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Người tuổi 
Dần luôn 
xông xáo và 
thích đương 
đầu với khó 
khăn, để tìm 
kiếm những 
điều mới lạ và 
thú vị, từ đó 
mà làm nên 
nghiệp lớn.

phóng khoáng, khảng khái, và trọng 
nghĩa khí. Họ luôn nổi bật giữa đám 
đông, lý trí sáng suốt nhưng lại trọng 
tình trọng nghĩa. Ngoài ra, uy thế của 
Hổ là một loại uy thế đặc hữu không 
một loài nào có; thế nên người tuổi 
Dần mang trong mình khí chất của 
người làm đại sự cùng khả năng lãnh 
đạo bẩm sinh. Phong thái tự tin của họ 
luôn khiến mọi người phải kính trọng 
và kiêng nể. 

Dù cuộc đời họ lắm khi trải qua rất 
nhiều biến cố thăng trầm nhưng bản 
chất không khuất phục và kiên cường 
sẽ làm cho họ trở thành kẻ chiến thắng 
cuối cùng. Duy chỉ có tính cách mạnh 
mẽ quá mức cùng tâm kiêu ngạo đôi khi 
đem đến hậu quả, có thể khiến người 
tuổi Dần phải rơi vào khốn cảnh. Đó 
là cảnh ngộ “Hổ lạc bình nguyên bị chó 
lờn.” Nếu giữ tâm cho chính, luôn lý trí, 
và nhẫn nại thì người tuổi Dần là đối 
thủ vô cùng khó qua mặt cho bất kỳ ai 
trên thương trường; họ sẽ cố gắng đến 
cùng cho đến khi đạt mục tiêu cuối cùng.

Ngoài ra, với tính cách kiêu hãnh 
bẩm sinh, người tuổi Dần sống 
khá nội tâm, ít khi biểu lộ cảm xúc 
hay tâm sự ra ngoài; đơn giản vì họ 

không cần và cũng không muốn phải 
làm thế. Họ tự giải quyết các vấn đề 
một cách công bằng thẳng thắn và 
nhanh chóng nhất. Những người 
cầm tinh con Hổ cũng được nhận xét 
là người trung thành, luôn làm tròn 
bổn phận và chức trách của mình. Dù 
đôi khi sự thẳng thắn quá mức cùng 
tâm lý mạnh mẽ sẽ làm chậm bước 
tiến sự nghiệp của người tuổi Hổ, 
nhưng cũng không hề gì, vì bản chất 
cuộc đời của một con Hổ thực sự luôn 
chẳng bao giờ dễ dàng.

Người tuổi Dần luôn xông xáo và 
thích đương đầu với khó khăn, để tìm 
kiếm những điều mới lạ và thú vị, từ 
đó mà làm nên nghiệp lớn. Hơn nữa, 
những tính tốt khác như lòng trắc 
ẩn, uy tín, và tâm thái tích cực lại là 
hào quang không ai có thể che nổi của 
người tuổi Hổ. Họ là viên ngọc quý, sự 
ma sát mài dũa sẽ làm cho họ trở nên 
sáng hơn; uy thế của một Hổ tướng 
chính là được tạo dựng trên chiến 
trường oanh liệt, chứ không phải 
trong thời thanh bình nhàn hạ. Đó là 
một cuộc đời vô cùng nhiệt huyết, sôi 
động và đầy màu sắc – cuộc đời của 
những vĩ nhân đáng kính.

Hổ là con Giáp 
thứ Ba trong 12 
Địa chi, thường 
gọi là Dần. 
(Minh họa của 
Khắc Phong/
Epoch Times)

MINH BẢO

N
ăm 2021 Tân Sửu với bao 
buồn thương mất mát vì 
đại dịch rồi cũng sắp qua 
đi. Tuy nhiên không ai 
dám chắc một năm 2022 

sắp đến sẽ như thế nào trong hoàn cảnh 
rối ren hiện nay.

Nhưng văn hóa truyền thống phương 
Đông với mấy ngàn năm tinh hoa học 
thuật chứa nhiều điều huyền diệu. 
Những môn khoa học cổ xưa đó biết đâu 
lại có khả năng giúp chúng ta dự đoán 
được những điều có thể xảy ra trong 
tương lai, qua đó phần nào yên tâm và 
sắp xếp tốt cho cuộc sống chính mình. 

Hổ là con Giáp thứ Ba trong 12 Địa 
chi, thường gọi là Dần. Tuy đứng thứ ba 
nhưng lại là một con Giáp rất đặc biệt vì 
bản tính mạnh mẽ, khả năng chiến đấu và 
uy thế vô địch nơi rừng sâu, nên nó còn 
được gọi là chúa tể sơn lâm. Do đó người 
tuổi Dần phần nhiều bẩm sinh có cá tính 
mạnh, tài năng, và gan dạ hơn người. 

Trong 12 tháng, tháng Dần lại là 
tháng đầu tiên của mùa Xuân năm mới, 
mùa của vạn vật đâm chồi nẩy lộc đầy sức 
sống; do đó tính tình người tuổi Dần rất 

Đầu Xuân
nói chuyện năm Dần
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Làm thế nào để bảo vệ 
bạn, những người thân 
yêu của bạn và cuộc 
sống bạn đã xây dựng 
bằng bảo hiểm?
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Đán; đó là làng Hoạch An, huyện Thanh 
Oai. Cây mùi mỏng manh vậy mà cứ 
phải tầm ngày 26, 27 Tết thì mới chín 
già quả và cho mùi hương đượm nhất. 
Nếu cắt sớm hơn thì quả còn xanh và 
nhiều hoa, khi đun nước sẽ bị vẩn đục. 
Do đó, người trồng mùi thường phải 
chờ đến đúng ngày mới cắt và bán rải 
rác cho đến tận ngày 30 Tết.

Ngày Tết bây giờ không còn giữ được 
cái hồn thiêng liêng xưa, đôi khi chỉ 
làm hình thức cho xong thủ tục. Để đỡ 
lích kích những ngày cuối năm, nhiều 
gia đình sử dụng bánh xà phòng hay 
tinh dầu mùi đã được nấu sẵn thành 
lọ. Nhưng những lọ nước công nghiệp 
ấy sao có thể mang lại sự chân thật và 
nét đặc trưng của tập tục 
này. Cảnh bà, cảnh mẹ 
cẩn thận đun nồi nước 
tắm cho cả gia đình chứa 
đựng bao yêu thương. Đó 
là khoảnh khắc người ta 
có thể chầm chậm cảm 
nhận được thời gian, 
tình yêu và chính bản 
thân mình. Thiếu vắng 
cảnh này thì năm mới tuy 
đã đến nhưng dường như 
ta vẫn là con người cũ ấy, 
con người của những vội 
vàng và bon chen. 

Người hiện đại ngày càng cảm thấy áp 
lực mỗi dịp Tết về, phải tăng ca, đạt chỉ 
tiêu để được thưởng Tết, rồi đi sắm Tết, 
không thì lại “mất Tết”. Đón năm mới 
đến mà người ta thật hối hả; những khó 
khăn nhọc nhằn vùi lấp đi thứ niềm vui 
giản dị. Tài sản tăng lên nhưng tinh thần 
cứ ngày một nghèo đi. Người ta kiếm 
tiền để sống, nhưng lại rơi vào vòng xoáy 
danh lợi, mải miết theo đuổi “mục tiêu” 
mà quên đi “mục đích” sống. Những tục 
lệ đôi khi trở thành một thứ “rườm rà”. 

Nhưng như cụ Phan Kế Bính đã viết 
trong cuốn “Việt Nam phong tục” rằng 
“xét điều gì quá tệ mà bỏ bớt đi, rồi lâu 
lâu mới đem cái tục hay mà bổ hết cho 

cái tục dở. Còn tục gì hay mà là quốc túy 
của ta thì cứ giữ lấy”. Chắc chắn rằng, 
tục tắm nước lá mùi chiều Tất niên 
không phải là một tục dở.

Tết Nguyên Đán là ngày lễ truyền 
thống lớn nhất của Việt Nam, đánh dấu 
thời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm 
mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất 
trời, vạn vật cỏ cây. Tết Nguyên Đán thể 
hiện sự khao khát của con người về sự 
hài hòa giữa Thiên – Địa – Nhân. Tục 
tắm lá mùi già chiều Tất niên là biểu 
hiện một phần mối quan hệ giữa con 
người với thiên nhiên, với gia tộc và 
xóm làng, với niềm tin thiêng liêng vào 
đời sống tâm linh…

Trước nhịp sống hối hả, giữ được 
truyền thống đã là một 
việc khó khăn, giữ được 
bản sắc và cái hồn của 
truyền thống lại thành 
một điều xa xỉ. Vậy nên, 
đừng quên “tấm vé” đưa 
chúng ta trở về những 
điều xưa cũ. Hãy để 
hương thơm chân thật 
của lá mùi cho ta về sự 
sum họp của gia đình, 
về tình yêu thương giữa 
các thế hệ, về mối giao 
hòa với vũ trụ, để chúng 

ta có những phút giây tĩnh lặng, chiêm 
nghiệm một năm cũ đã qua cùng những 
điều đã đến và đi. 

Trong vô vàn mùi hương của ngày 
Tết, lá mùi già chiều Tất niên vẫn để lại 
một cảm giác bình yên và sâu lắng đến 
lạ kỳ. Ai đã tận hưởng thứ hương thơm 
ấy một lần, chắc chẳng bao giờ quên 
được… Những lỗi lầm, phiền muộn năm 
cũ đã bỏ lại phía sau khi thứ mùi thanh 
tao ấy lan tỏa trong tâm trí. Những ngày 
cuối năm cũ, ta cần phải thật “sạch sẽ” 
để xứng đáng cho những khoảnh khắc 
quý giá của ngày mai, của tương lai. 
Hãy lạc quan mà tiến về phía trước, để 
sống đúng với những món quà mà cuộc 
đời ban tặng.
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Tết Nguyên Đán 2022: Ngũ phúc đến nhà
CINDY CHAN 

Năm Mới là khoảng thời gian 
lạc quan hứa hẹn những khởi 
đầu mới mẻ, những hy vọng 
và khát vọng mới cho tương 

lai. Chỉ khoảng một tháng sau ngày đầu 
năm mới theo dương lịch, Tết Nguyên 
Đán lại đem đến cho chúng ta một cơ hội 
nữa để ăn mừng sự khởi đầu mới và gửi 
gắm những hi vọng tốt đẹp về tương lai.

Tết Nguyên Đán 2022, năm con Hổ, sẽ 
rơi vào thứ Ba ngày 01/02/2022 dương 
lịch. Đây là một dịp nghỉ lễ kéo dài hằng 
năm trong khoảng 15 ngày. 

Trong suốt thời gian đón Tết Nguyên Đán, 
các gia đình người Hoa và nhiều gia đình 
người Việt cũng thường treo chữ “Phúc” (
福) lên cửa. Đây là một hoạt động phổ biến 
của người Hoa ứng với câu “Năm mới 
phúc tới nhà” hoặc là “Ngũ phúc lâm môn.”

Chúng ta thường nghĩ đến sức khỏe, 
hạnh phúc và thành công khi cầu chúc cho 
người khác hoặc cầu mong cho chính bản 
thân mình. Đi sâu vào nội hàm của “ngũ 
phúc” cho chúng ta cơ hội hiểu về ý nghĩa 
của ‘Phúc’ từ góc nhìn văn hóa truyền thống 
với lòng tôn kính Thần.

 
Chú trọng vào đức hạnh
Truyền thống dân tộc Trung Hoa tin rằng, 
Ngũ Phúc là có một cuộc sống trường thọ, 
phú quý, khang ninh (khỏe mạnh cả tâm 
lẫn thân), hảo đức (đức hạnh tốt), và thiện 
chung. Thiện chung có ý nghĩa nói về một 
người theo số mệnh đã được định trước 
mà an tường, tự tại rời khỏi nhân gian sau 
khi hoàn thành mục đích sống của mình 
thuận theo thiên ý.

