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rong Lá Th� Công Chánh s� 81, tôi l4 nói phét 
là s+ víêt tíêp v� trà trong m�t s� t�i, �� cho �� 

tr
n bài mà tôi l4 d�i (ôi ch3ng có cái d�i nào gi�ng 
cái d�i n�y!!) ��t ��u �� là : “ M�t r�!u , M�t trà, 
M�t… , M�t… .”  (may là tôi cà l�m ch vi�t thêm 
n�a thì ch. có n��c ra n�m chèo queo)! T� ng là “  
Các b�n �
c xong thì quên �i, nào ng�  “ Bài “  ng4 
�ã quên �i, nh�ng “ bài”  v)n còn “ dài”  (nh(p tâm 
m�t bài hát cu� TCS), nên m�i kh&, vì nào ng� có 
mâý b�n thân ho�c g�p m�t ho�c g
i �iên tho�i h�i 
�ã ví�t bài v� hai chuy�n kia ch�a, m�i th�y k#t và 
nay ph�i ��t ��u �� l�i là “ Nói ch�i v� trà” , ch 
không dám vi�t ti�p bài tr��c, �� mong là ch. nói v� 
trà r�i thôi. (B�n DPYên ��ng xúi d�i mình vi�t 
thêm v� gì h�t nghe, cho Em “ yên”  nghe anh 
Yên.).Thôi thì ai bi�u làm tày hay thì cho ch�t cho 
b� ghét. 

Lúc nh� khi h
c ti�u h
c, v� môn v+ thì tôi 
v+ x�u nh�t l�p, (ch3ng nói d�u gì các b�n ch th(t 
ra thì môn nào tôi h
c c�ng d4 #t, nh�ng c�ng 
ch�ng ch� ph�i nói ch. có môn v+ là d4 cho oai m�t 
chút!!), khi nào c�ng “��!c”  �i�m g�n chót, ng��i 
b� �i�m chót là vì nó không ch�u v+, ch. tr� m�t b�a 
n
 thâ$ cho c� l�p v+ Ma thì tôi v+ không thua ai 
h�t , th�y ch�m �i�m cho tôi ��!c trung bình thay 

vì th��ng th��ng thì tôi ��!c ��n hai �i�m trên hai 
m��i l(n, nh� v(y là ph�i khoe v�i các b�n. Lý do 
là ch3ng ai bi�t ma ra r�ng mà v+ cho �úng, nên ��i 
v�i hình c�a tôi v+ thì xem “ qui comme qui” , b i vì 
v+ th� nào c�ng �*�c h�t ! Th�y mà chê thì tôi s+ 
th�a lên t�i … , lên t�i … , c�ng không bi�t th�a t�i 
ai �ây? “ Quân S� Ph�” , ch3ng l+ th�a lên t�i Vua? 
Thôi, th�y không chê là ai ai ��u hoan h. c�.. H- xã, 
h- xã!! C�ng v(y, tr��c �ây viêt v� r�!u thì t��ng 
�ôi khá d% vì ít ng��i bí�t ch nay vi�t v� trà mà 
vi�t không �úng thì ch. có n��c chui xu�ng g�m 
bàn mà thôi. 

Ai trong chúng ta mà ch�a u�ng trà? Vào 
b�t c m�t hàng quán nào c�a Tàu hay c�a ta c�ng 
��!c m�i dùng trà tr��c khi mình g
i món �n. Hay 
�i �n tr�a trong s  v�i m�y b�n ng��i ngo�i qu�c 
ch3ng h�n, th��ng th��ng thì h
 hay g
i trà �á 
(Iced tea) r�i �& c� m�t kí ���ng sau khi v	t chanh 
(lemon) vào ly trà. Khách t�i nhà thì luôn ��!c 
m�i: Anh  hay ch� dùng tí trà nhé! Qa v(y ch có gì 
l� �âu mà chú mày vi�t b	t ta �
c cho m�t, vi�t cái 
gì cho là l� ch nói v� m�t cái quá quen thu�c quá 
t�m th��ng quá d% dàng thì nói làm chi? 

"ó �ó, hãy khoan, c t� t� nghe cái �ã: có 
nh�ng chuy�n mình ��u làm m0i ngày, m0i �êm, 
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không nh�ng v(y mà còn tham lam c mu�n luôn 
luôn làm, ti�p t�c làm mãi không mu�n ng�ng, ��n 
n0i thiên h� �ang có phong trào – tôi hay dùng ch� 
“ th�i th�!ng” --  �i t�m s� h
c ��o,  tìm b�n , tìm 
sách, tìm v , th(m chí vào th� vi�n tra tra cu cu, 
vô Internet l�c l�c tìm tìm c�t �� h
c l�i cách làm 
chuy�n �ó, �� c�i thi�n , ��  làm cho �úng, �� làm 
cho hay, �� làm cho nhuy%n. N�u có anh b�n vong 
niên c�a tôi mà �
c ��n �ây ch	c s+ nói v�i tôi 
r�ng: Này chú mày nh� là �ang vi�t cho Lá Th� 
Công Chánh �a nghe, ��ng vi�t b(y vi�t b� m�y bà 
c��i cho ch�t, nh�ng “ chuy�n �ó”  – tôi c�ng ch�a 
bi�t là anh b�n ��nh nói chuy�n chi?—thì ch. nên 
nói nh� cho nhau nghe mà thôi, ch ��ng nói công 
khai không hay . À, (chàng ��ng h	ng gi
ng) nh�ng 
mà chú có bi�t �i�u gì l�, �i�u gì m�i thì nh� ch. 
cho ta bi�t v�i nghe, vì ta bi�t chú mày hay l�c l�o 
�
c sách �
c v , nay l�i thêm cái Internet nên r�ng 
���ng tham kh�o và nhi�u tài li�u h�n , v� l�i d�o 
này thiên h� c�ng r�t c i m  ch không còn “ m�t 
trong mu�n h
c, m�t ngoài làm ng�” , hay em ch�…  
v�i l�i em ch�…  nh� h�i còn   Vi�t Nam.”   

