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Thư gửi Quý độc giả

Được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 2000, với 22 ngôn ngữ và 
có mặt ở 36 quốc gia trên thế giới, Epoch Times là một kênh 
truyền thông Hoa Kỳ độc lập theo nguyên tắc Sự Thật và 

Truyền Thống. 
Năm 2020, phiên bản Epoch Times Tiếng Việt vinh hạnh xuất bản 

phục vụ độc giả Việt Nam tại Hoa Kỳ và toàn cầu. 
Chữ “Việt” (越) có nghĩa là “vượt qua”, Epoch Times Tiếng Việt tin 

rằng mỗi người Việt dù ở khắp bốn biển năm châu vẫn luôn ẩn tàng một 
tinh thần ý chí vượt qua những phong ba của đời sống.

Chúng ta đã trải qua năm 2020 đầy những biến động khôn lường, 
vậy nên Epoch Times Tiếng Việt mong muốn gửi đến quý độc giả Tạp 
chí Tân Xuân 2021 như một món quà trân quý của niềm tin và hy 
vọng cầu chúc cho thời đại Hoàng Kim của Kỷ Nguyên Mới sẽ đến.

Chữ  Chân (眞) là tôn chỉ của Epoch Times với sứ mệnh báo cáo Trung 
thực về những sự thật quan trọng xảy ra trên thế giới. Đối với chúng tôi, 
đây là tâm nguyện và sứ mệnh đặc biệt trong thế kỷ mà những giá trị 
đảo lộn và sự thật bị đánh cắp bởi các thế lực cộng sản. 

Chân là phẩm chất thành thật, chính trực. Lấy giá trị cốt lõi của Phật 
gia làm kim chỉ nam cho hoạt động truyền thông, là bởi Epoch Times tin 
rằng, con người tương thông cảm ứng với Trời thông qua Đạo. Chúa 
Giêsu phán trong Phúc Âm Yoan rằng: “Thiên Chúa là Thần, nên 
những kẻ thờ phượng Ngài, phải thờ phượng bằng Thần, và Sự  thật.”

Chân cũng là bản tính tự nhiên của con người khi mới sinh ra. Phật 
gia giảng Phản bổn quy Chân, cho rằng: Điều ý nghĩa nhất của sinh 
mệnh đời người chính là quay trở về với bản tính thuần chân nguyên sơ  
trong mỗi người. Trong văn hóa truyền thống cổ xưa, Chân chỉ người 
tu luyện đắc đạo. Người tu Đạo trong quá trình tu luyện không ngừng đề 
cao, cuối cùng cải biến từ người thường thành người siêu thường, gọi là 
Chân nhân. 

Mùa Xuân: Rồng tỉnh thức - Nhân Đức hồi sinh
Trong ‘Tứ  linh’, Xuân ứng với Rồng. Rồng là linh vật đông miên; lúc mưa 
Xuân sẽ tỉnh dậy và dùng sừng húc tung đất ra để sống lại cuộc sống vẫy 
vùng, ngang dọc như xưa. Trong thiên văn với tiết Xuân, mùa Xuân ứng 
với chòm sao Thanh Long trong Nhị thập bát tú. Chòm sao Thanh Long 
gồm 7 nhóm sao là: Giác, Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Giác là sừng rồng, 

Cung Chúc Tân Xuân!
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Cang là cổ rồng,  Đê là ngực rồng, Phòng là bụng rồng, Tâm là tim rồng, Vĩ 
và Cơ là đuôi rồng. Rồng là biểu tượng nước Đại Việt xưa (Cửu Long). 

“Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình”. Người xưa cho rằng 
Thiên - Địa - Nhân tương ứng với nhau, bầu trời với muôn vàn tinh 
tú tạo thành tấm gương khổng lồ phản chiếu lại công việc của thế 
gian, làm cho Thiên - Địa - Nhân trở thành một khối duy nhất bất 
khả phân. Lấy các vì sao trên trời để viết công chuyện trần hoàn, bởi 
vinh diệu của con người là được tạo ra từ Thần Thánh, lấy vũ trụ làm 
nhà, lấy mặt trời, mặt trăng, ngũ tinh và Nhị thập bát tú làm lịch, và 
các vì tinh tú trên trời làm những ngôn ngữ để chép nên lịch sử của 
mình… Vậy nên cổ nhân giảng: “Biết người, trước phải biết Trời”. 

Mùa Xuân là mùa vạn vật chuyển mình sống động lại. Chữ Xuân 
(春) có nghĩa là động, sống động. Mùa Xuân lại ứng với đức Nhân. 
Tạp chí Tân Xuân 2021 của Epoch Times Tiếng Việt hy vọng những 
giá trị đạo đức truyền thống đẹp đẽ xưa sẽ hồi sinh trong thập kỷ 
mới, bởi văn hóa, tinh thần là cái gốc lập mệnh, nền tảng cho sự 
thịnh vượng của mỗi dân tộc.

“Thành thực là đạo Trời, giữ cho được thành thực là đạo người” 
(Khổng Tử).  Bắt nguồn từ các giá trị cốt lõi của Trời và Người là 
“Chân-Thiện-Nhẫn”, Tạp chí Tân Xuân 2021 của Epoch Times Tiếng 
Việt mong muốn đồng hành cùng khán giả trên hành trình tìm lại đạo 
đức và luân lý của con người, bởi chúng tôi tin rằng những giá trị tinh 
thần bất biến đó là cội nguồn thuần khiết đưa nhân loại trở về.

Thông qua những bài báo trung thực, cung cấp sự thật và làm sáng tỏ 
những vấn đề xã hội quan trọng, bằng sự chính trực, lương thiện, lòng trắc 
ẩn, Epoch Times Tiếng Việt tôn vinh các giá trị phổ quát của nhân loại, 
góp phần khôi phục tinh hoa văn hóa truyền thống đẹp đẽ từ ngàn xưa.

“Chân, dĩ chân thụ phúc dã” - Chân cũng có nghĩa là lấy lòng 
thành cảm động thần minh mà được phúc lành. Epoch Times Tiếng 
Việt trân quý gửi đến quý độc giả Ấn phẩm đặc biệt Tân Xuân 2021 
như  món quà Chân tâm thành ý và kính chúc quý độc giả giữ trọn vẹn 
Chính khí trong Tâm bằng đức tin vào Thần, lựa chọn Chính nghĩa, 
vững vàng vượt qua những thăng trầm biến động của thời cuộc trong 
giai đoạn lịch sử đặc biệt này để bước vào thời đại Hoàng kim của Kỷ 
Nguyên Mới tự do tươi sáng. 
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Tết đối với người Việt, không chỉ là dịp 
để quây quần sum họp bên gia đình, 
mà còn là thời điểm để giữ gìn, trân quý 
truyền thống văn hóa dân tộc qua việc 

duy trì những phong tục cổ truyền. 
Tết Nguyên Đán là ngày lễ quan trọng nhất 

của người Việt, đây là lúc nhiều phong tục 
truyền thống có ý nghĩa sâu sắc được diễn ra với 
nguyện ước mong một năm mới an lành, may 
mắn, thịnh vượng. 

Tiễn ông Công ông Táo về Trời
Cúng tiễn ông Công ông Táo về trời (23 tháng 
Chạp) là một trong những ngày lễ quan trọng 
nhất trong năm. Đây cũng là ngày đánh dấu thời 
điểm bắt đầu vào Tết. Theo truyền thống, đây là 
ngày ông Công, ông Táo lên thiên đình để bẩm 
báo với Ngọc Hoàng về mọi việc trong nhà của gia 
chủ. Chính vì vậy, tới ngày này các gia đình Việt 
Nam sẽ dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, mua cá chép 
vàng về cúng để tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Dọn dẹp nhà cửa
Công việc dọn dẹp ngày Tết có ý nghĩa là để 
chuẩn bị “tiễn năm cũ, đón năm mới”. Trong 
ngày này, tất cả đồ đạc trong nhà sẽ được đem 
ra chùi rửa thật sạch sẽ, chén bát mới sẽ được 
chuẩn bị sẵn cho mâm cỗ ngày Tết, các vật dụng 
trưng bày cũng được đem ra bày biện trang 
hoàng cho nhà cửa trông mới mẻ hơn. Ngoài ra 
đây cũng là lúc chúng ta xem lại các món nợ cần 
phải trả, người ta sẽ cố gắng hoàn thành món 
nợ trước Tết, không nên để qua năm mới.

Bày mâm ngũ quả
Bày mâm ngũ quả cũng là một phong tục không 
thể thiếu trong ngày Tết của các gia đình Việt. 

Mâm ngũ quả tượng trưng cho Kim - Mộc - Thủy 
- Hỏa - Thổ, 5 yếu tố tạo  nên vũ trụ theo quan 
niệm của Nho giáo. Mâm ngũ quả thì tùy thuộc 
vào từng miền mà có các loại quả khác nhau. 
Tất cả đều mang ý nghĩa: vạn sự như ý, an khang 
thịnh vượng, phúc lộc tràn đầy. 

Ngoài ra, các loài hoa ưa chuộng không thể 
thiếu ngày Tết đó là hoa đào, hoa mai, hoa hải 
đường, lay ơn, thược dược, … Đi chơi chợ hoa 
ngày Tết đã trở thành một điều không thể thiếu 
trong những tập tục ngày Tết. Chụp hình cùng 
gia đình, bạn bè giữa vô số bông hoa đang khoe 

Phong tục Tết
cổ truyền Việt Nam

AN NAM 

Cúng tiễn ông Công ông Táo về trời (23 tháng Chạp) là một trong những 
ngày lễ quan trọng nhất trong năm. (Mona minh hoạ)

sắc; hoặc mua về vài chậu hoa, cành mai, cành 
đào, giò phong lan chưng cho nhà cửa tươi vui, 
hay đơn giản là đi để đắm mình trong hương sắc 
của đất trời ngày xuân.

Thăm viếng mộ tổ tiên  
Con cháu thường đi thăm viếng mộ tổ tiên từ 
khoảng 23 đến 30 Tháng Chạp, sửa sang, dọn 
dẹp mộ phần để bày tỏ lòng hiếu thảo, tưởng nhớ 
đến gia tiên. Mỗi gia đình đều đem theo hương 
đèn, trái cây để cúng, cầu ước những điều tốt 
lành cho năm mới sắp đến, họ cũng mời linh 
hồn tổ tiên về ăn Tết với con cháu.

Gói bánh chưng, bánh tét
Gói bánh chưng: Bánh chưng là món ăn truyền 
thống có từ thời vua Hùng và không thể thiếu 
trong những ngày Tết của người Việt cho tới ngày 
nay. Các gia đình thường gói bánh chưng từ ngày 
27- 29 Tết, đây cũng là một món quà biếu ý nghĩa, 
tình cảm cho họ hàng và bạn bè trong dịp này. 
Xuôi vào Nam thì hình thức chiếc bánh truyền 
thống ấy có thay đổi chút ít, đó là đòn bánh tét, thể 

Bày mâm ngũ quả. (Fotolia)

Gói bánh chưng ngày Tết. (Shutterstock)
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hiện tất cả sự dung dị, mộc mạc và đầm ấm trong 
không khí gia đình sum họp đón Xuân.

Đón giao thừa
Đón giao thừa được diễn ra vào thời khắc cuối 
cùng của năm cũ, bởi vậy phong tục này còn 
mang ý nghĩa  bỏ hết những điều xấu của năm 
cũ, đón những điều tốt đẹp của năm mới. Lễ cúng 
giao thừa phải được thực hiện ở ngoài trời. Sở dĩ 
người Việt Nam làm lễ cúng giao thừa vì niềm 
tin rằng: Một năm bắt đầu, ắt phải có kết thúc. 
Ý nghĩa của buổi lễ cũng là: bỏ hết đi những ân 
oán năm cũ, nghênh đón năm mới đến với tài 
lộc và những điều tốt đẹp. Tại một số nơi thì lễ 
cúng ngoài trời còn có ý nghĩa cung kính đón vị 
Thần cai quản năm mới đến nhà.

Hái lộc, xin chữ
Sau khi cúng giao thừa, mọi người sẽ chọn giờ 
tốt để xuất hành và đi hái lộc, với mong ước một 
năm mới luôn may mắn và viên mãn, rước lộc 
về nhà. Đầu xuân năm mới mọi người rủ nhau 
đi xin chữ đầu xuân về treo trong nhà với mong 
muốn  những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 
gia đình, người thân của mình. Mỗi 
người xin một chữ khác nhau nhưng 
tất cả đều mong một năm mới vạn 
điều mới, mọi sự tốt lành. Chữ được 
yêu thích nhất thường là chữ Tâm, 
Phúc, Đức, An, Lộc, …

Đi lễ chùa đầu năm
Cung kính Thần Phật đã đi sâu vào 
tinh thần và tâm hồn người dân Việt. Đầu 
năm đi chùa với mong muốn cầu cho một năm 
mới may mắn, hạnh phúc cho gia đình và thân 
quyến, đồng thời tỏ tấm lòng thành kính của 
mình đối với Thần Phật trong thời khắc trọng 
đại của tân niên. Đi lễ chùa đầu năm không 
đơn giản để ước nguyện mà đó còn là thời gian 
để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau 
những ngày tháng vất vả mưu sinh, mong tìm 
được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo 
âu của năm cũ.

Xông đất
Người Việt quan niệm rằng, người xông đất 
sẽ quyết định cả một năm vui vẻ, phát đạt hay 
không may mắn của mình. Vì thế, họ thường 

mời những người có vận may, có tuổi hợp với 
chủ nhà đến xông đất. Người xông đất phải 
ăn mặc chỉnh tề, sau đó phải đi hết một vòng 
quanh nhà với hy vọng may mắn sẽ luôn tràn 
ngập khắp nhà gia chủ.

Chúc Tết 
Có thể nói, chúc Tết là nét văn hóa vô 

cùng độc đáo và không thể thiếu trong 
ngày Tết. Khi đi chúc tết, ai nấy đều mặc 
đồ đẹp, thường là chọn màu đỏ mang 
ý nghĩa may mắn, và mang theo quà 

cáp, để mừng cho gia chủ. Vào ngày Tết 
của người Việt còn có câu: “Mồng một 

lễ cha, mồng hai lễ mẹ, mồng ba lễ thầy”. 
Cha tượng trưng cho bên nội, mẹ là bên 

ngoại, còn thầy đại diện cho những người đã 
giúp cho ta có trí tuệ.

Mừng tuổi
Ngày Tết, người Việt Nam có phong tục lì xì 
cho trẻ em với mong ước các em vui vẻ, hạnh 
phúc và chăm ngoan học giỏi. Phong bao lì xì 
màu đỏ cũng tượng trưng cho sự may mắn, 
phúc lộc an khang. 

Dù đi xa mấy nhưng cứ đến ngày này, người 
người đều cố gắng trở về quê hương đoàn viên 
cùng với gia đ ình. Những phong tục ngày Tết 
đã trở thành một phần không thể thiếu trong 
tâm hồn người Việt với sự trân quý truyền 
thống, ghi nhớ  về  cội nguồn dân tộc Việt.

Mỗi người 
xin một chữ khác 
nhau nhưng tất cả 

đều mong một năm 
mới vạn điều mới, 
mọi sự tốt lành.

Đầu năm đi chùa với mong muốn cầu cho một năm mới may mắn, 
hạnh phúc cho gia đình và thân quyến. (Huy Quang Nguyen) 

Chữ Thiện. (Epoch Times Tiếng Việt) 
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Tết về
gói bánh chưng xanh

HỒNG LIÊN - HOA M AI 

Tục lệ gói bánh chưng 
đến nay vẫn được xem 

là một trong những tập 
tục khơi gợi phong vị 

ngày Tết đậm đà nhất. 
(Shutterstock)

Truyền thuyết về một món ăn của người Việt

T rong ký ức của chúng tôi, Tết là những 
ngày được nghỉ học sớm và trở về quê, 
một vùng quê xanh ngát có dòng sông 
Mã uốn quanh thật nên thơ. Tết là 

những đêm xuân mưa phùn lất phất, rét ngọt, 
là đem theo hơi ấm từ những cây củi sáng rực 
của ông bà, cô chú giúp lũ trẻ con nấu nồi bánh 
chưng xanh. Những chiếc bánh được gói bằng 
lá dong hình vuông nhỏ nhắn. Hương vị giản 
dị nhưng đậm đà này gắn liền với truyền thuyết 
dân tộc lâu đời ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu xa về 
vũ trụ, nhân sinh.

Bánh chưng là loại bánh duy nhất có lịch sử 
lâu đời trong ẩm thực truyền thống Việt Nam 
được sử sách nhắc đến. Theo cuốn Lĩnh Nam 
Chích Quái, mục “Truyện Bánh Chưng” chép 
rằng Vua Hùng thứ 6 sau khi phá xong giặc Ân, 
mới mời các vị công tử lại mà bảo rằng: “Ai làm 
vừa lòng ta, cuối năm đem trân cam mỹ vị đến 
dâng cúng Tiên Vương cho tròn đạo hiếu thì ta 
sẽ truyền ngôi cho.”

Các vị công tử thi nhau lên rừng, xuống biển 
tìm châu ngọc và các sản vật quý làm lễ vật. Duy 
chỉ có Lang Liêu, vị công tử thứ 18, nghèo khó 
nhất trong các vị quan Lang, không tìm được 
sản vật quý hiếm. Chàng nằm mơ thấy Thần 
nhân mách bảo: “Trong trời đất không có gì quý 
bằng gạo, vì gạo là thực phẩm nuôi người khỏe 
mạnh, ăn mãi không chán. Nếu giã gạo nếp gói 
thành hình tròn để tượng trưng cho Trời, hoặc 
lấy lá gói thành hình vuông để tượng trưng cho 
Đất, ở  trong  cho trân cam mỹ vị vào, ngụ ý rằng 
trời đất bao hàm vạn vật, như công ơn dưỡng dục 
của cha mẹ; như thế thì lòng vua cha sẽ vui, nhà 

ngươi chắc được ngôi quý.”
Hai món bánh dâng lên hợp ý vua Hùng, 

Lang Liêu đ ược truyền ngôi. Từ đó, bánh 
chưng, bánh dày trở thành lễ vật không thể 
thiếu trong các nghi thức thờ cúng tổ tiên 
trong dịp lễ Tết của người Việt. 

Dư vị yêu thương
Kỷ niệm Tết thời thơ ấu của tôi là những buổi 
chiều 27, 28 tháng Chạp; cô ruột tôi, một cô gái 
nết na, xinh đẹp có tiếng trong vùng, thường 

Bánh chưng là một món không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết ở Việt Nam. Mỗi dịp 
xuân về, mọi gia đình, từ thành thị đến nông thôn, đều quây quần gói bánh chưng và 
bận rộn hoàn tất món ẩm thực độc đáo này. Khoảng thời gian cả gia đình quây quần 
chờ bánh chín bên bếp lửa hồng đêm 30 Tết, rân ran điểm lại những chuyện đẹp 
trong năm, luôn lưu lại trong ký ức mỗi người nhất là với những người xa xứ.

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ – Cây 
nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”: 
tất cả như hòa quyện cùng nhau đem 
đến một cái Tết đậm nét văn hóa Việt 
ở khắp mọi nơi.
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Các Vua Hùng từng ví 
hạt gạo, nguyên liệu 
chính tạo nên món bánh 
truyền thống này, như 
hạt ngọc của trời đất ban 
cho con người. Hạt gạo 
tinh khiết và an lành hơn 
bất kỳ sơn hào hải vị nào.
(Trích đoạn tranh minh 
họa của họa sĩ Khắc 
Phong vẽ cho Epoch 
Times Tiếng Việt)

là người lo việc chuẩn bị nguyên liệu cho thật 
chu đáo trong gia đ ình. Cô chọn loại gạo nếp 
mới nhất, ngon nhất, hạt to đều và thơm cùng 
đậu xanh đã đãi vỏ, màu vàng óng. Thịt heo 
phải có cả nạc và mỡ để khi bánh chín, phần 
mỡ sẽ quyện với phần nạc mềm tạo độ béo, 
dẻo và thơm ngon. Lá dong phải có màu xanh 
mướt, bản to và đều nhau, đem rửa sạch và 
phơi khô ráo.

Bọn trẻ con chúng tôi ngồi học 
theo cô và những chú dì trong họ 
cách gói bánh chưng. Gói bánh 
chưng tuy không quá khó, nhưng 
dường như người làm phải thực 
sự đặt tình cảm của mình vào từng 
chiếc bánh mới có thể tạo ra hình 
vuông vắn đẹp mắt. Thời gian nấu bánh 
chưng hơn 10 giờ đồng hồ là khoảnh khắc 
thật đẹp trong ký ức chúng tôi. Trong những 
phút giây chờ bánh chín, cả nhà quây quần sẻ 
chia kỷ niệm vui buồn của suốt một năm bận 
rộn qua. Cũng từ đây, chiếc bánh chưng không 
chỉ gói ghém các nguyên liệu truyền thống tạo 
nên hương vị quê nhà, mà còn kèm theo âm 
hưởng yêu thương, tình cảm thuận hòa của 
mỗi thành viên trong gia đình.

Tết chẳng thể là Tết nếu thiếu bánh chưng 
xanh. Các Vua Hùng từng ví hạt gạo, nguyên 

liệu chính tạo nên món bánh truyền thống này, 
như hạt ngọc của trời đất ban cho con người. 
Hạt gạo tinh khiết và an lành hơn bất kỳ sơn 
hào hải vị nào. Bánh chưng có thể được ăn kèm 
củ kiệu, dưa muối, hoặc thịt kho để tăng phần 
đậm đà. Cũng nhờ vậy mà loại bánh độc đáo 
này tồn tại một cách kỳ diệu suốt từ thời Hùng 

Vương đến nay, và đã trở thành dấu ấn ẩm 
thực của dân tộc, tạo nên phong vị ngày 

Tết của Việt Nam.
Vào mỗi dịp Tết, người Việt dù 

sinh sống hay làm ăn ở bất cứ nơi 
nào đều muốn trở về nhà, để được 
gặp gỡ và đoàn tụ gia đình, quây 

quần bên nồi bánh chưng đỏ lửa. 
Thế nên tục lệ gói bánh chưng đến 

nay vẫn được xem là một trong những 
tập tục khơi gợi phong vị ngày Tết đậm đà 

nhất. “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ – Cây 
nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”: tất cả 
như hòa quyện cùng nhau đem đến một cái 
Tết đậm nét văn hóa Việt ở khắp mọi nơi.

Với những người bao năm xa xứ, ký ức về 
nồi bánh chưng ngày Tết luôn là kỷ niệm tuổi 
thơ ngọt ngào. Ngày nay, cuộc sống đủ đầy hơn, 
việc gói bánh ở mỗi gia đ ình ngày càng ít đi, 
nhưng bánh chưng xanh vẫn luôn ngự trị trong 
tâm thức mỗi người dân Việt.

Ký ức về 
nồi bánh chưng 
ngày Tết luôn là 
kỷ niệm tuổi thơ 

ngọt ngào.
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Đặc điểm năm Tân Sửu từ góc độ Can Chi
Tân Kim là Thiên can thứ 8 trong số 10 Thiên can, 
thuộc âm, chỉ đồ trang sức, đá quý, vàng sa khoáng. 
Sửu thuộc hành Thổ, là âm Thổ mà lại là “kho” của 
Kim (Kim khố); do Thìn-Tuất-Sửu-Mùi thuộc thổ, 
là 4 “kho” của 4 hành trong ngũ hành, nên ngoài 
bản khí Thổ còn có trung khí là khí vượng của mùa 
đó (ví dụ, Thìn là Mộc vượng, Mùi là Hỏa vượng, 
Tuất là Kim vượng, Sửu là Thủy vượng), và dư khí 
là kho của ngũ hành đó. 

Sửu là kho Kim, cuối mùa đông, nên ngoài 
chính khí Kỷ Thổ, còn có trung khí Quý Thủy, 
dư khí là Tân Kim nên Sửu là kho Kim. Vậy nên 
tóm lại, năm 2021 có Thiên can là Tân Kim, lại 
có địa chi Sửu thổ là Kim khố lại sinh Kim - nên 
tuy là năm Thổ nhưng thế lực của Kim vẫn vô 
cùng mạnh.

Sơ lược về người sinh năm Tân Sửu
Tân Sửu là một con Giáp rất đặc biệt. Những bậc 
vĩ nhân sinh năm này mang trong mình trọng 

trách canh tân trừ ác, bảo vệ quốc gia. Vì thế 
mà đa số họ đều có tính cách rất sắc bén quyết 
liệt. Những vị danh nhân tuổi Sửu trong lịch sử 
có thể kể đến là: Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng 
(761–802); Tiền Lê Thái Tổ Lê Hoàn (Tân Sửu 941–
1005); Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải 
(Tân Sửu 1241–Giáp Ngọ 1294); Chúa Thượng 
Nguyễn Phúc Lan (1635–1648).

Sửu là địa chi thứ hai trong 12 con giáp, chỉ 
đứng sau Tý, với biểu tượng là con Trâu, một con 
vật vô cùng quan trọng trong nền văn minh lúa 
nước phương Nam. Vì thế năm Sửu cũng là một 
năm rất đặc biệt, và nhiều nhân vật vô cùng phi 
thường trong lịch sử nước ta là những người sinh 
năm Sửu.

Tân Sửu là năm Kim vô cùng vượng do được 
kho Kim và Kỷ Thổ sinh xuất. Mà Kim lại tượng 
trưng cho tiền tài nên Tân Sửu là những người 
sẽ rất thành công trong việc kinh tài. Họ đam mê 
làm kinh doanh, kiên trì nhẫn nại, cứng rắn và 
là những người lãnh đạo công ty xuất sắc. Một 

Ngày xuân mạn đàm về năm

Tân Sửu 2021 
MINH BẢO 

chứng minh cho điều này là tỷ lệ những  doanh 
nhân trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam, người tuổi Tân Sửu (sinh năm 1961) chiếm 
tỷ lệ cao nhất đến 7.4%.

Năm Tân Sửu là năm của Chính khí thăng 
lên, của sự canh tân toàn xã hội. Vì vậy, trong 
lịch sử, những danh nhân sinh năm Tân Sửu 
cũng mang trong mình sứ mệnh trọng đại, đem 
lại sự huy hoàng cho quốc gia dân tộc, tạo ra 
những hướng đi về tương lai tươi sáng hơn. 

Dự đoán cho năm Tân Sửu
Những năm Kim vượng được Kim khố sinh xuất 
như Tân Sửu chính là năm đổi mới cải cách, và 
thanh lý trên diện rộng những thứ xấu ác. Lý do 
là vì Tân tượng trưng trang sức, cũng là sự huy 
hoàng và đẹp đẽ, còn Sửu tượng trưng cho sức 
mạnh chính nghĩa và lương tri của con người. 
Không phải ngẫu nhiên khi các Thiền sư lại chọn 
hình tượng con Trâu để giảng về Thiền. Hình 
ảnh Lão Tử cưỡi Trâu xanh cũng là một ẩn dụ 
rất thâm sâu.

Năm 2021 cũng là năm mà lương tri và lẽ phải 
sẽ mạnh mẽ lên tiếng và trừ diệt cái xấu trên diện 
rộng. Thiên tượng cũng sẽ ứng theo hướng này. 
Do Kim vượng nên dịch bệnh Covid-19 đến năm 
2021 này vẫn tiếp tục hoành hành trên khắp thế 
giới, đặc biệt là các nước phương Tây vốn cùng 
hành Kim. Kim phạt Mộc nên số lượng người bị 
ảnh hưởng sẽ tăng lên rất nhiều. 

Tuy nhiên, nhân loại vẫn có thể hy vọng. Trong 
10 Thiên can, có Thiên can thứ 3 là Bính Hỏa vốn 
là khắc tinh của cả Canh Kim và Tân Kim, nhưng 
riêng đối với Tân thì Bính lại có thể hợp Tân 
hóa Thủy. Đây là sự hợp hóa có uy lực chế ngự. 
Bính Tân hóa Thủy chính là nước Cam lồ của Bồ 
Tát cứu độ chúng sinh, ví dụ như việc sản xuất 
vaccine chống virus chẳng hạn. 

Tuy cùng là vaccine và có rất nhiều nước điều 
chế vaccine, nhưng loại vaccine có hiệu quả nhất 
sẽ xuất sinh từ Hoa Kỳ, quốc gia vốn thuộc ngũ 
hành Mộc. Vì Bính Hỏa tượng trưng cho mặt trời, 
tôn giáo, và cũng tượng trưng cho niềm tin của 
con người vào Thần linh, lương tri và lẽ phải. 
Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa. Chính tín của 
người dân Hoa Kỳ sẽ cứu họ. Một quốc gia mà 
“In God We Trust” (tin vào Chúa Trời) như Hoa 
Kỳ thì phúc trạch vô cùng lớn, Bính Hỏa của họ 
rất mạnh.

Năm 2021, năm của sự lựa chọn
Hoa Kỳ đã và đang là trung tâm của thế giới 
về mọi mặt; nay cũng là trung tâm của cuộc đọ 
sức giữa Chính và Tà, là nơi thể hiện thước đo 
của Thần dành cho những người xứng đáng. 
Năm 2021 là năm mà người dân Hoa Kỳ phải 
lựa chọn cho tương lai của mình. Vậy lựa chọn 
thế nào đây? 

Đầu tiên họ phải lựa chọn được người đứng 
đầu hợp Ngũ hành của niên vận. Thứ hai là 
phải biết lựa chọn, phân biệt Thiện-Ác, vì 
những thứ xấu ác sẽ bị thanh lý vào năm này. 
Nên lý tưởng nhất là người lãnh đạo đó phải 
có đ ường lối chính sách đi theo hướng Bính 
Hỏa như nói bên trên.

Năm 2021 là năm Kim vượng từ kho Thổ, 
nên chỉ có một vị vua mang hình tượng Kim 
Thổ mớ i là ngườ i mà chúng ta nên lựa chọn. 
Tổng thống Donald Trump có mái tóc hình 
vươ ng miện bạch kim, da trắng thuộc Kim, 
mặt vuông, vóc ngườ i rắn chắc cao lớn là 
hình Thổ. Đây chính là ngườ i mà Trờ i chọn 
ứ ng vận mà nắm đại quyền, ông sẽ dùng cái 
thế sát phạt của Kim mà quét sạch nhữ ng 
đ iều tà ác ra khỏi Hoa Kỳ. 

“In God We Trust” (tin vào Chúa Trời) và 
“Make America Great Again” (khiến Hoa Kỳ vĩ 
đại trở lại) quả thực là Bính Hỏa thuần chính. 

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là 
ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh 
quan điểm của Epoch Times Tiếng Việt.

Tranh vẽ Lão Tử cưỡi trâu xanh đi về phía Tây, theo sau là người hầu 
có tên Tử Giác. (Sun Mingguo/The Epoch Times)



TẾT VIỆT TẾT VIỆT

18 • TÂN SỬU 2021 EPOCH TIMES • 19 

TÂN XUÂN 2021

Hoa đào. (Shutterstock) 

Tuy Kinh Dương Vương là vua đầu tiên 
của phương Nam, nhưng con của ông 
là Lạc Long Quân, tên húy là Sùng Lãm, 
mới là vị Hùng Vương nổi tiếng nhất, là 

vị vua tu luyện đắc Đạo, đồng thời là vị Thần đầu 
tiên khai sinh ra dòng giống Bách Việt và an định 
lãnh thổ cho quốc gia Văn Lang thời cổ đại. Dân 
tộc ta tự hào về dòng dõi con Rồng cháu Tiên là 
nhờ ơn của Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Trăm trứng nở trăm con, khai sinh
dòng Bách Việt
Long Quân lên nối ngôi, đổi hiệu là Hùng Hiền 
Vương, trở thành vị vua đầu tiên của triều đại 
Hùng Vương của quốc gia Văn Lang. Nhân duyên 
trời định đã đưa đến cho ông một người vợ gốc 
Tiên để khai mở ra dòng giống Bách Việt sau này. 
Người vợ này chính là Âu Cơ, tổ mẫu của dân tộc 
chúng ta. Sau khi về làm vợ Lạc Long Quân, Âu 
Cơ đã sinh cho ông 100 người con trai một cách 
thần kỳ mà sự tích còn lưu truyền đến ngày nay.

“Bấy giờ nàng Âu Lạc (tức Âu Cơ) có thai đã 3 
năm 3 tháng 10 ngày, mây ngũ sắc sáng bừng đầu 
núi Ngũ Lĩnh. Giờ ngọ ngày 25 tháng 12 năm Giáp 
Tý cái thai trong bụng Âu Cơ chuyển động, đến 
giờ ngọ ngày 28 khắp nhà hương thơm tỏa nức, 
ánh sáng lóe lên trong trướng, hoàng phi Âu Cơ 
sinh ra một bọc màu trắng như ngọc. Khi hoàng 
phi mới sinh, hương lạ thơm nức khắp núi Nghĩa 
Lĩnh và cả vùng đất tổ Phong Thứu, Ngọc Lĩnh, 
Liên Trì (đầm sen).” (Hùng Vương ngọc phả)

Thần tích triển hiện, Thượng đế ban ân
Vốn là một đế vương anh minh và vô cùng tôn 
kính Thần linh, khi đứng trước dị tượng lúc những 
người con được sinh ra, Hùng Hiền Vương đã 
nhanh chóng triệu hồi các triều thần để làm lễ 

chầu lạy Thượng đế, mong được chỉ bảo việc lành 
dữ. Thượng đế đã triển hiện thần tích cho toàn 
nước Nam, ban cho Hiền Vương tất cả những thần 
khí sắc chỉ và vinh dự được truyền thừa triều đại 
dưới sự bảo hộ của Thiên thượng.

“Bỗng không trung biến hóa, nhất thời mưa 
gió nổi lên, mây mù vờn bay vây quanh chính 
điện trên núi Nghĩa Lĩnh. Trong khoảnh khắc 
núi non mất hình, sông suối tràn dâng, không 
ai lường được chuyện gì xảy ra. Sau khoảng ba 
giờ (nửa ngày) bầu trời lại tạnh sáng. Đó là 8 vị 
thiên tướng gọi là Bát bộ Kim Cương vâng sắc 
chỉ của Chư Phật ở Thượng thiên sai xuống hộ 
vệ 100 vị hoàng tử. Nay các hoàng tử đã trưởng 
thành đôn hậu minh mẫn, tám tướng phụng 
sai đưa các hoàng tử đến lạy mừng vua cha trị 
bình trong nước.

Tâu xong các thiên tướng biến hóa bay về trời, 
ban cho Hiền Vương một lệnh long bài, một quả 

Dòng giống Bách Việt:

Lạc Long Quân và thần tích
con Rồng cháu Tiên

MINH BẢO
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bảo ngọc thần ấn, một hòn ngọc trắng, một thanh 
kiếm thần, một quyển Thiên thư (Sách trời), một 
chiếc thước ngọc, một chiếc mâm vàng, tất cả đều 
đặt trong chính điện. Hiền Vương vâng mệnh đón 
nhận, coi đó là điềm lành lớn trời ban để trị yên 
thiên hạ.”  (Hùng Vương ngọc phả)

Lên rừng xuống biển, quốc tộ vĩnh truyền
Việc nước sau khi phân phong đã tạm yên, nhưng 
để cho yên ổn lâu dài, Lạc Long Quân đã tính đến 
việc chia các con ra khắp nơi từ trên rừng xuống 
dưới biển để cai trị, bảo vệ bờ cõi và tạo phúc cho 
muôn dân. Quả thật là một kế sách vẹn toàn, thời 
Long Quân trị vì, nước Văn Lang vô cùng thái bình 
thịnh trị suốt mấy trăm năm. 

“Trước đó Long Quân nói với Âu Cơ rằng:
- Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên, giống 

loài không hợp nhau, chung sống với nhau thực 
cũng khó; Vì thế ta phải lìa nhau thôi. Chia 50 con 
theo cha về biển, làm Thủy tinh. Chia 50 con theo 
mẹ về núi, làm Sơn tinh, làm hiển rạng cho các 
vương tử, trấn ngự khắp các vùng núi biển, đều là 
với danh nghĩa thần thuộc ... 

Thời bấy giờ trên chính nhân luân, dưới hậu 
phong hóa, thi hành việc gì ai cũng được thích 
nghi. Vua vì thế được rũ áo khoanh tay, hòa mục 
trong chốn cửu trùng. Dân nhờ thế được đào 
giếng cấy ruộng, vui sống ở nơi thôn dã. Không 
một người dân nào bị xua đuổi không chốn sinh 
cư, không một vật nào không được yên bề nuôi 
dưỡng.”  (Hùng Vương ngọc phả)

Thần thông đại hiển, bảo hộ quốc gia
Không những là một vị Hùng Vương nổi tiếng 
nhất, Lạc Long Quân còn là một vị Thần bảo hộ 
cho dân tộc Việt Nam từ thời thượng cổ. Các thần 
tích mà Ngài vì dân trừ hại vẫn được ca tụng lưu 
truyền đến ngày nay. 

Diệt Hồ tinh
Chuyện kể rằng, Thành Thăng Long xưa hiệu 
là Long Biên, phía tây thành có hòn núi đá nhỏ, 
phía đông gối lên sông Lô Giang. Dưới chân núi, 
trong hang, có con cáo trắng chín đuôi sống hơn 
ngàn năm có thể hóa thành yêu quái đi khắp nhân 
gian để hại người. Dân chúng hết sức lo sợ bỏ cả 
ruộng đồng, nương rẫy, kéo nhau đi nơi khác sinh 
sống. Long Quân thương dân nên đã lệnh cho lục 
bộ thủy phủ dâng nước lên công phá hang đá, hóa 

phép làm mưa gió, sấm sét vây chặt lấy con yêu. 
Sau nhiều ngày giao tranh, cáo chín đuôi đuối sức 
và bị diệt trừ. Long Quân sai các loài thủy tộc dâng 
nước sông Cái, xoáy hang cáo thành một vực sâu 
được gọi là “đầm xác cáo” (tức Tây Hồ ngày nay). 
Sau lập miếu (tức Kim Ngưu Tự) để trấn áp yêu 
quái. Cánh đồng phía Tây Hồ rất bằng phẳng, dân 
địa phương lại có thể trồng trọt làm ăn, nay gọi là 
Hồ Đỗng (hang cáo). 

Dẹp xong nhiều nạn yêu quái, Long Quân 
thấy dân chúng còn đói khổ nên đã dạy  cách 
ăn ở, sinh sống cùng các phong tục tập quán tốt 
đẹp lưu truyền đến nay. Ngài cũng có thể coi là 
thủy tổ của nền văn minh Thần truyền cho dân 
tộc Văn Lang vậy.

Theo Lĩnh Nam Chích Quái, Ngài dạy dân 
cách trồng lúa nếp, lấy ống tre nấu ăn, đốn gỗ 
làm nhà sàn để ở, phòng thú dữ, lấy rễ gừng làm 
muối, cắt ngắn tóc để tiện vào rừng núi, nhà có 
người chết thì giã cối gạo để cho hàng xóm nghe 
mà chạy đến cứu giúp; trai gái cưới nhau trước 
hết lấy muối làm lễ hỏi, rồi sau mới giết trâu để 
làm lễ thành hôn …

Lời bàn: Ngài là giống Rồng, kết hôn với Tiên 
nhân mà sinh ra dân Bách Việt. Sự kết hợp hoàn 
hảo của Rồng Tiên, giữa cao quý và bản lĩnh, đến 
nay vẫn luôn là niềm tự hào gắn kết gần trăm triệu 
người dân nước Việt. Dẫu qua bao tháng năm dài 
đằng đẵng, nhưng niềm tin vào cội rễ văn hóa thâm 
sâu vẫn lưu giữ cho chúng ta tiếng nói và tinh thần 
của con dân Lạc Việt như hôm nay. Nếu không 
phải do đại công đức, tinh hoa văn hóa của Long 
Quân di lưu lại từ xưa, thì sao có thể được như vậy. 
Vĩ đại thay đức Lạc Long Quân.

Phù điêu Lạc Long Quân dẫn 50 người con xuống biển. (CC BY-SA 4.0)

Cổ phục Việt, áo Nhật Bình- triều Nguyễn. (Quoc Khanh-Le Quyen)



Nhìn lại năm 2020

CHẤN ĐỘNG
NHÂN TÂM VÀ 

TRỜI ĐẤT
ĐÌNH VŨ

Cho dù tính theo lịch Tây hay lịch Ta, vốn chênh nhau trên dưới khoảng 
một tháng, thì 2020 vẫn là một năm đầy những sự kiện chấn động 
lòng người. Thót tim với cuộc chiến chống khủng bố, ngộp thở vì 
chạy đua với đại dịch, và còn gì nữa? Một năm chứng kiến sự xảo 

trá của các hãng truyền thông lớn, và băng đảng bắt tay với ngoại bang để 
đánh cắp cuộc bầu cử tổng thống. Một năm đầy khó khăn trôi qua, chưa ai 
dám chắc điểm kết của các cuộc chiến, nhưng vẫn còn hy vọng dành cho 
những người dám xả thân vì chính nghĩa. Đọc tiếp trang sau

22 • TÂN SỬU 2021



sử quan trọng đối với Trung Đông, 
khi chứng kiến các quốc gia vùng 
Vịnh và Israel ký kết hai thỏa thuận 
hòa bình hôm 15/9 tại Tòa Bạch Ốc, 
kết thúc những cuộc xung đột bạo 
lực tưởng chừng bất tận. Vì những 
nỗ lực này, mà trong năm 2020, TT 
Trump đã 5 lần được đề nghị vinh 
danh cho giải Nobel Hòa Bình.

