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Về việc mừng lễ Phục Sinh, anh chị em ở nhiều nơi có thói quen nhắc nhở nhau trong ngày mừng 

lễ Phục sinh: Chúa đã sống lại thật rồi!  
Còn bên Tây Phương, chúng ta lại không thích và không muốn nói thêm về các giáo điều hoặc giải 

thích thêm về ý nghĩa của mầu nhiệm mà chúng ta đang mừng. 
Mấy hôm nay, trong khi cùng với anh chị em cử hành những nghi thức của 3 ngày lễ, nhất là sau 

các bài chia sẻ thú tội với anh chị em vào tối ngày hôm qua, chúng tôi thường loay hoay cứ tự hỏi tại sao 
một người vô tội mà Philatô đã không dám kết án tử hình, mà vẫn bị chết như một tử tội. Nói theo ngôn 
ngữ của các cháu nhỏ ở trời Tây hôm nay, thì: ‘it’s not fair’, tức: “Chuyện ấy thật không công bằng chút 
nào!”  

Thật vậy làm sao chúng ta lại có thể nói ‘it is fair’ khi còn biết bao nhiêu người vô tội vẫn bị chết, 
bao nhiêu tín hữu vẫn bị những kẻ cuồng tín giết hại hàng loạt bên Trung Đông? 

Vẫn còn những người đang chết dần chết mòn vì nghèo đói.  
Vẫn còn những người đang kéo lê cuộc sống vì những căn bệnh hiểm nghèo.  
Vẫn còn những trẻ thơ đang bị giam kín trong các trại tù giam hãm của sự cô đơn, bỏ rơi và thiếu 

tình thương do các bậc sinh thành tạo ra. 
Vẫn còn những trái tim đang tan nát vì bị phản bội hay bị lợi dụng.  
Vẫn còn những con người không còn tương lai, hay tương lai đang bị chôn vùi bởi những nấm mồ 

đen tối không lối thoát.  
Có lẽ chúng ta nên đi đến những bi thảm không tránh khỏi của đời mình: 
Có bao giờ anh chị em đã phải trải qua những kinh nghiệm của cuộc đời: như nếm cảnh cô đơn, bị 

ruồng rẫy, phản tội, lợi dụng, bị phụ tình, là nạn nhân của ghen tuông, bị nhạo báng, sỉ nhục, sống trong 
tình trạng tiến thoái lưỡng nan,không? Tức: muốn nói ra mà không biết giải thích làm sao. Bởi, sự im lặng, 
câm nín không lối thoát vẫn cứ bao vây đời mình. Và lúc đó chúng ta thấy cuộc đời chỉ là đêm đen, bóng 
tối luôn bao phủ và hầu như không có lối thoát. 

Chính trong cảnh ngộ đó, nhiều người đã tìm ra được giải pháp để lánh thoát; còn chúng ta, là tín 
hữu Chúa Kitô, ta tìm vào nơi đâu? 

Thưa anh chị em,  
Ai là những người đã từng trải một vài kinh nghiệm nói ở trên, hãy cùng chúng tôi đi thêm một bước 

nữa; bước, mà chúng ta cùng với toàn thể Hội Thánh đang cử hành đây, hôm nay.  
Đức Giê-su đã sống lại ngay trong lúc ta bị bí lối. Quả thật, có cảm nhận được điều đó mới biết 

Phục sinh là ánh sáng soi đường cho ta và mọi người. Có cảm-nghiệm như thế, ta mới biết là sự sống vẫn 
rất cần vá quan trọng đến thế nào. 

Sự thinh lặng mà Hội Thánh mời gọi ta đi vào từ ngày Chúa chết cho đến nay, đã nhắc cho ta biết 
về thân phân ‘bó tay’ của mình: không con đường nào để đi, không một lối nào để thoát khỏi. Chúng ta 
đành bó tay, Đức Kito trơ trụi trên Thập giá tưởng chừng như cũng đã bó tay…. Nhưng, chính lúc đó là lúc 
Thiên Chúa rat ay làm việc và can thiệp vào tình trạng ‘bó tay’ của nhân loại và của riêng chúng ta. 

Ánh sáng Phục Sinh đã bùng lên trong đêm tối cuộc đời mình.  
Ánh sáng Phục Sinh đã đem đến cho cuộc đời mình một ý nghĩa mới, mục đích mới. và chỉ có ai 

cảm nhận được sự can thiệp của Thiên Chúa như thế mới biết niềm vui là gì và từ đó mới có thể đem niềm 
vui đến với người khác. 

Chúa Phục sinh không cất đi những bi thảm của cuộc đời chúng ta; nhưng chính Ngài đã ôm lấy 
các bi thảm đó. Chúng ta không còn cô đơn, ngã gục nhưng Phục sinh đã giúp chúng ta nhận ra rằng: 
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Tiên-Chúa đang hiện diện và ôm tất cả mọi nghịch cảnh của cuộc đời vào lòng Ngài và ban cho chúng ta 
sức mạnh để vực đỡ ta trỗi dậy. 

Chúa Phục Sinh đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Hy vọng và xác tín rằng ngay vào lúc đen tối 
nhất của cuộc đời mình, Thiên Chúa không bỏ rơi con Ngài thì Người cũng không bỏ rơi ta. Can đảm, 
mạnh dạn mà tiến bước là thái độ sống mà chúng ta từng học được qua Phục sinh. 

Phục Sinh giúp chúng ta hiểu rằng sức mạnh oai phong cùa Thiên Chúa giúp chúng ta chấp nhận 
thực tại đời sống như: bị hiểu lầm, bị đối xử thiếu công bằng; ngay cả lúc chúng ta trao đi tình yêu của 
mình, nhưng bù lại bằng sự lạnh nhạt hay phản bội của đối phương. Và nhất là không còn sức để đối diện 
với sự thật về đời mình, về người khác nữa….  

Đức Ki-tô Phục sinh giúp ta trỗi dậy đễ chấp nhận với niềm tin rằng Ngài vẫn sống trong cảnh ngộ 
của ta. Chúng ta đừng nghĩ là Ngài đả rời xa mình. Không, Ngài vẫn sống một cách thật thầm lặng – như 
hạt lúa gieo vào lòng đất - mục nát – chờ ngày trổ sinh hoa trái. 

Thưa anh chị em,  
Chúng ta không thể tách cuộc khổ nạn của Chúa trong ngày thứ Sáu, sự thinh lặng hầu như quá 

khó hiểu của ngày thứ Bẩy ra khỏi mầu nhiệm Phục Sinh mà chúng ta đang cử hành. Tất cả phải được liên 
kết trong bàn tay tuyệt diệu của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự sống và sự sống thật sung mãn 
đẻ chúng ta đi vào đời với tâm-trạng tươi vui, hân hoan vì đã có Chúa Phục sinh ở với mình, cùng mình. 

Đây không phải là điều mà chúng ta dễ đạt được. Nhưng hoàn toàn do ân huệ của Thiên Chúa, của 
Chúa Thánh Thần, chức sức-lực của riêng mình làm  sao đạt được. Vậy xin Chúa sai Thần Khí Chúa xua 
đuổi lối sống bi quan, yếm thế để chúng ta còn tin vào sự hiện diện của Thiên-Chúa, Đấng đang sống trong 
cảnh ngộ của từng cá nhân, rồi sẽ bước đi trong yêu thương.  

Tất cả đang đợi chờ ơn-huệ Phục Sinh. Thế giới đang bị ảnh hưởng bởi lối sống vô cảm vẫn cần 
niềm hy vọng; những người đang trải qua những bi kịch của đời sống đang cần đến ánh sáng của những 
trỗi dậy, Phục Sinh. Vậy chúng ta hãy mạnh dạn lên mà tiến bước vì có Chúa Phục sinh đang ở cùng. 
Alleluia. 

Lm Joe Mai Văn Thịnh 
Trung Tâm Hoan Thiện, Melbourne 
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MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
__________________________________ 

Lm Kevin O’Shea CSsR 
Bài viết đánh dấu 150 năm ngày khởi đầu Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 1865-2015 
Đôi giòng suy-tư mang tính tâm-lý triết-học, không đặt nặng linh-thao, thần-tượng; nhưng nói nhiều 

về danh xưng/tước-hiệu, cách chung chung.  
MẸ  

Mẹ, là thế-giới dành cho con trẻ rất sung-mãn. Thật đầy tràn. Với con trẻ, Mẹ là thế-giới đầy 
tính người được thể-hiện qua sự hiện-diện về thể-xác và chăm sóc không mỏi mệt từ mẹ hiền. Tình 
của Mẹ, là suối-nguồn dào-dạt Mẹ tặng cho nhân-loại, mà thoạt nghe, ta cứ tưởng là chuyện lạ kỳ, 
nhưng lại là sự thật, vẫn rất thực. 
MÁI ẤM CƠ NGƠI 
Mẹ có mặt với đời, trước mọi thời. Mẹ hiện-diện trong đời, cả vào lúc trước khi có lịch-sử của con 

người. Từ thuở đầu đời đến hôm nay, và mai ngày, Mẹ không bị lãng quên và cũng không giống những 
người mà ta sẽ gặp về sau, trong các truyện kể về Mẹ. Về sau mãi, sẽ đến giai-đoạn phát-triển nơi trẻ bé, 
khi các em có nhu-cầu cần thể-hiện chức-năng. Nhưng ở đây, ta chỉ xem xét một số sự việc còn rất sớm 
và sâu sắc. 

Từ nơi mẹ, vẫn có sự chăm sóc/đùm bọc rất cẩn trọng. Việc này, được mẹ lo-toan cách chu-đáo, 
không thiếu sót. Ở cuộc sống về sau, sẽ có giờ phút cùng tháng ngày đầy sự chăm-sóc chu-đáo cũng rất 
thực. Cùng một lúc, lại có thêm cử-chỉ giúp giùm/đùm bọc của những người con đã trưởng-thành.  

Đây là lý-do cho thấy: tại sao việc chăm-sóc đích-thực lại ra như khó hiểu – và đôi lúc cũng được 
phân-tách kỹ-lưỡng. Tất cả, là sự chăm-sóc rất trọn vẹn. Tất cả, là sự nuông-chiều, nâng-niu. Rồi từ đó, có 
sự phấn-chấn không lịm tắt. Và từ đó, có cả sức cuốn hút, đầy khích-lệ. Mẹ cuốn-hút/khích-lệ để các con đi 
vào với hiệp-thông, nhiều chất ngất. Theo cung-cách nào đó, cả ta nữa, cũng nói được rằng: chính trẻ bé 
đã cuốn-hút mọi sự đi vào hiệp-thông chân-chất về với Mẹ!  

Nơi hiệp-thông chân-chất ấy, lại thấy có những gì ta gọi là “môi trường lòng mẹ”. Theo ngôn-từ, 
chuyện đó có nghĩa như một chòm xóm (Chora). Và, Plato Timaeus lại cũng gọi đó là “chốn miền ẩm ướt” 
để “Trở-thành” và “Trở nên”, rất ý-nghĩa. Chốn miền ấy, có nghĩa đậm sâu hơn chỉ một Bầu khí-quyển 
hoặc Khí-hậu, do bởi đó là hoạt-động mà ai đó đã hiện-thực.  

Ở nơi đó, còn thấy có thanh-âm ở “Tiếng giọng Mẹ”.  Và nơi đó, còn là chất-liệu thô-sơ của ngôn-
từ, vào khi ngôn-ngữ kịp đến mãi về sau. Ngôn-ngữ ấy, tự-vựng này, được cả Mẹ hiền lẫn trẻ bé sẽ san-sẻ 



cùng dùng chung. Đó còn là từ-vựng được bé bắt chước, suốt nhiều tháng ngày từ hôm này cho đến 
tương-lai mai ngày. Tất cả, cộng lại thành một thứ bí-kíp được cả người mẹ lẫn người con duy-trì và 
chuyển-tải.  

Và, vẫn có ở ngôn-ngữ, các yếu-tố mang nhiều tiết-điệu và nhịp điệu. Tất cả, sẽ vang vọng nhiều 
trao-đổi, và chuyển-tải. Tất cả, đều trĩu nặng tình âu-yếm, thân-thương. Tất cả, là tiếng bi bô, bập bẹ xuất-
phát từ khả-năng vui chơi chạy nhảy với thanh-âm vang-vọng mọi tình-cảm, âm-sắc rất sâu-sắc. Cả bé em 
lẫn mẹ hiền, đều phát-triển tình-cảm ấy, chung một lượt. Ngôn-ngữ ấy, bao gồm cả tiếng/giọng lẫn sờ-
chạm, nắm bắt lẫn phát âm tạo thành một thứ phong-bao gói gọn để chuyển đi và bé được tràn-ngập 
những thứ và những sự có đặc trưng/đặc-thù mang nhiều ý-nghĩa. Thế đó, còn là thân mình vang-vọng cả 
mẹ lẫn con từng trú-ngụ. Bé em chẳng bao giờ phung-phí thời ấu-thơ trong công-tác tạo ý-nghĩa cho sự 
việc.  

Triết-gia Proust từng bảo: ý-tưởng thay-thế cho sự buồn phiền, nhưng ta lại nói: không biết những 
thứ ấy có làm cho trẻ bé và người mẹ hiền phân-tâm/sao-lãng khi chơi trò mẹ-con không? Không phải “trò 
chơi” giữa những ‘người lớn’ chuyên thủ vai-trò dành riêng cho giới trưởng-thành, mà là tương-tác giữa 
hai hữu-thể trong chiều dài dậy sóng rất đậm-sâu… 

Đây là chút gì đó mang tính cộng-sinh – chút gì đó đầy ý-nghĩa trải dài trong những ngày 
đầy âm-vang/tiếng động rất ‘vô-nghĩa’. Tiến-trình này ra như đang nhân-bản nơi tương-quan kéo dài 
một cuộc sống có quan-hệ giữa ta và Mẹ Chúa…  Tất cả đều nằm trong âm-hưởng “Tiếng/giọng” 
của mẹ hiền… Sự nương-tựa/nhờ cậy lại nằm trong âm-vang đầy cộng-hưởng…. 
Thật ra, không là chuyện đúng đắn để ta định-hình sự việc này như một tập-hợp các âm-vang cùng 

tiếng-động có tiết-tấu cùng nhịp-điệu nơi “Tiếng/giọng” của Mẹ vốn nghèo-nàn chưa “nói nên lời” thành 
những biểu-lộ thân thương. Chúng chỉ là những diễn-tả về tình-tiết giữa con trẻ và mẹ hiền; và là thứ gì đó 
trọn-vẹn nhiều ý-nghĩa hơn thế nhiều. Chúng còn lớn, còn rộng hơn các tác-động thực-thụ xảy đến giữa bé 
em và mẹ hiền. Chúng thật lớn lao và cao cả, cũng rất nhiều… 

Tác-giả Hopkins đã nắm bắt được ý-nghĩa này trong cuốn sách do ông viết có tựa-đề được nhấn-
mạnh như: Đức Nữ-Trinh được sánh-ví với làn-khí ta hít thở. Ông trình-tỏ Đức Maria như “Bầu Khí Quyển” 
trong như pha-lê vẫn hiện-tỏ ở muôn nơi: 

Làn khí hoang-sơ ngập-tràn không-gian mẹ hiền 
Xây tổ-ấm cho tôi ở nơi miền  
Là, thứ yếu-tố dưỡng-sinh rất quan-trọng 
Chưa bao giờ bị phí-phạm. 
Tác-giả này, lại cũng thêm: Mẹ hiền còn là mẹ của ân-huệ mới vừa ban, nay đạt đích-điểm là giống-

giòng ta diễn-nghĩa. Và như thế, vẫn có nhiều Nazarét, nhiều BétLêHem. Và kết-quả là: ở nơi ta, lại có 
“bản ngã” mới và con người mới của ta vẫn quý phái, sang-trọng hơn rất nhiều. Và, “bản ngã” của anh, của 
chị cũng giống thế. 

Không-gian mẹ hiền ngập tràn làn khí hoang-sơ, 
Bay lướt với Mẹ, lập đảo nhỏ với Mẹ 
Quây thành mái ấm rất nhanh ở nơi con, của Mẹ. 
Ở nơi đó, có thể cũng có tiếng ồn-ào và thanh-âm rất ‘nhiễu” nơi giòng nhạc như thế. Thanh-âm 

“nhiễu” này, có thể cũng làm khả-năng của trẻ bé ra kiệt-quệ không diễn-dịch và ‘chuyển-hoá’ sự chuyển-
tải từ mẹ hiền. 

Dù sao thì, chính âm-nhạc đã làm cho tất cả mọi thứ gì khác trở nên thích-thú, đầy cuốn-hút. Ở bên 
trong và xuyên ngang giòng âm-nhạc ấy, mọi thứ lại sẽ hơn hẳn những thứ mà Winnicott vẫn cho rằng 
điều đó “cũng tốt đủ”. 

Chính đây là cội-nguồn của những ta gọi rất phải, là ‘nhân-loại’. Chính ở đây, nhân-loại được sản-
sinh. Nhân-loại đây mang ý-nghĩa khả-năng mà một số người hiến-tặng như mái ấm cho những ai không 
có được như thế; hoặc, tạm-thời chưa có nó.  

Tác-giả Barthes lại bảo: đó là định-nghĩa tối-thiểu về nhân-loại, tối-thiểu ở cấp-độ không có gì; 
nhưng chính đó lại được gọi là: lòng mến khách. Lòng Mến Khách, lại chính là không-khí; là chốn-miền 
của lòng mẹ. Tiếng Hy-lạp xưa gọi đó bằng cụm từ “ethos” tức: chốn ngơi nghỉ đều đặn hoặc nơi nương-
tựa của loài thú, rất êm ấm. 

ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU TA ĐỊNH-NGHĨA RÕ, KHI NÓI VỀ MẸ       
HỠI MẸ HẰNG CỨU GIÚP, XIN HÃY LÀM MẸ CON 
HẰNG   

‘HẰNG’ đây, không mang ý-nghĩa nào về thời-gian, nhưng lại nói về chất-lượng mà thôi. 
Thông thường thì, đại danh-từ “hằng” được nối-kết với ý-nghĩa: “suốt mọi thời”. Được bao lâu? Và 
như thế, sẽ dọi về ý-nghĩa “vĩnh-hằng”, hoặc “Đã một lần vào thuở vĩnh hằng..”    
THIÊN-ĐƯỜNG 
Tự-vựng “Hằng” và cụm từ “Vĩnh-hằng” thường đi đôi với nhau. Nhưng ở đây, tôi muốn suy-tư về ý-

nghĩa của hình-dung-từ “vĩnh hằng” mà tự-vựng “hằng” nói cho ta biết. Ở đây, tự-vựng này mang nhiều ý-



nghĩa hơn những gì mình chỉ thoáng nghe qua. Thông thường thì, tự-vựng này lại chứa-đựng một nghĩa 
thời-gian cũng rất dài. Dài, đến độ không có khởi đầu và cũng chẳng có kết-đoạn. Thời-gian có đó, trước 
cả vào lúc thời của ta đã khởi sự và vẫn có đó cả vào lúc thời của ta đà chấm-dứt. 

Thời-gian, là thứ gì đó ta đo-lường được. Nó kéo dài nhiều ngày tháng, giờ giấc lẫn phút giây, tức: 
ta có thể cân/đong/đo/đếm, theo số-lượng đều được. Về thời gian, là đoạn đường mình trải qua, có trình-
tự theo giòng chảy và nhiều người lại nghĩ vĩnh hằng như thời-gian dài rất kéo dài, mà thôi. 

Tính ‘vĩnh-hằng’, nhất là “hằng-hà-sa-số” của Thiên-Chúa không là “thời-gian dài đằng đẵng”, 
nhưng là sự việc có chất-lượng, rất sâu-sắc hơn mọi đo-lường về số lượng; và nó đã có sẵn ở đó “vào mọi 
lúc” ở trong ta. Đôi khi, thiên-hạ lại tưởng-tượng tính ‘vĩnh-hằng’ này như thời-gian giãn nở như từng có 
trước/sau ‘thời’ của ta. Thật ra, nó không là sự giãn-nở thời-giờ bao giờ hết. Nó là chiều-kích sâu-lắng của 
mọi sự, mọi người, mọi nơi hoặc mọi lúc, mọi cách-thức có chất-lượng… (Ở tiếng Đức, người ta gọi đó 
bằng chữ ‘immerwahrende’, tức: thứ hiện-hữu muôn mọi thời chứ không là ‘tồn-tại mãi’. Và nói như thế, 
hẳn sẽ dễ nghe hơn.    

Thế đó, điều ta muốn nói mỗi khi gọi chữ ‘HẰNG’. 
MẸ Thiên-Chúa, Đấng sâu-lắng ‘vĩnh hằng’ ở trong ta, là Đấng “hằng” ở nơi ta và với ta. 
Hỏi rằng: Nếu thế thì, tương-quan ra thế nào?  Thưa rằng: nó rất ‘vĩnh hằng’.   
Nói như thế, tức: việc tiếp-cận Chúa luôn ở trong thế hiện tại đang diễn ra, như sự hiền-lành tử-tế 

rất đích-thực trong đời sống của chúng ta. Thiên-Chúa, là sự Hiền-Từ sâu-lắng ở bên trong chúng ta là tất 
cả, bên trong hết mọi sự.  

Ngày nay, nhiều người lại đã khám-phá ra Thiên-Chúa cách sững-sờ như loại-hình Hiền-Từ/Tử-tế 
rất như thế. Ta nhấn mạnh từ một thần-linh thánh ái quá nặng-nề đến một Thiên-Chúa Hiền-từ/Tử-tế. Tất 
cả chúng ta đi từ nhận-định về một Đức Chúa Tuyệt-đối đến cảm-giác mới về Một Thiên-Chúa có Tương-
quan nồng-thắm. Theo tôi, việc này xem ra nhiều người lại cứ dai-dẳng nhấn mạnh nhiều lên tính tuyệt-đối 
của Đức Chúa như tranh-tối/tranh sáng hoặc như thứ chiều-tà đầy ảnh-hưởng có từ nền văn-hoá cổ/xưa 
mang kinh-nghiệm về Đức Chúa. Hiện thời, với nhiều người, đã có một Thiên-Chúa ‘tốt-lành’/tử-tế’ hơn, 
‘ưu-ái’ hơn. 

‘Vĩnh hằng’ là thứ/sự đầy tính người. ‘Vĩnh hằng’ thực là là con người. Là, Đức Chúa. Bởi, Đức 
Chúa đích-thực là danh-xưng hiền-từ/tử-tế của chất-lượng sâu-lắng ở bên trong tất cả chúng ta. . Và, điều 
đó rồi đến rồi đi, cứ như thế một cách sâu-lắng, hiền-từ, vĩnh-hằng. 

Đó, là lý do khiến ta nối-kết tự-nhiên với Mẹ của Hiện-hữu vĩnh-hằng đối với ta. 
ĐÓ CŨNG LÀ Ý-NGHĨA CỦA CÂU NÓI KHI TA ỚI GỌI MẸ HIỀN YÊU DẤU 
NGƯỜI MẸ QUÁ HIỆN-DIỆN, NGƯỜI MẸ QUÁ HIỀN-TỪ, ƯU-ÁI LUÔN MÃI, VĨNH-HẰNG                
VÀ MẸ LUÔN HIỀN-TỪ TỬ-TẾ VỚI TẤT CẢ CHÚNG TA. 

CỨU-GIÚP 
Lâu nay, nhiều tự-vựng khác nhau giúp ta kêu cầu Mẹ Hằng Cứu-Giúp, giúp-đỡ ta. Truyền-thống 

tiếng La-tinh và Anh-ngữ vẫn xây-dựng nền-tảng trên đó và gọi đó bằng tự-vựng trợ-giúp/đỡ-nâng. Thế 
nhưng, với thế-hệ hiện-tại tự-vựng ấy nghe mãi cũng thấy nhàm và không thích-hợp. Truyền-thống tiếng 
Đức cũng như tiếng Sắc-xông và Anh-ngữ khác lại dựa trên đó rồi gọi đó bằng cụm-từ giùm-giúp. Thế 
nhưng, giúp-giùm/đùm bọc mang ý-nghĩa về nhiều sự việc, một số sự việc trong đó lại có nghĩa đậm sâu, 
chí lý cũng rất nhiều. 

Giùm-giúp/đỡ-nâng, ư? Ngày nay, nhiều người vẫn thích dừng từ “Cứu-giúp”. Cứu-giúp mang âm-
hưởng một cứu-chuộc. Cứu, khỏi hãi-sợ. Cứt-vớt con, bằng không con cứ kêu gào mãi, thôi! 

GÌN-GIỮ 
Ngày nay, nhiều người đề-nghị nên sử-dụng cụm-từ CHĂM-NOM hoặc SĂN-SÓC. Cụm-từ này, 

mang nghĩa tương-quan, chữa lành được nhiều thứ, nhiều sự. Những thứ và những sự như thế, là tương-
quan không đồng-đều giữa người săn-sóc và kẻ được chăm-nom. Tự-vựng ‘chăm-nom’ đây có nghĩa tin-
tưởng. Còn, săn-sóc là khả-năng và lòng muốn làm việc gì đó mỗi khi có ai kêu cầu, hoặc khi có nhu-cầu 
cần-thiết, cả những lúc không hề xin, nữa. Ở xã-hội luôn có hiểm-nguy, trong trạng-thái cẩn-trọng, ta vẫn 
cần nhiều chăm-sóc cách dịu-dàng, êm-thắm. Ta cần đến chính sự săn-sóc mà không thêm-thắt hình-
dung-từ nào khác vốn dĩ giới-hạn khả-năng của mọi sự. 

Thật ra, ta còn hơn hẳn lối diễn-tả của GB Shaw khi nói về con người bằng cụm-từ dài, như: “cục 
máu sốt nơi bệnh tật hoặc khổ-đau/sầu buồn vì mất mát, vãn-than, rằng: thế-gian chẳng đoái-hoài gì để ta 
được hạnh-phúc”. Ta kêu-cầu có được đôi điều, hơn kềm chế cơn đau-buồn/khổ não. Ta nóng lòng được 
ai có mặt ở đó cho ta… hoặc ai đó không có khoặc không là câu trả-lời đầy qui-tắc cho những thứ ta kêu 
và cầu… 

Các lối diễn-tả về khổ-đau/sầu-buồn bao giờ cũng khó nghe. Người Hy-Lạp khi xưa gọi đó là những 
‘kêu gào’ bộc phát hoặc các bài tụng-ca trong nghi-lễ. Người Do-thái lại gọi chúng là lời-vãn. Ở Tân-Ước, 
các bài vãn ngày càng không được mọi người ưa-thích nữa. Với tín-hữu thế-kỷ thứ nhất và thứ hai, lời vãn 
trở thành lời cầu. Sự quan-phòng lớn rộng hơn mọi thống-khổ. Nguyện-cầu là tin-tưởng. 



Chăm sóc? Vâng. Đúng thế. Nhưng, ta vẫn có thể nối-kết sự việc ấy với tính ‘vĩnh-hằng và gọi đó là 
nỗi CÔ ĐƠN… Nó đáp-ứng lại nỗi-niềm lo-âu, buồn-sầu… Sigmund Freud định-nghĩa: lo-âu là cảm-xúc 
không bao giờ mang tính dối-trá. Cô-đơn hiểu điều đó, nên đã biết rằng lo-âu luôn có đó… và đáp-trả lại sự 
hiện-diện của nó thường được giấu kín. 

Người chăm-sóc cho loại-hình này có lẽ sẽ cần đến niềm tự-tin đặc-biệt để đi vào với tâm-can của 
người đang cần có sự chăm-nom/săn-sóc. Người chăm-sóc như thế sẽ cần đến khả-năng biết lắng nghe 
cách đậm-sâu để trở thành chốn/miền lắng nghe ở nơi đó có những dấu-chỉ có được phẩm-cách rất 
chững-chạc. Và khả-năng thông-hiểu những gì mang ý-nghĩa một sợ-sệt. Và cũng để thông-hiểu những gì 
khiến người hãi sợ biết thốt lên lời mà nói chuyện, nguyện cầu về những gì làm mình hãi sợ, chứ? 

Ta được gì khi có người đến với ta cầu được trợ-giúp khỏi mọi 
nỗi cô-đơn đầy hãi-sợ? 

Ta có được sự trợ-giúp vĩnh-hằng, được mẹ vĩnh-hằng đỡ-nâng. 
MẸ LUÔN CHĂM-SÓC KHỎI NIỀM CÔ-ĐƠN SẦU-BUỒN, HÃY 

NGHE LỜI CẦU CỦA CON KHÔNG BAO GIỜ DỨT CẢ VÀO LÚC TRƯỚC 
KHI CON NÓI LÊN ĐIỀU ĐÓ. 

_______________________________________________________
_ 

 
HÀNH HƯƠNG ĐẤT THÁNH 

Lê-Chương 
 
Ngày thứ Ba: Thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2014: Ngày đầu tiên hành hương: Nhà thờ Tám 

Mối Phúc thật, Biển Hồ Galilee, Tabgha, Carphanaum, nhà thờ Primacy. 
Sáng nay mới là ngày chính thức đầu tiên bước vào chương trình hành hương đất Thánh. 
Cha Tước hướng dẫn và giải thích chương trình sau khi ăn sáng xong đầy đủ. Cha đi bộ rất nhanh, 

thoăn thoắt trên con đường lót gạch gồ ghề chắc đã xưa lắm, xuyên qua các khu phố còn đóng cửa. Bề 
ngoài nhìn thì tưởng là cha đi bình thường nhưng nhóm chúng tôi hầu như phải vừa đi vừa chạy mới theo 
kịp. Cha dẫn ra chỗ xe bus có thể đậu được, để đón chúng tôi đến các địa điểm hành hương. Lý do vì các 
con đường gần khu nhà trọ đều rất nhỏ chỉ vừa cho các xe nhỏ chạy mà thôi. Đoàn hành hương bây giờ 
sau khi các nhóm từ các nơi khác đã qui tụ được, thành hình với 50 người.  

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Nhà thờ Tám Mối Phúc Thật (Mount of Beatitudes), cách 
Nazareth 29 cây số. Đây là một nhà thờ Công giáo được xây trên một ngọn đồi nhìn ra Biền Hồ Galilee. 
Ngay từ thế kỷ thứ 4, một nhà thờ nhỏ bé đã được dựng lên tại đây. Nhà thờ hiện tại thì lại được tài trợ bởi 
chính phủ Ý của nhà độc tài Benito Mussolini. Nhà thờ được một kiến trúc sư người Ý vẽ kiểu là Antonia 
Barluzzi, theo kiến trúc Byzantine, được xây cất từ năm 1936 đến năm 1938. Nhà thờ hình 8 cạnh tượng 
trưng cho tám mối phúc thật. Lời bài giảng được ghi trên 8 tấm kính mầu ở chân vòm mái nhà thờ, mở đầu 
là câu “ Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì Chương nước đất Chúa Trời là của mình vậy” 

Sau thời gian cùng suy niệm dưới sự chỉ dẫn của cha Tước, chúng tôi được tự do đi vòng quanh 
nhà thờ để ngắm nhìn những hình ảnh được vẽ thật công phu. Bên ngoài, nhà thờ nằm bên cạnh Biển Hồ 
Galilee. Bên trong nhà thờ không còn một chỗ trống để quỳ đọc kinh, vì bên ngoài các xe bus chở người 
hành hương đến càng ngày càng đổ về. Có đoàn người vừa tiến lên đồi vừa dâng lời ca hát ngợi khen 
Chúa. Khi đến các nơi thánh thiện thì tâm hồn mình tự nhiên cũng như được thăng tiến. Nhưng thánh tích 
nơi đây đã được nhà thờ xây trùm lên. Hễ có nhà thờ nào, là bên trong phải có một thánh tích nào đó.  

