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vấn đề - sự kiện

Năm mới 2023 đến trong
niềm vui, phấn khởi
của toàn Đảng, toàn

dân, toàn quân ta trước những
thắng lợi về kết quả thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2022,
hoàn thành và hoàn thành
vượt mức 14/15 chỉ tiêu chủ
yếu đề ra. Tổng sản phẩm xã
hội GDP tăng 8%, mức tăng
cao nhất từ năm 2021 đến nay.
Các ngành, các lĩnh vực kinh
tế - xã hội đều đạt khá toàn
diện. Công nghiệp – Xây dựng
tăng 9,44%. Nông lâm nghiệp,
thủy sản tăng 2,99%. Dịch vụ
tăng 10%. Đặc biệt xuất nhập
khẩu tăng cao đạt hơn 700 tỷ
USD, xuất siêu trên 10 tỷ USD,
kiềm chế được lạm phát, ổn
định kinh tế vĩ mô, đảm bảo
các cân đối lớn của nền kinh

tế, đời sống của nhân dân
được nâng cao về vật chất và
tinh thần, tỷ lệ hộ nghèo giảm
đáng kể, quốc phòng an ninh
được giữ vững. Công tác đối
ngoại mang lại nhiều kết quả
đáng khích lệ. Các chuyến
thăm, hội đàm của Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng
Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội
cùng đoàn đại biểu cấp cao
Đảng, Nhà nước đến Trung
Quốc và dự các hội nghị
ASEAN 40, 41, ASEAN + 3,
ASEAN Đông Bắc Á, APEC;
thăm Australia, New Zealand,
Philippines, Hàn Quốc… và
một số nước trong khối EU đã
thành công tốt đẹp, mở ra
nhiều triển vọng mới về hợp
tác quốc tế, hội nhập sâu rộng
vào nền kinh tế thế giới, tạo
thế và lực mới cho sự phát

triển của đất nước.
Nhìn lại năm 2022, thực

hiện kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội trước những khó
khăn về tình hình thế giới, khu
vực, diễn biến phức tạp, tiềm
ẩn những nguy cơ rủi ro khó
lường; đại dịch Covid - 19 để
lại những hậu quả nặng nề,
sản xuất bị đình trệ, các chuỗi
cung ứng bị đứt gẫy; bão lụt,
sạt lở đất ở miền Trung, Tây
Nguyên…

Trước tình hình đó, thực
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
lần thứ XIII, các nghị quyết
của TW, Chính phủ đề ra với 3
nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp
ứng những yêu cầu của tình
hình đất nước đặt ra phải tập
trung thực hiện. Một là, khôi
phục, thúc đẩy sản xuất kinh
doanh, hai là đẩy mạnh xuất

Đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị BCH
Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (Khóa XVII). Ảnh: Thiện Tín
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khẩu, ba là giải ngân vốn đầu
tư công để phát triển kết cấu
hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến
lược, khôi phục và ổn định thị
trường lao động, tạo việc làm,
nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp theo Nghị quyết 01,
Chính phủ điều hành nền
kinh tế - xã hội bằng những
chủ trương, biện pháp cụ thể,
thực hiện 4 ổn định, 3 tăng
cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm
và 1 không. Bám sát các nghị
quyết của Trung ương, sự điều
hành nhanh nhạy, kịp thời của
Chính phủ, các bộ ngành, địa
phương đã nỗ lực sáng tạo
thực hiện các giải pháp đồng
bộ. Do vậy nền kinh tế - xã hội
đã khắc phục, vượt qua được
những khó khăn, khôi phục
được sản xuất kinh doanh,
kinh tế tiếp tục phát triển.

Cùng với thành tựu kinh tế
- xã hội của cả nước, năm 2022
tỉnh Hải Dương cũng có nhiều
nỗ lực, cố gắng, bứt phá trong
chỉ đạo điều hành thực hiện
theo sự chỉ đạo của Trung
ương, của Chính phủ với hành
động “thích ứng linh hoạt,
tăng trưởng bứt phá” phấn
đấu với quyết tâm cao thực
hiện thắng lợi kế hoạch đã đề
ra. Kết quả, năm 2022 tỉnh Hải
Dương, tổng sản phẩm xã hội
GRDP ước tăng 9%, tăng cao
hơn so với bình quân cả nước,
nhưng thấp hơn kế hoạch đề

ra. Hoàn thành và hoàn thành
vượt mức 9/16 chỉ tiêu kế
hoạch đề ra. Tổng thu ngân
sách Nhà nước đạt cao, tăng
trên 30% so với dự toán. Đặc
biệt, năm 2022 Hải Dương
được Thủ tướng Chính phủ
công nhận hoàn thành nhiệm
vụ xây dựng Nông thôn mới.

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ
tỉnh lần thứ 13 (Khóa XVII,
nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã thảo
luận, phân tích kỹ chỉ ra
những ưu điểm, khuyết điểm
trong chỉ đạo điều hành thực
hiện kế hoạch năm 2022, đề ra
biện pháp khắc phục trong
thời gian tới, xây dựng mục
tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế -
xã hội năm 2023 có nhiều
thuận lợi, khó khăn thách thức
đan xen. Quốc hội khóa XV, Kỳ
họp thứ 4 đã đề ra nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm
2023 như sau: tổng sản phẩm
xã hội GDP tăng từ 6 – 6,5%.
GDP bình quân đầu người đạt
khoảng 4.400 USD. Tốc độ chỉ
số giá tiêu dùng CPI tăng 4,5
%. Năng suất lao động xã hội
tăng khoảng 5 – 6 %. Tỷ lệ hộ
nghèo đa chiều giảm 1 – 1,5 %.
Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn
mới 78%... Với mục tiêu tổng
quát là: tiếp tục ưu tiên giữ ổn
định kinh tế vĩ mô, kiểm soát

lạm phát, thúc đẩy tăng
trưởng, bảo đảm các cân đối
lớn của nền kinh tế…

Theo đó, HĐND tỉnh Hải
Dương khóa XVII, kỳ họp thứ
12 đã đề ra kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2023,
thông qua 20 nghị quyết quan
trọng, trong đó có 15 chỉ tiêu
kinh tế - xã hội với 6 chỉ tiêu về
kính tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 2
chỉ tiêu môi trường, tổng sản
phẩm xã hội trên địa bàn
GRDP tăng từ 9% trở lên, với
quyết tâm cao phải phấn đấu
đạt bằng được các chỉ tiêu này,
là cơ sở quan trọng để hoàn
thành vượt mức 15 chỉ tiêu
còn lại và đạt mục tiêu tăng
trưởng cả nhiệm kỳ 2020 –
2025.

Phấn khởi trước những
thành tích đã đạt được, nhận
rõ những khó khăn, thách
thức, Đảng bộ và nhân dân
tỉnh Hải Dương phát huy
truyền thống tự lực, tự cường,
vượt khó vươn lên, quyết tâm
phấn đấu hoàn thành xuất sắc
các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Năm 2023 phải là năm giành
nhiều thắng lợi mới to lớn
hơn.

Mùa Xuân mới đang về.
Xuân về mang theo niềm tin
và hy vọng, khát vọng vươn tới
phồn vinh, hạnh phúc của quê
hương đất nướcr

câu
đối
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Năm 2022, mặc dù còn
gặp nhiều khó khăn,
song được sự quan tâm

lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu
quả của các sở, ban, ngành,
các địa phương trong tỉnh,
cùng với sự quyết tâm, nỗ lực
của toàn thể cán bộ, nhân viên
trong toàn ngành, công tác
văn hóa, thể thao, du lịch
(VHTTDL) đã có nhiều dấu ấn
đáng ghi nhận, đóng góp tích
cực vào sự phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh.

Trong công tác tham mưu
triển khai thực hiện các
Chương trình, đề án, kế hoạch
thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
nhiệm kỳ 2020-2025:  Để cụ
thể hóa Chương trình số 22-
CTr/TU ngày 19/8/2021 của
Tỉnh ủy và Kế hoạch của

UBND tỉnh thực hiện Chương
trình “Phát huy giá trị văn hóa
xứ Đông và xây dựng con
người Hải Dương đáp ứng yêu
cầu phát triển giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm
2030”, Sở VHTTDL đã tham
mưu xây dựng, trình UBND
tỉnh quyết định ban hành Bộ
quy tắc ứng xử văn minh nơi
công cộng trên địa bàn tỉnh
Hải Dương; Khung chương
trình tổ chức các hoạt động
văn hóa, thể thao đối với các
thiết chế văn hóa cơ sở, giai
đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030; đồng thời tiếp
tục thực hiện hiệu quả các nội
dung Đề án “Phát triển sự
nghiệp thể dục thể thao tỉnh
Hải Dương giai đoạn 2020-
2025, định hướng đến năm
2030”; Đề án “Phát triển du
lịch chất lượng cao tỉnh Hải
Dương giai đoạn 2021-2030,

tầm nhìn đến năm 2050”.
Đồng thời, tham mưu cho
UBND tỉnh tổ chức thành
công một số sự kiện văn hóa,
thể thao lớn của tỉnh, sự kiện
thể thao qui mô, quốc gia,
quốc tế đảm bảo tuyệt đối an
toàn, trang trọng, hiện đại và
chu đáo như: các nghi lễ
truyền thống mùa Xuân, Lễ
hội mùa Thu tại khu di tích
Quốc gia đặc biệt Côn Sơn -
Kiếp Bạc; tổ chức Lễ giới thiệu
và phát hành Bộ Lịch sử tỉnh
Hải Dương (từ khởi thủy đến
năm 2015); đăng cai tổ chức
môn Bóng bàn trong chương
trình SEA Games 31 tại Hải
Dương; môn Bóng bàn Đại hội
TT toàn quốc lần thứ IX; tổ
chức thành công Đại hội
TDTT các cấp tỉnh Hải Dương,
đặc biệt là Lễ khai mạc Đại hội
Thể dục thể thao tỉnh Hải
Dương lần thứ IX với chủ đề

NhữNg dấu ấN
ngành Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch năm 2022

NguyễN ThàNh TruNg
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đồng chí Triệu Thế Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, TP Chí Linh cắt băng khai mạc Tuần văn hóa, du lịch
mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2022. Ảnh: PT



4 số 06 tháng 12-2022 vhttdl.haiduong.gov.vn

“Hải Dương - Khát vọng vươn
lên” đã để lại ấn tượng sâu sắc
cho người xem, được dư luận
trong và ngoài tỉnh quan tâm,
đánh giá cao. 

Cùng với công tác tham
mưu, Sở VHTTDL đã chỉ đạo
tổ chức triển khai các hoạt
động phát triển sự nghiệp văn
hoá, thể thao, du lịch và gia
đình một cách đồng bộ, chú
trọng về chất lượng, hiệu quả
theo đúng tinh thần chủ đề
năm 2022 của tỉnh “Thích ứng
linh hoạt, tăng trưởng bứt
phá”. Toàn ngành đã tích cực,
chủ động nắm bắt tình hình
dịch COVID-19, kịp thời tổ
chức các hoạt động văn hóa, lễ
hội, du lịch, thể thao ngay sau
khi dịch bệnh được kiểm soát
trên phạm vi cả nước và trên
địa bàn tỉnh. 

Hoạt động tuyên truyền,
văn hóa, văn nghệ được tổ
chức sôi nổi, rộng khắp.
Ngành VHTTDL toàn tỉnh đã
tổ chức nhiều hoạt động tuyên
truyền, văn hoá, thể thao chào
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn
của đất nước và các nhiệm vụ
chính trị của tỉnh với nhiều
hình thức đa dạng, phong
phú, ý nghĩa và thiết thực. Sở
VHTTDL tổ chức thành công
các liên hoan, hội thi, hội diễn
như: Hội thi Câu lạc bộ gia
đình phát triển bền vững, Liên
hoan thiếu nhi kể chuyện sách
hè, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa
đọc tỉnh Hải Dương, Liên
hoan ca - múa - nhạc không
chuyên tỉnh Hải Dương, Liên
hoan Văn nghệ người cao tuổi
lần thứ VIII, Tuần lễ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch Hải Dương
trong thời gian diễn ra SEA
Games 31; Tuần Văn hóa trà
sen Kiếp Bạc, Tuần Văn hóa
Du lịch tại Lễ hội mùa Thu
Côn Sơn - Kiếp Bạc,... tạo
không khí thi đua, phấn khởi
trong các tầng lớp Nhân dân.
Tổ chức 5 cuộc triển lãm; 02

cuộc trưng bày chào mừng kỷ
niệm các ngày lễ lớn của dân
tộc, sự kiện chính trị của tỉnh.

Các đơn vị nghệ thuật xây
dựng các chương trình nghệ
thuật đặc sắc, tổ chức 115 buổi
biểu diễn phục vụ các nhiệm
vụ chính trị của tỉnh và phục
vụ nhân dân; khai trương vở
chèo mới “Duyên nợ cùng
chèo”; tích cực tập luyện tham
gia các hội thi, liên hoan, hội
diễn toàn quốc năm 2022, đạt
nhiều giải cao. Trung tâm Văn
hóa Nghệ thuật tham gia 3 liên
hoan, hội diễn đạt 4 HCV, 5
HCB, 1 HCĐ, 1 giải A, 02 giải B
cho các tiết mục, vở diễn và cá
nhân. Nhà hát Chèo tập luyện,
tham gia Liên hoan chèo toàn
quốc năm 2022, đạt 01 HCB vở
diễn “Thần tướng Yết Kiêu”;
03 HCV, 04 HCB cá nhân. Hoạt
động phục vụ bạn đọc tại Thư
viện tỉnh có nhiều nội dung
đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn,
thu hút đông đảo các đối
tượng bạn đọc trong tỉnh với
hơn 96 nghìn lượt bạn đọc,
tăng 11,7% so với năm 2021.
Trung tâm Phát hành phim và
Chiếu bóng tỉnh tăng cường
hoạt động chiếu phim lưu
động phục vụ nhiệm vụ chính
trị của tỉnh đạt 600 buổi, thu
hút gần 45 nghìn lượt người

xem.
Ngành thực hiện tốt công

tác tu bổ, tôn tạo, chống
xuống cấp đối với các di tích
trên địa bàn: trong năm, xây
dựng, hoàn thiện 02 hồ sơ đề
nghị Thủ tướng Chính phủ
công nhận Bảo vật quốc gia;
khảo sát, lập hồ sơ khoa học
trình UBND tỉnh xếp hạng 08
di tích cấp tỉnh; tu sửa cấp
thiết trên 40 di tích từ nguồn
ngân sách nhà nước và nguồn
xã hội hóa. Tiếp tục thực hiện
tốt công tác bảo tồn, phát huy
các giá trị di sản văn hóa phi
vật thể: xây dựng và hoàn
thiện 03 hồ sơ khoa học di sản
văn hóa phi vật thể đề nghị Bộ
VHTTDL đưa vào Danh mục
di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia. Tiếp tục phối hợp
với tỉnh Quảng Ninh, Bắc
Giang tham mưu xây dựng Hồ
sơ khoa học Quần thể di tích
và danh thắng Yên Tử - Vĩnh
Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc
trình UNESCO vinh danh là di
sản thế giới… 

Năm 2022 là năm có nhiều
dấu ấn trong công tác gia
đình, Sở VHTTDL đã kịp thời
tham mưu cho UBND tỉnh,
Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” ban hành nhiều

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022.
Ảnh: PT
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kế hoạch triển khai thực hiện
các quyết định, kế hoạch,
chiến lược, chương trình hành
động của Chính phủ về công
tác gia đình giai đoạn 2021-
2026 trên địa bàn tỉnh như:
thực hiện Chương trình về
phòng, chống bạo lực gia đình
trong tình hình mới đến năm
2025; kế hoạch thực hiện Chỉ
thị của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác xây dựng gia
đình trong tình hình mới giai
đoạn 2021 - 2030; “Bộ tiêu chí
ứng xử trong gia đình” đến
năm 2025,… Phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” tiếp tục
được phát triển, trong đó quan
tâm duy trì, nâng cao chất
lượng tiêu chí công nhận các
danh hiệu văn hóa, năm 2022,
trên địa bàn tỉnh có
585.216/643.050 gia đình đạt
danh hiệu gia đình văn hóa
(đạt tỷ lệ 91%); 1.293/1.334
làng, KDC văn hóa (đạt tỷ lệ
96,9%).

Song song với lĩnh vực văn
hóa, năm 2022, lĩnh vực TDTT
của tỉnh thực sự để lại nhiều
dấu ấn với nhiều hoạt động sôi
nổi cả về thể thao phong trào
và thể thao thành tích cao, góp
phần tích cực trong việc nâng

cao sức khỏe, phát triển tầm
vóc, thể lực của người Hải
Dương và Cuộc vận động
“Toàn dân rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Toàn tỉnh có 32% dân số tập
luyện thể thao thường xuyên;
24% số gia đình thể thao;
khoảng 3.715 câu lạc bộ, điểm,
nhóm tập TDTT với trên
70.000 người tham gia. Đáng
chú ý là Đại hội TDTT cấp xã,
huyện được diễn ra theo đúng
hướng dẫn của BCĐ Đại hội
TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ
IX. Đến ngày 30/7, 100% các
xã, phường, thị trấn trong toàn
tỉnh tổ chức thành công Đại
hội TDTT cấp cơ sở. Đến ngày
08/8, 100% các huyện, thị xã,
thành phố và 02 ngành Công
an, Bộ CHQS tỉnh tổ chức
thành công Đại hội TDTT cấp
huyện. Lễ khai mạc Đại hội
TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ
IX được tổ chức vào tối ngày
13/8, với chương trình biểu
dương lực lượng và biểu diễn
nghệ thuật quy mô, ấn tượng,
thể hiện đậm nét những giá trị
đặc sắc về mảnh đất và người
Xứ Đông. Ban tổ chức Đại hội
đã tổ chức thành công 18 môn
thể thao thi đấu trong chương
trình Đại hội, các giải thể thao
đều được tổ chức đúng luật,

điều lệ quy định, xác định và
xếp hạng chính xác thành tích
của các VĐV. Tại Đại hội TT
toàn quốc lần thứ IX, Đoàn thể
thao thành tích cao tỉnh Hải
Dương đã giành 21 HCV, 19
HCB, 28 HCĐ.

Năm 2022, cùng với ngành
du lịch cả nước, du lịch Hải
Dương được mở cửa trở lại
trong điều kiện bình thường
mới với nhiều khởi sắc. Mở
cửa du lịch và sự phục hồi du
lịch nội địa là dấu ấn của
ngành VHTTDL cả nước nói
chung và Hải Dương nói riêng
năm 2022. Sở VHTTDL đã
tham mưu cho UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch triển khai
các hoạt động kích cầu và
phục hồi du lịch, lữ hành;
Phương án mở cửa lại hoạt
động du lịch trên địa bàn tỉnh
Hải Dương trong điều kiện
bình thường mới. Công tác
truyền thông, xúc tiến, quảng
bá về văn hóa, con người và du
lịch Hải Dương trên các
phương tiện thông tin truyền
thông của Trung ương, của
tỉnh và trên môi trường mạng
được đẩy mạnh, với trên
10.000 ấn phẩm, tờ gấp, sách
ảnh, tài liệu tuyên truyền,
quảng bá du lịch Hải Dương
và trên 200 tin, bài, video clip
đặc sắc. Sở VHTTDL cũng đã
tổ chức chương trình làm việc
và ký giao ước với Hiệp hội Du
lịch nhằm phối hợp, thúc đẩy
phát triển du lịch trên địa bàn
tỉnh; tổ chức tọa đàm liên kết
phát triển du lịch với các
doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ du lịch trên địa bàn
tỉnh. Ký kết hợp tác, liên kết
với các tỉnh, thành phố về lĩnh
vực du lịch: Hải Dương - Hưng
Yên;  Hải Dương - Bắc Giang;
Hải Dương và 2 tỉnh Quảng
Ninh - Bắc Giang; Hải Dương
và 13 tỉnh đồng bằng sông
Hồng mở rộng.

(Xem tiếp trang 11)
Lễ khai mạc môn bóng bàn SEA Games 31 tại Hải Dương.

Ảnh: PT
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nghiên cứu - trao đổi

Tết là thời khắc thiêng
liêng của một năm. Tết
xưa là phải vui, có chúc

Tết, ăn Tết, chơi Tết… Tuy
nhiên, Tết cũng là một khái
niệm khá “co dãn” về mặt…
thời gian. Tục ngữ có câu “Ba
ngày Tết, bảy ngày Xuân”.
Theo nghĩa này, Tết chỉ vẻn
vẹn có 3 ngày thôi. Nhưng
cũng lại có câu thành ngữ
“tháng Tết”, tức là ăn Tết cả
tháng. Ngay những người
ngoại quốc đến nước ta trước
đây cũng rất ngạc nhiên về
việc người Việt ăn Tết kéo dài
nhường vậy. Ông Samuel
Baron (một thương nhân
người Anh, ở Đàng Ngoài vào
thời điểm nửa sau thế kỷ 18)
viết trong sách “Mô tả vương
quốc Đàng Ngoài” cho biết:
Tết là lễ hội lớn nhất trong
năm, thường diễn ra vào
khoảng 25 tháng 1 theo Dương
lịch và kéo dài khoảng 30
ngày… Điều này rất đúng với
câu tục ngữ “tháng Giêng là
tháng ăn chơi” vì khi đó là dịp
nông nhàn (thời gian nghỉ
ngơi giữa vụ chiêm và vụ
mùa), người Việt không có
việc gì lớn ngoài việc chơi Tết.
Lắm khi Tết còn kéo suốt cả
mùa Xuân đến tận “tháng Ba
hội hè”. 

Vậy người Việt chơi gì trong
dịp Tết? Thực ra, có quá nhiều
cuộc chơi đối với một cư dân
trồng lúa nước và sùng đạo
Phật. Trước tiên là các cuộc
“đi chơi chùa” mà đúng ra
phải gọi là vãn cảnh chùa.
Người ta chọn đi các chùa đẹp
và thiêng như chùa Hương,
chùa Phật Tích, chùa Thày để
đi lễ phật đầu Xuân và tận
hưởng thú chơi tao nhã ngắm
cảnh bồng lai. 

Một thú chơi tao nhã khác

là thú… chơi tranh dân gian,
nhất là trong bối cảnh người
xưa không có các phương tiện
truyền thông, nghe nhìn hiện
đại như ngày nay. Đây là thú
chơi phổ biến trong nhân
gian, người nghèo nhất cũng
có thể mua được vài tranh treo
Tết bằng những đồng tiền lẻ.
Tranh Đông Hồ, Hàng Trống
thực sự làm bừng sắc Xuân với
những gam mầu sặc sỡ, báo
hiệu Tết đến. Bên cạnh
thưởng thức cái đẹp của tranh
thì tranh chính là phương tiện
để người dân gửi gắm các
niềm ước vọng qua ngữ nghĩa
của tranh: cầu phúc, lộc, thọ,
thăng quan tiến chức… 

Dịp Tết là dịp lễ hội tưng
bừng, dân tình thỏa chí vui
chơi trong những ngày hội lớn
như Hội Chùa Hương, Cổ Loa,
Yên Tử, Lim… đều vào những
ngày đầu của cái tháng Giêng
“ăn chơi” này.

Trong lễ hội cổ truyền,
phần lễ nặng về nghi thức
tưởng nhớ tổ tiên, cầu trời
khấn phật. Trong khi đó phần
hội là phần thi thố tài năng và

thưởng thức các trò chơi dân
gian. 

Các trò chơi thường đa
dạng và hấp dẫn. Ngay cả các
trò chơi vốn có của đồng bào
dân tộc miền núi cũng lan vào
chốn kinh kỳ và ảnh hưởng
đến cả thú chơi của triều đình
Đại Việt. Ví dụ, trò chơi “ném
còn” của người Thái - Tây Bắc
cũng thịnh hành vào ngày Tết
ở Thăng Long như sách “An
Nam Chí Lược”, viết năm 1335
đã mô tả: Ngày mồng ba Tết,
vua ngồi trên gác Đại Hưng,
xem các Tôn tử và các quan
Nội cung đánh quả bóng (quả
cầu thêu), hễ bắt được mà
không rơi xuống đất là thắng.
Quả bóng lấy gấm mà làm,
bằng nắm tay đứa bé, có tua
đeo lòng thòng đến hai mươi
sợi”. 

Các trò chơi dân gian phổ
biến dịp Tết ở các làng quê với
nhiều trò độc đáo. Nhiều trò
vẫn còn thịnh hành cho đến
tận bây giờ, một số trò chơi đã
không còn tồn tại vì không
thích hợp với nhịp sống thời
đại mới. 

Đấu vật.  
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Có một nhà học giả kiêm
họa sĩ người Pháp, ông Henry
Oger đã sang ta từ cách đây
hơn 100 năm, rất yêu cuộc
sống của người Việt ở đồng
bằng Bắc bộ, đã kịp vẽ lại và
cho khắc gỗ các trò chơi dân
gian khi đó trong một tác
phẩm để đời là “Kỹ thuật của
người An Nam” với hàng trăm
bức ký họa, được Viện Viễn
Đông bác cổ xuất bản từ năm
1909. Ông đã miêu tả bằng
những bức tranh khắc gỗ về
các trò chơi như: nhảy lò cò,
thả chim, chơi quay, rồng rắn
lên mây, leo cột mỡ, chơi cua,
trồng hoa trồng nụ, đánh đu,
bắt bướm, đá cầu, dùng vỉ đập
ruồi, thả diều, đi cầu kiều,
liếm chảo, chơi tam cúc, chơi
bài, bói rùa, chọi gà, đập niêu,
đánh chẵn lẻ, hát trống quân,
bắt chạch…

Có một số trò chơi dường
như đã biến mất từ cách đây
vài chục năm như trò liếm
chảo, leo cột mỡ (vốn du nhập
cùng văn minh Pháp vào Việt
Nam và cũng chấm dứt sau
thời Pháp thuộc), trò chơi cua,
dùng vỉ đập ruồi (những trò
chơi đã bị kém hấp dẫn trước
những phương tiện nghe nhìn
hiện đại). 

Vài chục năm sau Henry
Oger, lại một học giả Pháp rất

yêu Việt Nam và tranh dân
gian Việt Nam. Ông là Maurice
Durand, người đã sưu tầm và
xuất bản cuốn “Tranh dân
gian Việt Nam” từ năm 1960,
tập hợp khá nhiều bức tranh
dân gian về đời sống mọi mặt
của người Việt, trong đó có các
trò chơi dân gian hấp dẫn. 

Bên cạnh các học giả nước
ngoài sưu tầm tranh dân gian
thì sức sống của dòng tranh
dân gian cũng tồn tại hàng
trăm năm cách đây và vẫn còn
tồn tại trong các làng nghề và
giới nghiên cứu, họa sĩ quan
tâm đến tranh dân gian. Nhiều
bức tranh của dòng tranh
Đông Hồ, Hàng Trống, Kim
Hoàng như những “bức ảnh”
sinh động ghi lại các trò chơi
tồn tại dài lâu trong các lễ hội.

Không khí Tết tưng bừng
trong từng thôn xóm. Dân
làng dựng cột tre để làm dàn
đu cho đôi trai tài gái sắc, “đôi
hàng chân ngọc duỗi song
song”. Một góc làng lại diễn ra
hoạt cảnh hội thi bắt chạch,
chàng trai nhân cơ hội đưa tay
sờ vào đôi nhũ hoa của cô gái
đang mải bắt chạch một cách
vui nhộn, nghịch ngợm. Trò
chơi bịt mắt bắt dê mà ngày
nay rất phổ biến mà hội Xuân
nào cũng không thể thiếu
được. Rồi các trò đấu vật, chơi

cờ người, chọi trâu, rước
rồng… Các trò chơi mà con trẻ
rất thích như kéo co, nhảy dây,
rồng rắn lên mây, vợt bướm
chơi cá… cũng chiếm cả một
khoảng sân đình.

Những thú chơi Tết đã làm
nên hồn cốt của dân tộc, tồn
tại ngàn đời, đã đánh dấu một
nhịp sống năng động, vui tươi
của một cư dân vốn là những
người trồng lúa nước, cần cù,
thông minh, dũng cảm và còn
biết thưởng thức những thú
vui dân dã khi Tết về. Xã hội
đang dần dần hòa nhập sâu
vào thế giới hiện đại, thế
nhưng Tết và những thú vui
Tết vẫn đồng hành cùng dân
tộc giống như một nhà học giả
lớn ví von: Tiếng Việt còn thì
nước Nam còn. Chính nước
Nam bao phen thử thách
trước các cuộc đồng hóa của
ngoại bang mà vẫn vững vàng.
Đó là nhờ trong góc sâu thẳm
của tâm thức Việt, kể cả những
người xa quê ở tận phương trời
xa, vẫn giữ gìn tiếng Việt, Tết
Việt và những trò chơi Việt
cộng với một cái ban thờ tổ
tiên. Đó là những hành trang
mà bất cứ người nào cũng
mang theo, cũng da diết nhớ
kỷ niệm quê hương, nhất là
dịp Tết đang đến gầnr

Kéo co.  
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những sự kiện lịch sử năm Quý mão

trong 2000 năm lịch sử
TăNg Bá hoàNh

Năm 2023 Âm lịch là Quý Mão, nhân đây chúng ta cùng đọc lại những sự kiện
lịch sử vào những năm Qúy Mão từ đầu Công Nguyên đến năm 1963, xem đất
nước cũng như ở địa phương có những sự kiện gì đặc biệt, đó cũng là cách ôn lại
lịch sử theo chu kỳ 60 năm, tức một hoa giáp theo Can Chi, qua đó suy ngẫm về
mùa Xuân mới.

Năm Quý Mão (43),
Trưng Vương năm thứ
4, mùa Xuân, tháng

Giêng, Trưng nữ vương cùng
em là Trưng Nhị chống cự lại
với quân nhà Hán, thế cô đều
tuẫn tiết.

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà
Trưng chỉ diễn ra trong 4 năm
nhưng để lại dấu son trong lịch
sử dân tộc, nó mở đường và đặt
phương hướng và niềm tin cho
cuộc đấu tranh giải phóng dân
tộc, đồng thời khẳng định vai
trò của phụ nữ Việt Nam trong
sự nghiệp dựng nước và giữ
nước.

Năm Quý Mão, Thiên Ứng
thứ 10 (1003), vua đi Hoan
Châu, vét kênh Đa Cái (nay là
Hoa Cái) cho thông, thẳng đến
Tư Củng trường ở Am Châu,
người Đa Cái làm phản, chém
đầu để rao.

Năm Quý Mão, Chương
Thánh Gia Khánh năm thứ 5
(1063), bấy giờ vua xuân thu
đã nhiều, tuổi 40 mà chưa có
con nối, sai Chi hậu nội thần
Nguyễn Bông làm lễ cầu tự ở
chùa Thánh Chúa, sau đó Ỷ
Lan phu nhân có mang, sinh
Hoàng tử Càn Đức, tức vua
Nhân Tông. (Tục truyền rằng,
Vua cúng khấn cầu tự chưa
thấy hiệu nghiệm, nhân đi
chơi khắp các chùa quán. Xa
giá đi đến đâu, con trai con gái
đổ xô đến xem không ngớt,
riêng có người con gái hái dâu
cứ đứng nép trong bụi cỏ lan.
Vua trông thấy gọi đưa vào

cung, đươc vua yêu phong làm
Ỷ Lan phu nhân.

Thời Lý, Trần về trước, khi
muộn đường con nối từ vua
chúa đến dân gian thường đi
cầu tự, tín ngưỡng này khá
phổ biến trong các thần tích
đương thời.

Năm Quý Mão, Thiên Phù
Duệ Vũ năm thứ 4 (1123). Mùa
Xuân, tháng Giêng, ngày 25, là
tiết Đản thanh, lần đầu tiên
làm nhà múa có bánh xe đẩy,
sai cung nữ múa ở trên để
dâng rượu. Tháng Hai, mở lễ
yến tiệc mùa Xuân ở điện Sùng
Uyên. Ngày Nhâm Dần, vua
ngự đến Long Thủy (Thác Bờ)
để bắt voi. Ngày Đinh Mùi, mở
hội khánh thành chùa Phụng
Từ. Ngày Bính Thìn vua về đến
kinh sư. Mùa Hạ, tháng Tư,
cấm giết trâu. Xuống chiếu

rằng: “Trâu là vật quan trọng
cho việc cày cấy, làm lợi cho
người không ít. Từ nay về sau,
ba nhà làm một bảo, không
được giết trâu ăn thịt, ai làm
trái thì trị tội theo hình luật”.
Mùa Thu, tháng 7, nước Chân
Lạp sang cống. Tháng Tám,
ngày mồng Một, vua ngự điện
Thiên An, ban áo mùa Thu cho
các quan. Vua ngự điện Linh
Quang xem đua thuyền. Đêm
ấy vua ngự điện Sùng Uyên
đặt lễ yến mừng chiếc lọng
vàng. Mùa Đông tháng 10, vua
ngự đến hành cung Ứng
Phong xem gặt lúa. Chuyến đi
này, bắc cầu vồng qua sông Ba
Lạt (đoạn cuối sông Hồng đổ
ra biển). Tháng 11, vua về đến
kinh sư. Các nhà Nho, Đạo,
Thích đều dâng thơ mừng. Xây
đài Tử Tiêu. Năm ấy được mùa

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.                  Tranh Đông hồ
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to.
Thời Lý, giao thông rất trắc

trở nhưng nhà vua thường
kinh lý đến những vùng trọng
yếu và đặc biệt quan tâm đến
nông nghiêp, từ đó mới có
chiếu chỉ cấm giết trâu. 

Năm Quý Mão, Trinh Phù
năm thứ 8 (1183). Mùa Xuân,
tháng Giêng, cho Ngô Lý Tiến
là Đốc tướng đi đánh Ai Lao.
Mùa Đông, tháng 11 ngày
mồng Một, Nhâm Ngọ nhật
thực.

Năm Quý Mão, Thiên Ứng
Chính Bình năm thứ 12 (1243).
Mùa Xuân, tháng Giêng, lệnh
cho quan các lộ làm sổ đinh.
Tháng 2, đắp thành nội, gọi là
thành Long Phượng và trùng
tu Quốc tử giám. Mùa Hạ,
tháng 6, sai Viên ngoại lang
Trương Thất xem xét các án ở
Đô vệ phủ. Mùa Thu, tháng 8,
nước to, vỡ thành Đại La. Mùa
Đông, tháng 10, chọn người
bổ sung vào các quân bộ để sai
khiến. 

Năm Quý Mão, Hưng Long
thứ 11 (1303). Mùa Xuân,
tháng Giêng, ngày 15, Thượng
hoàng ở phủ Thiên Trường,
mở hội Vô lượng pháp ở chùa
Phổ Minh, bố thí vàng bạc,
tiền lụa để chẩn cấp cho dân
nghèo trong nước và giảng
kinh giới thí.

