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ERIC BESS 

T
ruyền thông xã hội là một 
hiện tượng mới nổi. Mọi 
thứ đều có ưu và nhược 
điểm, nhưng chúng ta vẫn 
không biết hậu quả của 

việc sử dụng vô độ sẽ như thế nào.
Đối với tôi, có vẻ như mạng xã hội 

có thể thổi phồng cảm giác hư ảo của 
chúng ta. Chúng ta có thể cập nhật 
những thành công của mình và đăng 
những bức ảnh đã chỉnh sửa để có 
nhiều lượt thích; chúng ta có thể phàn 
nàn về những khó khăn của mình để 
nhận được sự thông cảm, hoặc chúng 
ta có thể tranh luận với những người lạ 
về chính trị. Truyền thông xã hội cho 

chúng ta khoảng cách vừa đủ an toàn 
với chính các cuộc xung đột để chúng 
ta cảm thấy tự tin về ý kiến của mình.

Truyền thông xã hội đã trở thành 
cách mà chúng ta có thể điểm tô vẻ 
ngoài đẹp đẽ của bản thân trước mắt 
những người khác, nhưng liệu điều này 
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BUSINESS HOURS:
MON–THU: 11AM – 8PM
FRI–SAT: 11AM – 9PM

SUNDAY: CLOSED

25551 KINGSLAND BLVD. 
SUITE B102, KATY, TX 77494

(832) 437–4519

Phở Tái Lăn Hà Nội, Phở Đặc Biệt, Phở 
Fillet Mignon, Phở Gà, Phở Đồ Biển, 
Mì, Bún, Cơm, Bánh Mì, Chả Giò, Gỏi 

Cuốn, Hủ Tiếu Áp Chảo, Món Ăn Chay, 
Trà Sữa, và Món Tráng Miệng.

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
KHÔNG CHẤT PHỤ GIA
KHÔNG DÙNG CHẤT ĐIỀU VỊ

-

Được điều chế theo 
từng phần nhỏ

Xem thêm video của 
Chef John trên:

Có bán tại:

Tập hợp các loại Nước sốt 
Đặc chế mới.

Hương vị Hồng Kông nổi bật
Umami ngon trong chai

Nước sốt XO

Nước sốt cay
Được pha trộn điêu luyện

và linh hoạt
Không thể thiếu cho các

món chiên

Nước sốt dầu ớt đỏ

Thật nhiều hương vị
Làm bạn không thể quên 
hương vị châu Á

MASTER

Taste of Joy

Được Phát Triển Bởi
Vua Đầu Bếp John

Trên 30 năm kinh nghiệm về ẩm thực 

Giám khảo các cuộc thi ẩm thực 

Đầu bếp nổi tiếng

Có hàng triệu người theo dõi
trên YouTube và mạng xã hội 
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Mục đích thực sự 
liên quan đến vận 
mệnh của Sắc Đẹp 
là nâng cao vẻ đẹp 
tinh thần. Bằng 
cách này, nàng có 
thể trau dồi vẻ đẹp 
không bị tàn phá 
bởi Tuổi Già hay 
Thời Gian. Nàng 
có thể rèn giũa 
một vẻ đẹp nội 
tâm linh thiêng và 
vĩnh cửu.

có ngăn cản chúng ta suy ngẫm đến vẻ 
đẹp nội tại không? 

Gần đây, bức tranh “Thời Gian Ra 
Lệnh cho Tuổi Già Phá Hủy Sắc Đẹp” 
của danh họa Pompeo Batoni khiến tôi 
suy nghĩ về bản chất thiêng liêng của vẻ 
đẹp đích thực.

Vẻ đẹp trong tranh của Batoni
Trong bức tranh “Thời Gian Ra Lệnh 
cho Tuổi Già Phá Hủy Sắc Đẹp”, họa sĩ 
Batoni đã khắc họa ba nhân vật trong 
một khung cảnh thiên nhiên. Nhân vật 
chính là Sắc Đẹp. Nàng đứng ở bên trái 
của bố cục với một tay ôm giữ chiếc đầm 
hồng rực rỡ. Sự duyên dáng của tuổi trẻ 
tương phản với sự khô cứng của bức 
tường đá ngay phía sau nàng.

Nàng phải đối mặt với Thời Gian, 
được khắc họa thành một người đàn 
ông lớn tuổi bán khỏa thân với đôi cánh 
Thiên thần. Thời Gian ngồi trên một 
tảng đá, một tay chỉ vào Sắc Đẹp và tay 
còn lại cầm một chiếc đồng hồ cát. Với 
hướng tay của mình, Thời Gian ra lệnh 
Tuổi Già - được diễn tả thành một người 
phụ nữ lớn tuổi cũng ngồi trên một tảng 
đá - làm biến dạng khuôn mặt trẻ trung 
của Sắc Đẹp.

Trái ngược với Sắc Đẹp, trang phục 
của Tuổi Già không rực rỡ chút nào mà 
chỉ là tông màu nâu đất buồn tẻ. Làn 
da nhăn nheo trên tay và gương mặt 
của bà tương phản với làn da căng bóng 
mềm mại của Sắc Đẹp. Hai người cũng 
có tông màu da khác nhau: Làn da của 
Sắc Đẹp vẫn mang nét trắng sáng thạch 
cao của tuổi thanh xuân, trong khi làn 
da của Tuổi Già đã sạm đen vì dãi dầu 
sương gió. Tuổi Già đang chạm đến 
khuôn mặt của Sắc Đẹp, và Sắc Đẹp 
nghiêng mình đi.

Tìm kiếm vẻ đẹp nội tâm đích thực
Bức tranh của danh họa Batoni đem đến 
ý tưởng nào cho chúng ta ngày nay? Trên 
bề mặt, ý nghĩa có vẻ khá rõ ràng: Vẻ đẹp 
sẽ tàn phai theo Thời Gian. Bức tường đá 
phía sau các nhân vật cong từ trái sang 
phải và dẫn mắt chúng ta hướng từ Sắc 
Đẹp đến Tuổi Già. Cách bố cục khung 
cảnh thiên nhiên gợi lên rằng Sắc Đẹp trẻ 
trung phai nhạt theo Tuổi Già là điều tự 
nhiên của tạo hóa, nhưng hãy xem liệu 
chúng ta có thể khám phá ra những diễn 
giải nhiều sắc thái hơn từ các chi tiết 
trong bố cục hay không.

Hãy bắt đầu với Thời Gian. Thời Gian 
là nhân vật duy nhất được khắc họa với 
đôi cánh thiên thần; điều này chứng tỏ 
Thời Gian là một vị thần. Một mảnh vải 
màu xanh lam che phủ một cách sơ sài 
thân hình của ông, và màu xanh lam là 
màu liên quan mật thiết với Thượng Đế. 
Vì ông là một vị thần, chúng ta có thể 
mạo muội cho rằng Thời Gian có thể 
biến đổi tiến trình của vạn vật trên trái 
đất theo lệnh của Thượng Đế.

Thời Gian cầm một chiếc đồng hồ 
cát trong một tay, biểu thị sự biến đổi và 
dòng chảy không ngừng nghỉ mà ông ấy 
nắm giữ. Nói cách khác, Thời Gian có 
quan hệ chặt chẽ với vận mệnh, trong 

trường hợp này là do trời cao định đoạt. 
Chiếc đồng hồ cát đó cũng là lời cảnh 
báo cho tất cả những ai nhìn thấy nó. 
Chiếc đồng hồ truyền tải thông điệp, 
“Thời Gian của bạn có hạn” và hỏi bạn, 
“Bạn có đang tận dụng tốt nhất vận 
mệnh của mình không?”

Ngoài ra, Thời Gian là nhân vật duy 
nhất được miêu tả gần như không mặc 
trang phục, điều này gợi lên điều gì đó 
đặc biệt về bản chất của Thời Gian. Thời 
Gian luôn luôn tiết lộ ra thực tế trần trụi 
hoặc cách thức mà vạn vật hoạt động. 
Vận mệnh là những sự kiện mở ra câu 
chuyện cuộc đời của chúng ta. Và, nếu 
Thời Gian là một vị Thần, thì sự kiện mà 
câu chuyện cuộc đời của chúng ta mở ra 
phải ẩn chứa thiên cơ nào đó. Liệu có 
phải ông chỉ vào Sắc Đẹp để tiết lộ một 
sự thật thiêng liêng về nàng và vận mệnh 
của nàng chăng? 