Tiếp theo, xe đưa chúng tôi xuống đồi, hướng thẳng về Biển Hồ Galilee. 
Gọi là Biển Hồ vì cái hồ này rất lớn, dài 21 cây số và rộng đến 13 cây số, là một hồ nước ngọt lớn 

nhất nước Do thái và nằm ở độ sâu 200 mét dưới mực nước biển. Đây cũng là hồ nước ngọt thấp nhất 
trên thế giới. Nguồn nước chính cung cấp cho hồ là sông Jordan, chảy xuyên qua đây từ Bắc xuống Nam. 
Thời Chúa Giêsu, phần lớn việc giảng đạo đều diễn ra ở vùng này, vì công việc buôn bán ở đây thịnh 
vượng và sầm uất nhất. Chúa đã làm nhiều phép lạ nơi đây. Như Chúa đã đi trên mặt biển hồ, dẹp yên 
bão tố, và nhất là đã làm phép lạ biến 2 chiếc bánh và 5 con cá thành nhiều gấp bội đủ nuôi ăn  cho 5000 
người mà sau đó thức ăn vẫn còn dư thừa. Tại khu Tabgha có nhà thờ ghi lại phép lạ này. Rồi phép lạ với 
mẻ lưới cá lạ lùng; số là sau một đêm làm việc mệt mỏi mà chẳng bắt được con cá nào, thánh Phêro đã 
vâng lời Chúa ra khơi thả lưới, thì lạ lùng thay, kết quả là bắt được nhiều cá đến nỗi gần như làm rách cả 
lưới. Thánh Phêrô đã phải gọi các bạn đồng nghiệp đánh cá đến trợ giúp. Trước phép lạ này của Chúa, 
thánh Phêrô đã quỳ xuống và thưa, “Lạy Chúa, xin hãy xa tôi vì tôi là một kẻ tội lỗi”. Nhưng Chúa đã đáp, “ 
Đừng sợ, vì từ nay con sẽ là kẻ chài lưới để bắt người”. 

Vì đoàn hành hương có tới 50 người, đủ để lên một thuyền lớn có hình dáng giống như chiếc 
thuyền thời Chúa Giêsu. Chúng tôi lên thuyền ra khơi như thuở xa xưa các thánh tông đồ theo Chúa. Hôm 
nay trời xanh đẹp và nắng ráo, nước biển hồ cũng trong xanh, gió mát, hai bên bờ đồng cỏ xanh mướt 
hoặc các rừng cây sum suê, chúng tôi tưởng tượng trở về sống cách đây hơn 2000 năm, nơi đây Chúa đã 



hiện diện và sinh hoạt. Chúng tôi được di chuyển trên Biển hồ Galilee nơi 
Chúa từng đi, từng làm phép lạ, thật là một chuyến đi nhớ đời. Trên 
thuyền, cha Tước đọc lại những lời suy niệm, chúng tôi im lặng lắng nghe, 
đưa tâm hồn lên cao sống lại những giây phút xa xưa thời Chúa, tìm hiểu 
lời Chúa, tâm hồn ngập trầm tinh thần hành hương.  

Trên thuyền sau những giây phút suy niệm lời Chúa, cha Tước 
không quên nhắc lại tình trạng chính trị của đất nước Việt Nam ngày nay, 
không có nhân quyền, độc tài và độc đảng. Trong thâm tâm của mỗi người 
Việt Nam tỵ nạn như chúng ta, dầu an cư lạc nghiệp nơi xứ người, con cái 
thành công ổn định cuộc sống, nhưng hai chữ quê hương Việt Nam vẩn 

hằn dấu trong tim. Tổ quốc đã xa vời nhưng con tim vẫn còn thổn thức. Chúng tôi, trên Biển hồ Galilee 
hôm nay đã treo cao ngọn cờ ba sọc đỏ của người Việt Nam Tự Do của Việt Nam Cộng Hòa. Ngọn cờ 
tung bay bên cạnh lá cờ của đất nước Do thái. Trên con thuyển trôi trên biển hồ hôm nay chúng tôi đã cất 
cao tiếng hát bài Quốc Ca của Việt Nam Tự Do, không Cộng Sản. Chúng tôi cũng nắm tay nhau hát vang 
bài hát Việt Nam Việt Nam. Những giây phút này thật thiêng liêng. Đây là những giây phút không thể quên 
được trong mỗi trái tim của từng người trong đoàn. 

 

 
 

Sau đó, chúng tôi được đưa đến một nhà hàng lớn, nằm 
cạnh biển hồ để dùng món cá thánh Phêrô. Đó là một loại cá 

giống cá rô phi, mà người địa phương 
gọi là cá thánh Phêrô. Cá được chiên 
dòn, đặt trên một đĩa to, kèm theo các 
loại rau, khoai chiên và nước chấm. 

Đến đây dùng món cá này, để 
nhớ lại cách đây hơn 2000 năm, các 
thánh tông đồ đã phải chụm củi để 
nướng cá, chắc là chẳng có khoai tây 
chiên và nước chấm như bây giờ. 
Cũng tại nơi đây chúng tôi thấy được 
trái chà là tươi, mầu đỏ đậm, ăn rất 
ngọt và bùi, do chủ nhân nhà hàng 

cung cấp miễn phí cho  cả đoàn, có lẽ vì lý do thân thiết và dành nhiều ưu đãi với cha Tước. 
Kế tiếp chúng tôi đến Carphanaum, thành phố của Chúa Giêsu, trọng tâm giảng dậy mà ngày nay 

dấu tích vẫn còn đó.  
Carphanaum, nơi có Hội Đường, nơi Chúa tập trung rao giảng Nước Trời. Thành phố này nằm sát 

ngay cạnh Biển hồ Galilee, cách xa Nazareth 40 cây số, thời kỳ Chúa có chừng 1500 dân, ắt phải là một 
nơi trù phú. Còn sót lại là di tích Hội Đường Do thái, nền nhà dân địa phương vào thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ 
thứ 4, nơi đây còn di tích sinh hoạt tôn giáo. Nhưng khi người Ả Rập chiếm cứ vào năm 700 thì thành phố 
bị phá hủy và để hoang cho đến nay. Lần theo vết tích xưa của Hội Đường Do thái, những lớp đá đen ở 
dưới chính là nền móng của hội trường vào thế kỷ thứ 2. Chính nơi đây Chúa đã chọn ra 4 môn đệ đầu 
tiên là Phêrô, Andrê, Giacôbe và Gioan. Chính nơi đây Chúa đã chữa lành người đầy tớ của ông Đội 
trưởng, chính nơi đây Chúa đã chữa lành người bại liệt được thông xuống từ mái nhà. Chính nơi đây Chúa 
đã lập phép Bí tích tha tội. Cách hội trường chừng 30 mét là Nhà của Thánh Phêrô, có hình 8 cạnh. Trên 
nền nhà cũ của thánh Phêrô hiện nay là nhà thờ Thánh Phêrô, được xây cất vào năm 1990 và nay do các 
cha dòng Phanxicô coi sóc. Bên trong nhà thờ, ngay phía giữa có một lồng kính để người hành hương có 
thể quan sát nền nhà và di tích còn lại phía dưới. 



 
Chúng tôi qua nơi Chúa làm phép Bánh Hoá Ra Nhiều, tại Tabgha. Đây là một nhà thờ nhỏ có hai 

cánh. Dưới chân bàn thờ là một phiến đá vôi to mới tìm ra, được cho là ngày xưa Chúa đã đặt 5 cái bánh 
và 2 con cá lên để làm phép lạ. 

 
 
Cha Tước, cha Thạnh và một cha từ Mỹ tên là Thanh 

cùng làm lễ ngay ngoài trời dưới tàn cây phía ngoài nhà thờ 
Primacy này. Sau khi rước lễ cha cho mọi người mang bánh 
thánh ra một góc riêng đâu đó trong 20 phút để tự suy niệm về sự 
mầu nhiệm ngay tại nơi Chúa đã trao quyền cho Phêro để lập nên 

Giáo Hội sau này. Đoàn suy niệm bên bờ hồ Tabgha, nơi Chúa đi trên 
biển, và truyền cho Phêro mẻ lưới kinh hoàng. 

Bờ biển của Hồ Galilee hôm nay thật đẹp và trời thật xanh. 
Cha cho một giờ cầu nguyện đi xem chung quanh, nhúng chân vào 
nước của Biển Hồ Galilee.  

Chúng tôi ngồi bên Hồ Galilee tập trung tư tưởng suy niệm lời 
Chúa. 

Đây là đêm thứ 2 tại Nazareth. Về lại phòng trọ tại dòng tu, 
chúng tôi sung sướng thở phào được nhận lại hành lý thất lạc. Tất cả 
đã xếp sẵn trước cửa văn phòng cho cả 7 người từ Úc và 2 người từ 

Mỹ.  
Ngày thứ tư:  Thứ Bẩy ngày 26.04.2014: Thăm Thánh Đường Đức Mẹ Truyền Tin, Hội Đường 

Do thái, nhà thờ Cana, núi Tabor. 
Chúng tôi xuống ăn sáng từ 6 sáng, thật nhanh trong 45 phút, xong tự động mang hành lý xuống 

chuẩn bị di chuyển, để chấm dứt ngày ngủ trọ tại Nazareth. 
Sau khi xếp hành lý ngăn nắp trước văn phòng của Dòng Tu nơi ngủ trọ, mà Cha sẽ sắp xếp cho 

xe nhỏ di chuyền ra xe bus sau, 7 giờ sáng chúng tôi sẽ rời khu nhà trọ sang Thánh Đường Đức 
MẹTruyền Tin. Đây là lần thứ hai cho riêng nhóm từ Úc đến Thánh Đường này (chúng tôi đã tự mình đến 
đây ngày hôm trước khi có giờ rảnh, như đã trình bầy ở trên), chính thức với cha Tước và các bạn trong 
đoàn. Được biết đây là đền thờ Công giáo lớn nhất vùng Trung Đông. Chúng tôi đến sớm nên khu thánh 
đường còn vắng người. Tất cả đều vắng lặng chỉ có một đoàn hành hương là đoàn của chúng tôi. Đây là 
một ưu điểm của đoàn hành hương luôn luôn đến sớm để tránh đông người và có nhiều thời gian tĩnh lặng 
dành trọn cho việc cầu nguyện và suy niệm.  



Mọi người nay đã tập họp đầy đủ từ Mỹ, Canada, Úc, 
Bỉ, Đức sốt sắng kính viếng nơi Đức Mẹ được sứ thần Truyền 
Tin. Sáng nay chúng tôi tham dự lễ cử hành ngay trên hang 
truyền tin trong nhà thờ Đức Mẹ Truyền Tin. Đây được xem 
như nơi Thiên thần Gabriel đã hiện ra báo tin cho Đức Mẹ sẽ 
thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Lời Phúc Âm của thánh 
Luca cứ như còn âm vang đâu đây: “Thuở ấy, Thiên thần 
Gabriel được Thiên Chúa sai đến với trinh nữ tên là Maria, đã 
đính hôn với ông Giuse, thuộc nhà David”. Tại nhà Đức Mẹ, 
chính nơi đây chúng tôi đang cử hành thánh lễ, vị Thiên sứ 
chào, “ Kính Mừng Bà đầy ơn phước, Chúa ở cùng Bà. Đừng 
sợ vì Bà đã được ân sủng với Thiên Chúa và nơi lòng dạ Bà sẽ 
chịu thai và sanh con trai, sẽ được đặt tên là Giêsu, là Đấng 

Tối Cao “. Đức Mẹ thưa với Thiên sứ rằng, “Điều ấy làm sao được, vì tôi không nghĩ đến việc vợ chồng”. 
Thiên sứ đáp, “Chúa Thánh Thần sẽ đến cùng Bà và 

đứa trẻ sắp sinh sẽ là con Thiên Chúa – vì với Thiên Chúa – 
nào có gì mà không thể làm được”. 

Đức Mẹ đáp lời,”Nay tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như 
lời Thiên sứ truyền”. 

Nghe những lời Phúc âm ngay tại nơi xẩy ra, chúng tôi 
càng thấm thía và hiểu sâu sa việc Thiên Chúa làm. 

Rồi đến đền thờ ghi dấu nhà thánh Giuse ngay gần đó 
(tức ngôi nhà thờ nhỏ Thánh Giuse đã nói ở trên). Tiếp đến, 
chúng tôi vào xem Synagogue  (Hội Đường Do Thái). Đây là 
nơi người Do thái đến để học hỏi về Kinh thánh. Có thể Chúa 
cũng đã đến nơi đây học và giảng Lề Luật suốt 30 năm.  

Trước khi rời Nazareth, Cha Tước dừng chân giải thích về một công viên rộng trong thành phố 
cách nhà thờ Đức Mẹ Truyền Tin không xa. Cha Tước cho hay, không một chuyến du lịch hành hương đất 
Thánh nào có thể dừng chân tại công viên này mà giải thích sự mâu thuẫn giữa Hồi giáo và Thiên Chúa 
Giáo tại đây vì còn tùy thuộc người hướng dẫn viên đó theo khuynh hướng nào. Tại công viên này, trước 
đây đã có tranh chấp khi người Hồi giáo tại đây dự định sẽ xây một đền thờ Hồi giáo (mosque) cao hơn 
Nhà Thờ Truyền Tin của Công giáo. Nhờ có sự can thiệp của người Mỹ nên người Hồi giáo không thể xây 
một cái mosque cao hơn Nhà thờ Truyền Tin của Công giáo. Phần đất người Hồi giáo mua dự định xây 
một cái đền thờ cao hơn Nhà thờ Truyền Tin không thành.  

Nhưng họ luôn luôn treo một biểu ngữ to tướng trên tường nói về đạo Hồi, in đậm chữ Allah để 
chống đối ngầm. Cha Tước nói, không người hướng dẫn viên du lịch địa phương nào dám giải thích về cái 
biểu ngữ trên vì sợ đụng chạm. Cha Tước giảng giải cho biết vì cha nói tiếng Việt nên người Do thái sẽ 
không hiểu là Cha đang nói cái gì về poster này chỉ biết đang cắt nghĩa cái gì đó. Đây thật là một điều tế 
nhị khi đi hành hương trên phần đất đang có nhiều mâu thuẫn và chống đối. Đây cũng là lời giải thích cho 
chúng tôi biết khi mỗi sáng đi qua khoảng công viên này, chúng tôi đã tự hỏi tại sao họ bỏ trống một chỗ 
lớn như thế này trong một khu phố dân chúng lúc nào cũng thấy đông đúc và chật chội, đường đi chật hẹp.  

Sáng sớm khi còn đang ngái ngủ khoảng 4 giờ sáng chúng tôi giật mình nghe văng vẳng lời đọc 
kinh của Hồi giáo, đó chính là lúc họ tụ họp tại đây đọc kinh trên phần đất này, dù nay chỉ là một công viên 
dành cho mọi người. Đây cũng là lý do tại sao đêm đầu tiên chúng tôi không ngủ được, phần vì thay đổi 
múi giờ từ Úc, phần vì họ đọc kinh mỗi sáng sớm, vang to cả khu phố còn đang ngủ. Công viên này cách 
chỗ ở trọ của chúng tôi chừng 3 phút đi bộ. 

Cha Tước kêu gọi mỗi ngươi đóng thêm US$80/người về phần tiền tip cho tài xế để tránh họ không 
phải dừng xe tại các shopping để nhận tiền hoa hồng từ các tiệm buôn bán khi cho khách trên xe vào. Như 
vậy nhóm có nhiều thì giờ hơn cho chương trình dự định của mình. Mọi người trong đoàn đều hoàn toàn 
đồng ý. 

Tóm lại, tại Nazareth chúng tôi đã được cha Tước dẫn đi thăm viếng, tìm hiểu các thánh tích tại đây 
như Nhà thờ Đức Mẹ Truyền Tin, Giếng Đức Mẹ và Hội Đường Do thái, là ba nơi chính rất quan trọng, 
cùng nghe những lời giải thích tận tường thâm thúy tại các nơi nhờ Cvào kiến thức của cha, một linh mục 
Dòng Tên, từ Denver, thuộc tiểu bang Colorado, Mỹ dẫn dắt.  



Sau đó chúng ta đi đến nhà thờ Cana, có nghi thức dâng lời lập lại Nghi Thức Hôn Nhân khi lập gia 
đình. Tại đây ta có thể mua rượu Cana và giấy chứng nhận lời tuyên hứa. Chúng tôi không mua rượu vì 
cha Tước cho biết rượu tại đây không ngon chỉ có cái tên để kỷ niệm mà thôi. Nhà thờ Cana là nơi Chúa 
làm phép lạ đầu tiên nước biến thành rượu ngon. Nhà thờ hiện tại được xây dựng vào năm 1879 trên nền 
nhà thờ cũ từ thế kỷ thứ 4 và có những nét giống nhà thờ chính tòa Salzburg tại Áo quốc. Mặt tiền của nhà 
thờ có hàng chữ “Nhà thờ Tiệc cưới Công giáo Cana”. Cana cách Narazeth 7 cây số. Nhà thờ có hai tầng, 
mà tầng dưới dùng để lưu trữ những chum người ta dùng đựng rượu. Ngay chánh diện của nhà thờ người 
ta thấy ngay bức tranh diễn tả Chúa và Đức Mẹ đang dự tiệc cưới. 

Sáu chum nước trên bàn thờ tượng trưng cho sáu vò nước mà Chúa đã làm phép biến thành rượu. 
Mỗi chum nước chứa tương đương với bốn bồn tắm, vì người Do thái dùng nước để rửa tay trước khi ăn. 
Như vậy cho thấy Chúa làm phép có rượu ngon ê hề cho tiệc cưới. Theo lời truyền thì một trong sáu chum 
nước to ngày xưa đó vẫn còn được trưng bầy tại đây, nhưng không biết là cái chum nào. Tại nhà thờ này, 

những ai đi hành hương mà còn đủ cặp đôi cùng đi thì có cơ hội tuyên 
hứa lại lời hứa ngày xưa khi làm thánh lễ hôn phối. Cha Tước, cha 
Thạnh (từ phái đoàn Úc), và cha Thanh (từ phái đoàn Mỹ) đã lập lại lễ 
nghi tuyên hứa này cho các cặp trong đoàn. Tất cả có 14 cặp. Buổi lễ 
diễn ra thật cảm động. Mỗi cặp đôi đều thấy mình thật nhiều ân sủng 
khi được đến đây và đứng dưới bàn thờ này. Không phải dễ gì ai cũng 
thực hiện việc lập lại lời tuyên hứa trong nhà thờ có kỳ tích như nhà 
thờ Cana được, khi vẫn cỏn sống đủ cặp đôi bên nhau. 

Sau bữa trưa tự túc chúng tôi di chuyển đến chân Núi Tabor, 
nơi Chúa biến hình, cách Nazareth 9 cây số. Tabor, ngọn núi thiêng 
tạo thành một tam giác đều, không hùng vĩ với vách đá cheo leo.  cao 
588 mét hơn mặt nướcbiển. Xe đưa chúng tôi đi qua những thung lũng 
với nhiều vườn cây ôliu, vườn chuối, vườn cam xanh tươi ngút mắt. 
Tabor là ngọn núi rất đẹp, nó đưa mình lên êm ả từ một cánh đồng cỏ 
xanh. Từ chân núi chúng tôi được chuyển qua các nhóm nhỏ di 
chuyển bằng taxi lên đỉnh núi qua nhiều khúc đường quanh co vòng 
vòng dẫn lên tới đỉnh núi, nơi có nhà thờ Chúa biến hình. 

Bên ngoài, phía trái Nhà thờ vẫn còn dấu vết tường đá tu viện 
các cha dòng Bênêđictô một thời Trung cổ huy hoàng. 

Theo truyền thuyết Ki tô giáo, núi Tabor nơi mà Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và đem theo ba 
môn đệ là các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan. Đang lúc Người cầu nguyện thì dung mạo Người đổi khác, 

nghĩa là Người biến hình, bắt đầu tỏa sáng ra chung quanh, y phục trở 
nên trắng xóa và chói lòa và có tiên tri Môi Sen và tiên tri Elijah đang 
đàm đạo cùng Người, nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại 

Jerusalem. Tại mỗi 
nơi, cha Tước đều 
bắt đầu bằng việc 
đọc lại phần Kinh 
thánh đã ghi chép 
những gì đã xẩy ra 
tại nơi đó. Sau đó 

cha sẽ phân tích, trình bầy các quan điểm có liên quan 
làm chúng tôi lại có thêm một cái nhìn sâu sắc hơn, tại 
chính nơi đã xẩy ra sự kiện đó. Cả ba vị thánh sử là 
Marcô, Luca và Matthêu đều có ghi lại thái độ hoảng sợ 
của các môn đệ khi thấy Chúa biến hình.  

Khi vào trong nhà thờ, chúng tôi thấy hình Chúa, Môi sen và tiên tri Elijah. Tiên tri Môisen là một 
tiên tri vĩ đại nhất trong các tiên tri, người đã ban bố ra bộ luật Môisen, một bộ luật vĩ đại nhất. 

Chính nơi đây Chúa Cha đã hiện ra qua đám mây và phán rằng, “ Đây là Con yêu đấu của ta, được 
Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe theo lời Người” (theo thánh sử Luca). Biến cố Chúa biến hình trên núi Tabor 
là một trong những biến cố đặc biệt. Nó trở nên như một ngôi sao sáng cho các môn đệ trong đêm tối của 
những gian nan thử thách. Biến cố ấy vẫn luôn ghi đậm trong ký ức của các môn đệ. Nó là một điểm tựa, 
là một trợ lực cho đức tin của các ngài trong suốt tiến trình theo Chúa Giêsu. 

Quãng đường từ Nazareth tới Jerusalem chỉ dài chừng 150 cây số, và đường đi là xa lộ nên  chỉ 
mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Xe càng tiến dần đến Jerusalem thì chúng tôi càng thấy sự tương phản giữa 
hai nếp sống của người Do thái và Palestine. Jerusalem là thành phố quốc tế, những người ở đó theo ba 
đạo chính: Do Thái giáo, Hồi Giáo và Thiên Chúa giáo. Khu của người Do Thái và Thiên chúa thì tương đối 
an toàn, thịnh vượng, và lịch sự. Các cửa hàng thưa thớt và gọn gàng. Ngược lại, khu của người Hồi giáo 



thì đông đúc, cửa hàng tràn ra cả hè 
phố, lấn cả phần đường cho người đi 
bộ. Nạn chèo kéo mời chào khách rất 
phổ biến. Hàng hóa thì đủ thứ 

nhưng chủ yếu vẫn 
là đồ lưu niệm cho 
khách du lịch.  

Ở đây, đạo 
Hồi lấn át hai đạo 
còn lại, đạo Thiên 
chúa là yếu thế nhất 
ở chính nơi Chúa 

Giêsu sinh ra và bị đóng đinh lên cây thánh giá. Khu ở của 
người Do thái thì khang trang, đẹp đẽ và sạch sẽ, còn 
khu ở của người Palestine thì nghèo khó, lụp xụp. Rõ rệt nhất là có những bức tường cao cả 8 đến 10 mét 
chia cách hai khu vực dù cùng trong thành phố Jerusalem.  Một trong những quy định của thành phố là các 
nhà ở Jerusalem phải được xây bằng đá lấy từ Jerusalem. Xây dựng ở đây rất nặng nhọc vì toàn bộ thành 
phố nằm trên các ngọn đồi bằng đá cứng. Những việc nặng thường được giao cho người Palestine. Đã 
đến đây và nhận xét nếp sống ở đây, chúng tôi thấy rằng người Palestine đã bị xử ép nhiều bề. Số dân 
Palestine theo đạo Công giáo càng ngày càng ít.  

Xe bus đưa chúng tôi đến một tu viện có cổng cao rào dây kẽm gai, thuộc các nữ tu Dòng St 
Vincent de Paul, nơi trọ an toàn và kín cổng cao tường, nằm trong khu thuộc Palestine.  

Tối nay chúng tôi sẽ ngủ đêm tại St Vincent de Paul Convent trong vùng Bethania của Jerusalem. 
Đây là ngoại thành nên mai phải đi xe bus vào thành. Đây là đêm thứ nhất ngủ tại Jerusalem. Phòng trọ 
cũng rất giản dị đơn sơ, chỉ có giường ngủ, bàn viết, phòng tắm nhỏ chỉ vừa đủ một người đứng, không tivi 
và tủ lạnh, nhưng tốt nhất là được dùng internet thoải mái. 

Ngày thứ năm: Chủ nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014: Thăm Đại Vương Cung Thánh Đường 
Sepulchre, Masada, Qumran,  Qasr El Yahud, Núi Cám Dỗ, Jericho, cây sung của ông Giakêu, Biển 
Chết. 

Sáng nay chúng tôi thức dậy từ 5.30 sáng, khi trời chưa sáng hẳn, rời khu nhà trọ tiến về khu nhà 
thờ Mộ Thánh (còn gọi là Đại Vương Cung Thánh Đường Sepulchre) bằng xe bus, không ăn sáng, để kịp 
tham dự thánh lễ do cha Thạnh (từ phái đoàn Úc) cử hành ngay trong Nhà thờ Mộ Thánh, tại chặng Đàng 
Thánh Giá XII.  

Nhà thờ Mộ Chúa được Hoàng Đế La mã Constantine cho xây vào khoảng năm 326 trên ngọn đồi 
trong thành Jerusalem Cổ, nay thuộc quyền kiểm soát của Do thái. Nơi đây được tôn kính như Núi Sọ (còn 
gọi là Đồi Calve hay Golgotha) nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá và cũng được cho là bao gồm cả 
nơi Chúa Giêsu được mai táng và đã sống lại sau 
ba ngày. Từ thế kỷ thứ 4, người hành hương đã đổ 
đến đây thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Đây là 
trụ sở chính của Chính Thống giáo Hy lạp tại 
Jerusalem nhưng quyền kiểm soát được chia sẻ 
giữa giáo hội Ki Tô giáo khác nhau, như Chính 
Thống giáo  Đông Phương, Chính Thống giáo 
Cổ Đông phương, và Giáo hội Công giáo Rôma. 
Các giáo hội Anh giáo và Tin Lành không có sự 
hiện diện thường trực trong nhà thờ này.  

 Chúng tôi được xe bus thả xuống tại cổng 
Jaffa rồi theo con đường quanh co vào Jerusalem 
cổ. Chúng tôi phải đi bộ trên những con đường lót bằng các phiến đá to gồ ghề và cũng láng bóng, dễ bị 
trơn trợt, chứng tỏ đã hiện diện lâu đời tại đây. Hai bên là phố xá buôn bán nhưng vì còn sớm, trời chưa 
sáng hẳn chưa có người mở cửa buôn bán nên việc đi lại còn dễ dàng. Đi xuyên qua đường phố quanh co 
khoảng 10 phút hơn, thì có một cửa nhỏ trên có tên là Vương Cung Thánh đường Sepulchre, bước qua là 
vào một cái sân rộng dẫn đến nhà thờ Mộ Chúa. Bước vào nhà thờ chúng tôi thấy một phiến đá lớn mà 
theo truyền thuyết, sau khi Chúa chịu đóng đinh và tắc thờ, xác Chúa đã được đặt trên phiến đá này để 
tẩm liệm. Hôm nay chúng tôi bước lên cầu thang bên tay mặt đó là lên Núi Sọ, là nơi Chúa đã bị đóng đinh  
trên cây thánh giá. Tại đó chúng tôi thấy có hai bàn thờ, bên tay trái là bàn thờ Đức Mẹ thuộc Chính Thống 
giáo Hy lạp có nhiều trang trí, rồi đến tượng Đức Mẹ Sầu bi. Bên tay mặt là bàn thờ dành cho Thiên Chúa 
Giáo xem ra giản dị hơn. Khu vực này rất nhậy cảm do xích mích xẩy ra  giữa các phe phái Ki Tô giáo với 
nhau.    



Sáng sớm hôm nay, Cha Thạnh làm lễ tại bàn thờ nhỏ của Công Giáo tại đây. Và đây cũng là 
chặng Đàng Thánh Giá chặng XII, phía trong nhà thờ Mộ Thánh. Ngay bên cạnh, là một bàn thờ của Chính 
Thống giáo, là nơi mọi người xếp hàng để có thể để tay vào cái lỗ là nơi được coi là chỗ cắm cây thánh giá 
mà trên đó Chúa đã bị đóng đinh. Chúng tôi chỉ có 30 phút để cử hành thánh lễ. Trong các thánh lễ tại đây, 
chúng tôi không được quyền hát và chỉ được quyền đọc kinh mà thôi. Giờ giấc để chấm dứt buổi dâng lễ 
phải thật chính xác để còn dành bàn thờ dâng lễ cho đoàn thể khác.  Sau lễ chúng tôi được có thời gian 
rảnh rỗi chút ít xếp hàng để được cho tay vào lỗ. Cũng may trời còn sớm nên chúng tôi không phải xếp 
hàng lâu để được may mắn đặt tay mình vào lỗ được coi là nơi chân thánh giá của Chúa trên đó Chúa đã 
chịu đóng đinh và chịu chết để cứu rỗi nhân loại. Có một điều thật chắc chắn là nhà thờ Mộ Chúa hiện nay 
chính là nơi Chúa đã chịu đóng đinh trên thập giá và an táng sau đó. Đây là nơi linh thiêng nhất trong 
chuyến hành hương.  

Sau lễ, chúng tôi đã có nhiều thì giờ rộng rãi quỳ bên 
Mộ Chúa, phải nói nhiều lần vì lúc này cũng chưa có nhiều 
đoàn thể đến. Sau khi mọi người thoả mãn rồi, chúng tôi mới 
thấy người hành hương bắt đầu đổ về ngày càng đông. Đoàn 
chúng tôi lúc đó lại thanh thản ra về để dùng bữa sáng, kịp 
dành thời gian trong ngày để di chuyển đến những thánh địa xa 
hơn ngoài thành phố. Đây là một điểm son trong cách điều 
hành tổ chức của cha Tước. Như thế chúng tôi không phải 
chen chúc trong đám đông người và lúc đó trời còn rất mát mẻ, 
không nóng nực. Đoàn chúng tôi hy sinh dậy sớm một chút 

trong khi toàn thành phố vẫn chìm trong màn đêm mà ngược lại chúng tôi đạt được nhiều mục đích và 
nhiều thoải mái. 

Lúc này chúng tôi đi bộ xuyên qua các khu phố buôn bán trong khu phố cổ Jerusalem này vẫn còn 
vắng lặng để trở về lại chỗ xe bus về nhà trọ dùng bữa điểm tâm.  
Sau khi dùng sáng xong, xe bus sẽ chở chúng tôi đi Masada. 

Masada:  
Đây là một thành trì vĩ đại nằm trên núi nhìn xuống Biển Chết. Masada là một thành trì tráng lệ mà 

Herode Đại Đế đã cho xây dựng rồi biến thành cung điện nguy nga cho vua chúa. Sau khi Herode qua đời, 
Masada bị một nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan chiếm đóng.   