Lấy Trần Khắc Chung là
Nhập nội đại hành khiển.
Khắc Chung người Hải Đông
(Kinh Môn). Lấy Đoàn Nhữ
Hài làm Tham tri chính sự.
Nhữ Hài người Gia Phúc (Hải
Dương).

Trước đây vua sai Đoàn
Nhữ Hài đi sứ Chiêm Thành,
Đoàn Nhữ Hài xin yết kiến vua
ở chùa Sùng Nghiêm, núi Chí
Linh (Hải Dương) suốt ngày
không được gặp. Một lát sau,
Pháp gia ra chơi, Nhữ Hài đến
bái yết. Thượng hoàng nói
chuyện với Nhữ Hài có đến
một giờ. Khi trở về, Thượng

hoàng bảo tả hữu: Nhữ Hài là
người giỏi, hắn được Quan gia
(vua tại chức) sai khiến là
phải. 

Trước đây, sứ nước ta đến
Chiêm Thành đều phải lạy
chúa Chiêm trước, rồi sau mới
mở chiếu thư. Đến khi Nhữ
Hài đến liền bưng ngay chiếu
thư để lên trên án và nói ngay
với chúa Chiêm: “Từ khi sứ
thần mang chiếu thư của
Thiên tử sang, xa cách ánh
sáng lâu ngày, nay mở chiếu
thư thức như trông thấy mặt
Thiên tử, tôi phải lạy chiếu thư
đã, rồi mới tuyên đọc sau”. Rồi
lập tức hướng vào tờ chiếu mà
lạy. Lúc ấy, chúa Chiêm đứng
bên cạnh, lạy thế không khỏi
có chút chưa ổn, nhưng lấy cớ
là lạy chiếu thư thì về lý là
thuận mà sứ tiết cũng không
phải khuất. Hôm sau, Nhữ Hài
treo bảng cấm buôn bán ở Tỳ
Ni (tức cảng Thị Nại ở Quy
Nhơn ngày nay). Tuyên đọc
xong, treo bảng lên, lại gọi
viên coi cảng đến bảo: “Chỗ
này người buôn bán tụ họp
phức tạp, lại là bến tàu xung
yếu, khó gìn giữ, sứ thần về rồi,
cất ngay bảng đi đừng để
mất”. Ý ông cho rằng, Chiêm
Thành tuy đã thần phục,
nhưng thực ra chưa chịu nội
phụ, bảng cấm rốt cuộc cũng
bị bỏ đi, cho nên nói trước như
vậy, không để họ tự làm như
thế. Sau này đi sứ Chiêm
Thành không lạy chúa Chiêm
là từ Nhữ Hài. Khi về nước vua
rất khen ngợi ông và quyết chí
dùng ông vào chức to, nên có
lệnh này.  

Năm Quý Mão, Đại Trị năm
thứ 6 (1363). Mùa Xuân, tháng
2, xuống chiếu chọn dân đinh
bổ sung quân các lộ. Tháng 3
thi học trò hỏi về văn nghệ, lấy
người sung vào quán các. Truy
tặng Trương Hán Siêu chức
Thái Phó. Mùa Hạ, tháng 5, trả
lại cho Trâu Canh chức vụ cũ.

Tháng 6, tịch thu tài sản cuả
Ngô Dẫn, trại chủ xã Đại Lai.

Trước đây về đời Minh
Tông, cha Dẫn bắt được viên
ngọc rết rất lớn, đem đến Vân
Đồn, các thuyền buôn tranh
nhau mua. Một người chủ
thuyền muốn được vật lạ đó,
dốc hết của cải để mua. Dẫn
do vậy trở nên giầu có. Minh
Tông đem công chúa Nguyệt
Sơn gả cho Dẫn. Dẫn cậy giầu,
thông dâm với người con gái
khác, lại có những lời lăng
nhục công chúa. Công chúa
đem việc ấy tâu vua. Dẫn được
tha tội chết, nhưng bị tịch thu
tài sản.

Mùa Đông, tháng 10, đào
hồ ngự trong hậu cung. Trong
hồ xếp đá làm núi, bốn mặt
đều khơi ngòi cho chảy thông
nhau. Trên bờ hồ trồng thông,
tre và các thứ hoa thơm, cỏ lạ.
Lại nuôi chim quý, thú lạ trong
đó. Phía Tây hồ trồng hai cây
quế, dựng điện Song quế. Lại
gọi tên điện là điện Lạc Thanh,
tên hồ là hồ Lạc Thanh. Lại
đào một hồ nhỏ khác. Sai
người Hải Đông (Hải Dương)
chở nước mặn chứa vào đó,
mang các thứ hải sản như đồi
mồi, cua, cá nuôi ở trong hồ.
Lại sai người Hóa châu mang
cá sấu thả vào đó. Lạ có hồ
Thanh Ngư để thả cá thanh
phụ (cá diếc). Đặt chức Khách
đô để trông coi.

Bài học đắt giá cho những
kẻ giầu có mà ngông cuồng.
Thời Trần, trong cung đình xây
dựng khá nhiều công trình văn
hóa, nay còn di tích khi khai
quật Hoàng thành Thăng
Long.

Năm Quý Mão, Minh Vĩnh
Lạc năm thứ 24 (1423). Mùa
Hạ, tháng 4 ngày 14, Vua (Lê
Lợi) lại mang quân về Lam
Sơn. Bọn Thám tướng Trần
Trí, Nội quan Sơn Thọ nhà
Minh mang biếu vua nhiều
trâu ngựa, cá muối cùng thóc
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giống, nông cụ để dụ dỗ. Vua
cũng sai bọn Trăn đưa tặng
vàng bạc để đáp lế nhưng vẫn
bí mật phòng bị. Bọn Trần Trí
biết ý định của vua, bề ngoài
giả cách thân thiện, nhưng
bên trong thì ngầm mưu đánh
úp mới bắt giữ bọn Trăn
không cho về. Vua nổi giận cắt
đứt giảng hòa. Các tướng sĩ
cùng sôi sục căm thù, đều xin
thề liều chết quyết đánh.

Hồng Đức năm thứ 14
(1483). Mùa Xuân, tháng
Giêng, ngày 13, cấm yến tiệc
công làm cỗ bàn tiếm lễ. Ngày
15, cấm thả kỳ quân để thu
tiền và thông đồng với con
buôn. Làm điện Đại Thành,
Đông vu, Tây vu ở Văn miếu
cùng điện Canh Phục, kho
chứa ván in, kho chứa đồ tế lễ,
đông tây đường nhà Minh
Luân. Tháng 6 ngày 24, định lệ
giảm bớt xã trưởng. Mùa Thu,
tháng 9, ngày mồng 2, Ngự sử
đài, Phó đô ngự sử, kiêm Tả
xuân phường, Tả trung doãn
Quách Đình Bảo tâu rằng:
Những kẻ phạm các tội như
đại ác, đại nghịch, phản bội,
trộm cướp, hối lộ, xui kiện,
hống hách, gian dâm, tham ô,
bày mưu hãm hại người, cố ý
giết người là những tội gặp kỳ
án xá thường lệ không được dự
vào. (tức không được ân xá).
Còn những tội phạm khác tuy
phát hiện ra sau có lệnh ân xá,
nhưng đã phạm từ trước khi
có lệnh ân xá thì đều được
hưởng lệnh ân xá để rộng ơn
thánh. Vua nghe theo.

Luật Hồng Đức, tức luật
ban hành đời vua Lê Thánh
Tông nay còn lưu được là bộ
luật tiến bộ nhất thời đại
phong kiến Việt Nam.

Mạc Quảng Hòa năm thứ 3
(1543). Nhà Mạc sai sứ sang
cống nhà Minh. Vua Minh ra
lệnh ban cấp cho sứ giả theo
như lệnh cũ, nhưng bãi việc
ban yến, giảm bớt cỗ bàn để tỏ

ra không phải lẽ tiếp bồi thần.
Tuyên quận công Trịnh Công
Năng nổi quân làm phản,
chiếm giữ đầu nguồn Quảng
Bình, dựng đặt doanh trại. Vua
sai Dực quân công Trịnh Kiểm
đi đánh giết được Năng.

Năm Quý Mão, Hoằng
Định năm thứ tư (1603).
Tháng 3, trong mặt trăng có 3
điểm đen. Mùa Hạ, tháng Tư
ngày mồng Một, có Nhật thực. 

(Trong triều) có người...
đang đêm vào cung điện ngồi
lên ngai rồng, sai đem chém.
Bấy giờ Bình An vương (Trịnh
Tùng) ngờ Đăng quận công
Nguyễn Khai có bụng khác, sai
nội giám Nhạc quận công Bùi
Sĩ Lâm cùm trói lại, tra xét
không có tang chứng, sau một
năm mới tha. (Lịch sử tỉnh Hải
Dương tr 292/ tập II).

Theo ghi chép của Công ty
Đông Ấn Hà Lan, từ năm Quý
Mão (1663) đến năm Mậu
Thân (1668), đã có 260.000
tiêu bản gốm sứ Đàng Ngoài
được Hoa thương chuyển đến
Batavia (Jakarta-Indonesia).
Từ thời điểm này, gốm sứ
Đàng Ngoài đã thay thế đồ
gốm Trung Quốc xuất khẩu
rộng rãi sang thị trường Đông

Nam Á đến tận đầu thập niên
80 của thế kỷ XVII.  

Căn cứ văn bia Hải Dương
còn nghiên cứu được, có 5 bia
ghi sự kiện năm Quý Mão,
niên hiệu Bảo Thái thứ tư
(1723): Hậu thần bi ký: Lão
nhiêu Vương Đắc Tài, tự Phúc
Cao, người xã An Dật (Nam
Sách), nhân làng tu sửa miếu
đã cúng 60 quan tiền sử và 3
sào ruộng cho bản xã dùng
vào tu sửa công trình công
cộng.

Tu tạo sáng lập Cảnh Linh
tự bi ký, ghi: chùa Cảnh Linh ở
xã Như Quỳnh (Quỳnh Khê),
Kim Thành xưa là danh lam cổ
tích lâu ngày đã đổ nát. Nhà sư
họ Trần, tự Như Lai đứng ra
hưng công tu sửa hầu hết các
hạng mục, được thập phương
hưởng ứng nên công trình đã
hoàn thiện. Hậu thần bi ký -
Ông Đồng Văn Trí và vợ là
Nguyễn Thị Bốn ở thôn Thị
Triền, xã Tứ Minh, huyện Cẩm
Giàng, cúng cho bản xã 100
quan tiền và 2 mẫu ruộng để
chi vào việc công. Bảo trí hậu
thần bi ký: Các bà Nguyễn Thị
Phương, Nguyễn Thị Cát,
Hoàng Thị Tộ cúng nhiều tiền
và ruộng cho xã Cập Nhất (xã

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Hưng lần thứ V.   
Ảnh: TL
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Tiền Tiến) Thanh Hà để chi
vào việc công.

Uông Thượng xã đình bi,
ghi: Thị nội cung tần Vương
Thị Ngọc Viên, quê xã Đặng Xá
huyện Thanh Lâm, nay là thôn
Mỹ Xá, xã Minh Tân, huyện
Nam Sách, tuy giàu sang
nhưng không quên việc làng
xã tại quê hương, đã nhiều lần
ban cấp tiền và ruộng cho dân
làng. Xã Uông Thượng liền kề
cũng được bà đặc biệt quan
tâm, ban 700 quan tiền và 8
mẫu ruộng để chi dùng vào
việc công. Sau lại ban thêm
700 quan tiền, 1 dật bạc nén, 8
mẫu ruộng.

Đến năm 1783, quân Tây
Sơn năm lần tấn công vào Gia
Định. Cả năm lần đều thất bại
và bị đánh bật ra khỏi đất liền.
Số quân sống sót phải trốn
tránh trên các hải đảo. Nhưng
sau đó được giai cấp địa chủ
ủng hộ, lại quay về chiếm Gia
Định. Phong trào Tây Sơn đã
giành được một thắng lợi có ý
nghĩa quyết định: giải phóng
hầu hết đất đai Đàng Trong,
tiêu diệt lực lượng cát cứ của
họ Nguyễn. (Lịch sử Việt Nam
Tập I).

Năm Quý Mão (1843), thi
hương, Hải Dương nhiều
người đỗ Cử nhân, 4 năm sau
thi Tiến sĩ có Nguyễn Huy
Dao, sinh năm 1816, người xã
Liên Mặc, huyện Thanh Hà,
đỗ Phó bảng khoa Đinh Mùi
(1847), làm quan đến chức
Đốc học tỉnh Hưng Yên.

Năm Quý Mão (1903). Nhà
máy rượu Hải Dương, một
trong 3 nhà máy rượu lớn nhất
Bắc Kỳ được bắt đầu bằng văn
bản mua bán đất giữa Công sứ
Hải Dương và đại diện Công ty
rượu Bắc Kỳ, ký ngày 25-10-
1903 (6-9-Quý Mão). Theo đó
công ty này mua của công sản
Bắc Kỳ một khu đất trong
thành cổ (nay ở phía sau nhà
Bưu Điện, phía Đông Công An
tỉnh), diện tích 34.267,06m2

(khoảng 9,5 mẫu Bắc bộ) với
giá 400 đồng Đông Dương
(chưa kể đến tiền đền bù hoa
màu cho nông dân với giá 60
đồng/mẫu) để xây nhà máy
rượu với công suất thiết kế ban
đầu là 20.200 kg gạo trong 24
giờ. Nhà máy chuyên sản xuất
rượu nặng bán cho người bản
xứ, rượu mùi, tức rượu nhẹ
dành cho người Âu, cồn cho

công nghiệp, thắp sáng và cồn
tinh chế dành cho dược phẩm
và nước hoa. Rượu được sản
xuất theo phương pháp ủ men
và chưng cất công nghiệp.
Nguyên liệu có thể là ngô, mật
mía, nhưng ở đây chủ yếu là
gạo. Trung bình cứ 100kg gạo
cất được từ 42-47 lít rượu
nguyên chất.

Năm Quý Mão (1963): Từ
ngày 24 đến 28-4-1963, Đại
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải
Hưng lần thứ V đã họp tại thị
xã Hải Dương. Đại hội có 320
đại biểu đại diện cho 22.047
đảng viên trong toàn tỉnh về
dự. Đồng chí Phạm Hùng, Ủy
viên Bộ Chính trị Ban chấp
hành Trung ương Đảng về dự
và phát biểu tại đại hội. Ban
chấp hành Đảng bộ khóa V
gồm 27 ủy viên chính thức, 4
dự khuyết, 9 ủy viên thường
vụ. Đồng chí Nguyễn Chương
được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy
lần thứ hai, đồng chí Nguyễn
Hoài Bắc và Lê Thứ được bầu
làm Phó Bí thư Tỉnh ủyr

Nguồn: Đại Việt SKTT, Lịch sử
Việt Nam, Lịch sử Hải Dương và nhiều
tư liệu khác.

Trong năm, du lịch Hải
Dương khởi sắc trở lại với việc
phối hợp các sở, ngành và các
địa phương đón tiếp các đoàn
khách trong nước và quốc tế
đến thăm, làm việc tại tỉnh Hải
Dương đảm bảo chu đáo, thân
thiện, mến khách tiêu biểu
như: các đoàn thể thao các
nước Đông Nam Á, trọng tài
quốc gia, quốc tế tham gia
điều hành, thi đấu Bóng bàn
SEA Games 31 tại Hải Dương;
đoàn Đại sứ và các doanh
nhân Nhật Bản, Đoàn đại biểu
Quốc tế và Bộ Ngoại giao;

Đoàn Bộ trưởng Bộ Du lịch
Vùng Khabarovks, Liên bang
Nga tham quan khu du lịch
sinh thái Đảo Cò… Kết quả
năm 2022, toàn tỉnh đón và
phục vụ hơn 1,2 triệu lượt
khách du lịch, tăng 90 lần so
với năm 2021, trong đó có
50.695 lượt khách lưu trú (có
16.658 lượt khách quốc tế,
34.037 lượt khách nội địa),
1.180.437 khách không lưu trú
(có 34.016 khách quốc tế,
1.146.421 khách nội địa).
Doanh thu 587,4 tỷ tăng gần
48 lần so với năm 2021.

Năm 2022 đã khép lại với
nhiều thành công của ngành
VHTTDL. Năm 2023 còn nhiều

khó khăn, thách thức, với
nhiều công việc trọng tâm.
Song với quyết tâm cao, sự
đoàn kết nỗ lực của tập thể
lãnh đạo, cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động toàn
ngành, sự quan tâm của Bộ
VHTTDL, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh,
sự phối hợp, đồng hành của
các sở, ban, ngành, địa
phương  ngành VHTTDL tỉnh
Hải Dương sẽ tiếp tục phát
huy nội lực, thế mạnh, khắc
phục những khó khăn để đạt
được nhiều thành tựu mới,
góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ
2020-2025r

Những dấu ấn...
(Tiếp theo trang 5)
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Xây dựng đời sống vhttdl cơ sở

Mẹ tôi ăn trầu
Khúc hà LiNh

Mẹ tôi ăn trầu từ 14 tuổi, nghĩa là từ ngày còn tóc đuôi gà. Mới sáng tinh mơ
mẹ đã quang thúng theo bà tôi đi chợ huyện. Đường đất đá, lởm chởm sống trâu,
hai mẹ con không có dép, nên đến chợ thì môi tím lại và đôi bàn chân cứng đơ,
dẫm phải mảnh sành cũng chẳng biết đau. Đôi vai mẹ gầy nhô lên run bần bật
vì đói vì rét. Bà tôi giở trầu ra ăn, bảo: Con tập ăn trầu đi, sẽ thấy ấm người.

Và đó là miếng trầu đầu
đời và trở thành cái
nghiệp ăn trầu, bám riết

cả  cuộc đời của mẹ. Bây giờ
mẹ tôi đã ngoài tám mươi,
răng rụng vài ba chiếc nhưng
với miếng trầu không thể nào
bỏ được, người nói: Tao bỏ
trầu là sắp chết. 

Thuở nhỏ tôi vẫn nghe chị
hàng xóm hát ru con:

Ru con con ngủ cho rồi
Để mẹ đi chợ mua vôi têm

trầu
Mua vôi chợ Quán chợ Cầu
Mua cau Nam Phố, mua

trầu chợ Dinh
Tôi cứ tưởng câu ca kể về

những chợ phiên ở vùng quê
tôi. Mãi sau này khôn lớn đi
học, đi làm mới hay Nam Phố
là tên Hàng Bè - Hà Nội, nơi có
nhiều cửa hiệu bán cau tươi,
cau khô nổi tiếng từ thế kỷ
trước. Chợ Dinh là ý nói dinh
quan phủ Phụng Thiên –
Thăng Long. Còn chợ Quán,
chợ Cầu chắc là tên phiếm chỉ
dọc đường từ nhà quê ra Hà
Nội - Thăng Long. Thì ra mua
vôi nơi nào cũng có, còn cau
phải là Nam Phố, trầu phải là
chợ Dinh mới quý mới ngon.

Chẳng biết ai là tác giả câu
chuyện cổ tích Trầu Cau lâm
ly và nhân hậu đến thế! Ba con
người, ba số phận trời đất díu
họ vào nhau mà cứ xé rời nhau
ra, đến nỗi đều phải chết, chết
thanh cao, khiết nhã. Đến nỗi
Nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu cho
vào khung nhạc của mình
những ký âm, khi xướng lên

thấy mẩn mê lòng trong nhạc
phẩm Trầu Cau. Nếu quả là
chuyện Trầu Cau như thế, thì
tục ăn trầu phải có từ thời
Hùng Vương?

Nói ăn trầu là nói gọn, vắn
tắt, thực ra người ta nhai từng
miếng, nuốt lấy nước, nhả bã.
Một miếng trầu thông thường
gồm một mảnh lá trầu không,
một miếng cau, một miếng vỏ,
một tí vôi. Nếu nghiện trầu
thuốc thì còn thêm dăm sợi
thuốc lào nữa. Vậy là ít nhất
cũng có 4 món và nhiều thì 5
món mới thành miếng trầu.
Nhưng trong các món kể trên,
mẹ tôi bảo rằng quan trọng
nhất vẫn là trầu và cau.

Lá trầu có hai giống: Trầu
mỡ và trầu quế.

Kể cả những khi mất mùa
do thời khí, thì mẹ tôi vẫn tìm

được trầu quế để dành. Cũng
chẳng biết vì đâu trầu quế
thường phải trồng trên đất
trồng gừng mới cho loại lá trầu
thơm cay. Tuy lá nhỏ, nhưng
dày, màu hơi ánh vàng, có khi
mặt trên lá màu xanh đậm.
Còn trầu mỡ, lá to, mỏng,
xanh rớt. Vào nhà ai thấy trầu
leo lên giàn, bò bám vào tường
nhà như thể con thạch sùng
leo tường thì đấy là trầu mỡ,
dễ trồng lắm.

Người ta hái trầu xếp úp
thìa thành từng mớ, nhưng
chẳng ai gọi là mớ trầu mà là
liền trầu hay tay trầu tuỳ từng
vùng quê. Mỗi liền có từ 10
đến 15 lá, và để cho lá trầu
không bị nát nhàu, người bán
hàng đã sáng kiến dùng hai
que tre nẹp chắc lại. Người
nhà quê thời ấy đã có ý thức

Nét quê.                    Ảnh Trọng Tuệ
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của kiểu Maketting như ngày nay. Họ đặt lá
trầu to đẹp, óng ả lên trên cùng, lá xấu, lá bé
xếp bên trong, nhưng cuống lá trầu tuyệt đối
phải không dập gẫy, bởi còn dùng têm trầu.

Cau đứng vị trí thứ hai.
Mẹ tôi kể rằng có nhiều loại cau như: tứ thời,

cau dừa nhưng quý và ngon nhất vẫn là cau
sung vùng Thanh Hà xứ Đông. Ấy là những quả
cau bánh tẻ, không già, không non vừa tới hạt,
bổ ra nửa màu nửa hạt là tốt nhất. Khi hạt cau
dẻo, không quắt đanh lại và cũng không khô,
hạt đỏ thẫm còn dính với màu gọi là cau đậu.
Được miếng cau đậu, có bà quý hơn cả tấm
bánh.

Quả cau đẹp là vậy, muốn để dành mà
ngắm nhưng cái nhẽ ăn trầu vẫn phải bổ ra.

Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.
Tôi không hiểu câu ca này thế nào, mẹ tôi

vừa tủm tỉm cười, vừa quệt vết trầu trên đôi
môi cắn chỉ bảo rằng:

- Một quả thường chia ra sáu phần là vừa.
Kiểu như mâm cỗ đóng sáu người ấy! Nhưng vì
yêu nên người bổ cau đã thiên vị chỉ bổ làm ba,
cho miếng cau to hơn. Ngược lại khi gặp người
mình ghét, thì lại giả vờ bổ nhầm thành mười
miếng cho nhỏ đi. Nói thế thôi chứ ăn trầu
cũng có mức đấy. Không tham ăn được đâu. 

Quả thực có người nhai miếng trầu vừa độ,
nên hai hàm răng kín đáo dịu dàng, có thể
chuyện trò thoải mái. Sự hòa hợp vị cay của
trầu, hạt cau tươi ngọt  vôi nồng, vị chát bởi vỏ
rễ... đã làm nên chất say, ấm áp và tạo thành
màu đỏ thắm má môi, thành lúng liếng ngất
ngây đôi mắt... Nhai miếng quá to, quai hàm
bạnh ra thật là vô duyên phàm tục.

Vỏ đứng vị trí thứ ba trong phép ăn trầu. Vỏ
có vỏ trầm, vỏ quạch, vỏ chay, vỏ sen, vỏ khoai,
vỏ đỏ... Nhưng vỏ đỏ là loại có giá và ngon nhất.

Là thành phần thứ tư, nhưng vôi có giá trị
đáng kể trong thuật ăn trầu.  Vôi nhạt thì miếng
trầu trở nên nhạt nhẽo. Chính vì thế mà người
têm trầu phải biết căn ke thật khéo sao cho
lượng vôi vừa, không mặn không nhạt, giống
như bánh chưng ngày tết mặn thì thật uổng
công. 

Ngày xưa vôi têm trầu được tôi trong bình
vôi bằng sứ, to gần như quả bòng, có quai xách.
Kèm theo bình có dao têm trầu, gài cạnh miệng
bình. Khi têm trầu có vôi thừa, người ta quệt lại
vào miệng bình. Ban đầu bình vôi trống không,
sau đó ít lâu thì ruột bình vôi đặc lại, bé lại. Dù
thay bình mới, nhưng bình cũ không ai đập đi,
lại được treo lên cành đa, hay treo trên miếu và
dân gian gọi là ông bình vôi.

Những năm năm mươi thế kỷ trước, tôi có
đọc bài thơ “Ông bình vôi” có câu thế này:

Những người sống lâu trăm tuổi
Lâu dần hóa kiếp bình vôi
Càng sống càng tồi
Càng sống ruột càng bé lại.
Têm trầu có thể gọi là một tài hoa nghệ

thuật. Trước hết bổ cau, đây là một việc nghe
dễ mà làm thực khó. Dao phải sắc để bổ ra hạt
cau không bị vỡ: Sắc như dao cau. Rồi tiếp đến
là cắt lá, quyệt vôi cho vừa và têm trầu, cắt
miếng vỏ cho tương xứng. Nhìn miếng trầu có
thể đoán được phong cách của người têm. Thời
xưa, con gái bất kể nhà nghèo, giàu sang đều
phải học têm trầu từ còn nhỏ. Têm trầu nhanh
đẹp đã khó, đặc biệt têm trầu cánh phượng mà
đẹp, càng khó hơn. Têm trầu vụng nhận ra
ngay: Miếng trầu quá to, thô là người đơn giản,
không mực thước; cho nhiều vôi quá ấy là
người không thấu đáo; cài miếng trầu không
chặt chẽ ấy là người dễ dãi, thiếu đức tỉ mỉ, cân
nhắc… Nhiều gia đình có gia phong cốt cách,
khi đi xem mặt nàng dâu tương lai, còn để ý cô
gái ấy têm trầu ra sao.

Để có một miếng trầu còn có những đồ thức
kèm theo. Đó là cơi trầu, âu trầu, bình vôi, chìa
vôi, ống vôi chạm bạc. Nhà sang trọng còn có
tráp trầu, khay trầu sơn mài khảm trai. Các bà
các chị còn có khăn túi đựng trầu. Trong khi ăn
cần nhả bã, lại thêm ống nhổ bằng đồng thau
đựng quết trầu.

Các cụ răng yếu còn phải mang theo cối giã
trầu. Cối nhỏ được trạm trổ tinh vi. Chầy có
khía răng nhọn, khi giã nghiền khiến cho trầu,
vỏ nhanh dập. Nàng dâu hiếu thảo thấy mẹ
chồng muốn ăn trầu nhanh nhảu đỡ cho mẹ, ấy
là cái nét đẹp hiếu thảo đời xưa.

Người hay ăn trầu lại nhuộm răng đen hạt
na. Mẹ tôi bảo đấy cũng là một cách làm chặt
chân răng, chống sâu răng.

Nhưng chẳng biết từ khi nào lại có câu ca:
“Ăn trầu thì giở trầu ra, một là thuốc độc hai là
mặn vôi”. Mặn vôi thì đúng rồi, ví thử không
xem trước, gặp miếng trầu nhiều vôi quá không
hợp tạng mình có khi phồng rộp cả miệng, khi
ấy mà nhả ra trước bạn bè quan khách thì bất
nhã. Còn thuốc độc?. Tôi hỏi, mẹ tôi cười: Tồ ạ,
ai lại cho thuốc độc vào trầu ăn bao giờ. Đấy là
loại “bùa yêu”. 

Bây giờ tôi mới hiểu, ngày xưa trai gái đãi
nhau miếng trầu, cũng là gửi gắm lòng yêu
trong ấy. Chẳng thế mà dân gian có câu ca dao:

Ba cô đội gạo lên chùa
Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư

(Xem tiếp trang 42)
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Mạn đàm về một khía cạnh 
văn hóa ẩm thực ngày nay

cảNh Thụy

Bàn về văn hóa ẩm thực
có bao điều đáng nói.
Từ cách chế biến cho

đến cách bài trí đĩa thức ăn,
bài trí mâm cơm và rộng hơn
là không gian ẩm thực theo
một phong cách nào đó mang
tính vùng miền, dân tộc;
phong cách làng quê hay quý
phái. Đó là cả một vấn đề. Còn
cách ăn uống, bao gồm tạo
không khí, lời nói, cử chỉ như
thế nào cho phù hợp, lại là
một vấn đề khác. Ở đây chỉ xin
mạn đàm một vấn đề hẹp về
cách thức cư xử, ứng xử của
thực khách - với tư cách vừa là
người thưởng thức ẩm thực,
vừa là người giao lưu trong
bữa ăn, góp phần tạo nên văn
hóa ẩm thực.

Theo thiền sư Thích Nhất
Hạnh (một vị thiền sư nổi
tiếng người Việt, vị tổ của
thiền Làng Mai - Pháp) thì:
người ta khi ăn uống cũng như
khi hành thiền, đều phải
chuyên chú vào việc mình
làm. Nếu ta đi thì chuyên chú
vào từng bước chân trên cỏ,
mỗi gót chân như đang hôn
lên mặt đất. Nếu ta thở thì
chuyên chú vào từng hơi thở,
biết ta đang hít vào đang thở
ra. Và lúc ăn, ta nên nhai chậm
rãi, tập trung tri giác để biết cả
mùi và vị của mỗi món ăn…
đó là ăn có chánh niệm. Ăn có
chánh niệm là ăn trong im
lặng, tâm không được xao
động về việc này việc kia,
miệng không nói với người
này người nọ, đầu không được
nghĩ về quá khứ hay tương lai.
Tất cả tập trung vào giây phút
hiện tại. Thiền sư gọi đó là
“hiện pháp lạc trú”. Tư tưởng

chánh niệm trong ẩm thực
được Thiền sư này đúc kết
trong bài kệ bốn câu nổi tiếng
mà những người uống trà nên
biết: 

“Chén trà trên đôi tay
Nâng niu chánh niệm đầy
Thân và tâm an trú
Bây giờ và ở đây”.
Trái với quan niệm của

Thiền sư Thích Nhất Hạnh,
học giả người Trung Hoa  Lâm
Ngữ Đường (được xem đại
diện cho quan điểm của văn
hóa ẩm thực Trung Hoa
truyền thống), lại cho rằng
bữa ăn ngon không chỉ có thức
ăn ngon mà còn cần không khí
bữa ăn vui nhộn, mọi người
được cười nói hỉ hả với nhau.
Ông hào hứng nói: “Ăn trong
khách sạn Trung Hoa, ta có
cảm tưởng như dự một cuộc
bóng đá vì tiếng la hét không
lúc nào dứt”. Bởi vậy, ta thấy
bữa ăn trong văn hóa ẩm thực
của người Hoa thường rất ồn

ào. Không cần sang Trung
Quốc, chỉ cần quan sát không
khí bữa ăn của người Trung
Quốc đến du lịch đông người ở
Việt Nam sẽ thấy điều đó. Ông
lý giải và biện minh cho văn
hóa ẩm thực của người Hoa
rằng: “Nếu họ không được vui
sướng trong lúc ăn thì có lúc
nào cho họ hưởng thú vui ở
đời nữa?”. Triết lý ẩm thực
được Lâm Ngữ Đường lấy sự
“tự nhiên” của đạo Lão làm
phương châm ứng xử, nó “cận
nhân tình”. Trái lại, có người
lại cho rằng nhìn ở góc độ nào
đó, nó khuyến khích tính bản
năng của con người. Thật khó
mà đứng ở triết lý thiền mà
đánh giá ẩm thực Trung Hoa!

Còn ở Việt Nam thì sao?
Trước đây, trong ẩm thực,

người Việt không im lặng
nhưng cũng không quá ồn ào.
Trong bữa ăn, người ta chú
trọng đến chào, mời; vừa ăn
vừa nói chuyện và thường gắp

Ảnh minh họa.             nguồn: internet
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cho nhau, nhường nhau
miếng ngon. Có lẽ đó là nét
đặc trưng trong văn hóa ẩm
thực của thời còn đói kém, lấy
miếng ăn làm trọng, con người
biết yêu thương,  nhường nhịn
nhau. 

Còn bây giờ, việc chào mời
nhau trong bữa ăn tuy vẫn
được chú ý đến, nhưng do đời
sống đã nâng cao, người ta
được ăn theo nhu cầu, nên
việc nhường nhau trong bữa
ăn không còn là phép ứng xử
đặt nên hàng đầu nữa? Nếu có
mời nhau, thì người ta quan
tâm đến “rót” hơn là “gắp”
cho nhau. Và thế là rượu trở
thành “đề tài trung tâm”.
Người ta rót cho nhau thật đầy
trong “màn chào hỏi”. Rồi tiếp
đó, chai rượu được truyền tay
nhau, luân phiên cho từng
người một “cầm trịch”. Mỗi
người cầm trịch lại nghĩ ra một
lý do để mà “rót”. Khi “rượu
vào thì lời ra”. Ban đầu thì nói
nhỏ, sau thì nói to; đầu cuộc
thì một người nói cho nhiều
người nghe, cuối chầu thì ai
cũng tranh nói mà chẳng có ai
nghe. Quan sát một cuộc nhậu
thời  “giao lưu” và “mở cửa”
này, thấy nhiều cảnh “cười ra
nước mắt”. Có những sếp làm
“chủ xị” cuộc nhậu nhiệt tình
đi từng mâm một để “chỉ đạo”
và “giám sát” việc uống. Gặp
phải một “nữ thực khách”
miễn cưỡng nâng ly rồi uống
cạn, ông ta chưa tin còn bắt há
mồm ra cho xem. Chẳng biết
như thế có phải là tôn trọng và
giành “bình quyền” cho phụ
nữ hay là “bạo hành rượu”(!).
Họ lập luận, “giao lưu” mà
không “hết mình” thì mất vui!

Một cuộc nhậu được cho lả
rôm rả và thành công thời nay
thường là: Tất cả cùng chạm
cốc đầy, rồi một người lĩnh
sướng hô “một, hai, ba” và tất
cả hưởng ứng  hô: “rô!” (đúng

3 lần). Nghi thức nghiêm trang
và đồng bộ như thể chào cờ và
hát quốc ca vậy! Sau khi cạn
chén, người ta không quên
nắm chặt tay nhau lắc, lắc
(mặc cho bàn tay vừa gỡ thịt
gà, còn dính mỡ hay ướt vì
rượu). Gần đây, trong “giao
lưu nhậu nhẹt”, người ta còn
sáng tạo ra một trò mới là:
trước khi uống, tất cả duỗi
thẳng tay, xòe bàn tay, trồng
lên nhau, rồi hất đồng thanh
hô (có lẽ cử chỉ này du nhập
vào bàn rượu từ nghi thức khai
mạc trận đấu bóng đá). Và
không chỉ trong mâm, người
ta còn len chân qua các hàng
ghế, đi các mâm, hỉ hả “tay
bắt, ly cụng, hô rô”.