Ay da, chuy�n mà tôi ��nh nói   trên là 
chuy�n bàn v� phép TH=, chuy�n v� cách t(p th  
hô h�p sao cho t�t, theo nhi�u cách khác nhau, nh� 
theo th�y TNH d�y kinh chi chi �ó thì  “ …  Th  ra 
mi�ng m.m c��i, vân vân… ” , hay h
c cách th  theo 
Pháp gia thì: hít vào phình b�ng, vân vân… Xem 
nh� v(y m�i bi�t là cho dù mình �ã th*c hành phép 
th  t� trong b�ng m# cho ��n khi mình không còn 
th*c hành ��!c n�a --- lúc �ó thì s+ �*�c b�n bè 
con cháu xa g�n kéo nhau ��n “ vi�ng” —mà nay 
còn ph�i t�m s� h
c ��o �� mong sao s+ có th�  c�i 
thi�n n�a hu�ng h� là nh�ng chuy�n c�ng t� ng 
nh� t�m th��ng khác, vì khi nào mình c�ng có th� 
còn ch0 �� “ improve”  c�. 

"ây là m�i d�o ��u �� làm vui câu chuy�n 
s	p nói v� m�t �� m�c r�t là t�m th��ng: bàn v� trà. 

Tôi không vi�t ra �ây l�ch s, 
c�a cây trà, c�ng không vi�t v� thành 
ph�n hóa h
c có tính cách bác h
c quá 
sc c�a tôi, c�ng không nói v� cách hái 
trà, trà hái m�t lá v�i búp hay hai lá ba 
lá, c�ng không nói v� � trà vì các b�n 
có th� tìm �
c ��!c rõ ràng chi ti�t h�n 
  trong Internet hay trong các sách v� 
trà b�ng ti�ng Vi�t nh�: website 
vietkiem.com, hay quangio.com c�ng 

�*�c, bài vi�t r�t hay bàn v� Trà Tàu và Nm Nghi 
H�ng c�a Nguy%n Duy Chính , hay sách Trà  Kinh 
c�a V� th� Ng
c (in n�m 1987). Tôi không dám nói 
t�i m�y truy�n c�a nhà v�n Nguy%n Tuân vi�t v� trà 
và �m trà trong cu�n Vang bóng m�t th�i mà ch	c 
là các b�n �ã �
c lúc còn h
c ti�u h
c ho�c trung 
h
c, nh�ng n�u ch�a có d�p thì c�ng nên �
c cho 
vui. Hay các b�n có mu�n �
c nhi�u v� sách ngo�i 
qu�c thì c�ng có r�t nhi�u tài li�u vi�t v� trà có th� 
m�!n   các th� vi�n hay ch�u khó �i �
c ké nh� tôi 
th��ng �
c trong nh�ng gi� lunch t�i các ti�m sách 
Barnes & Noble, Borders nh� cu�n The Classic of 
Tea, b�ng d�ch ra Anh v�n c�a “ Trà th�n”  Trung 
Hoa là L�c V� – Lu Yu—mà khi nào ai ��ng t�i trà 
là ph�i lôi ông này ra thì m�i ��!c, m�i ra cái �i�u 
uyên bác (sic), The Book of Tea c�a Kakuzo 
Okakura, tay Nh(t vi�t cu�n này �ã �*�c d�ch ra 
ti�ng Vi�t (tôi không nh� tên, m�c dù �ã có �
c lâu 
r�i—ôi té ra mình �ã b	t ��u quên r�i à!!!), hay 
cu�n The Importance of Living cu� Lin Yutang có 
m�t ch��ng nói v� trà c�ng r�t là ��c �áo (Cu�n 
này Lin Yutang hay âm theo ti�ng Hán là Lâm Ng� 
"��ng vi�t b�ng Anh V�n h�i n�m 1937 �� cho 
ng��i M' hi�u v� dân t�c Trung Hoa c�a Ông, r�i 
sau �ó ông m�i d�ch ra Hoa V�n, và �*�c r�t nhi�u 
ng��i d�ch ra các ti�ng khác, trong s� �ó có h
c gi� 
ái h�u Nguy%n Hi�n Lê c�a chúng ta, ông �ã  dùng  
b�ng  Pháp v�n �� d�ch ra ti�ng Vi�t, vì theo ông 
vi�t trong l�i t*a là ông không có b�ng ti�ng Anh, 
b�n d�ch r�t hay có tên là “ M�t n�p s�ng �#p” , các 
b�n n�u ch�a có d�p �
c thì nên �
c, tìm mua   
Barnes & Noble n�u mu�n �
c nguyên b�n ti�ng 
Anh, nh�ng l�i m�t ph�n th� nguyên v�n c�a Trung 
Qu�c vì khi d�ch th� ra Anh v�n thì mình �
c ch3ng 
th�y hay n�a, mà ph�i �
c b�ng Hán Vi�t m�i �ã , 
còn không thì �
c b�n d�ch c�a Ông NHLê c�ng 
�*�c.(N�u �
c mà th�y d , thì c g i l�i cho tôi, tôi 
s+ xin mua l�i). Ngoài ra n�u ch. ghi ra các t*a sách 