Định nghĩa cổ xưa này là từ “Kinh 
Thư” hoặc “Cổ Thư,” một trong năm kinh 
điển của Nho gia. Kinh Thư – còn được 
gọi là Thượng Thư, nghĩa đen là “cuốn 
sách kinh điển”, là một bộ sưu tập các tác 
phẩm được cho là đại diện của các bản 
chép tay sớm nhất còn sót lại của lịch sử 
Trung Hoa, trải qua một thời kỳ dài huyền 
thoại (thời đại của đế Nghiêu, Thuấn) cho 
đến thời đại của Khổng Tử (năm 551 đến 
479 trước Công nguyên).

Trong Ngũ Phúc, điều thứ tư là ‘hảo 
đức’ nghĩa là đức hạnh tốt. Đây chính là 
cái phúc quan trọng nhất, vì chỉ khi một 

người biết chân thành, lương thiện và 
khoan dung thì những điều phúc khác 
tự nhiên sẽ đến. Phúc, thực tế chính là 
phước lành do Thần ưu ái ban tặng cho 
con người và được xem như là một sự 
công nhận cho những suy nghĩ, hành động 
ngay thẳng, thiện lương của một người.

Lời giải thích về ”Sáu điều bất hạnh” 
trong Kinh Thư có ý nghĩa về hình phạt, 
cũng làm rõ thêm về Ngũ Phúc. Sáu điều 
đó là đoản mệnh, bệnh tật, lo lắng, phiền 
muộn, nghèo túng, xấu xí, và thiểu năng.

Những điều này kết hợp với nhau phản 
ánh cốt lõi niềm tin của người xưa vào Thiên 
ý và luật nhân quả: Thiện hữu thiện báo, ác 
hữu ác báo, cho dù là kiếp này hay kiếp sau.

“Phước đức đầu tiên là do
Thiên Thượng”
Có một câu chuyện cảm động về chữ Phúc 
liên quan đến vị hoàng đế vĩ đại Khang Hy 
thời nhà Thanh, người trị vì từ năm 1661 
đến 1722.

Chuyện kể rằng, vào năm thứ 12 trong 
triều đại của ông, tổ mẫu của hoàng đế 

TUỆ ANH

Phong vị ngày Tết không chỉ gói gọn trong 
những nhành hoa đào, những vạt nắng 
xuân đầy sức sống, mà còn có một thứ 
hương thơm tuy giản dị, dịu dàng nhưng 
từ lâu đã len lỏi khắp ngóc ngách trong tâm 
hồn của người Hà Nội…

Chẳng biết từ bao giờ, vào ngày 30 Tết, 
hình ảnh các bà, các mẹ, các chị tay xách 
nách mang những bó mùi già lại trở nên 
quen thuộc. Tục tắm nước lá mùi già đã 
trở thành một tập tục đẹp đẽ rất gần gũi, 
thân thương ở nhiều địa phương miền Bắc, 
đặc biệt là ở Hà Nội, mỗi dịp đón Xuân về. 

Cây Mùi - còn được biết đến với các 
tên gọi như: Mùi Ta, Ngò, Ngò Rí, Hồ Tuy, 
Nguyên Tuy, Hương Tuy… - là loại cây 
quen thuộc trong ẩm thực của người Việt. 
Từ bát canh măng miến đến đĩa nộm đu 
đủ hay nộm hoa chuối v.v. đều phảng phất 
hương thanh thanh của loài cây thân thảo 
nhỏ bé. Trong bữa cơm ngày thường hay 
trong mâm cỗ ngày Tết mà thiếu vắng rau 
mùi rắc lên thì coi như thiếu đi sự trọn vẹn.

Mùi là loại rau của mùa đông. Cây mùi 
dùng để nấu nước tắm là những cây đã trổ 
hoa, kết trái, thân cây đã chuyển từ màu 
xanh sang nâu tía. Mùi già cho hương 
thơm sâu lắng rất riêng biệt, đọng lại rất 
lâu. Tắm xong, cả nhà vẫn phảng phất 
hương thơm đến vài ba ngày Tết.

Hương cay, ấm của tinh dầu trong lá 
mùi còn có tác dụng giải tỏa căng thẳng, 
lưu thông khí huyết. Vì vậy, theo quan niệm 
của người xưa, tắm lá mùi già dịp cuối năm 
là để gột bỏ hết những phiền muộn, vận 
rủi của năm cũ, đón một năm mới nhiều 
may mắn, hạnh phúc và thành công hơn. 

Một tục lệ không chỉ là một thói quen 
mà còn gửi gắm những thông điệp sâu sắc. 

Tôi vẫn nhớ những ngày cuối năm ấy, 
khi dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, bà và mẹ 
cặm cụi đun nồi nước lá mùi già cho gia 
đình. Bao giờ, bà hay mẹ cũng sẽ chọn 
những nhánh mùi già nhất, có những bông 
hoa li ti và những quả mùi nhỏ xíu. Bà nói 
thân mùi già cho nhiều tinh dầu hơn, nước 
tắm sẽ thơm, và nồng ấm hơn. Quả mùi thì 
như một thứ quả kỳ lạ, có thể khiến cho 
thân thể khoan khoái và đầu óc trở nên 
nhẹ nhàng, thông suốt. Tôi thầm nể phục 
và biết ơn sự tinh tế của người xưa.

Cây mùi được rửa sạch bụi bẩn rồi cẩn 
thận cho vào nồi để không làm dập nát lá. 
Chỉ cần hai bó mùi già là đủ nước tắm cho 
cả gia đình. Khi đun nóng lên, hương mùi 
theo làn khói bay rất xa. Càng đun lâu, tinh 
chất từ cây mùi già tiết ra càng nhiều và 
đậm đặc. Chiều cuối năm, hương mùi hòa 
quyện với hương gió, mới ngửi thôi cũng 
đủ xua tan đi bao mệt nhọc. Tự nhiên ta 
muốn chậm lại để mà tận hưởng khoảnh 
khắc lắng đọng này. 

Với những người hoài cổ, ngửi thấy 
hương mùi thì giống như thấy vị Tết. 
Hương mùi già chỉ là một nốt trầm rất 
nhỏ trong mùa Tết nhưng thiếu nó thì 
không còn là cái Tết của người Hà Nội 
nữa. Người ta nói đúng, mùi hương và 
âm thanh là hai thứ có thể lưu giữ ký ức 
sống động nhất. Hương mùi già cứ lặng lẽ 
lan tỏa, nhắc nhở ta rằng vẫn còn có quê 
hương, hãy biết nhớ về cội nguồn.

Người hiện đại có cuộc sống no đủ, 
nhưng dần đánh mất đi bản sắc. Những loại 
sữa tắm thượng hạng, nước hoa hàng hiệu 
ngập tràn trên thị trường; đâu còn mấy ai 

Trong suốt dịp
Tết Nguyên Đán, nhiều

gia đình Á Đông dán
những chữ Phúc (có ý nghĩa 

là “may mắn” hoặc là “tài 
lộc”) trên cửa nhà. 

Một ông đồ đang bày giấy mực viết chữ trên một con phố Hà Nội, năm 1915.
Bức hình này nằm trong bộ sưu tập về Hà Nội của tác giả Albert Kahn.

Hoàng đế Khang Hy thời nhà Thanh.

THI THI

Mỗi khi hoa đào nở 
dưới bầu trời se lạnh, 
tiết khí đất trời đang 
giao mùa, tự nhiên 
trong lòng lại nao nao 
bao cảm xúc, nghĩ 
về sự đời, về dĩ vãng 
và tương lai. Xen với 
những chuyện vui là cả nỗi 
buồn, sự nuối tiếc những gì 
không trở lại. Đã qua đi là bao kỷ niệm 
xưa, là tuổi thơ bên người mẹ tần tảo 
lo cho gia đình, là mối tình đầu ngây 
thơ trong sáng… Tết mang theo phong 
vị cổ truyền như muốn níu lại chút thời 
gian, níu lại chút nhịp đời hối hả. Có 
lẽ vì thế mà mỗi khi Xuân về, hình ảnh 
Ông Đồ lại thoắt ẩn thoắt hiện trong 
tâm trí những người hoài cổ, và đâu 
đó một vài câu thơ ngân nga vang vọng 
trong đầu: “Mỗi năm hoa đào nở – Lại 
thấy ông đồ già…”

Bài thơ “Ông Đồ” được đăng lần 
đầu trên báo Tinh Hoa năm 1936. Tác 
giả Vũ Đình Liên (1913–1996) quê gốc 
Hải Dương nhưng sống ở Hà Nội. Tuy 
sáng tác thơ không nhiều nhưng chỉ với 
bài “Ông Đồ”, thi sĩ Vũ Đình Liên đã có 
một vị trí vững chắc trên thi đàn Việt 
Nam. Thuộc dòng thơ mới thời bấy giờ, 
bài thơ chỉ vỏn vẹn 5 đoạn, mỗi đoạn 
4 dòng, và mỗi dòng 5 chữ. Ấy vậy mà 
bài thơ đó đã để lại trong tâm khảm 
muôn người Việt một nỗi niềm khó tả. 
Cứ như thi sĩ Vũ Đình Liên đã nói hộ 
bao người ước mơ rằng  tinh hoa tinh 
thần Việt luôn mãi trường tồn… Bài thơ 
chính là tấm lòng của một người nặng 
lòng với tổ quốc, với những nét văn hóa 
cổ truyền ngàn năm của dân tộc. 

Bối cảnh thời bài thơ được sáng tác 
là giai đoạn “tống cựu nghinh tân” lịch 
sử của nền văn chương ngôn ngữ nước 
nhà – cái thời cựu học (chữ Hán Nôm) 
nép mình nhường bước cho chữ Pháp 
và chữ Quốc Ngữ. Bằng việc sử dụng 
hình ảnh hoa Đào và ông Đồ trong phần 
đầu và cuối bài thơ, tác giả đã khắc họa 
thành công hai hình ảnh tương phản: 

Ông Đồ thời vàng son và 
Ông Đồ khi thất thế. 

Thuở xưa các thư 
sinh dùi mài kinh sử 
với ước mong quan 
lộ hanh thông công 
danh sáng tỏ, nhưng 
cũng có vị lận đận 

đường thi hoặc không 
thích hợp quan trường. 

Họ về nhà vui thú điền viên 
đem lễ nghĩa thánh hiền dạy lại 

cho thế hệ sau; dân ta hay gọi là Ông 
Đồ. Với thói quen trọng chữ của dân 
ta, các ông đồ được người đời trọng 
vọng, tôn kính. Ngày lễ tết hằng năm, 
người đời đến với thầy đồ không chỉ để 
bày tỏ tấm lòng thành mà còn để cung 
kính xin lấy những chữ “Tâm”, “Đức”, 
“Thọ”, “Lộc”... Và cứ thế, tập tục xin 
chữ này trở thành một tập tục ngày Tết 
cổ truyền Việt Nam.

        
Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
 
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”
 
Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu
 
Ông đồ vẫn ngồi đấy 
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy 
Ngoài trời mưa bụi bay 
 
Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ?

Xem tiếp trang 5

Khang Hy là Hiếu Trang Hoàng Thái Hậu 
đột nhiên lâm bệnh nặng trước sinh nhật 
lần thứ 60 của bà. Các ngự y đều lắc đầu bất 
lực và Khang Hy vô cùng đau buồn.

Sau đó, Khang Hy đã học từ các kinh sách 
cổ đại rằng ông, với tư cách là một hoàng 
đế chân chính, “Thiên tử” có thể khẩn cầu 
trời cao để xin ban phước lành cho bà của 
mình tiếp tục được sống thọ. “Nếu ta có 
thể đường đường chính chính cầu xin cho 
bản thân mình, thì tại sao ta không thể 
cầu xin cho bà của mình,” Hoàng đế nghĩ. 

