
 

 

～Câu chuyện về chữ Tsu (つ) nhỏ～ 

Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam  

Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản Chuyên gia tiếng Nhật – Jun Arai  

 

 

Các bạn có thích chữ Tsu nhỏ không? Tôi thì rất thích nó. Tôi thích đến nỗi đang sưu tập 

rất nhiều chữ Tsu nhỏ. 

 

Chữ Tsu nhỏ có mặt ở rất nhiều nơi. Ví dụ như "でっす" (là), "痛っ" (đau!),  hay đến cả từ "

べったべた(dính dính)" cũng có sự xuất hiện của nó. Và trong câu "Tôi có rất nhiều bạn" thì 

khi  chữ Tsu nhỏ xuất hiện thì... Đúng vậy, nó sẽ là "たっっっっっっくさんいるんです" 

(Tôi có rất rất rất nhiều bạn) 

Chúng ta gọi chữ Tsu nhỏ này là " sự nén âm". "Sự nén âm" nghĩa là việc phát âm dài hơn 

bình thường tại những chữ thực tế không có gì.  

Vậy thì, anh ấy (hoặc cô ấy) trong những câu sau đây thì như thế nào. Chúng ta hãy cùng 

nhau tìm hiểu rõ thêm nhé. 

(1) 「いってらっしゃい」(Bạn đi nhé!) 

    「いってきまっす！」(Tôi đi đây!) 

(2) はじめましてっ！新井です。(Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Mình là Arai.) 

(3) このケーキ、とってもおいしいですね。(Bánh này, ngon tuyệt nhỉ!) 

Thực tế thì ở những chữ như "いってきます" được viết (nói) thành "いってきまっす", "はじ

めまして" được viết (nói) thành "はじめましてっ". Những lúc như thế này, tôi cảm nhận 

được cảm xúc của người nói. Khi nghe "いってきまっす" hay "はじめましてっ", tôi cảm 

thấy họ rất khỏe khoắn.  

Khi nghe "たっっっっっくさんあります” tôi cảm nhận là có nhiều hơn so với khi nghe "た

くさんあります". Khi nghe "とっっっっっても”, tôi nghĩ có lẽ là ngon hơn rất nhiều so với 

khi nghe "とてもおいしい”. 

Các bạn hãy thử để ý đến những chữ Tsu nhỏ nhé. Chắc chắn ở đó sẽ ẩn chứa rất nhiều 

cảm xúc của những chữ Tsu nhỏ đấy. 



 

 

～小さい「つ」のお話～ 

国際交流基金ベトナム日本文化交流センター 

日本語専門家 新井 潤 

 

 

みなさんは、小さい「っ」が好きですか。わたしは大好きです。大好き
すぎて、いろいろな「っ」をコレクションしているほどです。 
 
小さい「っ」は、いろいろなところに顔を出します。「でっす」←こん
なところや、「痛っ」←こんなところ、「べったべた」←こんなところに
まで出てきます。そして、小さい「っ」には、友だちがたくさんいます。
そうです、たっっっっっっくさんいるんです。 
 
この小さい「っ」たちをわたしは「発音の滞留」と呼ぶことにしました。
「発音の滞留」とは、本来なら何もないところで通常よりも長く発音を
するということです。 
さて、彼（彼女？）たちは、こんなところでいったいなにをしているの
でしょうか。 
ちょっと、詳しく見ていきましょう。 
 
  (1) 「いってらっしゃい」「いってきまっす！」 
  (2) はじめましてっ！新井です。 
  (3) このケーキ、とってもおいしいですね。 
 
本来なら「行ってきます」というところを「行ってきまっす」、「はじめ
まして」というところを「はじめましてっ」などと書いて（言って）い
ます。こうしたとき、わたしはここに話し手の気持ちを感じます。 
「行ってきまっす」や「はじめましてっ」と聞くと元気だなぁと思いま
す。「たくさんあります」よりも「たっっっっっくさんあります」のほ
うがたくさんあると感じます。「とてもおいしい」よりも「とっっっっ
てもおいしい」のほうがおいしいんだろうなと思います。 
 
みなさんもぜひこの小さい「っ」たちに注目してみてください。きっと
そこには小さい「っ」たちのいろいろな気持ちが隠れていますよ。 

 