Rất nhiều phim ảnh, sách chuyện đã kể lại trang sử đầy bi hùng và tắm máu lửa đau thương của 
thành trì Masada. Đây là biểu tượng bất khuất, kiên cường của người Do thái nằm ven sa mạc Judea 
hướng ra Biển Chết, vững vàng tọa lạc trên các bờ đá của một ngọn núi cao tới 450mét với những vách 
dốc thẳng đứng hiểm trở.  

Vào năm 70, để trả đũa những chống đối chính quyền đô hộ của dân Do thái thuộc nhóm dân tộc 
cực đoan này, La Mã, sau 3 năm chờ đợi dưới chân núi, quyết định xua quân sang Jerusalem tàn phá đền 
thánh đã xây dựng lại lần thứ hai, giết đuổi dân Do thái, khiến họ phải chạy toán loạn tản mát khắp nơi. 

Tuy chiến thắng, nhưng La Mã đã phải đối mặt với một 
dân tộc kiên cường, mà lắm người quả cảm đã thà chết 
chứ không đầu hàng trong tủi nhục. Năm 72, kiệt tướng 
Flavius Silva chỉ huy một đội quân hùng mạnh gồm 
15.000 binh lính, cho vây bọc, quyết đánh cho tan tành 
để chiếm bằng được thủ phủ cuối cùng của nhóm 973 
người Do thái yêu nước đến bất trị, đang cương quyết 
giữ pháo đài thành lũy Masada, thề chống chọi với quân 
xâm lược đến giọt máu cuối cùng. Qua nhiều ngày hãm 
thành, cuối cùng tướng Flavius Silva  đã dùng nhiều 
mưu kế và các kỹ thuật quân sự, các vũ khí tinh nhuệ và 
vũ bão nhất để tấn công nhóm dân lẻ loi cố thủ trên 

Masada. Và trong hoàn cảnh đau đớn cùng tuyệt vọng, những kẻ bất khuất đã không còn sự chọn lựa nào 
khác, họ đã tự tử hàng loạt. Họ chỉ muốn sống như những con người tự do: Không đầu hàng, không khuất 

phục. Và trong tự do, họ cùng nhau tìm cái chết. Khi đoàn quân chiến 
thắng hùng hổ tiến vào tử thành, chỉ còn thấy 2 phụ nữ và 5 trẻ nhỏ thoi 
thóp thở. 
  Ngày nay Masada vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của dân tộc Do 
thái, một biểu tượng bất khuất cho ước mong nung nấu qua gần 2000 
năm tản mát khắp cùng thế giới, là được về nguồn trong tự do, độc lập. 
Đó là những khát khao, là một kim chỉ nam  đã dẫn dắt dân tộc lạc loài, 
về quy tụ trên phần Đất Hứa, là món quà quý báu dành cho giòng giống 
dân của Đấng Yahwe từ 40 thế kỷ xưa. Khi thăm Masada, du khách đi 



theo và ngắm nhìn những hoài niệm lịch sử, ngoài lòng thương cảm dành cho nhóm người cố thủ cổ 
thành. 
  Sau đó, Masada rơi vào quên lãng gần 2000 năm. Cho tới năm 1807 từ một chiếc thuyền trên Biển 
Chết họ trông thấy các tường thành đổ nát, và mãi đến năm 1842 người ta mới leo lên được tới đỉnh. 

Ngày nay các sĩ quan Do thái khi ra trường đều phải tới đây tuyên thệ trung thành cho tới cùng. 
Do thái có sức mạnh quân sự mạnh nhất trong vùng Trung Đông, với những trang bị vũ khí tối tân 

thuộc hàng đầu thế giới. Các binh sĩ quân đội đều được huấn luyện thật kỹ lưỡng. Những gia đình người 
Do thái sống tại hải ngoại nói chung rất nghiêm túc, chăm chú vào việc giáo dục con em theo tinh thần 
được truyền đạt từ cha ông. Họ giữ lấy nguồn gốc, cả trong cách sống và hành đạo. Con em họ tại hải 
ngoại vẫn dành khoảng một năm, trước khi vào Đại học hay sau khi tốt nghiệp, để trở về quê hương đất 
thánh tiền nhân. Họ ghi danh thi hành các nghĩa vụ đặc biệt dành riêng, như các khoá học bổ túc thêm về 
lịch sử, nguồn cội và giống nòi, văn hóa chiến lược vv. Rồi họ mặc quân phục, mang giầy sô, hãnh diện có 
mặt trên khắp miền đất nước. Họ sẽ giống như các người dân còn sống tại quê hương, thi hành quân sự ở 
tuổi 18, các cô trong 2 năm, các cậu 3 năm. Chúng tôi đã trông thấy các binh sĩ quân đội Do thái còn rất trẻ 
trên đường phố trong vùng thuộc Do thái. 

Ngày nay khi đến Masada, có xe cáp treo đưa đoàn chúng tôi lên đỉnh núi. Tại đây cha Tước 
hướng dẫn các anh chị em đi qua các di tích còn sót lại. Có nơi cha dừng lại giảng giải, chúng tôi có dịp 
nhìn ngắm công trình nơi người Do thái tử thủ không để rơi vào tay quân thù Roma. 

 
Cha Tước đang hướng dẫn đoàn trên đỉnh thành trì Masada 
Qumran:     
Chúng tôi đi đến vùng đồi núi giữa sa mạc để thăm di tích có tên là Qumran. Đây là một nơi quan 

trọng nhất đã tìm ra các cuộn bản thảo thánh kinh cổ nhất của Do thái.  
Vào năm 1947, một cậu bé du mục tên Hassan khi mang đàn dê cừu đi ăn trên khu đồi núi hoang 

gần Biển Chết, đã vô tình khám phá ra một hang động với nhiều chiếc hũ, bình bằng đất nung, trong có cất 
giữ nhiều cuộn bản thảo và tập giấy còn trong tình trạng khá tốt đẹp nhờ khí hậu khô nóng của vùng sa 
mạc. Đầu tiên em chăn chiên vô tình  ném một hòn đá vào trong hang. Hòn đá va vào một hũ sành làm 
vang một tiếng động mạnh. Em khám phá ra 7 hũ sành trong có chứa các bản văn Kinh Thánh cổ. Tất cả 
đã được ghi chép thật cẩn thận bằng bút mực các đoạn kinh thánh Do thái trên loại giấy chế biến từ vỏ cây 
và da thú mài mỏng. Sau đó họ lại tìm thấy thêm trong tổng cộng 11 động đá. Tất cả cái tài liệu này được 
định đoán là khoảng từ 3 thế kỷ trước Công nguyên đến khi bị bỏ phế vào những năm 68, đó là thời kỳ dân 
Do thái nổi dậy chống đối sự kìm kẹp của người La Mã. Theo các nhà chuyên môn, thì Qumran từ hơn 
2000 năm trước đã là một phần đất hoang dã, nơi cư trú biệt lập và hành đạo của một giáo phái nhỏ với 
khoảng trên dưới 100 người. Họ sống khổ hạnh, xa lánh thế tục, và nhiều người qua nhiều thế hệ đã dành 
trọn thì giờ trong đời sống của họ để chép tay, sao ra thành nhiều bản các bộ kinh sách cổ của Do thái.  

Ngày nay, với tất cả là 870 cuộn bản thảo đã được khôi phục, chỉnh đốn lại từ rất nhiều các bản 
giấy bồi và da thuộc từ thời xa xưa. Đa số các cuộn tài liệu này được viết bằng chữ Hebrew, tức tiếng Do 
thái, và cả chữ Aramean là ngôn ngữ được coi là thông dụng trên phần đất Canaan/Palestine. Chính Chúa 
Giêsu cũng chỉ dùng tiếng Aramean, và một phần nhỏ các bản thảo dùng chữ Hy Lạp. Đáng quý nhất và 

quan trọng nhất là những cuộn kinh Hebrew, viết từ thế kỷ thứ 2 trước 
Công nguyên, trên 17 miếng da thuộc mỏng được khâu kết liền nhau, 
dài đến 7.3 mét. Và điều quan trọng là những bản thảo kinh Qumran 
này có số tuổi nhiều thế kỷ, trước cả những sách thánh Do 
thái/Tanakh/Hebrew cổ xưa nhất còn được biết đến ngày nay. Tất cả 
đã giúp cho các sử gia, nhà khảo cổ và kinh thánh học hỏi được nhiều 
điều. 



Tất cả các cuộn bản thảo kinh Qumran này ngày nay được xem là một khám phá quan trọng trong 
thế kỷ 20 trong ngành khảo cổ. 

Sau đó chúng tôi đi qua miền sa mạc Ein Gedi, một bên là Biền Chết, cũng là nơi vua David lẩn 
trốn. Tuy là sa mạc nhưng khi di chuyển trên xe chúng tôi đã ghi nhận được nhiều cảnh đẹp mê hồn. Với 
tình trạng căng thẳng giữa Do thái và Palestine, tìm ra và có cơ may thấy được các cảnh đẹp như vậy 
không phải là dễ. Cha Tước vẫn giảng giải thêm trên con đường dẫn đến Qasr El Yahud trên sông 
Jordan, nơi Chúa nhận phép rửa từ thánh Gioan Baotixita. Bên phía Do thái thì không có nhà cửa dân 
chúng ở, thuộc khu quân sự, khách hàng hương muốn vào phải đi qua một chặng kiểm soát của Do thái, 
rồi qua một khu quân sự nhà cửa vẫn còn loang vết đạn. Trong khi đó bên kia sông thuộc nước Jordan thì 
chúng tôi thấy có rất nhiều nhà thờ mới được xây dựng dọc theo bờ sông, và cả nhà dân chúng ở, hai bên 
bờ sông rất gần nhau vì lòng sông hẹp. Nước đục chứ không trong. Đây là một con sông thiêng liêng, bắt 
nguồn từ Biển Hồ Galilee, dài 251 cây số, và chấm dứt tại Biển Chết. 

Được biết hai Đức Giáo Hoàng John Paul II và Benedict XVI cũng đã đến nơi này. Đây mới là nơi 
chính thức chứ không phải Yardenit là nơi tượng trưng của Giáo hội Tin Lành lập ra. Được biết Qasr El 
Yahud là khu quân sự của Do thái, chỉ mới mở ra cho khách hành hương đến thăm viếng khoảng trên ba 
năm nay mà thôi.  

Thật ra theo kinh thánh và các nhà khảo cổ thì nơi Thánh Gioan làm phép Rửa cho Chúa là tại 
Bethny Beyond The Jordan, nhưng lại là nơi không thể đến được vì thuộc nước Jordan. Do vậy mà bên Do 
thái có chọn một nơi có tên Yardenit, cách xa thành phố Tiberia 10 cây số, mà giáo hội Tin lành thường 
đến.  

Tại địa điểm này,  phần sông Qasr El Yahud trên sông Jordan, cả ba cha, Cha Tước, cha Thạnh 
và cha Thanh trong đoàn, đều lội xuống nước để lập lại Phép Rửa tượng trưng cho các anh chị em trong 
đoàn và sau đó chúng tôi được ở lại thêm nửa giờ để suy niệm. Vì là nơi quân sự nên chúng tôi có dịp gặp 
và nói chuyện với vài ba quân lính người Do thái và chụp hình lưu niệm với họ.  

Sông Jordan: xuôi nguồn từ miền Bắc và chấm dứt tại Biển Chết phía Nam. Sông dài khoảng 320 
km tính theo tất cả đường cong, có chỗ rộng tới 30 m. Hai bên có nhiều bụi cây trong đó có nhiểu loại chim 
chỉ có tại vùng này. Đây là một giòng sông huyết mạch cho các nước Lebanon, Syria, Palestine, Do thái và 
Jordan. Riêng với Do thái thì định mệnh  họ gắn chặt với dòng sông này. Cả hai nước Do thái và Jordan đã 
dành cả chương 6 nói về giòng sông trong Hiệp ước ký ngày 26.10.1994, nói rõ ràng Do thái chỉ được 
bơm nước từ dòng sông đầu nguồn bao nhiêu triệu mét 
khối trong thời gian từ 15.05 đến 15.10 mỗi năm. Khi Chúa nói 
Ta là nước Hằng Sống là ý muốn nói tới gìòng sông này. 

  
   

Sau bữa ăn 
trưa chúng tôi di 
chuyển đến Núi Cám 
Dỗ thuộc Jericho 
thuộc vùng của 
Palestine. Núi cao hơn 
mặt biển khoảng 350 

mét, nhìn xuống vùng Jericho 
Đây là ngọn núi nơi Chúa 

Giêsu bị Satan cám dỗ với những vinh 
hoa phú quí thế gian, sau khi ăn chay 
40 đêm ngày. 

Trên sườn núi hiện nay có Tu Viện Cám Dỗ (Monastery of Temptation) thuộc Giáo Hội Chính 
Thống Hy Lạp, hiện diện từ năm 1895. 

Jericho, cách Jerusalem 24 km về phía Đông, là thành phố lâu đời nhất thế giới có dân cư sinh 
sống liên tục cách nay 10 ngàn năm. Nằm dưới mực nước biển 260 mét, Jericho cũng là thị trấn thấp nhất 
thế giới và là thành phố đầu tiên dân Do Thái thời Cựu Ước 
chiếm đóng sau 40 năm quanh quẩn trong sa mạc, 
Jericho lại là vùng đất đầu tiên (cùng với dải Gaza) người 
Do Thái trao lại cho Palestine theo hiệp ước hòa bình năm 
1994. 

Du khách đến Do thái và đến Jericho đều đến xem cây 
sung nơi ông Gia-kêu trèo lên cách nay hơn 2000 năm 
để được nhìn thấy bóng dáng Chúa Giêsu vì ông quá lùn mà 
muốn xem Chúa cho rõ. Nhưng chẳng những ông đã được 
nhìn thấy mà còn được Chúa dừng lại nói chuyện và đến ở 



nhà ông. Cây sung hiện tại chắc không phải là cây sung thời kỳ Chúa, nhưng chính nơi đây Chúa đã gặp 
gỡ ông Giakêu, và ông đã nhận được ơn cứu độ của Chúa 

Jericho nổi tiếng với chà là và hoa hồng. Một chị trong đoàn hành hương đã mua một cây hoa hồng 
khô cố gắng mang về Đức làm kỷ niệm. Còn cũng nhân chuyến hành hương này mà chúng tôi được thấy 
và ăn trái chà là tươi, rất ngon và có vị ngọt khác với chà là khô thường bầy bán tại Úc.     

Biển chết: 
Chiều đến, chúng tôi đến tắm trong Biển Chết, dừng chân tại Kalia Beach.  

Biển Chết còn gọi là Dead Sea hay  Salt Sea nằm ven 
lãnh địa của Do thái và Jordan, có diện tích 810 cây số vuông với 
chiều dài là 75 cây số, rộng khoảng 18 cây số vả có độ sâu nhất 
là 400 mét, nhận nước từ sông Jordan chảy về đây rồi không có 
lối thoát. Biển Chết này là phần đất thấp nhất trên thế giới, nằm 
dưới mực nước biển 427 mét. Nếu nước ở biển thường có độ 

mặn trong khoảng từ 2% đến 4% 
thì tại Biển Chết này thì nước 
mặn chát, có thể gây thêm 
thương tích nơi các vết thương, 
khi lọt vào mắt thì không thể chịu 
được vì nó có độ mặn tới 27.5 % 

mà có khi lên tới 31.5%. Cũng vì thế mà mọi người có thể 
nổi bồng bềnh trên sóng nước và không ai bị chìm cả. 
Không có một sinh vật nào có thể sinh sống trong độ mặn 
như vậy, cho nên nó có tên là Biển Chết. Với tình trạng 
khí hậu thay đổi như hiện nay trên toàn thế giới, Biển Chết 
này mỗi năm lại xuống thấp khoảng 1 mét. Người ta nói 
rằng trong vòng 50 năm nữa Biển Chết sẽ mất đi 1/3 diện tích. Biển Chết từ nhiều năm qua đã thu hút 
nhiều du khách đến. Kinh Cựu Ước cũng cho biết vua David vĩ đại của dân Do thái cũng đã đến đặt hành 
dinh ven bờ Biển Chết. Rồi cả vua Herod The Great sau này cũng đã dừng chân nơi đây, cho xây thành 
Masada trên sa mạc gần bên. Nước của Biển Chết chứa đến 21 loại khoáng chất cho nhiều công dụng, 
trong đó có 12 chất là đặc sản chỉ có tại nơi đây. Từ ngàn xưa người ta đã biết dùng chất trơn keo đặc lại 
từ Biển Chết để ướp xác khô theo kiểu Ai Cập (Mummy). Chất bùn đen của Biển Chết có nhiều khả năng 
bồi dưỡng da, trong nước của Biển Chết còn có thể giúp nhiều bệnh ngoài da, dị ứng, tê thấp. Họ đã dùng 
bùn tại đây chế biến thành nhiều loại kem dưỡng da làm đẹp cho phụ nữ.    

Chúng tôi về lại khu tu viện của dòng Nữ Tu St Vincent de Paul dùng bữa tối và nghỉ đêm. Nhìn từ 
cửa sổ phòng, chúng tôi thấy xa xa bức tường cao chia cắt thành phố Jerusalem thành hai phần, một bên 
của Palestine nghèo nàn, và một bên của Do thái giầu có, khang trang. 

Đây là đêm thứ hai nghỉ tại Jerusalem. 
Jerusalem là vùng đất thiêng liêng phát sinh ra ba tôn giáo lớn của nhân loại. Đó là Hồi giáo, Thiên 

Chúa giáo và Do Thái giáo. Hiện tại Jerusalem vẫn là tâm điểm tranh chấp giữa Do thái và Palestine. 
Trong chiến tranh 6 ngày (1962), Do thái đã chiếm đóng hoàn toàn lãnh thổ phía Đông Jerusalem và đã 
tuyên bố Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn bất khả xâm phạm. Mặc dầu quốc tế không thừa nhận và cho thiết 
lập các tòa đại sứ tại Tel Aviv thay vì tại Jerusalem. 

Đối với người Do thái, Jerusalem là một thánh địa thiêng liêng. Chính nơi đây Vua David đã xây 
dựng vương quốc và vua con là Salomon đã xây đền thờ tiên khởi. Cũng chính tại Jerusalem Chúa Giêsu, 
người Do thái, đã chịu khổ nạn, chịu đóng đinh trên thập giá và sau ba ngày, Ngài đã sống lại theo lời 
Thánh kinh còn ghi lại. 

Còn đối với người Hồi giáo, theo kinh Koran, thì 
đây là điểm dừng chân trong hành trình đêm kỳ bí của tiên tri 
Mohammed, vị tiên tri đã bay trong một đêm từ Mecca đến 
Jerusalem để gặp ông Môisen và được ông Môisen tư 
vấn. Hòn đá nơi hai vị này gặp nhau được ghi dấu bằng một 
đền thờ mạ vàng, một công trình đẹp nhất và nổi nhất tại đây, 
nếu ai có dịp lên trên ngọn cao nhất của Tower of David trong 
thành phố Jerusalem sẽ thấy rất rõ công trình kiến trúc rất đẹp 
này, có tên gọi là The Dome. Còn người Do thái thì tin rằng 
hòn đá là nơi tổ phụ Abraham hiến tế con trai mình là Isaac, để 
dâng lên Thiên Chúa nhưng thiên thần đã ngăn cản, và việc 
này đã xẩy ra nơi đây tại Jerusalem. 



 Thành phố cổ được 
bao vây bởi các bức tường thành với các cửa vào thành khác nhau. Trong thành phố cổ Jerusalem có 4 
khu cho các tôn giáo khác nhau. Đó là khu thuộc người Armenia , khu của người thuộc Thiên Chúa giáo, 
khu người Do thái và khu người Hồi. Những cơ sở pháp luật và hành chánh của Do thái đều nằm tại 
Jerusalem. Tel Aviv là thủ đô với các tòa Đại sứ các nước. 

Đền thờ của người Do thái đã bị tàn phá khi người Hồi giáo xâm nhập vùng đất này vào thế kỷ thứ 
6, họ đã xây dựng nhà thờ với vòm thờ bằng đá mạ vàng sáng chói ( The Dome). Di tích còn lại là bức 
tường than khóc, nay gọi là Western Wall trong khu vực thuộc người Do thái, là nơi người Do thái vẫn đợi 
trông Chúa Cứu Thế sẽ đến để giải phóng họ và họ chỉ tin vào Cựu Ước mà thôi. 

Nghỉ đêm tại Jerusalem trong nhà trọ thuộc Dòng Nữ Tu St Vincent de Paul thật yên tĩnh, các món 
ăn phục vụ cho nhóm hành hương thích hợp và các nữ tu luôn vui vẻ khi phải giao tiếp với khách hành 
hương trong việc bán các vật kỷ niệm để giúp quỹ nhà dòng. Các buổi họp ban tối của cha Tước để thông 
báo tin tức cho ngày hôm sau thường họp trong phòng rộng đủ sức chứa 50 người. Ngoài ra còn có một 
nhà nguyện cũng rộng không kém. Tất cả nằm gọn trong một khuôn viên có tường cao và rào sắt an toàn 
vì nằm trong khu vực thuộc Palestine. 

Ngày thứ sáu: Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2014: Chặng Đàng Thánh Giá, nhà thờ thánh 
Ann, Hồ Bethesda, Armenian Church, Western Wall (Bức Tường Than Khóc), Hầm nước Hezekiah. 

Con đường trong phố cổ Jerusalem: 
Sáng sớm hôm nay, 4.30 sáng chúng tôi đã phải dậy theo cha Tước làm Chặng Đàng Thánh giá 

trong khu phố cổ Jerusalem. 
Xe đưa chúng tôi đến cổng thành cửa Jaffa, trong khi 

thành phố Jerusalem vẫn còn yên lặng trong giấc ngủ, là 
một trong các cổng chính để vào phố cổ Jerusalem. Cổng 
này nằm sát bên Tower of David, là một viện bảo tàng trình 
bầy sự thành lập và tiến triển của quốc gia Do thái. Ngay 
trước cổng Jaffa, có một văn phòng chỉ dẫn về du lịch cho 
các du khách. Bên ngoài có một bản đồ lớn của Phố cổ 
Jerusalem, cho thấy thành phố này được chia làm hai miền: 
Đó là miền Đông và miền Tây. Cũng tại nơi đây, cha Tước 
hay tập trung mọi người lại để giải thích các con đường 
phải đi.  Muốn vào trong thành, chúng tôi phải đi bộ trên các con đường còn phủ đá gồ ghề, hai bên toàn là 
khu buôn bán nhưng còn sớm nên các cửa hàng còn đóng cửa. Cha Tước hướng dẫn đi trước, phía sau 
trong đó có tôi cảm thấy mình phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Con đường cũng khá xa, khoảng 10 phút 
đi bộ, nhưng vì còn sáng sớm, nên việc đi lại còn dễ dàng. Chúng tôi đã dùng con đường này để đi đến 
nhà thờ Mộ Chúa để dự buổi lễ sáng sớm do cha Thạnh cử hành hôm trước. Đây là lần thứ hai đoàn hành 
hương vào nhà thờ Mộ Chúa. 

Hôm nay chúng tôi tham gia việc Ngắm Đàng Thánh Giá trong khu phố cổ này, tiếng dùng ở đây là 
Via Dolorosa (Con Đường Đau Khổ), gồm 14 chặng. Trong bóng tối còn mờ mờ chúng tôi đi lại đúng từ 
nơi Chúa bị Phaolô xét xử lên tới Núi Sọ là nơi Chúa bị đóng đanh. Đến nơi Mộ Chúa táng xác. Tiếp đến 
là đền thờ Chúa Đội Mão Gai và Dinh Philatô, rồi Ecee Homo, nơi Chúa bị tuyên án xử. 

Chúng tôi ban đầu phải đi quanh co, cha Tước đã chuẩn bị một thánh giá bằng gỗ khá to, các anh 
em thay phiên nhau vác thánh giá ngừng tại mỗi chặng, đi xuyên qua nhiều con đường hẹp, và chật chội 
bắt đầu các chặng Ngắm Đàng Thánh giá theo con đường khổ nạn Chúa đã đi qua. Cũng may vì trời còn 
tối chưa sáng hẳn nên các cửa hàng chưa mở nên chúng tôi có sự thinh lặng cần thiết cho việc suy niệm. 
Đây cũng là một ưu điểm cho đoàn hành hương chúng tôi vì chúng tôi cần những phút giây tập trung như 
thế mới đúng tinh thần hành hương. Cách tổ chức cuộc hành hương của cha Tước giúp chúng tôi tránh 
được những giờ cao điểm, biết thinh lặng để tập trung tư tưởng và tin vào con đường mình đi khi đang 
cùng nhau học hỏi đi trên con đường Chúa đã đi qua ngày xưa.  



Từ chặng I tại khu Hồi Giáo, nơi Chúa bị kết án chịu tội chết và nhận thập giá: Chúa Giêsu chịu xét 
xử 

 
Chặng II Chúa Giêsu vác thập giá,  

   
Tổng trấn Philato kết án Chúa Giêsu 
 
Chặng III Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất 

       
 

 
 
Chặng IV Đức Mẹ gặp chúa Giêsu vác thập giá  
 
Chặng V Ông Simon vác thập giá thay Chúa,  

 
 
Chặng VI là nhà thờ thánh Veronica nơi thánh nữ lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt Chúa, 
 
Chặng VII nơi Chúa gục ngã lần thứ hai,  



 
 
Chặng VIII nơi Chúa an ủi phụ nữ thành Gierusalem,  

 
 
Chặng IX nơi Chúa gục ngã lần thứ 3. 
     
 
 
 
Chặng X nơi quân dữ lột áo Chúa   Giêsu 

 
Chặng XI nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh 
Bàn thờ Công giáo nơi cha Thạnh làm lễ, bên cạnh là Tượng Đức Mẹ Sầu Bi.  
Chặng XII chúa Giêsu chết trên thập giá nằm bên trong khu Nhà thờ Mộ Thánh. 
Đây là nơi dựng cây thánh giá Chúa bị đóng đinh, thuộc sự quản lý của Chính Thống giáo. 
 
 
 
 
 
Phiến đá nơi liệm xác Chúa Giêsu Chặng XIII hạ xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá 
 
 
 



 
 
 Chặng XIV táng xác Chúa Giêsu trong Mộ đá 
 
  
Bàn thờ ngay trên mộ Chúa phía trong Mộ đá 
 

Từ 
chặng X đến chặng XIV diễn ra tại trong đền thờ 
Mộ Chúa – một quần thể di tích tập hợp nhiều nhà 
nguyện, đền thờ và thánh tích như: Tảng đá đậy 
mộ Chúa, Tảng đá liệm xác Chúa, Nhà ngục giam 
Chúa, Núi Sọ – nơi chúa chịu đóng đinh và tháo 
xác xuống, đền thờ Đức mẹ Sầu bi, đền thờ Dấu 
Đinh Chúa”…và cuối cùng là Mộ chúa, nhà 

nguyện Thiên Thần nơi 
Thiên thần báo Chúa đã 
sống lại.  

Chúng tôi thay phiên nhau, bốn người một lúc cùng ghé vai khiêng thánh 
giá từng chặng một. Tới mỗi chặng, thì dừng lại đọc kinh và suy niệm, trong tinh 
thần sốt sắng thấm nhuần chính con đường khổ nạn này này Chúa đã đi qua, rồi 
chịu chết trên thập giá cứu chuộc nhân loại. 

Tại mỗi chặng dừng chân, cha Tước đọc một đoạn Phúc Âm liên hệ và 
giảng nghĩa đoạn kinh thánh vừa nghe. Có thể sau đó cha sẽ đưa ra một suy luận. 
Rồi chúng tôi đọc kinh. 

Kể từ năm 1178, Jerusalem rơi vào tay Hồi giáo thì nhả thờ Mộ Chúa cũng 
cùng một số phận. Các cửa đền thờ bị đóng kín, trừ một lối vào duy nhất như ngày 
nay, bước vào thấy ngay phiến đá dùng để đặt Chúa Giêsu lên tẩm liệm. Chiếc 

chìa khóa cửa nơi đây được giao cho hai giòng họ Hồi giáo là Nusaibi và Joudah. Trên 1300 năm qua, hai 
giòng họ này tiếp tục giữ chìa khoá đền thờ từ cha truyền cho đời con. Mỗi ngày họ mở và khoá cửa cho 
mọi người hành hương vào, nhưng không bao giờ cầu nguyện tại đây. Họ đến nhà thờ Hồi giáo của họ.  

Sau khi chấm đứt thăm viếng nhà thờ Mộ Chúa lần hai với những chặng Đàng Ngắm Thánh Giá, 
chúng tôi lên xe về lại khu nhà trọ ăn sáng. Lúc này khu nhà thờ Mộ Chúa mới bắt đầu có đông khách 
hành hương bắt đầu đổ vào. 

Sau ăn sáng, đoàn đến kính viếng Nhà Thờ Thánh Anna, nơi sinh Đức Mẹ và Hồ Bethesda, nơi 
Chúa chữa người què,chữa lành nhiều người bị bệnh. 

Tại nơi đây trong nhà thờ Thánh Anna này, hệ thống âm thanh rất độc đáo. Khi chúng tôi đến thì 
gặp các đoàn hành hương, Pháp, Đức ... thay phiên nhau lên ca hát những bài thánh ca. Đoàn chúng tôi 
cũng đã lên đóng góp một bài bằng tiếng Việt. 

Trong nhà thờ này có tượng thánh Anna và Đức mẹ khi còn nhỏ. 
Thăm nhà thờ Chúa Giêsu Đội Mão Gai (Church of Condemnation and Flagellation). Chữ Flagellation 
có nghĩa là nhục hình. Nhà thờ này gần cửa thành St Stephen’s. Sau khi bị Caipha trao cho Philatô thì 
Chúa Giêsu bị điệu về đây. Nhà thờ nay do các tu sĩ thuộc dòng Phanxicô coi sóc. 

Nhà thờ hiện tại đã hoàn tất vào những năm 1927 và 1929 và là một công trình xây cất mô phỏng 
lại đền thờ nguyên thủy. Phía trong chỉ có một gian lớn nhưng điều thu hút các du khách là các cửa kính 
mầu được thực hiện rất nghệ thuật diễn tả lại một số hình ảnh theo như Thánh kinh. Cửa kính mầu thực 

hiện theo mô hình mosaic, cái thứ nhất diễn lại cảnh 
Philato rửa tay (theo thánh Mathêu chương 27:24), 
cửa kính thứ nhì diễn tả lại cảnh Chúa Giêsu chịu nhục 
hình (theo thánh Marcô, chương 15:15 và thánh Goan, 
chương19:1), và cái thứ ba là chiến thắng của 
Barabbas (theo thánh Mathêu, chương   27:26). Đẹp 
nhất là trên trần nha là mái vòm theo mô hình mosaic 
theo hình mão gai  thật tuyệt đẹp.     

 



  
 

Chúng tôi xếp hàng trật tự lần lượt bước lên bàn thờ nhìn thật gần khung 
cửa nhỏ có hình chúa Giêsu đội mão gai. 

Chúa bị bắt tạiVườn Giếtsimani, bị nhốt qua đêm tại dinh Caipha. 
Sáng hôm sau họ điệu Chúa đến cho Philato xét xử. Tại đây, Chúa chịu nhục 
hình. 