vi�t v� trà không mà thôi thì ch	c ph�i 
m�t nhi�u trang gi�y, m�t thì gi� b i tôi 
mà chép ra cho bài vi�t này b�ng cách 
�ánh máy theo ph��ng pháp Columbus 
c�a tôi thì c�ng m�t nh.! (Ph��ng pháp 
Columbus dùng �� �ánh máy này do tôi 
sáng ch� theo �úng cách thc 
Columbus �i tìm Tân Th� Gi�i: Search 
and Land nên r�t lâu nh�ng mà t�t cho 
m	t—thì ph��ng pháp nào c�ng ph�i 
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có cái gì t�t ch--- vì �4 ph�i nhìn trên màn �nh: 
M	t ph�i ngó vào n�i hai ngón tr� �� ch
t ch
t thì 
còn m	t nào mà nhìn cho màn �nh n�a thành không 
b� m�i m	t-- d% ra mà c�ng h�i!!) 

Xin gi�i h�n nói v� trà vào nh�ng lo�i do t� 
cây trà mà ra, ch không nói t�i nh�ng lo�i ta g
i 
chung là trà nh� Trà Kh& Qua, hay M��p �	ng 
ho�c là nh�ng Herbal Tea bày bán nhan nh�n ngoài 
Siêu Th� c�a Ta, Tàu hay ngay c� supermarket M'. 

"� cho các b�n d% theo dõi bài vi�t này, 
t� ng c�ng nên nói s� qua các lo�i trà mà thiên h� 
hay u�ng: Tùy theo cách � trà mà chia ra làm ba 
lo�i chính. 

1/ H�ng trà hay Black Tea là lo�i �ã ��!c � 
hoàn toàn (có th� nói là 100% oxydation), �ây là 
lo�i trà th��ng u�ng c�a ng��i Anh, M', Nn "�, 
Trung "ông hay Nga v.v. Trà Lipton mà quý b�n 
hay th�y bán ��y ngoài ph� là thu�c lo�i này. "ây 
là lo�i trà th��ng ph�i u�ng chung v�i s�a t��i, hay 
v�i m(t ong, ho�c v�i ���ng nh� dân Anh hay dùng 
trong bu&i sáng hay bu&i chi�u g
i là afternoon tea 
time. Ho�c nh� dân Trung "ông l�i th��ng b� thêm 
nh�ng gia v� khác nh� qu�, h�i,g�ng, v.v. vào trà. 
"�c bi�t là tuy   x r�t � là nóng, dân Trung �ông 
c�ng không u�ng trà �á, mà ch. u�ng trà nóng ngay 

c� trong bu&i 
tr�a nóng 
n�y l,a hay 
là t�i h�i x�a 
h
 không có 
n��c �á �� 
u�ng nên 
quen nh� v(y 
cho ra cái 
�i�u truy�n 
th�ng dân 

t�c!. Khi u�ng trà, dân Anh hay �n kèm v�i bánh 
ng
t hay petit four. Lo�i H�ng trà này ng��i Tàu   
vùng c*c B	c nh� B	c Kinh th��ng hay u�ng, 
nh�ng h
 không u�ng pha thêm gì h�t, ch. u�ng 
không nh� v(y mà thôi. 

H�i   Saìgon, th��ng vào các chi�u th b�y 
hay ch� nh(t, nhi�u b�n thanh niên hay r� nhau ng�i 
“ ch�y n��c”  (�!i �ào mà �ào ch�a ��n hay h&ng 
thèm ��n) t�i các ti�m nh� Brodard hay Givral �� 
nh�m nháp lo�i trà này, u�ng nóng, khu�y chung 
v�i chanh và ���ng, ��!c b�i bàn mang ��n trong 
các tách b�ng s ra cái �i�u qúy phái l	m, và b0ng 

c�m th�y là ngon l	m b i vì … vì ..vì   nhà mình 
không có lo�i trà “ ngon”  này. (Thì c�ng nh�   VN, 
ta chê mít, chê &i, chê xoài, ch. thèm �n lê, �n táo, 
�n nho m�i �úng là th dân sang, Sang ��n M' hay 
Tây thì c�ng chính nh�ng tay này l�i �i tìm mua 
m�y trái mít, m�y trái &i , mà m�t trái mít ngon  
nhi�u khi ph�i tr� h�n c� tr�m �ô (mua   Cali mang 
v� Texas c� m�y trái c�t t� l�nh �n d�n, ph�i không 
VQThông ?), trong khi �ó thì nho, táo, lê  bây gì� 
l�i v�a ngon, v�a t��i v�a r� thì chê �ng chê eo 
không �n! "òi �n cho ��!c m�y th kia kia!! 

