Á CHÂU ĐÓN XUÂN
Gần hơn tuần nay, có dịp đi viếng nhiều quốc gia ở Á Châu. Khi rảnh rỗi, tôi thường đi lang thang
ngoài phố cố gắng tìm hiểu người Á Châu mình ăn Tết như thế nào. Xin chia xẻ với quý bạn những
tìm hiểu về chuyện đón xuân trong chuyến Á Du nầy.
Exryu chúng ta ai cũng biết là người Nhật ăn Tết Dương Lịch. Nên muốn biết người Nhật, hay đúng
hơn là người Nhật gốc Hoa, ăn tết Âm Lịch như thế nào, tôi và bạn Exryu Trương Quang Trung phải
chạy lên tận khu Phố Tàu (China Town) ở thành phố Yokohama.
Chúng tôi đến khu Phố Tàu Yokohama vào thứ 7 ngày 30 tháng 1 trước Tết đúng 2 tuần. Phố rất
vắng vẻ thưa người và xe. Bông hoa và những trang hoàng liên hệ về Tết cũng không thấy đâu. Cả
một khu phố lớn chúng tôi chỉ tìm được một trang trí xuân đơn giản trong một khu tiệm nhỏ.
Không hiểu là người Nhật gốc Hoa đón xuân năm xưa như thế nào hay có thể năm nay còn sớm nên
Phố Tàu chưa có trang hoàng đón xuân. Nhưng qua những gì chúng tôi thấy ngày hôm đó, chúng tôi
có cảm tưởng là người Nhật gốc Hoa cũng không đón xuân Âm Lịch to lớn như người Hoa bản xứ.

Phố Tàu Yokohama lưa thưa 2 tuần trước khi Tết Âm Lịch

Trang hoàng đón xuân trong một góc tiệm.
Đơn giản đến nổi không có con cọp cho năm Canh Dần mà chỉ có con ngựa và con rồng

Người Đại Hàn ăn Tết Âm Lịch. Tết năm nay nhằm vào cuối tuần nên dân Đại Hàn được nghỉ lễ ngày
thứ hai 15 tháng 2. Nhân viên nhà máy của hãng LG phải đi làm và được trả lương gấp đôi. Điều nầy
cho thấy là tình hình kinh tế Đại Hàn đang hồi phục chút đỉnh.
Theo những người bạn trong hãng, dân Đại Hàn không trang hoàng nhà cửa đón Tết. Nhưng người
trong gia đình thường họp lại ăn uống, chuyện trò và chơi cờ bạc. Người Đại Hàn theo đạo Phật cúng
tổ tiên và đi viếng mộ.
Dân Đại Hàn cũng có tục lệ lì xì. Họ bỏ tiền lì xì trong bao thơ trắng chứ không trong bao thơ đỏ như
người Việt và Hoa. Người Đại Hàn gọi tiền lì xì là “bow fee” dịch ra tiếng Việt là “tiền cúi đầu”. Theo
tục lệ, sáng mùng một, người trẻ chào cúi đầu người lớn tuổi và được cho tiền “bow fee”. Tiền cho tùy
theo tuổi tác, địa vị. Trẻ em được trung bình 5 Đô La Mỹ. Học trò được khoảng 20-30 Đô La. Sinh
viên được 50. Người trong gia đình có việc làm thì không được đồng nào.
Tôi tưởng bở sáng hôm sau vào hãng gặp ai cũng cúi đầu chào nhưng không ai cho. Hỏi ra mới biết
mình có tuổi lại giai cấp lớn trong hãng và không đúng ngày nên mình không có đủ điều kiện. Làm cúi
gãy lưng mà không được đồng “bow fee” nào. Thế là đi du Á kỳ nầy không tiền mua quà cho vợ. Lo
quá! Lo quá!!!

Cổ thành Hwaseong, Đại Hàn

DH Thạnh arubaito kiếm tiền mua quà cho bà xã.

