng.  Dự rườn lẹo lai ~: mua 

nhà hết nhiều tiền. 

Ngần chèn  tiền bạc. * ~ tang 

tôm nhả, tha nả  tảy xiên kim: 

tiền bạc coi như đất, cỏ, danh 

dự đáng nghìn vàng. 

Ngần mộc bạc chôn cất dưới 

đất. * Đảy ~: nhặt được bạc 

dưới đất (bỗng dưng giàu có). || 

Ngần muộc. 

Ngận  cây nhãn.  

Ngậu  cây sen. 

Ngậu rậu chồm chỗm. Năng ~: 

ngồi chồm chỗm. 

Ngầư  mong, trông ngóng.  ~ 

lục đảy slon đại học: mong con 

vào đại học. 

Ngâư   ngẩn. ~ chồm cần tọt 

còn: ngẩn người xem người ta 

tung còn. 

Ngấư   cái.  ~ mác mị: cái quả 

mít.  ~ cần pao khân: cái người 

khăn trùm đầu. ~ pền ~: cái nào 

ra cái đấy. 

Ngậư   khờ, khờ khạo. Cần ~: 

con người khờ khạo. 

Ngậư ngoang mất trí; quẫn trí. 

Ngậy  cạy.  ~ cuôn mạy: cạy 

khúc gỗ.  

Nghè1 cây, quả quýt, quả quất.  

Nghè2  nhánh, ngồng. ~ phjắc 

cát: ngồng rau cải. 

Nghè3  trò trống. Bấu hết pền ~ 

lăng: chẳng làm nên trò trống 

gì. 

Nghé cái, chiếc, quả.  ~ rườn: 

cái nhà.  ~ mác pục: quả bưởi. 

~ phắc pjạ: chiếc bao dao. 

nghẹ  củ nghệ. ~ hang xáu nựa 

cáy hẩư me dú bươn: nghệ nấu 

thịt gà cho bà đẻ. 

Nghẻn gặm. Ma ~ đúc: chó 

gặm xương. 

ngheng  bướng bỉnh. Hò tỉ ~ 

lai, cạ bấu tinh: thằng kia 

bướng bỉnh lắm, bảo không nghe. 

nghéng1 ngả lưng. ~ nòn chai: 

ngả lưng nằm nghỉ.
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Nghéng2   chết.  Thai ~: chết 

mất rồi.  

Nghét nghét 1. nghi ngút. Vằn 

fầy khửn ~ : khói lên nghi ngút. 

2. tấn tới. Hết chin khửn ~: làm 

ăn bắt đầu tấn tới. 

Nghi nghi  lò dò. Pây ~: đi lò 

dò. 

Nghị  nghĩ.  ~ bấu hăn: nghĩ 

không ra.  ~ cón ~ lăng: nghĩ 

trước nghĩ sau. 

Nghịa1  nghĩa, tình nhân. Chứ ~ 

cáu: nhớ tình cảm cũ.  

nghịa2   1. nghĩa. Chư nẩy mì 

lai ~: từ này có nhiều nghĩa.    

2. ơn nghĩa. Pải lạy nẩy pjá ~ 

tèn ơn: vái lạy này trả nghĩa 

đền ơn. 

Nghiệt  kiệt sức. Hết fiệc ~ lai: 

làm việc kiệt sức. 

Nghiều1   tép riu.  

Nghiều2  1. xơ.  ~ mác mị: xơ 

mít. 2. tép. ~ mác pục: tép 

bưởi. 

Nghiều bôn  quả vải dại ở rừng 

(hình thù giống quả chôm 

chôm).  

Nghiệu  nhiễu. Lặng ~: cái thắt 

lưng vải nhiễu. 

Nghìm  1. mẩu.  ~ pẻng cao: 

mẩu bánh khảo.  2. miếng nhỏ. 

Au hẩư te ~ nâng: cho nó một 

miếng nhỏ. 

Nghịu  cây gạo. Bjoóc ~: hoa 

gạo. Phải ~: bông gạo. 

Ngo   tớ, tôi.  ~ pây slon: tớ đi 

học. Mầư pây ~ tó pây: mày đi 

tớ cũng đi. 

Ngọ  ngọ. Pi ~: năm ngọ.  

Ngòa 1. qua. Vằn ~: hôm qua. 

2. trước. Bươn ~: tháng trước. 

Pày ~: lần trước. 

Ngoa  cây vả.  

Ngọa ngói. Rườn ~: nhà ngói. 

~ com chào: ngói máng. 

Ngoạc  ngoảnh, quay lại.     ~ 

teo: quay lại.  ~ đếnh: ngoảnh 

lại nhìn đằng sau. 

Ngoại ngả, nghiêng. Pắc chình 

~ oóc: bức tường ngả ra ngoài.  

Ngoại ngựt nghiêng chếch.

N 
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Ngoang  một loại ve rừng.  * 

Năm nà tẳm ~ á, khẩu bấu quá 

ngài chiêng: tận khi ve rừng 

kêu mới cấy, bữa tết không có 

gạo thổi cơm (cấy muộn thì 

năng suất thấp). 

Ngoạt ngoạt  uể oải. Lôc pắn 

~: guồng quay uể oải. 

Ngoay  1. ngoái.  ~ cò ngòi: 

ngoái cổ nhìn. 2. quay lại.        

~ mà: quay trở về. 

Ngoắc  vắc.  Vài ~ coóc: trâu 

vắc sừng. 

Ngoắc ngóe lắc. ~ hua: lắc 

đầu.  

Ngoặc  1. gật.  ~ cò: gật đầu. 2. 

thông đồng. ~ căn hết: thông 

đồng nhau làm. 

Ngoẹp ngoẹp  1. thoi thóp.  Au 

châư ~: thở thoi thóp.         2. 

ngớp. Pja ngòm ~: cá nổi đầu 

ngớp ngớp. 

Ngòi  1. trông, coi.  ~ rườn: 

trông nhà.  ~ đếch: trông  trẻ.  ~ 

nấy: coi chừng. 2. xem.    ~ 

rây: xem rẫy. 3.  chăn.  ~ vài: 

chăn trâu. 4. chăm sóc. ~ po 

me: chăm sóc bố mẹ. 

Ngòi chen  coi thường, coi rẻ. 

Bấu đảy ~ pi noọng: không 

được coi thường anh em. 

Ngòi đu  trông nom. 

Ngòi mà  xem ra. Béc fừn nẩy 

cải ~ bấu béc tứn: bó củi này to 

xem ra vác không nổi. 

Ngoi ngòi. ~ phảo: ngòi pháo. 

Nhẳn ~ bát: nặn ngòi nhọt. 

Ngọi ngọi  1. ngay ngáy. Hí ~: 

lo ngay ngáy. 2. canh cánh. 

Chứ ~: nhớ canh cánh. 

Ngòm  nổi đầu. Pja ~: cá nổi 

đầu. 

Ngóm ngóm lom khom. Cổm ~ 

: cúi lom khom. 

Ngọm 1. x. cọm. 2. võng 

xuống. Cáng mác pẻn ~ lồng: 

cành quýt võng xuống. 

Ngoòng mong, mong đợi.   ~ 

lục mà chin nèn: mong con về 

ăn tết. 
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Ngọp ngoẹp thoi thóp. Nhằng au 

châư ~: còn thở thoi thóp. 

Ngót ngót 1. leo lét. Vằn fầy 

khửn ~: khói bốc lên leo lét. 2. 

lóp ngóp.  Tứn ~: lóp ngóp 

đứng dậy. 

ngọt đỉnh  chót. ~ sliểm: đầu 

mũi nhọn. ~ đăng: chót mũi.    

~ khau: đỉnh núi. 

Ngô rau ngổ. Phjắc ~ khôm: 

rau ngổ đắng. 

Ngộ gặp. Sloong pi noọng ~ 

căn chang háng: hai chị em 

gặp nhau ở chợ. 

Ngộc lộc chồm hỗm. Năng ~: 

ngồi chồm hỗm. 

Ngồm ngoàn lởm chởm. Pàn 

phja hin ~: sườn núi đá lởm 

chởm. 

Ngộm vít. ~ cáng mạy: vít cành 

cây.  

Ngôn cỗi, chết già. Vài ké thai 

~: trâu già chết cỗi. Cần ké thai 

~: người chết già. 

Ngốn táo 1. lăn đùng. Đang slí 

phuối tuyện tằm rưn ~: đang 

ngồi nói chuyện bỗng dưng lăn 

đùng ra. 2. đổ kềnh. Co mạy 

đoóc ~: cây mục đổ kềnh. 

Ngông  bật, bỗng. ~ tứn pây: 

bật dậy là đi. ~ cải khửn: bỗng 

lớn lên. 

Ngông ngông lêu nghêu. pây 

~: đi lêu nghêu. Slung ~: cao 

lêu nghêu. 

Ngống nhông nhông. Béc pây 

~: vác đi nhông nhông. 

Ngống ngáng 1. ngổn ngang. 

Cúa cái tả ~: đồ đạc để ngổn 

ngang. 2. nhởn nhơ. ~ pây liêu: 

nhởn nhơ đi chơi. 3. không hòa 

thuận. Phua mjề ~: vợ chồng 

mỗi người một phách, không 

hòa thuận nhau. * Lạo ngống 

lạo ngáng: kẻ ngang người dọc, 

không đồng thuận.  

Ngù  con rắn.  ~ khốp: rắn cắn.  

~ loọc chạp: rắn lột xác. 

Ngù hấu  rắn hổ mang. 

Ngù kheo  rắn lục. 

Ngù khóp đổng rắn cạp nong.

N 
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Ngù khuyêt loài rắn chuyên 

bắt ếch nhái. 

Ngù quẻng  rắn giun. 

Ngù slinh  rắn ráo. 

Ngu ngu  lù đù. Pây ~: đi lù 

đù. 

Ngùa  x. nghiều. 

Ngoạt   x. bươn. 

Ngơ  1. ngờ. Bấu ~ te pây dá: 

không ngờ nó đi rồi. 2. tưởng. 

Khỏi ~ bác bấu mà: tôi tưởng 

bác không đến. 

Ngơ cạ tưởng rằng, cho rằng.  

~ nắm mì cần hâư: tưởng rằng 

không có ai. 

Ngùm ngùm  1. lầu bầu. Po cá 

bấu thúc ý táng phuối ~ : ông 

bố không vừa lòng cứ lầu bầu 

một mình. 2. rì rầm. Rườn tẩư 

cần phuối tuyện ~: nhà dưới 

người nói chuyện rì rầm. 

Ngum ngoan 1. chậm chạp. 

Pây ~: đi chậm chạp.     2. lổm 

ngổm, chệnh choạng. Chàn ~: 

bò lổm ngổm. 

Nguộc đẹp, ngọc ngà (từ văn 

chương). Noọng ~: em gái xinh 

đẹp. 

Nguộn  lá ngón. Khôm bặng ~: 

đắng như lá ngón. * Đi pja 

khôm hơn ~: mật cá đắng hơn 

lá ngón. 

Nguông  1. ngốc. Hò cần ~: 

thằng ngốc. 2. lú lẫn, không 

sáng suốt. Pú ké ~: ông già 

không minh mẫn. 

ngút  vụt dậy. ~ pây, ~ dú: vụt 

đi, vụt ở. 

Ngứt ngảo ngào ngạt. Hom ~: 

thơm ngào ngạt. 

Ngút ngút nghi ngút. Fầy vằn 

~: khói bốc nghi ngút. Pát khẩu 

khửn dai ~: bát cơm bốc hơi 

nghi ngút. 

Ngút tứn  vùng dậy. 

Ngư nga  1. thơ thẩn.  ~ dú 

noọc tàng: thơ thẩn ngoài 

đường.  2. la cà. ~ ti tốc ti: la cà 

chỗ này chỗ khác. 

Ngử 1. ngẩng. ~ hua: ngẩng 

đầu.  2. thưa. Roọng bấu ~: gọi 

không thưa.  
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Ngưn 1. ngấy. Chin pẻng toóc 

~ lai: ăn bánh chưng ngấy lắm. 

2. váng.  Hua ~: váng đầu. 

Ngưng ngang choáng váng. 

Ngước 1. lợi.  ~ chếp: đau lợi. 

* Bấu mì khẻo kẹo ~: không có 

răng thì nhai bằng lợi. 2. mang.  

~ pja: mang cá. 

Ngược  thuồng luồng. 

Ngườm  1. hang.  ~ hin: hang 

đá. ~ Phượng Hoàng: hang 

Phượng Hoàng. 2. động. Cần 

tơi pưa dú chang ~: người cổ 

đại sống trong động. 

Ngứt ngảo 1. ngào ngạt. Hom 

~: thơm ngào ngạt.          2. 

ngùn ngụt. Fầy vằn ~: lửa bốc 

khói ngùn ngụt. 

Ngựt  1. ngấy. Chin khẩu nua 

~: ăn xôi phát ngấy. 2. chừa. 

Tàng pây khỏ lai khỏi xo ~: 

đường khó đi lắm, tôi xin chừa. 

Ngựt ngư  1. ốm lửng. Fạ 

khăm kheo, đúc đang ~: thời 

tiết thay đổi, trong người ốm 

lửng. 2. chần chừ. ~ xằng ái 

pây: chần chừ chưa muốn di. 

Nha1   phát bệnh, phát đau. Bát 

phát ~: nhọt phát đau. 

Nha2   giận dỗi. Hết ~: hờn dỗi. 

Nhả1   cỏ. Bjai ~: rẫy cỏ. * ~ lai 

vài luông: nhiều cỏ, trâu giẫm 

đạp đi rông (nhiều quá hóa 

nhàm). 

Nhả2   thuốc. * Phi khả,  ~ da: 

ma thì trị, thuốc thì uống (có 

bệnh thì dùng mọi biện pháp 

chữa trị). 

Nhả cà  cỏ gianh. * Tàng bấu 

pây teo lộc ~ , pi noọng bấu 

pây mà pền lác: đường không 

đi rậm cỏ gianh, anh em không 

đi lại sẽ thành lạ xa. 

Nhả chông mu  cỏ gấu. 

Nhả dầy  cỏ bái. 

Nhả khắt mẳn  cỏ ké. 

Nhả khoác  cỏ may. 

Nhả nả nhẻn  cây trinh nữ, cây 

xấu hổ. 

Nhả ngai  cây ngải cứu. 

Nhả nhác  tác rưởi. 

Nhả nhùng  cỏ rác. 

N 
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Nhá1   trầu không dại. 

Nhá2   bã.  ~ mjầu: bã trầu. 

Nhác nhác cười nham nhở. 

Nhạc  bó mạ. Cộp chả mì slí ~: 

một cộp có bốn bó mạ. 

Nhạc nhạc  nhồm nhoàm. Kẹo 

~: nhai nhồm nhoàm. 

nham  1. nắm.  ~ thúa nâng: 

một nắm đỗ. 2. túm.  ~ hua 

phjôm: túm tóc. 3. đớp. Ma ~ 

cảo: chó đớp vào khuỷu chân. 

Nhan ghẻ. ~ vài: ghẻ trâu. Ma 

~ : chó ghẻ. 

Nhản1  1. cắn. Ma ~: chó cắn.   

2. gậm. Ma ~ đúc: chó gậm 

xương. 

Nhản2 quả không có nước. 

Mác cheng ~: quả chanh không 

có nước. * Cốc ké mác ~ : cây 

già quả không có nước. 

Nhạn  chim nhạn. 

Nhạn kỉnh  kính mắt. Thư ~: 

đeo kính. 

Nhang1  hương. Chút ~ chỏ: 

thắp hương cúng tổ. 

Nhang2 làm ma, cúng. ~ phi: 

làm ma. ~ kỉ vằn: làm ma mấy 

ngày. 

Nhang3 hốc. ~ ím dá bấu chắc 

hêt fiệc: hốc no rồi không biết 

làm việc. 

Nhảng  x. non nhảng. 

Nháng1 to, thô. Phải ~: vải sợi 

thô. Bưa pẻng ~: bột bánh thô. 

Nháng2 kiêu, ba hoa. Te phuối 

~: nó nói kiêu căng. 

Nháng nhút to sụ. Theo phải 

~: sợi vải to sụ. 

Nhào nhào 1. rầm rầm. Cần 

phuối tuyện ~: người nói 

chuyện rầm rầm. 2. ào ào. Chin 

~: ăn ào ào. 

Nháo  đàn, tốp, bầy.  ~ cáy: 

bầy gà.  ~ cần: tốp người. 

Nhạo nhược 1. ngây ngấy. 

Đang ~ ái pền khẩy: trong 

người thấy ngây ngấy, sắp ốm. 

2. rợn. Ngòi pát nựa le hăn ~: 

trông bát thịt thấy rợn người.
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Nháp  1. dai. Cáy ké nựa ~: gà 

già thịt dai. 2. lười, khó bảo. 

Đếch khiển ~: trẻ khó sai khiến. 

Nháp nhắng  dai nhách. 

Nhát  xồm. Ma ~: chó xồm. 

Nhát nhát  sồn sột. Đẳn ~: gãi 

sồn sột. 

Nháu nhăn. Phjác ~: trán nhăn. 

Nhạu  trêu, đùa. Phuối ~: nói 

đùa.  ~ đếch: trêu trẻ con.  

Nhay 1. giẫm đạp, nhào. ~ 

pùng: giẫm đạp bùn. ~ pùng 

pát chình: nhào bùn trát tường.     

2. dằm, dầm. ~ mác phết: dằm ớt.  

Nhắc nhau  1. kêu ca, phàn 

nàn.  Fiệc lai tọ bấu ~: lắm 

việc nhưng không phàn nàn. 2. 

cáu gắt. Đang bấu đây dú táng 

~: người không khỏe tự thấy 

cáu gắt. 

Nhắc nhỏi 1. thấm thoát.   ~ 

teo thâng nèn mấư dá: thấm 

thoát lại đến tết nữa rồi. 2. vừa 

mới. Náo ~ vằn ngòa: vừa mới 

hôm qua. 

Nhặc1   cái đinh ba. 

Nhặc2 băm, nghịch dao.        ~ 

pjạ: dùng dao băm, chặt.       * 

pjạ cồm hứn ~ cần sắc ái 

khiển: dao sắc thích chặt, người 

chăm thường được sai khiến. 

Nhăm nhi  lầm rầm. Phuối 

tuyện ~: nói chuyện lầm rầm. 

Nhằm1  mong muốn, định. Cò 

~ mừa dương rườn: lòng mong 

muốn về thăm quê. * Lầu ~ 

hâu nho: mình có ý định thì 

người ta đã làm rồi. 

Nhằm2 ngâm, hát. ~ sli: ngâm 

thơ. 

Nhằm nhoa bỗng thấy. Hăn 

lục mà me ~ mốc bông: thấy 

con về, mẹ bỗng thấy vui.  

Nhăm  1. giẫm.  ~ chúng ròi 

kha cần pây cón: giẫm phải vết 

chân người đi trước. 2. đi lại. 

Pi noọng bấu ~ căn: anh em 

không đi lại với nhau.  

Nhăm ngàu đứng bóng. Hết 

fiệc thâng ~ chắng mà: làm 

việc đến mặt trời đứng bóng 

mới về. 

N 
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Nhẳm nhắm. ~ lẩu: nhắm với 

rượu. ~ tón nâng: nhắm một 

bữa. 

Nhẳm đướn quen mui. Đảy ~: 

được quen mui. 

Nhẳm nhác1   rác rưởi. Au ~ 

pây pông: lấy rác rưởi đi đốt. 

Nhẳm nhác2 nhớn nhác. Hò tỉ 

khua ~: thằng ấy cười nhớn 

nhác. 

Nhắm nháy  1. khoe. Nung 

slửa lài ~ cần: mặc áo hoa 

khoe mọi người. 2. nhử. Mì 

nghé mac ội ~ hâu mại: có một 

quả ổi mà nhử người ta mãi. 

Nhẳm nhẻ  nhấp nháp. 

Nhẳm nhéc tủm tỉm.          ~ 

khua: tủm tỉm cười. 

Nhăn  1. mỉa, kháy. Khua ~: 

cười mỉa.  2. chơi khăm. Hết ~: 

chơi khăm. 

Nhăn1   con muội. Phjắc cát 

lồng ~: rau cải bị muội. 

Nhăn2  1. chịu, chấp nhận. Khỏi 

~ thư háp: tôi chịu mang gánh. 

2. đồng ý. Phuối pện khỏi bấu 

~: nói thế tôi không đồng ý. 

Nhẳn  1. bóp. ~ pủn: bóp bún. 

2. ấn. ~ ngòi mác mị slúc xằng: 

ấn xem mít chín chưa. 3. nặn.  

~ noong bát: nặn mủ nhọt.      

4. vắt.  ~ nồm mò: vắt sữa bò. 

Nhặn1 đè, dìm. ~ lồng: đè 

xuống.  ~ tua ma: đè con chó. 

Nhặn2 nhịn, nén. ~ slính: nén 

giận.  ~ lẩu: nhịn uống rượu. 

Nhằng còn. Khẩu ~ đíp: cơm 

còn sống.  ~ đang đai: còn son 

rỗi. Chin dá ~ hó au mừa them: 

ăn rồi còn gói mang đi nữa. Pú 

mé  ~ lẹo: ông bà còn cả. 

Nhắng  bận. Mùa slau tan ~ 

fiệc lai: mùa thu hoạch bận 

việc lắm. 

Nhắng nhắng 1. inh ỏi.  Đếch 

hảy ~ : trẻ con khóc inh ỏi. 2. 

ầm ầm. Toi ~: đòi ầm ầm. 

Nhắp  vơ, nhặt lấy. Bấu đảy ~ 

au cúa hâu: không được nhặt 

lấy của người ta. 

Nhắp nhép 1. nhặt vặt vãnh. 

Tua tỉ chứng xẩu luôn ~ au cáu 

cần: con ấy có tính xấu thường 

hay nhặt vặt vãnh lấy của 

người 
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ta. 2. vặt. Chin ~: ăn vặt. 3. ăn 

cắp vặt. Tua tỉ chửng ~: con ấy 

có tính ăn cắp vặt. 

Nhặp  khâu. ~ slửa: khâu áo.  

~ tó căn: khâu vào với nhau. 

Nhặp  nhọm  may vá.  

Nhặt1   chật. Rườn ~ cần: nhà 

chật người. 

Nhặt2 càng. ~ vằn ~ mấư: càng 

ngày càng mới. 

Nhất nhích. ~ khảu xẩư: nhích 

vào gần. 

Nhâu giẫm, giẫm nát. ~ đin 

toỏng cạch: giẫm đất đóng gạch. 

nhè  x. thúa nhò nhè. 

nhẹ  lý, lẽ.  Bấu mì ~: không có 

lý. 

nhéc nhếch mép. ~ khua: nhếch 

mép cười, nhoẻn miệng cười. 

Nhem  1. (một) nhúm.  ~ ngà 

nâng: một nhúm vừng.            

2. nhúm. ~ au kỷ mặt bắp: 

nhúm lấy vài hạt ngô. 

nhém  nhọ. Nả ~: mặt nhọ (nói 

với trẻ con). 

Nhẻn thẹn, xấu hổ. Nả ~: xấu 

hổ. Hết bấu lập cần táng hăn 

~: làm không kịp người ta, tự 

thấy thẹn. 

Nhẻn nhéc 1. thẹn thò. Lùa 

mấư  ~: dâu mới thẹn thùng.   

2. xấu mặt. Hâu đá hẩư  ~ dú: 

người ta chửi cho, xấu mặt; 

ngượng ngùng ra mặt. 

Nhèo nhèo  1. lèo tèo.  ~ kỉ cần 

nắm hết đảy nau: lèo tèo mấy 

người không làm nổi đâu. 2. 

lao xao. Rườn tẩư cần phuối 

tuyện ~: nhà dưới người nói 

chuyện lao xao. 

Nhẹp nhẹp nhắp nhắp buồn. 

Tua mật pan ~: con kiến bò 

nhắp nhắp buồn.  

Nhét nhét xoèn xoẹt. Tháy hua 

~: cạo đầu xoèn xoẹt. 

Nhẹt  hốc. Mắn đảy ~,  nắm 

hết: không được hốc không 

làm. Dac le ~ ló: đói thì hốc đi. 

Nhên nhân. ~ pẻng: nhân bánh.  

Nhên ngại  1. tình nghĩa.   ~ 

cần nặm ti: tình nghĩa người 

quê hương. 2. nhân tình.

N 
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Nhi chỉ  1. là cùng.  ~ te pây 

háng: nó đi chợ là cùng. 2. nhất 

định. Lâư nà nẩy ~ đảy slí háp: 

thửa ruộng này nhất định được 

bốn gánh. 

Nhì nhằng nhùng nhằng. Cáng 

mạy phấy vặc ~: cành tre 

vướng nhùng nhằng. 

Nhì nhào  xì xào. Mì tiểng ~: 

có tiếng xì xào. 

Nhì nhầm thì thầm. Rườn 

bưởng cần phuối tuyện ~: nhà 

bên có người nói chuyện thì thầm. 

Nhi  1. hai. Slíp ~: mười hai. 

Bươn ~: tháng hai. 2. hạ tuần. 

Hai cày ~: trăng hạ tuần. 

Nhi slíp  hai mươi. 

Nhí nhí 1. lí nhí. Phuối ~: nói lí 

nhí. 2. tỉ ti. Hảy ~: khóc tỉ ti. 

Nhị  cái dùi nhỏ.  

Nhị chào  dùi có rãnh. 

Nhỉa chết ngoẻo. Loảt da hẩư 

non ~ lẹo: phun thuốc cho sâu 

chết ngoẻo hết. 

Nhỉm  dè. Chin ~: ăn dè. 

Nhìn1   x. vằn dìn. 

Nhìn2 thấy. Đảy ~: nghe thấy. 

Nhình 1. gái. Lục ~: con gái. 2. 

chị. Pi ~: chị gái. ~ Na: chị Na. 

Nhỉnh1 1. nhe. ~ khẻo: nhe 

răng. 2. vẩu. Khẻo ~: răng vẩu. 

Nhỉnh2 còi, chậm lớn. Cần mả 

~: người chậm lớn. 

Nhỉnh nhác 1. há ra. Ròi pjạ 

khát ~: vết sứt há ra.          2. 

nhăn răng. Ma phjâu kẻo ~: chó 

thui  nhăn răng. 

Nhính 1. nứt, há. Mạy chinh ~ 

đi: cây gỗ bị nứt tâm. Kíp pẻn ~ 

oóc: tấm gỗ bị (nứt) há ra.    2. 

x. lạt.  

Nhính nhác nứt toác. Boóc 

khẩu lam phéc ~: ống cơm lam 

nứt toác. 

Nhịnh  1. những. Chang tàng ~ 

slao báo pây hội: trên đường 

những trai gái đi hội. 2. toàn. 

Nưa các ~ khẩu, bắp: trên gác 

toàn ngô lúa. 

Nhò  1. nhấc. ~ nhò khửn nưa: 

nhấc lên phía trên. 2. ~ bôm 

pây: cất mâm đi. 
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Nhỏ  1. rụt, bẹp xuống. Năng 

khửn tềnh, nghé cuôi ~ lồng: 

ngồi lên trên cái sọt bị bẹp 

xuống. 2. sun lại. Teng toóc 

chúng lếch ~ pây dá: đinh đóng 

phải sắt bị sun lại rồi. 

Nhó  nhô, chồi ra. Ngảt thúa 

đin ~ khửn nả tôm: mầm lạc 

nhô lên khỏi mặt đất. Tha vằn 

~ khửn pjai pù: mặt trời nhô 

lên đỉnh núi. 

Nhó nhé  1. tấp tểnh.  ~ pây 

liêu: tấp tểnh đi chơi. 2. chập 

chững. Đếch ~ slon phjải: trẻ 

chập chững tập đi. 

Nhoa 1. thảng thốt. Mốc ~ bá: 

trong lòng thảng thốt.        2. 

ran. Hăn chài mà mốc slẩy ~ 

phông: thấy anh về, trong lòng 

ran lên niềm vui. 

Nhoa nhoa  rạo rực.  Mốc 

phông ~: trong lòng rạo rực 

niềm vui. 

Nhóa nhóa rào rào. Pết eng 

chin ~: vịt con ăn rào rào. 

Nhoai 1. xổ tung, xõa. Chược 

phắn ~ oóc: dây thừng bên rồi 

bị xổ ra. * Hua bông chảu ~: 

đầu bù tóc rối. 2. rão. Lền lam 

~ oóc: dây buộc bị rão ra. 

Nhoóc  ốm. đếch pền ~: trẻ bị 

ốm. 

Nhòi 1. khuyến khích. ~ đếch 

pin mạy: khuyến khích trẻ trèo 

cây. 2. xui, xúi giục. ~ cần tò 

đá: xui người ta chửi nhau. 

Nhoi một loại ve rừng. ~ roọng 

bắc bắm: ve kêu rả rích. 

Nhói nhói  roi rói. Khua ~: 

cười tươi roi rói. 

Nhọi nhọi  đến nơi. Đăm ~: tối 

đến nơi. 

Nhọm nhuộm. ~ slửa: nhuộm 

áo. Phải ~ khún: vải nhuộm 

chàm.  

Nhoong  rối bù. Hua ~: đầu tóc 

rối bù.  

Nhoòng vì, tại, bởi, do.        ~ 

phôn lai nặm chắng noòng: vì 

mưa nhiều nên nước lũ. * Đảy 

chin ~ mô mả, thong thả ~ ti 

rườn: có ăn do mồ mả, nhàn 

nhã nhờ thổ cư. 

N 
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Nhoòng pện vì thế. ~ te chắng 

đảy lai cần điếp: vì thế nó mới 

được nhiều người mến. 

Nhót  1. chột. Mu eng chắng 

dự mà men ~: lợn con mới mua 

về bị chột. 2. sút. Pền khẩy ~ 

cần: bị ốm sút người đi. 

Nhọt 1. ngọn. ~ mạy: ngọn cây. 

2. đỉnh. ~ pù: đỉnh núi.     * ~ 

vai pjai khuổi: đầu núi ngọn 

suối (nơi hang cùng thủy tận). 

Nhốc  đống.  ~ đin: đống đất.  

Nhôm nhôm 1. tua tủa. Nhuốt 

tứn ~: râu mọc tua tủa. 2. sum 

suê. Nà bấu bjai,  nhả khửn ~: 

ruộng không làm cỏ, cỏ mọc 

sum suê. 

Nhông  xổ ra, tở ra. Lót mây ~ 

oóc: cuộn chỉ xổ ra.  

Nhống  1. chìa. Khẻo ~: răng 

chìa ra. 2. hở. Khẻo ~: răng hở. 

Nhợ  nhỡ. Khỏi hẳm ~  vai cái 

mạy: tôi chặt nhỡ hỏng cây gỗ. 

Nhù  rơm.  ~ loòng rằng cáy: 

rơm lót ổ gà. 

Nhù pắt  cái chổi. 

Nhù quet  x. nhù pắt. 

Nhủ1   nhàu, quăn. Bâư slửa ~: 

cái áo nhàu. || nháu. 

Nhủ2 chùn. Mạy kheng lai, toóc 

teng ~ lẹo: gỗ cứng quá, đóng 

đinh chùn lại. 

Nhủ nhút  nhàu rối. Fà nòn 

bấu chíp tả sle ~: chăn ngủ dậy 

không gấp để thành đống nhàu 

rối. 

Nhúc nhúc  1. nhung nhúc. 

Cáy xăng chang lậu ~: gà nhốt 

trong chuồng nhung nhúc.       

2. nhùng nhằng. Thau vặc kha 

~: dây vướng vào chân nhùng 

nhằng. 

Nhục  vất vả. Hết khỏi hâu ~ 

lai: làm tôi người ta vất vả lắm. 

Nhục nhằn vất vả, nhọc nhằn. 

Lèo chịu ~ chắng mì cúa cái: 

phải chịu nhọc nhằn mới có của 

cải. 

Nhúm1 1. (x. nhem) nhúm. Xo 

~ cưa nâng: xin một nhúm 

muối.  ~ au ỉ nâng: nhúm lấy 

một chút. 2. nhóm, tốp. Cần 
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pây tàng rèo căn pền ~: người 

đi đường theo nhau từng tốp. 

Nhúm2 mỉm. ~ khua: mỉm cười.  

Nhúm nhúm  tủm tỉm. Pú ké 

thúc toọng khua ~: ông già vừa 

ý cười tủm tỉm. 

Nhúm nhước  1. cười ruồi. Hò 

tỉ ~ khua: thằng ấy cười ruồi. 2. 

đưa tình. Sloong cần ~ khua 

xáu căn: hai người cười đưa 

tình với nhau. 

Nhùng1  muỗi vằn. Mèng ~ 

khốp: muỗi vằn đốt. 

Nhùng2  x. nộc dùng. 

Nhủng  1. rối. Phjôm ~: tóc 

rối. Lót mây ~: cuộn chỉ rối.          

2. nhàu. Slửa khóa ~: quần áo 

nhàu. 

Nhủng nhác  rác rưởi. Tọn ~: 

dọn rác rưởi. 

Nhủng nhảng rối rắm. Phải 

lục ~: cuộn vải rối rắm. 

Nhủng nhat rối bù. Phjôm ~: 

tóc rối bù. 

Nhuốt  râu.  ~ rì: râu dài.      ~ 

khao: râu bạc. 

Nhuột  1. tuốt (bằng chân).  ~ 

khẩu: tuốt lúa. 2. giẫm, vò.   ~ 

bâư thôm bưa pja: giẫm lá cơi 

duốc cá. 

Nhụp nhụp  1. bời bời. Cần 

mà chồm hội ~: người đến xem 

hội bời bời. 2. ùn ùn. Mật tom 

~: kiến bu ùn ùn. 

Nhút nhú  thập thò. Tua nu ~ 

dú pác lâu: con chuột thập thò 

ở cửa hang.  

Nhụt1 1. giãn. Phải ~: vải giãn. 

2. dôi. Háp khẩu khai ~ oóc 

sloong boóc: gánh thóc bán dôi 

ra hai ống. 3. dâng. Nặm ~: 

nước dâng. 

Nhụt2   trườn. Tua đếch ~ oóc 

khói fục: đứa bé trườn ra khỏi 

chiếu. 

Nhụt ngù  trườn như rắn. 

Nhụt nhoạt  1. dư dật. Pi nẩy 

đảy ~ hơn pi quá: năm nay dư 

dật hơn năm ngoái. 2. rã rời. 

Đúc đang ~ : thân thể ra rời. 

Nhụt nhụt tuồn tuột. Xẻ oóc ~: 

kéo ra tuồn tuột. 

N 
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Nhừ  quay tít. Tức xáng ~: 

đánh quay quay tít. 

Nhửa  1. bã.  ~ ỏi: bã mía. 

Chin tằng nặm tằng ~: ăn cả 

nước cả bã. 2. xơ.  ~ buốp: xơ 

mướp. 3. tóp.  ~ pì: tóp mỡ. 

Nhược1   ê chề, mỏi mệt. Hua 

tót hăn ~ lai: nhức đầu cảm 

thấy mỏi mệt lắm. 

Nhược2   nếu, giá. ~ pây bản 

Hạu teo pàn khoang: nếu đi 

bản Hạu thì trèo ngang sườn núi. 

Nhược cạ  1. nếu như, ví như.  

~ bấu chập căn le hết rừ? nếu 

không gặp nhau thì làm thế 

nào? 2. dù cho.  ~ bấu au căn 

tố bấu lừm: dù cho không lấy 

được nhau cũng không thể 

quên được. 

Nhương1 nhồi. Mảy ~: măng 

nhồi. Mác khấy ~: khổ qua 

nhồi. 

Nhương2   1. nhường.  ~ tàng 

hẩư cần ké pây cón: Nhường 

đường cho người già đi trước. 

2. nhân nhượng. Pi noọng ~ 

căn: anh em nhân nhượng nhau. 

Ni  1. trốn, chạy.  ~ slấc: chạy 

giặc. * ~ slưa chập ma nuầy: 

chạy hổ gặp chó sói (tránh vỏ 

dưa gặp vỏ dừa). 2. tránh. ~ 

quá ti đai sle cần  ké hết fiệc: 

tránh ra chỗ khác để người lớn 

làm việc. 3. mất. Khoăn ~: mất 

vía. 

Ni tả bỏ rơi. ~ lục: bỏ rơi con. 

Ni  mày.  ~ chắc bấu: mày biết 

không?  

Nỉ nợ. Pjá ~: trả nợ. * Căn 

ngần pền ~ căm khỉ đảy chèn: 

cần bạc mắc nợ, cầm phân 

thành tiền. 

Ní ấy. Lan lùa khai phjắc noọc 

háng ~: cháu dâu bán rau ngoài 

chợ ấy. 

Niêng  1. diều.  ~ cáy: diều gà. 

2. bìu. Cò ~: cổ bìu.  

Niểng  gỉ. Lếch ~ : sắt gỉ.  

Niếng  con cà niễng. Pu ham ~: 

cua cắp con cà niễng. 

Nim1   cây, quả sim.  

Nim2   1. quay tít, xoáy tít. Tức 

xáng  ~: đánh con quay xoáy 

tít. 2. bon. Xe pây ~: xe chạy 

bon.
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nín  vú, sữa. Đếch chin ~: trẻ 

bú sữa (từ để nói với trẻ nhỏ). 

Nỉnh  đùn đẩy, ỷ lại. Tua 

noọng ~ tua pi: đứa em đùn 

đẩy việc cho đứa chị. * Lai 

luồng ~ nặm: nhiều rồng tị 

nhau phun nước.  

Nỉnh nàng 1. thà rằng.       ~ 

táng hết: thà rằng tự làm lấy. 

Nính nính  nhằng nhẵng. Nèm 

me ~: theo mẹ nhằng nhẵng. 

Níp 1. giắt. ~ chèn khảu tin 

slửa: giắt tiền vào gấu áo.        

2. gắp. Hán ~ khóa: ngỗng gắp 

quần.  

Nỉu  1. khâu leo.  ~ slửa khát: 

khâu leo cái áo rách.  2. níu. Au 

khêm mây ~ khảu: lấy kim chỉ 

níu lại. 

Nỉu nắng dúm dó. ám phung ~: 

miếng vá dúm dó. 

Nịu   ngón. ~ mừ: ngón tay.  

Nịu chang  ngón giữa. 

Nịu chỉ  ngón trỏ.  

Nịu hỏi  ngón út. 

Nịu me  ngón cái. 

Nịu nàng  ngón áp út. 

No1 1. kì, cọ. ~ cầy: kì ghét.   

2. vò. ~ cái khân nả: vò chiếc 

khăn mặt. 

no2 cho, ép lấy. Bấu ái au tọ 

mền mà ~ hẩư: không muốn 

lấy nhưng nó đến ép cho lấy. 

No nhỉ, nhé. Tua pja nẩy cải ~? 

con cá này to nhỉ? Pây đuổi pí 

~ ?: đi cùng chị nhé? 

Nó 1. mầm, ánh. ~ khá: mầm 

cây giềng. 2. chồi. Mạy buốt ~: 

cây mọc chồi. 

Noài thoai thoải. Tàng lính ~: 

đường dốc thoai thoải.  

Noài nựt  hơi dốc. Tin pù ~: 

chân núi bằng,  hơi dốc. 

Noang doãng dài. Vang rườn 

quảng, xuyên ~ lai: gian nhà 

rộng xà doãng dài quá. 

Noóc 1. cái u. Toỏng cốc slâu, 

hua tứn ~: vấp vào cột nhà đầu 

nổi u. 2. cái gò. ~ đin: gò đất.

N 
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Noóc mò gợn sóng. Nặm tứn ~:  

mặt nước gợn sóng. 

Noọc ngoài. Bưởng ~: bên 

ngoài. ~ tông: ngoài đồng.  Cần 

bưởng ~: người ngoài. 

noóng mót (muốn, buồn). Mốc 

chếp ~ pây noọc: đau bụng mót 

đi ngoài. 

noọt đánh gió. Pền đang phát 

au xáy mà ~: bị cảm lấy trứng 

đánh gió. 

Nòi  1. dòng dõi, truyền thống. 

Cần ti lầu mì ~ chướng nặm 

mường: người quê ta có truyền 

thống giữ gìn quê hương.        

2. giống. ~ cần nựa khao: 

giống người da trắng. 

Nọi 1. ít. ~ chèn: ít tiền. ~ cần: 

ít người. 2. kém.  ~ mưn tó mí 

khai: kém một đồng cũng 

không bán.  3. nhỏ. Bản ~: bản 

nhỏ.  4. hiếm. Rườn ~ lục: nhà 

hiếm con. 5. lẽ. Mjề ~: vợ lẽ.   

6. trẻ. Slao ~: gái trẻ. 

Nọi đây  tốt biết mấy. Chài pây 

xáu noọng ~: anh đi cùng em 

thì tốt biết mấy.  

Nọi khoái  nhanh đến thế sao. 

Tan nà đảy ~: gặt lúa được 

nhanh đến thế sao. 

Nóm  1. tơ, trẻ. Báo ~: trai tơ, 

trai trẻ. 2. sơ sinh. Đếch ~: trẻ 

sơ sinh. 

Non  con sâu.  

Non cằn sâu róm (nhỏ). 

Non bủng  x. non nhảng. 

Non cháp  con sâu đo. 

Non nhảng  con sâu róm. 

Non tao tinh  con bọ gậy. 

Nòn 1. nằm. ~ chai: nằm nghỉ.  

~ ngai: nằm ngửa. 2. ngủ.        

~ đắc: ngủ say. 3. lột xác. Mọn 

~ sloong: tằm lột xác lần thứ 

hai. 

Nòn ngài  ngủ trưa. 

Nòn ỏn  ngủ yên.  

Non  1. phù sa.  ~ puồi cằn ta: 

phù sa bồi ven sông. 2. bùn 

màu. Nà chắng loạt, thả ~ 

chẳng coi năm: ruộng mới bừa 

chờ bùn màu lắng hãy cấy. 

Noong  mủ. Bát slúc ~:  nhọt 

chín mủ. 
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 Noòng 1. lũ, lụt. Fạ phôn nặm 

ta ~: trời mưa, nước sông lũ. 2. 

mật sôi. Đăng fầy cải thương ~ 

pjù: đun lửa to mật sôi trào. 

Noòng nhéo  lũ nhỏ. 

Noỏng  cây sui. Fà ~: chăn sui. 

|| Fà pước coọng. 

Noọng 1. em. Mì ~ chắng pền 

pi: có em mới có anh chị. 2. cái 

nhau. Thai đưa tam xáu ~: dây 

rốn nối với nhau thai. 

Noọng a  em gái (xét trong 

quan hệ với anh). 

Noọng áo em trai (xét trong 

quan hệ với anh). 

Noọng báo  em trai. 

Noọng fà ruột chăn; mặt dưới 

của chăn. 

Noọng khủ em cậu (em trai 

của vợ).  

Noọng khươi  em rể. 

Noọng lùa  em dâu. 

Noọng na  em dì (em gái của 

vợ). 

Noọng slao  em gái. 

Nộc  chim.  ~ bên: chim bay.  ~ 

khăn: chim hót. 

Nộc cạt  chim ác là. 

Nộc cháu  cò bợ. 

Nộc chích  chim chích. 

Nộc choóc  chim sẻ. 

nộc cốt  chim bìm bịp.  

nộc cu  chim cu. 

Nộc cuổi  chim hoàng anh. 

Nộc dác  chim bồ các. 

Nộc dùng con công. || Nộc 

nhùng.   

Nộc duốc  con cò. 

Nộc ho  con khướu. 

Nộc va mì  chim họa mi. 

Nộc kẻm  đáng  chim bạc má. 

Nộc kéo  chim sáo. 

Nộc mọ  chim vẹt. 

Nộc niều  chim muông. 

Nộc nu chim chóc. 

N 
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Nộc pẹc  con đa đa. 

Nộc phjây  chim ri. 

Nộc slẩy  chim sâu. 

Nộc sloa  chim trĩ. 

Nộc vắc  chim cuốc. 

Nội  hạn. ~ bươn nẩy rèo hết 

xong: hạn tháng này phải làm 

xong. 

Nồm  1. cái vú.  ~ ca: vú căng 

sữa. 2. sữa. Chin ~: bú sữa.      

~ mò: sữa bò. 3. cái núm.         

~ xáng: cái núm con quay. 

Nồm hin  nhũ đá.  

Nồm mò quả vú sữa (một loại 

quả mọc tự nhiên trên rừng). 

Nồm mò  sữa bò. 

Nồng  1. Nùng. Cần ~: người 

Nùng. 2. Trung Quốc. Pây ~: đi 

Trung Quốc. 

Nống nống ngoằng ngoẵng. 

Cái lền rì ~: sợi dây dài 

ngoằng ngoẵng. 

Nống náng lằng nhằng. Cái 

mạy phấy nam vặc ~: cây tre 

gai vướng lằng nhằng. 

Nớ nhé. Ná lừm ~ !: đừng quên 

nhé! Pả mừa ~: bác về nhé! 

Nu  chuột. Mèo cặp  ~: mèo 

bắt chuột. * Fầy mẩy chắng 

hăn nả ~: cháy nhà mới ra mặt 

chuột. 

Nu cà rìa  chuột chù. 

Nu chỉ  chuột nhắt. 

Nu khao  chuột bạch. 

Nu vai  chuột rừng.  

Nua1   1. nếp. Khẩu ~: lúa nếp. 

Bắp ~: ngô nếp. 2. xôi. Nẩng 

khẩu ~: đồ xôi. 3. con trai. Mì ~ 

mì chăm: (con cái) có đủ trai đủ 

gái. 

Nua2 1. dính, quấn quýt. 

Sloong cần ~ căn lai: hai người 

quấn quýt nhau lắm. 2. hấp 

dẫn. Te phuối tuyện ~ lai: nó 

nói chuyện hấp dẫn lắm. 

Nua nét  tri kỉ. Pằng dạu ~ : 

bạn bè tri kỉ. 

Nuầy1   x. pja nuầy. 

Nuầy2   1. cái mũi quay để kéo 

sợi. Mạc ~ dú ăn slỏa sle tẻng 
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phải: cái mũi quay ở cái sa để 

kéo sợi. 2. cuộn sợi còn ở mũi 

quay. ~ phải nâng: một cuộn sợi. 

Núc nich  líu ríu.  ~ pây bấu 

lập hâu: líu ríu đi không kịp 

người ta. 

Num  1. mõm. Mac mị slúc ~: 

quả mít chín mõm. 2. nhừ. Nựa 

~: thịt nhừ nhũn. 

Núm  1. non tơ. Vài ~: trâu non 

tơ. 2. mới nhú. Vài coóc ~: 

sừng trâu mới nhú. 

Nung  1. mặc. ~ slửa: mặc áo. 

2. đi. ~ hài: đi giày. 3. đeo.      

~ mạt mừ: đeo găng tay. 

Nuốc 1. điếc. Xu ~: tai điếc.     

2. không nổ. Đạn ~: đạn không 

nổ. 

Nuồm  1. mới nở. Cáy ~: gà 

con mới nở. 2. tơi. Đin ~: đất 

tơi.   3. mịn. Bưa ~ : bột mịn. 

Nuột tuốt (bằng chân giẫm).  ~ 

nham khẩu rây: tuốt nắm lúa 

nương. 