Ôi có ph�i con ng��i ta s  d� kh& �au b i vì 
không bi�t mình �ang sung s��ng, không th*c s�ng 
v�i không gian mình �ang s�ng, không ch�u s�ng 
giây phút mình �ang còn s�ng , không t(n h� ng 
nh�ng gì mình �ang th� �	c mà c m� m� ��c ��c 
nh�ng n�y, nh�ng n
, nh�ng kia , hay nh�ng cái 
khác mình ch�a có , �� t* mình làm cho chính mình 
kh& mà còn làm cho k� khác   quanh mình b� kh& 
lây, mà quên �i là mình �ang s��ng!! Các b�n �i,  
ra các b�n t� ng tôi �ang nói cho ai �ây? Tôi �ang 
nói cho chính mình �ó!! -- b i t�i r�ng thì là 
..là… b i tôi không bi�t thích ng v�i tình th� hay 
hoàn c�nh mà toàn là ��c m� nh�ng gì ch�a có hay 
không có? "ang �i xe này thì �òi mua n�ng n�c cho 
��!c xe n
. Ch�a mua k�p thì �êm ng� không ngon, 
ngày �n không nhi�u (b i t�i mu�n diet �� kh�i 
mang b�ng ph�, s! e con.… ,à, á..à,…  à, con cháu 
nó c��i cho). Ho�c nh� r�!u ch3ng h�n, �òi mua �� 
th, tháng nào tháng n�y ��u mua thêm m�c dù t� 
�ã ��y , u�ng ch�a h�t ,(à, cái n�y thì có excuse là 
r�!u mua ph�i �� �� lâu m�i ngon), nghe nh�c thì 
ôi thôi c�ng ra,�òi mua ��a này ��a n
, mà nhi�u 
khi v)n ch�a l�t bià ra mà nghe n�a, r�i l�i �
c sách 
nói v� máy n
 máy kia, d� nhiên là th�y b� máy 
nh�c �ang có ch�a ��, mu�n mua máy khác: Thi�t 
ra thì máy nào c�ng có hay, có d4, mà sc ngh.n 
c�ng nh� tài chánh c�a mình thì r�t � là có h�n, m0i 
ngày thiên h� l�i ch� ra máy này máy n
 ph�i hay 
h�n máy c� ch d4 thì ai mà mua, b i v(y mình mà 
theo cho h�t thì không cùng, mà  ch3ng khi nào 
happy c� (ph�i không LDK$?).  Ng��i nào th��ng 
thì nói là tôi có nhi�u passions-- �am mê-- ph�i �am 
mê m�i �i ��n cái “�ã” , cái “ t�i”  c�a m
i vi�c, nh� 
mê h
c thì m�i h
c gi�i ��!c, mê th� thao ví d� 
�ánh Tennis nh� anh B"ôn, BHi�p,TTTùng thì m�i 
�ánh hay ��!c, hay mê .., thì … ,hay mê…  thì 
… ;mê…  thì… ; còn  nhi�u ng��i khác thì nói là tôi 
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tham lam! Cái gì c�ng mu�n!!.  “ Thích "� Th.”  
Nh�ng nào có ai bi�t là tôi �ang s��ng trong cái 
kh& c�a Thú �au th��ng �âu ? "úng lá tri�t lý v�n!. 
Sorry quý b�n. Xin nói ti�p v� trà. À hãy nói v� trà 
Ô Long. 

2/ Trà Ô Long là l
ai dân ta và dân Tàu "ài 
Loan hay Qu�ng "ông hay u�ng. Lo�i này ch. ��!c 
� khoãng t� 20 cho ��n 60%  oxidation mà thôi. 
Các trà th��ng th�y bán   các siêu th� nh� Thi�t 
Quan Âm, ho�c Thi�t La Hán hay là lo�i trà do 
ng��i Tàu ch� t�i Lâm "�ng (Trà Tâm Châu) c�ng 
là lo�i Ô Long.Tôi s+ xin vào chi ti�t m�t s� trà lo�i 
này trong ph�n vi�t v� mua trà gì và u�ng trà   ph�n 
sau. 

3/ Trà Xanh hay nói b�ng ti�ng Tàu là 
Thanh Trà. Lo�i này thì không có � gì h�t, ngh�a là 
0%  oxidation. Danh ti�ng nh�t cu� lo�i thanh trà là 
Long T.nh (Dragon Well/ Gi�ng R�ng). Trà   Vi�t 
Nam có Trà Móc Câu c�ng r�t � là ��c �áo, nh� 
Trà Thái Nguyên bán   ph� Hàng "i�u c�ng r�t � là 
ngon n�u pha cho �úng cách. 

Ch	c có b�n t� ng tôi quên không �� c(p 
��n trà lài, trà ��p sen hay ��p soái? Tôi không nói 
��n các lo�i này, vì c�ng nh� �ang nói v� con gái 
�àn bà mà la� t�n m�n vi�t chung v�i các lo�i n��c 
hoa các nàng xc thì vi�t bao nhiêu cho h�t.V� l�i 
tôi quan ni�m trà c�ng nh� �àn bà, t* m0i lo�i �ã có 
mùi h��ng t* nhiên riêng r�i, nay mình bàn v� trà 
thì không bàn v� n��c hoa mà ng��i ��i c b	t trà 
ph�i xc, ph�i gánh chi�, làm cho mùi h��ng t* 
nhiên c�a trà ph�i phôi pha nh��ng b��c cho m�y 
mùi n�ng n�c d% ghét cu� m�y n� hoa phát ra, nh� 
vàng thau l)n l�n, cho dù là hoa gì �i ch�ng n�a 
(��y là trà nói), t�i nghi�p cho trà Em!! 