 
… ĐẾN ĐẠI DỊCH TOÀN CẦU
Giữa lúc Iran còn đang đổ thêm dầu 
vào “chảo lửa Trung Đông” sau cái 
chết của tướng Soleimani, thì một 
điều chẳng lành lại nổi lên từ Vũ 
Hán – đại dịch viêm phổi do chủng 
virus corona mới hay còn gọi là 
virus Trung Cộng gây ra. Rò rỉ hồ sơ 
cho thấy, ngay từ hồi tháng 9/2020, 
Trung Quốc đã ghi nhận những ca 
nhiễm bệnh đầu tiên, tuy nhiên đến 
ngày 20/01/2020 Trung Cộng mới 
chính thức công bố. Lúc đó, các bệnh 
viện của thành phố Vũ Hán đã rơi 
vào tình trạng quá tải, hàng triệu 
người đã từ Vũ Hán mang theo 
virus, tỏa đi toàn cầu. Một đại dịch 
nghiêm trọng đã phát sinh như vậy.

Virus corona tiềm ẩn nhiều đặc 
tính kỳ quái, khiến các khoa học 
gia phải bối rối. Ngoài sự bí hiểm về 

nguồn gốc, cấu trúc di truyền tựa 
với những người anh em corona 
gây ra dịch SARS – Hội chứng suy 
hô hấp cấp năm 2002, nhưng nó 
lại mang trên mình “đột biến giống 
HIV”, giúp virus bám lên tế bào cơ 
thể người hiệu quả hơn SARS “từ 
100 tới 1,000 lần”. SARS chỉ tấn công 
phổi, không làm tổn thương hệ miễn 
dịch; AIDS chỉ làm tổn thương hệ 
miễn dịch. Còn viêm phổi do virus 
corona mới có thể gây tổn hại đối 
với người bệnh giống như SARS 
cộng thêm AIDS.

Nếu như bản thân virus corona 
nguy hiểm cấp độ 1, thì việc Trung 
Cộng giấu nhẹm nguồn cơn của dịch 
bệnh khiến cho đại dịch trở nên 
nguy hiểm gấp 10. Những người 

Dù muốn hay không, Tổng 
thống Donald Trump 
vẫn là nhân vật của năm, 
không phải vì ông mới 
soán ngôi “Quý ông được 

ngưỡng mộ nhất năm 2020” từ cựu 
Tổng thống Obama trong cuộc khảo 
sát do Gallup thực hiện, mà thực sự 
ông đã “tả xung hữu đột” trên khắp 
các cuộc chiến toàn cầu với khẩu 
hiệu “Hoa Kỳ vĩ đại trở lại” – MAGA, 
và kỳ thực cũng là vì bảo vệ các giá trị 
nhân văn truyền thống trước trận 
sóng thần cấp tiến cùng với vấn nạn 
lạm dụng nhân quyền, bức hại tự do 
tín ngưỡng.

 
TỪ CHẢO LỬA TRUNG ĐÔNG...
Vừa bước sang năm mới 2020, ngày 
03/01, TT Trump đã ra lệnh cho 
quân đội Hoa Kỳ tiêu diệt tướng 
Qasem Soleimani khét tiếng của Lực 
lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo 
Iran. Ông Trump cáo buộc, “trong 
20 năm qua, Soleimani đã gây ra 
bao hành động khủng bố nhằm phá 
hoại sự ổn định của Trung Đông, 
sát hại hàng nghìn binh sĩ Hoa Kỳ 
ở Iraq. Lẽ ra Hoa Kỳ nên phải hành 
động từ lâu rồi.” Đây được xem như 
một đòn giáng vào chính quyền 
cực đoan Iran, cảnh cáo trục trung 
tâm mới được hình thành, bao gồm 
quốc gia này với Trung Quốc, Bắc 
Hàn và Nga.

Chi tiết đáng lưu ý là TT Trump 
đưa ra quyết định truy kích 
Soleimani ngay trên đất Iraq, mà 
không thông qua Quốc hội. Các nhà 
làm luật của lưỡng viện chỉ biết 
khi chuyện đã rồi. Tổng thống đã 
không còn niềm tin đối với cách 
thức vận hành của Quốc hội liên 
bang, cũng như đối với các cơ quan 
chiến lược như CIA, FBI, ... Điều mà 
sau này người ta thấy Tổng thống 
đã đúng, khi chứng kiến sự im lặng 
bất thường của họ đối với vụ “ổ đ ĩa 

rời nhà Biden” và hàng loạt các cáo 
buộc gian lận, thao túng cuộc tổng 
tuyển cử năm 2020. Quyết định và 
chính sách mà rất nhiều các dân 
biểu, thượng nghị sĩ, thẩm phán giờ 
đây được đưa ra theo xu hướng đảng 
phái và lợi ích cá nhân, hơn là vì 
trách nhiệm vốn là phải duy hộ Hiến 
pháp Hoa Kỳ, bảo vệ nền cộng hòa, 
bảo vệ quốc gia và dân chúng.

Quay trở lại với ngày 03/01, sau 
màn hạ sát Soleimani, căng thẳng 
song phương nhanh chóng leo 
thang, thế giới nín thở lo lắng một 
cuộc chiến tranh toàn diện Hoa 
Kỳ - Iran sẽ bùng lên. Dường như 
Iran cũng cảm nhận được sự quyết 
đoán của TT Trump trong quyết 
tâm ngăn chặn các hoạt động 
khủng bố, vậy nên động tác trả đũa 
rốt cuộc chỉ dừng lại trên mặt báo 
và vài cú bắn hỏa tiễn không gây 
phương hại đáng kể.

Ưu thế chống khủng bố của TT 
Trump tiếp tục được khẳng định khi 
ông tuyên bố một tháng sau đó, rằng 
Hoa Kỳ đã tiêu diệt một thủ lĩnh 
khét tiếng của Al-Qaeda là Qasim 
al-Raymi trong chiến dịch chống 
khủng bố tại Yemen.

Năm 2020 được xem là mốc lịch 

Trong 20 năm qua, 
Soleimani đã gây 
ra bao hành động 

khủng bố nhằm phá 
hoại sự ổn định của 
Trung Đông, sát hại 
hàng nghìn binh sĩ 

Hoa Kỳ ở Iraq.
Lẽ ra Hoa Kỳ nên 
phải hành động

từ lâu rồi.
Donald Trump

Theo Worldometers,
tính đến ngày 25/01/2021 
trên toàn cầu có:

Tổng số ca nhiễm: 
99,804,787
Số người tử vong:
2,139,791
Số người hồi phục:
71,797,201

Bác sĩ Lý Văn Lượng, người đưa 
ra cảnh báo về virus corona và bị 
chính quyền Trung Cộng thẩm vấn. 
Sau đó ông đã tử vong vì chính loại 
virus này. (Getty Images)

Trùm khủng bố khét tiếng 
Qasem Soleimani đã bị quân 
đội Hoa Kỳ tiêu diệt vào ngày 
03/01/2020. (Getty Images)

Một bức ảnh các nhân viên y tế tại Vũ Hán đã ôm 
nhau khóc sau khi sân bay được mở cửa trở lại vào 
hôm 08/4/2020. (Getty Images)

TT Hoa Kỳ Donald Trump. (Shutterstock)
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dũng cảm đưa tin cảnh báo đều 
mất tích một cách bí ẩn hoặc bị bỏ 
tù với lý do gây rối. Bác sĩ Lý Văn 
Lượng bị ép ký nhận tội phát tán 
thông tin giả, nhà báo công dân 
Trương Hiền bị bỏ tù. 

Một năm đã trôi qua, số ca nhiễm 
và tử  vong thực tế tại Vũ Hán và các 
nơi ở Trung Quốc vẫn còn là điều 
bí mật. Trung Cộng  cự  tuyệt tất cả 
các yêu cầu điều tra nguồn gốc dịch 
bệnh. Không những thế Trung Cộng 
còn lợi dụng truyền thông, tạo ra 
các thuyết rằng virus bắt nguồn từ Ý, 
từ Nhật Bản, rằng quân đội Hoa Kỳ 
đã mang virus đến Trung Quốc.

Cách hành xử đó đã khiến TT 
Donald Trump thay đổi cơ bản 
trong chính sách ngoại giao với 
Trung Quốc.

 
CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỞ RỘNG 
THÀNH ĐỐI ĐẦU TOÀN DIỆN
Sau 1 năm và 8 tháng chiến tranh 
thương mại, TT Donald Trump đã 
buộc ông Tập Cận Bình đồng ý đặt 
bút ký Hiệp định thương mại Hoa 
Kỳ – Trung Quốc (giai đoạn đầu) 
vào ngày 15/01, vài ngày trước khi 
Trung Cộng chính thức công bố 
dịch viêm phổi Vũ Hán.

Ngày 21/01, Hoa Kỳ phát hiện 
trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ 
Hán đầu tiên. Ngày 23/01, Trung 
Cộng phong tỏa Vũ Hán. Cùng ngày, 
TT Trump cho biết sau cuộc họp 
ngắn, “lúc đó có 21 người trong 
phòng, tôi là người duy nhất muốn 
đóng cửa biên giới (với Trung 
Quốc)”. Ngày 30/01, Hoa Kỳ di tản 
công dân Hoa Kỳ ra khỏi Vũ Hán và 
tuyên bố đóng cửa hải quan đối với 
Trung Quốc, mặc cho Trung Cộng 
phản đối. Tuy nhiên, đã quá muộn. 
Ít nhất 430,000 người ở Trung Quốc 
đại lục đã đến Hoa Kỳ bằng đường 
hàng không trong tháng 01/2020.

Trung Cộng một mặt che giấu 

quy mô dịch bệnh, điều chỉnh số ca 
nhiễm về 0 “lần đầu tiên” vào ngày 
18/3, và ráo riết quay sang công kích 
Hoa Kỳ không biết kiểm soát dịch 
bệnh, đổ lỗi cho quân đội Hoa Kỳ là 
nguồn gốc gây virus. TT Trump đã 
nhận ra âm mưu thực sự của Trung 
Cộng, cái tên “virus Trung Quốc” 
(Chinese virus) đã ra đời để chỉ đích 
danh nguồn gốc virus này.

Ngày 13/5, TT Trump tweet: 
“Chúng tôi vừa đạt được một thỏa 
thuận thương mại lớn, mực chưa 
khô, thế giới đã bị bệnh dịch từ 
Trung Quốc tấn công. 100 thỏa 
thuận thương mại không thể bù đắp 
cho sự mất mát – sinh mạng tất cả 
những người vô tội”.

Các sách lược đen tối của Trung 
Cộng sẽ không thể thành nếu không 
có sự  hậu thuẫn của Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO). Sau này, trong bài phát 

biểu trực tuyến tại Liên Hiệp Quốc 
ngày 22/9/2020, TT Trump đã cho 
biết: “Chính quyền Trung Quốc đã 
hạn chế việc đi lại trong nước vào giai 
đoạn sớm nhất của đợt bùng phát 
virus viêm phổi Vũ Hán, nhưng lại 
cho phép các chuyến bay rời khỏi 
Trung Quốc để lây nhiễm ra thế giới”.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng 
thành công lớn nhất của TT Trump 
trong năm qua của ông là vạch rõ 
bản chất tà ác, gian dối của Trung 
Cộng, đồng thời dám đưa ra những 
quyết sách chặn đứng các vòi bạch 
tuộc của nó, đi đầu trong việc bài trừ 
Trung Cộng ở cấp độ toàn cầu.

Ngày 07/7, Giám đốc FBI Hoa 
Kỳ đã có bài phát biểu vạch trần 
sự xâm nhập của Trung Cộng: 
“Chúng ta phải hiểu rõ ràng về 
tham vọng của Chính phủ Trung 
Quốc (Trung Cộng)”. Ông cũng 
cảnh báo về “Kế hoạch Ngàn Nhân 
tài”, và nhấn mạnh “Cứ  khoảng 
10 tiếng là FBI phải khởi động một 
vụ án phản gián mới liên quan đến 
Trung Quốc (Trung Cộng)…”

Để ngắt các vòi bạch tuộc đang 
bám lấy Hoa Kỳ, hàng loạt các 
chương trình đã được TT Trump 
đưa ra, bao gồm:

• Đóng cửa lãnh sự quán Trung 
Quốc tại Houston – hang ổ gián 
điệp nằm vùng tại Hoa Kỳ.

• Cắt bỏ quy chế đặc biệt đối 
với Hồng Kông sau khi Trung 
Cộng thông qua Luật An ninh 
Hồng Kông.

• Công bố lệnh trừng phạt đối 
với hàng loạt quan chức, hãng 
xưởng và các tổ chức của Trung 
Cộng, hạn chế nhập cảnh đối 
với đảng viên của Trung Cộng.

 
Ngày 07/10, Bộ An ninh Nội địa 

Hoa Kỳ ban hành “Báo cáo Đánh 
giá về đe dọa Nội địa” (Homeland 

Threat Assessment), nêu rõ “Mối 
đe dọa chiến lược lâu dài nhất đối 
với người dân, với Hoa Kỳ và cách 
sống của chúng ta chính là mối đe 
dọa từ Trung Quốc (Trung Cộng)”. 
Báo cáo liệt kê 9 mối đe dọa chính 
bao gồm hoạt động gián điệp, 
tuyên truyền sai trái, can thiệp 
vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và xâm 
nhập vào chính phủ Hoa Kỳ.

HOA KỲ BỊ TẤN CÔNG TỪ BÊN TRONG?
Cuộc bầu cử năm 2020 chắc chắn 
sẽ đi vào lịch sử. Người ta đã đếm 
được 74 triệu phiếu bầu cho TT 
Trump,chưa kể đến những lá phiếu 
bị cố tình ném đi. Bởi vì Dominion 
là một hệ thống thiết kế hữu ý cho 
việc thao túng bầu cử, nên sẽ không 
thể biết chính xác bao nhiêu phiếu 
đã chuyển từ ông Trump sang cho 
ông Biden. Tình trạng và bằng chứng 
gian lận bầu cử có thể nói là tràn lan, 
và nhiều như núi, theo như lời của 
luật sư  Sidney Powell. Nhưng vì sao 
các quan tòa chỉ đơn giản là tìm các 
lý do để bác bỏ các thách thức pháp 
lý, thay vì nhìn xem điều gì đang xảy 
ra? Vì sao các hãng  thông tấn lớn 
đồng loạt che giấu cho những bê bối 
của ứng cử viên Biden?

Rồi đến lượt Tối cao Pháp viện, 
nơi được trông chờ sẽ đưa ra một 
phán quyết công bằng, bảo vệ Hiến 
pháp và tính liêm chính của cuộc 
bầu cử đã quay lưng lại với các cử 
tri Hoa Kỳ?

Lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận 
Bình bắt tay với Tổng giám đốc 
WHO, ông Tedros Adhanom tại 
Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc 
Kinh ngày 28/01/2020. Ông 
Tedros Adhanom bị cáo buộc đã 
hỗ trợ Bắc Kinh trong việc che 
giấu dịch bệnh. (Getty Images)

Hoa Kỳ đã cắt bỏ quy chế đặc 
biệt đối với Hồng Kông sau khi 
Trung Cộng thông qua Luật 
An ninh Hồng Kông vào tháng 
7/2020. (Getty Images)

Cứ khoảng 10 tiếng là FBI phải 
khởi động một vụ án phản gián 
mới liên quan đến Trung Quốc.
(Getty Images)

Chúng tôi vừa
đạt được một 
thỏa thuận 
thương mại 

lớn, mực chưa 
khô, thế giới đã 
bị bệnh dịch từ 

Trung Quốc
tấn công. 
Donald Trump

Hai ứng viên tổng thống Joe Biden (trái) và Donald 
Trump. (Getty Images)

TT Donald Trump và Lãnh 
đạo Trung Cộng Tập Cận Bình. 
(Getty Images)

Phó Thủ tướng 
Trung Quốc Lưu 
Hạc và TT Donald 
Trump trong buổi 
ký kết giai đoạn 
một của một thỏa 
thuận thương mại 
tại Phòng phía 
Đông của Nhà 
Trắng ở Hoa Thịnh 
Đốn vào ngày 
15/01/2020. (The 
Epoch Times)
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Tất cả đều có bàn tay của Trung 
Cộng trong mưu đồ đảo chính bầu 
cử này.

Kỳ thực, bành trướng và bá chủ 
là hai từ đặc biệt phù hợp để mô tả 
tham vọng kiểm soát thế giới của 
Trung Cộng hiện tại. Mặc dù đã bỏ 
ra rất nhiều nỗ lực, bất chấp luật lệ 
và nhân tính… nhưng tham vọng 
này lại thường xuyên bị Hoa Kỳ - 
như một Cảnh sát quốc tế, chặn 
đứng. TT Trump đã khiến các kế 
hoạch này có nguy cơ phá sản hoàn 
toàn. Do vậy loại bỏ vĩnh viễn lực 
cản từ Hoa Kỳ, chính là điều Trung 
Cộng muốn.

Tỷ phú công nghệ và doanh 
nhân Patrick Byrne, người vào 
tháng 8/2020 đã tập hợp một nhóm 
tình báo mạng để phân tích hệ 
thống bỏ phiếu của Hoa Kỳ, cho rằng 
trong cuộc bầu cử vừa rồi, Trung 
Cộng đã tung ra “đòn sát thủ” chuẩn 
bị từ lâu. Theo ông, từ trước đây 10 
năm hoặc lâu hơn, trong các tài liệu 
của Trung Quốc đã đề cập đến một 
‘đòn sát thủ’ sắp tới – trong đó họ dự 
liệu sẽ hạ gục Hoa Kỳ chỉ bằng một 
cú đánh. Cộng đồng An ninh Quốc 
gia ở Hoa Kỳ đã cố gắng giải mã điều 
này: Liệu đó có phải là hàng không 
mẫu hạm mới của Trung Quốc? Đó 
có phải là hỏa tiễn siêu thanh? Có 
phải cái này, cái kia, có phải là vũ 
khí xung điện từ không?”

Nhưng rốt cuộc không phải vậy, 
Hoa Kỳ đã bị tấn công từ bên trong.

“Mặc dù chúng ta chi một nghìn 
tỷ USD mỗi năm cho quân đội và 
giới tình báo… nghìn tỷ USD mà 
chúng ta có và chúng ta đã xây 
dựng, như  quý  vị biết đấy, những 
thứ có thể ngăn chặn tất cả phi cơ 
và hỏa tiễn của họ và tất cả mọi thứ. 
Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ chiến thuật 
mà họ  sử  dụng, không bắn một viên 
đạn hay hỏa tiễn nào cả, nhưng lại 
hạ gục chúng ta từ bên trong. Và đó 

là những gì đang diễn ra.”
Ông Byrne chỉ ra rằng Trung 

Cộng đang tham gia vào “một cuộc 
đảo chính từ từ”.

Năm 2020, một năm đầy chấn 
động với toàn thế giới khó mà nói 
hết. Có một điều kỳ lạ, là dường 
như  sự  chấn động này đã được 
cảnh báo từ sớm qua những dị 
tượng thiên nhiên.

Tại Trung Quốc, điển hình nhất 
là tuyết rơi giữa tháng 6 mùa hè, quạ 
bay rợp trời Vũ Hán, cá nhảy thành 
đàn trên rất nhiều dòng sông …

Trong tri thức cổ, người xưa tin 
rằng luôn có hiện tượng Thiên – 
Nhân cảm ứng, vì vậy mà từ quan 
sát thiên văn trên bầu trời có thể biết 
chuyện ở thế gian. Giữa Trời và con 
người là có cảm ứng, có tác động 
qua lại lẫn nhau. Dị tượng xuất hiện 
thường cảnh báo cho những biến cố 
lớn, đôi khi là sự thay đổi vương triều. 
Điều này sớm đã được nhắc đến 
trong nhiều dự ngôn nổi tiếng.

Năm 2021 sẽ là một trang tiếp 
của giao thời lịch sử?

Hoa Kỳ

“Một trong những lực lượng mạnh nhất chống lại ông Trump
trong nhiệm kỳ tổng thống của ông là giới truyền thông... Họ tìm cách mô tả 

ông công khai như một tổng thống bất hợp pháp.”
Đọc bài trang 36

Chúng ta đã
bỏ lỡ chiến thuật 
mà họ sử dụng, 
không bắn một 

viên đạn hay hỏa 
tiễn nào cả, nhưng 
lại hạ gục chúng ta 
từ bên trong. Và đó 

là những gì đang 
diễn ra.

Patrick Byrne 

Trung Cộng đang tham gia vào 
“một cuộc đảo chính từ từ”.

 (Getty Images)
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Nỗi lo lớn nhất của tôi liên quan 
đến việc duy trì Hiến pháp Hoa 
Kỳ không phải là việc chính 

phủ liên bang trở nên quá cồng kềnh, 
mặc dù quy mô rất lớn và tiếp tục mở 
rộng. Cũng không phải là vì việc các cơ 
quan lập pháp và hành pháp thường 
gây sức ép để hệ thống tòa án ban hành 
các luật mới. Không phải vì các lý do 
khác nhau mà hệ thống tòa án thường 
giải thích sai Hiến pháp. Và lại càng 
không phải vì các cơ quan lập pháp 
và hành pháp thời hiện đại đã từ chối 
diễn giải đúng Hiến pháp để có thể ban 
hành luật và sắc lệnh hành pháp.

Điều tôi lo ngại chính là việc 
người dân của quốc gia này không 
đánh giá cao cũng như không hiểu 
biết về Hiến pháp, và vì vậy sẽ dần 
loại bỏ Hiến pháp.

Trong vài thập kỷ qua, môn học 
về quyền lợi và trách nhiệm công 
dân đã bị loại khỏi hệ thống giáo dục. 
Nguồn gốc sức mạnh của Hoa Kỳ 
đã từng là: một dân tộc hiểu biết về 
sự hình thành của quốc gia và cách 
thức chính phủ hoạt động. Khi trẻ em 
lớn lên và có hiểu biết về Hiến pháp, 
chúng sẽ trân trọng nó. Nhưng làm 
thế nào để trẻ em, và những đứa trẻ 
giờ đây đã trưởng thành, có thể trân 
trọng những gì chúng không biết?

Ngay cả đối với những người không 
biết về các chi tiết chính xác của Hiến 
pháp, mặc dù trong đó có rất nhiều 
điều có thể hiểu được và có thể chấp 
nhận được, thì ít nhất họ cũng luôn 
dành tình cảm và sự tôn trọng. Người 
dân Hoa Kỳ luôn hiểu rằng Hiến pháp 
được soạn thảo ra để giữ an toàn cho 

người dân trước chính phủ và trước 
chính họ.

Cuộc bầu cử năm 2020 đã đưa 
Hoa Kỳ đến ngã ba đường. Tôi tin 
rằng có một ranh giới mong manh 
đã được định hình: giữ nguyên hoặc 
loại bỏ Hiến pháp.

Ngã ba này không liên quan đến 
việc bỏ phiếu phổ thông hay bỏ phiếu 
đại cử tri. Để thay đổi điều đó, cần có 
một tu chính án vượt qua những ràng 
buộc của Hiến pháp. Ngã ba này cũng 
không liên quan đến các cáo buộc 
gian lận. Đất nước này đã từng trải 
qua nhiều lần gian lận trước đây.

Ngã ba này là, liệu công dân của 
Hoa Kỳ, chúng ta có quan tâm về kết 
quả do gian lận hoặc do kết quả do 
người dân quyết định hay không. Nếu 
việc loại bỏ TT Donald Trump bằng 
bất kỳ biện pháp nào, thay thế tiếng 
nói thực tế của người dân, thì Hiến 
pháp sẽ không tồn tại.

Nếu một người không quan tâm 
đến tiếng nói của mình, thì họ không 
thể quan tâm đến mảnh giấy bảo đảm 
rằng họ có ý kiến trong đó. Vâng, có 
một nửa dân số đã mơ về việc ông 
Trump mất chức trong bốn năm qua. 
Mong muốn đó là vô giá trị. Trong 
chính trị, nó chỉ là sự mong đợi. 
Nhưng nếu một nửa dân số này thực 
sự không quan tâm liệu ông Joe Biden 
có được bầu một cách hợp pháp hay 
không, thì sự đổ vỡ vẫn chưa bắt đầu, 
nó đang ở giai đoạn hình thành.

Đó không chỉ là một dấu hiệu cho 
thấy một nửa quốc gia không quan 
tâm đến điều quan trọng nhất diễn 
ra tại nơi họ sinh sống, mà còn tạo 

Liệu đây có phải là lúc chúng ta

ĐÁNH MẤT HIẾN PHÁP?
DUSTIN BASS    |   Từ Huệ biên dịch

Ông Dustin Bass là người 
đồng dẫn chương trình 
podcast The Sons of History 
và là người tạo ra kênh 
YouTube Thinking It Through. 
Ông cũng là một nhà văn.

Một nền cộng 
hòa, nếu quý 
vị có thể giữ 
được nó.
Benjamin Franklin 

tiền lệ cho các hành động tương tự 
trong tương lai từ phía bên kia. Nếu 
nửa còn lại không muốn chấp nhận 
những tiền lệ nguy hiểm đó, họ có thể 
có hành động nguy hại không kém: từ 
bỏ quy trình.

Những tranh chấp pháp lý và yêu 
cầu tái kiểm đếm phiếu là quan trọng, 
và là đặc biệt quan trọng đối với cuộc 
bầu cử này. Nếu không có gian lận, 
sự hoài nghi có thể sẽ vẫn còn đó, 
nhưng ít nhất các tòa án thực hiện 
kiểm tra một cách cẩn trọng. Nếu gian 
lận được phát hiện, sự giận dữ là khó 
tránh khỏi và biện minh cho các hoạt 
động phá hoại, nhưng không có nghĩa 
là gian lận sẽ chấm dứt trong tương 
lai. Quyền lực là một cám dỗ quá lớn.

Điều bắt buộc không thể nghi ngờ 
là người dân Hoa Kỳ – Đảng Cộng 
Hòa, Đảng Dân Chủ, Đảng Tự Do, và 
những người không màng chính trị – 
cần quan tâm đến tiếng nói của nhau. 
Nếu chúng ta coi thường tiếng nói của 
những người có quan điểm đối lập, chỉ 
vì lợi ích chính trị, thì chúng ta cũng sẽ 
khiến tiếng nói của chính mình chịu 

chung số phận trong tương lai.
Năm 1787, khi Benjamin Franklin 

bước ra khỏi Hội nghị Hiến pháp, 
ông được hỏi rằng các đại biểu đã 
trao cho người dân Hoa Kỳ hình thức 
chính phủ như thế nào. Câu trả lời 
của ông khi đó cũng quan trọng như 
vào hiện tại, “Một nền cộng hòa, nếu 
quý vị có thể giữ được nó.”

Dù câu chuyện đó có hoàn toàn là 
thật hay không, thì lòng yêu nước vẫn 
là điểm cốt lõi. Nếu các công dân của 
đất nước này – không phải chính phủ, 
không phải các chính trị gia, và cũng 
không phải các ký giả – không giữ được 
lòng yêu nước, tôi biết đó cũng không 
phải thứ có thể giữ được trong tay; và 
khi đó, bản Hiến pháp giữ cho nền 
cộng hòa này gắn kết với nhau cuối 
cùng cũng sẽ tan thành mây khói.

Quan điểm được trình bày trong bài 
viết này là ý kiến   của tác giả và không 
nhất thiết phản ánh quan điểm của 
The Epoch Times.

Thanh Tùng biên dịch

Cuộc bầu cử 
năm 2020 đã 
đưa Hoa Kỳ đến 
ngã ba đường. 
Tôi tin rằng có 
một ranh giới 
mong manh đã 
được định hình: 
giữ nguyên 
hoặc loại bỏ 
Hiến pháp.

Bản sao của Hiến pháp Hoa Kỳ. (Getty Images)
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Công chúng Hoa Kỳ ngày càng 
biết đến nhiều bằng chứng về 
gian lận máy tính, cử tri ngoài 

tiểu bang, cử tri đã qua đời, và các xe 
tải chở phiếu bầu cử giả... để đẩy cuộc 
bầu cử 2020 về phía ông Joe Biden.

Thậm chí còn có những lời bàn 
tán về sự tham gia của Venezuela, 
Iran và Trung Quốc.

Tuy nhiên, không ai nói về việc 
một mạng lưới được điều hành bởi 
các nhà hoạt động thân Trung Cộng 
đã kêu gọi được hàng trăm ngàn phiếu 
bầu cho ông Biden ở nhiều tiểu bang 
chiến địa quan trọng. Ngay trước mắt 
của chúng ta, những người cộng sản 
Hoa Kỳ được Trung Cộng hậu thuẫn 
này đã tuyên bố đánh bại ‘kẻ thù’ 
Donald Trump và giành chiến thắng 
trong cuộc bầu cử cho Biden–Harris.

Chúng ta biết rằng Trung Cộng 
muốn ông Trump thất cử. Chính 
sách cứng rắn của ông về thương 
mại, sự ủng hộ đối với những người 
biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, 
và cam kết của ông cho một Đài Loan 
tự do đã khiến ngài tổng thống trở 
thành một rào cản lớn đối với tham 
vọng toàn cầu của Trung Cộng.

Vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên 
khi Trung Cộng huy động mạng lưới 

rộng khắp của mình ở Hoa Kỳ để đánh 
bại ông Trump tại các cuộc bầu cử.

Mạng lưới này được dẫn dắt chủ 
yếu bởi các thành viên của nhóm 
cộng sản thân Trung Cộng Liberation 
Road (trước đây gọi là Freedom 
Road Socialist Organization), nhóm 
LeftRoots, cùng với các đồng minh 
trong đảng Cộng sản Hoa Kỳ và tổ chức 
Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Hoa Kỳ.

Nhiều thành viên của Liberation 
Road và LeftRoots có liên quan 
đến Hiệp hội Cấp tiến Trung Quốc 
ở San Francisco (CPA), một tổ 
chức đã sử dụng các chiến thuật 
ghi danh cử tri hàng loạt để thao 
túng chính trị khu vực Vịnh San 
Francisco trong nhiều năm.

Nhiều “đồng chí” của họ cũng 
tham gia vào nhóm chủ nghĩa Marx 
Black Lives Matter. Một số cũng có 
liên hệ mật thiết với các đặc vụ Trung 
Cộng ở San Francisco.

Mạng lưới này nhắm mục tiêu vào 
bảy tiểu bang quan trọng và huy động 
ít nhất 12,000 tình nguyện viên. Việc 
ghi danh cử tri của họ và hoạt động 
Hãy Bỏ Phiếu (Get Out the Vote) có 
lẽ đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt ở nhiều 
tiểu bang quan trọng — hoặc ít nhất là 
đã mang lại cho ông Biden đủ số phiếu 
bầu để dễ dàng ngụy trang các gian lận 
mà Đảng Dân Chủ đang bị cáo buộc.

Nhiều thành viên của mạng lưới 
đã công khai nhận công trạng vì đã 
giành được tiểu bang tương ứng của 
họ cho ông Biden.

Tổ chức Seed the Vote (Gieo 
mầm lá phiếu)
Được hình thành vào năm 2019, Seed 
the Vote là một dự án của tổ chức 
chính trị Everyday People PAC và 
được hỗ trợ bởi các nhóm mặt trận của 
Liberation Road, bao gồm nhóm Bay 
Resistance, nhóm Bay Rising Action, 
quỹ San Francisco Rising Action Fund, 
cùng với “các tổ chức và cá nhân khác 
trên toàn vùng Vịnh cam kết xây dựng 

Những người cộng sản
thân Bắc Kinh đã làm gì để

ĐÁNH CẮP 
CUỘC BẦU CỬ 
CHO BIDEN? 
TREVOR LOUDON   |   Từ Huệ biên dịch

Ông Trevor Loudon là một 
tác giả, nhà làm phim và diễn 
giả đại chúng đến từ New 
Zealand. Trong hơn 30 năm, 
ông đã nghiên cứu các phong 
trào cực tả, chủ nghĩa Marx, 
phong trào khủng bố, cùng 
với sự ảnh hưởng ngầm của 
chúng đối với nền chính trị. 
Ông nổi tiếng với cuốn sách 

“Những kẻ thù đến từ bên 
trong: Những người cộng sản, 
những người theo chủ nghĩa 
xã hội và những người cấp 
tiến trong Quốc hội Hoa Kỳ” 
và bộ phim tài liệu “Những kẻ 
thù từ bên trong”. 

quyền lực chính trị trong cộng đồng của chúng ta.”
Những người đứng đầu đã biết của Seed the 

Vote gồm:
• Sarah Jarmon và Michelle Foy, là các “đồng 

chí” của Liberation Road. Foy đã là giám đốc 
tài chính và quản trị của CPA cho đến gần đây.

• Adam Gold và Alex Tom, là các “đồng chí” 
của LeftRoots. Tom trước đây là giám đốc 
điều hành của CPA và là bạn lâu năm của một 
thành viên LeftRoots khác, người sáng lập 
Black Lives Matter Alicia Garza.

• Cựu thành viên hội đồng của CPA, Stacy Kono 
và Kimi Lee, cùng với giám đốc điều hành 
hiện tại của CPA, Shaw San Liu.

• Cựu thành viên cộng sản của tổ chức Line of 
March, Max Elbaum, một người ủng hộ lâu 
năm của Trung Cộng.

• CPA đã phục vụ lợi ích của Bắc Kinh tại vùng 
Vịnh từ năm 1972.

Trong một hội thảo trên web vào ngày 22/5 từ 
Trung tâm Giáo dục Chính trị cực tả, Alex Tom 
của CPA và Seed the Vote đã tự hào về mối liên 
hệ mật thiết của mình với các quan chức Trung 
Cộng tại San Francisco. Anh ta thừa nhận đã có 
“nhiều cuộc trò chuyện với họ về lập trường của 
chúng ta” và nói rằng việc “loại bỏ Trump” là 

vấn đề chính yếu.
Seed the Vote rõ ràng là một hoạt động có liên 

kết với Trung Cộng.

Tác động của Seed the Vote
Mặc dù là một tổ chức tương đối mới, nhưng 
Seed the Vote đã xây dựng mối liên hệ với nhiều 
phong trào ghi danh cử tri hiện có trên toàn 
quốc — tất cả đều ở “các tiểu bang chiến địa”.

Mạng lưới của Seed the Vote bao gồm 
LUCHA (Living United for Change in Arizona), 
New Florida Majority, New Georgia Project, và 
Pennsylvania Stands Up.

Mục tiêu trước mắt của Seed the Vote là đánh 
bại ông Trump. Còn mục tiêu dài hạn là một Hoa 
Kỳ theo xã hội chủ nghĩa.

Seed the Vote tuyên bố:
“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là hạ bệ 

ông Trump khỏi chức vị, mà còn giúp thay đổi 
cán cân quyền lực ở các tiểu bang mà chúng tôi 
đang hoạt động để ủng hộ các cộng đồng da màu, 
các tổ chức công bằng xã hội và người lao động.”

Trong một hội nghị qua Zoom sau bầu cử với 
sự tham gia của nhiều nhóm hoạt động tại tiểu 
bang, Alex Gomez, đồng giám đốc điều hành của 
LUCHA tại Arizona, đã khoe rằng tổ chức của cô 

Ứng viên tổng thống 
Joe Biden đến nhà 

thờ Thánh Joseph ở 
Wilmington, Delaware, 

để tham dự Thánh lễ, 
hôm 08/12/2020.

(Getty Images)
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ta là một phần của liên minh “có thể phát động 8 
triệu cuộc gọi … có thể gõ cửa hơn 1 triệu nhà” để 
đem lại chiến thắng sát sao bất ngờ cho ông Biden.

Pennsylvania Stands Up là một mạng lưới 
các tổ chức ghi danh cử tri trên toàn tiểu 
bang, bao gồm Berks Stands Up, Lehigh Valley 
Stands Up, Delco Stands Up, Erie Stands Up và 
Reclaim Philadelphia. Hầu hết các nhóm này 
đều do các chi nhánh của Liberation Road hoặc 
các thành viên của tổ chức Xã hội chủ nghĩa 
Dân chủ Hoa Kỳ đứng đầu.

Trong một bài đăng trên Facebook ngày 
13/11, Pennsylvania Stands Up tuyên bố rằng 
8,000 tình nguyện viên, 6,869,934 cuộc gọi, 
1,803,935 tin nhắn điện thoại và 400,000 cuộc 
trò chuyện đã mang lại hơn 50,000 phiếu bầu và 
14 quận quan trọng cho ông Biden.

Tổ chức New Georgia Project đã mang lại 
chiến thắng sát sao cho ông Biden với 1,230,000 
tin nhắn điện thoại, 362,000 thư trực tiếp, 
2,200,000 cuộc gọi điện thoại, 98,000 cuộc trò 
chuyện và 371,000 cửa nhà được gõ. New Georgia 
Project, thành lập bởi cựu Thượng nghị sĩ bang 
Georgia Stacey Abrams, được lãnh đạo cho đến 
gần đây bởi mục sư Raphael Warnock, người hiện 
đang tranh cử  vào Thượng viện Hoa Kỳ.

Tổ chức Detroit Action được lãnh đạo bởi Laura 
Misumi, con gái của Don Misumi, một người theo 
chủ nghĩa Mao ở California và đang là thành viên 
của LeftRoots. Nhóm của cô ta đã giúp mang lại 
một lượng lớn phiếu bầu ở quận Wayne, Detroit.

Tổ chức BLOC (Black Leaders Organizing for 
Communities) có trụ sở tại Milwaukee. Trong hội 

nghị qua Zoom sau bầu cử, giám đốc điều hành 
của BLOC, Angela Lang đã khoe:

“Họ đang thực sự, thực sự, rất gần với việc kết 
thúc ở Wisconsin. Biden đang dẫn trước 20,697 
phiếu và vào năm 2016, Trump đã chiến thắng ở 
tiểu bang này với hơn 22,748 phiếu. Vì vậy gần như 
là, sự chênh lệch đó vẫn gần như tương tự nhưng 
chỉ đảo ngược lại và đó là do các hoạt động mà 
chúng tôi đã thực hiện.”

Mô hình Mao
Các hoạt động trong năm 2020 của Seed the Vote 
được thiết kế dựa trên thành công của các nhóm 
mặt trận thuộc Liberation Road là Carolina 
Federation ở North Carolina và nhóm New 
Virginia Majority (NVM).

Nhóm Carolina Federation được thành lập 
gần đây đã hợp nhất các nhóm ghi danh cử tri 
lâu đời hơn là Durham for All, Down Home NC, 
Forsyth Freedom Federation và New Hanover 
for All. Trong bốn năm qua, Durham for All đã 
hướng mục tiêu vào các cộng đồng người da đen ở 
“Thành phố Bull” và đã bầu nhiều người có thiện 
cảm với nhóm vào Hội đồng Thành phố Durham.

Được thành lập vào năm 2007 và do Jon Liss, 
một thành viên cộng sản của Liberation Road, 
lãnh đạo, NVM có thể nhận lấy công trạng vì đã 
chuyển Virginia từ đỏ (Đảng Cộng Hòa) sang 
xanh (Đảng Dân Chủ).

Vào năm 2018, đồng chủ tịch của NVM, Tram 
Nguyen đã đăng một bài bình luận trên tờ New York 
Times, nói rằng: “Đảng Dân Chủ có thể học hỏi 
được nhiều điều từ những gì đã xảy ra ở Virginia.”

Theo Nguyen: “Các tổ chức địa phương như của 
tôi đã nhận ra tiềm năng chính trị của Virginia khi 
chúng tôi bắt đầu hoạt động cách đây 12 năm. ... 
Chúng tôi cố gắng tiếp cận cử tri thuộc mọi màu da, 
phụ nữ, người lao động có thu nhập thấp và những 
người trẻ tuổi ở nơi họ đang sống, điều này đã giúp 
chúng tôi có thể phát triển một cơ sở hỗ trợ mạnh 
mẽ dọc theo Urban Crescent của Virginia, từ Bắc 
Virginia đến Hampton Roads. Rất lâu trước ngày 
bầu cử, chúng tôi đã ghi danh hơn 300,000 cử tri, gõ 
cửa hơn 2.5 triệu nhà, và tổ chức hoạt động trong các 
cộng đồng da màu để giúp giành được những thay 
đổi chính sách quan trọng như mở rộng Medicaid, 
hiện đã bảo hiểm cho gần 400,000 người.”