Thời Gian và Tuổi Già đều đang ngồi 
trên tảng đá trong khi Sắc Đẹp đang 
đứng và đối diện với người xem tranh. 
Thời Gian thậm chí còn chỉ tay đến Sắc 
Đẹp khi Tuổi Già đang chạm đến khuôn 
mặt xinh tươi của nàng. Tại sao Sắc Đẹp 
lại đứng trong khi những người khác chỉ 
ngồi? Sắc Đẹp cũng là nhân vật duy nhất 
bộc lộ hoàn toàn bản thân trước người 
xem. Có phải Batoni ám chỉ rằng Sắc 
Đẹp có thể dẫn đến sự phù phiếm, hay hư 
danh? Đây có phải là lý do nàng ấy được 
xếp ở vị trí cao hơn các nhân vật khác?

Nếu Thời Gian là một nhân vật thần 
thánh, thì chắc hẳn ông không ra lệnh 

cho Tuổi Già hủy hoại Sắc Đẹp với ác 
tâm. Thay vào đó, ông ấy phải nhắc nhở 
Sắc Đẹp rằng đừng lãng phí Thời Gian 
chỉ để nâng bản thân cao hơn những 
người khác bằng sự phù phiếm.

Đối với tôi, mục đích thực sự liên quan 
đến vận mệnh của Sắc Đẹp là nâng cao 
vẻ đẹp tinh thần. Bằng cách này, nàng có 
thể trau dồi vẻ đẹp không bị tàn phá bởi 
Tuổi Già hay Thời Gian. Nàng có thể rèn 
giũa một vẻ đẹp nội tâm linh thiêng và 
vĩnh cửu.

Bạn nhìn thấy điều gì trong bức tranh 
này? Trong thời đại của truyền thông xã 
hội, làm thế nào chúng ta có thể nghĩ đến 
một vẻ đẹp không dần phai nhạt mà vẫn 
mãi trường tồn với Thời Gian?

Bạn đã bao giờ thấy một tác phẩm nghệ 
thuật mà bạn nghĩ là đẹp nhưng không 
biết rõ có ý nghĩa? Trong loạt bài, “Chạm 
đến nội tâm: Những điều nghệ thuật 
truyền thống đem đến cho tâm hồn”, 
chúng tôi diễn giải nghệ thuật thị giác cổ 
điển từ phương diện mặt đạo đức đối với 
chúng ta ngày nay. Chúng tôi cố gắng tiếp 
cận từng tác phẩm nghệ thuật để khám 
phá những kiệt tác lịch sử của chúng ta 
cũng như truyền cảm hứng cho nội tâm tốt 
đẹp vốn có của bạn.

Ông Eric Bess là một nghệ sĩ theo 
trường phái biểu tượng và là ứng viên tiến 
sĩ tại Viện Nghiên cứu về Nghệ thuật Thị 
giác (IDSVA).

Thanh Ân biên dịch
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LƯU HIỂU

Truyền thống kính Trời yêu người 
chính là quy tắc của khách sạn Hōshi 
– tích đức không tích tiền. Và điều này 
không chỉ bảo vệ suối nước nóng, bảo 
vệ lịch sử, mà còn lưu lại tình cảm tốt 
đẹp trong lòng du khách.

Trong khu suối nước nóng quận 
Ishikawa vùng giữa miền bắc của Nhật 
Bản, tọa lạc một khách sạn xưa cũ: 
khách sạn Hōshi Ryokan. Nói cổ xưa 
là vì khách sạn được xây dựng vào năm 
718, đến nay đã có lịch sử 1,304 năm. 
Năm 1996, Hōshi Ryokan được kỷ lục 
thế giới Guinness nhận định là khách 
sạn cổ xưa nhất. Đến năm 2011 thì 
khách sạn Nishiyama Onsen Keiunkan 
được xây dựng vào năm 705 đạt được 
danh hiệu đó. 

Vậy bí mật trường tồn của khách 
sạn Hōshi Ryokan này rốt cuộc là gì?

Lai lịch khách sạn Hōshi 
Ryokan
“Hōshi” có nghĩa là “Pháp sư” (法師), 
còn “ryokan” là quán trọ truyền thống 
ở Nhật Bản. Từ tên gọi của khách sạn 
nổi tiếng này, không khó để đoán 
rằng thủy tổ xây dựng khách sạn có 
liên quan với một vị pháp sư tu hành. 
Vào thời kỳ Nara ở Nhật Bản, có một 
vị cao tăng đắc đạo – đại sư Taicho 
(682–767) – rất được mọi người kính 
ngưỡng, sức ảnh hưởng cũng rất lớn; 
thành tựu lớn nhất của cuộc đời ông 
là xây dựng 120 ngôi chùa.

Một ngày nọ, đại sư Taicho đi đến 
núi Hakusan để xem có khả năng xây 
dựng được ngôi chùa miếu nào không. 
Được sự trợ giúp dẫn đường của đệ 
tử Gengoro, pháp sư đi lên được đỉnh 
núi Hakusan. Không ngờ, đại sư phát 
hiện, ngọn núi này quá vắng vẻ, cho dù 
xây xong miếu thờ, có lẽ không có bao 
nhiêu người đến dâng hương bái tế.

Trên đường trở về, đại sư Taicho vô 
tình phát hiện một dòng suối nước nóng 
tựa như suối thuốc trong chốn rừng 
sâu. Ngài đi xuống tắm gội, lập tức cảm 
giác như rũ sạch hết thảy mọi phiền 
não trên thân. Đại sư liền nghĩ đến việc 
có thể dùng suối nước nóng để chữa trị 
bệnh, tạo phúc cho nhiều người, thế là 
quyết định mở một quán trọ bên suối – 
đó chính là lữ quán Hōshi Ryokan.

Ngoài ra, theo một bài viết trên 
trang Easy Voyage của Anh quốc, 
tương truyền rằng đại sư Taicho đã 
nhận được lời truyền của Thần để xây 
dựng quán trọ, tương tự như Lạc Tôn 
hòa thượng ở Trung Quốc năm xưa 
nhận được gợi ý của Thần linh mà khai 
mở động Đôn Hoàng. 

Có một đêm nọ, đại sư Taicho 
mộng thấy một vị Thần núi báo cho 
ông biết: “Cách chân núi Hakusan 
này chừng năm, sáu dặm, có ngôi 
làng Awazu. Nhờ Dược Sư Như Lai từ 
bi, trong làng có một dòng suối nước 
nóng linh nghiệm. Ngươi hãy cực khổ 
khởi hành đến đó, cùng với thôn dân 

khai đào nguồn suối nước nóng vô 
danh này, sau này vĩnh viễn sẽ bảo vệ 
thôn dân nơi đây.”

Sau khi tỉnh mộng, đại sư Taicho 
bèn dẫn dân làng hướng về làng Awazu 
để khai đào suối nước linh thiêng. 
Đồng thời ngài bảo đệ tử của mình 
là Garyo Houshi, con trai thứ hai của 
Gengoro, xây dựng một quán trọ và phụ 
trách chăm sóc. Garyo Hoshi về sau lại 
truyền cho người con nuôi là Zengoro, 
những người quản lý sau này đều do 
con trưởng thừa kế, đời đời kế thừa cái 
tên Zengoro Hōshi. Nếu không có con 
trai, chỉ có con rể gia tộc Hōshi ở rể mới 
có thể trở thành người kế thừa.

Sau khi lữ quán được xây dựng 
xong, suối thuốc “một lần tắm rửa thì 
hình dung đoan chính, hai lần tắm 
rửa thì vạn bệnh tiêu trừ” hấp dẫn 
không ít người xa gần tìm đến, và từng 
đời Hōshi đều kế thừa tiền bối hoằng 
dương tinh thần Phật pháp.