Mu�n u�ng trà thì ngoài v(t li�u chính là trà 
ra, ta c�n ph�i �� ý ��n v(t li�u chính th hai n�a, 
�ó là n��c. Ngày x�a m�y c� Tàu r�i m�y c� ta hay 
bàn nhi�u v� n��c dùng �� pha trà. Nh� là ph�i 
dùng n��c su�i   trên núi t� ngu�n, th ��n là n��c 
sông, mà c�ng ph�i ch
n th�!ng ngu�n hay n�i 
không có n��c ch�y m�nh quá (e n��c nó m�t!!) 
��i �� m�i dùng n��c gi�ng. Có ng��i l�i còn l�y 
s��ng �
ng trên lá sen m�i cho là ngon �� pha trà. 
Ôi thì nghe là nghe v(y thôi, �� �
c cho vui ch 
u�ng trà mà nhiêu khê ki�u �ó thì ch	c mình ch3ng 
có thì gi� ho�c �� kiên nh)n, �ó là ch�a nói ��n 
không có ph��ng ti�n �� u�ng trà. 

@a, �a b� nh� v(y thì ta không th� ng thc 
��!c trà sao? "�ng nóng, hãy �
c ti�p ph�n sau 
�ây, ph�n này là c�a riêng Em vi�t h�u m�y huynh 
mà không dính dáng gì ��n các sách các v  kia, vì 
�ây là kinh nghiêm m�y ch�c n�m u�ng trà c�a Em. 
"�ng t� ng Em n�m nay m�i b�m l�m tu&i (Tu&i 
con Dê) thì kinh nghi�m ��!c bao nhiêu mà bày ��t 
ch3ng kinh v�i nghi�m! Trí nh� kéo tôi v� th�i 
�i�m n�m 1954, tôi �ã ��!c �i theo  con ���ng trà 
r�i: "ã bi�t theo s� ph� (là thân ph� tôi) vào t(n 
Ch! L�n mua trà   V�n Dân Ký �� bi�u Ông ngo�i 
tôi. Ng�i h�u trà cho Ba tôi và Ông ngo�i nhi�u 
ngày nhi�u tháng vào tr��c r�ng �ông và c�ng t�i 
b�n tính tò mò –hay thích �� th-- tôi �ã n�m mùi 
trà Tàu c�ng nh� ti�p thu ��!c cách n�u n��c ra 
sao, tráng trà ra r�ng, pha trà khi nào thì ngon, n��c 
th m�y thì ch. nên dùng �� súc mi�ng cho s�ch, 
v.v.R�i sau khi l�n lên c�ng nh� ��!c may m	n có 
nhi�u ph��ng ti�n t�i n��c t�m dung này thì tôi có 
d�p �ào sâu thêm v�n li�ng sMn có �� th� ng thc 
trà.  

Mu�n ch�i Tennis ch3ng h�n, ít ra mình 
c�ng ph�i s	m m�t cây v!t cho v�a tay, r�i sau �ó 
thì s	m thêm giày Tennis (ch�a có ti�n thì dùng 
giày nào c�ng t�m ��!c c�), áo Tennis, qu�n Tennis 
r�i thêm cái windbreaker màu tr	ng cho �#p, di�n 
cho ��m �ang m�t chút, r�i vài th nh� m� nh� 
wristband v.v.. 

C�ng v(y, khi b	t ��u u�ng trà thì mình nên 
s	m m�t b� �� u�ng trà c� b�n tr��c r�i sau �ó s+ 
ph� thêm cho �� v�i thiên h� ch không thì thiên h� 
nói �m t�i nghe nhc nh�i l	m. 
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Bình trà: Cái nào c�ng pha trà ��!c c�. Bình 
l�n, bình bé, bình b�ng s, bình b�ng ��t nung hay 
bình cà phê c�ng OK. Này, này Chú, chú mày nói gì 
mà ba ph�i v(y? D� th�a anh, �ó là nói theo ki�u 
nhà Ph(t, dùng ph��ng ti�n 2n d� ---tam th�a r�i 
nh�t th�a  (các "�i "c NTThi�t, "�i "c 
TMChâu hay C� S� Tâm Nguyên Kh��ng NTTh
 
ch	c không trách c tôi còn mê mu�i nên không nói 
�úng danh t� Ph(t pháp nghe!) �� cho các b�n ch�a 
vào “ tr��ng”  trà thì vào cái �ã, vào xong trong 
“ tr��ng”  thì s+ tính chuy�n khác. Nh�ng n�u có th� 
mua m�t bình trà thì nên mua lo�i b�ng ��t nung 
th b�ng ��t sét Nghi H�ng (Yixing) màu gan gà, 
nên mua th làm   "ài Loan và h�i ti�m bán bình 
mua lo�i nh� v�a dùng cho “ song 2m”  (Hai ng��i 
u�ng: không l+ u�ng m�t mình, mà không m�i 
ng��i b�n ��i c�a mình share?), Ngoài ra còn có 
lo�i bình nh� nh�t, ti�ng Tàu g
i là  bình ��c 2m, 
còn bình l�n h�n n�a là bình “ qu�n 2m”  dùng cho 
kho�ng b�n hay n�m ng��i, qúy b�n có mua thêm 
thì t�t thôi, vì có ngày s+ dùng ��n. Ch	c có b�n s+ 
h�i v(y ch nhi�u ng��i cùng u�ng thì dùng bình 
nào? Th(t ra thì khi nào u�ng trà, ta ch. u�ng  ho�c 
m�t mình, hai ng��i hay �ông nh�t là chung v�i 
b�n  n�m ng��i mà thôi.R�!u thì cho �ông ng��i, 
ch trà thì ch. gi�i h�n mà thôi. Ngoài ra còn m�t 
ch� “ ng�u 2m”  n�a thì ta không nên m	c ph�i nh� 
câu “ trà Tàu m�t ng�m v.v..”  