Kế tiếp chúng tôi đến Vương Cung thánh đường Ecce Homo, tiếng 
La tinh có nghĩa là “Đây là Người”, với tu viên Nữ tu Sion chiếm một phần 
và khu đền thờ Chúa Giêsu Đội Mão gai. Tại Vương Cung thánh đường Ecce 
Homo, Philatô đã điệu Chúa ra và trao cho dân Do thái với câu nói, “Đức Giêusu 
bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Ông 

Philatô nói với họ: “Đây là người”. (Theo thánh 
Goan, chương 19:5).  

Chúng tôi vào thăm khu vực tu viện Nữ Tu Sion, xem thấy các di 
tích rất quí giá còn nhìn thấy như một hệ thống dẫn thủy, đường dẫn hồ 
chứa nước cho đền thờ. Cả dấu tích phiến đá mang dấu vết bàn cờ mà có 
thể quân lính La Mã chơi lúc canh gác. 

Thứ Sáu Tuần Thánh, chặng Đàng Thánh Giá trọng thể khởi đầu từ 
đây vì chính từ nơi này Chúa nhận thập giá rồi bị dẫn lên Núi Sọ.  

Chúng tôi ăn trưa tại khu phố cổ này, lúc này đã đông người đi lại 
rồi. Sau đó vào thăm Armenian Catholic Church trong khu phố cổ 

Jerusalem. 
 
Kế tiếp đi Bức Tường Than Khóc nay gọi là Western Wall. Thấy người đọc kinh cứ lắc lắc cái 

đầu từ sau ra trước liên tục. Cha Tước giải thích là làm vậy thì đầu óc 
không còn nghĩ đến cái gì khác ngoài đọc kinh. Đây là cách người Do 
thái dùng để tập trung tâm trí. Đây cũng là một giải thích hay và có ý 
nghĩa.  

Buổi chiều, chúng tôi được dẫn đi xem Hầm Nước Hezekiah.  
Các nhà khảo cổ Do thái đã định vị và xác định được niên đại của 
một đường hầm dẫn nước cổ xưa mà Kinh thánh mô tả. Phương 
pháp phóng xạ carbon cho thấy nó được xây dựng vào khoảng 
năm 700 trước Công nguyên.  



          Đường hầm nước này, dài 530m, vẫn mang nước từ suối Gihon vào 
thành phố cổ David của Jerusalem, hiện nằm trong khu Thiên chúa giáo trong 
khu Phố cổ Jerusalem. Theo Kinh thánh, nó được xây dựng trong suốt thời gian 
trị vì của Vua Hezekiah - từ 727 tới năm 698 trước CN - để cấp nước cho thành 
phố, chống lại cuộc bao vây sắp tới gần của người Asyrian. Tuy nhiên, dựa vào 
chữ khắc gần lối ra, một số học giả nghi ngờ tính chính xác của Kinh thánh và 
cho rằng đường hầm, nằm sâu 30m dưới mặt đất, được 
xây dựng vào khoảng năm thứ 2 trước CN. 

Đủ lớn để đi bộ bên trong, đường hầm này chạy 
ngoằn ngoèo qua một quả đồi cổ. Nó chỉ rộng 60cm, cao từ 
1 tới 5m. Chữ khắc trên tường của đường hầm mô tả 2 
tốp thợ thi công từ hai hướng đối diện của quả đồi và gặp 

nhau ở giữa. Có lẽ họ đã đào đường hầm này theo một đường nứt tự nhiên trong 
đá vôi. Chữ khắc dài 6m và không đề cập tới tên của Vua Hezekiah. Các vị quân 
vương khác thường để lại tên của họ trên những công trình kiến trúc. Đây là một điều 
bí ẩn chưa được giải đáp. Một bí ẩn nữa là làm cách nào mà 2 tốp thợ có thể tìm 
thấy nhau. Chữ khắc cho biết họ đã nghe thấy nhau khi còn cách xa 1.5 thước. 

Đoàn chúng tôi được cha Tước hướng dẫn đi vào đường hầm này. Người 
trưởng đoàn cầm đèn pin hướng dẫn sau cha Tước. Cũng may, riêng chúng tôi có 
mang theo một đèn pin nhỏ. Có một số người bỏ cuộc không vào đường hầm, vì Cha nói trước nếu quyết 
định vào đường hầm thì chỉ có tiến bước tới thôi, không quay trở lại được, và phải trang bị mặc áo ấm, 
giầy đi bộ tốt, nếu không thấm nước thì càng tốt. Nhìn từ cửa vào đã thấy bên trong qua một đoạn ngắn là 
tối thui rồi, lại chỉ vừa cho một người đi vào và tiến bước mà thôi, làm nhiều người e ngại. Chúng tôi quyết 
định tiến bước bì bõm lội nước đi sâu vào trong và trong bóng tối dầy đặc.  

Lúc đầu nước chỉ cao trên mặt cá chân, sau từ từ lên cao, trung bình tới đầu gối, có khi lên tới tận 
gần háng, ướt hết quần, chúng tôi vừa đi vừa hát các bài thánh ca theo các nẻo quanh co, có khi hẹp và 
thấp phải đụng đầu, có đoạn phải khom lưng. Nền đá đưới chân cũng gồ ghề không bằng phẳng, lúc cao 
lúc thấp nên vừa đi vừa dò dẫm. Người đi trước báo cho người đi sau, toàn trong bóng tối. Chúng tôi cũng 
có dùng đèn pin nhưng không biết còn bao xa nên tiết kiệm, chỉ dùng khi cần. Chúng tôi bắt đầu rờ rẫm 
vào tường đá để biết chỗ nào phải quẹo mặt hay trái. Nước dưới chân bắt đầu lạnh vì đã đi sâu vào bên 
trong các tường đá nhưng chúng tôi vẫn cất tiếng ca vang trong hầm tối để quên nỗi sợ để biết rằng trong 
bóng tối, bên ta vẫn có ai đó. Hai bên là tường đá nên rất lạnh. Có vài  chỗ đủ cho hai người đứng nhưng 
không nhiều. Tự dưng tôi tự hỏi tại sao lại bước vào đây, đường còn dài, làm sao ra khỏi đây càng sớm 
càng tốt. Nhưng đã lỡ bước lên lưng cọp rồi. Dẫu biết rằng phải có lối ra, nhưng sao đi hoài mà chưa thấy 
cuối đường hầm? Dẫu có đèn pin mang theo nhưng không biết còn đi bao lâu nữa mới ra, cứ mở đèn rồi 
hết pin thì sao? Tay còn phải chạm vào tường để biết lối đi, chân thì chỉ được bước những bước chậm và 
ngắn cho chắc ăn. Tôi cảm thấy sợ hãi dù biết có người cùng đi trong đường hầm, nhưng bóng tối làm cho 
mình không an tâm.    

Chúng tôi tự hỏi sao ngày xưa mà dân Do thái đã làm nên con đường hầm này để dẫn nước vào 
thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Thật là một dân tộc siêu việt. Trong bóng tối, lội nước bì bõm, đường đi 
chỉ vừa đúng cho một người đứng vừa đi và có thể vừa lách, thật là một kỷ niệm thật khó quên và thật vui 
trong chuyến hành hương kỳ này. 

Khi ra khỏi đường hầm, quần ai cũng ướt sũng, riêng cha Tước đã thấy ngồi trước trên cửa ra 
miệng hầm và quần cha Tước lại khô ráo, tại sao nhỉ?  Hỏi cha thì cha chỉ cưởi cười, miệng vẫn tiếp tục 
giải thích về đường hầm. Sau đó cha đợi mọi người ra hết con hầm nước, hỏi tiếp ai có can đảm đi ngược 
để trở về bằng đường hầm nữa không, nhưng kỳ này là hầm khô, nhưng sẽ nhiêu khê hơn. Lúc này tôi 
mới hiểu ra, có lẽ cha Tước dùng đường hầm khô này lên trước do đó mà quần không ướt. Cả đoàn lại 
đồng ý theo đường hầm khô ra ngoài. Kỳ này, thấy nhiều khê hơn đi hầm nước thật. Tuy hầm khô có đèn 
sáng, nhưng ẩm ướt, cao thấp, quanh co, hay trơn trợt và ngoằn ngoèo hơn. Nhưng ai cũng hăng hái vì đã 
chót thì phải chét, thêm đầu óc tò mò muốn biết bên kia là cái gì.   

Đây cũng là một kỷ niệm khó quên mà thật vui trong chuyến hành hương này. 
Ra khỏi đường hầm Hezekiah, cha Tước dẫn chúng tôi leo lên con đường quanh co rồi lại xuống 

dẫn đến hồ nước Silôe, tại đây Chúa đã chữa người mù như trong Phúc âm theo thánh Gioan. Bên này là 
đồi Jerusalem, bên kia là Núi Oliu. Ở giữa là thung lũng Kidron. Dưới thung lũng này là con suối từ lòng đá 
chảy lên tên là Ghikhôn. Suối Ghikhôn chảy vào hồ Silôê.  

Như thế ta thấy dòng nước suối quan trọng thế nào đối với dân Do thái. Thành David bên dòng 
nước Ghikhôn do vua David thành lập. Đến đời con là vua Solomon, ông này leo lên đồi xây đền thờ 
Jerusalem. Như vậy thành David chỉ bao quanh dòng nước này mà thôi. Dân tộc Do Thái cho rằng không 
có hầm nước Hezekiah thì không có sự sống của dân tộc này. Sống thì phải có nước, mà thiếu nước là 
chết. Đi qua hai cái đường hầm này cả đoàn ai cũng cẳm thấy chân mình rã rời. 



 
Lê-Chương 
 



 

HỒN NHẬT BẢN, HỨNG TÂY ÂU – HAY THẾ GIỚI SÁNG TẠO PHÁ VỠ TRUYỀN 
THỐNG TRONG BỨC SÓNG LỪNG CỦA HOKUSAI 

 
                                  _______HẢI TRIỀU Ý TÂM 
PHẦN 1- 

1. Mở đầu 
‘Những bức tranh khắc gỗ Nhật Bản đã chiếu lên các khung vải của châu Âu ánh 

mặt trời, và nhắn nhủ các họa sĩ hãy là nhà thơ hơn là nhà nhiếp ảnh’ (Will Durant) 

 
 
 
 
Một ngọn sóng lừng, được khắc họa như sắp đổ ập vào đoàn ngư phủ tuyệt vọng trên ba chiếc 

thuyền chài lênh đênh, chao đảo, nhấp nhô trong lòng cơn thịnh nộ của biển cả.  Đó là những con người 
thừa sống thiếu chết, đang mải vật lộn với từng đợt sóng cả nhồi lên tụt xuống không lúc nào ngơi.  Vậy 
mà, ở một góc chân trời kia, khung cảnh chợt bình yên và quang đãng đến lạ thường, nơi gần giữa trung 
tâm bức tranh, sừng sững ngọn núi Phú Sĩ biểu tượng cho tinh thần con người Nhật Bản.  Dồn về góc trái 
bức tranh là những ngọn sóng thấp hơn, nhưng tính biểu cảm lại càng được thể hiện dữ dội qua những 
đám bọt nước bắn tung tóe ra tứ phía.  Để rồi khi tiến dần qua núi Phú Sĩ ngay giữa trung tâm, đám bọt 
biển ấy dường như tan biến thành những cánh hoa tuyết trắng phau nhẹ nhõm, treo lơ lửng giữa lưng 
chừng không gian.  Màu trắng của bọt biển tung hoành trên các ngọn sóng có vẻ như tương hợp với lớp 
tuyết phủ quanh năm trên đỉnh Phú Sĩ ngự trị tít đằng xa, vốn là một tác nhân vô cùng thiêng liêng trong 
tâm thức người Nhật.  Nó bắt người xem chúng tôi phải bị ấn tượng mạnh với những diễn tiến xảy ra trước 
mắt.  Thiên nhiên vĩnh hằng ở đây như đang đùa giỡn với con người nhỏ bé, hay nói đúng hơn, các bóng 
ngư phủ mệt nhoài dường như đang cố gắng giải hòa với các ma lực huyền bí trong vũ trụ thì phải.   

Nhưng có lẽ chúng ta nên tạm dừng ở đây, và thôi không phân tích thêm nữa trước một bức tranh 
toàn bích của Hokusai, mà mục đích chính là khơi gợi chứ không phải là bài thuyết giảng về cái đẹp hiện 
hữu trong tranh.   

Vâng, đây chính là bức tranh khắc gỗ tuyệt tác có một không hai của họa sư Nhật Bản Katsushika 
Hokusai (1760-1849), hoàn thành vào năm 1831 (Hình 1).  Lần đầu tôi được xem nó là ở viện bảo tàng 
British Museum trong dịp viếng thăm Anh quốc năm 2006.  Tôi nhớ mang máng rằng, tuy đây là một tác 
phẩm bắt mắt, nhưng không phải thuộc loại dễ xem.  Thoạt nhìn, người ta có thể sẽ gán tác phẩm với 
những cụm từ rỗng tuếch như ‘trang trí’, hay ‘hơi bị đẹp’.  Bút pháp trong tranh của Hokusai rất chính xác, 
điêu luyện, nhưng không có được tính tự do nhẹ nhõm của họa gia bậc thầy là Hiroshige thuộc hàng hậu 
bối của Hokusai, vốn được người Nhật xem trọng và yêu thích hơn hết.  Mãi đến gần đây, Hokusai chỉ nổi 
danh ở các nước phương Tây hơn là tại mẫu quốc.  Vì vậy mà khi mới nhìn qua tác phẩm, do tôi là một 
anh chàng Việt Nam thuần túy nên cảm thấy sự khô cứng gượng ép như thể là sản phẩm của một người 
thợ vẽ hơn là một nghệ sĩ thả hồn những rung động vào tranh. 

Tuy nhiên, trong lần qua Pháp năm 2010 được vào xem bảo tàng Musée Guimet ở Paris cũng như 
sau đó dạo chơi khu vườn Giverny huyền thoại của nhà danh họa Monet, thấy bức Sóng Lừng treo trên 
vách, tôi mới thật sự thích thú khi ngắm kỹ bức tranh ấy lần thứ hai bằng tận mắt mình chứ không phải 
xem nháo nhào phớt qua như lần trước.  Càng xem lâu, ấn tượng về bức Sóng Lừng càng thêm biến hóa, 
thậm chí khiến tôi phải kinh ngạc bởi tính hiện đại của nó.  À, thì ra nét vẽ phá cách của nó đã khiến cho tôi 
có hơi bỡ ngỡ khó chịu lúc ban đầu, bởi vì nó đã không tuân thủ theo các quy tắc hội họa Á Đông truyền 
thống mà phần lớn dân da vàng tóc đen chúng ta luôn bắt nó phải như thế.  Làm mới nghệ thuật bao giờ 
cũng phải chịu trải qua những thử thách khắt khe nơi người thưởng ngoạn và cần phải có thời gian nghiền 
ngẫm hồi lâu mới cảm nhận được cái hay, vẻ đẹp tiềm tàng.  Chính tôi cũng vậy thôi.   

(Hình 1) Katsushika Hokusai (1760-1849): Ngọn Sóng Lừng (Under the Wave off Kanagawa), từ bộ 

tranh 36 điểm nhìn cảnh núi Phú Sĩ (36 views of Mount Fuji), vẽ năm 1831, tranh màu khắc gỗ, 25.8 x 

37.9 cm, Viện bảo tàng British Museum ở London (Anh quốc), mua từ bộ sưu tập tư nhân của họa sĩ 

Pháp René Druart (1888-1961), ký hiệu Asia JA 2008,3008.1. 



Như một hiền triết Hy Lạp nào đó đã nói, có lẽ là Plato thì phải, chúng ta chỉ có thể xác định giá trị 
của một tác phẩm sau sự thử thách của thời gian, nghĩa là khi nó đã trở nên cũ kỹ rồi.  Vẻ đẹp vĩnh cửu 
hay nhất thời cũng không ra ngoài chân lý bất diệt ấy.  Dưới thời chúng ta đang sống, khi các lý thuyết tiến 
hóa đề cao quyền tự do cá nhân lan tràn mạnh mẽ, và trong sự hăng hái đẩy đưa nền khoa học kỹ thuật vô 
cảm vượt lên trên mọi giá trị tinh thần đạo đức khác, nhiều người phủ nhận một cách kiên quyết những vẻ 
đẹp cũ và chủ trương rằng, thời gian nào nghệ thuật ấy, thời qua đẹp hết, thấy gì không mới mẻ thì nghi kỵ 
đánh đổ nó ngay.  Bọn Việt Cộng đốt sách vở văn hóa ở Miền Nam sau những năm 1975 như Tần Thủy 
Hoàng trước kia là một ví dụ điển hình.  Ngược lại là lớp người nệ cổ, lúc nào cũng tỏ ý ngờ vực những cái 
chi được ca ngợi bây giờ, coi những phát minh của nghệ thuật hiện đại như sự bồng bột chốc lát, chẳng 
bao lâu nữa sẽ bị chê bai, hoặc chỉ ưa chuộng luyến tiếc những vẻ đẹp đã quen mắt từ xưa chứ không 
chịu cầu tiến.  Chẳng hiểu sao khi ngắm bức Sóng Lừng, tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề này.  Những sự 
xung đột cũ mới ấy thời nào mà chẳng có, vậy biết bao giờ mới dung hòa được đây?  Và nếu quả thế thật, 
thì đáng buồn cho cái thế giới đầy nhiễu nhương này quá? 

Muốn giải quyết vấn đề bức xúc ấy thật không dễ tí nào cả.  Xét cho cùng, tôi thiển nghĩ người 
nghệ sĩ sáng tác, dù là chủ đề cũ hay mới, trước hết là đi tìm cái đẹp cho mình và cho người, tất phải 
khám phá ra những dáng vẻ chưa từng thấy qua bao giờ.  Còn nếu chỉ biết phỏng theo hay lập lại người 
trước về mọi mặt, thì khó mà rung động được người chung quanh, cũng không thể tiến tới chỗ độc đáo 
hầu thể hiện nổi cá tính của riêng mình, vốn là một trong những mục đích tối thượng của nghệ thuật.  
Nhưng nói thế chứ có những thứ cũ rích như mặt trăng, hoa hồng, giọt sương sớm mai đã có từ mấy vạn 
tỷ năm rồi, chẳng ai nỡ chê là xấu là cũ cả.  Vả chăng, các cụ thường hay nói, ‘cũ người mới ta’ mà lỵ.  
Chẳng hạn bố mẹ tôi đã nghe rất nhiều lần bài Tình ca bất hủ của Phạm Duy, nhưng với tôi lúc nghe đến 
đoạn ‘tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời’, khen rối rít là hay.  Chắc hẳn ông bà sẽ mỉm cười với một ý 
nghĩ chế nhạo của một kẻ đã thừa biết. 

Lắm lúc tôi nghĩ mình như một đứa trẻ thơ lần mò vui thú giữa khu vườn nghệ thuật đã có tự ngàn 
xưa.  Tôi ra đời giữa một nhân loại đã tìm thấy từ ức triệu năm nay muôn vàn vẻ đẹp mà những người sinh 
trước tôi đã chán ngán lâu rồi.  Nếu tôi chỉ muốn theo kịp người khác, tất sẽ bỏ phí những kho tàng vô giá.  
Thật khó cho tôi lựa chọn quá, rằng biết mình muốn thứ đẹp nào đây?  Cái đẹp đã quen thuộc đến mức sói 
mòn hay cái đẹp đầy sáng tạo chưa ai nghĩ ra bao giờ?   

Như trên đã nói, cái đẹp chung được nhiều người ưa thích mới là cái đẹp thật sự ngàn đời bất di 
bất dịch.  Thật thế, được đi xem tranh nơi viện bảo tàng, chung quanh có biết bao người đồng cảm với 
mình, vô hình chung đã nói lên điều đó.  Ở đấy, những hình ảnh xưa cũ, mặc dầu đã trải qua vô vàn thay 
đổi tùy theo thị hiếu, thời trang của mỗi thời, tóc dài hay tóc ngắn, thân thể mập mạp hay mảnh dẻ liễu yếu 
đào tơ, môi trái tim hay dày mọng, đẹp tự nhiên sẵn có hay đã qua dao kéo tân trang nhan sắc, ở rất nhiều 
người được khen là diễm lệ, vẫn có một số điểm chung nhất.  Bởi vì các đường nét tròn cong hay ngay 
thẳng vẫn cần phải có sự cân đối nhịp nhàng, các thành phần phải tương xứng với tổng thể, nõn nà bóng 
bẩy chứ không xù xì, mềm mại chứ không gãy nhọn.  Phải chăng những chi tiết vừa kể mới là những đặc 
điểm của một sự đẹp muôn thuở, ở bên ngoài và bên trên những sự gia giảm của mỗi thời? 

Chỉ khi nào căn cứ vào các đặc điểm kia, thì chúng ta mới sẵn sàng tin có một cái đẹp vĩnh hằng.  
Chứ nếu chỉ chú trọng vào những sự tô điểm hào nhoáng bên ngoài, thì dễ nói rằng chỉ có nét đẹp nhất 
thời mà thôi.  Nhưng phân biệt như trên, tôi đã vô tình làm hòa với lớp người cũ thuộc thế hệ bố mẹ tôi rồi 
sao, hay tôi đã biết dung hòa cả hai triết thuyết đối nghịch nhau như nước với lửa, giữa một Plato kinh điển 
thời Hy Lạp cổ lỗ với một Hegel hiện sinh thời thượng?   

Thì ra ở nghệ thuật, mỗi vẻ đẹp mới và độc đáo là một phát minh còn lại mãi với chúng ta, dù cho 
người khác có tìm ra vẻ khác đi nữa, vì mỗi người một lối, không thể so sánh một cách máy móc các thứ 
kiệt tác bên cạnh nhau được.  Cái đẹp của Leonardo Da Vinci lồ lộ da thịt Tây phương không diệt được nét 
đẹp của Hokusai Đông phương chừng mực.  Trong nghệ thuật, không hề có kiệt tác cũ kỹ, mặc dù có thể 
bức kiệt tác đó đã xưa cũ hàng mấy trăm năm hiện hữu.  Thành thử mỗi sự khám phá chỉ làm giàu thêm 
cho nhân loại, và chung sống hòa đồng với các khám phá đi trước.  Tôi ưa nghệ thuật cũng chính vì chỗ 
đó, trước tiên là làm thỏa mãn cho riêng chính cái tôi đầy ích kỷ cái đã, hoặc ít ra phải cho tôi cái ảo tưởng 
thỏa mãn ở cõi tạm phù sinh này một nhu cầu ray rứt, một khát vọng kéo dài đến vô tận, cho đến ngày tôi 
nhắm mắt lìa đời mới phải chia xa. 

Đó là những ý tưởng vụn vặt được rút ra rất vội trong quyển sổ nhật ký ghi nhanh trong chuyến đi 
Tây vừa rồi của tôi.  Nay trở lại với bức Sóng Lừng mà tôi có may mắn được mục kích tận mắt lần thứ hai 
trong cuộc đời này, được tha hồ có thời gian để xăm soi từng nét chi li tinh tế, vô tình đã khiến tôi trải 
nghiệm những nghĩ suy như thế về quan niệm đẹp xấu, cũ mới trong giòng chảy nghệ thuật thế giới.  Để từ 
đó tạo cảm hứng cho tôi để viết thiên ký sự du lịch nước Pháp thật dài ít lâu sau.  Đây là một kỷ niệm khó 
quên về bức tranh nói riêng cũng như về văn hóa Pháp nói chung.  Chứ nếu chỉ cưỡi ngựa xem hoa như 
lần trước sang nước Anh thì làm sao mà hiểu thấu đáo hết những ảo diệu tiềm ẩn của giòng tranh khắc gỗ 
này.   



Mà cũng chẳng phải riêng mình tôi đâu, ngay cả người Nhật cũng đang thay đổi quan niệm về 
Hokusai.  Họ bắt đầu thích Hokusai và đua nhau sưu tầm tranh của vị họa sư này nữa đấy.  Họ giờ đây đã 
biết cảm nhận được tại sao người Tây phương lại đánh giá cao về bức tranh này đến như thế.  Nhờ đó, họ 
được dịp tìm hiểu thêm về tiền nhân đi trước, về cách bố cục một ngọn sóng ngỡ thật tầm thường ấy, vẽ 
làm sao để gây ấn tượng mạnh nơi người xem cũng như để biểu đạt hướng chuyển động của từng đợt 
sóng bằng những vệt màu xanh quả quyết mạnh mẽ.  Rằng tranh vẽ trên giấy lụa của phương Đông cũng 
hiệu quả không kém khi so với các chất liệu sơn dầu hay vẽ trên vải bố của phương Tây.  Hay đi xa hơn 
nữa, là họ biết cảm nhận về một quá trình chiêm nghiệm của Hokusai với sự tiếp nhận ảnh hưởng hội họa 
phương Tây du nhập vào nước Nhật thời bấy giờ, đặc biệt là luật phối cảnh thể hiện không gian xa gần, và 
nhờ đó đưa nghệ thuật tranh khắc gỗ Nhật Bản lên một tầm cao mới.   

Người Nhật không ngừng phấn đấu để học hỏi thêm về cách pha màu xanh dương bằng hóa học 
độc đáo được mệnh danh là màu xanh dương của nước Phổ (Prussian Blue), một màu xanh thăm thẳm 
mới được pha chế và chưa từng được áp dụng trên các bức họa Á Đông bao giờ.  Nhờ Trung Hoa học 
lóm được kỹ thuật pha chế của Tây phương, rồi tự mình chế tạo ra màu xanh Phổ tung ra thị trường với 
giá rẻ mạt thời bấy giờ, mà nước Nhật và cả Hokusai, được hưởng lây cái thú vẽ tranh màu nước không 
hề bạc phai với thời gian khi đem so với các loại mực màu cổ truyền khác được pha từ thiên nhiên, cây cỏ.  
Và cuối cùng quan trọng không kém đối với con cháu của Thái Dương Thần Nữ, nó còn là biểu tượng 
thiêng liêng của ngọn Phú Sĩ bất khuất trong lòng mỗi người dân Nhật. 

Để rồi ngày nay, hầu như ai cũng biết, ai cũng thích về bức tranh đó.  Không một nghệ sĩ Nhật Bản 
hay châu Á nào lại nổi tiếng như Hokusai.  Chỉ riêng bức này thôi đã làm ông bất tử.  Nó được xưng tụng 
là một trong những bức tranh vỹ đại nhất của nhân loại.  Mới đây thôi, tạp chí Life đã bầu chọn ông là một 
trong 100 nhân vật quan trọng nhất của thiên niên kỷ vừa qua.   

Thật thế, khi giòng tranh Hokusai xuất hiện ở phương Tây vào thế kỷ 19, nó đã làm say mê biết bao 
nhà phê bình nghệ thuật tầm cỡ, để rồi kéo theo đó là một số đông họa sĩ tên tuổi lớn bị nó hớp hồn.  Nó 
đã tạo hứng cho các nhà danh họa tài ba nước Pháp, từ Monet, Van Gogh, Cezanne, Manet của phái Ấn 
Tượng, cho đến Degas, Picasso, Matisse hay Gustave Klint của nước Áo thuộc phái Hiện Đại, đều ít nhiều 
vay mượn ở Hokusai cách bố cục tự do khoáng đạt, tiết tấu rực rỡ của màu sắc, chủ thể đơn giản nhưng 
không kém phần linh động, cũng như các bài học về cuộc đời nghệ sĩ mẫn cảm với hội họa cho đến lúc 
nhắm mắt lìa đời.  Những điểm mấu chốt này chính là mầm mống ảnh hưởng sâu sắc tới các trường phái 
hiện đại phương Tây cho đến tận bây giờ, từ hội họa Ấn Tượng (Impressionism) bước qua Lập Thể 
(Cubism) rồi tới Trừu Tượng (Abstract), cho đến lãnh vực âm nhạc cổ điển cũng không thoát khỏi, điển 
hình là các nhà soạn nhạc Debussy, Ravel.  Đó là chưa kể đến các lãnh vực truyện tranh, các tiểu thuyết 
có tranh hình minh họa, hay các phim hoạt hình mà các nghệ sĩ của cả phương Đông lẫn phương Tây vẫn 
đang tiếp tục gây ấn tượng mạnh đối với biết bao người trên toàn thế giới.   

Nói cách khác, bức tranh đã mở ra một chân trời mới cho hội họa và âm nhạc đương đại của thế 
giới mà rất nhiều người Á Đông chúng ta lại tỏ vẻ thờ ơ với nó, chí ít là với người Việt mình.   

Một lần nữa, phương Đông đã gợi hứng rất nhiều cho nền văn hóa nghệ thuật đương đại phương 
Tây thêm phần khởi sắc.  Người ta sẽ được dịp chứng minh rằng, câu nói để đời bấy lâu nay của nhà văn 
Anh đoạt giải Nobel năm 1907 Rudyard Kipling trước đây: ‘Ôi, Đông là Đông, Tây là Tây, và sẽ không bao 
giờ hai phương gặp nhau được’, nay trở nên không còn đúng nữa.  Về một phương diện nào đó, phương 
Đông đã tình cờ gặp phương Tây trong lúc đi theo các hướng trái ngược nhau: phương Đông theo hướng 
tự nhiên chủ nghĩa đậm nét hơn để được về gần với thiên nhiên sơn thủy, còn phương Tây thì theo hướng 
trừu tượng hóa mạnh mẽ hơn để biến con người thành một công cụ của khoa học thực dụng.  Tiếc thay, 
rất ít người Á Đông chúng ta nhận biết được điều này.  Trong khi phương Tây đã công khai thừa nhận nó 
từ lâu rồi, qua sách vở, qua báo chí, hay qua bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào cho những ai 
có hứng thú về đề tài hấp dẫn này.   

Ngày nay, bức Sóng Lừng đã được sử dụng để minh họa cho mọi thứ quảng cáo tại châu Á cũng 
như châu Âu, từ thẻ điện thoại đến xe hơi, máy giặt.  Vô số các nguyệt san mô phỏng vẽ theo, vẽ lại trên 
trang bìa.  Nhiều đĩa nhạc như bản giao hưởng Biển Cả (La Mer) của Debussy in lại, lấy đó làm biểu tượng 
cho tính hiện đại đầy sáng tạo, phá vỡ truyền thống của nghệ thuật.  Vô hình chung, bức tranh ấy đã trở 
thành một nét văn hóa đặc thù của dân tộc Nhật trong con mắt người ngoại quốc.   

Để rồi mới đây, khi trận động đất xảy ra ở miền Đông Bắc nước Nhật, gây ra cơn sóng thần làm 
thương vong không biết bao nhiêu người vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 vừa qua, các khoa học gia 
nghiên cứu đã khám phá ra rằng bức Sóng Lừng không phải là cơn sóng thần đang tiến sâu vô bờ như lối 
suy nghĩ trước đây, mà chính là trận bão cuồng phong ngoài khơi tạo ra đợt sóng dữ.  Lần này, đến phiên 
người Nhật lại bị xao động mạnh bởi bức tranh, xem nó như là điềm dự báo rằng mùa biển động sẽ luôn 
sẵn sàng tàn phá đất nước Phù Tang bất cứ lúc nào.  Như vậy đủ thấy sức mê hoặc của bức tranh đến 
bây giờ vẫn còn nguyên giá trị như ngày nào mới ra mắt công chúng châu Âu lần đầu cách đây hơn thế kỷ 
rưỡi. 

