
               TRẺ NÓI CHUYÊṆ. 
 

     Trẻ ở khoảng tuổi vài tháng đã có 

thể phát âm đươc̣ những tiếng như tiếng 

chim, hoăc̣ ríu rít nói tiếp hoăc̣ từng tiếng 

rời rac̣ và em rất thích thú nếu đươc̣ môṭ 

người lớn đi ngang qua và dừng laị chỗ 

em nằm chiụ khó chun môi uốn lưỡi để 

cùng em nói chung môṭ thứ âm thanh mà 

chẳng ai hiểu ai đươc̣ hết. Nhưng me ̣cứ 

tin em đi măc̣ dầu em mới có vài tháng 

thôi, song nếu me ̣ uốn lưỡi như thế nào 

thì em cũng có thể bắt chước theo me ̣như thế ấy. Me ̣tròn môi em cũng tròn môi 

me ̣phát âm em cũng phát âm. Vì thế cho nên những âm thanh vô nghiã này cũng 

quan troṇg không kém gì những âm mà em có thể nói đươc̣ về sau này. 

 

     Đối với môṭ bà me ̣có nhiều con thì có le ̃me ̣không lấy gì làm ngac̣ nhiên lắm 

khi thấy môṭ trẻ sơ sinh có thể có những phát âm khác hơn tiếng khóc của em. Em 

đã có thể sẵn sàng để làm quen với những âm thanh khác nhau ở chung quanh em, 

để em có thể biểu lô ̣cho me ̣thấy cảm tưởng và những đòi hỏi cần thiết của em. 

 

     Trước tiên em cũng phải cố gắng phát âm ra những âm thanh đó. Và me ̣và 

cha và anh chi ̣v.v... đều có thể giúp em môṭ cách hữu hiêụ bằng cách tư ̣để mình bi ̣ 

lôi cuốn và bắt chước theo từng âm thanh của em. Cũng ríu rít, cũng “đót đớt” với 

em và những âm thanh đó đối với em còn quan troṇg hơn cả những âm thanh rõ rêṭ 

của me ̣nữa. Em có thể bắt chước theo me ̣để nói cho đươc̣ những âm mà em chưa 

có đươc̣. - Me ̣ơi! Có phải me ̣đang chun môi như thế này không? Em cũng làm 

đươc̣ như me ̣thấy chưa?  

 

     Me ̣đang nâng đầu em lên, me ̣đang cầm lấy tay em, miêṇg me ̣tròn như chữ 

“O”, em nói tiếng của em, me ̣nói tiếng của me,̣ em chẳng cần hiểu me ̣đang nói gì 

miêñ là me ̣ sẵn sàng dư ̣ vào cuôc̣ đàm thoaị với em là đươc̣ rồi. Em đang nói 

chuyêṇ bằng miêṇg và cả bằng tay với me ̣nữa. Ôi cuôc̣ đàm thoaị sôi nổi quá, vì 

thế cho nên những gì mà em không thể nói bằng miêṇg đươc̣ thì em nói bằng mắt 

với me ̣vâỵ. Và cả me,̣ và cả em đều vô cùng thích thú, phải vâỵ không hở me?̣ 

 

     Những tìm hiểu cho thấy là những câu nói của trẻ thơ gồm những câu nói toàn 

là âm thanh huyền diụ và không cần cho có tiếng nói rõ ràng như thế rất quan troṇg 

trong những tháng đầu tiên của em. Những âm thanh trầm bỗng, đều đăṇ, cao vút 



là những điều cốt yếu cho môṭ đứa trẻ để có thể sẵn 

sàng thu nhâṇ tất cả những điều khác nhau ở chung 

quanh em. Trong môṭ cuôc̣ đàm thoaị bằng những âm 

điêụ trầm bỗng với me ̣ em, dầu em mới hai ba tháng, 

em đã có thể hoc̣ đươc̣ từ me ̣ em sư ̣ cảm thông qua 

gioṇg nói các điều kiêṇ hoàn cảnh khác nhau của sư ̣

viêc̣ và của con người. Vì thế cho nên âm điêụ trầm 

bỗng cũng cần thiết khi me ̣nói chuyêṇ với em và các 

âm các chữ me ̣nên nói dần dần rõ, cũng quan troṇg, vì 

em có thể bắt chước tất cả những điều này. Em rất 

thích tiếp tuc̣ lăp̣ đi lăp̣ laị những âm mà em đã hoc̣ 

đươc̣, hoăc̣ của chính em phát ra, đôi khi me ̣ thấy em 

nằm môṭ mình mà cũng nói chuyêṇ không ngớt. 

 

     Cha me ̣ cũng có thể tìm hiểu đươc̣ em qua ngôn 

ngữ bí mâṭ này. Những phát âm như thế của em không 

những quan troṇg cho em về sau này khi em biết nói rõ 

ràng, mà còn cần thiết cho môṭ đứa trẻ trong năm đầu tiên, em có thể dùng âm 

thanh của em để kéo đươc̣ sư ̣chú ý của cha me ̣cho moị sư ̣đòi hỏi của em. Sư ̣nói 

chuyêṇ với em bằng những tiếng không rõ ràng rất tốt và cần thiết vì sau đó trẻ se ̃

cho thấy rằng trẻ cần hoc̣ những âm thanh khác hơn nữa trong cử chỉ và gioṇg nói 

của em khi em lớn hơn ở tuổi bảy hoăc̣ tám tháng. Cha me ̣se ̃nói những âm thanh 

khác hơn và em se ̃thích thú đươc̣ lắng nghe và bắt chước. Điều này cắt nghiã giản 

di ̣ cho thấy đây là lúc mà trẻ có thể nhớ đươc̣ những vần điêụ mà em đã hoc̣.  

Tiếng nói rõ ràng đầu tiên mà em thường nói là tiếng “me”̣ hoăc̣ “cha”. Đối với em 

hai tiếng đó thoaṭ tiên vâñ không có môṭ nghiã gì cả, nhưng dần dần sau đó em se ̃

hiểu đươc̣ nhờ vào những cử chỉ của me ̣em. Em se ̃tìm ra đươc̣ những chữ này bao 

gồm cả môṭ sư ̣thương yêu triều mến và an toàn của cả “cha” lâñ “me”̣. 
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 < Evie Sophia Thiêṇ Mỹ                              