Chén: Chén u�ng trà thì nên dùng chén càng 
nh� càng hay, s+ nói lý do sau, và c�n có men tr	ng 
  trong h�u có th� th� ng thc màu trà (�#p l	m ôi 
nh�ng màu trà). 

N��c: Hãy mua n��c trong bình hay trong 
chai, ch ��ng dùng n��c t� trong �ng n��c   nhà. 
C�ng không c�n mua n��c su�i làm gì cho �	t. 
Spring water mua trong Costco hay Sam’ s Club 
c�ng ngon r�i mà l�i r+.  

Trà: B�n �ang u�ng trà lo�i nào, hay �ang 
có trong nhà trà gì thì c u�ng lo�i �ó cái �ã, vì mua 
nhi�u th m�t lúc thì l4 b� ai �ó c�n nh�n l�i m�t 
vui, mà �ã không vui thì u�ng cái gì c�ng ch3ng 
ngon c�. Nh� là cách pha trà và n�u n��c là quan 
tr
ng l	m l	m. 

Tuy nhiên n�u quý b�n ch�a có trà nào sMn 
h�t thì tôi xin ��a ra m�t vài lo�i �� quý b�n mua.  

B�n thích trà xanh c�a Vi�t Nam thì có lo�i 
trà móc câu  nh� là Trà Thái Nguyên, B	c Thái hay 

 trà  c�a Tàu nh� Long T.nh tìm mua trong các ti�m 
bán trà ch không mua   t�i Siêu th�. Trà Long T.nh 
hay Lung Ching th c�a Trung Hoa lo�i t�t khá �	t 
nh�ng r�t �áng ��ng ti�n bát g�o. 

Trà Ô Long thì   Vi�t Nam có nhi�u hãng 
l�y trà   Blao �� ch� nh� hi�u trà Tâm Châu c�ng 
khá ngon mà l�i quá r� n�u �em �ô la v� mua. Còn 
c�a Tàu thì có nhi�u, nh�ng n�u qúy b�n thích leo 
thang l�n l�n lên thì nên theo m�t hãng trà �ng 
�	n, ngh�a là tiêu chu2n c�a H�ng luôn luôn nh� 
nhau, không ph�i lúc ngon, lúc d . Có Hãng Ten 
Ren (Thiên Nhân—nhân này là nhân ái ch không 
ph�i nhân là ng��i-- h
c lóm t� b�n Lý Ngh�a),   
�âu c�ng có: San Francisco, Hayward, San Jose,     
LosAngeles,Seattle,Houston,Anaheim,Westminster,
v.v và h
 c�ng có �� bán t�i các siêu th� n�a. N�u 
qúy b�n th, lo�i có pha tí sâm Hoa K$ chung v�i 
trà thì có th� b	t ��u v�i lo�i King Serie 103. U�ng 
cho h�t g�n môt h�p 103 (m�t h�p 300 gram) thì 
nên mua th cùng serie này, m	c h�n là s� 913. R�i 
leo thêm s� 313 và cu�i cùng trong serie này là 403. 
King Serie này cho ta n��c trà màu h�i ,ng xanh. 
Còn m�t lo�i t��ng t* nh�ng cho màu trà màu h�ng 
th2m thì b	t ��u là 109, r�i 919, 319, và 409. Sau 
khi u�ng vài th �ó thì quý b�n s+ bi�t là mình thích 
th nào r�i. Tôi bi�t r�t nhi�u ng��i VN u�ng m�y 
lo�i này và r�t thích. NTTh
 �i, có ph�i m�y th�y 
c�ng thích King Serie này l	m ph�i không? Tuy 
nhiên tôi thì l�i mong quý b�n ��ng ng�ng t�i serie 
này mà th, vào trà không pha v�i sâm, c�ng c�a 
hãng Ten Ren này: Trà Thiên L�, Thiên V� và 
Thiên Lê. Ngoài ra còn có nh�ng trà nh� Thi�t 
Quan Âm bán ��y các ch!. Xin �� ngh� là khi mua 
trà quý b�n nên mua trà �	t ti�n m�t chút, vì m�t 
h�p trà mình u�ng c� tháng m�i h�t, nên ��ng th�y 
m�t h�p trà m�y ch�c r�i chê �	t, hãy nh� là m�t tô 
ph  c�ng �ã $5 hay $6 ��ng r�i. 

Còn trà Lipton hay lo�i H�ng trà khác c�a 
M' hay c�a Anh thì quý b�n l*a th �	t nh�t mà 
mua. Tôi ít thích lo�i này nên không bi�t ph�i trình 
bày ra sao. Theo nguyên t	c thì tôi th�y l�y trà b� 
vào trong bao gi�y g
i là tea bag thì tuy có ti�n cho 
nh�ng ng��i quá b(n nh� �a s� dân M', không bi�t 
quý b�n ngh� sao ch u�ng nh� v(y có khác nào l�y 
gi�y ngâm chung v�i trà? th�y nó sao sao a!. (Xin 
l0i anh H. nghe, anh thì �i �âu c�ng mang theo tea 
bag Lipton trong túi qu�n.) Riêng H�ng trà c�a Tàu 
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 thì có nhi�u lo�i bán trong các ti�m c�a Trung 
C�ng   các ph� Tàu. B�n c h�i h
 s+ mua ��!c 
th v�a ý. 