Tất nhiên, tất cả những điều này đều hoàn toàn 
hợp pháp. Tuy vậy, bất kỳ sự tham gia nào của 

Một người phụ nữ đi qua một khu phố khuyến khích mọi người bỏ 
phiếu cho ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden,hôm 
06/10/2020 tại Miami Gardens, Florida. (Joe Raedle / Getty Images)

Trung Quốc vào dự  án này sẽ là một vấn đề rất khác.
Steve McClure từng là cư dân Washington và 

có quan hệ chặt chẽ với Liberation Road và NVM. 
Từ năm 2010, anh ta đã làm việc với Khoa Địa lý 
của Đại học Vũ Hán ở Trung Quốc, và là nhân viên 
nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Trọng điểm 
Nhà nước về Kỹ thuật Thông tin trong Khảo sát, 
Bản đồ và Viễn thám tại trường đại học này.

Trong hơn một thập kỷ, “đồng chí” McClure 
đã sử dụng các kỹ năng của mình trong việc lập 
bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS) để cung 
cấp thông tin nhận dạng cử tri của các mục tiêu 
quan trọng cho NVM.

Theo một bài đăng ngày 25/8/2011 trên blog của 
McClure: “Gần đây tôi đã làm việc với New Virginia 
Majority để tạo ra một loạt các bản đồ nhằm cung 
cấp thông tin giúp lập kế hoạch cho các cuộc vận 
động bầu cử quanh các khu nhà của tiểu bang 
Virginia. … Dữ liệu chủ yếu là danh sách các gia 
đình phân loại theo sắc tộc từ điều tra dân số.”

Tất cả những điều này không phải là lý thuyết. 
Nó được thiết kế để giúp NVM lật ngược các quận 
trên toàn tiểu bang bằng cách nhắm mục tiêu vi 
mô vào các cử tri Dân Chủ tiềm năng trong các 
cộng đồng thiểu số và thu nhập thấp.

Trong một bài đăng khác, McClure đã viết: 
“Tập trung vào quận Prince William, Virginia, tôi 

đã áp dụng kỹ thuật nội suy không gian trong GIS 
để chuyển kết quả của cuộc bầu cử năm 2008 từ địa 
lý của các khu vực bầu cử sang các khu vực phân 
loại của năm 2000 để phân tích định lượng thêm. 
Mục đích là nhằm tạo ra thông tin tình báo cho các 
tổ chức của giai cấp công nhân có thể hành động 
để xây dựng sức mạnh của quần chúng ở cơ sở.”

Có hợp pháp không khi một công dân Hoa Kỳ, 
đang làm việc tại một trường đại học Trung Quốc 
và có lẽ được trả lương bởi Trung Quốc, cố gắng 
gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ?

Trung Cộng đã gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu 
cử ở Hoa Kỳ trong ít nhất một thập kỷ mà không bị 
lên án. Đây không phải là gian lận phiếu bầu bằng 
công nghệ cao. Đây là cách rất “lỗi thời”, được thực 
hiện “hợp pháp”, với việc ghi danh cử tri hàng loạt 
và ra sức kêu gọi bỏ phiếu. Hoạt động này bản thân 
nó là hợp pháp. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Trung 
Cộng có thể là rất bất hợp pháp.

Tại sao chúng ta phải cho phép một chế độ tội 
phạm can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ?

Quan điểm được trình bày trong bài viết này là 
ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh 
quan điểm của The Epoch Times.

Joe Nguyễn biên dịch

Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình tại Bộ Ngoại giao ở Hoa Thịnh Đốn, ngày 25/9/2015.(Getty Images)
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Chiến dịch
4 năm chống 
Tổng thống 

Trump
Những nỗ lực làm tổn hại
Tổng thống vẫn chưa dừng
lại kể từ 2016

THE EPOCH TIMES   |   Từ Huệ biên dịch

Những nỗ lực sau bầu cử để buộc 
Tổng thống Donald Trump phải 
thoái vị trong khi đang có vô số 
cáo buộc đáng tin cậy về gian lận 

cử tri và các tranh chấp pháp lý vẫn đang 
diễn ra, khiến câu chuyện này đã không còn 
là một sự cố đơn thuần.

Đây là đỉnh điểm của một chiến dịch kéo 
dài 4 năm chống lại ông, được bắt đầu từ  khi 
ông chạy đua vị trí tổng thống lần thứ nhất 
năm 2016 khi FBI mở một cuộc điều tra có 
động cơ chính trị về chiến dịch tranh cử của 
ông. Trong 4 năm tiếp theo khi ông tại vị, 
đã có hàng loạt nỗ lực loại bỏ ông khỏi văn 
phòng [tổng thống]; bắt đầu là câu chuyện 
thông đồng với Nga, và sau đó là thông qua 
việc luận tội.

Đây không chỉ là một cuộc công kích 
nhằm vào cá nhân Tổng thống Trump, mà là 
một cuộc tấn công vào nền tảng của Hoa Kỳ.

The Epoch Times liệt kê một số sự kiện 
khái quát đã được thực hiện để chống Tổng 
thống Trump trong 4 năm vừa qua.

I N F O G R A P H I C

CUỘC ĐIỀU TRA
CÓ ĐỘNG CƠ CHÍNH TRỊ

Vào năm 2016, dưới thời chính quyền Obama, 
FBI đã phát động một cuộc điều tra có động 
cơ chính trị nhắm vào chiến dịch tranh cử 
của TT Trump. Dựa trên các thông tin công 
khai, chúng tôi biết cuộc điều tra được bắt 
đầu dựa trên bằng chứng mong manh nhất: 
những bình luận với đại sứ Úc tại London 
của một cố vấn cấp thấp trong chiến 
dịch tranh cử của ông Trump. Trên thực 
tế, cuộc điều tra chủ yếu dựa vào “Hồ sơ 
Steele” bị mất uy tín do cựu điệp viên MI6 là 
Christopher Steele, đại diện cho chiến dịch 
tranh cử của bà Clinton và Ủy ban Quốc gia 
Đảng Dân Chủ (DNC) lập ra.

TRUYỀN THÔNG

Có lẽ một trong những lực lượng mạnh nhất 
chống lại ông Trump trong nhiệm kỳ tổng 
thống của ông là giới truyền thông. Trong 5 
năm qua, họ đã không ngừng công bố thông 
tin sai lệch và không chính xác về TT Trump 
trong khi giảm thiểu hoặc phớt lờ những 
thành tích của ông, tìm cách mô tả ông công 
khai như một tổng thống bất hợp pháp. Kiểu 
đưa tin này đã tạo ra một bầu không khí giận 
dữ, căm ghét và bất ổn ở Hoa Kỳ. Nó đã dẫn 
đến các mối đe dọa đối với cuộc sống của 
tổng thống và các hành động bạo lực đối với 
những người ủng hộ ông.

FBI DƯỚI SỰ CHỈ THỊ CỦA
COMEY VÀ MCCABE

FBI dưới thời Giám đốc James Comey và Phó 
Giám đốc Andrew McCabe đã tích cực làm việc 
chống lại TT Trump. Ông McCabe trực tiếp 
tham gia vào cuộc điều tra Bão Lửa (Crossfire 
Hurricane), làm việc với đặc vụ FBI Peter Strzok 
và luật sư FBI Lisa Page. Sau khi ông Comey bị 
TT Trump sa thải hồi tháng 5/2017, ông McCabe 
đã tích cực thúc đẩy cơ quan này điều tra thêm 
về TT Trump. Đi xa hơn nữa, FBI dưới thời ông 
McCabe đã đề nghị quan chức Bộ Tư pháp là 
Bruce Ohr liên hệ lại với cựu điệp viên Steele, 
mặc dù nhiều tuyên bố trong hồ sơ của ông 
này đã bị bác bỏ vào thời điểm đó, và FBI đã cắt 
đứt liên hệ với ông ta vì ông này đã tiết lộ nhiều 
thông tin cho giới truyền thông.

BÓNG TỐI TRUMP–NGA

Mặc dù bản thân cuộc điều tra Bão Lửa 
(Crossfire Hurricane) của FBI đã không tìm thấy 
bất kỳ bằng chứng nào về sự thông đồng giữa 
TT Trump và Nga, nhưng các cuộc điều tra đang 
diễn ra, bao gồm cả những rò rỉ thông tin có 
chọn lọc cho giới truyền thông, sẽ tạo ra câu 
chuyện công khai rằng ông Trump đã thông 
đồng với Nga để giành chiến thắng trong cuộc 
bầu cử năm 2016. Điều này đã phủ bóng đen 
lên vài năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống 
của ông và làm hạn chế các hành động của ông 
ở cả trong nước và quốc tế. Một số thành viên 
Quốc hội đã đi xa tới mức kêu gọi luận tội ông 
Trump thông qua những cáo buộc sai trái.

TIẾT LỘ THÔNG TIN
BẤT HỢP PHÁP

Trong suốt bốn năm qua, chính phủ TT 
Trump đã bị chơi xấu bởi các vụ rò rỉ thông 
tin có chọn lọc nhằm làm tổn hại nhiệm kỳ 
tổng thống của ông Trump. Một số vụ rò rỉ 
thông tin này có bản chất tội phạm, chẳng 
hạn như vụ rò rỉ bản ghi chép các cuộc 
trò chuyện của TT Trump với các nhà lãnh 
đạo nước ngoài – được cho là một trọng tội. 
Quan chức ngân khố Natalie Edwards đã bị 
kết tội làm rò rỉ bất hợp pháp các báo cáo 
hoạt động mờ ám (SAR) về các giao dịch tài 
chính của cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử 
của ông Trump là ông Paul Manafort, cùng 
những người khác.

CUỘC ĐIỀU TRA CỦA CÔNG 
TỐ VIÊN ĐẶC BIỆT MUELLER

Sau vụ sa thải Giám đốc FBI Comey, Phó Tổng 
chưởng lý Rod Rosenstein đã giao nhiệm vụ cho 
cựu Giám đốc FBI là ông Robert Mueller tiếp tục 
cuộc điều tra của FBI về cáo buộc TT Trump 
thông đồng với Nga. Ông Mueller đã kết luận 
trong một báo cáo cuối cùng rằng không có bằng 
chứng nào về sự thông đồng đó. Nhưng điều này 
chỉ xảy ra sau một cuộc điều tra kéo dài gần hai 
năm, khiến giới truyền thông và các đối thủ chính 
trị của ông Trump có nhiều thời gian để miêu 
tả ông Trump là một tổng thống bất hợp pháp vì 
mối quan hệ được cho là của ông với Nga.

HOA KỲ
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CHÍNH PHỦ
THƯỜNG TRỰC

Mặc dù ở cương vị tổng thống và là 
người đứng đầu cơ quan hành pháp, 
khi bước vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump 
đã thừa hưởng một chính phủ liên bang 
với hàng trăm nghìn nhân viên; tuy 
nhiên, không có gì bí mật khi nhiều 
quan chức trong Chính phủ Hoa Kỳ 
đã tích cực tìm cách phá hoại hoặc 
thậm chí công khai hoạt động chống 
lại ông. Nhiều người trong Chính phủ 
đã bị những thông tin sai lệch do các 
tổ chức truyền thông đăng tải dẫn dắt 
tin rằng họ đang làm điều đúng đắn và 
rằng bằng cách chống lại ông Trump, 
họ đang đặt lợi ích của quốc gia lên 
trên hết. Trên thực tế, họ đã làm hại 
đất nước bằng việc ngăn cản một tổng 
thống được bầu hợp pháp thực hiện ý 
nguyện của người dân.

ANTIFA
Mặc toàn đồ đen bao gồm áo giáp, đội 
nón bảo hộ và đeo khẩu trang, được 
đào tạo về khả năng kích động và chiến 
đấu cơ bản, các phần tử cực đoan 
Antifa đã tham gia vào nhiều hành vi 
bạo lực trong thời gian nhiệm kỳ của TT 
Trump. Trong nhiều trường hợp, những 
hành động bạo lực này, kể cả sử dụng 
vũ khí, đá và bom xăng, đã nhằm vào 
cơ quan thực thi pháp luật và tài sản 
của chính phủ. Nhưng các thành viên 
Antifa cũng nhắm trực tiếp vào những 
thường dân không có vũ khí đơn giản 
chỉ vì họ ủng hộ TT Trump. Chúng tôi 
đã thấy điều này xảy ra hai lần ở Hoa 
Thịnh Đốn, nơi những người tụ tập ủng 
hộ TT Trump, sau đó đã bị tấn công khi 
có một mình trong thành phố vào ban 
đêm. Việc Antifa sử dụng lực lượng kiểu 
dân quân để đe dọa và tấn công người 
dân chỉ vì niềm tin chính trị của họ đã 
tạo nên một bầu không khí sợ hãi và 
đã đi ngược lại các giá trị cơ bản nhất 
của Hoa Kỳ.

LUẬN TỘI
Ngày 18/12/2019, Hạ viện với tư tưởng đảng phái 
đã luận tội TT Trump. Mặc dù sau đó Thượng 
viện đã bác bỏ cáo buộc, nhưng điều đó đã để 
lại dấu ấn trong nhiệm kỳ tổng thống của ông và 
kéo đất nước vào cuộc tấn công công khai trên 
các phương tiện truyền thông trong nhiều tháng. 
Trung tâm của cuộc luận tội là cuộc điện đàm 
mà TT Trump thực hiện vào ngày 25/7/2019 cho 
TT Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó ông 
Trump bày tỏ hy vọng rằng các cáo buộc về khả 
năng tham nhũng liên quan đến cựu Phó Tổng 
thống Joe Biden sẽ được điều tra. Với những 
thông tin được công bố rộng rãi vào thời điểm 
đó, đã có những lo ngại chính đáng rằng, sức ảnh 
hưởng chính trị của Hoa Kỳ và tiền đóng thuế 
của người dân đã bị lạm dụng ở Ukraine. Vào 
thời điểm đó, sự việc được biết đến công khai 
rằng, con trai Hunter của Biden đã nhận hàng 
chục nghìn USD mỗi tháng từ một công ty năng 
lượng khổng lồ của Ukraine, trong khi Phó Tổng 
thống khi đó là ông Joe Biden đã gây áp lực 
buộc Tổng thống Ukraine sa thải một công tố 
viên như một điều kiện tiên quyết để được nhận 
1 tỷ USD viện trợ nước ngoài. Cũng chính công tố 
viên đó đã điều tra công ty năng lượng Burisma 
ở Ukraine, cũng như hội đồng quản trị của nó, 
trong đó có Hunter Biden.

CÁC CÂU CHUYỆN ĐƯỢC THÊU DỆT
Việc dùng các câu chuyện được thêu dệt để tấn công ông Trump kể từ khi ông đảm nhận 
chức vụ tổng thống đã trở thành căn bệnh lây lan. Đáng chú ý nhất có lẽ là tuyên bố về 
việc ông bảo vệ chủ nghĩa tân phát xít ở thành phố Charlottesville thuộc tiểu bang Virginia, 
trong khi trên thực tế, ông nói rằng có “những người rất tốt ở cả hai bên”, nhằm đề cập 
đến những người “đã ở đó để phản đối việc hạ bệ, mà đối với họ, là một bức tượng rất, rất 
quan trọng và việc đổi tên công viên từ Robert E. Lee sang một tên khác.” Đặc biệt, ông 
Trump đã nói thêm, “Tôi không nói về những người theo chủ nghĩa tân phát xít và những 
người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, bởi vì họ hoàn toàn nên bị lên án – nhưng có nhiều 
người trong nhóm đó không phải là người theo chủ nghĩa tân phát xít hay người theo chủ 
nghĩa dân tộc da trắng.” Ấy thế mà, cho dù những thông tin này đã luôn được công khai, 
trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump đã tiếp tục bị tra hỏi, đặc biệt là 
trong mùa bầu cử này, liệu ông đã sẵn sàng “lên án quyền tối thượng của người da trắng” 
hay chưa, mặc dù ông đã làm như vậy nhiều lần, thậm chí trước khi trở thành tổng thống.

HOA KỲ

PHONG TRÀO
COI TRỌNG MẠNG SỐNG 
NGƯỜI DA MÀU (BLACK 
LIVES MATTER)

Phong trào Coi trọng mạng sống người da màu 
(Black Lives Matter – BLM) đã đứng sau các 
cuộc bạo loạn tràn ngập tại các thành phố của 
Hoa Kỳ trong phần lớn thời gian của năm nay. 
Nhóm này đã lợi dụng mối lo ngại của mọi 
người về nạn phân biệt chủng tộc để biện minh 
cho việc thúc đẩy chương trình nghị sự theo 
chủ nghĩa Marx. Trong một video vào năm 2015, 
người đồng sáng lập BLM là Patrisse Cullors đã 
mô tả bản thân và những người đồng sáng lập 
của cô ta là “những người được đào tạo theo chủ 
nghĩa Marx”. Cũng giống như ở Nga, Trung Quốc, 
Cuba và Venezuela, những người được đào 
tạo theo chủ nghĩa Marx đã lợi dụng những lý do 
chính đáng để thúc đẩy chương trình nghị sự 
của cộng sản. Nhiều người sống qua cuộc cách 
mạng văn hóa ở Trung Quốc vào những năm 
1960 đã nhận xét rằng các cuộc bạo loạn ở Hoa 
Kỳ vào mùa hè năm nay, bao gồm cả việc lật đổ 
các bức tượng lịch sử, là giống nhau một cách 
kỳ lạ. Kết quả là một bầu không khí hỗn loạn và 
bất an đã ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia.

CAN THIỆP
 NƯỚC NGOÀI

TT Trump là đối thủ lớn nhất của Trung 
Cộng. Tổng thống đã phá vỡ chính sách 
kéo dài hàng thập kỷ của Hoa Kỳ đối 
với Trung Quốc dựa trên niềm tin rằng: 
thông qua việc tham gia phát triển kinh 
tế, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ 
phát triển từ một chế độ độc tài sang 
một quốc gia dân chủ hơn. Trên thực 
tế, chiến lược xoa dịu này đã đưa hàng 
nghìn tỷ USD và hàng trăm nghìn việc 
làm của Hoa Kỳ đến Trung Quốc. Và thay 
vì trở nên dân chủ hơn, Trung Cộng đã sử 
dụng sự giàu có này để thúc đẩy chế độ 
độc tài của mình, tạo nên chế độ chuyên 
chế có công nghệ tiên tiến nhất mà thế 
giới từng chứng kiến. Trung Cộng đã 
liên tục chống lại TT Trump trong suốt 
nhiệm kỳ tổng thống của ông, cả công 
khai và giấu mặt. Bắc Kinh đã sử dụng 
các kênh tuyên truyền trong nước và ở 
nước ngoài – thường bằng cách dựa vào 
các phương tiện truyền thông của chính 
Hoa Kỳ – để phỉ báng ông Trump, và còn 
đi xa hơn nữa khi tung tin rằng sự bùng 
phát của virus Trung Cộng ở Vũ Hán là 
do quân đội Hoa Kỳ.

VIRUS
TRUNG CỘNG

Các đối thủ của TT Trump đã cáo buộc Tổng 
thống giải quyết sai vấn đề virus Trung Cộng, 
thường được gọi là virus corona mới, vì đã hành 
động quá muộn. Tuy nhiên, điều này là trái ngược 
với các diễn biến vào đầu năm 2020. Vào ngày 
02/02/2020, chính phủ TT Trump đã cấm tất cả 
những chuyến vận chuyển quốc tế đến từ Trung 
Quốc, vốn là nguồn gốc của virus Trung Cộng. 
Tổng thống đưa ra quyết định này trái ngược với 
lời khuyên của một số cố vấn hàng đầu của ông 
và vượt xa các hành động mà hầu hết các quốc 
gia khác thực hiện vào thời điểm đó. Trong khi 
đó, các đối thủ của ông trong lĩnh vực chính trị 
và truyền thông lại mô tả đó là sự bài ngoại và 
phản ứng thái quá. Bây giờ nhìn lại, quyết định này 
chứng tỏ vô cùng giá trị trong việc giúp làm chậm 
sự lây lan của virus. Khi virus lây lan ở Hoa Kỳ, 
chính phủ TT Trump đã tăng cường công suất xét 
nghiệm, phối hợp với chính phủ các tiểu bang để 
cung cấp cho họ sự trợ giúp liên bang mà họ cần, 
sử dụng đạo luật sản xuất quốc phòng để buộc 
các công ty phải sản xuất thiết bị y tế quan trọng 
như máy thở, và cung cấp hàng tỷ USD tài trợ của 
liên bang, đồng thời nới lỏng các quy định của liên 
bang cho các công ty dược phẩm lớn nhằm thúc 
đẩy sự phát triển của vaccine.

GIAN LẬN BẦU CỬ NĂM 2020
Sau cuộc bầu cử ngày 03/11, hàng chục cáo buộc đáng tin cậy về gian lận cử tri hoặc 
các hành vi bất hợp pháp khác liên quan đến việc kiểm phiếu đã xuất hiện. Hàng chục 
nhân viên phòng phiếu trên nhiều tiểu bang đã cung cấp lời chứng hữu thệ – sẽ bị phạt 
nếu khai man – nêu chi tiết những bất thường về cách kiểm đếm phiếu bầu như thế 
nào; cũng như cách các nhân viên được hướng dẫn thực hiện những thay đổi bất hợp 
pháp đối với lá phiếu như thế nào; cách họ không thể quan sát đúng việc kiểm phiếu 
như thế nào; và việc họ chứng kiến những lá phiếu mới xuất hiện một cách bí ẩn như 
thế nào. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và Ủy ban quốc gia của Đảng Cộng Hòa 
đã khởi động một số vụ kiện để bác bỏ quá trình này. Họ biện luận rằng chỉ riêng ở tiểu 
bang Pennsylvania, đã có 600,000 phiếu bầu nên bị vô hiệu lực, vì các quan sát viên 
bầu cử của Đảng Cộng Hòa không được phép chứng kiến quá trình xử liệu lá phiếu.

HOA KỲ



HOA KỲ HOA KỲ

40 • TÂN SỬU 2021 EPOCH TIMES • 41 

Vào ngày Lễ Tạ Ơn, Tổng thống 
Donald Trump đã có một cuộc 
họp với báo giới và các hãng 

thông tấn không ngừng gây sức ép 
bằng những câu hỏi về việc liệu ông 
có rời Tòa Bạch Ốc hay không. Trên 
thực tế, họ liên tục kêu gọi ông nhượng 
bộ. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến 
cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc 
và cách mà giới truyền thông tấn công 
ông Lưu Thiếu Kỳ.

Ông Lưu được Trung Cộng bổ 
nhiệm làm Chủ tịch nước Trung Quốc 
từ năm 1959 đến năm 1968. Ông đã bị 
báo giới tấn công cả ngày lẫn đêm sau 
khi lãnh đạo cộng sản quyết định loại 
bỏ ông. Thật nhanh chóng, chỉ trong 
vòng vài ngày, ông đã bị thất thế. Bị 
ngược đãi, ông đã qua đời trong sự cô 
độc, đến cả gia đình cũng không được 
báo tin. Tại nhà hỏa táng, công nhân 
chỉ biết đây là một thi thể vô danh, 
không ai có thể ngờ rằng đây là một 
cựu quan chức cao cấp. Sau đó, các 
hoạt động ăn mừng sự ra đi của ông đã 
được tổ chức trên toàn quốc.

Khi tôi lớn lên ở Trung Quốc, giới 
truyền thông do nhà cầm quyền cộng 
sản điều khiển là nguồn thông tin duy 
nhất mà chúng tôi tiếp xúc. Chúng tôi 
được dạy bảo rằng chỉ có Đảng Cộng 
Sản mới có thể chăm lo cho người 
dân. Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới là 
con đường đúng cho nhân loại, và là 
con đường duy nhất mang đến cuộc 
sống hạnh phúc.

Sau này, tôi di cư sang Hoa Kỳ và 

sống một cuộc đời mới, đọc nhiều hơn 
và đi nhiều nơi hơn, tôi bắt đầu nhận 
ra truyền thông cộng sản giống như 
độc dược. Nó đầu độc tâm trí và gây 
bệnh cho toàn xã hội. 

Truyền thông cộng sản không phải 
để cung cấp tin tức mà là một cỗ máy 
được tạo ra để nói dối. Nó được tạo 
ra để che giấu sự thật và dùng những 
lời dối trá để kiểm soát người dân. 
Đó không phải những lời nói dối nhỏ 
nhặt. Cỗ máy dối trá đó có tính hệ 
thống, dẫn dắt toàn bộ xã hội tin vào 
những sự gian dối.

Bằng cách cổ súy cho một lý thuyết, 
nhào nặn vấn đề, và bám chặt vào hệ 
tư tưởng với mục đích phá hủy bản tính 
thiện lương và truyền thống nhân loại, 
hủy hoại các di sản văn hóa, truyền 
thông cộng sản có thể tẩy não toàn bộ 
một quốc gia đến mức độ không còn 
tiêu chuẩn đúng sai. Nó thực sự thiết 
lập một tiêu chuẩn ngược lại: điều ác là 
đúng, và điều thiện là sai.

Truyền thông cộng sản không phải 
để giúp thấu hiểu lẫn nhau, nó gieo rắc 
sự chia rẽ và tạo ra hận thù. Cộng sản 
hủy hoại xã hội nhân loại bằng cách 
dồn người dân vào những nhóm đối 
lập, tạo ra sự đố kị, sự hận thù và dẫn 
dắt mọi người vào vòng tranh đấu.

Từ sự tuyên truyền của cộng sản, 
nông dân sát hại chủ đất, công nhân 
sát hại chủ doanh nghiệp, trong từng 
nhóm nhỏ người dân cũng sát hại lẫn 
nhau. Đây là lý do tại sao ở Liên Xô, 
người Nga sát hại người Nga, và dưới sự 

Các hãng thông tấn lớn
của Hoa Kỳ ngày càng giống 
truyền thông cộng sản
DIANA ZHANG   |   Từ Huệ biên dịch

Tiến sĩ Diana Zhang là một 
nhà văn ở Hoa Kỳ có kinh 
nghiệm 20 năm nghiên cứu 
về Trung Cộng. Bà dùng bút 
danh để bảo vệ các thành 
viên gia đình ở Trung Quốc.

Truyền 
thông cộng 
sản không 
phải để giúp 
thấu hiểu 
lẫn nhau,
nó gieo rắc 
sự chia rẽ
và tạo ra
hận thù. 

cai trị của Trung Cộng, người Trung Quốc sát hại 
người Trung Quốc. Dưới chế độ cộng sản, 80 triệu 
người Trung Quốc đã thiệt mạng, nhiều hơn 
tổng số người tử vong trong hai cuộc chiến tranh 
thế giới cộng lại.

Truyền thông tẩy não của cộng sản có thể 
khó bị phát hiện vì bao bọc ý định xấu xa thông 
qua các mục tiêu chính trị có vẻ “đúng đắn”, 
chẳng hạn như cộng sản tuyên truyền “phục vụ 
nhân dân”, để đạt được “bình đẳng” và “giúp đỡ 
người nghèo.”

Nghe thật lý tưởng biết mấy! đó là lý do tại 
sao cộng sản đạt được hiệu quả trong việc thu 
hút giới trẻ. Trước khi cộng sản chiếm lấy Trung 
Quốc, nó tự  xưng là “vị cứu tinh” của người dân. 
Khi đã nắm quyền, các lãnh đạo cộng sản sẽ bận 
rộn với việc tranh giành quyền lực và tận hưởng 
cuộc sống tốt nhất. Người giàu trở nên nghèo, và 
người nghèo trở nên nghèo hơn.

Ở Hoa Kỳ ngày nay, có thể thấy truyền thông 
đang hoạt động giống như cách thức của truyền 
thông ở các quốc gia cộng sản.

Cũng giống như truyền thông cộng sản luôn 

tuyên bố là phục vụ xã hội, CNN và New York 
Times đều tự tô vẽ khi nói rằng chúng ta đang 
gặp vấn đề nghiêm trọng với nạn phân biệt chủng 
tộc. Trên thực tế, bằng cách thúc đẩy câu chuyện 
phân biệt chủng tộc này, truyền thông đang đào 
sâu sự chia rẽ. Không phải ngẫu nhiên mà mùa 
hè năm nay chúng ta thấy những người trẻ tuổi 
gây náo loạn và đốt phá ở các thành phố lớn của 
chúng ta. Họ đã được đào tạo để hận thù, cũng 
như ở Trung Quốc, những người cộng sản đã đào 
tạo người dân hận thù.

Ở Trung Quốc, công cụ được sử dụng là “đấu 
tranh giai cấp”. Ở Hoa Kỳ thì “phân biệt chủng 
tộc” đã thành công cụ của các hãng truyền thông 
lớn, và nó giống như cuộc đấu tranh giai cấp ở 
Trung Quốc.

Khi đưa tin về Hoa Kỳ, các hãng thông tấn lớn 
mô tả Hoa Kỳ là một kẻ xấu xa và nói rằng người 
dân nên cảm thấy tội lỗi về sức mạnh và sự thịnh 
vượng của họ so với thế giới. Điều này tương tự 
như cách truyền thông cộng sản kêu gọi người 
giàu thú nhận tội lỗi của họ.

Các hãng thông tấn lớn đã nói với chúng ta 

TT Donald Trump phát biểu tại Phòng Ngoại giao của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn vào dịp Lễ Tạ Ơn, hôm 26/11/2020. (Erin Schaff/Pool/Getty Images)
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rằng Hoa Kỳ đang suy tàn, đó chính xác là những 
gì mà tuyên truyền của Liên Xô và báo giới Trung 
Cộng đã nói. Truyền thông cộng sản đã không 
ngừng kêu gọi Hoa Kỳ, quốc gia đứng đầu thế giới 
tự do hãy nhượng bộ.

Vào ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta đã thấy các hãng 
thông tấn lớn gây áp lực buộc TT Trump phải 
nhượng bộ. Trên thực tế, họ chưa bao giờ chấp 
nhận ông Trump là TT hợp pháp.

Tham khảo một ví dụ, theo Trung tâm Nghiên 
cứu Truyền thông, từ tháng 3/2020 đến tháng 
5/2020, tỉ lệ tin tức tiêu cực về ông Trump của ABC, 
CBS và NBC là 94%, trong đó, vào tháng 5/2020, tỉ 
lệ tin tức tiêu cực đạt 99.5%, là mức chưa từng có. 
Kể từ khi ông Trump đắc cử, Trung tâm Nghiên cứu 
Truyền thông đã thống kê được rằng mức độ đưa tin 
tức tiêu cực về ông Trump là từ 90% trở lên.

Sự đồng nhất về quan điểm này là những gì mà 
người ta thường thấy ở truyền thông cộng sản. Đó 
là một cuộc tấn công bằng tuyên truyền.

Cũng như các chuẩn mực chính trị mà cộng sản 
sử dụng, đằng sau sự đồng nhất này là sự quy chụp 
rằng ông Trump và những người chính nghĩa đơn 
giản là không có quyền đối với những ý kiến của họ.

Trong cuộc bầu cử năm 2020, hàng trăm ngàn 
người đã đứng lên chỉ rõ sự gian lận, nhưng giới 
truyền thông đã không đưa tin về những gì họ nói. 
Đây là sự kiểm soát có chủ ý, nói cách khác đây là 
sự  kiểm duyệt đối với tiếng nói của người dân.

Các cuộc tấn công không ngừng vào TT Trump, 
các chuẩn mực chính trị, sự im lặng trước những 
tố giác - đó là tất cả những đặc điểm nổi bật của 
báo giới kiểu cộng sản.

Hoa Kỳ đã từng khiến thế giới nể phục vì sự tự 
do và thịnh vượng. Truyền thông Hoa Kỳ cũng 
được coi là hình mẫu cho tự do báo chí. Giới truyền 
thông các nước khác theo dõi giới truyền thông 
Hoa Kỳ và tin tưởng họ. Liệu chúng ta vẫn còn có 
các hãng thông tấn tự do độc lập? Nếu Hoa Kỳ sụp 
đổ, thì cả thế giới tự do cũng sụp đổ. Ai sẽ thắng? 
Hoa Kỳ hay cộng sản?

 
Quan điểm được trình bày trong bài viết này là 
ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh 
quan điểm của The Epoch Times.

TT Donald Trump nói chuyện với báo chí tại Bãi cỏ phía Nam của Tòa 
Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 21/5/2020. (Alex Wong/Getty Images)

Văn Hóa

“Mối quan hệ vợ chồng là: âm nhu - dương cương, tương phụ tương thành,
âm dương hài hòa thì mới có thể bền vững dài lâu.”

Đọc bài trang 54



VĂN HÓA VĂN HÓA

44 • TÂN SỬU 2021 EPOCH TIMES • 45 

Tâm sinh tướng,
tướng sinh mệnh

LAM KHANH 

Trong thế gian luôn lưu truyền câu nói rằng: Tâm sinh tướng, tướng sinh mệnh. (Epoch Times)

Tướng do tâm sinh” là quan niệm trong 
văn hóa Thần truyền, cả trong Phật giáo 
lẫn Đạo giáo, dẫu trải qua ngàn năm vẫn 
còn giá trị. 

“Tướng” là bề mặt, là biểu hiện bên ngoài; 
“Tâm” là phẩm chất bên trong; “Tâm” thế nào thì 
“Tướng” thế  nấy; “Tướng” là tùy theo “Tâm” biến 
hóa mà biến hoá theo, cũng gọi là “cảnh tùy tâm 
chuyển”, “tướng tùy tâm sinh”. 

Cũng có thể coi “Tâm” là nhân của “Tướng”, 
“Tướng” là quả của “Tâm”.

Tướng mạo của một người là sự kết hợp 
giữa “hình” và “thần”
Hình là dung mạo có từ khi sinh ra. Thần thái 
quyết định bởi quá trình tu dưỡng. Từng ý từng 
niệm thể hiện trong sinh hoạt thường ngày của 
mỗi người, qua năm tháng đều ngưng tụ trên 
gương mặt của họ, gọi là “những gì bên trong sẽ 
hiện ra bên ngoài”.

Tâm niệm nảy sinh sẽ tác động đến thân thể, 
nếu tâm bình hòa yên tĩnh, lòng thanh thản bao 
dung, quang minh chính đại, thì khí huyết hài 
hòa, ngũ tạng yên định, thân thể sẽ khỏe mạnh, 
nét mặt nhờ đó bình ổn, thần sắc sáng sủa, khiến 
người khác nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu, thoải 
mái, vì vậy mà việc giao tiếp thân thiện, vui vẻ.

Tuân Tử cho rằng: “Tướng hình không bằng 
tướng tâm, luận tâm không bằng luận đức.” 
Trong cuốn sách tướng thuật ảnh hưởng nhất 
thời cổ đại “Thái thanh thần giám” bàn về đức 
như sau: “Lấy đức làm đầu, biểu hiện trong hành 
động”, “Đức có trước hình, hình có sau đức”, “Bỏ 
ác  theo  thiện, trừ  nạn tránh hung”.

Thiện-Ác do mình, tướng do tâm sinh
Truyện kể rằng, ở Sơn Đông có một người thợ điêu 
khắc rất giỏi, đặc biệt có sở trường khắc họa hình 
yêu ma quỷ quái. Ngày tháng trôi qua, công việc 
làm ăn cũng ngày càng phát đạt giúp anh kiếm 
được rất nhiều tiền. Tuy vậy anh ta vô cùng buồn 
phiền vì dung mạo xấu xí.

Thấy vị thiền sư trong vùng, dung mạo vô 
cùng đẹp, anh ta bèn tìm đến bày tỏ nỗi mặc cảm 
trong lòng, xin thiền sư chỉ giúp làm sao để cải 

biến dung mạo bất thiện của mình.
Thiền sư nói: “Được, nhưng trước tiên anh 

hãy điêu khắc cho ta 100 pho tượng Phật, sau 
khi làm xong thì sẽ có cách hóa giải nỗi khổ tâm 
của anh.”

Thế là anh ta đi thăm tất cả các ngôi chùa 
trong vùng, quan sát kỹ lưỡng thần thái biểu cảm 
của từng bức tượng; sau đó về nhà chuyên tâm 
vào việc điêu khắc. Hơn năm sau, anh đã điêu 
khắc xong 100 pho tượng Phật mà thiền sư yêu 
cầu; pho tượng nào cũng trang nghiêm và toát 
lên vẻ từ bi, thiện lương, bao dung. 

Lúc này, người thợ thủ công cũng bất ngờ 
phát hiện tướng mạo của anh đã thay đổi hoàn 
toàn so với trước đây. Hóa ra, trong hơn một năm 
miệt mài điêu khắc tượng, anh đã dồn hết tâm 
sức cảm nhận và biểu hiện cho bằng được thần 
thái trang nghiêm, từ bi, thánh thiện của những 
tượng Phật. Thiện tâm trong anh khi dành toàn 
tâm toàn ý làm các bức tượng đó đã khiến thần 
thái của anh thay đổi theo. Anh bỗng tỉnh ngộ ra 
– đó chính là cách mà vị thiền sư giúp anh thay 
đổi diện mạo, chứ không phải đợi đến khi hoàn 
tất công việc mới chỉ cách cho anh.

Từ tướng biết tâm, từ tâm biết mệnh
Cổ nhân thường nói: “Tướng tự tâm sinh”, ý là 
tướng mạo của một người sẽ thay đổi tùy theo ý 
niệm thiện ác trong tâm của họ. Phúc tướng, thực 
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ra chính là từ tâm hướng thiện lâu ngày tạo ra, vì 
thiện hữu thiện báo, tâm thiện, hành thiện có 
phúc tướng, đắc phúc báo. 

Tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà 
nó là phản chiếu của quá trình tu dưỡng tâm 
tính của một người trong đời.

Người có khuôn mặt hung ác nếu biết khởi 
tâm từ bi, nuôi dưỡng thiện quả thì tướng xấu đó 
chẳng bao lâu sẽ trở thành tướng tốt, vận hung 
cũng hóa cát tường. Ngược lại, người có gương 
mặt phúc hậu mà không biết hành thiện tích đức, 
trong tâm thường khởi dục vọng tham lam, oán 
hận thì phúc tướng cũng sẽ dần tiêu tan. Trong 
thế gian luôn lưu truyền câu nói rằng: Tâm sinh 
tướng, tướng sinh mệnh.

Xưa có hai anh xem sinh đôi là Cao Hiếu Tiêu và 
Cao Hiếu Tích, cử chỉ lời nói và tài trí thông minh 
đều giống nhau như chỉ là một người. Đạo sĩ Trần 
Hi Di sau khi xem tướng mạo hai người, nói: “Hai 
người có lông mày xanh và đôi mắt đẹp đều là người 
có trong danh sách đỗ đạt. Huống hồ ánh mắt các 
ngươi bây giờ màu sắc rực rỡ, tất sẽ đỗ đạt cao.”

Đến kỳ thi Hương, hai anh em liền cùng 
nhau vào Kinh Thành, sống nhờ tại nhà một 
người thân thích. Hàng xóm có một quả phụ trẻ 
tuổi xinh đẹp. Cao Hiếu Tiêu một lòng dốc lòng 
cầu học tâm không động. Cao Hiếu Tích không 
cầm lòng được, nên tư thông cùng thiếu phụ 
kia. Sau đó bị người khác phát giác, quả phụ 
xấu hổ quá nhảy sông tự vẫn.

Kỳ thi mùa thu kết thúc, Trần Hi Di nhìn hai 
người họ, kinh ngạc nói: “Tướng mạo hai anh 
em các người thay đổi rất lớn. Lông mày Hiếu 
Tiêu màu tím, ánh mắt sáng ngời, nhất định là 
đỗ cao. Mà lông mày Hiếu Tích có thay đổi, hai 
con ngươi phù, sống mũi ngắn mà đen, thần sắc 
chán nản tiều tụy, khí lạnh mà tán, đây nhất 
định là do làm tổn hại đạo đức mà khiến tướng 
mạo thay đổi. Cuộc thi này chẳng những không 
đậu, ngược lại có dấu hiệu chết sớm.”

Sau khi yết bảng, Cao Hiếu Tích thi rớt, hậm 
hực mà chết. Cao Hiếu Tiêu trở thành quan lớn, 
thanh danh hiển hách, con cháu đông đúc.

Trần Hi Di bởi vậy cảm thán: “Nhìn ra tướng 
mạo một người là dễ dàng! Nhưng vận mệnh một 
người lại không dễ mà đoán chuẩn xác được, bởi 
vì mệnh là Trời định, tướng do hành vi của con 
người tạo nên. Nếu có thể thuận theo Thiên ý, hòa 
hợp sự việc với người, ắt đời đời hưng vượng.”

