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Dấu thanh: Một sáng kiến tuyệt vời
Chữ Quốc ngữ là thứ chữ được xây dựng trên căn bản là “âm”. Âm phát ra thế nào thì
dùng các ký hiệu là những chữ cái và những dấu thanh để ghi lại âm đó trên giấy. Nhìn
những ký hiệu được nối kết ấy mà người ta đọc được những âm mà những ký hiệu ấy ghi
lại. Cũng như người biết xướng âm một bản nhạc được ghi trên giấy bằng những “nốt” đô,
rê, mi, pha, son, la, si, dấu móc, dấu đen, dấu trắng, dấu tròn,…, người đọc chữ Quốc ngữ
cũng “xướng âm” “bản văn nói” được ghi trên giấy bằng “bản văn viết”.
Trong hệ thống chữ Quốc ngữ, dấu thanh dùng để ghi lại độ cao, thấp, uốn, gãy,… của
âm. Đây là một sáng kiến tuyệt vời của những vị chế tác chữ Quốc ngữ. Tại sao? Thưa, vì
ngôn ngữ nào cũng có thanh độ cao thấp, nhưng trong các văn tự dùng mẫu tự La-tinh, chỉ
chữ Quốc ngữ có những dấu thanh, giúp người đọc phát âm được những độ cao thấp đó.
Lấy thí dụ tiếng “cám ơn” - tiếng Anh là “thank you”; tiếng Pháp là “merci”; tiếng Tây Ban
Nha là “gracias”; tiếng Nhật là “arigato”,… Khi đọc những tiếng này bằng chữ viết trên
giấy, chỉ có “cám ơn” trong chữ Quốc ngữ là có dấu “sắc” trên chữ “a” khiến người đọc biết
mà đưa cao giọng lên khi đọc chữ “cám”. Trong khi đó, “thank you” phải đọc cao giọng
(như có dấu sắc) trên chữ “thank” và trầm giọng xuống (như có dấu huyền) trên chữ “you”.
Nếu muốn đọc đúng những “merci, gracias, arigato,…” người ta đều phải thêm những dấu
thanh như thế. Nhưng chúng không có. Chỉ có chữ Quốc ngữ là có dấu thanh ngay trên chữ
viết. Chẳng phải là sáng kiến tuyệt vời thì là gì?
Người mới bắt đầu học tiếng Anh, giảng viên phải vẽ những đường dây cao, thấp trên
hàng chữ để tập cho người ấy đọc đúng. Như thí dụ dưới đây:
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Đọc chữ Quốc ngữ thì không cần phải căng dây, điểm chấm như thế; cứ nắm vững
cách phát âm những dấu thanh là đọc đúng ngay.
Nguồn gốc những dấu thanh trong chữ Quốc ngữ
Ban đầu, các nhà chế tác chữ Quốc ngữ đều là những nhà truyền giảng đạo Công giáo
người Âu châu: Bồ Đào Nha, Ý, Pháp,… Họ có một khó khăn chung là làm sao nói được
tiếng Việt cho người Việt hiểu. Họ bèn nghĩ ra phương pháp dùng những mẫu tự La-tinh để
ghi âm tiếng nói của người Việt. Nhưng nếu có thế thôi thì thứ tiếng Việt này chỉ là một cái
xác mà không có cái hồn. Ghi âm xong, đọc lên nó ngang ngang. Trong khi đó, theo họ
“tiếng Việt nghe như hát, như chim hót”, tức là có nhiều thanh độ cao, thấp khác nhau. Thế
là họ tìm những dấu thanh như những ký hiệu, giúp họ có thể “lên bổng xuống trầm” khi
nói tiếng Việt giống người bản xứ. Nếu ví chữ là “xác” thì dấu thanh chính là “hồn”. Có
“hồn” nhập vào “xác” thì xác trở nên uyển chuyển, linh hoạt, duyên dáng hẳn ra.
Chúng ta hãy “nghe” Alexandre de Rhodes tâm sự về “hành trình tìm kiếm dấu thanh
cho chữ Quốc ngữ”: Trong tác phẩm “Văn phạm Việt Ngữ” (Roma, 1651) Alexandre de
Rhodes “thành thực khai báo” như sau:
“Chúng tôi đã nói rằng trong tiếng này các thanh như là hồn của các từ ngữ và bởi thế
phải rất chuyên chú học hỏi.
Vậy chúng tôi dùng ba thanh trong tiếng Hy Lạp là sắc, huyền và ngã, nhưng vì chưa
đủ nên chúng tôi dùng dấu “iota” dưới và dấu hỏi của chúng ta.
Thật ra các thanh của tiếng này quy về sáu thứ…”
Theo lời trần tình của Alexandre de Rhodes thì trong năm dấu thanh đã có tới bốn dấu
lấy trong văn tự Hy Lạp và một thanh “của chúng ta” (những tiếng ở Âu châu, hay tiếng Latinh, tiếng Pháp, không rõ) ấy là thanh “hỏi”.
Đương nhiên, thanh ngang là “thanh tiêu chuẩn” lấy đó làm căn bản mà định cho
những thanh kia cao, thấp, uốn, gãy nên nó không cần dấu thanh. Hóa ra tiếng Việt có sáu
thanh nhưng chỉ cần có năm dấu thanh khi nó được ghi trên giấy bằng chữ Quốc ngữ.
Câu hỏi là “tại sao lại mượn hầu hết các dấu thanh trong văn tự Hy Lạp?”.
Hãy nói đến ba dấu thanh sắc, huyền và ngã. Chắc hẳn những nhà chế tác chữ Quốc
ngữ lấy làm sung sướng lắm khi tìm ra ba dấu thanh này, vì chúng được đưa vào chữ Quốc
ngữ để diễn tả thanh độ khá chính xác.
1/ Thanh sắc (accent aigu) có ký hiệu là “´”. Dấu này dùng cho một âm đọc với giọng
mạnh (Trong chữ Quốc ngữ, dấu này dùng cho một âm khi đọc thì rướn cao lên).
2/ Thanh huyền (accent grave) có ký hiệu là “`”. Dấu này dùng cho một âm đọc với
giọng nhẹ (Trong chữ Quốc ngữ, dấu này dùng cho một âm khi đọc thì hạ thấp xuống).
3/ Thanh ngã (accent circonflexe) có ký hiệu là “˜”. Dấu này dùng cho một âm
đọc lên giọng rồi hạ xuống ngay (Trong chữ Quốc ngữ, dấu này dùng cho một âm khi
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đọc lên thì rướn cao lên, hạ thấp xuống ngay rồi lại rướn lên một lần nữa, giống như ký
hiệu diễn tả).
Ba dấu này có sẵn trong văn tự Hy Lạp. Hai thanh còn lại là nặng và hỏi thì các nhà
chế tác chữ Quốc ngữ phải liệu bề mà xoay xở, vì nó không có trong văn tự Hy Lạp cũng
như trong văn tự các dân tộc Âu châu.
Bảng mẫu tự Hy Lạp:

Hãy nói về dấu nặng. Khi đọc một văn bản Hy Lạp, cần phát một âm nghe như đè
nặng xuống, người ta dùng mẫu tự I (đọc là “iota”) đặt xuống dưới âm đó. Mẫu tự này
giống như một cái vạch thẳng đứng. Khi “iota” được đặt xuống dưới một âm, nó vẫn giữ
hình dạng là vạch thẳng đứng hay biến dạng thành một cái chấm có đầu nhọn. Các nhà chế
tác chữ Quốc ngữ dùng dạng cái chấm, nhưng bỏ đầu nhọn đi, thành dạng dấu nặng như
chúng ta thấy “.” (Trong chữ Quốc ngữ, đây là dấu thanh duy nhất được đặt dưới một chữ,
có ý diễn tả chữ ấy có âm đè nặng xuống, hết nhúc nhích).
Một bài thơ được viết bằng chữ Hy Lạp cổ (ta để ý những chữ bên dưới có dấu chấm
với cái đầu nhọn):
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Đến việc chế ra dấu hỏi ( ) mới thực sự là nhiêu khê. Không một thứ văn tự nào có
cái dấu này. Alexandre de Rhodes kể lể rằng các nhà chế tác chữ Quốc ngữ đã phải dùng
dấu chấm hỏi (?) và bỏ đi cái chấm bên dưới, để diễn tả một âm khi đọc thì rướn lên ở cuối,
giống như khi người ta rướn cao lên ở cuối một câu hỏi (với cái chấm hỏi.)
Bảng thanh độ tiếng Việt:

Dạy dấu thanh cho học viên nước ngoài
Chúng ta nói với nhau rằng nhờ các dấu thanh mà người học chữ Quốc ngữ biết cách
phát âm “lên bổng xuống trầm” một cách dễ dàng. Thực tế, dạy dấu thanh cho học viên
nước ngoài là một chuyện khó khăn. Lý do: cái gì trong ngôn ngữ gốc của học viên không
có mà trong ngôn ngữ đích lại có, nó trở nên khó khăn. Học viên không hề có ý niệm “dấu
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thanh” trong chữ viết của họ, mà chữ Quốc ngữ lại có, cho nên họ cảm thấy khó học, khó
nhớ và hay lẫn lộn.
Thiết tưởng giảng viên nên thuyết phục cho học viên thấy dấu thanh là lợi khí để phát
âm chứ không phải là thứ gây ra rắc rối. Hãy cứ lấy thí dụ những cám ơn, thank you,
merci, gracias, arigato, rồi căng dây, điểm chấm trên mấy cái chữ đó để học viên thấy
“cám” có cái dấu sắc trên chữ cái “a” thật là tuyệt vời.
Thuyết phục không chưa đủ, giảng viên cần đưa học viên vào những áp dụng có tính
cách thực hành về dấu thanh. Bàn tay là “dụng cụ” rất tốt để dạy dấu thanh.

Bàn tay đặt ngang diễn tả thanh ngang.
Bàn tay đưa lên diễn tả thanh sắc.
Bàn tay đưa lên, hạ xuống, đưa lên trở lại diễn tả thanh ngã.
Bàn tay đưa xuống diễn tả thanh huyền.
Bàn tay đưa xuống rồi hất lên một chút diễn tả thanh hỏi.
Bàn tay nắm lại và kéo mạnh xuống diễn tả thanh nặng.
Giảng viên có thể cùng với học viên đọc một đoạn văn, kèm theo động tác là “bài múa
thanh độ”.
Hy vọng với cách này (và với những sáng kiến khác) việc dạy dấu thanh cho học viên
nước ngoài trở nên linh động, vui tươi và hữu hiệu.
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