Vì vậy hoàng đế đã thực hiện ý nghĩ này.
Trong ba ngày, hoàng đế Khang Hy đã 

thực hiện các nghi thức tắm gội sạch sẽ, 
trai tịnh với tấm lòng thành kính và một 
đức tin chân thành đối với Thần Phật. Sau 
đó ông đã chọn một chiếc bút lông vàng 
và đề một dòng chữ: “Phúc cho người 
thường”, và ông đã viết chữ “Phúc” thật 
lớn trên tấm vải lụa. Hoàng đế đóng ngọc 
tỉ lên trên đầu chữ “Phúc” trước khi dâng 
tặng cho người bà của mình. Hoàng Thái 
Hậu Hiếu Trang sau đó đã thực sự khỏe lại.

Người Trung Quốc rất trân quý chữ 
Phúc – được Khang Hy ngự bút, một biểu 
hiện chứng tỏ tấm lòng hiếu thảo của ông. 
Kết quả chữa bệnh được xem là “Phúc đức 
to lớn do Trời ban.” Từ đó, ý nghĩa của 
chữ Phúc đã được biết đến một cách tôn 
kính là “cái phúc đầu tiên là do Ông Trời”; 
đồng thời chữ Phúc cũng gắn liền với câu 
nói “Hồng vận đương đầu, phúc tinh cao 
chiếu” (tạm dịch: vận may phủ xuống, cứu 
tinh cao chiếu) .

“Được Thần bảo hộ”
Câu chuyện này cũng truyền tải một ý 
nghĩa có trong giải thích của từ Phúc trong 
những cuốn từ điển đầu tiên ở Trung Quốc. 
Trong cuốn từ điển nổi tiếng của Triều đại 
nhà Tống có tên gọi là Quảng Vân (廣韻), 
có từ năm 1008, Phúc được định nghĩa là 
đức hạnh và được chư Thần bảo hộ. Trong 
từ điển được đặt theo tên của Khang Hy, 
người đã ra lệnh biên soạn tác phẩm này, 
giải thích Phúc có nghĩa là sự che chở và từ 
bi của Thần và là điềm cát lợi.

Vì vậy, nội hàm của chữ Phúc được hiểu 
là một người có đức cao phúc dày sẽ nhận 
được sự che chở từ Thần Phật. 

Thiên Ân biên dịch

Trong vô vàn mùi 
hương của ngày Tết, lá 
mùi già chiều tất niên 
vẫn để lại một cảm 
giác bình yên và sâu 
lắng đến lạ kỳ.

HENRY OGER

BICH TRAN/EPOCHTIMES MINH HỌA

Những vần
thơ Xuân năm ấy!

Tục tắm nước lá mùi đêm 
Tất niên: ‘Tẩy sạch’ những      
muộn phiền năm cũ

nâng niu và trân quý mùi hương đồng 
gió nội như lá mùi. Còn bao người 
muốn khoác lên mình thứ hương dạn 
dĩ của Đất Mẹ ấy mỗi chiều cuối năm? 

Ngày nay, chỉ còn một làng ở ngoại 
thành Hà Nội giữ được nghề trồng 
cây mùi già bán trong dịp Tết Nguyên 
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Trong hai khổ thơ đầu, tác giả đã 
mượn màu sắc tươi thắm của hoa đào, 
màu đỏ của giấy, màu đen nhánh của mực 
tàu, kết hợp với sự đông vui náo nhiệt nơi 
phố chợ làm phông nền cho nhân vật Ông 
Đồ. Sự phác họa ấn tượng đến nỗi kể từ 
đó, hình ảnh Ông Đồ trở nên thân quen 
và không thể thiếu đối với người dân Việt 
mỗi dịp tết đến xuân về.  

Thời bấy giờ ở phố Hàng Bồ (Hà Nội) 
có một ông Đồ ngồi viết chữ cho người 
thưởng ngoạn. Phố này chuyên bán hàng 
xén, có đầy đủ các mặt hàng giấy, bút, 
mực. Ông Đồ nghèo không trữ sẵn giấy 
mà chờ khi có khách đặt mới vào gian 
hàng xén mua. Cô hàng xén ở cửa hiệu 
này được chàng thanh niên Vũ Đình 
Liên để ý, rồi sau trở thành vợ ông. Ông 
từng tâm sự nếu không có chuyện tình 
lãng mạn ấy thì chưa chắc đã có cảm 
hứng sáng tác bài ‘Ông Đồ’.

Đoạn thơ thứ ba bắt đầu cho thấy quy 
luật tân trần đại tạ của vũ trụ. Đặc biệt là 
cũng màu ‘giấy đỏ’ ấy nay lại biết ‘buồn’ 
bên ‘nghiên sầu’ dưới ngọn bút tài tình 
của tác giả, khiến lòng người không khỏi 
chùng xuống. Hình ảnh chiếc lá vàng lạc 
lõng rơi trên tấm giấy đỏ vào mùa xuân 
đã phác họa lên sự tàn phai của tập tục 
chơi câu đối đỏ ngày Tết của dân Việt, 

làm tăng phần xót xa tiếc nuối một thời 
kỳ vàng son, vì người ta đã không còn 
quan tâm đến nét đẹp văn hóa xưa. 

Có lẽ vì tiếc thương cho một giá trị tinh 
thần không còn tồn tại mà bài thơ “Ông 
Đồ” đã được chuyển ngữ sang hơn mười 
thứ tiếng như Anh, Pháp, Trung Hoa, Đức, 
Nga, Thụy Điển, Ả Rập, Đan Mạch... Đặc 
biệt một tờ báo ở Phi Châu đã cùng một lúc 
in bài thơ này bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp, 
Ả Rập. Có ba dịch giả đã chuyển “Ông Đồ” 
sang Pháp ngữ, người dịch đầu tiên là 
phóng viên của tờ “Humanité“.  

Rất may là bài thơ “Ông Đồ” không bị 
rơi vào quên lãng và không phải chịu số 
phận hẩm hiu như nhân vật chính trong 
thơ. Bài thơ vẫn được truyền tụng và 
hình ảnh “Ông Đồ” vẫn là hình ảnh thân 
thiết không thể thiếu về những giá trị 
xưa cũ trong thơ ca ngày Tết. 

Mấy năm nay, vào dịp Tết đã thấy 
xuất hiện trở lại những ông đồ áo thâm 
vấn rế viết chữ cho người thưởng 
ngoạn. Ông đồ ngày nay thuộc đủ mọi 
lứa tuổi, trẻ nhất vào khoảng hơn hai 
mươi và các cụ già nhất có khi đến 80. 
Tất cả ông đồ đều hãnh diện rằng họ ra 
chợ vào dịp tết là để ‘cho chữ’ chứ không 
phải ‘bán chữ’. Người gặp ông đồ thì 
phải nhận là ‘xin chữ’ chứ không phải là 
mua. Việc mua bán là điều cấm kỵ trong 
làng chữ nghĩa, và nét truyền thống ấy 

vẫn còn phảng phất đâu đây.
Chữ viết có thể không còn là những 

Hán tự như thuở nào. Nhiều người chỉ 
muốn xin chữ Việt vì họ quan niệm “Xin 
chữ mà không hiểu ý thì chỉ là hình thức, 
không trọn vẹn.” Dù sao thì những chữ 
được xin cũng là tinh hoa của thánh 
hiền, là những lời nhắc nhở con người 
trở về với bản tính lương thiện chân 
thật, hoặc là những câu đối đem lại bình 
an may mắn. Thư pháp chữ Việt phát 
triển khá mạnh trong Sài gòn, cũng là 
những nét rồng bay phượng múa như 
thuở nào; nhiều tấm thật đáng được xem 
như tác phẩm nghệ thuật. Ở Hà Nội thì 
hình ảnh các ông đồ bên nghiên mực 
nơi Quốc tử Giám hay Phố Ông Đồ lại 
xuất hiện như một biểu tượng ngày Tết 
thời nay. Người người, nhà nhà lại nô 
nức đến Phố Ông Đồ để xin những câu 
đối trang trí nhà cửa. Hình ảnh các nam 
thanh nữ tú nâng niu từng khuôn chữ 

mới xin được cũng xúc động làm sao. 
Nếu Ông Đồ của thi sĩ Vũ Đình Liên 

còn sống đến ngày nay, chắc ông sẽ thôi 
thở dài cho số phận hẩm hiu phải xếp bút 
lông nhường chỗ cho bút chì bút mực của 
thế hệ ông. Theo quy luật xoay vần muôn 
đời của tạo hóa, hoa đào lại nở dưới nắng 
xuân, Ông Đồ lại xuất hiện như một thói 
quen, như một điều hết sức hiển nhiên 
vốn thế. Hình ảnh của ông gắn liền với 
bút lông, mực Tàu, giấy đỏ... Tất cả là 
phông nền văn hóa cho một truyền thống 
của dân ta: Đó là Xin Chữ ngày Tết với 
mong ước một năm mới bình an.

 Ở một nơi nào đó, có lẽ thi sĩ Vũ Đình 
Liên rất muốn kéo dài bài thơ “Ông Đồ” 
thành bẩy khổ thơ, lấy hai khổ thơ đầu 
làm điệp khúc để tạo ra một kết thúc có 
hậu, như một sự thủy chung như nhất, 
như châu về hợp phố, vì ông đồ ngày nay 
đã sống dậy trong lòng người dân Việt; 
tập tục xin chữ đã hồi sinh. Thi sĩ Vũ 
Đình Liên quả đã thành công trong việc 
nhắc nhở hậu thế bảo tồn truyền thống 
văn hóa dân tộc. Tấm lòng của ông thật 
đáng được trân trọng!

 
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
 
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”.

MỸ NGỌC

Mỗi khi Tết đến, kỷ niệm về danh họa 
Nguyễn Phan Chánh, người đã sống trong 
ngôi nhà 65 Nguyễn Thái Học, Hà Nội lại 
tràn về trong ký ức người con gái thứ năm 
của ông, bà Nguyễn Nguyệt Anh. Danh họa 
Nguyễn Phan Chánh là người mở đường cho 
dòng tranh lụa Việt Nam vào đầu thế kỷ 20.

Tên tuổi của cụ Nguyễn Phan Chánh 
(1892–1984) luôn được những người say 
mê hội họa nhắc đến với sự kính trọng, 
niềm cảm phục về con người của ông, cũng 
như về những tác phẩm thanh tao, mộc 
mạc và đậm hồn Việt trong tranh của ông. 

Gia đình bà Nguyệt Anh cho biết, khi 
phong cách phương Tây đã khá thịnh 
hành tại Việt Nam lúc đó, ông vẫn giữ 
nguyên sự chất phác đến mức bị gọi 
là “quê mùa”. Bạn bè cùng Khóa 1 của 
Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương 
là các họa sĩ nổi tiếng như: Lê Phổ, Lê Văn 
Đệ, Mai Trung Thứ… thường nhắc đến 
ông với hình ảnh một người Việt trong 
bộ quần áo dài the, đội chiếc khăn xếp, và 
luôn cắp theo chiếc ô cũ kỹ. 

Lương duyên với tranh lụa?
Khi nhắc đến trường Cao đẳng Mỹ thuật 
Đông Dương thì phải nói đến người hiệu 
trưởng đã đặt nền móng đầu tiên cho ngôi 
trường này, ông Victor Tardieu. Trong số 
các học trò của ông Tardieu, ‘trò Chánh’ là 
trường hợp đặc biệt. Khi trúng tuyển vào 
trường cao đẳng, ông đã ngoài ba mươi 
tuổi, có lẽ là lớn tuổi trong trường và cũng 
đã có vợ con. Về căn bản, trường Mỹ thuật 
Đông Dương giữ đúng tinh thần đào tạo 
kiểu Pháp, dạy cho sinh viên những kiến 
thức mới mẻ vào lúc đó như hình họa, giải 
phẫu cơ thể, luật viễn–cận, vẽ sơn dầu… 
Những kiến thức này thực sự là xa lạ với 
học trò người Việt vào lúc đó. 

Việc học vẽ tranh sơn dầu theo phong 
cách Âu Châu quả là khó khăn với một 
người vốn giỏi chữ Nho, nghệ thuật thư 
pháp, và với đôi tay chỉ quen cầm bút lông 
như ông Phan Chánh. Ông học vẽ đến 
năm thứ hai vẫn nhận điểm không cho 
môn hình họa, trong khi các bạn cùng 
khóa thì đạt điểm 10. Các giáo sư có phần 
chán nản với việc kết quả học tập của ông 
nhưng hiệu trưởng Tardieu vẫn kiên trì 
với ‘trò Chánh’. Điều này chỉ có thể giải 
thích rằng đó là mối nhân duyên trong 
cuộc đời và sự cảm thụ tinh tế của thầy 
Tardieu về tài năng hội họa ẩn sâu bên 
trong nội tâm của trò Chánh.

Trong một dịp sang Trung Quốc, ông 
Tardieu đã có dịp thưởng thức những bức 
tranh lụa phong cảnh theo phong cách từ 
thời Đường, rồi ông mua một bức tranh 
lụa làm mẫu và ít vải lụa Vân Nam mang 
về Việt Nam. Ông đã nghĩ đến trò Chánh 
và có lẽ ông đã hy vọng…

Trực giác của ông Tardieu đã không 
sai. Với lụa, trò Chánh đã khắc họa những 
hình ảnh mang tâm hồn thuần Việt, giản 
dị với màu của đất, thanh tao trong từng 

nét vẽ. Ông cũng được nhắc đến với 
phương pháp “rửa” lụa rất đặc biệt vào lúc 
đó, giúp mặt tranh trở nên trong và mịn 
màng. Ông vẽ tranh lên giấy rồi áp vào tấm 
lụa để in hình, để khô rồi rửa hét lớp gợn 
của bột màu, sau đó để khô rồi lại quết lên 
lớp bột màu khác. Lặp lại công đoạn như 
vậy nhiều lần, để màu phần vẽ mới hòa 
với màu tranh cũ, cho đến khi ưng ý. Điều 
này yêu cầu sự nhẫn nại và công phu của 
người họa sĩ nên có thể cần vài tháng để 
hoàn thành một bức tranh. Theo phương 
pháp này, màu được thấm đều cả hai mặt 
lụa, tựa như là nhuộm màu, hoàn toàn 
khác với cách vẽ trước đó là vẽ thẳng lên 
mặt lụa một lần là xong và không rửa lụa. 

Năm 1931, thầy Tardieu đã đem bốn 
bức tranh lụa đầu tiên của trò Chánh 
tham dự một buổi đấu xảo tại Paris, và 
những bức giản dị với phong cách “quê 
mùa”, thuần Việt ấy đã trở nên rất đặc biệt 
giữa những tác phẩm hội họa khác theo 
phong cách Âu Châu. Toàn bộ tranh của 
ông đã được các nhà sưu tập tranh người 
Pháp mua hết tại cuộc đấu xảo đó.

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng 
Mỹ thuật Đông Dương, ông được mời 
làm giáo sư môn Mỹ thuật tại trường Bảo 
Hộ (trường Bưởi sau này). Một lần, viên 
Tổng giám thị người Pháp yêu cầu ông vẽ 
lại một bức tranh mà ông đã hứa bán cho 
người khác, họa sĩ không nghe theo. Sau 
lần đó, ông đã bình thản đưa cả gia đình về 
quê tiếp tục vẽ những người thân yêu của 
mình, không màng tới thị hiếu đương đại.

Là một họa sĩ được đào tạo bài bản 
theo chương trình của Âu Châu nhưng 
tâm hồn Việt và tính cách Việt trong con 
người của cụ Nguyễn Phan Chánh vẫn y 
nguyên là vậy. Ông tiếp nhận ảnh hưởng 
ở nghệ thuật tạo hình phương Tây khi 
xây dựng tác phẩm của mình, nhưng 
nội dung của tác phẩm mang tinh thần 
phương Đông. Các chủ đề chính trong 
tranh của ông là nông thôn Việt Nam cùng 
với những nét sinh hoạt, những tập tục và 
cảnh trí thiên nhiên. Ông thường vẽ phụ 
nữ, trẻ em trong đời sống thường  nhật 
của nông thôn Việt Nam… Trong nhật ký 
của mình, ông hé lộ rằng ông dành mối 
tình lớn cho người vợ đầu tiên của ông.

Người ấy chính là mẹ của bà Nguyệt 
Anh, xinh đẹp với những đường nét 
chuẩn mực: Gương mặt trái xoan, đôi 
mắt lá răm, lông mày lá liễu, nước da 
trắng ngần, vóc dáng mảnh mai, đã sinh 
cho ông sáu người con và một đời tận tụy 
vì gia đình. Bà qua đời khi mới ngoài 40 
tuổi, chưa được hưởng những ngày vinh 
quang làm vợ một danh họa.

Sau này, công chúng mới vỡ lẽ, danh 
họa đã vẽ bức tranh lụa “Cô Hàng Xén” là 
từ những ký ức về người vợ yêu dấu. Bức 
tranh “Người Bán Gạo” có mức đấu giá 
đạt 8 tỷ đồng ở Hồng Kông cách đây vài 
năm cũng là như vậy. Trong tranh, thiếu 
phụ mặc áo trắng đang đứng đong gạo với 
chiếc khăn vấn vành nâu, mái tóc đen rẽ 
giữa, nét mặt thùy mị, thanh tú. Bức tranh 

đẹp với các mảng màu trắng nâu ấm bình 
dị, dân dã rất Việt Nam. 

Cả cuộc đời dành cho nghệ thuật, 
sống một cuộc sống bình dị thanh tao
Năm 1954, họa sĩ Nguyễn Phan Chánh 
được mời ra Hà Nội làm giảng viên 
Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam. 
Các con của ông may mắn có thời gian 
dài sống cùng ông ở ngôi nhà 65 Nguyễn 
Thái Học. Trong ký ức của bà Nguyễn 
Nguyệt Anh, cả gia đình sống ở một 
căn phòng nhỏ trong ngôi biệt thự ba 
tầng ở số 65 Nguyễn Thái Học, danh 
họa được lũ trẻ con gọi là ông Tiên do 
có khuôn mặt hiền từ và chòm râu bạc. 
Ông rất nghiêm khắc với con cái, nhưng 
với đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm rất 
điềm đạm, ôn hòa, chuẩn mực. Ông mê 
hoa đào phai nên Tết nào cũng mua một 
cành đào to, cắm cao tới tận trần nhà. 
Ngày Mùng Một, ông hay được các nhà 
văn Vũ Tú Nam, danh họa Nguyễn Tư 
Nghiêm và nhiều hàng xóm nhờ xông 

nhà. Mỗi khi Tết đến, ông lại viết hai 
câu đối điều, màu giấy đỏ tươi, nét chữ 
bay bổng, treo ở ngay cổng để mọi người 
chiêm ngưỡng. 

“Phòng của cha con tôi ở nhỏ lắm, phần 
lớn diện tích để dành cho ông sáng tác, có 
một ban công nhỏ để phơi tranh lụa. Đồ 
đạc trong nhà giản dị, kỷ niệm nhớ nhất 
là cha đã nhường cho vợ chồng tôi chiếc 
giường duy nhất,” bà Nguyệt Anh kể.

Trong cuốn nhật ký, độc giả thấy họa 
sỹ nhắc nhiều tới kỷ niệm về ba cô con gái 
giúp ông rửa tranh, phơi tranh lụa với nỗi 
cực nhọc, vất vả. “Vẽ tranh lụa tỉ mỉ, dày 
công, và cực nhọc lắm. Nhưng đấy chỉ là 
chuyện nhỏ thôi,” bà chia sẻ. Bà kể rằng 
ông thường đạp xe hoặc đi tàu điện xuống 
các khu lao động để tìm lấy chất liệu, tối 
về khắc họa lại những khoảnh khắc thiêng 
liêng, và những khoảnh khắc đó sau này đã 
trở thành các tác phẩm nổi tiếng, như bức 
“Hạnh Phúc” (năm 1968) mà gia đình bà 
Nguyệt Anh vinh dự được ông tặng riêng.

Suốt cuộc đời làm nghệ thuật, danh 
họa Nguyễn Phan Chánh đã để lại một 
sự nghiệp khoảng trên 170 tác phẩm. Mỗi 
tác phẩm của ông đều gợi nhắc tên người 
sáng tác – Nguyễn Phan Chánh – cùng 
trường phái tranh lụa Việt Nam.

Đến tuổi 80, ông vẫn đưa nét bút 
êm trên nền lụa nhẹ, khắc họa về con 
người Việt Nam qua các tác phẩm như 
Tiên Dung và nàng Kiều bất tử. Con cháu 
trong gia đình của ông vẫn luôn nhắc đến 
một câu ông từng nói: “...Một bức họa lụa 
dù đẹp đến đâu liệu có thể tồn tại mãi. 
Màu sắc tươi tắn đến mấy rồi cũng phai. 
Nét vẽ dù đẹp đến mấy cũng không thể 
giữ mãi. Cái còn lại mãi với thời gian là 
tình người…” 

Danh họa Nguyễn Phan Chánh đã ghi 
vào ký ức công chúng như là họa sĩ Việt 
Nam đầu tiên giới thiệu dân tộc mình 
với thế giới bằng phong cách tranh lụa 
ấm áp hồn Việt. 

Bài viết có sự đóng góp của phóng viên 
Vân Ngọc

Mối lương duyên với tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh

Tiếp theo từ trang 3

Những vần thơ Xuân năm ấy
PUBLIC DOMAIN

Danh họa Nguyễn Phan Chánh cùng ba cô con gái (từ trái qua phải): (bà) Nguyệt Tú, (bà) Nguyệt Anh, (bà) Nguyệt Lệ 
tại ngôi nhà số 65 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, chụp năm 1955.

Bức tranh “Hạnh Phúc” của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, 
sáng tác năm 1968.

Ông đồ xưa.
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Epoch Times Tiếng Việt sẽ giúp
chuyển tận nhà mỗi tuần.

ĐẶT MUA BÁO NGAY HÔM NAY:
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vô thần, nhiều em bị ép ký vào các 
văn bản từ bỏ đức tin của mình.”

Bà Schafer (hiện 69 tuổi) đã định 
cư tại thành phố Melbourne, Úc Châu 
từ năm 1987 sau khi lần đầu di cư 
từ Ba Lan đến New Zealand 10 năm 
trước cùng chồng năm bà 24 tuổi. Bà 
cho biết: “Nhiều thành viên trong gia 
đình tôi đã bị chế độ cộng sản độc tài 
tàn bạo khủng bố.” 

Bà chia sẻ một kỷ niệm khi còn 
nhỏ tuổi bà đã tin rằng các phương 
tiện truyền thông Ba Lan hoạt động 
vì lợi ích của người dân, vì thế cô gái 
nhỏ Schafer đã từng viết thư cho các 
tờ báo để bày tỏ những băn khoăn 
của mình đối với đất nước. Thật 
không may, sau đó bà phải chứng 
kiến những hậu quả cay đắng: “Mẹ 

PETA EVANS

L
à một nghệ sĩ gốc Ba Lan 
lớn lên dưới chế độ cộng 
sản vào thập niên 50 và 
60, bà  Barbara Schafer 
thấu hiểu về hoàn cảnh 

của những gia đình bị bức hại về 
đức tin tại Trung Quốc ngày nay.

“Trẻ em dễ dàng trở thành mục 
tiêu bức hại kế tiếp sau khi bị tách 
khỏi cha mẹ,” nghệ sĩ người Úc 
Barbara Schafer chia sẽ với The 
Epoch Times: “Nhiều trẻ em Trung 
Quốc đang bị bức hại vì đức tin của 
các em, nhiều em đã bị đuổi khỏi 
trường học, hoặc bị trừng phạt vì đi 
lễ nhà thờ hay vì tham gia các hoạt 
động tôn giáo bên ngoài trường học, 
chúng bị buộc phải đọc các khẩu hiệu 
chống tôn giáo và ủng hộ chủ nghĩa Xem tiếp trang 8

Những đứa trẻ thuần khiết
trong tranh của họa sĩ Barbara Schafer 

ALL PHOTOS COURTESY OF BARBARA SCHAFER

Tác phẩm “Gratitude” (Tạm dịch: Lòng biết ơn) của bà Barbara Schafer. Sơn dầu trên vải; 116 cm x 84 cm. 

Bà Barbara Schafer với tác phẩm sơn dầu “Gratitude” (Tạm dịch: Lòng biết ơn) 
trong triển lãm tại Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế NTD 2019 ở New York.

CATHERINE YANG 
 

Giọng nam cao Gao Liang 
(Cao Lương) sở hữu một 
giọng hát tuyệt đẹp. Anh đã 
luôn có một giọng hát đẹp và 

nhận được nhiều tán dương từ khi còn 
rất nhỏ tuổi. 

Nhưng khi anh cất lời, người lớn 
lại yêu cầu anh dừng nói, và các bạn bè 
cùng lớp đều cười nhạo anh. Trong một 
đoạn thời gian rất dài, Lương đã không 
hiểu vì sao. Anh cho rằng cách nói của 
mình cũng giống như mọi người thôi, 
và đã không hiểu được mọi người cười 
nhạo anh ở điểm gì.  

Rồi đến một ngày, định mệnh đưa 
anh đến với một cuộn băng thu âm cũ 
nằm đâu đó quanh nhà. Khi bật lại đoạn 
băng thu âm giọng nói của chính mình, 
Lương đã hoàn toàn bất ngờ và kinh 
ngạc. Giọng nói thật của anh hoàn toàn 
khác với chất giọng mà anh nghĩ mình 
đang sở hữu.

Hóa ra, anh Lương đã bị chứng rối 
loạn ngôn ngữ. Lương giải thích rằng 
anh không có bất cứ sai biệt nào ở cả 
tinh thần lẫn thể chất, nhưng anh phát 
âm tất cả các từ đều sai. Lương kể lại, 
với nỗ lực rất lớn, Lương đã tập nói lại 
từ đầu, đã phải lắng nghe và bắt chước 
lời nói của người khác, và cố gắng từ bỏ 
thói quen anh đã mang bên mình trong 
suốt 10 năm qua. Một cách tự nhiên, quá 
trình này để lại trong anh một ấn tượng 
vô cùng sâu sắc.

Có lẽ Lương được an bài để hát nếu 
anh có thể chinh phục khó khăn này, 
trong khi những người khác đã phải 
mang theo chứng rối loạn ngôn ngữ này 
suốt cuộc đời của họ. Anh nói, “Điều này 
với tôi giống như một định mệnh vậy. 
Như thể là sứ mệnh của tôi vậy.” 

Cậu bé nhút nhát với chứng rối loạn 
ngôn ngữ ngày nào đã lớn lên và trở 
thành một giọng ca cổ điển được vinh 
danh khắp thế giới, và điều này đối với 
Lương giống như một phép màu. 

 
Một tài năng đang tỏa sáng 
Tài năng của anh đã đưa anh đi rất xa. 
Giọng hát tuyệt vời của anh đã đưa 
anh đến với nhiều vai diễn trong các vở 
kịch của trường học, rồi đến với con 
đường trở thành giáo viên thanh nhạc 
để phát triển tài năng ấy. Anh đã được 
gợi ý phát triển sự nghiệp âm nhạc, và 
anh đã tốt nghiệp Học viện âm nhạc 
Thượng Hải, rồi sau đó là Học viên âm 
nhạc Nga Gnessin. 

Trong suốt quá trình học tập của 
mình, anh đã có cơ hội biểu diễn ở bảy 
cuộc thi thanh nhạc quốc tế, và đem về 
cho mình năm giải thưởng. Một số cuộc 
thi đã đưa anh đến với các sân khấu 
lớn nổi tiếng thế giới, sánh vai cùng 
những danh ca hàng đầu. 

Tại Cuộc thi Thanh nhạc Quốc tế 
B.T. Shtokolov của Nga lần thứ ba được 
tổ chức tại St. Petersburg, anh Lương 
là giọng nam cao duy nhất tiến vào 
vòng thứ ba chung kết.  Anh đã trình 
diễn cùng những danh ca hàng đầu Âu 
Châu và những ngôi sao của Nhà hát 
Mariinsky, và nhận về nhiều nhận xét 
sâu sắc từ các thành viên trong hội đồng 
ban giám khảo.

“Tất cả những trải nghiệm này đều 
rất khó quên đối với tôi. Đó là một quá 
trình trưởng thành, một giai đoạn 
khẳng định bản thân làm tăng sự tự tin 
của tôi và thúc đẩy tôi tiến bộ hơn,” anh 
Lương chia sẻ.  

Anh Lương cho biết rằng những 
cuộc thi thanh nhạc cổ điển đều khác 
biệt so với những cuộc thi âm nhạc 
khác. Trong hầu hết các cuộc thi, các thí 
sinh đều hát những bài hát khác nhau 
để phô diễn nội lực của mình và tính 
độc đáo trong trình diễn đều rất được 
xem trọng. Nhưng trong những cuộc thi 
về âm nhạc cổ điển và lại diễn ra với 
thời gian dài như thế này, những giọng 
ca thường được yêu cầu trình bày một 
tiết mục giống nhau. Việc đánh giá về 
kỹ thuật thường rất nghiêm ngặt, và 
tính lưu loát trong việc trình diễn bằng 
nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng như 
các kiến giải về nghệ thuật cũng đều 
được bình phẩm. 

Vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển đã đưa 
anh Lương thăng hoa hơn trong con 
đường thanh nhạc của mình với vị trí 
là một ca sĩ opera tại Trung Quốc và  

Âu Châu. Anh đã sắm vai Don Ottavio 
trong vở “Don Giovanni” của Mozart, 
vai Tamino trong vở “Cây sáo thần”, vai 
Rodolfo trong vở “La Bohème”, và nhiều 
vở diễn khác. Sau đó, vào năm 2019, 
anh Lương đã đến Hoa Kỳ để theo đuổi 
những thử thách mới.

Anh Lương chia sẻ, “Lý do khiến 
Hoa Kỳ vĩ đại là vì quốc gia này đã kế 
thừa và phát triển những truyền thống 
tốt đẹp nhất của thế giới.” Âm nhạc cổ 
điển được hình thành và phát triển ở 
Âu Châu, nhưng các nghệ sĩ từ khắp 
nơi trên thế giới đều mong ước được 
ra mắt công chúng tại Hoa Kỳ để khẳng 
định danh tiếng toàn cầu của họ; đây 
là một ví dụ. Theo quan điểm của anh 
Lương, điều này đến từ những nền tảng 
tôn trọng văn hoá và những điều ưu mỹ 
của Hoa Kỳ. 

“Trên thực tế, có rất nhiều, rất nhiều 
thứ tại Trung Quốc đã bị hủy hoại chính 
ở Trung Quốc, và đã hoàn toàn biến 
mất khỏi Trung Quốc, nhưng chúng 
lại được bảo lưu, kế thừa tại Hoa Kỳ, 
và đang được gìn giữ [cho tương lai],” 
anh Lương chia sẻ. “Đây là một điều rất 
tuyệt vời, Hoa Kỳ thực sự là một quốc 
gia đáng kinh ngạc.”

Ngày nay, khi đã trở thành một giọng 
nam cao của Công ty Nghệ thuật Biểu 
diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, anh 
Lương trở thành một trong những nghệ 
sĩ tận tụy bảo tồn và hồi sinh kỹ thuật 

hát bel canto trong thời đại ngày nay.
Nhưng, không phải lúc nào cũng 

giống với bel canto.

Quá trình khám phá kỹ thuật hát 
bel canto
Khi anh Lương còn trẻ, như nhiều đứa 
trẻ khác cùng trang lứa, anh đã mong 
muốn làm điều gì đó hợp thời và theo 
đuổi danh vọng – còn bel canto chắc 
chắc không phải là một thứ như thế. 

Hơn hết thảy, khi sinh trưởng tại 
Trung Quốc, anh Lương đã không có 
ấn tượng tốt về bel canto. Anh đã không 
được tiếp xúc với các vở opera của Âu 
Châu và những tác phẩm thanh nhạc 
tuyệt vời có tính kinh điển. Điều này có 
nghĩa là những nhạc phẩm hơi hướng 
opera duy nhất mà anh ấy biết đều nhằm 
mục đích ca ngợi Đảng cộng sản Trung 
Quốc. Những chiến dịch tuyên truyền 
kiểu này thường ít sức hấp dẫn đối với 
nghệ sĩ; anh cảm thấy chúng rất khô 
khan và chẳng đem lại sự thu hút nào cả.

Anh Lương chia sẻ, “Ví như tác 
phẩm Messiah của Handel chẳng thể 
nào được trình diễn tại Trung Quốc.” 
Càng học thêm, anh càng biết đến thế 
giới của opera, và thế giới về âm nhạc 
của anh cũng đã được mở rộng hơn.

“Nghệ thuật trong văn hóa Âu Châu 
là hoàn toàn khác,” anh Lương chia sẻ. 
Những bài hát của họ thường rất thanh 
thoát, và nội dung lại hướng đến tính 
nhân văn. “Đó là những bài thơ, và tác 
phẩm tôn vinh tình bằng hữu, tình yêu, 
và không dính líu gì đến chính trị.”

Bel canto là một môn nghệ thuật khó 
chinh phục, nhưng trước những màn 
trình diễn mới mẻ, trước những tuyệt 
tác đầy ý nghĩa đang chờ đợi, anh Lương 
đã sẵn sàng chuyên tâm luyện tập.

“Bel canto” có nghĩa là cách hát 
đẹp. Kỹ thuật này có liên hệ với opera; 
nếu không có opera thì sẽ không có bel 
canto,” anh Lương giải thích. Đó không 
phải là cách hát của năm 1600, khi opera 
lần đầu được ghi nhận trong lịch sử âm 
nhạc. Theo thời gian, kỹ thuật thanh 
nhạc này đã phát triển rực rỡ nhất vào 
thế kỷ 19, và đỉnh cao trong phong cách 
này chính là bel canto. 

 
Thử thách mới khi đến Hoa Kỳ
Hát là một môn nghệ thuật đòi hỏi rất 
nhiều nội lực và kỹ thuật – những ca 

sĩ luôn tìm cách đưa vào đời thực một 
âm thanh ban đầu chỉ tồn tại trong trí 
tưởng tượng của họ, cũng giống như 
những nhạc sĩ vậy, ngoại trừ điều là thứ  
nhạc cụ này lại vô hình vô tướng, anh 
Lương tâm sự. Khi trình diễn, cần đạt 
được sự tĩnh tại tuyệt đối, một trạng 
thái ý thức mà hầu hết mọi người đều 
mơ tới, để có thể thể hiện từng chút 
từng chút thanh âm một cách hoàn hảo.

Anh Lương đã đến Hoa Kỳ để kiếm 
tìm thử thách mới, và anh đã tìm thấy 
điều này khi anh thành công trong quá 
trình thử giọng để gia nhập Công ty 
Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun – một 
công ty về âm nhạc và vũ đạo cổ điển 
Trung Hoa hàng đầu thế giới. Công ty 
nổi tiếng thế giới này được biết đến với 
sứ mệnh hồi sinh nghệ thuật vũ đạo cổ 
điển Trung Hoa. Chương trình biểu 
diễn của họ bao gồm nhiều tiết mục âm 
nhạc, trong đó có những phần trình 
diễn đơn ca bel canto. Rất nhanh sau 
đó, anh Lương biết được rằng Shen 
Yun thực sự đặt ra tiêu chuẩn cao cho 
các nghệ sĩ của họ. 

Có một điều rằng, các nhạc khúc 
của Shen Yun đều được viết bằng tiếng 
Hoa. Các ca sĩ opera đều biết rằng 
không phải tất cả ngôn ngữ đều tương 
tự như nhau khi phổ nhạc, và một số 
[tác phẩm] có những thách thức riêng 
biệt khi trình diễn. Đặc biệt, phong 
cách hát bel canto đòi hỏi từng chữ, 
từng âm tiết đều được hát trong cùng 
một âm sắc. Chỉ riêng phong cách hát 
thôi, thanh âm đã phải đẹp đẽ và thuần 
khiết, nhưng [trước đây] anh Lương 
chưa gặp những yêu cầu này, cho đến 
khi anh gia nhập Shen Yun.

Anh Lương cho biết, “Không một ai 
khác, không có nơi nào khác yêu cầu 
sự hoàn mỹ đến như vậy.” Anh đã sửng 
sốt khi biết về những đợt huấn luyện 
nghiêm ngặt mà các đồng nghiệp của 
anh đã trải qua. Đối với hầu hết các ca 
sĩ, khi họ đã đạt đến đỉnh cao trong sự 
nghiệp giống như anh Lương, họ vẫn 
cần tập luyện, và có thể tìm huấn luyện 
viên thanh nhạc nếu họ đảm nhận vai 
trò mới, nhưng chủ yếu là để luôn giữ 
mình trong một thể chất tốt. Trong 
suốt những ngày tháng còn đi học của 
mình, anh Lương đã chưa trải qua quá 
trình học hành và tập luyện nghiêm túc 
như vậy. 

Nhưng khi gia nhập công ty còn non 
trẻ có trụ sở tại Mỹ quốc này, gặp gỡ 
những đồng nghiệp tận tâm nơi đây, 
những người luôn theo đuổi sự hoàn 
mỹ trong nghệ thuật – ngay lập tức, anh 
thấy rất rõ ràng con đường phía trước 
của mình –  con đường không hồi kết 
cho sự thăng hoa của anh. Anh Lương 
đã có được nguồn cảm hứng mới. 

 
Món quà trời ban 
Anh Lương chia sẻ, nghệ thuật không chỉ 
đơn thuần là một món nghề thủ công. 

Nghệ thuật đòi hỏi sự bền bỉ và kiên 
trì, cũng giống như nghề thủ công vậy, 
nhưng cũng cần phải có tài năng thiên 
phú nữa. Anh Lương chia sẻ lý do vì sao 
anh chọn con đường cống hiến cả đời 
cho nghệ thuật. Ai cũng có sở trường 
của mình, và anh rất biết ơn khi được 
sở hữu tài năng ca hát thiên phú.

“Mọi người đều có tài năng thiên 
phú và một nhận thức tuyệt đối nhạy 
cảm,” anh Lương chia sẻ. “Đó là lý do vì 
sao tôi cho rằng nghệ sĩ là những người 
cảm thấy mình rất gần với Thần.”

“Nghệ thuật là những thứ siêu xuất 
hơn bản thân chúng ta. Nghệ thuật là 
thứ có tính mô phỏng và người nghệ 
sĩ phải có khả năng truyền tải nội hàm 
thâm sâu của nghệ thuật đến cho khán 
giả,” anh nói. “Đó không phải là thứ mà 
bạn có thể thành thục chỉ trong một đời.”

Anh Lương nói thêm, “Học để trở 
thành một ca sĩ là điều khá thần kỳ.” Quá 
trình này không chỉ cần những kỹ năng 
căn bản vững chắc, mà còn cần đến 
năng khiếu nữa, anh Lương cho rằng 
điều này chính là một món quà thiên 
phú. “Tôi đã rất ngạc nhiên với điều 
này. Làm sao mà loài người có thể tạo 
ra những âm thanh như thế chứ? … Vì 
thế tôi thực sự đam mê với nghề nghiệp 
này; đó là lý do vì sao tôi chưa bao giờ 
ngừng đào sâu vào nghề nghiệp và mong 
muốn phát triển nhiều hơn nữa.” 

Thiên Minh biên dịch

Giọng nam cao của Shen Yun Cao Lương 
Con đường vươn đến sự hoàn mỹ trong nghệ thuật

Anh Cao Lương khi đang trình diễn.

Mọi người đều có tài năng thiên phú và một nhận thức
tuyệt đối nhạy cảm... Đó là lý do vì sao tôi cho rằng nghệ sĩ là

những người cảm thấy mình rất gần với Thần.
Cao Lương, giọng nam cao (Tenor )của Shen Yun

ALL PHOTOS COURTESY OF  SHEN YUN
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Tôi thực sự tin rằng lối 
thoát duy nhất dành 
cho nhân loại là khi mọi 
người có thể tự sửa chữa 
những lầm lỗi của bản 
thân đồng thời đề cao 
lòng tốt và sự từ bi khi 
đối đãi với nhau.
Họa sĩ Barbara Schafer

tôi đã bị trừng phạt bởi vì hành động 
của tôi.”

Từ đó, bà nhận ra quyền tự do về 
thông tin không hề tồn tại. “Mọi bức thư 
mà chúng tôi nhận được từ Tây phương 
đều bị đọc trước và một số thông 
tin trong đó bị tô xóa bằng mực đen.”

Bà Schafer hồi tưởng: ngay từ khi 
còn nhỏ, bà đã từng đứng canh gác 
ngoài cửa sổ để cha của bà nghe Đài Âu 
Châu Tự do hoặc Đài Tiếng nói Hoa Kỳ 
vì nếu bị phát hiện họ có thể bị bỏ tù.

“Khi các luật lệ của cộng sản thâm 
nhập sâu vào mọi ngõ ngách của xã 
hội, con người ngày càng suy thoái 
đạo đức, kiêu ngạo, lười biếng và coi 
thường bản thân. Tham nhũng và hối 
lộ tràn lan, vì thế phiếu ăn đã ra đời.”

Ba Lan đã thoát khỏi ách cai trị chế 
độ của cộng sản sau sự kiện Liên Xô sụp 
đổ vào năm 1989. Bà Schafer tin rằng 
chế độ cộng Trung Cộng ngày nay cũng 
sẽ phải đối diện với số phận tương tự.

Bà tiếp tục: “Cũng giống như cuộc 
đàn áp các tín đồ Cơ Đốc dưới sự cai 
trị của đế quốc La Mã, Trung Cộng sẽ 
sụp đổ vì đã bức hại đến chết hàng 
triệu vô tội.”

‘Sự thuần khiết và thiện lương’ 
của trẻ nhỏ
Bà Schafer tin rằng “hòa bình và 
những giá trị tốt đẹp sẽ chiến thắng” 
và hy vọng những tác phẩm của mình 
sẽ khơi dậy sự tò mò ở công chúng. Bà 
nói rằng ngay cả khi khán giả dừng lại 
chỉ để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời 
trong vài giây ngắn ngủi, công việc của 
bà cũng không phải là vô ích.

Bà cho biết: “Tôi thực sự tin rằng lối 
thoát duy nhất dành cho nhân loại là khi 
mọi người có thể tự sửa chữa những 
lầm lỗi của bản thân đồng thời đề cao 
lòng tốt và sự từ bi khi đối đãi với nhau.”

Bà Schafer đặc biệt thích miêu tả 
sự “thuần khiết và thiện lương” của 

trẻ nhỏ từ các quốc gia khác nhau 
trong các tác phẩm nghệ thuật của 
mình. “Những em nhỏ có rất nhiều 
điểm chung trước khi trưởng thành 
và bị ảnh hưởng bởi xã hội,” bà nói.

Một vài tác phẩm về trẻ em của 
bà đã được trưng bày tại nhiều cuộc 
triển lãm khác nhau, bao gồm bức vẽ 
“Gratitude” (Tạm dịch: Lòng biết ơn) 
— khắc họa hình ảnh hai chị em gái với 
đức tin vào Pháp Luân Công đang mặc 
trang phục truyền thống Hàn Quốc; 
và những bức chân dung về những em 
nhỏ trong trang phục truyền thống.

‘Phật quang phổ chiếu tại
Hồng Kông’
Trong một tác phẩm sơn dầu khác, 
có tựa đề “Buddha Light Shines in 
Hồng Kông” (Tạm dịch: Phật quang 
phổ chiếu tại Hồng Kông), bà Schafer 

đã miêu tả một sự kiện có thật về một 
người cha và hai cô con gái. Mới đây, 
họ đã từ Úc đến Hồng Kông nhằm 
truyền cảm hứng và mang hy vọng tới 
cho mọi người.

“Sự kiện Hồng Kông được trao trả 
cho Trung Quốc đã trở thành cơn ác 
mộng đối với nhiều người”: bà Schafer 
đề cập đến việc Hồng Kông được bàn 
giao vào năm 1997 cho chính quyền 
Trung Cộng và cuộc chiến của người 
dân để giành độc lập khỏi chế độ cộng 
sản trong những năm gần đây.

Vào thời điểm được mô tả trong 
tranh — người cha và các cô con gái 
đang phát tờ rơi nói về Pháp Luân Công 
và cuộc bức hại ở Trung Quốc — Trung 
Cộng đã cố gắng mở rộng quy mô của 
chiến dịch bức hại tín ngưỡng này vươn 
ra khỏi đại lục đến tận Hồng Kông thông 
qua các nhóm mặt trận khác nhau.

Sự thiện lương, sự điềm tĩnh và 
lòng chân thành của ông bố trẻ người 
Úc cùng với lòng tốt và sự nhẫn nại của 
các cô con gái được thể hiện qua việc 
nắm giữ những bảng thông tin phía 
trên họ, khi họ cùng với hàng trăm học 
viên khác từ khắp nơi trên thế giới đến 
nơi đó nhằm giúp công chúng hiểu rõ 
về cuộc bức hại. Và nỗ lực trên cũng 
phần nào để đối phó với việc Trung 
Cộng đang gia tăng thực thi lệnh cấm 
đối với môn tu luyện này tại Hồng Kông.

Trên nền của bức tranh, bà Schafer 
quyết định lồng ghép một cảnh có từ 
nhiều năm trước — một nhóm lớn 
người Hồng Kông cầm ô, tượng trưng 
cho “Phong trào ô dù” của sinh viên 
Hồng Kông từ năm 2014, nơi những 
người biểu tình mang ô bên mình để 
che chắn sự đàn áp bằng bình xịt tiêu 
cay và hơi cay từ phía cảnh sát.

Bức tượng Phật bằng đồng lớn 
trên Đại Dữ Sơn của Hồng Kông được 
mô tả ở góc trái trên cùng của tác 
phẩm tỏa ánh sáng thần thánh xuống 
khung cảnh bên dưới. Bà Schafer khắc 
họa dòng chữ “Chân - Thiện - Nhẫn” 

Những đứa trẻ thuần khiết
trong tranh của họa sĩ Barbara Schafer 

Tiếp theo từ trang 7

(các nguyên tắc chỉ đạo của Pháp Luân 
Công) trên biểu ngữ màu xanh.

Bức tranh sơn dầu “The Sea of 
Suffering” (Tạm dịch: Biển khổ) của bà 
được hoàn thành nhằm tôn vinh những 
mất mát mà những đứa trẻ Pháp Luân 
Công phải thầm lặng trải qua. Mỗi đứa 
trẻ được miêu tả trong tranh là một câu 
chuyện có thật giữa cuộc bức hại. Khi đề 
cập đến những em nhỏ trong tranh, bà 
Schafer thổ lộ: “Nhiều em đã trở thành 
trẻ mồ côi hoặc lạc mất thân nhân. Tôi 
vẽ một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp để đưa 
các em lên thiên đường.” Những em nhỏ 
được bà vẽ trong tư thế đang ngồi trên 
những hoa sen trắng – tượng trưng cho 
“sự thuần khiết và ngây thơ” – đang 
vươn xa đến tận chân trời.

Song Ngư biên dịch

ALL PHOTOS COURTESY OF BARBARA SCHAFER

“Buddha Light Shines in Hồng Kông” (Tạm dịch: “Phật quang phổ chiếu tại Hồng Kông”) của bà Barbara Schafer. 
Tác phẩm sơn dầu trên vải; 90 cm x 60 cm.

Một bức ảnh bà Barbara Schafer khi còn 
nhỏ với bố mẹ ở Ba Lan.

Một số tác phẩm của bà Barbara Schafer: Bé trai Ba Lan trong trang phục truyền thống; Bé gái Ba Lan trong trang phục truyền thống; Bé gái Nam Âu trong trang phục truyền thống; Bé gái Phi Châu trong trang phục truyền thống. Chất liệu pastel.

Một số tác phẩm của bà Barbara Schafer: Cậu bé Trung Hoa trong trang phục truyền thống; Bé gái Nhật Bản 
trong trang phục truyền thống. Chất liệu pastel.

Một chi tiết của tác phẩm sơn dầu “The Sea of Suffering” (Tạm dịch: Biển khổ): (Bên trái) là cậu bé 
8 tháng tuổi, Meng Hao; (Bên phải) là bé Huang Ying.

Tác phẩm 
“The Sea of 

Suffering” 
(Tạm dịch: 

Biển khổ) của 
bà Barbara 

Schafer. Tranh 
sơn dầu trên 
vải; 120 cm x 

120 cm.
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ZHOU HUIXIN
 

Trong suốt thời đại Nam Bắc Triều, 
truyền thuyết về Nhân Nhật (Ngày con 
người) được xem là ngày lễ quan trọng 
nhất tại đất nước Trung Hoa. Thật 
không may, truyền thống sâu sắc và 

ý nghĩa này đã bị lãng quên tại Trung 
Quốc ngày nay, mặc dù truyền thống này 
vẫn tiếp tục được duy trì tại Nhật Bản.

Nguồn gốc lễ Nhân Nhật (Ngày 
Con người) 
Trong suốt triều đại nhà Hán, Nhân 
Nhật đã trở thành một phần của truyền 
thống mừng năm mới ở Trung Quốc. 
Đó là ngày mùng 7 giáng Giêng âm lịch.

Trong sách “Tiên Tri” có ghi chép 
lại, “Trước khi tạo ra con người, Nữ 
Oa đã lần lượt tạo ra gà vào Mùng 1 
tháng Giêng âm lịch, chó vào Mùng 2 
tháng Giêng âm lịch, cừu vào Mùng 
3 tháng Giêng âm lịch, heo vào Mùng 
4 tháng Giêng âm lịch, bò vào Mùng 5 
tháng Giêng âm lịch và ngựa vào Mùng 
6 tháng Giêng âm lịch.”

Sau triều đại nhà Ngụy và nhà Tấn, 
một truyền thuyết mới đã xuất hiện 
liên quan đến Nhân Nhật. Theo truyền 
thuyết của Trung Quốc, thần Nữ Oa 
dùng bùn đất để tạo ra nhân loại ngày 
nay; vì vậy, người ta cho rằng ngày 
Mùng 7 tháng giêng âm lịch là ngày sinh 

nhật của nhân loại. 
Nữ Oa được biết đến như một nữ 

Thần sáng tạo và tổ tiên của loài người. 
Là một nữ Thần toàn năng, bà có thể tạo 
và biến hóa ra vạn vật. Bà đã tạo ra một 
nhóm người nhỏ mô phỏng theo hình 
dáng của chính mình. Bằng cách này, 

trái đất nhanh chóng được bao phủ bởi 
dấu vết của con người.

Nữ Oa cũng ban ra giáo lý hôn nhân 
gia đình, để con người có thể dựa vào 
khả năng sinh sản mà tự phát triển 
giống nòi. Vì thế, bà được xem là người 
mai mối đầu tiên và được tôn xưng là 

nữ Thần hôn nhân.
Những cặp vợ chồng hiếm muộn 

con đã cầu nguyện Nữ Oa ban con cho 
họ. Vì vậy, Nữ Oa không chỉ là nữ Thần 
hôn nhân mà còn là nữ Thần sinh nở.

Sau đó, để cứu loài người thoát 
khỏi diệt vong, Nữ Oa đã vá một vùng 
trời bị rách bằng cách luyện đá. Vì vậy 
bà cũng được được tôn là Thần nữ 
bảo vệ nhân loại.

Người xưa quan niệm rằng Mùng 
7 tháng Giêng âm lịch nên có nắng, 
tượng trưng cho trường thọ và thịnh 
vượng, cũng như thiên hạ thái bình.

Trong sách “Tiên Tri” của Đông 
Phương Thục Hán có viết: “Ngày mồng 
7 Nhân Nhật, thời tiết đẹp từ bình minh 
đến hoàng hôn, trăng sáng rõ, ban đêm 
có thể nhìn thấy các vì sao,  thiên hạ thái 
bình. Người trị vì và các tộc trưởng sẽ 
cùng nhau họp mặt trong hòa bình.” 

Tuy nhiên, nếu vào ngày mồng 7 
mà “thời tiết lạnh và khắc nghiệt, có 
nghĩa là năm đó sẽ có bệnh tật và sức 
khỏe yếu ớt.”

Hàng năm, người dân làm một 

chuỗi các hình người giấy, kết nối 
chúng với nhau, để tôn vinh nữ Thần 
đã tạo ra con người, cầu mong bà ban 
cho con đàn cháu đống. 

 
Món ăn của Nhân Nhật: Súp 
bảy loại thảo mộc quý
Sinh ra con người là một điều rất 
quan trọng đối với nhân loại, vì vậy, 
nên ngày lễ Nhân Nhật được quan 
tâm đặc biệt, từ đó mà hình thành nên 
nhiều lễ hội khác nhau.

Một trong những phong tục của 
Nhân Nhật ở phía Nam bờ sông 
Dương Tử là nấu một món súp với bảy 
loại thảo mộc theo mùa. 

Từ súp (羹) trong tiếng Trung đồng 
âm với từ (更) có nghĩa là đổi mới 
hoặc tái tạo, vì vậy món súp truyền 
thống này tượng trưng cho sự đổi 
mới. Người ta tin rằng món ăn này có 
thể giúp loại bỏ những tà khí và chữa 
lành các bệnh tật. 

Nếu Tết Nguyên Đán tượng trưng 
cho sự khởi động mọi thứ thì Nhân 
Nhật tượng trưng cho sự đổi mới, tái 

tạo của cuộc sống con người.

Trang phục trong lễ Nhân Nhật 
Người Trung Quốc cổ xưa có phong 
tục đeo “Ren Sheng” hoặc Cai Sheng 
hằng ngày. Đó là một loại mũ đội đầu 
bắt nguồn từ thời đại nhà Tấn, người ta 
đã cắt giấy thành hình những bông hoa 
và hình người, hoặc chạm khắc những 

lá vàng để dán lên mũ hoặc cài lên tóc.
Hình người bằng giấy tượng trưng 

cho sự tái tạo tâm linh của con người. 
Thời đó, phong tục không chỉ dựa trên 
nguyện vọng sinh nở, mà quan trọng 
hơn là dựa trên góc nhìn của người 
Trung Quốc cổ xưa về cuộc sống con 
người, rằng con người có cần phải 
thường hằng tu tâm dưỡng tánh.

 
Phong tục cùng nhau đi lên núi 
cao trong ngày lễ Nhân Nhật 
Cho đến thời nhà Đường, vào ngày lễ 
Nhân Nhật, người ta vẫn còn giữ phong 
tục cùng nhau leo lên núi cao, tượng 
trưng cho chuyến du xuân đầu tiên 
sau mùa đông dài lạnh lẽo. Các nho sĩ 
cổ đại thường leo lên các đỉnh núi cao, 
nơi đó, họ có thể làm thơ và vẽ tranh.

Nhân Nhật chính là ngày sinh nhật 
của con người, là ngày để tỏ lòng biết 
ơn đến Nữ Oa đã tạo ra con người, 
bảo vệ con người và giữ cho con người 
được tiếp tục sinh tồn.

 
Thiên Ân biên dịch

LISA ROMEREIN

LISA ROMEREIN AERIN.COM FIGLINENSANDHOME.COM

HOUSESANDPARTIES.COM

LISA ROMEREIN

Phòng chung cho gia đình của một ngôi nhà hướng biển tại vùng Oceanside, phía nam California, do cặp vợ chồng Steve và Brooke Giannetti thiết kế. Họ là những kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất được biết đến với “phong cách patina” (Tạm 
dịch: phong cách lớp gỉ đồng), pha trộn giữa xu hướng thẩm mỹ sử dụng sự cũ mòn của thời gian và vẫn mang tính hiện đại. Các dự án của họ được trình bày chi tiết trong cuốn sách mới “Những ngôi nhà Patina” của Nhà xuất bản Gibbs Smith.

Đồ nội thất mộc mạc và những chiếc gối ôm ấm áp tràn ngập ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha ở Malibu, California do Steve và 
Brooke Giannetti thiết kế. 

Trái: Khăn trải bàn làm từ vải linen được làm bằng những phương pháp dập tay truyền thống. Khăn có màu xanh lá của cây xô 
thơm hoặc màu xanh lam nhẹ dịu (Alma Tablecloth by Aerin, $375) ; Phải: Họa tiết hoa mẫu đơn và hoa hồng với các màu hồng 
và vàng rực rỡ tạo nên điểm nhấn lý tưởng cho chiếc gối kê ghế sofa. (Nhà thiết kế Guild Tourangelle Peony Throw, giá $310).

Herend, một công 
ty sản xuất đồ 
gốm có trụ sở tại 
Hungary, đã từng 
cung cấp các vật 
phẩm gốm sứ cho 
triều đại Habsburg. 
Họa tiết đặc biệt 
này được giới thiệu 
vào những năm 
1850, với các loại 
trái cây và rau quả 
khác nhau được 
sắp xếp khá kỳ lạ. 
Những chiếc đĩa 
loại này được thủ 
công với đường 
viền mạ vàng 24k. 
(Ảnh: Bộ đồ ăn 
Market Garden của 
Herend, giá $730 
cho bộ 5 món)

Những bông hoa màu vàng và xanh lá cây được đặt trong phòng trang điểm bên trong một ngôi nhà ở Maine do 
Steve và Brooke Giannetti thiết kế. 

Tranh minh họa truyền thuyết Nữ Oa tạo ra con người.

Giáo sư thiết kế nội 
thất Travis Wilson 
hướng dẫn cách đưa 
các họa tiết hoa lá 
vào mái ấm của bạn
TRAVIS KELLY WILSON 

 

Mùa xuân là thời điểm 
để tẩy sạch và làm tươi 
sáng hơn cuộc sống của 
bạn. Thêm thắt các họa 

tiết hoa lá mùa xuân cho căn nhà 
thân thuộc khiến tinh thần của bạn 
sảng khoái hơn.

Giáo sư thiết kế nội thất Travis 
Wilson chia sẻ vài cách thêm thắt các 
họa tiết hoa lá mùa xuân làm điểm 
nhấn trong những thiết kế nội thất 
của ông. 

Với những đóa hoa bung nở và 

sắc xuân đang tràn ngập trong không 
khí, đã đến lúc làm tươi mới nhiều 
khía cạnh của cuộc sống, đặc biệt 
là ngôi nhà của chúng ta. Vì vậy hãy 
gấp lại tấm chăn dày đó, thay tấm vải 
flannel đó và làm đồ đạc của bạn trở 
nên nhẹ nhàng hơn với những mẫu 
trang trí mùa xuân tươi tắn. 