Tướng mạo không phải sinh ra là cố định, mà nó là phản chiếu của quá 
trình tu dưỡng tâm tính của một người trong đời. (Epoch Times)

Người có 36 loại “tâm tướng”

TÂM mới là điều then chốt quyết định 
tướng mạo của một người, vậy nên mới 
có câu: xem tướng không bằng xem tâm. 
Người có 36 loại “tâm tướng” này, thì sớm 
muộn cũng được hưởng phúc báo:

1. Biết rõ làm quan sẽ vất vả cực nhọc, 
nhưng lại nguyện ý vì dân mà làm 
quan để phục vụ nhân dân.

2. Làm việc có tình có lý, cẩn thận.
3. Yêu thích làm việc thiện, gần gũi 

người quân tử.
4. Có đồ ăn ngon đều chia cho mọi người.
5. Xa lánh kẻ tiểu nhân.
6. Thường xuyên tích âm đức, giúp đỡ 

người khốn khó.
7. Từ nhỏ đã có thể giúp đỡ làm việc nhà.
8. Gặp người ăn xin không sinh lòng 

chán ghét.
9. Khắc chế bản thân, nhường ích lợi 

cho người khác.
10. Không thích sát sinh, không xúi giục 

làm việc xấu.
11. Khi gặp chuyện, tâm luôn an tĩnh, 

không rối loạn.
12. Cùng người hứa hẹn, không mất 

chữ tín.
13. Không dễ dàng thay đổi hành vi và 

phẩm hạnh.
14. Trước khi đi ngủ thường tĩnh tâm tự 

xét những sai lầm của mình.
15. Dũng cảm tiến lên, không bận tâm 

chuyện đã qua, cũng không vì chuyện 
đã qua mà đắc chí.

16. 16. Không khiến cho người khác sinh 
ra lòng oán hận.

17. Không che đậy sai trái, không giấu 
diếm thiếu sót của mình.

18. Thái độ làm việc chu toàn, cẩn thận.
19. Luôn ghi nhớ ơn nghĩa, sự giúp đỡ 

của người khác.
20. Có tấm lòng rộng lớn.
21. Không ức hiếp người hiền, không 

run sợ trước cái ác.
22. Thương xót, giúp đỡ những người bơ 

vơ, nghèo khó.
23. Không trợ giúp những kẻ ỷ mạnh bắt 

nạt kẻ yếu.
24. Không quên bạn cũ tình xưa.
25. Làm những việc có ích cho dân 

chúng, xã hội.
26. Lời nói chân thành, ngay thẳng.
27. Cảm thấy hổ thẹn khi được người 

khác khen ngợi.
28. Nói năng nhã nhặn, âm thanh nhẹ 

nhàng dễ nghe.
29. Khi những người khác đang nói, 

không ngắt lời.
30. Thường nói về những điều tốt đẹp và 

khen ngợi ưu điểm của người khác.
31. Không chê áo thô cơm dở.
32. Lúc nào, ở đâu cũng cử xử thỏa đáng, 

đúng mực.
33. Thích nghe điều thiện, nói việc thiện, 

không ngại làm việc thiện.
34. Hiểu và đồng cảm với sự cực khổ, đói 

khát của người khác, thường xuyên 
cứu tế, trợ giúp.

35. Không ghi nhớ lỗi lầm và hiềm khích 
trước đây của người khác.

36. Hết sức giúp đỡ khi bạn cũ gặp 
khó khăn.

‘Người ta là hoa đất’ – con người là tinh 
hoa của trời đất, tự trong sinh mệnh đã 
đồng hóa với đặc tính Chân Thiện Nhẫn 
của vũ trụ. Bất luận phúc báo nào đều là 
có căn nguyên, giống như tài phú sẽ đến từ 
việc năng làm từ thiện, sự tôn quý đến từ sự 
khiêm nhường, dung mạo xinh đẹp sẽ đến 
từ tính ôn hòa thuần thiện … Vậy nên cổ 
nhân mới có câu “Tâm sinh tướng”.
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Chùa Horyu-ji ở Nara - Nhật Bản 
là kiến trúc bằng gỗ lâu đời nhất 
còn tồn tại trên thế giới ngày 
nay. Horyu-ji là một công trình 

kiến trúc 5 tầng ra đời từ khoảng đầu 
những năm 600.

Mọi chuyện bắt đầu từ Thái tử Shotoku 
(574–622 SCN), người từng làm nhiếp chính 
cho Nữ hoàng trẻ Nhật Bản Suiko. Ông đã 
phái các sứ giả vượt biển đến Trung Quốc để 
học hỏi nền văn minh giàu có và tiên tiến, 
gắn liền với thời kỳ hoàng kim của lịch sử 
Trung Quốc, thời nhà Đường.

Những quy định trong hiến pháp của 
Thái tử Shotoku là mảnh đất màu mỡ để 
nuôi dưỡng sự phát triển văn hóa Nhật Bản. 
Việc gia nhập các tư tưởng Phật gia, nghệ 
thuật, và kiến   trúc Trung Quốc cổ đại, tất 
cả được thể hiện rõ nét và hoàn hảo trong 
kiến trúc ngôi chùa Horyu-ji. Chính Thái tử 
Shotoku, người trị vì đầu tiên của Nhật Bản 
khuyến khích phát triển Phật giáo tại đây, đã 
yêu cầu xây dựng ngôi chùa. Ông được biết 
đến như cha đẻ của sự phát triển nền Phật 
giáo tại Nhật Bản.

Trong bản Hiến pháp 17 điều nổi tiếng 
năm 604 SCN, thái tử Shotoku đã viết: “Dốc 
lòng tôn kính Tam Bảo, chính là Phật – Pháp 
– Tăng, vì đó là nơi nương náu cuối cùng của 
mọi sinh linh. Rất ít người xấu xa đến mức 
không thể dạy được chân lý cho họ.”

Ở Nhật Bản, lòng kính ngưỡng Thần Phật 
vẫn trường tồn trong khi những thứ khác 
dường như đã phong hóa theo thời gian. 
Thật vậy, người Nhật ngày nay theo Đạo 

Cội nguồn của ngôi 
chùa bằng gỗ lâu đời 
nhất thế giới
EVAN MANTYK   |   Hàn Mặc biên dịch

Thái tử Shotoku (574 - 622 SCN), nhiếp chính 
vương thế kỷ thứ bảy và hai người con trai 
của ông. Bản sao mộc bản từ một bức tranh 
thế kỷ thứ tám. Tranh mực và màu trên giấy. 
Bộ Sưu Tập Hoàng Gia. (Public Domain)

Một phần kiến trúc bằng gỗ của chùa Horyu-ji ở Nhật Bản. (Shutterstock)

Chùa Horyu-ji là ngôi 
chùa được xây dựng bằng 
gỗ lâu đời nhất thế giới. 
(Shutterstock) Phật nhiều hơn bất kỳ tôn giáo nào khác.

Tại sao chùa Horyu-ji vẫn còn tồn tại 
cho đến ngày nay?
Trên khắp thế giới, những tòa nhà gỗ cổ xưa gần 
như đã biến mất hoàn toàn, thường là do những 
đội quân viễn chinh phá hủy mọi thứ trên đường đi 
của họ, hoặc có lẽ là do thiếu sự bảo tồn.

Một xã hội bền vững có thể tự bảo vệ mình khỏi 
quân xâm lược và vì thế có thể bảo tồn các kho 
tàng văn hóa như chùa Horyu-ji. Người Nhật thời 
đó đã làm như thế nào?

Trong hiến pháp quan trọng của Thái tử 
Shotoku, bên cạnh việc khuyến khích Phật Giáo, 
hiến pháp cũng khích lệ các giá trị của Nho giáo, 
như sự hài hòa, trung thành, và phép tắc. Hầu 
hết những điều trong hiến pháp đều đưa ra các 

hướng dẫn về mặt đạo đức rõ ràng, đơn giản, và 
mạnh mẽ cho người dân: “Lấy hòa làm quý và 
tránh tranh đấu”, “nghiêm cẩn thực thi lệnh bề 
trên”, và “không được tật đố!”

Theo hiến pháp, Thiên hoàng tượng trưng 
cho chính phủ và nhà nước Nhật Bản, cũng 
giống như “Thiên thì cao hơn Địa”. Một chính 
phủ mạnh mẽ, dưới sự hỗ trợ của những người 
trung thành tuyệt đối, ngăn chặn ngoại xâm, và 
các điều lệnh bảo tồn các kho tàng văn hóa luôn 
được tôn trọng và duy trì.

Hơn nữa, hiến pháp của Thái tử Shotoku 
không chỉ là các quy định cho dân thường mà 
còn cho quan viên như, “Trừng phạt cái ác, 
khuyến khích điều thiện”, “Quang minh chính 
đại mà phân xử đối với sự kiện tụng”, và “Các 
bá quan văn võ, từ quan lớn cho đến quan nhỏ 
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phải lấy lễ làm gốc”. Đây là đất 
dụng võ cho những người công 
chính và trung thành, giúp bảo vệ 
chính phủ, các lãnh tụ tôn giáo, và 
các công trình trọng yếu trong các 
cuộc nổi dậy.

Hiến pháp của Thái tử Shotoku 
cũng thúc đẩy văn hóa Nhật Bản 
phát triển trong giai đoạn lịch 
sử sau đó, thời Heian (794–1185 
SCN), được coi là thời kỳ hoàng 
kim của văn hóa Nhật Bản. Đây là 
thời kỳ mà triều đình và triều thần 
được phép phát triển một di sản 
phong phú gồm các nghi lễ đầy 
công phu, thập nhị y thanh lịch 
(mười hai lớp áo), những áng văn 
đẹp như Chẩm Thảo Tử (tùy bút 
sách gối đầu) của Sei Shonagon, 
và thể thơ mà sau này đã phát triển 
thành thơ Haiku. Những điều này 
đã trở thành một phần bản sắc dân 
tộc Nhật Bản. Chính niềm tự hào 
của người Nhật khi cảm thụ về vẻ 
đẹp đạo đức đã giúp ổn định xã hội 
Nhật Bản.

Nhìn vào kho tàng văn hóa thời 
kỳ Heian và chùa Horyu-ji, chúng 
ta có thể thấy một kỳ quan tráng lệ 
và thánh thiện của thời cổ kính xa 
xưa, có thể vĩ đại hơn những điều 
mà lối tư duy hiện đại của chúng ta 
mong đợi. Sâu xa đằng sau bề mặt 
đó, là một dòng chảy bắt nguồn từ 
các giá trị vĩnh cửu và đạo đức cao 
đẹp, thể hiện ở những nơi như Hiến 
pháp của Thái tử Shotoku.

Các điều khoản của Hiến pháp 
có vẻ đơn giản, nhưng rất có thể là 
“phép thần thông” của họ. Điều này 
đáng để chúng ta suy ngẫm. Liệu 
nền văn hóa mà chúng ta đang tạo 
ra ngày nay có đủ sức mạnh để tồn 
tại sau 1,500 năm?

Tác giả Evan Mantyk là Chủ tịch 
Hiệp hội Thi sĩ Cổ điển và là giáo 
viên dạy tiếng Anh tại Học viện Nghệ 
thuật Phi Thiên ở ngoại ô New York.

Đền Horyu-ji (trái) và chùa Horyu-ji (phải). (Shutterstock)
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Ngày nay, khi thoạt nhìn thấy chữ Vạn, 
nhiều người giật mình liên hệ đến biểu 
tượng của Hitler và Đức Quốc xã. Kỳ 
thực phù hiệu chữ Vạn đã có một lịch 

sử trải dài hàng ngàn năm, rất lâu trước Đức quốc 
xã thời Đệ nhị Thế chiến. Nó là một biểu tượng của 
may mắn, vũ trụ và Phật – một biểu tượng được 
trân quý và tôn kính trong nhiều nền văn hóa 
xuyên suốt các thời đại lịch sử.

Chữ Vạn hay còn gọi là đồ hình chữ Vạn (卍) được 
gọi là Swastika trong tiếng Phạn - tiếng Ấn Độ cổ.

Biểu tượng chữ Vạn là một hình chữ thập 
đều, với những cánh theo chiều góc vuông 
về cùng một hướng, thường là bên phải, hay 
theo chiều kim đồng hồ. Hình chữ Vạn là một 
biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, 
và được tìm thấy ở nhiều nơi, ở cả thế giới cổ 
đại và hiện đại. Ban đầu, nó đại diện cho mặt 
trời đang xoay chuyển, lửa hay sự sống. Chữ 
swastika bắt nguồn từ tiếng Phạn của Ấn Độ 
cổ, có nghĩa là ‘có được hạnh phúc’.

Chữ Vạn được sử dụng rộng rãi trong những 
đồng tiền xu cổ của người Lưỡng Hà, cũng như 
xuất hiện trong nghệ thuật của người Cơ Đốc giáo 
và Byzantine thời kỳ đầu, được biết đến với cái tên 
‘thánh giá gammadion’. Chữ Vạn cũng xuất hiện 
ở  Trung  Mỹ và Nam Mỹ, và được sử dụng rộng rãi 
trong nghệ thuật của người Maya thời cổ đại.

Ở Bắc Mỹ, chữ Vạn là một biểu tượng được sử 
dụng bởi những người Navajos. Ngày nay, chữ Vạn 
vẫn là một biểu tượng được sử dụng rộng rãi trong 
Phật giáo, đạo Giai-na, và Ấn Độ giáo (đạo Hindu).

Trong Phật giáo, chữ Vạn đại biểu cho Phật. 
Trong đạo Giai-na, nó mô tả vị thánh thứ 7, và 4 

cánh được sử dụng để nhắc nhở những tín đồ về 
bốn nơi có thể tái sinh: thế giới thú vật và cây cối, 
Địa ngục, Trái đất và thế giới linh hồn. Với người 
Hindu, chữ Vạn với các cánh theo chiều về bên 
trái được gọi là sathio hay sauvastika, đại biểu 
cho ban đêm, phép thuật, sự tinh khiết, và nữ 
thần tàn phá Kali. Cả ở Ấn Độ giáo và đạo Giai-
na, chữ Vạn, hay sathio được sử dụng để đánh dấu 
những trang mở của cuốn sách ghi chép, ngưỡng 
cửa, cửa và đồ cung tiến.

Chữ Vạn là một biểu tượng của người Aryan, 
trong tiếng Phạn có nghĩa là ‘quý tộc’. Người 
Aryan là một nhóm người từng định cư ở Iran 
và Bắc Ấn Độ. Họ tin rằng bản thân họ là một 
chủng tộc thuần khiết, siêu việt hơn tất cả các 
nền văn hóa xung quanh. 

Có lẽ chữ Vạn cổ xưa nhất được phát hiện 

Chữ Vạn trong Phật gia
biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn

CHIRAG BADLANI   |   Phương Du biên dịch

Ảnh tổng hợp biểu tượng chữ Vạn được tìm thấy trên các văn vật cổ đại 
trong các nền văn minh của các nước trên thế giới. (pureinsight.org)

cho đến nay là đồ hình xuất hiện trong những 
văn tự của những người thuộc nền văn minh 
Naacal – nền văn minh phát triển rất cao được 
cho là có từ hơn 50,000 năm trước – đã chìm ở 
dưới Thái Bình Dương bởi động đất và sóng thần 
hơn 12,000 năm trước. Những văn tự này được 
James Churchward (1851-1936) – một nhà văn, 
nhà phát minh, nhà thám hiểm người Anh – thu 
nhận được từ 2 nguồn: các bản ghi bằng đất sét 
của người Naacal ở Ấn Độ, ghi chép lại bằng các 
ký hiệu và ngôn ngữ Naga và hơn 2,500 bản ghi 
bằng đá, khắc bằng ngôn ngữ Duy Ngô Nhĩ tìm 
được tại Mexico bởi nhà khảo cổ học William 
Niven (1850-1937).

Khi người Đức đi tìm một biểu tượng, họ đã tìm 
một thứ đại diện cho sự thuần khiết mà họ tin là 
thuộc về họ. Những người Quốc xã coi họ là ‘người 
Aryan’ và cố gắng lấy trộm thành tựu của những 
người tiền sử này.

Ở Đức Quốc xã, chữ thập ngoặc với cánh xoay 
theo chiều kim đồng hồ đã trở thành quốc hiệu. 
Năm 1910, nhà thơ và người quốc gia Guido von 
List đã đề xuất lấy chữ Vạn làm biểu tượng cho 
các tổ chức bài Do Thái. Khi Đảng Quốc xã được 
thành lập năm 1919, họ đã chọn biểu tượng cổ, chữ 

Vạn, gán cho nó hàm nghĩa xấu nhất, và hủy diệt 
ý nghĩa tốt đẹp mà chữ Vạn đã mang trong hàng 
ngàn năm.

Năm 1935, chữ thập ngoặc màu đen nằm 
trong hình tròn màu trắng ở trên nền đỏ thẫm đã 
trở thành biểu tượng quốc gia của nước Đức. Sự 
khác biệt lớn giữa chữ thập ngoặc của Quốc xã và 
biểu tượng cổ của nhiều nền văn hóa khác nhau, 
đó là chữ  thập ngoặc của Quốc Xã nằm nghiêng, 
trong khi chữ Vạn cổ thì dựng đứng.

Ngày nay, nhiều người nhầm tưởng chữ Vạn 
với biểu tượng của Đức Quốc xã, và xem người sử 
dụng nó là phát-xít. Những người phân biệt chủng 
tộc thậm chí còn tiến xa hơn nữa trong việc hủy 
hoại ý nghĩa của biểu tượng cổ này, bằng cách sơn 
nó lên nhà cửa, xe hơi, và ngay cả trường học.

Kỳ thực, chữ Vạn đã tồn tại như là một biểu 
tượng của sự may mắn trong hàng ngàn năm trước 
khi những người Đức Quốc xã xuất hiện. Nó là 
một điều rất quan trọng trong nhiều nền văn hóa, 
đại diện cho lịch sử  và tín ngưỡng của họ. Việc lợi 
dụng nó làm biểu tượng cho tà ác là điều mà có lẽ 
người cổ đại không bao giờ nghĩ tới.

(Theo pureinsight.org)

Biểu tượng chữ Vạn thường được nhìn thấy trên trán hoặc ngực của các bức tượng Phật. (pureinsight.org)
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Người chồng trước hết phải là
người đàn ông, một nam nhân đích 
thực. Sau khi kết hôn, thì người đàn 
ông được gọi là “Phu” (chồng). Khi 

người đàn ông lập gia đình, lấy vợ sinh 
con, thì được gọi là “Phụ” (cha).

Thế nào là đàn ông, nam giới?

Theo Thuyết văn giải tự: “Nam, trượng 
phu dã. Tòng điền, tòng lực. Ngôn nam 
dụng lực ư điền dã”, nghĩa là: “Đàn ông 
là bậc trượng phu, là người có sức lực, ra 

đồng làm việc nặng nhọc.”
Về cấu tạo chữ Nam (男) gồm chữ Điền (田) và 

chữ lực (力) đã nói rõ ý nghĩa đó. 

Thế nào là người chồng, phu quân?
Theo Thuyết văn giải tự: “Phu, trượng phu dã. 
Tòng đại, nhất. Dĩ tượng trâm dã”, nghĩa là: 
“Người chồng là bậc trượng phu, là người cao lớn 
nhất trong gia đình, là người có cài trâm.”

Thiêng liêng
hai chữ

‘PHU–THÊ’
TRUNG DUNG

(Quoc Khanh-Le Quyen)



VĂN HÓA VĂN HÓA

56 • TÂN SỬU 2021 EPOCH TIMES • 57 

Về cấu tạo, chữ Phu (夫) gồm chữ Đại (大) và 
chữ Nhất (一) cũng nói lên, trong gia đình thì 
người chồng là 'to' nhất, là thứ nhất, là quan 
trọng nhất, là người chủ của gia đình. 

Người chồng là đại trượng phu đầu đội trời 
chân đạp đất, người có địa vị lớn nhất trong 
gia đ ình.

Thế nào là người cha, phụ thân?
Theo Thuyết văn giải tự: “Phụ, củ dã. 
Gia trưởng suất giáo giả, tòng hựu, 
cử trượng”, nghĩa là: “Người cha là 
người giữ nề nếp phép tắc gia đình. 
Là người chủ gia đình, hướng dẫn, 
giáo dục các thành viên trong gia 
đình. Là người tay cầm gậy.”

Người cha là người chủ gia đình 
nghiêm khắc dạy bảo giáo dục con. Người 
phương Đông đều có quan niệm giống nhau 
về giáo dục con, cho rằng: “Yêu cho roi cho 
vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, hay “Có roi vọt mới 
thành hiếu tử”. Đương nhiên xã hội thời nay 
khác thời xưa, nên không thể dùng roi vọt, nhưng 
về tinh thần nghiêm khắc dạy dỗ con thì thời nào 
cũng cần thiết, không hề thay đổi.

Giáo dục con ra sao?
Theo Thuyết văn giải tự: “Dục, dưỡng tử sử tác 
thiện dã. Tòng vân, dục thanh”, nghĩa là: 
“Giáo dục là nuôi dưỡng con khiến con 
làm việc thiện. Là bảo ban con.”

Người xưa giáo dục con, thì 
quan trọng hàng đầu là dạy trẻ em 
trở thành người tốt, có ích cho gia 
đ ình, xã hội và quốc gia, trở thành 
một người thiện lương, hoàn toàn 
không phải dạy con chỉ để đỗ đại học, 
để làm quan, để phát tài, để vẻ vang tổ 
tông dòng tộc.

Giáo dục con là trách nhiệm của cả người cha 
và người mẹ; mỗi người có vai trò khác nhau 
trong việc giáo dục con.

Là người vợ thì trước tiên phải là một người 
phụ nữ đích thực, sau đó mới trở thành người 
vợ, rồi trở thành người mẹ.

Thế nào là phụ nữ, nữ giới?
Theo Thuyết văn giải tự: “Nữ, phụ nhân dã”, nghĩa 
là: “Người nữ là phụ nữ.” Chữ Nữ (女) là chữ tượng 

hình, vẽ người phụ nữ ngồi giống kiểu ngồi phụ nữ 
Nhật Bản ngày nay, hai tay chắp phía trước. 

Từ hình dáng chữ có thể thấy người phụ nữ 
là người nhu mì, ôn nhu, tòng thuận. 

Thế nào là người vợ, thê tử?
Theo Thuyết văn giải tự: “Thê, phụ dữ phu tề giả 

dã. Tòng nữ, tòng triệt, tòng hựu”, nghĩa là: 
“Người vợ là người phụ nữ ngang bằng 

với người chồng.”
Thuyết văn giải tự cũng viết rằng: 

“Cổ văn thê tòng quý, nữ”, nghĩa là: 
“Trong cổ văn thì chữ Thê (người 
vợ) gồm chữ Quý (quý báu) và chữ 

Nữ (người nữ).”
Thuyết văn giải tự cũng viết: “Phụ, 

phục dã. Tòng nữ, trì trửu sái tảo”, nghĩa 
là: “Phụ nữ (trong gia đình) là phục vụ gia 

đình, thuận theo người chồng. Là người nữ, tay 
cầm chổi quét dọn.”

Như vậy người vợ là người phụ nữ trong 
gia đ ình, có vai trò ngang bằng, bình đẳng với 
người chồng (phụ dữ phu tề giả giã). Người 
chồng vô cùng yêu thương, nâng niu che chở 
người vợ, coi người vợ rất trân quý (thê tòng 
quý, nữ). Người vợ là người lo liệu mọi việc 
trong nhà (trì trửu sái tảo).

Người xưa cho rằng “người phụ nữ là 
người chủ trì lo liệu mọi việc trong nhà” 

(nữ chủ nội), không yêu cầu phụ nữ 
tham gia công tác xã hội như đánh 
trận, cày cấy ngoài ruộng đồng ... 
Nhưng yêu cầu người phụ nữ làm 
những việc trong nhà hợp với sức 
mình như nấu ăn, dệt vải, vá may, 

thêu thùa, quét dọn, nuôi tằm, ... Đó 
cũng là thiên chức của người vợ.

Thế nào là người mẹ, mẫu thân?
Theo Thuyết văn giải tự: “Mẫu, mục dã. Tòng nữ, 
tượng hoài tử hình. Nhất viết: tượng nhũ tử dã”, 
nghĩa là: “Người mẹ là người nuôi con. Là người 
phụ nữ bồng bế con, cho con bú.”

Người mẹ là người phụ nữ sinh thành dưỡng 
dục con (hoài tử, nhũ tử), chăm sóc giáo dục con 
giống như mục đồng chăm nom coi sóc đàn cừu 
(mẫu, mục dã). Nhưng người mẹ còn là người vợ, 
cần mãi mãi dựa vào người chồng, thuận theo 
người chồng (phụ, phục dã).

Vì đâu mà gia đình không hạnh phúc?
Đạo gia cho rằng, thiên tượng hiện nay là: “Âm 
dương đảo chiều, âm thịnh dương suy.” Do đó có 
những hiện tượng đàn ông không ra dáng nam 
nhi đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất, phụ 
nữ không ra dáng phụ nữ nhu mì, ôn hòa, thuận 
tòng. Thế nên xã hội mới tràn lan hiện tượng 
ngoại tình, ly hôn diễn ra phổ biến hơn. 

Xã hội càng phát triển, đời sống vật chất càng 
đầy đủ, dễ dàng, thì mối liên hệ phụ thuộc giữa vợ 
chồng càng lỏng lẻo. Phụ nữ ngày càng mạnh mẽ, 
ngày càng độc lập thì càng mất đi thiên tính ôn hòa, 
nhu thuận. Đàn ông ngày càng mất vai trò trụ cột 
gia đình, mất đi thiên tính vững vàng, bao dung chở 
che, nâng niu người vợ. Nghĩa là càng ngày phụ nữ 
càng ‘nam hóa’, và đàn ông ngày càng ‘nhu hóa’. 

Vì sao phụ nữ ngày nay thường cảm thấy 
cô đơn?
Như thế có thể thấy, phụ nữ càng mạnh mẽ, càng 
đòi bình đẳng với đàn ông, thì càng chịu đau khổ. 
Họ không có được sự nâng niu, che chở của người 
chồng. Xã hội càng hiện đại thì tỷ lệ phụ nữ ly hôn, 
đơn thân càng cao. Và khi không có được bến cảng 
bình yên là gia đình hạnh phúc để tránh gió mưa 
bão táp cuộc đời, thì họ lại càng cảm thấy cô đơn, 
càng thấy trống vắng. 

Thế nên họ lao vào phát triển sự nghiệp, tranh 
đấu với đồng nghiệp, tranh đấu với phụ nữ, tranh 
đấu với cả đàn ông để có được địa vị cao hơn, danh 
vọng lớn hơn, tiền tài nhiều hơn. Nhưng ngược lại, 
họ lại càng cô độc, càng trống trải. 

Đàn ông cũng vậy, nhiều người đã quên đi 
vai trò của mình trong gia đình theo quan niệm 
truyền thống. Họ dễ bị cuốn vào việc tranh giành 
quyền lực, danh vọng, để lại khoảng trống trong 
tâm hồn người phụ nữ.

Mối quan hệ vợ chồng là: âm nhu - dương 
cương, tương phụ tương thành, âm dương hài 
hòa thì mới có thể bền vững dài lâu. 

“Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu 
nghìn năm mới nên duyên vợ chồng”. Vì thế, 
trân trọng cuộc sống hôn nhân giúp tránh khỏi 
những mâu thuẫn không đáng có, bảo tồn trọn 
vẹn ý nghĩa của hai chữ “Phu-Thê”. Cuộc sống 
gia đình là một niềm vui quý giá mà chỉ dành 
cho ai biết cách tận hưởng.

(Tham khảo zhengjian.org)
(Quoc Khanh-Le Quyen)
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Năm xưa khi Benjamin Franklin rời khỏi 
hội nghị về Hiến pháp, một phụ nữ đã 
đến hỏi ông rằng: “Ngài đã để lại cho 
chúng tôi những gì?” Franklin ngay lập 

tức  trả  lời: “Một nền Cộng Hòa, thưa bà, nếu bà 
và con cháu bà có thể bảo vệ được nó.”

Hiến pháp Hoa Kỳ đã thiết lập một chính 
phủ Cộng Hòa đầu tiên trên thế giới
Hiến pháp Hoa Kỳ là bộ luật tối cao được soạn thảo 
ngày 17/9/1787, dựa trên tư tưởng tam quyền phân 
lập giữa các nhánh Lập pháp (Quốc hội), Hành 
pháp (Tổng thống) và Tư pháp (Tòa án).

Cùng với Tuyên ngôn Độc lập viết năm 1776, 
bản Hiến pháp này đã thể hiện tầm nhìn xa trông 
rộng, tinh thần nhân bản và trí tuệ siêu việt của 
các bậc Quốc phụ Hoa Kỳ trong việc xây dựng một 
quốc gia theo thể chế Cộng Hòa đầu tiên trên thế 

giới trong lịch sử cận đại.
Hiến pháp Hoa Kỳ là bản Hiến pháp lâu đời 

nhất và nổi tiếng nhất với trên 200 năm lịch sử. 
Từ khi có hiệu lực vào năm 1789, Hiến pháp Hoa 
Kỳ đã được tham khảo nhiều lần để làm kiểu mẫu 
cho các Hiến pháp của những quốc gia khác. 

John Adams – Tổng thống thứ 2 của Hoa Kỳ – 
nói: “Tôi đã đọc bản Hiến pháp với sự hài lòng lớn 
lao rằng đó là kết quả của những khối óc vĩ đại.”

Quốc gia theo thể chế Cộng Hòa là gì?
Nền Cộng Hòa (Republic) bắt nguồn từ chữ 
“representatives”, tức là cai trị bởi những người 
đại diện cho dân; chính phủ được lập ra bởi nhân 
dân, và hoạt động để bảo vệ lợi ích người dân, bảo 
đảm cho người dân được thừa hưởng các quyền 
mà Chúa ban tặng và thực thi việc cai trị quốc gia 
theo Luật của Tạo Hóa và Luật của Thần. (“The 

Hiến pháp Hoa Kỳ và nền Cộng Hòa

CHÍNH PHỦ CỦA TÍN 
NGƯỠNG VÀ ĐỨC HẠNH

ĐAN THƯ

Cảnh tại Lễ ký 
Hiến pháp Hoa 
Kỳ, sơn dầu trên 
vải năm 1940 của 
Howard Chandler 
Christy, mô tả 
buổi Lễ ký Hiến 
pháp Hoa Kỳ tại 
Hội trường Độc 
lập ở Philadelphia 
vào ngày 
17/9/1787. (Public 
Domain)

laws of Nature and laws of Nature’s 
Gods” là những dòng đầu tiên của 
Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ và 
được coi là hiển nhiên.)

Mục đích của việc thiết lập Hiến 
pháp là để hạn chế quyền lực của 
tổng thống, và chia sẻ quyền lực của 
chính phủ để kiểm soát lẫn nhau. 
Hiến pháp không cai quản nhân 
dân mà cấp quyền cho nhân dân 
kiểm soát chính phủ. 

Câu hỏi đặt ra là, nếu chính 
phủ Cộng Hòa không cai trị nhân 
dân, thì ai quản lý nhân dân? Nếu 
người dân ai cũng “tự do” định 
nghĩa quyền của mình theo bất cứ 
cách hiểu nào tùy ý như phe cấp 
tiến cổ xúy, thì chẳng phải xã hội 
sẽ đại loạn bất trị?

Trong chính phủ Cộng Hòa ai 
cai trị nhân dân?
“Government” có nghĩa là “chính quyền” hoặc 
“sự cai trị”. Sự cai trị luôn có 2 phần: cai trị từ bên 
ngoài và cai trị bên trong. 

Cai trị bên ngoài được thực hiện thông qua 
cưỡng chế bằng các luật lệ do chính phủ tạo ra, và 
thực thi bằng hệ thống cảnh sát và nhà tù. Sự cai 
trị bên ngoài được thực thi bởi luật pháp. 

Luật pháp có thể trừng trị một công dân vi 
phạm, nhưng không thể ngăn cản họ không 
phạm tội; luật pháp có tính răn đe nhưng không 
thể khiến họ không phạm tội. Vậy mới sinh ra luật 
pháp để trừng phạt khi con người phạm tội.

Vậy điều gì có thể ngăn con người không 
phạm tội?

Đó là lương tâm, khi con người tự cai trị mình 
từ bên trong.

Cai trị bên trong được điều khiển bởi đạo đức, 
lương tâm, làm theo những luật của Đấng Tạo 
hóa và của Thần  (The laws of nature and laws of 
nature’s Gods – Tuyên ngôn Độc lập). 

Khi con người có thể tự cai trị được chính mình 
bằng lương tâm thì sẽ ít cần sự cai trị cưỡng chế từ 
bên ngoài. Tự cai trị bằng lương tâm bắt nguồn từ tôn 
giáo và giáo dục đạo đức, các giá trị phổ quát, các luật 
của Tạo Hóa và lời răn của Chúa. Nếu không thể cai 
trị bằng lương tâm được thì ắt phải dùng cách cai trị 
dựa vào bên ngoài; mô hình cai trị sẽ là nhà tù, được 

điều khiển bằng nỗi sợ hãi, bạo lực, 
trừng phạt. 

Đó là lý do mà các bậc̣ Quốc phụ 
Hoa Kỳ đã xác lập quốc gia dựa trên 
quyền tối cao thuộc về Đấng Sáng 
Thế chứ không phải chính phủ. Bởi vì 
những người lãnh đạo cao nhất cũng 
phải tự ước thúc chính mình thực thi 
đức hạnh. Sẽ ra sao khi những người 
nắm quyền lãnh đạo hành pháp, lập 
pháp, tư pháp lại không có đạo đức? 

Vậy nên Samuel Adams - một 
trong các vị Cha Lập quốc đã nói: 
“Ngay cả Hiến pháp uyên bác nhất 
hay luật pháp uyên bác nhất cũng 
không thể mang đến tự do và hạnh 
phúc cho một người đã hoàn toàn 
mục ruỗng. Vì thế, người tuyên 
dương đạo đức là người bảo vệ tự do 
cho tổ quốc. Chúng ta sẽ không thể 
để một người nắm quyền lực và lòng 

tin mà không uyên bác và có đạo đức.”
Người lãnh đạo chỉ có thể bảo vệ các quyền 

của người dân, các quyền Chúa ban khi chính 
họ có nền tảng đạo đức cao quý. Khi một đất 
nước không thể tự cai trị bằng lương tâm thì 
chính phủ sẽ là độc tài chuyên chế, và cơ chế 
pháp luật sẽ dần trở nên phức tạp mới có thể 
giải quyết các vấn đề do người dân không thể tự 
ước thúc tốt bản thân. Dân chủ cũng không thể 
sinh ra từ một nhà nước như thế.

Tổng thống thứ 3 Hoa Kỳ, Thomas Jefferson 
nói: “Khi ngườ i dân sợ chính phủ, chúng 
ta có độc tài. Khi chính phủ sợ ngườ i dân, 
chúng ta có tự do.”

Trong chế độ độc tài, chính phủ cai trị nhân 
dân. Trong chế độ Cộng Hòa, Thượng Đế cai quản 
nhân dân thông qua các giá trị đạo đức phổ quát; 
do đó chính phủ Cộng Hòa bắt buộc phải được 
thực thi qua đức hạnh, trong đó người dân tự cai 
trị chính họ bằng các giá trị đạo đức phổ quát, theo 
Luật của Đấng Tạo hoá.

Khi Tocqueville - một nhà ngoại giao Pháp - tới 
Hoa Kỳ, ông thấy dù nhà cửa có tồi tàn đến đâu, 
nhưng ở nhà mỗi người dân đều có cuốn Kinh 
Thánh và người dân rất chăm học Kinh Thánh. Học 
các lời răn của Chúa chính là cách để người dân tự 
cai trị mình bằng đức hạnh từ bên trong.

Pháp luật và chính quyền có thể cấm đoán 

Hai trụ cột chống 
đỡ giúp đất nước 

chúng ta hưng 
thịnh chính là tôn 

giáo và đạo đức.
George Washington
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trừng phạt nhưng không dạy con 
người yêu thương tha thứ nhau 
được. Thượng đế mới dạy con người 
yêu thương nhau. Tôn giáo và 
Thượng đế mới có thể giúp người ta 
vượt lên trên luật lệ của thế gian.

Tự do trong Hiến pháp
Hoa Kỳ là gì?
Tự do là một trong 3 giá trị cốt lõi 
tạo nên nước Hoa Kỳ được in trên các 
đồng xu, bao gồm:

E Pluribus Unum (Từ rất nhiều, 
một); In God we Trust (Chúng ta tin 
vào Chúa); Liberty (Tự do).

E Pluribus Unum (Từ rất nhiều, 
một): có nghĩa là người Hoa Kỳ có 
thể thuộc mọi nguồn gốc dân tộc, 
quốc gia,… miễn là họ tới Hoa Kỳ 
(một cách hợp pháp), chăm chỉ làm 
việc xây dựng quốc gia Hoa Kỳ thịnh 
vượng tốt đẹp. 

In God we Trust (Chúng ta tin vào Chúa): 
nghĩa là Hoa Kỳ thành lập bởi niềm tin rằng Chúa 
là nguồn gốc của mọi giá trị trên đời.

Liberty (Tự do): Hoa Kỳ là xã hội duy nhất đặt 
“Tự do” cùng với “Chúng ta tin vào Chúa” và “Từ 
rất nhiều, một”. Người dân Hoa Kỳ có thể đến từ 
mọi quốc gia, nhưng nếu không có niềm tin vào 
Chúa thì có lẽ không thể được xem là một người 
dân Hoa Kỳ chân chính.  

Người ta hay nhắc đến Hoa Kỳ như một xã hội 
tự do lý tưởng, nhưng điều làm nên sự vĩ đại của 
Hoa Kỳ chính là một quốc gia mà “Tự do” luôn 
gắn liền với “Chúng ta tin vào Chúa”, một quốc 
gia “Ở dưới Chúa” (Under God). Bời vì người ta 
không thể tự do mà không có đạo đức.

Quyền tự do theo Hiến Pháp Hoa Kỳ, có lẽ 
không gì sáng tỏ hơn lời của Benjamin Franklin 
– một trong bảy thành viên chủ chốt của nhóm 
lập quốc, tham gia soạn thảo Tuyên ngôn độc lập 
Hoa Kỳ – rằng: “Chỉ những người có đạo đức mới 
xứng đáng được tự do.”

Chính phủ Cộng Hòa – một chính phủ 
của tôn giáo và đạo đức
Thomas Jefferson là Tổng thống thứ 3 cũng là 
người khởi thảo Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. 
Người kế thừa và tiếp tục phát triển di sản của 

George Washington nhiều nhất 
trong việc gìn giữ nền độc lập có 
được từ xương máu của binh sĩ. Ông 
khẳng định: “Tất cả chúng ta đều là 
người Cộng Hòa, tất cả chúng ta đều 
là người Liên bang.” 

Đất nước Hoa Kỳ được xây 
dựng theo một nền Cộng Hòa và 
sẽ luôn luôn là như vậy. Alexander 
Hamilton, một trong những nhà 
lập quốc Hoa Kỳ, đã nói:

“Chúng ta là chính phủ Cộng 
Hòa. Tự do thực sự không bao giờ 
được tìm thấy trong chế độ chuyên 
quyền hay trong sự cực đoan của 
một nền Dân Chủ.”

Đó là lý do mà đất nước Hoa Kỳ 
không phải là chính quyền cai trị bởi 
độc tài như Đức Quốc Xã, Liên bang 
Xô Viết, hay Trung Cộng. Chế độc tài 
sẽ định nghĩa đạo đức theo quan niệm 
của đảng và cưỡng chế thực thi thông 

qua bạo lực, cai trị bằng sự sợ hãi của dân chúng, 
nhà tù. Quyền lực của nhà nước vì thế sẽ mở rộng 
cực độ. Thể chế Cộng Hòa xây dựng một chính phủ 
nhỏ can thiệp ít nhất vào đời sống người dân.

Khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, trong lời chia 
tay với người dân, Tổng thống đầu tiên – người mà 
người dân Hoa Kỳ muốn ông là vị tổng thống mãi 
mãi nếu có thể – George Washington nói: “Hai trụ 
cột chống đỡ giúp đất nước chúng ta hưng thịnh 
chính là tôn giáo và đạo đức.”

Đạo đức không phải là thứ được quy định 
bởi đảng phái, như cách mà các chế độ độc tài 
cộng sản thực hiện; đạo đức bắt nguồn từ Đấng 
Sáng Thế, cho nên không thể tách rời đạo đức 
với tôn giáo, tín ngưỡng.

George Washington đã hiểu rõ điều này: 
“Thiếu đức tin khiến con người không thể khẳng 
định lòng tôn kính đối với chủ nghĩa yêu nước; 
điều đó phá hoại những trụ cột trong hạnh phúc 
của con người, những trụ cột vững chắc nhất 
trong nghĩa vụ làm người và nghĩa vụ công dân. 
Các chính trị gia cũng giống với những người mộ 
đạo phải biết tôn trọng những nghĩa vụ đó.”

