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Tản mạn trà Trung Hoa

Đất nước TRung Hoa nổi tiếng được mọi người biết tới không chỉ vì có dãy Vạn Lý Trường
Thành mà còn vì đây được coi là quê hương đầu tiên của lá trà.

Ngoài tác dung giúp giải nhiệt ra thì trà còn được coi như một loại thần dược giúp các bậc thi
nhân như Đõ Phủ, Bạch Cư Dị sáng tác ra những áng thơ bất hủ vượt thời gian
Văn hoá trà Trung Hoa
Trà gọi theo nguồn gốc Trung Hoa, có tên là “cha”. Trà là loại nước uống, được nấu từ lá của
loại cây cùng tên. Không những là thứ nước uống giải khát, trà còn mang lại những hiệu quả rất
tốt cho sức khỏe con người bởi các thành phần dược tính của nó.

Hiện nay, có 2 giả thuyết tồn tại song song gắn liền với nguồn gốc ra đời của trà. Thuyết thứ
nhất cho rằng Trà chính là mí mắt bị cắt bỏ của tổ Đạt Ma, khi ngài chống lại cơn buồn ngủ khi
thiền định. Thuyết khác do Lục Vũ (Lu Yu) - người đời nhà Đường, người được mệnh danh là
“thần trà” khi viết quyển 'Trà Kinh” vào thế kỷ VIII – quyển sách “chuyên khảo” về trà đầu tiên
trên thế giới. Ông cho rằng, trà ra đời từ thời Thần Nông - khoảng năm 2700 TCN. Trong một
lần vô tình đánh rơi những lá trà vào nồi nước đang nấu, ông thấy nước chuyển màu và có mùi
hương thơm ngát, đồng thời có cảm giác các độc tố từ các loại dị thảo do ông thử trước đó dần
tan biến.
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Nổi tiếng về trà ở Trung Hoa có thể kể đến trà Ô Long và trà Long Tỉnh. Ô Long là loại trà xanh
có chứa nhiều dược chất như tanin, têofinlin, têobromin và các vitamin C, PP, K, B2 và một số
axit amin khác, khả năng làm chậm quá trình lão hóa. Trà Long Tỉnh, là loại trà xanh nổi tiếng,
được trồng ở khu vực Hàng Châu (làng Long Tĩnh) với nét đặc trưng là hình dáng lá cờ (tam
giác). Loại trà này gắn liền với truyền thuyết về con rồng nằm dưới đáy giếng khô (thuộc vùng
Vân Nam) đã phun mưa khi vị sư khấn cầu để dân thoát khỏi nạn hạn hán kéo dài và tưới mát
các nương trà đang khô héo. Vua Càn Long cũng là một trong những người yêu thích loại trà
này bởi vị ngọt thanh thuần khiết, đặc trưng, từ đó trà Long Tĩnh trở thành một trong những vật
dùng để tiến cung hàng năm của vùng Hàng Châu.

Đối với người Trung Hoa, uống trà không chỉ đơn thuần là giải khát mà còn mang rất nhiều ý
nghĩa thú vị. Đó là khoảng thời gian ngồi bên nhau của những thành viên trong gia đình, bạn
bè, người thân… trò chuyện với nhau để giữ cho mối quan hệ được gắn bó bền lâu, tâm đầu ý
hợp. Uống trà một mình để có phút suy ngẫm tường tận những sự việc xảy ra trong cuộc đời.
Uống trà cũng là lúc thư giãn, tĩnh tâm để tinh thần luôn an lạc… và còn nhiều ý nghĩa khác
nữa. Từ đó, uống trà không còn là một việc thông thường mà là cả một nghệ thuật, mà những gì
liên quan đến cái thú này đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ bình, chén uống trà đến nước pha
trà, loại trà được chọn, đến chỗ ngồi, đến người bạn hiền đối ẩm…
Ngày nay, những quán trà đậm chất Trung Hoa có mặt ở khắp nơi trên đường phố, các khu
thương mại, chợ… Với chuyến “hành trình về phương Bắc – Trung Hoa” - một trong những
chuyến đi thú vị nhất, du khách sẽ được đặt chân trên những vùng đất nổi tiếng ở khu vực Nam
Trung Hoa, tìm hiểu những phong tục lễ hội, văn hóa và đời sống của cưa dân bản địa, và sẽ
không quên có những giây phút thư giãn bên những tách trà xanh thơm mát, đậm đà đã đi vào
thơ, là nguồn cảm hứng dường như vô tận của các thế hệ thi nhân xưa và nay.
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