 



2. Thế giới Hokusai – Bút pháp hiện đại và giai điệu của sóng 
Ngay khi vừa hoàn thành xong tác phẩm vào năm 1831, đã có hàng ngàn phiên bản được in ra từ 

ván khắc gỗ nguyên thủy.  Nhiều đến mức ván khắc ấy bị mòn và đã phải khắc đi khắc lại làm nhiều lần để 
thỏa mãn nhu cầu của mọi người.  Nhưng nguyên bản khắc gỗ chỉ có một bản độc nhất do chính Hokusai 
đích thân khắc họa mà thôi.  Cho nên việc in ra bán từ mộc bản gốc có lẽ chỉ kéo dài vài năm là không thể 
sử dụng được nữa.  Hồi đầu thế kỷ 19, giá bán cho một bức tranh khắc gỗ khổ lớn mà người Nhật gọi 
bằng danh từ riêng oban (26.5 x 39 cm) để in bức Sóng Lừng độ khoảng 20 mon.  Với giá rẻ mạt như thế, 
chỉ cần nhịn ăn 2 tô mì soba ở các gánh hàng rong bên vỉa hè là có thể mua được rồi.  Giòng tranh dân 
gian sống được là nhờ sự chiếu cố của các tầng lớp bình dân lao động trong xã hội.  Và Hokusai không 
phải là một viên quan lại sáng tác tranh đơn thuần để cho một số ít người được học hành sung túc ngắm 
nhìn cho vui mắt, mà cốt yếu dành để bán trong đám dân nghèo đem về dán ở những nơi tùy thích trong 
nhà, thường là trên các bức vách ngăn nhau bằng khung dán giấy.  Nó tựa như tờ lịch quảng cáo hiện nay 
vậy, hết năm hay cũ nát thì đem vất bỏ, chứ không ai chịu để tâm sưu tầm giữ lại.  Thế nên tìm được bản 
in gốc đợt đầu mới thật đáng quý, có khi là món quốc bảo không chừng. 

Lẽ ra phải vậy mới đúng.  Người nghèo cũng biết phân biệt tốt xấu làm đẹp cho đời, và cũng biết 
mua về thưởng thức tranh nghệ thuật như ai.  Chỉ tại ta không cho họ cơ hội, và họ không có điều kiện để 
lưu giữ lại cho hậu thế đấy thôi.  Cái thành kiến xưa nay đã in sâu trong đầu óc một số người thủ cựu, rằng 
nghệ thuật chỉ là một thứ xa xỉ dành cho thiểu số dư tiền và thời giờ, không dễ gì gạt bỏ được.  Sự thưởng 
thức chẳng phải là độc quyền của giới nào hết, và các viện bảo tàng chẳng ngăn cấm ai vào, cũng như các 
phong cảnh thiên nhiên chứa chất cái đẹp ngoài trời.  Gu thẩm mỹ của họ tuy có hơi quê mùa đôi chút, 
nhưng cũng không nên cười chê họ.  Vả lại, phần lớn các họa sĩ trước khi thành danh đều xuất thân từ 
tầng lớp nghèo khổ để phấn đấu vươn lên kia mà, từ Hokusai cho đến Van Gogh, Monet đều là những ví 
dụ điển hình.  Xét kỹ riêng về điểm này, đủ thấy xã hội Nhật vào thời điểm giòng tranh khắc gỗ của 
Hokusai ra đời đã có những dấu hiệu đổi mới, biến chuyển ngấm ngầm sang nền dân chủ và kinh tế thị 
trường thời kỳ tiền hiện đại rồi.  Để khi đến thời Minh Trị Thiên Hoàng (Meiji) canh tân đất nước vào giữa 
thế kỷ 19, các mầm mống cải tổ truyền thống ấy được đem ra thực hiện không mấy gì khó khăn. 

Các bô lão Nhật am hiểu chuyện đời thường kể rằng, ít lâu sau khi bức Sóng Lừng ra mắt công 
chúng thì nước Nhật bị rơi vào cơn khủng hoảng kinh tế, giá cả bắt đầu lạm phát, tăng vọt lên gấp đôi, dao 
động từ 32 đến 48 mon vào thời điểm năm 1838 căn cứ trên những lời thở than của nhà văn Bakin viết thư 
cho bạn.  Nhưng kỳ lạ thay, số bán của bức Sóng Lừng vẫn không hề giảm sút, thực tế cho thấy từ thập 
niên 1880s cho đến thời hiện tại, người ta cứ thế đem ra khắc lại, in rập thành muôn vạn bản để bán cho 
công chúng, nhiều đến nỗi không thể đếm xuể có bao nhiêu tấm lưu hành trong dân gian nữa.  Giới 
chuyên môn gọi kiểu in rập này là ‘mô phỏng nguyên mẫu’ (facsimile reproductions), tức là mô phỏng lại 
bản in nguyên gốc bằng cách sử dụng kỹ thuật khắc gỗ màu nước cổ truyền trên bức tranh.  Các bản này 
là bản mới hoàn toàn, chứ không phải là bản nguyên gốc của những đợt đầu.  Hình 2 cho ta thấy một bức 
mô phỏng điển hình nhất, được in mới hoàn toàn vào năm 2008 từ tấm mộc bản do ông Nakata Hiroshi 
của Trung tâm tranh khắc gỗ Adachi (The Adachi Institute of Woodcut Prints) ở Tokyo khắc lại.  Nét khắc 
tuy rõ và mới hơn, nhưng kỹ thuật vỗ màu xem ra còn khá ‘phô’ nên vẫn không thể nào so bằng bản gốc in 
ra từ những đợt đầu được, chỉ có cái dáng tương tự mà thôi.  Thú chơi tranh là phải biết phân biệt thật giả 
cũ mới, nếu không là sẽ bị lỗ sạt nghiệp như chơi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Trong khi đó, bản in nguyên thủy hồi đầu thập niên 1830s, người ta có thể đếm được đến 8 mảng 

màu khác nhau, quả là đáng nể: nào là màu xanh chàm cho đường viền, 3 loại sắc màu xanh thẫm từ đậm 

(Hình 2) Trung tâm tranh khắc gỗ Adachi (The Adachi Institute of Woodcut Prints) ở 
Tokyo, phỏng theo phong cách của Katsushika Hokusai: Ngọn Sóng Lừng (Under the Wave off 
Kanagawa), từ bộ tranh 36 điểm nhìn cảnh núi Phú Sĩ (36 views of Mount Fuji), tranh màu khắc gỗ, 
26.6 x 38.9 cm, do nghệ nhân Nakata Hiroshi khắc lại, lấy từ trang nhà của Trung tâm. 



đến nhạt cho biển cả, mà màu này rất giống màu men pháp lam Huế trên đĩa sứ nước ta, giống đến nỗi 
người phương Tây ban đầu không biết, gọi đó là màu xanh Phổ (Prussian blue) trên các đĩa sứ ký kiểu của 
Huế, mãi sau này mới gọi bằng danh từ riêng ‘bleu du hue’, rồi đến màu xám lợt dùng cho bầu trời và 
thuyền chài, chuyển sang xám sậm cho khung trời sau lưng núi Phú Sĩ cũng như trên các ván thuyền con 
chòng chành trước núi, sau đó đến màu vàng nhạt cho con thuyền nằm ngay chính giữa bức tranh, và cuối 
cùng là màu hồng phớt dùng để tô những áng mây trên đỉnh trời cao gần góc tranh.  Vậy mà bản mô 
phỏng vẽ rõ nét quá thành ra trơ, các mảng màu không hòa quyện vào nhau, làm mất hết vẻ duyên dáng 
cần có của các mảng màu nguyên gốc. 

Không những thế, Hokusai và Hiroshige đã có công sáng chế ra cách vờn tỉa màu với các sắc độ 
đậm nhạt sáng tối khác nhau vô cùng tinh xảo khéo léo, khiến mặt tranh trở nên êm dịu như vẽ lụa vậy, 
nhìn sơ qua không thể đoán biết đây là tranh khắc, phải rờ tay trên mặt giấy mới thấy các thớ gỗ nổi gồ lên 
trên mặt giấy thành những vết gợn li ti, hài hòa sinh động.  Đây là một bí quyết gia truyền, thường dùng để 
vẽ trời xanh mây nước lung linh huyền ảo, không phải người có nghề cha truyền con nối thì không tài nào 
làm được, mà có muốn thực hiện được cũng phải là một kỳ công.  Người Nhật gọi kỹ thuật này bằng một 
tên riêng là bokashi, trở thành một thuật ngữ chuyên môn trong nghề in tranh khắc gỗ thế giới hiện nay.  
Phương pháp rất đơn giản, họ chỉ dùng miếng vải thấm nước quét lên tấm mộc bản rồi nhúng cọ vào mực 
xoa đều lên ván gỗ, chỗ nào cần đậm thì chà mạnh, nhạt thì ấn nhẹ là sẽ có ngay khối màu hoàn chỉnh 
như ý muốn.  Thế mà không ai nghĩ ra được ngoài người Nhật cần cù chăm chỉ.  Tài thật! 

Kỹ thuật công phu này có thể thấy ngay trên bức Sóng Lừng gần với nguyên bản nhất, nơi trời biển 
giao nhau bằng các mảng màu xám phủ đắp hài hòa dưới chân núi Phú Sĩ.  Tốn công là ở chỗ một tờ 
tranh có mấy màu thì phải in đúng từng ấy số lần.  Mỗi ván chỉ được khắc một mảng màu và cũng chỉ in 
được đúng một màu ấy.  Về điểm này, giòng tranh khắc gỗ Nhật chiếm giải quán quân trong việc dùng 
nhiều bản in màu, có khi in đi in lại hơn 200 lần, và tất cả phải trùng khớp vào nhau, không được lem nhòe 
hay lấn màu, để tạo thành một bức tranh khắc có giá trị thẩm mỹ cao bày bán ra thị trường.  Có thể nói, cái 
tính tỉ mỉ kiên trì của người Nhật đã làm cho giới nghệ sĩ phương Tây nghiêng mình bái phục khi mới lần 
đầu tiếp cận giòng tranh.  Cái cung cách làm việc vô tư, theo tập quán trong cuộc sống đã trở thành thói 
quen đối với họ, chứ không phải mục đích là làm để đời, trong đó mỗi phường tranh, mỗi nghệ nhân đều 
sáng tạo phong cách riêng để cạnh tranh mặt hàng, không hề lẫn với của người khác, từ đó dần dần đi đến 
kết quả phá vỡ truyền thống hồi nào mà không hay. 

Để in một bức Sóng Lừng nguyên gốc như thế, có lẽ người thợ cả phường tranh phải sử dụng 
trước sau đến 4 tấm ván khắc 2 mặt được xẻ ra thành từng miếng nhỏ.  Khi in, người ta ghép các miếng 
ván ấy lại, tạo thành một bản khắc trọn vẹn.  Ván gỗ được chọn thường là gỗ anh đào (hard mountain 
cherry wood) tươi mọc dại trên núi, tuy nhẹ dẻo bền và mịn mềm xốp nhưng lại rất rắn chắc, rất thích hợp 
cho việc tiện, khắc, đẽo gọt.  Khác với giòng tranh Đông Hồ nước ta chỉ khắc một mặt, ván in tranh khắc gỗ 
Nhật đều khắc cả hai mặt, nhằm tiết kiệm gỗ.   

Họ lại cẩn thận chia thêm 2 loại ván nét và ván in màu nữa, trong đó ván in nét phải chọn loại gỗ 
già bền rắn, thớ dẻo, mịn.  Chúng đảm bảo cho nét khắc bền dai, đứng, không đổ, khi tiếp xúc với nước 
không nở thớ gỗ.  Đây chính là mảnh ván đầu tiên dùng để in nét xanh chàm cho các đường viền với lời 
đề từ trong bức Sóng Lừng.  Còn ván in màu chọn có thể loại gỗ non nhẹ, thớ mềm xốp, dễ hút màu.  Ván 
gỗ do đó in rất đượm màu, đảm bảo sắc độ trên tranh.  Đó là loại để dùng cho 7 tấm ván còn lại khi in bức 
Sóng Lừng kể trên cho từng mỗi gam màu. 

Đây là những gì mà giới nghiên cứu đoán định về tiến trình in rập lần đầu của bức tranh, bởi vì mộc 
bản nguyên gốc đã không còn lưu hành tại thế nữa.  Có lẽ ván khắc đã bị phá hủy hay mẻ mòn hư hỏng 
ngay trong những đợt in đầu tiên.  Đúng ra, rất ít mộc bản dùng để in tranh khắc may mắn còn sót lại cho 
đến nay, mặc dù có đến hàng muôn triệu tấm ván ấy được khắc đi khắc lại nhiều lần trong suốt quá trình 
hình thành ra bộ môn tranh khắc gỗ Nhật Bản, kéo dài liên tục không ngừng suốt 2 thế kỷ từ cuối thế kỷ 17 
cho đến hạ bán thế kỷ 19, là đợt nở rộ cuối cùng của nghệ thuật in tranh truyền thống Nhật, trước khi kỹ 
thuật in ấn cũng như nhiếp ảnh Tây phương tràn vào đất Nhật, khiến cho các phong cách trình bày thủ 
công truyền thống trở nên lỗi thời ngay tại chính nước chủ nhà.   

Tiếng Nhật gọi giòng tranh khắc gỗ này là Ukiyo-e, phiên âm ra chữ Hán là ‘Phù thế hội’, ngụ ý hình 
dung về cuộc đời như một cõi phù sinh vô thường, do vậy cần phải tận hưởng nó trong từng khoảnh khắc 
thoáng qua.  Ý tưởng nhập thế hưởng lạc này trở nên phổ biến tột độ dưới thời kỳ ăn chơi cực thịnh nơi 
chốn kinh kỳ Edo mà hiện nay đã đổi tên thành Thủ đô Tokyo, để rồi qua đó nhà danh họa Hokusai được 
dịp phát huy khả năng sáng tạo sẵn có của mình.   

Phong trào này nhanh chóng lan sâu xuống các tầng lớp dân nghèo ven đô đến nỗi nó trở thành 
danh từ riêng hầu như chỉ dùng cho loại tranh khắc gỗ như một nghệ thuật mới dành cho đại chúng xuất 
thân thấp hèn ít học mà thôi.  Ngay như giới sĩ phu nho sĩ Nhật lúc đó cũng không mấy gì chú ý nó, và họ 
không thể coi trọng giới nghệ sĩ xuất thân bình dân này như những họa sĩ cung đình vẽ tranh Tàu thủy 
mặc có học vấn cao được.  Giới nghệ sĩ bình dân này thường bị các quan trên đánh giá rất thấp, nếu 
không nói là khinh rẻ ra mặt.  Điều đó giải thích tại sao biết bao nhiêu các bức tranh khắc gỗ đẹp và độc 



đáo nhất đều nằm trong tay các bộ sưu tập ở phương Tây, chứ ở Nhật có một thời người ta không biết 
sưu tầm loại này, do đó chỉ còn lưu lại các tranh thuộc loại phó phẩm mà thôi, thảng hoặc nếu có bức mà 
người Nhật cho là tuyệt phẩm thì người Tây phương lại không hứng thú gì mấy, hoặc ngược lại.  Âu cũng 
nhờ có người Tây phương để mắt sưu tầm mang về nước mà cả thế giới mới biết đến loại tranh khắc gỗ 
tuyệt vời của người Nhật, nếu không đã bị mai một từ lâu như biết bao giòng tranh dân gian khác trên thế 
giới, trong đó có cả nghề làm tranh nước ta như tranh Tết Đông Hồ, tranh gà Kim Hoàng, tranh thờ Hàng 
Trống, giờ đây hầu như biến mất hoàn toàn trên đất Bắc cổ kính. 

Khi thực hiện một bản tranh khắc gỗ thường trải qua nhiều giai đoạn công phu như thế, công việc 
không phải do một cá nhân đơn chiếc đứng ra đảm nhận mà là cả một nhóm thợ gọi là Phường góp tay 
vào.  Người đứng đầu được gọi là Thợ Cả, và Hokusai là một trong số Thợ Cả tài ba được cả nước biết 
đến ấy.  Nó đòi hỏi một người vừa có tay nghề cao vừa là một họa sĩ có uy tín, đứng mũi chịu trách nhiệm 
điều khiển nhóm thợ.  Mà mỗi đề tài tranh muốn được sản xuất hàng loạt phải có mẫu tranh thật độc đáo 
không ai có.  Vẽ mẫu là khâu đầu tiên và quan trọng hơn cả trong quá trình sản xuất tranh khắc gỗ dân 
gian Nhật.  Tiếng chuyên môn của Nhật là hanshita-e, dân mình gọi là ‘ra mẫu’.   

Không phải bất cứ ai cũng có thể làm được khâu ‘ra mẫu’, bởi nó đòi hỏi một sự hài hòa trong nét 
vẽ, bố cục cân đối, diễn tả chặt chẽ, không lệch mà cũng không rườm rà.  Vẽ quá nhiều chi tiết sẽ gây khó 
khăn cho thợ khắc ván non tay nghề, tranh in ra không đẹp và không bán được, làm mất tiếng làng mình.  
Mẫu tranh thường vẽ bằng bút lông, mực tàu trên giấy bản mỏng có thể thấm sang mặt sau tờ giấy mà 
không bị nhòe.  Khi tờ mẫu tranh được úp ngược lên mặt ván gỗ, mặt trái của nó vẫn rõ nét.  Nhờ thế, 
người thợ khắc dễ dàng khắc đầy đủ, chính xác các đường nét tranh mẫu lên bản gỗ.  Khắc in xong rồi là 
bản ‘ra mẫu’ sẽ được hủy đi để đảm bảo tính độc đáo của tranh, không trùng với các bản vẽ khác, chứ 
không phải là muốn dấu nghề như nhiều người lầm tưởng. 

Người ‘ra mẫu’ có thể tự khắc gỗ lấy, hay cũng có thể giao cho các thợ khắc gỗ chuyên nghiệp 
thực hiện.  Nhưng khi để người khác khắc, người Thợ Cả phải trực tiếp theo dõi, góp ý để người thợ khắc 
nắm vững mẫu tranh từ hình, nét, mảng màu, rồi mới khắc chuẩn xác lên bản gỗ.  Giữa hai người nhất 
thiết phải đồng cảm, đoàn kết và làm việc thật ăn ý với nhau, để bức tranh khắc in có hiệu quả cao nhất, cả 
về kỹ thuật lẫn nghệ thuật.  Sau khi khắc xong các ván nét và ván in màu thì giao cho nhóm thợ in, họ vỗ 
mực và màu lên rồi rập qua giấy thành tranh.  Trước lúc sản xuất hàng loạt, người Thợ Cả một lần nữa 
phải có trách nhiệm theo dõi trực tiếp cho khâu in thử vài lần, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh sửa chữa 
những sai sót nếu có, cho đến khi thấy bức tranh thật hoàn hảo rồi mới cho in hàng loạt để bán.  Những 
bản in hoàn mỹ đầu tiên ấy sẽ được lấy đó làm chuẩn và không đem bán ra ngoài, giống như những ấn 
bản đặc biệt của bộ sách quý dành để biếu tặng thân hữu gần xa ngày nay vậy.  Tấm tranh chuẩn này sẽ 
được đóng vào một con dấu triện màu son có hai chữ ‘Bản Nguyên’ để phân biệt với những bản in thường, 
nếu còn tồn tại tất quý vô cùng.   

Thông thường bản ‘ra mẫu’ sau khi khắc in xong rồi chủ nhân không giữ lại, bao gồm luôn cả 
Hokusai, phần lớn đem đi biếu hoặc chào hàng những nơi quen biết.  Duy nhất chỉ còn một bức ‘ra mẫu’ 
tình cờ được bỏ sót chưa bị hủy đi, nhờ đó mới lưu lạc sang nước ngoài, hiện nằm trong sưu tập bảo tàng 
viện British Museum ở Anh quốc.  Hình 3 là 1 bức ‘ra mẫu’ hiếm quý vốn nằm trong bộ tranh gồm đến 100 
bức có tựa là 100 thi phẩm của 100 thi sĩ, diễn giải bằng tranh bởi vị lương y, được hoàn thành trong 2 
năm liền (1835-1836).  Bức tranh diễn giải bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Nhật Taira no Kanemori (mất năm 
990), vẽ cảnh đoàn lữ hành tay xách nách mang, dừng chân ngồi nghỉ lắng nghe ông thầy coi tướng mặt 
đang giơ kính lúp ra chăm chú coi mặt một người trong bọn họ mà đoán chuyện tình duyên gia đạo.  Sở dĩ 
bức ‘ra mẫu’ này còn lưu lại trên thế gian là vì Hokusai bỏ dở bộ tranh sau khi vẽ xong được 27 bức, có lẽ 
do cuộc khủng hoảng kinh tế đã kể trên gây nên, ảnh hưởng đến việc thực hiện một tập tranh dày cộm 
như thế, bán rời từng bức chắc hẳn dễ tiêu thụ hơn nhiều. 

 

 
 
 
 

(Hình 3) Katsushika Hokusai, bản ‘ra mẫu’ cho bộ tranh: 100 thi phẩm của 100 thi sĩ, 
diễn giải bằng tranh bởi vị lương y, vẽ năm 1835, chất liệu mực tàu trên giấy dó, 25.1 x 37 cm, 
Viện bảo tàng British Museum ở London (Anh quốc), mua năm 1951 từ bộ sưu tập tư nhân của 
Giáo sư William Anderson qua nhà buôn đồ cổ lừng danh S D Winkworth, ký hiệu 
1951,0714,0.40. 



 
 
 
Qua bản vẽ mẫu tranh này, chúng ta thấy được bút pháp hiện thực của Hokusai.  Bằng con mắt 

quan sát tinh đời, tình cảm sâu nặng gắn liền với cuộc sống hàng ngày, nên một khi Hokusai đặt bút xuống 
vẽ là hình ảnh lập tức như bay như múa trên mặt giấy, đường nét rõ ràng, những vệt những chấm sống 
động không thể vẽ khác hơn được.  Tất cả toát lên cá tính đặc thù của Hokusai, góc cạnh và sắc nét, bố 
cục gọn nhẹ nhưng không rườm rà, hoặc để trống khoảng không gian ở phần chính giữa, đơn giản các chi 
tiết phụ nhằm nêu bật các hình khối, hoa văn làm chủ đề chính.  Hình thức trình bày tranh hiện đại hay 
không chính là ở chỗ đó, sau này Tây phương noi theo lối trừu tượng hóa đó làm khởi điểm cho giòng 
tranh thế giới đương đại.   

Và quan trọng hơn hết, một điều mà các họa sĩ Tây phương hiện đại không thể nào nắm bắt được, 
chính là cái tính sinh động, dí dỏm và phóng khoáng trong mỗi nhân vật nhỏ xíu mà ông cố đặc tả trên một 
khổ giấy to không quá 37 cm.  Những hình người hiện ra trong tranh hầu hết đều được cá tính hóa trông 
ngồ ngộ về điệu bộ cũng như cử chỉ gợi sự chú ý nơi người xem tranh.  Nó ngây ngô đơn giản nhưng lại 
rất hợp lý hợp tình.  Trong khi đó, Tây phương lại quá tập trung vào hình thức và trừu tượng hóa chủ đề, 
bỏ qua không phát triển những khía cạnh thú vị đời thường của cuộc sống.  Ở đây là cái kính lúp thầy 
tướng dùng để soi mói mặt mũi đoán quẻ người ngồi xem bói, theo kiểu thầy bói mù xem tướng voi, trông 
thật hóm hỉnh dễ mến, vốn là một trong số vô vàn chủ đề mà giới bình dân ưa thích, khiến họ được một 
trận cười hả hê thoải mái sau một ngày dài làm việc cực nhọc mỗi khi nhìn vào bức tranh.  Chỉ thế thôi 
cũng đủ thấy rằng bản vẽ mẫu cho bức Sóng Lừng hẳn phải đặc sắc hơn biết dường nào, nếu nó thực sự 
còn tại thế trên đời, với từng đợt sóng sau dồn sóng trước, bọt biển tung mờ, vươn mình ra khắp chân trời 
xa lạ. 

Với một bức tranh tầm cỡ như bức Sóng Lừng, chắc hẳn Hokusai phải kiêm luôn công việc của 
người thợ cả và thợ khắc in, đứng ra điều khiển các công đoạn in khắc vẽ tranh, cùng chọn chế các màu 
sắc thích hợp cho bức tranh.  Nếu bận quá, không thể tự khắc gỗ in tranh được, Hokusai cũng có lúc giao 
cho các phường thợ chuyên nghiệp đảm nhận.  Cũng như Hokusai, nhóm thợ có lẽ được nhà xuất bản 
tranh Nishimuraya Yohachi thuê mướn làm công.  Ngày xưa các nhà xuất bản loại này được gọi là phường 
tranh, mỗi phường độc quyền một loại tranh riêng, thể hiện tính cạnh tranh giống như lối thị trường kinh tế 
tự do bây giờ vậy.  Càng công phu và khó thực hiện chừng nào, càng cho thấy bản lĩnh của phường in đó.  
Phường tranh Nishimuraya này có hẳn một cửa hàng sách to lớn nằm ở khu phố Bakuro-cho ngay giữa 
kinh thành Edo, nơi phồn hoa bậc nhất chốn đế đô. 

Hiệu sách Nishimuraya phát hành bức Sóng Lừng ngày nay không còn tí dấu vết nào để lại.  
Nhưng qua một quyển sách in theo lối mộc bản bằng giấy dó xuất bản lần đầu vào năm 1834, không xa 
thời đại của bức Sóng Lừng là mấy, có khắc họa nội thất một nhà sách lớn tương tự như nhà sách 
Nishimuraya lúc bấy giờ (Hình 4).  Đây là nhà phát hành sách, kiêm in ấn các loại sách vở cùng đủ mọi thể 
loại tranh khắc gỗ, có tên Tsuruya Kiemon, do Thư viện trung ương Tokyo Nhật Bản cất công sưu tầm.  
Ngoài ra, nếu bạn này ở các nước Tây phương thì có thể vào xem ở viện bảo tàng British Museum Anh 
quốc cũng có một bản rất đẹp không bị ố màu.  Nhờ đó mà bây giờ chúng ta có thể hình dung ra diện mạo 
của một cửa hiệu bán sách thời Hokusai đương sống như thế nào.  Bản khắc in trên khổ giấy đôi kích cỡ 
26 x 18 cm, chập lại ở giữa theo lối in sách truyền thống.  Nơi trang trái, người xem thấy ngay mấy bà mấy 
cô đang ngồi trên phản gỗ kê phía trước cửa tiệm, mải mê lần giở từng quyển sách hãy còn thơm mùi giấy 
bạch trắng ngà mới vừa phát hành.  Phía trang bên phải, là 2 người đàn ông dáng vẻ đạo mạo quý phái 
được một chú tiểu đồng cho xem các bức mộc bản đặt ngay ngắn trong những ngăn kéo hộc tủ.  Ở một 
góc trái, có 2 anh phu khuân vác lô hàng nặng trĩu trên lưng, hẳn là những đầu sách tranh in được đem bỏ 
mối ra những chi nhánh khác nằm rải rác khắp kinh thành.  Thế giới sách vở và tranh dân gian thuộc về 
thời đại mà Hokusai đương sống hiện rõ lên mồn một qua mọi động tác diễn ra chung quanh tiệm sách.  
Quý giá biết dường nào. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Ở một quyển sách khác cũng quý hiếm không kém, có hình minh họa nhà in tranh và phát hành 

sách Tsuta-ya Juzaburo nổi tiếng tại cố đô Kyoto được khắc vẽ năm 1799 (Hình 5).  Rất tiếc ngày nay, 
chúng ta không biết họa sĩ tác giả ra nó là ai.  Quyển này hiện lưu lạc ở tư gia một nhà sưu tập bên Mỹ 
không tiện nêu tên, thể hiện cung cách mua bán và thưởng thức các bộ tranh khắc gỗ mới ra lò của 
Hokusai, được bày bán tại hiệu sách này.  Nếu như bức trên ở Hình 4 vừa thượng dẫn của họa gia Settan 
có bóng dáng phụ nữ đi mua tranh, thì bức này lại dành riêng cho quý ông mà thôi, nên có vẻ trịnh trọng 
hơn nhiều, chứ không được thoải mái sống động như bức trên. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Giới nghiên cứu ngày nay có thể đoán định rằng, vào thời điểm những năm 1831 khi bức Sóng 

Lừng bắt đầu được đưa ra bán ngoài cửa tiệm trên kinh thành, cảnh mua bán nhộn kịp hẳn còn hơn thế 
nữa.  Thông thường, nhà xuất bản đem in thử khoảng 1 ngàn bản đổ lại và chờ xem thị trường sôi động 
như thế nào.  Sau một thời gian có lẽ kéo dài khoảng vài năm, bức Sóng Lừng chắc hẳn phải bán được ít 
nhất từ 5 đến 10 ngàn bản cho khách mua.  Nếu vậy thì ván khắc in có nhiều nguy cơ bị mòn mẻ do quá 
trình in đi in lại nhiều lần.  Vì cốt ý bán cho giới bình dân tiêu thụ, ai cũng có thể tậu nó về dán trên vách 
nhà cho vui cửa vui nhà.  Bất quá chỉ cần nhịn một chầu mì nước tương đương với khoảng $10 đô la so 
với thời giá hiện nay, hầu như mọi người đều cố đòi mua cho được bản in gốc chính hiệu ‘con nai vàng’ 
mới mãn nguyện.  Trong khi bây giờ, các tay chơi cổ vật sừng sỏ muốn mua được bản gốc ở các sàn đấu 
giá quốc tế, phải chi ra ít nhất là bạc ngàn, bạc vạn cho một tấm cũ mèm rách tươm, nếu lành lặn cái giá 
sẽ vọt nóc cái vèo lên đến trăm ngàn như chơi. 

Dân lao động thời đó mua về thường là dán trên vách ngăn phòng bằng giấy dầy cứng trong nhà, 
cẩn thận hơn thì cất trong hộp gỗ, mỗi khi thích thì đem ra ngắm chơi.  Sang hơn thì đem nhờ dịch vụ bồi 
rời bằng tay từng tấm, lót riềm riêng bằng một loại giấy dó mỏng màu vàng, rồi đem khâu dán liên hoàn 

(Hình 4) Hasegawa Settan (1778-1843): Nhà in tranh và phát hành sách Tsuruya Kiemon, 
rút ra từ bộ truyện tranh Các thắng cảnh nổi tiếng ở Edo (Illustrated Gazetteer of Famous Places 
in Edo, tiếng Nhật: Edo meisho zue), quyển 1 trong số 20 quyển, tờ 5, xuất bản năm 1834-1836, 
in khắc gỗ, 26.0 x 18.0 cm (bao gồm khung riềm), sưu tập của Thư viện Trung ương Tokyo (Tokyo 
Metropolitan Library), thuộc phân bộ Kaga Bunko Collection, ký hiệu 256. 

(Hình 5) Tác giả vô danh: Mua thưởng thức tranh khắc của họa sư Hokusai ở nhà in tranh 
kiêm phát hành sách Tsuta-ya Juzaburo nổi tiếng tại Kyoto, thực hiện năm 1799, sưu tập tư nhân tại 
thành phố Port Townsend, bang Washington, Mỹ quốc. 



thành một quyển tập nho nhỏ, xem được cả hai mặt, như vậy mới thích.  Bởi vậy không nên chê người ít 
học là không biết thưởng thức nghệ thuật.  Cách họ nâng niu bức tranh gần giống như ta mua dĩa nhạc về 
nghe bây giờ vậy, nghe xong là cho vào bao bìa cất giữ cẩn thận.  Hết mùa không thích thì có thể đem bán 
lại hoặc vất đi, nhưng khi đang sử dụng thì chắc chắn không thể khinh suất vất lăn lóc được. 