Nự  nữ. 

Nưa trên. Pạng ~: phía trên.   ~ 

pù: trên núi. Dú ~ cạ hẩư pây 

bộ đội: ở trên bảo cho đi bộ đội. 

Nựa 1. thịt. ~ cáy: thịt gà.  Đin 

~: đất thịt. 2. nước da. Cần ~ 

cây: người nước da ngăm 

ngăm. 3. cùi. Mác ~ na: quả cùi 

dầy. 

Nựa chinh  thịt nạc. 

Nựa chịn  x. nựa chinh. 

Nựa fam toọng thịt bụng, thịt 

ba chỉ. 

Nựa mòi  thịt thăn. 

Nựa năng  1. thịt da. 2. thịt 

thà. 

Nức quánh. Đin ~: đất quánh. 

Nực tức. ~ khửn ấc: tức lên 

ngực. 

Nực nực giần giật. Xẻ ~: kéo 

giần giật. 

Nựn nuốt. ~ bấu lồng cò: nuốt 

không khỏi cổ. 

Nựn tang  nuốt chửng. 

Nưng  x. nâng1. 

N 
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Nược nược rập rờn. Nả nặm 

phoòng ~: mặt nước sóng rập 

rờn. 

Nưới 1. mỏi. Kha ~: chân mỏi. 

2. chán chường. Fiệc hết bấu 

đảy, hăn đang ~: việc làm 

không kết quả thấy chán 

chường, mỏi mệt. 
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O 

o  phần cuống của cái mo. 

Pooc mảy lèo chướng ~: bóc 

măng thì giữ lấy phần cuống 

của mo. 

ò   à. ~ mầư dú rườn chầy!: à 

mày ở nhà thôi.  ~ pện chắng 

chư dè: à thế mới phải chứ. 

ỏ  cây sậy. * Rườn noọng rườn 

mạy ~, cáy tò tỏ nhằng phèn: 

nhà em nhà bằng cây sậy, con 

gà đánh nhau cũng rung rinh. 

ỏ no  ừ nhỉ, ờ nhỉ.  ~ te mà cà 

lại: ờ nhỉ, nó về thật. 

ó ó  ò ó. Cáy khăn ~: gà gáy ò ó. 

oóc  1. ra.  ~ noọc: ra ngoài.  ~ 

tàng: ra đường. ~ bjoóc: ra hoa. 

Khay tu ~: mở cửa ra.      2. đẻ. 

Pết ~ xáy: vịt đẻ trứng. Te nắm 

chắc ~ lục: nó không biết đẻ. 3. 

chảy máu. Mừ ~ lượt: tay bị 

chảy máu. 4. mọc, nẩy chồi. 

Mạy ~ bâư: cây nẩy chồi. 5.  

sang tháng. ~ bươn slí: sang 

tháng tư. 6. đi tiểu, đại tiện. ~ 

khỉ: đại tiện.  ~ neo: tiểu tiện.  

7. hết cữ.  me lùa chắng ~ 

bươn: cô dâu mới sinh cháu 

được đầy cữ. 

Oóc áy  óc, bộ óc. Tót tẳm ~: 

buốt tận óc. * ~ nhằng poòng: 

đầu óc còn mềm (chưa đủ khôn 

ngoan). 

Oóc khỉ  ỉa, đi ỉa. 

oóc khon lúa von. * Khẩu ~ 

chon tu dảo: lúa bị von thì chốt 

cửa kho lại (lúa bị von thì 

không còn được thu hoạch). 

O 
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Oóc mừa  sau này.  ~ coi hết 

tàng mấư: sau này sẽ làm con 

đường mới. 

Oóc nả1  1. ra mắt. Lùa mấư ~ 

họ: dâu mới ra mắt họ hàng. 2. 

ra mặt. Khí fu ~: khinh thường 

ra mặt. 

Oóc nả2   về sau, tương lai.    ~ 

nhằng mì lai mòn đây: về sau 

còn nhiều điều tốt đẹp. 

Oóc neo  đái, đi đái. 

Oóc quyền  múa võ. 

Oóc rèng 1. ra sức. ~ chắng 

hết lập mau: ra sức làm mới 

kịp vụ. 2. cố gắng. Lèo ~ chắng 

đảy chin: phải cố gắng mới có 

ăn. 

Oóc tu  ra đi. Tứ vằn ~: từ 

ngày ra đi. 

òi 1. yếu, sút sức. Ké tỉ ~ lai 

dá: ông ấy yếu lắm rồi. 2. sa 

sút. Hết chin~ dá: làm ăn sa sút 

rồi. 

ỏi  mía. Chin ~: ăn mía. Năm ~: 

trồng mía. 

ỏi chạng  mía voi (mía to). 

ỏi đăm  mía tím. 

ỏi lương  mía vàng. 

ỏi sliếc  mía de, mía lau. 

ói  nhử.  ~ cáy khảu lậu: nhử gà 

vào chuồng.  

ói sloi  1. bẩn thỉu. Dá hết ~: 

đừng làm bẩn thỉu. 2. bậy bạ. 

Hò nẩy phuối ~ lai: thằng này 

nói bậy bạ lắm.  

om  cái âu.  ~ thương: âu mật. 

ỏm  tã. ~ đếch: tã trẻ. Mí ~: giặt 

tã. 

óm 1. rấm. ~ cuổi: rấm chuối. 

2. om.  ~ mác cưởm: om trám. 

On1 khen.  Cần hâư tố ~ te híu: 

ai cũng khen nó giỏi. * ~ lục 

bưởng lăng, chằng lục bưởng 

nả: khen con thì khen sau lưng, 

ghét con thì ghét trước mặt. 

Táng ~ đang cáu: tự khen 

mình. 

On2   ấm, nóng. Mau ~: mùa 

nóng. * Đảng chin bon, ~ chin 

pi: rét ăn mon, ấm ăn hoa chuối 

(mùa nào thức ấy). 
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ỏn1   yên, yên ổn, ổn. Dú bấu ~: 

ở không yên. Hết pện bấu ~: 

làm thế không ổn. 

ỏn2   nũng. Hết ~: làm nũng.  

ỏn ẻn  nhõng nhẽo.  

ỏn cò  vừa lòng, hài lòng. 

Phuối pện ngo hăn ~ ló: nói thế 

tôi thấy hài lòng rồi. 

ỏn éo  nũng nịu. 

ỏn loóc  êm ru. Au pây ~: lấy đi 

êm ru. 

ỏn slim  yên tâm. 

ỏn toọng 1. vừa lòng. Chài 

phuối pện khỏi hăn ~: anh nói 

thế tôi thấy vừa lòng. 2. cam 

lòng. Mái bấu đảy chin tố ~: dù 

không được ăn cũng cam lòng. 

ón1   1. mềm. Nà đin ~: ruộng 

đất mềm. 2. ngoan. Cò ~: 

ngoan, dễ báo. 3. dịu. Đét ~: 

nắng dịu. 4. nhẹ. Phuối ~: nói 

nhẹ đi. 

ón2   1. trẻ. Te nhằng ~: nó còn 

trẻ. Khỏi nhằng ~ hơn pí: tôi 

còn trẻ hơn chị. 2. non.  Tua 

vài nẩy nhằng ~ lai, xằng thư 

nà đảy: con trâu này còn non 

quá, chưa cày được đâu. Pjạ 

khến ~: dao tôi non. 3. thiếu. 

Slam cân ~: thiếu một chút mới 

được ba cân (non ba cân). 4. 

mới. Khẩu ~: lúa mới.  

ón ín  uể oải, rã rời. Sloong mừ 

~: hai tay rã rời. 

ón múp  mềm mại. Fà mèm ~: 

chăn bông mềm mại. 

ón nhỏi  trẻ măng. Me lùa ~: 

cô dâu trẻ măng. 

ón nhúp  x. ón múp. 

ỏng mừ  gan bàn tay. 

ót  1. cằn cỗi. Đông ~: rừng cằn 

cỗi. * Slưa luông dú pá ~: hổ to 

ở rừng cằn cỗi. 2. suy thoái. 

Đin ti ~: đất đai bị suy thoái. 

 

Ô 

 

O 
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Ô 

ố  òa.  ~ hảy: òa khóc. 

ồ ồ  ồ ồ. Nặm luây ~: nước 

chảy ồ ồ. 

ộ lồm  nôn. Chin pja chào ~: 

ăn cá tanh phát nôn. 

ổi dồ  ối chà. ~, tua pja nẩy 

cải: ối chà, con cá này to. 

ội  cây, quả ổi. 

ội chang đeng  ổi đào. 

ội chang khao  ổi mỡ. 

ôm  1. ngậm. ~ nặm da: ngậm 

nước thuốc. 2. nâng niu con 

cái. Au lục khảu pác pây ~: lấy 

con vào miệng ngậm (nâng niu 

con). 

ôm pha 1. lẹo, sinh đôi. Cuổi 

~: chuối lẹo. 2. mọc lẫy. Khẻo 

~: răng mọc lẫy. 3. tranh ổ. 

Cáy fặc ~: gà tranh nhau ấp. 

ồm ồm  ầm ầm. Nặm tốc tát ~: 

nước đổ xuống thác ầm ầm. 

ốm  1. ủ.  ~ bâư mạy hết khún: 

ủ lá cây làm phân xanh. 2. om. 

~ mảy: om măng. 

ổn  con dũi. 

ốp 1. tiếng chó sủa. 2. sủa, 

đuổi. Ma ~ mu đông: chó đuổi 

lợn rừng.  

ốt1 chàm; nước chàm nhuộm 

vải. Slửa ~: áo chàm. Khân 

nhọm ~: khăn nhuộm chàm.  

ốt2 1. cái nút. Nghé ~ chai: cái 

nút chai. 2. đậy, nút. ~ bẳng 

thương: nút ống mật lại. 3. đút. 

Sloong mừ ~ tủi: hai tay đút túi. 
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ơ 

ớ  ơ.  ~ , chài náo mà lo?: ơ, 

anh vừa đến ạ? 

ợ  ợ, ựa.  ~ khửn cò: ợ lên cổ. 

ớ no  à nhỉ.  ~, bjoóc mặn 

phông dá: à nhỉ, hoa mận nở 

rồi. 

ợc  x. ợ. 

ơI  hỡi, ơi. Pi noọng ~: hỡi 

đồng bào. Noọng ~: em ơi. 

ới  ơi. Bôn fạ ~: trời đất ơi. 

ơn  1. nhờ.  ~ pi noọng pang: 

nhờ bà con giúp. 2. công ơn. ~ 

Đảng tải tàng: công ơn Đảng 

dẫn đường. 
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Pa túm, tóm.  ~ thư khen: túm 

lấy  tay. 

Pa pẩu  củ bấu. 

Pa péng  1. túm giữ, bấu víu.  

~ pây nèm: bấu víu đi theo.     

2. giành nhau. Sloong cần ~ 

mạc bút: hai người giành nhau 

cái bút. 

Pà1   1. thêm vào.  ~ cuôn mạy 

khảu hua chộc toi: buộc thêm 

khúc gỗ vào cối giã gạo cho 

thêm nặng. 2. mang theo.         

~ đếch: mang theo trẻ con.       

* Pây háng bấu ~ ma, pây nà 

bấu ~ đếch: đi chợ không mang 

theo chó, đi làm đồng không 

mang theo trẻ con. 3. chửa. Lan 

nhình đang ~: cháu gái có 

chửa. 

Pà2    đôi. Phưa ~: bừa đôi.   

Pả1   bác gái, bá.  

Pả2   đỡ, chống đỡ. Bấu~ đảy 

lồm: không chống được gió. 

Pả  hơn. Vạn ~: hơn một vạn.  

Bươn ~: hơn một tháng. 

Pả me  bà đưa dâu.  

Pả na   chị em gái. 

Pá1  bụi, khóm, bãi. ~ ỏi: khóm 

mía. ~ mạy khoang: bãi cây 

trúc. Đông ~: rừng bãi, rừng 

già. 

Pá2   bằng, ít dốc. Pài rườn ~: 

mái nhà bằng (ít dốc). 

Pá mé  bố mẹ.  

Pạ 1. khoác. ~ slửa phôn: 

khoác áo mưa.  ~ bá: khoác 

vai. 
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2. nương tựa. ~ béc fừn khảu 

pha sluôn: dựa bó củi vào bờ 

rào. 3. bá. ~ bá căn: bá vai nhau. 

Pác1 trăm. Hả ~ xiên: năm trăm 

nghìn.  

Pác2  1. mồm, miệng. * Mì ~ 

chin bấu mì ~ phuối: có miệng 

ăn, không có miệng nói. ~ tây: 

miệng túi. 2. mỏ. ~ cáy: mỏ gà. 

3. mũi. ~ khêm: mũi kim.        

4. lưỡi.  ~ pjạ: lưỡi dao. ~ thây: 

lưỡi cày. 5. cửa. ~ ta: cửa sông. 

6. đầu. ~ tàng: đầu đường.        

~ bó: đầu nguồn. 7. ngòi.  ~ 

bút: ngòi bút. 

Pác ác  đanh đá, già mồm. 

Pác be  mồm bè, mồm tòe. 

Pác bốc 1. bằng miệng, nói vo.  

Tặp ~:  nói không cần giấy bút. 

2. thuộc lòng. Chài tỉ chứ ~ bài 

di chúc: anh ấy thuộc lòng bài 

di chúc. 

Pác ca  ngàm chống.  

Pác khẻ  nỏ mồm, giỏi cãi. 

Pác lai lắm mồm, nhiều lời.  

Pác lào đong đưa. Chin phuối 

~: ăn nói đong đưa. 

Pác lẹp  liến thoắng, nhanh 

mồm miệng. 

Pác lốp  x. pác lai. 

Pác mạ  ngàm cột. 

Pác mjạc nói hay, khéo nói, 

nói văn vẻ. 

Pác nắc ít nói, chậm mồm 

miệng. Ké tỉ cần ~: ông ấy là 

người ít nói. 

Pác nẩư  nhanh miệng. 

Pác nọi  ít nói.  

Pác phjói nhanh miệng, khéo 

nói. 

Pác pi  chết, mất. Vằn ~ cúa po 

me:  ngày mất của bố mẹ. 

Pác pôm  nói láo, nói tục. 

Pác táng  phía trước cửa sổ, 

phía trước nhà. 

Pác tu giữa cửa, trước cửa (ra 

vào). 

Pác van  nói khéo, nói ngọt. 

Pác xó  lỡ lời. 

P 
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Pảc 1. giở, lật.  ~ sléc: giở 

sách. ~ fà: lật chăn. 2. bới.       

~ nhả: bới cỏ. 3. rẽ.  ~ phjôm: 

rẽ đường ngôi.  

Pảc fàn  phèn chua. 

Pài1 chiều. Tằng ~: buổi chiều.  

~ chại: chiều muộn. 

Pài2   mái. Rườn slí ~: nhà bốn 

mái. 

Pài3   bài. Tức ~: đánh bài.  

Pài4 bày. ~ choòng: bày cỗ 

cúng tổ tiên. ~ hàng sle khai: 

bày hàng để bán. 

Pài chại  chiều muộn. 

Pài hé  đầu hồi, mái chái. 

Pài me mái chính. Rườn chạn 

mì slí pài, sloong ~ , sloong pài 

hé: nhà sàn có bốn mái, hai mái 

chính và hai mái đầu hồi. 

Pài lừa  x. khoảt. 

Pài tồng  khung để suốt chỉ 

(dùng khi mắc cửi). 

Pài xường  khá, tương đối. Tức 

pja đảy slắc tua nhằng ~, pây 

thấu mà đai: đánh cá được một 

con còn tương đối, đi săn về 

tay không. 

Pai1   1. bại. Mừ ~: tay bị bại. 

2. tan, ly tán. Rườn ~: nhà cửa 

bị tan, bị li tán. 3. phung phí. 

Hết ~ cúa cái: làm phung phí 

của cải. 

Pai2   rợn. Năng mền ~: rợn 

người (nổi gai ốc). 

Pai cha  bại gia, sạt nghiệp. 

Pai pạc  tan nát, tan tành. 

Pai xài  phung phí của cải, tiền 

bạc. 

Pải1   1. bôi. ~ phon: bôi vôi.  2. 

quét.  ~ sơn: quét sơn.  

Pải2   1. đầm. Vài ~ pùng: trâu 

đầm bùn. 2. chấm. Phjắc ~ nặm 

bẳm: rau chấm nước mắm. 

Pải pốc  bê bết, lấm láp. 

PáI  què, liệt. Kha ~: chân liệt. 

~ dạc ~ dạc: đi khập khiễng. 

PảI  vái, lạy.  ~ chỏ: vái tổ.    

Pại  nện.  ~ hẩư tón nâng: nện 

cho một trận. 
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Pam kha  đi chân đất. ~ kha 

men nam chộc: đi chân đất bị 

gai đâm. 

Pảm  dẹt, bẹt. Hua ~: đầu bẹt.  

Pảm pạp  bẹt tòe. Pja đúc hua 

~: cá trê đầu bẹt tòe. 

Pan1  phiên, lần, chuyến, lượt. 

~ háng: phiên chợ.  ~ cón: lần 

trước. 

Pan2  lứa, lớp.  ~ cần nhi hả: 

lứa người hai lăm tuổi.  ~ slắm, 

~ slá: cùng lớp cùng lứa. 

Pan3 đập, quật. ~ hẩư phéc: 

đập cho vỡ. Chảt kha ~ lồng: 

trượt chân ngã quật xuống.  

Pan chang  1. khoảng giữa.  ~ 

tông quảng xáu pù pài: khoảng 

giữa đồng bằng và đồi núi. 2. 

dung hòa. Phuối ~, bấu khảu 

cò cần hâư: nói dung hòa,  

không bênh vực ai. 3. đứng 

giữa. Slong cần tò đá, mì pi lùa 

hết ~: hai người chửi nhau, có 

chị dâu đứng giữa. 

Pàn1 sườn. ~ pù: sườn núi. Pây 

~ khoang: đi ngang qua sườn núi. 

Pàn2   men.  ~ nèm liệp ta: men 

theo bờ sông. 

Pàn mạ  quả na dại. 

pan  1. lang thang. ~ xa chin: 

lang thang kiếm ăn. 2. đi tha 

phương. ~ pây khói  bản: rời 

làng đi tha phương.  

Pan loa tha phương. ~ xa chin: 

tha phương kiếm ăn. 

Pan pạc  x. pan loa. 

Pản1   x. vản. 

pản2   (gói) to. ~ khẩu nua: gói 

cơm nếp to. 

Pản3   ủ.  ~ lẩu: ủ cơm rượu. 

Pản choa  xếp bằng. Năng ~: 

ngồi xếp bằng. 

Pản pạp bẹt, loe ra (nói về cái 

gì được cho là to). 

Pản pẹp  bẹt. Nả ~: mặt bẹt 

Pản pốc bê bết. Bâư slửa ~ 

pùng: cái áo bê bết bùn. 

Pán cây gai. Bâư ~: lá gai. 

pẻng ~: bánh gai. 

Pán rưỡi. Và ~: sải rưỡi.        2. 

nửa.  ~ và: nửa sải.  

P 
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Pạn vướng, mắc. Nhác ~ 

mương: rác vướng ở mương. 

Pè ~ phai: bè mắc vào đập. 

Pang1  đoàn, đàn.  ~ cần pây 

háng: đoàn người đi chợ.   ~ 

vài khẩu lung: đàn trâu vào 

thung lũng. 

Pang2 1. giúp.  ~ căn tẳng 

rườn: giúp nhau dựng nhà.      

2. giúp, vay (không lấy lãi).        

~ chèn sự vài: giúp tiền mua 

trâu. 

Pang cháu  cứu giúp. 

Pang choi  giúp đỡ. ~ cần khỏ: 

giúp đỡ người nghèo. 

Pàng  đẽo bằng rìu. ~ slâu 

rườn: đẽo cột nhà. 

Pàng lương nước vàng. Ròi 

khát oóc nặm ~: vết thương 

chảy nước vàng. 

Pảng cái côn. au ~ oóc quyền: 

múa võ bằng côn. 

Pảng cây báng. Pằm co ~ khun 

cáy: băm cây báng chăn gà. 

Pảng báng. Toọng ~: bụng 

báng.  

Páng1   cái đùi. 

Páng2 1. khoác. ~ slửa: khoác 

áo. 2. giăng. ~ khe pắt pja: 

giăng lưới bắt cá. 

Páng cổn  mông đít. 

Páng cúm  bắp đùi, đùi. 

Páng páng  lềnh bềnh. Mác 

pục fù chang ta ~ : quả bưởi 

nổi trên sông lềnh bềnh. 

Pạng 1. bên, phía, mặt. Pjạc ~ 

dại: rẽ bên trái.  ~ nưa: mặt 

trên. ~ nả mì lính: phía trước có 

dốc. 2. nửa. Păn hẩư ~ nâng: 

chia cho một nửa. 

Pạng đang 1. nửa người. ón ~: 

mỏi nửa người. 2. góa bụa. ~ 

táng thàng rườn: thân góa bụa 

quán xuyến cửa nhà. 

Pao1  cái ấm. ~ nặm phật: ấm 

nước sôi. 

Pao2  rau cải bắp. 

Pao3   1. cái bao.  ~ khẩu coóc: 

bao thóc. 2. bao bọc.  ~ bưởng 
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noọc: bao bọc bên ngoài.        

3. trùm.  ~ khân: trùm khăn. 

Pao4   chấp.  ~ tằng slam: chấp 

cả ba. 2. đảm bảo.  ~ pây lập: 

đảm bảo đến kịp. 

Pao fầy  bao diêm. 

Pao hổm  bao phủ. Mốc ~ nhọt 

pù: sương mù bao phủ ngọn 

núi. 

Pao xình đảm bảo, chắc chắn.  

~ vằn pjục te pây: chắc chắn là 

mai nó đi. 

Pao1  1. cái bào. 2. bào. ~ cái 

mạy: bào cây gỗ. 

Pao2  1. máy quạt thủ công.   2. 

quạt.  ~ khẩu: quạt thóc.  

Pảo pói  bảo bối.  

Páo  1. báo.  ~ chỏ: báo tổ tiên. 

2. mách.  ~ khảu xu: mách đến 

tai. 

Páo xáp  rỉ tai, nói thầm. Tuện 

nẩy bại cần ~ căn chắc lẹo dá: 

chuyện này mọi người rỉ tai 

nhau biết hết rồi. 

pạo1   đập nhỏ chắn nước khỏi 

xô tràn. Hắp phai ~: đắp đập 

chắn nước. 

Pạo2   1. xô, xô đẩy. Vài ~ hẩư 

cần lộm: trâu xô người ngã.     

2. cuốn. Nặm noòng ~ nà lộm: 

nước lũ cuốn lúa đổ. 

Páp  đỗ ván. Thúa ~ xẻo nựa 

mò: đỗ ván xào thịt bò. 

Pạp  1. mảnh.  ~ mạy: mảnh 

gỗ. 2. miếng. ~ pẻng chen: 

miếng bánh rán. 3. tảng. ~ khẩu 

mẩy: tảng cơm cháy. 

Pạp pạp  bồm bộp. Tốc ~: rơi 

bồm bộp. 

Pát  cái bát.  ~ khẩu: bát cơm. 

Chin slam ~: ăn ba bát. 

Pat  vắt (từ khiến trâu đi sang 

phải). 

Pát chiết yêu bát chiết yêu. 

Pát ủn  bát to. 

Pạt1  1. vắt, mắc. Slửa ~ bá: áo 

vắt vai. 2. vén.  ~ slút khửn: 

vén màn lên. 

Pạt2 vượt. ~ qua kéo: vượt qua 

đèo. 

Pạt3   nhảy. Mu sleng ~ me: lợn 

đực nhảy cái. 

P 
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Pàu  cây vầu. 

pay  méo. Xâng ~: cái sàng 

méo. Pác ~: méo mồm. 2. lệch. 

Ngàu ~: bóng lệch. * Dặng 

chính bấu lao ngàu ~: đứng 

ngay không sợ bóng lệch. 

Pày 1. lần.  Đảy chồm phuông 

~ nâng: được đi tham quan một 

lần.  ~ nẩy: lần này. 2. từng. Bít 

~ nhọt: bấm từng ngọn. Pây ~ 

cần: đi từng người. 

Pày cón  lần trước. 

Pày đú  lần đầu. 

Pày lăng  lần sau. 

Pày ỉ  từng tí, dần dần. 

Páy  chưa. ~ slon: chưa học.  ~ 

mì: chưa có. 

Pắc1   1. bức.  ~ pha: bức vách. 

2. đoạn.  ~ phải: đoạn vải. 

Pắc2 1. cắm, đâm. ~ giang 

chiềng chỏ: cắm hương trình 

tổ. Nam cằng ~ khảu kha: gai 

găng đâm vào chân. 2. lao 

xuống. Ca ~ lồng pắt cáy 

nuồm: quạ lao xuống bắt gà 

con. 3. giắt. ~ bâư mạy dà 

đang: giắt lá cây ngụy trang. 

Pắc choóc  dúi, chúi đầu. Lộm 

~: ngã dúi đầu xuống đất. 

Pắc pí 1. chăm chú. ~ ngòi: 

chăm chú xem. 2. cặm cụi.      

~ nhặp slửa: cặm cụi khâu áo. 

Pặc  vẫy tay.  ~ mừ roọng: vẫy 

tay gọi. 

Pằm 1. băm.  ~ phjắc mu: băm 

rau lợn. 2. chì chiết. Lục hết xá, 

me ~ mại: con có lỗi, mẹ chì 

chiết mãi. 

Pằm pè  bai bải, ra rả. Đá ~: 

chửi ra rả. 

Păm  lùn. Cuổi chiêu ~: chuối 

tiêu lùn. Cần ~: người lùn. 

Păm lăm  lùn tịt. Tua nẩy tắm 

~: con này thấp lùn tịt. 

Păn  chia. ~ slam: chia ba.  Tò 

~: chia nhau. 

Păn lằm  làm đòng. Khẩu ~: 

lúa làm đòng. 

Pằn1   bó.  ~ tuẩy: bó đuốc. 

Pằn2   x. pjằn. 

Pằn3   x. pa. 
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Pằn lằn vội vàng. Me roọng, 

lục ~ mừa: mẹ gọi, con vội 

vàng về. 

Pắn lắn  quấn quýt. Sloong me 

lục ~ xáu căn: hai mẹ con quấn 

quýt với nhau. 

Pẳn1   1. vắt. Dặc slửa ~ hẩư 

khấư: giặt áo, vắt cho khô.      

2. nặn.  ~ pẻng: nặn bánh. 

Pẳn2   1. nắm.  ~ khẩu fe: nắm 

thóc giống. 2. gói. ~ khẩu rèng: 

gói cơm (mang theo để ăn 

thêm). 

Pắn  1. vặn. ~ teng: vặn cái 

đinh. 2. quay. ~ lót: quay sợi. 

Lốc ~: guồng quay. 

Pắn lắn  quanh quẩn, xoắn 

xuýt. Tua đếch ~ dú xảng me: 

đứa bé quanh quẩn bên mẹ. 

Pắn pé  1. xoay tròn.  Nặm ~ 

lồng lù: nước xoay tròn xuống 

cống. 2. quanh quẩn. ~ fiệc tốc 

fiệc bấu oóc đảy tu: quanh 

quẩn việc nọ việc kia mãi 

không đi được. 3. quay cuồng. 

Hua ngau ~: đau đầu quay 

cuồng. 

Pang  giúp. ~ hẩư tua vài 

nâng: giúp cho một con trâu.   

~ sloong vằn công: giúp hai 

ngày công.  

Pằng  dựa vào. Rườn đeo ~ 

khảu po me oóc: nhà neo dựa 

vào bố mẹ. 

Pằng dạu bạn bè, bằng hữu. 

Păng  1. bên, họ.  ~ lăng: họ 

ngoại. * Mu chin muốc sloong 

làng, cành mu măng, cần hết 

fiểc sloong  ~ , tăng năng thai: 

lợn ăn cám hai máng, má lợn 

phệ, người làm việc cho hai họ, 

sẽ ngã khụy chết. 2. phe. Tức 

xáng khảu ~: đánh quay chia 

phe. 

Păng lăng  họ ngoại. 

Păng nả  họ nội. 

Păng noọc  người ngoài. 

Pắp  tẹt. Đăng ~: mũi tẹt. 

Pắp pính  long lanh. Đấc nài 

chỏi đét  ~: giọt sương nắng 

chiếu long lanh. 

Pặp  1. cụp. Đăng ~: mũi cụp. 

2. úp. ~ piếng tẹm: úp tấm phên 

xuống. 

P 
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Pắt1   cây, quả ý dĩ. 
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Pắt2   hạt cườm. Mjằm mác ~: 

vòng tay hạt cườm. 

Pắt3 1. bắt.  ~ cáy: bắt gà.      ~ 

hẩư chin: bắt cho ăn. 2. ép.   ~ 

au me : ép lấy vợ. 

Pắt páI  chối từ. ~ xo dú: van 

lạy xin ở lại. 

Pặt1   x. chộc pặt. 

Pặt2 1. thốc. Lồm ~: gió thốc. 

2. cuốn. Nặm ~: nước cuốn. 

Pặt pao thốc giật. Lồm ~ bên 

pài rườn: gió thốc giật bay mái 

nhà. 

Pặt peo  đu đưa. Lồm ~ kính 

bjoóc lầu: gió đu đưa cành hoa 

lau. 

Pâu1   1. đốt.  ~ mạy phấy: đốt 

tre. 2. mấu.  ~ mạy: mấu trên 

thân gỗ. 3. to đầu mà dại. Hò 

nẩy hua ~, quăng hin khảu 

rườn cần: thằng này to đầu mà 

dại, ném đá vào nhà người ta.  

Pâu2 bâu, bu. Mật ~ năm 

thương: kiến bâu nước đường. 

Pâu púm  bâu xúm xít. 

Pầu  1. lòng. ủm chang ~: bế 

trong lòng. 2. đùm vạt áo.  íp 

mác khảu ~: nhặt quả đùm vào 

vạt áo. 

Pẩu   củ bấu. 

Pấu thổi. ~ fầy: thổi lửa.        ~ 

kén: thổi kèn.  

Pấu fù  thổi bùa. 

Pậu1   1. người ta, họ. Pây xáu 

~ hết chin: đi làm ăn với người 

ta. * ~ phuối cằn nà hây lòa 

kha cáy: người ta nói bờ ruộng, 

mình phang chân gà (người ta 

nói một đằng mình làm một 

nẻo). 2. tôi. Mà vạ ~ : về với 

tôi. 

Pậu2  1. bạn. Pây hết ~ đuổi te: 

đi làm bạn với nó. 2. phò. ~ 

căn hết fiệc: phò nhau làm việc 

(cho khỏi sợ, khỏi chán). Béc 

cái fừn ~ bá: vác cây củi phò 

vai (để cho vai đỡ trông trải).  

3. làm bạn. Chin khẩu ~ khéc: 

ăn cơm cùng khách để làm bạn. 

Pây  đi.  ~ háng: đi chợ.  ~ xe 

đạp: đi xe đạp.  ~ hết công: đi 
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làm việc. Khảu rườn ~: vào 

nhà đi.  Thâng vằn pjục ~: đến 

mai đi. 

Pây bản  đi việc bản. 

Pây chỏ  đi đời, toi mạng. Tua 

ma ~ dá: con chó đi đời rồi.   ~ 

kỉ vạn chèn: mất toi mấy vạn 

tiền. 

Pây đai  đi mất. Nâu ~: thối đi 

mất. đăm ~: tối đi mất. 

Pây lẹo  ra phết. Phuối đây ~: 

nói hay ra phết. 

Pây me  1. bỏ mẹ, chết mẹ.  ~ 

ló, hó phjắc tốc dá: bỏ mẹ rồi, 

bó rau rơi đâu mất. 2. đi đời. 

Mạc fưa ~ dá: cái bừa đi đời 

rồi. 

Pây nả  1. về sau. Chin dú ~: 

ăn ở về sau. 2. tương lai.           

~ nhằng lai slải sló: tương lai 

còn nhiều may mắn. 

Pây noọc  đi ngoài, đại tiểu 

tiện. 

Pây po  bỏ bố.  

Pây teo  1. đi lại. Pi noọng ~ 

đuổi căn: anh em đi lại với 

nhau. 2. quan hệ. Khỏi xáu te 

tẳm hâng bấu ~ xáu căn: tôi và 

nó từ lâu không có quan hệ với 

nhau. 

Pe đòn tay.  ~ rườn: đòn tay 

mái nhà. 

Pe bôn thượng lương, xà nóc. 

pè1   bè, mảng.  ~ đâu: bè chở 

nâu. ~ mạy peo: mảng cây nứa. 

pè2 1. đầy. Mốc ~: đầy bụng   2. 

uất ức. ~ chang slim: uất ức 

trong lòng. 

Pử pựt  đầy anh ách. 

Pe  cái bễ. Xẻ ~ cọn lếc: kéo bễ 

rèn sắt. 

Pé bể, biển. Nặm ~: nước biển.  

Hồ Slam ~: hồ Ba Bể. 

Péc dán. ~ tảy hài: dán đế giày.  

Pẹc  x. nộc pẹc. 

Pẹc cà  gà gô. 

Pẻm  bẹt, bẹp. Nả ~: mặt bẹt. 

Nhặn hẩư ~: ấn cho bẹt. 

Pẻm pẹp  1. bẹp dí.  2. dẹt. 

Peng 1. chăm chú. ~ tha ngòi: 

chăm chú nhìn. 2. gắng sức. 

P 
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 ~ hết hẩư đảy: gắng sức làm 

cho bằng được. 

Peng cò  gân cổ. ~ vuột: gân cổ 

gào. 

Pèng  1. đắt. Cúa khai ~: của 

bán đắt. 2. coi trọng. Ngòi ~ lục 

chài: coi trọng con trai. 

Pẻng1   bánh. Hó ~: gói bánh. 

Hết ~ lặp nèn: làm bánh đón 

tết.  

Pẻng2 lượng. ~ ngần: một 

lượng bạc. 

pẻng cao  bánh khảo.  

Pẻng chen  bánh rán. 

Pẻng chuầy  bánh giầy. 

Pẻng đắng  bánh tro. 

Pẻng đéc  x. pẻng chuầy. 

Pẻng đúc  bánh đúc. || Pẻng 

đổng   

Pẻng khinh  bánh chè lam. 

Pẻng pán  bánh gai. 

Pẻng pút  bánh bò. 

Pẻng tảI  bánh dợm 

Pẻng tẹ   bánh tẻ. 

Péng1   kéo, giằng.  ~ làn slửa: 

kéo vạt áo. 

Péng2   hậm hực, ghen tỵ. Hăn 

hâu mì le lầu cò ~: thấy người 

ta có thì mình ghen tỵ. 

Péng péng lềnh bềnh. Nhủng 

nhác  fù ~ nả nặm: rác rưởi nổi 

lềnh bềnh trên mặt nước. 

Pèo  1. cái gáo. ăn ~ tắc nặm: 

cái gáo múc nước. 2. gáo. Slam 

~ năm phật, sloong ~ nặm cắt: 

ba gáo nước sôi, hai gáo nước lã. 

Pẹp  bẹp. Nhăm ~ nghé mác ội: 

giẫm bẹp quả ổi. 

Pét1 tám. ~ pi: tám năm. Bươn 

~: tháng tám. 

Pét2   1. lây.  ~ pinh: lây bệnh. 

2. vướng, dính. Slửa ~ pùng: áo 

dính bùn. 

Pền  1. nên.  ~ pây: nên đi.     ~ 

chin: nên ăn. 2. thành. Khẩu 

viếc ~ chảo: cơm nhão thành 

cháo. ~ slao: thành con gái.    

3. bị, mắc. ~ phung: bị bệnh 

khớp. ~ chác: bị hắc lào.  
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4. được.  Thình mác nẩy nắm ~ 

chin: thứ quả này không ăn 

được. 5. ra quả. Cốc mị ~ mác: 

cây mít ra quả. 6. đến lúc, tới 

mức.  ~ ngài dá: đến lúc ăn 

trưa rồi. 7. nào ra nấy. Tua ~ 

tua: con nào ra con nấy. 8. trở 

thành. Bjoóc mặn phông nả 

táng ~ khao: hoa mận nở làm 

khu trước nhà trở thành trắng 

xóa.  9. như. Đây ~ rừ: đẹp như 

thế nào. 

Pền bả  điên, phát điên. Ké tỉ 

tốc pộc chèn, sliết quả  ~ dá: 

ông ấy rơi mất bọc tiền, tiếc 

quá phát điên rồi. 

Pền bát  lên nhọt. 

Pền cáu  như cũ. 

Pền chặn (chân) lên mắt cá. 

Pền chèn  đáng tiền, quý giá. 

Pền đác  sa dạ con. 

Pền đáng  lang ben. 

Pền khuông  chín mé. 

Pền fung tê thấp, phong thấp. 

Pền lăng  làm sao; lẽ ra:    ~ 

noọng mà dương me chắng 

chư: lẽ ra em về thăm mẹ mới 

phải. 

Pền mau  tưa lưỡi. Lịn đếch ~: 

lưỡi trẻ bị tưa. 

Pền nhoóc ốm. đếch ~: trẻ bị 

ốm. 

Pền nỉ  mắc nợ. * Căn ngần ~, 

căm khỉ pền chèn: cầm tiền 

mắc nợ, cầm phân thành tiền. 

Pền pày  nhân thể. Pây háng 

khai phjắc ~ dự cưa: đi chợ bán 

rau nhân thể mua muối. 

Pền răng  1. làm sao. Mừ ~: 

tay bị làm sao. 2. nếu có thể, lẽ 

ra. ~ noọng pây xáu pi: lẽ ra 

em đi cùng anh. 

Pền rừ 1. thế nào. Hết ~: làm 

thế nào. 2. như thế nào.  Noọng 

slao cúa chài le cần ~: em gái 

anh là người như thế nào. 

Pền rườn thành gia đình, thành 

vợ thành chồng. 

Pền slai  bệnh run tay. 

Pền tít  lên đinh. 

Pền xang  lở loét. Kha ~: chân 

bị lở loét. bệnh sâu quảng.
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Pện 1. như. Hết ~ nẩy: làm như 

thế. Khao ~ bjooc mặn: trắng 

như hoa mận. 2. thế. Ná hết ~: 

đừng làm thế.  

Pện cạ  như là. Kheng ~ lếch: 

cứng như là sắt.  Chang bản 

chượng chao lai tua cúa, ~ mu, 

ma, pết, cáy...: trong bản chăn 

nuôi nhiều con vật như là lợn, 

chó, gà vịt... 

Pện le  thế thì.  ~ pây a: thế thì 

đi đi.  ~ đảy a: thế thì được rồi. 

Pện nẩy  như vậy, như thế kia. 

Hết ~ chắng chư: làm như thế 

kia mới phải. 

Pết vịt.  Cáy phặc xáy hẩư ~: 

gà ấp trứng cho vịt.  

Pết hải  vịt đàn. 

Pết mạ  vịt bầu. 

Pết puốn  vịt trời. 

Pha1   con ba ba.  

Pha2 thớt.  ~ xay: thớt cối xay. 

Pha3   phên, bức vách. Piếng ~: 

tấm phên. Puông ~: bức vách. 

Táp cheng khửn ~: dán bức 

tranh lên vách. 

Pha4   vung, nắp.  ~ mỏ: vung 

nồi. ~ cháo: vung chảo. 

Pha5   pha. ~ nặm thương: pha 

nước đường. 

Pha lị  bờ giậu. 

Pha táng  cánh cửa sổ. 

Pha tu  cánh cửa. 

Phả1  mây.  ~ khao: mây trắng.  

~ fạ: bầu trời 

Phả2   1. bàn. ~ kha: bàn chân. 

2. tảng. ~ khẩu mẩy: tảng cơm 

cháy. 3. sá.  ~ thây: sá cày. 

Phá3   phá.  ~ ngục: phá ngục.  

~ rườn lang: phá nhà cửa. 

Phả fạ  1. đám mây. 2. bầu 

trời.  ~ kheo lin lin: bầu trời 

xanh mênh mông. 

Phả kha  bàn chân. 

Phả mừ  bàn tay. 

Phá   1. bổ, chẻ.  ~ mạy phấy: 

bổ cây tre. 2. mổ. ~ toọng: mổ 

bụng.
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Phác1   tầm gửi.  ~ mạy hiển: 

tầm gửi nghiến. 

Phác2 gửi. ~ chèn hẩư lục: gửi 

tiền cho con. ~ cằm thâng pi 

noọng: gửi lời đến bà con. 

Phạch phạch  phần phật. Cờ 

bên ~: cờ bay phần phật. 

Phai  phai, đập. Tào mương, 

hắp ~: đào mương đắp đập.      

* Nặm cạ nặm lai, ~ cạ ~ mắn: 

nước nói nước lớn, phai nói 

phai chắc (ai cũng cho mình 

mạnh). 

Phài  1. một thôi, một hồi. Bjắc 

hẩư ~ nâng: chửi cho một hồi. 

2. bãi, đám. Phát ~ nâng: phát 

một đám. 

Phải  1. cây bông. Năm ~: 

trồng bông. 2. bông. Công ~: 

bật bông. 3. vải.  ~ lài: vải hoa.  

Tắm ~ : dệt vải. 

Phải lệch  vải mịn, vải nhỏ sợi. 

Phải muối  bông hột. 

Phải mừ  vải tự dệt. 

Phải nghịu  bông gạo. 

Phải nháng vải thô, vải sợi to. 

Phải pán vải sợi gai; vải vóc. 

Phải slút  vải màn. 

PháI  phân phát. ~ khẩu hẩư  

pi noọng: phát thóc cho bà con. 

Pham  phạm. ~ mả chỏ: phạm 

mộ tổ. 

Phan1  gọt.  ~ mac lì: gọt quả 

lê.  

Phan2 trở. ~ hua hang: trở đầu 

đuôi. 

phang  vì.  ~ kéo: vì kèo. 

Phảng  cây kê, hạt kê. 

Pháng pháng 1. lủng lẳng. 2. 

là là. Bên ~: bay là là. 

Phẳn 1. vặn. ~ lền: vặn thừng. 

2. se. ~ lền tức xáng: xe dây 

đánh quay.    

Phăng chôn. ~ lồng đin: chôn 

xuống đất. 

Phắng  bờ, bến nước. ~ nặm: 

bến nước. ~ ta: bờ sông. Nặm 

phiêng ~: nước ngập tràn bờ. 

Phấc  vực.  ~ vài : vực trâu. 
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Phấu  1. đàn.  ~ mò vài: đàn 

trâu bò. 2. đoàn. Cần pây háng 

pền ~: người đi chợ từng đoàn. 

Phấy cây tre. Mạy ~ hết rườn: 

tre làm nhà. 

Phe  giáng.  ~ bát táp: giáng 

cho cái tát. 

Phéc1   cây sả. 

phéc2   1. vỡ, nẻ, nứt. Cháo ~: 

chảo vỡ. Kha ~: chân nẻ. Piếng 

vản ~: tấm ván nứt. 2. nổ. 

Slủng ~: súng nổ.  

phéc nhác nứt toác. Mác mị ~: 

quả mít nứt toác. 

Phẻn 1. nông. Chan ~: đĩa 

nông. 2. bè bè. Nả ~: mặt bè bè. 

Phẻn lẹt   trẹt lét. 

Phẻn nhít  nông choèn. 

Phén1  giẻ.  ~ khát: giẻ rách.  

Phén2   x. piếng. 

Pheng  dưa đỏ.  

Pheo  x. phấy. 

Phẻo1   con báo. 

Phẻo2   cái sẹo. Nả mì ~ : mặt 

có sẹo. 

Phẻo3   tẽ.  ~ bắp: tẽ bắp ngô. 

Phét  cái vò.  ~ to lẩu: vò đựng 

rượu. 

Phển chạy.  ~ khửn lính: chạy 

lên dốc. 

Phết1   cỏ răm (rau răm dại). 

Phết2   ớt. Mác ~: quả ớt.  

Phết3 cay. Khinh ~: gừng cay.  

Phuối ~: nói cho cay. Xo bấu 

đảy hăn ~ lai: xin không được 

thấy cay lắm. 

Phết slạt  cay sè. 

Phết xắng cay nồng, cay hăng. 

Phi  ma.  ~  tò: ma quấy nhiễu. 

Phi cáy  ma gà. 

Phi chiết thèm thuồng, háu ăn. 

Phi mjệt  ma người chết tai 

nạn. 

Phi pác 1. điều linh ứng với lời 

nói trước (lời nói dẫn tới một 

hậu quả). 2. vạ mồm, độc mồm.
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Phi phất  rầm rập. Slao báo 

khửn lồng ~: gái trai  xuôi 

ngược rầm rập. 

Phi pjài  1. ma trẻ con. Đếch 

thai pền ~: trẻ con chết thành 

ma trẻ con. 2. ranh con.  Hò ~ 

hâư hua bau: thằng ranh con 

nào nghịch ngợm. 

Phi quý  ma quỷ. 

Phi ra  ma toi. 

Phi slang ma chay. Rườn hâư 

mì ~ chang bản lèo choi căn: 

nhà nào có ma chay trong bản 

phải hộ nhau. 

Phí nhổ, khạc. ~ nài: nhổ nước 

bọt. 

Phí phứt 1. vi vút. Bâư thông 

moòng ~: lá thông reo vi vút. 2. 

thoăn thoắt.  Pây ~: chạy thoăn 

thoắt. 

Phí phjắp  rả rích. Bươn nhi 

phôn ~: tháng hai mưa rả rích. 

Phính  so đọ. Lục đếch nắm ~ 

đảy cần ké: trẻ con không đọ 

được với người lớn. 

Phít 1. trệch, trượt. ~ khảm 

pạng sloa: trệch sang bên phải. 

* ~ mặt ngà, xá pạng phạ: 

trệch hạt vừng sai nửa phương 

trời (sai một li đi một dặm). 2. 

vi phạm. Hết bấu ~ mòn lăng: 

làm không vi phạm điều gì. 3. 

mất lòng. Bấu phuối ~ cần hâư 

: nói không mất lòng ai. 

Phít xá sai trái, lầm lỗi. Nắm 

đảy chin dú ~ xáu pi noọng: 

không được ăn ở sai trái với bà 

con. 

Phiu 1. tinh.  ~ mạy phấy: tinh 

cây tre. Mạy muồi ~ kheo xát: 

cây mai tinh xanh lét.       2. 

cật. Phjooc ~: lạt cật. 3. biểu bì. 

Năng ~: biểu bì da.  

Phja  núi đá, núi cao.  

Phja đán  vách đá. 

Phjà phjà rào rào, soàn soạt.  

Mu chuốn cừa rộc ~: lợn chui 

bụi rậm soàn soạt. 

Phjác1 trán. ~ nháu: trán nhăn. 

~ đoóng: trán giô.  

Phjác2 phơi. ~ khẩu chang 

chàn: phơi thóc trên sàn. 

Phjác phjác  lã chã. Năm tha 

lấn ~: nước mắt rơi lã chã. 
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Phjác xắp  chau mày. 

PhjảI đi bộ. ~ tàng: đi đường.  