“Mọi dạng chính phủ là kết tinh đạo đức 
của cả một dân tộc” (Montesquieu)
Một dân tộc tự do không thể tồn tại dưới một nền 

Khi người dân sợ 
chính phủ, chúng 
ta có độc tài. Khi 

chính phủ sợ 
người dân, chúng 

ta có tự do.
Thomas Jefferson

Hiến pháp Cộng Hòa nếu họ không giữ vững đạo 
đức và nhân cách. Với niềm tin về một chính phủ 
được tạo nên bởi nhân dân để bảo vệ các quyền 
bất khả xâm phạm Chúa ban, George Washington 
đã nhìn thấy “Viễn cảnh về một đất nước tồn tại 
như một sự kết hợp vững chắc giữ đức hạnh và 
hạnh phúc, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa tinh 
thần cao thượng và sự chân thành.”

Vì thế John Adams, Tổng thống thứ hai, một 
trong các vị Quốc phụ của Hoa Kỳ đã nói: “Hiến 
pháp của chúng ta chỉ dành cho người có đạo đức 
và tín ngưỡng. Nó hoàn toàn không thích hợp 
cho chính quyền của những kiểu người khác.” 

Đảng Cộng Hòa là đảng của những người có 
quan điểm bảo thủ. “Conservative” thường được 
gọi là “bảo thủ”. Bảo thủ hiểu đúng theo nghĩa 
là “bảo vệ và giữ gìn, không làm mất đi” truyền 
thống, nền tảng căn bản các giá trị cốt lõi, những 
chân lý vĩnh hằng.

“Vì Chúa đã rất sẵn lòng trao cho chúng 
ta những cơ hội được suy ngẫm trong bình 
yên tuyệt đối, nên Chúa sẽ sắp đặt cho Hoa Kỳ 
một chính phủ kiểu mẫu bảo đảm an toàn cho 
liên minh của chúng ta, và ban cho nhân dân 

Hoa Kỳ cơ hội sống trong hạnh phúc, để ân lành 
của Chúa được ban phát đều khắp, đồng thời 
với những suy nghĩ uyên bác và chừng mực, 
những cách thức phù hợp và hiệu quả quyết 
định sự thành công của chính phủ này.” (Diễn 
văn nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng 
thống George Washington)

Đó là lý do mà đất nước Hoa Kỳ trở thành vĩ 
đại. Một quốc gia tin tưởng tuyệt đối vào Thần, 
tất nhiên sẽ có sức mạnh lớn lao của  Thần, có 
trí tuệ do Thần ban cho và lòng bao dung đủ lớn 
cho tình yêu và trí tuệ ngự  trị.

Tổng thống Donald Trump từng nói rằng 
ông suốt đời là một người “bảo thủ”, một người 
với sứ mệnh gìn giữ ngọn lửa tự do thiêng liêng 
và vận mệnh của một nền Cộng Hòa kiểu mẫu, 
làm cho “Hoa Kỳ vĩ đại trở lại” –  sự trở lại một 
đất nước Hoa Kỳ truyền thống, của những giá 
trị vĩnh cửu. Một quốc gia coi trọng những quy 
tắc vĩnh hằng về trật tự và quyền lợi mà Chúa 
đã ban hành, đem lại cho nhân loại một tấm 
gương về một dân tộc hào hiệp và phi thường, 
luôn được sự công bằng cùng lòng nhân từ cao 
quý dẫn đường chỉ lối.

1776: Ủy ban soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. Từ trái qua: Thomas Jefferson (1743 - 1826), Roger Sherman (1721 - 1793), Benjamin Franklin (1706 - 1790), 
Robert R Livingston (1746 - 1813) và John Adams (1735 - 1826). (MPI/Getty Images)



Tranh khắc Benjamin Franklin (1706 - 1790) - một trong những người Cha lập quốc của 
Hoa Kỳ-  của G. F. Storm, khoảng năm 1760. (P. L. Sperr / Getty Images)

Tinh thần quý tộc
sinh ra từ sự cao quý của tâm hồn

ĐAN THANH 

E.F. Schumacher nói rằng: “Hạnh phúc 
của con người là đi lên cao hơn, phát 
triển được những tính năng cao cả 
nhất, và nếu có thể thì ‘được nhìn thấy 

Thượng Đế.’”
Con người được Đấng Sáng Thế tạo ra từ 

hình hài của ngài, mang những phẩm tính đẹp 
đẽ mà Trời phú cho. Đạo Trời là chí Thiện chí 
Mỹ, vậy nên đạo người là phải cố gắng làm được 
những điều chí Thiện chí Mỹ. Đạo làm người 
có ý nghĩa rất cao xa, hướng đến những điều tối 
thượng, tri giác về những điều đó sẽ đem đến 
hạnh phúc và sự  cứu  rỗi linh hồn.

Tinh thần quý tộc là trạng thái tinh thần cao 
quý sinh ra từ mong muốn hướng bản thân đến 
những điều cao cả như thế. 

Vị Tổ phụ của Hoa Kỳ, Tổng thống George 
Washington hết sức coi trọng đạo đức lễ nghĩa; 
khi hết nhiệm kỳ, ông viết trong thư từ nhiệm gửi 
quốc dân rằng: “Hai cột trụ lớn nhất cho sự hưng 
thịnh của quốc gia là tín ngưỡng và đạo đức.” 

Thời trẻ, Washington đã tự  tay chép lại 110 quy 
tắc lễ nghĩa xã giao, trong đó ông thể hiện tâm 
thái kính Thần; tôn sùng đạo đức. Còn Benjamin 
Franklin có 13 điều chuẩn tắc trong cuộc sống: 
tiết chế, kiệm lời, trật tự, quyết đoán, tiết kiệm, 
cần mẫn, công chính, trung dung, ngăn nắp, 
trầm tĩnh, liêm khiết, khiêm tốn, hết sức phù hợp 
với 110 nguyên tắc mà Washington coi trọng.

Truyền thừa văn minh
Quý tộc thủa xưa là những trí thức kiệt xuất. Các 
bậc Tiên hiền Thánh nhân trong lịch sử phụng 
mệnh Trời giáo hóa muôn dân. Thông qua việc 
giáo hóa mà hình thành tầng lớp tinh anh văn 
hóa; tầng lớp này có vai trò quan trọng trong việc 

truyền thừa văn hóa truyền thống, nền tảng tri 
thức, tinh thần và các giá trị đạo đức cốt lõi từ 
ngàn xưa. 

Quý tộc tinh anh là lực lượng sáng tạo ra văn 
minh nhân loại; những nhà triết học, văn học, 
nghệ thuật, tư tưởng, thần học, khoa học vĩ đại, 
thảy đều là những nhà quý tộc. Cho nên tầng 
lớp này có trách nhiệm dẫn dắt xã hội đi theo 
chuẩn mực cao quý.   

Những nhà quý tộc thời cận đại của  Âu Châu 
đã sáng tạo ra “Quân chủ lập hiến”, sáng tạo 
“Tuyên ngôn độc lập”, sáng tạo “Tuyên ngôn nhân 
quyền”, Mahatma Gandhi đã sáng tạo ra “Cách 
mạng phi bạo lực”, Martin Luther King  sáng tạo 

 (Prettysleepy/Pixabay)
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ra “Tôi có một ước mơ”, họ đem những tư tưởng 
văn minh này vào thực tế, sáng tạo ra lịch sử huy 
hoàng, trở thành những cột mốc cho nhân loại 
hướng tới văn minh.

Phẩm cách quan trọng hơn sinh mệnh
Nhà chính trị Pháp Alexis de Tocqueville nói: 
“Thực chất của tinh thần quý tộc là trọng danh dự.” 

Trọng danh dự là sự tôn nghiêm phẩm giá cá 
nhân. Cốt yếu của tinh thần quý tộc là xem trọng 
phẩm giá hơn cả sinh mạng.

Trong thảm họa tàu Titanic bị chìm, Ben 
Guggenheim – một nhà tỷ phú, một nhân vật nổi 
tiếng trong ngành ngân hàng – trong giờ phút 
nguy nan nhất, khi tất cả mọi người đang hối hả 
vội vã, ông thản nhiên thay một bộ 
vest dạ hội sang trọng và tuyên bố: 
“Tôi phải chết thật trịnh trọng, như 
một quý ông.”

Trong lời nhắn gửi cho vợ, ông 
viết: “Trên con tàu này, không có 
bất kỳ người phụ nữ nào bị bỏ lại 
trên boong tàu do người đàn ông 
cướp chỗ trên thuyền cứu hộ. Anh 
ta sẽ không chết giống một tên 
khốn mà sẽ như một người đàn 
ông chân chính.”

Người Anh cho rằng một quý 
ông quý tộc thực thụ là một người 
chính trực, không sợ gian khó, có 
thể vì người khác mà hy sinh chính 
mình. Anh ta không chỉ là một 
người có danh dự, mà còn là một 
người có lương tri. Quý tộc sở dĩ là 
quý tộc, bởi vì quý tộc xem phẩm giá, danh dự 
quan trọng hơn cả mạng sống; phẩm cách đem 
đến sự cao thượng, tôn nghiêm, và giá trị cao 
quý của sinh mệnh. 

Tinh thần nghĩa hiệp
Tướng Lưu Á Châu khi bàn về văn hóa Hoa Kỳ và 
Trung Quốc, nhắc đến sự kiện 11/9, cho thấy sức 
mạnh của người Hoa Kỳ. 

Sau khi phần trên tòa nhà thương mại thế 
giới bị máy bay đâm vào, lửa bốc cháy dữ dội, 
tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Khi người ở tầng 
trên qua cửa thoát hiểm chạy xuống phía dưới, 
tình hình không rối loạn lắm. Người ta đi xuống, 
lính cứu hỏa xông lên trên. Họ nhường lối đi cho 

nhau mà không tranh nhau. Khi thấy có phụ 
nữ, trẻ em hoặc người mù tới, mọi người tự 
động nhường lối để họ đi trước. Thậm chí còn 
nhường đường cho cả một chú chó cảnh. 

Hôm sau ngày 11/9, cả thế giới biết vụ việc do 
nhóm khủng bố người Ả Rập gây ra. Rất nhiều 
cửa hàng, tiệm ăn của người Ả Rập bị những 
người dân Hoa Kỳ tức giận đập phá. Một số 
thương nhân người Ả Rập cũng bị tấn công. Vào 
lúc đó, có khá nhiều người dân Hoa Kỳ tự nguyện 
đến gác trước các cửa hiệu, tiệm ăn của người Ả 
Rập hoặc đến các khu người Ả Rập ở để tuần tra 
với thiện ý là ngăn chặn xảy ra bi kịch tiếp theo.

Một dân tộc không có tinh thần quý tộc thì 
dứt khoát không thể có hành vi như vậy. “Đứng 

trước cái chết vẫn bình tĩnh như 
không, e rằng không phải là thánh 
nhân thì cũng gần với thánh 
nhân.”, tướng Châu nói.

Tầng lớp tinh hoa, quý tộc hay 
bậc quân tử trượng phu, thì đều 
có một điểm chung: sự sẵn sàng hy 
sinh bản thân cho những lợi ích 
lớn lao hơn của cộng đồng. Chính 
tinh thần trách nhiệm là động lực, 
lòng tin, và sức mạnh không gì lay 
chuyển được của quý tộc; một khi 
dân tộc rơi vào khủng hoảng, quý 
tộc sẽ đứng phía trước dân tộc, bảo 
vệ và thúc đẩy văn minh nhân loại 
phát triển hơn.

Tổng thống Trump đã từ bỏ đế 
chế kinh doanh toàn cầu và cuộc 
sống của một tỷ phú danh tiếng 

nhất Hoa Kỳ để bước vào chính trường, phục vụ 
trong chính phủ không nhận lương. Mặc dù là 
vị tổng thống chịu nhiều phong ba bão táp nhất 
trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ, nhưng ông chưa 
bao giờ nản lỏng từ bỏ sứ mệnh “Làm Hoa Kỳ vĩ 
đại trở lại”. Sức mạnh của ông đến từ lý tưởng sẵn 
sàng hy sinh vì người khác.

“Tôi tham gia vũ đài chính trị để kẻ mạnh 
không còn có thể tấn công những người không 
thể tự bảo vệ mình. Không ai hiểu hệ thống này 
hơn tôi. Đó là lý do tôi có thể giải quyết được.”

Tinh thần quý tộc bao hàm khí chất cao quý, 
nặng lòng yêu thương, đồng cảm. Sự tôn quý đến 
từ lòng hào hiệp, trách nhiệm, trân trọng đối với 
sinh mệnh con người, nhất là những người yếu 

Tinh thần quý tộc 
chân chính không 
sinh ra từ tài sản, 
sự giàu có về vật 
chất...Phú chỉ là 
sự sở hữu của vật 
chất, nếu không 
có tinh thần cao 
quý, thì sẽ không 
bao giờ có thể trở 

thành quý tộc.

thế, sống trong hoàn cảnh bất hạnh. Nó thể hiện 
sự giàu có trong tâm hồn và trái tim nhân hậu, 
không phải bởi tiền bạc. Nó cao quý không phải ở 
địa vị mà ở sự cao thượng, lòng bao dung và tinh 
thần nghĩa hiệp. 

Phú không phải là Quý
Khi chủ nghĩa duy vật lên ngôi, tiền bạc trở thành 
thước đo cao nhất để đánh giá đẳng cấp; những thứ 
phi lý và bất công sản sinh ra tầng lớp siêu giàu, 
tự cho mình là tầng lớp thượng lưu bởi khối tài 
sản khổng lồ; sống đời xa hoa, hưởng thụ, những 
kẻ ngạo mạn tưởng rằng vật chất khẳng định được 
đẳng cấp quý tộc, trong khi lại mang tính chất lưu 
manh, kiếm tiền bằng các cách phi pháp lợi dụng 
quyền hành. Theo đà đó, giới tri thức tinh hoa ngày 
nay cũng không có tinh thần giới tinh anh quý tộc 
xưa, mà khoác cái vỏ bọc cấp tiến của chủ nghĩa xã 
hội, truyền bá thứ  tư  tưởng vô thần và lối sống biến 
dị nhân danh tự do, giải phóng.

Trữ An Bình trong “Anh quốc phong thái lục” 
viết: “Phàm là một quý ông quý tộc thực thụ, họ 
đều xem nhẹ đồng tiền.”

Tinh thần quý tộc chân chính không sinh ra 
từ tài sản, sự giàu có về vật chất. Ngược lại, tinh 
thần quý tộc là sự từ chối, chống lại chủ nghĩa tôn 
sùng vật dục. Phú chỉ là sự sở hữu của vật chất, 
nếu không có tinh thần cao quý, thì sẽ không bao 
giờ có thể trở thành quý tộc. Bởi quý tộc là một 

trạng thái tinh thần chứ không phải sự hưởng 
thụ vật chất.

Sự giàu có về tiền bạc không bao giờ bù đắp 
được sự nghèo nàn về tinh thần. Bởi vì tiền bạc 
không mua được sự cao quý trong tâm hồn, sự 
tử tế, khiêm nhường trong hành xử, tôn nghiêm, 
lòng trắc ẩn và tính nhân văn; tiền bạc không 
mua được phẩm cách, lòng chính trực, danh dự 
– những điều làm nên tinh thần quý tộc, phẩm 
chất quý tộc thực sự.

Một tinh thần quý tộc đích thực cần sự tương 
ứng về đạo đức, học thức, và hành vi vì đó là tinh 
thần của phẩm hạnh cao thượng. Trên ý nghĩa này, 
tinh thần quý tộc không có quan hệ gì với của cải. 

Lý tưởng thượng tôn mỹ đức và danh dự – 
nguyên tắc chung của tinh thần quý tộc – đến từ 
tín ngưỡng tôn giáo, bởi người có tinh thần quý 
tộc có đức tin mạnh mẽ vào những chân giá trị 
của đạo lý. Chỉ có sự kiên định vào đức tin chân 
chính mới có thể chuyển hóa thành sức mạnh 
tinh thần đạt đến trạng thái cao quý. 

Tinh thần là cái gốc lập mệnh của mỗi con 
người, là cái gốc lớn mạnh của một dân tộc, cái 
gốc sinh tồn của một quốc gia. Dù ở phương Đông 
hay phương Tây thì phẩm chất quý tộc cũng dựa 
trên nền tảng giá trị phổ quát của nhân loại mà 
dẫn dắt bản thân hành xử cao thượng, và bằng 
cách đó, cùng tạo nên cốt cách của một dân tộc, 
một quốc gia. 

Nhà chính trị Pháp Alexis de Tocqueville nói: “Thực chất của tinh thần quý tộc là trọng danh dự.” (MPI/Getty Images)
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Nhân Vật

“Càng đi xa tôi lại càng ý thức giữ gìn và duy trì
nét đẹp văn hoá truyền thống, không chỉ cho riêng mình,

mà còn cho niềm tự hào dân tộc. ”- Nghệ sĩ múa Lê Vi
Đọc bài trang sau

Nghệ sĩ múa Lê Vi trong buổi biểu diễn khi 
về thăm Việt Nam năm 2019.
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Nghệ sĩ múa Lê Vi
Rời bỏ ánh đèn sân khấu,

tìm thấy hào quang nơi xứ người
MAI KHANH

Là một nghệ sĩ múa thành công, danh tiếng, Lê Vi quyết định
dừng sự nghiệp năm 36 tuổi để theo chồng sang Pháp định cư vào năm 

2003. Không bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với người ngoại quốc,
càng không nghĩ tới việc sẽ sống ở nước ngoài, nhưng Lê Vi lại cũng tin 

vào sự sắp đặt của số phận, nhất là khi có những mối duyên lớn
trong cuộc đời đến với chị rất bất ngờ...

Nghệ sĩ múa Lê Vi.

Cuộc hôn nhân định mệnh

Đối với Lê Vi, kết hôn với một người Pháp 
là một định mệnh. Vi kể rằng quen 
nhau một năm, trước khi về Pháp, anh 
Cyril cầu hôn chị, “Cyril muốn cưới 

Vi làm vợ.” Anh nói bằng tiếng Việt. Lê Vi trả 
lời: “Không! Vi không có ý định lấy người ngoại 
quốc.” Anh đã trả lời, “Thế thì Cyril ở đây với Vi.”

Bất ngờ vì sự giản dị và chân thành của anh, 
Vi mới suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của 
mình. Lê Vi thấy anh hiền lành, chất phác, trong 
sáng, một người đàn ông tử tế, và những điều 
giản dị đó đã chinh phục chị. 

Tin vào sự an bài của duyên phận nên Lê 
Vi quyết định sang Pháp định cư. Nhưng Lê Vi 
không ngờ rằng số phận còn sắp đặt cho mình 
một mối duyên còn lớn hơn nữa ...

Năm nay do đại dịch COVID-19, không về Việt 
Nam ăn Tết, Lê Vi chia sẻ nỗi nhớ quê hương với 
độc giả của EpochTimes Tiếng Việt.

Thời gian đầu, cứ mỗi dịp Tết đến là Lê Vi lại 
thấy khát khao được sống trong không khí đặc 
biệt của Tết quê hương, cái không khí chuẩn bị 
những ngày giáp Tết, ai ai cũng vô cùng háo hức 
và hy vọng một năm mới tốt đẹp hơn. Vậy nên 
dù xa quê hương đã nhiều năm, Lê Vi vẫn luôn 
chuẩn bị các món Tết đầy đủ như những ngày tại 
quê nhà: cũng mâm ngũ quả, gà luộc ngậm ớt 
tươi, măng miến móng giò, bóng xào, thịt đông… 
và đương nhiên là không thể thiếu những chiếc 
bánh chưng xanh. Vi thường mời vài người bạn 
Việt hoặc Pháp đến chung vui và không khỏi tự 
hào về nét văn hóa Việt rất đặc trưng này.

Nhưng dù cố gắng đến mấy chị cũng không 
thể lấp đầy nỗi nhớ quê nhà,  nơi có những 
người thân yêu luôn thương nhớ mình. Phải sau 
hơn chục cái Tết, Lê Vi mới có dịp trở về Hà Nội 
chung vui cùng gia đình, để các con cảm nhận 
không khí ngày Tết truyền thống. 

Mỗi khi đoàn tụ, ba chị em Lê Vân, Lê Khanh, 
và Lê Vi lại hân hoan chuẩn bị Tết như ngày nào, 
lại cùng nhau ôn những ký ức tuổi thơ bên bếp 

củi hồng luộc bánh chưng, rồi những ngày đầu 
năm điệu đàng xuống phố đón Xuân, rạng ngời 
và tự hào trong tà áo dài truyền thống thăm hỏi 
họ hàng gần xa, và chụp hình lưu lại kỷ niệm 
trân quý này, …

Gặp Lê Vi, có lẽ ai cũng bất ngờ vì dù đã bước 
sang tuổi 50, chị vẫn giữ được nét đẹp thanh 
xuân, không khác nhiều so với hơn 10 năm trước, 
vẫn mái tóc đen dài, vẻ đẹp Á Đông đằm thắm của 
cô gái Hà Thành xưa, giản dị, tinh tế, dịu dàng.

Lê Vi kể rằng, bởi sinh ra và lớn lên trong 
một gia đình Hà Nội gốc nên cũng được thấm 
nhuần văn hóa người Hà Nội xưa. “Càng đi xa 
tôi lại càng ý thức giữ gìn và duy trì nét đẹp văn 
hoá truyền thống, không chỉ cho riêng mình, mà 
còn cho niềm tự  hào dân tộc. Thực ra Lê Vi nghĩ 
rằng có lẽ bất cứ nơi nào trên toàn thế giới cũng 
đều có một tiêu chuẩn chung cho người phụ nữ: 
đó là chuẩn mực về đạo đức, thiên tính, và trách 
nhiệm đối với gia đình.”

Mối duyên nơi xứ lạ
Lê Vi quyết định dừng sự nghiệp nghệ thuật với 
nhiều thành công và danh tiếng. năm 36 tuổi để 
sang Pháp định cư (2003), toàn tâm toàn ý sống 
cuộc đời bình thường với chồng con bên Pháp. 
“Nhiều người cứ nghĩ tiếc cho tôi, nhưng tôi thì 
không. Tôi quan niệm trong cuộc sống nên thuận 
theo tự nhiên, không tham luyến điều gì. Gia đình 
tôi làm nghệ thuật đều sống và làm nghề vì cái 
tâm, chỉ muốn được trọn vẹn tình yêu với nghệ 
thuật mà thôi, bởi tôi không lấy vinh hoa phú quý 
làm thước đo giá trị cao thấp của mỗi người, cho 
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nên tới lúc cảm thấy đủ thì có thể buông và bước 
sang một ngã rẽ khác thôi.”

Chị kể rằng, rời xa sân khấu, chị lại tìm thấy 
niềm đam mê mới, cũng liên quan đến luyện 
tập, hằng ngày Lê Vi luyện các bài công pháp của 
Pháp Luân Đại Pháp (là môn khí công Phật gia 
còn có tên gọi là Pháp Luân Công). 

“Tôi tin vào duyên phận, tin vào sự an bài của số 
phận, rời bỏ ánh đèn lấp lánh của sân khấu ở Việt 
Nam, nhưng sang Pháp, tôi lại tìm thấy hào quang 
của Đại Pháp, Vi thấy mình may mắn vô cùng. Sân 
khấu cho mình danh tiếng, đam mê, nhưng Đại 
Pháp mới là nơi mình tìm thấy niềm vui, hạnh 
phúc, và sự bình an, Đại Pháp cho con người một 
tâm hồn thuần khiết và hướng thiện; điều đó quý 
giá hơn bất cứ tài sản, danh vọng hay tiền bạc nào.

Theo nghề múa lâu năm nhưng đến khi tu 
luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới hiểu ra nghệ 
thuật hoàn mỹ đến từ sự hoàn thiện của nhân 
cách; như các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật 
Shen Yun, tín ngưỡng xuất phát từ nội tâm của 
các nghệ sĩ đã giúp họ đạt đến sự “Thuần Chân – 
Thuần Thiện – Thuần Mỹ.”

Năm ngoái chị về Việt Nam để biểu diễn một số 

điệu múa trên nền nhạc của Đại Pháp sau khi giải 
nghệ hơn chục năm, với mong muốn truyền cảm 
hứng cho mọi người về môn tu luyện này.

Tu luyện không phải là xa lánh cõi đời
“Trước đây tôi cứ nghĩ phải có lý do đặc biệt thì 
mới phải vào chùa tu. Khi biết đến Pháp Luân Đại 
Pháp là một môn tu luyện giữa đời thường, tôi 
mới hiểu ý nghĩa thực sự của tu luyện là trong mọi 
hoàn cảnh, đều cần chiểu theo nguyên lý Chân - 
Thiện - Nhẫn mà hoàn thiện bản thân.

Nói một cách đơn giản nhất thì Chân là 
thành thật; Thiện là đối đãi với mọi người bằng 
tâm thiện lành, đặc biệt là làm việc gì cũng đều 
luôn nghĩ đến người khác trước; còn Nhẫn biết 
kiềm chế bản thân, không tức giận, không nói 
lời không nên nói, là khi đối mặt với những khó 
khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống biết cách đối 
đãi để tâm được an lành.

Theo Lê Vi nghĩ thì đấy mới là tu luyện, không 
phải cứ lên chùa là mới tu. Pháp Luân Đại Pháp 
giúp Lê Vi tu luyện trong đời thường, đối đãi với 
những người xung quanh với tâm thái hòa ái từ 
bi, hướng vào nội tâm mình mà tu.”

Nghệ sĩ múa Lê Vi trong buổi biểu diễn khi về thăm Việt Nam năm 2019.

Nghệ sĩ múa Lê Vi trong bức ảnh chụp chung cùng với bố - Nghệ sĩ Nhân dân Trần Tiến và hai chị Lê Khanh, Lê Vân.

Nghệ sĩ múa Lê Vi và mẹ - Nghệ sĩ Ưu tú Lê Mai. Nghệ sĩ múa Lê Vi cùng gia đình ở Pháp.
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Phật ở tại tâm
Lê Vi nói không thường xuyên đi chùa trừ dịp 
đầu năm để hưởng không khí xuân mới vì chẳng 
hiểu gì về cách thức lễ bái, đến đền hay chùa 
hoặc ở nhà cũng chỉ có một bài khấn duy nhất 
học từ mẹ, rồi cũng cảm thấy yên tâm phần nào 
vì mẹ vẫn có câu cửa miệng rằng “chỉ cần tâm 
thành kính là Phật độ, cứ ở hiền là gặp lành thôi.

Xa nhà, Lê Vi mang theo nét văn hoá đặc trưng 
này. cũng lập bàn thờ Phật, thỉnh thoảng thắp 
nén nhang vào ngày rằm, mồng Một và ngày Tết 
truyền thống cho thêm phần ấm cúng, để xua tan 
cái cảm giác trống trải nơi đất khách quê người.

Chị kể: “Rồi đến khi có duyên đọc cuốn 
Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chỉ đạo tu luyện 
Pháp Luân Công), ngay lập tức Vi tự biết kiểm 
soát hành vi, lời ăn tiếng nói, suy nghĩ của 
mình, mọi việc đều theo Chân - Thiện - Nhẫn, 
sao cho thật thuần thiện theo lời Thầy dạy, và 
chợt nhận ra từ trước đến nay tôi toàn thắp 
hương cầu xin Phật thôi, chỉ vì mong cầu những 
điều như ý nên tôi mới lễ Phật.

Giờ tôi đã hiểu lễ chùa là để con người thể 
hiện tâm kính Phật. Thần Phật không nhìn vào 
việc chúng ta dâng Phật những gì, nhiều ít ra sao 
để đánh giá lòng thành của mình, mà Thần Phật 
chỉ nhìn nhân tâm thiện–ác, tốt–xấu.

Thay vì đi lễ chùa cầu tài lộc, sức khỏe danh 
vọng ... thì người tu luyện buông bỏ những truy 
cầu, trừ bỏ những dục vọng ích kỷ, tâm tính không 

tốt để trở thành người tốt và tốt hơn nữa theo 
tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Người ta vẫn 
thường nói “Phật ở trong tâm”, có nghĩa là hướng 
tâm mà tu, hướng nội mà tìm, tu nội mà an ngoại, 
chiểu theo lời Phật dạy thì Phật tính sẽ xuất lai 
– bởi trong mỗi chúng ta đều đã có sẵn Chân – 
Thiện – Nhẫn.”

Chị chia sẻ, Pháp cũng như các nước Âu Châu 
khác đang trải qua giai đoạn khó khăn; ai cũng 
thấy chán nản vì cuộc sống bị đảo lộn, bấp bênh 
trước dịch bệnh; nhưng Lê Vi không hoang mang 
lo lắng gì, “thay vào đó thì Vi chăm lo việc tu tập.”

Chị nói: “Bạn thấy đấy, Tổng thống Trump 
và nhiều người thân cận với ông ấy bị nhiễm 
COVID-19, nhưng họ đều hồi phục rất nhanh. 
Ông ấy cũng là người có đức tin rất mạnh mẽ. Vi 
tu luyện nên hiểu rằng, chính khí trong tâm là 
phương cách tốt nhất để chống lại dịch bệnh. Tôi 
không thấy sợ hãi gì chuyện dịch bệnh vì hàng 
ngày tôi luyện năm bài công pháp, thân và tâm 
đều an hòa; Vi nghĩ đấy chính là năng lượng thuần 
chính, là sức đề kháng tốt chống lại dịch bệnh.”

“Lê Vi gửi lời chúc chân thành nhất đến độc 
giả của Epoch Times Tiếng Việt. Năm 2020 đầy 
biến động đã khép lại, Lê Vi hy vọng mọi người 
tìm thấy sự an lành và bình yên trong chính tâm 
hồn mình, bằng niềm tin vào Thần Phật và chính 
nghĩa, để bước sang một năm mới, vận hội mới 
tốt đẹp và tươi sáng hơn.”

(Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp)

Nghệ sĩ múa Lê Vi đang tập một bài công pháp của Pháp Luân Công.

Nghệ sĩ múa Lê Vi trong một lần đi xem biểu diễn nghệ thuật Shen Yun.

Chữ Nhẫn. (Epoch Times Tiếng Việt) 
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Nghệ Thuật

“Shen Yun” có nghĩa là “Vẻ đẹp của vũ điệu thần thánh”. Từng chi tiết trong một 
màn trình diễn được sắp xếp tinh tế, từ trang phục cho đến hình ảnh minh họa 

hay phông nền, để tôn vinh ước mơ cao cả như chính cái tên của nó.
Đọc bài trang 80
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Mỗi khi Tết đến Xuân về là chợ tranh 
Đông Hồ lại nhộn nhịp, sắc xuân 
bừng lên khắp cảnh vật thiên nhiên 
và trên gương mặt mọi người. Chợ 

tranh Đông Hồ thường tấp nập nhất vào tháng 
Chạp; người dân đến chợ mua tranh về treo Tết 
với ước mong sẽ có một năm mới “cát tường như 
ý”. Người ta cũng mua tranh tặng nhau để gửi 
gắm tình cảm thay cho lời chúc – đây có lẽ cũng 
là một tập tục trong văn hóa của người Việt Nam. 
Đến chợ tranh làng Hồ, người thì vì hâm mộ nghệ 
thuật dân gian, người thì để trải nghiệm cảm xúc 
trong sáng khi xem tranh, người thì hoài niệm về 
nét đẹp nghệ thuật truyền thống, người thì tìm 
kiếm không khí mùa xuân ...

Sự đặc sắc của dòng tranh dùng chất 
liệu thiên nhiên
Làng tranh Đông Hồ là làng nghề nổi tiếng về tranh 
dân gian, nằm tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, 
tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng chừng trên 35 
km. Làng Đông Hồ (đôi khi dân địa phương chỉ gọi 
là làng Hồ) cạnh bến đò Hồ, nay là cầu Hồ. Làng 
Đông Hồ còn có tên là làng Mái. Làng Đông Hồ nằm 
ngay sát bờ sông Đuống; ngày xưa chỉ cách sông 
một con đê, nên dân gian có câu ca dao khi nói về 
làng Hồ, “Có sông tắm mát, có nghề làm tranh.”

Ngoài các đặc điểm về đường nét và bố cục, 
điểm đặc sắc nhất của tranh Đông Hồ là ở chất liệu 
giấy in và màu sắc. Giấy in tranh Đông Hồ được 
gọi là giấy điệp. Để làm ra loại giấy này, người ta 

Tranh Đông Hồ
tâm hồn Việt tươi trong

HƯỚNG DƯƠNG

“Đấu vật” - Tranh Đông Hồ.

nghiền nát vỏ con điệp, một loại sò vỏ mỏng ở biển, 
trộn với hồ (hồ được nấu từ bột gạo tẻ, hoặc gạo nếp, 
có khi nấu bằng bột sắn), rồi dùng chổi lá thông 
quét bột điệp lên mặt giấy Dó (loại giấy sản xuất từ 
vỏ cây Dó). Điều khá thú vị đó là khi dùng chổi lá 
thông để phết hỗn hợp đó lên giấy, lá thông sẽ để 
lại những đường gân nổi không giống nhau trên bề 
mặt tranh. Vỏ điệp tự nhiên cho màu trắng với ánh 
lấp lánh của những mảnh điệp nhỏ li ti khi quan sát 
dưới ánh sáng, người ta cũng có thể pha thêm màu 
khác vào hồ trong quá trình làm giấy điệp.

Điểm độc đáo tiếp theo phải nói đến là màu 
sắc sử dụng trong tranh Đông Hồ. Các nghệ nhân 
dùng màu tự nhiên, chiết xuất từ cây cỏ; ví dụ như 
màu đen (từ than xoan hay than lá tre), màu xanh 
(từ gỉ đồng, lá chàm), màu vàng (từ hoa hòe), màu 
đỏ (từ sỏi son, gỗ vang), v.v. Đây là những màu cơ 
bản, không pha trộn, và vì số lượng màu tương 
ứng với số bản khắc gỗ, nên thông thường tranh 
Đông Hồ chỉ dùng tới 4 màu mà thôi. 

Khuôn tranh Đông Hồ được khắc trên ván gỗ, 
các nghệ nhân khắc một bản nét trước, rồi sau đó 
tranh có bao nhiêu sắc thì thêm bấy nhiêu bản màu.

Để hoàn thành một bức tranh, không kể công 
đoạn khắc tranh trên bản gỗ, có sẵn giấy và màu, 
người làm tranh còn phải rất công phu, cẩn thận 
trong từng công  đoạn: sơn hồ lên giấy, phơi giấy 
cho khô hồ, quết điệp rồi lại phơi giấy cho khô lớp 
điệp, khi in tranh phải in từng màu lần lượt, nếu có 
4 màu thì 4 lần in, mỗi lần in là một lần phơi, … Cứ 
như thế, dưới ánh sáng mặt trời lấp lánh từng hình 
ảnh, đường nét của cảnh sắc thiên nhiên, nếp sinh 
hoạt của người dân, những hình ảnh của cuộc 
sống thường nhật ... như “bừng sáng” trên giấy 
điệp. Mọi công đoạn đều rất công phu nên đòi hỏi 
người làm tranh phải dụng tâm, kiên nhẫn và chú 
ý đến từng chi tiết nhỏ để có được một bức tranh 
đẹp và sinh động.

Hình ảnh con Trâu trong tranh Đông Hồ
Tranh Đông Hồ có được sức sống lâu bền và có 
sức cuốn hút đặc biệt với nhiều thế hệ người Việt 
Nam, cũng như đối với du khách bốn phương; một 
phần cũng bởi những đề tài trên tranh phản ánh 
về văn hóa, lịch sử và cuộc sống mộc mạc, giản dị, 
gắn liền với thiên nhiên của người Việt. 

Những ai đã yêu thích tranh Đông Hồ chắc hẳn 
là rất quen thuộc với các chủ đề như: trò chơi dân 
gian, lịch sử, điển tích văn học, hình tượng 12 con 
giáp như Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, ...  người dân 

“Gà đàn” - Tranh Đông Hồ.

“Lợn Âm-Dương” - Tranh Đông Hồ.

“Bịt mắt bắt dê” - Tranh Đông Hồ.

“Đám cưới chuột” - Tranh Đông Hồ.
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thường mua tranh có hình linh vật ứng với năm 
con giáp đó.  

Đối với người dân từ vùng có truyền thống 
trồng lúa nước thì trải qua nhiều năm lịch sử, 
hình ảnh con trâu đã trở nên rất thân thuộc và 
vì thế dân gian vẫn có câu “Con trâu là đầu cơ 
nghiệp”. Con trâu (cũng được gọi là Sửu, đứng 
thứ 2 trong 12 địa chi) được thể hiện phong phú 
trong tranh dân gian Đông Hồ như: Chọi trâu, 
Nghỉ ngơi, Chọi trâu thả diều, Hiếu học, ... Bức 
tranh đặc sắc với đề tài này phải kể đến “Chăn 
trâu thổi sáo” có dòng chữ “Hà diệp cái thanh 
thanh” (Lọng lá sen xanh xanh). Tranh miêu tả 
một chú bé thổi sáo ngồi trên lưng trâu, trên đầu 
đội một lá sen tỏa rộng như chiếc dù, dưới mặt đất 
là cỏ, con trâu nghển cổ thưởng thức tiếng sáo, tư 
thế và dáng vẻ của nó khiến người xem như cũng 
nghe thấy tiếng sáo vi vu, thấy không gian trời đất 
thanh bình, và cuộc sống thật hòa ái. Sự vô tư, vô 
ngã của trẻ thơ, sự trong sáng của âm thanh sáo 
trúc dường như rất hòa nhập với vũ trụ.

Ngoài ra, còn có thể nhắc đến bức tranh “Cưỡi “Vinh Hoa”  - Tranh Đông Hồ.

“Chăn trâu thổi sáo” - Tranh Đông Hồ. “Cưỡi trâu thả diều” - Tranh Đông Hồ.

trâu thả diều” có dòng chữ “Vũ thu phong nhất 
tướng” (Một hình ảnh gió thu múa). Tranh mô tả 
một cậu bé nằm ngửa trên lưng trâu thả diều và 
chiếc diều ở đây là làm bằng nón mê (nón cũ) của 
chú bé dùng để che nắng. Trâu trong bức tranh 
này vừa ngộ nghĩnh, vừa có chút tinh nghịch 
đáng yêu và như đang cùng vui đùa với trò chơi 
thả diều của chú bé. Thực tế là rất khó có thể nằm 
trên lưng trâu mà dong diều bằng nón mê như 
vậy, thế nhưng hình ảnh ước lệ này cho thấy sự 
sáng tạo tinh nghịch của trẻ thơ cũng như sự lạc 
quan của người Việt. 

Những ai đã yêu thích tranh Đông Hồ chắc 
hẳn là rất quen thuộc với các bức tranh như: “Đàn 
lợn âm dương” thể hiện mong muốn năm mới ấm 
no, sung túc, phát tài, phát lộc, sinh sôi nảy nở 
nhiều con cháu; bức tranh “Vinh hoa - Phú quý” 
cầu cho gia đình có cuộc sống giàu sang, con cái 
tròn đầy, có đủ trai gái; bức tranh “Vinh quy bái 
tổ” cầu mong sự đỗ đạt, hướng về nguồn cội, … 
Tranh dân gian Ðông Hồ không áp dụng chặt chẽ 
các nguyên tắc về ánh sáng hay luật xa gần theo lối 

tranh hiện đại. Nghệ nhân áp dụng lối vẽ đơn giản 
để thể hiện; do đó khi xem tranh dân gian, người 
ta thường bắt gặp điều thú vị ở những nét ngây ngô 
đơn giản nhưng lại rất trong sáng, lạc quan. 

Trải qua nhiều thăng trầm, lệ mua tranh Đông 
Hồ treo ngày Tết tuy đã bị mai một những vẫn còn 
được gìn giữ đến ngày nay. Phiên chợ tranh Đông 
Hồ cũng không còn được tấp nập như xưa, nhưng 
vẫn không ít người tìm lại nét đẹp truyền thống. 
Những bức họa trong tranh Đông Hồ như một lời 
nhắc nhở chúng ta hãy trân quý những giá trị của 
nền văn hóa lâu đời mà cha ông đã để lại nhiều 
năm trên mảnh đất hiền hòa này.

Một phụ nữ trong trang phục truyền thống Kinh Bắc đang hoàn thiện một bức tranh Đông Hồ. Sau khi các bức tranh được in trên ván gỗ, các nghệ nhân sẽ 
tiến hành sửa chữa để hoàn thiện bức tranh. (Shutterstock)

Khuôn tranh 
Đông Hồ được 
khắc trên ván gỗ. 
(Shutterstock)



năm qua kể từ khi Công ty Biểu diễn 
Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun) được 
thành lập, tôi đã xem rất nhiều buổi 
biểu diễn và nghe hàng trăm cuộc 

phỏng vấn của khán giả, những từ ngữ dành 
cho Shen Yun như  “hoàn hảo”, “thần thánh”, và 
“tuyệt đẹp” là rất điển hình.

Rạng ngời hạnh phúc, xúc động, ngấn lệ là 
cảm xúc của hầu hết những người được phỏng 
vấn sau khi có cơ hội được thưởng thức buổi biểu 
diễn Shen Yun. Điều này khiến tôi suy ngẫm: Vì 
sao Shen Yun có thể làm rung động trái tim của 
người thưởng thức sâu sắc đến vậy?

Được thành lập vào năm 2006 bởi một nhóm 
các nghệ sĩ Trung Quốc ưu tú ở New York, Shen 
Yun đã phát triển và trở thành công ty âm nhạc và 
múa cổ điển Trung Hoa hàng đầu thế giới. Theo 
thông tin trên trang web chính thức, sứ mệnh 
của Shen Yun là để hồi sinh nền văn hóa truyền 
thống Trung Hoa 5,000 năm thất truyền và mang 
vẻ đẹp đó đến với thế giới. Thật vậy, Shen Yun đã 
đến biểu diễn tại những địa điểm uy tín nhất và 
đã đón hàng triệu khán giả.

Ngoài những tiết mục vũ đạo tuyệt đẹp và sự 
hồi sinh của văn hóa truyền thống, đoàn nghệ 
thuật Shen Yun gợi lên trong chúng ta những 
khát vọng sâu thẳm về sự thiện lương, chân thực 
và thần thánh. Trải nghiệm về Shen Yun không 
dừng lại ở trong nhà hát mà còn đem đến những 
bài học có thể áp dụng cho cuộc sống của chúng 
ta mỗi ngày.

SHEN YUN
Khi biểu diễn nghệ thuật làm rung động

trái tim khán giả
MADALINA HUBERT   |   Lê Trần biên dịch

14

Các khán giả xem buổi biểu diễn nghệ thuật của Shen Yun tại Nhà hát 
Lincoln Center ở New York, hôm 07/3/2019. (Dai Bing/The Epoch Times)

Đặt tiêu chuẩn cao 
“Shen Yun” có nghĩa là “Vẻ đẹp của vũ điệu thần 
thánh”. Từng chi tiết trong một màn trình diễn 
được sắp xếp tinh tế, từ trang phục cho đến hình 
ảnh minh họa hay phông nền, để tôn vinh ước mơ 
cao cả như chính cái tên của nó.

Shen Yun biểu diễn những điệu múa cổ điển 
Trung Quốc ra đời từ hàng ngàn năm trước, và đã 
trở thành một trong những hệ thống vũ đạo toàn 
diện nhất trên thế giới. Trong buổi biểu diễn, khán 
giả kinh ngạc với phong thái tự nhiên và sự uyển 
chuyển của các nghệ sĩ khi họ thực hiện các động 
tác kỹ thuật đòi hỏi cả sức mạnh và độ chính xác.

Một điểm nổi bật khác của Shen Yun phải nói 
đến đó là dàn nhạc giao hưởng đệm cho các vũ 
điệu rất độc đáo, chúng ta tìm thấy ở đó sự kết 
hợp đạt đến trình độ bậc thầy giữa những làn 
điệu truyền thống phương Đông với dàn nhạc 
phương Tây. Dàn nhạc đã xuất sắc đến mức khán 
giả yêu cầu họ thực hiện các chuyến lưu diễn 
riêng, không kết hợp với múa.

Xem Shen Yun, để cảm nhận sự xuất sắc về kỹ 
thuật và vẻ đẹp hoàn mỹ được trình diễn vô cùng 
tinh tế trên sân khấu. Có thể nói đỉnh cao của 
nghệ thuật là sự truyền cảm thiêng liêng và thần 

thánh đến khán giả mà người nghệ sĩ phải trải 
qua nhiều năm khổ luyện mới có thể đạt được. 
Vậy thì tại sao chúng ta lại không suy ngẫm để đặt 
những chuẩn mực cao như vậy cho chính cuộc 
sống cá nhân, suy nghĩ về cách có thể đem vẻ đẹp, 

“Shen Yun” có nghĩa là “Vẻ đẹp của vũ điệu thần thánh”.

Các động tác kỹ thuật đòi hỏi cả sức mạnh và độ chính xác.
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chất lượng, và tính chân thực cao hơn vào công 
việc của chúng ta.

Tu dưỡng nhân cách
Xuyên suốt lịch sử loài người, các nền văn minh 
vĩ đại nhất đã nhấn mạnh vào việc tu luyện nhân 
cách. Người ta đã từng tin rằng chỉ có người 
chính trực mới có thể đạt được những chiến 
công lừng lẫy. Những diễn viên Shen Yun đã 
chứng minh điều này; họ không chỉ khổ luyện về 
kỹ thuật, mà còn nỗ lực tu dưỡng và hoàn thiện 
bản thân mỗi ngày. 

Trên sân khấu, Shen Yun khắc họa đời sống 
thần tiên, những vị anh hùng cổ đại và những 
bậc thầy về trí tuệ. Để truyền tải đầy đủ phẩm chất 
của những nhân vật này, các nghệ sĩ phải tu luyện 
để đạt được những giá trị đó trong cuộc sống của 
bản thân, và điều này giải thích tại sao các điệu 
múa lại cảm động lòng người đến thế. Theo trang 
web của Shen Yun, sự tự giác của các nghệ sĩ là 
điều đương nhiên và họ tin rằng tu luyện tâm 
tính là cách để tạo nên nghệ thuật đỉnh cao.

Trong xã hội ngày nay, thật không may, việc 
chú trọng nhân cách đã bị mai một, và chúng ta 
ngày càng coi trọng vẻ bề ngoài hào nhoáng. Nếu 

ta thực sự nhìn vào một số người thành công nhất 
trong lịch sử, thì sẽ thấy họ là những người đã rèn 
luyện được nhân cách vượt trội và thực sự say mê 
vào việc đem lại lợi ích cho người khác.

Shen Yun là một lời nhắc nhở rằng chỉ có tâm 
tính đạo đức cao mới có thể tỏa ra vẻ đẹp thật sự.

Tôn vinh văn hóa truyền thống
Nền văn minh 5,000 năm của Trung Quốc là một 
điều huyền bí đối với nhiều người. Thời Trung 
Quốc cổ đại, trong các nghề nghiệp khác nhau 

Một cảnh trong một tiết mục của Shen Yun. Một người đàn ông vô tình lạc vào một sân tập luyện Đạo gia cổ đại và học cách tinh thông nghệ thuật bắn cung. 

Tạo hình nhân vật 
Gia Cát Lượng 
trong nghệ thuật 
Shen Yun.

người ta thường thiền định và làm việc dựa trên 
nền tảng đạo đức. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong 
lịch sử Trung Hoa là những người tu luyện, những 
người có đức tin vốn dựa trên việc đề cao đạo đức 
để đạt được các cảnh giới trí huệ cao hơn.

Người Trung Hoa cổ đại tin rằng văn hóa truyền 
thống và tín ngưỡng của họ đã được các vị Thần 
ban cho. Mục đích là để con người sống một cuộc 
sống chân chính và một ngày nào đó sẽ trở về ngôi 
nhà trên thiên thượng của mình. Thông qua vũ 
đạo, âm nhạc, trang phục và hình ảnh minh họa, 
Shen Yun thức tỉnh con người ngày nay niềm tin 
thiêng liêng về cội nguồn của sinh mệnh.

Tính nghệ thuật của Shen Yun nhắc nhở chúng 
ta về di sản chung, các giá trị như sự trung thực 
(Chân), lòng tốt (Thiện), sự bao dung (Nhẫn), 
lòng can đảm và sự tôn trọng người khác. Có vẻ 
như Shen Yun thể hiện văn hóa Trung Hoa nhưng 
về căn bản thì  cũng là văn hóa của nhân loại.

Sức mạnh của sự phối hợp
Nói đến sự phối hợp, các nghệ sĩ Shen Yun đã đạt 
đến trình độ bậc thầy như nhiều kỹ thuật khác 
của họ. Theo các cuộc phỏng vấn video được 
công bố của công ty, niềm tin vào sứ mệnh khôi 
phục văn hóa truyền thống đã khiến họ không 
ngừng khao khát giúp nhau thành công.

Sự phối hợp này cũng được thể hiện trong 

Tác phẩm “Tây Du Ký” được Shen Yun tái hiện bằng vũ đạo cổ điển Trung Hoa.

Các vũ điệu Shen Yun được biểu diễn với một dàn nhạc độc đáo kết hợp 
truyền thống âm nhạc phương Đông và phương Tây.

Nhạc trưởng Milen Nachev cùng với dàn nhạc của Shen Yun.
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âm nhạc, các nhạc cụ truyền thống phương 
Đông như đàn tỳ bà và đàn nhị đã giữ một vị trí 
quan trọng trong dàn nhạc giao hưởng phương 
Tây này. Hai hệ thống âm nhạc có bản sắc rất 
riêng biệt nhưng được Shen Yun kết hợp đến độ 
hoàn hảo, tạo nên âm sắc hài hòa, phong phú, có 
khả năng chạm đến phần sâu thẳm trong trái 
tim khán giả.

Để đạt được điều này, các nhà soạn nhạc và 
nhạc sĩ phải hiểu thấu đáo đặc điểm của từng 
thể loại nhạc và cách kết hợp hai hệ thống đó 
một cách uyển chuyển. Qua đó Shen Yun cũng 
đem đến bài học về sự bao dung, tấm lòng cởi 
mở mà nếu chúng ta áp dụng vào cuộc sống, 
chắc chắn có thể đạt được các kết quả phi 
thường theo thời gian.

Đức tin vào Thần
Văn hóa truyền thống Trung Hoa gắn liền với 
niềm tin vào Thần Phật. Xuyên suốt lịch sử, 
người Trung Hoa có đời sống tinh thần vô cùng 
sâu sắc, giá trị tâm linh của họ bắt nguồn từ 

các truyền thống của Phật gia, Đạo gia, và Nho 
gia. Di sản phong phú này đã bị phá hủy bởi 
Trung Cộng kể từ khi giành quyền lực vào năm 
1949 bằng cách phủ nhận niềm tin vào Thần, 
bóp méo các giá trị đạo đức. Trong “Đại cách 
mạng Văn hóa” diễn ra ở Trung Quốc những 
năm 1960, con người được khuyến khích công 
kích, tấn công nền văn hóa truyền thống.

Niềm tin Thần Phật, vốn từng là trung tâm 
của xã hội trong hàng ngàn năm lịch sử nhân 
loại, cũng đã bị tấn công trong xã hội phương 
Tây bởi quan điểm duy vật ngày càng mạnh.

Shen Yun tái hiện trên sân khấu sự huy 
hoàng của văn hóa truyền thống, chính tín 
vào Thần đem đến cho mọi người hy vọng 
trong cuộc đời này và hơn thế nữa. Đó có lẽ là 
lý do tại sao nhiều người cảm động đến rơi lệ, 
sự gợi mở để suy ngẫm về liên hệ của bản thân 
mình với Đấng Siêu nhiên, cũng như về vai trò 
của chúng ta trong thế giới này.

(Các bức ảnh thuộc bản quyền của Shen Yun)

Shen Yun tái hiện trên sân khấu sự huy hoàng của văn hóa truyền thống, chính tín vào Thần.

Không khí tràn ngập những âm thanh 
vui nhộn của tiếng pháo nổ, tiếng cười 
nói khi hàng triệu gia đình cùng tham 
gia các lễ hội mừng năm mới. Bắt đầu từ 

ngày đầu tiên trong âm lịch, Tết Nguyên Đán là một 
trong những ngày lễ được tổ chức rộng rãi nhất ở Á 
Châu. Ngày Tết truyền thống tượng trưng cho hy 
vọng và thịnh vượng, xua đuổi ma quỷ và đẩy lùi 
những điều không may. 

Tục đốt pháo là để đuổi tà, trong khi những câu 
đối Tết, tranh thần hộ mệnh, chữ phúc được các 
gia đình treo trước cửa là để xua đi tai họa. Già 

trẻ, lớn nhỏ xúng xính những bộ trang phục mới 
đẹp nhất, thường là màu đỏ, màu của may mắn, và 
quây quần bên những người thân yêu để thưởng 
thức những món ăn ngon. 

Trong nhiều truyền thống đón Tết Nguyên Đán 
của người Trung Hoa thời xưa, có một phong tục ít 
được biết đến, đó là phong tục thưởng lãm tranh 
năm mới, còn được biết đến với tên gọi là “Tuế 
Triêu đồ”. Những bức tranh này có nguồn gốc từ 
các cung đình của triều đại nhà Tống và do các họa 
sĩ cung đình vẽ cho giới hoàng tộc thưởng thức. Bởi 
sự thanh nhã và tính biểu cảm cao, Tuế Triêu đồ 

Tuế Triêu Họa:

Tao nhã Tết Trung Hoa
ANGELA FENG   |   Phương Du biên dịch

Chi tiết trong tranh 
“Thái Bình Xuân Thị” 

của họa sĩ Đinh 
Quán Bằng, triều 

đại nhà Thanh 
(1644–1911). (Bảo 

Tàng Cố Cung Quốc 
gia Đài Bắc)
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đã trở thành một truyền thống 
được lưu truyền qua các triều 
đại về sau.

Có hai loại tranh truyền 
thống dành cho năm mới. 
Một loại tranh mô tả khung 
cảnh đón Tết sôi nổi, tượng 
trưng cho những gì xấu cũ ra 
đi, nhường chỗ cho cái mới tốt 
đẹp. Loại còn lại có phần tương 
tự như tranh tĩnh vật phương 
Tây; bình bông, bát đựng trái 
cây và đồ cổ thường được vẽ 
với biểu tượng là sự may mắn 
và thịnh vượng. Những tác 
phẩm nghệ thuật này đem lại 
cho chúng ta những hiểu biết 
về giá trị văn hóa và truyền 
thống Trung Hoa cổ đại. 

Đinh Quán Bằng là một họa 
sĩ cung đình thời Càn Long. 
Ông nổi tiếng với những bức 
họa về các nhân vật trong Phật 
giáo và Đạo giáo, và thường 
kết hợp các thủ pháp vẽ phối 
cảnh phương Tây trong các 
tác phẩm của mình. Bức 
tranh của ông có tựa đề “Thái 
Bình Xuân Thị” (Chợ Xuân 
Thái Bình) được vẽ vào năm 
1742 dưới thời Hoàng đế Càn 
Long, mô tả cảnh hân hoan 
của người dân vùng quê vui 
đón tân niên. Người xem có 
thể thấy các truyền thống và 
phong tục khác nhau được thể 
hiện trong tranh, những người 
đồng hương cúi rạp người để 
chào nhau, một người bán 
pháo hoa, một người đang biểu 
diễn trống. Bóng đổ được vẽ tỉ 
mỉ càng làm cho bức tranh có 
hiệu ứng sống động như thật.

Theo truyền thống, vài thế 
hệ trong một gia đình cùng 
chung sống trong “Tứ Hợp 
Viện”, hay còn gọi là nhà sân 
trong hay gia trang. Những gia 
trang này có phòng ốc được bố 

Bức tranh “Tuế Triêu Hoan Khánh”, họa sĩ Dao Văn Hán, Trung Quốc thế kỷ 18. 
(Bảo Tàng Cố Cung Quốc gia Đài Bắc)

trí vây quanh sân trung tâm ở cả bốn diện. 
Vào ngày Tết, khoảng sân của mỗi gia đình 
đều tưng bừng không khí lễ hội và tràn đầy 
hạnh phúc. Tác phẩm “Tuế Triêu Hoan 
Khánh” (mừng năm mới) của Dao Văn Hán 
được vẽ vào thời nhà Thanh, thể hiện khung 
cảnh một đại gia đình đang đón mừng Tết 
Nguyên Đán.

Trong bức tranh, một vài lão nhân ngồi 
ở tiền sảnh, nhàn nhã trò chuyện và ngắm 
nhìn bọn trẻ đang chơi đùa. Các em nhỏ 
tham gia vào nhiều trò chơi đón mừng năm 
mới khác nhau, đốt pháo, đùa nghịch, chơi 
các trò chơi, hay nô đùa với các con rối 
bằng lụa. Tất cả mọi người đều vận những 
trang phục sáng màu, vốn đã thành lệ trong 
dịp năm mới.

Họa sĩ đặc biệt chú ý đến từng chi tiết. 
Hình dáng trẻ nhỏ được vẽ rất sinh động 
và ngây thơ, nhiều màu sắc và thể hiện sự 
hân hoan. Hai đứa trẻ đang ngồi xổm trên 
mặt đất, mỉm cười khi đếm một giỏ pháo 
đủ màu. Một cậu bé áo đỏ đang cầm hương, 
cẩn thận đến gần mớ pháo trên mặt đất, 
trong khi cậu bé áo xanh che tai, e dè nhìn 
với vẻ phấn khích. 

Nhìn chiếc lư đang cháy lửa, có thể biết 
rằng gia đình vừa làm lễ bái Thần linh. Theo 
phong tục dân gian Trung Hoa, vào ngày 24 
tháng 12 âm lịch, các vị Thần sẽ trở về trời 
để bẩm báo với Ngọc Hoàng. Vì vậy vào ngày 
này, người dân tổ chức lễ “tiễn Thần”.

Tấm thảm thêu lụa tuyệt đẹp có tựa đề 
“Tuế Triêu Hoa Điểu Họa” đời nhà Tống thể 
hiện cách đón mừng năm mới đầy thanh 
tao. Trong bức tranh, một đôi bìm bịp và 
một đôi chim trĩ đang vui đùa giữa những 
cành hoa mận nở rộ. Các tác phẩm nghệ 
thuật hoa điểu Trung Hoa truyền thống 
không chỉ mô tả các đối tượng một cách 
chân thực nhất, mà còn chất chứa những 
tâm tư và cảm xúc của người họa sĩ. Những 
chú chim được vẽ theo cặp thường tượng 
trưng cho sự kết hợp của âm và dương và 
sự hòa thuận trong gia đ ình.

Phong tục Tết cổ truyền Trung Hoa thể 
hiện niềm tin sâu sắc vào Thần linh và Thiên 
thượng. Thời Trung Quốc cổ đại con người 
luôn có thái độ khiêm nhường trong cuộc 

“Tuế Triêu Hoa Điểu Họa”, triều đại nhà Tống (960–1279). Tranh thảm lụa đa sắc. 
(Bảo Tàng Cố Cung Quốc gia Đài Bắc)
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sống; chẳng hạn nếu mùa màng bội thu, họ sẽ 
đa tạ ơn phù hộ của các vị Thần và vì con người 
đã làm việc thiện. Người xưa tin rằng có những 
vị Thần cai quản cuộc sống con người, và tất cả 
những vị Thần này đều được sùng bái. Vì vậy, một 
phần quan trọng của nghi lễ đầu năm mới là bày 
tỏ lòng thành kính và biết ơn các vị Thần đã bảo  
hộ cho con người.

Bài viết này được đăng lại với sự cho phép của 
Elite Lifestyle Magazine.

Một tranh cuộn treo có tiêu đề “Khách Tú Cửu Dương Khởi Thái” (Tranh 
thảm chín dê khởi đầu năm mới) có từ thời nhà Thanh (1644–1911). (Bảo 
Tàng Cố Cung Quốc gia Đài Bắc)

“Tuế Triêu Cát Tường Như Ý” Tranh treo cuộn của Trần Thư, triều đại 
nhà Thanh (1644–1911). (Bảo Tàng Cố Cung Quốc gia Đài Bắc)

Giáo Dục

“Sau một thời gian tham gia lớp học đặc biệt này, các em ngoan,
lễ phép hơn và một sự thay đổi lớn là mỗi khi gặp mâu thuẫn, các em

đã biết tìm lỗi ở bản thân mình thay vì chỉ trích người khác.”
Đọc bài trang 96



GIÁO DỤC

Tư Mã Quang từng nói: “Gia Phạm so với 
Tư Trị Thông Giám còn quan trọng hơn, 
nguyên nhân bởi gia phong chính là 
nền tảng của thế phong”. Một dòng họ 

có thể đời đời hưng thịnh hay không, tất cả đều 
nằm ở hai chữ “gia phong” này.

“Truyền thống của một gia tộc cũng giống với 
một món đồ cổ thượng hạng. Nó được rất nhiều 
người bảo hộ và mài giũa, được tích lũy từ từ, lặng 
lẽ trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Sự kế thừa 
này cũng giống như một món đồ cổ vậy, sẽ được 
tráng một lớp mạ thâm trầm, linh thông, trầm tĩnh 
ôn nhu và tỏa ra hơi thở cổ xưa.” (Mã Bá Dung)

Gia giáo và nền nếp là tài sản quý giá nhất 
của một gia đình, cũng là tài phú mà con cháu 

đời sau. Trình Di, bậc thầy Nho học đời Tống 
nói: “Việc trọng yếu nhất của đời người, không gì 
bằng giáo dục con cái.” 

Dạy bảo nên sớm 
Người xưa rất coi trọng giáo dục đạo đức ngay từ 
khi người mẹ bắt đầu mang thai. cho đến 9 tháng 
10 ngày sinh hạ, người làm cha mẹ phải cẩn trọng, 
gương mẫu trong lời nói hành vi, để cho thai nhi 
nhận thức được trạng thái thuần khiết nhất.

Sách Quốc gia Hưng vong và Gia phong Gia 
đình cũng đề xướng giáo dục sớm. Nhan Thị Gia 
Huấn viết: “Đời người khi tuổi nhỏ thì tinh thần 
chăm chú, sau khi trưởng thành thì suy nghĩ 
hỗn loạn, do đó phải giáo dục sớm, chớ để lỡ thời 
cơ”. Trong Đình Huấn Cách Ngôn, vua Khang Hy 
cũng coi trọng giáo dục sớm: “Dạy bảo nên sớm 
(khi con còn nhỏ), không được ngại gian khó.”

Thiện lương là gia phong tốt nhất
Người xưa nói: “Trung hậu truyền đời thì gia 
đình được vững bền, khiêm cung thận trọng thì 
phúc thọ được dài lâu” (Trung hậu truyền gia 
cửu, khiêm thận kế thế trường). Nếu một gia 
đình có được nhân đức và thiện lương, có thể 
truyền thừa cho đến mười thế hệ cháu con.

Gia tộc Phạm Trọng Yêm là một ví dụ điển hình.  
Phạm Trọng Yêm là chính trị gia, văn học gia 

đời Bắc Tống, sinh ra trong một gia đình nhà 
nông nghèo khổ ở huyện Ngô – phủ Tô Châu. 
Cuộc sống thanh bần thời thơ ấu khiến ông gây 
dựng được thói quen cần kiệm tiết chế. Sau khi 

Truyền thừa
gia phong, giữ 
gìn gia pháp là 
tài sản quý giá 
nhất cho con
MAI KHANH

vào triều đình, làm quan lớn, Trọng Yêm vẫn giữ 
được nền nếp ấy…

Có lần ông mua nhà ở Tô Châu, thầy phong 
thủy ra sức khen ngợi phong thủy thật tốt, đời 
sau con cháu nhất định làm đến tam công cửu 
khanh. Phạm Trọng Yêm nghĩ thầm: “Nếu nhà 
này có phong thủy khiến cho đời sau vinh hiển 
như thế, chi bằng ta đổi thành học đường thì 
hơn, để muôn dân trăm họ Tô Châu được vinh 
hiển. Tương lai sau này có nhiều người tài đức 
chẳng phải là càng có lợi đó sao?”

Ông lập tức đem ngôi nhà quyên góp, sửa sang 
thành học đường; quả là thỏa nguyện ước ấp ủ bao 
lâu nay của những trẻ nghèo không có tiền đi học.

Ông có bổng lộc khá cao nhưng không vì thế 
mà hư nát trong dục vọng, tiền tài. Phạm Trọng 
Yêm luôn nghĩ đến rất nhiều người còn đang khổ 
cực, quyết định đem bổng lộc cứu tế dân nghèo.

Bốn người con trai của Phạm Trọng Yêm 
lớn lên đều thông minh phi phàm, tài đ ức vẹn 
toàn, cũng đ ược làm quan tới Tể tướng, tam 
công cử u khanh, thị lang. Con cháu Phạm gia 
cũng đều vinh hiển, có đ ức có tài, phúc báo 
thật là kéo dài không dứ t.

Tục ngữ có câu: “Không ai giàu 3 họ”. Nhưng 
dòng họ Phạm lại thịnh vượng trong suốt 800 
năm, đến thời Dân Quốc, Phạm gia vẫn là một 
dòng họ nổi tiếng. Đây đúng là một bằng chứng 
chân thực cho việc tích đức hành thiện, tạo 
phúc báo cho đời sau.

Cổ nhân giảng: “Một ngày làm việc thiện, 
phúc dù chưa tới, họa đã xa rồi.” Thiện lương 
chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất đối với con trẻ.

Chí rạng danh tiên tổ, duy chỉ có đọc 
sách dạy con
Các bậc tiên hiền đế vương thủa xưa đều coi trọng 
việc dạy con đọc sách. “Niềm vui của đời người, 
không gì bằng đọc sách.” (Trình Di, bậc thầy Nho 
học đời Tống) 

Hoàng đế Khang Hy thường dành hai tiếng, 
từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, để đích thân tới kiểm 
tra việc học tập của con cái. Ông sẽ chọn ngẫu 
nhiên một đoạn kinh thư và yêu cầu một hoàng 
tử phải đọc thuộc lòng. Hoàng đế Khang Hy nói: 
“Khi còn trẻ, ta có thể đọc to một cuốn sách 120 
lần và sau đó đọc thuộc lòng nó 120 lần.”

Một đại thần hỏi: “Liệu đọc thuộc 100 lần có 

khả dĩ không ạ?” Khang Hy trả lời rằng nhất định 
phải đọc thuộc đúng 120 lần thì mới đạt yêu cầu. 
Trước khi trở về hoàng cung để giải quyết việc 
chính sự, ông cũng không quên nhắn nhủ các 
lão sư: “Các khanh không nên biểu dương con 
trẻ mà hãy phê bình chúng nhiều hơn nữa, có 
như vậy chúng mới không tỏ ra kiêu ngạo.”

Từ trong trang sách, có thể giúp trẻ hiểu biết 
giang san, nhân tình thế thái, hơn nữa còn có thể 
cảm ngộ sâu sắc về nhân sinh của các bậc hiền triết.

“Bụng có thi thư khí tự hoa”. Đọc sách, khí chất 
tự nhiên sẽ thay đổi. Đọc sách giúp mở rộng nhãn 
quan thế giới của trẻ nhỏ, động lực tinh thần 
tựa như được nuôi dưỡng, lòng dạ rộng rãi, ánh 
mắt cao xa, trở thành một con người phong phú. 
Đọc sách, chính là thói quen tốt nhất của một gia 
đình, là cách giáo dục tốt nhất đối với con trẻ.

Học tập, quan trọng nhất là ở tu thân, 
dưỡng đức
Âu Dương Tu nói: “Ngọc không mài giũa thì 
không thành món đồ quý. Người không học thì 
không biết đạo lý.” 

Tranh vẽ Hoàng đế Khang Hy. (Public Domain)

Một lớp học chữ Nho 
vào khoảng năm 
1895 ở Việt Nam. 
(Public Domain)
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Người xưa coi việc giáo dục con cái là trọng 
trách của cha mẹ. Nuôi con thì phải dạy, nuôi con 
mà không dạy thì không những nguy hại đến bản 
thân mà còn nguy hại đến người khác, và càng 
nguy hại hơn cho quốc gia. Sách dạy trẻ em xưa 
nổi tiếng nhất là Tam Tự Kinh cũng có câu: 

“Nuôi con mà không dạy dỗ, đó là cái lỗi của 
người cha (bậc cha mẹ)

Dạy dỗ mà không nghiêm, đó là sự lười biếng 
của người thầy”

Là bậc quân vương tài năng lại vô cùng chăm 
chỉ, hàng ngày đều tự tay xử lý 300–400 bản tấu 
trình, nhưng Hoàng đế Khang Hy vẫn dành thời 
gian để dạy dỗ các hoàng tử của mình. 

Mỗi ngày, các hoàng tử phải dậy rất sớm và 
ngồi vào bàn học từ 3 đến 5 giờ sáng để ôn lại bài 
học của ngày hôm trước. Thậm chí, hoàng thái 
tử khi ấy mới 13 tuổi nhưng đã phải dậy sớm hơn 
để chuẩn bị bài học. 

Không chỉ quan tâm đến việc bồi dưỡng trí 
tuệ và rèn luyện tài năng cho con trẻ, Hoàng đế 
Khang Hy còn đặc biệt chú ý đến việc tu thân 
dưỡng đức của thế hệ sau. Ông đã để lại cuốn 
“Khang Hy gia huấn”, trong đó viết:

“Phàm là đối nhân xử thế thì nên biết khoan 
dung tha thứ. Thấy người có chuyện vui thì nên 

cảm thấy vui vẻ; thấy người có việc buồn thì nên 
cảm thông. Những điều này đều có lợi cho mình. 
Nếu ghen tức với thành công của người khác, vui 
vẻ trên thất bại của họ thì có ý nghĩa gì? Ấy là tự ôm 
những suy nghĩ xấu xa vô ích. Cổ ngữ có câu: ‘Nhìn 
sự thành của người như sự thành của mình; xem 
mất mát của người như mất mát của bản thân’. 
Nếu biết giữ lòng như thế, ắt sẽ được Trời giúp đỡ.”

Về phương pháp giáo dục con của người 
xưa, thì bức thư Gia Cát Lượng gửi con “Thư 
răn dạy con”, chỉ 86 chữ nhưng lại bao hàm đầy 
đủ các bài học làm người. Trí tuệ hơn 1800 năm 
trước ngày nay vẫn còn nguyên giá trị:

Nết người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm dùng 
dưỡng đức.

Không đạm bạc chí chẳng sáng soi, không 
tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi.

Học cần tâm tĩnh, tài cần phải học.
Không học, tài chẳng mở mang, không chí, 

chẳng thành nghiệp học.
Biếng nhác ắt chẳng thể tinh thông, nóng nảy 

sao tu thành tâm tính.
Tháng ngày vùn vụt, ý chí qua đi, thân đã già 

nua, chưa hiểu sự đời.
Nhà rách sầu bi, hối thì đã muộn.
Một dòng họ có thể đời đời hưng thịnh hay 

không, tất cả đều nằm ở 
hai chữ “gia phong”. Tăng 
Quốc Phiên viết trong Gia 
Thư rằng: “Gia đình nhân 
đức thì quốc gia cũng hưng 
thịnh nhân đức; gia đình 
mà trọng đức thì đức của 
quốc gia cũng hưng thịnh. 
Gia phong ngay chính thì 
con cháu hậu thế cũng 
chính, ngọn nguồn chính, 
ắt quốc gia chính.”

Chấn hưng quốc gia, 
khai sáng xã hội thì trước 
hết chấn hưng phong khí, 
mẫu mực trong gia tộc, 
gia đình, và bắt đầu từ gia 
huấn, gia giáo. Gia giáo và 
nền nếp là tài sản quý giá 
nhất của một gia đình, 
cũng là tài phú suốt đời 
của con cái. 

(Quốc văn Giáo khoa thư)

Triết gia La mã Marcus Tullius Cicero đã 
từng nói: “Lòng biết ơn không chỉ là đức 
tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn 
của mọi đức tính tốt đẹp khác.”

Nếu bạn cảm thấy mỏi mệt trên con đường 
tìm kiếm những danh vọng cho tương lai hay bất 
lực trước mong ước thỏa mãn mọi nhu cầu vật 
chất, tinh thần, thì đừng quên rằng hạnh phúc 
vẫn luôn ở đó – trong thái độ của lòng biết ơn.

Chu Tử Trị (1617–1688) là một nhà tư tưởng 
nổi tiếng của Trung Quốc. Ông đã biên soạn một 
luận thuyết gồm 506 chữ bao hàm những lời giáo 
huấn cho hậu thế. Nhiều điều trong luận thuyết 
của ông đã trở thành những câu châm ngôn được 

người đời truyền tụng và học tập rộng rãi. 
Ông giảng: “Đối với mỗi bát cháo ta húp và 

mỗi hạt gạo ta ăn, ta phải nhớ về sự khó nhọc 
của người nông dân trồng nên chúng. Đối với 
từng mảnh lụa ta mặc và từng sợi chỉ ta dùng, 
ta phải nghĩ về công lao của những người dệt 
nên chúng.” 

Thường xuyên tâm niệm lòng biết ơn chính 
là thể hiện của tâm tính lương thiện, và là một 
quy phạm căn bản để làm người. Những người 
biết hài lòng với cuộc sống sẽ hiểu được ý nghĩa 
của lòng biết ơn. Khi một người cảm thấy biết 
ơn từng bông hoa, từng cọng cỏ, từng ngọn núi, 
và từng ngụm nước, thì cuộc sống của người đó 

LÒNG BIẾT ƠN
là mỹ đức, nền tảng phát triển nhân cách

ĐAN THANH
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chắc chắn sẽ rất phong phú và đầy ý vị.
Nhà văn nổi tiếng William Arthur Ward đã 

từng nói: “Lòng biết ơn có thể biến những ngày 
bình thường thành những ngày Lễ tạ ơn, biến 
những công việc thường ngày thành niềm vui 
và thay đổi những cơ hội thông thường thành 
phước lành.”

Thật vậy, lòng biết ơn là khởi điểm của hạnh 
phúc, cũng là ngọn nguồn của sự tiến bộ. Phẩm 
chất tốt đẹp này được xem như “sợi chỉ huyền 
diệu” xuyên suốt tinh thần của con người, giúp 
ta khơi gợi lại các phước lành, ký ức tốt đẹp 
trong quá khứ, biết trân quý những gì có được ở 
hiện tại và duy trì thái độ tích cực, lạc quan vào 
tương lai. Vì vậy, thường xuyên thể hiện lòng 
biết ơn mang đến cho con người nhiều lợi ích 
hơn chúng ta nghĩ.

Người có lòng biết ơn là bậc 
nhân nghĩa
Trong cuộc sống, chúng ta đều 
nhận được vô số ân huệ từ gia đình, 
người thân, bạn bè, đồng nghiệp và 
cả những người lạ ta gặp hằng ngày. 
Nhưng một người không có lòng 
biết ơn sẽ không nhận ra những 
ơn huệ đó mà coi nó như chuyện 
đương nhiên.

Có câu chuyện kể rằng: Một triết 
gia cùng vài người bạn đến nhà 
hàng ăn tối. Ông chủ nhà hàng nghe 
danh vị triết gia đã lâu, bèn tìm đến 
gặp gỡ. Trong lúc mọi người đang cười nói vui vẻ 
thì nhân viên phục vụ đem các món ăn nóng hổi 
đặt lên bàn.

Khi mọi người đã yên vị quanh bàn ăn, người 
triết gia nọ liền chuyển chủ đề sang các món ăn 
trên bàn. Ông nói: “Nhìn thấy các món ăn trước 
mặt, trong lòng các bạn có nảy sinh lòng cảm 
ơn không? Cảm ơn các thực phẩm, rau quả đã 
thành tựu bữa ăn này, cảm ơn người đầu bếp, 
cảm ơn người phục vụ chúng ta…”

Ông chủ hỏi: “Tại sao phải cảm ơn? Chúng ta 
ăn đều phải trả tiền cơ mà!”

Trong khi mọi người nhìn nhau không biết nói 
sao thì triết gia lại mỉm cười: “Thế tại sao chúng 
ta không trực tiếp ăn những đồng tiền đó?”

Người phương Tây bày tỏ lòng biết ơn với các 
vị Thần của mình trong ngày Lễ Tạ Ơn. Người 

Phương đông biết ơn Trời Đất, tổ tiên, cảm ơn 
cha mẹ, cảm ơn người khác giúp đỡ, cảm ơn 
cuộc sống…

Thuở nhỏ gia cảnh Hàn Tín bần hàn, cha mẹ 
đều mất sớm. Mặc dù Hàn Tín chăm chỉ học 
hành, văn ôn võ luyện nhưng vẫn chẳng đủ mưu 
sinh. Đến bước đường cùng ông đành phải đến 
nhà người khác “ăn bám”. Vì vậy mà Hàn Tín bị 
người đời cười chê, ghẻ lạnh.

Hàn Tín không thể nuốt được cái giận này, 
bèn đến bờ sông Hoài Thủy buông câu, dùng cá 
mình câu được để đổi lấy miếng cơm ăn. Ông 
thường chịu cảnh bữa đói bữa no. Trên bờ sông 
Hoài Thủy có một bà lão giặt áo trên sông. Mọi 
người gọi bà là “Phiêu mẫu”. Thấy Hàn Tín đáng 
thương, bà bèn mang cơm của mình chia cho 

ông cùng ăn, ngày nào cũng vậy, 
không hề gián đoạn.

Hàn Tín vô cùng cảm kích ân tình 
của bà lão. Sau này khi Hàn Tín công 
thành danh toại, được phong làm 
Hoài Âm Hầu, ông vẫn không quên 
ơn nghĩa sâu nặng xưa kia. Hàn Tín 
cử người đi khắp nơi tìm bà lão. Cuối 
cùng trong buổi hội ngộ ông đã tặng 
bà cả ngàn lạng vàng để bày tỏ lòng 
biết ơn của mình.

Vậy nên cổ nhân có câu: “Chịu ơn 
một giọt, báo ơn một dòng.” Lòng biết 
ơn khiến nhân cách con người trở 
nên tốt đẹp, biết sống có tình nghĩa, 
đạo lý, trở thành bậc nhân đức. 

Lòng biết ơn là nền tảng của
mọi sự sống 
Trung bình 70% cơ thể con người là nước. Sau 
nhiều năm nghiên cứu về nước, tiến sĩ Masaru 
Emoto, đã công bố những kết quả thí nghiệm của 
mình với nước. Ông quan sát sự tạo thành tinh 
thể nước với các loại nước khác nhau và phản ứng 
của nước dưới những tác động khác nhau của 
âm thanh, hình ảnh và ngôn từ. Và tinh thể tuyệt 
vời nhất của nước chính là khi được bao bọc bởi 
dòng chữ “Tình yêu và lòng biết ơn” – Điều này 
khiến Masaru nhận định tình yêu và lòng biết ơn 
là nền tảng của mọi sự sống trong thiên nhiên.

Người biết ơn thường quý giá cuộc sống đến 
từng chi tiết nhỏ. Đối với việc cần làm, họ không 
cảm thấy gánh nặng hay nghĩa vụ mà tràn đầy 

Lòng biết ơn 
không chỉ là

đức tính vĩ đại 
nhất mà còn là 

khởi nguồn của 
mọi đức tính tốt 

đẹp khác.
Marcus

Tullius Cicero

lòng biết ơn vì đã có cơ hội được làm tất cả những 
điều đó. Bằng cách này, họ trải nghiệm sự mỹ 
diệu của sinh mệnh.

Trong lễ tốt nghiệp năm 2014 tại trường Đại 
học Yale, hiệu trưởng Peter Shalovy đã chia sẻ: 
“Những người trong tâm luôn ôm giữ niềm cảm 
ơn thường rất ít đố kỵ với người khác. Những 
người tràn đầy lòng biết ơn có năng lực thích 
ứng tốt hơn rất nhiều trong cuộc sống và có sức 
đề kháng mạnh mẽ. Dẫu trong hoàn cảnh khó 
khăn, họ cũng có thể phát hiện ra những điều tốt 
đẹp. Mọi người lại càng yêu mến họ hơn. Điều 
quan trọng là tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ 
những người trước kia luôn cảm ơn họ.”

Nghiên cứu cho thấy rằng trong tất cả các cảm 
xúc, lòng biết ơn là thứ có ảnh hưởng tích cực 
nhất đến hạnh phúc của một đứa trẻ. Ngoài ra, 
thái độ biết ơn cũng được chứng minh là có mối 
liên hệ chặt chẽ với khả năng hòa nhập xã hội, 
thành tích học tập và tinh thần của trẻ em.

Một số nghiên cứu khác nhấn mạnh rằng các 
tôn giáo trên khắp thế giới đều xem lòng biết ơn 
là nền tảng của việc hướng tới đời sống tinh thần 

và tâm linh cao thượng hơn, nâng cao giá trị đạo 
đức chân chính cho nhân loại.