Khách sạn nhận được sự ưu ái 
rất lớn của vương tộc 
Ngay khi bước vào cửa lữ quán Hōshi, 
điều đầu tiên đập vào mắt là tấm biển 
khắc chữ “Pháp Thọ Trường” bút lực 
cao thâm. Phần trần nhà các cây xà 
ngang dọc giao thoa đều bằng gỗ màu 
trà đậm – đó là kiến trúc “huyền quan 
đống” (tức cột trụ có ý nghĩa quan 
trọng) thuộc loại quốc bảo – được dựng 
năm 1883. Phòng trà ấm áp thanh nhã, 
vườn hoa u nhã với cây tùng, cầu đá, 
hồ nước tô điểm, trong đó có những cây 

tuyết tùng senbon cao và cây tùng do tự 
tay vương tộc trồng nên.

Trong khách sạn có 4 tòa kiến trúc, 
lấy xuân, hạ, thu, đông đặt tên để phân 
biệt; tất cả có 100 gian phòng cho khách, 
hai phòng trong và hai phòng ngoài đều 
là bể tắm suối nước nóng, cung cấp áo 
tắm, trà đạo, và phục vụ du lịch nơi đó.

Vách tường khách sạn Hōshi quét 
màu đỏ son và màu xanh lục nhạt. 
Tương truyền, vào thời đại phong kiến, 
chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng hai 
màu này; Ví dụ, hai màu này được 
nhìn thấy trên các bức tường bên trong 
của lâu đài quý tộc nổi tiếng Lâu đài 
Kanazawa và Vườn Kenrokuen. Vì đại 
sư Taicho từng được lãnh chúa Kaga 
đời thứ ba quý mến và thường xuyên 
lui tới nên đặc biệt được phép sử dụng.

Bí mật trường thọ 
Khách sạn Hōshi đã trải qua 1,304 
năm, Zengoro Hōshi hiện nay đã là 
đời thứ 46. Và khách sạn Hōshi sở dĩ 
trường thọ như thế, ngoại trừ việc ở 
nơi núi sâu cách trở, xa rời chiến tranh, 
ôn dịch, thiên tai bên ngoài, thì bí mật 
trọng yếu nhất là quy tắc của khách 
sạn: Tích đức không tích tiền.

Ông Zengoro hiện tại nói với tờ The 
Atlantic Monthly của Mỹ rằng, tất cả 
mọi người  trong gia tộc Hōshi không 
thể tùy ý sinh hoạt theo ý thích riêng, 
mà chỉ có thể đem tất cả thời gian cống 
hiến cho các vị khách của mình. “Sau 
khi cất tiếng khóc chào đời, tất cả mọi 
người đều nói với tôi rằng, tôi sẽ tiếp 

nhận quán trọ này. Tôi yêu những gian 
phòng có thể chơi trò trốn tìm này.”

Khi trả lời phỏng vấn của phóng 
viên đài BBC của Anh, ông Zengoro 
nói: “Tôi thường xuyên yêu cầu nhân 
viên dọn dẹp vườn hoa thật tốt, chăm 
sóc suối nước nóng thật tốt, nguyên 
liệu nấu ăn cũng phải chuẩn bị tốt. 
Hōshi được phó thác để bảo vệ các thứ 
ấy, nhất định phải sử dụng thật tốt và 
trân quý nó. Nhất định phải hoàn thiện 
nó tốt hơn để đáp lại.”

Ông Zengoro Hōshi còn nói với 
nhân viên: Làm việc và tâm tính đều 
phải bắt chước suối nước nóng thiên 
nhiên, “vĩnh viễn trợ giúp cho người 
khác”, hơn nữa cần “uống nước nhớ 
nguồn, hãy nhớ suối nước nóng bảo 
vệ môi trường”. Ví như khách sạn suối 
nước nóng khác chỉ vì cái lợi trước mắt, 
lúc phát hiện suối nước nóng bị khô 
kiệt, liền dùng bơm hạ độ sâu suối nước 
nóng đến 100 mét, “nhưng ông Hōshi 
chỉ hạ xuống 10 mét, như vậy là đủ rồi”.

Ông Zengoro hiện tại từng tốt 
nghiệp ngành Luật ở Đại học Keio 
nhưng vẫn là người yêu thích Waka và 
viết sách. Waka là một thể loại thơ ca 
đặc biệt của Nhật Bản, và Waka của 
ông đều là viết cho du khách ngụ tại 
khách sạn Hōshi này.

Năm 2013, con trai trưởng của ông 
Zengoro qua đời ngoài ý muốn. Từ đó, 
vì giữ lời hứa với con, sáng sớm mỗi 
ngày vào lúc 6 giờ 45 phút, ông sẽ có 
một buổi nói chuyện trong vòng một 
giờ với các vị khách tại phòng trà, giải 
thích về văn hóa, lịch sử, và Phật giáo 
ở địa phương. Qua đó giúp du khách 
trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên, đồng 
thời cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp 
nhân văn tài trí.

Ông Hōshi tuân theo truyền thống 
kính trời yêu người, chính là thể hiện 
quy tắc của khách sạn – tích đức 
không tích tiền. Và điều này không 
chỉ bảo vệ suối nước nóng, bảo vệ lịch 
sử, còn lưu lại tình cảm tốt đẹp trong 
lòng du khách.

Người xưa có câu: “Đạo đức truyền 
gia, thập đại dĩ thượng, canh độc 
truyền gia thứ chi, thi thư truyền gia 
hựu thứ chi, phú quý truyền gia, bất 
quá tam đại.” Ý rằng, dùng đạo đức 
làm gia phong để truyền thụ cho đời 
sau thì mười đời không hết, sẽ được lâu 
dài nhất. Dùng lao động làm gia phong 
thì vẫn kém hơn so với dùng đạo đức. 
Dùng việc học hành làm gia phong 
cũng không bằng lao động. Còn dùng 
phú quý để truyền thừa cho đời sau thì 
phú quý không quá ba đời. 

Trong lịch sử có rất nhiều gia tộc 
đã lấy “đạo đức truyền gia”, tiêu biểu 
và nổi tiếng nhất là dòng họ Khổng Tử, 
nay đã được truyền đến đời thứ 75. Còn 
gia tộc Hōshi ở Nhật Bản truyền thừa 
ngàn năm qua, cũng chẳng phải lại là 
một minh chứng khác của “đạo đức 
truyền gia” hay sao?

Toan Đinh biên dịch

Tích đức không tích tiền
Bí mật trường tồn của khách sạn nghìn năm ở Nhật Bản 
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ALL PHOTOS BY SHEN YUN PERFORMING ARTS

Nghệ sĩ múa Angelia Vương trình diễn trên sân khấu Shen Yun.

Những nghệ sĩ 
biểu diễn Shen 
Yun chúng tôi đều 
hiểu biết phổ quát 
về cái đẹp, cùng 
những chuyển 
động sải dài và 
rộng trong vũ đạo.
Angelia Vương,
nghệ sĩ múa
chính của Shen Yun

loại chính là sự mô phỏng lại những 
hình thức [nghệ thuật] của Thần. 
Nếu bạn nhìn vào tính thẩm mỹ [và 
cả những công trình kiến trúc] ở Tây 
phương và Đông phương, bạn sẽ thấy 
rằng chúng đều cân đối, tươi sáng, 
đường bệ, và thuần khiết,” cô nói. 
“Những nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun 
chúng tôi đều hiểu biết phổ quát về cái 
đẹp, cùng những chuyển động sải dài 
và rộng trong vũ đạo.”   

Sau khoảng 1,400 buổi biểu diễn cùng 
công ty nghệ thuật Shen Yun, cô Vương 
biết chính xác những phẩm chất cần 
thiết để trở thành một vũ công Shen Yun. 

Buông bỏ cái tôi 
Mỗi chương trình biểu diễn của Shen 
Yun đều gồm hơn 10 tiết mục múa, 

chiếm chủ đạo là các tiết mục có sử dụng 
đạo cụ. Có năm thì các nghệ sĩ nữ biểu 
diễn một vũ đạo cùng với chiếc khăn tay 
hình bát giác, xoay tròn và tung khăn lên 
không trung, cứ như thế, liên tục xuyên 
suốt tiết mục biểu diễn. 