~ kha: đi bộ. Mì lèng le ~ cón: 

khỏe thì đi trước. 

Phjào  cút, ù té. Te ~ dá: nó 

cút rồi. Hăn bấu thúc ý le ~: 

thấy không vừa ý thì ù té ngay. 

Phjáo vung, vãi. ~ đin: vãi đất. 

Phját phját soạt soạt. Chòn ~ 

quá cừa nhả: chui soạt soạt qua 

bụi cỏ. 

Phjạt lạt  trượt chân. Tàng 

pùng pây mỳ pày ~ lộm: đường 

lầy đi có khi trượt chân ngã. 

Phjắc 1. rau. Hang ~: nấu rau. 

Xắt ~: thái rau. 2. thức ăn. Khả 

cáy hết ~: thịt gà ra làm rau. 

Phjắc bón  rau ngót rừng. 

Phjắc bủng  rau muống. 

Phjắc cát  rau cải. 

Phjắc chắm  hoa hiên. 

Phjắc chèn  rau má. 

Phjắc chì  mùi tàu. 

Phjắc cút  rau dớn. 

Phjắc hiển rau sắng dây, rau 

bồ khai, rau hiển. 

Phjắc hẻo  củ chóc. 

Phjắc hom  rau mùi. 

Phjắc hôm  rau giền. 

Phjắc kheo rau xanh (thức ăn 

từ thực vật). 

Phjắc lẹp  cây hẹ. 

Phjắc nhả  rau cỏ. 

Phjắc mu  rau lợn. 

phjắc rổt lá lốt. 

Phjắc pát  x. phjắc rổt. 

Phjắc pjăng cây mùng tơi. 

Phjắc phjé  cây nghể. 

Phjắc slảnh  rau đay. 

Phjắc slổm  dưa chua. 

Phjắc tèng  rau tầm bóp. 

Phjẳm  sâu đá. * Kho bặng  ~: 

co cuộn như sâu đá. 

Phjằng phjằng 1. tung tóe. 

Nặn đít ~: nước bắn tung tóe. 2. 

tầm tã. Phôn ~: mưa tầm tã. 

Phjắp  rắc.  ~ ngà: rắc vừng.
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Phjắp phjép  lất phất.  Phôn ~: 

mưa lất phất. 

Phjâng  rát. Fầy mồm nả ~: lửa 

nóng rát mặt.  

Phjẩng  ong khoái. 

Phjâu 1. thui. ~ ma: thui chó. 

2. hun. ~ mèng nhùng: hun 

muỗi. 3. đốt. ~ cốc mạy: đốt 

gốc cây. 

Phjấu1   con thoi. 

 Phjấu2   x. thấu. 

Phjây  1. chim ri. 2. ri. Cáy ~: 

gà ri. 3. bé nhỏ. Cần ~: người 

bé nhỏ. 

Phjé  x. phjắc phjé. 

Phjé phjé lem lém. Pác phuối 

~: mồm lem lém. 

Phjét  1. sét. Fạ ~: sét đánh. 2. 

thét.  ~ đá: thét mắng. 

Phjể  1. miếng.  ~ khẩu mẩy: 

miếng cơm cháy. 2. lớp, tảng.  

~ hin: tảng đá. 3. tảng.             

~ thương mèng: tảng (tầng) tổ 

ong. 4. phiến.  ~ hin: phiến đá. 

Phjến tránh. ~ tàng: tránh 

đường.  ~ pây ti đai: tránh sang 

chỗ khác. 

Phjêng  1. bằng, phẳng. Đin ~: 

đất bằng. * ~ bặng pát nặm: 

bằng phẳng như bát nước.       

2. công bằng. Chin dú vạ căn 

chăn ~: ăn ở với nhau thật công 

bằng. 

Phjêng lít  phẳng lì. 

Phjêng phom  1. san bằng. 

Tào pây ~ dá:  san bằng đi rồi. 

2. mất tích. Cần au pây ~: 

người ta lấy đi mất tích rồi. 

Phjêng phứt phẳng lì.  Tông 

nà ~: cánh đồng phẳng lì. 

Phjêt  rôm. Đét mồm lăng tứn 

~: trời nắng lưng mọc rôm. 

Phjết phảng rôm (mọc thành) 

tảng to. 

Phjoóc lạt. ~ hó pẻng: lạt gói 

bánh. 

Phjói 1. giòn. Pẻng mì ~: bánh 

mì giòn.  2. mau. Cần pác ~: 

người mau miệng. 3.  nhiều. 

Hảy khôn tha ~ : khóc nhiều.
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Phjói phjẹt  giòn tan. 

Phjồ phjồ lạo xạo.  Xác bắp 

khát lấn ~: bao rách, ngô rơi 

lạo xạo. 

Phjổ sa, thụt. Kha ~ pùng:  

chân sa xuống bùn.  ~ lù loong:  

thụt chân xuống khe hở giát nhà. 

Phjôm  tóc. ~ rì: tóc dài.      ~ 

đăm: tóc đen. 

Phjốt chui tọt. Mu ~ oóc coọc: 

lợn chui tọt ra khỏi chuồng. 

Pho 1. bộ. ~ pản: bộ ván.      2. 

cỗ.  ~ pài: cỗ bài. 

phó vỡ, tan. Pát ~: bát vỡ. 

Nghé chú fầy ~: cái ống thổi 

lửa vỡ. 

Phó phéc vỡ tan tành. 

Phon vôi. ~ chin mjầu: vôi ăn 

trầu. Má ~: tôi vôi. 

Phong  x. fung. 

Phóng phòng. Hung lai khẩu ~ 

mì khéc: nấu nhiều cơm phòng 

có khách. 

Phốc bở. Mằn ~: khoai bở. Đin 

~: đất bở. 

Phốc nhác 1. bở tơi. 2. Sần sùi. 

Năng ~ : da sần sùi. 

Phốc tệch bở bở bùng bục. 

phôn mưa. Fạ ~ đăm khoái: 

Mưa trời chóng tối. || phân. 

phôn bưa: mưa bụi. 

phôn cải: mưa to, mưa rào. 

phôn đoi: mưa ngâu. 

phôn mốn: mưa phùn. 

Phông 1. nở. Bjoóc ~: hoa nở. 

2. sinh đẻ. Me lùa ~ lan: con 

dâu sinh cháu. 

Phông rệch bù xù. Hua phjôm 

~: đầu tóc bù xù. 

Phồng phàng thùng thình. 

Nung slửa ~: mặc áo thùng 

thình. 

Phổng  băng, lao.  ~ pây nèm 

lăng: lao đi theo sau. 

Phống tênh. Nẩư ~: nhẹ tênh. 

Phống Phống  tênh tênh. 

Phộp phộp  đành đạch, giãy 

giụa. Cáy bả ~: gà giãy đành 

đạch.
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Phơ  giáng.  ~ bát táp: giáng 

cho một cái tát. 

Phủ  1. trống choai.  Cáy ~: gà 

trống choai. 2. đực. Co mác ~: 

cây đực (không có quả). 

Phú1   đất. Rườn ~: nhà đất. 

Phú2   bộ. ~ choong nào: bộ 

trống, não bạt (của thầy cúng). 

Phú3  đạp. Cáy sleng ~ cáy me: 

gà trống đạp gà mái. 

Phú4  phun (dùng miệng).       ~ 

nặm: phun nước. 

Phú phí 1. chớm, lác đác. 

Khẩu oóc ~: lúa chớm ra bông. 

Nưa pù phông ~ bjoóc bâư: 

trên rừng lác đác ra hoa lá.      

2. tang tảng. Fạ lung ~: trời 

tang tảng sáng. 

Phua chồng. Au ~: lấy chồng.  

Phua na   chồng kế. 

Phua mả  chồng con. 

Phua mjề  vợ chồng. 

Phúc1   cây dọc mùng. 

Phúc2   buộc, trói.  ~ mạ: buộc 

ngựa. ~ hò lặc: trói thắng ăn cắp. 

Phục1 cái chiếu. Pjói ~: trải 

chiếu 

Phục2  quỳ, phủ phục.  

Phung1  cây, quả mơ.  

Phung2   1. vá.  ~ slửa: vá áo.  

~ tàng: vá đường. 2. hàn.          

~ khang: hàn gang. || fung. 

Phùng phàng  1. lả tả. Bâư  

mạy bên ~: lá cây bay lả tả.     

2. thùng thình. Bâư slửa ~: cái 

áo thùng thình. 

phủng  phúng. ~ phi: phúng 

đám ma. || dương phé. 

Phúng gặp, gặp dịp.  Sloong 

cần ~ căn: hai người gặp nhau.  

~ pi mấư: gặp dịp năm mới. 

Phuối 1. nói.  ~ đuổi căn: nói 

với nhau. 2. nói tiếng, dùng 

tiếng.  ~ Tày: nói tiếng Tày. 

Phuối chởm nói châm chọc, 

nói kháy. 

Phuối khoang nói ngang, nói 

phá đám. 

Phuối khốt 1. nói lơ lớ (không 

đúng chuẩn). 2. nói ẩn ý.

P 
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Phuối mẻng x. phuối chởm. 

Phuối mên nói ác mồm, nói 

kiêu ngạo. 

Phuối nhăn nói cạnh khóe. 

Phuối ón  1. nói dịu dàng. 2. 

nói nhún nhường. 

Phuối pác  nói có vần điệu. 

Phuối pạt  nói gièm pha. 

Phuối rọi  một thể loại dân ca, 

những câu nói có vần điệu. 

Phuối sláp nói thầm.         || 

páo sláp. 

Phuối tuyện  nói chuyện. 

Phuối vẻo  nói châm biếm. 

Phuốp  bọt.  ~ mác cằng: bọt 

quả găng.  ~ pác: bọt mép. 

Phụp1  trượt, trệch. Quăng ~: 

ném trượt. 

Phup2 bùng. ~ thư: bùng cháy. 

Phụp phụp  bùng bùng. Fầy 

mẩy ~: lửa cháy bùng bùng. 

Phưa1 1. cái bừa. 2. bừa.        ~ 

sloi bắp: bừa bãi ngô. 

Phưa2  1. bện.  ~ slam theo: bện 

ba sợi.  2. tết.  ~ hang piên: tết 

đuôi sam.  

Phưa tan bừa đơn (một trâu). 

Phưa pà  bừa đôi. 

Phứa  dự phòng.  ~ khéc: dự 

phòng có khách.  

Phưn1  cây rầm.  ~ rườn: cây 

rầm nhà sàn. 

Phưn2  1. tấm.  ~ fà: tấm chăn. 

~ tẹm: tấm phên. 2. bức. ~ 

man: bức màn. 

Phứng chợt. Đăng hăn ~ mên: 

mũi chợt ngửi thấy thối. 

Phước  khoai sọ. * Khinh lao 

ngược ~ lao slưa: gừng sợ 

thuồng luồng, khoai sọ sợ hổ 

(gừng trồng nông, khoai sọ 

trồng sâu). 

Phước hom  khoai hương. 

Phước nồng  khoai tàu.     || 

Phước hác. 

Phường  1. phường. ~ chin có: 

phường làm thuê. 2. lứa. Tó ~: 

cùng lứa. 
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Phưởng  cái vại đựng nước.  ~ 

nặm: vại nước. 

Phướng lứa sánh đôi.        ~ 

pây đuổi căn: sánh đôi đi với 

nhau. 

Phượng vàng phượng hoàng. 

Phứt  1. vụt. ~ len: vụt chạy. 2. 

thình lình. ~ khay pha tu: thình 

lình mở cửa. 3. bất chợt.  ~ 

mên: bất chợt bốc mùi hôi. 

Phứt phứt  1. phưng phức. 

Hom ~: thơm phưng phức.       

2. vun vút. Mèng thương bên ~: 

ong bay vun vút. 

Pi1 hoa chuối. Cuổi tốc ~: 

chuối ra hoa. 

Pi2   1. năm.  ~  mấư: năm mới. 

2. tuổi. Nhi slíp ~: hai mươi 

tuổi.  

Pi3   bắp.  ~ kha: bắp chân.  

Pi chai  năm kia. 

Pi chủ  năm kìa. 

Pi lăng  năm sau. 

Pi nả  sang năm. 

Pi nẩy  năm nay. 

Pi quá  năm ngoái. 

Pì 1. mỡ. ~ mu: mỡ lợn. 2. béo. 

Nả ~ pựt: mặt béo phị. 

Pì chông  mỡ khổ. 

Pì cò chào  mỡ cổ.  

Pì cồn  tạp dề. 

Pì kẻ slẩy  mỡ chài. 

Pì lả  mỡ lá. 

Pì nhì  1. so bì. Nắm ~ mòn 

lăng: đừng so bì cái gì nữa.      

2. ghen tức. Pi noọng nắm đảy 

~ xáu căn: chị em không được 

ghen tức nhau. 

Pì phắc  x. pì lả. 

Pì slửa  tà áo. 

Pi   1. anh, chị. Te eng tọ hết ~ 

khỏi: nó bé nhưng làm anh 

(chị) tôi. 2. hơn. te hết ~ khỏi 

slam pi: nó hơn tôi ba tuổi. * 

Hết ~ li ăn hua: làm anh, chị 

thì hơn cái đầu. 

Pi á  chị (gọi theo cách trang 

trọng). 

Pi cá  anh, anh chàng (gọi theo 

cách trang trọng, màu sắc thơ 

ca). 

P 
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Pi chài  anh, anh trai. 

Pi khươI  anh rể. 

Pi lùa  chị dâu. 

Pi nhình  chị gái. 

Pi noọng 1. anh em, chị em.  ~ 

tạp ba: anh, chị em ruột.       2. 

họ hàng. boong te pền ~ xáu 

căn: chúng nó có họ hàng với 

nhau. 3. bà con. Chin dú đảy 

mốc slẩy ~: ăn ở được lòng bà 

con. 4. đồng bào.  ~ tằng nước: 

đồng bào cả nước. 

Pỉ  1. so, so sánh. Cáy phjây ~ 

nàng tiên rừ đảy: gà ri so với 

nàng tiên sao được. 2. ví. Phuối 

~: nói ví.  

Pí  chị.  

Pí  kèn.  ~ phàng: kèn làm từ 

ống rơm. * Pấu ~ khảu xu vài: 

thổi kèn vào tai trâu. 

Pí non  sâu kèn.  

Pí pí  bám riết, ráo riết. Nèm 

hang ~: bám riết theo sau. Hết 

~: làm ráo riết. 

Píc1  cánh.  ~ cáy: cánh gà.  

Píc2  1. bức. Đét ~: nắng bức. 

2. ức.  Phuối hẩư te ~: nói cho 

nó tức. 

Píc mạ  vỏ đạn, ca tút. 

Pin  trèo, leo.  ~ mác: trèo cây 

hái quả.  ~ lính: leo dốc. 

Pin piếu  leo trèo. 

Pỉn  1. cong lên. Pác pjạ ~: 

lưỡi dao bị cong. 2. lật, gấp. 

Tin khoá ~ : gấu quần lật. 

Pín  1. vây.  ~ pja: vây cá.      * 

Nựa mì kha, pja mì ~ : thịt có 

chân, cá có vây (loài nào cũng 

có khả năng tự vệ của nó).        

2. mép, rìa.  ~ fà: mép chăn.    

3. tí chút. Bấu táy ~ chài: 

không bằng tí chút anh. 

Pín pác  môi. Tàng pây dú ~: 

đường đi ở hai môi (đi đâu 

không biết đường thì hỏi). 

Pín tha  mí mắt. 

Pín xu  vành tai. 

Pinh1 con đỉa. * Nem nháp 

bặng ~: bám dai như đỉa. 

Pinh2 binh lính. Đồn ~: đồn binh.
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Pinh  bệnh. Pền ~: mắc bệnh.  

~ pút: bệnh phổi. 

Pỉnh  nướng.  ~ pja: nướng cá. 

Nựa ~: thịt nướng. 

Pỉnh fầy khung bếp ở nhà sàn.  

Pính lính 1. bấu víu.          2. 

quấn quýt. Phua mjề ~ xảng 

căn: vợ chồng quấn quýt bên 

nhau. 

pít bồ kết. Phắc ~: quả bồ kết. 

Pja cá.  ~ chen: cá rán. ~ phặt: 

cá đẻ. 

Pja bẳm 1. một loại cá bống. * 

~ đăng vao: cá bống sứt mũi. 2. 

cá mắm. 

Pja bú cá bống. * Năm nọi ~ 

hết tầu: nước ít thì cá bống 

đứng đầu (xứ mù thằng chột 

làm vua). 

Pja cá  cá bò. 

Pja cài  cá săn sắt. 

Pja cạo  cá nheo. 

Pja chít  một loại cá chạch. 

Pja coòng  cá ngạnh. 

Pja cốt  cá leo. 

Pja đúc  cá trê. 

Pja ỉn  một loại cá leo (sống ở 

các khe suối). 

Pja khao  cá diếc. 

Pja khẩu  con cân cấn. 

Pja khính  cá xỉnh. 

Pja lài  cá chuối. 

Pja lăn  cá chạch hoa.  

Pja Liềng cá xỉnh nhỏ 

Pja mjàng  cá mương. 

Pja mụn  cá thiểu. 

Pja nuầy  cá chép. 

Pja pjộc  cá bủng. 

Pja tất  cá chầy. 

Pja tôI  cá trôi. 

Pja vọp  cá mè. 

Pja xảm cá mương 

Pja xát  chạch trấu.  

Pjà1   bừa ở soi. 

Pjà2   1. quờ, vớ.  Tôc nặm ~ 

đảy lăc: chết đuối vớ được cọc. 

2. vơ. ~ nhả: vơ cỏ. 3. cào, cấu. 

Đếch tò ~: trẻ cào cấu nhau. 

Pjá 1. trả.  ~ nỉ: trả nợ. ~ cằm: 

trả lời. 2. báo.  ~ thù: báo thù. 
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3. đền đáp.  ~ công po me: đền 

đáp công ơn cha mẹ. 

Pjạ1  dao.  ~ cồm bấu táng lau 

đảy đẳm: dao sắc không tự gọt 

được chuôi. 

Pjạ2   1. côi, mồ côi. lục ~: con 

côi. 2. thằng cuội. Hò ~ dú tềnh 

hai: thằng cuội trên cung  

trăng. 

Pjạ boỏng 1. dao bầu.       2. 

dao chuôi sắt đánh thành ống. 

Pjạ cắp  dao nhíp. 

Pjạ cúp dao rựa. 

Pjạ kho  dao quắm. 

Pja phay  dao phay. 

Pja sliểm  dao nhọn. 

Pjạ xính  dao găm. 

Pjạc  1. chia tay.  ~ căn khửn 

tàng: chia tay lên đường. 2. rẽ.  

~ pạng dại: rẽ bên trái. 3. tách.  

~ xá pết: tách đàn vịt ra. 

pjai  1. ngọn.  ~ mạy: ngọn 

cây. 2. đỉnh.  ~ pù: đỉnh núi.   

3. cuối.  ~ chàn: cuối sàn. 4. út. 

Lục ~: con út. 

Pjài  1. yểu. Thai ~: chết yểu.  

2. thui. Mác thai ~: quả bị chết 

thui. 

Pjái 1. trải, rải. ~ fục: trải 

chiếu. 2. lát. ~ gạch: lát gạch. 

Pjàm 1. cháy lém. Fầy ~ khảu 

pha sluôn: lửa cháy lém vào bờ 

rào. 2. lan. Fầy ~ khẩu tổng 

nhù: lửa cháy lan vào đống 

rơm. 

Pjàn đáng  vằn, đốm. Bắp ~: 

bắp ngô lốm đốm nhiều màu. 

Ma ~: chó vằn. 

Pjản trầy xước. Cái mạy năng 

~: cây bị trầy xước vỏ.  

Pjản pjác sứt sát, toang hoác. 

Pjàng  dối. Phuối ~: nói dối. 

Hết ~: làm dối. ~ slim: dối lòng. 

Pjàng mjặp  dối trá. 

Pjạp pjạp  lia lịa. Tha lắp ~: 

mắt nháy lia lịa. 



Pjầu 

 267 

Pját  phá bờ.  ~ cằn nà: phá 

thông bờ ngăn hai thửa ruộng . 

Pjạt trượt. Phạ phôn tàng min 

pây ~ kha: trời mưa đường trơn 

đi trượt chân. 

Pjăn  lăn, lật. Nhăm khỏ mạy 

~, men lộm: giẫm lên khúc gỗ 

lăn, bị ngã.  

Pjằn 1. nổi đóa. Non cằn lạt, 

năng ~ khửn: bị sâu róm, da 

ngứa nổi đóa lên. 2. lằn. Tầư 

pjên năng ~: bị roi da lằn thành 

vệt. 

Pjẳn  1. lật. ~ tây oóc: lật túi 

ra. 2. lật, lộn.  ~ pẻ bâư slửa: 

lật trái cái áo. 3. vượt. ~ quá 

nhọt pù: vượt qua đỉnh núi. 

Pjẳn cẩy ngã nhào; chổng 

kềnh. Chảt kha lộm ~: trượt 

chân ngã chổng kềnh. 

Pjẳn lầy  bị quằn lưỡi. Pjạ ~: 

dao bị quằn lưỡi. 

Pjẳn pi chuột rút. Kha ~: chân 

bị chuột rút. 

Pjẳn pjẻ 1. lộn trái. Nung slửa 

~: mặc áo lộn trái. 2. lật ngược. 

Phuối ~: nói lật ngược. 

Pjẳn pjoóc 1. vật lộn. ~ hết 

chin: vật lộn làm ăn. 2. xoay 

xở. ~ xa chin: xoay xở kiếm ăn. 

3. lật lọng. Te le tua cần ~: nó 

là con người lật lọng.  

Pjẳn thất  đảo ngược.  

Pjăng  rau mùng tơi. 

Pjằng 1. nở. Mảy lạp che nặm 

~ oóc: măng khô ngâm nước nở 

ra. 2. béo tốt. Năng ~: da thịt 

trở nên béo tốt. 3. mẩy. Thình 

bắp nẩy ~ hơn: thứ ngô này 

mẩy hơn. 

Pjặp 1. nháy. ~ tha: nháy mắt. 

2. chợp. Quá cừn bấu ~ tha 

đảy: suốt đêm không chợp mắt 

được. 

Pjặp pjẻ nháy mắt. ~ cạ căn: 

nháy mắt ra hiệu cho nhau. 

Pjặp pjẹp  nhấp nháy. Đén ~: 

đèn nhấp nháy.  

Pjặp tha  trong nháy mắt.  ~ 

hết xong dá: trong nháy mắt 

làm xong rồi. 

Pjầu  bữa tối. Chin ~: ăn bữa 

tối. Chết giờ chắng chin ~: bảy 

giờ mới ăn bữa tối.  
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Pjấu trống, rỗng. Rườn ~: nhà 

trống. Bẳng ~: ống rỗng, không 

có nước. Mốc ~: bụng đói. 

Minh ~: số phận góa bụa.         

* Quan le cần thân đan minh ~: 

chàng là người cô đơn phận 

góa. 

Pjấu lứng trống không. Dảo 

khẩu ~: vựa thóc trống không. 

Pjậư pjậư  giàn giụa. Nặm tha 

lấn ~: nước mắt chảy giàn giụa. 

pjè  x. hò 

pje  sinh sôi. Me cáy nâng ~ 

pền xá cáy: một con gà mái 

sinh sôi thành đàn gà. Co chả 

chay lồng nà ~ oóc: cây mạ cấy 

xuống ruộng sinh sôi thành 

khóm lúa. 

Pje pjoòng sinh sôi, phát triển. 

Xá vài ~: đàn trâu phát triển. 

pjẻ  1. trái, ngược. Slửa ~: áo 

trái. Pạng ~: mặt trái. Pjẳn ~: 

lật ngược. 2. lái. Phuối ~: nói lái. 

pjé rải ra.  ~ phjắc oóc: rải rau 

ra. 

pjẹ  1. x. mjay. 2. khuỵu. Kha 

~: một chân bị khuỵu, bị liệt. 

pjẻ  trái. Pjẳn ~: lật mặt trái. 

Nung slửa ~: mặc áo trái. 

pjeo1  nứa tép.  

pjeo2 1. nhọn, sắc. Pác khang 

~: lưỡi cày nhọn. 2. thon. Mừ 

~: tay thon. 

Pjeo lít  nhọn hoắt. 

pjét  nhận ra. Ngòi bấu ~ nả: 

không nhận ra mặt. Ngòi ~ mốc 

slẩy: nhìn rõ tâm can. 

Pjên 1. cái roi. ~ vài: roi đánh 

trâu. 2. đánh. ~ hẩư bảt nâng: 

đánh cho một roi. 

Pjên1   x. hang pjên1. 

Pjên2   tấm. Phắt khẩu ~ oóc: 

sảy tấm ra. Au khẩu ~ khun cáy 

eng: lấy tấm chăn gà con. 

Pjên  sắc. Tha ~ : mắt sắc. 

Pjên chái  biên giới.  

Pjên lít  sắc sảo (mắt). 

Pjển  kín, kín đáo. Vậy ~: giấu 

kín. Chửng ~: tính tình kín đáo.



Pjói leng 

 269 

Pjểng 1. vén. ~ slút: vén màn. 

2. lật. ~ fà: lật chăn.       3. giở.  

~ ngòi: giở xem. 

Pjếng  miếng, tấm. ~ slút: tấm 

màn. ~ tẹm: miếng phên (phơi 

thóc). 

Pjết1  1. bỏ.  ~ mu: bỏ mũ.    2. 

cởi. ~ slửa: cởi áo. 3. gỡ.      ~ 

cái thau: gỡ sợi dây. 4. cai.    ~ 

nồm: cai sữa. 5. cách ly.        ~ 

sloong tua oóc: cách ly hai đứa 

ra. 

Pjệt1   cây muối.  

Pjệt2  ngắt, hái.  ~ mác:  hái quả 

|| Mjệt 

Pjêu1  ngọn.  ~ fầy: ngọn lửa. 

Đét mồm khửn ~: nắng nóng 

bốc lên thành ngọn. 

Pjêu2  thông hơi. Lo khay ~: 

bếp lò mở lỗ thông hơi. 

pjò  bỏng rộp. Kha ~ nhoòng 

nặm mồm bá: chân bị bỏng rộp 

vì nước nóng đổ vào. Pín pác 

~: môi bị rộp. 

Pjoóc 1. cái đai. ~ tổng: đai 

trống.  2. cái vòng.  ~ bẻ: vòng 

đeo vào cổ dê. * Dú bặng bẻ 

bấu ~: chơi rông như dê không 

đeo vòng vào cổ (chơi bời 

không bị quản lí). 

Pjoóc mừ  cái nhẫn. 

Pjoọc  1. róc. Tào đáng bấu ~ 

muối: quả đào đường không 

róc hạt. 2. bong. Bâư  chỉa nem 

dá teo ~ oóc: tờ giấy dán rồi lại 

bong ra. 3. tuột. Mằn bủng tổm 

~ năng: khoai lang luộc tuột 

vỏ. 

Pjòi  1. tốt, đẹp. Tông nà mjạc 

hăn ~ lai : cánh đồng lúa tốt 

trông thấy đẹp lắm. 2. sướng, 

hả dạ. Hò lặc men công an 

chung pây hăn ~ lai a: thấy 

thằng ăn cắp bị công an bắt dắt 

đi, sướng quá. 

Pjói  1. thả.  ~ cáy: thả gà.     ~ 

pja: thả cá. 2. buông, bỏ. ~ mừ: 

buông tay. 3. tha.  ~ tù: tha tù. 

Pjói còn  phát canh. Nà ~: 

ruộng phát canh. 

Pjói leng  thả rông.  Liệng mu 

bấu  đảy ~: nuôi lợn không 

được thả rông. 

P 
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Pjói li  cho vay lấy lãi. 

Pjọi  phân thắng bại. Khả ~: 

đánh, chơi phân thắng bại. Tức 

~: đánh “nốc ao”. 

Pjom 1. nhờ. Đảy ~: được nhờ, 

được ơn. ~ chài noọng chắng 

mà thâng nẩy: nhờ anh em mới 

về đến đây. 2. thừa cơ.  Mjểt 

mác ~ lồm cải: hái quả nhân 

khi gió lớn. 

Pjom báI  cảm ơn.  ~ slấy slon 

tạy: cảm ơn thầy dạy dỗ. 

pjọm  đủ, đông đủ. Tằng bản 

mà ~: cả bản đến đông đủ.       

~ nả sloong họ: có mặt đông đủ 

hai họ. 

Pjọm nả  đủ mặt. 

Pjón lao. ~ mạy lồng lính: lao 

cây xuống dốc.  ~ mạc nhặc tẹp 

tua hên: lao cái đinh ba đuổi 

con cáo. 

Pjoong  1. thông nhau. Slam pé 

~ căn: ba hồ thông nhau.     2. 

khả năng. Phuối sloong ~: nói 

hai khả năng, nói nước đôi. 

Pjoong 1. vơi. pát ~: bát vơi. 2. 

nửa, rưỡi. Bươn ~: tháng rưỡi.  

~ pi: nửa năm. 

Pjoỏng gióng. ~ mạy: gióng 

cây. Phjoóc slam ~: lạt ba 

gióng.  

Pjoóng  1. thủng. Tây ~: túi 

thủng. Pha ~: vách thủng.        

2. thông. ~ hua hang: thông hai 

đầu. 

pjót  1. suốt. Pây ~ tàng: đi 

suốt đường. 2. thủng, thông. 

Slíu ~: đục thủng. 3. đến nơi. 

Mà ~: về đến nơi. 4. thấy rõ. 

Ngòi ~ mốc slẩy: thấy rõ bụng 

dạ. 5. nói ra nhẽ. Phuối hẩư ~: 

nói cho ra nhẽ. 

Pjố thủng toác. Puông lị ~: bức 

rào thủng toác. 

Pjố pját  thủng, nát. Rườn tả 

loang ~: nhà bỏ không rách 

nát. 

Pjốc đánh thức.  ~ tứn chạu: 

đánh thức dậy sớm. 

Pjốc slỉnh  nhắc nhở, cảnh báo. 

~ chang háng mì cần hết lặc: 

nhắc nhở có người ăn cắp.
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Pjông  nở.  Cáy chắng ~: gà  

mới nở. 

Pjông 1. không mang thắt 

lưng. Nung slửa rì ~ lặng: mặc 

áo dài không mang thắt lưng.  

2. xõa.  ~ phiôm: xõa tóc. 

Pjúc trồng. ~ phải: trồng bông. 

~ mac pền ăn: trồng cây có 

quả. 

pjục 1. mai. Vằn ~: ngày mai. 

2. sau này. Vằn nẩy hết fiệc ~ 

chắng mì chin: bây giờ làm 

việc sau này mới có ăn. 

Pjục lừ  mai sau.  ~ nặm ti 

nhằng đây mjạc lai them: mai 

sau quê hương còn tươi đẹp 

nữa. 

Pjuốc  con mối. 

Pjụp pjụp  cùm cụp. Tha lắp 

~: mắt nhắm cùm cụp. 

PjươI  trần, trần truồng.        ~ 

noọc mươi: trần truồng ngoài 

sương.  ~ hua: đầu trần. 

Pjươi pjỏn  hở hang. Nung ~: 

mặc hở hang. 

Pjương nhanh chóng. Cát nà 

đảy ~: gặt lúa nhanh chóng. 

Po1 cây lác. au ~ phẳn chược 

vài: dùng vỏ cây lác bện thừng 

trâu. 

Po2  vò.  ~ slửa: vò áo.  

Po pằn  vo viên.  

Po pút  vò nát. 

Pò 1. đồi. ~ nhả: đồi cỏ.         ~ 

đỏng: đồi trọc. 2. gò. ~ đin: gò 

đất. 3. đống. Tổng pền ~: chất 

thành đống. 

Pò dài  cồn cát.  

Pò hin  gò đá.  

Pò phja  núi đá. 

Po 1. bố, cha.  ~ oóc: bố đẻ.     

* Me đá, bấu táy ~ cượn tha: 

mẹ mắng không bằng bố trợn 

mắt. 2. chồng. Au ~: lấy chồng. 

3. lão, ông, thằng, người. ~ pá: 

ông bố. ~ áo: ông chú. ~ càm 

tàng: người đi đường. ~ lặc: 

thằng ăn trộm. 

Po chựa  cụ ông. 

Po lăng  1. chồng kế. Phua cón 

thai dá, te au ~: chồng trước 

chết rồi, nó lấy chồng kế. 

P 
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 2. bố dượng. ~ cúa te hiến: bố 

dượng của nó rất hiền. 

Po liệng  bố nuôi. 

Po pú  ông nội. 

Po thẩu  bố đẻ. 

Pọ 1. vịn. ~ bá căn: vịn vai 

nhau. ~ khảu pò đin: vịn vào 

mô đất. ~ cốc thâu: vịn cột nhà. 

2. đỡ.  ~ mé khửn đuây: đỡ bà 

lên cầu thang. Tò ~ căn: nâng 

đỡ nhau. 

Poóc1 1. bóc.  ~ năng mằn: bóc 

vỏ khoai. 2. chửi bới nhau. 

Sloong pả na tò ~ căn: hai chị 

em chửi bới nhau. 

Poóc2 1. liều. ~ chay thứ ngòi: 

liều trồng thử xem. 2. cốt sao.  

~ dự đảy, bấy sluốn bắt le: cốt 

sao mua được, không tính đắt 

rẻ. 

Poóc lọt  bóc lột. Pưa cón vua 

quan ~ cần khỏ: trước kia vua 

quan bóc lột người nghèo. 

Poóc xó lợi dụng. ~ slứn slim: 

lợi dụng lòng tin. 

Poọc 1. băng bó.  Khen tắc rèo 

~ da: tay bị gãy phải băng bó 

thuốc. 2. bao bọc. Mooc ~ nhọt 

khau: sương mù bao bọc đỉnh 

núi. Cúa lẹ ~ chỉa đeng: đồ lễ 

bọc giấy đỏ. 

Pỏi1 bói. Cốc mác pục pền ăn: 

cây bưởi bói quả. 

Pỏi2 bói, đoán. ~ khẩy: bói xem 

ốm do con ma nào làm (quan 

niệm cũ). 

Pọi 1. ngót, hao, hụt. Phjắc 

hang ~: rau xào thì bị ngót. 

Chèn củ sle hâng ~ pây: tiền 

cất giữ để lâu bị hụt đi (do mất 

giá). 2. rút. Nặm ~ lai dá: nước 

rút nhiều rồi. 3. xẹp. Ăn poòng 

lồm bên  ~: quả bong bóng bay 

xẹp xuống.  

Pòm pòm  bòm bòm. Slủng 

phéc ~: súng nổ bòm bòm. 

Póm 1. nhòm (chăm chú).      ~ 

ngòi cần tức pài: chăm chú 

nhìn người ta đánh  bài. ~ khảu 

nả: nhòm tận mặt. ~ khảu tu: 

nhòm vào cửa. 2. châu. ~ khảu 
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ti cần tức pài: châu vào chỗ 

người ta đánh bài. 

Pỏn 1. bón.  ~ khảu ~ nặm hẩư 

đếch: bón cơm, bón nước cho 

trẻ. ~ khún nà: bón phân cho 

lúa. 2. cho vào. ~ phải khảu 

cảo: cho bông hột vào máy cán. 

Poòng  1. mềm. Mác mị slúc ~: 

mít chín mềm. Đêch eng mom 

~: trẻ sơ sinh thóp mềm. 2. 

phồng, ỏng. toọng ~: bụng ỏng.  

Poòng nhúp  mềm nhũn. 

Poòng pu 1. bàng quang.   2. 

bong bóng. ~ pja: bong bóng 

cá. 

Poóng 1. vòng. Khót  cái sliến 

pền ~: thắt dây thép thành 

vòng. 2. thòng lọng. Téng ~ 

cặp mu: dùng thòng lọng bắt 

lợn.   3. tròng. Lặt ~ khảu cò: 

thắt tròng vào cổ. 

Poóng péng  lều bều. Fù ~: nổi 

lều bều. 

Poóp1 cây, quả doi. Mác ~ 

đeng: quả doi đỏ. 

Poóp2   1. bong bóng. Nặm lầy 

cà tôc tứn ~: nước giọt gianh 

nổi bong bóng. 2. phồng. Tăm 

khẩu mừ tứn ~: giã gạo tay bị 

phồng. 

Póp cò  bệnh yết hầu. 

Pót bấc. ~ mạy: bấc trong ruột 

cây. ~ tức bết: bấc làm phao 

câu. 

Pót tảng  cây lán dù. 

Pọt  1. tẽ. ~ bắp: tẽ ngô.       2. 

bứt, vặt.  ~ mác ội: vặt quả ổi. 

3. rụng. ~ cản qua: rụng cuống 

dưa. 

Pố  1. bù.  ~ hẩư đo: bù cho đủ. 

2. thêm vào, nữa. Chin lẩu ái 

mầu dá nhằng ~ sloong chẻn 

them: uống rượu sắp say rồi lại 

còn thêm hai chén nữa. 

Pố pắp  thêm thắt. 

Pộc1 1. bó, ôm. ~ nhù: bó rơm. 

2. bọc.  ~ slửa khóa: bọc quần 

áo. 

Pộc2  1. lật. Pè men pộc: bè bị 

lật. Thây ~: sá cày lật. 2. lẫy. 

Đếch slam bươn le ~: trẻ ba 

tháng thì lẫy. 3. đổ. ~ cuôi 

toong héo: đổ sọt rác. ~ khây 

khẩu: đổ chõ xôi. 

P 
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Pổi  x. dặm. 

Pôm  1. nóng, nực. Fầy ~: lửa 

nóng.  Vằn nẩy đét ~: hôm nay 

nắng nóng. 2. thô lỗ. Hò nẩy 

pác ~: thằng này nói năng thô lỗ. 

Pôm rôm  nóng ran. Nóng sốt. 

Tua đếch khẩy ~: đứa trẻ sốt 

nóng ran. 

Pôm 1. ném. ~ hin po lặc: ném 

đá thằng ăn cắp. 2. nện.     ~ 

hẩư tón nâng: nện cho một 

trận. 3. chất. ~  fầy khảu cốc 

pây: chất lửa vào gốc.  

Pôm pam vội vàng. Ngám 

khửn rườn dền ~ chin: vừa lên 

nhà đã vội vàng ăn. 

Pổn  vốn. Cọt ~: mất vốn.   

Pổn tảy  vốn dĩ, vốn. Te ~ le 

cần Tày: nó vốn dĩ là người 

Tày. ~ cần mường nưa: vốn là 

người miền trên. 

Pổn ti  bản địa, địa phương. 

Khỏi le cần ~: tôi là người bản 

địa. 

Pông  1. đốt.  ~ thán: đốt củi 

lấy than. ~ nhù: đốt rơm.         

2. nung. ~ phon: nung vôi.      

3. hun.  ~ mèng lằm: hun muỗi. 

Pổng  phồng, phình. Hồ slam 

pé mì slam búng ~ kíu, păn hồ 

pền slam pé pjong căn: hồ Ba 

Bể có ba chỗ phình thắt, chia 

hồ thành ba bể thông nhau. Tơi 

cần mì lai pày ~ kíu: đời người 

có nhiều khúc phình, thắt. 

Pổng chang  khúc giữa.  

Pống pếnh lênh đênh, bồng 

bềnh. Lừa ~ chang pé: thuyền 

bồng bềnh giữa hồ. 

Pống pống  lềnh bềnh. Mác 

pục fù ~ chang thôm: quả bưởi 

nổi lềnh bềnh dưới ao. 

Pộp đầm. Vài ~ pùng: trâu đầm 

bùn. 

Pộp pậư lặc lè. Pây ~: đi lặc lè. 

Pơ  vỡ tan. nghé pát tốc men ~ 

dá: cái bát rơi bị vỡ tan. 

Pơ pạc  tan tành. Pù lác rườn 

~: núi lở nhà tan nát. 

Pu1  con cua. 
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Pu2  mập. Mảy ~: búp măng 

mập. Vài ~: trâu có sừng mập 

như búp măng. 

Pu núm  cua lột da. 

Pủ  x. pố. 

Pú1 1. ông, ông nội. Mừa 

dương ~: về thăm ông nội.      

2. bố chồng.  Lùa chậư ~: nàng 

dâu phục vụ bố chồng. 3. cụ.    

~ dú rườn lo?: cụ ở nhà đấy ạ? 

Pú2 sa đì. Hăm ~: bị bệnh sa đì. 

Pú da  1. ông bà.  ~ nhằng 

lèng: ông bà còn khỏe. 2. bố 

mẹ chồng.  ~ ngám cò me lùa: 

bố mẹ chồng vừa ý nàng dâu. 

Pú ủm  ông nội. 

Pua  chăm sóc, phục vụ.  Da ~ 

lùa dú bươn: mẹ chồng chăm 

sóc con dâu ở cữ. 

Pua pẳn phục vụ, quán xuyến. 

Pùa  dìu.  ~ cần pền khẩy: dìu 

người ốm. 

Pua   hồi. Pây ~ nâng: đi một 

hồi. 

Pục  cây, quả bưởi.  

Pục chang đáo  bưởi đào.  

Pục thủ  quả phật thủ. 

Pục thương  bưởi đường, bưởi 

ngọt. 

Pùm  1. túm.  ~ nựa nạn: một 

túm thịt hươu. 2. chùm.  ~ mác 

xỏ: chùm quả giâu gia. 

Pủm  1. tù, tòe. Mac chuầy ~: 

cái dùi bị tù. Coóc ~: góc tù.   

2. cùn. Pjạ ~: dao cùn. 3. kém, 

dốt. Tua nẩy ~ lai: con này dốt 

lắm. 

Pùn  chậu.  ~ dào nả: chậu rửa 

mặt. 

Pùn toòng chậu bằng đồng, 

chậu thau. 

Pủn  bún. Hết ~: làm bún.  

Pung  bung (đơn vị diện tích 

cấy được bốn mươi bó mạ). 

Lâư nà nẩy quảng slam ~: thửa 

ruộng này rộng ba bung. 

Pùng  1. bùn. Vài pải ~: trâu 

đầm bùn. 2. lầy. Nà ~: ruộng 

lầy. Phạ phôn tàng ~: trời mưa 

đường lầy. 

P 
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Pùng slộp  bùn nhão nhoét.  

Pung lao. Pja ~: cá lao đi.  Nạn 

~ lồng lính: hươu lao xuống 

dốc.  ~ slảo: lao cái sào. 

Pung pang  hộc tốc lao đi. 

Púng páng  lênh láng. Nặm ~: 

nước lênh láng. 

Puồi  vùi, lấp.  ~ dài: vùi cát.  

~ đin: lấp đất. 

Puôn1  buôn. Hết ~: làm nghề 

buôn bán.  ~ cưa: buôn muối. 

Puôn2 khuân vác, vận chuyển.  

~ cúa khẩu kho: vận chuyển đồ 

đạc vào kho. 

Puôn pản  buôn bán. 

Puồn buồn. ~ slim: lòng buồn. 

Lục hảy, me ~: con khóc mẹ 

buồn. 

Puồn dóp  buồn bã. 

Puồn nàn  buồn phiền. 

Puốn  nửa, rưỡi.  ~ cân: nửa 

cân. Chàng ~: lạng rưỡi. 

Puộn suốt, hết. ~ pi: suốt năm.  

~ tơi: hết đời. 

Puông  1. bức, mảng.  ~ pha: 

bức vách. Khát hạng ~: bị rách 

những một mảng. 2. hang đá có 

nước chảy qua.  ~  dú Ba Bể: 

Hang Puông ở Ba bể. 

Puồng1   1. buồng, bầu.  ~ xáy: 

buồng trứng. ~ nồm: bầu vú.      

2. chùm.  ~ mác it:  chùm nho. 

Puồng2   bè có mái khum. 

Puồng pi cây bọ mò, hoa mò. 

Puồng pu bọng đái. 

Puốp miếng lót vai áo. ~ slửa: 

miếng lót vai áo. 

Puộp 1. phổng.  Mu  mả ~: lợn 

lớn phổng. 2. chóng lớn. Tua 

đếch mả ~: đứa trẻ chóng lớn. 

Puốt  phi. Mạ ~: ngựa phi. 

Púp 1. xúc, tảng, miếng. 

Sloong ~ pùng: hai xúc (tảng) 

bùn. 2. đắp. ~ hẩư xản đin 

nâng: đắp cho một xẻng đất. 

Pút  phổi.  ~ au châư: phổi để 

thở.  ~ câư: sưng phổi. 

Pút mò  gỗ mục. 
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Pụt1 1. một làn điệu dân ca của 

người Tày, Nùng. Hết ~: hát 

pụt.  2. người làm nghề mê tín 

hát làn điệu pụt. 

Pụt2  bụt.  ~ dú chua: bụt ở 

chùa (phật).  

Pư  1. ngạt. Đăng ~ : ngạt mũi. 

2. trùm kín. Bắp bấu luồng đảy, 

nhả khửn ~ lẹo: ngô không vun 

gốc, cỏ mọc trùm kín. 

Pư pản đầy, khắp. Phiết ~ 

thuổn lăng: rôm mọc đầy cả 

lưng. 

Pứ pứ  ù ù; vù vù. Béng bút 

bên ~ : bọ hung bay ù ù. 

Pưa  lúc, khi, thuở. ~ cón: thuở 

trước. ~ hâư: khi nào.       ~ 

nhằng eng: lúc còn nhỏ. 

Pưa cón  thuở trước. 

Pưa đai  khi khác. 

Pưa đía  ngày xưa. 

Pưa đú  lúc đầu. 

Pưa nảy  dạo này. 

Pưa ngòa  vừa qua. 

Pưa pài  buổi chiều. 

Pưa tầư  khi nào. 

Pửa  yếu. Kha ~: chân yếu.  

Pửa pát  yếu ớt. 

Pưn  mũi tên.  ~ nả: tên nỏ. 

Pừn  chậu. ~ toòng: chậu thau.  

~ dào nả: chậu rửa mặt. 

Pước1   vỏ.  ~ cuổi: vỏ chuối. 

Poóc ~: bóc vỏ.  ~ hoi: vỏ ốc. 

Pước2   vỏ ăn trầu.  ~ cạu: vỏ 

đỏ ăn trầu.  

Pượm  hốc, hàm ếch.  ~ hin: hốc 

đá. Nặm thoỏng cằn pền ~: nước 

vỗ bờ thành hàm ếch. 

Pướng  1. mảng.  ~ năng mu: 

mảng da lợn. 2. ả.  ~ lục nhình: 

ả con gái. 

Pướt  ướt, nhão. khẩu nua ~: 

cơm nếp bị nhão.  

Pướt chạp  nhão nhoét. 

Pướt pát 1. nhão. 2. mỏi nhừ. 

Háp nắc, tàng rì lai cần men ~: 

gánh nặng đường dài nhiều 

người mỏi nhừ. 

P 
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Q 

Qua1   quả dưa.  

Qua2   trụ. Slâu ~:  cột đốc.  

Qua khao  dưa gang. 

Qua bươn slí  dưa chuột, dưa 

tháng tư. 

Quà1 1. cái cào. 2. cào. ~ nhả: 

cào cỏ. 3. cào, cấu. Mèo ~: mèo 

cào. * Mèo bấu ~ ma bấu khốp: 

mèo không cào, chó không cắn 

(mi không đụng đến ta, ta 

không động đến mi).  