Nhìn qua văn hóa ẩm thực
của người Việt với những dấu
hiệu trên, cho thấy  văn hóa
ẩm thực cũng là văn hóa giao
lưu. Một bữa ăn không chỉ là
bữa ăn mà là một hoạt động
giao hữu. Hay nói cho đúng
hơn, giao lưu thông qua ẩm
thực. Những hành vi như:
chạm chén, bắt tay, hay đi các
mâm để chạm chén nhau...
chính  là chỉ dấu của văn hóa
giao lưu. Dùng rượu làm chiếc
cầu, kết nối tình cảm con
người với nhau vốn có trong
truyền thống văn hóa Việt.
Chả thế mà tiếng Việt có thành
ngữ “chén chú chén anh”, để
chỉ quan hệ thân thiết giữa hai
người với nhau. Ngoài sắc thái
tình cảm, văn hóa ẩm thực
dường như còn kiêm thêm
trong nó tính chất “phong
trào”. Đã là phong trào thì
phải có phát động và có hưởng
ứng. Những chỉ dấu như: hô
khẩu lệnh, chụm tay, hò hét,
cổ vũ... như biểu thị sự quyết
tâm, sự đồng lòng, thể hiện rõ
sắc thái phong trào. 

Những sắc thái mang tính
chất giao lưu và tính chất
phong trào trong văn hóa ẩm

thực ở Việt Nam diễn ra khá
phổ biến trên diện rộng và
được thể hiện ngày càng rõ nét
trong thời gian gần đây. Điển
hình là trong các sinh hoạt ẩm
thực mang tính cộng đồng,
như: liên hoan trong “Ngày
hội Đại đoàn kết ở khu dân
cư”; liên hoan của các hội,
đoàn, cơ quan, doanh nghiệp
hoặc trong các cuộc giao lưu
tập thể mỗi dịp tổng kết; liên
hoan “tất niên” hay “gặp mặt
đầu Xuân”. Ẩm thực trong
phạm vi gia đình, dòng tộc,
tính chất này có vẻ mờ nhạt
hơn. Tính xã hội của nét văn
hóa ẩm thực này được thể
hiện rất cao.

Trong bối cảnh nền kinh tế
thị trường, quan hệ giữa các
đối tác ngày càng nhiều, quan
hệ xã hội giữa con người với
con người không ngừng mở
rộng, thì ẩm thực như một
phương tiện giao lưu và mang
tính phong trào là điều dễ
hiểu, có tính “tất yếu khách
quan”. Khi  hành vi, lời nói, cử
chỉ, được hình thành một cách
tự nhiên, lặp đi lặp lại nhiều
lần, mang ký hiệu nghĩa, làm
nên văn hóa ẩm thực của cộng
đồng, thì nó dần trở thành tập
quán. 

Điều cần nói ở đây là để
bày tỏ sự giao lưu trong ăn
uống, có nhất thiết phải bắt
tay, phải hô khẩu lệnh, phải
hò hét, phải chạy từng bàn hay
không? Liệu có tìm cho văn
hóa ẩm thực một thứ ngôn
ngữ (kí hiệu) khác, vừa chuyển
tải được ý nghĩa vừa không gây
phiền toái cho mọi người;
dung hòa tập tục với khoa học
và văn minh - thì đó còn là
một lời bỏ ngỏ, cần mọi người
cùng bàn!r
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Hải Thượng Lãn Ông để
cho đời bộ sách thuốc
quý gồm 66 cuốn. Sách

Thượng kinh kí sự (上京記事)là
quyển thứ 66. Ngày 2 tháng 8
năm 2022, Bộ Y tế - tỉnh Hà
Tĩnh, tỉnh Hưng Yên tổ chức
hội thảo quốc gia về Hải
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Hội thảo công bố các nghiên
cứu, phát hiện mới, các vấn đề
liên quan đến thân thế sự
nghiệp của ông: đính chính và
khẳng định lại năm sinh - năm
mất, cuộc đời, sự nghiệp, các
mối quan hệ xã hội - lịch sử…
của đại danh y; xác định tầm
ảnh hưởng của Hải Thượng
Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với
nền y học, văn hóa, văn học,
giáo dục, lịch sử trong nước,
khu vực cũng như trên thế
giới, đồng thời quảng bá rộng
rãi về thân thế, sự nghiệp và
những giá trị tư tưởng, di sản
do ông để lại đối với nền y học,
nền văn hóa trong nước và
quốc tế.

Hội thảo kết luận năm sinh
năm mất: cụ sinh giờ Dần,
ngày 12 tháng 11 năm Giáp
Thìn (1724), mất năm Tân Hợi,
ngày Rằm (15) tháng Giêng,
thọ 67 tuổi (nguồn: Hải
Thượng Lãn Ông sinh năm
1720 hay 1724? https://suck-
hoedoisong.vn ngày 29-07-
2022). Hải Thượng Lãn Ông là
tên hiệu. Tên ghi trong phả tộc
dòng họ là Lê Hữu Trác. Chính
phủ nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam đã trình văn
bản Tổ chức Giáo dục, Khoa
học và Văn hóa Liên Hợp
Quốc (UNESCO), đề nghị vinh
danh Hải Thượng Lãn Ông Lê

Hữu Trác và tham gia Lễ kỉ
niệm 300 năm ngày sinh.

Thượng kinh kí sự ghi chép
về hành trình từ thôn Bầu
Thượng, xã Tình Diệm, huyện
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ra
Thăng Long (Hà Nội) chữa
bệnh cho con chúa Trịnh Sâm
năm 1782. Sách hoàn thiện
bản thảo năm 1783, khắc in
mộc bản năm 1885. Sách có
hai niên đại, thời gian hoàn
thành bản thảo, năm 1782,
thời gian in ấn, năm 1885.
Theo Luật Di sản văn hoá,
sách được xếp vào hàng cổ vật. 

Bản in Thượng kinh ký sự
in tiếng Việt hiện đại lần đầu
năm 1924, đăng trên Nam
Phong năm 1924. Năm 1993,
in bản dịch của Ứng Nhạc Vũ
Văn Đình, nhà xuất bản Văn
Học. Năm 1989, in bản Phan
Võ dịch, Bùi Kỷ hiệu đính, nhà
xuất bản Thông Tin. Năm 1977

và năm 2020, in bản Bùi Hạnh
Cẩn dịch, nhà xuất bản Hà
Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà
văn.  

Cuốn Thượng kinh kí sự
viết thể văn chương, kí sự từ
quan sát, tiếp xúc trực tiếp
cảnh vật, con người, nêu suy
nghĩ về cảnh vật con người
từng gặp. Phần kể chuyện
khám chữa bệnh trên hành
trình, thời gian ở phủ chúa, ở
kinh thành Thăng Long được
ghi chép theo nhật trình. Thơ
văn tả cảnh, tả tình và kể
chuyện hoà quyện với nhau
đậm chất sử học, cũng là đặc
điểm nổi trội của Thượng kinh
kí sự. Chính đặc điểm này và
tuổi của sách đã thành di sản
trên ba lĩnh vực: thơ, văn, y
học cổ truyền dân tộc. 

Giá trị của sách được nhiều
nhà văn, giới nghiên cứu đánh
giá. Nhà văn Giáo sư Nguyễn

di sản văn thơ, di sản đông y

trong Thượng kinh kí sự của
Hải THượNg LãN ÔNg

ĐặNg VăN Lộc

Khách tham quan đền thờ Hải Thượng Lãn Ông (Liêu Xá, Yên
Mỹ, Hưng Yên).
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Huệ Chi bình về phương pháp sáng tác, về
nghệ thuật tạo dựng tác phẩm: “Hai mặt hiện
thực và trữ tình quyện chặt với nhau làm thành
một phong cách độc đáo của Thượng kinh ký
sự”. [Nguyễn Huệ Chi, Mấy vẻ mặt thi ca Việt
Nam (Thời kỳ cổ-cận đại). Nhà xuất bản Tác
phẩm mới, 1983, tr. 128] 

Chuyến đi từ Hương Sơn Hà Tĩnh về kinh đô
là thực thi nhiệm vụ theo chiếu chỉ. Cực kì
quan trọng. Vậy mà khi nhận nhiệm vụ, trong
tâm tưởng lúc đầu có lo nghĩ nhưng chỉ thoáng
qua, trong hành trình thì như cuộc trải nghiệm
du lịch, rong chơi. Cảnh đẹp nơi núi rừng, thôn
quê, phố phường, tình người gặp dọc đường,
tình bạn hữu nơi đô thành, nơi bản quán của
hơn 270 ngày, được thể hiện  sinh động qua áng
văn, tứ thơ. Đây là cảnh ban đêm ngồi thuyền
trên sông, thiên nhiên thật êm đềm, thơ mộng,
tươi đẹp: “Đêm ấy, thuyền đi dưới trăng. Làng
xóm ven sông vắng lặng. Thỉnh thoảng có tiếng
chó sủa bóng thuyền. Một vầng trăng sáng,
cuồn cuộn sông trôi. Hai bờ, con nước trào lên
đón thuyền khách. Chùa xa chuông vẳng đến.
Sương che cây, cỏ mịt mù. Một đốm lửa chài
heo hắt lạnh; một đôi cò đứng lặng thinh". Văn
chương trung đại ít thấy có lối viết như thế.

Về thơ, có 35 bài xếp đan xen trong trang

văn tả cảnh, tả tình. Đây là bài thơ gặp cảnh
sinh tình, tác giả viết ở Long Sơn, huyện Quỳnh
Lưu, tỉnh Nghệ An, ngày 22 tháng Giêng năm
Nhâm Dần/1782:

“Chùa dựng bên gò núi
Vách đá gá lầu chuông
Mưa xuân tươi ánh cỏ
Ráng chiều đọng cành thông,
Thơ ngâm trong nắng nhạt
Chim kêu rối giữa rừng
Vâng lệnh đường rong ruổi
Cần lao cười lãn ông”.
Thật xứng với lời bình của Phan Võ: “Lời thơ

mới mẻ, tứ thơ man mác, ngó thì đạm nhưng ý
vị vô cùng. Phải có một tình yêu thiên nhiên
sâu sắc, phải là một tâm hồn chân thật mới có
những bài thơ như thế" (Phan Võ,  viết tựa bản
dịch Thượng Kinh ký sự). Rất tiếc là bản dịch đã
phiên âm nhầm chữ lâm trung (trong rừng)
thành lâm chung (chớm ra khỏi rừng), câu thơ
dễ bị hiểu lầm bìa rừng chim kêu thảm thiết. 

Di sản y học trong Thượng kinh kí sự ghi lại
việc khám chữa bệnh, bằng lối văn kể chuyện.
Người đọc cảm nhận được tài năng, đức độ nổi
trội của người thầy thuốc dấn thân vì sức khoẻ
của mọi người. Trong suy nghĩ và thực hành
luôn không ưu tiên chữa bệnh cho người giữ
chức quyền cao, trả nhiều tiền, ban tặng nhiều
bổng lộc. Cụ luôn tâm niệm ưu tiên người đang
bị bệnh cấp tính, người bệnh nặng. Dọc hành
trình đi, khi gặp người nhờ khám bệnh bốc
thuốc, cụ giúp người bệnh ngay, bằng cử chỉ
cẩn trọng, chân tình. 

Ngày 21 tháng Giêng, đoàn đến chợ Đông
Luỹ (nay thuộc Diễn Châu?). Đêm hôm ấy có
người đến nhờ khám bệnh cho cháu 8 tuổi, “đã
mấy tháng bị cảm sốt nóng sốt rét, có lúc ngất
lịm, có lúc sốt cao, có lúc thở suyễn, mắt mở
trừng trừng, mê man”. Cụ nghĩ ngay đến phần
âm, phần dương trong tạng phủ của cháu bị
tổn thương. Cụ phân tích: Âm hao thì hoả bốc
nên thở suyễn, mắt khô nên mở trừng trừng.
Dùng bài thuốc Lục vị, bỏ trạch tả, thêm cao
ban long, mạch môn. Người nhà mang về sắc
cho cháu uống. Mới uống một thang bệnh tình
đã thuyên giảm nhiều. Ngay sáng hôm sau,
người cha cháu cho biết: “Sau khi cháu uống
thuốc, nóng bởt một nửa, người đã tỉnh táo
hơn, bụng thấy đói ăn, ăn được ít cháo loãng”.

Con chúa Trịnh Cán (Đông cung thái tử)
mắc bệnh đã hơn sáu tháng. Được nhiều thầy
thuốc trong Thái y viện khám bệnh, kê đơn.
Bệnh tình khá phức tạp, người của Thái y viện

Tờ đầu cuốn “Thượng Kinh ký sự”. (Xem tiếp trang 38)
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Xuất thân trong một gia
đình nông dân nghèo ở
thị trấn Lai Cách, huyện

Cẩm Giàng, ông có tuổi thơ
học hành gian khổ. Trưởng
thành vào bộ đội, chiến đấu bị
thương và chuyển ngành, rồi
nghỉ hưu về quê nhà lập
nghiệp. Sau này khi trở thành
nhà doanh nghiệp, ông hay
làm việc thiện, đền ơn đáp
nghĩa, nhiệt tình tham gia
công tác văn hóa xã hội. Đặc
biệt là có “nhân duyên” làm
bà đỡ nhiều thế hệ bóng đá
nhi đồng tỉnh Hải Dương.

Bắt đầu từ “căn duyên”
Một lần ông Giang ngồi

chơi với người bạn là lãnh đạo
Trung tâm Đào tạo Huấn
luyện thể thao tỉnh, mới biết
nỗi “đoạn trường” về chuyện
bồi dưỡng bóng nhi đồng như
thế  nào…  

Từ những năm đầu thế kỷ
21, tỉnh Hải Dương đã từng
mở được 8 lớp nghiệp dư bóng
đá “nhí” để tạo nguồn… Nỗi
khổ đầu tiên là các thầy phải
về từng trường Tiểu học, có
khi đi lại gần chục lần mới tìm
được 1, 2 học trò. Tìm được
rồi, lại phải khéo thuyết phục
để phụ huynh cho con em
“thoát ly” ra tỉnh luyện tập.
Trung tâm phải tìm nơi cho
các em học văn hóa, bố trí nơi
ăn chỗ ngủ và hướng dẫn tỉ mỷ
trong sinh hoạt cho các em.
Nghĩa là phải vừa dạy vừa dỗ.
Trong thể thao, nuôi dưỡng
một đội bóng đá (dù bóng đá

nhí) cũng vô cùng tốn kém,
trong khi  kinh phí  nhà nước
chỉ có hạn.…

Ông Giang lắng nghe bạn
kể mà thấy trong lòng rung
động. Tự nhiên ông bật ra một
câu nói tự đáy lòng, cứ như là
nhân duyên định mệnh: “Hay
là tôi xin làm người tài trợ” ?

Và, thế là từ hơn 10 năm
trước, ông Nguyễn Đình Giang
trở thành nhà tài trợ chính,
mang tên Đội  U11 - Gia Bảo -
Hải Dương (U11- GB - HD).

“Bà đỡ mát tay”
Nhận đỡ đầu Đội U11 - GB

- HD, ông Giang biết kế hoạch
kinh doanh của  công ty sẽ đảo
lộn, chi phí đầu tư cho sản
xuất bị bớt đi. Nhưng ông vẫn
náo nức một niềm vui. Cũng
đã nhiều đêm suy nghĩ miên
man, ông nhớ về tháng năm

trong đời quân ngũ và ký ức
tuổi thơ trong cảnh khó
nghèo, ông từng rủ bạn tìm
quả bưởi rụng, hoặc bện rơm
vo tròn làm bóng đá mà chơi.
Ông nghĩ tới các em, trong
lòng dâng lên niềm cảm xúc…

Là người trải nghiệm trong
cuộc sống, ông nghĩ không
phải làm người tài trợ chỉ biết
ký hợp đồng góp tiền, mà phải
quan tâm chú ý tới hoạt động,
luyện tập của các em. Biết lo
với cái lo của các em. Cùng
chia vui với các em. Thế nên
dù bận rộn thế nào, hàng
tháng ông vẫn tới thăm nơi
học tập của các thầy huấn
luyện  và các học trò. Lần nào
ông cũng có quà, khi thì bộ
quần áo, khi là túi bánh, bột
dinh dưỡng hoặc thưởng
“nóng” với những em có
thành tích xuất sắc… Và hơn

Chuyện về “bà đỡ” mát tay
của bóng đá nhi đồng hải dương

ThiêN gia TraNg

Ông có bàn tay vàng biết làm giàu cho gia đình, xã hội. Nhưng có người khen
ông mát tay làm “bà đỡ” tài năng bóng đá nhí ở Hải Dương. Tôi bỗng liên tưởng
tới người tưới vườn. Từ những giọt nước mát trong lành, mà những nụ mầm cứ
lên xanh… Đó là ông Nguyễn Đình Giang, Giám đốc Công ty Bánh đậu xanh Gia
Bảo  thành phố Hải Dương.

Ông Nguyễn Đình Giang cùng đội bóng U11.          Ảnh: TL
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hết là những lời động viên
khích lệ thân tình. Nhìn thấy
bóng ông ra sân cỏ, có em
đang luyện tập, không quên
khoanh tay lại: chào bác, chào
ông. Những lúc ấy, ông Giang
rất vui, càng tự tin hơn. Cũng
có khi ông tham gia đóng góp
ý kiến với huấn luyện viên về
chiến thuật, chiến lược thi
đấu, những điều mà ông tích
lũy được trong cuộc sống. Ông
Giang coi các cầu thủ nhí như
con cháu của mình và  thương
yêu thật lòng.

Tôi nhớ, lần ấy ông Giang
tổ chức gặp gỡ mấy anh em
văn nghệ sĩ. Khi bước vào
phòng khách, chúng tôi bất
ngờ có những em bé độ tuổi 10
-11 đứng khoanh tay chào các
bác, các cô. Hóa ra đấy là
những cầu thủ “nhí” U11 GB -
HD  đang được “bà đỡ” chăm
sóc, cũng được ông mời đến.
Cùng trong phòng ăn với
chúng tôi, ông dành hai mâm
cho các “cầu thủ nhí” được coi
là thực khách.

Nhận đỡ đầu vừa được 3
tháng, ông Giang cùng U11-
GB- HD, về Vĩnh Phúc tham
gia giải Bóng đá quốc gia. Trận
ra quân đầu tiên nhận Huy
chương bạc,  đoạt ngôi Á quân
giải “Cúp  Yamaha 2012”.

Tấm huy chương bạc có ý
nghĩa khởi đầu. Từ đây ông
mới thực sự là người trong
cuộc, trước những giải thi đấu
cấp quốc gia? Bóng đá, dù là
bóng đá thiếu nhi, nó vẫn là
môn thể thao vua. Ngoài sức
lực, cần một trí tuệ và hơn thế
nó cần một sự thăng hoa nghệ
thuật. Ông tâm sự: Tấm huy
chương bạc năm 2012, chính
là nấc thang đầu tiên, để từ
đây có thể bước lên cao hơn
nữa…

Năm Quý Tỵ - 2013 ông
Giang tiếp tục đồng hành
cùng những cầu thủ nhí của
mình trong niềm tự tin mạnh
mẽ. Cũng chính lần này đã để

lại nhiều cảm xúc và kịch tính.
Ở vòng loại, đội bị thua 1 trận,
khiến cho có người nao núng.
Ông Giang vốn là người bản
lĩnh, đã cùng huấn luyện viên
tìm cách để tạo thế cân bằng
cho toàn đội. Ông đã thổi
ngọn lửa niềm tin vào trong
từng cầu thủ bằng câu nói quả
quyết: “Quả bóng vẫn đang
lăn, các em phải giữ vững tinh
thần”…  Đúng thế, trên sân cỏ
Nghệ An năm ấy quả bóng vẫn
đang lăn… và cuối cùng khi
đội U11 – GB - HD vào chung
kết thì “gió đã xoay chiều”.  Cả
cầu trường Nghệ An bỗng vỡ
òa bởi tiếng reo hò  “Đội U11
Gia Bảo Hải Dương thắng
rồi!”.

Thế là vượt qua hơn 60 đội
bóng đá thiếu nhi trên toàn
quốc, Đội U11 – GB - HD
giành Huy chương vàng, vô
địch toàn quốc Giải “ Cúp
Yamaha - 2013”.

giữ vững ngôi vô địch và
sự trùng lặp kì diệu

Giải năm 2014, tổ chức tại
Cần Thơ, U11 - GB - HD tham
dự với tư cách là đội đương
kim vô địch. Thời cơ và thách
thức trĩu nặng trên đôi chân
thầy trò ông Giang. Với lối chơi
kĩ thuật, tấn công bài bản và
đa dạng, các cầu thủ U11 – GB
- HD đã lấn lướt loại bỏ các đối
thủ có tên tuổi. Chung cuộc
bảo vệ thành công ngôi vô
địch. Đây là chiếc cúp thứ hai
liên tiếp của U11 – GB - HD và
là lần thứ tư của Đội U11 Hải
Dương (2 lần trước vào các
năm 2007 và 2009).

Thế là hai năm liền Đội
bóng U11 của Hải Dương do
ông Giang tài trợ, đã giành
chức Vô địch toàn quốc giải
“Cúp Yamaha”. Bắt đầu xuất
hiện cái tên âu yếm, có người
khen ông là “Bà đỡ” mát tay
nên mới có thành tích vang
dội như vậy…

Chuyện về ông dài lắm.

Tính ra, ông đã đồng hành
cùng các em vào Nam, ra Bắc
và các tỉnh miền Trung để
tham gia dự các giải bóng đá
toàn quốc. Và dưới sự bảo trợ
của ông, đã 5 lần U11 Gia Bảo
- Hải Dương đoạt vô địch Cúp
báo Thiếu niên Tiền phong
(do TW Đoàn TN CS HCM tổ
chức) và 5 lần “Cúp Mi lo” do
Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ
chức. 

Có thể nói, U11 GB - HD
từng cung cấp “nguồn đầu
vào” để sau này thành những
cầu thủ xuất sắc cho các CLB
bóng đá Việt Nam. Những tên
tuổi như: Văn Toàn, Văn
Thanh, Đức Huy… cũng được
phát hiện từ những lần thi giải
mang tên Cúp Gia Bảo - Hải
Dương… Còn bây giờ cầu thủ
Hoàng Đức (Viettel) là tên tuổi
đang mở ra nhiều triển vọng.

Hơn 10 năm qua, 2 năm do
dịch Covid - 19, phải giãn cách
xã hội tạm ngừng hoạt động,
còn hầu như năm nào ông
Giang cũng đồng hành với
U11 GB - HD tham gia  đi thi
và lần nào cũng đoạt giải. 

Cho đến năm 2022, ông
vẫn tiếp tục là người bảo trợ
chính đội U11 GB - HD với 20
cầu thủ nhí, trong niềm vui
mới. Đã hơn 4 tháng nay thầy
trò ông Giang  vẫn gian khổ
“văn ôn võ luyện” chờ đến
tháng 6 năm 2023, khi có cuộc
thi vòng loại toàn quốc, là sẽ
lên đường. 

Những ngày cuối năm này,
ông Giang bộn bề công việc,
vừa chỉ đạo sản xuất hàng
phục vụ Tết, vừa làm công tác
đoàn thể, công tác từ thiện xã
hội… nhưng ông vẫn không
quên theo dõi, động viên các
cháu luyện tập, để sang năm
Quý Mão 2023, với sức uyển
chuyển, dẻo dai của chú mèo
trên sân cỏ sẽ mang về thắng
lợi cho đội tuyển U11 GB –
HDr
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Văn hóa dân gian là toàn
bộ những giá trị tinh
thần và vật chất do con

người sáng tạo ra trong quá
trình lịch sử. Nó phản ánh và
đúc kết những kinh nghiệm
thực tế đời sống và nó là văn
hóa gốc. Nói cho cùng thì
chính văn hóa dân gian là
điểm tựa vững chắc cho sự
thăng hoa của một nền văn
hóa và văn hóa dân gian sẽ
trường tồn cùng lịch sử.

Do nhận thức đúng đắn về
tầm quan trọng của văn hóa
dân gian mà từ lâu ngành Văn
hóa, Thể thao và Du lịch cũng
như Hội VHNT tỉnh Hải
Dương đã quan tâm xây dựng
lực lượng để nghiên cứu, sưu
tầm, phổ biến và phát huy
những giá trị văn hóa dân gian
truyền thống của địa phương.
Ngay từ khi thành lập Hội
VHNT tỉnh Hải Dương đã
manh nha có nhiều tác giả làm
công việc này. Đến nay Ban
Văn nghệ dân gian của Hội có
8 hội viên và nhiều người chưa
phải là hội viên, nhưng họ có
niềm đam mê nghiên cứu, sưu
tầm về vốn văn hóa dân gian
trong tỉnh, hoặc chính bản
thân họ đang nắm giữ văn hóa
dân gian và họ là người đang
thực hành, lực lượng đó phải
kể đến hàng trăm người. Hầu
hết họ đều là những người có
kiến thức và kinh nghiệm
trong việc nghiên cứu, sưu
tầm và biên soạn. Có người đã
xuất bản tác phẩm văn hóa
dân gian khá phong phú như
tác giả Trịnh Quang Lạc,
nhóm cán bộ phòng Trưng
bày của Bảo tàng Hải Dương
đã thực hiện đề tài: “Trò chơi

dân gian Hải Dương” công
trình lên tới hơn 300 trang.
Các câu lạc bộ Hát trống quân
ở xã Thúc Kháng, huyện Bình
Giang thường xuyên có tác giả
sáng tác bài hát và dàn dựng
chương trình thực hành hát
trống quân. Những câu lạc bộ
hát văn, hát chèo, hát đối, hát
ca trù vẫn thường xuyên hoạt
động ở hầu hết các địa phương
trong tỉnh. Ba phường múa rối
nước của tỉnh vẫn hoạt động
sôi nổi bất chấp có kinh phí
hay là không… Nói như vậy để
thấy sức sống của văn hóa dân
gian không hề nhỏ, vấn đề là
chúng ta có tiếp nhận và nêu
trách nhiệm hướng dẫn họ
theo định hướng chung hay
không.

Ban Văn nghệ dân gian của
Hội VHNT tỉnh có 5 người là
hội viện Hội Văn nghệ dân
gian Việt Nam. Nhìn lại chặng
đường mấy chục năm qua,
những thành tích mà Ban đạt

được là không hề nhỏ, rất
đáng được khích lệ, mặc dù
Ban hầu hết là những người
cao tuổi, đã từng công tác tại
các cơ quan văn hóa, văn
nghệ, giáo dục, báo chí…, có
người đã nghỉ hưu nhiều năm,
có người mới nghỉ, có cả người
đang công tác… Hầu hết đều
là những người có tâm huyết,
trách nhiệm và có những công
trình khá đồ sộ, nhiều bài viết,
nghiên cứu về văn nghệ dân
gian, được nhiều giải thưởng
của Trung ương và tỉnh… tiêu
biểu như các tác giả Nguyễn
Hữu Phách, Nguyễn Quốc
Văn, Nguyễn Long Nhiêm,
Tăng Bá Hoành, Văn Duy…

Tuy nhiên hoạt động của
Ban Văn nghệ dân gian hiện
nay bộc lộ nhiều khó khăn cần
được chia sẻ: Hải Dương là
miền quê văn hiến, di sản văn
hóa có tuổi từ hàng nghìn năm
nay còn rất phong phú, hàm
chứa những giá trị ở nhiều

Múa rối nước Hồng Phong hấp dẫn du khách.         Ảnh: PV
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dạng. Phần lớn nằm trong
những hoạt động hàng ngày
của nhân dân lao động, thậm
chí lại ở trong trí nhớ của
nhiều người. Nhưng lực lượng
tham gia công việc này còn
quá ít, lại đa phần là những
người lớn tuổi, sức khoẻ hạn
chế, khả năng đi cơ sở rất khó
khăn. Nhiều năm nay không
bổ sung được hội viên. Nếu
chúng ta không phát hiện và
có hướng bồi dưỡng, động
viên nhiều người tham gia và
không kịp thời nghiên cứu,
sưu tầm tập hợp được những
giá trị văn hóa dân gian tiêu
biểu. Đặc biệt là những giá trị
văn hóa phi vật thể đang tồn
tại trong trí nhớ của con
người, hoặc những giá trị do
con người đang nắm thực
hành thì những giá trị đó dần
dần theo con người mất đi,
thật đáng tiếc biết bao. 

Ở tỉnh Hải Dương, thực tế
cho thấy, các công trình
nghiên cứu về văn hóa dân
gian phần lớn là của những
người lớn tuổi, ít thấy công
trình của lớp trẻ. Cần phải làm
sao để lớp trẻ nhận thức được
việc nghiên cứu, bảo tồn, gìn
giữ những gì là cũ, là cổ không
phải chỉ là công việc của lớp
người già. Một thực tế sinh
động cho thấy ở tỉnh Lào Cai
đã có rất nhiều các bạn trẻ ở
độ tuổi từ 30 đến 50 tham gia
các đề tài khoa học nghiên cứu
về văn hóa dân gian và họ đã
xuất bản những tác phẩm khá
đồ sộ, được nhận nhiều giải
thưởng của Hội Văn nghệ dân
gian Việt Nam. Tại sao họ làm
được mà mình lại khó thế?.

Lại có ý kiến cho rằng:
Cuộc sống hiện đại gấp gáp
hiện nay đang dần làm lu mờ
và lãng quên những giá trị văn
hóa dân gian, ở Hải Dương
cũng trong tình trạng đó. Để
văn hóa dân gian sống mãi
trong nhân dân, thì vấn đề đưa

văn hóa dân gian vào trường
học, vào những hoạt động của
bảo tàng, thư viện, gắn văn
hóa dân gian với du lịch, sân
khấu… Đặc biệt với việc xây
dựng nông thôn mới hiện nay
là điều mà chúng ta nên làm
ngay. Làm sao để bộ mặt nông
thôn ngày càng đổi mới,
nhưng những giá trị văn hóa
dân gian truyền thống tốt đẹp
và phù hợp phải luôn được
trân trọng, giữ gìn và phát huy.
Tiếp tục khai thác và phát huy
di sản văn hóa dân gian theo
tinh thần Nghị quyết Trung
ương 5, khoá VIII của Đảng là:
“Xây dựng và phát triển nền
văn hóa Việt Nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Thiết nghĩ công việc đó
không chỉ của một bộ phận
những người làm công tác văn
hóa, văn nghệ hoặc giáo dục
mà phải là của toàn dân. Có
rất nhiều nhà thơ, nhà văn,
nhà giáo, nhà nghiên cứu văn
hóa dân gian đã thể hiện cảm
xúc của mình trong những tác
phẩm của họ bằng cách mà
khi đọc ta thấy họ nuối tiếc
một mái đình cổ kính, một
chiếc giếng tròn, một bờ ao có
tiếng ếch kêu ban đêm, một
ngòi nước có thả những chiếc
vó tôm, hay những rặng tre
ken dầy nơi thôn dã, những
hàng rào bằng cây dâm bụt,
cây duối ngăn cách giữa nhà
nọ với nhà kia, một cánh võng
mắc vào hai khóm tre đầu ngõ
nơi có những bà mẹ trẻ nằm ru
con buổi trưa hè. Hoặc chỉ
đơn giản là một buổi xem diễn
chèo sân đình, hoặc xem đánh
đu ngày lễ hội… Đó chính là
những trăn trở, những mong
ước làm thế nào để gữi gìn và
phát huy những giá trị văn hóa
truyền thống của ông cha.
Điều đó thật đáng quý, đáng
trân trọng lắm.

Trước bao khó khăn thử
thách đó đòi hỏi những người

làm công tác nghiên cứu về
văn hóa dân gian phải nỗ lực
hơn nữa, thiết nghĩ nên tiếp
tục tập trung vào những vấn
đề như sau:

Tập trung nghiên cứu các
làng cổ tiêu biểu, điển hình, vì
nghiên cứu một làng quê là
căn bản thâu tóm toàn bộ
những giá trị văn hóa dân gian
của một địa phương. Sau đó đi
sâu nghiên cứu các chuyên đề
như: Nghề cổ truyền, các loại
hình diễn xướng dân gian, trò
chơi dân gian, phong tục tập
quán, tri thức dân gian, lễ hội
dân gian… Rồi biên soạn
thành sách để bảo tồn và phát
huy.

Nghiên cứu vốn văn hóa
dân gian của các dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh (tập trung
ở hai địa phương là Chí Linh
và Kinh Môn), vấn đề này
cũng đã được một số tác giả
tìm hiểu nhưng chưa thực sự
đi sâu nghiên cứu cụ thể, chi
tiết.

Quan tâm hơn nữa về tinh
thần và vật chất đối với các
nghệ nhân dân gian, vì họ là
vốn quý về văn hóa dân tộc.
Với hình thức như tôn vinh,
tặng danh hiệu, tạo điều kiện
để họ phát huy. Việc này Bộ
Văn hóa Thể thao và Du lịch
cũng như Hội Văn nghệ dân
gian Việt Nam đã làm, rất cần
được duy trì và ngày một nâng
cao hơn.

Cần sớm ra cuốn sách viết
về các Nghệ nhân dân gian
của tỉnh Hải Dương, cũng như
có băng ghi âm, ghi hình về
hoạt động của họ để truyền
đạt cho thế hệ sau. 

Cần tổ chức nhiều cuộc thi,
liên hoan về các loại hình văn
hóa dân gian hơn nữa để từ đó
phát hiện và bảo tồn giá trị văn
hóa dân gian của địa phương.

Cần phát hiện và bồi dưỡng
lực lượng trẻ để bổ sung hội

(Xem tiếp trang 48)
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Hiện nay ở thôn Đông
Giao có 1003 hộ dân,
trong đó 560 hộ làm

nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ,
tạo việc làm và có thu nhập
cao cho trên 1.000 lao động tại
địa phương và thợ lành nghề
của các nơi khác đến làm việc.
Bộ mặt nông thôn của Đông
Giao hôm nay đã thay đổi rõ
rệt, nhiều nhà cao tầng với
thiết kế hiện đại, to đẹp đã và
đang mọc lên. Đường làng,
ngõ xóm rộng rãi thoáng đãng
cho ta thấy một làng nghề trù
phú, có kinh tế - xã hội phát
triển mạnh mẽ.