Tiến sĩ David Rosmarin của Trường Y 
Harvard đã tiến hành một nghiên cứu sâu sắc 
về tính tích cực của lòng biết ơn hướng về Đức 
Chúa Trời. Dựa trên những bằng chứng được 
cung cấp bởi các bác sĩ lâm sàng, nhóm nghiên 
cứu của ông đã đưa ra một hướng dẫn thực tế 
về việc kết hợp tâm linh, tôn giáo và liệu pháp 
hành vi, nhận thức. Từ đó nhận thấy rằng lòng 
tôn kính Chúa Trời là nhân tố quan trọng trong 
việc duy trì đạo đức con người, giúp giảm bớt lo 
âu, trầm cảm và gia tăng cảm giác hạnh phúc.

Trong khi đ ược hỏi về con ngườ i phải làm 
gì để đối mặt vớ i nhữ ng thảm họa có thể xảy 
ra trong tương lai, Tiến Sĩ Masaru Emoto nói: 
“Sự yêu thươ ng và lòng biết ơ n, vớ i mọi ngườ i 
và vớ i mọi vật. Nếu 10% nhữ ng ngườ i trong 
chúng ta có thể làm đ ược đ iều đó thì thảm 
họa sẽ không thể xảy ra.”

Lòng biết ơn là một cảm xúc từ tận đáy lòng, 
là khởi điểm của hạnh phúc, và cũng là ngọn 
nguồn của sự tiến bộ. 

Lòng biết ơn là một mỹ đức. (Shutterstock)
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Người ươm những
mầm thiện lương 

Cô giáo môn tiếng Anh và lớp học đặc biệt
NGỌC MINH

Buổi sáng một ngày Chủ nhật cuối năm, xưởng mộc Vĩnh An
(Từ Sơn, Bắc Ninh) yên tĩnh hơn ngày thường. Tiếng cưa xẻ, đục đẽo chói tai được 

thay thế bằng tiếng nhạc êm dịu tường hòa. Một nhóm khoảng 20 trẻ em ở độ 
tuổi khác nhau đang tĩnh tọa, nét mặt thật an nhiên. Thời gian, không gian như 

lắng đọng trong khoảng nửa giờ, rồi náo nhiệt trở lại khi bài tập kết thúc
và những đứa trẻ hiếu động bắt đầu chạy nhảy, vui đùa. 

Lớp học đặc biệt

Từ lâu, chúng tôi đã nghe về “lớp học 
đặc biệt” của chị Nguyễn Thị Quỳnh 
(43 tuổi, giáo viên trường Đông 
Ngàn, Từ Sơn), nhưng lần này mới có 
dịp đến thăm và trò chuyện với chị. 

Lớp học đặc biệt này được đặt tại lầu 2 của 
xưởng mộc với diện tích hơn 100 mét vuông. Nơi 
này từng được dùng để trưng bày các sản phẩm 
gỗ quý của gia đình chị Quỳnh nhưng nay được 
ưu tiên dành cho lớp học. Chúng tôi thấy trên 
tường có dòng chữ: Lớp bồi dưỡng về văn hóa 
truyền thống. Một chiếc tivi cỡ lớn được đặt trang 
trọng trong căn phòng, đang trình chiếu nội dung 
bài học có tên: “Phép tắc người con”.

Chị Quỳnh cho biết, các học trò được học chủ 
yếu là các bài giảng về đạo đức truyền thống, cách 
ứng xử trong các mối quan hệ như: ở nhà hiếu 
kính với cha mẹ, ra bên ngoài biết đối nhân xử 
thế, chú ý trong lời nói để giữ chữ Tín, … Những 
đạo đức luân lý và lễ tiết căn bản cổ xưa dành cho 
trẻ em sẽ được giáo viên dạy bảo, hướng dẫn. 

Nghịch lý giáo dục
Chị Quỳnh là cô giáo tiếng Anh, gắn bó với 
nghề dạy học đã 21 năm. Trong suy nghĩ của 
mình, chị thường băn khoăn trước sự xuống 
dốc của đạo đức học đường hiện nay. Chị cho 
biết, do ảnh hưởng của những trào lưu hiện đại 
biến dị, trẻ em ngày nay thường phạm phải các 
lỗi nghiêm trọng về đạo đức. Chúng vướng vào 
tệ nạn xã hội, bạo lực, chạy theo lối sống hưởng 
thụ vật chất, không biết thế nào là thiếu trách 
nhiệm … Điều này đã rất phổ biến, trở thành 
nỗi lo chung của cả xã hội.

Hiện nay, học trò có lịch học dày đặc từ sáng 
tới tối, thậm chí học đến đêm, nhưng những 
bài học đạo đức căn bản thì lại không hiểu rõ. 
Đó là một nghịch lý. Người ta đã quên mất ý 
nghĩa của câu “Tiên học lễ, hậu học văn” trong 
việc dạy dỗ học trò.

Chị nhớ lại:“Hồi nhỏ tôi thường chỉ học một 
buổi, thời gian còn lại phải phụ giúp gia đình. 
Đã hơn 40 năm, nhưng nhiều bài học đạo đức 
đến bây giờ tôi vẫn không quên. Tuổi thơ của 
tôi gắn với những buổi trưa đánh chắt, đánh 

chuyền, những chiều chăn trâu, cắt cỏ. Lúc đó 
rất vui. Học trò bây giờ tuy có cuộc sống vật 
chất đầy đủ nhưng tâm hồn nghèo nàn, thiếu 
sân chơi lành mạnh, tuổi thơ không còn vô tư, 
trong sáng như xưa.”

Chị luôn mong muốn truyền đạt cho học trò 
các kiến thức về đạo đức truyền thống và phép 
đối nhân xử thế, nhưng trước áp lực cạnh tranh 
về kết quả học tập, chương trình học bị quá tải, 
chị cũng bị cuốn vào guồng quay đó.

Chị kể: “Năm 2014, tôi bị u tuyến yên. Mặc 
dù chạy chữa bằng nhiều phương pháp, nhưng 
cuối cùng bác sĩ kết luận tôi phải sống chung với 
thuốc điều trị và sự đau đớn. Sức khỏe sa sút, lại 
thêm trách nhiệm công việc, khoảng thời gian 
đó tôi bị áp lực rất nặng nề. Một vài người bạn 
khuyên tôi nên nghỉ việc về nhà kinh doanh 

cùng chồng. Thấy làm nghề giáo khó khăn quá, 
tôi cũng đã tính chuyện bỏ nghề.”

Nhưng chị băn khoăn khi thấy mình chưa 
làm tròn bổn phận, cảm thấy không thể chỉ ngồi 
yên nhìn học trò bị cuốn theo dòng nước đục. 
Làm thế nào để có thể giúp các em tu dưỡng đạo 
đức tốt hơn, có ích cho đời, ... Chị luôn tự đặt cho 
bản thân những câu hỏi ấy.

Cơ duyên - lời giải
Chị Quỳnh nhớ lại: “Năm 2016, tôi đọc được một 
bài viết trên Internet về ba chữ Chân - Thiện - 
Nhẫn và cảm thấy rất ấn tượng. Qua tìm hiểu, tôi 
biết Chân - Thiện - Nhẫn là nguyên lý của môn 
tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cũng là giá trị phổ 
quát mà nhân loại tiến bộ hướng tới. Tôi quyết 
định đọc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân và các 

Chị Quỳnh và lớp học đặc biệt của mình tại Từ Sơn, Bắc Ninh.
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bài giảng khác của tác giả Lý Hồng Chí - nhà sáng 
lập pháp môn này. Những nguyên lý thâm sâu 
trong cuốn sách đã giúp tôi lý giải được những 
thắc mắc về vũ trụ, thời gian, không gian, thân 
thể con người, …” 

Điều đặc biệt là sau khi đọc sách chị đã tìm 
được câu trả lời cho việc giúp nâng cao đạo đức 
cho học trò. Đó là quay về với những giá trị 
nhân văn truyền thống, giúp các em hướng tới 
phẩm chất Chân - Thiện - Nhẫn.

Vậy là vào mùa hè năm 2018, chị chia sẻ với một 
vài phụ huynh và giáo viên về ý tưởng mở lớp dạy 
về văn hóa truyền thống và được mọi người ủng hộ. 
Hiểu được tâm nguyện này, anh Huấn chồng chị đã 
dành hẳn lầu 2, vốn là phòng trưng bày sản phẩm 
gỗ quý của doanh nghiệp để vợ dạy học.

Lớp học của chị Quỳnh là hoàn toàn miễn phí 
dành cho các em nhỏ trong vùng và duy trì đã 
hơn 2 năm nay.

Tìm lại giá trị truyền thống tốt đẹp của 
cha ông
Lý giải về việc chọn nội dung văn hóa truyền 
thống để dạy cho trẻ em, chị Quỳnh chia sẻ rằng 
văn hóa truyền thống có nội hàm thâm sâu, bao 
quát nhiều tầng diện đạo đức. Những lễ nghi, 
phép tắc ứng xử giữa con người với nhau, đạo đức 
nghề nghiệp, … tất cả đều có thể tìm thấy trong 
những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông. 

Ngoài ra, nền tảng đạo đức truyền thống là 
tín ngưỡng đối với Thần - Phật, với các nguyên 
lý “Thiện ác hữu báo” hay “Trên đầu ba thước 
có Thần linh”... Khi con người có tín ngưỡng, họ 
sẽ biết kính sợ, và có ước thúc đạo đức từ trong 
tâm. Nếu biết rằng thiện ác đều có báo ứng thì 
con người sẽ cẩn trọng hơn trong ngôn ngữ và 
hành động. Ngược lại, khi không tin điều này thì 

Chị Quỳnh và chồng đang thực hành bài thiền định của Pháp Luân Công.

Lớp học của chị Quỳnh là hoàn toàn miễn phí dành cho các 
em nhỏ trong vùng và duy trì đã hơn 2 năm nay.

họ dám làm cả những việc độc ác, xấu xa. Cho 
dù luật pháp có được mở rộng đến đâu đi nữa 
cũng không cứu vãn được sự suy đồi đạo đức của 
nhân loại. 

Trong các buổi học, chị giúp học trò ghi nhớ 
những nguyên lý đó. Bài giảng thường được 
gắn với những tấm gương đạo đức trong lịch 
sử... Trước khi bắt đầu  học, các em thường tập 
trung thiền định, nếu còn thời gian sẽ tham 
gia những trò chơi dân gian, hoặc trải nghiệm 
cùng người lớn để tìm về những nét đẹp truyền 
thống của cha ông...

Thay đổi ...
Chị Quỳnh cho biết, sau một thời gian tham gia 
lớp học đặc biệt này, các em đã có những cải thiện 
rõ rệt cả về kết quả học tập và cách ứng xử. Các em 
ngoan, lễ phép hơn và một sự thay đổi lớn là mỗi 
khi gặp mâu thuẫn, các em đã biết tìm lỗi ở bản 
thân mình thay vì chỉ trích người khác. 

Chị Quế (38 tuổi, Thành phố Bắc Ninh) có 
con trai 11 tuổi đang theo học lớp của chị Quỳnh 
trong 2 năm qua cho biết, “Trước đây cháu lười 
học, ham chơi, nay đã biết tự giác làm các việc 
của mình, biết quan tâm giúp đỡ mọi người.” 

Còn chị Nga (40 tuổi, là giáo viên) xúc động kể 
lại, con gái chị 13 tuổi, trước đây sống khép kín, 
rất ngại giao tiếp, không hòa đồng với các bạn. 

Trước khi bắt đầu  học, các em thường tập trung thiền định.

Một em nhỏ đang trong tư thế tĩnh tọa.

Một phụ huynh đang hướng dẫn con đánh vần các bài học trong cuốn 
sách “Phép tắc người con” .
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Sau một thời gian 
tham gia lớp học đặc 

biệt này, các em đã có 
những cải thiện rõ rệt 
cả về kết quả học tập 

và cách ứng xử.
100 • TÂN SỬU 2021



GIÁO DỤC GIÁO DỤC

102 • TÂN SỬU 2021 EPOCH TIMES • 103 

Sau 2 năm làm học trò của cô Quỳnh, cháu hoạt 
bát, nhiệt tình, kết quả học tập tốt hơn nhiều.

Quay về với đạo đức truyền thống, thực hành 
Chân - Thiện - Nhẫn không chỉ giúp học trò thay 
đổi, chị Quỳnh cũng tìm lại được chính mình. 
Chị trẻ hơn nhiều so với tuổi 43. Chị vui vẻ kể: 
“Từ ngày có lớp học này, mình đã thấy lại niềm 
vui trong công việc, hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của 
việc giáo dục trẻ em.” 

Cũng có người bảo: “Quỳnh khờ khạo quá! Xã 
hội giờ như thế; một mình làm sao mà thay đổi 
được, cứ hoang đường!”

“Sức mình đến đâu làm đến đó, dẫu chỉ một 
trò tốt lên cũng là việc rất đáng làm” - chị Quỳnh 
tự tin trả lời. 

Chủ nhật này còn thời gian, chị Quỳnh hướng 
dẫn các em chơi ô ăn quan. Những tia nắng ấm 
áp hiếm hoi của mùa đông sáng bừng trên gương 
mặt lấp lánh niềm vui của chị và đám học trò. 
Trong khung cảnh bình yên và tường hòa ấy, 
chúng tôi cũng được trở lại tuổi lên 10 hồn nhiên 
năm nào.

Nghe câu chuyện chị kể, chứng kiến những 
gì chị làm, chúng tôi tin rằng, với sự nhẫn nại 
và trái tim nhân hậu, chị đang ươm những hạt 
mầm thiện lương, dâng cho đời những hoa 
thơm, trái ngọt.

Các em nhỏ đang học gói bánh chưng ngày Tết.

Các em nhỏ đang được hướng dẫn chơi trò chơi ăn quan và nhiều 
trò chơi dân gian khác.

Chị Quỳnh đang hướng dẫn các em nhỏ cách làm bánh chưng.

Một ngày nọ, có một ký giả rất tốt đã 
nói với tôi: ‘Nhưng Trump này, ông 
không phải là người tốt’. Thực ra, tôi 
nghĩ, tôi là người tốt đấy chứ. Gia đình 

tôi có yêu quý tôi không? Chắc là có. Nhìn gia đình 
tôi xem. Tôi tự hào về họ.” (Donald Trump) 

Bằng chứng rõ nhất về tính cách của ông 
Trump và về các thành tựu của ông có thể thấy 
được qua nền tảng giáo dục gia đình ông.

‘Cha là người vĩ đại nhất và có ảnh 
hưởng nhiều nhất trong cuộc đời tôi’
Cha của Donald Trump – ông Fred Trump, sinh 

năm 1905 ở New Jersey – lúc 11 tuổi trở thành cột 
trụ của một gia đình có mẹ góa và 2 em cần phải 
chăm sóc. Việc tự lập từ tuổi 11 của cha đối với 
ông Trump là “điển hình tuyệt vời để học theo.” 

“Khi có ai hỏi tại sao tôi lại thành công, điều 
đầu tiên tôi nghĩ đến là sự trưởng thành của 
mình và ảnh hưởng của cha tôi. Đúng là tôi đi học 
ở Wharton, nhưng trước cả Wharton là cha tôi.” 
(Donald Trump)

Fred Trump không phải là mẫu người cha 
thường dắt con đi xem phim hoặc chơi đùa ở 
Central Park. Thay vào đó, ông thường đưa 
cậu bé Donald đến công trường ở Brooklyn và 

Gia đình Donald Trump
‘Thiên hạ lấy quốc gia làm gốc;
quốc gia lấy gia đình làm gốc’

ĐAN THƯ

Bức ảnh gia đình TT Trump được chụp hôm 16/6/2015, tại Tháp Trump, sau khi ông tuyên bố ứng cử tổng thống Hoa Kỳ. (Christopher Gregory/Getty Images)
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Queens. Lớn lên Trump đều theo cha để học hỏi 
về kinh doanh, làm việc với các nhà thầu, đến 
thăm các tòa nhà hay thương lượng cho một 
công trình mới.

Ông Trump học được nhiều điều từ cha 
mình: sự cứng rắn trong một môi trường kinh 
doanh khắc nghiệt, cách động viên người khác, 
khả năng làm việc và tính hiệu quả. Ông Trump 
luôn lắng nghe và đón nhận lời khuyên của 
cha. Cha ông không cho ông nhiều tiền nhưng 
đã đem đến cho ông sự giáo dục và công thức 
đơn giản để trở nên giàu có: “Hãy chăm chỉ làm 
những gì con yêu thích.”

Kiên trì bền chí và đạo đức là điều mà ông 
Trump học từ cha mình, “Cho đến giờ tôi vẫn 
nhận được những lá thư từ những người quen 
biết cha tôi, cảm động vì lòng hào hiệp và đạo đức 
trong công việc của ông.”

Ông Fred Trump là người rất cứng rắn, 
nghiêm khắc và điều độ, không rượu chè; luôn 
về nhà lúc 7 giờ tối, ăn tối, đọc báo và xem tivi. 
Nếp sống đó cũng trở thành thói quen của ông 
Trump. “Nguyên tắc ‘ba không’ của tôi chính 
là: ‘Không ma túy, không rượu, không hút 
thuốc’” –  điều ông yêu cầu nghiêm khắc đối với 
các con mình.

Mặc dù nghiêm khắc và cứng rắn, 
cha của ông Trump luôn tin tưởng 
cậu con trai. Trong suốt 10 năm kinh 
doanh, ông chưa bao giờ để một 
người nào khác ký các hóa đơn cho 
đến khi ông Trump đảm đương công 
việc của ông. 

“Ngay cả khi tôi lâm vào hoàn 
cảnh bi đát nhất, nợ chồng chất 
trong những năm đầu thập niên 
1990, khi thị trường địa ốc bị chao 
đảo và vợ cũ cùng hàng trăm ngân 
hàng sẵn sàng kiện tôi ra toà, cha 
tôi cũng tin tưởng rằng công việc 
kinh doanh của tôi sẽ tốt đẹp trở 
lại. Sự tin tưởng ấy cho tôi sự tự tin mãnh 
liệt.”(Donald Trump)

Cha ông là nguồn động lực và là hình mẫu 
tuyệt vời: “Tôi học cách suy nghĩ như một tỷ 
phú bằng cách quan sát cha tôi; với tôi ông là 
người vĩ đại nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất 
trong cuộc đời tôi.” 

‘Nghĩ lớn’ từ sự ảnh hưởng của Mẹ
Năm 1936, ông Fred Trump kết hôn với bà Mary 
MacLeod – mẹ của ông Trump. “Chúng tôi là một 
gia đình rất truyền thống. Cha tôi là trụ cột của 
gia đình, và mẹ tôi là một bà nội trợ hoàn hảo. 
Ngoài việc chăm sóc năm anh chị em chúng 
tôi một cách chu đáo, bà còn nấu cơm, dọn dẹp 
nhà cửa, may và quần áo cho chúng tôi và làm 
từ thiện tại một bệnh viện. Chúng tôi sống trong 

một căn nhà lớn nhưng chưa bao 
giờ nghĩ rằng mình là những đứa 
trẻ con nhà giàu có. Chúng tôi được 
dạy bảo để hiểu giá trị của đồng tiền 
và tầm quan trọng của sự chăm chỉ. 
Chúng tôi rất gần gũi nhau, và cho 
đến bây giờ họ là những người bạn 
thân nhất của tôi.”

Ông Fred, cha của Donald đã 
dành cả đời xây dựng những tòa 
nhà giá rẻ ở Brooklyn, nhưng 
Donald Trump muốn tự mình sải 
bước lớn hơn đến Manhattan, nơi 
ông muốn xây những tòa nhà cao 
chọc trời, lộng lẫy và lớn nhất thế 
giới – một phần tính cách được 

nuôi dưỡng bởi người mẹ.
“Mẹ tôi yêu những gì lộng lẫy, và bà thích 

xem những nghi lễ hay đám rước hoàng gia của  
Âu Châu. Bà là một phụ nữ cảm nhận một cách 
nhạy bén những điều gây ấn tượng và những 
điều vĩ đại. Có lẽ phần hoa mỹ trong tôi thừa 
hưởng từ bà.” (Donald Trump)

Chính bà đã cho ông Trump những lời khuyên 

“Nguyên tắc ‘ba 
không’ của tôi 

chính là: ‘Không 
ma túy, không 

rượu, không hút 
thuốc’” –  điều ông 

yêu cầu nghiêm 
khắc đối với các 

con mình.

TT Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai Barron 
đi bộ trong bãi cỏ của Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 19/8/2018. 
(Pete Marovich-Pool/Getty Images)

thông thái mà ông vẫn luôn cố gắng tuân theo, 
“Hãy tin và thành thật với chính mình.”

“Lời khuyên đó bao hàm nhiều thứ, và tôi nghĩ 
nó có thể giúp chúng ta giữ cho mình một bản sắc 
riêng trong khi vẫn giữ bức tranh lớn trong đầu. Và 
nó cũng ngắn gọn nên dễ nhớ. Có lẽ tôi đã nhớ đến 
mẹ khi nói đến Nghĩ lớn.” (Donald Trump)

Mẹ Trump là một người mộ đạo, và bà sống 
với niềm tin của mình. Đó là một tấm gương cho 
ông từ khi còn nhỏ. Bà rất mạnh mẽ nhưng dịu 
dàng và khiêm nhường. Bà cho đi mọi thứ mình 
có mà không chút do dự. 

‘Melania đem vào cuộc sống sôi động 
của tôi cảm giác ổn định bình yên’
Melania – người vợ hiện tại của ông Trump –  là 
một người mẫu gốc Slovenia mà ông luôn hết 
lời ca ngợi: “vô cùng xinh đẹp và tinh tế”. Bất 
cứ ai từng gặp cô đều không thể nào quên được. 
“Ngoài nhan sắc tuyệt vời, cô là người luôn điềm 
tĩnh và biết cách xoa dịu người khác. Cô đem vào 
cuộc sống sôi động của tôi một cảm giác ổn định 
bình yên. Tôi thật may mắn khi có được cô.”

Kết hôn với bà Melania là một quyết định 
quan trọng đối với ông Trump sau 2 cuộc hôn 
nhân đổ vỡ. Ông tin rằng, “Có được sự đồng hành 
của một người nào đó là một bước tiến dài trong 
hôn nhân. Nhiều cuộc hôn nhân gãy đổ đơn giản 
chỉ vì cả hai vợ chồng đều không có được sự đồng 
hành bên nhau.”

Sự đồng hành của bà Melania đã giúp ông 
Trump trở thành nhà phát triển đ ịa ốc lớn 
nhất và tốt nhất ở New York, ‘The Apprentice’ 
đ ược đề cử là chươ ng trình truyền hình thực 
tế xuất sắc nhất của giải thưở ng Emmy (đ ược 
mệnh danh là Oscar của lĩnh vực truyền 
hình); cuốn “How to Get Rich” của ông đ ược 
xem là cuốn sách về kinh doanh hay nhất 
trong năm; Chươ ng trình phát thanh “Chín 
mươ i giây một ngày” của ông cũng gặt hái 
nhiều thành công nhất trong lịch sử phát 
thanh vớ i hơ n 300 đài phát. 

“Tôi tin rằng “Người phụ nữ là chỗ dựa vững 
chắc cho người đàn ông” và ngược lại. Melania 
và tôi đã kề vai sát cánh bên nhau 5 năm (trước 
khi cưới), và đó là quãng thời gian đẹp nhất trong 

Vợ và các con TT Trump chúc mừng ông trong ngày nhậm chức tổng thống, hôm 20/01/2017. 
(Alex Wong/Getty Images)
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đời tôi – không chỉ với cá nhân tôi mà còn là trong 
kinh doanh nữa. Vi thế tôi nghĩ rằng cưới người 
phụ nữ đã hậu thuẫn cho mình trong suốt giai 
đoạn tuyệt vời này là điều nên làm.”

Dạy con từ những gì cha mẹ để lại
Cha mẹ ông đều đã qua đời vào năm 1999 và 
2000. “Cha mẹ tôi ra đi để lại một khoảng trống 
không bù đắp nổi, nhưng những gì cha mẹ tôi 
đã dạy bằng cách làm gương cho tôi noi theo 
thì vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống hằng ngày 
của tôi.”

Ông Trump thừa hưởng ở cha mọi thứ, 
không phải tiền bạc mà là sự giáo huấn, và 
những kỹ năng thực hành. Ông cũng làm thế 
đối với các con của ông. 

“Tôi hoàn toàn không cho phép các con 
mình chỉ sống nhờ vào di sản; chúng phải có 
cách riêng để tồn tại trong thế giới này, và chúng 
biết rõ điều đó. Tôi luôn nói với các 
con tôi rằng bất cứ điều gì cũng phải 
làm việc chăm chỉ mới có thể có 
được, và rằng tất cả những vật chất xa 
hoa chúng đang hưởng thụ đều là từ 
mồ hôi nước mắt của cha chúng mà 
ra. Tôi cũng dạy các con hiểu rằng 
nếu muốn chia sẻ thành quả, chúng 
phải biết cùng nhau gánh vác công 
việc chung.” (Donald Trump)

Các con ông đều là những sinh 
viên xuất sắc, làm việc rất chăm chỉ, 
và trưởng thành trong quá trình làm 
việc ở tổ chức Trump, học hỏi từng 
hoạt động của tổ chức, và sau đó có 
thể tự điều hành đế chế kinh doanh 
toàn cầu của riêng mình.

Ivanka được mời tham gia chương trình thực 
tế Born Rich của MTV, với sự tham gia của nhiều 
người nổi tiếng. Một vài đứa trẻ trong số này cho 
rằng của cái chúng có được từ cha mẹ là lẽ tất 
nhiên, và còn có những lời nói bất kính về cha 
mẹ. Ivanka không như vậy, cô bé rất điềm đạm 
thông minh và lễ phép khi nói về cuộc sống và 
gia đình mình.

“Tôi cho rằng để lại một đống tiền cho con mà 
không giáo dục cách sử dụng đồng tiền đó, hoặc 
cách tự kiếm tiền là một việc làm tệ hại nhất của 
bậc làm cha mẹ; đó chính là sự cẩu thả và lơ đễnh. 
Đừng để sự giàu sang hủy hoại những đứa con, 

ngăn cản chúng làm việc siêng năng cần mẫn, và 
thực hiện những phương cách thành công của 
riêng chúng.”  (Donald Trump)

Các con của ông Trump đều rất thông minh 
và thành đạt, luôn bày tỏ lòng biết ơn 
đến người cha của mình. 

Tiffany, con gái ông, nhớ lại: 
“Vài năm trước một người rất thân 
với tôi qua đời, và cuộc gọi đầu tiên 
tôi nhận đ ược, cũng như mọi lần, 
đến từ cha tôi. Không có sự hỗ trợ 
và chăm sóc không ngừng của ông 
dành cho tôi trong thời gian thử 
thách đó, tôi không biết mình sẽ 
vượt qua như thế nào.”

Don Jr, con trai ông, nói rằng anh 
muốn cảm ơn cuộc sống mà ông đã 
đem đến cho gia đình và tất cả các 
nhân viên trên khắp thế giới: “Tôi 
thường nghĩ về di sản mà tôi muốn 
để lại cho các con của tôi, và với tôi, 

ít có điều gì mà tôi muốn giữ lại trong tim mình 
như lòng nhân từ của cha. Cha đã một lần nữa 
là tấm gương cho chúng tôi, cha là anh hùng 
của con, cha là người bạn tốt nhất của con, cha 
chính tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ.”

Người phương Đông có câu: “Tề gia, trị quốc, 
bình thiên hạ”. Ông Trump và gia đình mình 
là mẫu mực hoàn hảo của một gia đình truyền 
thống. Chúa dường như thông qua ông để truyền 
tải thông điệp: “Trong khi các trào lưu nhất thời 
đến rồi lại đi, chỉ có sự thật vĩnh hằng là đức tin và 
gia đình luôn dẫn tới ổn định, hạnh phúc và thịnh 
vượng cho các dân tộc.” (Donald Trump)

Tôi hoàn toàn 
không cho phép 
các con mình chỉ 
sống nhờ vào di 
sản; chúng phải 
có cách riêng để 
tồn tại trong thế 

giới này, và chúng 
biết rõ điều đó

Donald Trump

TT Donald Trump và con gái Ivanka. (Jeff J Mitchell/Getty Images)

Đời Sống

“Ngày nay, làm một người đàn ông thật khó khăn, nhưng để trở thành
một người đàn ông đích thực thì còn khó hơn nhiều.”

Đọc bài trang 118



ĐỜI SỐNG ĐỜI SỐNG

108 • TÂN SỬU 2021 EPOCH TIMES • 109 

Cơm tẻ là mẹ ruột

Người Việt gắn bó với nền nông nghiệp 
trồng lúa nước, nên từ ngàn xưa cơm 
đã trở thành món ăn chính. Họ dùng 
từ “cơm” để gọi tên các bữa ăn như 

“mâm cơm”, “bữa cơm”, “nấu cơm”. Bên cạnh 
cơm, một bữa ăn chuẩn Việt cần đến các món 
rau, món canh, và món mặn như thịt, cá, tôm…

Mâm cơm hình tròn
Mâm cơm của người Việt có hình tròn thể hiện 
tính cộng đồng và tượng trưng cho sự sum vầy, 
đầy đặn và hạnh phúc viên mãn. Các món ăn sẽ 
được bày cùng một lúc sao cho vừa mâm trong đó 

Ứng xử
tinh tế

trong mâm cơm 
của người Việt

AN NAM

Bữa cơm của người Việt mang 
nhiều ý nghĩa, bởi vì bữa cơm 
chính là nơi để các thành viên 

trong gia đình nuôi dưỡng và bồi 
đắp tình cảm, gắn bó, yêu thương...

Bữa cơm gia đình của người Việt ẩn chứa nhiều đạo lý. (Shutterstock)
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nước chấm ở giữa, các món rau và thịt được xếp 
xen kẽ nhau xung quanh sao cho đẹp mắt. Trong 
khi ăn, mọi người ngồi quây quần bên mâm cơm 
và cùng nhau trò chuyện tăng thêm không khí 
vui vẻ cho bữa cơm.

Dùng đũa
Việc dùng đũa trong bữa ăn đã xuất hiện từ rất lâu 
đời và xuôi cùng dòng chảy của thời gian. Đôi đũa 
truyền thống của người Việt Nam được làm từ tre. 

Trước khi cầm đũa, phải xếp hai đầu đũa cho 
đều nhau, lúc sử dụng chỉ động tới cạnh trên của 
đũa, dùng 3 đầu ngón tay: ngón cái, ngón trỏ và 
ngón giữa nhẹ nhàng cầm đũa. Trẻ con được dạy 
rằng, trước bữa ăn phải so đũa, chú ý đến đầu 
đũa có đúng hướng hay không, sau bữa ăn phải 
đặt đũa xuống một cách ngay ngắn, không nên 
để đũa bị so le hay xô lệch.

Không gắp thức ăn đưa thẳng vào miệng mà 
phải đặt vào bát riêng rồi mới ăn. Không dùng 
thìa đũa cá nhân của mình khuấy vào tô chung. 
Không xới lộn đ ĩa thức ăn để chọn miếng ngon 
hơn. Không cắm đũa dựng đứng vào bát cơm. 
Không nhúng cả đầu đũa vào bát nước chấm. 
Phải trở đầu đũa khi muốn gắp thức ăn cho người 
khác. Những nguyên tắc nghe có vẻ giáo điều này 
thật ra lại giúp cho bữa ăn trở nên vệ  sinh và giữ sự 

thanh lịch sự  trong ăn uống.

Chuyện mời cơm
Tục mời cơm là một nét đẹp trong ứng xử. Chính 
những lời mời tưởng chừng như  vô thức ấy đã giáo 
dục cho con người ta hiểu lẽ biết ơn, biết nhận diện 
những hạnh phúc đơn thuần, bình dị, cũng là để 
biết trân quý, tôn trọng sự có mặt của nhau.

Khi mời cơm phải mời từ người lớn tuổi nhất 
trong nhà như ông bà rồi mới tới cha mẹ và anh 
chị. Lời mời phải nhẹ nhàng, lễ phép đi kèm là 
hành động so đũa, lau bát cho người lớn tuổi 
hơn, thể hiện sự kính trọng bề trên trong bữa ăn 
nói riêng và trong văn hóa ứng xử nói chung.

Ứng xử trong ăn uống
Người Việt rất coi trọng bữa cơm nên luôn tạo 
cảm giác thoải mái và ấm cúng trong suốt bữa ăn. 
Nếu bạn là một vị khách trong bữa cơm ấy thì bạn 
nên chú ý vài quy tắc để giữ lịch sự và đáp lại sự 
hiếu khách của gia chủ một cách tế nhị.

Khi ăn, không nên ngồi quá sát mâm hay quá 
xa mâm cơm để vừa tay gắp thức ăn trong mâm. 
Tuyệt đối tránh nói khi cơm đầy trong miệng, 
cũng không được thổi thức ăn nóng mà phải múc 
chậm phần nguội hơn ở sát thành bát. Khi nhai, 
tối kỵ chép miệng hay tạo ra tiếng ồn khi ăn. Khi 

(Shutterstock)

ăn, người ta cũng chú ý cách chấm đồ ăn, chỉ 
nhúng phần thức ăn, không nhúng đầu đũa vào 
bát chấm, miếng đã cắn dở không được chấm.

Dù là trong khuôn khổ gia đình hay khi làm 
thực khách, tuyệt đối không chê nếu món ăn chưa 
hợp khẩu vị mình. Bởi nó có thể không ngon với 
người này nhưng ngon với người khác, và dù gì 
món ăn đó cũng được làm nên từ công sức, tâm 
huyết của người chế biến; nên chúng ta không ai 
có quyền phê phán hay chê bai.

Bữa cơm gia đình của người Việt ẩn chứa 
nhiều đạo lý, thể hiện tình cảm yêu thương gắn 
bó giữa các thành viên trong gia đình, đồng 
thời thể hiện sự ứng xử khéo léo của người Việt. 
Những nguyên tắc ngầm này không được ghi 
chép thành văn hay trở thành bài giảng, nhưng 
bất cứ đứa trẻ nào cũng phải học bởi đó là điều 
tốt đẹp, là truyền thống dân tộc từ bao đời nay.

Một số quy tắc trên bàn ăn của
người Việt xưa 
Mặc dù trải qua thời gian, những nét văn hóa 
quý báu của dân tộc này đang dần mai một, 
nhưng chúng ta hãy lưu lại một ít điều tạm gọi là 

tham chiếu cho thời hiện đại, để giữ được sự kết 
nối với những giá trị truyền thống tốt đẹp. 

1. Không dùng thìa đũa cá nhân của mình 
quấy vào bát chung.

2. Không xới đĩa thức ăn để chọn miếng ngon. 
3. Không cắm đũa dựng đứng vào bát cơm. 

Hành động này được cho là giống cắm 
nhang vào bát cơm, chẳng khác nào cúng 
cơm cho người chết. 

4. Khi muốn gắp thức ăn cho người khác 
phải trở đầu đũa. 

5. Khi ngồi ăn không rung đùi. Dân gian có 
câu “Cây rung thì lá rơi, người rung thì 
phúc bạc” hay “Nam mà rung chân thì 
cùng cực, nữ mà rung chân thì hèn mọn”. 
Từ nhân tướng học có thể nói rung chân là 
một loại tướng xui xẻo, phá tài.  

6. Tránh nói khi cơm đầy trong miệng; điều 
này vừa mất vệ sinh vừa không lịch sự, 
tôn trọng người đối diện. 

7. Muỗng múc canh phải đặt úp trong bát 
không được để ngửa.

8. Không tạo tiếng ồn khi ăn, ví dụ húp canh 

(Shutterstock)
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sột soạt hay nhai chóp chép. 
9. Không ăn trước người lớn tuổi. Cần chờ 

mọi người ngồi đủ chỗ rồi mới bắt đầu 
dùng bữa. Nếu được mời làm khách 
thì chờ chủ nhà xếp chỗ ngồi, không tự 
ý ngồi vào bàn trước khi chủ nhà mời. 
Ngoài ra nên thành thực nói về việc ăn 
kiêng, dị ứng (nếu có) để tránh bất tiện 
cho chủ nhà. 

10. Không gắp liên tục một món dù đó là món 
khoái khẩu của mình. 

11. Dành phần người đến muộn phải để vào 
dĩa riêng, không để dành phần theo kiểu 
đồ ăn thừa còn lại trong đ ĩa.

12. Ăn từ tốn, không ăn hối hả, không vừa đi 
vừa nhai.

13. Nếu ăn gặp xương hoặc vật lạ trong thức 
ăn, cần từ từ lấy ra. 

14. Phải chú ý tay áo khi gắp 
đồ ăn, không được để chạm 
vào thức ăn. 

15. Khi đang ăn mà có việc 
riêng phải xin phép rồi mới 
rời mâm.

16. Trong bữa ăn, người nhỏ 
tuổi phải mời hết lượt ông 
bà, cha mẹ, cô chú, anh 
chị… Khi được mời dùng 
bữa thì nên quan sát gia 
chủ, không thể mang tập 
quán nhà mình vào bữa ăn 
nhà người ta.

17. Ăn xong cần tô son lại thì 
xin phép vào phòng vệ 
sinh, không tô son trên bàn 
ăn trước mặt người khác. 
Không dùng điện thoại di 
động trong bữa ăn.

18. Tránh va chạm tay với người 
cùng mâm, nếu thuận tay 
trái thì nói trước để chọn 
chỗ cho thuận tiện.

19. Nói cảm ơn sau bữa ăn dù là 
chỉ có hai vợ chồng nấu cho 
nhau. Đừng tiếc lời khen 
ngợi những món ngon.

Trên đây chỉ là một số quy tắc 
ứng xử trên bàn ăn của người Việt. 

Người xưa có rất nhiều thành ngữ, tục ngữ về ăn 
uống như “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng” (ý 
nói cần phải biết giữ chừng mực khi ăn, không 
nên ăn quá nhiều, hết phần của người khác), 
“học ăn học nói học gói học mở” (nói về những 
điều cơ bản trong cuộc sống mà con người ta 
phải học như cách ăn ở, giao tiếp, cách đối 
nhân xử thế sao cho lịch sự, tế nhị). Người xưa rất 
coi trọng lễ nghi phép tắc, không chỉ trên bàn 
ăn mà còn ở các khía cạnh khác của cuộc sống. 

Từ cách ăn uống có thể nhìn thấy sự tu dưỡng 
của một người. Vậy nên giáo dục con cái hay tu 
dưỡng nhân phẩm là việc vô cùng quan trọng, 
vì nhân phẩm được thể hiện từ những chi tiết, 
việc làm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. 
Đặc biệt cung cách ăn uống rất quan trọng, nó 
phản ánh không chỉ là nhân cách mà còn là gia 
phong của mỗi một gia đ ình. 

(Shutterstock) Cổ phục Việt, triều Nguyễn. (Quoc Khanh-Le Quyen)
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Giấc mộng của

George
Washington
mang đến hy vọng trong những 

thời điểm đen tối
JUNE KELLUM   |   Thanh Tâm biên dịch

uý độc giả thân mến,
Một số quý vị đã gọi cho chúng tôi, 

lo lắng và bối rối về tình trạng gian lận 
trong cuộc bầu cử hiện nay. Vì vậy, 
tuần này tôi xin trân trọng gửi đến quý 

vị một câu chuyện với một niềm hy vọng.
Vào mùa đông năm 1777 và 1778, khi quốc 

gia chúng ta đang ở giữa cuộc Chiến giành độc 
lập, George Washington và đội quân của ông 
đã trải qua những gian nan rất nghiệt ngã tại 
Valley Forge. Khi đó, mọi người sắp chết vì 
thiếu thức ăn và quần áo ấm, còn nhuệ khí thì 
xuống rất thấp. Bất chấp những khó khăn này, 
trong khi các sĩ quan khác nghỉ phép về thăm 
gia đình, George Washington vẫn luôn không 
rời quân lính. Sự lãnh đạo vững vàng của ông 
đã giúp đội quân vượt qua được mùa đông ấy.

 Có một câu chuyện, do một người lính trong 
Chiến tranh giành độc lập kể lại với một nhà xuất 
bản và sau đó đã được in thành truyện ít nhất là 
trước khi diễn ra cuộc Nội chiến. Trong suốt thời 
của Washington, dường như không nhiều người 
biết đến giấc mộng này, ông cũng chưa bao giờ 
khẳng định hay phủ nhận nó. Nhưng ngẫm lại, 
dường như là hai trong số các sự kiện được tiên 

Tranh khắc Washington đang cầu nguyện tại một 
khu rừng ở Valley Forge. (Getty Images)

Q
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Và Washington nhìn thấy thiên thần hắc ám thổi 
ba hơi vào một cây kèn trumpet và rắc nước lên 
Âu Châu, Á Châu và Phi Châu. Những đám mây 
đen, dày xuất hiện trên các quốc gia này và “một 
ánh sáng đỏ thẫm rọi lên khiến tôi trông thấy 
những binh đoàn có vũ trang, chúng di chuyển 
cùng với đám mây, hành quân theo đường bộ và 
đường biển đến Hoa Kỳ.”

Những đội quân này tàn phá mảnh đất Hoa 
Kỳ. Sau đó, giọng nói lại vang lên, “Con trai của 
nền Cộng Hòa, con hãy xem và tìm hiểu nó,” và 
thiên thần hắc ám lại thổi kèn. “Ngay lập tức có 
một luồng sáng mạnh mẽ như thể của một ngàn 
mặt trời rọi xuống từ phía trên tôi, đâm thủng và 
phá vỡ đám mây đen đang bao kín đất nước Hoa 
Kỳ thành từng mảnh” và vị thiên thần ánh sáng 
có vương miện và lá cờ hạ xuống cùng với những 
“thiên nhân màu trắng”. Họ gia nhập vào cùng 
những người Hoa Kỳ sắp bại trận, tiếp cho họ 
sức mạnh mới để chiến đấu.

Giọng nói cất lên một lần nữa, rồi thiên thần 
hắc ám rắc thêm nước biển lên Hoa Kỳ, và 
những đám mây đen cuốn những đội quân xâm 
lược kia đi.

Giọng nói bí ẩn nói với Washington:
“Con trai của nền Cộng Hòa, những gì con 

nhìn thấy có nghĩa là: ba hiểm họa sẽ xảy đến 
với nền Cộng hòa. Hiểm họa thứ hai là đáng sợ 
nhất, nếu vượt qua được nó thì cả thế giới này 
có hợp lại cũng sẽ không bao giờ thắng được 
nền Cộng hòa. Hãy để tất cả trẻ em của nền 
Cộng hòa biết sống vì Thượng Đế, vì mảnh đất 
này, và vì  quốc gia của chúng.”

Theo cách hiểu của tôi, hai cuộc xung đột đầu 
tiên chính là cuộc Chiến tranh giành độc lập và 
cuộc Nội chiến.

Tôi biết rằng đối với nhiều người, cuộc bầu cử 
lần này cảm giác như một cuộc chiến vì tương 
lai của quốc gia chúng ta — một cuộc chiến giữa 
Thiện và Ác.

Trong hiểm họa cuối cùng, màu sắc của các 
đám mây là màu đỏ và đen. Đối với một số người 
vào lúc này, cái ác là chủ nghĩa Phát xít - tượng 
trưng bởi màu đen; còn đối với một số khác, cái 
ác là chủ nghĩa Cộng sản - tượng trưng bởi màu đỏ. 
Cả chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản đều 
là các chế độ toàn trị, phản lại với những gì mà tất 
cả chúng ta mong muốn.

Vậy có phải bây giờ chúng ta đang chứng kiến 

đại hiểm họa thứ ba?
Xin quý vị tự suy xét.
Nhưng giống như hai hiểm họa khác dường 

như đã xảy ra, và đã được vượt qua, với độ 
chính xác đáng kinh ngạc, tôi nghĩ rằng Hoa 
Kỳ và các nguyên lý của nó về tự do và công lý 
cuối cùng sẽ chiến thắng.

Tôi cũng nghĩ rằng lời của vị thiên thần 
ánh sáng, “Hãy nhớ các con là anh em,” là 
chìa khóa cho chiến thắng này. Nếu chúng 
ta không chấp nhận giận dữ với những người 
đồng bào, chúng ta sẽ có thể nói chuyện và 
thực sự lắng nghe họ. Điều này cần sự khiêm 
nhường. Nếu khiêm nhường, thì chúng ta sẽ 
có cơ hội tuyệt vời để được những người khác 
sẵn lòng lắng nghe và cố gắng hiểu được quan 
điểm của chúng ta. Những kẻ độc tài thường 
thắng thế bởi chính con người — bởi nỗi sợ 
hãi, thờ ơ, kiêu ngạo và dễ tức giận của chúng 
ta. Dù chúng ta có ủng hộ những kẻ độc tài hay 
không, thì sự không khoan dung giữa chúng ta 
cũng có thể bị lợi dụng cho lợi ích của họ.

Tôi không nghi ngờ về sự hiện diện của các 
thiên thần giữa chúng ta, và tôi nghĩ rằng họ có thể 
làm công việc của họ tốt nhất khi chúng ta bình 
tĩnh, tốt bụng, và kiên định cống hiến cho sự thật.

Trân trọng,
June
 

Nếu quý vị có câu hỏi về gia đình hoặc cần tư vấn 
của chuyên mục Dear June của chúng tôi, hãy gửi 
đến DearJune@EpochTimes.com hoặc Attn: Dear 
June, The Epoch Times, 229 W. 28th St., Floor 7, 
New York, NY 10001.

June Kellum là một người mẹ hai con và là nhà 
báo lâu năm của Epoch Times về các chủ đề gia 
đình và sức khỏe.

tri đã xảy ra, và thông điệp của nó đều có liên 
quan đến chúng ta hôm nay.

Tôi chỉ xin tóm tắt lại câu chuyện về giấc mộng, 
nhưng tôi mong quý vị nên đọc toàn bộ câu chuyện, 
bởi vì nó nên thơ hơn rất nhiều. Quý vị có thể tìm 
kiếm trên mạng  “George Washington’s Vision”.

Giấc mộng đến vào một ngày nọ, một vị 
Thần rất đẹp xuất hiện trong lều của ông khi 
ông chỉ có một mình vào lúc đó. Khi nhìn thấy 
bà, Washington cảm thấy như đang sắp lìa đời 
hay tan biến đi mất.

Washington nghe thấy một giọng nói, “Con 
trai của nền Cộng Hòa, con hãy xem và tìm hiểu 
nó,” và rồi ông thấy trải ra trước mặt mình là Âu 
Châu, Á Châu, Phi Châu, và Hoa Kỳ.

Sau đó, một thiên thần hắc ám xuất hiện bên 
trên đại dương giữa Hoa Kỳ và Âu Châu. Thiên 
thần này lấy nước rồi rắc một ít lên Âu Châu và 
một ít lên Hoa Kỳ. Ngay lúc ấy những đám mây 
âm u hình thành phía trên các quốc gia này. 
Những đám mây này tụ lại bên trên Đại Tây 
Dương rồi tất cả di chuyển tới bao phủ lên Hoa 

Kỳ. Có sét đánh, và Washington nghe thấy tiếng 
khóc than của những người dân quê hương ông.

Sau đó, thiên thần lấy nước và rắc thêm lên 
Hoa Kỳ, và đám mây được kéo trở lại nơi đại 
dương, ở đó nó biến mất giữa những con sóng. Và 
rồi, Washington thấy các thị trấn và thành phố 
mọc lên trên khắp đất nước Hoa Kỳ.

Giọng nói bí ẩn lại vang lên: “Con trai của nền 
Cộng Hòa, sự kết thúc của thế kỷ này tới rồi, con 
hãy xem và tìm hiểu nó.” Và Washington thấy 
thiên thần hắc ám nhìn về phía nam và một bóng 
ma từ Phi Châu tiến đến, bay vụt qua các thị trấn 
và thành phố. Rồi mọi người bắt đầu tự vũ trang 
và chiến đấu với nhau.

Khi cuộc chiến trở nên ác liệt, một vị thiên 
thần ngời sáng xuất hiện, mang lá cờ Hoa Kỳ 
và đội vương miện ánh sáng có dòng chữ “Liên 
hợp”. Vị thiên thần cắm lá cờ xuống và nói: 
“Hãy nhớ các con là anh em,” và ngay lập tức 
cuộc chiến dừng lại.

Rồi giọng nói lại cất lên lần thứ ba: “Con trai 
của nền Cộng Hòa, con hãy xem và tìm hiểu nó.” 

Trích đoạn bức tranh “Washington Tập hợp Quân đội tại Monmouth” của họa sĩ Emanuel Leutze (1851–1854). (Public Domain)



ĐỜI SỐNG ĐỜI SỐNG

EPOCH TIMES • 119 

mà không có những tấm gương tích cực của 
phái mạnh, chẳng hạn như các bậc cha chú, các 
giáo viên hay huấn luyện viên. Họ sống trong các 
gia đình do các bà mẹ đơn thân hoặc đã ly hôn 
làm chủ, và vì thế họ thiếu sự đào tạo và dẫn dắt 
mà những người nam cố vấn đó có thể đem lại.

Các yếu tố khác, bên cạnh việc thiếu vắng 
người cha, cũng làm giảm sự nam tính của họ. 
Một cách thường xuyên, những phúc lợi xã hội 
của chính phủ đã thế chỗ cho người đàn ông 
trong gia đình. Ngày nay, những người tìm cầu 
sự đối xử đặc biệt theo chủng tộc hoặc giới tính, 
những người cảm thấy mình là nạn nhân, đều 
chống lại lý tưởng về nam tính là chịu trách 
nhiệm về cuộc sống và hành động của mình. 
Ngoài ra, các ngôi sao nhạc rock, diễn viên và vận 
động viên đã trở thành hình mẫu lý tưởng, thay 
thế cho những tấm gương truyền cảm hứng cho 
giới trẻ – như George Washington, Robert E. Lee, 
Booker T. Washington, và những người khác – 
những người đã chiến đấu và hy sinh trong một 
đấu trường lớn hơn và có sức ảnh hưởng hơn là 
một sân khấu hoặc một trận bóng đá.

Giới trẻ cũng đang trưởng thành trong một 
nền văn hóa bôi nhọ nam tính truyền thống, các 
chương trình truyền hình thì thường xuyên coi 

thường sự nam tính và trường học bỏ bê việc dạy 
đạo đức và trang bị cho học sinh của họ trước 
những “cú đấm” của cuộc đời.

Tồi tệ nhất, có lẽ là, những người đàn ông 
trẻ tuổi này không biết rằng tất cả những người 
đàn ông chân chính đều có những quy tắc và 
chuẩn mực riêng.

Quy tắc và chuẩn mực
Quy tắc này là tập hợp các nguyên tắc của một 
người đàn ông được hình thành từ quá trình 
nuôi dưỡng, hoàn cảnh, học vấn và trải nghiệm 
của anh ta. Chuẩn mực của một người đàn ông 
là tập hợp các quy tắc mà anh ta không thể phá 
vỡ nếu không thỏa hiệp với tâm hồn mình. 
Anh ta có thể không thể nói rõ chuẩn mực này, 
nhưng nếu anh ta phá vỡ nó, nếu anh ta không 
thực hành các nguyên tắc đó, thì một phần con 
người anh ta sẽ mất đi. Khi có quá nhiều những 
“góc chết”, người đàn ông đầy thương tổn này sẽ 
trở thành một xác sống, một hồn ma của chính 
mình, gia nhập hàng ngũ mà T.S. Eliot gọi là 
“những người rỗng tuếch”.

Trong bộ phim “Những chú sư tử thứ cấp”, 
chiến binh già Hub McCann đã có một bài phát 
biểu cho những người đàn ông trẻ tuổi. Khi cháu 

Tượng của Alexander Đại đế. (Shutterstock)

Những quy tắc làm nên

một quý ông đích thực
JEFF MINICK   |   Ngân Hà biên dịch

Ngày nay, làm một người đàn ông thật khó khăn, để trở
thành một quý ông thì còn khó hơn nhiều. 

C ách đây vài năm, tôi đã viết 
cuốn sách “Movies Make the 
Man: The Hollywood Guide 
to Life, Love, and Faith for 

Young Men” (“Điện ảnh làm nên người 
đàn ông: Cẩm nang Hollywood dành cho 
Cuộc sống, Tình Yêu và Niềm tin dành 
cho những chàng trai trẻ”). Tôi hy vọng 
có thể đưa ra một số bộ phim với tư cách 
là người cố vấn cho những người đàn 
ông dưới 30 tuổi, “để truyền cảm hứng 
cho bạn trong hành trình tìm kiếm một 
cuộc sống trọn vẹn, và khuyến khích bạn 
tìm kiếm và rèn luyện những đ ức tính 
cũng như những lý tưởng truyền thống 
của một người đàn ông đích thực.”

Tôi viết cuốn sách này vì một số thanh 
niên mà tôi biết dường như không biết gì về 
ý nghĩa của một người đàn ông chân chính.

Sự nhầm lẫn hiện tại của chúng ta
Mặc dù khá nhiều người đàn ông ở độ tuổi 
20 đã trưởng thành, có trách nhiệm với 
bản thân và những người họ yêu thương, 
và đi trên con đường của riêng họ, nhưng 
cũng có những người khác bước vào tuổi 
trưởng thành cảm thấy bối rối về ý nghĩa 
của việc trở thành một người đàn ông, xây 

dựng tổ ấm, và chịu trách nhiệm cá 
nhân tại nơi làm việc hay gia đình. 

Nhiều người trong số họ lớn lên 
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Bức tượng của tướng 
Robert E. Lee - người 

đã thống lĩnh quân đội 
Liên minh miền Nam 
trong cuộc Nội chiến 

Hoa Kỳ (1861-1865).
(Public Domain)

trai tuổi vị thành niên của ông, 
Walter, nói với Hub rằng mẹ anh luôn 
nói dối anh và anh hỏi liệu những câu 
chuyện của Hub về Bắc Phi là sự thật 
hay lại là những lời nói dối, Hub đã 
đưa ra một câu trả lời “đích thực”:

“Đôi khi những điều có thể đúng 
hoặc không đúng lại là những điều 
một người đàn ông cần tin tưởng 
nhất: rằng con người là ‘tính bản 
thiện’; rằng danh dự, lòng dũng cảm 
và đức hạnh là tất cả; rằng quyền lực 
và tiền bạc chẳng có nghĩa lý gì; rằng 
cái thiện luôn chiến thắng cái ác. Và 
ông muốn cháu ghi nhớ điều này, 
rằng tình yêu, tình yêu đích thực 
không bao giờ chết. Cháu hãy ghi 
nhớ điều đó, cháu trai à! Cháu hãy 
nhớ rằng. Không quan trọng là điều 
đó có đúng hay không. Cháu thấy 
đấy, một người đàn ông nên tin vào 
những điều đó, vì đó mới là những 
điều đáng để tin tưởng.”

Chuẩn mực này nằm bên trong 
mỗi người đàn ông chân chính như 
thể chúng được khắc trên đá.

Sống theo Chuẩn mực
Vậy những phẩm chất nào tạo nên 
những người đàn ông chân chính?

Hãy nhìn vào cuộc sống, tình yêu 
và đức tin.

Những đức tính của một quý 
ông được thực hành bởi những 
người như người La Mã (chủ nghĩa 
khắc kỷ, dũng sĩ, tinh thần đạo đức 
tập thể), bởi các hiệp sĩ thời Trung 
Cổ (dũng cảm, rộng lượng, bảo vệ 
những người bị áp bức), và thậm 
chí bởi các Hướng đạo sinh (Luật 
Hướng đạo với các nguyên tắc của 
nó như tình bạn, lịch sự, vui vẻ và 
dũng cảm), bất cứ điều gì mà một số 
người ở thời đại chúng ta có thể nghĩ 
đến, vẫn luôn là một phần chuẩn 
mực của người đàn ông chân chính.

Trong cuốn sách “What Is a Man? 
3,000 Years of Wisdom on the Art of 

Manly Virtue” (“Đàn ông là gì? 3,000 
năm trí tuệ về nghệ thuật phẩm giá 
của một quý ông”), giáo sư Waller 
Newell viết: “Có một tiền lệ không bị 
phá vỡ trong quan niệm phương Tây 
về ý nghĩa của việc trở thành một 
người đàn ông. Danh dự được hun 
đúc bởi sự thận trọng, khát vọng 
được hun đúc bởi lòng trắc ẩn đối 
với những người đau khổ và yếu thế, 
tình yêu được kiềm chế bởi sự tế nhị 
và tôn trọng đối với người yêu – từ 
thời Plato cho đến ngày nay, có một 
kho lưu trữ những quan sát, châm 
ngôn, minh họa và xác nhận phong 
phú về tiêu chuẩn cao quý của nhân 
phẩm. Chúng ta không cần phải 
sáng tạo ra bản lĩnh đàn ông. Chúng 
ta chỉ cần tìm lại nó.”

Giáo sư Newell dành gần 800 trang 
cho chủ đề này. Nếu quý vị muốn có 
một phiên bản ngắn hơn, hãy đọc bài 
thơ “Nếu” của Rudyard Kipling.

Tình yêu đích thực
Lưu ý rằng giáo sư Newell đã nói, 
“Tình yêu được kiềm chế bởi sự tế 
nhị và tôn trọng đối với người yêu.”

Trong một cuộc phỏng vấn với 
ông William Bennett trong “The 
Book of Man”, ông David Gerlernter, 
người đã sống sót sau một cuộc tấn 
công của kẻ sát nhân hàng loạt có 
biệt danh Unabomber và trở thành 
một người ủng hộ trung thành cho 
truyền thống và gia đình, nói: “Phụ 
nữ có bản năng nuôi dưỡng và yêu 
thương trẻ nhỏ; đàn ông không có 
bản năng đó, nhưng thay vào đó họ 
có thể chăm sóc và trân trọng phụ 
nữ. Đàn ông cần biến sự quan tâm 
đến tình dục của họ thành một thứ 
gì đó sâu sắc hơn, về mặt tình cảm và 
tinh thần.”

Trong cuốn sách “Movies Make 
the Man” (“Điện ảnh làm nên người 
Đàn ông”), tôi đồng tình với quan 
điểm của ông Gerlernter: một người 

Có một tiền lệ 
không thể phá vỡ 
trong quan niệm 

phương Tây về 
ý nghĩa của việc 
trở thành một 

người đàn ông... 
Chúng ta không 

cần phải sáng tạo 
ra bản lĩnh đàn 

ông. Chúng ta chỉ 
cần tìm lại nó. 

Waller Newell

Chuẩn mực của một người 
đàn ông là tập hợp các quy 

tắc mà anh ta không thể phá 
vỡ nếu không thỏa hiệp với 

tâm hồn mình.
(Shutterstock)
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Thân & Tâm

“Người Trung Quốc xưa đã phát hiện ra Ngũ âm có thể chữa được
bách bệnh. Người hiện đại cũng thường xem việc nghe nhạc nhẹ nhàng

mỹ diệu như là một phương pháp trị liệu tâm lý.”
Đọc bài trang 128

phụ nữ “muốn một người đàn ông 
biết cách cư xử và văn minh, một 
người đàn ông tôn trọng cô ấy, người 
đặt cô ấy lên một giá đỡ – không nhất 
thiết là một giá đỡ quá lớn, nhưng 
dù sao cũng là trên một giá đỡ… 
Tóm lại, cô ấy muốn một người đàn 
ông vừa dịu dàng vừa nam tính”.

Tro cốt và đền thờ
Cái chết đến với mọi người. Cách 
chúng ta đối mặt với cái chết có thể 
phụ thuộc vào cách chúng ta đã sống 
và những gì chúng ta đã tin tưởng.

Trong tác phẩm “Lays of Ancient 
Rome” (“Những vùng đất của La 
Mã cổ đại”) của Thomas Babington 
Macaulay, ông đã viết về Horatius, 
một người La Mã bảo vệ một cây 
cầu trước sự xâm lược của người 
Etruscan, có thể ứng dụng cho chúng 
ta ngày nay: 

Sau đó chàng trai Horatius dũng 
cảm đã cất tiếng
Anh là đội trưởng canh gác Cánh 
cổng:
‘Gửi tới toàn bộ đàn ông trên trái 
đất này
Cái chết chỉ đến sớm hay muộn
Và làm sao một người đàn ông có 
thể chết đẹp đẽ 
Hơn là đối diện với những điều 
vặt vãnh đầy sợ hãi
Vì tro cốt của cha anh ta 
Và vì ngôi đền của Chúa trong 
anh ta…’

Bất kể đức tin tôn giáo của chúng 
ta là gì, lời cầu nguyện tìm thấy 
trong túi áo của một chiến binh 
liên minh vô danh đã khuất trong 
cuối cuộc nội chiến Hoa Kỳ đã nói 
với chúng ta rằng: sự chịu đựng và 
vượt qua nghịch cảnh là cái rèn của 
người thợ rèn để tạo ra những người 
đàn ông đích thực. 

Tôi cầu xin Chúa cho tôi sức 
mạnh để tôi có thể thành công; 

thì tôi được ban cho yếu mềm, vì 
vậy tôi có thể học cách khiêm tốn.
Tôi cầu xin sức khỏe để tôi có thể 
làm được những điều lớn lao; 
nên tôi đã được ban cho bệnh tật, 
để có thể cố gắng hơn nữa.
Tôi cầu xin sự giàu sang để tôi 
được hạnh phúc; nên tôi đã được 
ban cho sự nghèo khó, để tôi có 
thể là người trí tuệ.
Tôi đã cầu xin quyền lực để tôi 
có thể có được sự ngưỡng mộ 
của người khác; và tôi đã được 
ban cho sự yếu đuối, để tôi có thể 
cảm thấy sự  hiện diện của Chúa.
Tôi cầu xin tất cả mọi thứ, để tôi 
có thể tận hưởng cuộc sống; và 
tôi đã được ban cho một cuộc 
sống, để tôi có thể tận hưởng tất 
cả mọi thứ.
Tôi không được những thứ mình 
cầu, nhưng tôi đã được mọi thứ 
mình hy vọng.
Trừ bản thân tôi, dường như 
những lời cầu nguyện không 
thành lời của tôi đã được đáp lại.
Tôi, trong số tất cả những người 
đàn ông, là người giàu có nhất.

Kết luận
Rất khó để định nghĩa nam tính 
là gì, nhưng chúng ta có thể làm 
theo lời khuyên của hoàng đế của 
La Mã và triết gia Khắc kỷ Marcus 
Aurelius, tác giả của tác phẩm 
“Meditation” (“Thiền định”) vẫn 
còn được xuất bản cho đến ngày 
nay. Giống như Alexander Đại đế 
đã chém Gordian Knot, vị triết gia 
và là vị vua này đã đi thẳng vào vấn 
đề cho câu hỏi về đàn ông đích thực 
như sau: 

“Đừng lãng phí thêm thời gian 
tranh cãi về việc một người đàn ông 
chân chính là phải như thế nào. Hãy 
trở  thành một người như thế!”

Các bạn trẻ à, nó đơn giản mà 
cũng phức tạp như vậy đấy!

Đừng lãng phí 
thêm thời gian 

tranh cãi về việc 
một người đàn 
ông chân chính 
là phải như thế 

nào. Hãy trở 
thành một người 

như thế!

Marcus Aurelius

CC BY-SA 4.0
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Thiền định đang trở nên phổ biến hơn khi 
người ta hiểu ra những lợi ích về việc rèn 
luyện khả năng tập trung trí não và điều 
hướng suy nghĩ. Kết quả của nhiều nghiên 

cứu khoa đã phác họa nên bức tranh tích cực mà 
thiền định tác động đến sức khỏe thể chất và tinh 
thần của con người. 

Quá trình hình thành thói quen thiền định còn 
làm tăng khả năng nhận thức về bản thân, cũng 
như tác dụng giảm căng thẳng, tăng khả năng tập 
trung và tăng tính kỷ luật, v.v. 

Dưới đây là 9 lợi ích về sức khỏe đến từ thiền định:

1. Giúp giảm căng thẳng
Tìm kiếm một phương pháp giảm căng thẳng 
là một trong những lý do phổ biến nhất khi mọi 
người bước vào tập thiền. Căng thẳng về tinh thần 
và thể chất có thể làm gia tăng nồng độ cortisol là 
hormone căng thẳng và cytokin - hóa chất thúc 
đẩy phản ứng viêm có hại.

Những tác động này có thể làm gián đoạn giấc 
ngủ, thúc đẩy trạng thái trầm cảm và lo lắng, tăng 
huyết áp, mệt mỏi và sương mù não bộ.

Một nghiên cứu kéo dài tám tuần chứng minh 
rằng “thiền định chính niệm” đã làm giảm phản 

9 lợi ích
của thiền định

đã được khoa học 
chứng minh

MATT THORPE   |   Phương Lan biên dịch
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trạng thái buồn ngủ sớm hơn và có giấc ngủ 
lâu hơn so với những người không thiền định. 
Bạn còn có khả năng kiểm soát hoặc chuyển 
hướng những suy nghĩ tranh đấu hoặc “chạy 
trốn”, thường là nguyên nhân chính dẫn đến 
chứng mất ngủ.

Ngoài ra, thiền định còn giúp cơ thể của bạn 
thư  giãn, giải tỏa căng thẳng và đưa bạn vào trạng 
thái yên bình, khiến bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Giúp kiểm soát cơn đau
Nhận thức của bạn về cơn đau có liên quan đến 
trạng thái tinh thần của bạn và nó có thể tăng 
lên trong điều kiện căng thẳng. Thiền định còn 
giúp giảm đau mãn tính vào cuối đời.

Một nghiên cứu sử dụng phương tiện chụp 
cộng hưởng từ khảo sát hoạt động của não khi 
những người tham gia trải qua kích thích đau 
đớn. Người tham gia khảo sát được chia thành 
hai nhóm, một nhóm đã trải qua bốn ngày huấn 
luyện thiền chánh niệm và nhóm còn lại thì 
không. Các bệnh nhân ngồi thiền cho thấy hoạt 
động gia tăng ở các vùng não kiểm soát cơn đau. 
Họ cũng cho biết khả năng đối phó với cơn đau 
tốt hơn và thậm chí giảm cảm giác đau đớn.

Giúp giảm huyết áp
Thiền định có thể cải thiện sức khỏe thể chất 
bằng cách giảm huyết áp thông qua việc điều 
hòa các tín hiệu thần kinh đ iều phối chức 
năng tim, sức căng thành mạch và khả năng 
đáp ứng với các tình huống căng thẳng. Tăng 
huyết áp khiến tim làm việc nhiều hơ n để 
bơ m máu, từ đó dẫn đến suy tim và là yếu tố 
nguy cơ đột quỵ.

Một nghiên cứu trên 996 tình nguyện viên 
cho thấy rằng thiền định giúp họ giảm huyết áp 
trung bình khoảng năm điểm.

Điều này hiệu quả hơn ở những người tình 
nguyện lớn tuổi và những người có huyết áp cao 
hơn trước khi nghiên cứu.

HAI HÌNH THỨC THIỀN ĐỊNH CHÍNH
Hầu hết những hình thức thiền đều không yêu 
cầu thiết bị hoặc không gian chuyên dụng. Bạn 
có thể dễ dàng thực hành thiền định chỉ với vài 
phút hàng ngày. Và sau đây xin giới thiệu 2 loại 
thiền định chính.

Thiền tập trung chú ý: Tập trung sự chú ý vào 

một đối tượng, suy nghĩ, âm thanh hoặc hình ảnh 
nào đó. Hình thức này nhấn mạnh vào việc loại 
bỏ sự phân tâm của bạn. Thiền theo hình thức 
này tập trung vào hơi thở, một câu chân ngôn 
hoặc âm thanh êm dịu.

Thiền điều hướng cởi mở: Hình thức này 
khuyến khích bạn mở rộng nhận thức về mọi 
khía cạnh hoàn cảnh môi trường của bạn, rèn 
luyện tư duy và ý thức về bản thân. Nó có thể 
bao gồm nhận thức của bạn về suy nghĩ, cảm 
xúc hoặc xung động mà bạn thường cố gắng 
kìm nén.

Bạn hãy cân nhắc tham gia một lớp học nếu 
môi trường làm việc và gia đình không cho 
phép bạn có một khoảng thời gian thanh tĩnh 
một mình. 

Ngoài ra, mỗi sáng bạn có thể đặt báo thức 
sớm vài phút để tận dụng thời gian yên tĩnh 
trong ngày. Điều đó cũng có thể giúp bạn hình 
thành một thói quen nhất quán và giúp bạn bắt 
đầu ngày mới với tâm trạng tích cực.

ứng viêm do căng thẳng gây ra.
Một nghiên cứu khác trên gần 1,300 người 

trưởng thành cho thấy thiền có thể làm giảm 
căng thẳng và các tình trạng liên quan đến 
căng thẳng như hội chứng ruột kích thích và rối 
loạn căng thẳng sau chấn thương. 

Đặc biệt là với những người có mức độ căng 
thẳng cao nhất, thì thiền định có hiệu quả tích 
cực nhất.

Kiểm soát lo lắng
Ít căng thẳng dẫn đến ít lo lắng hơn. Thiền định 
giúp giảm lo lắng và giảm các triệu chứng rối 
loạn lo âu, bao gồm ám ảnh, lo âu xã hội, suy 
nghĩ hoang tưởng, hành vi ám ảnh cưỡng chế và 
các cơn hoảng loạn. Chẳng hạn như, yoga được 
chứng minh là giúp mọi người giảm bớt lo lắng.

Tăng cường cảm xúc tích cực 
Thiền định có thể giúp bạn cải thiện hình ảnh bản 
thân và có cái nhìn tươi đẹp hơn về cuộc sống. 

Một nhóm 18 tình nguyện viên có tiền sử trầm 
cảm đã thực hành thiền trong ba năm và những 
triệu chứng trầm cảm này đều giảm đi. 

Hơn nữa, người thực hành thiền định có suy 
nghĩ tích cực và lạc quan hơn so với những người 

không tham gia hoạt động này.

Nâng cao nhận thức về bản thân
Thiền định giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và 
cách bạn tương tác với những người xung quanh 
mình như thế nào. Bạn nhận ra những suy nghĩ 
có thể gây hại hoặc tự hủy hoại bản thân mình. 
Khi bạn nhận thức rõ hơn về thói quen suy nghĩ 
của mình, bạn có thể hướng chúng đến những 
khuôn mẫu mang tính tích cực hơn.

Nghiên cứu trên 21 phụ nữ bị ung thư vú tập 
luyện Thái cực quyền, cho thấy nhận thức về bản 
thân của những người này được cải thiện nhiều 
hơn so với những người tham gia các buổi hỗ trợ 
xã hội. Ngoài ra, hiệu quả với những người cao 
tuổi tham gia thiền là giảm cảm giác cô đơn.

Kéo dài thời gian chú ý
Tương tự như hiệu quả của môn nâng tạ, thiền 
định giúp bạn tăng cường khả năng chú ý, gia 
tăng sức mạnh và độ bền của bạn.

Ví dụ, một nghiên cứu đã xem xét tác động 
của một khóa thiền 8 tuần và nhận thấy nó cải 
thiện khả năng định hướng lại và duy trì sự chú 
ý của người tham gia.

Những nhân viên nhân sự thường xuyên thực 
hành thiền định, tập trung vào công việc với thời 
gian lâu hơn. Họ cũng ghi nhớ chi tiết nhiệm vụ 
của họ tốt hơn so với các đồng nghiệp.

Hỗ trợ cai nghiện
Thông qua thiền định, khả năng tự kiểm soát và 
nhận thức về các yếu tố gây nghiện được tăng 
cường. Mọi người học cách chuyển hướng sự chú 
ý, gia cường ý chí, kiểm soát cảm xúc và xung 
động và thúc đẩy việc nhận biết  về nguyên nhân 
đằng sau các hành vi gây nghiện của họ.

Thiền có thể giúp bạn kiểm soát cảm giác 
thèm ăn, giảm cảm xúc về ăn uống và việc ăn 
uống vô độ... Một nghiên cứu với 19 người 
nghiện rượu đang hồi phục được hướng dẫn và 
thực hành thiền định, cho thấy rằng họ có khả 
năng kiểm soát cảm giác thèm ăn tốt hơn và 
trạng thái căng thẳng do thèm ăn giảm đi.

Cải thiện giấc ngủ
Gần một nửa dân số có trải nghiệm với chứng 
mất ngủ vào một thời điểm nào đó trong đời. 

Thực hành thiền định giúp bạn rơi vào 



THÂN & TÂM THÂN & TÂM

EPOCH TIMES • 129 

Ngũ âm và ngũ tạng

Thang âm phổ biến nhất trong 
âm nhạc Trung Quốc là thang 
âm ngũ cung. Đó là “Cung, 
Thương, Giốc, Chủy, Vũ” 

chính là tương ứng với năm nốt nhạc 
“Đồ, Rê, Mi, Son, La” bên phương Tây.

Âm nhạc với thang âm này rất êm tai 
và dễ chịu vì không có nốt thăng hoặc 
giáng vốn thường gây căng thẳng.

Theo tác phẩm kinh điển đầu 
tiên của y học cổ truyền Trung Hoa 
có tựa đề “Hoàng Đế Nội Kinh” thì 
năm thang âm này có mối liên hệ 
tương hỗ với năm hệ thống cơ quan 
nội tạng chính của cơ thể. Ngũ âm 
nuôi dưỡng và cung cấp năng lượng 
cho ngũ tạng. Từ đó mà dẫn dắt con 
người đạt đến trạng thái thăng hoa 
về tinh thần và cảm xúc. 

Cung 宮 (tương ứng với nốt Đô): 
Một bản nhạc với Cung là âm chính có 
xu hướng bình hòa, ổn định, mềm mại 
và mượt mà. Giống như Trái Đất, nó 
nuôi dưỡng sự sống và che chở vạn vật. 

Thang âm Cung truyền năng 
lượng cho lá lách, phối hợp với dạ 
dày chịu trách nhiệm tiêu hóa, trao 
đổi chất và sản sinh năng lượng. 
Lá lách nuôi dưỡng cơ bắp và ngăn 
ngừa bầm tím và xuất huyết. Lá lách 
còn hỗ trợ suy nghĩ và khả năng xử lý 
thông tin của chúng ta.

Vì vậy, âm nhạc có thang âm Cung 
rất tốt cho những người hay hồi hộp, dễ 
bị bầm tím, chuyển hóa chậm, tiêu hóa 
kém, dễ bị mệt mỏi. Nó cũng giúp xoa 

dịu  lo lắng  và  khích lệ  lòng trắc ẩn.
Một ví dụ về âm nhạc của Cung là 

bản nhạc “Ambush from Ten Sides” 
(Thập Diện Mai Phục).

Thương 商 (tương ứng với nốt 
Rê): Âm thanh của Thương mang 
tính hài hòa, nuôi dưỡng, trong sáng 
và thuần khiết. Thang âm Thương 
tăng cường năng lượng của phổi. 
Phổi phối hợp với đại tràng, chịu 
trách nhiệm hô hấp và phân phối 
năng lượng (khí) cho toàn bộ cơ thể 
thông qua hệ thống các mạch máu và 
các kinh mạch.

Phổi có vai trò nuôi dưỡng da và 
tóc, điều chỉnh quá trình hấp thụ và 
thải trừ nước, bảo vệ cơ thể khỏi các 
năng lượng xấu xâm nhập vào cơ thể 
và gây bệnh từ bên ngoài. Cảm xúc 
liên quan đến phổi là đau buồn.

Vì vậy, âm nhạc mang âm hưởng 
Thương thích hợp cho những người 
đang đau buồn, những người dễ bị 
cảm lạnh, những người có vấn đề về 
xoang và hệ hô hấp.

Âm nhạc với Thương có thể giúp 
bạn cảm thấy mạnh mẽ khi bạn cảm 
thấy yếu đuối về tinh thần, giúp bạn 
tăng cường cảm giác trung thành 
và tự chủ.

Một ví dụ về âm nhạc với giai 
điệu Thương là "Cranes Cry in the 
Marshlands" (Hạc minh cửu cao).

Giốc 角 (tương ứng với nốt Mi): Âm 
thanh của Giốc trẻ trung, bay bổng và 
tràn đầy sức sống. Nó vươn cao, bay 
xa và di chuyển lên xuống nhịp nhàng 
và liên tục.

Âm nhạc là một trong những liệu pháp chữa bệnh đã được biết đến
từ hàng nghìn năm nay. Người Trung Quốc xưa đã phát hiện ra Ngũ âm có thể 

chữa được bách bệnh. Người hiện đại cũng thường xem việc nghe nhạc
nhẹ nhàng mỹ diệu như là một phương pháp trị liệu tâm lý.

Nghệ sĩ độc tấu 
Thích Hiểu Xuân chơi 
đàn nhị hồ, một nhạc 
cụ truyền thống của 

Trung Hoa trong buổi 
biểu diễn của Đoàn 

nghệ thuật Shen Yun. 
Y học Trung Quốc từ 

lâu đã sử dụng âm 
nhạc để điều trị các 
bệnh về tâm trí, cơ 

thể và tinh thần.
(Shen Yun)

Khả năng chữa lành của

Âm nhạc cổ điển Trung Hoa
JINGDUAN YANG   |   Phương Lan biên dịch
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và sự tập trung. Nó củng cố ý chí và xua tan nỗi 
sợ hãi và có thể khiến mọi người cảm thấy hạnh 
phúc khi cho đi.

Một ví dụ về âm nhạc với Vũ là “Autumn Moon 
in Han Palace” (Trăng mùa thu nơi Hán cung).
Trí huệ cổ xưa đã thấm nhuần vào tất cả các 
khía cạnh văn hóa, đã để lại nhiều phươ ng 
pháp tu thân dưỡ ng tính cho ngườ i đờ i sau, 
đồng thờ i cũng là phươ ng thức giúp con 
ngườ i khỏe mạnh. Âm nhạc là một trong 
nhữ ng phươ ng thức tốt nhất giúp thân thể 
con ngườ i khoẻ mạnh. Tuy nhiên, trong thờ i 
đại dày đặc nhữ ng tin tức sôi nổi này, liệu 
chúng ta có thể nghe thấy các nhạc khúc của 
“Nhã Nhạc Chính Thanh” vớ i vô hạn năng 
lượng chân chính hay không? Nếu như bạn 
có câu hỏi này và mong muốn tìm đ ược câu 
trả lờ i, thì nên trải nghiệm buổi biểu diễn 
âm nhạc giao hưở ng Shen Yun.(Công ty Biểu 
diễn Nghệ thuật Shen Yun: Shen Yun là công 
ty biểu diễn múa cổ đ iển của Trung Hoa, có 
trụ sở tại New York vớ i sứ mệnh tái hiện 5,000 
năm nghệ thuật truyền thống của Trung Hoa 
và văn hóa Thần truyền)

Tiến sĩ Yang là bác sĩ tâm thần học được chứng 
nhận và là thầy thuốc Trung Y thế hệ thứ 4 của 
Y học cổ truyền Trung Hoa. Thông tin website: 
taoinsodas.com

Bậc thầy đàn cổ cầm Yuan Jungping vào tháng 02/2010, khi ông tổ chức một hội thảo ở thành phố New York (Henry Chan/Epoch Times)

Giai điệu của Giốc tăng cường năng 
lượng của gan, cùng với túi mật, chịu 
trách nhiệm về tuần hoàn kinh mạch 
và máu huyết đồng thời điều hòa hoạt 
động của hệ tiêu hóa, kinh nguyệt, tâm 
trạng và giấc ngủ.

Vì vậy, âm nhạc với Giốc rất tốt cho 
những người bị trầm cảm, cáu kỉnh hay 
đau đầu, nhức mỏi, mất ngủ, cao huyết áp.

Giốc cũng giúp bạn lập kế hoạch 
chiến lược và phán đoán, xoa dịu sự tức 
giận, bực bội và thất vọng, đồng thời hỗ 
trợ thị giác. Giốc  cũng có thể củng cố 
lòng khoan dung và lòng tốt.

Một ví dụ về âm nhạc với Giốc là bản 
“Wonderful Moment” (Khoảnh khắc 
tuyệt vời).

Chủy 徵 (tương ứng với nốt Sol): Âm 
thanh của Chủy nồng nàn, bay bổng và 
vui tươi.

Chủy truyền năng lượng của trái tim, 
cùng với ruột non, đảm nhận các chức 
năng cao cấp của hệ thần kinh trung 
ương, bao gồm nhận thức, cảm giác và 
ngôn ngữ.

Tim cũng nuôi dưỡng các mạch máu 
và giúp cải thiện da mặt.

Âm nhạc với Chủy rất tốt cho những 
người có tuần hoàn máu kém, có vấn đề 
về tim và trầm cảm. Nếu cơ thể bị lạnh, 
âm nhạc với giai điệu Chủy sẽ giúp làm 
ấm cơ thể.

Nghe nhạc với Chủy cũng có thể nâng 
cao cảm giác khiêm tốn và tôn trọng.

Một ví dụ về âm nhạc với Zhi là “Be 
Lofty, Step by Step” (Bộ bộ cao).

Vũ 羽 (tương ứng với nốt La): Âm 
thanh của Vũ mạnh mẽ và thanh khiết, 
giống như thác nước trên đỉnh núi cao.

Vũ liên quan đến năng lượng của thận 
và bàng quang, chịu trách nhiệm hấp 
thụ và thải trừ nước, cũng là năng lượng 
nuôi dưỡng não, xương và tóc.

Thận phụ trách chức năng tình dục và 
thụ thai, đồng thời hỗ trợ thính giác.

Âm nhạc với thang âm này rất tốt cho 
những người muốn tăng cường khả năng 
tự chủ, sự nhanh nhẹn về thể chất, khả 
năng sinh sản, trí thông minh, trí nhớ 
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