Còn môt lo�i trà g
i là b�ch trà có nhi�u 
lông m�ng c�ng u�ng là l�, nh�ng �ó là nh�ng lo�i 
mà sau khi �ã thích thì t* tìm l�y nh� m�t hobby. 
Tôi ghét ph�i vi�t v� trà xanh c�a Nh(t b�n vì 
không vi�t ra e có b�n trách là thi�u sót. Tôi có m�t 
anh b�n r�t mê Nh(t B�n, ch	c ki�p tr��c anh là 
con cháu c�a Thái D��ng Th�n N�, cái gì c�a Nh(t 
anh ta ��u thích: �� �n sashimi, sushi, vv (à à, m�y 
món này tôi c�ng mê �n hu�ng h� là anh ta , mà l� 
ghê �i, tôi ch�a th�y có món �n nào mà tôi chê 
hè!!), trong nhà toàn dùng �� Nh(t nh� m�c aó 
qu�n trong nhà b�ng Kinomo ch3ng h�n, ngh�a là 
mê Nh(t vô cùng, nh�ng sau chuy�n du l�ch m�t 
tháng, ��!c m�i th� ng thc ceremony trà ��o, anh 
ta nói v�i tôi là “  Thi�t là d , ch�u không n0i” . Trà 
Nh(t ch. là m�t lo�i trà xanh nghi�n nát ra và khu�y 
v�i n��c, do các thi�n s� Nh(t sang h
c   Tàu r�i 
v� n��c c nh� v(y mà dùng, lúc �ó bên Tàu c�ng 
có trà xanh khu�y nh� v(y. R�i có Thi�n S� hi�u 
Rikyu l(p thành nh�ng quy t	c và ki�u cách �� tr  
thành Trà "�o. Ai mu�n tìm tòi v� Rikyu thì có th� 
m�!n cu�n DVD Rikyu �� xem cho bi�t t� nguyên 
th�y c�a Trà "�o t�i các ti�m cho thuê DVDVideo. 
Nh�ng xin báo là u�ng trà b�t Nh(t B�n D= ch�u 
không n0i. 

Cách pha trà: Tr��c h�t, xin quý b�n t(p n�u 
n��c sôi. Các b�n ��ng c��i và cho là tôi l2m c2m. 
Ph�i chú ý khi n�u n��c, ��ng �� quá sôi, g
i là 
n��c b� chai �i, c�ng ��ng l�y n��c ch�a sôi mà 
pha trà. Hãy ch�u khó l	ng nghe ti�ng n��c reo: khi 
n��c b	t ��u reo cho ��n lúc sôi thì nên nhìn vào 
bình n�u n��c �� rút kinh nghi�m, t� lúc n��c s�i 
b
t l�n t�ng nh� là m	t cá nh� cho ��n khi b
t n��c 
sôi lên b�ng nh�ng con m	t cua là v�a, �ùng �� quá 
thành sôi �c �c thì không còn ngon khi pha trà, b�n 
ph�i th, nhi�u l�n m�i bi�t rõ t�i sao lúc thì trà 
c�ng m�t th mà lúc ngon lúc không. 

Khi �i mua nhà hay bán nhà, các realtors 
th��ng l(p �i l(p l�i r�ng có ba �i�u c�n thi�t �ó là: 
Location, Location, Location (Ph�i không 
VQThông?). V(y khi pha trà hay �n u�ng c�ng v(y, 
tôi xin l(p l�i ba l�n: Temperature, Temperature, 
Temperature. Hãy l�y m�t thí d� nh� �n ph  ch3ng 
h�n: b�n s+ �n không ngon n�a n�u nh� bát ph  
không còn nóng, hay b�n th, �n m�t mi�ng steak 

c�a Ruth Chris mà h
 d
n ra sau khi �ã �� ngu�i, 
b�n th�y có còn ngon hay không? Ho�c b�n u�ng 
Chardonnay c�a m�t hãng r�!u danh ti�ng ch3ng 
h�n mà không cho ngâm l�nh thì �âu có còn ngon 
n�a? Trà c�ng v(y: bình trà nh�, chén trà nh� ch3ng 
qua là �� ta ki�m soát ��!c �� nóng cu� trà t� lúc 
u�ng h�p ��u cho ��n h�p cu�i mà thôi. Gi� s, 
chén trà khá l�n thì h�p ��u cho là v�a ngon �i thì 

ch	c ch	n h�p gi�a 
hay h�p chót c�a 
chén s+ ngu�i m�t r�i 

Còn m�t �i�u 
khá khó mà nói cho 
��!c là ph�i dùng 
bao nhiêu trà khi 
pha? "i�u này tùy 
theo t�ng lo�i trà. 
"i�u t� h�i nh�t là trà 

pha quá l�t vì b� ít trà quá, vì n�u l4 b� h�i nhi�u 
trà quá cho m�t l�n pha thì ta còn có th� �& thêm 
n��c vào tách trà �� u�ng c�ng tàm t�m. À, v(y thì 
�� cho ch	c �n tôi s+ b� nhi�u trà ch�ng? C�ng 
u&ng m�t �i mùi h��ng trà vì khi b� thêm n��c vào 
là �ã làm m�t c� h�i th� ng thc h��ng Em!!. V(y 
thì các b�n hãy t* tìm cho m0i lo�i trà m�t l�!ng 
riêng cho m0i l�n pha. 