Huống chi giòng tranh khắc gỗ được nhiều người dân xem như là nghệ thuật đại diện cho giai cấp 
lao động của họ, và Hokusai được họ xem như một nghệ nhân giỏi tay nghề trong các xóm nghèo quanh 
khu vực kinh thành Edo.  Ngay như một số giai cấp hiệp sĩ đạo samurai thuộc giới quyền quý bậc nhất 
cũng có khi thưởng thức loại tranh dân gian này, chứ không phải lúc nào cũng nuôi dưỡng các họa sĩ vẽ 
tranh thủy mặc nơi cung đình vương phủ. 

Đối với phần lớn bọn dân thường, vốn luôn chiếm số đông tuyệt đối trong xã hội, giòng tranh khắc 
gỗ là để được rờ tay ngắm xem thỏa thích, đem khoe chúng bạn và bàn tán sôi nổi về những chủ đề mới lạ 
vừa được tung ra năm nay.  Do giá bán rẻ mạt phục vụ cho giới bình dân là chủ yếu, nên họ thường mua 
tranh mới về thay các bức cũ đã bị rách dơ, hay có thể còn bị đốt cháy trong các vụ hỏa hoạn thường xảy 
ra trong các khu vực kinh thành.  Đa số các bức tranh nguyên gốc còn lại đến ngày nay đều có đường lằn 
dọc ngay chính giữa tờ giấy, cho thấy tranh được làm theo kỹ thuật bồi tay cổ truyền, khâu dán chung với 
các bức khác nằm cùng một bộ theo chủ đề, thường ít nhất trên vài chục bức cho mỗi bộ, giống như kiểu 
truyện tranh cho thiếu nhi xem bây giờ vậy (xem Hình 7-9).  Sau đó mới gấp lại ngay chính giữa tờ giấy với 
hai mặt bìa trước sau bồi bằng loại giấy vải cứng.  Cho nên các bức tranh mới có nếp gấp ở giữa. 

 
3. Hiện trạng các bản gốc bức Sóng Lừng còn lại trên thế giới 

Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, nước Nhật đổ nát hoang tàn sau lần bại trận Đệ Nhị Thế Chiến 
vừa rồi, hiện được biết chỉ còn vài trăm bức Sóng Lừng nguyên bản in ra từ những đợt đầu mà thôi, nằm 
rải rác trong các bộ sưu tập chính phủ cũng như tư nhân trên khắp thế giới.  Trái với nhiều người thường 
nghĩ, nhà nghiên cứu về nghệ nhân Hokusai có thẩm quyền nhất hiện nay không phải là người Nhật mà là 
một học giả người Tây phương, tên Roger Keyes.  Ông bỏ công suốt nhiều năm trời để lùng tìm và so 
sánh giữa các bức nguyên bản với nhau trong điều kiện có được, từ đó xếp chúng thành hệ thống ra đời 
trước sau của từng bức một, căn cứ vào độ mòn nhẵn của mỗi bức, cũng như độ sắc nét và gam màu trải 
qua các quá trình in rập mà xét đoán. 

 

 
 
 
 
 
 
Hầu hết giới thưởng ngoạn đều bầu chọn bức của bộ sưu tập tư nhân Howard Mansfield Collection 

bên Mỹ (Hình 6), sau đó được viện bảo tàng Metropolitan Museum of New York mua lại vào năm 1936, là 
bức được ra đời sớm nhất và bảo quản tốt nhất.  Bảo tàng Metropolitan ở New York hiện sở hữu 4 phiên 
bản khác nhau, bản nào cũng đẹp và có niên đại khá sớm, ngoài bản Howard Mansfield ra, còn có bản do 
ông Henry O Havemeyer (1847-1907) sưu tập và sau này vợ ông là bà Louisine (1855-1929) hiến tặng cho 
viện sau khi qua đời năm 1929, được đánh giá rất cao (Hình 7).  Kế đến là bản đến từ bộ sưu tập của 
Henry L. Phillips năm 1939 (Hình 8) với các đường riềm bị gãy đứt đoạn do quá trình bảo quản không đượt 
tốt, và bản cuối cùng thứ 4 được mua từ quỹ Rogers năm 1914, được xem là xấu nhất trong số các bản 
nằm trong bộ sưu tập ở Mỹ, mặc dù cũng có niên đại khá sớm, vì đám mây trời màu hồng phớt đã bị mất 
hẳn hay rất mờ nhạt (Hình 9).  Đó là hiện trạng các bản đáng chú ý dành cho những ai đang sống ở nước 
Mỹ. 

 

(Hình 6) Bức Sóng Lừng đẹp nhất nay nằm trong bộ sưu tập tư nhân Howard Mansfield 
thuộc viện bảo tàng Metropolitan Museum ở New York (Mỹ quốc) mua về năm 1936, tranh màu 
khắc gỗ, 25.4 x 38.1 cm, ký hiệu JP2569. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Riêng bức của bảo tàng viện British Museum bên Anh Quốc vốn nằm trong bộ sưu tập tư nhân do 

ông René Druart (1888-1961) sống ở tỉnh Reims, Pháp quốc, trải qua các đời chủ nhân rồi cuối cùng được 
bảo tàng mua lại hồi năm 2008 mới đây thôi (xem Hình 1).  Bức này được liệt vào một trong số 20 ấn bản 
nguyên gốc hoàn hảo nhất còn tồn tại đến nay.  Bên Anh còn một bản nữa khá nổi tiếng, thuộc về viện bảo 
tàng Victoria and Albert Museum cũng ở Luân Đôn.   

Bức ở bảo tàng Guimet Museum bên Pháp mà tôi mê mẩn xem mãi không chán là bức có nguồn từ 
bộ sưu tập tư nhân Raymond Koechlin hiến lại cho bảo tàng từ năm 1932 đến giờ (Hình 10).  Đó là chưa 
kể ở Pháp còn có những tấm do họa sĩ Monet sưu tầm mà tôi thấy ở khu vườn Giverny, có niên đại rất 
sớm, và một bức mua đấu giá từ năm 1888 từ bộ sưu tập của Samuel Bing, hiện do Thư viện Quốc gia 
Pháp sở hữu.  Ngoài ra, nước Bỉ cũng cố lùng được một bản nằm trong viện bảo tàng Nghệ Thuật và Lịch 
Sử Hoàng Gia (Royal Museums of Art and History) ở Thủ đô Brussels (Hình 11). 

 

(Hình 7) Một phiên bản bức Sóng Lừng có niên đại khá sớm thuộc bộ sưu tập tư nhân 
Henry & Louisine O Havemeyer hiến tặng cho viện bảo tàng Metropolitan Museum ở New York (Mỹ 
quốc) năm 1929, tranh màu khắc gỗ, 25.7 x 37.9 cm, ký hiệu JP1847. 

(Hình 8) Bức Sóng Lừng phiên bản thứ 3 tình trạng xấu hơn thuộc bộ sưu tập tư nhân 
Henry L. Phillips bán lại cho viện bảo tàng Metropolitan Museum ở New York (Mỹ quốc) năm 1939 
sau khi qua đời, tranh màu khắc gỗ, 25.1 x 37.8 cm, ký hiệu JP2972. 

(Hình 9) Bức Sóng Lừng phiên bản thứ 4 tình trạng xấu nhất được viện bảo tàng 
Metropolitan Museum ở New York (Mỹ quốc) xuất tiền quỹ Rogers ra mua năm 1914, tranh màu 
khắc gỗ, 24.4 x 35.7 cm, ký hiệu JP10. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ở Úc, tuy xa xôi là thế, nhưng vẫn có lưu giữ một bản in thời kỳ đầu mà mãi đến gần đây trong dịp 

đi xuống thành phố Melbourne dự lễ thụ phong các vị linh mục Việt Nam Giòng Chúa Cứu Thế hồi tháng 9 
năm 2014 vừa qua tôi mới được biết đến bức tranh ấy, tranh thủ vào xem cho thỏa thích.  Đi khắp một 
vòng thế giới, cuối cùng mới khám phá ra bức này nằm ngay tại nước tôi đang sống, khỏi phải đi đâu xa, 
thật là tiện lợi.  Bức này đã có mặt tại Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Quốc gia Victoria (National Gallery of 
Victoria) từ năm 1909, do ông Frank Gibson đứng đại diện mua về từ ngân quỹ của một vị mạnh thường 
quân có tên Felton xuất tiền hiến tặng (Hình 12).  Lúc đó, ông này mua một lúc 55 tấm tranh khắc gỗ được 
đem ra đấu giá bởi công ty chuyên bán cổ vật Sothebys tận bên thủ đô Luân Đôn, Anh quốc.  Không 
những thế, ông còn đem hỏi một vị chuyên gia khác về giòng tranh khắc gỗ đang cộng sự với viện bảo 
tàng Victoria and Albert Museum ở Luân Đôn và được khuyên rất đáng nên mua.  Giá bán cuối cùng là 10 
shilling thời bấy giờ.  Đây là bộ tranh được bán ra từ lô tài sản thừa kế của nhà sưu tập tranh người Mỹ tên 
John Stewart Happer, lúc sang Nhật du lịch mua về đến hơn 668 tấm, nay ông chết thì con cháu đem ra 
bán đấu giá chia gia tài.  Hiện nay, phòng trưng bày của tiểu bang Victoria sở hữu tất cả hơn 288 bức 
tranh khắc gỗ trong bộ sưu tập đáng nể của mình.  Trong khi đó, nước Nhật không còn bức nào giá trị nằm 
trong danh sách 20 ấn bản tốt nhất cả, vì có thời gian người Nhật chưa nhận chân ra giá trị đích thực của 
nó, nên có bao nhiêu tấm đẹp là bị giới sưu tầm cổ vật Tây phương vơ vét về nước hết rồi. 

 

 
 
 

(Hình 10) Bức Sóng Lừng thuộc bộ sưu tập tư nhân Raymond Koechlin hiến lại cho bảo tàng 
Museé Guimet ở Paris (Pháp quốc) từ năm 1932 đến giờ. 

(Hình 11) Bức Sóng Lừng thuộc bộ sưu tập viện bảo tàng Nghệ Thuật và Lịch Sử Hoàng Gia 

(Royal Museums of Art and History) ở Thủ đô Brussels. 

(Hình 12) Bức Sóng Lừng được Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Quốc gia Victoria (National 
Gallery of Victoria) nước Úc xuất tiền quỹ Felton ra mua năm 1909, tranh màu khắc gỗ, 25.4 x 37.7 
cm, ký hiệu 426-2. 



 
 

4. Bức Sóng Lừng phiên bản gốc ở viện bảo tàng British Museum, thủ đô Luân Đôn, Anh Quốc 
 

 
 
 
 
 
 
 
Đến thời điểm hiện tại, trải qua biết bao thế sự thăng trầm, chiến cuộc triền miên, những bản in gốc 

đầu tiên của năm 1830-1831 còn lại không nhiều, được đoán định khoảng vài trăm tấm, nằm rải rác trong 
các bộ sưu tập lớn nhỏ trên thế giới.  Ngoài phiên bản được cho là sớm nhất và tốt nhất thuộc về sưu tập 
của ông Howard Mansfield, sau này được bảo tàng Metropolitan ở Nữu Ước, Hoa Kỳ mua lại năm 1936 ra, 
có lẽ bản lưu giữ ở viện bảo tàng British Museum Anh Quốc là được biết đến nhiều nhất, một phần bởi vì 
bảo tàng này cho khách vào xem miễn phí.  Bản này được đánh giá nằm trong 20 bức gốc hoàn hảo nhất 
hiện còn sót lại trên thế giới. 

Bức ở Anh Quốc có nguồn gốc từ bộ sưu tập của nhà chơi tranh người Pháp René Druart (1888-
1961) thuộc thành phố Reins (xem Hình 1).  Năm 2008, với ngân quỹ của chính phủ dành cho các danh 
tác quốc tế, viện bảo tàng đã xuất tiền mua lại bức này trong sự háo hức chờ đợi của mọi người, mà trước 
đó ông Druart đã hứa cho viện mượn để triển lãm dài hạn.  Vì đến thời điểm đó, viện chỉ sở hữu có 2 bức 
được in lại khá muộn và không được bảo quản tốt cho lắm.  Đó là bức từng nằm trong bộ sưu tập của nhà 
văn Arthur Morrison, và bức kia là sưu tập riêng của họa sĩ Charles Hazelwood Shannon (Hình 13).  Cho 
nên việc bổ sung thêm bức của ông Druart là việc tối cần thiết, do các đường nét vẫn còn sắc rõ nhờ thế 
mới thu hút người xem đến với viện để được ngắm nhìn thỏa thích mà lại không phải mất tiền mua vé vào 
cửa. 

Ngay lập tức, công chúng hồ hởi đón nhận nó, sắp hàng ngay ngắn vào xem hàng nhiều ngày liền.  
Đầu tiên là đem ra trưng bày trong phòng tranh Nhật Mitsubishi Corporation của viện, rồi sau đó được viện 
trưởng Neil MacGregor tuyển lựa vào loạt bài phát thanh năm 2010, Lịch sử thế giới qua 100 đồ vật, sau 
đó đem in thành sách gặt hái rất nhiều thành công.  Trước đó, cũng vào năm 2008 khi vừa mới mua về, 
viện đã thỉnh mời ông Nakata Hiroshi, một nghệ nhân lão luyện tay nghề của Trung tâm in khắc tranh gỗ 
Adachi ở Tokyo, bay sang viện để khắc lại bản mới trước số đông cử tọa người Anh hiếu kỳ.  Năm 2009, 
bức tranh lại được trình chiếu trên đài truyền hình NHK bên Nhật, và là nguồn cảm tác cho vở kịch do các 
thanh thiếu niên từ trung tâm sinh hoạt cộng đồng người Hoa ở Camden biểu diễn, một trong những hoạt 
động thường niên của viện giao lưu với dân chúng.  Từ ngày 03/11/2011 đến ngày 08/01/2012, bức tranh 
lại được đem ra trưng bày ở phòng tranh số 3 trong chương trình Đồ vật được quan tâm (Objects in Focus) 
dưới sự tài trợ của nhật báo lớn nhất nước Nhật, tờ Asahi Shimbun.  Sau đó, bức tranh được đưa vào bảo 
quản trong phòng điều hòa không khí, tránh tiếp xúc với ánh sáng lâu ngày sẽ làm hỏng tranh, đặc biệt là 
mảng màu hồng phớt thể hiện mây ban cuối chân trời rất dễ bay màu. 

Để định giá bức Druart này, giới nghiên cứu hiện nay phần lớn dựa trên công trình nhiều năm sưu 
tầm khảo cứu của học giả Roger Keyes, tức bộ Catalogue raisonné chưa được xuất bản.  Bộ sách của ông 
Keyes đưa ra không dưới 20 quá trình mộc bản bị hao mòn, từ nứt nhẹ đến đứt khúc từng mảng lớn, để 
thẩm định sự ra đời sớm muộn của bản khắc.  Hầu hết các vết hư hại ở các bức hiện còn khảo sát được 
trong các bộ sưu tập bảo tàng trên thế giới, đều tập trung vào độ bào mòn đường nét khung đôi mảnh dẻ 
bọc lấy tựa đề bức tranh gần trên góc trái.  Nhưng người ta vẫn có thể chỉnh sửa bản in muộn hơn bằng 
cách tô màu bằng tay.  Kết hợp với nhận xét của Keyes, có thể thấy bản Druart được ra đời khá sớm, bởi 
vì đem soi dưới kính hiển vi và tia hồng ngoại tuyến, vẫn không thấy những nét tô vẽ thêm vào ấy. 

Một điều chắc chắn là bản Druart không có những đường khắc đứt khúc thường thấy ở các bản in 
muộn hơn, như (i) vệt đứt khúc nhỏ bên triền núi Phú Sĩ ngay dưới đỉnh ngọn (độ bào mòn 8 trong bảng 

(Hình 13) Katsushika Hokusai (1760-1849): Ngọn Sóng Lừng (Under the Wave off Kanagawa), từ bộ 

tranh 36 điểm nhìn cảnh núi Phú Sĩ (36 views of Mount Fuji), vẽ năm 1831, tranh màu khắc gỗ, 25.9 x 

37.2 cm, Viện bảo tàng British Museum ở London (Anh quốc), mua từ bộ sưu tập tư nhân của họa sĩ 

Chales Hazelwood Shannon năm 1937, ký hiệu 1937,0710,0.147. 



khảo cứu của Keyes); hay (ii) đoạn đứt khúc dài ở đường viền ngọn sóng sau lưng con thuyền gần mép 
phải bức tranh (độ bào mòn 13).  Cả hai đoạn đứt khúc này, cùng vô số đường đứt nét vòng quanh khung 
đôi nơi tựa đề bức tranh, đều thấy rõ trong bản in khá muộn mà viện đã sở hữu từ trước, nằm trong bộ 
sưu tập của họa sĩ Charles Hazelwood Shannon và viện xuất quỹ mua lại năm 1937.  Bản của nhà văn 
Arthur Morrison có niên đại sớm hơn bản Shannon, nhưng do không được bảo trì tốt nên tình trạng khá 
xấu.  Vì vậy mà cả hai bản này đều không thể so được với bản Druart mà viện mới mua về năm 2008. 

Ngoài độ hao mòn do mộc bản bị hư hại do quá trình in rập nhiều lần ra, bản Druart này được đánh giá 
là một trong những bản ra đời khá sớm với những lý do sau đây: 

 Đường viền rõ nét, với các chi tiết rõ ràng sắc sảo; 

 Các mảng màu in chồng lên nhau thật nhuần nhuyễn, đẹp không kém gì tranh vẽ, điển hình như 
màu xám đậm nơi chân trời bao bọc lấy ngọn Phú Sĩ, hay đường nét trắng tinh chạy ngang qua 
mảng màu xám đậm phía trước con thuyền bên dưới núi Phú Sĩ; 

 Màu xám đậm kéo dài đến chân trời qua khỏi đỉnh ngọn Phú Sĩ; 

 Mẫu vẽ màu gỗ đậm đặc có thể thấy dưới mảng màu xám đậm nơi chân trời hướng thẳng về phía 
phải.  Như vậy tấm mộc bản hãy còn khá mới và chưa bị hao mòn nhiều sau mỗi lần in rập; 

 Màu xanh chàm của ngọn sóng hãy còn khá đậm nét, thể hiện qua cách thợ in dùng chổi lá thông 
phết đều màu lên khung gỗ để tẩy màu cho khỏi bị nhòe bẩn.  Nếu bản gỗ bị hao mòn nhiều thì 
màu in sẽ không còn đậm và tươi nguyên nữa; 

 Giấy điệp dùng để in tranh là loại giấy dày quý óng ánh chất điệp, lung linh kỳ diệu, rất ăn hình với 
bản khắc in lên; 

Để tìm gần đúng với nguyên bản mà Hokusai in ra đầu tiên, chúng ta cần phải giám định nghiêm túc 
như vậy đối với các bản in sớm nhất hiện còn tồn tại.  Mặc dù bản Druart không thật hoàn hảo cho lắm, bởi 
vì màu vàng của con thuyền cũng như màu hồng phớt của đám mây đã phai đi ít nhiều.  Nhưng nếu chúng 
ta lật bức tranh theo chiều dọc, hình ảnh thật sống động như đang vươn chạm vào người xem tranh vậy. 

5. Phiên bản gốc bức Sóng Lừng tại Viện nghệ thuật quốc gia Victoria ở thành phố Melbourne, 
Úc châu 
Trước đây, giới yêu tranh đang sống ở nước Úc xa xôi cách trở mà muốn tự mình thưởng ngoạn 

bản gốc bức Sóng Lừng thì phải bay mười mấy tiếng ra nước ngoài, sang Nhật, Âu, Mỹ, tốn bộn tiền của 
lẫn công sức bỏ ra cho việc thưởng thức nghệ thuật.  Nay thì mọi sự đã khác xưa.  Thành phố Melbourne 
đã công bố ra mắt công chúng bản in gốc mà viện đã mua được từ năm 1909, đến giờ mới đem ra trưng 
bày (xem Hình 12). 

Viện có được ngân quỹ mua tranh quý từ ông Felton lúc qua đời cách đây trên dưới một thế kỷ, để 
lại di chúc giao hết tài sản kếch sù cho viện để lùng mua cổ vật làm giàu cho đất nước mới vừa thành lập 
chưa được bao lâu.  Nhờ đó vào năm 1909, viện đề cử ông Frank Gibson đi sang Luân Đôn bên Anh Quốc 
tham dự các buổi đấu giá mua về bổ sung cho bộ sưu tập của viện.  Lúc bấy giờ có buổi đấu giá do nhà 
Sotheby, Wilkins & Hodge tổ chức, và ông Gibson tuyển lựa được tổng cộng 55 bản tranh khắc theo lời tư 
vấn của ông E. F. Strange, một chuyên gia về giòng tranh khắc Nhật Bản cổ truyền đang làm việc tại bảo 
tàng Victoria and Albert ở Luân Đôn.   

Buổi đấu giá này có đến 2 phiên bản bức Sóng Lừng được rao bán.  Bản mà viện mua được chỉ với 
giá 10 shillings tiền Anh, một số tiền khá khiêm tốn thời bấy giờ, còn bản thứ hai do ông Charles Davis 
mua với giá cắt cổ là 23 pounds 10 shillings bảng Anh.  Tờ The Times số ra ngày 27/04/1909 có tường 
thuật về 2 bức tranh này, đặc biệt là bức mà ông Davis mua về, được đánh giá như là ‘một trong số phiên 
bản đẹp nhất hiện còn tồn tại’, mặc dù kêu rằng số tiền bỏ ra mua nó là quá cao.   

Đây là các bức vốn nằm trong bộ sưu tập tư nhân của ông John Stewart Happer người Mỹ, kỳ công 
sưu tầm trên khắp đất Nhật, bao gồm tất cả 668 bản tranh khắc của các họa sĩ nổi tiếng trong giòng tranh 
khắc gỗ Nhật.  Nay ông qua đời nên được con cháu rao bán đấu giá để chia tài sản.  Về việc nước Úc xuất 
quỹ ra mua tranh Nhật, tờ Daily Telegraph số ra tháng 4 năm 1909 ở Luân Đôn, có viết vài giòng khen ngợi 
cái nhìn sáng suốt đi trước thời đại của chính phủ tân lập Úc (nước Úc mới thành lập năm 1901 mà thôi), 
như là ‘sự kiện đáng nói nhất trong ngày’.  Cũng tờ báo trên, số ra ngày 30/04/1909, viết thêm vài chữ: 
‘thành phố Melbourne phải được chúc mừng vì đã gồng mình mua các bức tranh trên, phần lớn là do ông 
Gibson làm đại diện quyết định việc tuyển lựa mua bán’.  Nhưng đồng thời cũng kèm theo lời châm biếm, 
rằng ‘tranh khắc gỗ Nhật có lẽ không hợp nhãn với công chúng Úc vào thời gian đầu, nhưng rồi cuối cùng 
vẻ đẹp của nó cũng sẽ nhận ra mà thôi!’ 

Về đến Úc, số báo The Age của thành phố Melbourne ra ngày 28/04/1909 viết rằng: ‘Các tranh 
khắc gỗ Nhật này sớm muộn rồi cũng sẽ được công nhận như là những bức tranh đẹp nhất của họa sĩ 
Nhật, chắc chắn giới sưu tập tranh sẽ lùng tìm mua nó.  Như vậy là viện sẽ được bổ sung thêm những bức 
tranh quý giá, thể hiện trình độ cao nhất trong nghệ thuật Nhật Bản’. 

Sau một thời gian ra mắt công chúng, bộ tranh quý giá này được đem cất vào kho lưu trữ dưới sự 
lãng quên của mọi người.  Mãi đến năm 1965, bà Ursula Hoff nhân viên của viện khảo sát lại hiện trạng 
của bộ tranh, và một lần nữa thốt lên rằng bộ sưu tập này ‘chứa đựng các phiên bản hoàn hảo nhất của 



giòng tranh khắc gỗ Nhật’.  Đến thời ông James Mollison lên làm viện trưởng từ năm 1989 đến năm 1995, 
lại xem bộ sưu tập cất trong kho một lần nữa, cất lời khen ngợi đây là một trong những bức giá trị nhất mà 
viện đã mua về từ ngân quỹ do ông Felton di chúc để lại cách đây trên dưới trăm năm. 

Dẫu hết lời khen tặng như thế, bộ sưu tập này vẫn chưa được công bố và đem phát hành thành 
sách phổ biến rộng rãi trong công chúng.  Hiện tại, bộ sưu tập tranh khắc gỗ Nhật Bản của viện đã lên tới 
288 tác phẩm, và con số có thể còn nhiều hơn nữa, bởi vì vẫn chưa được lên thống kê đầy đủ.  Một phần 
của bộ sưu tập này hiện nay đang dần dần ra mắt công chúng, trong đó có bức Sóng Lừng kể trên.  

6. Cơn sóng cả và ngọn núi thiêng trong tâm thức người Nhật 
Văn hóa Nhật chịu nhiều ảnh hưởng từ nền nghệ thuật Trung Hoa, đặc biệt là mối tương quan mật 

thiết giữa non và nước trong nhân sinh quan Á Đông cổ truyền được biết đến dưới cái tên sơn thủy họa.  
Tranh Tàu bao giờ cũng có những yếu tố liên quan đến sóng với nước, trong đó con người luôn hòa mình 
với muôn loài thiên nhiên cây cỏ, và tranh Nhật cũng không thể thoát ra khỏi truyền thống đã có tự ngàn 
xưa tới nay.  Nhưng cái tài của người Nhật nói chung và họa gia Hokusai nói riêng, là biến những chủ đề 
khuôn sáo cũ mèm như sóng nước bập bềnh hay ngọn Phú Sĩ gập ghềnh khó leo ấy, thành các đề tài 
sáng tạo mới lạ, dựa trên phong cách hội họa Hoa Nhật truyền thống kết hợp khéo léo với kỹ thuật hiện đại 
Tây phương mới vừa được du nhập vào đất Nhật không bao lâu trước đó.  Khi xem bức Sóng Lừng do 
Hokusai họa khắc, người thưởng ngoạn như có cảm tưởng được thấy suốt một quá trình dài đăng đẳng, 
liên tục tiếp thu, kết hợp và phát triển những ảnh hưởng ngoại lai đó lên nền văn hóa sẵn có, thành một 
bản sắc riêng biệt không hề lẫn với ai, được thế giới nể phục. 

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, đến khi người Nhật mở cửa giao thương với thế giới thì giòng tranh 
khắc gỗ Nhật nhanh chóng thay thế hàng hóa Trung Hoa bị nhà Thanh bế quan tỏa cảng không cho thất 
thoát ra nước ngoài.  Thế là nước Nhật thừa cơ xâm nhập thị trường Âu Châu, sớm nhất là từ thập kỷ 
1890s trở đi.  Ban đầu tranh được dùng làm giấy gói hàng xuất cảng ra nước ngoài, đại loại kiểu như sách 
báo miền Nam nước ta sau năm 75 được dùng làm giấy gói xôi vậy, người Tây phương thấy hay hay bèn 
cắt ra cất giữ để dành rồi đổ xô lùng tìm mua bán trao đổi ngoài chợ đen.  Dần dà, bức tranh kể trên của 
Hokusai được giới sưu tập để ý và xem là quý hiếm nhất.  Không ai biết tên bức tranh ấy là gì, vì họ nào 
đọc chữ Nhật được đâu, nên họ đặt cho nó cái tên dễ nhớ là Ngọn Sóng (The Wave) rồi dần dà rút gọn 
thành Sóng Lừng (The Great Wave) trong tiếng Anh, các ngôn ngữ khác thì gọi là La Vague, Die Welle.  Ai 
cũng cho ngọn sóng cao lừng lững trước mắt kia mới là chủ đề chính của bức tranh, tương phản với hình 
ảnh ngọn Phú Sĩ nom nhỏ bé tí tẹo kia ở mãi xa tít mù, do đó phải là chủ đề phụ.  Nhưng đúng ra, nó phải 
được xem như là một điểm ngắm hướng về ngọn núi cao linh thiêng mới phải, một biểu tượng tâm linh của 
người Nhật nên được xem như là chủ đề chính của bức tranh.  Người Tây phương không hiểu điều đó nên 
đặt tên là Sóng Lừng, đặt tên như vậy là không hiểu gì, hay thậm chí mù tịt về văn hóa Nhật. 

Nếu chịu khó học thêm tiếng Nhật, họ tất sẽ thấy ngay tựa đề bức tranh được viết bên lề mép trái.  
Họ sẽ biết đây chỉ là 1 bức nằm trong bộ tranh 36 điểm nhìn cảnh núi Phú Sĩ, thoạt tiên chỉ có 36 bức, sau 
đó thấy bán chạy nên Hokusai sáng tác thêm 10 bức nữa bổ sung vào loạt tranh này, nâng tổng số lên 46 
tác phẩm, đóng thành tập tranh dày cộm.  Hokusai chủ ý là muốn thể hiện cảnh núi Phú Sĩ tuyệt vời từ các 
góc nhìn khác nhau trải qua tiết thời thay đổi bốn mùa cùng với thời gian lướt trôi trong ngày, từ sáng trưa 
cho đến chiều tối.  Đa số điểm ngắm trong tranh đều là những thắng cảnh có thật ngoài đời, nơi ngày 
thường có rất đông khách vãng lai từ Đông Kinh Edo hay các vùng phụ cận dừng chân xem ngắm cảnh núi 
non Phú Sĩ tỏa ánh hào quang lên khắp đất Nhật.   

Như ở Hình 14 dưới đây, Hokusai vẽ cảnh mọi người đang chú mục vào đỉnh Phú Sĩ nằm ngay 
ngắn lọt giữa bức tranh.  Không những thế, Hokusai còn áp dụng phép phối cảnh đa chiều để tạo bề sâu 
cần thiết cho bức tranh, bắt con mắt chúng ta không ngừng chuyển động từ nhiều tiêu điểm khác nhau 
nhằm hướng về chủ đề chính ở đây là ngọn Phú Sĩ lừng lững dưới chân mây xanh.  Từ nhóm du khách 
tựa lan can đứng ngây nhìn ra phía trước cho đến cặp vợ chồng quảy gánh đang ngồi bệt trên sàn nghỉ 
mệt, ngay cả ván gỗ lát sàn cũng lót hàng dọc sao cho hướng thẳng về núi mới đúng ý tác giả.  Như vậy 
sợ hãy chưa đủ, Hokusai còn cẩn thận vẽ thêm bên góc trái bức tranh cảnh một cậu bé leo rào đưa tay 
nhắm chỉ hướng núi để lôi kéo mọi người mau đổ dồn tầm mắt về đó, luôn miệng tấm tắc khen hình dáng 
cân đối của nó.  Tất cả chỉ để làm một nhiệm vụ nhấn mạnh cho chủ đề mà thôi. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Nói tóm lại, một cảnh trí như vậy nếu rơi vào một họa sĩ non tay sẽ dễ đi vào sáo rỗng nhàm chán 

rất ư tầm thường, hệt như ta thấy vô vàn tranh ảnh quảng cáo về những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới 
nhan nhản trên sách báo internet hiện nay vậy, mục đích tiếp thị du lịch là chính, sáng tạo thì không.  
Hokusai khác người là ở chỗ ấy, cũng một địa điểm đó nhưng ông luôn tìm tòi nghĩ ra một lối nhìn mới lạ 
để dẫn dụ người xem chơi trò ú tim trốn tìm ngọn núi Phú Sĩ ẩn hiện ngoài kia khuất nơi chân trời.  Ông cố 
gắng đặt mình vào địa vị người khách lãng du như khi họ đang dõi xem thắng cảnh ngoạn mục ngay tại địa 
điểm dừng chân.  Luật phối cảnh đa chiều mà Hokusai sử dụng trong Hình 14 ở trên là do ông tự nghĩ ra 
chứ không hề có trong hội họa Tây phương đương thời.  Sau này, nhà danh họa người Pháp thuộc trường 
phái Ấn Tượng là Claude Monet đã bắt chước phương pháp này trong bức tranh tuyệt tác Ngôi vườn ở 
Sainte-Adresse (Garden at Sainte-Adresse, xem Hình 15) vẽ năm 1867. 