Vào những ngày cuối năm,
làng Đông Giao tất bật, hối hả
hơn những ngày thường.
Người đến xem, giao dịch ký
kết hợp đồng mua, bán sản
phẩm nhộn nhịp, họ chọn lựa
các sản phẩm phù hợp để
trang trí nhà cửa vào dịp cuối
năm, đón chào Xuân mới,
mừng “Tân gia”… 

Với các sản phẩm chạm
khắc gỗ truyền thống đa dạng,
phong phú về thể loại: ít cũng
đến hàng chục mẫu mã, nhiều
lên tới hàng trăm. Trong đó
thể loại tượng gồm: tượng
phật, tượng theo truyền thuyết
dân gian, tượng danh nhân,
tượng con giống, tượng 12 con
giáp…; Thể loại tranh, phù

điêu: tứ quý, tố nữ, tranh theo
các tích cổ… có loại đục kênh
bong, có loại đục thủng; Bàn
ghế: trường kỷ, khánh đào,
triện móc tay 8, tay 10 có loại
tay 20, trạm long, ly, quy,
phượng… to, đẹp có thể để kín
phòng khách lên đến 20 m2;
Thể loại tủ: tủ chè, tủ vách, tủ
tường… và đa dạng các chủng
loại đồ gỗ truyền khống khác.

Nét đặc trưng của chạm
khắc Đông Giao vẫn là một số
sản phẩm truyền thống mang
đậm nét văn hóa có từ ngày
xưa, thường gắn với yếu tố tâm
linh và văn hóa của người Việt.
Các sản phẩm không chỉ để

trang trí mà còn chứa đựng
mong ước, cầu may mắn,
hạnh phúc, ấm no trong cuộc
sống. Đặc biệt là các loại tranh
tứ bình (tứ quý, tố nữ…), bát
tiên, bát mã… Trong đó tranh
tứ quý: tùng, cúc, trúc, mai
hay mai, lan, trúc, cúc có ý
nghĩa là hương sắc của bốn
mùa trong năm. Bộ tranh
tượng trưng cho sự đầy đủ,
niềm hạnh phúc và sự vĩnh
cửu, đồng thời cầu mong bốn
mùa khí hậu thuận hoà, tốt
tươi: Hoa mai trắng thanh
khiết báo hiệu cho một mùa
Xuân đầy sức sống đang về.
Đây cũng là một trong những

nét văn hóa truyền thống
ở một số sản phẩm chạm khắc gỗ Đông giao

ThiệN TíN

Làng nghề chạm khắc gỗ Đông Giao, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng ra đời
từ thế kỷ thứ 17. Sau một thời gian mai một, đến năm 1983 nghề được phục hồi
và phát triển. Hiện nay sản phẩm chạm khắc gỗ Đông Giao rất đa dạng, phong
phú về thể loại, có mẫu mã đẹp, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của người tiêu
dùng. Đặc biệt một số sản phẩm của làng nghề được kế thừa từ xưa, mang đậm
nét văn hóa truyền thống, đã được lớp nghệ nhân của làng nghề kế tục và phát
triển hiệu quả.

Nghệ nhân đang hoàn thiện phù điêu gà và hoa cúc (Cúc Kê).
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loại hoa mang ý nghĩa của sức
sống mãnh liệt với sự cao sang
và phú quý, tượng trưng cho
sự khởi đầu mới mẻ;Hoa lan
tượng trưng cho mùa Hạ, là
biểu tượng của sự sinh sôi,
mang vẻ đẹp của sự hoàn hảo,
trọn vẹn; Hoa cúc là biểu
tượng đặc trưng của mùa Thu,
là loài hoa tượng trưng cho sự
trường thọ, sức khỏe, hạnh
phúc và tài lộc; Cây trúc là
hình ảnh biểu tượng cho mùa
Đông, thân nhỏ, thẳng có khí
chất mạnh mẽ, hiên ngang có
thể vươn lên giữa vùng đất cằn
cỗi; Cây tùng cũng tượng
trưng cho mùa Đông, là biểu
tượng của sự trường thọ, của
khí tiết. Đặc biệt trong phong
thủy, cây tùng còn là loại cây
có khả năng trừ tà, mang đến
cuộc sống bình yên…

Tranh tố nữ mang đậm nét
văn hóa Việt Nam, tranh chạm
khắc 4 bức, mỗi bức là 1 cô gái
(cô thổi sáo, cô cầm sênh, cô
cầm quạt và cô gảy đàn), các
cô ở tư thế hòa tấu, có chiều
cao gần bằng nhau từ thấp
đến cao. Cô cầm quạt thấp
nhất, đến cô cầm sênh, rồi đến
cô thổi sáo và cô gẩy đàn là
cao nhất. Theo âm luật thì

tiếng đàn cho âm sắc cao nhất,
tiếp đến là tiếng sáo, rồi đến
tiếng lách cách của sênh, sau
cùng là tiếng phất gió nhẹ
nhất của quạt. Đây chính là
điểm mấu chốt của tranh
mượn hình gửi ý của các nghệ
nhân thời xưa. Họ lấy chiều
cao số học để biểu lộ các cung
bậc cao thấp của âm thanh, từ
đó ca ngợi vẻ đẹp âm thanh
của các đạo cụ này.

“Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô
mình

Chị cũng xinh mà em cũng
xinh

Đôi lứa như in tờ giấy trắng
Ngàn năm còn mãi cái

xuân xanh”
(Vịnh tranh Tố nữ-Trích

thơ Hồ Xuân Hương)
Đây là bộ tranh độc đáo, là

hình ảnh của thiếu nữ Việt
Nam với trang phục xưa, vấn
tóc, mặc áo dài, đứng với 04
dáng điệu khác nhau. Mỗi
người một vẻ đẹp và mang cử
chỉ, nét mặt thể hiện tâm hồn
thiếu nữ Việt. Kèm theo mỗi
bức tranh là có một bài thơ tứ
tuyệt, viết bằng chữ Hán. Bộ
tranh này mang đậm nét văn
hóa dân tộc.

Tranh bát tiên và tranh bát

mã có ý nghĩa về mặt phong
thủy, người chơi tranh cầu
mong cho gia đình được sức
khỏe, may mắn, trường thọ và
an lành. Cũng giống như tranh
gỗ phúc, lộc, thọ, hay tượng
phật di lặc trưng bày trong nhà
để tạo trường năng lượng tích
cực, xua đổi tà khí, quỷ dữ,
tránh các dòng năng lượng
xấu, tránh bệnh tật đem lại tài
lộc cho gia đình. Một đặc điểm
nữa là số 8 là con số của may
mắn và thịnh vượng. Số 8 đọc
theo tiếng Hán là "bát" gần
giống cách phát âm chữ
"phát". Phát ở đây hàm ý là
phát tài, phát lộc, phát triển
thăng tiến…

Đối với thể loại tượng, thì
tượng 12 con giáp: Tý, Sửu.
Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi,
Thân, Dậu, Tuất, Hợi (Chuột,
Trâu, Hổ, Mèo, Rồng, Rắn,
Ngựa, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Lợn),
là các con vật gắn liền với đời
sống con người, chỉ có Thìn
(Rồng) là không có thực, chỉ có
trong tâm linh, tín ngưỡng dân
gian. Nghệ  nhân có thể trạm
khắc riêng từng con vật nhưng
cũng có thể chạm khắc cả 12
con. Bởi vì tùy theo người
chơi, có người chọn cả bộ về
trưng bày, cũng có người chọn
1 con vật theo tuổi của mình
về đặt ở nơi trang trọng trong
nhà. Mỗi bức tượng trong 12
con giáp sẽ mang một đặc tính
và ý nghĩa khác nhau, có thể
dựa trên năm sinh, mệnh
trong ngũ hành mà chọn cho
mình một bức tượng hợp
phong thủy nhất. cầu mong
linh vật sẽ phù trợ cho gia đình
những điều tốt đẹp trong cuộc
sống và công việc.

Nghệ nhân Ưu tú Vũ Văn
Điệp (Đồ gỗ mỹ nghệ Oanh
Điệp) cho biết: Các cơ sở chạm
khắc gỗ ở làng nghề hiện nay

Linh vật mão (mèo) trong 12 con giáp. (Xem tiếp trang 35)
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Tết đến Xuân về, muôn hoa đua nở mang đến một năm tươi mới với ước vọng
về sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Ngày Tết chơi cây quất, cây
đào, cây mai với mong ước một năm được mùa, ăn nên làm ra, dồi dào sức sống,
xua đuổi bách quỷ mang đến cho con người cuộc sống bình an, may mắn hạnh
phúc… Nhưng có một loài hoa mà nhiều bậc “nho gia” ngày xưa chơi vào dịp Tết
với sự tinh tế, cầu kỳ đạt tới đỉnh cao nghệ thuật đó là hoa thủy tiên.

Ngày đầu năm mới trên
ban thờ gia tiên và
phòng khách được bày

những bát hoa thủy tiên sẽ
mang lại may mắn hạnh phúc
cho chủ nhà. Hoa thủy tiên
giống như “nàng tiên” có ý
nghĩa trấn trạch, làm phát
quang tiềm năng của gia chủ
và mỗi mầu hoa lại thể hiện
phong cách của người chơi.
Thủy tiên trắng thể hiện người
chơi thích sự thanh khiết, tinh
khôi, an yên, không vẩn đục
bởi những lo toan, mưu tính
của đời thường. Thủy tiên
vàng biểu thị của sự giầu có,
vương giả, quan niệm nho gia
xưa có sự phân biệt rạch ròi
dân – vua, cha – con, tớ – chủ
có một khoảng cách nhất
định. Vì vậy chỉ những bậc
quan lại, tri thức mới trưng
bày thưởng lãm thủy tiên
vàng.

Hoa thủy tiên là loài hoa do
người chơi tạo ra với quy trình
công phu tỷ mỉ từ cách chọn
củ đến phần cắt gọt và tạo ra
các thế hoa sao cho đẹp và ý
nghĩa. Hiện nay trên địa bản
tỉnh Hải Dương có CLB hoa
thủy tiên với hàng trăm người
tham gia, trên fanpage của
CLB có hàng nghìn người theo
dõi chia sẻ. Chủ nhiệm CLB,
cũng là người lan tỏa đam mê
và tạo ra rất nhiều tác phẩm
nghệ thuật từ hoa thủy tiên là
anh Đặng Xuân Chiến.

Chúng tôi đến gặp anh

Chiến tại tư gia thôn Mỹ
Trạch, xã Bình Minh, huyện
Bình Giang vào ngày đầu
tháng Chạp năm Nhâm Dần
2022. Như đã hẹn từ trước,
trong bộ ngũ thân (cổ phục)
mầu nâu, đầu vấn khăn xếp
(kiểu chữ nhất) cùng bộ đồ
nghề cắt gọt và các củ hoa
thủy tiên được chuẩn bị sẵn
niềm nở tiếp đón. Bên ấm trà
thơm, anh Chiến tâm sự: “Tôi
may mắn được biết đến hoa
thủy tiên cách đây 5 năm qua
một đồng nghiệp, từ yêu thích
rồi đam mê lúc nào không
hay. Tôi dầy công tìm hiểu
trên sách, báo, internet cách
gọt tỉa, chăm sóc hoa và cuối
cùng cũng tự tay làm được
những bát hoa để bản thân và
gia đình thưởng thức. Nhiều
người bạn và đồng nghiệp đã

bị loài hoa này chinh phục khi
thưởng lãm những tác phẩm
do chính tay tôi làm. Tôi nghĩ
đây là một thú chơi thanh tao,
nho nhã và rất công phu mang
đầy tính nhân văn của ông cha
cần được giữ gìn và phát triển,
từ những suy nghĩ đó tôi và
những người bạn đã thành lập
CLB hoa thủy tiên Hải Dương.
Sau 3 năm hoạt động, CLB đã
có hàng trăm thành viên tham
gia cùng tìm hiểu, chia sẻ kinh
nghiệm và hiểu hơn về một
thú chơi đầy công phu này. Có
những thành viên mới biết
đến thủy tiên nhưng cũng rất
khéo tay tự gọt được những
bát hoa rất đẹp để chơi trong
những ngày Tết như: Vũ Thị
Kim Anh ở thị trấn Kẻ Sặt
(Bình Giang); Trần Văn Bản ở
Phạm Tân, Ngô Quyền (Thanh

Anh Đặng Xuân Chiến trình diễn gọt củ thủy tiên.
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Miện); Nguyễn Thị Phương
Lan, Đoàn Ngọc Xuân ở Trung
tâm Y tế huyện Bình Giang.
Tuy CLB mới thành lập nhưng
đã được các nghệ nhân ở Hà
Nội, Hải Phòng đánh giá cao
và rất quan tâm, giúp đỡ, chia
sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là
những kỹ thuật gọt tỉa cũng
như chăm sóc tạo tác những
bát hoa ngày một đẹp hơn.
Trong số đó có bác Nguyễn
Phú Cường nghệ nhân hoa
thủy tiên TP Hà Nội, bác đã
truyền dạy những kỹ thuật, bài
học quý giá cho các thành viên
trong CLB. Bác luôn động viên
và chỉ bảo cặn kẽ cho những
tác phẩm của chúng tôi”.

Trong câu chuyện của anh
Chiến, chúng tôi thấy được
thú chơi hoa thủy tiên đã được
người Việt nâng thành thú
chơi thanh tao, biểu thị cho sự
cầu kỳ, tỷ mỷ và khéo tay của
các bậc nho sĩ nước Nam.
Thủy tiên được nhắc đến bằng
tất cả những gì tốt đẹp thanh
cao và thuần khiết nhất “Tiên
nhân chi tư/Quân tử chi đức”.
Tức là có dáng vẻ của người
tiên và có cái đức của bậc
quân tử. Ngay cách gọi tên
“Kim ngọc mãn đường” đã
toát lên sự ước vọng của mỗi
người, mỗi gia đình trong tiết
Xuân. “Kim” là “kim trản ngân

đài” tên của củ thủy tiên đơn,
“ngọc” là “ngọc lung linh” tên
của củ thủy tiên kép. Ý nghĩa
mong muốn năm mới vàng
ngọc đầy nhà, sung túc, no đủ,
mọi việc như ý, giầu sang,
thịnh vượng, công việc thăng
tiến. Ngay cả khi tạo dáng thế
cho bát thủy tiên cũng lấy
những biểu tượng cao quý và
linh thiêng long – lân – quy –
phụng để tạo hình cho loài
hoa này. Trong lễ mừng thọ
ngoài các lễ mừng của các con
cháu, bao giờ ở giữa bàn vị trí
trang trọng nhất cũng được
đặt một bát hoa thủy tiên, thể
hiện cho sự viên mãn, trường
thọ.

Hoa thủy tiên cũng được
nhắc tới trong nhiều tác phẩm
văn học. Trong bút ký “Tờ
hoa” Nhà văn Nguyễn Tuân
tác giả tập truyện ngắn nổi
tiếng “Vang bóng một thời”
viết về cảnh người xưa tính
thời gian bằng đồng hồ “hoa
thủy tiên”. Hội hoa đêm giao
thừa củ thủy tiên nào nở đúng
giờ phút chuyển giao giữa
năm cũ và năm mới sẽ là
thắng cuộc. Cụ Vũ Bằng trong
“Ăn Tết thủy tiên” cũng mượn
lời người cha nói với con
“trong các loài hoa, hoa thủy
tiên là trang nhã và thanh quý
nhất đó con”. Qua ngòi bút

của cụ chúng ta thấy cảnh cả
nhà mấy ngày “mất ăn, mất
ngủ” chỉ để gọt, tỉa một củ
thủy tiên cho kịp tham gia Hội
thi hoa đêm giao thừa. Rồi
người ta còn ướp trà với loài
hoa này để thấy hết cái tinh
túy, thơm tho mang đậm các
yếu tố hương – sắc – vận – vị
của đất trời. Những dĩ vãng ấy
cũng gợi nhớ một thời chơi
hoa nâng tầm thành đạo, chơi
bằng tất cả những gì công phu
và thành kính nhất. Theo quan
niệm dân gian nếu hoa thủy
tiên nở đúng chiều 30 Tết
trước bữa cơm tất niên thì
được cho là mọi sự tốt lành, tài
lộc sung túc, hạnh phúc viên
mãn sẽ đến với gia đình đó vào
năm mới. Gọt thủy tiên chuẩn
bị đón Tết là cả thú chơi đầy
nhiệt huyết và đam mê. Hoa
thủy tiên là một loài hoa đặc
biệt vì người chơi có thể
thưởng thức vẻ đẹp của rễ -
hoa – lá tượng trưng cho phúc
– lộc – thọ. Bộ lá xanh đầy sức
sống uốn lượn đẹp mắt tượng
trưng cho tài lộc, những bông
hoa với 6 cánh cân đối trắng
tinh khôi xòe ra như chiếc đĩa
bạc và nhụy hoa mầu vàng
khum khum giống cái chén,
được ví như “chén vàng đĩa
bạc” tượng trưng cho phúc khí
của gia đình. Còn chùm rễ dài

Công đoạn thủy dưỡng đòi hỏi sự cẩn
thận và mất nhiều công sức.

Tác phẩm "Hoa tiên lạc cảnh tiên" của anh Chiến
được làm ảnh đại diện trang fanpage của CLB.



26 số 06 tháng 12-2022 vhttdl.haiduong.gov.vn

trắng muốt như bộ râu của
ông tiên tượng trưng cho thọ
tinh. Thủy tiên còn có hương
thơm thoang thoảng dịu mát,
mỗi khi thưởng thức thấy nhẹ
nhõm, tĩnh tại, an yên một
cách lạ thường.

Sau mạn đàm kim cổ về
hoa thủy tiên, anh Chiến trình
diễn cho chúng tôi xem quá
trình làm ra bát thủy tiên, vừa
làm anh vừa cho biết: đầu tiên
người chơi cần tìm hiểu kỹ đặc
điểm sinh trưởng và phát triển
của cây để gọt, tỉa, uốn và tạo
tác cho phù hợp. Hoa thủy
tiên nở phụ thuộc vào thời
tiết, lạnh hoa nở chậm, ấm
hoa nở nhanh, thường hoa sẽ
nở sau 20 – 25 ngày kể từ khi
bắt đầu gọt. Vì vậy để hoa nở
đúng dịp Tết, chúng ta gọt, tỉa
củ từ mùng 5 – 10 tháng Chạp.
Chọn củ già, cân đối, cầm
chắc tay, nhiều củ phụ tròn và
phình to, lớp vỏ bọc ngoài có
mầu cánh gián sẫm. Gọt thủy
tiên chính là bóc các lớp vỏ
cho đến khi lộ ra lá và ngồng
hoa, sau đó tạo tác để tạo hình
dáng như ý muốn. Dùng kéo
cắt lớp lưới và tách lớp đất bọc
củ bên ngoài sau đó ngâm
nước 2 ngày để củ căng mọng,
rửa sạch, để khô rồi tiến hành
gọt tỉa. Dùng dao tách nhẹ
từng lớp vỏ củ cho đến khi lộ
hoàn toàn các mầm củ, các
mầm nhỏ mọc xiên xẹo thì cắt
bỏ giữ lại mầm chính giữa củ
nằm thẳng hàng nhau. Mầm
hoa lộ ra có thể lựa theo kẽ lá
để xẻ một đường từ trên xuống
dưới và khéo léo lựa mũi dao
cạo bọc mầm cây xẻ ra và bóc

từ từ. Giai đoạn này cần khéo
léo vì chỉ cần quá tay sẽ rạch
vào mầm hoa làm hỏng hoa
hoặc xén vào lá mầm sẽ làm lá
quăn không theo ý muốn. Xén
lá sẽ tạo cho lá có độ cong và
uốn lượn bên dưới hoa, bạn
muốn uốn theo chiều nào chỉ
cần khía nhẹ bên lá cạnh đó.
Nếu để tự nhiên lá thủy tiên sẽ
mọc nhiều và thẳng lên che
mất hoa nên không đẹp. Cạo
cuống hoa, giống như lá,
cuống hoa nếu không tác
động cũng sẽ mọc thẳng và
cao, vì vậy để cho lọ thủy tiên
mềm mại uyển chuyển cần tác
động bằng cách cạo nhẹ vào
cuống hoa, cạo chiều nào
cuống hoa sẽ cong theo chiều
ấy và mức độ cao thấp của
cuống hoa phụ thuộc vào mức
độ cạo cuống hoa. 

Sau khi gọt xong là quá
trình chăm sóc, thủy dưỡng,
đặt củ hoa úp xấp mặt gọt
trong chậu nước, anh Chiến
tiếp lời: để khoảng 4 - 6 tiếng
thay nước một lần, mỗi lần
thay nước phải rửa thật sạch
phần nhựa củ tiết ra, lau rửa
sạch các vết cắt rồi xả và ngâm
lại vào nước, sau khoảng 2
ngày khi sạch hết nhựa thì
ngửa củ lên đặt trong lọ hoặc
bát thủy tinh lấy bông hoặc
khăn ướt phủ lên phần củ cắt
để lộ ra, tránh bị khô dẫn đến
thâm mắt cắt. Sau 4 – 5 ngày lá
non sẽ bắt đầu mọc ra, dùng
nước mưa để nuôi dưỡng hoa
thủy tiên là tốt nhất, củ sẽ
sáng sạch và không bị thâm.
Cần thay nước hàng ngày để rễ
phát triển trong môi trường

sạch mới cho rễ trắng, bông
to, hoa bền, cánh trắng muốt
và lá xanh mập mạp. Từ khi xé
bao hoa đến khi hoa nở
khoảng 5 – 6 ngày, điều chỉnh
nở hoa trong thời điểm này
bằng nhiệt độ và ánh sáng để
ra hoa sớm hay muộn. Muốn
củ ra hoa sớm thì dùng nước
ấm, ban ngày phải phơi ra
nắng, ban đêm cho vào nhà
dùng bóng điện giữ nhiệt.
Muốn củ ra hoa muộn thì
dùng nước lạnh khoảng 150C
và để trong phòng tối và mát
đêm đưa ra ngoài trời phơi
sương. Tựu chung lại, để có
một bát hoa giản dị không quá
khó hay đòi hỏi kỹ thuật cao,
chỉ cần một chút khéo léo,
một chút tỉ mỉ là hoàn toàn có
thể tạo ra được một bát hoa
thủy tiên chơi Tết thật đẹp và ý
nghĩa.

Trước khi ra về anh Chiến
cho chúng tôi xem những tác
phẩm hoa anh làm đăng trên
fanpage của CLB và được mọi
người tán dương. Trong rất
nhiều bình luận, cô đọng nhất
là lời nhận xét của một thành
viên: “những bông hoa nở đẹp
tinh túy và những chiếc lá uốn
lượn miên man đan xen rất
nghệ thuật. Những cái rễ cứ
dài thướt tha và trắng muốt
như ngọc, cộng thêm cách
trưng bày khéo léo nên bát
hoa thủy tiên của anh thật đẹp
và mãn nhãn”. Có thể nói đây
là một thú chơi trên hết là tinh
thần đoàn kết để giữ gìn và lan
tỏa một nét văn hóa của tiền
nhân mang đậm tính nhân
văn sâu sắcr

câu
đối

l Bản sắc văn hóa Việt Nam hội nhập sâu khu vực - Xuân về bản sắc càng rạng rỡ;
Tinh hoa nghệ thuật Dân tộc giao lưu rộng hoàn cầu - Tết đến tinh hoa lại thăng hoa!

l Đọc báo xuân - văn chương thắm màu xuân -  càng yêu Tết cổ truyền đất Việt;
Xem tranh tết - nghệ thuật tươi sắc tết - thêm quí Xuân đổi mới trời Nam!

nguYỄn ThẾ TrƯỜng
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Mặc dù dưa hành chỉ là
để đưa đẩy, điểm
xuyến trong mâm cỗ

tất niên, mâm cỗ mừng Xuân
hay mâm cỗ "hóa vàng"...
Từng củ hành chua, giòn sẽ
làm giảm độ ngấy và tăng
khẩu vị cho thực khách khi ăn
cùng bánh chưng hay các món
truyền thống khác như thịt
đông, giò lụa, thịt gà, ninh
mọc... Cỗ Tết phải có hành
nén, nếu không có hành nén
thì cỗ Tết chưa đủ món. Để
làm được vại dưa hành ngon
cũng thật tỉ mỉ, công phu.
Những củ hành sau khi được
nhổ về và phơi héo sẽ được
làm sạch bằng cách cắt bỏ
cuống và rễ, riêng phần rễ
không cắt quá sâu để đến khi
nén sẽ không bị nhũn, ủng
hoặc lên màng meo. Với củ
hành đôi sẽ tách ra. Cắt xong
bỏ hành vào chậu nước muối
ngay để không bị thâm. Đối
với ai chưa quen sẽ bị cay mắt
khi cắt, bóc hành nên chuẩn bị
một chậu nước nhúng hành
vào rồi cắt. Nhiều người kỳ
công ngâm hành với nước gạo
để hành nhanh chua, thời gian
ngâm từ 4 – 5 tiếng, nếu muốn
nhanh chua hơn thì có thể
ngâm qua đêm. Sau đó vớt
hành, xếp vào hũ và đổ nước
chua lên. Ở vùng quê, nước
chua có thể là nước dưa chua
hay nước ngâm đậu.

Theo kinh nghiệm của
người dân nơi đây thì hành
nén ngon nhất phải là hành

tăm và được nén kỹ trước từ 20
đến 30 ngày. Nhưng cũng tùy
theo sở thích mà có gia đình
lại dùng hành già, củ chắc,
thân lá phía trên bắt đầu lụi
tàn, khi bóc bỏ lớp vỏ già bên
ngoài sẽ lộ ra thân củ màu
trắng hoặc hơi ngả tím để nén.
Nếu cao điểm thu hoạch hành
của người dân Kinh Môn vào
giáp Tết thì ngay từ đầu tháng
Chạp người dân đã tỉa hành để
nén. Củ hành nén thường
không quá to, hợp lý nhất là
những củ to hơn ngón tay cái
một chút hoặc củ to có nhánh
nhỏ để tách ra. Làm như vậy sẽ
cho hành nhanh chín, chín
đều và khi ăn không bị cay,
hăng. Nhắc đến hũ dùng nén
hành, ngày nay, nhiều gia
đình thường dùng hộp nhựa
cho tiện, nhưng để ngon nhất
thì nén vào hũ sành, thủy tinh.
Lấy nước sôi tráng qua toàn bộ
hũ, vại sau đó dùng khăn sạch
lau khô. Bước này cực kỳ quan

trọng bởi nếu hũ sành bị bẩn
hành dễ bị khú và lên men.

Hành nén bằng nước dưa
chua, nước đậu, khi ăn có vị
chua tự nhiên và mềm, không
chua gắt bên ngoài nhưng lại
cay bên trong như muối bằng
bột chua bán sẵn ngoài chợ.
Nếu không muối hành bằng
nước dưa chua thì có thể tự
làm nước ngâm. Trong thời
gian chờ hành ráo nước và tái
sẽ đi đun nước sôi. Khoảng 1
kg hành sẽ cần 1,5 lít nước pha
đường, muối và dấm, riêng
dấm sẽ cho khi tắt bếp. Chờ
nước ấm khoảng 30 độ hoặc
nguội hẳn sẽ cho hành vào,
nước phải ngập hành. Nước
ngâm chỉ cần mặn hơn nước
canh một chút là vừa đủ và
chờ khoảng 10 - 15 ngày có thể
ăn. Để đượm vị, nhiều gia đình
còn cho thêm vài lát giềng,
gừng, lát mía để hành nhanh
chua nhưng không gây nồng.

món ngon dân dã ngày tết: 
hành nén Kinh Môn

P.V

“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ…” đó là câu của dân gian xưa nói về ẩm thực
ngày Tết. Và ngày nay, ở Kinh Môn, trong mâm cơm ngày Tết của hầu hết gia
đình không thể thiếu món hành nén. Thưởng thức món hành nén ngày Tết đã
trở thành thói quen của người dân ở “thủ phủ” hành, tỏi Kinh Môn.

(Xem tiếp trang 29)
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Nhà hát Chèo Hải
Dương tiền thân là
Đoàn Chèo Hải Dương

được thành lập năm 1960.
Năm 2007 được UBND tỉnh
phê duyệt Đề án nâng cấp
Đoàn Chèo Hải Dương thành
Nhà hát Chèo Hải Dương bằng
Quyết định số 1416/QĐ-
UBND ngày 09/04/2007 của
UBND tỉnh Hải Dương. Hơn
60 năm qua, Nhà hát Chèo đã
xây dựng được nhiều vở diễn
đặc sắc, đưa Chèo ra khỏi
chốn sân đình, bước lên sân
khấu hiện đại và trở thành
Chèo của công chúng.

Với niềm yêu mến nghệ
thuật chèo, ngay sau khi thành
lập, các nghệ sĩ Nhà hát Chèo
Hải Dương đã cho ra đời nhiều
vở diễn đặc sắc ở các mảng đề
tài phong phú như: lịch sử, dã
sử, huyền thoại, cổ tích và
hiện đại. Những vở diễn đã
làm nên thương hiệu như: Đào
lý một cành, Nam dược thánh
nhân, Côn Sơn hiền sĩ,
Chuông ngân rừng trúc,
Huyền Quang Tôn Giả, Tâm
đức Phật Hoàng, Trinh phụ
hai chồng... đã tác động mạnh
mẽ đến đời sống sân khấu.
Cũng từ đây, Nhà hát Chèo
được biết đến với đội ngũ
nghệ sĩ tài ba, tên tuổi của
làng chèo được công chúng
mến mộ như: NSND Thúy Mơ,
các NSƯT: Thanh Vấn, Ngọc
Bảo, Ngọc Bích, Mạnh Thắng,
Hồng Tươi, Bùi Quang Toàn,
Vũ Kim Hoàn, Ngọc Minh,
Đức Nguyệt... và nhiều gương
mặt trẻ đầy triển vọng đã từng
đoạt giải nhất, nhì, ba tại các
cuộc thi tài năng trẻ sân khấu

toàn quốc như: Quang Phúc,
Văn Sen…

Trong hơn 60 năm xây
dựng và phát triển, Nhà hát
Chèo Hải Dương đã định hình
được 2 khuynh hướng chủ
đạo, đó là bảo tồn và đổi mới,
làm phong phú thêm nền văn
hóa đậm đà bản sắc dân tộc
Việt Nam. Hàng tháng luôn tổ
chức luyện tập, đào tạo diễn
viên, nhạc công trẻ và dàn
dựng, khôi phục các vở diễn
và trích đoạn; thay vai cho
diễn viên mới đáp ứng yêu cầu
chuyên môn. Các vở diễn, tiết
mục đạt chất lượng tốt về
chuyên môn. Đơn vị xây dựng
phương châm hoạt động biểu
diễn vì công chúng khán giả,
với một thái độ cầu thị, biểu
diễn hết mình và luôn biết
lắng nghe ý kiến tham gia
đóng góp của khán giả sau
mỗi buổi biểu diễn. Năm
2022, Nhà hát Chèo Hải
Dương tham gia thi Liên hoan
chèo toàn quốc tại tỉnh Hà

Nam với 02 vở diễn: Vở “Thần
tướng Yết Kiêu” tác giả kịch
bản Trần Phương Hạnh, Đạo
diễn Tiến sĩ Lê Tuấn Cường và
vở “Duyên nợ cùng chèo” của
tác giả Tiến sĩ Trần Đình
Ngôn, đạo diễn NSƯT Đoàn
Vinh. Kết quả đã đạt Huy
chương Bạc vở diễn: “Thần
tướng Yết Kiêu” và đạt 03 Huy
chương vàng cá nhân thuộc về
các nghệ sĩ: Quang Minh và Tạ
Quang Phúc, diễn viên trong
vở "Thần tướng Yết Kiêu";
Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Tươi, vai
Cả Tam trong vở "Duyên nợ
cùng chèo". 4 HCB cá nhân là
của các nghệ sĩ: NSUT Mạnh
Thắng, Đức Thiện, Minh Hiếu
và Thái Quỳnh. Có thể nói, đây
là lần ra quân khá rầm rộ, ở
những vở diễn của Nhà hát
Chèo Hải Dương không chỉ có
tự sự, trữ tình, mà còn cả tính
kịch; không chỉ có bi, hài, mà
còn có cả chính kịch tâm lý xã
hội; không chỉ có các làn điệu
chèo, mà còn có cả dân ca, ca

nhà hát chèo hải dương

ghi dấu ấn trong lòng công chúng
hà ThaNh

Nhà hát Chèo biểu diễn phục vụ lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc
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trù, xẩm, hát văn… cũ – mới
đan xen, hòa quyện với nhau
nên được khán giả nồng nhiệt
đón xem.

Cũng trong năm 2022, Nhà
hát Chèo Hải Dương đã biểu
diễn 70 buổi phục vụ các
nhiệm vụ chính trị của tỉnh và
biểu diễn phục vụ nhân dân,
trong đó số buổi biểu diễn
trong và ngoài tỉnh: 25 buổi; số
buổi biểu diễn phục vụ chính
trị: 45 buổi. Kế hoạch chuyên
môn đạt 150% so với kế hoạch
giao. Các sự kiện như: phục vụ
chương trình Lễ hội mùa Xuân
Côn Sơn – Kiếp Bạc tưởng
niệm 688 năm ngày viên tịch
của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm

Huyện Quang Tôn Giả (1334-
2022); Lễ hội đền Cao Kinh
Môn, đền Sượt thành phố Hải
Dương; Lễ khai hội Mùa Thu
Côn Sơn – Kiếp Bạc. Luyện tập
và biểu diễn phục vụ  khai
mạc SEA Games lần thứ 31
được tổ chức tại Hải Dương.
Luyện tập và Biểu diễn phục
vụ lễ khai mạc Đại hội Thể dục
thể thao tỉnh Hải Dương lần
thứ IX năm 2022; Tuần lễ văn
hóa, thể thao và du lịch. Biểu
diễn chương trình nghệ thuật
và tham quan vườn vải Thanh
Hà trong chương trình gặp
mặt các Doanh nghiệp, doanh
nhân Nhật Bản, Hàn Quốc…

Năm 2023, bên cạnh việc

tiếp tục đầu tư để dàn dựng
những vở diễn mới, Nhà hát
Chèo Hải Dương còn tập trung
xây dựng các chương trình,
kịch mục để chào đón các
ngày kỷ niệm lớn của tỉnh và
đất nước như: chương trình
đón giao thừa, phục vụ Lễ hội
mùa Xuân, Thu Côn Sơn –
Kiếp Bạc; dàn dựng vở chèo
lớn (theo kế hoạch năm)…
Đồng thời, xây dựng các
chương trình, tiết mục nhỏ:
các bài múa hát văn, hát chèo,
trích đoạn, nhằm nâng cao
chất lượng nghệ thuật, bảo
tồn và phát triển nghệ thuật
chèo truyền thống, đáp ứng
nhu cầu thưởng thức nghệ
thuật của công chúng hiện
nay. Bên cạnh đó, Nhà hát
Chèo sẽ tập trung nguồn lực
để dàn dựng chương trình
tham gia các Liên hoan, Hội
diễn như: cuộc thi tài năng trẻ
diễn viên chèo toàn quốc năm
2023; cuộc thi Độc tấu và Hòa
tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc
năm 2023; xây dựng nguồn
NSND, NSƯT… Hy vọng, với
sự cố gắng không ngừng của
các lớp nghệ sĩ Nhà hát Chèo
Hải Dương, nghệ thuật Chèo
của Hải Dương sẽ bước lên sân
khấu hiện đại, trở thành chèo
đô thị và ghi dấu ấn trong lòng
công chúngrMột cảnh trong vở chèo “Duyên nợ cùng chèo”

Tất nhiên hũ hành nén ngon
phải có một vài lát ớt, nhà nào
ưa cay cho nguyên một quả ớt
đã tỉa thành hoa, khéo đặt vào
giữa. Trước đây, các bà, các
mẹ thường dùng vỉ tre rồi đặt
đá lên trên, còn ngày nay có
thể dùng một chiếc bát ăn
cơm úp lên. Chỉ nhìn bên
ngoài, đã muốn thưởng thức.