Quà vơ, quơ. Sloong mừ ~ thúa 

mọi bảt táy nghé đổng, dắp 

nâng táy phưn tẹm: hai tay quơ 

mỗi nhát rộng bằng cái nong, 

một lúc được rộng bằng tấm 

phên đập lúa. 

Quà quạng vơ quàng.  ~ au 

cúa cái: vơ quàng lấy của cải. 

Quả  tiện thể, nhân thể. Pây 

háp nặm ~ dào phjắc:  đi gánh 

nước nhân tiện rửa rau. Pây 

háng ~ dương lục nhình pền 

khẩy: đi chợ tiện thể vào thăm 

con gái bị ốm. 

Quá1   1. qua.  ~ cấu: qua cầu. 

Bấu đảy ~ nả cần ké: không 

được bước qua trước mặt người 

già. Xằng đảy hết ~: chưa được 

làm qua. 2. sang. ~ ta: sang 

sông.  Chài ~ rườn noọng: anh 

sang nhà em. 3. ghé.  Pây háng 

mà ~ rườn pằng dạu luây: đi 

chợ về ghé qua nhà bạn chơi. 

Quá2 nổi. Hết nắm ~: làm 

không nổi.  
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Quá3 hơn. ún bấu ~ coong fầy, 

đây bấu ~ po me: không có gì 

ấm hơn đống lửa, không ai tốt 

hơn cha mẹ. 

Quá4   từng, đã từng. Xằng hăn 

~: chưa từng thấy. Đảy chin ~: 

đã từng ăn. 

Quá5   suốt. Pây ~ vằn: đi suốt 

ngày. Năng đai ~ cừn: thức 

suốt đêm. 

Quá6   ngoái. Pi ~: năm ngoái. 

Quá cạ chẳng qua. ~ cá phuối 

vỉ pên chầy: chẳng qua bố nói 

ví thế thôi. Bấu chư nhẻn, ~ 

chắng chin, bấu mốc dac: 

không phải xấu hổ, không ăn 

chẳng qua là do không đói. 

Quá dai  nguội đi. Khẩu ~: 

cơm nguội đi.  

Quá dặn thỏa thích, đã. Ngòi 

hăn ~ lai: nhìn thấy thỏa thích 

lắm. Nà lẹng đảy xá phôn cải 

chăn ~ a: ruộng hạn được trận 

mưa rào thật đã. 

Quá đéo qua thời kỳ ốm yếu.  

Quá làn quá lứa, quá tuổi. 

Đếch ~ slon khỏ: trẻ quá lứa 

khó dạy. Lục slao ~ nàn au đảy 

phua: con gái quá lứa khó lấy 

được chồng. 

Quá mạ  quá mức, quá đáng. 

au lai ~: lấy nhiều quá đáng. 

Quá nả  hết lượt. Pây dương ~: 

đi thăm hết lượt. 

Quá slá luống tuổi, hết tuổi. 

Lược mại pền ~ bấu au đảy 

phua: kén mãi thành ra quá lứa 

không lấy được chồng. 

Qua tháo  qua loa. Chin ~ le 

pây: ăn qua loa rồi đi. 

Quá xá  cãi cọ, xích mích. 

Quác  bệnh da liễu. 

Quác đáng  lang ben. 

Quác đeng hắc lào nổi mụn đỏ.  

Quạc  toạc, toác. Bâư slửa ~ 

tàng mây: cái áo toạc đường 

chỉ. Piếng pản ~: tấm ván bị vỡ 

toác. Nà lẹng phéc ~: ruộng 

hạn nứt toác. 

Quạc quẹc  nứt toác.  

Quai  1. khôn, khôn lỏi. Lục 

đếch tua hâư tố hăn ~: thấy trẻ 

Q 

 



Quai 

 280 

con đứa nào cũng khôn. lạo tỉ 

chin ~: ông ấy khôn lỏi.          

2. ngoan. Hết pện chắng ~: làm 

thế mới ngoan. 3. đẹp. Bâư 

slửa tàng mây ngòi ~: cái áo 

đường chỉ trông đẹp. 

Quai choóc khôn lỏi, khôn 

khéo. Hâu nhằng phuối tuyện, 

te ~ pây au cón: người ta còn 

bàn chuyện, nó đã khôn lỏi đi 

lấy trước. 

Quai kí  mưu kế.  

Quai lít lanh lợi. Ngòi tua cần 

~: nhìn con người thấy lanh lợi. 

Quai loáng kháu khỉnh. Tua 

đếch ~: đứa trẻ kháu khỉnh. 

Quai quẳn khôn ngoan, khôn 

khéo. 

Quai lèng tiếc sức, né tránh. ~ 

bấu pang pi noọng: tiếc sức 

không giúp đỡ bà con. Cần ~ 

lược fiểc nẩư chắng hết: người 

khôn lỏi chọn việc nhẹ mà làm. 

|| quai rèng. 

Quải ma cái quái gì. Hết đảy ~ 

lăng dế: làm được cái quái gì 

đâu. 

Quái  xào tái. Chin nựa ~: ăn 

thịt xào tái. Pja ~: cá xào tái. 

Quái đảy  thảo nào. Te pây 

háng dá, ~ bấu hăn oóc nà: nó 

đi chợ rồi, thảo nào không thấy 

ra đồng làm việc. 

Quại 1. cái muôi. 2. xúc, múc.  

~ khảu slan lồng mỏ: xúc gạo 

vào nồi.  ~ đin hắp cằn nà: xúc 

đất đắp bờ ruộng. 

Quan 1. quan. Hết ~: làm 

quan. ~ hết nọi, khỏi hết lai: 

quan gây phiền nhiễu thì ít, tôi 

tớ gây phiền nhiễu thì nhiều.   

2. chàng. ~ cổm nả càm pây: 

chàng cúi mặt bước đi. 

Quan làng  người đại diện nhà 

trai sang nhà gái đón dâu trong 

đám cưới của người Tày. 

Quản 1. quán xuyến. ~ rườn: 

quán xuyến việc nhà. 2. giữ 

gìn.  ~ cúa cái: giữ gìn của cải. 

Quạn  lượn. Lăm ~ xa cáy 

nuồm: diều lượn bắt gà con. 

Quang nai.  ~ khốc: nai giác. ~ 

coóc túm: nai có lộc nhung.
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Quáng quả  chim công. 

Quàng  1. láo, bậy. Hết ~: làm 

láo. Phuối ~: nói bậy 

Quàng quảy  1. xằng bậy. Hỏ 

tỉ phuối ~: thằng ấy nói xằng 

bậy. 2. qua quýt. Hết ~ dá tả 

sle: làm qua quýt rồi bỏ lại. 

Quảng  rộng. Tông nà ~ lin lin: 

cánh đồng rộng mênh mông. 

Rườn ~: nhà rộng. Mốc ~: tấm 

lòng rộng rãi. Dú ~: ăn ở rộng, 

dễ dãi. 

Quảng lít  bát ngát. 

Quảng thếnh  rộng thênh 

thang. Rườn ~: nhà rộng thênh 

thang. 

Quảng xoác 1. rộng rãi. Bản 

con ~: bản làng rộng rãi.  2. 

quang đãng. Pù pài ~ : núi đồi 

quang đãng. 

Quạng1   phát. ~ nhả: phát cỏ. 

Pjạ ~: dao phát cỏ. 

Quạng2   vướng. Cáng mạy ~ 

khảu cần: cành cây vướng vào 

người. 

Quạo   húc, cắn. Mu đông ~: 

lợn rừng húc. 

Quát  gạt, hót. Au kha  ~ nặm 

mương khảu nà: dùng chân  gạt 

nước mương vào ruộng. ~ dài 

khảu ki: hót cát vào sọt. 

Quạt  cái quạt, quạt.  ~ chỉa: 

quạt giấy. ~ khẩu coóc: quạt 

thóc. 

Quạt lồm  cái quạt hòm.  

Quáy  trách. Te ~ mầư lai: nó 

trách mày lắm.  Noọng bấu 

mừa, pả ~ lố: em không về thì 

bác gái trách đấy. || quái. 

Quặc quặc 1. liên tục.  Chin 

nặm ~: uống nước liên tục. 2. 

quần quật. Hết ~: làm quần 

quật. 

Quăm  cấm khẩu.  

Quẳm  quằn. Pác bai ~: lưỡi 

cuốc bị quằn. 

Quăn xoăn. Phjôm ~: tóc xoăn. 

Quăn lít  xoăn tít.  

Quẳn  1. xoáy. Nặm ~ lồng to: 

nước xoáy xuống cống.

Q 
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2. quấn. ~ tó căn: quấn với 

nhau. 3. cuộn. Nặm ~: nước 

cuộn sóng. 

Quẳn quẻo  quấn quýt. Đếch 

eng ~ xảng me: trẻ nhỏ quấn 

quýt bên mẹ. 

Quắn chắn chắc chắn.  Sluôn 

lọm  pha ~: vườn rào chắc 

chắn. 

Quằng 1. vành. ~ chúp: vành 

nón. 2. quầng. * ~ lêch noòng, 

~ toòng lẹng: quầng sắt sẽ lũ, 

quầng đồng sẽ hạn hán (quầng 

sáng quanh mặt trăng màu đen 

thì lũ lụt, màu đỏ thì hạn hán). 

3. quầng thâm. Tha mì  ~ : mắt 

có quầng thâm. 

Quằng què 1. quanh quẩn. Kỉ 

pi noọng ~, dú xảng căn nẩy: 

mấy anh em quanh quẩn ở bên 

nhau đây. 2. loanh quanh.  ~ 

khảu oóc mại bấu pây đảy: 

loanh quanh mãi không đi 

được. 3. xung quanh. Pây ~ tin 

pù nẩy: đi xung quanh chân núi 

này. 

Quắng  bọ măng.  

Quặng  quây; tấm phên quây 

lại để nhốt con vật hoặc che 

chắn một cái gì đó.  ~ pết: quây 

nhốt vịt.  ~ co phặc ngám chay: 

quây cây bí mới trồng lại. 

Quặp  ngoạm.  ~ ám nâng: 

ngoạm một miếng. 

Quặp quặp ăn liên tục. Chin ~ 

bấu lập ngòi cần: ăn liên tục 

không kịp nhìn ai. 

Quắt  1. vẫy.  ~ mừ: vẫy tay.  ~ 

hang: vẫy đuôi. 2. phất. ~ cờ: 

phất cờ. 3. vung. Kha càm, 

khen ~: chân bước tay vung. 

Quắt qué  1. ve vẩy. Tua ma ~ 

hang: con chó ve vẩy đuôi. 2. 

vẫy vùng.  Poong lục đêch ~ 

chang nặm: bọn trẻ vẫy vùng 

dưới nước.  

Quân1   cây, quả bồ quân. 

Quân2   quân.  ~ boong  lầu: 

quân ta. * Tứn ~ chắng slân 

đăng mạ, hết xạ chắng lụ lọa 

slon slư: xuất quân mới buộc 

ràm ngựa, làm ông xã mới mầy 

mò học chữ (nước đến chân 

mới nhảy). 
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Quây  1. xa. Dú ~ rườn: ở xa 

nhà. Pây ~: đi xa. * Slíp pi 

noọng tàng ~ bấu táy hua đuây 

tò tó: mười anh em đường xa 

không bằng người gần nhà 

chung ngõ.  2.  lâu (dài). Nẳm 

mừa ~ rì: nghĩ về lâu dài. 

Quây lậc  sâu xa. Nẳm hẩư ~: 

nghĩ cho sâu xa. 

Quây quảng  sâu rộng. Cần 

mốc slẩy ~: người hiểu biết sâu 

rộng. 

Quây rì 1. lâu dài. 2. sâu xa. 

Quầy  màu tro, màu xám. Ma 

khôn ~: chó lông xám. 

Quẩy1   1. nghịch. Nghé sluôn 

nẩy mì tua hâư ~ : cái vườn 

này có đứa nào nghịch. 2. phá. 

Lục đếch ~ đua nòn cần ké: trẻ 

con phá giấc ngủ người già. 

Quẩy2   quấy, khuấy, quấy rối.  

~ bưa pỏn lục: quấy bột bón 

trẻ. ~ nặm vằm: khuấy nước 

đục. Hò hâư ~ tằng bản hộn: 

thằng nào quấy rối cả bản. 

Que1  1. quê. Mừa ~ chin nèn: 

về quê ăn tết. 2. nơi ở. Po me 

dú cần ti, pền rườn mì sloong 

~: vợ chồng mỗi người một 

nơi, thành nhà có hai quê. 

Que2  cắt, vạc.  ~ ám nựa vài: 

vạc lấy một miếng thịt trâu. 

Pướng năng ~ oóc pền slam 

ám: mảng da trâu cắt thành ba 

miếng. 

Què  què, thọt. Kha ~: chân 

què. * Cúa nọi liệng khỏi ~: ít 

của thuê đầy tớ què.  

Què lặc 1. cà nhắc. kha càm ~: 

chân đi cà nhắc. 2. thọt. Kha 

sloa ~: chân phải bị thọt. 

Quẻ  1. cây quế.  Hom bặng ~: 

thơm như quế. 2. cây trầm 

hương. 

qué qué oai oái. Ron ~: kêu oai 

oái. * ~ bặng bẻ cà rị: kêu be 

be như dê vướng bờ rào.  

Quẹ chưa... đâu. Te ~ chin 

ngài: nó chưa ăn trưa đâu.  Nà 

lả dá tọ ~ năm: ruộng đã muộn 

vụ rồi nhưng chưa cấy đâu. 

Quen  quan hệ, can hệ. Fiệc 

cúa cần bấu ~ thâng lầu: việc 

Q 
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người ta không quan hệ gì đến 

mình.  

Quen  cái váy.  

Quén  1. quen. ~ căn: quen 

nhau. Chin ~: ăn quen. 2. thành 

thạo.  ~ mừ: thạo tay. 

quén slân  quen mui, quen 

thói. Chin dá dền nòn, pền ~ 

pây: ăn xong liền đi ngủ, quen 

thói đi. 

Queng 1. vòng. Tàng ~: đường 

vòng. Pây ~: đi vòng.    ~ teo:  

vòng trở lại. 2. quấn, vấn. ~ 

khân: vấn khăn.   

Queng qué 1. vòng vèo. Tàng 

khửn lính pây ~: đường lên dốc 

đi vòng vèo. 2. quanh quẩn. 

Phuối ~: nói quanh quẩn.  

Queng quý  chim khuyên. 

Quẻng 1. cái côn, cái néo đập 

lúa. ~ phạt nà: néo đập lúa. 2. 

quăng. ~ khỏ mạy: quăng khúc 

gỗ.  

Quéng  cái kén. Mọn khẩu ~: 

tằm làm kén. Lọt ~: kéo tơ. 

Quẹng vắng. Đông ~: rừng vắng. 

Háng ~ cần: chợ vắng người.  

quẹng rực 1. im bặt; im lìm. 

Ngé rườn ~: căn nhà im lìm. 

Đươn fựt mèng ~: giun dế bỗng 

im bặt.  2. lặng lẽ. au pây ~: 

lấy đi lặng lẽ. 3. vắng tanh. 

Tàng pây ~: đường đi vắng 

tanh. 

Quẹng thếnh  vắng ngắt. Tẩư  

hai món tông nà ~: dưới  trăng 

lu, cánh đồng vắng ngắt. 

Quẹng xích   vắng ngắt, im 

phắc. Tằng lơp ~: cả lớp im 

phắc. Khoe dá tằng bản khảu 

nòn ~: khuya rồi cả bản đi ngủ 

vắng ngắt. 

Quét 1. quét. ~ rườn: quét nhà. 

2. gạt. Phả kha ~ nặm khảu nà: 

bàn chân gạt nước vào ruộng. 

3. thu vén. Rèo chắc păn pi 

noọng, dá đảy táng ~ khảu 

đang lầu: phải biết chia cho 

anh em, đừng có mọi thứ thu 

vén vào thân mình. 

Quền  võ. Oóc  ~: múa võ. Xéc 

~ : đấu võ.  

Quền pảng   võ dùng gậy.  

Quền pủ  võ thành bài.  

Quền tậu  múa gậy. 
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Quền xiếc  võ điểm huyệt. 

Quì  và.  ~ khẩu: và cơm. 

Qui quỳ. ~ kháu: quỳ gối.       ~ 

lạy: quỳ lạy. 

Quỉ1   quý. Pi ~: năm quý. 

Quỉ2   quý. Chang đông mì lai 

mạy ~: trong rừng có nhiều gỗ 

quý. 

quỉ pèng quý báu. 

quí  con quỷ. 

quị  quỹ. 

 

 

Q 
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R 

Ra  1. bùn nhuyễn. Nà loạt dá 

mì ~: ruộng bừa kĩ rồi có bùn 

nhuyễn. 2. lấm. Kha ~: chân lấm. 

Rạ rạ  1. ha hả. Khua ~: cười 

ha hả.  2. râm ran. Phuối tuyện 

~: nói chuyện râm ran. 

Rạc1 nôn, mửa. Chin pja chào 

men ~: ăn cá tanh bị nôn. ~ oọc 

oọc: nôn ồng ộc. 

Rạc2  x. bjải. 

Rạc rại  x. bjải bjét. 

Rại  1. dữ. Ma ~ : chó dữ. Nựa 

~: dữ da (dễ bị dị ứng). 2. ác. 

Phuối ~: nói ác. 3. xấu. Nả ~: 

mặt xấu. 

Rại ngòi khó coi, chướng mắt. 

Te nung bâư slửa cò loạc hăn ~ 

lai a: nó mặc cái áo cổ toác ra 

trông khó coi quá. 

rai x. lai. 

Ràm  cái rọ mõm. Vài hảng ~: 

trâu đeo rọ mõm. Ma hảng ~: 

chó đeo rọ mõm. 

Ràn 1. rè. ăn tính moòng ~: cái 

đàn tính kêu rè. 2. rung. Đin ~: 

đất rung. 

Rang1 1. đính, buộc nối với 

nhau. ~ sloong piếng pha tó 

căn: buộc nối hai tấm phên lại 

với nhau. 2. dính dáng. Sloong 

cần mì họ ~ xáu căn: hai người 

dính dáng họ hàng với nhau.   

3. dây dưa. Fiệc nhằng ~ thâng 

ca này: việc còn dây dưa đến 

tận bây giờ. 4. cặp đôi.  ~ pẻng
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 tài: cặp đôi bánh dợm.             

5. khung. Đa ~: dựng khung.    

* Slíp cần đa ~ bố tó cần xảng 

khoang: mười người dựng 

khung không lại một người phá 

ngang. 

Rang2  tạng. Mu ~ cải: con lợn 

tạng lớn.  

Rạng  x. lạng. 

Rạp  chần nước sôi.  ~ quá coi 

xẻo: chần qua rồi sẽ xào. 

Rat rạt  1. đành đạch. Slảng ~: 

giãy đành dạch. 2. tanh tách. 

Tèo ~: nhảy tanh tách. 

Ràu sầu. Ná đảy ~ hí mòn 

lăng: chớ có sầu não điều gì.  

Rày  tên một loại kiến thường 

lấy trứng của nó làm bánh. 

Pẻng ~: bánh trứng kiến. 

Ray  mẻ. Pjạ ~: dao bị mẻ.  

Rạy rạy 1. nói liên tục. Slắng 

~: dặn liên tục. 2. luôn tay. Hết 

~: làm luôn tay. 

Rặc1    cây sơn. Loi mạy ~: lõi 

cây sơn. Tầư  ~: bị sơn ăn. 

Rặc2 nách. Slửa cặp ~: áo chật 

nách.  Chúc chí ~: cù vào nách. 

Rặc rẹ  cái nách. Khôn ~: lông 

nách. 

Rằm1   cám. Xâng au ~: dần lấy 

cám. au ~ tổm mu: lấy cám nấu 

cho lợn. 

Rằm2   ướt. Phôn ~ slửa khóa: 

mưa ướt quần áo. Hứa ~ đang: 

mồ hôi ướt hết mình. || lằm. 

Rằm mu  cây ba soi. 

rằm slộp   ướt sũng. Slửa ~: áo 

ướt sũng. 

Rằm rẹp  ướt nhèm. Tha ~: 

mắt ướt nhèm.  

Rằm rựt bỗng, bất thình lình. 

~ tèo pây: bất thình lình nhảy 

đi.  ~ chứ thâng: bỗng nhớ tới. 

Răm chén.  ~ kỉ tón: chén mấy 

bữa. 

Rặm dồn. Cáy khăn ~: gà gáy 

dồn.  

Rặm rặm  1. đến nơi. Sloong 

vằn them  le nèn ~: hai ngày

R 
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 nữa là tết đến nơi rồi. 2. sầm 

sập. Đăm ~: tối sầm sập. 

Răn nghiền. ~ thúa kheo: 

nghiền đỗ xanh. 2. tiện. ~ cái 

mạy pjeo eng hết lót: tiện cây 

nứa tép làm suốt chỉ. 

Răng   x. lăng. 

Rằng1 1. ổ.  ~ cáy: ổ gà. 2. tổ.  

~ nộc: tổ chim. 3. đõ. ~ mèng 

thương: đõ ong mật. 4. mạng.  

~ xao: mạng nhện. 5. đàn.        

~ lục: đàn con. 

Rằng2   giữ lại. au cúa hâu mà 

~ sle bấu pjá: lấy của người ta 

về cứ giữ lại không trả. 

Rặng  thắt lưng. hảng ~: đeo 

thắt lưng.  

Rặng búa  cái ruột tượng. 

Rặng fâu  thắt lưng có tua. 

Rặng năng  thắt lưng da. 

Rặp riều dập dìu, dồn dập. mật 

mèng ~ tom bjoóc: ong bướm 

dập dìu với hoa.   Coóc moong 

~: mõ khua dồn dập. 

Rặp rung tang tảng, mờ sáng.  

oóc tu pưa ~: ra cửa lúc tang 

tảng sáng. 

Rặt1 cắt, hái. ~ lừa cuổi: cắt 

buồng chuối. ~ nà:  hái lúa. 

Rặt2 1. thắt. ~ pác tây: thắt 

miệng túi.  2. chặt. Phúc ~ quả: 

buộc chặt quá. 

Rặt rịu  ráo riết, gấp gáp.  

Râm  cây  rầm.  Mạy ~ rườn: 

cây rầm nhà. 

Rân ra tấp nập, rộn ràng, tưng 

bừng. Slao báo ~ lỉn hội: con 

trai, con gái tấp nập dự hội. 

Rận 1. gắng sức, quá sức.      ~ 

tại: gắng sức kéo. 2. cố ý.  

Phuối ~: cố ý nói ngang.  

Rẩu  x. mác vả. 

Rầư 1. x. tầư. 2. ai. Cúa cần ~: 

của ai. 

Râư 1. thửa. ~ nà: thửa ruộng. 

2. đám. ~ phjắc mằn: đám rau lang. 

Rầy  cây si.  

Rây  rẫy, nương.  ~ năm khẩu: 

rẫy trồng lúa. Bắp ~: ngô 
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nương. * ~ chin và nà chin 

cháp: rẫy ăn sải tay, ruộng ăn 

gang tay (rẫy cấy thưa, ruộng 

cấy dầy). 

Rậy rỉa. Pết ~ khôn: vịt rỉa 

lông. 

Rẹc 1. khía, rạch. Au pjạ ~ 

năng oóc: dùng dao rạch da ra.  

2. rọc.  ~ piếng phải: rọc mảnh 

vải. 3. kẻ. ~ tàng năn: kẻ 

đường thẳng. 

Rèng 1. sức. ~ cần: sức người. 

Oóc ~: ra sức. 2. khỏe. Pú da 

nhằng ~: ông bà còn khỏe. 3. 

mạnh. Lồm ~: gió mạnh.  4. to. 

Phuối ~: nói to.    5. tươi. 

chăng ~: cân tươi. 

Rèng lào  năng lực. Mì ~ hết 

fiệc: có năng lực làm việc.  

rèng mạ   mã lực. 

Rèng rưn khỏe khoắn, khỏe 

mạnh. 

Rèng slứa  phí sức, dại dột. 

Reng  thoang thoảng. lồm ~: 

gió thoang thoảng. 

Rèo1  ngồng. ~ cải làn: ngồng 

cải làn. 

Rèo2 1. theo.  ~ tàng cáu: theo 

lối cũ.  Mjề ~ phua hết chin: vợ 

theo chồng làm ăn. 2. bắt 

chước. Hết ~ cần: bắt chước 

người ta làm. 

Rẹo  một loại bẫy bằng dây 

thòng lọng dùng để bắt cầm 

thú. Cáy đông tầư ~: gà rừng 

mắc bẫy. 

Rẹp  khe, kẽ hở.  ~ hin: kẽ đá.  

~ pha: khe hở bức vách.  

Rẹt rẹt1 tanh tách. Tắc ten tèo 

~: châu chấu nhảy tanh tách. 

Rẹt rẹt2  se se. Phạ dên ~: trời 

se se lạnh. 

Rềnh  vụt, vùng.  ~ tứn dặng: 

vụt đứng dậy. 

Rệnh dùng hết sức. ~ nung 

khảu hẩư khát: dùng hết sức 

mặc vào làm rách áo. 

Rểu  ối. ~ chếp: ối đau. 

Rì dài. tàng ~: đường dài.  slửa 

~: áo dài. cừn ~: đêm dài. 

R 
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* lạc mạy tển, lạc cần ~: rễ cây 

thì ngắn, tình người thì dài. 

cằm then nhằng ~: lời then còn 

dài. 

Rì rậư  dài thườn thượt.  

Rì roạt 1. dài ngoẵng. nả ~: 

mặt dài ngoẵng. hang slửa ~: 

gấu áo dài ngoẵng. 2. dằng dặc. 

Tàng ~: đường dài dằng dặc. 

Rì rồm  rầm rầm.  ~ pây: rầm 

rầm đi. 

Rị1  loại vầu nhỏ. 

Rị2   x. lị3. 

Rịa  nứa ngộ.  

Riệc gọi. ~ lục mà: gọi con về. 

Roọng ~: kêu gọi.   

Riên  cây xoan.  

Riệt riết, ráo riết.  Hết ~ lai: 

làm riết lắm.  mùa thu tan fiệc 

~ lai: mùa thu hoạch công việc 

riết lắm. 

Rìm 1. rìa, lề. ~ tàng: rìa 

đường. 2.  mép. ~ fà: mép 

chăn. 

Rìn 1. chắt. ~ nặm oóc: chắt 

nước ra. 2. rót. ~ nặm khảu mỏ: 

rót nước vào nồi. || lìn. 

Rịu rịu  1. nằng nặc. Toi ~: đòi 

nằng nặc. 2. nhoi nhói. Chếp ~: 

đau nhoi nhói. 3. da diết. Chứ 

~: nhớ da diết. 

Rò xát. ~ mằn mạy au bưa: xát 

sắn lấy bột.   

Ro  thổi nhẹ. Lồm ~ fè fè: gió 

thổi thoang thoảng. 

Ró ré  sắp sửa, rục rịch. ~ tan 

nà: rục rịch gặt lúa. 

Rọ1  lối.  ~ vài: lối trâu đi. 

Rọ2  rõ. Ngòi hăn ~: nhìn thấy 

rõ.  Chắc ~: biết rõ. 

Rọ chát  rõ mồn một, rõ rệt. 

Rọ roọc  xó xỉnh.  Rườn dú ~ 

bấu cần xa thâng: nhà ở xó 

xỉnh không ai tìm đến. 

Roa  chà xát. ~ thúa kheo: xát 

đỗ xanh. 

Róa 1. xấu. Cần ~: người xấu. 

Nà ~: lúa xấu. 2. tồi.  Cúa ~: 

đồ tồi. 
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Rọa  1. vơ, quơ.  ~ au cúa: vơ 

lấy của. ~ khảu tây: quơ vào 

túi.  2. sờ. ~ hua đếch: sờ đầu 

trẻ con.  

Roạc  1. khe, khe hở.  ~ hin: 

khe đá. ~ pha: khe hở ở vách. 

2. rộng toác. fạ lẹng nà féc ~:  

hạn hán ruộng nứt rộng toác. 

Roạn  rủ, tụ tập.  nộc ~ mừa 

rằng: chim tụ tập  về tổ.  Pja ~ 

lồng vằng: cá tụ tập đi xuống 

vực. Thâng sloai, cần pây háng 

~ mừa: đến trưa, người đi chợ 

rủ nhau về. 

Roang1 hong. au khẩu ~ lồm: 

lấy thóc hong gió.  

Roang2 1. trống, bỏ không. 

rườn ~: nhà trống. Sluôn tả ~: 

vườn bỏ không. 2. thưa. đông 

~: rừng thưa. bắp năm ~: ngô 

trồng thưa. 

Rao lao. ~ mạy chon khửn pài: 

lao cây rui lên mái nhà. 

Roạt1    1. tưới, dội.  ~ nặm: 

tưới nước. * nặm ~ toong bon: 

nước đổ lá khoai. 2. bị mưa. 

phôn ~ slửa lằm: mưa ướt áo. 

Roạt2   1. san sát.  mạy tẳng ~: 

cây mọc san sát. 2. đứng trơ, 

ngồi trơ. Tằng bản thả ~: cả 

làng đứng trơ chờ. 

Roạt roạt nườm nượp.  Tuẩy 

điêng rung cừn khuya ~: đuốc 

sáng đi nườm nượp trên đường.                                                              

Roọc mõ, chuông gỗ. ~ vài: mõ 

trâu. bẻ hảng ~: dê đeo mõ. 

roẹt rưới. ~ nặm phjắc:  rưới 

nước canh. 

Ròi  dấu, vết. ~ kha: vết chân.  

~ ma khốp: vết chó cắn.  

Rọi 1. xâu, chuỗi. ~ nựa mu: 

xâu thịt lợn. ~ mảy peo: xâu 

măng nứa. 2. xâu. ~ au: xâu 

lấy. kỉ tua pja ~ khảu xáu căn: 

mấy con cá xâu vào với nhau. 

3. xỉa. ~ hẩư bảt pjạ sliểm 

nâng: xỉa cho một nhát dao 

nhọn. || lọi. 

Ròm  ủ, rấm. ~ fầy: rấm lửa.  ~ 

fầy sle mỏ nặm phật: ủ lửa để 

cho nồi nước sôi. 

Rỏm  muối xổi. Hết phjắc ~: 

rau muối xổi. 

R 
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Ròn đốn, chặt khúc. ~ fừn: đốn 

củi. ~ cái mạy muồi pền slam 

khúc: chắt cây mai dài thành ba 

khúc. 

Ron  kêu, kêu ca.  mu ~: lợn 

kêu. hết khỏ dá đảy ~: làm mệt 

chớ có kêu ca. 

Rọn  sụn xương. háp nắc đúc 

~: gánh nặng sụn xương. 

Roòng  lót.  ~ ti nòn: lót chỗ 

nằm.  ~ rằng cáy: lót ổ gà. 

Roong 1. suối. ~ nặm cắt: suối 

nước lạnh.  ~ noòng thúm nà: 

suối lũ ngập ruộng. 2. rãnh. 

Tào nà pền ~: đào ruộng thành 

rãnh. 3. khe hở (ở giát nhà sàn). 

tốc lồng ~: rơi xuống khe hở. 

Roong reng rỏng rảnh. nghé ~ 

thây: cái rỏng rảnh cày. 

Roọng 1. gọi.  ~ lục mà: gọi 

con về. ~ cạ: gọi là. 2. kêu.      

* mèng lìn ~ cốc thốc te đăm: 

ve rừng kêu ở gốc luồng, trời tối.  

Roọng riệc kêu gọi, hô hào. ~ 

chay mạy: kêu gọi trồng cây.  

Rọt  1. tuốt. ~ khẩu mẩu: tuốt 

lúa non làm cốm. 2. vét.  ~ mỏ: 

vét nồi. 3. đánh gió. ~ đang 

phát: đánh gió khi bị cảm.      

4.  bòn, rút. Mà ~ au chèn: về 

bòn tiền. 5. kiệt.  Mu chin ~ 

làng: lợn ăn kiệt máng.  6. bào.  

~ slẩy: bào ruột. 

Rồ  ào. tằng  xá ~ pây: cả đàn 

ào đi.  

Rồ rồ ào ào. phôn tốc ~: mưa 

rơi ào ào. 

Rộc  rậm.  đông ~ : rừng rậm. 

* tàng bấu pây teo ~ nhả cà: 

đường không đi lại rậm cỏ 

gianh. 

Rộc nhát  rậm rạp. sluôn ~: 

vườn cỏ mọc rậm rạp. 

Rộc nhút  1. bù xù. Hua ~: đầu 

bù xù. 2. x. rộc nhát. 

Rộc xôm xôm  rậm rì rì. nà 

bấu bjai nhả tứn ~: ruộng 

không làm cỏ, cỏ mọc rậm rì rì. 

Rộc xu  chối tai, chướng tai. 

boong te phuối hăn ~ lai a: 
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nghe chúng nó nói thấy chướng 

tai lắm. 

Rổi  1. ôi, ôi chà. ~ pả hết pện 

á: ôi, bà làm thế à? 2. ối. ~ lai 

lai lá: ối nhiều quá. 

Rổi nỏ ôi chà, ôi trời ơi.       ~ 

tua pja chọt dá: ối trời ơi, tuột 

mất con cá rồi. 

Rồm xông. ~ đang phát: xông 

thuốc khi bị cảm.    

Rồm rềnh  thình lình.  ~ tèo 

pây: bất thình lình nhảy đi. 

Rộp sập, khép. ~ tu: khép cửa.  

~ rậu cáy: sập cửa chuồng gà. 

Rộp rộp cầm cập. Slắn ~: run 

cầm cập. 

Rơi  1. tàn. bjoóc ~: hoa tàn. 2. 

vãn, ngơi tay. Xong nà dá ~ 

fiệc chắng pây háng: cấy xong 

việc ngơi tay mới đi chợ. 

Rù  1. lỗ.  ~ xu: lỗ tai. Lỗ 

thủng.  ~ pha: lỗ  vách. 2. hốc.  

~ hin: hốc đá. 

Rù khỉ  hậu môn. 

Rù lâu lỗ róc. Nặm cuốn lồng 

~: đổ nước xuống lỗ róc 

(không bao giờ đầy). 

Rù loong khe giát, khe thủng 

giát nhà sàn. 

Rù nộc kéo  cái rốn cày. 

Rù piêu lỗ thông hơi, ống khói. 

Ru du, lùa. ~ mạy nèm tàng 

lính: du cây đi theo đường dốc. 

Rụ1  biết. bấu ~: không biết. 

Slon chắng ~ tàng hết chin: học 

mới biết cách làm ăn. 

Rụ2  hay, hoặc. Chài hết ~ 

noọng hết: anh làm hay em 

làm. tàng lính khửn ~ lồng tó 

rèo chung xe: đường dốc lên 

hay xuống đều phải dắt xe. 

Rụ đây  hay chăng. Te lừm dá 

~: nó quên rồi hay chăng. 

Rụ rừ  hay sao. Pây cón ~: đi 

trước hay sao. 

Rua   1. dột. Rườn ~: nhà dột.  

2. thủng. Thông ~: túi thủng.   

3. lọt. ~ xâng lồng đổng: lọt 

sàng xuống nia. 

Rục lình  huyết lình. 

Ruê   1. vãi, rơi vãi. tây khẩu ~ 

cằn tàng: túi thóc vãi dọc

R 
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 đường. 2. chảy. nặm tha ~: 

nước mắt chảy. 3. lòi. Slẩy ~: 

lòi ruột. 

Ruê roạt 1. rơi vãi. ~ chang 

tàng: rơi vãi dọc đường. 2. 

ròng ròng. Hảy nặm tha ~: 

khóc nước mắt ròng ròng. 

Rum khây  miếng xơ mướp lót 

chõ đồ xôi. 

Rum  x. lum. 

Rum rọa  x. lum lọa. 

rụm   túm.  ~ mác phầy: túm 

giâu gia. 

Run  chồi. Mạy tắc nhằng tứn 

~: cây gẫy còn mọc chồi. 

Rung  1. sáng. hai ~: trăng 

sáng. phạ ~ đây: trời sáng rõ.  

2. quang. Phôn tặng, phạ ~ 

oóc: tạnh mưa, trời quang ra.  

3. hồng hào. nựa ~: da thịt hồng 

hào. 4. tươi. nả ~: mặt tươi.  

Rung chít  sáng rực, sáng 

choang. Phạ ~: trời sáng 

choang. Fầy ~: lửa sáng rực. 

Rung choảng sáng choang.  

Rung choặc sáng vằng vặc; 

sáng bạt ngàn. Chang cừm hai 

~: nửa đêm trăng sáng vằng 

vặc. Bươn hả đao ~: tháng năm 

sao sáng bạt ngàn. 

Rung chỏi  sáng chói. 

Rung chưởn  sáng lóa. 

Rung đây sáng rõ. Nâư chạu 

pưa ~ chắng oóc tông: buổi sớm 

trời sáng rõ mới ra đồng. 

Rung pjực  sáng rực. 

Rung rinh 1. lủng lẳng.  Pẻng 

toóc khoen ~: bánh chưng treo 

lủng lẳng. 2. líu ríu. ~ pây nèm 

căn: líu ríu đi theo nhau. 

Rung roàng  1. sáng sủa.  

Rườn lang ~: nhà cửa sáng sủa.  

2. thông minh. mốc slẩy ~: tâm 

trí sáng sủa. 

Rung rường  sáng hồng, tươi 

hồng. Bjoóc tào phông nả táng 

~: hoa đào nở trước ngõ tươi 

hồng. Pú ké nả ~ pác táng: ông 

già mặt sáng hồng bên cửa sổ. 

Rung xoác 1. sáng trưng, sáng 

choang. 2. quang đãng.
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Ruộc  nòng nọc. 

Ruôm chung, chung chạ. ~ pát 

thú: chung bát đũa. ~ slửa 

khóa: chung chạ quần áo. ~ pổn 

căn: chung vốn nhau. 

Ruồng  bông.  ~ khẩu: bông 

lúa.  Mác khuông pền ~: quả 

móc thành bông. 

Ruồng lục  dạ con. 

Ruồng xáy  buồng trứng. 

Ruyên duyên. noọng slao khua 

mì ~: cô gái cười có duyên. ~ 

bấu chập bấu pền rườn: duyên 

không hợp không thành nhà. 

Rừ sao, nào. hết ~: làm thế 

nào. hết pện ~ pền: làm thế sao 

nên. 

Rư  x. tư.  

Rưm  miếng lót chõ. 

Rự   x. lụ. 

Rược hàng rào. * hé hé bặng 

bẻ  bẻ cà ~: be be như dê mắc 

kẹt hàng rào. sluôn ~: vườn 

tược. 

Rươi  chẻ.  ~ phjoóc: chẻ lạt. 

Rườn  1. nhà. Tẳng ~: dựng 

nhà. 2. gia đình.  ~ khỏi mì slí 

cần: gia đình tôi có bốn người.  

Hết ~ chin: xây dựng gia đình. 

Rườn cà  nhà gianh. 

Rườn chạn  nhà sàn. 

Rườn đếch  nhà trẻ.  

Rườn hàng  cửa hàng. 

Rườn hé  chái nhà. 

Rườn lạn  x. rườn chạn. 

Rườn lang  nhà cửa. 

Rườn lẩu  nhà có đám cưới. 

Rườn mục  nhà nát. 

Rườn ngoạ nhà ngói.  

Rườn nọi  giàn giáo. đa ~ 

chắng tẳng slâu đảy: dựng giàn 

giáo mới dựng cột được. 

Rườn phi  nhà có đám ma. 

Rườn tường  nhà trường. 

Rường  hồng, đỏ, đỏ ối. Fầy ~: 

lửa hồng. Bươn lạp bâư mạy 

bàng ~: tháng chạp lá cây bàng 

đỏ ối. 

R 
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Rường rôm  đỏ ối, đỏ lòm.  

Fầy ~: lửa đỏ ối. Lượt luây ~: 

máu chảy đỏ lòm. 

Rương 1. lỏng. Lam ~: buộc 

lỏng. 2. nới ra.  ~ oóc tua mu 

chắng chin đảy: nới ra con lợn 

mới ăn được. 3. chùng. Slai 

tính ~: dây đàn chùng. 4. dễ 

dãi. cần chửng ~: người có tính 

dễ dãi. 

Rương roạt  lỏng lẻo.  

Rựp đăm  chập tối; chợt tối. 

Rựt bỗng, chợt. ~ tứn dặng: 

bỗng đứng dậy. 
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SL 

Sla1  cái đăng. ~ păt pja: đăng 

bắt cá. 

Sla2 cát. thương toỏng ~: mật 

lắng thành đường cát. 

Sla 1. tan. ~ slư: tan học.      2. 

tha. đảy ~: được tha.  

Slá1  bã.  ~ lẩu: bã rượu.   

Slá2   bệnh bạc lá.  nà lồng ~ : 

ruộng bị bệnh bạc lá. 

Slác  cái chày.  ~ tăm khẩu: 

chày giã gạo. tăm slam ~: giã 

ba chày (ba người cùng giã). 

Slác mừ  chày giã bằng tay. 

Slai  1. dây.  ~ hài: dây buộc 

giày.  ~ slửa: dây buộc áo (thay 

cho cúc). 2. quai. ~ chúp: quai 

nón. 

Slai cò 1. thực quản. 2. niềm 

tin, niềm nhớ. ~ chứ: niềm nhớ. 

Slai cò khát đứt hơi.  đếch hảy 

~: trẻ khóc đứt cả hơi. 

Slai đưa cuống nhau. ~ tam 

đúc đỉ: cuống nhau nối vào rốn. 

* ~ cắt cần ton: dây rốn chia 

mỗi người một đoạn (anh em 

ruột thịt). 

Slai khóa  dải rút. 

Slai pinh  dây cao su. 

Slai slỏi   1. tông tộc.  Tằng 

bản tó ~: cả bản cùng tông tộc. 

2. tung tích, đầu mối. Xa bấu 

hăn ~: tìm không ra tung tích. 

slai  không mấy, tương đối. 

Bấu ~ đây: không tốt mấy. 

SL 
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Khai bấu ~ đảy: không bán 

được mấy. 

Slải sló  may mắn.  ~ pắt đảy 

lai pja: may mắn đánh được 

nhiều cá. 

Slại mạ  tảo mộ. 

Slam1 x. Xam1. 

Slam2  ba.  ~ tua cáy: ba con 

gà. slíp ~: mười ba.  ~ pác: ba 

trăm. || tham. 

Slam dờ nấm ba giờ (một loại 

nấm độc).  

Slam coóc  tam giác.  

Slan1  gạo. tây khẩu ~: túi gạo. 

* mì coóc chắng oóc ~: có thóc 

mới làm ra gạo. 

Slan2   1. đan.  ~ cuôi: đan sọt. 

2. chăng. xao ~ rằng: nhện 

chăng tơ. 3. làm. mọn ~ quéng: 

tằm làm kén. 

Slán  1. rời. Khẩu ~: cơm rời.  

2. tơi. đin ~: đất tơi. 3. tở. 

Khẩu sluy ~: bánh bỏng bị tở 

ra.  4. tan. Moóc ~: sương tan.  

~ lẩu, ~ chè: tan đám cưới.      

5. phân tán.  ~ họp, táng cần 

táng mừa rườn: tan họp ai về 

nhà nấy. 

Slán slác  tan tác, tán loạn. ca 

bên xá cáy ~ ti tua: quạ bay 

đàn gà tan tác mỗi nơi một con. 

slang  con báo. 

Slảng  1. cựa, cựa quậy. nòn  

bấu đảy ~: nằm không được 

cựa quậy. 2. giãy. ~ thai: giãy 

chết.   

Slảnh  1. tỉnh (cũ). ~ Thái 

Nguyên: tỉnh Thái Nguyên.     

2. phố xá. cần dú ~: người 

thành phố.  

Slao1 1. con gái, nữ thanh niên. 

đây ~: xinh gái. ~ báo mà lỉn 

hội: gái trai về dự hội.  2. chị.  

~ pây họp  lo: chị đi họp à?  

Slao2  sao, chép. ~ teo: chép lại. 

slao báo gái trai. Bươn chiêng 

~ mà lỉn hội: tháng giêng gái 

trai đến vui hội.
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Slao nóm  thiếu nữ (mười lăm, 

mười sáu tuổi). 

Slào  chén, đánh chén.  ~ tón 

nâng: chén một bữa. 

Slảo1   cái sào.  ~ phjác slửa: 

sào phơi áo.  ~ nẻm mác:  sào 

chòi quả.  

Slảo2   khám, lục soát.  ~ tây: 

khám túi. ~ mọi ti: lục soát mọi 

nơi. 

Slảo slíc  1. khám xét, lục lọi. ~ 

xa au chèn: lục lọi lấy tiền. 2. 

sục sạo.  ~ chin: sục sạo ăn 

uống. 

Sláp1   con gián.  

Sláp2   thầm. Páo ~: nói thầm.  

Sloong cần páo ~ tó căn:  hai 

người nói nhỏ với nhau. 

Slát tấm cót. rườn pjói ~: nhà 

trải cót. 

Slạt 1. nện.  ~ khảu kha pây: 

nện vào chân. 2. đớp. ~ tón 

nâng: đớp một bữa. 

Slau  1. thu, thu hoạch. ~ nà: 

thu hoạch lúa.  ~ chèn thỏe: thu 

tiền thuế. 2. hái. ~ mác nẻng: 

hái sa nhân. 

Slau slặp 1. thu thập.         ~ 

slửa khóa: thu thập quần áo. 2. 

thu dọn. ~ thú pát: thu dọn bát 

đũa. 3. sưu tầm. ~ cằm lượn: 

sưu tầm các câu lượn.     4. 

cuỗm.  ~ au pây: cuỗm mang 

đi. 

Slau tan thu hoạch. ~ nà rây:  

thu hoạch ruộng nương. 

slau  chén.  ~ tón nâng: chén 

một bữa.  

Slảu cái (nói về động vật bốn 

chân). vài ~: trâu cái tơ.  bẻ ~: 

dê cái (non, chưa đẻ). 

slay  dây. bấu tó ~ xáu mầư:  

không dây với mày. 

Sláy bé, nhỏ. đếch ~: trẻ nhỏ. 

Rườn ~: nhà nhỏ.  

Sláy mạy  lúa tám thơm. 

Sláy phjét  bé tí. Tua mu ~: 

con lợn bé tí. 

Sláy slít  bé nhỏ, bé tí teo. 

Slắc1 1. màu sắc. ~ đeng: màu 

đỏ. 2. nước da. ~ nựa khao 

đáo: nước da trắng hồng. 
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Slắc2   mắc. nghé mác ~ dú 

cáng mạy: quả rơi bị mắc ở 

cành cây. ám nựa ~ dú ngàm 

khẻo: miếng thịt bị mắc ở kẽ 

răng. || Slắp.    

Slắc3  một, chừng một. Pây 

liêu ~ vằn:  đi chơi chừng một 

ngày thì đi. xằng hăn ~ pày: 

chưa thấy một lần nào. nắm mà 

thâng ~ pày: chưa đến nơi lần 

nào. 

Slắc bát một lần nào cả.  bấu 

chúng ~: không trúng phát nào 

cả. pây háng ~ le pây: đi chợ 

một lần thì đi. 

Slắc ỉ  tí nào. phuối bấu men ~: 

nói không đúng tí nào. 

Slắc mjặc  sặc. Chin nặm ~: 

uống nước bị sặc. 

Slắc pày 1. khi nào, lần nào. 

xằng thâng tỉ ~: chưa đến chỗ 

đó lần nào. 2. một lần. Pây 

đuổi căn ~ ngòi: đi với nhau 

một lần xem sao. 

Slặc1   dằn, đập.  ~ hua khảu 

cốc mạy: đập đầu vào gốc cây. 

căm phjôm ~ lồng tó đin: túm 

tóc dằn đầu xuống đất. 

Slặc2   1. hốc.  ~ dá dền pây: 

hốc rồi đi luôn. 2. xốc.  mu chin 

muốc ~ pác: lợn ăn cám  xốc 

mõm. 

Slặc slạu  xóc nảy.  ~ bjải lẹo 

vi cuổi:  xóc nảy giập nát hết 

nải chuối. Năng xe tàng búp 

báp ~ chếp đúc đang: đi xe 

đường xấu xóc nảy đau hết 

mình mẩy. 

Slặc slạy  dằng dặc. Tàng pây 

~ kỉ văn xằng thâng: đường đi 

dằng dặc mấy ngày chưa tới 

nơi. 

Slằm slì lằng nhằng. Nhì 

nhằng. phuối ~: nói lằng  nhằng. 

Slẳm1  lứa, lớp.  ~ cần: lớp 

người.  

Slẳm2   sắm.  ~ cúa nèn: sắm đồ 

tết.  

Slẳm3   bẩn. Rườn ~: nhà bẩn. 

Slửa khóa ~: quần áo bẩn. 

Slẳm slạp bẩn thỉu, lấm láp. 
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Slẳm sluổi  1. không đều.  ~ 

hua hang: đầu đuôi không đều 

nhau. 2. bẩn thỉu. Thư nà mà 

mừ kha ~: đi cày về tay chân 

bẩn thỉu. 

Slẳm slửa  sắm sửa.  ~ mọi 

mòn khửn tàng: sắm sửa mọi 

thứ để lên đường. 

Slắm  lứa. Pằng dạu tó ~: bạn 

bè cùng lứa. 

Slắm slón không đều. Chay 

bắp khửn ~: trồng bắp mọc 

không đều. 

Slặm slịch  rục rịch. ~ pây 

chồm phuông: rục rịch đi tham 

quan. 

Slăn1   1. gáy.  ~ cò: lưng gáy. 

2. sống. ~ pjạ: sống dao.         

3. thăn. nựa ~: thịt thăn. 

Slăn2 1. hắt hơi. tầư lồm đảng 

men ~: bị gió rét nên hắt hơi. 2. 

ho he. Tằng bản lao nắm mì 

cầư đi ~: cả bản sợ không ai 

dám ho he. 

Slằn chình  lễ mừng. Lồng 

chèn ~: đưa tiền mừng cưới. 

Slắn run. Phạ lồm đảng đang 

~: gió rét run cả người.  Mừ ~: 

run tay. 

Slắn sloóc run rẩy. Pây tàng 

chập ngù ~ tằng cần: đi đường 

gặp rắn run rẩy cả người. 

Slặn sẵn. mọi mòn mì ~: mọi 

thứ có sẵn. ngần chèn mì ~ hết 

lăng bấu đảy: sẵn tiền bạc làm 

gì chẳng được. 

Slặn slàng  sẵn sàng.  

Slắng 1. dặn. ~ lục thuổn cằm: 

dặn con mọi lẽ. Bảc Hồ ~ 

thanh niên: Bác Hồ căn dặn 

thanh niên. 2. nhắc. * năng 

tắng bấu ~ căn: ngồi ghế 

không nhắc nhau (chơi khăm).           

3. nhắn.  ~ cằm hẩư pí chắc: 

nhắn lời cho chị biết. 4. chào 

tạm biệt.  ~ pi noọng: chào tạm 

biệt bà con. 5. mời. ~ lẩu: mời 

dự đám cưới. 

Slắp1   1. sắp, sắp xếp.  ~ cúa 

khảu thông: sắp xếp đồ đạc vào 

túi. 2. xếp.  ~ hàng: xếp hàng.  

Slắp2   chặt, cắt.  ~ cái thau: 

chặt sợi dây.  ~ cáng mạy: chặt

SL 
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 cành cây.  ~ tàng pây teo: cắt 

đứt quan hệ. 

Slắp3   chát. mác kheo ~: quả 

xanh chát. mác túm di slổm di 

~: quả xổ vừa chua vừa chát. 

Slắp pjạp  chát xì. 

Slặp slẹp  xâm xấp.  Nặm ~: 

nước xâm xấp.  

Slấc  giặc. Hết ~: làm giặc. Nả 

~ : mặt giặc. 

Slấc dạc  giặc giã. Pưa ~ đua 

nòn bấu ỏn: thuở giặc giã giấc 

ngủ không yên. 

Slấc ké  1. giặc già. 2. láo, quỷ 

sứ. Hết bặng ~: làm láo như 

quỷ sứ. 

slân  xỏ mũi.  ~ vài: xỏ mũi 

trâu. * tứn quân chắng ~ đăng 

mạ: xuất quân mới xỏ mũi 

ngựa (nước đến chân mới 

nhảy). 

Slân lăng  giật lùi. Pây ~: đi 

giật lùi. 

Slẩn kiểu  gót chân. 

 Slấn  thần. tẻ ~: tế thần. Phi ~: 

ác thần. Rườn ~: miếu thờ thần. 

Slâu cột. ~ rườn: cột nhà. Tẳng 

~: dựng cột. 

Slâu lục  cột con. 

Slâu me  cột cái. 

Slâu qua  cái trụ. 

Slẩu  x. phẩu. 

Slâư  1. sạch. Pát ~: bát sạch. 

2. trong. nặm ~: nước trong.    

3. xanh xao. nựa ~: da xanh 

xao. 4. hết. chin ~: ăn hết. 

Slâư dắc  trong vắt. 

Slâư sloóng  sạch sẽ.   

Slâư tích 1. sạch tinh.      2. 

trong vắt.  Nặm bó ~: nước 

giếng trong vắt. 3. tỉnh khô. 

Phuối ~: nói tỉnh khô. 

Slẩy 1. ruột, lòng. ~ mu: ruột 

lợn. Mốc ~ bá: ruột gan rối bời. 

2. lòng dạ. ~ cặp: lòng dạ hẹp 

hòi. 

Slẩy cáy  lò xo. nghé tắng ~: 

ghế lò xo. 

Slẩy cặp  hẹp hòi. 

Slẩy chủn  khấu đuôi.
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Slầy fù  nông nổi. Te le cần ~: 

nó là người nông nổi. 

Slẩy ké  ruột già. 

Slẩy khát lo lắng, đau lòng. hí 

~ : lo đứt ruột. 

Slẩy kho khó tính, cáu kỉnh. 

Cần ~: người khó tính. 

Slẩy khôn  người thâm độc. 

Slẩy lượt   dồi tiết.  

Slẩy slut  ruột thừa. 

Slấy 1. thầy. ~ slư  Nho: thầy 

dạy chữ Nho.  ~ slon  quền: 

thầy dạy võ. 2. nhà. ~ thơ: nhà 

thơ.  ~ lượn: người sáng tác bài 

hát lượn. 

Slấy fu  sư phụ. Xá ~ : sai lời 

sư phụ.  

Slấy slư  thầy giáo.  năng ~ dú 

bản: làm thầy giáo ở bản. 

Slậy chàng. ~ táng chắc mốc ~: 

chàng tự biết lòng chàng. 

Sle  để, ở. Con sléc ~ tềng 

choòng: quyển sách để trên 

bàn. tặt ~ noọc tu: đặt ở ngoài 

cửa. Biên khảu sléc ~ chứ: ghi 

vào vở cho nhớ. Dom au ~: để 

dành.  ~ bại cần mì rèng:  để 

cho mọi người mạnh khỏe. 

Slẻ1 1. que.  ~ liêm: que diêm. 

2. nan. ~ quạt: nan quạt.          

3. gọng. ~ lưởng: gọng ô.        

4. chấn song. ~ táng chặc: chấn 

song cửa sổ. 

Slẻ2 1. viết. ~ tuyện: viết truyện. 

2. sáng tác.  ~ thơ: sáng tác thơ. 

Slẻ slút  x. đúc slút. 

Slém thèm. ~ nặm thương: 

thèm nước đường. 

Slen  1. cái then. ăn ~ tu dú 

coóc rườn: cái then cửa để ở 

góc nhà. 2. cài. ~ tu khảu: cài 

cửa vào. 

Sleng1  sinh, đẻ.  ~ lục nhình: 

sinh con trai. Vằn ~: ngày sinh. 

Sleng2   trống, đực. Cáy ~: gà 

trống. vài ~: trâu đực. 

Sleng slảo cây thanh thảo.
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Slẻo  khâu, khâu vắt.  ~ búng 

khát: khâu vắt chỗ rách.  ~ ròi 

phá: khâu vết mổ. 

Sléo1   thêu.  ~ mon hua: thêu 

gối.  ~ tua nộc: thêu con chim. 

Sléo2 dáng thanh, dong dỏng. 

Cần đang ~: người có dáng 

dong dỏng.  

Slép1 1. kẹp. Hán ~: ngỗng 

kẹp. 2. mổ. Cáy tò ~: gà mổ 

nhau. 

Slép2 thèm, thèm thuồng.      ~ 

au cúa hâu: thèm thuồng lấy 

của người ta. mèo ~ pja: mèo 

thèm cá. 

Slép3 1. xót. Ròi khát tầư nặm 

~: vết đứt bị nước thấm xót.  

Chin mác slổm mốc ~: ăn của 

chua xót ruột. 2. cay. Mốc nòn 

tha ~: buồn ngủ cay mắt. 

Slép  rỉu  cay sè.  

slép slịu the thé. Tua nẩy phuối 

tiểng ~: con này nói giọng the 

thé. 

Sli1  1. tơ.  ~ mọn: chỉ tơ tằm.  

2. chỉ màu. mây ~ sléo khân nả: 

chỉ màu thêu khăn mặt. 

Sli2   sli (làm điệu dân ca của 

người Nùng). 

Sli co  thơ ca. slẻ ~: sáng tác 

thơ ca.  

Sli lượn  1. sli và lượn. Dân ca 

dân tộc Tày và Nùng nói 

chung. 2. ca hát. 

slí sláy  tỉ mỉ. rèo ~ chắng tắm 

đảy phải thổ cẩm: phải tỉ mỉ 

mới dệt được vải thổ cẩm. 

Slì  1. thời.  ~ nẩy bấu tồng ~ 

cáu: thời nay không giống thời 

xưa. 2. lúc.  Mác sluc bấu lập 

~: quả chín không đúng lúc.    

3. mùa.  ~ dên: mùa rét.  

Slỉ 1. thí, bố thí. Tua đây mền ~ 

hẩư slắc phài: người tốt bụng 

bố thí cho một nắm. 2. liều.     

~ minh cháu nước: liều mình 

cứu nước. 3. chịu. Bấu ~ oóc 

tu: không chịu ra khỏi cửa. 

Slỉ slân hi sinh. ~ cháu nặm 

mường: hi sinh cứu quê hương. 

Slí  bốn, tư.  ~ cần: bốn người. 

cần tai ~: người thứ tư.  ~ slíp: 

bốn mươi. pác ~: trăm tư.
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slí tấng vuông, hình vuông. lâư 

nà ~: thửa ruộng hình vuông.  

Slíc  cầu rửa (ở nhà sàn).  

Slíc má  vũng nước dưới cầu 

rửa.  

Sliếc  cây sẹ. 

Sliểm 1. nhọn.  ~ bặng khêm: 

nhọn như kim. Càng ~: cằm 

nhọn. 2. tinh, tinh ý. Tha ~: 

mắt tinh.  Tua nẩy ~ lai: con 

này tinh ý lắm. 

Sliểm chít nhọn hoắt.  nhọt 

khau ~: đỉnh núi nhọn hoắt. pưn 

nả ~: tên nỏ nhọn hoắt. 

Sliên  1. x. tiên. 2. thiên thần.  

~ lồng thẻ: thiên thần giáng thế. 

Sliên slác  dây xích. ~ lam ma: 

dây xích buộc chó. 

Sliến dây thép. Au ~ mà lam: 

dùng dây thép buộc.  

Sliến toòng  dây đồng. 

Sliện 1. dằm. ~ chộc mừ: dằm 

đâm vào tay. 2. xơ.  ~ màn 

slẳn: xơ sắn.  

Sliêng thiêng. Pụt ~: bụt 

thiêng. slay pỏi ~: thầy bói 

thiêng. 

Sliêng liềng  thiêng liêng. 

Sliếng tinh nhanh. tha ~: mắt 

tinh. 

Sliết   1. yêu quý.  ~ lục: yêu 

quý con.  2. tiếc.  ~ cúa: tiếc 

của.  ~ rèng: tiếc sức. 

Sliêu 1. quay. Mu ~: lợn quay.  

2. cất, chưng cất. ~ lẩu: cất 

rượu. 

Sliểu1   dây chão. ~ thây phưa: 

dây chão cày bừa. 

Sliểu2   1. thiếu.  ~ chèn  dự vài: 

thiếu tiền mua trâu.           ~ 

sloong cần: thiếu hai người. 

đắp ~: tháng thiếu. 2. mắc nợ .  

~ nỉ: mắc nợ.  

Sliểu slim  cẩn thận, cảnh giác. 

pin lính lèo ~: leo dốc phải cẩn 

thận. 

 Sliểu slướng  ti tiện, bần tiện. 

Tua cần ~: con người ti tiện.
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Slim  lòng. ~ chứ pi noọng: 

lòng nhớ bà con.  Cần ~ nẩư: 

người nhạy cảm. 

Slim điếp  lòng yêu thương. 

Slim ki  tâm trí, bụng dạ. bấu 

mì ~ hết fiệc: không còn tâm trí 

làm việc. 

Slim slẩy  bụng dạ.  

Slim tầu  1. tim.  ~ tàn tậc tậc: 

tim đánh thình thịch.        2. 

tâm can. Chứ chang ~: nhớ 

trong tâm can. 

slỉn  cái váy. chíp ~: gấp váy. 

nhọm ~: nhuộm váy. 

Slinh1  diêm sinh, lưu huỳnh. 

Slinh2   sinh, đẻ.  ~ lục nhình 

cốc: sinh con gái đầu lòng. Vằn 

~: ngày sinh. 

Slinh slạn sinh sản, sinh nở.  

Slỉnh  1. tinh. Tha ~: mắt tinh.  

2. thính. Xu ~: tai thính.  3. 

tỉnh. Nòn ~:  tỉnh giấc. 4. hồi 

tỉnh. đỉn pây chắng ~ teo: mê 

đi mới tỉnh lại 

Slỉnh slạc tỉnh táo. pây  canh 

các  bản con lèo ~: đi canh gác 

làng bản phải tỉnh táo.  

slỉnh sloáng 1. tỉnh, thoải mái. 

nòn đo đua tứn hăn ~: ngủ đủ 

giấc thấy thoải mái.     2. thanh 

thản. tan nà xong ~: thu hoạch 

xong thấy thanh thản. 

Slỉnh tình  cảnh giác, tỉnh táo. 

cừn nòn lèo ~: đêm ngủ phải 

cảnh giác. 

Slính  tức, tức giận.  Loong ~: 

chọc tức.   

Slính khỉ  cáu kỉnh. 

Slính khửn tức giận, cáu tiết.  

Slính lồng  nguôi giận. 

Slíp  mười.  ~ pi: mười năm.   

~ nhi: mười hai. Tai ~: thứ mười.   

slíp kỉ  mười mấy. ~ vằn: mười 

mấy ngày. 

Slíp lai  hơn mười.   ~ boóc: 

hơn mười ống. 

Slíu 1. cái đục. 2. đục.  ~ mạy 

tó choòng: đục gỗ đóng bàn.    

~ pjót: đục suốt. 
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Slíu me  cái chàng. 

Slíu tậc  cái đục con. 

Sló  đếm, tính. cay ~: tính đếm. 

Bấu cay ~: không tính, không 

đáng kể. 

Sloa1  x. nộc sloa. 

Sloa2  phải. mừ ~: tay phải. 

pjạc pạng ~: rẽ bên phải. 

Slỏa  cái sa (kéo sợi).  ~ tẻng 

phải: cái sa kéo sợi. 

Sloác  đớp. Ma ~ khảu cảo: 

chó đớp vào khuỷu chân. 

Sloác sloác loảng xoảng. lạng 

pát moòng ~: rửa bát kêu loảng 

xoảng. 

Sloai  trưa. nòn ~: ngủ trưa. thư 

nà thâng ~: cày đến trưa.  

SloáI  bới tung. Cáy ~ tổng 

nhù: gà bới tung đống rơm. 

Sloái sloác  1. vung vãi, tung 

tóe. Nhả nhác ~ thuổn coong:  

rác rưởi vung vãi khắp sân. 2. 

phung phí. ~ chèn po me:  

phung phí tiền bố mẹ. 

Sloang 1. lược thưa. 2. chải.  ~ 

phôm: chải tóc.  

Sloáng 1. sướng, thỏa thích, 

thoải mái. chin ~ pác: ăn sướng 

mồm. Cần hết lặc men công an 

pắt lầu hăn ~: kẻ ăn cắp bị 

công an bắt mình thấy sướng. 

Phạ đét đỏ cốc mạy chăn ~: 

trời nắng trú gốc cây thật thoải 

mái. 2. đáng đời. Cạ bấu tinh 

lộm kha tắc chắng ~: bảo 

không nghe ngã gãy chân mới 

đáng đời. 

Sloắc 1. vẩy. ~  xoỏng phjắc 

hẩư  khấư: vẩy giỏ rau cho ráo 

nước. 2. vằng. vài ~ coóc: trâu 

vằng sừng. 

Sloóc lối. ~ vài pây: lối trâu đi.  

Sloóc lừa  bến đò. 

Sloóc nặm  bến nước. 

sloe  rỉa. Pết ~ nà: vịt rỉa lúa. 

Slóe  1. nát.  mạy peo ~: cây 

nứa bị giập nát. 2. rách bươm. 

tin khóa ~: gấu quần rách 
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bươm. * ~ bặng pín pja cài: 

rách bươm như vây con săn sắt. 

Sloé sloác xác xơ, rách bươm. 

Sloẻt  rảy.  ~ nặm xẻo phjắc: 

rảy nước khi xào rau. 

slói  1. tồi. Tua tỉ ~ lai: con ấy 

tồi lắm.  2. xúi quẩy. Chập ~: 

gặp xúi quẩy.  

Slon  1. học.  ~ bài: học bài.  ~ 

hết chin: học cách làm ăn.    2. 

dạy, bảo.  ~ hẩư đếch chắc slư: 

dạy cho trẻ biết chữ.  ~ bấu 

oóc: dạy không nổi. 3. nhại, bắt 

chước. Phuối cằm hâư te ~ teo 

cằm tỉ: nói câu nào nó nhại lại 

câu ấy. 

Slon cạ  dạy bảo. chứ cằm Bảc 

Hồ ~: nhớ lời Bác hồ dạy bảo. 

~ lục lan: dạy bảo con cháu. 

Slon slư  học, đi học. Cần hâư  

tó đảy ~: ai cũng được học.  

Slon tập  học tập, học hỏi.  

slỏn  x. xỏn. 

Sloong  hai, đôi.  ~ cần: hai 

người. ~ tua cáy: hai con gà.    

~ xiên: hai nghìn. nhi ~: hai 

mươi hai. ~ cần là: đôi ta. ~ fua 

mjề: đôi vợ chồng. 

Slọp slẹp 1. xâm xấp. Hang 

phjắc nặm ~: nấu rau nước 

xâm xấp. 2. chóp chép. Kẹo ~: 

nhai chóp chép. 

Slót1   mụn cơm. kha tứn ~: 

chân mọc mụn cơm. 

Slót2  thót.  Mạy ~ hang: cây 

thót ngọn. nghé phjấu sloong 

hua ~: con thoi hai đầu thót.   

Slổ1 1. kiếp. đảng ~: đáng kiếp. 

2. số mệnh. bấu hạp ~: không 

hợp số.  ~ bấu slải sló: số 

không may. 

Slổ2   số.  ~ slam: số ba.  Au ~ 

khảm pinh: lấy số khám bệnh. 

Slổi tồi tệ. dá hết ~: chớ làm 

điều tồi tệ.  

Slổi nghiệp  tệ hại, ác báo.  ~ 

mầư lố: mày sẽ gặp điều tệ hại. 

2. quả báo, ác báo. 

Slổm  chua.  Mác chanh ~: quả 

chanh chua.  ~ bặng hém: chua 

như bã rượu. 
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Slổm chít  chua loét.  Mác pục 

~: bưởi chua loét. 

Slổm phját  chua lòm. 

 Slộm  nhá. Mu ~ cùn bắp: lợn 

nhá lõi ngô. 

Slổng  sống.  ~ thâng pác pi: 

sống đến trăm tuổi. Nhằng ~ 

nhằng hết fiệc: còn sống còn 

làm việc.  ~ dú kha bản: sống ở 

nông thôn. 

Slống  1. đưa, tiễn. ~ pằng dạu 

khửn tàng: tiễn bạn lên đường.  

~ phi: đưa ma. 2. biếu. Au chèn 

mà ~: đem tiền đến biếu. 3. 

tống, đuổi.  ~ oóc khói rườn: 

tống ra khỏi nhà. 

Slở  cây sở. 

Slớ  thờ.  ~ chỏ: thờ tổ tiên.   ~ 

me bjoóc: thờ mẹ hoa (thần 

chăm sóc trẻ nhỏ). Bôm ~: bàn 

thờ vong linh người quá cố 

(trong thời gian chưa mãn tang). 

Slủ  thú, khai nhận.  ~ tội: thú 

tội. Hết lặc dá táng pây ~: ăn 

cắp rồi tự đi khai nhận. 

Slua  1. thua. Slấc Mị ~: giặc 

Mĩ thua. 2. kém. Hết ~ cần: 

chịu kém người ta. 

Slúc  1. chín. Hung khẩu ~: 

nấu cơm chín. Mác ội ~: ổi 

chín.  2. kĩ. Nẳm ~: nghĩ kĩ.    

3. mưng mủ. Bát ~: nhọt mưng 

mủ. 

Slúc noong mưng mủ, chín 

mủ. 

Slúc sleng súc vật, súc sinh. 

Tua ~: con vật, con gia súc. Fai 

~: đồ súc sinh. 

Slùm slược lặn lội. Fạ phôn tọ 

pú ~ mà dương lan: trời mưa 

nhưng ông lặn lội về thăm 

cháu. 

Slung cao. ~ bặng cốc cưởm: 

cao như cây trám. búng ~: vùng 

cao. khai chá ~: bán giá cao. 

heng ~: giọng cao. 

Slung ngống  cao vổng.  

Slung slưởng sung sướng.  

slủng  súng.  ~ féc: súng nổ. 

Slủng fầy súng hỏa mai.
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Slủng kép  súng kíp. 

Sủng phốp súng phốc. 

Slủng tét  nỏ ống. 

Sluổi 1. thon. nịu mừ ~: ngón 

tay thon. 2. trái xoan. Cần nả 

~: người có khuôn mặt trái 

xoan. 

Sluổm buồng. ~ me nhình: 

buồng phụ nữ.  

Sluôn vườn. ~ phjắc: vườn rau. 

Lọm ~: rào vườn. 

Sluôn bjoóc  vườn hoa. 

Sluổn  tất, cả.  ~ bản: cả bản.  

~ mọi cần: tất cả mọi người. 

Sluốn 1. tính, toan tính.  Tông 

nà khẩu slúc lương slau tan 

bấu lập coi ~: cánh đồng lúa 

chín vàng thu hoạch không kịp 

hãy tính. Ca bắc kỉ tua cáy 

nuồm bấu ~: quạ tha mấy con 

gà con không tính. 2. nào… 

hay. đảy tua hâư ~ tua tỉ: được 

con nào hay con ấy. 

Sluổn sló  tính toán, thanh 

toán. khai lẹo bấu ~: bán hết 

không tính toán. hết xong coi 

~: làm xong sẽ hay. 

Sluông1  lên đồng. Pụt mủa ~: 

bụt lên đồng.  

Sluông2   1. gặp. Sloong cần ~ 

căn: hai người gặp nhau.      2. 

nhân dịp. ~ pưa pi mấư: nhân 

dịp năm mới. || thuông. 

Slút1  cái màn. khang ~: mắc 

màn. nòn nắm mì ~ mèng khốp: 

ngủ không có màn muỗi đốt. 

Slút2  ngốc, ngu ngốc. Hò ~: 

thằng ngốc. 

Slút3 1. cuối. ~ bản: cuối bản. 

2. hết. ~ tơi: hết đời. ~ cằm: nói 

hết lời. 3. cụt. ~ tàng: đường 

cụt, cuối đường. 4. suốt. Cảng 

tuyện xáu căn ~ căm: nói 

chuyện với nhau suốt đêm. 

Slút sló cuối cùng. ~ chắng 

thâng khỏi: cuối cùng mới đến 

tôi. ~ phuối mừa rườn lang: 

cuối cùng nói về nhà cửa. 

Slút tơI  hết đời. Hết khỏi 

thâng ~: làm đầy tớ đến hết 

đời.  ~ mầư: hết đời mày. 
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Slư  1. chữ. ~ Tày - Nùng: chữ 

Tày - Nùng. 2. thư. Phác ~: gửi 

thư. 3. văn khế. slẻ ~ sle: viết 

văn khế để lại. 

Slư me  chữ cái.  

Slư nam  chữ nho, chữ nôm. 

Slư sla chữ nghĩa. Cần chắc lai 

~: người biết lắm chữ nghĩa. 

Slứ thử. Slam ~: hỏi thử.        ~ 

mốc slẩy: thử lòng người. 

Slự  sự.  ~ lạ: sự lạ.  

Slưa  con hổ. ~ dú pá ót: hổ 

sống ở rừng cằn.  ~ bắc: hổ vồ. 

Slưa slang  hùm beo. 

Slửa áo. ~ chàm: áo chàm.    * 

bấu nung ~ quá bá, bấu nung 

khóa quá hua: không mặc áo 

rộng hơn vai không mặc quần 

trùm đầu (không làm những 

việc vượt quá giới hạn). 

Slửa ẩm  cái giành tích. Au ẩm 

nặm mồm khảu chang ~ sle 

nặm ún: lấy ấm nước nóng vào 

giành tích để giữ nóng. 

Slửa cỏm  áo cánh.  

Slửa dáo  áo tang. || Slửa háo.   

Slửa mèn  áo  bông. 

Slửa nạp  áo năm thân. 

Slửa phảI  1. vải vóc. 2. áo 

vải. 

Slửa phôn  áo mưa. 

Slửa tha thông  áo đan. 

Slửa pán  áo xô. 

Slứa 1. thừa. Cúa ~: đồ thừa. 

Chin ~: ăn thừa. 2. coi rẻ, coi 

thường. Ngòi ~ cần: coi rẻ con 

người. 3. phí. rèng ~: phí sức.  

Pác ~ tuộng thâng mầư: phí lời 

chào mày. 

Slứa slác  1. thừa thãi. tón 

khẩu chin ~: bữa cơm ăm thừa 

thãi. 2. vô khối. Mác cưởm ~ 

chang đông: trám vô khối trong 

rừng. 

Slứa slại  x. slứa slác. 

Slứn tin, tin tưởng. Bấu ~ cằm 

cần lóa: không tin lời kẻ xấu. ~ 

tàng sloóc cúa Đảng: tin tưởng 

đường lối của Đảng. 

SL 
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Slương1   thương, thương tật. 

Tầư ~ dú hua kháu: bị thương 

ở đầu gối. 

Slương2   yêu, thương. me ~ 

lục: mẹ thương con. * ~ căn 

slíp vằn tàng nhằng xẩư: yêu 

nhau xa mười ngày đường vẫn 

gần. 

Slương điếp thân mến, thân 

yêu. 

Slương hảI  thương hại, 

thương. po me ~ lục khỏ: cha 

mẹ thương hại con nghèo. ~ lục 

pjạ: thương hại trẻ mồ côi. 

Slương sliết  thương yêu. phua 

mjề ~ căn: vợ chồng thương 

yêu nhau. 

Slương slim  thương tâm. 

Slưởng1  toan, định, muốn.  ~ 

pây háng: định đi chợ.  ~ au 

mjề:  muốn lấy vợ. Cần hâư tó 

~ chin đây dú ngai: ai cũng 

muốn ăn ngon, sống nhàn nhã. 

Slưởng2   sướng, sung sướng.  ~ 

tơi: sướng đời. Hết đảy rườn 

mấư hăn ~ lai: làm được nhà 

mới thấy sung sướng lắm. 

Slướng 1. đẹp, xinh đẹp. 

Noọng slao đây ~: cô gái xinh 

đẹp.  Dương ~: vẻ đẹp. 2. ra vẻ, 

làm dáng. pao khân hết ~: đội 

khăn làm dáng. 3. diện. ảng  ~: 

chưng diện, khoe mẽ. 

Slứt  x. slút. 
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Ta1  1. ông ngoại. ~ khỏi le cần 

Tày: ông ngoại tôi là người 

Tày. 2. bố vợ. Khươi mấư chầư 

~: rể mới thăm biếu bố vợ. 

Ta2  1. tra, tra xét.  ~ ngòi cần 

hâư hết lặc: tra xem ai ăn cắp. 

2. hỏi.  ~ chỉa cần lạ: hỏi giấy 

người lạ.  

Ta  sông. kha ~: dòng sông. nà 

xảng ~: ruộng gần sông.     * 

khảm đảy kha ~ bấu quá đảy 

kha mương: vượt được con 

sông không qua nổi con 

mương. 

Tà slửa  tà áo. 

Tả  1. bỏ.  ~ sle noọc tông: bỏ ở 

ngoài đồng. 2. li dị. Phua mjề 

tò ~ căn: vợ chồng li dị nhau.  

3. hở, lòi. Slửa khát ~ nựa: áo 

rách hở da.  

Tả téo  bỏ rơi, bỏ bừa. pây tông 

mà, nghé chúp ~ pác tu: đi làm 

đồng về chiếc nón bỏ bừa ngoài 

cửa. 

Tả cẩn  1. do dự. Tua cần ~ hết 

lăng bấu lập hâu: con người do 

dự làm gì cũng không kịp 

người ta. 2. trách nhiệm. Vằn 

vằn pây liệu loa, bấu hăn mì ~ 

mòn lăng: ngày ngày đi lêu 

lổng, không thấy có trách 

nhiệm việc gì. 

Tả là xỉ  viện cớ.  ~ mừ chếp 

bấu hết đảy fiệc: viện cớ đau 

tay không đi làm. 

T 
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Tả làn  can ngăn. ~ mí hẩư pin 

mạy: can ngăn không cho trèo 

cây. 
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Tả lỉ  chăm sóc.  ~ đếch nóm: 

chăm sóc trẻ sơ sinh. 

Tả lìa  bỏ rơi, xa, cách. ~ lìa 

lục lan: bỏ rơi con cháu. ~ đin 

nhả: xa cách quê hương. 

Tả rang  bỏ dở, làm dang dở. 

Bjai sluôn ~: làm cỏ vườn bỏ 

dở.  

Tả sle  bỏ lại. chin dá thú pát ~ 

cần tọn: ăn rồi bỏ bát đũa lại 

cho người ta dọn. Mjề pây ~ 

hẩư phua sloong tua lục: vợ đi, 

bỏ lại cho chồng hai đứa con. 

Tả slống  biếu, tặng.  ~ pi 

noọng cằm lượn: tặng bà con 

bài lượn. 

Tả sluổn 1. tính toán, kể đến. 

Bấu ~: không tính đến.    2. 

chấp nhận. Khai lẹo vài tó ~:  

bán hết trâu cũng chấp nhận. 

Tả tiểm  1. đếm xỉa.  Bấu ~ 

thâng fiệc nẩy: không đếm xỉa 

đến việc này. 2. xét nét. ~ ăn 

tốc ăn: xét nét việc này việc nọ. 

Tác1  bụng (tre, nứa). phjoóc ~: 

lạt bụng.  

Tác2   ngả. pjiếng pha ~ oóc: 

tấm phên ngả ra.   

Tác khiếc  ngã ngửa. Tàng min 

chạt kha ~: đường trơn, trượt 

chân ngã ngửa. 

Tác ngai  bổ ngửa.  thâng pưa 

chắc te pjàng chắng ~ dú: đến 

khi biết nó lừa mới ngã bổ ngửa 

ra. 

Tác teo quay lại, trở lại. pây 

pjoong tàng chắng ~ mà: đi nửa 

đường mới quay lại. 

Tạc1  con vắt. chang đông mì 

lai ~: trong rừng có nhiều vắt. 

Tạc2 đo. ~ thôm, nà: đo ao, 

ruộng. 

Tạc kheo  vắt xanh. 

Tách  trách. Hết bấu đây men 

~: làm không tốt bị trách. 

Tài  đỡ, nâng.  ~ tứn ~ nòn: 

nâng dậy nâng nằm. noọng lộm 

pí ~ tứn: em ngã chị đỡ em ngồi 

dậy. 

Tài cha  cùng nhau. ~ chin: ăn 

cùng nhau.  
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Tài châư thở. ~ nắc: khó thở. 

Tài hang 1. tâng bốc. Phuối ~ 

cắn: nói tâng bốc nhau. 2. đỡ 

lời. 

Tài kha  nịnh hót.  Boong te ~ 

căn: chúng nó nịnh hót nhau. 

Tài lạo pản  phú thương. 

Tài pả  nhiều, vô khối. Ngần 

chèn mì ~: tiền bạc có nhiều vô 

khối. 

Tài slung nâng cao. ~ chin dú: 

nâng cao mức sống. 

Tài tảm  gan dạ, dũng cảm. bộ 

đội ~: bộ đội dũng cảm.  cần ~ 

chắng đi pắt ngù: người gan dạ 

mới dám bắt rắn. 

Tài xáy  tha hồ, thả cửa.      ~ 

chin: tha hồ ăn. ~ au bố lẹo: thả 

cửa lấy không hết. 

Tai1  thứ.  ~ ết: thứ nhất.  Cần 

~ hả: người thứ năm. 

Tai2  1. rất, quá, lắm. ~ cải: to 

quá. ~ nòn lai: ngủ nhiều quá. 

2. thật.  ~ hăn đây: thật là tốt.  

Tai cải to lớn, quan trọng. Hết 

rườn le fiệc ~: làm nhà là việc 

rất quan trọng. 

Tai va ba hoa, nói phét. Phuối 

~: nói ba hoa. 

Tải1   buộc ngang (để đỡ). Lam 

~ quá toọng: buộc ngang qua 

bụng.  

Tải2   1. đeo. ~ tây:  đeo túi.    ~ 

xảng: đeo bên sườn.  2. mang 

theo. ~ chèn: mang theo tiền.   

~ lục mừa dương tái: mang con 

về thăm bà ngoại. 

Tải3 dẫn. ~ đếch pây háng: dẫn 

con đi chợ. Đảng ~ tàng hết 

chin: Đảng dẫn đường làm ăn. 

Tải càng  1. mắc cằm. hổm mu 

~: đội mũ cài quai vào cằm. 2. 

quai nón. Nhuốt  ~: râu quai 

nón. 

Tải đang có mang. ~ đảy slam 

bươn dá: có mang được ba 

tháng rồi. 

Tài ngào khổng lồ. Cần ~: 

người khổng lồ. 

Tải ỏng  cái óng.  ~ éc vài: cái 

óng ách trâu. 

T 
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Tải tầu 1. dẫn đầu. đảng viên ~ 

hêt cón: đảng viên dẫn đầu 

gương mẫu. 2. đầu têu. tua hâư 

~ hết cón: đứa nào đầu têu 

nghịch trước? 

Tải tây 1. đeo túi. 2. con gái 

theo trai (đi lấy chồng không 

cưới). 

Tải tinh  1. công khai. ~ au: 

công khai lấy. 2. cố tình. ~ bố 

pây: cố tình không đi. 

Tải tửn  thả sức.  ~  au hẩư lai: 

thả sức lấy thật nhiều. 

TáI  1. bà ngoại. lan mừa 

dương ~: cháu về thăm bà 

ngoại. 2. mẹ vợ, bà vãi. khươi 

mừa chầư ~ : con rể về thăm, 

biếu bà ngoại. 

Tại1  kéo, lôi. vài ~ xe: trâu kéo 

xe. ~ bẳng pè khửn hát: kéo bè 

lên ghềnh. 

Tại2   tại, vì, do.  ~ nắm chướng 

đông, khuổi chắng bốc: vì 

không giữ rừng nên suối mới 

cạn. ~ thả chài khẩu phjắc 

đảng: vì chờ anh nên cơm canh 

nguội. 

Tam1  1. nối.  ~ cái lền: nối sợi 

dây. ~ hang căn pây: nối đuôi 

nhau đi. 2. đơm. ~ kết slửa: 

đơm cúc áo. 3. tra. ~ cản lủa: 

tra cán mai. 4. làm mối.           ~ 

sloong cần đuổi căn: làm mối 

cho hai người. 

Tam2   ... này đến... khác.  phạ 

phôn xá ~ xá: trời mưa trận này 

đến trận khác. chin pát ~  pát: 

ăn bát này đến bát khác. 

Tam hang 1. nối đuôi.        ~ 

hang căn pây: nối đuôi nhau đi. 

2. tiếp theo. 

Tam tó  1. nối tiếp, nối liền. 

Rườn ~ rườn: nhà nối liền nhà. 

2. bịa đặt.  Tua pác lai ~ pền 

tuyện: đứa lắm mồm bịa đặt 

thành chuyện. 

Tàm  1. nói nhiều.  hăn cần ~ 

quá : nghe người ta nói qua rồi.  

2. trêu. tò ~ căn: trêu nhau. 

Tàm quàng  1. nói bậy. Te tàm  

~: nó nói bậy. 2. nói mê.  

Chang cừn nòn ~: nửa đêm nói 

mê.
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Tàm tình  bình tĩnh. Chổng pè 

lồng hát lèo ~: đưa bè xuống 

thác phải bình tĩnh. 

Tảm1   đám.  nựa đăm pền ~: da 

nổi đen thành đám.   

Tảm2   vết hằn. lăng mì sloong 

~: lưng có hai vết hằn. 

Tan1  1. hái (bằng hái ngắt).   ~ 

khẩu mẩu: hái lúa làm cốm.  ~ 

khẩu rây: hái lúa nương.      2. 

thu hoạch.  ~ nà: thu hoạch lúa. 

Tan2  đơn, lẻ. Thân ~: thân 

đơn. phà ~: chăn đơn. 

Tan chích  đơn chiếc. 

Tan tắp  thu hoạch. 

Tan  vị, ngài. ~ quan làng: ngài 

quan lang. ~ pả me: vị dẫn dâu. 

~ khéc lạ: vị khách lạ. 

Tàn1   1. đập. Slim ~: tim đập. 

2. hồi hộp.  Mốc ~: lòng hồi 

hộp. 

Tàn2  gẩy, đánh.  ~ tính: gẩy 

đàn tính.  

Tàn3   dồn. Cáy khăn ~: gà gáy 

dồn. 

Tàn tạc  bồn  chồn. Chắc tin 

lục pền khẩy, me oóc mốc slẩy 

~: nghe tin con ốm, mẹ trong 

lòng bồn chồn. 

Tản  1. đá. * chếp bặng mạ ~: 

đau như ngựa đá. 2. bật. cáng 

mạy ~ oóc: cành cây bật ra.     

3. tán, nghiền. ~ bưa: tán bột.  

~ hạt tiêu: tán hạt tiêu. 

Tán1   1. san.  ~ đin: san đất.  2. 

bới. Cáy ~: gà bới. 

Tán2  chỉ, riêng. ~ cần toọc: chỉ 

một mình. ~ mác cưởm đai: chỉ 

có trám không. vằn hâư tố pây 

nà, ~ vằn nẩy phạ phôn chắng 

dú rườn: ngày nào cũng đi ra 

ruộng, chỉ có hôm nay mưa mới 

ở nhà. 

Tạn không nổi, quá mức. Háp 

khẩu nắc quả, ~ bấu háp tứn: 

gánh thóc nặng quá không gánh 

nổi. 

Tang1   tang chứng, tung tích. 

Pây bấu hăn ~: đi biệt tăm, 

không còn tung tích. 

Tang2  1. thay, thay mặt. ~  nả 

pi noọng: thay mặt bà con.  

T 
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2. trừ bữa. chin mác ~ tón: ăn 

quả trừ bữa. 3. coi như. * Pây 

nặm ~ pây áp, lạng pát ~ dào 

mừ:  đi gánh nước coi như đi 

tắm, rửa bát coi như rửa tay. Dú 

rườn ~ bấu dú: ở nhà coi như 

không ở. Ngần chèn ~ tôm nhả, 

tha nả tảy xiên kim: vàng bạc 

coi như cỏ rác, danh dự đáng 

ngàn vàng. 

Tang quả nhân thể, nhân tiện. 

Pây thư nà ~ au mạy lọm sluôn: 

đi cày nhân tiện lấy cây rào 

vườn. 

Tàng2 1. đường.  ~ pây teo: 

đường đi lại.  ~ mây: đường 

chỉ.  ~ hết chin: con đường làm 

ăn. 2. ngả. táng cần táng ~ pây: 

mỗi người đi  một ngả. 3. cách 

thức. ~ hết chin: cách làm ăn.  

4. thứ gì. hò nẩy bấu chắc lăng 

slắc ~: thằng này không biết 

thứ gì. 

Tang chửng. Nựn ~: nuốt 

chửng.  

Tàng2  dùng trâu đạp. ~ nà: 

dùng trâu đạp lúa. Vài ~ đin hết 

ngọa: trâu đạp đất để làm ngói. 

Tàng bốc  đường bộ.  

Tàng cáp  ngã ba, ngã tư. 

Tàng dàu  đường thẳng. 

Tàng lêch  đường sắt 

Tàng luông  đường cái. 

Tàng nặm  đường thủy. 

Tàng sloóc  đường lối. 

Tảng 1. che, che lấp. cáng mạy 

~ ngòi mí hăn: cành cây che 

khuất không nhìn thấy.     2. đỡ, 

chắn. pha ~ lồm: phên chắn gió. 

Tảng táng. mả chỏ ~ tềng khau: 

mộ tổ táng trên núi cao. 

Tảng slừ  cũng như, coi như. 

Pây chin lẩu ~ chin hàng chá 

băt: ăn cưới coi như đi ăn hàng 

giá cao. hết pện ~ bấu hết: làm 

thế coi như không làm. 

Táng1   cửa ra sân phơi, cửa sổ. 

năng ~ nao lồm: ngồi ở cửa 

hóng mát. Ngàu hai khẩu ~: 

trăng in bóng vào cửa sổ. 

Táng2   1. tự. Mạy ~ tứn chang 

đông: cây tự mọc trong rừng.  ~ 
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hết ~ chin: tự làm tự ăn, tự cấp 

tự túc. 2. khác. ăn nẩy le ~:  cái 

này thì khác. 3. riêng. ~ dú: ở 

riêng.  

Táng3   mỗi, mỗi một. ~ cần ~ 

hêt: mỗi người làm riêng. ~ cần 

~ pây: mỗi người đi một đường. 

Táng chặc  cửa sổ.  

Táng răng  khác nào, khác gì.  

chài xáu noọng ~: anh với em 

khác gì nhau. Chài dự ~ noọng 

dự: anh mua khác nào em mua. 

Tạng1 trạng, trạng nguyên.  thi 

đảy ~: thi đỗ trạng nguyên.  ~  

quy dú nả vua tình tấu: trạng 

quỳ trước mặt vua trình tấu. 

Tạng2   máng tháo nước.  Lái 

Tạng (thác Đầu Đẳng gần hồ 

Ba Bể): cửa thoát nước. 

Tạng3 dáng. mu ~ rì: lợn dáng 

dài thân. 

Tao  cây đao. 

Tào1   cây đào.  bjoóc ~: hoa 

đào.  mác ~: quả đào. 

Tào2   đào.  ~ xum năm mạy: 

đào hố trồng cây. 

Tào3  1. vo.  ~ khẩu: vo gạo.  2. 

đãi.  ~ thúa: đãi đỗ. 

Tào fu  đậu phụ.  

Tao  thầy cúng (một loại thầy 

làm nghề mê tín). Lặp ~ chà 

phi: đón thầy tào trừ ma. 

Tao lị  lí lẽ, đạo lí. Hết bấu mì 

~: làm không đúng đạo lí.   

Tao thất ngược, trái  ngược. 

hắc ~: bẻ ngược lại.  khoen kha 

~: treo chân ngược lên. 

Tao tinh  con cung quăng, bọ 

gậy. 

Táo   đổ. Rườn ~: nhà đổ. Phạ 

lồm cốc mạy ~: gió to cây đổ. 

Táo ngáng 1. ngã chổng kềnh.  

2. ngã gục, chổng kềnh.  vài lằn 

~: trâu ngã chổng kềnh.  

Táo tính đổ ngổn ngang.  Bại 

co bắp ~: những cây ngô đổ 

ngổn ngang. 

Tạo  cong, vênh.  

T 
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Táp1  dán. ~ chỉa đeng chin 

nèn: dán giấy đỏ ăn tết. 

Táp2   1. thay phiên.  ~ căn pây 

chực rây: thay phiên nhau đi 

canh nương. 2.  tiếp. Tua ~ tua: 

con tiếp con. Dự mu mà ~ làng: 

mua lợn về nuôi tiếp. 3. nối dõi. 

Tơi lục ~ tơi po: đời con nối dõi 

đời cha. Tơi ~ tai: nối tiếp đời 

đời.  

Táp3 tát. ~ khảu nả: tát vào 

mặt.  

Táp4 vồ, vụt. ~ căm phjôm: vụt 

túm tóc. ~ căm mừ: vụt túm tay. 

Táp cháo  biếng giẻ (lót tay 

bắc  chảo). 

Táp mèng  vỉ ruồi. 

Táp ná mo (mo cau, mo nang, 

tre, nứa). * Fiệc quan ham ~: 

việc quan như khiêng mo nang 

(việc quan làm không hết sức). 

Táp pai  bả vai. 

Táp phe  tát, bạt tai. 

Táp ti  chết tại chỗ.  

Tạp  đạp. kha ~ khảu tu: chân 

đạp vào cửa.  ~ xe quá vằn: đạp 

xe suốt ngày. 

Tạp tòa  cái trang cào thóc. 

Tát thác nước. Nặm tốc ~: 

nước rơi xuống thác. 

Tàu tàu, chuồng. ~ mạ: chuồng 

ngựa. 

Tàu bên  máy bay. 

Táu1   1. dụ dỗ.  ~ au chèn: đòi 

lấy tiền.  2. tán tỉnh. Slao báo ~ 

căn: trai gái tán tỉnh nhau. 

Táu2   xào chua.   

Táu láu  nằng nặc. Lục ~ toi au 

chèn: con nằng nặc đòi tiền. 

Tạu sắm, tậu.  ~ vài hết nà: 

mua trâu làm ruộng. 

Tày1  1. người Tày. 2. vùng 

miền. cần ~ tẩư: Người vùng 

miền  dưới.  

Tày2   càng. ~ vằn ~ mấư: càng 

ngày càng mới.  ~ slon ~ chắc: 

càng học càng biết. 

Tảy1   1. đất màu. nà ~ lậc: 

Ruộng có đất màu sâu. 2. đáy. 
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dú tẩư ~: ở dưới đáy. 3. đế.     ~ 

hài: đế giày. 4. của chìm. te mì 

lai ~: nó có nhiều của chìm.  

Tảy2  1. chịu đựng. ~ khỏ đảy: 

chịu khó được.  ~ nai: chịu kiên 

nhẫn. 2. nhịn.  ~ khôm ~ phết: 

chịu đắng chịu cay (nhịn đắng 

nuốt cay). 

Tảy3   1. đáng. dự đảy tua vài 

mụng chăn ~ chèn: mua được 

con trâu mộng thật đáng tiền.  

2. bõ. Khai mằn bấu ~ công  

bjai nhả: bán sắn không bõ 

công làm cỏ. 

Tảy4   nể.  ~ nả: nể mặt. 

Tảy nai  cố gắng, chịu khó.  ~ 

tắm phải lài: chịu khó dệt vải 

hoa. 

Táy  bằng. * mặt bắp ~ ăn tẩu, 

mặt khẩu ~ ăn qua: hạt ngô 

bằng quả bầu, hạt thóc bằng 

quả dưa. 

Tạy  dạy.  ~ hết then: dạy hát 

then. 

Tắc1  1. gẫy, đổ. lồm cải mạy 

~: gió to cây đổ.  cấu ~: cầu 

gẫy.  nả ~: mặt gẫy. 2. vỡ. cằn 

nà ~: bờ ruộng bị vỡ. 

Tắc2 1. đơm. ~ khẩu: đơm cơm. 

2. múc. ~  nặm:  múc nước. 3. 

rót. ~ nặm chè: rót nước chè. 

Tắc3 nuôi bộ. cáy ~: gà nuôi 

bộ. 

Tắc ngặc nứt da ở khớp ngón. 

Kha ~: chỗ khớp ngón chân bị 

nứt. 

Tắc ngậu  gẫy quặp. đăng tắc 

~: mũi gẫy quặp. 

Tắc nghị  1. chết uất. Tinh cằm 

khôm thai ~: nghe lời cay đắng 

chết uất. 2. chết tươi. bẳn thai 

~: bắn chết tươi. 

Tắc ten  con châu chấu. 

Tặc1   con tấc. ~ khẩu đăng: con 

tấc vào mũi. 

Tặc2   giật.  ~ tin slửa: giật gấu 

áo.  

Tặc3  nút chết. Khót ~: thắt nút 

chết.  

Tặc4  1. chắc.  nựa ~: chắc thịt. 

2. cứng cáp. khen kha ~: chân 

tay cứng cáp. 

T 
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Tăm1 1. húc. Vài tò ~: trâu húc 

nhau. 2. đấm. ~ khảu toọng: 

đấm vào bụng. 3. đâm.    ~ hua 

lồng pùng: đâm đầu xuống  bùn. 

Tăm2   giã.  ~ khẩu: giã gạo.   

Tăm toỏng  1. xay giã, đâm 

giã.  ~ hết ngài: xay giã làm 

cơm trưa. 2. đâm sầm.         ~ 

khẩu cốc mạy: đâm sầm vào 

gốc cây. 

Tăm  giẫm, đạp.  ~ đin hết 

cạch: giẫm đất làm gạch. ~ hẩư 

kỉ bảt: đạp cho mấy phát. 

Tăm te  giẫm rối rít. một khốp 

kha ~: kiến đốt, giẫm chân rối 

rít. 

Tằm1   1. lặp lại. phuối ~ : nói 

lặp.  ~ cằm cáu: lặp lại lời cũ. 

2. nhắc lại.  ~ sloong pày: nhắc 

lại hai lần. 

Tằm2   đánh.  ~ từn phéc: đánh 

đùng nổ.  Tốc ~ bộp: rơi đánh bộp. 

Tằm te  nhắc đi nhắc lại. 

Tẳm  1. từ ~ pi quá: từ ngăm 

ngoái. 2. tận. pây ~ sloai: đi tận 

trưa.  pây ~ Cà Mau: đi tận Cà 

Mau. 

Tẳm thỏ  1. vốn dĩ. Lâư nà nẩy 

~ cúa te: thửa ruộng này vốn dĩ 

là của nó. 2. từ đầu.       ~ câu tố 

cạ: từ đầu ta đã bảo rồi. 

Tắm1   dệt. ~ thổ cẩm: dệt thổ 

cẩm.  ~ fục: dệt chiếu. 

Tắm2   1. thấp. Thiêng ~  rườn 

slung: lều thấp nhà cao. * ca 

bên ~ lăm bên slung: quạ bay 

thấp, diều bay cao. 2. lùn. Pi 

chài ~: anh trai lùn. 3. nhỏ. 

Phuối ~: nói nhỏ, nói thấp 

giọng. 

Tắm nhét  thấp lùn, lùn tẹt. 

Tắm nhít  lùn tịt. 

Tắm phjét  thấp lè tè. Rườn ~: 

nhà thấp lè tè. 

Tắm sloa  tầm thước. Cần ~: 

người tầm thước. 

Tặm  chống đỡ.  ~ dảo: chống 

kho thóc. ~ cáng mác: chống 

đỡ cành có quả. 

Tặm tò  miễn sao, chỉ mong.  ~ 

mì cần mà nhằng slưởng lăng 

them: miễn là có người đến chứ 
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còn mong gì hơn.  ~ khẩy đây, 

lẹo kỉ lai chèn bấu sliết: chỉ 

mong khỏi bệnh, tốn bao nhiêu 

không tiếc. 

Tăn  1. dốt, ngu. Cần ~: người 

ngu. Slon ~: học dốt. 2. tục. 

phuối ~: nói tục.  

Tăn đéc  dốt nát, ngu xi.  Hò 

nẩy ~ lai: thằng này dốt nát 

lắm. 2. tục tằn.   chin phuối ~ : 

ăn nói tục tằn. 

Tăn ốt  dốt đặc, ngu xuẩn. 

Tăn phoóc  vụng, vụng về. Tua 

hâư ~ chắng au khẩu chăn hết 

pẻng chuầy: đứa nào ngu và 

vụng thì mới lấy gạo tẻ làm 

bánh dày. 

Tằn 1. giằng, giật. ~ au chang 

mừ: giật lấy trong tay. 2. cắn 

trộm. Ma ~ cảo: chó cắn trộm 

khuỷu chân. 

tăn tăn gật gật  ngặc ~: gật gật 

đầu. 

Tẳn  diện. ~ slửa khóa mấư: 

diện quần áo mới. 

Tăng  đâm, thục.  ~ bát pjạ: 

đâm một nhát dao.  ~ nghé 

bẳng nặm: thục cái ống nước. 

Tăng năng  ngã khuỵu.     * 

cần hết fiệc sloong păng ~ thai: 

người làm việc cho hai họ, ngã 

khuỵu chết. 

Tăng tọt  vứt, ném. Hết rại ~ 

cúa cái: hờn dỗi vứt ném đồ 

đạc. 

Tằng1   vậy. Bấu van tố chin ~ 

ní: không ngọt cũng ăn vậy. 

Tằng2 1. cả. ~ bản pền pi 

noọng: cả bản thành anh em. ~ 

rườn pây háng: cả nhà đi chợ. 

2. ngay cả.  ~ cần ké tố bấu hăn 

quá: ngay cả người già cũng 

chưa thấy bao giờ. 

Tằng3   đến, đến nỗi. chồm ~ 

bứa lẹo: xem đến nỗi chán.  

Tằng4  cùng, với. khỏi ~ te xày 

căn hết: tôi cùng nó làm. chài ~ 

noọng slon bài: anh cùng em 

học bài. 

Tằng5   buổi, ban. ~ nâư: buổi 

sáng.  ~ cẳm: ban tối. 

T 
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Tằng bại  1. tất cả. ~ pây tan 

nà: tất cả đi gặt lúa. 2. cùng 

mọi người. Chài ~ pây tức pja: 

anh cùng bà con đánh cá. 

Tằng cạ đến nỗi, đến cả. thả ~ 

hua khao lẹo: chờ đến nỗi bạc 

cả đầu. || Tằng ca.   

Tằng căm  buổi tối. 

Tằng chai  đâu có, chả lẽ. Te 

táng hết ~ lò:  chả lẽ nó làm 

một mình. te nắm hẩư  chin ~ : 

đâu có chuyện nó không cho 

ăn. 

Tằng cừn  ban đêm. 

Tằng lai  nhiều người. ~ tày 

cha pang: nhiều người cùng 

giúp. 

Tằng náo  thường xuyên, 

thường thì. Bươn  pét ~ mì 

moóc lồng: tháng tám thường 

có sương mù. Dú háng ~ mì 

cần khai phjắc: ngoài chợ 

thường xuyên có người bán rau. 

Tằng nâư  buổi sáng. 

Tằng nấy vậy, đành vậy. Khỏi 

pây vạ ~: tôi đi cùng vậy. 

Tằng vằn  ban ngày. 

Tẳng1   1. dựng.  ~ rườn: dựng 

nhà. 2. dựng đứng. lính ~ khửn: 

dốc dựng ngược. 3. giơ.  ~ mừ: 

giơ tay. 4. bắc. ~ mỏ: bắc nồi. 

Tẳng2 dọc. Tàng ~: đường dọc. 

Tẳng  chit 1. dựng đứng.  lính 

~: dốc dựng đứng. 2. vểnh. Xu 

~: vểnh tai. 

Tẳng chốc lêu nghêu. năng ~ 

nưa chường: ngồi lêu nghêu 

trên giường. 

Tẳng có  xây dựng.  ~ rườn 

lang: xây dựng nhà cửa.  ~ tơi 

slổng: xây đời sống. 

Tẳng cốc  tích lũy ban đầu. 

Tẳng kha  1. chổng vó.  Lộm 

~: ngã chổng vó. 2. chết ngoẻo, 

ngã gục. Tức hẩư slấc ~:  đánh 

cho giặc ngã gục. 

Tẳng khây  trồng chuối.  Mầư 

hết đảy bài tập nẩy câu nhăn ~ 

dú: mày làm được bài 
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tập này thì tao trồng chuối (lộn 

đầu) ở. 

Tẳng khẻo  nhăn răng. Khua ~: 

Tua ma thai ~: con chó chết 

nhăn răng. 

Tẳng khoang  1. ngang dọc. 

Pây ~ đi ngang dọc.         2. 

vuông. ám đin mì pác xíc ~: 

miếng đất có một trăm mét 

vuông. 

Tẳng khươI  lấy rể. 

Tẳng lán  trố. hăn cần hết, lầu 

tha ~: thấy người ta làm, mình 

trổ mắt nhìn. 

Tẳng lùa  cưới con dâu. 

Tẳng ngộc  1. tênh nghếch. 

Dặng ~: đứng tênh nghếch.     

2. sừng sững. phja đán ~: núi 

đá sừng sững. 

Tắng nhắng tua tủa. Nhuốt ~: 

râu tua tủa.  Khôn mển ~: lông 

nhím tua tủa. 

Tắng loạt 1. đứng ngây. mọi 

cần ~: mọi người đứng ngây ra. 

2. san sát. mảy pàu tứn ~: măng 

vầu mọc san sát. 

Tắng1   cái ghế. ~ mồn: ghế 

tròn. * ma bấu quén năng ~: 

chó không quen ngồi ghế. 

Tắng2   1. đợi. Mjề ~ phua mà: 

vợ đợi chồng về. ~ tha vằn 

khửn: đợi mặt trời mọc.  2. chờ.  

~ căn coi pây: chờ nhau sẽ đi. 

Tắng rì  trường kỉ. 

Tặng1 cọc. ~ rị: cọc rào.        ~ 

lọm sluôn: cọc rào vườn. 

Tặng2 1. ngừng, ngớt. ~ mừ: 

ngừng tay. Phuối ~ pác: nói 

ngớt lời. 2. tạnh. Phôn ~: mưa 

tạnh. 

Tặng rị  củ khoai rừng.  

Tặng rực  im bặt.  tằng lớp 

moòng ồm ồm, thầy mà ~: cả 

lớp đang ồn ào, thầy vào đến 

nơi, im bặt. 

Tắp1   gan.  ~ vài: gan trâu.      ~ 

cải: gan to. 

Tắp2   1. gắp.  ~ cà: gắp gianh. 

2. đánh thành gắp.  ~ cà mà 

mùng rườn: đánh gianh để lợp 

nhà. 3. kẹp.  ~ pja pỉnh: kẹp cá 

nướng.

T 
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Tặp  1. bấm.  ~ khỏ mừ: bấm 

đốt ngón tay. 2. đếm.  ~ tứng 

cần: đếm từng người. 

Tặp mò me tính nhẩm.        ~ 

ngòi khai đảy kỉ lai chèn: tính 

nhẩm xem bán được bao nhiêu 

tiền. 

Tặp tay  ân cần.  ~ slon cạ: ân 

cần dạy bảo. 

Tặt 1. đặt. ~ khửn choòng: đặt 

lên trên bàn. ~ háp: đặt gánh.   

~ ten hẩư lục: đặt tên cho con.  

2. bịa đặt. Te táng ~ pền tuyện: 

nó tự bịa chuyện. 

Tặt chao  đặt ra, sáng tạo ra. ~ 

pền phong tục: đặt ra phong 

tục.  

Tặt châư  tắt thở. Pưa ~ nhằng 

chứ lục lan: lúc tắt thở vẫn nhớ 

con cháu. 

Tậc đực. Vài ~: trâu đực. lang 

vài mì sloong tua, tua thảu tua 

~: chuồng trâu có hai con, một 

con đực một con cái. 

Tẩn  dây buộc trâu bò. 

Tẩn  x. tển. 

Tẩn xu  mang tai. 

Tân  đánh, nện. ~ hẩư tón 

nâng: nện cho một trận. 

Tận1  trận. Tức ~: đánh trận. Bộ 

đội tức ~  Phủ Thông: bộ đội 

đánh trận Phủ Thông. 

Tận2 1. trớ. đếch ~ nồm: trẻ trớ 

sữa. 2. nôn.  Chin ím tằng ~ 

lẹo: ăn no đến mức nôn ra.      

3. quay lại. Nặm noòng bấu 

khảm ta đảy, cần pây háng ~ 

tẻo mà: nước lũ, người đi chợ 

không sang sông được quay trở 

lại. 4. trào. mỏ khẩu phật nặm ~ 

oóc noọc: nồi cơm sôi nước 

trào ra ngoài. 

Tâng  đèn.  

Tấng  x. tứng.  

Tập 1. gập.  ~ bâư chỉa hết tua 

ẻn: gập tờ giấy làm con én.     2. 

gấp. Mì lai slíp ~: có nhiều gấp 

mười lần. 

Tập éo  1. gấp khúc. Tàng ~: 

đường gấp khúc. 2. ngoặt. 

Boỏng tàng ~: chặng đường 

ngoặt.
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Tập tọi  1. lả. đửa ~: mệt lả.  2. 

rũ rượi. Bứa ~: chán rũ rượi. 3. 

héo, ủng. Phjắc dẻng đét héo ~: 

rau phơi nắng héo ủng. 

Tất1   x. pja tất. 

Tất2   rắm.  Oóc ~: đánh rắm. 

Tật  1. bục. Pjếng fà ~: tấm 

chăn bục. Nam quà kha khóa ~: 

gai móc ống quần bục.        2. 

vỡ. Cằn nà ~: bờ ruộng bị vỡ.  

3. bật.  ~ lệp kha: bật móng 

chân. 

Tật tạt  bục vỡ, rách nát.  

Tâu  1. nối. ~ mây: nối chỉ.    ~ 

slảo: nối sào. * ~ tắp ~ tó: nối 

nhằng nối nhịt. 2. làm mối.  ~ 

hẩư sloong cần pền rườn: làm 

mối cho hai người thành gia đình. 

Tâu tính chắp nối. ~ kỉ chua: 

chắp nối mấy đoạn.       2. ngỏ 

ý.  ~  khai vài: ngỏ ý bán trâu. 

Tầu 1. đầu. Tải ~: dẫn đầu. Hết 

~: đứng đầu. 2. tướng.  Po ~: 

ông tướng.  3. chúa. Tua ~ 

mèng thương: ong chúa. 

Tầu đú  lúc đầu, trước hết. Hết 

rườn, ~ lèo mì chèn:làm nhà 

trước hết phải có tiền. 

Tâu  tro.  ~ fầy: tro bếp. * fầy 

mồm nọi ~ mồm lai: lửa nóng 

ít, tro nóng nhiều hơn (quan 

quấy nhiễu ít,  tay sai quấy 

nhiễu nhiều). 

Tâu lình  tro nóng. 

Tâu quầy  rêu. hin loong tứn 

~: đá suối mọc rêu. 

Tẩu cái bầu nậm. * Nặm lai ~ 

khẩu lai pèo: nước rót vào bầu 

nậm, gạo đổ vào gáo (cha 

truyền con nối). 

Tẩu lao  tẩu thuốc lá. 

Tấu1   rùa.  đoong ~: mai rùa. 

Tấu2   nhổ.  ~ nài: nhổ nước 

bọt. || phí. 

Tậu  gậy. Thư ~: chống gậy 

Tậu lồm  cột nóc. 

Tậu vai  gậy song, ba toong. 

Tâư  1. cái mề.  ~ cáy: mề gà.  

2. chai. Mừ tứn ~: tay lên chai. 

3. dạn. nả ~: mặt dạn. 

T 
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Tâư tứt  1. dày cộp. phả mừ ~: 

bàn tay dày cộp. 2. dày, dạn. nả 

~: mặt dày mày dạn. 

Tầư1 1. đâu. dú ~: ở đâu. noọng 

chắc ~: em biết đâu.    2. nào. 

rườn ~: nhà nào. cần ~: người 

nào.  

Tầư2 1. trúng. Bẳn ~: bắn 

trúng. ~ lồm: trúng gió độc.    2. 

bị.  ~ nam chộc kha: bị gai đâm 

vào chân. nu ~ cắp: chuột bị sa 

bẫy. Cò ngheng le ~ piên: 

bướng quá thì bị đòn. 3. khớp 

nhau. phuối nắm tò ~: nói 

không khớp nhau. 

Tẩư  1. dưới. bản ~: bản dưới.  

~ phục: dưới chiếu. 2. gầm.      

~ lang: gầm sàn. 

Tẩư cai  1. dưới hiên nhà.   2. 

gầm nhà, sân. * pết cáy têm ~, 

vài têm lang: gà vịt đầy sân, 

trâu đầy chuồng. 

Tẩư đin  dưới đất, âm phủ. 

Tẩư fạ  thế gian, thiên hạ. 

Tẩư keo dưới xuôi, miền xuôi. 

Tẩư lang dưới nhà, gầm nhà 

sàn. 

Tẩư nưa  trên dưới. ~ chùa căn 

hết fiệc: trên dưới hô hào nhau 

làm việc. 

Tây  tây. pạng ~: phương tây. 

Tây  cái đẫy, cái túi.  ~ phải 

nháng: đẫy vải thô.  Hâu cạ 

thông mác khấy, lầu cạ ~ kim 

ngần: người ta bảo túi mướp 

đắng mình cho rằng đẫy bạc vàng. 

Tây éo  ruột tượng. 

Tầy  đực, giống. Mu ~: lợn đực 

giống. Au ~: lấy giống. 

Te nó.  ~ bấu dú rườn: nó 

không ở nhà.   

Te 1. hoặc, hay.  ~ pây rụ ~ dú; 

đi hay là không đi. 2. thì. Khỏi 

~ pây nòn chả: tôi thì đi ngủ 

thôi. 3. sắp. phạ ~ phôm cà này: 

trời sắp mưa bây giờ. 

Tẻ1  giun đũa. 

Tẻ2   1. nhảy. pja ~: cá nhảy.   2. 

chạy.  ~ mà dương a: chạy về 

thăm cô. 
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Tẻ3 tế, lễ.  Tặt bôm khẩu ~: bày 

mâm cỗ tế lễ. 

Tẻ tảt  tán loạn.  

Té  1. đón, chặn. ~ tàng: đón 

đường.  2. chờ.  ~ cáy khảu lậu: 

chờ gà vào chuồng. 

Tẹ mjẹ lỏng lẻo. Lam ~: buộc 

lỏng lẻo. 

Tem  liền, kề, sát. khỏi năng ~ 

te: tôi ngồi sát bên cạnh nó. Pi 

noọng ~ căn: anh em liền kề 

nhau. 

Tem kê. ~ khẩu tin hẩư phiêng: 

kê chân cho bằng. 

Tẻm  thắp, đốt, châm.  ~ đén:  

thắp đèn.  ~ lao: châm thuốc. 

Tém  quả sung đất. 

Tẹm  tấm cót.  ~ phjác khẩu: 

cót phơi thóc. 

Ten  tên.  

Ten eng  tên tục. 

tèn  đền, trả. Hết vai rèo ~: làm 

hỏng phải đền.  ~ nỉ: trả nợ. 

Teng 1. đinh. ~ lếch: đinh sắt. 

2. đóng đinh. ~ hẩư mắn: đóng 

đinh cho chắc. 3. chêm. ~ cản 

bai: chêm cán cuốc. 

Teng con  đinh đóng chốt.  ~ tu 

hẩư mắn: chốt cửa lại cho chắc. 

Teng khoảy  đinh ốc. 

Teng hom đinh hương. bjoóc 

~: hoa đinh hương.  

Tẻng  1. bện.  ~ lền: bện dây 

thừng. 2. đánh.  ~ lượt tả: đánh 

tiết canh. 3. khuấy. ~ xáy: 

khuấy trứng. 4. quay. ~ phải: 

quay sợi. 

Téng 1. chực. ~ chin: chực ăn. 

2. cài. ~ cắp: cài bẫy.         3. 

hứng.  ~ nặm lìn: hứng nước 

máng. 

Téng tẻ  loăng quăng. pây háng 

~ thâng đăm chắng mà: đi chợ 

loăng quăng đến tối mới về. 

Teo  1. lại, trở lại.  ~ mà: trở 

về. Pây pây ~ ~: đi đi lại lại.  

năm ~: cấy lại.  2. quay. Ngọac 

T 
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~: quay lại.  3. lượt. kỉ ~ thây: 

mấy lượt cày. 

Tèo1  1. cái, chiếc. ~ chúp: cái 

nón.  ~ khân: cái khăn. 2. mũi. 

~ pưn: mũi tên. 3. sợi. ~ mây: 

sợi chỉ. 

Tèo2 nhảy. ~ khảm kha mương: 

nhảy qua con mương.  ~ lồng 

xắc lính: nhảy xuống bậc dốc. 

Tèo tọt  nhảy nhót. 

Téo1  khố. Toỏng ~: đóng khố. 

Téo2   bỏ. ~ pây: bỏ đi. Tả ~: bỏ 

mặc.  

Tẹp  1. đuổi. Ma ~ cáy: chó 

đuổi gà.  ~ lập căn: đuổi kịp 

nhau. 2. theo. Slon bấu ~ đảy 

cần: học không theo kịp người 

ta. 

Tẹp phai  tống, đuổi. ~ oóc 

khói tu: tống ra khỏi cửa. 

Tẹp tuối  đuổi, sa thải. 

Têm  đầy. Pát khẩu ~: bát cơm 

đầy. * Pết cáy ~ cai, vài ~ lang: 

gà vịt đầy sân, trâu đầy chuồng 

(phồn thịnh, giàu có). 

Tển  1. ngắn. * lạc mạy ~ lạc 

cần rì: rễ cây thì ngắn, tình 

người thì dài. 2. đoản.  Minh ~: 

đoản thọ. 

Tển nhít  1. ngắn ngủn. Bâư 

khóa ~: cái quần ngắn ngủn.    

2. ngắn ngủi. Bươn lạp vằn ~: 

tháng chạp ngày ngắn ngủi. 

Tềnh  trên.  ~ pù: trên núi. Lăm 

bên ~ phạ: diều bay trên trời.  

Tệnh  1. đấm, thụi.  ~ khảu ấc: 

thụi và ngực. 2. nhét. ~ khảu 

tây: nhét vào túi. 3. chen.  ~ 

khảu chang pây năng:  chen 

vào giữa mà ngồi. 

Tha1  mắt.  ~ hăn: mắt thấy.  * 

slíp ~ đu bấu táy mừ lum: mười 

nhìn (bằng mắt) không bằng 

một sờ tay. 

Tha2   mắt.  ~ cuôi: mắt sọt.  

Tha3   mấu, mắt.  ~ mạy phấy: 

mắt tre.   

Tha4   hoa.  ~ chăng: hoa mặt 

cân.
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Tha bay  mắt sắc.  

Tha chó  x. tha quác. 

Tha đăm  1. mắt đen. 2. mắt nổ 

đom đóm. 3. lóa mắt. hăn chèn 

le ~: thấy tiền thì lóa mắt. 

Tha khao 1. mắt trắng.     2. 

xanh mắt. tinh tuyện bại cần ~: 

nghe chuyện mọi người xanh 

mắt. 

Tha lương  vàng mắt. tan nà ~ 

lẹo tố bấu lập cần: gặt vàng cả 

mắt cũng không kịp người ta. 

Tha mjạp  chớp mắt. 

Tha nả  1. mặt mũi. Bấu mì ~ 

ngòi cần: không còn mặt mũi 

nhìn người ta.  2. danh dự, vinh 

dự. Pả mà hết ~ hẩư khỏi: bác 

đến làm vinh dự cho tôi. 

Tha nựa  nước da. ~ rung: 

nước da sáng sủa. 

Tha pu  mắt cá chân. 

Tha quác  mắt cáo. cuôi ~: sọt 

đan mắt cáo. 

Tha toọc  mắt chột. 

Tha vằn  mặt trời. ~ khửn nhọt 

khau: mặt trời lên đỉnh núi. 

Thà  thà rằng. ~ bấu pây: thà 

rằng không đi. 

Thả  đợi.  ~ mà pjọm coi chin: 

đợi đến đủ sẽ ăn. 

Thá  1. lứa. Cần tó ~: người 

cùng lứa.  Khỏi tằng te le cần 

pan ~: tôi với nó là người cùng 

lứa. 2. lớp.  ~ ké: lớp người già. 

Thác  x. phjác2. 

thai 1. chết. Khả ~: giết chết. * 

ma ~ bấu lừm ngắng: chó chết 

không quên kêu “ẳng”.    2. quá, 

lắm. mốc dác ~: đói bụng quá. 

Thai băt  chết ngạt. 

Thai chạu  chết sớm, chết yểu. 

Po oóc ~: bố chết sớm. 

Thai dồng  chết đứng, chết khô 

(nói về cây cối). 

Thai đang rằm chết trong khi 

đang có mang hay ở cữ. 

Thai đắp  chết tiệt. 

T 
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Thai khuy chết lụi. Mạy phấy 

~: tre chết lụi. 

Thai kheng  chết cứng. 

Thai nghéng  chết (nói với trẻ  

con). 

Thai ngun  chết già. Cần ké ~: 

người cao tuổi chết già.  

Thai phi  chết (do ma làm). 

Thai pjài 1. chết yểu.         2. 

thui, chột. Mác ội ~: quả ổi bị 

thui 

Thai ra  chết toi. Pết, cáy ~: vịt 

gà chết toi. 

Thai van  chết oan, bị oan. 

Thài  chốc. Hua đếch pền ~: 

đầu trẻ bị chốc. 

Tham  tham. *  ~ lai đai náo: 

tham quá thường hóa không. 

Tham cò tham lam, lòng tham. 

Than  bệnh sởi. 

Thản  1. giá. ~ sléc: giá sách. 

2. ban thờ.  

Thán1   than.  ~ fầy: than lửa. 

Bó ~: mỏ than. 

Thán2   than thở.  

Thán mỉ  than đen. Pông ~ sle 

cọn lếch: đốt củi lấy than để 

rèn. 

Thang1  canh, nước dùng. Nặm 

~ pủn: nước canh bún. 

Thang2  người đã chết. ~ Bảc 

slắng boong lầu:  bác (lúc còn 

sống) dặn chúng ta. 

Thang3  1. vuốt.  ~ nhù: vuốt 

rơm cho nhẵn. ~ phjôm: vuốt 

tóc cho suôn. 2. chặt. ~ cáng 

mác: chặt tỉa cành cây ăn quả. 

Thàng 1. chịu. Nghé phai nẩy 

~ nặm bấu quá: cái đập này 

không chịu nổi sức nước đâu. 2. 

đảm đang. ~ fiệc rườn: đảm 

đang việc nhà. 

Tháng 1. hoành. ~ dảo: hoành 

vựa thóc. 2. bậc thang.   ~ đuây: 

bậc thang. đuây cẩu ~: thang 

chín bậc. || khoẳn. 

Thào chửi.  ~ hẩư chăn nâng: 

chửi cho một trận. 

Thảo1   đúc.  ~ pác thây: đúc 

lưỡi cày. 
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Thảo2  nôn. ~ oóc: nôn ra.     ~ 

nưa, ~ tẩư: miệng nôn trôn 

tháo. 

Thảo3   phá.  ~ lục: phá thai.  

Thảo lượt  thổ huyết. 

Thảo pao  1. nôn mửa. 2. đi tả. 

Tháo  nhỡ, vừa. Mò ~: con bò 

nhỡ.  Tua cáy ~: con gà nhỡ. 

Thạo thựt  thành thạo. noọng 

eng ~ fiệc rườn: em nhỏ thành 

thạo việc nhà.  

Thá  xước.  ~ năng: xước da. 

Thát  hắt. phôn ~ khảu rườn 

mà: mưa hắt vào nhà. 

Thạt  đớp, hốc.  ~ tằng pước: 

hốc cả vỏ.  

Thau1 1. dây. ~ mằn: dây 

khoai. ~ cát: dây sắn. 2. cuống.  

~ qua: cuống dưa. 

Thau2   thu. ~ tan: thu hái. ~ 

slặp: thu thập. 

Tháu 1. thích mắt. xá cáy ngòi 

hăn ~ lai a: nhìn đàn gà thấy 

thích mắt lắm. 2. sướng. Cạ 

bấu tinh men lộm câu hăn ~: 

bảo không nghe, bị ngã tao thấy 

sướng. 

Tháy1 cạo, cắt. ~ hua: cắt tóc.  

~ mum: cạo râu.  

Tháy2   bé, nhỏ. Chư slư ~: chữ 

viết nhỏ.  Tua ~ liệng hâng 

táng cải: con bé nuôi lâu khác 

lớn. 

Thạy thạy  lia lịa. Slam ~: hỏi 

lia lịa. Slắng ~: dặn dò liên tục. 

Thắc1   châu chấu. 

Thắc2   đeo, mang.  ~ xảng: đeo 

bên sườn. Pây đông ~ slủng 

nèm: đi rừng mang súng theo. 

Thắc thản  châu chấu to. 

Thắc then  châu chấu. 

Thắc thúa  cào cào. 

Thắc thông  x. tải tây 

Thẳm  x. ngườm. 

Thẳm thanh sắm sửa, chuẩn 

bị.  ~ pây háng: chuẩn bị đi 

chợ. 

Thắn 1. bậc. Nà tốc ~: ruộng 

bậc thang. Tàng lính tào pền ~: 

T 

 



Thắn   

 335 

đường dốc đào thành bậc.        

2. tầng. Rườn slung kỉ ~: nhà 

cao mấy tầng. 3. ngấn. Cò mì ~: 

cổ có ngấn.  

Thắp  tìm, kiếm, lùng.  ~ dự 

mu: tìm mua lợn.  ~ tàng oóc 

tông: tìm đường ra cánh đồng.  

~ sluổn bản: lùng khắp bản. 

Thắp tháng  tìm tòi. ~ xa bại 

cằm lượn: tìm tòi những câu hát 

lượn. 

Thắt  1. lê. ~ tứ nhọt pù lồng: 

lê từ đỉnh núi xuống. 2. nhích.  

~ khảu xẩư: nhích vào gần. 

Thắt rọt  lết. ~ pây pày ỉ: lết đi 

từng tí một. 

Thân  thân. pi ~: năm thân, 

tuổi thân. 

Thân 1. dịch, nhích.  ~ oóc 

noọc pây: dịch ra bên ngoài.   2. 

lùi.  ~ teo: lùi lại. 3. hoàn lại. 

khai dá bấu ~ teo: bán rồi 

không hoàn lại. 

Thân khêm  khâu tỉ mỉ. 

Thân lăng  giật lùi. Pây ~: đi 

giật lùi. 

Thân thói  1. rút lui.  ~ teo mà:  

rút lui trở về. 2. tiến thoái. Pây 

lấư tàng bấu chắc ~ pền rừ: đi 

nhầm đường không biết tiến 

thoái như thế nào. 

Thâng  1. đến, tới. pây ~ ti: đi 

đến nơi. mà ~  rườn: về đến 

nhà. 2. bằng. ỏi slung ~ hua: 

mía cao bằng đầu. 

Thâng bươn đến tháng ở cữ. 

Thâng pjục mai sau, sau này. 

Thâng ti  1. đến nơi. pây ~: đi 

đến nơi. 2. đến cùng. phuối ~: 

nói đến cùng. 

Thất lọc. ~ đắng: lọc nước tro. 

Thất  1. ngược. tao ~: đảo 

ngược. khoen ~: treo ngược.   2. 

nói lái. phuối ~: nói ngược, nói 

lái. 

Thấu  săn. Ma ~: chó săn.    ~  

nạn: săn hươu. 

Thẩu  ông bà, cha mẹ. Po ~: 

cha đẻ. me ~ : mẹ đẻ. 
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Thây  1. cái cày.  mạc ~: cái 

cày. 2. cày.  ~ nà: cày ruộng. 

Thây cồn  cày đảo.  

Thây ké  cày vỡ. 

Thây phưa  cày bừa.  

The  x. sle. 

Thẻ1 thay. Pây ~ phua: đi thay 

chồng. Pây ~ căn: đi thay nhau. 

Thẻ2   1. cậy. Lục ~ po me: con 

cậy bố mẹ. 2. dựa. Lục pjạ khỏ 

bấu mì ti ~: con mồ côi khó 

khăn không có chỗ dựa. 

Théc  x. phéc. 

Them  1. thêm.  đảy ~ kỉ cân: 

được thêm mấy cân. pố ỉ ~: 

thêm một tí. 2. nữa. bấu tán 

toọng chếp nhằng hua tót ~: 

không chỉ đau bụng mà còn đau 

đầu nữa. nhằng mì lăng ~: còn 

có gì nữa. 

Them a  rồi đấy. Nặm noòng ái 

khảu nà ~: nước lũ sắp tràn vào 

ruộng rồi đấy.  

Them lo 1. nữa không. nhằng 

au ~: còn lấy nữa không. 2. cơ 

mà. hết pện xằng pền ~: làm thế 

chưa được cơ à. 

Them ớ  cơ đấy. Te đạ tào đảy 

thôm ~: nó đã đào được ao cơ 

đấy. 

Them ló   rồi đấy. Sloai dá ~: 

trưa rồi  đấy. 

Thém1 thềm. ~ rườn: thềm nhà.  

Thém2   thèm. ~ mác slổm: 

thèm quả chua. Lục đếch ~ pây 

chồm hội: trẻ em thèm đi xem 

hội. 

Then1 ong không có mật.       * 

bươn chết phạ bấu fèn, bươn 

pét ~ bấu đát: tháng bảy trời 

không còn sấm chớp, tháng tám 

ong không biết đốt. 

Then2 Then (thể loại dân ca của 

người Tày). 

Then búa ong ống (ong làm tổ 

như cái ống). 

Then lương  ong vàng. 

Then rằm  ong cám. 

Thẻn   bát quái. tức ~ xa phi: 

đánh thẻn (gieo quẻ âm dương) 

tìm ma. 

T 
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Theng  x. pheng. 

Thẻng  1. hích.  ~ khảu lăng 

pây: hích vào lưng. 2. đánh.     

~ hẩư bảt nâng: đánh cho một 

phát. 

Theo  1. sợi.  ~ mây: sợi chỉ.  

Mây slam ~: chỉ ba sợi.           

2. đoàn. cần pây tàng pền ~: 

người đi đường thành đoàn dài. 

Thép  x. hép1. 

Thet  1. cái bàn chải. 2. chải.  ~ 

phải: chải vải sợi cho suôn đều. 

Thếng thếng thênh thang. 

Tàng quảng ~: đường đi rộng 

thêng thang. 

Thí  1. mau. Xâng ~: cái sàng 

mau. Khe ~ : cái chài mắt mau.  

2. dày. nà năm ~: ruộng cấy 

dày. 3. sít nhau. Chin ~: ăn 

nhiều bữa sít nhau. 

Thí nhích  dày sít.  Phjắc năm 

~: rau cấy dày sít sịt. 

Thí rựp  kín mít. Sluôn lọm ~: 

vườn rào kín mít. 

Thí tháy  1. tỉ mỉ.  ~ tắm thổ 

cẩm: tỉ mỉ dệt thổ cầm.      2. 

cầu kì. noọng slao chin nung ~ 

lai: con gái ăn mặc cầu kì lắm. 

Thích1  đá.  ~ bảt kha nâng: 

dùng chân đá một phát.  

Thích2  vẩu, khểnh. khẻo ~: 

răng vẩu. 

Thiên  biết. Mòn lăng tố ~: cái 

gì cũng biết. Chài mà pưa tầư 

noọng bấu ~: anh về bao giờ 

em không biết. 

Thiên ti  1. trời đất, thiên địa. 

pẻn ~: ván thiên địa.         2. 

lung tung. Phuối ~: nói lung 

tung. 

Thiêng  cái lều.  ~ chực rây: 

lều canh nương. 

Thiêng khỉ  nhà vệ sinh. 

Thiếp  thiếp mời. Oóc ~ xỉnh 

lẩu: gửi thiếp mời cưới. 

Thiêu  1. khều, khêu. ~ tin đén: 

khều bấc đèn. 2. nhể.        ~ 

nam chộc kha: nhể gai đâm vào 

chân. 
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Thiếu  1. nhảy. đếch ~ noọc 

coong: trẻ nhảy ngoài sân.  ~ 

khửn ~ lồng: nhảy lên, nhảy 

xuống. 2. lêu lổng.  ~ pây ti tốc 

ti: lêu lổng chỗ này chỗ nọ. 

Thin  1. tiện.  ~ lót: tiện ống 

suốt. 2. cắt cho bằng.  ~ khỏ 

mạy: cắt cho bằng khúc gỗ. 

Thìn  thìn. pi ~: năm thìn, tuổi 

thìn.  

Thinh thự  1. sinh sự.       2. 

giở chứng.  Tua ẩy ~ hết lại: 

con này giở chứng hờn dỗi. 

Thình  loại, thứ, hạng.  ~ mác 

nẩy slổm lai: loại quả này chua 

quá.  ~ phải nẩy mắn: thứ vải 

này bền. ~ cần chạn: hạng 

người lười. 

Thỉnh  thính. Nựa ngào ~: thịt 

ướp thính. 

Thít  lẹm. Lươi phjoóc ~: chẻ 

lạt bị lẹm. 

Thiu  1. mụn trứng cá. * khả ~ 

bót, khả thót què: nặn trứng cá 

thì bị mù, khêu mụn cơm thì 

què. 2. đinh râu. nả khửn ~: 

mặt mọc đinh râu. 

Thò  thồ. Mạ ~ cúa pây háng: 

ngựa thồ hàng đi chợ. 

Thỏ1  vốn, đã nói. Te ~ cần 

Tày: nó vốn là người Tày. ngo 

~ cạ: tôi đã nói rồi mà. 

Thỏ2   địa phương. da ~: thuốc 

địa phương. phải ~: vải địa 

phương tự dệt. 

Thó  đùm.  ~ mác cưởm: đùm 

trám. 2. túm. Thó pầu: túm vạt 

áo lại. 

Thóa gia đình, nhà cửa (dùng 

trong thơ ca). Pây hâng bấu mà 

~: đi lâu không về nhà. Lặc lùa 

mà ~: đón dâu về nhà. 

Thoóc1   x. phjoóc. 

Thoóc2  1. thay.  ~ slửa khóa: 

thay quần áo. 2. đổ. ~ bẳng 

nặm: đổ ống nước. 

Thoóc3 phá, nạo. thoóc đang: 

phá thai. 

Thoi1   bãi, soi.  ~ dài: bãi cát.  

~ bắp: bãi ngô. 

Thoi2   nôn, mửa. Chin kỉ lai ~ 

khửn lẹo: ăn bao nhiêu nôn ra 

hết.

T 

 



Thoi   

 339 

Thỏi 1. hàng.  ~ nà: hàng lúa.  

~ tẳng, ~ khoang: hàng dọc 

hàng ngang. * năm nà lèo ~ 

cáu: cấy lúa cứ nhìn theo hàng 

trước mà cấy. 2. dòng. ~ slư: 

dòng chữ.  

Thỏi đét  tia nắng. 

 Thói1  1. tháo.  ~ cái teng oóc: 

tháo cái đinh ra.  ~ pác bút oóc: 

tháo ngòi bút ra. 2. rút.      ~ 

chèn tiết kiệm: rút tiền tiết 

kiệm. 3. hoàn lại. ~ chèn lé: 

hoàn lại tiền lẻ. 

Thói cằm  từ chối, rút ý kiến. ~ 

phuối cón: rút lời nói trước. ừ  

dá tẻo ~: đồng ý rồi lại từ chối. 

Thói cốc  để lại, nhường lại giá 

cũ.  ~ ăn xe hẩư te: để lại giá 

gốc cho nó cái xe. 

Thom  1. dành.  ~ cúa sle: để 

dành của. 2. gom góp.  ~ chèn 

cúa lai cần chắng hết đảy tàng 

luông: gom góp tiền của nhiều 

người mới làm được con đường 

to. 3. tụ tập. đếch ~ căn dú tò 

xang,  bấu ngòi vài: trẻ tụ tập 

nhau chơi đùa không trông trâu. 

4. vun vào.  ~ te khảu dá sle 

slán slác: vun vào đừng để nó 

tản mát. 

Thón1  1. tỉa.  ~ bắp: tỉa ngô. 2. 

rút bớt. Te ~ au chèn cúa pi 

noọng: nó lấy bớt tiền của bà 

con. 

Thón2   vãi.  ~ neo: vãi đái.  

Thoong 1. vật tổ. Thư ~: thờ 

vật tổ. 2. may.  Pây thấu chập 

~: đi săn gặp may. Hảng cắp 

bấu chúng ~: đánh bẫy không 

gặp may. 

Thoỏng vỗ. Nặm ~: sóng vỗ.  

Thoóng  vang vọng. Tiểng 

moong ~ khửn nhọt phù: tiếng 

mõ vang vọng lên đỉnh núi. 

Thót  1. rút. ~ cái fừn oóc: rút 

thanh củi ra. ~ mừ oóc tây: rút 

tay ra khỏi túi. 2. nhổ.         ~ 

lắc: nhổ cọc.  3. bỏ, cởi, tháo.  

~ hài: bỏ giầy. 

Thốc1   cây luồng.  

Thốc2   1. rủ. Luồng khẩu ~ 

hang cáy: bông lúa rủ như đuôi 
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gà. 2. gục. hua ~ lồng: đầu gục 

xuống. 

Thôm ao. ~ pja: ao cá. kháng 

~: tháo ao. 

Thổm  1. úp. ~ pja: úp cá.    2. 

càn.  ~ pù tẹp quang: càn núi 

săn nai. 

Thông1   túi, túi lưới. ~ to mác: 

túi đựng quả.  ~ pán: túi lưới 

đan bằng sợi gai. Thắc ~: đeo 

túi. 

Thông2  thông, thông nhau. 

Buốc ~ oóc ta: đầm thông ra 

sông. * mốc tồng ~ mốc khỏi: 

lòng bạn thông với lòng tôi 

(lòng vả cũng như lòng sung). 

Thông rụ  hiểu biết.  ~ tàng hết 

chin: hiểu biết cách làm ăn. 

Thống thống thênh thênh. 

Tàng quảng ~: đường rộng 

thênh thênh. 

Thu1  cái dậu con. Nghé ~ to 

khẩu khun cáy: cái dậu con 

đựng thóc chăn gà. 

Thu2   mùa thu. Bươn pét lập ~: 

tháng tám lập thu. 

Thù thì thủ thỉ. ~ cảng tuyện: 

thủ thỉ nói chuyện. 

Thú  đũa. Chin khẩu thư ~: ăn 

cơm dùng đũa. 

Thụ  giập. Mác tốc men ~ lẹo: 

quả rơi xuống bị giập hết. 

Thụ thạc  giập nát.  

Thúa  đỗ, đậu. pẻng nhân ~: 

bánh nhân đỗ. Năm ~: trồng đỗ. 

Thúa đăm  đỗ đen. 

Thúa đin  lạc. 

Thúa khao  đỗ trắng.  

Thúa kheo  đỗ xanh. 

Thúa ngạt  giá đỗ. Hết ~: làm 

giá đỗ. 

Thúa nhò nhè đỗ hoa. 

Thúa pán  đỗ ván. 

Thúa slai slửa  đậu đũa. 

Thúa xẳng  đỗ tương. 

Thúc1   chín. Mỏ khẩu ~: nồi 

cơm chín. Mác ội ~: quả ổi 

chín. 

Thúc2   vừa.  ~ toọng: vừa ý. 

T 
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Thúc3   bị, phải.  ~ tội: bị tội.  ~ 

pây: phải đi. 

Thúc cò  vừa lòng, vừa ý.  Po 

ta hăn ~ khươi mấư: bố vợ thấy 

vừa lòng chàng rể. 

Thúc da  bị ngộ độc. 

Thúc tha  thích mắt, coi được. 

hết hẩư hâu ~ chắng đảy: làm 

cho người ta coi được mới 

được. 

Thủi  x. pát. 

Thúi  chửi. Dá đảy hẩư hâu ~: 

đừng để người ta chửi. 

Thum thọa dò dẫm.           || 

lụm lọa. 

Thum thoam  mò mẫm.  

Thúm ngập. Nặm noòng ~ tông 

nà: nước lũ ngập cánh đồng. 

Thung lang lương thực mang 

theo để ăn đường. 

Thúng  ngăn kéo. choòng 

sloong ~: bàn hai ngăn kéo. 

Thúng  lẽ. Bấu ~ te chẳn lò: 

chẳng lẽ nó  nhịn à. bấu ~ ngo 

phuối pjàng lò: chẳng lẽ tôi nói 

dối à.  

thủng  x. slủng. 

Thuổi thoang  thon thả. nịu mừ 

~: ngón tay thon thả. 

Thuổm  1. ngập. Nặm ~ nà: 

nước ngập ruộng. 2. đầy. Chin 

~ pác: ăn đầy miệng. 

