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     Như tất cả các ngôn ngữ khác trên thế giới, cấu trúc của một vần (syllable) trong tiếng Việt có thể bao gồm 

đầy đủ ba thành phần chính: âm đầu (onset), âm chính (nucleus) và âm cuối (coda). Bên trong cấu trúc vần, 

chúng ta có thể thấy nhiều thành phần chi tiết khác. Để lấy ví dụ, chữ “Việt” có cấu trúc như sau: 

 

Vần 

Syllable 

 

                                                       Âm đầu                    Cước vận 

                                                        Onset                           Rime  

 

                                                     Phụ âm        Âm chính            Âm cuối 

                                                  Consonant       Nucleus                Coda 

                                                           

                                                               Âm lướt      Nguyên âm  Phụ âm 

                                                                 Glide             Vowel     Consonant  

 

                                                          V        I                     Ệ             T      

 

     Một cấu trúc vần có nghĩa như ví dụ trên thì đồng thời cũng là một chữ (word). Một đơn vị lời nói (hay viết) 

có cấu trúc như trên mà không có nghĩa thì chỉ mới là một vần chứ chưa kể là một chữ. Ví dụ như chữ “năn nỉ” 

là chữ có hai vần vì mỗi vần tự nó không có nghĩa mà phải đứng chung với vần kia mới cùng có nghĩa. Đây là 

một điểm đặc biệt của chính tả tiếng Việt: Chúng ta có quy ước viết mỗi vần một cách riêng lẻ. Nhìn vào một 

bài viết bằng tiếng Việt, nếu không phải là người Việt, rất khó mà phân biệt đâu là “vần” và đâu là “chữ”. Chính 

vì đặc điểm này mà nhiều người lầm tưởng rằng tiếng Việt là tiếng đơn âm (monosyllabic language). Nói cho 

đúng, tiếng Việt là tiếng có nhiều chữ đơn âm chứ không phải chữ nào cũng là chữ đơn âm. “Năn nỉ” là một ví 

dụ để chứng minh điều này.   

  

Trở lại với cấu trúc vần, không phải vần nào cũng có đầy đủ các thành phần nêu trên. Chỉ có thành phần 

duy nhất mà một vần không thể thiếu là âm chính. Một âm chính chỉ cần ít nhất một nguyên âm là đủ. Như 

vậy, thán từ “À!” vừa là một nguyên âm, một âm chính, một vần và cũng là một chữ. Trong bảng dưới đây, 

chúng ta sẽ xem qua tất cả những kết cấu khả dĩ của những chữ chứa một vần:  

 

Chữ/Vần Âm đầu Âm chính Âm cuối 

nam  n a m 

an  a n 

na n a  

ai  ai  

 

  

     Trong phạm vi của bài này, chúng ta sẽ chú trọng đến một thành phần thiết yếu của cấu trúc vần: đó là thành 

phần âm chính—mà đa số sách giáo khoa Việt ngữ gọi chung là “vần”. Ngoài nguyên âm ra, một âm chính 

(hay vần) có thể chứa thêm một hay hai âm lướt (glide)—hay còn gọi là bán nguyên âm (semivowel). Sau đây, 

chúng ta sẽ lần lượt điểm qua hai loại âm chính khác. 

  



     Loại âm chính có một nguyên âm và một âm lướt được gọi là nhị trùng âm (diphthong). Âm lướt có thể 

đứng trước hay đứng sau nguyên âm. Về mặt chính tả, khi nhìn vào một nhị trùng âm cũng khó phân biệt đâu là 

nguyên âm và đâu là âm lướt (tuy điều này có thể giải quyết được khi dùng ký hiệu ngữ âm—nhưng không phải 

thuộc phạm vi của bài viết này). Trong bảng liệt kê các nhị trùng âm của tiếng Việt dưới đây, các nguyên âm 

được in đậm còn các âm lướt được in bình thường để dễ phân biệt.  

 

NHỊ TRÙNG ÂM 

     ai ao   au  ay 

            

         âu  ây 

      eo      

         êu   

ia    iê     iu   

oa oă  oe  oi       

     ôi       

     ơi       

ua*  uâ  uê ui  uô uơ   uy 

ưa     ưi   ươ ưu   

 

  

Cần lưu ý một số điểm chính về nhị trùng âm như sau: 

 

 Những nhị trùng âm không bao giờ có phụ âm theo sau tạo thành vần mở (open syllable) như ai, 

eo, oi, ui, v.v. (trong các chữ “mai, leo, coi, vui”).  

 Những nhị trùng âm bắt buộc phải có một phụ âm theo sau sẽ tạo thành vần khép (closed 

syllable) như uâ, uô, ươ, v.v. (trong các chữ “quân, quốc, lươn”).  