Cũng có nhiều gia đình thích
hành được muối với dưa cải vì
hai thứ này kết hợp với nhau
cũng hợp vị. Trước tiên xếp
hành ở dưới, đặt dưa cải lên
trên rồi mới nén vì dưa chóng
“ngấu” hơn.

Đĩa hành nén trắng muốt
làm mâm cỗ ngày Tết như
trọn vẹn hơn. Dưa hành ăn
kèm với bánh chưng hoặc thịt
khiến người ăn không bị ngấy
mà có cảm giác giòn mát,

chua chua. Đây là món ăn có
lợi cho sức khỏe, kích thích
tiêu hóa. Không chỉ chế biến
cho gia đình ăn, đây còn là
món quà quê ý nghĩa mà
người dân Kinh Môn biếu tặng
bạn bè, người thân. Nhiều
người làm ăn, sinh sống ở
nước ngoài cứ mỗi dịp Tết cận
kề là cũng chuẩn bị một hũ
hành nén để vơi đi nỗi nhớ
quêr

Món ngon dân dã...
(Tiếp theo trang 27)
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Những báu vật quý của làng
Đưa chúng tôi đi tham

quan các di tích đình, chùa,
miếu trên địa bàn, ông
Nguyễn Tiến Thanh, Trưởng
Ban quản lý di tích phường
Việt Hòa tự hào về vẻ đẹp đặc
sắc của những di sản văn hóa
mà chính quyền và nhân dân
bao đời nơi đây còn gìn giữ
được. Trong đó đặc biệt phải
kể đến ngôi đình Đồng Niên,
nằm ở trung tâm làng Đồng
Niên, nay thuộc khu dân cư số
7, phường Việt Hòa, TP Hải
Dương. Công trình có kiến
trúc thời Lê. Đầu thế kỷ 20,
công trình xuống cấp nên đã
được các chức sắc và nhân
dân địa phương trùng tu tôn
tạo lại. Trải qua bao biến cố
lịch sử, đình Đồng Niên vẫn
giữ được nét cổ kính hiếm có.
Không chỉ được biết đến bởi
vẻ cổ kính, ngôi đình thờ 3 vị
Thành hoàng là những anh
hùng cứu quốc thời tiền Lý
(544-602) còn được biết đến
bởi sự linh thiêng. Theo ông
Thanh, ngôi làng trước kia
từng trải qua nhiều trận đánh
phá bằng bom của quân xâm
lược, cháy hơn 100 nóc nhà
nhưng ngôi đình vẫn toàn vẹn.

Cùng với ngôi đình, chùa
Đồng Niên được xây dựng từ
thời Hậu Lê và trùng tu vào
các năm 1800, 1924. Trải qua
những biến thiên của lịch sử,
di tích vẫn còn bảo lưu được

những hiện vật quý. Tại chùa
hiện còn lưu giữ quả chuông
đề “Diên Phúc tự chung” có
niên đại Cảnh Thịnh bát niên
(1800); là niên đại sớm nhất
trong tất cả các niên đại còn
ghi tại chùa. Với những giá trị
lịch sử quý giá, cụm di tích
đình, chùa Đồng Niên được
xếp hạng Di tích lịch sử Quốc
gia năm 1994.

Trải qua hàng trăm năm,
đình và chùa Đồng Niên vẫn là
địa chỉ tâm linh gắn liền với
đời sống nhân dân địa
phương. Ngày 10 tháng 3 Âm
lịch hàng năm được nhân dân
Đồng Niên tổ chức lễ hội lớn
để tưởng nhớ công lao các vị
Thành hoàng làng.

Không chỉ vậy, tại chùa
Đồng Niên còn lưu giữ được

những hiện vật có tuổi đời
hàng trăm năm, được giới
chuyên môn đánh giá có giá
trị cao về lịch sử và nghệ thuật
như: tượng cổ, thần tích,
chuông cổ, khánh đá cổ, bia
đá, long ngai… Đặc biệt, tại
chùa Đồng Niên còn lưu giữ
38 pho tượng, đa phần là chất
liệu gỗ, sơn son thếp vàng, còn
lại có ba pho tượng bằng đất. 

Trong đó có bức tượng
phật Hiện Tại được tạc ở thế
ngồi trên tòa sen, chất liệu
bằng gỗ; tượng phật Vị Lai có
chất liệu gỗ mít, sơn ta, nhũ
vàng và tượng phật Quá Khứ
được tạc theo thế ngồi thiền
trên tòa sen, chất liệu gỗ mít
sơn ta, thếp vàng quỳ là ba
pho tượng có niên đại thời
Hậu Lê, thế kỷ XVIII. Các pho

Hệ thống tượng Phật cổ đặc sắc 
ở cụm di tích đình, chùa Đồng Niên

TrườNg ThàNh

Những bức tượng phật có tuổi đời hàng trăm năm tại cụm di tích đình, chùa
Đồng Niên ở phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương trải qua bao thăng trầm,
biến cố, được chính quyền và người dân nơi đây gìn giữ, bảo vệ như báu vật.

Những pho tượng hầu như còn nguyên vẹn, có thần thái sắc nét.
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tượng còn lại như: tượng Quan
Âm tọa sơn, tượng A Nan tôn
giả và Ca Diếp tôn giả, tượng
Quan Âm chuẩn đề, tượng
Ngọc Hoàng,… đều có niên
đại thời Nguyễn, thế kỷ XIX.

Trong quá trình nghiên
cứu, khảo sát, các cán bộ Bảo
tàng tỉnh Hải Dương đánh giá
chùa Đồng Niên là một trong
số ít di tích có hệ thống tượng
phật khá phong phú và giữ
được hiện trạng. Tuy kích
thước không lớn nhưng nghệ
thuật điêu khắc, tạc tượng đạt
độ tinh xảo, thể hiện trên từng
khuôn mặt, trang phục, thần
thái, có giá trị về nhiều mặt
như văn hóa, lịch sử, nghệ
thuật điêu khắc.

giữ gìn và phát huy
Mặc dù trải qua hàng trăm

năm, bị ảnh hưởng bởi thiên
nhiên, chiến tranh tàn phá
nhưng những hệ thống hiện
vật, cổ vật tại di tích đình,
chùa Đồng Niên hầu như vẫn
còn nguyên vẹn. 

Năm 1964, ngôi chùa cổ
Linh Quyết (ngoài đê) được
tháo dỡ và các hiện vật được
chuyển vào chùa Diên Phúc

(hay còn gọi là chùa Đồng
Niên) để thờ cho đến mãi sau
này, trong đó bao gồm khoảng
60 pho tượng Phật. Nhưng do
cách thức di chuyển hoàn
toàn thô sơ, chủ yếu dùng sức
người khiến một số pho tượng
bị hỏng nặng, thất lạc, nên số
lượng tượng Phật còn giữ lại
chỉ còn lại 38 pho như hiện
nay. Những pho tượng bị hư
hỏng nhẹ như bị long, rụng
chân, tay hoặc bệ ngồi, địa
phương đã kịp thời thuê thợ
phục chế lại.

Qua thăng trầm thời gian,
chùa Đồng Niên cũng dần bị
xuống cấp, gây ảnh hưởng ít
nhiều đến việc bảo vệ những
pho tượng và đồ thờ tự. Sau
khi ngôi chùa được trùng tu
vào năm 2020 với kinh phí
khoảng 6 tỷ đồng từ nguồn xã
hội hóa đã góp phần bảo tồn
hệ thống tượng cũng như các
hiện vật khác.

“Hiện tại, ngôi chùa này là
nơi lưu giữ hệ thống tượng
Phật đặc sắc và độc đáo có
tuổi đời hàng trăm năm, có giá
trị lớn về di sản văn hóa nên
ngoài việc tới để chiêm bái thì
người dân trong và ngoài địa

phương còn có dịp tìm hiểu và
chiêm ngưỡng vẻ đẹp của
những hiện vật quý mà người
dân làng Đồng Niên đã gìn giữ
và bảo vệ được.” – Ni sư Thích
Đàm Nghị, trụ trì chùa Đồng
Niên chia sẻ.

Vừa qua, với mong muốn
khôi phục lại ngôi chùa cổ
Linh Quyết, người dân địa
phương đã dựng một ngôi
chùa tạm trên nền chùa cũ.
Một số pho tượng trong chùa
Đồng Niên (chùa Diên Phúc)
vốn thuộc về chùa Linh Quyết
trước kia cũng đã được di
chuyển về đây để thờ tự.
Người dân địa phương mong
các cấp có thẩm quyền quan
tâm tạo điều kiện khôi phục
lại ngôi chùa cổ Linh Quyết để
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn
giáo của nhân dân địa
phương.

Để bảo tồn và phát huy các
giá trị của di tích nói chung và
hệ thống hiện vật, cổ vật nói
riêng trên địa bàn thành phố
Hải Dương, đại diện phòng
Văn hóa và Thông tin thành
phố cho rằng trong thời gian
tới các cấp, ngành, địa phương
nơi có di tích cần làm tốt công
tác quản lý, phát huy vai trò
của cộng đồng, tuyên truyền
cho người dân hiểu rõ luật Di
sản văn hóa và các quy định để
cùng chung tay với chính
quyền bảo vệ, phát huy giá trị
các di tích; tăng cường kiểm
tra, giám sát, nắm bắt những
bất cập và phản ánh, nguyện
vọng của người dân để kịp thời
có phương án giải quyết; đồng
thời tiếp tục có sự quan tâm,
hỗ trợ kinh phí để bảo tồn,
phát huy giá trị các di tích
cũng như các hiện vật được
lưu giữ tại các di tích trên địa
bànr

Một số pho tượng cổ được đưa về ngôi chùa tạm được đặt ở vị
trí chùa Linh Quyết trước kia.
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Trọn niềm đam mê văn nghệ
Thu hồNg

Gần 30 năm qua, bằng niềm đam mê nghệ thuật chèo, bà Phạm Thị Huề, sinh
năm 1954, thôn Kênh, xã Thống Kênh (Gia Lộc) không ngừng tìm tòi, truyền dạy,
lan tỏa giá trị đặc sắc của môn nghệ thuật chèo đến với các thế hệ trẻ và công
chúng yêu chèo.

Tôi có cơ duyên được biết
nghệ sĩ chèo không
chuyên Phạm Thị Huề

đã vài năm nay. Ở bà luôn toát
lên sự chân thành, cởi mở. Có
lẽ những nhân vật trong các vở
chèo cổ đã cho bà hiểu hơn sự
đời để luôn dặn mình sống có
tâm, có đức. Gặp bà tại nhà
riêng, bà Huề tâm sự: “năm
2002 tôi được tham gia lớp tập
huấn của trường Trung cấp
Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch
tỉnh, lớp diễn ra trong một
tháng. Để được vào lớp tập
huấn đó, học viên phải trải
qua việc kiểm tra sát hạch
năng khiếu và khả năng diễn
xuất”. Sau khóa bồi dưỡng, bà
được trang bị nhiều kiến thức,
kỹ năng về chèo. Cùng với
niềm đam mê, bà dành thời
gian tự học thêm, tự trau
chuốt để mỗi nhân vật đảm
nhận thực sự có chỗ đứng
trong lòng khán giả, chất
lượng vở diễn ngày càng cao
hơn. Bà cũng chia sẻ thêm:
“Yêu chèo bởi đến với giai điệu
của chèo làm tôi thấy tâm hồn
mình bay bổng, thêm yêu đời,
yêu mảnh đất quê hương. Với
tình yêu và trách nhiệm gìn
giữ, lan tỏa nghệ thuật chèo,
tôi hoàn toàn tự nguyện bỏ ra
kinh phí thuê phục trang, đạo
cụ mỗi khi có dịp biểu diễn”.

Trao đổi với cô Trần Thị
Thúy Nghệ - Chủ nhiệm Khoa
Mỹ thuật sân khấu, trường
Trung cấp Văn hóa, Nghệ
thuật và Du lịch tỉnh cho biết:
năm 2002 chị Huề là một trong

những học viên lớn tuổi của
lớp tập huấn, lại cùng quê nên
tôi cũng rất ấn tượng. Ngoài
việc dạy chị, tôi thấy niềm say
mê văn nghệ, nhiệt tình và
tiếp thu rất tốt, có chất giọng
phù hợp, đặc biệt là chị còn có
thể viết được kịch bản, dàn
dựng tiểu phẩm, không khác
gì một đạo diễn. Tài năng của
chị được mọi người đánh giá
cao và ghi nhận. Nhiều học
sinh năng khiếu của Trường
được chị phát hiện, hướng dẫn
ban đầu và giới thiệu, đến nay
đã có chỗ đứng trong lĩnh vực
nghệ thuật.

Với bà Huề, chèo như hơi
thở, mạch máu chảy trong cơ
thể, để rồi hơn 30 năm kết
duyên với chèo, gần 20 năm
truyền dạy, bà đã góp phần
lan tỏa tình yêu nghệ thuật
chèo không chỉ ở trong địa

phương mình sinh sống mà
còn ở xã bên cạnh. Những
đóng góp của bà được ghi
nhận và hết sức trân trọng. Ở
tuổi không còn trẻ, bà luôn
khát khao có sức khỏe tốt để
tiếp tục cống hiến, truyền dạy
gìn giữ nghệ thuật chèo truyền
thống quý báu của cha, ông.

Dù cuộc sống có nhiều đổi
thay nhưng niềm đam mê với
chèo của bà Huề chưa khi nào
vơi cạn. Mỗi khi lên sân khấu,
tiếng hát chèo đem lại cho bà
cảm xúc hạnh phúc khi được
khán giả đón nhận và chăm
chú nghe, xem bà diễn, rồi
khóc, cười với những vai diễn
của bà. Từ vốn liếng chèo của
mình, bà Huề dành thời gian
truyền dạy từ các cháu học
cấp Tiểu học, Trung học đến
CLB văn nghệ của thôn, đội
văn nghệ của cựu chiến binh,

Một tiết mục biểu diễn của bà Huề (giữa).
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Hội Phụ nữ và Hội Người cao
tuổi. Hàng năm, bà cùng với
các thành viên CLB chèo của
thôn biểu diễn phục vụ các
nhiệm vụ chính trị của địa
phương, mỗi đợt tập luyện
liên tục hàng tháng, say mê
đến quên ăn, quên ngủ. Để bồi
đắp thêm kiến thức cũng như
kỹ năng hát chèo, bà Huề tìm
hiểu các làn điệu trong các vở
chèo cổ, các lối hát, cách hát
của các nghệ nhân xưa qua
phim ảnh, mạng internet, tư
liệu, từ đó hiểu được đúng
nghĩa của ca từ, làn điệu, thấy
được cái hay, cái đẹp trong
nghệ thuật chèo của ông cha
và vận dụng vào quá trình tập
luyện của bản thân. 

Chị Nguyễn Thị Hoa – Phó
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ
xã Thống Kênh tâm sự: “cùng
tham gia sinh hoạt trong CLB
với chị Huề từ sớm, mình được
chị chỉ dạy, hướng dẫn cặn kẽ,
lên sân khấu diễn như nào,

nhập vai ra sao, trang phục thế
nào. Phong trào văn nghệ của
địa phương phát triển được
môn nghệ thuật chèo như
ngày nay, cũng nhờ phần lớn
tâm huyết của chị Huề. Ngày
trước, chồng chị Huề còn sống
cũng là một nhạc công thổi
sáo có tiếng. Cả hai vợ chồng
cùng nhiệt huyết đam mê,
cùng tham gia sinh hoạt CLB
văn nghệ chèo của địa
phương. Không có gì diễn tả
bằng lời tình yêu nghệ thuật
chèo của anh chị”.

Theo bà Huề, khi đứng trên
sân khấu biểu diễn trước công
chúng, khán giả, người nghệ sĩ
phải nhuần nhuyễn, thuần
thục vai diễn mình đảm nhận,
để cống hiến cho người xem
toát lên hồn cốt, tinh túy,
thông điệp của vở diễn thông
qua hình tượng nhân vật. Bởi
vậy mà, trước mỗi vai diễn
đảm nhiệm, bà luôn tìm hiểu
rất kỹ nhân vật để nắm bắt

thần thái, những đặc trưng
nhân vật và đặc biệt là học
thuộc lời thoại. Những nỗ lực,
cố gắng, cống hiến của nghệ sĩ
với môn nghệ thuật chèo đã
được ghi nhận tại các kỳ liên
hoan, hội diễn.

Hơn 30 năm sống và gắn bó
với bộ môn chèo, bà hóa thân
vào rất nhiều vai diễn, thiện có
ác có, tuy nhiên, theo bà Huề:
khán giả nhớ đến mình nhiều
nhất khi vào vai “đào lệch”
(vai phản diện, vai ác). Bà
được công chúng biết và nhớ
đến trong các vai: Nghi Xuân
Tiến Lực trong vở “Phạm Công
Cúc Hoa”; mẹ Kim Nham
trong vở “Tống Trân Cúc
Hoa”; mẹ Đốp trong vở “Quan
Âm Thị Kính”; nhập vai Trần
Quốc Toản ra quân… 

Chèo là loại hình nghệ
thuật truyền thống đặc sắc và
độc đáo. Tuy nhiên, việc giữ
gìn, phát huy nghệ thuật chèo
gặp không ít khó khăn. Trong
đó, trở ngại lớn nhất là việc
thu hút và "giữ chân" lực
lượng kế cận, nhất là lớp trẻ.
Đây cũng là bài toán nan giải
mà những người đam mê với
nghệ thuật chèo đang đau đáu
từng ngày. Trước mắt, bà Huề
đang đào tạo cháu nội là Trần
Hải Vân hơn 10 tuổi theo môn
nghệ thuật này. Đồng thời,
trong thời gian tới bà Huề
cũng mong muốn các cấp cơ
quan, đoàn thể quan tâm, đầu
tư, tạo điều kiện đến nghệ
thuật chèo của địa phương để
phát triển hơn nữarCác tài năng nhí được bà Huề hướng dẫn diễn vở chèo “Tấm Cám”.

câu
đối

l Vui Nhâm Dần, “Nông thôn mới nâng cao”,
Tiếng hát chèo rộn ràng ngày Tết

l Mừng Quý Mão, “Khu văn minh đoàn kết”
Giọng ngâm thơ xao xuyến trời Xuân!

Khúc Thiên giang
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Nghề sửa đồng hồ ở 
thành phố Hải Dương xưa và nay

Phạm chức

Thành Đông xưa - Thành phố Hải Dương (TPHD) nay, đã tròn 218 năm, được
xem là một trong số ít những đô thị cổ ở phía Bắc. Đã là đô thị, trung tâm của
một tỉnh, thường có nhiều người tụ về để làm ăn, từ đó tạo nên phố, phường, với
những nghề đặc trưng. Có những nghề xưa cũ ở TP Hải Dương dần mai một,
nhưng vẫn có những nghề tồn tại cùng với những người thợ. Họ kiên trì hành
nghề giữa cái ồn ào nơi phố thị, như muốn níu giữ mãi những gì là truyền thống
của đất này.

Lần giở những trang lịch
sử, Thành Đông xưa có
nhiều nghề gắn với

những người thợ, như: nghề
làm lọng phục vụ cho lễ hội
hoặc những vị đỗ đạt vinh
quy. Nghề làm đồng, làm bạc
dùng cho sinh hoạt và trang
sức. Nghề đóng và sửa giầy
cho quan lại và người nhà
nước… Nay, những nghề này
hầu như không còn, phố nghề
ngày xưa trở thành nơi bán
mua đủ loại hàng hóa, chứ
không phải đơn thuần một
loại như xưa….

Sửa đồng hồ, một trong
những nghề có khá lâu ở TP
Hải Dương cũng bị mai một.
Những người thợ lành nghề,
nghệ nhân sửa đồng hồ ở TP
Hải Dương chỉ còn rất ít. Hơn
nữa, mặc dù còn sống, nhưng
một số thợ đã già yếu, không
thể hành nghề, con cháu
không muốn theo nghiệp ông
cha, vì thu nhập chẳng đáng là
bao. Nếu có, thì họ đã chuyển
sang kinh doanh các loại đồng
hồ điện tử và sửa chữa, thay
thế máy, pin hoặc những chi
tiết nhỏ của các loại đồng hồ.

Một năm trước, tôi gặp cụ
Ngô Văn Phương, cụ đã trên
80 tuổi, người có gần 60 năm
làm nghề sửa chữa đồng hồ
(số nhà 127 Phạm Ngũ Lão).

Tiếp xúc với cụ Phương bấy
giờ, được cụ kể lại rằng: Nghề
sửa đồng hồ ở TP Hải Dương
có từ lâu lắm, phát triển nhất
là thời Pháp thuộc, rồi kéo dài
tới những năm 60 - 70 của Thế
kỷ 20. Cụ Phương được 2 ông
chú ruột ở Hải Phòng làm
nghề này và truyền cho… Một
thời, ở TP Hải Dương đã từng
có một Hợp tác xã sửa đồng hồ
mang tên Tiền Phong, tồn tại
hàng chục năm thời bao cấp.
Xã viên được hưởng lương như
cán bộ, viên chức Nhà nước…

Cũng theo cụ Phương,
nghề này phải cần cù và phải
đúc rút kinh nghiệm qua năm

tháng, qua các kiểu, loại đồng
hồ, đồng thời cần sự tập trung
của mắt và sự khéo léo của đôi
tay, đặc biệt là cái “tâm” của
người thợ, không thể “ăn xổi -
ở thì”, làm ăn kiểu “chụp giật”.
Sửa đồng hồ, không thể xem là
nghề nhàn nhã và có thu nhập
cao được, nhưng cụ Phương
luôn coi đó như một phần
máu thịt, nét văn hóa của phố
phường Thành Đông xưa - TP
Hải Dương nay. Vì thế mà,
cùng với làm nghề, cụ cũng
nghiên cứu, ghi chép tỉ mỉ về
từng thương hiệu, “bệnh” của
từng loại đồng hồ, để dần dần
rút ra kinh nghiệm trong hành

Ông Ngô Văn Vinh, người nối nghiệp bố trong nghề sửa đồng hồ.



35số 06 tháng 12-2022Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

nghề và truyền dạy cho con
cháu, những lớp thợ sau.

Mặc dù nghề cứ dần bị mai
một, song cụ Ngô Văn Phương
rất vui khi trong số 6 người con
(4 trai, 2 gái) có 1 người yêu
thích và đang nối nghề ông
cha tới tận bây giờ, đó là ông
Ngô Văn Vinh (số nhà 27/115
Phạm Ngũ Lão). 

Gặp lại gia đình này mới
biết cụ Ngô Văn Phương đã
mất hơn 1 năm. Nhưng quý
thay, đến nay gần 60 tuổi đời,
với sự hướng dẫn thường
xuyên của cha, cộng với
những kinh nghiệm tích lũy
được sau hàng chục năm làm
thợ, cùng sự tìm tòi, sáng tạo
của bản thân, ông Vinh đã có
tay nghề vững, xử lý được
“bệnh” nhiều loại đồng hồ có
cấu trúc tinh vi, phức tạp, nhất
là các loại đồng hồ cổ và rất cổ.

Xu thế hiện nay, nhiều
người quay trở lại yêu thích
loại đồng hồ cơ, đồng hồ cổ,
bởi sự hoạt động không những

bền bỉ mà còn là một đồ dùng
bài trí trong mỗi gia đình, vừa
chơi để biết giờ, vừa thưởng
thức những bản nhạc kinh
điển được chế tạo gắn liền với
máy. 

Ông Vinh thường vừa sửa
vừa hướng dẫn cho khách sử
dụng sao cho an toàn, cùng
những kỹ năng để xử lý những
lỗi thông thường. Ông cũng có
nhiều loại đồng hồ: đeo tay,
treo tường, để bàn… để làm
“giáo cụ trực quan” giới thiệu,
hướng dẫn cho khách dễ hình
dung. Qua trao đổi, ông Vinh
cho biết: Tôi muốn giữ nghề
này, không để nó mai một như
bao nghề xưa cũ khác, bởi
không chỉ là nghề “gia
truyền”, đây còn là nghề đặc
trưng của một thành phố cổ
như TPHD…

Được biết, ông Vinh đã
truyền nghề cho hàng chục
người ở các địa phương trong
và ngoài tỉnh. Trong đó có một
số đã trở thành thợ lành nghề,

mở cửa hàng sửa chữa để có
thu nhập. Đó là điều rất đáng
trân trọng…Tuy nhiên, cũng
như bao thợ nghề khác ở
TPHD, ông Ngô Văn Vinh luôn
mong muốn, trong xu thế phát
triển chung của thành phố,
cũng nên giữ lại hoặc phục hồi
các phố có nghề cổ; cần quy
hoạch thành những dãy phố
chuyên làm nghề (!)…

Chia tay những người thợ,
những “nghệ nhân dân gian”
luôn có ý thức kế thừa, kiên trì
trong giữ nghề, cho dù chịu
ảnh hưởng của bao yếu tố.
Thành phố Hải Dương đã là đô
thị loại I, nhưng dù phát triển
lên quy mô nào thì những
nghề cổ truyền từng làm nên
văn hóa phố phường của
thành phố, một đô thị có bề
dày lịch sử, trung tâm của một
tỉnh văn hiến vẫn cần được
bảo tồn, bởi đó vẫn là nền gốc
của sự phát triển lên văn minh
- hiện đạir

đã đầu tư các máy móc thiết bị
hiện đại (CNC, máy cưa, máy
đục…) để phục vụ công việc,
góp phần giảm tải sức lao động
của con người. Tuy nhiên để
tạo ra sản phẩm gỗ mỹ nghệ
tinh tế, có nét độc đáo, đặc thù
riêng thì chủ yếu vẫn là bàn
tay, khối óc của người thợ.
Công việc chạm khắc gỗ là một
công việc công phu, tỉ mỉ đòi
hỏi sự khéo léo, thông minh và
bản tính cần cù, chịu khó. Mỗi
sản phẩm, người thợ phải có tư
duy từ khi nó mới chỉ là phôi,
sau đó hình thành ý tưởng
trong đầu, sử dụng công cụ
phác họa dần theo ý tưởng. Bởi
vậy mỗi sản phẩm mang một

dáng vẻ, sắc thái riêng, không
sản phẩm nào giống nhau, tạo
nên sự độc đáo của sản phẩm
đó. Ngoài ra những sản phẩm
chạm khắc có tính nghệ thuật
cao thì người thợ phải mất rất
nhiều công sức, thời gian đầu
tư cho sản phẩm, từ đường
chạm khắc như thế nào, độ
tinh sảo ra sao và sự hài hòa
trong tổng thể của sản phẩm.
Đây là một nghề thủ công đặc
biệt, không đơn thuần mang ý
nghĩa về giá trị kinh tế mà nó
còn là một nghề mang đậm giá
trị văn hoá - nghệ thuật. Qua
tác phẩm, người thợ thể hiện
khát vọng, tư duy nghệ thuật
của con người, đồng thời lưu
giữ những sắc thái văn hoá quê
hương…

Theo thời gian, những nghệ

nhân, thợ lành nghề ở Đông
Giao đã không ngừng cải tiến
mẫu mã sản phẩm theo nhu
cầu của thị trường. Tuy nhiên
cái quý giá nhất ở đây là họ đã
kế tục được sự nghiệp của cha
ông để lại. Mặc dù máy móc,
thiết bị tinh sảo đã hỗ trợ đắc
lực trong lao động sản xuất,
nhưng họ không lệ thuộc vào
máy móc làm mất đi cái tinh tế
của bàn tay khối óc do con
người tạo ra. Họ đã thổi hồn
vào từng sản phẩm của mình,
mang những nét đặc trưng là
các giá trị văn hóa tinh thần
của dân tộc mà người thợ
Đông Giao đã gửi gắm vào đó.
Thông qua bàn tay tài hoa, họ
đã góp phần bảo tồn nét văn
hóa truyền thống của cha ông,
dân tộcr

Nét văn hóa...
(Tiếp theo trang 23)
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Tác động của đại dịch Covid-19 khiến hoạt động nghệ thuật biểu diễn bị ảnh
hưởng suốt thời gian dài. Tuy nhiên, khi dịch bệnh dần được kiểm soát và Nghị
quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19 của Chính phủ được ban hành, cùng với chương trình phục hồi và
phát triển kinh tế-xã hội, các hoạt động văn hóa giải trí, nghệ thuật biểu diễn
cũng dần khởi sắc trở lại.

Bước ngoặt từ Nghị quyết
128/NQ-cP

Những ngày này, các nghệ
sĩ của đoàn nghệ thuật thuộc
Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh đang tích cực tập
luyện chương trình đón năm
mới Xuân Quý Mão 2023. Vì là
chương trình lớn trong năm
nên các nghệ sĩ phải tập luyện
trong khoảng thời gian hơn
một tháng. Đây sẽ là chương
trình đầy ý nghĩa đánh dấu
một năm tươi mới của nhân
dân cả nước nói chung, nhân
dân Hải Dương nói riêng và
của tập thể nghệ sĩ đoàn nghệ
thuật sau khi dịch bệnh
Covid-19 được đẩy lùi.

Nhớ lại dịp Tết Nguyên
Đán năm 2022 vừa qua,
chương trình biểu diễn phục
vụ năm mới của đoàn chỉ có
thể được ghi hình và phát trên
sóng của Đài phát thanh -
truyền hình tỉnh trước giờ đón
giao thừa. Chương trình đã
đến được với đông đảo khán
giả qua sóng truyền hình, song
việc được biểu diễn trực tiếp
trên sân khấu trước hàng
nghìn khán giả vẫn là niềm
mong mỏi, khát khao của các
nghệ sĩ. 

Do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19, từ cuối năm 2020,
năm 2021 và những tháng đầu
năm 2022, Trung tâm Văn hóa
Nghệ thuật gần như dừng mọi
hoạt động biểu diễn trực tiếp,

bởi đặc thù của nghệ thuật
biểu diễn là tập trung đông
người, cùng với đó, các diễn
viên phải thực hiện giãn cách
xã hội theo chỉ đạo của Chính
phủ và UBND tỉnh. Nếu như
hàng năm, đoàn biểu diễn
khoảng 100 buổi thì trong
những năm bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19, các hoạt động
bị giảm tới 80-90%. Tuy vậy
các nghệ sĩ vẫn thực hiện các
chương trình tuyên truyền qua
việc thu thanh, ghi hình các
tiểu phẩm kịch ngắn, các ca
khúc để gửi tới khán giả và
phục vụ công tác tuyên truyền
phòng chống dịch. 

Không chỉ vậy, một số nghệ
sĩ trẻ còn tích cực tham gia vào

công tác phòng chống dịch
của tỉnh, góp phần vào việc
đẩy lùi thành công dịch bệnh
Covid-19. Đinh Thu Trang,
một trong những nghệ sĩ trẻ
của đoàn nghệ thuật chia sẻ:
“Dịch Covid-19 ảnh hưởng
nhiều tới công việc và đời
sống, nhưng không vì thế mà
làm giảm đi những việc làm ý
nghĩa mà em tình nguyện
tham gia khi Đoàn thanh niên
kêu gọi. Trong đợt dịch những
năm vừa qua, em có tham gia
trực chốt không kể ngày đêm
và tham gia hỗ trợ tiêm phòng
Covid-19. Bên cạnh việc hoàn
thành nhiệm vụ chuyên môn,
em rất mừng được góp công
sức nhỏ của mình vào công tác

Ấn tượng với chương trình nghệ thuật khai mạc thi đấu môn
Bóng bàn SEA Games 31 tại Hải Dương.
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phòng chống dịch bệnh, giúp
cuộc sống được trở lại bình
thường”.

Sau khi tỉnh áp dụng quy
định thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
bệnh Covid-19 từ Nghị quyết
128/NQ-CP của Chính phủ,
nhiều chương trình văn hóa
văn nghệ được tổ chức phục
vụ nhiệm vụ chính trị, các sự
kiện lớn trong tỉnh. Điều này
không chỉ mang lại niềm vui
cho ngành văn hóa, nghệ sĩ,
diễn viên mà còn là tín hiệu
tích cực cho thấy cuộc sống
dần trở lại trạng thái bình
thường sau dịch. 

Các hoạt động văn hóa, văn
nghệ khởi sắc trở lại được
đánh dấu bằng các sự kiện lớn
như: chương trình khai mạc
thi đấu môn Bóng bàn SEA
Games 31 tại Hải Dương, Tuần
lễ Xúc tiến thương mại Hải
Dương, Lễ hội Vải thiều,
chương trình khai mạc Đại hội
TDTT cấp tỉnh lần thứ IX… đã
góp phần cổ vũ, động viên, tạo
không khí vui tươi, phấn khởi
cho nhân dân trên địa bàn
tỉnh. Tiêu biểu nhất phải kể
đến chương trình khai mạc thi
đấu môn Bóng bàn SEAGames
31 tại Hải Dương có chủ đề
"Hải Dương khát vọng vươn
lên" do gần 200 nghệ sĩ,diễn

viên chuyên nghiệp và quần
chúng đến từ Nhà hát Chèo
Hải Dương;Trung tâm Văn
hóaNghệ thuật Hải Dương;
Trung tâm Đào tạo, Huấn
luyện và Thi đấu thể thao;
trường Trung cấp Văn hóa
nghệ thuật và Du lịch biểu
diễn. Sự đầu tư công phu về
nội dung đến công nghệ hiện
đại đã giúp để lại ấn tượng tốt
đẹp trong mắt bạn bè trong
nước cũng như quốc tế. 

Tích cực trở lại
Tính đến giữa tháng 12

năm nay, đoàn nghệ thuật đã
có 09 buổi biểu diễn phục vụ
nhiệm vụ chính trị, 06 buổi
biểu diễn phục vụ các ngày lễ
lớn và trên 40 buổi biểu diễn
có doanh thu phục vụ nhân
dân, tổng doanh thu ước đạt
khoảng 750 triệu đồng. Tuy
hoạt động còn ở mức độ trung
bình, chỉ bằng 50% thời gian
trước khi dịch Covid-19 xuất
hiện, nhưng lĩnh vực nghệ
thuật biểu diễn đã cho thấy sự
hồi sinh tích cực, đặc biệt là ở
giai đoạn cuối năm thì tần
suất biểu diễn của đoàn càng
cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ
hơn. 