Thuổn  1. hết. Cạ ~ cằm: nói 

hết lời. 2. tất cả.  ~ bản cầư tố 

chắc: tất cả bản ai cũng biết. 

Chin ~ dá: ăn hết rồi. 3. tốn.    

~ kỉ lai khỏi tó chịu: tốn bao 

nhiêu tôi cũng chịu. 

Thuổn thảy  tất cả, toàn bộ.  ~ 

pi noọng oóc tông: tất cả bà con 

ra đồng. || láo lúng. 

Thuông  1. gặp. Sloong cần tò 

~: hai người gặp nhau.        2. 

nhân dịp.  ~ pi mấư: nhân dịp 

năm mới. 

Thuống  1. trĩu xuống. Cáng 

mác ~ lồng: cành cây có quả 

trĩu xuống. 2. xệ xuống. Tua 

đếch tía tềng lăng ~ lồng: đứa 

trẻ địu trên lưng xệ xuống.
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Thuốp  1. đập. ~ hin: đập đá. 2. 

phang. ~ hẩư bặng vài: phang 

cho như đánh trâu.  

Thuốt  tuột ra, trồi ra. Teng ~ 

oóc: đinh tuột ra. || huốt. 

Thư1  1. mang. ~ khẩu lèng pây 

nèm: mang cơm nắm đi theo. ~ 

slửa phôn: mang áo mưa. 2. 

chống. ~ tậu: chống gậy. 3. 

đeo. ~ pjoóc mừ: đeo nhẫn. 4. 

cầm. ~ thú: cầm đũa. 5. bấu víu. 

bấu mì ti ~: không nơi bấu víu. 

6. cắn. pja ~  bết: cá cắn câu. 7. 

bắt. slưa ~ mu: hổ bắt lợn. 8. 

tới, kịp. tẹp đảy ~: đuổi kịp. 9. 

tận. pắt đảy ~ mừ: bắt tận tay. 

Thư2   1. ăn. chàm ~ mừ: chàm 

ăn tay. 2. dính.  Nem bâư chỉa 

bấu ~: dán tờ giấy không dính.  

3. đông. tẻng lượt tả ~ kheng: 

đánh tiết canh đông cứng.       4. 

say. Lẩu ~ tha: rượu 

say díu mắt. 

Thư3   1. khớp.  Phuối bấu ~ 

căn: nói  không khớp nhau.     

2. đều. Phjải ~ căn: đi đều nhau. 

Thư4   1. cày, bừa.  ~ thây: cày,  

~ phưa: bừa. 2. làm nghề. ~ nà: 

làm ruộng. 

Thư5 cháy, bén. Fầy ~ tổng 

nhù: lửa bén vào đống rơm. đén 

~: đèn cháy sáng. 

Thư cằm   chấp. Bấu ~ cần 

phuối nhạu: không chấp câu 

nói đùa. 

Thư co  bén rễ. Chả ~ co: mạ 

bén rễ. 

Thư hua 1. quện nhau. Nhọm 

phải ~: nhuộm vải các màu 

quyện nhau. 2. ý hợp tâm đồng.  

~ hết fiệc: ý hợp tâm đồng làm 

việc. 

Thư tậu  chống gậy (con trai 

đưa tang bố mẹ). 

Thướn rừng. cáy ~: gà rừng. 

Thương  đường, mật. Chắc ~: 

nấu mật. pẻng ~: bánh có nhân 

đường. * mèng fừn thai pát 

nặm ~: ruồi chết ở bát nước 

đường. 

Thương kép  đường phên.

T 
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Thương khao đường trắng. 

Thương nặm  mật. 

Thương sla  đường cát. 

Ti 1. đặc. mạy chang ~: cây đặc 

ruột. 2. tịt. đăng ~: mũi tịt. 

Tì từn  đì đùng.  Slủng phéc ~: 

súng nổ đì đùng. 

Tỉ1   tí. Pi ~: năm tí. 

Tỉ2   cái rế. ăn ~ mỏ: cái rế nồi. 

Ti1  nơi, chỗ, chốn. Dú ~ nẩy: ở 

chỗ này. ~ hâư tố mì cần đây, 

cần lóa: ở chỗ nào cũng có 

người tốt kẻ xấu. 

Ti2 sợi dọc. Phải ~ phải 

khoang: sợi dọc sợi ngang. 

Ti da thiên nhiên, môi trường.  

Ti fằn  nghĩa địa. 

Ti fuông  địa phương. ~ nẩy mì 

lai mạy cải: địa phương này có 

nhiều cây to. 

Ti hâư  đâu, chỗ nào. rườn 

noọng dú ~: nhà em ở chỗ nào. 

Ti năng 1. chỗ ngồi. Xằng ún 

~: chưa ấm chỗ ngồi. 2. địa vị. 

hí mất ~: sợ mất địa vị 

Ti rườn  1. nền nhà. 2.  thổ cư. 

* đảy chin nhoòng mô mả 

thong thả nhoòng ~ : có ăn nhờ 

mồ mả, nhàn nhã nhờ thổ cư. 

Tỉ  ấy, đó, kia. Noọc ~: ngoài 

kia. Cần ~: người đó. Dú ~: ở 

chỗ ấy. 

Tị1  tị. Pi ~: năm tị, tuổi tị.  

Tị 2   trị. Khỏi bấu ~ đảy te: tôi 

không trị nổi nó. 

Tía  địu, cõng.  ~ lục:  địu con.  

Tịa  x. tía. 

Tịch  nhét. ~ hẩư têm: nhét cho 

đầy. 

Tiêm la  bệnh giang mai. 

Tiểm1  đốm.  ~ đăm, ~ khao: 

đốm đen, đốm trắng. 

Tiểm2 xỉa, đâm. ~ mừ khảu ấc: 

xỉa tay vào ngực. 

Tiểm3   kiểm, đếm. ~ mò vài: 

đếm trâu bò. ~ cúa cái: kiểm 

của cải. 

Tiểm mẹc  điểm huyệt. 

tiên tiên. Mjạc bặng tiên: đẹp 

như tiên 
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Tiển  tiến, dâng.  ~ bôm khửn 

choòng: dâng mâm lên bàn thờ. 

Tiểng  1. tiếng.  ~ Tày: tiếng 

Tày.  ~ ma háu: tiếng chó sủa. 

Cần mì ~: người nổi tiếng.      

2. giọng. ~ lượn đây tinh: giọng 

hát hay. 

Tiểng tồn  tin đồn. 

Tiêu  tiêu. chin mốc bấu ~: ăn 

không tiêu. 

Tiếu treo.  ~ kha tò khửn: treo 

ngược chân lên. 

Tiếu xè cảm cấp tính.           || 

piếu xè. 

Tiệu triệu. Tua vài khai đảy 

slíp ~: con trâu bán được mười 

triệu. 

Tím  x. xa. 

Tin1  bấc.  ~ đén: bấc đèn. 

Tin2  1. chân.  ~ pù: chân núi.  ~ 

pha: chân vách.  ~ đuây: chân 

cầu thang. 2. gót. Khóa dà ~: 

quần trùm gót. 3. gấu. ~ slửa: 

gấu áo.  ~ khóa: gấu quần. 

Tin3 tin. Slắng ~: nhắn tin. đảy 

~ mà cạ: được tin cho biết. 

Tin fạ chân trời. Quây tẳm ~: 

xa tận chân trời. 

Tin fung  uốn ván. fát ~: bị uốn 

ván. 

Tin khôn  chân lông.  

Tin mừ  1. chân tay.  Cúa cái 

dú ~: của cải do bàn tay. 2. hoa 

tay. ~ mjạc: hoa tay khéo.       3. 

tay sai. quan sai ~ hết cướp: 

quan sai tay sai làm cướp. 

Tinh  thần. Tha mì ~: mắt có 

thần. 

Tình tẹ 1. đầu đuôi, tình tiết. 

Lân ~ cằm tuyện: kể lại đầu 

đuôi câu chuyện. 2. rành rẽ. 

Tinh 1. nghe. ~ hết then: nghe 

hát then. 2. làm theo.       ~ cằm 

Đảng: nghe theo lời Đảng. 

Tỉnh1  đỉnh. Dú ~ hua: ở trên 

đỉnh đầu. 

Tỉnh2   tính tình.  ~ tải lương: 

tính mát. 

Tỉnh3  tính toán.  ~ chèn: tính 

tiền.  ~ bấu oóc: tính không ra. 

Tỉnh4   đính.  ~ kết slửa: đính 

cúc áo. 

T 

 



tỉnh     

 345 

Tỉnh5    1. đố kị. Sloong cần tò 

~ căn: hai người đố kị nhau.    

2. đối chọi. ~ lầy khêm: hai mũi 

dùi chọi nhau. 

Tỉnh khêm  cái nhẫn khâu. 

Tỉnh sló  tính đến. lẹo kỉ lai tố 

bấu ~: hết bao nhiêu cũng 

không tính đến. 

Tỉnh tầu  đặt cọc. chèn ~: tiền 

đặt cọc. 

Tính  đàn. đàn tính. ~ slam 

slai: đàn tính ba dây. 

Tít  bệnh càng cua. 

Tiu  lẳng, quăng.  ~ lồng nặm: 

lẳng xuống nước.  

Tỉu  mắng, chửi. Tò ~ căn: chửi 

nhau.  Lạo ké ~ hẩư tón nâng: 

ông già chửi cho một trận. 

To1  gốc cây (đã chặt).  ~ mạy 

tứn lun: gốc cây mọc chồi. 

To2 đựng. Hòm ~ kim: hòm 

đựng vàng. Phưởng ~ nặm: vại 

đựng nước. Nghé dảo bấu đo ~ 

khẩu: cái vựa không đủ đựng 

thóc. 

To3   1. hứng.  ~ nặm lìn: hứng 

nước máng. 2. đơm. ~ dầy: 

đơm đó.  

To4 1. đo. ~ slửa khóa: đo quần 

áo. 2. so. ~ slung tắm: so cao thấp. 

To tẳn  đo đạc, tính toán.     ~ 

hết rườn: đo đạc làm nhà. 

Tò1  1. khuân. Nộc ~  nhác hết 

rằng: chim khuân rác làm tổ.    

~ fừn: khuân củi. 2. tha. Mật ~ 

xáy: kiến tha trứng. 3. vận 

chuyển.  ~ bắp mà: vận chuyển 

ngô về nhà. 

Tò2 làm ốm. Phi ~: ma làm ốm. 

Tò3   1. lượt.  ~  pây bấu hăn 

nả, ~ mà chắng chập căn: lượt 

đi không gặp mặt, lượt về mới 

gặp nhau. 2. trở.  ~ teo: trở lại. 

Tò4  nhau. ~ điếp: yêu nhau. 

Vài ~ tăm: trâu húc nhau. 

To cống thoát nước. ~ thôm: 

cống thoát nước ao. 

Tò cáp 1. gặp nhau. Sloong kha 

ta ~: hai dòng sông gặp nhau.  

2. chung nhau.  ~ cáp 

pổn pây puôn: chung vốn đi 

buôn. 3. góp. ~ phăn: góp phần.
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Tò chăng  quả cân. 

Tò khửn  trở lên. tủi khẩu mì 

hả nạo ~: túi gạo có năm yến 

trở lên. 

Tò lồng  trở xuống. Tua mu mì 

pét slíp cân ~: con lợn có tám 

mươi cân trở xuống.          

Tò pày  thuở  trước, đã từng.   

~ slấc Pháp chám đi lầu: thuở 

trước giặc Pháp chiếm đất ta. 

Tò tồng  cũng như, giống như. 

Mái cạ bấu chung họ tọ ngòi 

căn ~ pi noọng: dù không 

chung họ nhưng coi nhau giống 

như anh em. 

Tò xày  cùng nhau. ~ hết nà: 

cùng nhau làm ruộng.  

Tỏ1  bệnh đau mắt đỏ.  

Tỏ2  đánh bạc.  

Tỏ3  chọi gà. cáy tò ~: gà chọi 

nhau. 

Tó1  học trò. 

Tó2   ong bầu vẽ. 

Tó3 1. đóng. ~ choòng: đóng 

bàn. 2. tra. ~ đẳm pjạ: tra chuôi 

dao. 

Tó4   1. Với nhau. Phuối tuyện ~ 

căn: nói chuyện với nhau.    2. 

với. lân tuyện ~ pá: kể chuyện 

với bố. 3. cùng nhau, chung 

nhau. Chin ~ căn: ăn cùng 

nhau.  

Tó5  sánh với. khỏi bấu ~ te 

đảy: tôi không sánh nổi nó.  

Tó6   trước, trước mặt.  Pàn pù 

~ nả: sườn núi trước mặt. 

Phuối ~ nả : nói trước mặt. 

Tó bôn  ong mắt quỷ. 

Tó bỏi  đối chất. 

Tó chú  gí sát. bẳn ~: bắn gí 

sát. 

Tó đán  ong bầu đất. 

Tó lệt  ong bầu vẽ. 

Tó lóm  vừa đủ. 

Tó lú  ngang giá. Tối ~ căn: đổi 

ngang giá nhau. 

Tó nả  trước mặt. 

Tó pác  cãi lại. tua nẩy luôn ~ 

cần ké: con này thường cãi lại 

người già. 

T 
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Tó té  dính líu, quan hệ. Bấu ~ 

lục đếch: không dính líu với trẻ 

con. 

Tó xum  ong đất. 

Tọ  nhưng. *cần cải ~ slim bấu 

cải: người lớn nhưng chí không 

lớn. Tàng quẹng ~ te bấu lao: 

đường vắng nhưng nó không 

sợ. ái pây ~ lằm fiệc quả: muốn 

đi nhưng bận việc quá. 

Tọ cạ  1. miễn là, chỉ cần.     ~ 

mì slim táng xa thâng căn: 

miễn là có tình thì sẽ tìm đến 

nhau. 2. nhưng mà. tàng quây ~ 

vận mà dương căn: đường xa 

nhưng mà vẫn đến thăm nhau. 

Tòa1  quét.  ~ phon: quét vôi. 

Tòa2  phệ. Toọng ~: bụng phệ. 

Toa thồ. Mạ ~ khẩu: ngưạ thồ 

thóc. * mò thò mạ ~: bò kéo 

ngựa thồ (người ngựa nườm 

nượp). 

Tỏa  phủ, buông. Moóc ~: 

sương phủ, sương buông.  

ToáI  trễ. Pác ~ lồng: môi trễ 

xuống. 

Toan  x. tươn.  

Toáng  1. xâu.  ~ nựa quang: 

xâu thịt nai.  2. nhằng.  ~ quá 

tuyện đai: nhằng sang chuỵện 

khác. 

Toáng toáng  lủng lẳng. khoen 

~: treo lủng lẳng.     

Toóc1  1. đóng.  ~ teng: đóng 

đinh. ~ lắc : đóng cọc. 2. gõ.    

~ bấu oóc: gõ không ra. 3. đốp.  

~ hẩư kỉ cằm: đốp cho mấy câu. 

4. ép. ~ dầu: ép dầu.  

Toóc2  cục tác. cáy ~ xáy: gà 

cục tác đẻ trứng. 

Toóc khon  chim gõ kiến.  

Toọc1   một, độc. Cần ~: một 

mình, độc thân. ăn ~: một cái. * 

mạy co ~ lồm tăc: một cây gió 

thổi gẫy. 

Toọc2   đọc.  ~ sléc: đọc sách. 

Toọc3  1. vả.  ~ khảu pác: vả 

vào mồm. 2. thốc. Lồm ~ khảu 

tu: gió thốc vào cửa. 

Toi 1. đòi. Lục ~ me pây háng: 

con đòi mẹ đi chợ.  ~ nỉ: đòi nợ. 
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2. gọi, triệu tập. ủy ban xạ ~: ủy 

ban xã triệu tập.  

Tỏi  xà tích.  ~ hảng pjạ cắp: 

xà tích đeo dao nhíp. 

Tói1   1. gõ, đánh. ~ moong: gõ 

mõ. ~ tu: gõ cửa. 2. tháo.         

~ đẳm pjạ: tháo chuôi dao. 

Tói2   trọn.  ~ pi: trọn một năm. 

Tói phấn  nửa, gần nửa. Háp 

mà thâng rườn, cần xo ~: gánh 

về đến nhà mọi người xin gần 

nửa. 

Tọi 1. héo, ngót. đét mồm nhả 

~: nắng nóng cỏ héo. Phjắc 

hang ~: rau xào bị ngót. 2. lả. 

mốc dác ~ cần pây: đói lả 

người đi. 

Tom 1. bâu. mèng fừn ~ 

thương: ruồi bâu mật. 2. hút 

nhụy. bỉ ~ bjoóc: bướm hút 

nhụy. 3. xúm  lại. đếch ~ căn 

dú: trẻ xúm lại với nhau.         

4. chụm. Xâng khẩu ~ coóc: 

sàng gạo thóc chụm lại. 

Ton  1. thiến, hoạn. cáy ~: gà 

thiến:  ~ vài: hoạn trâu. 2. ngắt.  

~ nhọt: ngắt ngọn. 

Ton 1. đoạn. ~ mạy: một đoạn 

gỗ. 2. nửa. ~ tàng: nửa đường. 

Păn cần ~: chia mỗi người một 

nửa. 

Ton dàu đoạn thẳng. 

Tòn rung, rung động. đin ~: đất 

rung. ~ slim slẩy: rung động 

tâm hồn, động lòng. 

Tỏn  đón.  ~ tàng: đón đường.  

~ lục mà: đón con về. 

Tón  1. bữa.  ~ ngài: bữa trưa.  

2. trận, mẻ. Cọn hẩư ~ nâng: 

đánh cho một trận.  

Tọn dọn.  ~ bôm: dọn mâm.  ~ 

rườn pây ti đai: dọn nhà đi chỗ 

khác. 

toóc khon chim gõ kiến. 

Toong  lá (to bản, hoặc dùng để 

gói). ~ cọ: lá cọ. ~ mu: lá chít. 

Toong chinh  lá dong. 

Toong cuổi  lá chuối.  

Toong van  lá dong dại. 

Toòng1  1. đồng. mỏ ~: nồi 

đồng. Sliến ~: dây đồng.          

2. thau. Pừn ~: chậu thau. 

T 
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Toòng2 bóng. Cái tậu ~: cây 

gậy nhẵn bóng. 2. sáng. tha ~ : 

mắt sáng.   

Toòng cháo thao láo.       * 

chin nựa chin pja tha ~: ăn cá 

ăn thịt mắt thao láo. 

Toòng cuổi  đồng thau.  

Toòng fầy  đồng đỏ. 

Toòng tích  bóng lộn. Hài 

năng ~ : giầy da bóng lộn.  

Toòng tỉu 1. bóng loáng.  nả 

choòng ~: mặt bàn bóng loáng. 

2. sáng vằng vặc. Hai ~: trăng 

sáng vằng vặc. 

Toòng tưn  sáng bóng. Mỏ 

toòng ~ : nồi đồng sáng bóng. 

Toòng tứng bóng nhoáng. slâu 

rườn ~: cột nhà bóng nhoáng. 

Toỏng1  1. đụng, vấp.  kha ~ 

khảu hin: chân vấp vào đá. 

Năng xẩư ~ căn: ngồi gần đụng 

nhau. 2. đâm. xe ~ khảu đán: xe 

đâm vào vách núi. 3. chọi. cáy 

tò ~: gà chọi nhau. 4. ép.  ~ 

dầu: ép dầu. 5. vỗ. Nặm ~ cằn: 

nước vỗ bờ. 

Toỏng2   đóng.  ~ sléc: đóng 

sách. ~ hài: đóng giày. 

Toỏng3   đông kết.  Thương ~ 

sla: mật đông thành đường cát. 

Toỏng4   gặm, nhấm. Mừn ~ 

phải: con nhậy gặm vải.  

Toỏng cưởm đối đầu. Sloong 

tua vài ~: hai con trâu đối đầu 

húc nhau. 

Toỏng đút  1. vấp. Kha ~: chân 

vấp. 2. ngắc ngứ. Phuối ~: nói 

ngắc ngứ.  

Toỏng nả   đóng váng. nặm ~: 

nước đóng váng. 

Toóng  quai.  ~ cuôi: quai sọt.  

~ chẻn : quai chén. 

Toóng téng  1. lặt vặt. Hết ~ 

fiệc rườn: làm lặt vặt việc nhà. 

2. lắt nhắt. ~ mọi mòn ỷ: lắt 

nhắt mỗi thứ một tí. 

Toóng xọt thì thôi. thai ~: chết 

thì thôi. 

Toọng bụng. ~ pè: đầy bụng. ~ 

chếp: đau bụng. Nẳm chang ~: 

nghĩ trong bụng. 

Toọng luông  dạ dày.  
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Toọng nọi  bụng dưới.  

Toọng slứt  đỉnh màn. 

Tóp1 1. hóp. Nả ~ phjác nháu: 

má hóp trán nhăn. 2. chụm lại. 

sloong kha ~ khảu: hai chân 

chụm lại. 

Tót1 rức, nhức, buốt. Hua ~: 

nhức đầu. khẻo ~: buốt răng.  

đảng ~: rét buốt. 

Tót2  mổ. Cáy ~: gà mổ. Cáy tò 

~: gà mổ nhau. 

Tót khon  x. toóc khon. 

Tọt  1. tung. ~ còn: tung còn. ~ 

khảm nẩy mà: tung sang bên 

này. 2. quăng. ~ khe: quăng 

chài. 3. ném.  ~ hin lồng nặm: 

ném đá xuống nước. 

Tô rao, quảng cáo. ~ khai rườn: 

rao bán nhà.    

Tô 1. trọ. ~ rườn pằng dạu: trọ 

ở nhà bạn.  rườn ~: nhà trọ.     

2. đỗ. Nộc ~ cáng mạy: chim đỗ 

cành cây. 

Tổ  đố. Tò ~: đố nhau. Cằm ~: 

câu đố. Kẻ ~: giải đố.  

Tổ tạ  đánh đố, thách thức. 

Tố cũng. Cần hâư ~ híu: ai 

cũng giỏi.  

Tốc1   1. rơi.  mác ~ lồng đin: 

quả rơi xuống đất.  đảy ~: nhặt 

được của rơi. hết ~: đánh rơi. 2. 

lặn. Tha văn ~ nhọt khau: mặt 

trời lặn xuống đỉnh núi.     3. 

kém. Khai bấu ~ slíp xiên: bán 

không dưới mười ngàn. 

Tốc2 1. tới.  ~ bản mấư: tới bản 

mới. Quan ~ thâng hua cấu dền 

đăm: chàng đi tới đầu cầu thì 

tối. 2. lệch về.  ~ tẩư: lệch về 

phía dưới.  ~ nưa: lệch về phía 

trên. Bản khỏi dú ~ nưa bản 

chài: làng tôi ở phía trên làng 

anh. 3. sớm, muộn hơn. khỏi 

mà ~ lăng pí: tôi đến sau chị. 

Pả pây ~ cón khỏi: bác đi sớm 

hơn tôi. ~ đú: ban đầu, trước 

hết. 

Tốc3   lại. vằn ~ mự: ngày này 

lại ngày khác. cần ~ cần: người 

này lại người khác. 

Tốc4 quen, thành quán tính. 

Hảy ~ pác: khóc quen mồm.  

T 
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Phuối bử ~ pác: nói lắp quen 

mồm. 

Tốc bả  mắc lừa.  Ngo bấu ~ 

mầư: tôi không mắc lừa anh.  

Tốc châư  bàng hoàng, chột dạ. 

Hanh cần hâư hết hẩư pi ~ : 

tiếng ai làm cho anh bàng hoàng. 

Tốc cón sớm hơn, nhanh hơn. 

po ~ cón po hình: ai sớm hơn 

người đó thắng. 

Tốc doan  giật mình. 

Tốc đăm chập tối, về tối. Khỏi 

mà ~: tôi về nhà lúc trời tối. 

Tốc fạc  ra đời, chào đời. Tua 

đếch ~ lúc chết giờ: đứa bé 

chào đời lúc bảy giờ. 

Tốc hang  sau cùng.  

Tốc khuây say mê. Tinh then 

hăn ~ bấu chắc mưa: nghe hát 

then bị say mê lúc nào không 

biết. 

Tốc lăng  về sau, sau đó. Te mà 

~: nó đến sau.  ~ bại cần chắc 

leo: về sau mọi người 

biết hết. 

Tốc mạ  phạm phòng. 

Tốc mèng mặt tàn nhang. Nả 

~: mặt tàn nhang. 

Tốc nắc  trở nên trầm trọng, 

quá mức.  Pền khẩy ~: bị ốm 

quá nặng. Điếp căn ~: yêu nhau 

quá mức. 

Tốc nưa  lệch về phía trên. 

rườn chài dú ~ rườn noọng: 

nhà anh ở phía trên nhà em. 

Tốc phả  sạm đen, rám.  nả ~: 

mặt sạm đen.  

Tốc pjoong  nửa chừng, dở 

dang. Chin ~ le pây: ăn nửa 

chừng thì đi. hết ~ tả sle: làm 

nửa chừng rồi bỏ lại. 

Tốc sloé  hoảng hốt, hãi hùng. 

Te lao ~: nó sợ hãi hùng. 

Tốc tắm  phía dưới, hơi thấp.  

Rườn dú ~: nhà ở chỗ hơi thấp. 

Nhăn ~ pậu: chịu thấp kém hơn 

người ta. 

Tốc tẩư  ở dưới, lệch dưới. Dú  

~: ở chỗ thấp hơn.  ~ cần: chịu 

kém người ta, nhường nhịn.
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Tốc thắn  thành bậc. Tông nà 

~: cánh đồng bậc thang.  

Tộc1   tặc.  ~ lịn: tặc lưỡi. 

Tộc2   1. giật.  ~ cái thau: giật 

sợi dây.  ~ phjôm: giật tóc.      

2. xòe.  ~ quạt: xòe quạt. 

Tộc éc  1. thái quá, thô bạo. 

hang phjắc au cưa lồng ~: rau 

xào cho muối nhiều thái quá.  

Hết ~: làm thô bạo. 2. dỗi.  

Phuối ~: nói dỗi. 

Tộc rèng công sức, sức khỏe. 

Bấu sliết ~: không tiếc công 

sức.  chứ ~ po me: nhớ công 

sức bố mẹ. 

Tôi1   x. pja tôi. 

Tôi2 đôi.  ~ thú: đôi đũa.         ~ 

cáy: đôi gà. 

Tối  1. đổi.  ~ mấư: đổi mới.  ~ 

chèn lé: đổi tiền lẻ.  2. thay.  ~ 

slửa: thay áo. 

Tối táp  1. truyền. tơi po ~ 

thâng tơi lục: đời cha truyền 

đến đời con. 2. thay đổi. nghé 

rườn nẩy ~ quá kỉ tơi chủa: 

ngôi nhà này thay đổi mấy đời 

chủ. 

Tội1 1. đội. ~ tềng hua: đội trên 

đầu. 2. trồi. Mảy ~ đin khửn: 

măng trồi đất lên. 

Tội2   tội. Pền ~: nên tội, bị tội. 

Hết ~ hẩư lục lan: làm tội cho 

con cháu. || Tuội.  

Tôm  đất. ~ đeng: đất đỏ. ~ nà 

tòa cằn: đất ruộng be bờ ruộng. 

Tôm ấc ma đất sét trắng, đất 

cao lanh. 

Tôm bông  đất xốp. 

Tôm đăm  đất đen. 

Tôm đeng  đất đỏ, đất sét. 

Tôm mục  đất bụi. 

Tôm ra  đất bùn. 

Tổm  1. nấu.  ~ mu: nấu cám 

lợn.  ~ nặm: nấu nước. 2. luộc.  

~ pẻng hó: luộc bánh  chưng.   

3. sắc.  ~ da: sắc thuốc. 

Tổm pú  luộc. Phjắc ~: rau 

luộc. ~ nựa mu: luộc thịt lợn. 

Tốm  1. đổ. Rườn ~ : nhà đổ.  lị 

sluôn ~: bờ rào vườn đổ. 2. 

T 
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phá. đếch ~ thiêng hen vài: trẻ 

con phá lều chăn trâu. slấc ~ 

bản: giặc phá làng bản. 

Tốm đang  sẩy thai. 

Tốm tác  đổ nát, tan tành. Bản 

con ~ : làng bản đổ nát. 

Tồn  đồn. Hăn cần ~: nghe 

người ta đồn. Cần ~ pi nẩy 

bjoóc tào khai bắt: nghe người 

ta đồn rằng năm nay hoa đào 

đắt giá. 

Tổn Tốn.  ~ kỉ lai tố đảy: tốn 

bao nhiêu cũng được. 

Tổn minh  đoản mệnh. 

Tông  rầm.  ~ rườn: rầm nhà 

sàn. 

Tông bá  x. chông bá. 

Tông can mùa đông khô ráo. 

Tông cạy trông cậy. ~ khảu lục 

lan: trông cậy vào con cháu. 

Tông chí  đông chí. 

Tồng  bạn (thân thiết). po ~: 

người bạn thân thiết. Hết ~: 

làm bạn thân. 

Tồng  1. giống. Nả lục ~ nả 

me: mặt con giống mặt mẹ.      

* slíp cần ~ nả, hả cần ~ ten: 

mười người giống mặt, năm 

người trùng tên. 2. như. Noọng 

nung slửa ~ pí: em mặc áo như 

chị. 

Tồng cạ  ví như.  Slao báo rập 

riều ~ bỉ tom bjoóc bươn xuân: 

gái trai dập dìu như là bướm 

vờn hoa mùa xuân. 

Tông  đồng. Pây ~: đi làm 

đồng.  ~ nà: đồng ruộng. 

Tổng1 trống. Cọn ~: đánh 

trống.  

Tổng2 đống. ~ khẩu: đống lúa. 

~ slứt phà: đống chăn màn. 

Tổng3  x. tẹp phai. 

Tộng đũng. ~ khóa: đũng quần. 

Tộng1  chọc thủng.  ~ cái mạy 

peo: chọc thông cây nứa.         ~ 

piếng pha: đục thủng bức liếp. 

Tộng2 sắp, giở chứng. ~ phôn: 

sắp mưa. ~ thai: giở chứng 

muốn chết. 
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Tốp 1. vỗ. ~ mừ: vỗ tay. * cáy 

slam pày ~ píc chắng khăn, tua 

cần slam pày dằng chắng 

phuối: con gà ba lần vỗ cánh 

mới gáy, con người ba lần cân 

nhắc mới nói (nói năng phải 

suy nghĩ thận trọng). 2. gõ.      

~ tu: gõ cửa. 3. chép. ~ pác: 

chép miệng. 

Tơ tơ. nhắng hơn ~: rối như tơ. 

Tợ tàng  dở dang. điếp căn ~: 

tình  yêu  dở dang. 

TơI đời. ~ cần: đời người. 

Puộn ~: suốt đời. 

Tơi ké đời xưa. tuyện ~: truyện 

đời xưa, truyện cổ tích. 

Tơn mjúp mịn màng. bưa pẻng 

tải ~: bột bánh dợm mịn màng. 

Tu 1. cửa. Khay ~: mở cửa.      

~ sluổm: cửa buồng. 2. kẽ hở. 

khẻo khay ~: răng thưa. 

Tu ảng  cổng.   

Tu rườn  1. nhà cửa. 2. gia 

đình. Chướng chắp ~: chăm lo 

gia đình. 

Tù  mũ. Hổm ~: đội mũ. 

Tú  1. cùn, mòn. Mạc xiêm ~: 

cái thuổng mòn. 2. kém thông 

minh. Slon ~ lai: học kém 

thông minh lắm.  

Tua  1. con. ~ cần: con người.   

~ ma: con chó. 2. đứa.  ~ đếch: 

đứa trẻ.  3. gái. mì slam cần 

lục: sloong ~, hò nâng: có ba 

đứa con: hai con (gái) một 

thằng (trai). 

Tua cúa  con vật. sluổn mọi ~ 

fạ slinh mà tua hâư tố mì ích 

hẩư lầu: mọi con vật trời sinh 

ra, con nào cũng có ích cho ta. 

Tuẩy  1. đuốc. tẻm ~: thắp 

đuốc. 2. soi. ~ pja: soi cá.        ~ 

đén: đi săn dùng đèn soi. 

Tui  1. cái dùi đục. 2. cái búa 

đinh. ~ toóc teng: búa đóng 

đinh. 3. phang, đánh. ~ mèo 

chin lặc: đánh mèo ăn vụng. 

Tui toóc  cái búa đập.  

Tủi  túi. ~ nả ấc: túi ngực. Slửa 

slí ~: áo bốn túi. 

T 
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Tùm  chạm, vướng. Cáng mạy 

~ hua: cành cây vướng đầu. Pài 

rườn ~ căn: mái nhà chạm 

nhau. 

Tủm  1. cái bu.  ~ cáy: bu gà. 

2. lồng.  ~ nộc ho: lồng chim 

khướu. * cáy chang ~ tò tót: gà 

trong lồng mổ nhau. 

Tum1  1. nhú. Coóc ~: sừng 

mới nhú. 2. lộc nhung. Quang 

coóc ~: nai có lộc nhung. 

Tum2  1. ỉa đùn. khỉ ~ khóa: ỉa 

đùn ra quần. 2. đái dầm.  Chang 

cừn ~ neo: nửa đêm đái dầm. 

Túm  quả xổ. Mác ~ slổm: quả 

xổ chua. * tơi cần bặng mác ~ 

luây noòng: đời người như quả 

xổ trôi theo dòng nước lũ. 

Tung  trong (thơ cổ).  ~ gia: 

trong nhà. Tạng nguyên chắng 

tọn tặp ~ gia: trạng nguyên mới 

dọn dẹp trong nhà. 

Tủng  1. vướng, vấp. Pây ~ 

tàng: đi cùng đường bị vấp. 

Tào bó ~ hin: đào giếng vấp 

phải đá. 2. bí. Phuối ~: nói vấp, 

bí không nói được. 3. đụng. 

Hua ~ căn: đụng đầu nhau. 

Tủng2 túng. ~ chèn: túng tiền.  

xẳn nèn chèn pền ~: gần tết nên 

túng tiền.  

Tủng thiểu  túng thiếu. 

Túng lựt  đặc sệt. Mỏ chảo ~: 

nồi cháo đặc sệt. 

Túng toáng  1. lủng lẳng.  

khoen ~ pjai mạy: treo lủng 

lẳng trên ngọn cây. 2. lang 

thang. Pây ~: đi lang thang.     

3. bừa bãi. hết ~: làm bừa bãi. 

phuối ~: nói bừa bãi. 

Tuối  đuổi. ~ vài mà lang: đuổi 

trâu về chuồng. ~ oóc noọc hội: 

đuổi ra ngoài hội. 

Tuôn  cái cưa (để cắt ngang 

thân cây). au mạc ~ mà cắt 

cuôn mạy: lấy cái cưa về cắt 

khúc gỗ. 

Tuống1   vũng.  ~ nặm: vũng 

nước.  

Tuống2  1. quai.  ~ xoỏng: quai 

thạ. 2. xâu.  ~ nựa vài: xâu (to) 

thịt trâu. 
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Tuộng 1. chào. ~ cần lạ: chào 

khách. 2. hỏi đến.            ~ 

thâng: hỏi tới. 3. ma quấy rối. 

phi ~: ma làm. 

Tuột  bán buôn. khai ~: bán 

buôn, bán đổ đồng.   

Túp  cụp. Xu ~: tai cụp. 

Tụp  1. đánh. Bấu đảy ~ đêch: 

không được đánh trẻ con. * ~ 

nặm chếp thâng pja, ~ ma chếp 

thâng chủa: đánh nước đau đến 

cá, đánh chó đau đến chủ.       

2. đấm.  ~ lăng: đấm lưng. 

Tụp con  đánh đập. 

Tuyện  chuyện, truyện.  ~ tơi 

ké: truyện cổ tích.  Phuối ~: nói 

chuyện.  

Tuyện nả rây nả nà  bàn luận 

thường ngày. ná đảy hẩư hâu 

hết ~: đừng để người ta dùng 

làm chuyện bàn luận thường 

ngày. 

Tư  nhừ. Nựa ~ : thịt  nhừ. Cọn 

hẩư đúc ~: đánh cho nhừ 

xương. 

Từ  1. im.  pja chẳng ~: cá 

đứng im.  2. ngẩn. Te dặng ~ 

lúc nâng: nó đứng ngẩn người 

một lúc. 

Tứ  từ.  ~ rườn thâng trường: 

từ nhà đến trường.  ~ bươn 

chiêng thâng bươn lạp: từ 

tháng giêng đến tháng chạp.  ~ 

chài thâng nhình: từ trai đến 

gái. 

Tức 1. đánh. ~ slấc: đánh giặc.  

~ pja: đánh cá. ~ tỏ: đánh bạc. 

2. làm.  ~ tàng: làm đường. 3. 

đẽo.  ~ mạy: đẽo gỗ. 4. câu.  ~ 

bết: câu cá. 5. bả.  ~ da: đánh 

bả. 6. bón. ~ khún: bón phân.  

7. bỏ.  ~ bùa: bỏ bùa. 8. bật.     

~ lền: bật dây mực. 9. tra.          

~ dầu: tra dầu. 10. chơi. ~ còn: 

chơi còn.  

Tức tẻng  đấu đá, vòi vĩnh.  ~ 

au slửa mấư: vòi vĩnh mua áo 

mới. Pi noọng ~ căn: anh em 

đấu đá nhau. 

Tức thấu  săn bắn.  

Tức tỏ  đánh bạc. 

T 
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Từn từn  ầm ầm. Fạ roọng ~: 

sấm nổ ầm ầm. 
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Tứn1   1. dậy. Nòn ~: ngủ dậy. ~ 

dặng: đứng dậy. 2. mọc. Bắp ~: 

ngô mọc. Mạy tắc mạy ~ lun: 

cây gẫy cây mọc chồi. Mừ ~ 

tâư : tay mọc chai. 3. phồng rộp  

Mừ ~ póp:  tay phồng rộp. 

Tứn2   nổi. Háp ~: gánh nổi. 

Tứn dặng đứng dậy, nổi dậy. 

Tứn đang 1. khởi hành. Xoác 

rung dền ~ pây: vừa sáng liền 

khởi hành đi. 2. ra đi.        ~ pây 

xa chin: ra đi kiếm ăn. 

Tứn hua  dẫn đầu, khởi đầu. * 

~ hua chùa cón: đầu tầu gương 

mẫu. 

Tứn kha  khởi hành. 

Tứn mà  thức dậy. Me lùa ~ 

hung hang: nàng dâu thức dậy 

nấu nướng. 

Tứn to  nổi gai ốc. Tinh cần 

phuối tuyện slưa, lục đếch nựa 

~: nghe người ta nói chuyện hổ, 

trẻ con nổi gai ốc. 

Tứng từng. án ~ cần: đếm từng 

người. 

Tưởi  tưới.  ~ phjắc: tưới rau. 

Tươn 1. màng. bấu ~ hết lăng: 

không màng làm gì.       2. 

hòng. Fiệc nẩy dá đảy ~: việc 

này đừng có hòng làm. 

Tượn   ngọt lợ. Nặm van ~: 

nước ngọt lợ. 

Tường  trường. Rườn ~: nhà 

trường. 

Tưởng  tướng. Chin tua ~: ăn 

con tướng. Cần tỉ hết ~: người 

ấy làm tướng. 

Tựt  phựt . lền ~ khát: sợi dây 

phựt đứt. 

Tựt tựt  giần giật. Tòn ~: rung 

giần giật. 
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U 

ù nì  nuông chiều. Bấu pền ~ 

lục lai: không nên nuông chiều 

con cái quá mức. 

ủ ê ẩm. đúc ~: xương đau ê ẩm. 

ú tẩu  củ ấu tàu. 

ủ tụ  thối nát, dốt nát.  hò nẩy 

chin phuối ~ lai a: thằng này 

nói năng dốt nát quá. 

ủ  tụ  nồng nặc. Coọc mu mên 

~: chuồng lợn thối nồng nặc. 

ú ú hu hu. Hảy ~: khóc hu hu. 

ủm1 1. ôm. ~ nhù khun vài: ôm 

rơm cho trâu ăn. 2. bế. ~ lục: 

bế con. 

ủm2   nội.  pú ~: ông nội. mé ~: 

bà nội. 

ủn  bát to. 

ún  1. ấm. Fạ đét ~: trời nắng 

ấm.  Nung slửa ~: mặc áo ấm.  

2. nóng. Phjác ~: trán nóng.    

3. hâm. ~ phjắc: hâm thức ăn. 

ún on  ấm áp. vằn xuân ~: 

ngày xuân ấm áp. 

ún rạt  nóng ran. 

úm rum  1. ấm nóng. hốm fà 

~: đắp chăn ấm nóng. 2. âm 

ấm. Pừn nặm ~: chậu nước âm 

ấm. 

úng  thiu, thối.  Mạy phấy che 

nặm mên ~: tre ngâm nước mùi 

thối. 

Uối  bẩn.  Mừ ~: tay bẩn. 

U 
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Uổn1   1. uốn, nắn.  ~ cái thiến 

hẩư năn: uốn dây thép cho 

thẳng. 2. dạy, rèn. ~ lục pưa 

nhằng eng: dạy con khi còn 

nhỏ. 

Uổn2   mập. Ma eng ~: chó con 

mập. 

Uổn ẻo  1. uốn éo. 2. vặn.   ~ 

đang: vặn mình. 3. ngoằn 

ngoèo. Tàng lính ~ : đường dốc 

ngoằn ngoèo. || côt keo. 

Uổn múp mập mạp, phốp 

pháp. 

Uốn  1. bệnh gan bàn chân bị 

nhiễm trùng. 2. nước ăn chân. 

Kha pền ~: nước ăn chân. 

út chùi  đứng lên nào. ~ nè: 

hãy đứng lên nào. 
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ư 

ừ  1. vâng, phải. ~ chài chứ dá: 

vâng anh nhớ rồi. Chài dú nớ! - 

ừ: anh ở lại nhé! - vâng. 2. 

đồng ý.  ~, pây đuổi te: đồng ý 

đi với nó. 

ử  1. ứ.  Nặm ~ khửn nà: nước 

ứ lên ruộng. 2. ế. Cúa khai ~: 

hàng bán ế. 

ứ  1. cái nôi. vây ~: đưa nôi. 

đếch nòn chang ~: bé nằm 

trong nôi. 2. ru. ~ noọng nòn: 

ru em ngủ. 

ưa ước  dở hơi. cần ~: người 

dở hơi.  phuối ~: nói dở hơi. 

ứn  khác. bản ~: bản khác.  pây 

ti ~: đi chỗ khác. 

ửng  dâng.  hắp phai nặm ~ 

khửn: đắp đập nước dâng lên.    

|| ắng. 

ước  ước, mong.  ~ đảy pây 

slon đại học: mong được đi học 

đại học.   

ược  ợ chua. 

ưởm  1. ướm. ~ bâư slửa: ướm 

thử cái áo. 2. ước chừng. ~ ngòi 

lẹo kỉ lai: ước chừng xem hết 

bao nhiêu. 

ươn châư ngạo mạn. hết ~: 

làm ra vẻ ngạo mạn.  phuối ~: 

nói ngạo mạn. 

ươn ứa  ngây ngấy. Hăn cần ~: 

cảm thấy trong người ngây 

ngấy.

Ư 
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ưởn1  ưỡn.  ~ ấc: ưỡn ngực.  

ưởn2   ngớt. Phôn ~: mưa ngớt. 

Fạ phôn thâng chang nâư 

chắng ~: mưa tới gần trưa mới 

ngớt. 

ương  ươm. ~ fe phjắc: ươm 

hạt giống rau. 

ướp  ướp.  ~ nựa: ướp thịt. Pja 

~: cá ướp.  

ứt ứt  mườn mượt. Nà kheo ~: 

lúa xanh mườn mượt. 

ựt ạt 1. ấm ứ.  ~ phuối bấu oóc 

cằm: ấm ứ nói không ra lời. 2. 

lặc lè. Pú ké bẻo pây ~: ông già 

béo đi lặc lè. 
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v 

Va1  x. bjoóc. 

Va2  bó.  ~ khẩu: bó lúa. 

Va neo  cây nêu. tẳng ~ chin 

nèn: dựng cây nêu ăn tết. 

Và  sải. nà rôộng pác ~ tẳng 

khoang:  ruộng rộng trăm sải 

vuông. * hết ~ chin chap: làm 

sải ăn gang (làm ăn có dư dật). 

Và vang  quơ, vơ quàng.     ~ 

mòn tốc mòn: vơ quàng thứ này 

thứ khác. 

Va  x. di. || Fa. 

Vả1   cây, quả đu đủ. 

Vả2   hoá, biến hóa.  đuc ~ pền 

phon: xương biến hóa thành 

vôi. bâư mạy ~ pền đin: lá cây 

hóa thành đất. 

Vả  nhân tiện. xa mảy ~ dương 

rây: đi kiếm măng nhân tiện 

thăm rẫy. 

Vạ  1. với. chài chin ngài ~ 

khỏi: anh ăn cơm với tôi. slon 

quyền ~ slấy: học võ với thầy. 

2. cùng. Hết ~ căn: làm cùng 

nhau. 3. và. thư thây ~ thư 

phưa: mang cày và mang bừa.  

Vai1   mây, song.  ~ kiền khóp 

đổng: mây buộc cạp nong. Tậu 

~: gậy song. 

Vai2 chia sẻ. ~ pát khẩu: sẻ bát 

cơm. ~ hẩư  pạng nâng: sẻ cho 

một nửa. 

vai cay mây. 

vai vài song. 

V 
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Vài  trâu. ~ tại xe: trâu kéo xe.  

~ thư nà: trâu cày. pủn nựa ~: 

bún thịt trâu 

Vài eng  nghé. 

Vài me  trâu cái. 

Vài pa  bệnh quai bị. 

Vài pu  trâu chọi. 

Vài slảu  trâu cái nhỡ. 

Vài sleng  trâu đực. 

Vài tậc  trâu đực nhỡ. 

Vai  1. hỏng. Hết ~: làm hỏng. 

Xe ~: xe hỏng. 2. phí. Dự ăn 

nẩy ~ chèn: mua cái này phí 

tiền. 3. mất.  ~ tha nả: mất mặt. 

4. chết.  ~ tua lục nâng: chết 

mất một đứa con. 5. hư. ~ cần: 

hư người. 

Vai đang  sẩy thai. 

Vải1  than vãn, kêu ca. ~ lăng 

chếp: kêu đau lưng. ~ hêt khỏ: 

kêu ca làm khổ. 

Vải2   bơi sải. || lòi.  

VáI 1.vãi. ~ khẩu cáy: vãi thóc 

cho gà ăn. 2. vung vãi. phấn 

chin phấn ~: phần ăn phần 

vung vãi.  

Vái vác 1. vung vãi.             2. 

hoang phí. 3. bừa bãi. pát chan 

~ mọi ti: bát đĩa vung vãi khắp 

nơi. 

Vam  lõm.  Thây nà ~ khẩu 

cằn: cày khoét lõm vào bờ. 

Vàm  x. cằm. 

van  1. ngọt. ~ pện thương: 

ngọt như đường.  Phuối ~: nói 

ngọt. 2. ngon. chin ~ pác: ăn 

ngon miệng. 3. vừa. Phjắc ~ 

cưa: rau vừa muối. 4. hòa 

thuận. Phua mjề chin dú bấu ~ 

căn: vợ chồng ăn ở không hòa 

thuận nhau. 5. khéo. Pác ~: 

khéo mồm, nói khéo. * pác ~ 

slẩy slổm: miệng ngọt bụng 

chua (vẻ ngoài tốt với nhau 

trong lòng bất bình). 6. tốt. 

Heng ~: giọng tốt. 

Van dít  ngọt lịm. 

Van dỏi  1. ngọt dịu. ỏi ~: mía 

ngọt dịu. 2. ngọt xớt. Tua tỉ pác 

phuối ~: con ấy miệng nói ngọt 

xớt. 
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Van ón  1. ngòn ngọt. Mác vả 

~: đu đủ ngòn ngọt. 2. du 

dương. tiểng then ~: tiếng then 

du dương. 

Van pác  ngon miệng. Chin 

bấu ~: ăn không ngon miệng. 

Vàn1  1. nhờ.  ~ cần tẳng rườn: 

nhờ người ta dựng nhà. ~ pi 

noọng hung hang đảm lẩu: nhở 

bà con nấu nướng đám cưới.   

2. cầu khiến. Bấu ~ mầư: 

không khiến mày. 

Vàn2   từ chối. Khỏi xo ~ cằm 

tạy cúa cần: tôi xin từ chối lời 

dạy của ngài. 

Vàn lạy  van xin.  

Van  xói. Nặm ta ~ khảu cằn 

mà: nước sông xói vào bờ. 

vản: ván. Sloong kíp ~: hai tấm 

ván. 

Ván  1. gieo.  ~ chả: gieo mạ. 

2. vãi.  ~ khẩu hẩư cáy: vãi 

thóc cho gà.   

Vang màng  mê sảng.  nòn đắc 

~ : ngủ say mê sảng. 

Vang mạng 1. bừa bãi. phuối 

~: nói bừa bãi. 2. lung tung.  

hết ~: làm lung tung. 

Vang1  1. gian. Rườn mì hả ~: 

nhà có năm gian. 2. khoảng 

cách, khoảng trống. ~ bắp 

quảng: khoảng cách giữa các 

cây ngô rộng. 

Vang2  bẫy dây. * quai bấu táy 

nộc ho kẻm đáng , mì vằn 

nhắng khảu ~ hang mò: khôn 

nhất là con khướu bạc má 

nhưng vẫn bị sa bẫy dây làm 

bằng lông đuôi bò (khôn mấy 

rồi có lúc bị mắc lừa). 

Vang kha  háng. chòn ~: chui 

qua háng. 

Vảng1 hoảng. phuối tuyện slưa 

lục đếch ~: nói chuyện hổ trẻ 

con hoảng. 

Vảng2   nếu.  ~ khỏi bấu mà 

đảy, chài tố bấu hí: nếu tôi 

không đến được, anh cũng 

đừng lo. 

Vảng cở  hoảng hốt. 

V 
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Vảng cạ nếu như, ví như.    ~ 

nặm noòng cải, pi noọng dú 

rườn cón: nếu như nước lũ to 

thì bà con ở nhà đã. 

Váng 1. rỗi. Bấu đảy ~: không 

được rỗi. * cần ~ slim bấu ~: 

người rỗi tâm trí không rỗi 

(nhàn cư bất nhàn tâm).     2. 

bỏ sót.  ~ kỉ thỏi xằng lồng fe: 

sót mấy hàng chưa gieo giống. 

Vạng1  nước cốt. lẩu ~: rượu 

nước cốt (rượu vạng). 

Vạng2 chệch, trượt. Bẳn ~ quá 

sảng: bắn trượt sang bên cạnh.    

Vao 1. mẻ, sứt.  pát ~: bát mẻ. 

khẻo ~: răng sứt.              2. 

khuyết. Hai ~: trăng khuyết. 

Vát  1. bới, móc.  ~ mằn: bới 

khoai.  ~ slẩy cáy: móc ruột gà. 

2. vét. ~ pùng: vét bùn. 3. cào. 

mèo ~: mèo cào. 

Vạt  cây ráy. au ~ tổm mu: lấy 

cấy ráy nấu cám lợn. 

Vạt vẹo  cây ráy lá quăn. 

Vau  móm, khuyết. khẻo ~ : 

răng móm.  

vắc  con cuốc. hai rung nộc ~ 

roọng tòn slim: trăng sáng cuốc 

kêu động lòng. 

Vặc1 móc, vướng. ~ xoỏng 

khửn  kho: móc cái thạ lên móc 

treo. Nam ~ slửa khát: gai móc  

rách áo. 

Vặc2   ngoắc. vài ~ coóc: trâu 

ngoắc sừng. 

Vằm 1. đục. nặm ~: nước đục. 

* ~ pện nặm muốc: đục như 

nước vo gạo. 2. rắc rối. Tày vằn 

tày ~: càng ngày càng rắc rối. 

Vằm chúng  đục lầm. Nặm 

loong ~: nước suối đục lầm. 

Vằm khút đục ngầu. Phạ 

phôn, nặm ta ~: trời mưa nước 

sông đục ngầu. 

Vằm vè  lẩn thẩn. ké mà chin 

phuối ~: già rồi nói năng lẩn thẩn. 

Văm  1. mò.  ~ hoi: mò ốc.    ~ 

pja: mò cá. 2. rúc. Pết ~: vịt rúc 

tìm mồi. 
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Văm ve mò mẫm. ~ chang 

pùng: mò mẫm dưới bùn. 

vắm  răng rụng. pú ké khẻo ~: 

ông già răng rụng. 

Vặm  1. câm. cần tỉ ~: người 

kia câm. 2. im lặng. Năng ~ ti 

toọc: ngồi im lặng một chỗ. 

Vặm vặp  im thin thít. 

Vằn1  1. khói.  ~ fầy: khói lửa.  

~ ngút ngút: khói ngùn ngụt.    

~ khảu tha: khói vào mắt.        

2. bụi mù. Tàng xe pây ~ khút 

khút: đường xe đi bụi mù mịt.  

Vằn2   1. ngày. bươn mì slam 

slíp ~: tháng có ba mươi ngày. 

tằng ~: ban ngày. 2. còn sớm. 

Nhằng ~: còn sớm (chưa tối). 

Rặt xong lâư nà nhàng ~: gặt 

xong thửa ruộng còn sớm. 

Vằn cẳm  ngày đêm. 

Vằn cón ngày trước, trước kia. 

Vằn dìn  hôm kia. 

Vằn đắp ngày cuối tháng âm 

lịch, ngày tất niên. 

Vằn đây ngày lành, ngày tốt. 

Vằn fầy  khói lửa. 

Vằn khút  khói um; bụi mù. 

Vằn lăng 1. hôm sau. 2. sau 

này, mai sau. 

Vằn lẩu  ngày cưới. 

Vằn lừ  ngày kia. 

Vằn lương  ngày kìa. 

Vằn mụn  hôm kìa. 

Vằn nẩy  hôm nay. 

Vằn ngòa  hôm qua. 

Vằn phjắc  cây cải dầu. 

Vằn pjục  ngày mai. 

Vằn rại  ngày kị. 

Vằn ve  sớm sủa. 

Văn  1. khoét. ~ rù: khoét lỗ. 

2. xoáy. nặm ~ khảu nà: nước 

xoáy vào ruộng. 3. vòi. ~ au 

chèn: vòi lấy tiền. 

Vặn chằn  chắc chắn, nhất 

định. ~ te pây thâng ti : chắc 

chắn nó đi đến nơi. thâng nèn

V 
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 ~ noọng mà: đến tết nhất định 

em về. 

Văng  cỏ lồng vực. 

Vằng1   x. hò. 

Vằng2 vực. Pja dú ~: cá ở vực.  

Vặp ngụp.  ~ đăm chang vằng: 

ngụp lặn dưới vực. 

Vặp vẹp  1. ngụp lặn. 2. bép 

xép. Pác ~, ăn lăng bấu pền 

phuối tố phuối: mồm bép xép, 

cái gì không nên nói cũng nói.  

Vắt1   cây mằn để. 

Vắt2   moi, khoét. Nu ~ khảu 

dảo: chuột khoét vào bịch thóc. 

Ma ~ tôm pền xum: chó moi đất 

thành hố.  

Vặt  múc.  ~ nặm: múc nước.  

~ pùng khửn cằn: múc bùn lên 

bờ. 

Vân  1. vận chuyển. ~ khẩu 

oóc chàn phjác: chuyển thóc ra 

sàn phơi. 2. lặp lại. phuối ~ 

cằm cáu: nói lặp lại lời nói cũ. 

Vận1   chuyển vần. 

Vận2   vẫn. Bấu mì chèn ~ pây 

háng: không có tiền vẫn đi hợ. 

Bại cần can ~ hêt: mọi người 

can vẫn làm. 

Vận thân  tự tử. Pền lăng 

noọng ~ thai rèo mền: lẽ ra em 

tự tử chết theo nó. 

Vây  1. đu đưa.  ~ ứ: đưa nôi. 

hang rặng ~ pặt peo: đuôi thắt 

lưng đu đưa. 2. rung rinh. Rườn 

chạn càm rèng ~: nhà sàn đi 

mạnh chân rung rinh. 3. vung. 

càm tàng ~ khen: đi đường 

vung tay. 4. chóng mặt. Hua 

vây: chóng mặt. 

Vẩy 1. này. ~, pây tầư dế: này, 

đi đâu đấy. 2. ấy.  ~ nắm chứ 

nau lo: ấy không nhớ à.    3. 

đâu đấy. Nắm chư ngo nau ~: 

không phải tôi đâu đấy. 

Vậy 1. giấu, giấu giếm.          ~ 

ngần khao dú cốc mác cam: 

giấu bạc trắng ở cây cam.  ~ tài 

liệu dú pài cà: giấu tài liệu trên 

mái nhà. 2. ẩn. ~ đang: ẩn thân. 

3. cất. Te ~ pây dá: nó cất đi 

rồi.
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Ve1 hoa râm bụt. Bjoóc ve đeng 

tu chua:  hoa râm bụt đỏ cổng 

chùa.  

Ve2   mướp.  

Ve hom  mướp hương. 

Vè  vớt. ~ au xăm: vớt lấy bèo.  

~ pọt thương: vớt bọt mật. 

Vẹ  vẽ.  ~ luồng: vẽ rồng.  

Ven  chảy chậm, nước quẩn. 

Nặm chang vằng ~: nước sông 

ở vực chảy chậm.  

Vẻn  hoa phong lan.  

Vẻn  đai. Toỏng ~: đóng đai. 

Vẻn xu  cái vòng đeo tai. 

Vén  ru.  ~ lục: ru con.  

Vẹn1  1. vòng quanh. ~ co mạy: 

chặt vòng quanh thân cây (để 

cho chết). 2. đi vòng, đi tránh.  

~ tàng mà: đi vòng, đi tránh 

đường về. 3. vây. ~ pết khẩu 

coóc nâng: vây đàn vịt vào một 

góc. 4. lùa, đuổi dồn. ~ cáy 

khẩu lậu: dồn gà vào chuồng. 

Vẹn2    lượn. Lăm ~: diều hâu 

lượn. 

Vẹn vẹn  xa xăm, xa xôi.  tàng 

pây ~: đường đi xa xôi. chứ 

mưa cón ~ : nhớ ngày xưa xa 

xăm. 

Vẻng  1. vứt, vứt bỏ.  ~ nhác 

lồng xum: vứt rác xuống hố.     

~ fiệc sle cần dú rườn: bỏ việc 

cho người ở nhà. 2. bỏ mất.       

~ tua lục: bỏ một đứa con. 

Vẻng minh bỏ mình, hi sinh. 

vẻng tả 1. bỏ lại.  ~ tu rườn: bỏ 

lại nhà cửa. 2. bỏ mặc.  ~ rườn 

sle me lục: bỏ mặc nhà cửa cho 

vợ con. 

véng  1. kẽ.  ~ bâư: kẽ lá.     2. 

xẻ tà. slửa khay ~: áo xẻ tà.  

Vèo gọi. ~ lục mà: gọi con về.  

Veo  sứt. Pát ~: bát sứt. Pác ~: 

sứt môi. * tha nả bấu ~: danh 

dự không sứt mẻ. 

vét1  cái muôi. 

Vét2  1. ngoáy. ~ xu: ngoáy tai. 

2. khều. ~ nựa chang fò: khều 

thịt trong vò. 

V 
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Vi1  1. cái lược.  ~ coóc vài: cái 

lược sừng trâu. 2. chải.             

~ phjôm: chải tóc. 

Vi2   nải. ~ cuổi: nải chuối.  

vi  vuốt nhẹ. ~ tứng theo: vuốt 

nhẹ từng sợi một. 

vỉ1  cái quạt. 

vỉ2  ví.  Au bjoóc ~ xáu cần: lấy 

hoa ví với người. 

Vỉ pện  vì thế. Te phuối mà ~ 

bại cần chắc. 

ví   sự kiêng kị. Thúc ~: phạm 

điều kiêng kị. 

Viếc  nhão, nát. mỏ khẩu ~: nồi 

cơm nhão. đin ~: đất nhão. 

Việc  x. fiệc. 

Viến1  1. nguyền rủa. ~ bôn: 

nguyền rủa trời. 2. oán trách. 

Mầư hết pện hâu ~ lai ló: mày 

làm thế người ta trách lắm đấy. 

3. than vãn. ~ minh ~ khoăn: 

than thân trách phận. 

Viến2   quay.  ~ nả: quay mặt.  

~ khảm pạng dại: quay sang 

bên trái. 

Viến lăng 1. quay lưng.    2. 

cắt đứt quan hệ. ~ tó căn: cắt 

quan hệ với nhau. 

Viến vác  nguyền rủa. 

Vin  vần.  ~ mỏ khẩu: vần nồi 

cơm.  

vín1  x. viến.  

vín2   sứt. vài đăng ~: trâu sứt 

mũi. 

vính vính  ong ong. slủng phéc 

mồng lèng lục xu ni ~ : súng nổ 

to tai ong ong. 

Vít  vứt, bỏ, ném.  ~ lồng ta: 

ném xuống sông. ăn hâư vai le 

~ pây: cái nào hỏng thì bỏ đi.  ~ 

nhác lồng xum: ném rác xuống 

hố. 

vít vảng  1. choáng váng. hua 

tót cần ~: đau đầu người 

choáng váng. 2. chợt nhớ, chợt 

quên. ~ lừm, chứ: chợt nhớ, 

quên. 

vịt  x. vỏt. 

vỉu vỉu  1. vèo vèo. Đạn bên ~: 

đạn bay vèo vèo. 2. mê man, 
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quay cuồng. Hua quay ~: đau 

đầu cảm thấy quay cuồng. 

Vỏt vót. ~ thú: vót đũa. 

Voỏng vòng tròn. || quằng 

mồn. 

 Vộ 1. chối. Phuối dá teo ~ 

pây: nói rồi lại chối không 

được nói. 2. phủ nhận.  ~ công 

pằng dạu: phủ nhận công lao 

của bạn. 

vộp vạp  hấp tấp. 

Vuồng  ông vua.  

Vuồng táy 1. vua, hoàng đế. 

Dương Tự Minh hết khươi ~ 

sloong pày: Dương Tự Minh 

làm rể vua hai lần. 2. đầu têu. 

hò hâư hết ~: thằng nào làm 

đầu têu. 

Vuột 1. gào, kêu la. Tua đếch 

lao phi ~ khửn: đứa bé sợ ma 

gào lên. 2. gọi to. ~ pi noọng: 

gọi bà con. 

vuột vạt  kêu gào. xa bấu hăn 

lục ~ khửn: tìm không thấy con 

kêu gào lên. 

vụp ngụp. ~ đăm lồng tẩư nặm: 

ngụp lặn xuống nước. 

 

 

 

V 
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X 

Xa  1. tìm, kiếm.  ~ pi noọng: 

tìm anh em.  ~ chin: kiếm ăn.  

2. muốn.  ~ thai: muốn chết. 

Xa làn  lan can. Pọ ~: vịn lan 

can. 

Xả  cây vối. năm bâư ~: nước 

vối. 

Xá1   gác bếp.  

Xá2   đánh.  ~ khẻo: đánh răng. 

Xá3   1. sai, lỗi. Hết ~: làm sai. 

Chăn cạ bấu ~: thật không sai.  

~ đuổi pi noọng: lỗi với bà con. 

2. xúc phạm. phuối ~ cần ké: 

nói xúc phạm.  

Xá4 cơn, trận. ~ phôn: cơn 

mưa.  ~ lồm: cơn gió. Mẻn me 

đá ~ phôn: bị mẹ mắng như 

mưa. 

Xá5   đàn.  ~ cáy: đàn gà.  ~ vài: 

đàn trâu. || phấu. 

Xạ  1. xã.  ~ Đào Lâm: xã Đào 

Lâm. ủy ban ~: ủy ban xã. 2. lí 

trưởng. Hết ~:  làm lí trưởng.  

Xác  bao tải.  ~ khẩu slan: bao 

tải gạo. 

xai  trộn. Khẩu mẩu ~ mác 

lịch: cốm trộn hạt dẻ.  

Xài  phúc lộc. Slống ~: biếu 

của, đem may mắn đến. Fát ~: 

làm ăn phát tài. 

XảI  1. xái. Chin ~: ăn xái.    2.  

bị hớt tay trên. men chin ~ cần: 

bị người ta hớt tay trên.
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 Xải sló may mắn. ~ đảy chập 

chài: may mắn được gặp anh. 

Bấu ~ le vai: không may thi 

hỏng. 

Xái  đạp.  ~ fà: đạp chăn. 

Xam1   hỏi. Cằm ~: câu hỏi.|| 

tham. 

Xam2  thấm. Nặm ~ oóc cằn: 

nước thấm qua bờ ruộng. Xảm1   

x. pja xảm. 

Xảm2   1. khỏe. Hết ~: làm việc 

khỏe. Sloong tua vài, tua đăm 

~ hơn tua khao: hai con trâu, 

con đen khỏe hơn con trắng. 2. 

giỏi. Slon ~: học giỏi. 

Xản  1. xẻng. Tó cản ~: tra cán 

xẻng. 2. bàn sản.  ~ hang 

phjắc: bàn sản nấu rau. 

Xản fằn  tảo mộ.  

Xang1 đặt hơ lửa.  ~ mỏ khẩu: 

đặt nồi cơm hơ lửa. 

Xang2 1. đùa cợt. Tò ~: đùa cợt 

nhau. 2. vờn. mèo pắt đảy nu 

nhằng ~: mèo bắt được chuột 

còn vờn. 

Xảng1  1. bên cạnh. Năng ~: 

ngồi bên cạnh. 2. gần. Rườn ~ 

tàng: nhà gần đường. 

Xảng2  phá ngang. * slíp cần 

đa rang bấu tó cần ~ khoang:  

mười người ủng hộ không chọi 

nổi một người phá ngang. 

Xảng bang mạng mỡ. Tệnh 

khảu ~ pây: đánh vào mạng 

mỡ. 

Xảng đang  cạnh sườn. 

Xáng  con quay. Tức ~: chơi 

đánh quay. 

Xáng xình chẳng may.       ~ 

bấu chập te: chẳng may không 

gặp nó. 

xao con nhện. Rằng ~:  mạng 

nhện. Dầư ~: tơ nhện. 

Xao xao  xôn xao. Cần tồn ~: 

người ta đồn xôn xao. 

Xảo1   nghịch. Ná ~ cúa cần ké: 

đừng nghịch của người lớn. 

Sloong tua ~ căn: hai đứa 

nghịch nhau. 

Xảo2   xào khô. ~ thúa: xào đỗ.

X 
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Xảo úm  xào om. ~ mảy pàu: 

xào om măng vầu. 

Xảo xéng  cây chống chéo giàn 

giáo. 

Xáo  1. dối. Thư nà ~: cày dối. 

2. qua loa. Khẩu tăm ~: gạo giã 

qua loa. 3. không cẩn thận. 

Phuối ~: nói bừa bãi. 

Xáp  giáp.  ~ sloong phạng tó 

căn: giáp hai bên với nhau. 

Xát1   x. pja xát. 

Xát2   1. cọ. Vài ~ co mác mị: 

trâu cọ vào cây mít. 2. bôi.       

~ mác phết khảu pác: bôi ớt 

vào mồm. || mai. 

Xát xát  bốp chát. phuối ~: nói 

bốp chát. 

Xáu1   cái dậu con. 

Xáu2   1. rung, lay, lắc. ~ cáng 

mạy: rung cành cây. 2. xóc.     

~ mjạc mạ: xóc nhạc ngựa.      

~ xoỏng hoi: xóc thạ ốc. 3. rũ.  

~ bâư slửa: rũ chiếc áo.  

Xáu3   với.  chin ~ căn: ăn với 

nhau. Lân ~ pằng dạu: kể với 

bạn. 

Xáu xóe  lắc lư.  Hua ~: đầu 

lắc lư. 

xay  1. cái cối xay. Pha ~: thớt 

cối. 2. xay. ~ bưa pẻng: xay bột 

bánh. * ~ khẩu tang nao mat: 

xay thóc coi như hóng mát. 

Xày1   đủ. Mà ~: đến đủ.  

Xày2   1. cùng.  ~ hêt, ~ chin: 

cùng làm cùng ăn. 2. đều. Slam 

cần ~ híu: ba người đều giỏi. 

Xày cha cùng nhau.  ~ pây 

liêu: cùng nhau đi chơi. ~ 

chướng chực bản mường: cùng 

nhau gìn giữ làng bản. 

Xày xiền  1. đầy đủ.  Khẩu 

nặm ~: cơm nước đầy đủ.        

2. sẵn sàng. thây phưa ~ oóc 

tông: cày bừa sẵn sàng ra đồng. 

Xay 1. nên, toan. Nặm noòng, 

mí ~ khảm ta: nước lũ không 

nên qua sông.  2. việc gì. nắm ~ 

hảy: việc gì mà khóc.  

Xáy  trứng. Chen ~: rán trứng. 

Pết oóc ~: vịt đẻ trứng. 

Xáy còn  trứng ung. 
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Xáy hai  trứng đẻ rơi.  íp đảy ~ 

dú cằn ta: nhặt được trứng đẻ 

rơi ở bờ sông. 

Xáy fạng  trứng non.  

Xắc  chăm, chăm làm. ~ hết 

fiệc: chăm làm việc.  

Xắc ấc  nấc. Chin nặm cắt men 

~: uống nước lạnh bị nấc.  

Xắc xáu xóc lắc. ~ cuôi mằn: 

xóc lắc sọt khoai. Pây tàng lính 

xe ~: đi đường dốc xe xóc lắc. 

Xắc xăn  1. siêng năng. cần ~: 

con người siêng năng.         2. 

chăm.  ~ hết fiệc: chăm làm 

Xặc đạch 1. lò cò. 2. cà nhắc. 

càm ~ : đi cà nhắc. 

Xặc lai  may mà, may sao. 

Chang ngườm mì ngù, ~ te bấu 

khốp: trong hang có rắn, may 

mà nó không cắn. 

Xăm1   bèo tấm. Pết chin ~: vịt 

ăn bèo tấm. *  ~ lồng lái: bèo 

tấm xuống cống (đông nườm 

nượp). Cần oóc háng bặng ~ 

lồng lái: người đi chợ đông 

như bèo tấm chảy xuống cống. 

Xăm2   1. lẫn. Khẩu lẹ ~ khẩu 

nua: gạo tẻ lẫn nếp. 2. độn. mỏ 

khẩu ~ mằn: nồi cơm độn 

khoai. 3. pha. Phuối ~ tiểng tày 

tẩư: nói pha tiếng vùng dưới. 

Xăm chạp  lẫn lộn, pha tạp.  

lâư nà ~ lai thình khẩu: thửa 

ruộng bị lẫn lộn nhiều giống 

luá. 

Xẳm  x. a lùa. 

Xẳm xảy  tất bật.  

Xăn thân. sloong cần ~ xáu 

căn: hai người thân với nhau. 

Xăn cha  thông gia. Sloong 

rườn pền ~: hai gia đình thành 

thông gia. 

Xăn xích  1. thân thích. Pi 

noọng ~: anh em thân thích.    

2. thắm thiết. slương điếp ~: 

thương yêu thắm thiết. 

Xẳn  cặn. Nặm ~: nước cặn. 

Xẳn  1. ngắn. ỏi pjoỏng ~: mía 

gióng ngắn. 2. gần. ~ nèn: 

X 
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gần tết. 3. mắn. me nhình ~ lục: 

đàn bà mắn đẻ. 

Xẳn xỏ  1. ngắn ngủn. 2. gọn 

ghẽ, cân đối. 

Xắn  1. khúc, tấm. Sloong ~ ỏi: 

hai tấm mía. 2. cắt, chạm.  ~ 

pẻng toóc: cắt bánh chưng.  

Xắn cạ hễ mà. ~ pây le chích 

pây: hễ đã bảo đi là quyết đi. 

Xăng  1. nhốt. ~ cáy: nhốt gà. 

2.  giam.  ~ hò slấc: giam thằng 

giặc. 3. hãm. ~ nặm chang nà: 

hãm nước ở ruộng. 

Xằng  chưa.  ~ pền chin: chưa 

nên ăn.  ~ au khươi: chưa lấy 

chồng. đảy nhìn ~: nghe thấy 

chưa.  

Xắng xắng  1. xèo xèo. Pì mẩy 

~: mỡ cháy xèo xèo.        2. 

hăng hăng. Mác pục hông ~: 

bưởi he hăng hăng. 

Xắp1   xếp. Dặng ~ hàng: đứng 

xếp hàng.  

Xăp2 1. cài.  ~ kết slửa: cài cúc 

áo. 2. đậy. ~ pha bút: đậy nắp bút. 

Xắp3   nhăn, nhúm. Coóc tha ~: 

khóe mắt nhăn. năng nựa ~: da 

nhăn. 

Xắp nhạp  nhăn nheo. Slửa 

khóa ~: quần áo nhăn nheo. 

Xắp loạt  đứng cả ra. Cần 

dặng ~: mọi người đứng cả ra.  

Xắt 1. thái. ~ duốc: thái chuối. 

~ nựa: thái thịt. 2. cắt.   ~ 

sloong: cắt đôi.  

Xặt  thật. Chin phuối ~: ăn nói 

thật.  

Xâm thấm. Nặm ~ khảu đang: 

nước thấm vào cơ thể. 

Xẩm  thấm. Hứa ~ rằm slửa: 

mồ hôi thấm ướt áo.   

Xân  1. nới.  ~ cái lền sle 

lương: nới sợi dây cho lỏng.    

2. xiết.  ~ chược lam.  

Xẩn  1. đẩy.  ~ khỏn hin lồng 

loong: đẩy hòn đá xuống suối. 

2. du.  ~ noọng lộm: du em ngã.  

Xâng 1. cái giần, cái sàng.   2. 

sàng. ~ khẩu: sàng gạo.       3. 

rây.  ~ bưa: rây bột.
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Xâng háng  cái sàng. 

Xâng thí  cái giần. 

 Xâu cây sau sau (cây sâu cước). 

Xâu dầu  cái giỏ đựng hạt ép 

dầu. 

Xẩu  1. xấu. ăn nẩy ~ lai, xa ăn 

đai đây hơn: cái này xấu lắm, 

tìm cái khác đẹp hơn.      2. xấu 

hổ. Bấu chắc ~: không biết xấu 

hổ. Hết bấu pền táng hăn ~ xẩu 

cần: làm không được tự thấy 

xấu hổ với người ta. 

Xẩư  gần. Rườn ~ tàng: nhà 

gần đường. * ~ fầy pôm nả, ~ 

ta đang slâư: gần lửa rát mặt, 

gần sông sạch sẽ. 

Xẩư nhit  gần tí tẹo.  

Xẩư xảng 1. lân cận, gần kề. 

Rườn dú ~: nhà ở lân cận.   2. 

loanh quanh. Liêu ~: chơi loanh 

quanh. 

Xe mạ  xe ngựa. 

xẻ  1. xé.  ~ piếng chỉa: xé tờ 

giấy. 2. lôi, kéo. ~ fà: kéo chăn. 

3. giật. ~ phjôm: giật tóc. ~ nả 

phung lăng: giật trước vá sau. 

4. cắn. ma ~ cảo: chó cắn 

khuỷu chân. 

xẻ lầy  dẫn đầu.  ~ chay mạy: 

dẫn đầu trồng cây. 

Xẻ rì   1. kéo dài. công fiệc ~ kỉ 

vằn dá: công việc kéo dài mấy 

ngày rồi. Au châư ~: thở dài. 2. 

dài dòng. Phuối tuyện ~: nói 

chuyện dài dòng. 

xéc 1. xẻ. ~ sloong piếng năng: 

xẻ đôi tấm da. 2. rọc, rạch. ~ 

chỉa toỏng sléc: rọc giấy đóng 

vở. 3.  pha.  ~ tua mu oóc pền 

ám: pha con lợn ra thành 

miếng. 

xéc ca chim chèo bẻo.         || 

nộc xoét ca. 

xẻn   nông. vằng nẩy ~ chầy: 

vực này nông thôi. nà tảy ~: 

ruộng lớp màu nông. 

xéng  1. cố sức. vài ~ thây: trâu 

cố sức kéo.  ~ hết hẩư đảy: cố 

sức làm cho được. ~ pây xáu 

cần: cố đi với người ta.            

2. chống.  ~ pè: chống mảng. 

X 
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xéng xẻ  cố gắng.  ~ hẩư lục 

pây slon: cố gắng cho con đi 

học. 

xẻo xào, nấu. ~ phjắc: xào rau. 

xẻp  xếp. ~ pát dú lạn: xếp bát 

ở chạn. 

Xi lường thảm thương, thương 

tâm. ngòi lục pjạ hăn ~ lai: 

trông đứa mồ côi thương tâm 

lắm. 

xí  chê. Cần khua cần ~: người 

cười người chê. 

xích   thước. Slung slíp ~: cao 

mười thước (mét). Hồ slam pé 

quảng hả tiệu ~ tẳng khoang: 

hồ Ba Bể rộng năm triệu mét 

vuông. 

xích tẳng khoang  mét vuông.  

Xích xón kích thước. Choòng 

tó bấu đo ~: bàn đóng không 

đủ kích thước. 

Xiêm  cái thuổng.  ~ tào tặng 

lị: thuổng đào cọc rào vườn. 

Xiên   nghìn. co phjắc slam ~ 

mưn: cây rau ba nghìn đồng. 

Xiên cân  1. đòn bẩy. 2. cột 

trụ. 

Xiên kì 1. không bao giờ, mãi 

mãi.  ~ bấu đảy phát đông: 

không bao giờ được phát rừng. 

2. tối kị.  ~ bấu khảm ta nặm 

noòng: tối kị không được lội 

sông khi nước lũ. 

Xiên lỉ  nghìn dặm. Dú quây ~: 

ở xa nghìn dặm.  

Xiên niên  nghìn năm.  

Xiên xẻ chằng chịt. Húc nhủng 

phải ~: cửi rối sợi chằng chịt. 

Xiên slướng  xấu số, phận rủi. 

Minh ~ bấu mì cúa bặng cần: 

phận rủi không có của cải như 

người ta.  

Xiết hại  thảm thiết. 

Xiết xa  xót xa. 

Xiêu 1. lang thang. đếch ~ pây: 

trẻ đi lang thang. 2. bay. Khoăn 

~ mừa phạ: hồn bay lên trời. 

Xiêu dẹ  bữa đêm. chin ~: ăn 

bữa đêm.
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Xinh  biếc. Cò pết kheo ~: cổ 

vịt xanh biếc.  

Xinh  1. thanh khiết. Thương 

mèng nẩy ~ lai: mật ong này 

thanh khiết lắm. 2. không lẫn. 

Khẩu nua ~: gạo nếp không lẫn. 

Xình  thứ. Bấu pền ~: không ra 

thứ gì.  

Xình làng  một điệu lượn của 

người Nùng Cháo Lạng Sơn. 

xỉnh1  1. mời. ~ lẩu: mời cưới.  

~ nặm: mời nước. 2. nhờ. Bấu 

~ thâng mầư: không nhờ đến 

mày.  3. khao, thết đãi.  ~ quân: 

khao quân. 

xỉnh lẩu  1. mời cưới. 2. tổ 

chức đám cưới. 

xỉnh xọ  mời mọc. 

xít1  lau chùi.  ~ mục: lau mũi. 

xít2   tí, suýt.  ~ them men oóc 

noọc: suýt nữa thì ra ngoài. ỉ ~: 

tí tẹo.  ~ nọi: tí chút 

Xít xọi  tí ti. 

xít xíu  tí tẹo, tí chút. au cưa 

lồng ~ them: cho muối thêm tí 

chút nữa. 

xịt hả xuýt xoa. pắt chọt tua 

pja ~ mại: bắt trượt con cá xuýt 

xoa mãi. 

Xo1   nước ăn chân. kha pền ~: 

chân bị nước ăn. 

Xo2  1. mồng. ~ hả: mồng năm. 

2. thượng tuần. Cày ~: thượng 

tuần.  

Xo3   1. xin. ~ chỉa xạ: xin giấy 

của xã. Chin ~: ăn xin. * hết 

lặc chin bấu đo, pây ~ chin bấu 

ím: ăn cắp không đủ ăn, đi xin 

không no bụng. 2. nuôi. Lục ~: 

con nuôi. 

Xo nhắng 1. thô kệch.        2. 

sần sùi. Kha ~: chân sần sùi. 

Xo tầu  bắt đầu. ~ tẳng có: bắt 

đầu gây dựng. 

Xo xáo  thô lỗ, vụng về. 

Xò  đái (nói với trẻ nhỏ). 

Xỏ1  cây, quả giâu gia xoan. 

Xỏ2  xó.  ~ tu: xó cửa.  

Xỏ rọ  xó xỉnh, nơi hẻo lánh. 

Cần dú ~ hâư: người ở xó xỉnh 

nào.

X 
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Xó1  xỏ.  ~ quá rù: xỏ qua lỗ.  

Xó2 tắt. tàng ~: đường tắt. pây 

~ khảm cằn thôm: đi tắt qua bờ 

ao. 

Xó xó  khò khò. Nòn ~: ngủ 

khò khò. 

xòa xuỵt (tiếng đuổi các con 

vật). 

Xòa xòa xoàn xoạt. lôi cáng 

mạy ~: kéo cành cây xoàn xoạt. 

Xoác rung  mờ sáng, bừng 

sáng.  ~ dền oóc tông: mờ sáng 

đã ra đồng. 

Xoải  đâm, húc.  Nam ~ kha: 

gai đâm vào chân. vài ~ khảu 

xảng bang: trâu húc vào sườn. 

Xoán  1. gắng, cố tình.  ~ xa 

chèn: gắng kiếm tiền. ~ pây 

pằng dạu nả pền khao: cố đi thì 

lại sĩ diện với bạn bè. 2. chạy 

vạy. ~ xa chin: chạy vạy cái ăn. 

3. phá. Vài ~ oóc lang: trâu phá 

chuồng. 

Xoán xỏa 1. vội vàng. ~ hết 

chin: vội vàng làm ăn. 2. gắng 

gượng. ~ pây chin lẩu: gắng 

gượng đi ăn cưới. 

Xoóc  vạt.  ~ đin: vạt đất. 

Xoóc  xiết. Nặm luây ~: nước 

chảy xiết.  

Xòe  ào.  ~ phôn : ào mưa.  

xoen  xuyên. pây ~ đông: đi 

xuyên qua rừng. ~ mèng pu: 

bay xuyên ngang như ong bầu. 

xoét sượt. Pưn nả ~ quá lăng 

tua nộc, khôn bên phjác phjác: 

tên nỏ sượt qua lưng con chim, 

lông bay lả tả.  

Xoi  sai bảo. ~ lục pây háp 

nặm: sai con đi gánh nước.  

Xói  cây duối.  

Xỏm cây chàm mít. Phải nhọm 

~: vải nhuộm cây chàm mít. 

Xỏn1 1. dồn, tập trung. ~ rườn 

toọc: dồn lại một nhà.  kỉ chậu 

khẩu ~ khẩu xác toọc: mấy dậu 

thóc dồn lại một bao.  * ~ pền 

lai vai pền nọi: dồn lại thành 

nhiều, chia ra thành ít. 2. xô. 
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Phà mèn ~: chăn bông bị xô.  

3. chung. Pi noọng dú ~ căn: 

anh em ở chung nhau. 4. lẫn 

lộn. Pết cáy ~ căn: gà vịt lẫn 

lộn.   

Xỏn2   1. xúc. ~ pja: xúc cá.  ~ 

mương: xúc đất cho mương 

thông. 2. vớt.  ~ xăm: vớt bèo. 

Xỏn xẻn  cóp nhặt.  

Xón1   tấc. Rì kỉ ~: dài mấy tấc. 

Xón  xén.  ~ bâư chỉa: xén tờ 

giấy. 

Xoòng hà khoảng, gần. Thái 

Nguyên pây Hà Nội ~ pác cái 

hin: Thái Nguyên đi Hà Nội 

gần trăm cây số.  Đảm lẩu ~ 

slam xiên cần: đám cưới gần ba 

nghìn người. 

Xoòng hao  cải cúc. 

Xoỏng1  cái thạ. ~ to phjắc: thạ 

đựng rau. 

Xoỏng2 so dây. ~ slai tính: so 

dây đàn. 

Xóp 1. giã. ~ thúa tôm: giã lạc. 

2. giã nhẹ, giã qua. ~  ngà: giã 

vừng. ~ khẩu slam sle khao, coi 

hung: giã qua gạo cho trắng rồi 

thổi cơm. 3. trộn. ~ khẩu mẩu 

xáu thương: trộn cốm với 

đường. 

Xọt chỏ  đi tong. Tua cáy ~: 

con gà đi tong. Hả xiên tốc pây 

~: năm nghìn đánh rơi đi tong. 

Xô  ráp nhám.  

Xô nhắng  xù xì. năng ~: da xù 

xì. 

Xồ xồ  ào ào. nặm luây lồng lái 

~: nước chảy xuống đạng ào 

ào. 

Xốc  x. hốc 

Xôn thôn. ~ tẩư mì hả slíp 

rườn: thôn dưới có năm mươi 

nhà. 

Xổn  x. xẩn. 

Xông1   cây hành. 

Xông2   x. thông. 

Xông kê  cây thông. 

Xông mình  thông minh.

X 
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Xu  1. tai.  ~ nuốc: tai điếc.     ~ 

xay: tai cối. 2. quai.  ~ cháo: 

quai chảo. ~ chậu: quai dậu.   

3. trôn.  ~ khêm: trôn kim. * bỉ 

~ khêm: bấn bí. 

Xu cháo  con cuốn chiếu. 

Xu lình  mộc nhĩ. 

Xu túp  tai cụp. 

Xu xi  sần sùi. 

Xù xòa  1. xí xóa.  ~ nỉ cáu: xí 

xóa nợ cũ. 2. xuê xoa. Phuối ~ 

quá dá le thôi: nói xuê xoa qua 

rồi thì thôi. 

Xù xù 1. ngủ say. nòn ~ thuổn 

vằn: ngủ li bì suốt ngày. 2. âm 

ỉ. Fừn lằm mẩy ~: củi ướt cháy 

âm ỉ. 

Xú ăn  xu hào. 

Xú2 ngu xuẩn. * mục tù ~ bẳng: 

thô lỗ và ngu xuẩn 

Xú pao  cải bắp. 

Xuân xuân. vằn ~: ngày xuân. 

xúc  chú. 

Xúc  xui.  ~ đếch hết rại: xui 

trẻ hờn dỗi. 

Xui xúc thôi thúc. ~ mọi cần 

hết công: thôi thúc mọi người 

làm việc. 

xum  1. hố, hầm. ~ nhác: hố 

rác. 2. hố. Mọi ~ sloong co: 

mỗi hố hai cây. 3.  ổ gà. tàng 

mì lai ~: đường nhiều ổ gà. 

Xum đỏ  hầm trú ẩn. 

Xum khỉ  hố phân. 

Xủm trũng. Nà ~: ruộng trũng. 

Xung  nhiễm trùng. Mừ khát 

men ~: đứt tay bị nhiễm trùng. 

xủng  x. slủng. 

Xuốc1  cái giuộc.  ~ dào pủn: 

giuộc chần bún. 

Xuốc2  cái muôi. ~ nặm chẳm: 

muôi nước chấm. 

Xuốn 1. lảo đảo. béc năc ~ 

khoang khoáy: vác nặng lảo 

đảo. 2. chạy. ~ xa chèn: chạy 

kiếm tiền.  

Xuốn muốc 1. loạng choạng. 

pây ~: đi loạng choạng 
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2. giúi giụi . lộm ~: ngã giúi 

giụi. 

xúp  ngửi.  ~ bjoóc: ngửi hoa.  

mèo ~ pja: mèo ngửi cá. 

Xút  chùi.  ~ đăng: chùi mũi. 

Xút xoát  nhỡ nhàng, trệch.  ~ 

quá ti đai: trệch ra chỗ khác.  ~ 

bấu chập: nhỡ nhàng không 

gặp. 

Xuyên  xà ngang.  

Xưng khai, báo. bấu cầư slam 

táng ~: không ai hỏi tự khai ra. 

Xứng hoắc. mên ~: thối hoắc. 

Xường xì  thường thường. 

Xướng ca hát. * mèo oóc tu nu 

hết ~: mèo vắng nhà chuốt hát 

ca. 

Xứt xéng quan tâm. ~ thâng pi 

noọng: quan tâm đến bà con. 

 

X 

 Y 
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y 

y  theo, bắt chước.  ~ te hết: 

theo nó làm. ~ cằm po me: theo 

lời bố mẹ. * Đăm nà ~ thỏi 

cáu: cấy lúa theo hàng trước 

(cứ theo lệ cũ). 

ý  ý.  ~ cải: đại ý. bấu chắc ~ 

pền rừ: không biết ý nó thế 

nào. 

ý nghịa  ý nghĩa. 

Yểm  cái yếm. Bâư ~ đeng: cái 

yếm đỏ.  ~ mò: yếm bò. 

Yên  yên. ~  mạ: yên ngựa. 

yên ỏn  yên ổn. Chướng nặm 

mường ~: giữ cho quê hương 

yên ổn. 

Yến  yến (đồ chơi làm bằng 

lông gà giống như chiếc cầu 

trong trò chơi thi đá cầu). Tức 

~: chơi đánh yến.   
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Phụ lục 

 

 

Sli, lượn và then 

 

 

Sli Phja 

 

 

Nữ: 

Phja tắm, phja slung, phja tặp phja 

Phja giang tải ết chư chi slung 

Xừng xì moóc khủ chang tình chón 

Đét phân di to cọng xày lùm 

Phja Giang xít oóc lùng chư pảo  

Cần chà khửn đảy phja giang dú 

Nâư căm chang slim tồng bjoóc phung. 



 

 386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam: 

Phja tắm, phja slung phja típ phja  

Phja slung phủng ón ái xìu mà 

Lầm lừng mí slắc vàm  đảng đứt 

Đét phân mì cốc mạy slung dà 

Cần slình Phja Giang lai dửng quý 

Chái nhằng xít oóc đẩy slim cha 

Hắt slừ khửn đảy phja giang tỉ 

Tò xày phủng ón dú xăm xa. 
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Sli núi 

 

 

 

 

 

Nữ: 

Núi thấp, núi cao, núi trập trùng 

Mẫu Sơn là núi cao nhất vùng 

Bốn mùa mây giăng trên đỉnh núi 

Nắng mưa với gió thổi rì rầm 

Mẫu Sơn hiện ra con rồng lượn 

Hiện ra nàng tiên má ửng hồng 

Ai mà lên Mẫu Sơn ở được 

Sớm tối hoa nở rộn trong lòng. 
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Nam: 

Núi thấp, núi cao tiếp giáp trời 

Núi cao phượng non tụ lại chơi 

Quanh năm mát mẻ không nóng lạnh 

Thông che khi nắng táp mưa rơi 

Người đồn Mẫu Sơn nhiều thứ quý 

Lại còn là đất của tiên chơi 

Làm sao lên được Mẫu Sơn nhỉ 

ở chung với phượng giữa đất trời. 
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Then 

 

Lặp xuân 

 

 

 

Khuốp pi slíp sloong bươn vận chuyển 

Mẩt mèng đảy giao hẹn đuổi hoa 

Slao báo xẩư quây mà lỉn hội 

Slao eng ý bỏo nọi lõn la 

Cũn bờn põy bờn mà rày rạy 

Slai cũ ngầư ước đảy pền duyên 

Chài cạ rọ họ ten hẩư chắc 

Thâng mùa fiệc tăn bắp đông phja 

Hết bấu lẩp mà xa noọng chỏi. 
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Đón xuân 

 

 

 

Một năm mười hai tháng vận chuyển 

Bướm ong cùng giao hẹn với hoa 

Trai gỏi khắp gần xa về hội 

Trai thanh cựng gỏi nụ vui ca 

Cũn bay đi bay về vũi vọi 

- Dõy cũn nào ước được thành duyên 

Xin anh núi họ tờn em biết 

Đến mùa này trỉa bắp trên nương 

Làm khụng kịp, tỡm em, anh nhộ!... 

                                                       (Dõn ca Tày) 
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Lượn 

 

Chồm bản 

 

 

- Củ pác chúc sloong chư cảnh xuân 

Nhất khỏi chồm mường cần bản tan 

Mường cần dú an nhản số đa 

Tả thanh long chầu mà uổn khúc 

Hựu bạch hổ chầu chực bình an 

Nả táng phja Thái Sơn quảng hán 

Bách va phông nưa cáng vân vi 

Huyền vụ chầu phục qui một mổng 

Cần tồn ỷ liệu củng mì lai 

Mì nặm uổn theo dài bát vận 

Bản cần dú tung phóng đây lai 

Can chi mì nhình chài pjết mjạc 

Thân khỏi cần lạ lác đảy chồm. 
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- Ơn cần chồm thâng mường bản tan 

Mì ngần thưởng án vạn kình châm 

Bợi chưng sị đàn thân khỏ quả 

Bấu răng hẳư táng xạ kình châm 

Chồm đuổi sị táng không chồm pjấu 

           (Trích  “Lượng cọi”) 
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Mừng bản 

 

 

 

- Cất tiếng chúc hai chữ Cảnh xuân 

Thứ nhất tôi mừng mường quý bạn 

Phong cảnh mường thanh tĩnh đẹp xinh 

Bên tả thanh long chầu uốn khúc 

Bên hữu bách hổ phục bình an 

Phía trước núi Thái Sơn rộng lớn 

Trăm hoa nở sặc sỡ trên cành 

Núi Huyền Vũ  một mình quy phục 

Khắp bốn phương đồn đại lừng danh 

Có dòng nước uốn quanh bãi cát 

Bản người trong cảnh đẹp như tiên 

Con gái lại có trai xinh đẹp 

Tôi là người khách lạ chào mừng 
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- Ơn người có lời chào đến bản 

Giá có tiền  xin thưởng vạn kim 

Thân hàn sĩ cô đơn túng thiếu 

Không có gì cảm tạ khách xa 

Người đành hát khúc mừng “suông” vậy. 
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