N��c �ã có s	p sôi, trà �ã có �úng l�!ng 
optimum r�i, chén và bình �ã r,a s�ch, m�i b�n b	t 
��u. Hãy cho xin n��c sôi �� �& vào bình. Thong 
th� ng�i nhìn khói b�c lên t� làn n��c. B�n quên 
nhìn làn khói �ó ph�i không? Nhìn �i. T� t�n rót 
n��c sôi �ó t� bình vào các chén nh�. Cho dù là 
��c )m b�n nên rót cho ba chén nh�. "� làm �m 
chén trà. Hãy �& n��c sôi vào quá ¾ bình. L�y ph�n 
trà ��nh u�ng b� vào bình. N�u là trà Tàu "ài Loan 
mà thu�c lo�i ngon thì tôi ráng u�ng ngay n��c ��u 
này (Hà ti�n mau giàu). Nh� là ��ng b� trà vào �m 
tr��c nhé, b�n ch� n��c sôi vào trên �ó thì m�t s� 
lá trà s+ b� cháy cho ta màu vàng uá thay vì có lá 
màu xanh. B�n s+ t* ki�m �i�u này. Còn n�u là trà 
không dùng máy s�y mà l�i ph�i ngoài hiên nh� trà 
VN thì b�n nên �& n��c �ó ra, g
i là r,a trà, b�n s+ 
th�y màu d� cu� b�i. Kinh nghi�m s+ ch. cho b�n là 
ph�i r,a trà m�y l�n m�i s�ch m�i ngon tùy t�ng 
lo�i trà. Sau l�n ��u này thì b�n nên �& n��c vào 
bình cho g�n ��y r�i �(y n	p l�i, xong m�i �& thêm 
lên trên n	p bình m�t ít n��c �� l�p kín cái l0 thông 
h�i trên n	p h�u gi� ��!c h��ng Em.B�n nên có 



TRANG  76  ÁI H�U CÔNG CHÁNH 
 
 

 

m�t cái ph%u �� l
c các c�n trà, n�u không thì trà có 
b�i nhìn trong chén m�t s��ng. (mua ph%u l
c trà 
t�i ti�m bán bình trà, lo�i r�t nh� m�i l�!c ��!c). 
B�n hãy rót trà ra m�t bình khác �� sau �ó chia ra 
cho các chén—tôi không nói là c�n hai bình cho 
giai �o�n này trong �o�n trên vì không nh�t thi�t 
ph�i có--- hay ngay vào trong chén (ngày x�a các 
c� nói là rót ra chén t�ng r�i chia ra các chén quân). 
M�i b�n x�i. 

 B�n s+ l�n l�!t t* tìm cho mình nhi�t �� 
nào v�a nóng cho t�ng lo�i nhé!.Hãy �ùng quên là 
h��ng trà t�n mát r�t nhanh thành th, th� ng thc 
��!c h��ng Em ph�i ch�u tìm.  Không ki�m tìm thì 
s+ không tìm th�y, nhi�u khi ki�m còn không ra n�a 
là �àng khác. M�t khi b	t ��!c Em r�i thì mê l	m 
ph�i không LDK$?. M�t ghi chú là trà Tàu th 
ngon m�i có ��!c h��ng Em, ch th th��ng 

th��ng thì ch. ��!c có v�, và có s	c mà thôi. Nhi�u 
b�n quen u�ng trà th(t �(m chát m�i �ã thì xin hãy 
c enjoy, nh�ng mà thêm m�t chút h��ng n�a thì 
có ph�i mê t�i không? 

Trà th��ng có th� pha t� ba ��n b�y l�n. Khi 
nào th�y h�t h��ng là �ã xem nh� g�n h�t n�u 
mu�n u�ng thêm thì nên pha bình khác. "�ng hà 
ti�n v�i Em,  t�i nghi�p Em anh �i! 

À,  ra u�ng trà lúc nào thì thú v� nh�t? 
U�ng khi nào mình th�y s�ng khoái trong ng��i, 
hay nh�t là lúc tr�i ch�a sáng hay �ang bình minh, 
ho�c lúc trà d� t,u h(u xong, ch. còn vài ba ng��i 
b�n còn nán l�i, thong th� là nh�ng lúc nên �em trà 
ngon ra �� cùng th� ng thc. Trong cu�n The 
Importance of Living, b�n s+ �
c ��!c có nhi�u lý 
do �� u�ng trà mà tôi không mu�n chép ra �ây s! 
làm b�n m�t d�p �
c nguyên b�n, u&ng �i.  � 
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Cùng V� U�ng Trà Trong S��ng 
 

Cùng em nâng chén trà h��ng, 
Khi ngày m�i ch�m, khói s��ng m�t m�, 

Tr�m n�m thu ng�n m�t gi�, 
An vui h	nh phúc . Bên b� th
n tiên . 

 
Cùng em rót �m trà nghiêng 

Reo vui ti�ng n��c, thiêng liêng vô hình, 
Hòa tan tr�i �t áy bình , 

U�ng l�ng n�a chén , tr��ng sinh �i �i. 
 

Cùng em c	n chén trà v�i, 
R�a tâm phi�n não, th�nh th�i m�t ngày 

T	 �n còn ��c sum v
y 
Mai sau thi�u v�ng rót  
y  ti�c th��ng 

 
M�i nhau �i �m trà s��ng 

M�i ngày u�ng c	n hoa h��ng �t tr�i . 
 
 

    Tràm Cà Mâu 
�


