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Những câu chuyện truyền cảm hứng

LUDWIG VAN BEETHOVEN

TỰ TRỌNG



Điều ước củA ôNg Nội

Vào ngày 16 tháng 12 năm 1770, một cậu bé được sinh ra ở ngôi làng nhỏ 
gần thành phố Bonn của Đức. gia đình cậu vốn có truyền thống âm nhạc, 
ông nội là nhạc trưởng còn cha là ca sĩ lĩnh xướng của dàn nhạc hoàng gia 
Bonn. ông nội cậu bé rất kỳ vọng vào cháu mình: “ước gì cháu trai tôi 
trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng để tôi được tự hào.”

Điều ước ấy đã thành hiện thực! cậu bé này là 
Ludwig van Beethoven, lớn lên trở thành thiên tài 
âm nhạc và là một trong những nhà soạn nhạc 
vĩ đại nhất thế giới.
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NhữNg phím ĐàN “rỉ máu”

Khi lên 4 tuổi, Beethoven bắt đầu học đàn piano và violin dưới sự chỉ dạy của người thầy 
đầu tiên cũng chính là cha mình. Tiếc thay, người cha nghiện rượu chẳng phải là một 
giáo viên giỏi. 

Beethoven thường bị cha đánh đập và nhốt dưới tầng hầm ép tập đàn tới nỗi ngón tay 
sưng vù lên, có khi rỉ máu. Thi thoảng, những lúc về nhà muộn trong cơn say bí tỉ, người 
cha lại đánh thức Beethoven và bắt cậu bé tập luyện đến tận sáng hôm sau. ông muốn 
chứng minh con trai mình đích thị là “thần đồng âm nhạc” giống mozart. Kết quả là, 
Beethoven bé nhỏ dần ghét cay ghét đắng piano!

một ngày nọ, chỉ huy dàn nhạc hoàng gia đến thăm nhà Beethoven. Sau khi nghe 
Beethoven chơi đàn, vị này đã phải thốt lên với cha cậu: “con trai anh chơi tuyệt lắm! 
cậu bé phải biểu diễn tại hoàng gia mới được!” màn trình diễn piano của Beethoven tại 
hoàng gia sau đó thành công vang dội, được mọi người hết mực ngợi khen. 
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gáNh Vác giA ĐìNh, Theo Đuổi giấc mơ

Lên 10 tuổi, Beethoven theo học thầy giáo christian Neefe. Người thầy tử tế này đã kiên 
nhẫn chỉ dạy và giúp cậu bé lấy lại tình yêu với piano. Beethoven cũng bắt đầu học cách 
soạn nhạc và chơi đàn organ. cậu muốn mình tài năng hơn nữa!

Năm 12 tuổi, Beethoven có buổi hoà nhạc đầu tiên. một năm sau, khi xem cậu biểu diễn 
trong nhà thờ, nhà vua rất ấn tượng và cử cậu làm phụ tá chơi đàn organ trong dàn nhạc 
của hoàng gia. “mẹ rất tự hào về con, con trai yêu!” Người mẹ dịu hiền của Beethoven 
không giấu nổi niềm hạnh phúc vỡ oà khi tài năng của con trai mình được công nhận.

Nhưng rồi một ngày nọ, mẹ Beethoven ngã quỵ vì bệnh lao phổi. Biết cha nghiện rượu 
sẽ chẳng giúp đỡ được gì, Beethoven tự nhủ: “mình phải kiếm tiền để chăm lo cho cả 
gia đình”. Nghĩ là làm, chàng trai trẻ chăm chỉ làm việc, quên ăn quên ngủ. Dù rất vất vả 
nhưng Beethoven chẳng hề nao núng, cậu vẫn miệt mài luyện đàn để chơi ngày một 
hay hơn, tiến gần tới giấc mơ âm nhạc cháy bỏng trong tim.
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