 Một số nhị trùng âm có thể vừa tạo vần mở, vừa tạo vần khép với một phụ âm như oa, oe, uê, v.v 

(trong các chữ “loa/loan, loè/loẹt, quê/quên).  

 ua biểu hiện hai nhị trùng âm khác nhau. Trong chữ “cua”, “u” là nguyên âm, còn “a” là âm lướt 

(ua). Trong chữ “qua”, “u” là âm lướt, còn “a” là nguyên âm (ua). 

 Trong chữ “gia”, âm chính là nguyên âm a, còn chữ i đi với chữ g để tạo thành một phụ âm. Còn 

trong chữ “giêng” có nhị trùng âm, trong đó i là âm lướt, còn ê là nguyên âm.  

 Khi nhị trùng âm iê đứng đầu chữ, quy ước chính tả trong tiếng Việt thay thế i bằng y (như trong 

chữ “yên”). Trong trường hợp này, tuy y là một âm lướt, vì đứng đầu chữ nên được đọc mạnh 

gần như một nguyên âm. Quy tắc chính tả này cũng được áp dụng với tam trùng âm như sẽ nói 

đến dưới đây. 

 Phương pháp đánh dấu giọng theo ngữ âm (như trong bài viết này, phân biệt với cách đánh dấu 

“thẩm mỹ”) dựa vào sự phân biệt giữa nguyên âm và âm lướt. Nguyên tắc của phương pháp đánh 

dấu ngữ âm là dấu luôn luôn nằm trên (hay dưới) nguyên âm chứ không phải âm lướt. Đây là sự 

khác biệt giữa dạng hoà (đánh dấu theo ngữ âm) và hòa (đánh dấu thẩm mỹ). Phương pháp đánh 

dấu theo ngữ âm áp dụng cả với nhị trùng âm và tam trùng âm.  

Âm chính cũng có thể bao gồm một nguyên âm và hai âm lướt, tạo thành một tam trùng âm 

(triphthong).  

 

TAM TRÙNG ÂM 

     uya  

     uyê  

 oai  uôi   ươi 

 oao oeo     

iêu     uyu ươu 

 oay  uây    



     Một số điểm chính cần lưu ý đối với tam trùng âm là: 

 

 Tất cả các tam trùng âm đều có nguyên âm nằm ở giữa và hai âm lướt nằm hai bên, ngoại trừ tam 

trùng âm uyê có nguyên âm nằm cuối.  

 Tất cả tam trùng âm luôn luôn là vần mở, ngoại trừ uyê phải đi với một phụ âm để tạo thành vần 

khép (như trong các chữ “nguyên, tuyết”).  

 Cách viết tam trùng âm nói lên tính bất nhất trong chính tả tiếng Việt đối với cách phát âm (thật 

ra thứ tiếng nào cũng có vấn đề này!). Ví dụ như hai chữ “quải” và “hoải” đọc giống nhau, chỉ 

trừ chữ thứ nhất là bắt đầu bằng âm [k] (viết là q) và chữ thứ nhì bắt đầu bằng âm [h]). Hai chữ 

này có cùng một tam trùng âm nhưng trong chữ thứ nhất viết là uai và trong chữ thứ hai lại viết 

là oai. Nếu một người nói giọng miền Nam đọc hai chữ này thì có thể nghe giống hệt nhau là 

“wải”!).  

 Tam trùng âm là sự kết hợp giữa một nguyên âm và hai âm lướt nên cách phát âm tương đối cầu 

kỳ, không phải người Việt nào cũng phát âm tam trùng âm một cách đầy đủ. Một số người 

thường giản lược một vài tam trùng âm thành nhị trùng âm, hay thậm chí chỉ còn là một nguyên 

âm. Ví dụ như chữ “rượu” bị giản lược thành “rựu” rồi cuối cùng trở thành “rụ”!  

 

     Trên đây chỉ là sự giới thiệu khái quát về cấu trúc vần tiếng Việt. Tuy vậy, đối với các thầy cô dạy tiếng Việt 

cho các em, hiểu rõ được những điều căn bản này cũng đã tương đối đầy đủ để có thể hướng dẫn và giải thích 

các em trong việc học vần và ráp vần lúc ban đầu. Đi sâu vào chi tiết, còn biết bao nhiêu điều để nói về cấu trúc 

vần, chẳng hạn như sự kết hợp giữa một số nhị trùng âm và tam trùng âm với phụ âm theo sau, sự kết hợp giữa 

vần khép với dấu giọng, sự tương quan giữa vần và chính tả, vân vân và vân vân. Xin hẹn với các thầy cô một 

dịp khác để bàn về một số vấn đề trên. 

 

   