 

 
 
 
 
 
 
Hơn thế nữa, hầu như trong các bức tranh khắc gỗ còn lại đến nay, ông luôn lồng vào một vật thể 

hình nón có hình dạng hao hao núi Phú Sĩ để làm nổi bật ngọn núi thiêng, nó đẹp hoàn hảo như thế nào.  
Chúng ta có thể thấy phong cách so sánh đặc trưng ấy của ông trong một bức tranh gỗ khác cũng nằm 
trong bộ tranh 36 điểm nhìn cảnh núi Phú Sĩ kể trên.  Bức này nhan đề là Cửa hàng Mitsui trên phố Suruga 
ở Kinh thành Edo, một góc nhìn đơn giản, nằm trong sưu tập của viện bảo tàng Mỹ Thuật ở Boston nước 
Mỹ (Hình 16).  Ông khắc họa nhóm thợ hồ đang hì hục lợp ngói trên mái nhà có dạng hình chóp giống như 
núi Phú Sĩ xuất hiện sau lưng khu phố cổ.  Nhưng dù cho có ra sức lợp ngói cẩn thận đến đâu đi nữa, vẫn 
không thể nào toàn bích bằng ngọn Phú Sĩ được.  Lối so sánh ấy là cách ông sáng tạo ra nét đa dạng 
trong sự trùng lặp của chủ đề, qua đó làm nổi bật chủ đề chính mà ông muốn hướng người xem chuyển 
mục tiêu sang núi Phú Sĩ tiêu điểm của bức tranh, luôn được người Nhật xem là vị thần linh tối thượng 
trong sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. 

(Hình 14) Bức Lầu trôn ốc trong Ngũ bách La Hán tự (Turban Shell Hall of the Five Hundred 
Arhat Temple, tiếng Nhật Gohyaku Rakanji Sazaidō) thuộc bộ sưu tập của Phòng Trưng Bày Nghệ 
Thuật Quốc gia Úc (National Gallery of Australia) ở thủ đô Canberra do ông Orde Poynton hiến tặng 
năm 2000, tranh màu khắc gỗ, 25.2 x 37.8 cm, ký hiệu CMG 2000. 

(Hình 15) Bức Ngôi vườn ở Sainte-Adresse (Garden at Sainte-Adresse) thuộc bộ sưu tập của 
viện bảo tàng Trung Ương về Nghệ Thuật (Metropolitan Museum of Art) ở New York nước Mỹ mua 
về năm 1967, tranh sơn dầu, 98.1 x 129.9 cm. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Đúng ra, mỗi bức trong 36 bộ tranh đều có tên riêng để dễ phân biệt khi mua bán trao đổi với nhau, 

nhan đề nguyên thủy của bức Sóng Lừng vốn là Dưới ngọn sóng ngoài khơi Kanagawa, được đóng khung 
đôi bằng chữ in bên rìa mép trái góc tranh.  Như thế đã quá rõ, đây là điểm quan sát nổi tiếng chỗ cửa vịnh 
Edo hướng ra biển Thái Bình Dương.  Chiếc thuyền nan bé tí teo trong tranh ấy chính là loại ghe bầu nhẹ 
tênh lướt sóng mà người Nhật gọi là oshiokuri, chuyên dùng cho các hội xuân đua thuyền ngư dân ăn 
mừng mùa đánh bắt cá ngừ bonito đem về chợ cá Edo bán với giá cao cắt cổ mỗi dịp Tết đến.  Trong 
tranh, đoàn thuyền được khắc họa như đang ra khơi hội tụ với các nhóm ghe thuyền khác để hợp sức 
đánh bắt và chuyển nhanh về chợ cá Edo. 

Một điều khá thú vị là người Nhật không có thói quen đặt tên tục cho các bức tranh nổi tiếng của 
họ.  Mãi đến gần đây, do chịu ảnh hưởng văn hóa Âu Tây, giới nghiên cứu Nhật mới gọi tắt bằng cái tên 
Dưới ngọn sóng (nami-ura) như người Tây phương.  Nhưng cái tên này chỉ bắt đầu xuất hiện từ sau khi 
cuộc triển lãm về Hokusai diễn ra rầm rộ tại Viện bảo tàng Quốc gia Tokyo (Tokyo National Museum) vào 
năm 2005 mà thôi.  Lúc ấy, dân Nhật mới đua nhau bắt chước theo Tây phương để gọi bức tranh ấy là 
Sóng Lừng (gureito weibu).  Trước đó, dân Nhật không mấy gì hứng thú với bức Sóng Lừng cho lắm, trái 
lại họ chỉ ưa thích một bức khác cũng nằm trong bộ tranh kể trên, là bức Gió nam, trời trong (Geifu kaisei), 
giới mê tranh thế giới quen gọi là Phú Sĩ đỏ rực (Aka Fuji, xem Hình 17). 

 

 
 
 
 
 
Trong suốt cuộc đời sáng tác không ngừng kéo dài hơn 70 năm của mình, nghệ nhân Hokusai sử 

dụng khá nhiều bút hiệu khác nhau.  Người ta đếm được cả thảy có đến 50 tên hiệu chính thức mà ông đã 
từng dùng và thay đổi qua các thời kỳ sáng tác, bao gồm cả các loại bút danh như tên tự, tên hiệu, biệt 
hiệu, biệt danh, nghệ danh, biểu tự, tiểu tự.  Ông thường ký bút danh của mình bên dưới các họa phẩm, 
hoặc đóng dấu triện son như là một hình thức xác minh đây là bản gốc chứ không phải là hàng giả, hàng 
nhái.  Việc người xưa tự đặt hay thay đổi các tên hiệu hoặc biệt hiệu cho chính mình là để có thể tự do gửi 
gắm tâm tư và tình cảm của mình trước những đổi thay của cuộc sống.  Nó cũng biểu hiện một truyền 
thống Nho học đã có tự bao đời nay, và thông qua sự thay đổi các tên tự, hiệu của một cá nhân, giúp 
chúng ta có thể hiểu được quan niệm sống, chí hướng và hoài bão, cùng những tư tưởng, sở thích của 

(Hình 16) Bức Cửa hàng Mitsui trên phố Suruga ở Kinh thành Edo, một góc nhìn đơn giản 
(Suruga Street in Edo, The Mitsui Store, Simplified View, tiếng Nhật Kôto Suruga-chô Mitsui-mise 
ryakuzu) thuộc bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật (Museum of Fine Arts) ở Boston nước Mỹ 
do 2 anh em William S. và John T. Spaulding mua từ ông Frank Lloyd Wright vừa mới ở Nhật về năm 
1913 rồi hiến tặng cho viện ngày 01-12-1921, tranh màu khắc gỗ, 25.8 x 38.5 cm, ký hiệu 21.5354. 

(Hình 17) Bức Gió nam, trời trong hay Phú Sĩ đỏ rực (South Wind, Clear Sky, tiếng Nhật 
Geifu kaisei, hay Aka Fuji) thuộc bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng Edo Tokyo (Edo Tokyo Museum) ở 
Nhật, tranh màu khắc gỗ, 25.7 x 38.5 cm. 



người đó trong cuộc sống trải qua các thời kỳ khác nhau.  Đôi khi đó còn là để mang dấu ấn địa phương, 
quê hương bản quán của mình nữa.   

Thông thường, giới văn nhân xưa chỉ chọn vài ba biệt hiệu, nhiều lắm là khoảng chục tên thôi.  Thế 
nhưng, Hokusai là một trường hợp hy hữu, ông thay đổi các tên với tốc độ chóng mặt, biểu lộ nỗ lực trau 
giồi những tri thức mới, không ngừng học hỏi thêm để canh tân giòng tranh khắc gỗ cổ truyền.  Với bức 
Sóng Lừng, Hokusai ký tên mình nơi mé góc trái, cạnh giòng tựa đề bức tranh, toàn văn như sau: ‘từ nét 
bút của Hokusai sang Iitsu’.  Hokusai là tên mà ông thường dùng nhất và do đó được biết đến nhiều nhất, 
có nghĩa là ‘bắc đẩu’ (căn phòng phía bắc), thể hiện sự sùng kính của ông với Mục Kiều Liên Bồ Tát trong 
hạnh tích Mục Liên Thanh Đề diễn ra vào mỗi mùa Vu Lan báo hiếu, mà người Nhật phiên âm sang tiếng 
Nhật là Myoken Bosatsu, tượng trưng cho vị thần linh nắm giữ chòm sao Bắc Đẩu của tín ngưỡng dân 
gian.  Iitsu có nghĩa ‘làm lại từ đầu’, cho biết vào thời điểm sáng tác bức Sóng Lừng, ông bắt đầu bước vào 
tuổi 60, cái tuổi mà vòng con giáp trở lại từ đầu.  Người Nhật quan niệm rằng khi con người sống thọ 60, ắt 
sẽ có cơ hội bắt đầu cuộc sống mới.  Qua thống kê, cho tới năm 1831 lúc bức Sóng Lừng ra đời, ông sử 
dụng bút hiệu Hokusai không thường xuyên từ năm 1796, và bút hiệu Iitsu là từ năm 1820 trở đi, như vậy 
kéo dài được 11 năm tính đến thời điểm bức tranh ra đời. 

Với người dân Nhật, núi Phú Sĩ là một ngọn núi thần đầy quyền năng.  Tự ngàn xưa tới nay, núi 
cao hiểm trở luôn được tôn thờ trong các giáo phái Phật giáo và tín ngưỡng Thần đạo bản địa, bây giờ gọi 
là đạo Shinto.  Có thể nói trước thời Minh Trị Thiên Hoàng canh tân đất nước năm 1870, Phật giáo và 
Thần đạo đã có thời kỳ kết hợp thành một để tạo ra phái Chân Ngôn Tông.  Sau đó thì nhà vua ban hành 
‘Thần Phật phân ly lệnh’, tách Thần Đạo ra khỏi Phật giáo, và có những chính sách khuyến khích Thần 
Đạo phát triển, biến Thần Đạo thành quốc giáo, đề cao tư tưởng tự hào dân tộc mà Thần Đạo thuyết 
giảng.  Vì vậy, núi Phú Sĩ còn là trú xứ của Phật tổ Như Lai trong Thiền Tông Nhật Bản, pháp thân của đức 
Phật Thích Ca, chiếu sáng mười phương, chẳng kể trong ngoài, không phân phương hướng, góc cạnh, 
đêm ngày.  Phật tổ Như Lai cũng được xem như là khởi nguồn nguyên thủy (tiếng Nhật gọi là honji) của 
một vị thần khác trong Thần Đạo, Sengen Daibosatsu.  Trong lời mở đầu ấn phẩm 100 điểm nhìn về cảnh 
núi Phú Sĩ sáng tác năm 1834, ông nói thêm về một vị công chúa dưới tên Konohanasakuya-hime.  Đấy 
chính là nữ thần cai quản núi Phú Sĩ trong tín ngưỡng Thần Đạo, tay cầm tấm gương soi chiếu thế gian và 
nhành cây trà vẩy nước thánh ban phát xuống cho dân lành mà người Nhật gọi là cây sakaki (Hình 18). 

 
 
 
 
 
 
 

Vừa khi Kinh thành được dời từ Cố Đô (Kyoto) qua Edo vào đầu thế kỷ 17, núi Phú Sĩ trở thành 
biểu tượng thiêng thánh trong các tín ngưỡng dân gian rộ lên khắp nơi trong kinh ngoài trấn.  Một số nhà 
tu hành thu hút số đông người nghèo thờ cúng, như trường hợp nhà đạo sĩ ẩn tu trên núi Kakugyo (1541-
1646) và một anh buôn dầu ngộ đạo, xuống tóc đi tu theo lối thần bí Jikigyo Miroku (1671-1733).  Các giáo 
phái này phần lớn kêu gọi phát tâm chữa bệnh dân nghèo và gieo ban bình an thịnh vượng cho đất nước.  
Tín đồ thì quyên tiền tự lập đền miếu nguy nga khắp nơi trong nước, gọi là ko, biến thành các bệnh xá, nơi 
đọc kinh và hành hương sám hối.  Đến đầu thế kỷ 19, giáo phái thờ núi Phú Sĩ này phát triển rất mạnh, 
theo một tài liệu chép năm 1825 cho rằng có đến 70 ngàn tín đồ trong thành Edo nói riêng, trong khi dân số 
của kinh thành chỉ khoảng trên dưới 1 triệu dân mà thôi.   

Dựa trên tấm bản đồ của giáo phái mà họ gọi là mạn đà la, vẽ năm 1842, ghi chép 108 ngôi đền 
miếu lớn nhỏ trải rộng trên khắp địa bàn kinh đô.  Đáng chú ý nhất, là ông chủ hiệu sách kiêm nhà phát 
hành sách tên Nishimuraya Yohachi, người dám bỏ số tiền kếch xù ra in 2 bộ tranh quý của Hokusai là 36 
điểm nhìn cảnh núi Phú Sĩ và ấn phẩm 100 điểm nhìn về cảnh núi Phú Sĩ, còn là một trong các vị giáo chủ 
đứng đầu giáo phái.  Ngoài ra, người ta còn hoài nghi có thể Hokusai cũng là tín đồ sùng đạo cũng nên.  
Do đó mà các bức tranh khắc gỗ của Hokusai thường hay có ngọn núi Phú Sĩ án ngữ ngay chính giữa, 
mục đích in ra là để bán cho các tín đồ đi đạo. 

(Hình 18) Bức Công Chúa Konohanasakuya-hime trong tín ngưỡng Thần Đạo (Shinto deity 
Konohanasakuya-hime) rút từ bộ truyện tranh 100 điểm nhìn về cảnh núi Phú Sĩ (Fugaku hyakkei) 
nằm trong bộ sưu tập của ông Arthur M. Sackler, nay thuộc hệ thống Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật 
Harvard (Harvard Art Museum) ở nước Mỹ do các thân hữu của mạnh thường quân Arthur B. Duel 
hiến tặng năm 1933, tranh khắc gỗ đóng thành sách in, 22.7 x 15.8 cm, ký hiệu 1933.4.1027. 



 
 
 
 
 
Theo thói tục, các họa phẩm về núi Phú Sĩ thường là tranh vẽ thủy mặc trên giấy dưới các dạng 

bình phong, tranh cuốn ngang hay dọc để treo tường, hoặc albums đóng thành tập nhỏ, hiếm nữa thì có 
quạt giấy rất dễ rách.  Có nhiều trường phái vẽ tranh khác nhau, và hầu hết là do sự tài trợ của các tầng 
lớp quý tộc trong vùng, tùy theo xuất xứ nguồn gốc mà mang ý nghĩa khác nhau về tôn giáo và văn học.  
Điển hình như bức tranh vẽ trên khổ giấy sách vào thập niên 1660s bởi họa sĩ cung đình Sumiyoshi Jokei 
(1599-1670) vẽ ngọn Phú Sĩ tưởng tượng như viên ngọc quý, điểm phớt các mảng màu sáng pha lẫn vàng 
nhũ trên nền lụa (Hình 19).  Chủ đề được rút ra trong cuốn tiểu thuyết chương hồi Truyện ký về Ise, qua đó 
kể về câu chuyện của thi sĩ Ariwara no Narihira (825-880), lúc đi lưu đày từ cố đô Kyoto sang miền đông, 
giữa đường dừng chân ngắm đỉnh Phú Sĩ quanh năm tuyết phủ trắng xóa mặc dù đang giữa tiết hè oi ả.  
Nhà thơ tức cảnh sinh tình, ngậm ngùi nghĩ đến phận mình, thảo ngay bài thơ tự trào, viết với bút pháp tao 
nhã đi kèm với bức tranh như sau: 

Ngọn Phú Sĩ danh sơn, 
Bốn mùa không biến đổi, 
Thời gian trôi êm ả, 
Giữa mùa hè tuyết rơi 
Trên đỉnh non xa vời. 

Nhưng các bức khắc vẽ về núi Phú Sĩ của Hokusai không tuân thủ theo quy luật đó.  Thay vì sáng 
tác một bức độc nhất dưới sự chỉ định của tầng lớp quý tộc, hoặc do các văn nhân vẽ theo cảm hứng để 
gửi gắm tâm sự mình qua nét bút trong tranh, Hokusai trái lại in vẽ hàng loạt để đưa bán ra ngoài thị 
trường, do đó kỹ thuật phải công phu và bắt mắt mới thu hút người mua.  Với một chủ đề tranh nhiều tấm 
từ 36 đến 46 bức cho mỗi bộ tranh, và hàng ngàn bản in mỗi kỳ ấn hành, tổng số ấn bản cho toàn bộ chủ 
đề phải trên dưới trăm ngàn tờ.  Thật thế, bộ tranh 36 điểm nhìn cảnh núi Phú Sĩ là một trong số các bộ 
tranh đầu tiên của giòng tranh khắc gỗ lấy phong cảnh làm chủ đề chính, và sự thành công vượt bực của 
nó chắc hẳn ảnh hưởng lớn đến tiềm năng lẫn địa vị của Hokusai như là một nghệ nhân danh tiếng thời 
bấy giờ.  Do đó, lớp hậu học tiếp theo đã thừa hưởng những thành công ban đầu của ông để tiếp tục phát 
huy giòng tranh phong cảnh, trong đó phải kể đến Utagawa Hiroshige (1797-1858) mà người Nhật yêu 
thích hơn cả Hokusai.  Hơn nữa, trong các phần sau, chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu thêm về những nét sáng 
tạo khác trong bộ tranh này, mở đường cho nền nghệ thuật Nhật Bản và thế giới đương đại. (còn tiếp)  

7. Cơn sóng cả và ngọn núi thiêng trong tâm thức người Nhật 
8. Luật viễn cận và màu xanh chàm độc đáo 
9. Hành trình từ tranh khắc dân gian đến biểu tượng thế giới – Cuộc đời nổi trôi của bức Sóng 

Lừng  
10. Tham khảo  

____________________________________________________________________________________ 
    

   

   
Giọng cũ xa gần 

(Hình 19) Bức Đông du ký: Núi Phú Sĩ (Journey to the East: Mount Fuji) rút từ tập tranh 
gồm 100 bức Truyện ký về Ise (Ise Monogatari) mà bức này là bức thứ 9 do họa sĩ cung đình 
Sumiyoshi Jokei (1599-1670) vẽ, nằm trong bộ sưu tập của Viện Bảo Tàng British Museum ở nước 
Anh, tranh lụa màu trên mực kim nhũ, 19.6 x 17.3 cm, ký hiệu Asia JA JP 187-195. 



Dân Gầy phụ trách 
*Tin đọc hơi bị chậm nhưng lại là Tin Vui, ở huyện: 
Tin, là tin về quà cáp qua lại như sau: 
From: NGUYEN VAN CONG <paulcong2001@yahoo.com>/ Date: 2015-03-02 12:28 GMT+11:00 

Subject: Về: LM. Phao-lô Nguyễn Văn Công, CSsR Cộng Đoàn Mang Yang/ To: <lamteck@gmail.com> 
Giáo Xứ Châu Khê, ngày 02 tháng 02 năm 2015 

 Anh Lâm kính mến. Nhờ anh chuyển thư này đến anh Tá giúp em nha. Hôm sau cha Thoại gọi cho 
em liền, nhưng nay mới hồi âm cho anh. Hơi trễ. Mong anh thông cảm. Cảm ơn anh nhiều. 

 Anh Tá kính mến, 
Lời đầu tiên xin kính chúc anh sức khỏe và bình an năm mới. 
Qua Anh Lâm và Cha Thoại, em đã nhận được quà của Anh rồi (500USD úc). 
Cảm ơn Anh thật nhiều đã luôn đồng hành với em trong công việc mục vụ truyền giáo. 
Ý Chúa thật nhiệm mầu: Trước tết, em đi thăm và chúc tết các gia đình trong giáo xứ, gặp một gia 

đình đáng thương. Vợ chồng có 5 đứa con, vợ ung thư vú. Chưa có nhà ở. Em động lòng hứa cho 30triệu 
đồng để làm nhà và vận động công trong giáo xứ xây nhà. Họ đồng ý. Em xin Sơ Hiền được 20 triệu. Còn 
10 triệu nữa chưa biết tìm đâu ra thì anh Lâm gọi về và có quà của anh Tá (đúng 10 triệu). Xin tạ ơn Chúa 
và cảm ơn Anh Tá một lần nữa. 

Phục vụ Chúa có những sự trùng hợp ngoài ý muốn, không giải thích được. Xin hiệp lời ngợi khen 
và chúc tụng anh nhé. 

Bước sang năm mới, nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho Anh Tá và mọi người cộng tác 
được Hồn an Xác mạnh để phục vụ mọi người. Trong Chúa Ki-tô Cứu Thế 

Kính thư -Lm. Phaolô Nguyễn văn Công, CSsR 
*Thư gửi từ miền xa, nên đến trễ: 
Thư này, là của Lm Nguyễn Đức Mầng, từ cao nguyên Trung Phần, như sau: 
JMJA 
"Vi men Chua va yeu thuong cac linh hon" 
Huan men, 
Minh da nhan duoc email cua Huan va duoc biet anh em GDAP o Sydney da nhiet tinh giup do dan 

con Dan Toc minh dang chan dat. Minh chan thanh cam on Huan va anh em o Sydney: anh Ta va ban 
Thanh. Minh chua co dip ve Nha Dong Saigon de nhan tien. Minh rat phan khoi vi co anh em cong tac voi 
minh trong su vu Truyen giao. Hy vong cong trinh xay dung ngoi nha dao tao Duc Tin som hinh thanh cho 
ba con Dan Toc noi day. Nguyen xin Thien Chua ban muon phuc lanh cho anh em nho su cau bau cua Me 
Hang Cuu Giup va Thanh To AnPhong! 

Than ai trong Duc Kito! Joa Mang, CSsr 
*Phóng sự về sinh hoạt cựu đệ tử ở Việt Nam: Cựu đệ tử lới Jean de Dieu và con cháu Ông Cố Hoàng 
Yến CSsR, đã có nhiều hoạt-động thật nổi cộm ở đây đó, rất miền Tây vào độ tháng 3/2015 được ghi nhận 
như sau: 
   

PHÓNG SỰ GIỖ OCY NĂM 2015 TẠI MỸ THUẬN 
  
1. KHỞI HÀNH 
Không biết có phải do lòng cảm mến và biết ơn OCY, hay muốn đến thăm Cộng đoàn DCCT Mỹ Thuận 
cho biết, hay là do truyền thông quảng bá rộng rãi mà năm nay dân chúng ùn ùn lên xe đông hơn năm 
ngoái: có 75 người/74 chỗ ngồi. Ngoài nội bộ JDD & NCY, chúng tôi ghi nhận có các khách quý là các đ/c 
cở bự ở cấp TW như: Quản gia VSH, G.A.Thạch, Anh Huân, sư huynh HKS, anh Vĩnh An, anh Hoàng. Về 
phần các Guest, có em Mai Phương, em Ngọc Diễm. Có 1 vị khách mới cũng lần đầu tiên xuất hiện là em 
Thảo (em Duy Vũ). Trong nội bộ có 02 anh em CĐT thuộc NCY trước sinh hoạt ở nhà đệ tử Cái Cá, nay 
lần đầu tiên xuất hiện kể từ năm 75 đến nay. Ngòai ra, khách mời còn có “Nhóm cầu nguyện Lòng Chúa 
thương xót”  
* Chụp ảnh lưu niệm tại nhà dòng Kỳ Đồng: 
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2. CÂU CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG 
- Như thường lệ anh em hát hò tưng bừng với sự khởi xướng của Ca trưởng Nam Mỹ. 
- Cũng như chuyến xe năm trước, tranh thủ trên đường thiên lý, BTC tìm kiếm những gương mặt tài trợ 
mới. Và lần này khám phá ra 1 nhân vật khá quen thuộc là Võ Lực Sĩ, thủ quỹ của NCY. Vị này xin đóng 
góp trong tình thương mến thương là 1.000.000 đồng. Vì vụ này mà các phóng viên bu lại phỏng vấn nhà 
tài trợ này tốn khá nhiều hình và phim ảnh. 
- Nam Mỹ luôn là người chu đáo, sợ các guesss ngồi 1 mình buồn, y tự ứng cử tiếp đón các nàng này. Sau 
đây là một tư thế tiếp đón khách kỳ lạ của y: 
- Có 1 cuộc phỏng vấn với các nhân vật cở bự về tâm tình đối với OCY và nói lịch sử của NCY với các 
phát biểu của Quản gia VSH, sư huynh HKS, anh Vĩnh An. Không nhớ hết nội dung nhưng có các chi tiết 
sau: 
* OCY là người đã táo bạo có sáng kiến thành lập nên một tổ chức gọi là tiền đệ tử, ngoài các nhà ĐTV 
chính thức của nhà dòng. Tuy đối với dòng Triều đây không phải là mới vì đã có các nhà tu thử, nhưng đây 
là điểm đặc sắc mới đối với lịch sử DCCT, có thể tính trên phạm vi toàn cầu. NCY được nhà dòng công 
nhận chính thức: thành lập nhà đệ, cử bề trên...là khi ở nhà đệ tử ở Cái Cá. Được biết, sau này các anh 
em ở đây sát nhập chuyển vào An Phong Học Viện Thủ Đức và nhà đệ tử này không còn hoạt động từ 
trước sát 1975.     
* Không kể cha Thành Tâm là đại đệ tử, nhóm NCY tiên khởi có anh Tường Vân hiện ở USA và anh Tòa 
(đã mất)... Tuy nhiên đó là tính từ khi có lập nhà đệ tử, còn trước đó có những vị mà OCY... thu phục đầu 
tiên và giới thiệu thẳng cho nhà dòng là anh HKS và anh Quận (đã mất). Đây là điểm rất quan trọng, vì 
ngoài trừ các vị thượng thừa như đã nói trên, số anh em NCY còn lại có não trạng tranh giành địa vị chiếu 
trên chiếu dưới cãi nhau như mổ bò suốt từ năm này qua năm khác không bao giờ dứt: mày là lớp đàn em 
học cuốn con Gà, tao là lớp đàn anh học cuốn con Cua; nhóm này thuộc lực lượng đặc biệt do OCY tuyển 
chọn và bốc đi, ôi tụi nó học dỡ mà còn quậy nên bị OCY ghét rồi tìm cách tống khứ v.v...vv...(sẽ  chiếu 
hình cảnh vui vẽ này sau) 
- Theo chương trình thì Thầy Giàu là MC sẽ giới thiệu qua tên các cái cồn ở miền Nam mà phái đoàn đi 
qua. Nhưng không hiểu vì sao y không nói gì (sợ líu lưỡi chăng?). Nhưng khi đi ngang qua cồn Hòa Ninh, y 
có chỉ giới thiệu đây là nơi của Ông Tám Hổ (cha của 1 Guest trong EG này) trong 1 email đã gửi giới thiệu 
về "Vườn Du lịch Sinh thái - Văn hóa Tám Hổ ở Vĩnh Long”. 
- BTC giới thiệu những nhân vật đặc biệt trong chuyến xe. Đó là: 
* Triệu đang ở USA, nghe nhắc đến đám giỗ OCY y bèn bỏ sở làm mua vé máy bay về tốn cả ngàn đô, 
còn có nguy cơ bị mất việc luôn (y tiết lộ cũng có ý kết hợp về thăm vợ luôn thể).  
* Lâm Xên, là đệ tử lâu năm kề cận OCY nên y rất có hiếu: từ trước đến nay đám giỗ nào y cũng không có 
mặt và đây là lần đầu tiên xuất hiện đầu tiên. 
* Hai tên NCY ở Cái Cá tên Nam và Quyết, từ năm 1975 đến nay mới ló mặt ra bái tạ 
3. THÁNH LỄ 
- Khi đến nơi, nhóm anh em SG hợp mặt với nhóm anh em miền Tây do anh Hầu, anh Bá đã tụ họp chờ 
sẵn ở đó. Sau khi hàn huyên gặp gỡ và chụp hình lưu niệm, anh em vào Thánh lễ. Như thường lệ, cộng 
đoàn hát bài ca nhập lễ quen thuộc "Lên đền Thánh" của Lm.Thành Tâm với lời nhạc lạc quan rộn ràng 
như thể người Anh cả NCY này đang cùng hiện diện ở nơi đây cùng anh em (lần này ngài sức khỏe kém 
nên không tham dự được): 
Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường. Đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hoà 
chung tiếng hát nhịp nhàng. Vui hát mừng danh chúa cứu độ ta... 