Tôi đáp xuống phi trường quốc tế Taoyuan (xưa gọi phi trường quốc tế Tưởng Giới Thạch) thuộc
thành phố Taipei vào trưa ngày 26 tháng 1. Tôi rất ngạc nhiên là một phi trường quốc tế lớn nhất của
đảo Taiwan mà không có vẻ gì là Tết cả. Tôi dùng xe điện cao tốc về thành phố Kaoshiung khoảng
500 cây số từ Taipei. Xe điện cao tốc nầy có thể chạy đến tốc độ 300 cây số một giờ. Chỉ cần có hai
tiếng đồng hồ là đến nơi. Thành phố Kaoshiung là thành phố đông dân thứ nhì ở Taiwan sau thành
Phố Taipei. Kaoshiung cũng là hải cảng lớn nhất của Taiwan.
Trong khách sạn, tôi thấy có nhiều trang hoàng liên hệ đến việc đón xuân. Mỗi từng lầu và lobby, nơi
nào cũng có trang hoàng.

Trang hoàng đón xuân trong khách sạn Grand Hi-Lai
tại thành phố Kaohsiung

Khách sạn trang hoàng đón xuân nhưng ra ngoài thì không thấy có gì là xuân cả. Khu phố giàu, khu
phố nghèo, khu hải cảng đến lẩn chùa...cố gắng tìm một chút xuân cũng không ra. Thật ngạc nhiên!

Sông Tình Ái (Love River)

Hải cảng Kaoshiung

Khu phố trung bình.
Ngay cả trong nhà cũng không có trang hoàng đón xuân

Đường phố chính
không vẻ chuẩn bị đón xuân

Khu buôn bán lớn
không quảng cáo bán đồ xuân

Chùa không màng đón năm mới

Theo dân địa phương, người Taiwan đón xuân rất lớn. Hoạt động chưa nhộn nhịp vì còn gần 3 tuần
nữa. Người Taiwan nghỉ lễ 5 ngày. Cộng với 4 ngày cuối tuần, người Taiwan mừng năm mới tổng
cộng 9 ngày.
Năm nay là năm Canh Dần nhưng theo lịch Taiwan thì là năm thứ 99. Năm thứ nhất là năm 1911
Dương Lịch khi phong trào cách mạng lãnh đạo bởi ông Tôn Dật Tiên (Sun Yat-Sen) nổi lên lật đổ Đế
Vương cuối cùng của Trung Hoa.

Lịch Taiwan năm thứ 99 (năm 2010 Dương Lịch). Lịch
Taiwan dùng trong những công việc liên hệ với chính phủ.

Phong tục đón xuân của dân Taiwan cũng giống như dân Trung Hoa lục địa: tụ họp gia đình, cờ bạc,
rượu chè, cúng kiến, v. v.. Ngoài ra còn lì xì tiền trong bao thơ màu đỏ gọi là Hong Bao.
Rời Taiwan đi Singapore ngày 27, tôi thất vọng vì không được chứng kiến cảnh đón xuân của dân
Taiwan. Dân Việt đón Tết sớm hơn dân Taiwan. Phần đông dân Mỹ trang hoàng đón Giáng Sinh và
năm mới ngay sau khi lễ Tạ Ơn. Hi vọng là dân Singapore sẽ đón xuân tưng bừng hơn.
Máy bay đáp xuống phi trường Changi khoảng 9 giờ đêm. Giống như phi trường Taoyuan, Taipei, phi
trường Changi cũng không có trang hoàng chào mừng năm mới. Dạo đêm phố chính Singapore
cũng chẳng thấy gì.

Singapore về đêm.
Tết hay không Tết Singapore đẹp tuyệt vời

Tượng con Merlin biểu tượng Singapore

Trưa ngày hôm sau, tôi hỏi nhân viên khách sạn chỉ giùm nơi xem cảnh đón xuân của xứ Singapore.
Họ bảo tôi đi Phố Tàu. Họ cho tôi một tờ tạp chí nói về sinh hoạt đón xuân ở Phố Tàu. Trang trí đón
xuân Canh Dần được dựng lên và mở đèn khai mạc vào đêm 23 tháng 1. Cho đến mùng 7 tháng 3,
dân Singapore có tổ chức múa lân, diễn hành với âm nhạc và xe trang hoàng mỗi ngày. Chín giờ tối
mỗi đêm lại có bắn pháo bông rực rỡ. Nghe thật là hấp dẫn. Tôi vội vàng phóng lên xe điện hầm chạy
đến Phố Tàu Singapore.