Không chỉ đánh dấu sự trở
lại bằng các hoạt động biểu
diễn phục vụ các nhiệm vụ

chính trị của tỉnh, các ngày lễ
lớn của đất nước và phục vụ
nhân dân trong và ngoài tỉnh,
đoàn nghệ thuật còn tích cực
tham gia các Hội diễn, Liên
hoan do các cấp thuộc Bộ
VHTTDL tổ chức. Tại hội diễn
“Hội tụ sông Hồng” mở rộng
năm 2022 do Cục Văn hóa cơ
sở (Bộ VHTTDL) tổ chức diễn
ra tại Hà Nam, Trung tâm Văn
hóa Nghệ thuật tỉnh Hải
Dương tham gia chương trình
nghệ thuật với chủ đề “Hải
Dương miền đất yêu thương”
và đã xuất sắc giành 1 Huy
chương vàng toàn đoàn cùng 2
Huy chương vàng, 3 Huy
chương bạc cho các tiết mục.

Ông Nguyễn Minh Đức,
Phó Giám đốc phụ trách
Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh cho biết: “Việc đẩy
lùi được dịch bệnh cùng sự ra
đời Nghị quyết 128/NQ-CP đã
mang lại niềm vui không nhỏ
cho người dân nói chung và
các nghệ sĩ nói riêng. Ngay khi
có sự chỉ đạo của ngành, đơn
vị đã nhanh chóng bắt tay vào
dàn dựng và cho ra mắt những
chương trình mới. Việc hoạt
động nghệ thuật khởi sắc trở
lại thực sự là tín hiệu vui. Có
được điều đó là sự nỗ lực của
tập thể CBVC, NLĐ trong
Trung tâm, trong đó phải ghi
nhận tinh thần cố gắng vượt
khó của các nghệ sĩ, diễn viên.
Nhờ vậy, đơn vị có thể cho ra
mắt các chương trình có chất
lượng cao để gửi tới công
chúng, đáp ứng nhu cầu
thưởng thức văn hóa nghệ
thuật ngày càng cao của người
dân”.

Hiện nay đoàn nghệ thuật
thuộc Trung tâm Văn hóa
Nghệ thuật tỉnh có tổng số 35
nghệ sĩ, diễn viên, đa số đều ở
lứa tuổi trẻ, có đam mê, nhiệt
huyết với nghề. Tuy nhiên, đời
sống của các nghệ sĩ còn gặp
nhiều khó khăn do mức thu

Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh tập luyện chương trình đón năm mới 2023.
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nhập thấp. Cùng với đó, các
trang thiết bị như hệ thống âm
thanh, ánh sáng, nhạc cụ đã
cũ và lạc hậu. “Trong thời gian
tới mong các cấp lãnh đạo
tỉnh, ngành tiếp tục quan tâm,
có cơ chế đãi ngộ để thu hút
nhân tài, tạo động lực cho các
nghệ sĩ phấn đấu, vững bước
trên con đường mình đã chọn.
Đồng thời, qua các chương
trình biểu diễn, các nghệ sĩ
mong muốn được khán giả
tiếp tục đón nhận, cổ vũ động

viên để họ tiếp tục cống hiến,
cho ra đời những tác phẩm
nghệ thuật có chất lượng cao,
góp phần vào việc giữ gìn và
phát huy bản sắc văn hóa xứ
Đông, xây dựng con người Hải
Dương” – ông Nguyễn Minh
Đức chia sẻ.

Cùng với các hoạt động
kinh tế - xã hội từng bước
được khôi phục, các hoạt động
văn hóa, thể thao được trở lại
với sự tham gia của đông đảo
các tầng lớp nhân dân. Sự trở

lại của hoạt động biểu diễn
nghệ thuật không chỉ mang
đến niềm vui cho ngành văn
hóa nói chung, đơn vị, nghệ sĩ,
diễn viên nói riêng mà còn tạo
không khí vui tươi, sôi động,
phấn khởi cho người dân và
du khách. Đây là tín hiệu khởi
sắc, góp phần đáp ứng nhu
cầu giải trí, hưởng thụ văn hóa
văn nghệ của người dân, tích
cực khẳng định cuộc sống dần
trở lại trạng thái bình thường
sau đại dịchr

cho biết, uống thuốc trợ giúp
phần dương của tạng phủ thì
bụng nóng không chịu được,
uống thuốc trợ giúp phần âm
của tạng phủ thì đầy bụng,
khó chịu. Cụ còn được xem
các đơn thuốc các lương y
khác đã kê. Sau khi chẩn
mạch, quan sát màu da, nghe
tiếng nói người bệnh. Cụ thấy
vị thái tử tuổi nhi đồng, thân
thể gầy yếu, mạch nhỏ, nhanh
(mạch tế sác). Cụ quyết dùng
thuốc bổ mạnh tì, thận để
củng cố cái gốc tiên thiên,
khơi nguồn cho hậu thiên. Cụ
kê đơn thuốc, theo thực tế
bệnh tình, yêu cầu cách bào
chế chuyên biệt, phân tích tác
dụng của từng vị thuốc: Bạch
truật 40 gam, sao với gạo ba
lần, sao vàng để lấy hương
thơm giúp tì dương hưng
phấn. Thục địa 12 gam, nướng
khô để có mùi thơm giúp bổ tì
âm. Can khương 8 gam, sao
đen, chống tác dụng phụ của
thục địa nề trệ. Ngũ vị tử 4
gam, bổ phế khí, điều tiết
đường thuỷ đạo. Sắc thuốc rồi
cô lại đặc quánh, uống mỗi lần
lượng nhỏ, dùng Nhân sâm
làm thang, uống vào lúc bụng
lửng. Đơn thuốc được chúa

khen tinh thông y lý, chuẩn y
ban thưởng.

Những ngày ở kinh đô chờ
lệnh triều đình, Hải Thượng
còn khám chữa bệnh cho
nhiều bệnh nhân khác. Vợ
quan huyện Cẩm Giàng mỗi
khi phát bệnh thì bụng đầy,
mặt đỏ, nước dãi ứa ra, đờm
kéo đầy, chân lạnh, tai ù, hơi
thở thoi thóp như muốn đứt
mất tiếng, có khi cả ngày mới
tỉnh. Người bệnh đã được
nhiều thầy lang chữa, người
chữa tiêu đờm trừ thấp, hoặc
trừ phong giáng hoả. Chữa đã
hai năm, bệnh cứ tăng. Hải
Thượng dùng bài Bát vị, cho
thêm thuốc hạ hoả. Uống 5
thang bệnh khỏi. 

Với bệnh của quan quốc sư
họ Nguyễn, chức thượng thư,
bị bệnh đã lâu, triệu chứng
bệnh lúc này là do ăn uống
phải đồ lạnh. Cụ bắt mạch, kê
đơn chữa theo chứng đang có,
quan quốc sư là người có am
hiểu thuốc khen, “cụ đoán
bệnh không sai một li nào, các
vị thuốc bốc đích đáng lắm”.
Em của quan quốc sư hỏi
riêng bệnh tình của anh, cụ
bảo mạch vị khí không còn thế
này thì không lâu nữa. Cách xử
lí tình huống với người bệnh,
người nhà bệnh nhân như thế
này phải là người có lòng
nhân, không ham bổng lộc

mới có. 
Khi mới đến cổng kinh

thành phía nam, ô Cầu Dền,
Hải Thượng nhận một tin quá
bất ngờ. Có người thầy thuốc
trẻ tên là Sự ở cửa tây Khương
Đình được đọc sách Y tông
tâm lĩnh. Tay nghề ngày càng
tiến bộ, trong kinh thành
nhiều người biết tiếng. Người
thầy thuốc này luôn mong
ngày mong đêm được gặp cụ
để lễ tạ. Nhưng đường xa, còn
mẹ già yếu, anh chưa thể đi
vào Hương Sơn được. Bèn lập
ban thờ, sớm hôm đèn hương
thờ sống thầy.  

Bài viết đã đến hồi kết, xin
được mượn chữ trong bài
tham luận tại Hội thảo của
Thạc sĩ Nguyễn Văn Biểu, Viện
Sử học, PGS TS Nguyễn Duy
Bính, Nguyên chủ nhiệm Bộ
môn LSVN, Khoa Lịch sử,
Trường ĐHSP Hà Nội: “Lê
Hữu Trác là một nhà tư tưởng
lớn vượt lên thời đại. Đồng
thời Lê Hữu Trác là một nhà
khoa học lỗi lạc, Ông góp sức
xây dựng một nền Đông y Việt
Nam bằng sức tư duy lý luận
và bằng thể nghiệm chính xác
của mình. Lê Hữu Trác còn là
một nhà văn xuất sắc, thơ của
Ông rất hàm súc, tứ thơ mênh
mông, tràn trề, phản ánh chủ
nghĩa nhân đạo của ông”r

Di sản văn thơ...
(Tiếp theo trang 17)
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thể thao cẩm giàng
Một năm khởi sắc

Nam huỳNh

Năm 2022 là năm khởi sắc của thể thao Cẩm Giàng với việc tổ chức thành
công Đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện và đứng thứ 5/14 đoàn tham gia Đại hội
TDTT cấp tỉnh.

Khép lại năm 2022, với
đầy ắp các sự kiện sau
hai năm tạm dừng mọi

hoạt động do bị ảnh hưởng bởi
đại dịch Covid-19 và có thể
khẳng định là năm thành công
của TDTT huyện Cẩm Giàng
trên cả 2 phương diện: thể
thao phong trào cơ sở và cấp
tỉnh.

Huyện Cẩm Giàng hiện có
111 sân vận động (cấp huyện
01 sân, xã 14 sân và 96 sân
thôn, KDC), 265 điểm vui chơi
tập luyện TDTT, 18 đội tuyển
với trên 200 VĐV tập luyện
thường xuyên, đóng góp cho
tỉnh 01 VĐV môn bơi lội. Số
người thường xuyên tập luyện
TDTT đạt 32%; 21% số gia
đình thể thao; trên 320 CLB,
nhóm tập luyện TDTT.

Phong trào TDTT quần
chúng được duy trì và phát

triển, thông qua việc tổ chức
các hoạt động thể thao chào
mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn
trong năm như: chào mừng
năm mới Xuân Nhâm Dần
2022; kỷ niệm 30/4 - 01/5 và
Quốc khánh 02/9; kỷ niệm
Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh,
Đảng bộ huyện… tổ chức các
giải thể thao tại lễ hội Văn
miếu Mao Điền, Đền Bia...
Phối hợp với các ngành, đoàn
thể trong huyện tổ chức các
giải như: dân vũ, cờ tướng, cầu
lông, bóng chuyền hơi người
cao tuổi, bóng bàn các CLB;
giải bơi và bóng đá thiếu niên
nhi đồng hè 2022. Phối hợp với
Huyện đoàn tổ chức 03 lớp bơi
miễn phí cho 150 cháu thiếu
niên, nhi đồng. Trong năm tổ
chức thành công 16 giải thi
đấu, trong đó 12 giải trong
chương trình Đại hội TDTT

huyện lần thứ IX và 4 giải quần
chúng cấp huyện, 90 giải cấp
xã với hơn 1.000 VĐV tham
gia. Bên cạnh đó, huyện cũng
chú trọng tập trung chọn điểm
chỉ đạo và xây dựng các CLB
TDTT cơ sở. Phong trào TDTT
quần chúng, đặc biệt là dân vũ
thể thao, dưỡng sinh ngày
càng phát triển rộng khắp, thu
hút đông đảo nhân dân trong
huyện tham gia tập luyện, qua
đó không chỉ tăng cường sức
khoẻ mà tạo sân chơi lành
mạnh, bổ ích, góp phần đẩy
lùi tệ nạn xã hội ở địa phương.

Đầu năm 2022 mặc dù tình
hình dịch bệnh Covid-19 vẫn
diễn biến phức tạp, tuy nhiên
với tinh thần “thích ứng linh
hoạt” huyện Cẩm Giàng vẫn tổ
chức thành công Lễ khai mạc
và các môn thi đấu trong
Chương trình Đại hội TDTT

Lễ khai mạc Đại
hội TDTT huyện

Cẩm Giàng lần
thứ IX năm 2022
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cấp xã, thị trấn trên địa bàn
huyện. Và là một trong những
đơn vị tổ chức sớm nhất Lễ
khai mạc Đại hội TDTT cấp
huyện, đây là điểm nhấn của
thể thao Cẩm Giàng trong
năm. Đại hội TDTT lần thứ IX
thu hút trên 900 VĐV của 19
đơn vị tham gia thi đấu 12
môn gồm: cờ tướng, dân vũ,
cầu lông, bóng bàn, bóng
chuyền hơi người cao tuổi,
bóng chuyền da, bóng chuyền
hơi phụ nữ, bơi, cờ vua, võ
Vovinam, kéo co, Việt dã. Đại
hội đã trao 90 bộ huy chương
các loại cho các VĐV, đoàn
VĐV tham gia đại hội đạt
thành tích. Đại hội chính là
đỉnh cao cuộc vận động “Toàn
dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại”; là ngày
hội lớn TDTT của đông đảo
cán bộ, công chức, viên chức,
công nhân lao động, lực lượng
vũ trang, thanh thiếu niên và
mọi tầng lớp nhân dân trong
huyện; là động lực thúc đẩy
mạnh mẽ phong trào TDTT
quần chúng tại các ngành,
đơn vị, doanh nghiệp và địa
phương. Đồng thời nêu cao
tinh thần đoàn kết, giao lưu
học hỏi giữa các VĐV, qua đó
phát triển sự nghiệp văn hóa,
TDTT của huyện, góp phần
thực hiện thắng lợi Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ

XXVI.
Tổ chức thành công Đại hội

TDTT cấp huyện là tiền đề để
thể thao Cẩm Giàng giành
được thành tích cao khi tham
gia Đại hội TDTT cấp tỉnh. Tại
Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương
lần thứ IX, Cẩm Giàng tham
gia thi đấu 12/18 môn trong
Chương trình Đại hội, đó là
các môn: cầu lông, cờ tướng,
bắn súng, bơi, điền kinh, bóng
bàn, cờ vua, võ cổ truyền,
Pencat Silat, bóng đá, Việt dã,
bóng chuyền bãi biển, trong
đó môn cờ tướng và bóng
chuyền bãi biển lần đầu giành
HCV. Kết quả đoàn thể thao
Cẩm Giàng xuất sắc giành 13
HCV, 12 HCB và 9 HCĐ đứng
thứ 5/14 đơn vị, ngành tham
gia. Đây là thành tích tốt nhất
từ trước đến nay của thể thao
Cẩm Giàng khi tham gia Đại
hội TDTT cấp tỉnh.

Để có được thành tích trên,
thể thao Cẩm Giàng luôn có sự
chỉ đạo sát sao của Huyện ủy,
HĐND, UBND huyện, trao đổi
với chúng tôi ông Nguyễn Văn
Công – UVBTV Huyện ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND
huyện cho biết: thực hiện chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,
Sở VHTTDL ngay đầu năm
2022, chúng tôi đã xây dựng và
triển khai từng kế hoạch từ xã
đến huyện, sâu sát, quyết liệt

trong chỉ đạo từng sự kiện, giải
đấu các cấp. Cùng với đó tập
trung chỉ đạo xây dựng phong
trào TDTT quần chúng tại các
địa phương, thường xuyên duy
trì và nâng cao chất lượng hoạt
động các CLB TDTT. Một
trong những sự kiện tiêu biểu
để lại dấu ấn đậm nét là tổ
chức thành công Lễ khai mạc
Đại hội TDTT cấp huyện lần
thứ IX. Đây thực sự là ngày hội
của quần chúng, thu hút hàng
nghìn lượt người trong và
ngoài huyện tham dự. Đặc
biệt lần đầu tiên thể thao Cẩm
Giàng đứng thứ 5/14 đơn vị,
ngành tham gia Đại hội TDTT
tỉnh Hải Dương lần thứ IX.
Phong trào TDTT quần chúng
được đẩy mạnh sâu rộng trong
nhân dân, góp phần vào sự
phát triển chung về kinh tế -
xã hội của huyện.

Bước sang năm 2023,
huyện Cẩm Giàng tiếp tục
quan tâm phát triển hoạt động
TDTT quần chúng và chú
trọng bồi dưỡng, đào tạo VĐV
ở các môn thế mạnh của
huyện để tham gia các giải thể
thao do tỉnh tổ chức. Phối hợp
tổ chức giao lưu các giải: bóng
bàn – cầu lông, bóng đá, bóng
chuyền chào mừng các ngày lễ
trọng trong năm. Tổ chức các
giải thể thao cấp huyện: cờ
tướng, cầu lông CB CCVC-LĐ,
cầu lông các CLB, dân vũ,
bóng bàn, bóng chuyền hơi
người cao tuổi, bóng chuyền
hơi phụ nữ, bóng chuyền da,
bóng đá, võ Vovinam, bơi
thiếu niên nhi đồng, bóng đá
nhi đồng… tổ chức các lớp
học bơi cho các cháu thiếu
niên nhi đồng dịp hè.

Năm cũ đã qua, một mùa
Xuân mới lại về, hứa hẹn một
năm gặt hái nhiều thành công
hơn nữa, khẳng định vị thế
của thể thao Cẩm Giàng trên
đấu trường cấp tỉnhrGiải vô địch bóng bàn các CLB huyện Cẩm Giàng năm 2022.
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Năm 2022, Liên đoàn Võ
thuật cổ truyền tỉnh đã
thực hiện tốt các

nhiệm vụ được tỉnh và ngành
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VHTTDL) giao, với nhiều hoạt
động tích cực như: huấn
luyện, dạy võ thuật cho học
sinh các lứa tuổi; tham gia các
sự kiện VHTTDL và lễ hội tiêu
biểu trên địa bàn tỉnh…

Liên đoàn Võ thuật cổ
truyền tỉnh Hải Dương được
thành lập theo Quyết định số
1514/QĐ-UBND ngày
12/6/2020 của UBND tỉnh. Với
vai trò là tổ chức xã hội - nghề
nghiệp tập hợp các câu lạc bộ,
môn phái võ cổ truyền, võ
đường và những người tự
nguyện hoạt động võ thuật vì
sự phát triển của võ thuật cổ
truyền tỉnh Hải Dương, nhằm
khôi phục, bảo tồn và phát
triển võ thuật cổ truyền. Năm
2022, Liên đoàn Võ thuật cổ
truyền tỉnh đã thực hiện tốt
các nhiệm vụ được tỉnh và
ngành VHTTDL giao. Trong
công tác chỉ đạo và triển khai
hoạt động, Liên đoàn đã vận
dụng vào điều kiện thực tế đưa
các hoạt động phù hợp với
từng thời điểm đẩy mạnh phát
triển võ thuật cổ truyền.
Thường trực, BCH Liên đoàn
đã bám sát điều lệ và các quy
chế hoạt động Liên đoàn điều
hành; các công việc thường
được bàn bạc tập thể, cùng sự
chỉ đạo sát sao kịp thời, thể
hiện tinh thần trách nhiệm cao
của Liên đoàn với phong trào
võ thuật cổ truyền tỉnh nhà.

Trong công tác phát triển
hội viên, năm 2022, hội viên tổ
chức của Liên đoàn có 09 hội
viên, tăng 4 hội viên so với
năm 2021; hội viên cá nhân là

431, so với năm 2021 tăng 151.
Trong năm, Liên đoàn đã phối
hợp với Sở VHTTDL tổ chức
thành công Giải võ thuật cổ
truyền Đại hội thể dục thể
thao tỉnh lần thứ IX năm 2022.
Đồng thời, tham gia biểu diễn
tại Lễ khai mạc Đại hội TDTT
tỉnh Hải Dương lần thứ IX,
diễn ra tại Trung tâm Văn Hóa
Xứ Đông với 210 võ sinh của
các môn phái: Nhất Nam,
Thiếu Lâm Phật Gia Quyền,
Thiếu Lâm Bắc Phái Thiên
Mục Sơn, Tây Sơn Ngọc Điệp,
Thiếu Lâm Kungfu. Để lại hình
ảnh tốt đẹp của võ thuật cổ
truyền với quần chúng nhân
dân. Đặc biệt, ngày 02/10, tại
Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Liên
đoàn tổ chức thành công Liên
hoan Võ thuật cổ truyền tỉnh
Hải Dương lần thứ nhất. Về dự
Liên hoan có 12 đoàn và gần
200 vận động viên trong và
ngoài tỉnh tham dự đã tôn
vinh giá trị di sản văn hóa võ
thuật cổ truyền; vinh danh
những người đã và đang làm
võ thuật cổ truyền; để lại ấn
tượng tốt đẹp trong lòng người
hâm mộ, giới võ thuật bạn bè
trong và ngoài tỉnh. Cũng

trong tháng 10, Liên đoàn phối
hợp với Sở VHTTDL tổ chức
thành công giải Võ thuật cổ
truyền trẻ, thiếu niên nhi đồng
tỉnh Hải Dương năm 2022.

Cùng với đó, Liên đoàn đã
tổ chức thi nâng đai, đẳng cho
các môn sinh của các môn
phái thuộc Liên đoàn: Vũ Gia
Quyền, Thiếu Lâm Bắc Phái
Thiên Mục Sơn, Thiếu Lâm
Phật Gia Quyền. Cử chuẩn võ
sư Lê Minh Quân tham dự một
lớp tập huấn chuyên môn
trọng tài và dự thi võ sư 6 đẳng
tại thành phố Nam Định, tỉnh
Nam Định. Tổ chức tập huấn
chuyên môn, trọng tài cho 35
võ sư, huấn luyện viên ở các
môn phái thuộc Liên đoàn. 

Trong hoạt động chuyên
môn, các môn phái trực thuộc
Liên đoàn đã thực hiện tốt việc
tập luyện chuyên môn chuyên
sâu cho các võ sinh ở các lứa
tuổi trẻ, thiếu niên và nhi
đồng. Đặc biệt, các võ sinh là
học sinh thuộc các trường học
phổ thông; tuyển lựa vận động
viên các lứa tuổi sẵn sàng đi
thi đấu những giải cấp quốc
gia, cấp ngành trung ương và
tỉnh tổ chức. Các võ sư của các

Liên hoan võ thuật cổ truyền tỉnh Hải Dương mở rộng.

liên đoàn võ thuật cổ truyền tỉnh hải dương:

Một năm nhiều hoạt động sôi nổi
P.V
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môn phái cũng tự biên soạn,
quay và truyền phát các clip
video bài tập nâng cao sức đề
kháng của cơ thể, sự dẻo dai,
bền bỉ, rèn luyện tinh thần...
trên zalo, facebook, fanpage
của Liên đoàn cho các tổ chức,
nhà trường và cá nhân trong
cộng đồng chia sẻ, thu hút
hàng chục vạn lượt cá nhân
truy nhập và tự luyện tập theo. 

Các môn phái cũng đã tổ
chức nhiều hoạt động về
chuyên môn tham gia các hoạt
động phục vụ nhiệm vụ chính
trị địa phương, địa bàn quản
lý. Tiêu biểu môn phái Tây
Sơn Ngọc Điệp Hải Dương đã
phối hợp với UBND phường
Tứ Minh tổ chức thành công
Liên hoan Võ thuật cổ truyền
chào mừng lễ hội đình Tứ
Thông, phường Tứ Minh, TP
Hải Dương lần thứ nhất. Về dự
liên hoan có 7 đoàn từ các CLB
trong tỉnh với tổng số 126 VĐV
tranh 15 bộ huy chương. Đã
gây được tiếng vang với địa
phương, lần đầu tiên đưa Võ
thuật cổ truyền gắn với lễ hội
trên địa bàn tỉnh nhà với tư
cách là một giải thi đấu với
những bài võ cổ truyền đặc
sắc. Môn phái Nhất Nam duy
trì hoạt động hè ở một số xã
phường, tham gia phục dựng
Lễ hội quân trên sông Lục Đầu
tại Kiếp Bạc; tham gia thực
hiện nhiều đề án của Trung

tâm Bảo tồn di sản võ cổ
truyền Việt Nam, tham gia vào
việc tổ chức và biểu diễn thi
đấu tại Đại hội TDTT cấp xã,
phường, thị trấn và huyện, thị
xã, thành phố…

Khép lại năm 2022 với
nhiều hoạt động sôi nổi, đây là
tiền đề để Liên đoàn Võ thuật
cổ truyền tỉnh sẽ thực hiện tốt
các nhiệm vụ được tỉnh và
ngành VHTTDL giao năm
2023 với một số nhiệm vụ đó
là: Đẩy mạnh các hoạt động
tập luyện võ thuật cổ truyền ở
cơ sở, đặc biệt đối tượng học
sinh, sinh viên trong trường
học; phối hợp với Sở VHTTDL
tổ chức một số giải võ thuật cổ
truyền tỉnh, cũng như một số
hoạt động phục vụ nhiệm vụ

chính trị của địa phương; ký
kết với một số tổ chức ngành
nghề để có sự đảm bảo tài
chính, thực hiện việc tổ chức
các giải thi đấu võ; tổ chức giải
trẻ và giải vô địch Võ thuật cổ
truyền tỉnh Hải Dương; tổ
chức tập huấn chuyên môn,
trọng tài và cử võ sư tập huấn
chuyên môn trọng tài do trung
ương tổ chức; tổ chức thi nâng
đai đẳng cho các võ sinh các
môn phái trực thuộc Liên
đoàn; thành lập 1 đến 2 tổ
chức hội võ thuật cổ truyền
cấp thành phố, thị xã và huyện
trực thuộc Liên đoàn; kết nạp
từ 1 đến 2 hội viên tổ chức, 10
đến 15 hội viên cá nhân; hoàn
thiện chỉnh hồ sơ, thẩm tra
công nhận 5-6 võ đườngr

Họp hội nghị triển khai công tác năm 2023.

Sư về sư ốm tương tư
Ốm lăn ốm lóc cho sư trọc đầu
Ai làm cho dạ sư sầu
Cho ruột sư héo như bầu đứt dây.
Thời bây giờ còn rất ít người ăn trầu, nhưng

trầu cau vẫn còn. Có người trồng làm cảnh, có
cơ quan trồng cho đẹp môi trường và giữ gìn
một nét văn hóa dân tộc. Anh nhà thơ tìm thấy
ở cau dáng thẳng, hiên ngang giữa không gian
chẳng ngại bão giông; những kẻ giăng mắc tơ
vương trong đường đời nhìn cây cau, giàn trầu
nhớ lại mối tình thoại cổ.

Ngày xưa, trong đời sống thường nhật, khi
giao tiếp, người ta lấy “miếng trầu làm đầu câu
chuyện”, là lời thưa gửi khi mới làm quen.
Nhưng trong thế giới tâm linh lá trầu quả cau
còn là vật thể chuyển dịch ngôn ngữ của người
đang sống với thế giới vĩnh hằng, thể hiện tấm
lòng mình với gia tiên qua một hình thức cúng
lễ những ngày lễ tết. 

“Mời anh ăn một miếng trầu, không ăn cũng
nhận cho nhau bằng lòng”. 

Cái giọng hát của liền anh liền chị Kinh Bắc
ấy, cái vị nồng nàn của miếng trầu cau thơm
tho mang giá trị văn hóa phi vật thể, trở thành
quốc tuý mãi mãi của dân tộcr

Mẹ tôi ăn trầu (Tiếp theo trang 13)
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Về  Côn Sơn lên núi Ngũ Nhạc
P.T

Trong quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, có một địa danh
đầy sức hấp dẫn mà chưa nhiều người biết đến, đó là núi Ngũ Nhạc. Nơi đây khí
hậu mát mẻ, trong lành, rừng cây rậm rạp xanh tốt, nhiều loài chim, thú sinh
sống… và được ví như "Đà Lạt" thu nhỏ ở Côn Sơn.

Núi Thiêng
Núi Ngũ Nhạc nằm ở phía

Đông Bắc của Khu di tích Côn
Sơn, trải dài từ Bắc xuống
Nam với chiều dài hơn 4 km,
có 5 đỉnh, ngọn cao nhất 238
m. Trên các đỉnh núi này
người xưa cho xây 5 miếu thờ
thần ngũ phương nên gọi là
Ngũ Nhạc linh từ. Người xưa
cho rằng núi Ngũ Nhạc có khí
thiêng từ các phương hội tụ
lại. Núi Ngũ Nhạc nằm ở giữa.
Phía Tây Nam là núi Côn Sơn,
chân núi có chùa Côn Sơn
Thiên Tư Phúc - một trong
những chốn tổ của thiền phái
Phật giáo Trúc Lâm. Phía Bắc
là dãy núi Rồng - có nhiều
ngọn nằm ôm ấp quần thể di
tích lịch sử Kiếp Bạc, đây là nơi
có núi sông hùng vĩ tạo nên
địa thế hiểm yếu về mặt quân
sự, là đại bản doanh và thái ấp
của Hưng Đạo Vương Trần
Quốc Tuấn trong cuộc kháng
chiến chống Nguyên Mông
thế kỷ XIII. Phía Nam là dãy
núi Phượng Hoàng, thế núi
quần sơn củng lập, 2 cạnh xòe
ra như loan liệng, phượng
múa, trên núi có đền thờ Vạn
thế sư biểu Chu Văn An. Ở
sườn phía Đông Bắc Ngũ Nhạc
có đền Sinh thờ Mẫu và đền
Hóa thờ tướng quân Phi Bồng
- người có công giúp Trần
Hưng Đạo đánh giặc. Chân
núi phía Nam là đền thờ Anh
hùng dân tộc, Danh nhân văn
hóa thế giới Nguyễn Trãi. Nếu
như núi Côn Sơn gắn với chùa
Côn Sơn và Thiền phái Phật

giáo Trúc Lâm Đại Việt thì núi
Ngũ Nhạc là nơi thờ trời đất,
ngũ phương theo tư tưởng
Đạo giáo. Bởi vậy, Ngũ Nhạc
được linh khí tứ phương hội
tụ, là nơi tối linh của xứ Đông
và đất nước.

Núi Ngũ Nhạc không chỉ có
thiên nhiên xanh mát mà còn
có những giá trị tâm linh sâu
sắc. Trải qua bao mưa nắng,
những miếu thờ trên Ngũ
Nhạc chỉ còn là những ban thờ
lộ thiên, kiến trúc đơn sơ. Năm
2004, Phó Chủ tịch nước
Trương Mỹ Hoa, lên thăm Ngũ
Nhạc đã đề nghị tôn tạo
những ngôi miếu thờ để phát
huy giá trị di tích, giới thiệu với
du khách về vốn văn hóa độc
đáo của xứ Đông. 2 năm sau, 5
miếu thờ cùng hệ thống
đường bộ hành lên núi đã
được hoàn thiện. Từ dưới
chân núi, theo đường bộ sẽ
đến Đông Nhạc miếu, tượng

trưng cho hành Mộc, rồi đến
Nam Nhạc miếu, có màu đỏ,
là màu của hành Hỏa. Bắc
Nhạc miếu tượng trưng cho
hành Thủy, rồi đến Tây Nhạc
miếu, tượng trưng cho hành
Kim và cuối cùng là Trung
Nhạc miếu, tượng trưng cho
hành Thổ. Cùng với đó là việc
phục dựng nghi thức tế lễ trời
đất trên núi Ngũ Nhạc đã
hoàn chỉnh và tế trời đất trên
núi Ngũ Nhạc trở thành một
nghi lễ không thể thiếu trong
chương trình lễ hội truyền
thống mùa Xuân Côn Sơn
hằng năm.

Đà Lạt thu nhỏ ở Côn Sơn
Cùng với Kỳ Lân, núi Ngũ

Nhạc, thuộc xã Lê Lợi (TP Chí
Linh) là mạch núi linh thiêng ở
phía Bắc, góp phần tạo nên
danh thắng Côn Sơn. Hai
mạch núi này được bắt nguồn
từ dãy Huyền Đinh, Yên Tử
đột khởi mà thành. Giữa 2
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mạch núi Côn Sơn và Ngũ
Nhạc là Thanh Hư Động. Vì
vậy mà người xưa ca ngợi: Chí
Linh vi chi huyện, thực dĩ Côn
Sơn chân linh/ Côn Sơn vi tối
linh, chân ỷ Ngũ Nhạc kỳ tú
(nghĩa là: đất Chí Linh được
gọi là linh bởi do Côn Sơn linh
thiêng/Côn Sơn linh thiêng là
do núi Ngũ Nhạc rất đẹp).
Không chỉ có cảnh quan đẹp,
Ngũ Nhạc còn mang trong
mình một "tiểu vùng khí hậu"
mát mẻ, trong lành khiến
nhiều người thích thú. Ở đây
có kết cấu sỏi cát, độ ẩm cao
nên thực vật ở đây phát triển
mạnh, nhiều loài cây sinh
sống như thông, trúc, me
rừng, chuối rừng, sim, mua và
cây dược liệu. Rừng cây rậm
rạp xanh tốt quanh năm bao
trùm lên toàn bộ các ngọn núi,
nên lúc nào Ngũ Nhạc cũng
mang trong mình một sức
sống, một màu xanh kỳ diệu.
Đến đây không chỉ có âm
thanh của thông reo, của lá
cây xào xạc mà còn có tiếng
róc rách của suối, tiếng líu lo
của chim... tạo nên bản giao
hưởng của núi rừng Côn Sơn
hùng vĩ. Đây là lý do ngày càng
có nhiều du khách đến trải
nghiệm.

Những ngày Bắc Bộ nắng
nóng, đặt chân lên Ngũ Nhạc,
du khách sẽ dần cảm nhận rõ
sự thay đổi của thời tiết. Càng
lên cao, nhiệt độ càng thay đổi
rõ rệt, sự mệt mỏi dường như
tan biến. Đây là lý do mà
nhiều du khách, gia đình
thường ghé qua Ngũ Nhạc vào
những ngày nghỉ cuối tuần.
Ông Nguyễn Hùng Cường ở xã
Lê Lợi (TP Chí Linh) chia sẻ:
"Hôm nay tôi đi một mình,
những ngày khác thường cùng
hội đạp xe đi bộ lên đây nghỉ
chân tránh nóng. Có hôm tôi
chở theo cả cháu đi cùng, vừa
là để cháu hiểu thêm về Côn

Sơn, về núi Ngũ Nhạc, vừa là
để cháu làm quen với thiên
nhiên. Không phải đi đâu xa,
ngay Chí Linh cũng có điểm
giống như Đà Lạt". Chị
Nguyễn Phương Linh (24 tuổi)
ở phường Sao Đỏ (TP Chí
Linh) cho biết: “Tôi đã cùng
một số anh chị em tổ chức dã
ngoại trên núi Ngũ Nhạc, lên
núi thiêng chúng tôi cảm giác
như lạc vào cảnh giới của
Phật. Tôi thích không khí
trong lành, mát mẻ, sự yên
tĩnh. Trưa hôm đó, anh chị em
chúng tôi tổ chức trải bạt ăn
trưa trên núi và nghỉ ngơi,
tham quan đến tận chiều mới
về”. Không chỉ mang lại cảnh
quan đẹp đẽ, cây xanh còn
mang đến cho Ngũ Nhạc một
"tiểu vùng khí hậu" độc đáo và
mát mẻ. Những người leo núi
sớm thường bắt gặp cảnh
sương mờ phủ khắp lối đi. Khi
nắng lên, màn sương tan dần,
để lộ ra cảnh quan núi rừng

đẹp đẽ. Nhiều người đã thốt
lên, Ngũ Nhạc linh từ hệt như
một "Đà Lạt" thu nhỏ. 

Trước khi được tôn tạo,
muốn lên núi Ngũ Nhạc phải
luồn rừng, luồn suối. Đến năm
2004, miếu Ngũ Nhạc và
đường bộ hành dài 1,8 km
bằng đá xanh đã được tôn tạo.
Ngày nay, để lên Ngũ Nhạc,
người dân chỉ cần dừng ở bãi
xe phía ngoài trước khi đến
chùa Côn Sơn là đã có thể bắt
đầu một cuộc hành trình.
Tháng Giêng âm lịch tới đây,
Lễ hội mùa Xuân Côn - Sơn
Kiếp Bạc lại mở. Khách thập
phương về dự hội hãy dành
thời gian lên đỉnh Ngũ Nhạc
để vãn cảnh núi non mây trời
kỳ vỹ này. Ngũ Nhạc linh từ
không chỉ là địa chỉ thiêng cho
du lịch văn hóa tâm linh mà
nay còn được nhiều hội viên
khí công dưỡng sinh chọn làm
nơi tiếp thụ khí thiêng trong
luyện công, dưỡng khír
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Có một tục lệ độc đáo
vẫn được các gia đình
người Việt duy trì đó là

đun nước cây mùi già tắm và
rửa mặt trong những ngày
Tết. Bởi vậy, những phiên chợ
cuối năm, cùng với các mặt
hàng thực phẩm phục vụ Tết
luôn hiện diện vài hàng bán
cây mùi già. 

Có mặt tại bất cứ phiên
chợ cuối năm nào ở các vùng
quê, bên cạnh các hàng rau,
quả phục vụ Tết ta sẽ
đều bắt gặp vài ba
quán hàng bán cây
mùi già. Các cây
mùi tươi nguyên
cả thân rễ, hoa,
quả, được người
bán bó bằng
rơm nếp, bày
đơn sơ trên
chiếc mẹt hoặc
tấm ni-lông. Và
như một tục lệ bất
thành văn trong phiên
chợ Tết, sau khi đã mua
sắm đủ đầy các thứ thì trước
khi về chợ, các bà, các chị đều
dừng mua 3-5 mớ mùi già.
Một bà cụ bán mùi già ở một
phiên chợ quê cho biết: trồng
hành vụ đông, năm nào gia
đình tôi cũng gieo kèm mùi
để bán rau sống và để bán
mùi già vào dịp Tết. Vì là dịp
cuối năm, các gia đình đều
mua một vài mớ mùi về nấu
nước tắm và rửa mặt nên mùi
già bán khá chạy. Từ sáng đến

giờ, bà đã bán được gần trăm
mớ. Về giá không quá đắt đỏ,
chỉ vài nghìn đồng một mớ.  

Theo quan niệm của ông
cha ta, tục tắm, rửa mặt nước
lá mùi già dịp Tết là để giúp
mọi người gột rửa những điều
không may của năm cũ và
thơm tho, sạch sẽ trong năm
mới. Bởi vậy, trong 3 ngày
Tết, nồi nước lá mùi như một

thứ nước thiêng không thể
thiếu. 

Hỏi chuyện một cụ ông về
chợ với hơn chục mớ cây mùi
già trên tay, ông vui vẻ: “Cuối
năm, dù công việc có bận rộn
đến mấy, tôi vẫn duy trì tục
tắm nước cây mùi già vào
ngày 30 Tết và rửa mặt các
ngày một 1, mồng 2. Bởi vậy,
trong buổi chợ Tết, tôi không

bao giờ quên mua cây mùi
già. Bây giờ dù đã 80 tuổi, các
con đã xây dựng gia đình ra
ăn riêng, ở riêng, lên chức ông
nội, ông ngoại nhưng Tết đến,
tôi vẫn mua mùi già về cho cả
con cháu nấu nước thơm rửa
mặt ngày Tết”. Cũng theo ông
già ấy, cây mùi dùng để nấu
nước tắm, rửa mặt phải là cây
già đã có hoa, hoặc quả. Khi
đun phải lấy đủ cả gốc, thân,
lá và hoa rửa sạch cuộn trong

nồi sau đó đổ ngập nước
đun sôi, hương thơm

tỏa ngan ngát là
được.

Với những
nhà có đất vườn,
đất bãi thì ngoài
trồng các loại
rau, bao giờ
cũng dành một

luống để trồng
mùi. Với lứa rau

mùi gieo tháng 10
âm lịch, người trồng

rau để lại một khoảng
cho cây ra hoa, kết quả, để
làm giống cho mùa sau và để
dùng nấu nước tắm, rửa mặt
hoặc bán thêm chút thu nhập
dịp Tết. 

Chỉ là một tục lệ bình dị
trong ngày Tết song nồi nước
mùi già không chỉ để mình
thấy thoải mái, thơm tho
bước vào năm mới mà còn
cầu mong những điều tốt đẹp
an lànhr

văn học - nghệ thuật
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Ông bà Phạm là công
nhân lao động sống và
làm việc ở thành phố

lâu rồi nhưng vẫn giữ một căn
nhà nhỏ ở quê. Nặng lòng với
cội nguồn, Tết nào ông bà
cũng về. Những Tết trước, ông
bà chỉ về ít ngày để thắp
hương, thăm mồ mả tổ tiên.
Nhưng Tết này, đại dịch đã lùi,
ông bà quyết định cho mấy
đứa trẻ cùng về. Người lớn thì
thăm họ hàng được nhiều
hơn; còn con trẻ thì thật sự
háo hức. Bởi từ lâu, chúng vẫn
xem trên ti vi, sách báo  những
hình ảnh về Tết ở làng quê có
nhiều cái hay lắm, lạ lắm
nhưng chưa lần nào được
"xem tận mắt, bắt tận tay"...

Thế là lần này, trước Tết ba
ngày, bầu đoàn thê tử kéo
nhau về làng. Nhiều bà con
trong xóm hỏi:

- Ông bà về thăm Tết sớm
thế?

- Chúng tôi không chỉ thăm
mà về ăn Tết với các cụ đấy!
Ông Phạm cười đáp.

- Thật thế thì vui quá! Còn
các cháu có ở lại không?

- Có chứ ạ! Để các cháu còn
biết phong tục Tết ở làng quê
mình thế nào chứ!

- Ông nghĩ sâu xa thật đấy!
Nhiều người khen.

Những ngày áp Tết, không
khí sắm sửa rậm rịch cả làng.
Nhiều nhà sơn quét lại tường
nhà, chỉnh trang cửa ngõ;
riêng chuyện ấy bọn trẻ cũng
thấy khác khi chúng ở nhà
chung cư. "Đón năm mới là
phải tẩy sạch những cái gì bụi
bặm đi - ông Phạm nói, khi
chúng thấy ông lau rửa cái cửa
ra vào - Nhà có sạch sẽ, đẹp đẽ
mới đón được nhiều lộc về".

"Lộc là gì, hả ông? " "Là những
điều tốt lành - lại một đứa hỏi"
. "Như lì xì ở thành phố hả ông
?". "Cũng giống như thế đấy".
Ông Phạm vừa lau đồ thờ
trong nhà, vừa trả lời qua
quít...

Sang đến ngày ba mươi, từ
sáng sớm đã có tiếng lợn kêu
"eng éc" ở nhà bên. Bọn trẻ lại
hỏi: "Máy gì kêu thế ạ?". Ông
Phạm bật cười: "Không phải
máy đâu, đấy là con lợn nó
kêu". Chỉ một giờ sau, bọn trẻ
đã thấy nhiều người vây
quanh góc sân nhà hàng xóm
nhận phần thịt được chia. Đứa
nào cũng tranh nhau xách
phần của nhà mình mang về
cho bà làm nhân gói bánh
chưng sớm. Có đứa lại hỏi:
"Sao mua thịt mà không phải
trả tiền hả ông?". Ông Phạm
nói để bọn trẻ biết đấy là tục
đụng thịt lợn. Mỗi năm cứ đến
gần Tết là những nhà trong
xóm lại rủ nhau chăm vỗ hoặc
chọn mua một con lợn lớn,
béo tốt để đánh đụng. Bây giờ
chăn nuôi lợn tạ là thường
nhưng ai cũng muốn đụng
lợn, vừa có thịt tươi, thịt nóng
và sạch lại đủ mọi miếng từ
lòng sỏ đến chân giò. Thích
nhất là cả xóm   mỗi người một
tay một chân làm ra sản phẩm
vừa rẻ lại vừa vui mà thấy gần
gũi nhau hơn... Quay ra khỏi
đám đụng lợn, lũ trẻ xúm vào
cùng ông dựng một cây tre dài
thẳng còn cả mấy cành trên
ngọn buộc mấy dải vải màu
xanh đỏ tím vàng thật bắt mắt,
liền đó là lá cờ đỏ sao vàng.
Sau tiếng reo hò, cây tre được
định vị cạnh sân trước nhà.
Ông bảo đó là tục dựng cây
nêu để báo cho mọi người,
nhất là những người từ xa nhìn
về biết Tết đã đến. Nhìn cây
nêu cờ bay phần phật, bọn trẻ

Quây quần bên nồi bánh chưng Tết.
Ảnh: hoàng hiệP

(Xem tiếp trang 58)
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những vấn đề văn hóa

Trong hệ thống các lễ tết
của ta, Tết Nguyên đán
có vị trí đứng đầu nên

còn gọi “Tết cả”. Vì có vị trí đặc
biệt như vậy nên công tác
chuẩn bị tết cũng được tổ chức
khá sớm. Ngay từ đầu tháng
Chạp, các gia đình đã lo
chuyện sửa sang nhà cửa,
trám vá chỗ tường nứt nẻ, thay
cái bản lề đã cũ, dọn chuồng
gà vào nơi kín đáo vì “tháng củ
mật” trộm đạo như rươi không
cẩn thận là mất cắp. Mất tết!
Cùng với việc trang hoàng nhà
cửa, chuẩn bị các lễ thức cho
lễ cúng ông Công ông Táo về
Chầu trời; mâm bồng, mâm
ngũ quả phản ánh triết lý Ngũ
hành tương sinh cầu cho no
đủ cũng được chuẩn bị đầy đủ
từ hoa trái vườn nhà. Việc tảo
mộ cũng đã được tiến hành từ
đầu tháng Chạp; cho đến việc
mua cân bóng, đặt mua lá
dong gói bánh chưng, việc
chuẩn bị củi để luộc bánh; lo
đổ đầy lọ muối (đầu năm mua
muối) cho đến việc rửa lu
đựng nước, thuê người gánh
nước đổ vào lu, vào bể sáng
mồng Một với ý nghĩa “lộc vào
như nước”. Thật là “Trăm thứ
bà rằn” phải lo trong dịp tết.
Đấy là ở gia đình, còn đình
làng ngay từ chiều ba mươi đã
dựng cây nêu, cây vũ trụ của
nhà Phật để xua đuổi quỷ, tà
ma. Đấy là công tác chuẩn bị
tết ở nơi thôn làng. Còn ở nơi
phố thị, không khí chuẩn bị tết
không kém phần khẩn trương.
Cách tết hàng tháng các công
sở đã được trang hoàng, quét
vôi; đường phố đã chăng đèn
kết hoa phong quang sạch đẹp
làm nên diện mạo phố

phường rực rỡ, người xe đi lại
như nêm với đủ màu sắc áo
quần. Điểm tô cho bức tranh
tết là nét chấm phá của hoạt
động chợ. Ngoài chợ chính
còn có hàng chục chợ tạm
hoạt động từ sau tết ông Công
ông Táo với đủ “thượng vàng
hạ cám”. Từ chợ hoa tết với
muôn hồng ngàn tía cho đến
các chợ bán các nhu yếu phẩm
chẳng thiếu thứ gì chỉ cần đi
quanh một vòng là sắm tết đầy
đủ. Dạo bước qua các quầy
sách, hiệu sách, quầy báo bưu
điện tấp nập khách mua lịch,
mua báo xuân, mua thiếp
chúc tết, mua bao lì xì. Dòng
người đi mua sắm tết còn bị
thu hút vào các cửa hàng tư
nhân bán tranh dân gian Đông
Hồ, tranh làng Sình. Và trên
những con phố “đông người
qua” vẫn lặng lẽ những ông đồ
“bày mực tầu giấy đỏ” viết câu
đối, cho chữ Thánh hiền, hình
thành nên một thú chơi tao
nhã, một phong tục đẹp riêng

có của văn hóa Việt Nam.
Cái không khí tết và sự hối

hả chuẩn bị tết cùng những
thanh âm mang tính đặc thù
ngày tết đã thổi hồn vào trong
các sáng tác thơ, ca, hội họa
làm nên những tác phẩm nghệ
thuật đặc sắc. Và cái không khí
tết chỉ riêng có ở Việt Nam từ
lâu đã được khá nhiều người
nước ngoài quan tâm nghiên
cứu tìm hiểu. Cách đây hơn
một thế kỷ, một bác sĩ nhà
binh Pháp (Docteur
Hocquard) đã viết: “Trong
một tháng, người bản xứ giàu
hay nghèo đều dừng công việc
phu phen vất vả. Người lớn,
người bé đều mặc đẹp. Người
nghèo bán đồ bán đạc lấy tiền
xả láng… Trẻ con cũng vui
thích vì chúc tết thì được nhận
tiền phong bao giấy đỏ. Chỗ
nào cũng màu đỏ, mầu vui
sướng”. Cái không khí tết ấy
khiến không ít người ngoại
quốc tỏ ra hiếu kỳ, khó hiểu:
“Tại sao chợ tết đông như vậy?

Chợ Xuân.              Ảnh: TrƯỜng Thông
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Tại sao cả một bộ phận kinh tế
sản xuất cho tết? Tại sao hàng
trăm xe tải chở lá dong từ rừng
núi về các thành phố? Tại sao
các báo tết thi nhau ra, tăng
trang, tăng giá mà vẫn bán
hết”.

Biết bao câu hỏi “tại sao”
được đặt ra cách đây hàng thế
kỷ, nay thế kỷ thứ Hai mươi
mốt vẫn tiếp tục với suy tư
mới: “Tết cổ truyền, một sản
phẩm của nền văn minh nông
nghiệp lúa nước liệu có còn
phù hợp trong đời sống công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và
nền kinh tế thị trường?”. Đến
nay, tết Việt tuy đã có nhiều
đổi thay cho phù hợp với đời
sống công nghiệp hóa. Song về
cơ bản, những phong tục
truyền thống tốt đẹp vẫn được
trân trọng giữ gìn, được nâng
tầm thành những giá trị di sản.
Tết vẫn có một lực hút huyền
bí – Cách tết hàng tháng các
nhà ga đã thông báo hết vé tàu
tết. Các đường bay tăng
chuyến. Khắp nơi người đổ về
trong dịp tết, phương tiện xe
cộ gây nên cảnh tắc nghẽn
giao thông. Trải từ phố
phường, công sở đến miền
thôn dã vẫn khẩn trương
không khí chuẩn bị tết. Dù
công tác chuẩn bị bây giờ
không còn “rất dài và rất xa”
như trước kia nữa, để tạo nên
những ma lực thần bí, phải
chăng Tết Việt đã thể hiện

được cái “thần”? Theo các nhà
nghiên cứu văn hóa thì Tết
Việt thể hiện những giá trị vừa
mang tính triết lý, vừa mang
tính nhân văn và những tình
cảm cộng đồng gắn bó.

Triết lý giao thừa thể hiện
sự phục sinh của vũ trụ. Một
mùa đông lạnh giá với cây khô
lá rụng đang dần tàn, đất trời
hân hoan chào đón mùa xuân
(xuân sinh) biểu tượng của
sinh lực vũ trụ hồi sinh, mùa
của sinh sôi nảy nở, mùa của
niềm tin hy vọng.

Tết Việt Nam thể hiện một
giá trị nhân văn hiếm thấy.
Trong mấy ngày tết bố mẹ
kiêng đánh mắng con cái; mẹ
chồng tai ác cũng dịu giọng
với nàng dâu; anh chị em
tránh cãi nhau, chủ nhà đối
đãi tử tế với người ở. Nợ nần
không đòi vào ngày tết. Mọi
bất đồng trong các mối quan
hệ được bỏ qua. Ngay đến kẻ
trộm cũng không ăn trộm
trong ngày tết. Ngay khi đang
trong chiến tranh khốc liệt,
quân hai bên cũng tạm ngừng
chiến.

Tết là nhịp cầu nối giữa
hiện tại và dĩ vãng, người sống
với người đã khuất. Phút giao
thừa dâng lễ cúng gia tiên mời
những thế hệ đã khuất về vui
xuân với con cháu trong mấy
ngày tết nên ai cũng muốn có
mặt ở nhà để bày tỏ lòng
thành kính tổ tiên. Nỗi khổ

tâm của những người Việt xa
xứ là những ngày này không
thể trở về nguồn cội để thắp
nén hương trên bàn thờ tổ
tiên, thăm bạn bè, họ hàng nội
ngoại, viếng mộ tổ tiên. Biết
bao tâm hồn Việt xa xứ đã
nghẹn ngào “Xuân này chưa
chắc em về được/Em gửi về
đây một tấm lòng” (Thơ
Nguyễn Bính).

Tết còn là một yếu tố tăng
cường nhắc nhở ý thức gia
đình, họ hàng và làng nước

Những giá trị đó góp phần
làm nên bản sắc văn hóa dân
tộc. Nó giúp cho Tết Nguyên
đán mãi trường tồn. Nay chỉ vì
một số tệ tục mới xuất hiện
trong dịp tết mà không ít
người đã có tình cảm phai
nhạt với tết truyền thống.
Thậm chí có vị học giả hơn
chục năm nay kiên trì ý tưởng
“gộp tết Nguyên đán với Tết
Tây”. Bản sắc văn hóa Tết đằm
sâu trong mỗi tâm hồn người
Việt đâu có thể bị hòa tan
trong tiến trình hội nhập. Việc
tổ chức Tết Nguyên đán trong
nhịp sống công nghiệp hóa,
hiện đại hóa sẽ ra sao? Câu trả
lời thuộc về trên chín chục
triệu con dân đất Việtr

* Bài viết có sử dụng tư liệu trong
sách: Việt Nam Phong tục – Phan Kế
Bính; Kỷ yếu hội thảo Tết Việt – 2005;
Lãng du trong văn hóa Việt Nam – Hữu
Ngọc – 2006.

viên cho Ban VNDG và Chi
hội. Công tác tuyên truyền rất
quan trọng, cần hướng tới
những cán bộ là giáo viên, cán
bộ ngành văn hóa, những
người yêu thích văn hóa dân
gian, có kiến thức, nhiệt tâm.

Có thể tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại
chúng hoặc gửi công văn đến
những địa chỉ tiềm năng…

Văn hóa dân gian đã được
đúc kết và mài rũa qua ngàn
đời, bản thân nó đã tự tu chỉnh
và điều tiết từ thế hệ này qua
thế hệ khác, đã trở thành
những nét đặc trưng nhất của
tâm thế dân tộc, lối sống và lề

thói ứng xử của người Việt từ
xa xưa. Văn hóa dân gian là
vốn quý của văn hóa dân tộc.
Hiểu được văn hóa dân gian
giúp chúng ta hiểu sâu hơn về
truyền thống của ông cha
trong quá khứ, nâng cao lòng
tự hào dân tộc và tinh thần
yêu nước trong mỗi con người
Việt Namr

Suy nghĩ về...
(Tiếp theo trang 21)



49số 06 tháng 12-2022Bản tin Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch hải Dương

"Mùng 1 tết cha, mùng 2
tết mẹ, mùng 3 tết thầy",
câu thành ngữ được lưu

truyền đã bao đời nay phản
ánh phong tục đẹp của dân
tộc Việt Nam trong những
ngày Tết cổ truyền. Một nét
đẹp truyền thống “Uống nước
nhớ nguồn”, "Tôn sư trọng
đạo", “Nhất tự vi sư, bán tự vi
sư” của dân tộc ta.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về
chúng ta thường trở về nhà
đoàn viên cùng gia đình sau
quãng thời gian xa cách.
Không chỉ vậy, Tết là dịp để
chúng ta chúc Tết, tỏ lòng nhớ
ơn các thầy cô những người đã
mang tới tri thức, hiểu biết, là
hành trang quý báu  nâng
bước chúng ta trong cuộc
sống. Vì vậy, dân gian mới có
câu "mùng 1 Tết cha, mùng 2
Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy".

Trong văn hóa của người
Việt, Tết là dịp lễ quan trọng
và thiêng liêng nhất trong

năm, là khoảng thời gian để cả
gia đình trở về quây quần, sum
vầy bên nhau, cùng nhau gói
bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa,
mừng tuổi ông bà, cha mẹ. Và
đây cũng là dịp để mỗi người
có cơ hội bày tỏ sự hiếu nghĩa
với những người đặc biệt quan
trọng trong đời.

Theo quan niệm của người
Việt Nam, "cha" là đại diện
của "họ hàng bên nội". Do đó,
"mùng 1 Tết cha" có nghĩa là
sáng ngày mồng 1 Tết, vợ
chồng con cái, anh em ruột
thịt sẽ tập trung bên nội để
cúng bái gia tiên và chúc Tết
ông bà, cha mẹ để tỏ lòng
thành kính. Sang đến mùng 2
Tết, theo thông lệ, vợ chồng
con cái sẽ "khởi hành" sang
thăm hỏi và chúc Tết bên nhà
ngoại. Các nghi thức "Tết mẹ"
cũng trang trọng và thành
kính như bên nhà nội. Con
cháu chúc Tết ông bà và nhận
"lì xì" may mắn đầu năm.

Sang mùng 3, người Việt
thường dành riêng để đi tết
thầy giáo. Thầy ở đây cũng
không bó hẹp trong phạm vi
thầy giáo dạy chữ mà cả
những người thầy dạy nghề
như nghề mộc, nghề may,
nghề bốc thuốc hay thầy dạy
các bộ môn nghệ thuật như
đàn, hát, vẽ, múa... Có thể thầy
mở lớp dạy học tại nhà, cũng
có thể một gia đình khá giả
mời thầy tới nhà, nuôi thầy
dạy con ăn học, xóm làng xung
quanh gửi con đến thụ giáo,
không phải nộp học phí, chỉ
ngày lễ, Tết, cha mẹ học trò
mới tới cảm ơn thầy. Giàu có
thì thúng gạo nếp, con gà, bộ
quần áo, nghèo thì cơi trầu, be
rượu… Vật chất tuy không
nhiều nhưng sự trọng thị, tri
ân thì thật là cung kính.

Đặc biệt, vào mùng 3 Tết,
các trò dù ở độ tuổi nào, địa vị
ra sao, đều cố gắng tụ tập ở
nhà trưởng tràng (người đứng
đầu một nhóm học trò), cùng
các bạn đồng môn tới thăm
hỏi và chúc tết thầy cùng gia
đình. Ở nước ta ngay từ xa xưa
cho dù làm quan đến Tể tướng
thì ngày Tết người học trò vẫn
đang rùi mài kinh sử đến thăm
thầy vào ngày mùng 3 Tết một
lòng tôn sư trọng đạo, thành
kính vẫn vẹn nguyên.

Đây vừa là dịp thăm hỏi, tỏ
lòng biết ơn thầy đã dạy dỗ,
vừa là thời điểm để bạn bè có
cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chúc
nhau gặp nhiều điều may mắn
trong những ngày Tết đến,
xuân về. Mùng 3 tết thầy trôi
qua trong bầu không khí đầm
ấm tình thầy trò và trở thành

Các em học sinh tri ân thầy, cô giáo.
Ảnh: TT

(Xem tiếp trang 56)
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Tập huấn triển khai thực hiện các mục tiêu
về văn hóa trong chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022

Trong hai ngày 9 và 10.11,Cục Văn hóa cơ sở
(Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VHTTDL Hải
Dương tổ chức lớp tập huấn triển khai thực
hiện các mục tiêu về văn hóa trong Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn
mới năm 2022.

Tham gia lớp tập huấn có 140 học viên là
công chức Sở VHTTDL, Ban Chỉ đạo xây dựng
Nông thôn mới cấp xã, cán bộ không hưởng
lương từ ngân sách Nhà nước làm công tác văn
hóa, thể thao ở thôn, khu dân cư đến từ 3 tỉnh
Hải Dương, Hưng Yên và Thái Bình.

Lớp tập huấn tập trung vào các chuyên đề
chính gồm: tăng cường công tác quản lý Nhà
nước đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể
thao cơ sở; nâng cao chất lượng gia đình văn
hóa, khu dân cư văn hóa trong xây dựng Nông
thôn mới, Nông thôn mới nâng cao; nâng cao
chất lượng và khai thác hiệu quả hoạt động của
Trung tâm VHTT cấp xã, Nhà văn hóa - Khu thể
thao thôn, làng; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức
công tác quản lý và tổ chức một số hoạt động
văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại Trung
tâm VHTT xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn,
làng.

P.V

Trường Trung cấp VhNT&DL: Khai giảng
năm học 2022-2023 và Kỷ niệm 40 năm Ngày
Nhà giáo Việt Nam

Sáng 17.11, trường Trung cấp VHNT&DL
tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khai giảng năm học
2022-2023 và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo
Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).

Năm học 2022-2023, trường Trung cấp

VHNT&DL tuyển sinh gần 300 học sinh. Trong
đó hệ Trung cấp có 13 ngành đào tạo; các lớp
năng khiếu và bồi dưỡng văn hóa, nghệ thuật
có 06 ngành đào tạo. Với mục tiêu: đổi mới căn
bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp, xây dựng
trường phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ về
quy mô, chất lượng đào tạo; tổ chức bộ máy
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản trị nhà trường với hệ
thống cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư
đồng bộ; phát triển chương trình đào tạo theo
hướng mở, linh hoạt. Đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên đạt chuẩn, có năng lực tự
chủ, bảo đảm đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao…

Cũng tại buổi Lễ, nhiều tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng
Bằng khen và Sở VHTTLD tặng Giấy khen.

THIệN TíN

Tập huấn nghiệp vụ TDTT cho 60 cán bộ hội
Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở

Sáng 28.11, tại Trung tâm Đào tạo Huấn
luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, Sở VHTTDL
phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức
khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ TDTT cho
cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở.

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là cán
bộ Hội Phụ nữ xã, phường, thị trấn của 12
huyện, thị xã, thành phố. Các học viên được
trang bị những kiến thức lý thuyết và thực hành
về: kỹ thuật môn bóng chuyền hơi; phương
pháp tổ chức, thi đấu, phương pháp trọng tài
môn bóng chuyền hơi và khiêu vũ thể thao.

P.V

Tổng kết chương trình chỉ đạo điểm hoạt
động văn hóa, văn nghệ

Tối ngày 30.11, tại Nhà văn hóa thôn Tường,
Văn An, TP Chí Linh diễn ra buổi tổng kết
Chương trình chỉ đạo điểm hoạt động văn hóa,
văn nghệ do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố
Chí Linh và UBND phường Văn An phối hợp tổ
chức. 

Đây là Chương trình chỉ đạo điểm hoạt động
văn hóa, văn nghệ thứ 6 do Trung tâm Văn hóa
Nghệ thuật tỉnh tổ chức trong năm 2022.

Sau thời gian 10 ngày, dưới sự hướng dẫn,
truyền đạt kiến thức của các cán bộ chuyên
môn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Gần

tin hoạt động ngành
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50 học viên của CLB văn nghệ và dân vũ đã
được hướng dẫn về các làn điệu chèo và phong
cách biểu diễn, đặc biệt là hướng dẫn các điệu
nhảy dân vũ.

P.V

hải Dương vinh dự có 5 thí sinh đoạt giải
Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2022

Chiều ngày 01.12 tại Nhà hát lớn Thành phố
Hà Nội diễn ra Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi
Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề: “Khát
vọng phát triển đất nước“ do Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tổ chức.

Sau 5 tháng triển khai và phát động, Ban tổ
chức (Bộ VHTTDL) đã nhận được 1.364 bài dự
thi xuất sắc nhất gửi về tham dự vòng chung
kết. Hải Dương vinh dự có 5 thí sinh đoạt giải
Đại sứ văn hóa đọc đó là: Giải B thuộc về em
Nguyễn Như Mạnh Quân, Lớp 2E, Trường Tiểu
học Hoàng Diệu (Gia Lộc); Giải C thuộc về em
Trịnh Hương Giang, Trường THCS Chu Văn An
(TP Chí Linh). Giải khuyến khích thuộc về các
em: Trần Vũ Châu Anh, Trường THCS Võ Thị
Sáu (TP Hải Dương); Trần Vũ Long, Trường
Tiểu học Tân Trường I (Cẩm Giàng) và Đoàn
Thị Hương Thảo, Trường Tiểu học Thanh Sơn
(Thanh Hà).

Cuộc thi văn hóa đọc tại tỉnh Hải Dương,
sau 3 tháng phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận
được 34.042 bài dự thi đến từ 203 trường của 12
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tổng số bài đã qua vòng sơ tuyển của các
trường là 1.430 bài, trong đó có 1.309 bài thi
viết, 60 video clip, 61 tác phẩm hội họa. BTC
đại sứ văn hóa đọc lựa chọn 20 bài có chất
lượng tốt để tham dự vòng chung kết do Bộ
VHTTDL tổ chức tại Hà Nội.

P.V

Dâng hương tưởng niệm 632 năm Ngày
mất Tư đồ Trần Nguyên Đán 

Ngày 7.12 (ngày 14.11 âm lịch), Ban Quản lý
di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tổ chức lễ dâng
hương tưởng niệm 632 năm Ngày mất của Tư
đồ, Chương Tác Quốc Thượng Hầu Trần
Nguyên Đán tại đền Thanh Hư, khu di tích Côn
Sơn (phường Cộng Hòa, TP Chí Linh).

Từ sáng sớm, lễ rước bộ đã được cử hành với
sự tham gia của đông đảo người dân phường
Cộng Hòa, các xã Lê Lợi, Hưng Đạo; chi họ
Nguyễn Trãi thuộc khu dân cư Chi Ngãi,
phường Cộng Hòa. Lễ rước bộ phục dựng từ
năm 2006 và được cử hành lại tại lễ dâng hương
tưởng niệm năm nay. Tại lễ tưởng niệm, các đại
biểu và nhân dân địa phương thành kính tham
dự lễ tế, lễ dâng hương tưởng nhớ công lao, sự
nghiệp của Tư đồ Trần Nguyên Đán, người gắn
liền với công cuộc củng cố, xây dựng vương
triều nhà Trần nửa cuối thế kỷ XIV.

P.V

Tổng kết chương trình giáo dục di sản văn
hóa trong nhà trường năm 2022

Sáng 14.12, tại Trường tiểu học Cẩm Điền,
Sở VHTTDL và UBND huyện Cẩm Giàng tổ
chức Lễ tổng kết chương trình giáo dục di sản
văn hóa (DSVH) trong nhà trường năm 2022.

Tại buổi tổng kết, với những kiến thức được
học trên lớp và các buổi trải nghiệm thực tế các
em đã báo cáo kết quả bằng biểu diễn các tiết
mục văn nghệ truyền thống, thuyết trình tranh,
truyện do chính mình sang tác, kiểm tra kiến
thức bằng hái hoa dân chủ trả lời các câu hỏi và
tham gia các trò chời dân gian: kéo co, rồng rắn
lên mây, nhảy dây, chơi ô ăn quan...

Chương trình giáo dục DSVH trong nhà
trường giúp các em học sinh hiểu thêm về di
tích lịch sử văn hóa, về mảnh đất và con người
Hải Dương. Từ đó bổ sung cho các em những
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kỹ năng sống và khơi dạy tình yêu DSVH tại
chính quê hương mình, đồng thời rèn luyện
tính chủ động, tích cực sáng tạo góp phần đổi
mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất
lượng giáo dục. 

BG

Đội tuyển lặn hải Dương giành 9 huy
chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Sau 4 ngày tham gia thi đấu, kết thúc các nội
dung thi đấu môn lặn tại Đại hội Thể thao toàn
quốc lần thứ IX năm 2022, đội tuyển lặn Hải
Dương giành tổng số 3 huy chương vàng, 4 huy
chương bạc và 2 huy chương đồng. 

3 huy chương vàng của đoàn Hải Dương
giành được do công của kình ngư Lê Thị Thanh
Vân ở nội dung 400 m và 200 m vòi hơi chân vịt
đôi và tấm huy chương vàng của Phạm Thị Thu
ở nội dung 100 m khí tài. Với kết quả này, đội
tuyển lặn đạt chỉ tiêu huy chương vàng, vượt
chỉ tiêu 3 huy chương bạc và 2 huy chương
đồng.

P.V

Thạch Lỗi ra mắt vở tuồng “Thành hoàng
làng tôi”

Tối 14.12, tại Nhà văn hóa xã Thạch Lỗi,
nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ
xã, CLB Hát tuồng Thạch Lỗi tổ chức công diễn
ra mắt vở tuồng “Thành Hoàng làng tôi”. 

“Thành Hoàng làng tôi” là vởdo NSND Lê
Tiến Thọ là tác giả và đạo diễn. Nội dung nói về
tướng quân Lý Quốc Bảo phục vụ dưới triều
vua Lý Nam Đế. Thời kỳ này, giặc Lương sang
xâm lược nước Vạn Xuân, quân dân nhà Lý dốc
sức chống giặc. Dù đã có chuẩn bị và nhận
được sự ủng hộ to lớn của nhân dân, trong đó
có người dân A Lỗi Trang. Nhưng do giặc quân
đông tướng mạnh, tuy lực lượng mỏng nhưng
tướng Lý Quốc Bảo cùng với quân sỹ chống cự
đến cùng và đã anh dũng hy sinh. Để tưởng
nhớ công lao của tướng Lý Quốc Bảo triều đình
nhà Lý phong ông là Đô hộ Đại vương Thượng
Đẳng phúc thần. Phu nhân Vũ Thị Hương được
phong là Thái hậu Khánh phu nhân. Ông, bà
được tôn thờ là Thành Hoàng làng Thạch Lỗi.

Đêm công diễn thu hút hơn 400 người dân
trong và ngoài xã đến xem. Nghệ thuật hát
tuồng xã Thạch Lỗi được hình thành và phát
triển từ những năm 60 của thế kỷ trước. Hiện
nay, các nghệ nhân của CLB Hát tuồng Thạch
Lỗi vẫn hăng say luyện tập, giữa lửa môn nghệ
thuật truyền thống quê nhà.