Hãy kiếm tìm vẻ đẹp từ thiên 
nhiên và đem nó vào ngôi nhà của 
bạn. Đây là thời điểm để tẩy sạch và 
và làm cuộc sống của bạn tươi sáng 
hơn. Giống như có bài thơ viết rằng, 
những cơn mưa rào tháng Tư chào 
đón những bông hoa tháng Năm.  

Biểu tượng của mùa xuân ngập 
tràn xung quanh ngôi nhà của chúng 
ta; thiên nhiên đang hướng chúng 
ta [đến việc] sử dụng những phông 
nền đem lại sự đổi mới. Làm thế nào 
để chúng ta làm mới ngôi nhà của 
mình, và tiếp đó, làm tâm hồn của 
mình được khởi lên? Có một cách, 
chính là thêm vào những yếu tố hoa 

Mùng 7
tháng Giêng 
âm lịch và 
Truyền thuyết 
Nữ Oa tạo ra 
con người 
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Tranh minh họa truyền thuyết
Nữ Oa đội đá vá trời.

cỏ xung quanh căn nhà của bạn. Khi 
những đóa loa kèn của Lễ Phục sinh 
bắt đầu khai nở, chúng ta nên xếp 
đặt những đồ vật và tông màu sáng 
hơn vào ngôi nhà. 

Vào năm 2005, trường Đại học 
Rutgers đã hoàn thành ba nghiên 
cứu về những tác động đến cảm xúc 
của những loài hoa và cách chúng 
thay đổi trạng thái tinh thần của một 
người qua một ngày. 

 Trong nghiên cứu đầu tiên, tất cả 
147 nữ giới tham gia [nghiên cứu] đã 
mỉm cười ngay sau khi nhận được 
những đóa hoa và cho biết họ có tâm 
trạng tích cực trong tối đa ba ngày. 

Nghiên cứu thứ hai cho thấy đàn 
ông và phụ nữ có những hành vi xã 
hội tích cực hơn sau khi nhận hoa. 
Nghiên cứu thứ ba cho thấy những 
người trên 55 tuổi đã cải thiện trí 
nhớ sau khi nhận hoa. Thêm hoa 
vào ngôi nhà của chúng ta chỉ có thể 
đem lại lợi ích cho cuộc sống của 
chúng ta mà thôi.

Có rất nhiều cách để đem mùa 
xuân vào ngôi nhà của bạn. Một chút 
xoay chuyển các đồ vật trong nhà có 
thể có tác dụng đáng kể trong việc 
tạo ra một không gian mới. Quay 
trở lại với ngày trước, ông bà của ta 
thường kéo tất cả đồ dụng trong nhà 
ra ngoài để cọ rửa, thông báo cho cả 
gia đình rằng mùa xuân đã đến. Sơn 
lại mới [vật dụng], gấp những chiếc 
khăn dày lại và lau sạch mọi vật dụng 
là dấu hiệu cho thấy một mùa khác 
đang đến với chúng ta. 

Nghiên cứu của trường Đại học 
Rutgers đã chỉ ra rằng, một bình hoa 
cắm đơn giản có thể khiến tâm trạng 
của bạn tốt hơn.

Một cách là thay thế những bức 
tranh xung quanh ngôi nhà của bạn 
bằng những hình ảnh về hoa cỏ. Bức 
hình có thể là một bông hoa thật, 
những phiên bản cách điệu hoặc các 
bức tranh trừu tượng rực rỡ. Hãy 
tìm thứ gì đó xinh đẹp với màu sắc 
đem lại nhiều khí lực. 

Xoay chuyển một vài bức ảnh 
được đóng khung theo mỗi mùa 
cũng là một cách hay vì nó đem lại 
ấn tượng về việc luôn có thứ gì đó 
mới trong nhà. Những bức ảnh này 
có thể được đặt ở bàn gần cửa ra 
vào nơi bạn đặt chìa khóa chìa cửa, 
hoặc trên đoạn tường vào tiền sảnh. 

Khi trở về hoặc ra khỏi nhà, bạn 
sẽ được chào đón bằng vật phẩm 
trưng bày nhiều màu sắc. Một nơi 
khác nữa là cửa phòng tắm của bạn. 
Khi bạn thức dậy và chuẩn bị mọi 
thứ, một bức ảnh về không gian 
khoáng đạt rực rỡ sẽ đem đến cho 
bạn niềm hân hoan để bắt đầu một 
ngày mới. 

Một ý tưởng khác là sử dụng hoa 
thật. Hãy đặt một bó hoa nhỏ trên 
kệ bếp, hoặc ở góc dùng điểm tâm 
sáng; một chút hương xuân sẽ chào 
đón bạn vào mỗi buổi sáng – mong 
rằng điều này sẽ giúp giảm bớt phần 
nào căng thẳng khi bạn chuẩn bị cho 
ngày mới.

Màu sắc của các bức tường, đồ 
nội thất và đồ đạc cố định trong nhà 
có thể giúp lựa chọn những [hoạ tiết] 
hoa cỏ. Đối với những căn phòng 
màu sắc trắng và hơi xám, hãy chọn 
loại hoa có màu hồng hoặc tím. Đối 

với những căn phòng sử dụng gam 
màu tối hơn hoặc gam màu tự nhiên, 
hãy sử dụng những loại hoa trắng và 
vàng; tất cả sẽ tỏa ra sự tươi mát của 
mùa xuân. Tương tự, hãy sử dụng 
những chiếc bình trong suốt hoặc 
trắng có những kích thước phù hợp 
với kệ hoặc phù hợp với hình dạng 
và tỷ lệ của chiếc bàn.

Nếu bạn có một chiếc kệ hoặc bàn 
coffee dài, hãy sử dụng nhiều chiếc 
bình có độ cao khác nhau. Nếu bạn 
có một chiếc bàn đặt ở cửa ra vào 
với một bức tranh hoặc tấm gương 
treo trên đó, hãy sử dụng một chiếc 
bình tròn thấp để giảm bớt sự cản 
trở về mặt thị giác của hoa. Trong 
phòng ăn, bạn cũng nên sử dụng 
những chiếc bình ngắn với từng bó 
hoa ngắn để gia đình bạn không phải 
nhìn cách bài trí đó trong khi nói 
chuyện với nhau. 

Một mẹo tạo điểm nhấn đơn giản 
khác là thêm những chiếc gối hoa 
mới hoặc những chiếc gối kê nhỏ 
trên ghế sofa. Bởi vì bạn đã cất đi 
tấm chăn dày rồi, vậy hãy thay thế 
chúng bằng những tấm phủ có màu 
sáng để bổ khuyết cho chiếc ghế sofa 
hoặc chiếc ghế đơn của bạn. Nếu 
những đồ nội thất của bạn có chất 
liệu da thuộc hoặc vải có màu tối 
hơn, hãy chọn tông màu hoặc hoa 
văn sáng hơn. Nếu đồ nội thất của 
bạn có màu sáng, hãy chọn những 
món có điểm nhấn màu xanh lam 
hoặc vàng.

Một lựa chọn khác là thêm chất 
liệu vải hoạ tiết hoa cho mùa xuân. 
Những mẫu vải in hoa sẽ cho cảm 
giác nhẹ nhõm hơn. Tính đối xứng 
cũng đem lại những chuyển động mặc 
nhiên, và cả năng lượng cho thị giác. 

Mùa xuân cũng đánh dấu sự trở 
về của các loài chim, chúng mang 
đến nguồn năng lượng tràn đầy với 
những chuyển động nhanh nhẹn 
cùng âm thanh vui vẻ. Hãy sử dụng 
những gợi nhắc đầy cảm hứng này 
bằng cách kết hợp màu sắc của chim 
sơn ca, chim sẻ cánh vàng hoặc chim 
hồng y giáo chủ vào các hạng mục 
khác nhau trong ngôi nhà của bạn.

Nếu bạn có những chậu cây ngoài 
trời hoặc một khu vườn nhỏ, thì 
việc trồng hoa sẽ mang lại hiệu quả 
tương tự khi bạn rời khỏi nhà. Hãy 
lưu ý những món quà nhỏ tinh tế mà 
thiên nhiên đã ban tặng này.

Thêm vào những màu sắc pastel 
đơn giản, vải in họa tiết hoa, hoặc 
hoa có thể làm ngôi nhà bạn tươi 
mát hơn. Hãy tìm các vật có thể thay 
đổi theo mùa, di dời chúng quanh 
nhà, và cũng dễ dàng cất giữ. Chúng 
đem thiên nhiên vào ngôi nhà của 
bạn và vẫn truyền cảm hứng cho bạn 
bước ra và tận hưởng không gian 
bên ngoài. Hãy nghĩ đến những thứ 
sang trọng và nhiều màu sắc với sự 
thoải mái thư thái cho những mẫu 
trang trí mùa xuân của bạn.

Travis Kelly Wilson là một giáo sư 
về thiết kế nội thất tại trường Đại 
học Western Kentucky. Ông là tác 
giả của một bộ sách dành cho trẻ em 
có tên “Kiến trúc sư đầy ước vọng” 
(The Aspiring Architect). 

Thiên Minh biên dịch

Mang mùa xuân 
vào nhà
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Từ đường Bolsa quẹo vào đã thấy hàng bày bán sát ngay đầu chợ.

Hàng năm tại đây có chợ Tết để bà con người Việt đến mua sắm, cũng đủ loại bánh mứt, 
bánh chưng bánh tét, hoa Mai, Đào, Lan, Cúc…

Chợ hoa mở bán khoảng 2 tuần trước Tết, ban ngày nhiều người còn đi làm đi học… Tối đến mới là lúc đông vui. Còn đồng hương nào ở xa thì ráng cuối tuần phải đi chợ hoa Phước Lộc Thọ. Cho dù chỉ mua chậu hoa, cành đào, cành mai, 
hay ít trái cây…thì chợ Tết đều đem lại cảm giác ấm cúng và rộn ràng của ngày Xuân;  Còn sân khấu bên trong thương xá thì cũng đã chuẩn bị để có buổi biểu diễn múa lân; Càng cận Tết càng náo nhiệt; ngay tại khu Phước Lộc Thọ đối 
diện các gian hàng này, tối nào cũng có chương trình ca nhạc sân khấu lộ thiên do các nghệ sĩ và cả “cây nhà lá vườn” biểu diễn, rất hào hứng!

Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân sắp sang. Vậy là Tết sắp đến rồi, trong lòng sao thấy nao nao. Nam Cali mấy ngày nay nắng ấm chan hòa; khu 
chợ quanh Phước Lộc Thọ đã dựng sạp bán các mặt hàng Tết. Hiện diện lâu đời tại vùng Little Saigon, thương xá "Phước Lộc Thọ" giống như 
một ngôi làng để người Việt hễ có lễ tết gì thì tụ tập về đó. Cổng thương xá có cấu trúc rất quen thuộc như một mái đình làng. Hàng năm tại đây 
có chợ Tết để bà con người Việt đến mua sắm.

Đủ loại hoa cho mọi người lựa chưng Tết; Cũng có mái lá nhìn như cái chợ Tết quê … ở Mỹ. Đúng rồi, nhìn lá cờ kìa; Mọi năm du khách từ các tiểu bang khác thường ghé Nam Cali thăm thân nhân và tận hưởng không khí Tết. Năm nay chắc 
ít du khách hơn, nhưng dân Nam Cali xuống khu phố chợ vẫn thấy rộn ràng đông vui trong gió Xuân! Thật ấm lòng cho người viễn xứ! Nào hãy cùng đi chợ, Tết đã đến rồi kia!

Tết, Tết, Tết đến rồi!
Một số hình ảnh tại Asian Garden Mall, Westminster, California,

ngày 20/01/2022  -  Ảnh: Tài Nguyễn