Nhà ga xe điện hầm Phố Tàu

Hướng dẫn thăm viếng Lễ Xuân Singapore
cho du khách ngoại quốc

Cổng chính Phố Tàu

Như là quảng cáo, ra khỏi nhà ga Phố Tàu mọi ai cũng thấy cổng cao trang hoàng đúng như ngày
Tết. Hoa mai nở đầy đường xá. Nhưng lại gần thì mới khám phá là hoa mai giả. Chắc chỉ có Việt
Nam mình là chưng bày hoa thật.
Singapore có hai dân đa số: người Malay và người Hoa. Ngoài ra, Singapore có nhiều dân thiểu số
như người Chàm, Ấn Độ và Tây Phương. Chính phủ Singapore không muốn dân đa số nào đèn ép
dân Singapore khác mặc dù tiếng Malay là tiếng chính thức và dân Malay giử nhiều chức vụ trong
chính quyền. Chính phủ Singapore có vẻ muốn khuyến khích dân sống theo chủng tộc của mình.
Người Ấn Độ có phố Ấn. Người Tây Phương tụ họp khu downtown tân tiến. Người Malay rải rác toàn
bán đảo. Người Hoa sống, buôn bán và thờ phượng trong Phố Tàu. Lễ Xuân của người Singapore
gốc Hoa kéo dài từ 23 tháng 1 đến 7 tháng 3, gần 6 tuần. Rất nhộn nhịp!

Ông
Thần
Xuân

Đường xá trang hoàng đón xuân

Khác hơn Yokohama, Phố Tàu Singapore rất nhộn nhịp. Đồ bán Tết chưng đầy. Người đi đông mặc
dầu trời nóng bức và là ngày làm việc thứ 5.

Chợ trời đầy đồ Tết

Trang hoàng Tết trước tiệm (department store)

Chợ trời Tết

Trang hoàng trước tiệm (department store)

Đồ Tết đầy tiệm

Tết Con Cọp bán búp bê con cọp

Cô Thầy Đồ Hiện Đại

Bánh kẹo mứt đón Tết
Mua cho Exryu Toàn Cầu quà Tết nhưng bị Quan Thuế Nhật tịch thu hết.
Gomenasai!

Người Việt Nam mình ăn Tết Âm Lịch theo phong tục người Hoa. Một sự khác biệt đáng kể là người
Việt gọi là Tết trong khi người Hoa không có một danh từ riêng biệt. Người Việt mình dùng “Chúc
Mừng Tết” hay “Chúc Mừng Năm Mới” hay “Cung Chúc Tân Xuân”. Người Việt ca hát “nhạc Tết” hay
“nhạc xuân”. Người Hoa chỉ mừng và ca nhạc xuân. Họ gọi Tết là Lễ Xuân hay Lễ Tân Xuân. Người
Taiwan, Singapore và có lẽ người Trung Hoa lục địa, dùng câu “Cung Chúc Tân Xuân”. Họ không
dùng “Tân Niên” ngoại trừ khi phải dịch ra tiếng Anh. Lúc đó họ dùng “Happy Chinese New Year”.
Đáng tiếc là Á Du kỳ nầy, tôi không ghé Việt Nam được để ăn Tết với quý bạn Exryu-VN và để viết bài
Tết Việt cho Exryu Toàn Cầu. Thôi thì xin đền bù đến quý bạn Exryu Toàn Cầu với bài “Á Châu Đón
Xuân” cho đỡ nhớ Tết.
Đặng Hữu Thạnh
Exryu-San Diego
Somewhere over the Pacific trên đường bay về LA
Ngày 3 tháng 2 năm 2010
Hậu Bút:

●

●

●

Cảm tạ bạn Trần Thanh Việt và ERCT đã trả chi phí chuyến Á Du nầy. Chi phí bởi
ERCT gồm có giấy may bay cấp thương gia, khách sạn 5 sao, xe cộ (BMW,
Mercedes) có tài xế, tiệc tùng. Tôi sẽ cố gắng nhiều thêm trong tương lai để được
ERCT cho việc làm chính thức với lương rất cao và nhiều quyền lợi như stock
option, tiền thưởng bonus, tiền về hưu (401K), bảo hiểm, v.v.
Cảm tạ bạn Trương Quang Trung đã đưa tôi đi viếng Yokohama và lo lắng còn
nhiều hơn là nồng hậu cho những ngày tôi ở Tokyo.
Tôi sẽ viết bài viếng Tokyo sau khi hồi phục quen lại giờ giấc ở San Diego. Xin quý
bạn đón đọc bài tuyền trình về buổi diện kiến của tôi với Nhật Hoàng Akihito.