Cũng trong dịp này, ngày 16.12 Nhà hát
Chèo Hải Dương tổ chức diễn vở “Duyên nợ
cùng chèo” nói về cụ Cả Tam người con quê
hương Thạch Lỗi. PV

Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao
thành phố hải Dương tổ chức giao lưu khiêu vũ

Chiều ngày 18.12, tại Trung tâm Tổ chức sự
kiện White Palace Hà Hải (TP. Hải Dương),
Trung tâm  VHTT-TT thành phố Hải Dương
long trọng tổ chức Giao lưu khiêu vũ chào năm
mới 2023 và kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc
bộ Khiêu vũ Ánh Dương.

Tại đây, 19 CLB Khiêu vũ thể thao trong tỉnh
và các CLB đến từ ngoài tỉnh, thành phố: Nam
Định, Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình,
Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên
đã biểu diễn nhiều tiết mục sôi nổi, đặc sắc
chào mừng. 

CLB khiêu vũ Ánh Dương được thành lập
tháng 10/2012, thuộc Trung tâm VHTT-TT
thành phố Hải Dương. Sau 10 năm phát triển,
đến nay đã duy trì ổn định trên 60 hội viên
tham gia tập luyện, phát triển phong trào tập
luyện khiêu vũ, qua đó góp một phần không
nhỏ đưa khiêu vũ phát triển rộng rãi, trở thành
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điểm sáng trong đời sống tinh thần của thành
phố. Đặc biệt, CLB đã thường xuyên tham gia
giao lưu, thi đấu các giải trong và ngoài tỉnh tổ
chức gặt hái được nhiều thành công.

Cũng nhân dịp này, Trung tâm VHTT-TT
thành phố Hải Dương trao 01 giấy khen tập thể
và 01 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt
động, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT
thành phố.

P.V

Kết thúc môn bóng bàn Đại hội Thể thao
toàn quốc

Ngày 18.12, Ban Tổ chức tổ chức lễ bế mạc
môn bóng bàn Đại hội Thể thao toàn quốc lần
thứ IX năm 2022 sau 8 ngày diễn ra.

Sau khi trận chung kết đơn nam kết thúc,
Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải và bế mạc.
Môn bóng bàn trong chương trình Đại hội Thể
thao toàn quốc lần thứ IX do Hải Dương đăng
cai diễn ra tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao
tỉnh. Tranh tài có 108 vận động viên thuộc 13
đoàn các tỉnh, thành, ngành: Hải Dương, Đà
Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh
Hòa, Lâm Đồng, Tiền Giang, Tây Ninh, TP Hồ
Chí Minh, Bình Dương, Công an, Quân đội.

Kết quả, Hà Nội xếp thứ nhất, giành 6 trong
tổng số 7 huy chương vàng các nội dung: đồng
đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi
nam nữ và đơn nam; 2 huy chương bạc đôi nam
- nữ, đơn nữ; 1 huy chương đồng đôi nam. Đội
TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai, giành 1 huy
chương vàng đơn nữ; 1 huy chương bạc đơn nữ;
1 huy chương đồng đồng đội nữ. Đội Hải
Dương xếp thứ ba, có 2 huy chương bạc đơn
nam, đồng đội nam; 4 huy chương đồng các nội
dung: đồng đội nữ, đôi nữ, đơn nữ, đơn nam. 

P.V

Dâng hương tưởng niệm 652 năm Ngày
mất Danh nhân chu Văn an

Sáng ngày 19.12 (tức ngày 26.11 năm Nhâm
Dần), tại đền thờ Chu Văn An (phường Văn An,
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Thành
ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ thành phố Chí
Linh long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng
niệm 652 năm Ngày mất của Danh nhân Chu
Văn An.

Đây là dịp để cán bộ, nhân dân thành phố
Chí Linh; cán bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương và
nhân dân cả nước, nhất là thế hệ trẻ được bày
tỏ tấm lòng tri ân, thành kính ngưỡng mộ người
thầy tiêu biểu của Việt Nam. Đồng thời là dịp
để chúng ta tiếp tục khẳng định những giá trị
tinh thần to lớn của Danh nhân Chu Văn An để
lại cho đời sau. Tại sự kiện, các đại biểu đã dâng
hương và nghe đọc Chúc văn tưởng nhớ công
ơn Danh nhân Chu Văn An, Nhà giáo lỗi lạc,
Người thầy của mọi thời đại, người đã dành cả
cuộc đời cho sự nghiệp dạy học, với triết lý giáo
dục không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với
thực hành, học suốt đời để biết, để làm việc và
cống hiến cho xã hội.  

P.V

hơn 200 học sinh Trường Tiểu học Tân Dân
tham gia chương trình giáo dục di sản văn hóa

Ngày 19.12, tại Trường Tiểu học Tân Dân, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với
UBND thành phố Chí Linh tổ chức tổng kết
chương trình “Giáo dục di sản văn hóa trong
nhà trường” năm 2022.

Tại buổi tổng kết, các đại biểu cùng học sinh
Trường Tiểu học Tân Dân xem những mô hình,
tranh vẽ và nghe những bài viết cảm nhận, bài
thơ trải nghiệm của các em sau khi tham quan
đền thờ Thầy giáo Chu Văn An. Học sinh tham
gia một số trò chơi như kéo co, nhảy bao bố,
nhảy dây, bịt mắt bắt dê… Đây là chương trình
thứ hai tổ chức tổng kết sau Trường Tiểu học
Cẩm Điền (Cẩm Giàng). 

Năm 2022, gần 600 học sinh khối lớp 3, 4 và
5 của các Trường Tiểu học Cẩm Điền (Cẩm
Giàng) và Tân Dân (TP Chí Linh) tham gia
chương trình “Giáo dục di sản văn hóa trong
nhà trường”. Chương trình “Giáo dục di sản
văn hóa trong nhà trường” được Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tổ chức từ năm 2012 nhằm
đưa thế hệ trẻ đến gần với di sản. 

P.V
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Trần Đình Thắng phá ba kỷ lục Đại hội thể
thao toàn quốc

Chiều 19.12, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh
Thanh Hóa đã diễn ra một số nội dung chung
kết của môn Cử tạ trong chương trình Đại hội
Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Tại nội dung chung kết nam hạng 102kg,
vận động viên Trần Đình Thắng của đoàn thể
thao thành tích cao Hải Dương đã thi đấu xuất
sắc giành 3 huy chương vàng và phá vỡ ba kỷ
lục Đại hội. Cụ thể, tại nội dung cử giật, Trần
Đình Thắng nâng thành công mức tạ 160 kg (kỷ
lục cũ là 152 kg); nội dung cử đẩy, Trần Đình
Thắng nâng thành công mức tạ 196 kg (kỷ lục
cũ là 195 kg); nội dung tổng cử đạt 356 kg (cũ là
347 kg). Như vậy, đội tuyển cử tạ Hải Dương đã
giành được 4 HCV (vượt chỉ tiêu đề ra là 3
HCV), bởi trước đó vào ngày 18.12, VĐV Đinh
Phạm Thị Hồng Nhung giành 1 HCV nội dung
cử đẩy hạng 59 kg nữ.

P.V

Sôi nổi chương trình hoạt động văn hóa,
văn nghệ kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội
Nhân dân Việt Nam

Sáng ngày 21.12, Trung tâm Văn hóa Nghệ
thuật tỉnh tổ chức chương trình hoạt động văn
hóa, văn nghệ kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày
Hội quốc phòng toàn dân.

Tham gia hoạt động có hơn 200 hội viên đến
từ 7 câu lạc bộ: Đinh Văn Tả, Dưỡng sinh,
Thành Đông, Lê Thanh Nghị, Bạch Đằng,
Nguyễn Trãi, Yoga. Các CLB đã thể hiện 14 tiết
mục: khiêu vũ, múa quạt, dân vũ, dưỡng sinh…
mang nội dung ca khúc cách mạng, ca ngợi
Đảng, Bác Hồ kính yêu và tình yêu quê hương
đất nước.

P.V

Thư viện tỉnh tổ chức nói chuyện chuyên
đề “hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

Chiều ngày 22.12, Thư viện tỉnh Hải Dương
tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: “Hà Nội –
Điện Biên Phủ trên không” – Ý chí và niềm tin
tất thắng. Tham dự có trên 100 học viên là cán
bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; đại
diện Ban Giám hiệu cùng các thầy, cô giáo và
học sinh Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ
thuật và Du lịch tỉnh; cùng đông đảo bạn đọc
của Thư viện.

Nội dung chuyên đề gồm có 3 phần: Cuộc
tập kích đường không chiến lược của đế quốc
Mỹ tháng 12/1972; Nguyên nhân thắng lợi, ý
nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm; Phát huy
tinh thần chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ
trên không” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.

P.V

cẩm giàng: tổng kết công tác tổ chức Đại
hội TDTT các cấp

Sáng 23.12, tại hội trường UBND huyện,
BCĐ Đại hội TDTT huyện Cẩm Giàng lần thứ IX
tổ chức Hội nghị tổng kết Đại hội TDTT các
cấp.

Theo báo cáo, Đại hội TDTT cấp xã, thị trấn
đã có 17/17 đơn vị tổ chức lễ khai mạc. Mỗi đơn
vị tổ chức từ 5/14 môn thi đấu thu hút trên
2.000 VĐV tham gia tranh tài. Lễ khai mạc Đại
hội TDTT cấp huyện được tổ chức vào ngày
27.3. Đại hội thu hút trên 900 VĐV của 19 đơn
vị tham gia thi đấu 12 môn. Kết thúc, BTC Đại
hội đã trao 90 bộ huy chương các loại cho các
VĐV, đoàn VĐV đạt thành tích. 

Tại Đại hội TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX,
Cẩm Giàng tham gia thi đấu 12/17 môn thể
thao, kết quả giành 13 HCV, 12 HCB và 9 HCĐ
đứng thứ 5/14 đơn vị, ngành tham gia. Đây là
thành tích tốt nhất từ trước đến nay của thể
thao Cẩm Giàng. Với các thành tích đạt được,
nhiều cá nhân, tập thể và các HLV, VĐV đạt
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thành tích trong tổ chức và thi đấu tại Đại hội
TDTT các cấp được Chủ tịch UBND huyện tặng
giấy khen.

BG

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh hải
Dương: Triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 25.12, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh, Liên
đoàn Võ thuật cổ truyền tỉnh Hải Dương tổ
chức Hội nghị tổng kết công tác nắm 2022 và
triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Năm 2022, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền
tỉnh đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được tỉnh và
ngành VHTTDL giao. Hội viên tổ chức của Liên
đoàn có 09 hội viên, tăng 4 hội viên so với năm
2021; hội viên cá nhân là 431, so với năm 2021
tăng 151. Liên đoàn đã phối hợp với Sở
VHTTDL tổ chức thành công Giải võ thuật cổ
truyền Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX;
tham gia biểu diễn tại Lễ khai mạc Đại hội
TDTT tỉnh Hải Dương lần thứ IX; tổ chức thành
công Liên hoan Võ thuật cổ truyền tỉnh Hải
Dương lần thứ nhất… Cùng với đó, Liên đoàn
đã tổ chức thi nâng đai, đẳng cho các môn sinh
của các môn phái thuộc Liên đoàn; Tổ chức tập
huấn chuyên môn, trọng tài cho 35 võ sư, huấn
luyện viên …

Tại Hội nghị, BTC đã trao giấy khen của Liên
đoàn Võ cổ truyền Việt Nam cho 3 tập thể và 12
cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.

P.V 

gần 800 kỳ thủ tranh tài giải cờ vua hải
Dương mở rộng

Ngày 25.12, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao
tỉnh, Liên đoàn Cờ Việt Nam và Sở Văn hoá,
Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Giải cờ
vua Hải Dương mở rộng tranh cúp "Ngói màu
Katoco" lần thứ I năm 2022.

Giải thu hút gần 800 kỳ thủ thuộc 36 đoàn cờ
vua trong tỉnh Hải Dương và các tỉnh, thành
phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh

Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Ninh Bình, Bắc
Ninh… Các kỳ thủ tranh tài ở các nhóm tuổi 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 và từ 14 tuổi trở lên (Vô
địch). 

Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, kết thúc, đoàn
Hải Dương giành 11 huy chương vàng.  Cụ thể,
giải cá nhân nam và nữ có 18 HCV, 18 HCB, 36
HCĐ, đoàn Hải Dương giành 3 HCV, Câu lạc bộ
Cờ vua Cẩm Phả (Quảng Ninh) giành 2 HCV.
Giải đồng đội nam và nữ có 18 HCV, 17 HCB, 32
HCĐ, đội Hải Dương, Câu lạc bộ Cờ vua Blue
Horse (Hải Dương), Câu lạc bộ kiện tướng
tương lai (Hà Nội), mỗi đội giành 3 HCV.

P.V

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Lễ hội
truyền thống mùa Xuân côn Sơn - Kiếp Bạc
năm 2023

Chiều 26.12, Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân
Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 tổ chức họp triển
khai, thống nhất kế hoạch, kịch bản lễ hội và
phân công nhiệm các tiểu ban, thành viên Ban
tổ chức...

Lễ hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn -
Kiếp Bạc năm 2023 dự kiến sẽ được tổ chức với
quy mô và đón khách du lịch như các năm
trước khi có dịch Covid-19. Các hoạt động
chính của Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc
năm nay sẽ diễn ra từ ngày 4/2-13/2/2023 (tức
14 -23 tháng giêng âm lịch). Trong khuôn khổ
các hoạt động của Lễ hội, lần đầu tiên sẽ diễn
ra Tuần Văn hóa Du lịch hội Xuân Côn Sơn –
Kiếp Bạc. Đây là điểm mới của Lễ hội năm 2023
sau thành công của Tuần Văn hóa Du lịch mùa
Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc được tổ chức tại di tích
Kiếp Bạc hồi tháng 8 âm lịch vừa qua. Tuần văn
hóa sẽ tập trung giới thiệu đến du khách các
sản phẩm du lịch, sản phẩm nông sản đặc
trưng của các địa phương trong tỉnh. Tại đây,
du khách được thưởng thức và trực tiếp tham
gia trải nghiệm loại hình nghệ thuật truyền
thống như hát chèo, hát văn, ca trù… Phần hội
trong Lễ hội năm 2023 sẽ tiếp tục duy trì nhiều
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nét đẹp truyền thống không
thay đổi trong tâm thức của
những học trò năm xưa...

Thời nay, “tết thầy” cũng
trở nên “đặc biệt”. “Đặc biệt”
là thay vì trực tiếp đến chúc tết
thầy, cô giáo, học sinh gửi lời
chúc thầy cô qua điện thoại
hay qua Facebook. Và cũng
qua Facebook, thầy cô trở

thành người bạn lớn, thậm chí
kiêm nhà tư vấn tâm lý chuyện
tình cảm của tuổi học trò. Hơn
nữa, thầy, cô giáo sẽ hiểu
thêm về tính cách, cuộc sống
gia đình, bạn bè của học trò.

Xưa hay nay vẫn vậy, với
những người thầy, món quà
không tỷ lệ thuận với tấm lòng
của học trò đối với thầy, dù
theo thời gian, hình thức tết
thầy xưa và nay đã ít nhiều
thay đổi. Nếu ngày xưa trò đến
thăm thầy với gói trà, lạng

mứt... thì ngày nay món quà
tết thầy đã phong phú và đa
dạng hơn, song bản chất tốt
đẹp của việc tết thầy vẫn
không thay đổi vì luôn thể
hiện tấm lòng, tình cảm và sự
biết ơn của trò đối với thầy, cô
giáo. 

Dẫu “tết thầy” thời nay có
nhiều thay đổi, nhưng trong
tâm thức mỗi người Việt, nhớ
về người thầy trong những
ngày vui tết là truyền thống
không bao giờ mấtr

“Tết Thầy” nét đẹp...
(Tiếp theo trang 49)

hoạt động hấp dẫn du khách như Hội thi gói
bánh chưng, giã bánh giầy; liên hoan pháo đất;
thi đấu vật dân tộc, cờ tướng… Dự kiến, các
đoàn đại biểu của thành phố Suwon (Hàn
Quốc) và tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) là tỉnh kết
nghĩa với tỉnh Hải Dương sẽ sang thăm tỉnh ta
và tham dự các hoạt động của lễ hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Ban tổ chức
Lễ hội nhấn mạnh, Lễ hội truyền thống hàng
năm tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn –
Kiếp Bạc là lễ hội lớn của tỉnh, thu hút đông
đảo du khách thập phương tham dự. Bên cạnh
việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện
về lễ tân, khánh tiết, hậu cần cho lễ hội, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề
nghị cần quan tâm làm tốt công tác tuyên
truyền trước, trong và sau lễ hội. Việc tuyên
truyền cần đổi mới về cả hình thức và nội dung,
tận dụng các thế mạnh của các phương thức
truyền thông mới để quảng bá rộng rãi về lễ hội
đến du khách. Chuẩn bị và triển khai tốt công
tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao
thông, phòng chống cháy nổ, cháy rừng… để tổ
chức thành công lễ hội.

P.V

Bầu chọn các hLV, VĐV thể thao tiêu biểu
năm 2022

Chiều 3.1.2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức bầu chọn các huấn luyện viên, vận
động viên thể thao tiêu biểu năm 2022.

Đây là chương trình diễn ra định kỳ hằng
năm do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ
chức nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh các
VĐV, HLV tiêu biểu, tạo động lực để các HLV,
VĐV tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của thể
thao Hải Dương. Tham gia bình chọn gồm các

nhà báo, phóng viên theo dõi thể thao các cơ
quan báo chí Hải Dương, các cơ quan thông
tấn thường trú tại Hải Dương, cùng đại diện
một số sở, ngành.

Có 12 VĐV ở các môn: Bắn súng, Điền kinh,
đua thuyền Rowing, Bắn cung, đua thuyền
Canoeing, Pencak Silat, Cử tạ, Lặn, Bóng bàn
được đề cử. 6 HLV các môn: Pencak Silat, Điền
kinh, Lặn, đua thuyền Rowing, Cử tạ và đua
thuyền Canoeing lọt vào danh sách đề cử. Kết
quả, có 10 VĐV, 5 HLV xuất sắc ở các môn:
Pencak Silat, Bắn súng, Rowing, Bắn cung,
Canoeing, Cử tạ, Lặn, Bóng bàn được bầu chọn
là VĐV, HLV tiêu biểu xuất sắc năm 2022. Trong
số này có nhiều cặp thầy - trò cùng là HLV, VĐV
tiêu biểu như Vũ Thế Hoàng - Trần Đình Nam,
Nguyễn Thị Thiết - Trần Đình Thắng, Phạm
Đăng Khoa - Phạm Thị Thu. 

DANH SÁCH 10 VĐV XUẤT SẮC
1. Trần Đình Nam (Pencak Silat)
2. Trần Đình Thắng (Cử tạ)
3. Trần Quốc Cường (Bắn súng)
4. Bùi Văn Hoàn (Rowing)
5. Nhữ Đình Nam (Rowing)
6. Phạm Hồng Quân (Canoeing)
7. Nguyễn Đức Tuân (Bóng bàn)
8. Phạm Thị Thu (Lặn)
9. Lê Thị Thanh Vân (Lặn)
10. Phạm Trần Hoàng (Bắn cung)
DANH SÁCH 10 HLV XUẤT SẮC
1. Vũ Thế Hoàng (Pencak Silat)
2. Nguyễn Thị Thiết (Cử tạ)
3. Phạm Đăng Khoa (Lặn)
4. Trần Thị Kim Oanh (Rowing)
5. Lê Thị Vân (Canoeing)

P.V
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Trong giao tiếp hành chính (theo quy
định, có tính pháp lí), Nhà nước ta sử
dụng lịch dương (Dương lịch). Cũng phải

nói rằng, dương lịch không chỉ có duy nhất 1
loại mà có tới 3 loại: 1. Dương lịch cổ Ai Cập, 2.
Dương lịch Julius và 3. Dương lịch Gregorius
(còn gọi là Công lịch hay Tây lịch). Dương lịch
(nói chung) lấy Mặt Trời làm căn cứ và lấy năm
Xuân phân làm cơ sở. Năm Xuân phân chính là
chu kì chuyển động của Trái Đất quanh Mặt
Trời. Từ đây, các nhà khoa học có dữ liệu tính
toán chu trình thời tiết trong năm để đưa ra các
chỉ báo liên quan đến khí hậu, nhiệt độ, lượng
mưa, độ ẩm, độ dài ngày và đêm,… theo từng
vùng. Với nhiều ưu thế về tính phổ dụng và hợp
lí, dương lịch nhanh chóng được toàn thế giới
chấp nhận và sử dụng. 

Người Việt ta từ xưa vẫn dùng âm lịch, một
cách phân chia cổ truyền của người Trung Hoa
lấy chu kì chuyển động của mặt trăng làm căn
cứ. Từ đó, có 12 tháng được tiếng Việt định
danh là: (tháng) Giêng, Hai, Ba, Tư, Năm, Sáu,
Bảy, Tám, Chín, Mười, Một, Chạp. Dân gian
xưa đã có một bài ca dao diễn giải rất hay về
chuyện này: Tháng Giêng ăn Tết ở nhà/ Tháng
Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè/ Tháng Tư đong
đậu nấu chè/ Bước vào mùa vụ làm nghề tháng
Năm/ Tháng Sáu buôn nhãn bán trăm/ Tháng
Bảy ngày rằm xá tội vong nhân/ Tháng Tám
chơi đèn kéo quân/ Trở về tháng Chín chung
nhân buôn hồng/ Tháng Mười buôn thóc bán
bông/ Tháng Một, tháng Chạp nên công hoàn
toàn.

Năm 2022 theo âm lịch là Nhâm Dần và
năm 2023 ứng với năm Quý Mão theo cách tính
năm âm lịch. Rất nhiều người thắc mắc là, cách
đặt tên các năm theo âm lịch như thế là dựa
theo nguyên tắc nào? Nó có căn cứ khoa học
nào không (như căn cứ vào vị trí và sự chuyển
động của mặt trời và mặt trăng)?

Cách tính này dựa trên hệ đếm cổ truyền
(dùng phổ biến ở Nhật Bản, Triều Tiên, Trung
Quốc, Việt Nam), để tính giờ, ngày, tháng, năm.
Về cách tính theo âm lịch, dân gian ta thường
nói là cách tính theo lịch can chi.

Vậy “can chi” có nghĩa là gì? 

Can chi (干±支x) chỉ thiên can và địa chi
(nói gộp và tạo nên một danh từ - mang giá trị
định danh một khái niệm). 

Thiên can (天V干±) (lấy theo “thập can”) là
tên gọi chung mười kí hiệu chữ Hán, xếp theo
thứ tự: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỉ, Canh,
Tân, Nhâm, Quý.

Địa chi (地n支x) (lấy theo “thập nhị chi”) là
tên gọi chung mười hai kí hiệu chữ Hán xếp
theo thứ tự: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ,
Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Tất nhiên, việc ghép can và chi (để thành
năm can chi) phải tuân thủ một quy tắc, sử
dụng từ bao đời nay (bắt đầu từ Trung Quốc).
Quy tắc ấy như sau: can chẵn đi với chi chẵn,
can lẻ đi với chi lẻ. Vì cơ số của can và chi khác
nhau – 10 so với 12 – nên khi ghép xong 10 đơn
vị can chi thì “dư” ra 2 chi, thế là ta có năm can
chi không giống nhau từ đơn vị thứ 11. Ghép
như thế ta sẽ có chu kì lặp lại là 60 (còn gọi là
một “lục thập hoa giáp”, lục thập: 60, hoa giáp:
một chu kì hoa nở). Hoa giáp chính là chu kì
vận hành của các con giáp, nói cách khác là
vòng tuần hoàn của các con giáp bắt đầu từ

văn hóa & ngôn ngữ

Qúy mão (2023) 
Là năm nào theo lịch Can Chi? 

PgS TS Phạm VăN TìNh

Minh họa: huY chƯƠng
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Giáp Tí đến cuối cùng là Quý
Hợi, kết thúc một vòng tuần
hoàn (rồi lại tiếp tục quay trở
lại Giáp Tí bắt đầu một chu kì
tuần hoàn mới). Sau đây là tên
theo can chi các năm âm lịch
lần lượt trong một vòng “lục
thập hoa giáp”: - Giáp Tí, Ất
Sửu, Bính Dần, Đinh Mão,
Mậu Thìn, Kỉ Tị, Canh Ngọ,
Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý
Dậu.- Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính
Tí, Đinh Sửu, Mậu Dần, Kỷ
Mão, Canh Thìn, Tân Tị,
Nhâm Ngọ, Quý Mùi.- Giáp
Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Đinh
Hợi, Mậu Tí, Kỉ Sửu, Canh
Dần, Tân Mão, Nhâm Thìn,
Quý Tị.- Giáp Ngọ, Ất Mùi,
Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu
Tuất, Kỉ Hợi, Canh Tí, Tân
Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão.-
Giáp Thìn, Ất Tị, Bính Ngọ,
Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỉ Dậu,
Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Tí,
Quý Sửu.- Giáp Dần, Ất Mão,
Bính Thìn, Đinh Tị, Mậu Ngọ,
Kỉ Mùi, Canh Tân, Tân Dậu,
Nhâm Tuất, Quý Hợi. 

Sau chu kì 60 năm này, tên
gọi của mọi ngày, mọi tháng,
mọi năm tiếp theo được lặp lại
nguyên xi trước đó. Khoa học
chưa phát hiện thấy chu kì này
có liên quan đến một chu kì
nào của tự nhiên (như chu kì
của các tiết khí trong năm, tiết
khí chính là 24 điểm đặc biệt
trên quỹ đạo của trái đất xung
quanh mặt trời, mỗi điểm
cách nhau 15°). Lịch can chi
được sử dụng trong “Tí Ngọ
lưu trú” - một môn thời sinh
học của Đông y cổ truyền. Hệ
đếm can chi (ở Việt Nam)
ngoài việc dùng đặt tên năm
âm lịch, vẫn còn được một số
người sử dụng theo các tín
điều hay tín ngưỡng dân gian
(chẳng hạn như xem phong
thuỷ, xem chiêm tinh, tướng,
số, v.v.).

Giáp (甲) là kí hiệu thứ nhất
trong thiên can, trước Ất. Giáp
dùng tổ hợp trước một trong
các địa chi Tí, Dần, Thìn, Ngọ,
Thân, Tuất để tạo ra các tên
gọi năm, tháng, ngày: Giáp Tí,

Giáp Dần, Giáp Thìn, Giáp
Ngọ, Giáp Thân, Giáp Tuất.

Cũng cần phân biệt “giáp”
đứng đầu “thiên can” với một
“giáp” khác (viết là 浃 , có
nghĩa “quanh hết một vòng”)
trong Can Giáp - can thứ nhất
trong 10 thiên can. Cũng là âm
“giáp” nhưng không giống
nhau (như ta nói “Nó tuổi
Giáp Ngọ” khác với “Nó hơn
tôi một giáp”). Đó là hiện
tượng “khác tự, đồng âm, khác
nghĩa” mà ta rất hay gặp trong
tiếng Hán.

Như vậy, cách tính lịch can
chi có quy tắc riêng và khi nắm
được quy tắc ấy (thực tế là rất
đơn giản) thì bất cứ người dân
Việt Nam nào (ở tuổi trưởng
thành, có tri thức nền về ngôn
ngữ, văn hóa phong tục) đều
có thể dễ dàng “bấm đốt ngón
tay” để từ năm dương lịch quy
ra năm âm lịch theo hệ can
chi.

Quý Mão (2023) một năm
rất đẹp đang chờ chúng tar

thích thú lắm. Khi chúng quay
ra thì lại thấy ông bê một bao
gì như bột ra cạnh cái ao nhỏ
gần cổng. "Ông cho cá ăn à?" -
một đứa hỏi. Ông Phạm lại bật
cười: "Đây là vôi bột, cá không
ăn được". Nói rồi, ông vừa rắc
những nắm vôi trắng ra ngõ,
vừa nói cho các cháu biết ý
nghĩa của tục này. Người xưa
quan niệm, cứ những ngày
đầu năm là có nhiều quỷ đói,
quỷ sứ vào nhà ăn cướp hoặc
làm những điều không tốt. Vì
thế phải rắc vôi này để đánh
dấu, ngăn không cho chúng
vào nhà. Nói là thế, nhưng có

ai nhìn thấy "quỷ sứ" đâu, chỉ
không cẩn thận thì bọn xấu lợi
dụng vui tết mà trộm cắp. Cho
nên, việc rắc vôi ngăn chặn
việc xấu đầu năm nhiều nơi
vẫn còn duy trì ...

Trở lại một góc sân, bà
Phạm và mấy người đang gói
bánh chưng. Những tàu lá
dong xanh trải ra, những hạt
nếp cái hoa vàng nghe đâu
bạn của bà ở tận Kinh Môn gửi
cho vừa trắng vừa thơm là lớp
bọc ngoài; sau đó là nhân
bánh đặt giữa gồm đậu xanh,
thịt mông sấn từ con lợn vừa
mổ, rồi hạt tiêu thơm hắc...
Chẳng cần khuôn, bà chỉ gói
vo, bằng đôi tay khéo léo,
loáng cái đã xong một tấm
bánh chưng vuông vắn, đẹp

đẽ. Khi đã gói đủ một  nồi luộc,
bà lại dành thời gian dạy các
cháu tập gói. Bọn trẻ rất hào
hứng làm theo. Có đứa gói khá
nhanh, khá đẹp; nhưng cũng
có cháu lúng túng, gạo bung
cả ra ngoài. Dù thế nào thì bà
cũng hứa sẽ thưởng mỗi cháu
một chiếc bánh nhỏ xinh...

Thế là chỉ một sáng ba
mươi Tết, bọn trẻ đã được xem
tận mắt, bắt tận tay mấy
phong tục Tết chính ở làng
quê. Chúng càng thấy yêu quý
cái nơi ông bà mình đã sinh ra
và sống một thời chưa lên Thủ
đô. Một đứa liền hô lên: "Tết
sau ông bà lại cho chúng cháu
về nhé!" Cả bọn reo lên hưởng
ứngr

Tết quê
(Tiếp theo trang 46)
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NguyễN VăN cử

Nỗi lòng!
Đông về gió bấc khô khan

Tuổi cao cô độc ấm hàn sớm khuya

Số trời đâu muốn xa lìa

Cô đơn lạnh lẽo mẹ cha đôi đường

Bốn Xuân qua quá nhớ thương

Con xa, cháu vắng… muôn đường cô đơn

Hiểu lầm cũng lắm giận hờn

Còn đâu êm ấm… sườn non lưng đèo

Cuối đông lạnh lẽo gió heo

Tuổi già giữa dịch cánh bèo dòng trôi

Liên bang nước Đức xa vời

Lại qua quá khó hỏi trời trời xa

Bao giờ mái ấm nhà ta

Ông bà nội ngoại ngàn hoa chúc mừng

Nội Bài gặp gỡ tưng bừng

Bình thường mới lại vừng hồng bình minh

Quê hương dòng tộc nghĩa tình

Ấm xanh bến nước sân đình cây đa

Đầm sen ngào ngạt la đà

Gia đình xum họp nhà nhà vinh hoa.

NguyễN DaNh Lợi

Phố Làng tôi!
Quê xưa mái rạ, ngõ lầy

Bát cơm độn sắn mong đầy… cứ vơi!

Đường làng dầy lá tre rơi

Đèn dầu, bếp rạ một đời mượn vay

Quê giờ từng phút đổi thay

Nhà tầng san sát ken dày dọc ngang

Đường nhựa, đèn sáng… loa vang

Lâu về lạc lối ngỡ ngàng… ngẩn ngơ

Thật mà cứ tưởng trong mơ

Phố làng tôi thật, ai ngờ hôm nay!

NguyễN Thị hoài

Thêm sắc Xuân
Đón mừng Quý Mão tiễn Nhâm Dần

Đất nước thanh bình thắm sắc Xuân

Covid đẩy lùi - ngời ý Đảng

Tham ô quét sạch - rạng lòng dân

Chín mươi ba tuổi đầy công đức

Bảy tám năm qua nặng nghĩa nhân

Tổ quốc Việt Nam ngời sử sách

“Đàng hoàng to đẹp” mãi thanh tân.

NguyễN  ViếT hiệN

Tháng Giêng
Tháng Giêng táo rụng sân đình

Chiếu chèo vào hội chòng chành câu ca

Những là dịu ngọt nết na

Câu chèo trong vắt như hoa của trời

Tháng Giêng là tháng Giêng ơi

Gặp ai cũng thấy như người thân quen

Người ta đến hội để xem

Còn tôi đến hội để em…bỏ bùa !

Cánh đồng hoa Phù Tải, Kim Đính, Kim Thành.
Ảnh: TT
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Năng khiếu
Ông chồng công tác ở xa, mới về nghỉ phép

Tết. Bà vợ hớn hở khoe:
- Thằng con đầu của mình có năng khiếu trở

thành nhà giáo, ông ạ !
- Sao bà đoán thế ?
- Vì tôi thấy nó nói liến thoắng, từ ngữ

phong phú, nó bày thằng út học rất dễ hiểu !
- Thế thì thằng út có năng khiếu gì ?
- Nó thì có năng khiếu trở thành Nhà quảng

cáo !
- Vì sao ?
- Xem vở tập vẽ của nó, tôi thấy nó vẽ con

kiến thì to như con lợn, con chuột thì lớn như
con voi !

- !?

Tưởng lầm
Ông chồng mệt mỏi quay về nhà dặn vợ:

“Bất kì ai gọi đến em cũng đều nói anh không
có nhà nhé !”

Chuông điện thoại reo vang, người vợ nhấc
ống nghe lên, sau đó trả lời: “Chồng tôi có
nhà!”.

“Không phải đã dặn em rồi sao ? Sao lại bảo

anh có nhà hử ?” Ông nọ càu nhàu.
“Đừng giận anh yêu ! Cú điện đó đâu phải

cho anh”. Bà vợ che miệng cười.
!!!

“mượn đồ” đêm giao thừa
Trong lúc đang xem bắn pháo hoa đêm giao

thừa, một người đột nhiên hét lên:
- Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo tôi?
- À, tôi chỉ mượn cái bật lửa thôi.
- Tại sao anh không hỏi tôi?
- Xin lỗi, vì chúng ta có quen nhau đâu mà

hỏi!
- !?!

chuột cũng chém gió
Hai con chuột ngồi chém gió với nhau. Con

chuột thứ nhất: “Sáng nào tao cũng tập thể dục
với bẫy chuột cho khoẻ người”.

- Con chuột thứ hai: “Bình thường, sáng nào
tao cũng pha bả chuột uống với sữa cho tỉnh
táo”.

Đột nhiên có con chuột khác đi qua rút ngay
điện thoại ra: “Mèo à, số 10 Tràng Thi à ? Chờ
tao đến anh em mình tập boxing rồi đi lắc
nhé!”.

!!!
Bg(st)
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