Là nghệ sĩ múa chính, cô Vương phải 
thực hiện một động tác rất công phu, 
vừa  tung chiếc khăn đang xoay tròn lên 
không trung, vừa nhào lộn, và rồi nhanh 
chóng bắt lấy chiếc khăn xoay tròn đang 
quay trở lại phía mình. Đó là một kỹ 
thuật rất khó thực hiện, và thử thách sự 
tự tin của cô.

“Bất cứ khi nào tôi đứng chờ ở trong 
khu vực cánh gà của sân khấu, tôi đều tự 
trấn an mình, đừng lo lắng, được chứ?” 
Cô sẽ thả lỏng bản thân khi đang đứng 
đó, và điều chỉnh [cảm nghĩ] về mọi thứ 

CATHERINE YANG 
 

N
ghệ sĩ Angelia Vương đã 
trở thành một biểu tượng. 
Mặc dù trong một thời 
gian dài, không phải ai 
cũng hiểu được sự phức 

tạp của vũ đạo cổ điển Trung Hoa, 
nhưng chỉ trong vòng một thập kỷ 
gần đây, công ty Nghệ thuật Biểu diễn 
Shen Yun đã trở thành một danh xưng 
quen thuộc. Gia nhập công ty vũ đạo 
cổ điển Trung Hoa từ năm 2008, cô 
Vương đã trở thành một trong những 
gương mặt điển hình của công ty có 
trụ sở tại New York này. 

Nếu quý vị đã từng nhìn thấy quảng 
cáo Shen Yun trước đây, hẳn rằng quý 
vị cũng đã từng biết đến gương mặt của 
nghệ sĩ múa Angelia Vương.

Nhưng cô lại không gắn sự nghiệp 
của mình với hình ảnh của một ngôi 
sao, mà thay vào đó, mỗi khi nhắc đến 
Shen Yun, cô Vương lại không ngừng 
bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn từ tận 
đáy lòng mình. Cô cảm kích trước cơ 
hội mà công ty nghệ thuật tại Hoa Kỳ đã 
trao cho cô, bởi nhờ đó, cô có thể dùng 
chính tài nghệ của mình để bày tỏ niềm 
tin và chia sẻ những thông điệp tốt đẹp 
với thế giới này, điều mà cô không thể 
thực hiện ở Trung Quốc cộng sản.

“Tôi sinh ra tại Tây An, kinh đô lịch 
sử của sáu triều đại [Trung Hoa],” cô 
Vương chia sẻ trong một video của Shen 
Yun Creations. Đó là thành phố của các 
chiến binh đất nung và là nơi khởi đầu 
của Con đường Tơ lụa. Đó là thành phố 
của rất nhiều ngôi chùa mang tính biểu 
tượng của Trung Quốc và vẫn còn được 
lưu giữ đến hiện nay, và là thành phố 
nơi mà tên của mỗi trạm xe buýt đều 
mang đậm dấu ấn lịch sử. 

“Triết gia Hy Lạp cổ đại Plato đã 
truyền dạy rằng, nghệ thuật của nhân 

DIỄN VIÊN MÚA CHÍNH CỦA SHEN YUN:

Đức hạnh vun bồi nên người nghệ sĩ 

Nghệ sĩ múa 
Angelia Vương.

Buổi biểu diễn 
thực sự có tác 
dụng chữa lành, 
khiến tôi cảm 
thấy rất an nhiên 
tĩnh tại.
Ông Walter Dixon

Khi bạn không 
đặt bản thân 
mình lên trên 
tất cả, không tự 
cao tự đại, bạn sẽ 
thấy rằng ngay 
cả một nụ cười 
bạn nhận được 
từ những người 
xung quanh cũng 
là niềm phúc 
lành lớn lao, khi 
đó bạn sẽ cảm 
thấy đủ, thấy 
thỏa mãn rồi. 
Angelia Vương,
nghệ sĩ múa
chính của Shen Yun

không sớm nhận ra và từ bỏ “cái tôi” 
trong sự nghiệp của mình. 

Cô nói, “Quyết định của Vương Bảo 
Xuyến dựa trên cảm nhận về trách nhiệm 
đối với đất nước. Vì mục đích lớn lao hơn 
ấy, nàng đã đặt bản thân mình nhẹ hơn.” 

“Nếu nàng không quyết định chín 
chắn và cương quyết với điều ấy, Đại 
Đường có thể đã mất đi một vị danh tướng 
và đất nước có thể mất đi một rường cột 
quốc gia.” Cô Vương nhấn mạnh rằng, 
câu chuyện về Vương Bảo Xuyến là một 
trong những câu chuyện mà hậu nhân, 
những người sống trong xã hội hiện đại, 
vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. 

“Khi bạn đặt bản thân mình quá cao, 
bạn sẽ muốn có nhiều người hơn nữa vây 
quanh mình. Nhưng khi bạn không có 
được điều mình muốn, bạn sẽ oán hận, 
sẽ thấy xã hội bất công, thấy cuộc đời này 
không thoả đáng, và cứ như vậy.”

“Nhưng khi bạn không đặt bản thân 
mình lên trên tất cả, không tự cao tự đại, 
bạn sẽ thấy rằng ngay cả một nụ cười bạn 
nhận được từ những người xung quanh 
cũng là niềm phúc lành lớn lao, khi đó 
bạn sẽ cảm thấy đủ, thấy thỏa mãn rồi. Vì 
thế cổ nhân Trung Hoa có câu, “Tri túc 
thường lạc” tức là “Biết đủ là vui.” 

“Shen Yun mong muốn khắc họa 
những phẩm chất ấy và những nguyên lý 
phổ quát, để khơi dậy sự thiện lương có 
trong mỗi con người. Tôi nghĩ rằng mỗi 
người đều có trong mình bản tính thiện 
lương, mỗi người đều có một khía cạnh 
gắn kết với Thần.” 

 Một trong những người thầy và người 
hướng dẫn của cô Vương mong rằng trong 
tương lai, khi mọi người nhớ đến Angelia 
như một nghệ sĩ múa, họ sẽ không chỉ 
nhớ rằng cô là một nghệ sĩ múa tài hoa, 
mà còn là một người với những phẩm 
hạnh tốt đẹp. 

“Để học về nghệ thuật, đầu tiên, hãy 
học để trở thành người tốt. Những gì bạn 
thể hiện trên sân khấu sẽ nói lên những 
phẩm chất đạo đức trong con người bạn.”

Để biết thêm thông tin, quý vị vui lòng truy 
cập ShenYunPerformingArts.org
Hạnh Dung biên dịch

xung quanh. 
“Tôi vẫn nhớ rằng có một lúc trước 

khi bắt đầu múa, tôi đã chỉ nghĩ đến bản 
thân mình thôi.”

 Và rồi, vào một đêm, khi đang đứng 
trong cánh gà, cô đã hạ chiếc khăn xuống, 
và chỉ khi ấy, cô mới nhận thấy rằng 
mình đang được mọi người vây quanh, và 
họ đang cổ vũ cô. 

“Tôi đã từng không nhận ra điều này 
trước đó,” cô nói. “Rất nhiều người đang 
đứng trong cánh gà cùng tôi, họ cổ vũ tôi, 
‘Angelia, cố lên nhé, bạn làm được mà!’ 
Rồi khi tôi nhìn sang phía bên cánh gà 
đối diện và trông thấy mọi người đang 
nhảy múa xung quanh để cổ vũ tinh thần 
tôi, như thể đang nói rằng, ‘Angelia, bạn 
làm được mà! Sẽ không có vấn đề gì đâu, 
bạn sẽ làm được rất tốt!’”

“Vào thời khắc đó, tôi cảm nhận rõ 
ràng rằng tôi không phải là người duy 
nhất đang múa. Tôi không phải là người 
duy nhất đang trình diễn, mà là tất cả 
mọi người đang cùng nhau biểu diễn, vậy 
vì cớ gì tôi lại đặt bản thân mình lên cao 
đến thế?”

 Nhận thức đó đã khiến mọi lo lắng 
trong cô tan biến, và màn trình diễn hôm 
đó đã hoàn toàn không giống với những 
màn trình diễn trước đó. 

“Tôi vẫn nhớ rằng hôm đó; khi tôi 
tung chiếc khăn của mình lên, tôi cảm 
nhận rằng đó không phải bản thân mình 
đang tung chiếc khăn ấy,” cô nói. Thông 
thường, ngay khi thực hiện xong động 
tác nhào lộn, cô Vương sẽ vội vã nhìn 
xung quanh, tìm chiếc khăn đang quay 
trở lại phía mình để không bắt hụt chiếc 
khăn ấy. Tuy nhiên lần đó, khi cô thực 
hiện xong động tác nhào lộn, chiếc khăn 
đã trở lại và đáp ngay trên bàn tay đang 
xòe ra chờ đợi của cô. Cô Vương thầm 
nghĩ, có phải chính nhờ nguồn năng 
lượng từ tất cả mọi người đều hướng về 
nhau đã làm nên  điều ấy không? 

“Vào thời khắc đó, ngay lập tức, tôi 
cảm nhận được rằng khi tôi bỏ đi cái tôi 
của mình, tôi đã nhận lại một điều lớn lao 
hơn thế.”

“Khi chúng tôi thực hiện các động 
tác múa, chúng tôi nói về ‘hơi thở’, và 
nhận ra rằng, khi chúng tôi thở cùng 
nhau, thì nhịp thở cũng sẽ hòa điệu với 
nhau. Khi mọi người thực hiện cùng 
một tư thế vào cùng một thời điểm, thời 
gian dường như tĩnh lặng. Và rồi bạn 
bắt đầu cảm nhận được từng nhịp thở 
của mỗi nghệ sĩ múa hài hòa trong từng 
giai điệu nhạc. Cảm nhận ấy rất khẽ 
thôi, giống như có một thứ gì đó đang 
chậm rãi, khẽ khàng lan tỏa ra vậy.”

“Cho dù là bao nhiêu nghệ sĩ đang múa 
trên sân khấu, dù là 12 hay là 20 người đi 
chăng nữa, khi mọi người đều nghĩ cho 
nhau, bạn sẽ cảm nhận được điều ấy. 
Giống như mọi người đang ở đó vì nhau. 
Tôi cảm nhận rằng tinh thần đồng đội 
này đã ở cùng chúng tôi từ lâu lắm rồi.”

Vẻ đẹp nữ tính
“Vẻ đẹp của nữ nhân là sự kết hợp hài hòa 
giữa nét dịu dàng, e lệ, và cả uy nghiêm, 
rực rỡ, duyên dáng,” cô nói.

Là nghệ sĩ múa chính của Shen Yun 
trong thời gian dài, cô Vương đã có nhiều 
cơ hội để trình diễn rất nhiều nữ nhân 
tầm cỡ  trong lịch sử cổ đại Trung Hoa.

Một vai diễn gần đây và rất đáng nhớ 

của cô, chính là vai diễn về Vương Bảo 
Xuyến, nàng Penelope của Trung Hoa. 
Nàng chính là nhân vật trong câu chuyện 
cổ “Hàn Diêu”, tình cờ lại có cùng bối 
cảnh nơi quê nhà của cô - Tây An.

Câu chuyện cổ Hàn Diêu là một 
chuyện tình xảy ra vào thời nhà Đường. 
Câu chuyện kể về một người phụ nữ 
giữ trọn vẹn thệ ước của mình trong 18 
năm, chờ đợi chồng mình trở về từ nơi 
chiến trận,” cô Vương nói. Tiết mục vũ 
kịch mà cô Vương biểu diễn gồm khung 
cảnh nàng Vương Bảo Xuyến gặp gỡ vị 
hôn phu của mình, khung cảnh hôn lễ 
ngập tràn hạnh phúc, và khoảnh khắc bi 
thương của chia ly, 18 năm đợi chờ trong 
đau khổ, và rồi hạnh ngộ sau đằng đẵng 
thời gian cách xa. 

“Liệu tôi có thể diễn xuất được sự rụt 
rè của nàng Vương khi lần đầu tiên gặp 
chồng nàng - Tiết Nhân Quý? Hay khi 
ánh mắt của nàng vụt sáng lên khi chàng 
ở gần bên? Sự đau đớn của nàng, vò võ 
đợi chờ 18 năm? Hay khi nàng lộ vẻ tuyệt 
vọng trước chuyến viếng thăm của cha mẹ 
nàng?” cô nói. “Khi tôi đã đạt được cách 
thức biểu đạt từ nội tâm, tôi có thể diễn 
tả trên từng động tác múa và biểu cảm.” 

Điều mà cô Vương muốn gửi gắm 
đến khán giả chính là những phẩm 
hạnh truyền thống trong nàng Vương 
Bảo Xuyến.

“Khi chồng nàng quyết định tòng 
quân, nàng đã không đành lòng để chàng 
ra đi,” cô Vương nói. “Mặc dù không 
đành lòng, nàng vẫn gói ghém mọi thứ 
trao cho chàng, rồi nàng đứng nhìn bóng 
chàng lùi xa, và đành nói lời tạ từ.” 

“Nàng đã muốn quay đầu nhìn lại, 
muốn sải đôi cánh tay, muốn gọi to tên 
chàng, nhưng rồi, nàng dặn lòng “Ta 
không thể”, bởi nàng biết rằng chồng 
mình cũng vậy, cũng chẳng nỡ lìa xa.”

“Chỉ khi chàng đã đi xa khuất, nàng 
mới ngoái đầu lại nhìn chàng,” cô nói. Đó 
là một trong những phẩm hạnh truyền 
thống của nữ giới, “nhẫn nhịn không 
than vãn.” 

Cô Vương giải thích về ngọn nguồn 
dẫn khởi hành động của nhân vật, điều 
mà cô không thể nắm bắt được nếu cô 

Năng lượng chữa lành kỳ diệu của Shen Yun
NTD VÀ MARIA HAN

SYRACUSE, N.Y. — Đắm mình trong vẻ 
đẹp tuyệt mỹ cùng niềm vui cũng đủ để 
khiến nỗi đau trên thân thể ta tan biến, 
dù chỉ là trong thoáng chốc. Ông Walter 
Dixon, một  doanh nhân về hưu đã đến 
xem Chương trình Nghệ thuật Biểu diễn 
Shen Yun cùng gia đình. Khi đến, ông 
phải chống nạng đi vào ghế ngồi, nhưng 
sau khi kết thúc buổi biểu diễn, ông lại có 
thể tự bước ra mà không cần dùng đến 
nạng nữa. 

“Tôi thường phải chống nạng. Ngay lúc 
này, tôi không cần dùng đến chúng nữa. 
Tôi đang đứng đây mà không cần mang 
nạng. Tôi bị bệnh Parkinson. Tôi thật sự 
đã rất khó khăn khi vào đây nhưng sau 
buổi biểu diễn, tôi có thể tự mình bước ra 
khỏi nhà hát – Tôi không biết chuyện gì 
đã xảy ra nữa,” ông Dixon chia sẻ. 

Trải nghiệm có được sau khi xem 
chương trình biểu diễn của Shen Yun 
– một công ty có trụ sở tại New York – 
không chỉ khiến ông Dixon quên đi nỗi 

đau trên thân thể mà còn giúp ông cảm 
thấy an nhiên, tĩnh tại, và thư thái hơn.

“Buổi biểu diễn thực sự có tác dụng 
chữa lành, khiến tôi cảm thấy rất an 
nhiên tĩnh tại. Tôi là người rất sùng đạo, 
lẽ ra tôi đi nhà thờ vào lúc 5:30 chiều nay, 
nhưng vì có buổi biểu diễn nên tôi đã đến 
đây – Và tôi cảm thấy thật tuyệt diệu,” 
ông nói. 

5,000 năm văn minh Trung Hoa đã 
để lại một kho tàng thần thoại huy hoàng 
cùng những vị anh hùng huyền thoại. Và 
đất nước Trung Quốc cũng đã hấp thụ 
sâu sắc các giá trị tâm linh ấy cho đến khi 

NTD

Trung Cộng lên nắm quyền. 
 “Yếu tố tín ngưỡng trong chương 

trình đã khiến tôi cảm động, thì ra Trung 
Hoa thật sự là một miền đất như thế. Tôi 
biết đây là một cuộc đấu tranh thực thụ 
để bảo tồn mọi thứ khỏi sự thâm nhập 
của chủ nghĩa cộng sản. Thật không thể 
tin được. Chương trình đề cập đến chủ 
nghĩa vô thần, và chủ nghĩa này không hề 
đem lại điều gì tốt đẹp cho thế giới; ngược 
lại, quyền năng của đấng tối cao sẽ ban 
phúc lành cho nhân loại, và đó là thông 
điệp rất rõ ràng của chương trình,” ông 
Dixon bày tỏ.

Dân tộc Trung Hoa mang trong mình 
nền văn hóa thần truyền. Chương trình 
Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun truyền 
tải đến chúng ta thông điệp rằng nguồn 
gốc của con người đến từ thiên thượng và 
chúng ta có cơ hội để trở về. 

Ông Dixon chia sẻ, “Tôi nghĩ chúng ta 
đều đến từ thiên thượng và rồi chúng ta 
sẽ trở về.” 

 
Hương Liên biên dịch

Ông Walter Dixon
trong chương trình biểu 
diễn Shen Yun tại Nhà 
hát Oncenter Crouse 
Hinds, Syracuse
ngày 12/02/2022.

Nghệ sĩ múa Angelia 
Vương trình trong một buổi 
diễn của Shen Yun.

SHEN YUN PERFORMING ARTS

Bạn muốn chia sẻ báo với người thân, bạn bè? 
Epoch Times sẽ giúp chuyển tận nhà mỗi tuần.
TEL: (626) 618-6168 - (714) 356-8899   |   WWW.ETVIET.COM
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JOHN W
ILLIAM W

ATERHOUSE/GETTY

Tác phẩm “Gather Ye Rosebuds While Ye May”, 1909 của John William Waterhouse.

Tác phẩm này vẫn 
được biểu diễn 
trên khắp thế 
giới vào ngày nay. 
Phải thừa nhận 
một điều, không 
có một giọng nữ 
cao nào mà chưa 
từng ước ao được 
trình bày tác 
phẩm mang tính 
biểu tượng này.

Tôi chợt nhớ có lần một cô bạn 
thân biết tôi là một nhạc sĩ, đã vội vã 
chạy về phía tôi, vừa thở dốc vừa bảo 
rằng, “Tôi đã phát hiện ra bản nhạc 
đẹp nhất từng được viết!” Tay cô ra 
hiệu và mắt cô lóe lên khi cô chuẩn bị 
cho tôi biết về bản nhạc đẹp nhất ấy.

Tôi mỉm cười và thong dong đáp 
lại: “Có phải Flower Duet?” Cô tròn 
mắt ngạc nhiên như thể đã bị tôi nhìn 
xuyên qua tâm hồn, cô thắc mắc: 
“Làm sao anh biết?”

Flower Duet là một trong những 
sáng tác mà những người yêu âm 
nhạc cho rằng đã bị “lạm dụng” quá 
mức. Nói rõ ra, bản nhạc này đã hiện 
diện một cách rộng khắp. Nó được 
lồng vào các quảng cáo của hãng 

British Airways, lồng vào các bộ phim 
như True Romance của đạo diễn 
Tarantino và thậm chí được thêm vào 
trong serie phim hoạt hình nổi tiếng 
The Simpsons – nên tôi không chắc 
liệu những người hâm mộ bản nhạc 
này đang bày tỏ thái độ một cách hợm 
hĩnh hay chỉ là là bảo vệ bản nhạc yêu 
thích một cách quá đà. Dù thế nào 
đi nữa, tôi chắc lần đầu khi nghe tác 
phẩm này, chắc hẳn ai cũng bị tuyệt 
tác này chinh phục.

Tuy nhiên, tôi nói với cô bạn của 
mình rằng Flower Duet chỉ là bản 
nhạc đẹp thứ hai. Dĩ nhiên, điều này 
càng khiến cô càng tròn mắt ngạc 
nhiên hơn nữa.

Như thể các vị thần đã chọn nhà 

PETE MCGRAIN 
 

B
ản nhạc Flower Duet với 
giai điệu bất hủ vẫn tiếp tục 
làm thổn thức trái tim của 
nhiều thính giả yêu nhạc. 
Bản nhạc là một màn song 

ca của hai giọng nữ soprano trong một 
vở opera được sáng tác từ năm 1883.

Tôi đã học sáng tác bằng cách 
lắng nghe âm nhạc. Khi tôi cần cảm 
hứng, tôi nghe nhạc. Khi tôi tìm kiếm 
ý tưởng, tôi nghe nhạc. Dĩ nhiên 
việc lắng nghe không được trả thù 
lao, nhưng tôi nhận thức được rằng 
những ích lợi của việc lắng nghe là rất 
lớn lao. Và thế là tôi nghe rất nhiều 
bản nhạc tuyệt vời.

The Flower Duet
Bản song ca bất hủ  

HERITAGE ART/GETTY IMAGES

NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

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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Illuminate Autumn
With Shen Yun-inspired Elegance

ShenYunShop.com ｜ TEL: 1.800.208.2384

Mời quý vị thưởng 
thức giai điệu của 
bản song ca bất 
hủ Flower Duet 
do 2 ca sĩ Anna 
Netrebko và Elina 
Garanca thể hiện.

Tác phẩm “Lilium Auratum”, 1871, được thực hiện bởi John Frederick Lewis. 

soạn nhạc Leo Delibes để sáng tác 
bản nhạc Flower Duet, và mặc dù, 
trên thực tế, dù ông sinh ra ở Pháp 
năm 1836 – trước khi có sự xuất 
hiện của xe hơi, điện thoại hay phi 
cơ, bản nhạc này vẫn trường tồn 
với thời gian cho tới bây giờ. Ngay 
cả các nhà soạn nhạc cổ điển ngày 
nay cũng phải nỗ lực phi thường 
để đạt được mức độ tinh tế, sang 
trọng, và đẹp đẽ đó.

Nhà soạn nhạc Tchaikovsky khi 
nghe một tác phẩm của nhà soạn 
nhạc Delibes, vở opera mang tên 
Sylvia, đã thốt lên rằng: “Thật là 
quyến rũ, thật là duyên dáng, giai 
điệu mới đẹp đẽ nhường nào, tiết 
tấu nhịp nhàng, tất cả tạo nên sự 
hài hòa tuyệt vời. Tôi đã cảm thấy 
rất xấu hổ. Giá mà tôi nghe bản nhạc 
này sớm hơn, thì tôi đã không viết 
tác phẩm Swan Lake (Hồ Thiên 
Nga).” Delibes đã làm mọi người 
ngạc nhiên khi ông viết vở opera 
Lakmé, và từ vở kịch này mà tác 
phẩm Flower Duet nổi tiếng được 
sáng tác.

Vở Lakmé được biểu diễn lần đầu 
tại nhà hát Opera Comique ở Paris 
vào năm 1883. Đến tháng 05/1921, 
nó đã có được buổi biểu diễn thứ 
1,000 tại đây.

Vở opera này, giống như nhiều vở 
khác cùng thời, là một câu chuyện 
tình bi thương. Lakmé, con gái của 
một vị linh mục, và người hầu gái của 
nàng, Mallika, đang hái những bông 
hoa dọc theo bờ sông trong cảnh 
đầu tiên của vở opera. Họ mường 
tượng rằng mình đang trôi lững lờ 
bên dưới mái những vòm trắng kết 
bằng hoa lài. Họ lắng nghe những 
tiếng chim hót đẹp đẽ và cùng song 
ca. Khúc hát này làm mê đắm anh 
lính trẻ đang ẩn náu bên bờ sông, 
và tất nhiên, anh ta đã say mê nàng.

Tác phẩm được dàn nhạc thể 
hiện ở nhịp 6/8. Bài hát đem đến sự 
du dương của làn gió, như thể một 
điệu Valse mượt mà. Cách hòa bè rất 
quyện của các nghệ sĩ opera khiến 
cho phần thứ ba của tác phẩm thêm 
phần lung linh; đó là giai điệu thánh 
thót như tiếng chim và trong trẻo 
như dòng nước trong lành của chính 
dòng sông đó. 

Cách hát ngọt ngào đầy khao 
khát của họ lúc trầm lúc bổng trước 
khi đến phần điệp khúc. Hai giọng 
ca, một nữ cao soprano và một nữ 
trung Mezzo-soprano, như đang bay 
bổng cùng với giai điệu nghe vừa da 

diết vừa mong manh, vừa rung động 
vừa sảng khoái.

Cấu trúc của giai điệu và các 
điểm đối âm trong hai giọng hát đã 
làm nên một bản nhạc opera đầy 
xúc cảm với những nốt cao ngoạn 
mục làm nức lòng người hâm hộ. 

Những nốt cuối dường như bị 
treo lơ lửng, lắng đọng trong không 
khí một lát, trước khi motif cũ được 
lặp lại bằng một điệp khúc nhẹ 
nhàng, cuối cùng đưa thính giả đắm 
mình trong sự hân hoan nhẹ nhàng 
nhưng không kém phần tinh tế.

Đó là một hiệu ứng ngoạn mục 
khiến tâm trí được thả lỏng và len 
vào đến tâm khảm người nghe, bay 
vượt qua khoảng trống giữa một 
tác phẩm âm nhạc tuyệt vời và trải 
nghiệm cảm xúc thuần khiết của 
con người. 

Tôi khuyên bạn nên tìm trên 
internet để thưởng thức một diễn 
xuất của Anna Netrebko và Elina. Tôi 
chắc rằng bạn sẽ không thất vọng.

Ba tác phẩm nhạc kịch kinh điển 
của nhà soạn nhạc Delibes: Sylvia, 
Coppélia, và Lakmé đã nhận được sự 
chào đón nồng nhiệt từ công chúng. 
Tuy nhiên, chúng đã không đứng 
vững trước thử thách của thời gian 
giống như một số sáng tác của Ý vào 
thời đó, như vở Tosca hay Madame 
Butterfly. Ví dụ như vở Lakmé được 
ra mắt trong thời kỳ Anh chiếm 
đóng Ấn Độ. Khi sự chiếm đóng 
kết thúc, thế giới tiếp tục đi về phía 
trước, rồi chính trị hiện đại, sự phát 
triển của xã hội… đã khiến những 
tác phẩm như vậy bị mai một.

Trong khi một số vở opera và 
múa ballet có thể đã mất đi sự ưu ái 
từ công chúng, những phân đoạn, 
những bản nhạc là trích đoạn của 
những tác phẩm lớn vẫn thường 
xuyên tiếp tục góp mặt trong cuộc 
sống của chúng ta. Và may mắn 
thay, đó là trường hợp của bản nhạc 
Flower Duet. Tác phẩm đã giành 
được vị trí xứng đáng ở vị trí trung 
tâm khi nhắc đến những tác phẩm 
cổ điển. Và hơn hết, tác phẩm này 
vẫn được biểu diễn trên khắp thế 
giới vào ngày nay. Phải thừa nhận 
một điều, không có một giọng nữ 
cao nào mà chưa từng ước ao được 
trình bày tác phẩm mang tính biểu 
tượng này.

Với tư cách là một nhà soạn 
nhạc, tôi sẽ cảm thấy vô cùng may 
mắn nếu bản thân có thể soạn ra 
một giai điệu tương tự rồi giải nghệ. 

Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến tôi 
cảm nhận rằng những đóng góp của 
mình thật diệu kỳ. 

Tuy nhiên, dù bản nhạc Flower 
Duet tuyệt vời đến mức thính giả 
phải giật mình thán phục, bạn sẽ 
cảm thấy ngạc nhiên khi nhận thức 
được rằng vẫn còn những bản nhạc 
khác đang chờ đợi đôi tai tò mò của 
những thính giả yêu nhạc. Đó chính 
là cách chúng ta được ban ơn: mỗi 
hành động vô tâm một cách điên rồ 
mà ta cáo buộc nhân loại, chúng ta 
hãy dừng lại để nhìn lại kho tàng – 
một kho tàng tràn ngập những điều 
tích cực dành cho chúng ta, đầy trí 
huệ và đẹp đẽ đáng kinh ngạc, được 
thể hiện thông qua văn học, nghệ 
thuật, và âm nhạc.

Và vì vậy, tôi bảo đảm với người 

bạn dấu yêu của mình rằng chắc 
chắn, xét về mặt toán học, cô ấy thế 
nào cũng sẽ tìm thấy một giai điệu 
đặc biệt, một giai điệu sẽ khiến cô 
nhìn nhận rằng đó là "bản nhạc đẹp 
nhất từng được viết ra.” Vậy thì, 
Flower Duet sẽ trở thành bản nhạc 
đẹp đẽ thứ hai. Nhưng mà, điều đó 
mới khó tin làm sao!

Ông Pete McGrain là nhà văn, đạo 
diễn, nhà soạn nhạc nổi tiếng với bộ 
phim Ethos, cùng sự tham gia diễn 
xuất của diễn viên Woody Harrelson. 
Ông Pete McGrain sống ở Los Angeles. 
Ông xuất thân từ thành phố Dublin, 
Ireland, nơi ông tốt nghiệp từ trường 
Cao đẳng Trinity.
 
Song Ngư biên dịch
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Tác phẩm “Tình 
huynh đệ - 
Fraternal Love,” 
1851, của họa sĩ 
William-Adolphe 
Bouguereau. 
Tranh sơn dầu; 
kích thước 
113cm x 146cm. 
Bảo tàng mỹ 
thuật - Museum 
of Fine Arts, 
Boston.

Tác phẩm “Bí 
mật của tình 
yêu”, 1896, 
do họa sĩ 
William-Adolphe 
Bouguereau vẽ. 
Sơn dầu trên 
canvas; kích 
thước 130cm x 
88cm.

Tác phẩm “Vỏ ốc” do họa sĩ William-Adolphe Bouguereau vẽ. Sơn dầu trên canvas; kích thước 130cm x 88cm.

Lời khuyên cho những bà mẹ:
Luôn yêu thương và luôn lắng nghe

ANDREA NUTT FALCE
 

ua những bức vẽ của mình, 
họa sĩ William-Adolphe 
Bouguereau đã thể hiện 
tình yêu với những cung 
bậc và những sắc thái vô 

cùng đa dạng và phong phú.
Thế giới vang rền với đủ loại tiếng 

nói, với đủ loại tiếng ồn.
Có những tiếng nói nhẹ nhàng, tốt 

đẹp và cũng có những giai điệu đẹp 
đẽ và chân thành. Tuy nhiên, trong 
những thanh âm mà hàng ngày ta 
thường nghe thấy, có rất nhiều âm 
thanh lạc điệu, khiến ta vô cùng khó 
chịu. Có những lời nói hợp lý hợp 
tình, trong sáng thánh thiện. Trong 
khi đó, cũng có nhiều lời nói hằn học, 
trái tai. Rõ ràng, ngôn từ chính là biểu 
hiện của nội tâm, là biểu hiện của suy 
nghĩ. Và nội tâm của chúng ta cũng 
được phản ánh thông qua nghệ thuật.

Đối với người mẹ, lắng nghe cũng 
là nghệ thuật, là một kỹ năng cần phải 
học. Trên thực tế, người mẹ thường 
xuyên bị quấy rầy với đủ loại tiếng ồn, 
với đủ loại âm thanh huyên náo: tiếng 
con làm vỡ đồ đạc, tiếng trẻ con hát 
hò inh ỏi, tiếng con đòi mẹ, tiếng con 
khóc, tiếng con cười đùa ầm ỹ.

Âm thanh của trẻ con, nhìn chung 
là trong trẻo và đẹp đẽ, nhưng đôi 
khi lại là điều phiền toái. Và khi trẻ 
đang hào hứng với những hoạt động, 
với những trò chơi, để dần phát triển, 
thì người mẹ thường bận bịu để giải 
quyết hàng tá việc nhà.

Người Mẹ trong khi tâm trí đang 
bị chi phối bởi công việc, cũng thường 
hướng tai nghe ngóng các con, để biết 
đâu là thanh âm của sự vui thú và đâu 
là thanh âm của sự cáu kỉnh. 

Tôi cũng có bốn con nhỏ, vì thế tôi 
phải chịu đựng những tiếng léo nhéo 
từ con mình: khi thì chúng hòa thuận, 
khi thì chúng gây gổ. Đôi lúc tôi vui vẻ 

mỉm cười với những việc chúng làm, 
nhưng đôi khi, tôi cũng phải nhanh 
chóng cho chúng những lời giáo huấn. 
Thật ra, khi có trẻ nhỏ ở nhà, sự huyên 
náo là lẽ thường tình. Trái lại, sự yên 
ắng mới là điều đáng báo động. 

Trong một gia đình bình thường, 
sự yên tĩnh là điều hiếm khi bắt gặp. 
Hãy nhớ, sự yên ắng luôn đồng hành 
cùng tai họa. Ví dụ nhé, không khí sẽ 
trở nên yên ắng khi một đứa bé “lẻn 
vào” ngăn bên dưới bồn rửa chén tại 
nhà bếp và “khám phá” được hàng tá 
hóa chất tẩy rửa.

Một ngày khác, tôi ngồi đang trong 
nhà nguyện cùng đứa con bốn tuổi. 
Nhóc con nhấm nháp chút thức ăn 
vặt, bước đi lững thững, và lâu lâu lại 
quỳ gối cầu nguyện cùng tôi. Tôi và 
con ở đó hồi lâu thì một vị linh mục 
bước vào để cầu nguyện. 

Bỗng nhiên, khi có thêm một người, 
tôi chợt nhận ra âm thanh rào rạo khá 
phiền toái phát ra từ đứa con mình khi 
bé đang ăn bánh quy. Tôi, lòng cảm 
thấy ái ngại đã cười và nói với vị linh 
mục, “Một người mẹ khó lòng nhận ra 
sự ồn ào của con mình trừ khi cô ấy 
nhận ra người khác đang lắng nghe.” 

Ông nhẹ nhàng đáp lại bằng một 
câu chuyện về mẹ Teresa: “Một sơ 
vừa vào tu viện hỏi mẹ rằng liệu sự 
huyên náo ngoài kia có làm xao nhãng 
những lời nguyện cầu của người. Mẹ 
Teresa đáp lại: Sự huyên náo nào cơ?”

Và thế là tôi hiểu tại sao người ta 
gọi Người là “Mẹ”. 

Tình yêu của mẹ: Dạy trẻ phân 
định đúng sai trong thế giới 
hiện đại
Khi nói đến tình yêu, ngôn ngữ Anh 
có ít cách diễn đạt hơn khi so sánh với 
những ngôn ngữ khác. Lấy tiếng Hy 
Lạp cổ đại làm ví dụ, người Hy Lạp 
làm rõ nhiều sắc thái và các biểu hiện 
khác nhau của tình yêu và sự luyến 

ái. Từ eros nói về tình yêu dựa trên 
sự hấp dẫn giới tính. Từ Philia là tình 
yêu cao thượng, hai người coi nhau 
như bạn bè, là tri kỷ. Storge là từ dùng 
để biểu đạt tình yêu mà những người 
thân trong gia đình dành cho nhau. 
Từ agape là tình yêu của Thượng đế 
dành cho nhân loại, hoặc tình yêu 
của con người dành cho đấng tối cao 
nhưng mang ý nghĩa hi sinh.

Tình yêu có muôn hình vạn trạng. 
Tình yêu mà người mẹ dành cho con 
là thứ tình cảm đặc biệt nhất bởi vì 
tình cảm đó không mang theo tư lợi. 
Tình yêu thuần túy luôn là cho đi, là 
dành những điều tốt đẹp cho người 
mình yêu. Khi yêu, người ta, dĩ nhiên, 
không làm điều xấu cho nhau, mà 
ngược lại, họ sẵn sàng hi sinh vì nhau.

Thánh Paul miêu tả bản chất của 
tình yêu theo một cách vô cùng khác 
biệt, “Tình yêu thương là kiên nhẫn, 
tình yêu thương là tử tế; tình yêu 
thương chẳng ghen tị, chẳng khoe 
mình, cũng không hề kiêu ngạo.”

Bởi vì ngôn ngữ Anh không có 
nhiều sắc thái từ để miêu tả một cách 
thật chính xác các cung bậc của tình 
yêu, từ yêu – love đã bị lạm dụng, đã 
được dùng “sai”. Đã bao lần bạn nói 
“tôi yêu món bánh này” hoặc “tôi yêu 
chiếc xe này”? Nghĩa của từ yêu – love 
trong hai ngữ cảnh trên hoàn toàn 
khác, và muôn phần không thể so 
sánh khi nói đến tình yêu trong ba chữ 
“Con yêu mẹ.” Khi cách diễn đạt của 
các ý tưởng về cuộc sống và tình yêu 
đang nhanh chóng thay đổi, những 
khẩu hiệu hoa mỹ trở nên sáo rỗng.

Tình yêu luôn luôn là giá trị mang 
tính nền tảng của nhân loại. Vậy nên, 
nó cần phải được thực hành, được 
suy xét, và được công nhận. Nhân dịp 
Ngày Thanh niên Thế giới lần thứ 23, 
Giáo hoàng Benedict XVI đã trao lời 
khuyên cho những khán giả đương ở 
tuổi vị thành niên.

“Tình yêu có một đặc điểm riêng,” 
Ngài nói. “Khác với sự say mê hoặc 
hay thay đổi, tình yêu có một nhiệm 
vụ hoặc mục đích để hoàn thành: 
không thay đổi. Tình yêu, tự bản chất 
là trường tồn.”

Thật vậy, tình yêu luôn mang tính 
trường cửu.

Để có thể yêu, cũng như đem 
những điều tốt đẹp đến cho người 
mình yêu, việc phân biệt giữa những 
xúc cảm, những rung động không tên, 
những loại tính khí khác nhau là điều 
cần thiết. Trong thời đại mà toàn xã 
hội đang cổ xúy cho việc để cảm xúc 
chi phối mọi thứ, tình yêu là thứ rất 
dễ đổi dời, nên tôi nhắc nhở con mình 
rằng yêu là một hành động. Khi chúng 
ta thực sự yêu, sự yên bình, niềm vui, 
sự độ lượng sẽ là kết quả tất yếu. 

William-Adolphe Bouguereau, một 
nghệ sĩ với trường phái hiện thực hàn 
lâm Pháp sống từ thế kỷ 19 và cuối thế 
kỷ 20. Ông đã vẽ nhiều tác phẩm lấy 
cảm hứng từ tình yêu, với các cung bậc 
khác nhau mà những người nói tiếng 
Anh ngày nay chỉ đơn giản gọi là “Love” 
(Tình yêu). Những tác phẩm của ông 
vô cùng phong phú và một số tác phẩm 
tiêu biểu đã được thêm vào bài viết này. 

Tác phẩm của ông mà tôi yêu thích 
nhất là Vỏ ốc – The Shell, được sáng 
tác vào năm 1871. Bức họa cho thấy 
một người mẹ đang nhẹ nhàng chỉ 
bảo đứa con cách lắng nghe để phân 
biệt được những thanh âm của thế 
giới này.

Andrea Nutt Falce là một người vợ 
hạnh phúc, là bà mẹ có bốn con. Cô 
cũng là một nghệ sĩ hiện thực cổ điển 
được đào tạo tại Florentine và là tác giả 
của cuốn sách dành cho trẻ em, “It’s a 
Jungle Out There”. Tác phẩm của cô ấy 
có thể xem tại AndreaNutt.com
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