 
- Bài giảng của Cha Phêrô Phạm Đức Thanh, bề trên Cộng đoàn DCCT Mỹ Thuận. Xin tóm lược: 
- Ngài nói đến thực trạng giáo dục của XH và của nhà dòng. DCCT tuy không phải có chuyên nghiệp về sư 
phạm như Lasan Taber hay Don Bosco nhưng đã xuất hiện những nhà giáo dục kiệt xuất. Đó là tấm 
gương  
* Thánh Clemente: được coi là nhà sáng lập thứ 2 của nhà dòng. Có câu chuyện Ngài vào 1 quan bia xin 
tiền cho các em nhỏ mồ côi mà Ngài nuôi dạy. Bị 1 bợm nhậu nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt, Ngài vẫn bình 
tỉnh chùi rồi nói đó là phần tôi của tôi đã nhận lãnh, còn phần của các em nhỏ của tôi đâu. Người kia hối 
hận...Câu chuyện này đã kể trên EG này 1 lần rồi. 
* Chân phúc Gaspar Stangassinger: linh mục DCCT, người Đức. Cả một đời hướng về ngành giáo dục 
giới trẻ, hết làm giáo sư lại làm giám học, hết lo cho lớp trẻ lại lo cho lớp già. Cha Gaspard là giáo sư dạy 



28 giờ một tuần ở nhà đệ tử cho đến chết, truớc khi bức thư bổ nhiệm Giám Đốc Đệ Tử Viện Gars gửi đến 
từ Lamã 1 ngày sau đó. 
* Linh mục Louis Nguyễn văn Qui: mới qua đời tại Pháp gần đây. Cả đời ngài chăm lo phục vụ người 
nghèo, những anh chị em không nơi nương tựa, những trẻ em bụi đờivô gia cư. Dù ai có làm gì sai trái, 
Cha không bao giờ đuổi đi mà nói: đây là nhà của các con, các muốn đến và đi ngày giờ nào tùy ý các con. 
- Cha Thanh nhắc nhớ đến công lao tận tụy của OCY đối với việc nuôi dạy anh em NCY. Chính nhờ 
gương sáng giáo dục đó mà cho đến nay sau hàng chục năm, các con cháu của ngài vẫn nhớ đến công 
ơn và quy tụ hàng năm để tưởng nhớ đến ngài 
4. ĐƯỜNG HUỚNG CỦA NHÀ DÒNG TẠI MỸ THUẬN 
- Cha Thanh cho biết: Đây là 1 cơ sở rộng 1 ha thích hợp cho việc giáo dục đào tạo. Ý hướng của ngài là 
muốn thu nhận đào tạo giáo dục các con em tại đây, rồi tùy ý họ lựa chọn, có thể đi tu làm linh mục hay 
không, nếu làm linh mục DCCT càng tốt. Ý tưởng này đã có từ thời các bề trên giám tỉnh: Bạch Văn Lộc, 
Phạm Trung Thành; sang đến thời Cha GT Giuse Nguyễn Ngọc Bích, mới đây có trình báo xin ý kiến về ý 
hướng đầu tư phát triển tại đây thì ngài nói rằng: Để tôi suy nghĩ thêm...    
- Trong phần tiếp theo, BTC đã cử sư huynh HKS thay mặt anh em tặng quà cho nhà DCCT Mỹ Thuận. 
Theo như công bố, phần quà (thực ra là tiền) này là do anh Duy Vũ ở Australia và một số anh chị em ở hải 
ngoại đóng góp. Anh HKS nhắc đến công lao của OCY với giọng đầy tâm sự nghe rất xúc động và nói anh 
em tặng quà là nhằm để: Bảo trợ cho ơn gọi miền Nam và Yễm trợ cho công cuộc truyền giáo tại đây. 
Sau đây là phần hấp dẫn hơn:  
- Các nam nữ tài tử khi lên hình.Những bức hình tình tứ 
- Cuộc đấu giá hữu tiền khoán hậu của Quản gia: Nội dung bên trong của vật đấu giá bí ẩn. Ai đã phá bĩnh 
(hay cứu nguy) cuộc đấu giá trước khi chủ tọa gõ búa. Đại gia SG và đại gia Nam Kỳ Lục Tỉnh, ai sẽ thắng 
ai?  
- Căn phòng OCY trừ quỷ năm xưa bây giờ ra sao? Ai đang trấn yễm ở đó? 
- Món ăn chiêu đãi có gì lạ? 
- Cảnh cuộc tranh cãi vô cùng vô tận của anh em NCY.  
- Anh Huân đã phát biểu gì giữa trời quang mây tạnh tại tấm bia tưởng niệm Thánh Minh bằng tiếng La tinh 
ởi Đền Đình Khao?  
- Phóng sự đặc biệt về các guest: Tư thế cầu nguyện kỳ lạ. Câu chuyện oái oăm. Các nàng đã cầu nguyện 
gì ở Thánh tích... 

 
Khi vui luôn có nhau trong tình tri kỷ. Lúc buồn cũng có nhau trong tình tương ái tương thân, nói với 

nhau những lời yêu thương dịu ngọt, cho nhau những nụ cười, những niềm vui, những ngọt bùi, để khi 
theo quy luật tự nhiên, luật vô thường, mọi vật đều có thể mất đi, thì “chỉ có Tình Thương để lại đời!”. .. 

 
 *Thông tin đặc biệt về các chi hội Cựu đệ tử, ở khắp nơi: 

Hội Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế Nam Cali 
11042 Camellia Way, Garden Grove, CA. 92840 * ĐT: (714) 548-2876 

Email: phansteven781@yahoo.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

          TÂM THƯ GỬI CÁC BẠN CỰU ĐỆ TỬ KHẮP NƠI 
 Anaheim, USA. Ngày 1 tháng 3 năm 2015 
Thưa các đồng môn Cựu Đệ Tử thân mến, 
Trước hết, đang trong thời điểm mừng Xuân Ất Mùi 2015, chúng tôi xin thay mặt Ban Chấp Hành 

Hội Cựu Đệ Tử DCCT Nam California chân thành chúc các Cựu Đệ Tử và bửu quyến khắp nơi một năm 
mới tràn đầy PHÚC-LỘC-THỌ của Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho 
những dự tính của quí đồng môn trong năm mới này được thực hiện viên mãn theo thánh ý Chúa. 

Thứ đến, chúng tôi xin được bộc bạch với quí đồng môn Cựu Đệ Tử những tâm tình sau đây.  
Chúng mình đang sống giữa đời, và sống tại nhiều nơi khác nhau. Tuy khác nhau về không gian và 

thời gian, nhưng chúng mình thật gần nhau, nhờ có mẫu số chung là “DUC IN ALTUM”. 
Từ một cội nguồn, chúng mình ra đời mang theo hình ảnh của Tỉnh Dòng là chiếc nôi êm ấm diệu 

vợi. Hình ảnh đó không thể nào phai mờ trong tâm khảm chúng mình, tuy nay hầu hết chúng mình đã và 
đang tiến vào phần đất thất thập cổ lai hy. Mỗi khi nghĩ về chiếc nôi Tỉnh Dòng Việt Nam, chắc hẳn mỗi 
chúng mình đều có một thao thức muốn tìm biết những bạn bè xưa cũ nay đang lưu lạc nơi đâu, ai còn ai 
mất, dung nhan bây giờ có khác ngày xưa lắm không, các Cha Giáo đã một thời dậy dỗ chúng mình nay 
còn sống hay đã khuất… Và có lẽ mỗi người chúng mình, khởi đi từ lòng biết ơn, cũng muốn có cơ hội “về 
nguồn” để nhìn lại “chiếc nôi Tỉnh Dòng” yêu dấu ngày xưa nay ra sao, “Bà Ngoại” Québec nay …già bao 
nhiêu, các vị “kỹ sư tâm hồn” tiên khởi Canada nay còn ai trên cõi đời này… 
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Với tâm tình và chủ đích đó, Ban Chấp Hành của Hội Cựu Đệ Tử DCCT Nam Cali đã khởi xướng 
và đề cử một số thành viên của Hội chịu trách nhiệm thực hiện Đặc San An Phong với chủ đề VỀ NGUỒN. 
Đặc San này, một mặt được xem là diễn đàn nói lên lòng biết ơn của các Cựu Đệ Tử đối với Tỉnh Dòng 
Chúa Cứu Thế Việt Nam và với “Bà Ngoại” Québec; mặt khác sẽ làm công việc của một “Nhịp Cầu” để các 
đồng môn Cựu Đệ Tử tại khắp các lục địa, nếu còn tại thế, có thể bắt tay nhau, biết tin tức của nhau, kể từ 
đợt các Đệ Tử đầu tiên gia nhập Đệ Tử Viện Huế từ năm 1926, sau đó là Hà Nội, Sàigòn. (“Lịch sử DCCT 
Việt Nam”, của Cha Rôcô Nguyễn Tự Do, CSsR). Đặc San An Phong Về Nguồn cũng nhằm  khơi lại 
những kỷ niệm dấu ái và tâm tình của "một thời Đệ Tử" của bản thân người Cựu Đệ Tử, giữa đồng song 
và đồng môn... 

Đặc San An Phong VỀ NGUỒN sẽ mang một nội dung chọn lọc, theo đó các bài vở tuy được sáng 
tác theo chủ đề Về Nguồn, nhưng vẫn là những "món ăn" chính của các mục tiêu: Tâm Linh – Giáo Dục – 
Gia Đình – Xã Hội – Hồi Ký – Bút Ký – Văn Thơ Nhạc – nhất là Nhịp Cầu Liên Lạc. 

Vì Đặc San An Phong VỀ NGUỒN mong trở thành món quà quí báu mà chúng mình là những 
người Cựu Đệ Tử sẽ trao cho nhau trong phần đời còn lại, chúng tôi rất mong quí đồng môn Cựu Đệ Tử 
và các “Con Dâu” của Nhà Dòng khắp nơi đồng hành và hưởng ứng đóng góp bài viết vào các lĩnh vực 
nêu trên. Riêng cho mục Nhịp Cầu Liên Lạc, rất mong nhận được sự hưởng ứng và đóng góp tích cực từ 
mỗi đồng môn Cựu Đệ Tử khắp nơi.  

Xin quí đồng môn CĐT vui lòng cung cấp những chi tiết cá nhân sau đây mà Ban Biên Tập nghĩ là 
sẽ không ảnh hưởng gì cho sự an toàn của người cung cấp: 

(1) Tên Thánh & Tên gọi * (2) Thời gian tu tập * (3) Điện thoại * (4) Địa chỉ Email * (5) Gia đình * (6) 
Quốc gia nơi cứ trú. 

(Xin lấy ví dụ: (1) Phêrô Nguyễn Văn A * (2) Từ 1956-1962 * (3) 714-000-0101 * (4) 
taruradoi@yahoo.com * (5) Có vợ & 2 con & 4 cháu * (6) USA) 
Ngoài những chi tiết cá nhân như trên đây, xin quí đồng môn kèm theo một tấm hình chụp chân 

dung CĐT hoặc chung với gia đình, để mọi “Ta-Ru” khắp nơi có thể nhận ra nhau và làm cho mục Nhịp 
Cầu Liên Lạc được trở nên sống động. Và nếu quý đồng môn còn lưu giữ được những tấm hình “ngày xưa 
thân ái và thánh đức”, xin cũng vui lòng cho Ban Biên Tập “mượn” hoặc “thuê lại” (hic! hic!) để đưa vào 40 
trang giữa Đặc San, gọi là “cung điện kỷ niệm”. Và xin vui lòng gửi về địa chỉ email của Ban Biên Tập, là: 
nguyenpetrus@yahoo.com 

Thời hạn nhận những chi tiết cá nhân, bài viết, và hình ảnh, là từ ngày 1 tháng 3 cho đến 30 tháng 
5 năm 2015. (Riêng với những đồng môn Cựu Đệ Tử không sử dụng máy vi-tính, có nghĩa là không nhận 
được bức tâm thư này, thì Ban Biên Tập cậy nhờ lòng tốt của các đồng môn có máy vi-tính, khi nhận được 
tâm thư này, vui lòng thông báo cho những đồng môn khác biết hoặc giúp gửi những chi tiết của bạn mình 
về cho Ban Biên Tập.) 

Đặc San An Phong VỀ NGUỒN sẽ được phát hành vào dịp lễ Thánh An-Phong-Sô 2015, và sẽ 
được gửi qua bưu điện đến các lục địa nơi nào có sinh hoạt CĐT (Úc, Việt Nam). Riêng với những nơi có 
CĐT nhưng không có sinh hoạt CĐT (Canada, Pháp, Bỉ), Ban Biên Tập sẽ gửi Đặc San đến từng địa chỉ 
email riêng của mỗi Cựu Đệ Tử dưới dạng PDF, hoặc theo địa chỉ nhà, nếu được cung cấp. 

Cũng nhân dịp được hầu chuyện đầu năm với quí đồng môn Cựu Đệ Tử xa gần, Hội Cựu Đệ Tử 
DCCT Nam Cali xin “ra mắt” một Ban Chấp Hành mới, vừa được bầu lên ngày 22/2/2015, cho nhiệm kỳ 
2015-2017. Nhân sự của Tân Ban Chấp Hành gồm có: CĐT Phan Xuân Vũ, Trưởng Ban – CĐT Đào 
Quang Mỹ, Phó Ban kiêm Thư Ký – CĐT Nguyễn Hùng Cường, Truyền Thông kiêm Phụng Vụ - “Con Dâu” 
Nguyễn Thị Hải, Thủ Quỹ - CĐT Vũ Sinh Thụ, Khánh Tiết. 

Hẹn “gặp nhau” qua Đặc San An Phong “Về Nguồn”. Mong lắm thay.  
Tm. Ban Chấp Hành Hội Cựu Đệ Tử DCCT Nam California 
Phêrô Nguyễn Hùng Cường, e.j. - Ban Truyền Thông 
 
  *Tâm tình với người  

 
 
 
Thông tin về thành viên cuối cùng CSsR Canada từng đến VN: 

Thưa quí Cha, quí Thầy, và quí anh em đồng môn Cựu Đệ Tử. 
Ban Biên Tập Đặc San An Phong "Về Nguồn" 2015, sau khi kiểm chứng bằng 3 lần email và điện 

thoại trực tiếp với Tỉnh Dòng Québec, xin thông báo đến quí Cha , quí Thầy, và toàn thể anh em CĐT diễn 
biến từng ngày về tình trạng sức khoẻ của Cha Giáo Jacques Huberdeau, như sau: 

Trưa Thứ Năm, ngày 7 tháng 5, BBT nhận được "email khẩn" của Thầy Joseph Nguyễn Thường, 
CSsR, -- cũng là người được Nhà Dòng Québec chỉ định chăm sóc hằng ngày cho Cha Huberdeau -- đưa 
tin: "Cha Huberdeau đang dùng cơm trưa với các cha trong Dòng thì ngài kêu mệt", và Thầy cho biết: "Tình 
trạng sức khoẻ của Cha rất yếu, không khả quan."  
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Qua Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5, Thầy lại email cho BBT nói Thầy lên thăm Cha Huberdeau trên 
phòng của Ngài, nghe bác sĩ nói "Cha không nói chuyện được nữa, sắc diện xuống nhanh." Đến chiều 
cùng ngày, Thầy lại lên thăm Cha Giáo, được thấy ngài có vẻ tỉnh táo hơn một chút, ngồi dậy được, và lại 
nói chuyện được bình thường, thậm chí Cha còn kêu đích danh bằng tiếng Việt tên của Thầy Thường, xem 
ra trí nhớ của ngài còn tỉnh táo.  

Đến Chúa Nhật, ngày 10 tháng 5, Thầy cho biết Cha Giáo mệt trở lại và có triệu chứng ngủ nhiều 
hơn. Bác sĩ nói, đó là dấu hiệu không mấy lạc quan. Và đến hôm nay, tình trạng sức khoẻ của Cha Giáo 
vẫn trong tình trạng khi tỉnh khi mê. Trong email ngày này và qua điện đàm (10/5), Thầy Thường xin cho 
mọi việc được theo thánh ý Chúa, và Thầy xin phép Nhà Dòng để thông báo tin này với mọi người để xin 
mọi người cầu nguyện cho Cha Giáo. 

BBT từ khi nhận được email đầu tiên đã âm thầm cầu nguyện cho Cha Giáo, và quyết định trao đổi 
email với Thầy Thường nhiều lần hầu có tin cập nhật về tình trạng của Cha Giáo trước khi chính thức thông 
báo đến quí Cha. quí Thầy, và đại Gia Đình An Phong. Và Thầy Thường cũng bằng lòng với quyết định này 
của BBT. 

Vậy hôm nay (10/5), sau 3 lần trao đổi email và điện thoại trực tiếp với Thầy Thường, BBT xin thông 
báo để xin quí Cha, quí Thầy, và nhất là quí đồng môn CĐT xa gần chung lời cầu nguyện, xin cho ý Chúa 
được thể hiện nơi Cha Giáo Huberdeau. 

Riêng BBT ngày đêm đang tiếp tục theo dõi tin tức cập nhật về sức khoẻ của Cha Giáo, qua Thầy 
Thường.  

Như chúng mình đã biết, trong 66 vị linh mục Canada đã đến Việt Nam sáng lập Tỉnh Dòng Việt 
Nam thì 65 vị đã về với Chúa, còn lại Cha Giáo là "chứng nhân" sống động của lịch sử Tỉnh Dòng Việt 
Nam, "cái nôi huyền diệu" mà ở đó chúng mình đã được nuôi dưỡng nhiều năm. Mặt khác, Đặc San An 
Phong "Về Nguồn" 2015 xin chọn Cha Giáo Jacques Huberdeau là "nhân vật chính" để bắc nhịp cầu cho 
anh em CĐT chúng mình "về nguồn" với "Bà Ngoại Québec". Nói cách khác, Cha Huberdeau là nhân vật 
mà Đặc san chúng mình đang nói tới để vuông tròn cho ý nghĩa "về nguồn". 

Hiện Đặc San đã có nhiều hình ảnh và bài viết (của Thầy Thường) về vị Cha Giáo Huberdeau kính 
yêu của chúng mình. Mới quí anh đón xem vào dịp lễ Thánh Tổ Phụ An Phong năm nay. 

Trân trọng thông báo để quí Cha, quí Thầy, quí anh em CĐT tường và cầu nguyện. 
Tm. Ban Biên Tập Đặc San An Phong "Về Nguồn" 2015 
Nguyễn Hùng Cường, e.j. 

 
*Tin Tức rất thực về cha giáo Jacques Huberdeau ở Canada: 
Dân Gầy lại nhận được tin tức về cha giáo Hberdeau như sau:    

 
 

 

 Thưa Quí Vị  
Sáng nay, Anh Chị Lê Minh Đường, Anh Chị Lê Minh Tâm và toi, Lê Đình Bá đã từ Montreal đến Ste Anne 
De Beaupre thăm Cha Giáo J. Huberdeau, tình trang của Ngài rất trầm trong , không nói được tiếng nào 
cả, chỉ thấy Ngài có vẻ xúc động khi chúng toi đến, ôm hôn từng người, khi chúng tôi hát bài Oh Ma Mère, 
Ngài chấp 2 tay như thấu hiểu ý nghĩa bài hát, khi chúng toi hát bài Lạy Me là ngôi sao sáng, Ngài khoanh 
tay cầu nguyện, khi chúng tôi chấm dứt phần đọc kinh, Ngài giơ tay như muốn ban phép lành rồi chìm vào 
giấc ngủ, chúng toi lẵng lặng rút lui. Mong các vị kịp thời thông báo để chúng toi có thể kịp thời đến dự 
Tang Kễ Ngài.  
 
*Những tin buồn có nên buồn? 
Buồn hay không, tùy bạn tùy mình, vẫn cứ nghĩ về đấng bậc đàn anh đi trước, rất như sau: 

Thừa sai người Canada, Cha Jacques Huberdeau DCCT đã qua đời 
ĐĂNG NGÀY: 25.05.2015 , MỤC: DÒNG CHÚA CỨU THẾ 
Cha Jacques Huberdeau DCCT, thừa sai người Canada đã từng làm việc tại Việt Nam vừa được 

Chúa gọi về lúc 23h30 ngày 22 tháng 5 năm 2015, hưởng thọ 98 tuổi. 

Với cái chết của ngài, tất cả các vị thừa sai DCCT Canada sang giúp Giáo Hội Việt Nam đều đã về 
với Chúa. 

Năm 1975 các linh mục tu sĩ DCCT người Canada đều bị trục xuất khỏi Việt Nam cho dẫu các ngài 
xin được chết tại Việt Nam, nơi các ngài đã tình nguyện đến phục vụ từ thuở còn là sinh viên thần học. 
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Tu sĩ linh mục JACQUES HUBERDEAU DCCT 
Rửa tội ngày 31.12.1916 tại Montréal, Canada 
Khấn dòng 02.08.1936 tại Québec, Canada 
05.09.1938 sang Việt Nam 
06.06.1942 được phong chức linh mục tại Hà Nội 
05.1964 về Canada 
1964-1966 giáo sư chủng viện tại Moncton, Canada 
09.10.1966 sang phục vụ tại Uruguay 
10.1985 về Canada 
04.11.1985 sang phục vụ tại Haiti 
Năm 2000 về Canada và qua đời tại Đền thánh Anna. 

Lời ngài viết vào tháng 4/2014: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con vâng theo Thánh Ý”. 
 
*Và thêm một tin khác, cũng cùng ngày 
Tin là tin về một cha giáo khác đối với một số anh em cựu đệ tử ở Vũng Tàu, Lm Bosco Phạm Hữu 

Nam vẫn được gọi là Cha Bosco Thiện để phân-biệt với Phạm Công Thiện, người dịch thơ Krishnamurti, ở 
ngoài đời. Tin là tin như thế vầy: 

 
Lm Gioan Bosco Phạm Hữu Nam (Bosco Thiện) vừa qua đời 

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) 
CÁO PHÓ 

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, 
và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin 
Cha GIOAN BOSCO PHẠM HỮU NAM C.Ss.R. 

(BOSCO THIỆN) 

 
Sinh ngày: 11/05/1930 tại Chợ Lớn. 

Khấn Lần đầu: 15/08/1954 
Linh mục: 05/09/1959 

đã an nghỉ trong Chúa lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 05 năm 2015 
tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, với 85 năm làm con Chúa trên trần gian, 

61 năm khấn dòng và 56 năm thi hành sứ vụ linh mục. 
- Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 19g30 Chúa Nhật, ngày 24/05/2015 

tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn. 
- Thánh lễ an táng cử hành lúc 6g00 thứ Tư, 27/05/2015 

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn. 
- Sau Thánh lễ an táng, cha sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà. 
Xin cầu nguyện cho cha Gioan Bosco Phạm Hữu Nam, C.Ss.R. 
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TIỂU SỬ 
CHA GIOAN BOSCO PHẠM HỮU NAM 
Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1930 tại Khu Sài Gòn – Chợ Lớn. 
Từ năm 1943 đến năm 1947 học Trung học ở Pellerin và Khải Định, Huế. 
Từ năm 1947 đến năm 1950 tản cư ra Thanh Hoá. 
Từ năm 1950 đến 1951 học và thi Tú Tài tại Sài Gòn. 
Tháng 04 năm 1951 trở lại Huế, xin học Đạo và ngày 08 tháng 06 năm 1951 được rửa tội tại 
Pellerin, Huế. 
Gia nhập Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế ngày 15 tháng 08 năm 1951. 
Gia nhập Tập viện năm 1953. 
Khấn Dòng ngày 15 tháng 08 năm 1954. 
Từ năm 1954 đến năm 1961 học tại Học viện DCCT Đà Lạt. 
Chịu chức Linh mục ngày 05 tháng 09 năm 1959. 
Từ năm 1961 đến năm 1963 làm Giáo sư Đệ tử viện Huế. 
Từ năm 1963 đến năm 1965 làm Giáo sư Đệ tử viện Vũng Tàu. 
Từ năm 1965 đến năm 1968 làm Giáo sư Đệ tử viện Huế và công tác xã hội. 
Từ năm 1968 đến năm 1971 làm thừa sai tại Nha Trang. 
Từ năm 1971 đến năm 1974 học Giáo lý tại East Asian Pastoral Institute, Philippines và học về 
Phát triển Xã hội tại Coady Institute, Canada. 
Từ năm 1974 đến năm 1976 làm mục vụ tại Di Linh, Lâm Đồng. 
Tháng năm 1976 đến tháng năm 1981 đi cải tạo tại Quảng Ninh, Hà Giang, Thanh Hoá. 
Từ năm 1981 cho đến năm 2010 định cư tại Hoa Kỳ và làm mục vụ tại Châu Âu. 
Từ năm 2010 Cha Bosco về Việt Nam và thuộc cộng đoàn Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng. 
Vào lúc 6 giờ 00 ngày 24 tháng 05 năm 2015, Cha Bosco đã được Chúa gọi về sau 85 năm làm con 

Chúa trên dương thế, 61 năm sống lời khấn Dòng và 56 năm thi hành sứ vụ Linh mục. 
Cha Bosco đã lâm bệnh nặng từ lâu và chịu cảnh liệt giường trong những năm tháng cuối đời. Tuy 

nhiên, ngài vẫn thi hành sứ vụ thừa sai trên giường bệnh bằng cách dịch các tác phẩm quan trọng thuộc 
đời sống Đức tin và Luân lý. Suốt đời Cha luôn thao thức phổ biến giáo lý và thần học luân lý cho các tín 
hữu tại Việt Nam. Cha đã để lại nhiều công trình dịch thuật có giá trị cho Nhà Dòng và cho các Kitô hữu 
Việt Nam. 

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, của các thánh trong Dòng, cùng 
với lời nguyện cầu của cộng đoàn, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Bosco vinh quang Nước Trời. 

 
*Những kỷ niệm thân thương về các đấng bậc quá cố: 
Kỷ niệm viết qua viết lại để thông-tri một quá-khứ rất cận-kề… như sau: 
Mình cón nhớ một kỷ niệm với Cha Thiện khi Ngài còn nằm điều dưỡng tại Garden Grove , một 

tuần thì mình ghé vào thăm Cha một lần , Cha con nói chuyện với nhau rất vui vẽ , một hôm Ngài ghé tai  
mình nói nhõ . Cha tặng cho con một quyễn sách rất hay và rất quý giá trên khắp thế giới , mình củng cãm 
thấy vui vì được Cha cho mình một món quà quí giá , Mình hỏi sách gí vậy Cha ?? Cha Thiện trã lời : Sách 
nói về "  Mầu nhiệm Chúa Kito "  , mình củng thật tình thưa với Cha . Thú Thật nếu Cha có cho con cuốn 
sách nầy con chỉ cần đọc 5 dòng thì con sẽ đi vào giấc ngũ như vậy nó cũng tốt , thế là Ngài tỏ vẽ bât bình  
, Ngài thuyết cho một hồi khoãng 1/2 mới dịu giọng . Ngài nói Người ta đọc sách đọc tới đọc lui vài chục lần 
như là đọc thư của người yêu tìm ý tứ bên trong , nghĩa bóng nghĩa đen , tại vì chú mầy không có ơn Chúa 
mới như vay  , có một lần mình Sợ Ngài buồn nên in một số thông tin tin tức cho Ngài đọc , Ngài nói Ngài 
bận lắm không có giờ đọc , mình tò mò hỏi Cha bận gì vậy Cha , Ngài bảo rằng Ngài bận tâm tình với Chúa 
không còn thời giờ rãnh nữa , Làm Linh Mục phãi như vậy đó các bạn ơi phãi có lòng yêu mến Chúa một 
cách đặc biệt , chứ như mình thì còn lâu mới làm được LM . 

Ngài cũng nóng tính lắm , có chuyện gì bất bình là Ngài phản ứng ngay , không đễ trong lòng được 
, mình chỉ nói vậy đễ nhớ  về Ngài thôi  chứ không dám kể chuyện gì đã xẩy ra ... 

Xin Chúa hãy Đón Nhận Cha vào Thiên Đàng hưỡng Vinh Phúc muôn đời . Chúng con luôn nhớ về 
Cha . 

Nguyễn Văn Trí  (California )  
Hồ Kim Sơn cung co mot ky niem vui voi cha Bosco Thien o Vung Tau: 
O bai tam Thien Than co 2 cau nhay :mot cho doan lon va mot cho doan nho. 
Cau nhay doan lon khi nuoc lon moi boi ra roi du len moi leo len duoc.Hom do nuoc lon song em 

nen co nhieu chu nho cung leo len duoc.Da so chi biet nhay dung thoi,cho khong biet nhay chui.Luc do cha 
Thien hao hung cho mot bai ly thuyet ky thuat kinh dien ve nhay chui.Tay ,dau phai de tu the nao,lay da 
lam sao,....Dam de tu nhi rat u la than phuc va de nghi cha nhay ...mau.Ngai ben lay da....va nhay.Nhung 



thay vi nhay chui.....Ngai lai dap bung.Ca dam con nit cuoi lan va nhay um xuong bien.Chang dua nao tiep 
thu bai hoc nhay chui vua duoc chan truyen. 

Gio moi lan nhay cau o ho boi lai nho bai hoc nhay chui cua ngai. 
Mến chào Anh Tiến Lộc, 
Sáng nay Nhà Dòng và Cộng đoàn Dân Chúa đưa tiễn anh Chín ra Bình Hưng Hòa, sau đó trưa 

nay tro cốt của Anh sẽ về lại Nhà Dòng, nghĩa là Anh Chín sẽ không hẳn chia tay chúng ta. Xin gửi lại Anh 
và quí Anh Cựu Đệ tử tâm tình của anh Khiêm, một thành viên trong lớp Phanxico Xavie 1963, khi được tin 
Anh Chín qua đời: 

Anh em lớp mình, nhiều bạn có rất nhiều kỉ niệm với anh Chín khi còn là học trò của anh ngoài đệ 
tử viện Huế mà mỗi lần họp mặt nhau hay kể lại về anh. Cũng có lúc kể lại ngay trước cả mặt anh khi 
anh đến vui chung với lớp... Ai cũng nhận rằng tính anh Chín hay nóng giận bất tử, đùng đùng lên nhưng 
rồi sau đó sẽ đằm xuống lại dễ thương hơn. 

     Khi ở Huế thì mình không có nhớ kỉ niệm nào với anh Chín có lẽ chỉ có bạn nào bạo gan và 
nghịch ngợm thì mới có nhiều kỉ niệm đáng nhớ với anh Chín mà thôi!  Khi qua Mỹ này thì mình gặp anh 
Chín nhiều hơn khi anh Chín ở Garden Grove gần nhà mình. Mỗi lần có chuyện gì cần như giao sách, giữ 
sách, đánh máy lại bài đã sửa, bài dịch của anh thì anh Chín có lúc cũng nhờ mình làm phụ. Nhưng kỉ niệm 
nhiều hơn từ khi anh Chín phải nằm nhà thuơng hồi phục physical therapy gần exit freeway Garden Grove 
mà mỗi lần cuối tuần đi đâu gần đó là mình lại ghé ngang thăm anh Chín. Mình nhớ môĩ lần như thế anh 
Chín rất vui và mừng có nguoi vào thăm và nói chuyện. Và nếu tuần nào lâu quên không vào thì lần sau khi 
gặp mặt là sẽ bị anh Chín la liền: "đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt lại vậy!!sao không đi luôn đi!!" Lúc đó 
mình thấy anh Chín la thật dễ thuơng và ước mong sao cho anh chóng bình phục đi đứng lại đươc để anh 
làm việc mục vụ hữu hiệu hơn như anh muốn. 

     Anh Chín quyết định trở về VN cũng là muốn sẽ kiếm được thày trị châm cứu sao cho mau 
chóng đi lại được hơn, vậy mà hơn 4 năm rồi kể từ ngày anh rời Mỹ, tình trạng của anh Chín cũng không 
khá hơn gì, có lẽ chỉ an ủi là anh Chín được sống những năm tháng sau cùng bên cạnh các cha thày bạn 
của anh Chín và được sống trong nhà Dòng là nơi mà anh Chín mong muốn hơn cả mà thôi. 

     Anh Chín, Em dự định sẽ về thăm anh lại năm sau khi có dịp nghỉ hưu dài hạn. Vậy mà thật bất 
ngờ anh đã ra đi an nghỉ. Trần thế này xin Vĩnh biệt anh và mong hẹn gặp lại anh trên quê huơng  nước 
Trời. Xin anh phù trợ cho các em của anh, cho lớp FX63 của anh mà anh rất mến thương .... nên mới nhận 
làm anh Chín của lớp này.. 

     Đa Minh Nguyễn Tiến Khiêm (24.5.2015) 
Sau này, từ những năm tháng khó khăn, ở nhiều lớp Cựu Đệ tử, có nhiều Cha trong Dòng là cha 

phụ trách, cha giáo, là chạ bạn đồng môn, là cha được lớp bảo trợ ... đã thường lui tới với anh em của các 
lớp đó như là trở về mái ấm của mình. Những mối giây liên hệ đó ngày một được vun đắp thêm qua mọi 
biến cố, là sự động viên nâng đỡ nhau... Cho nên khi một người anh em vĩnh viễn ra đi thì trong lòng người 
ở lại  bồi hồi biết bao là  thương nhớ ! 

Ngày 26 tháng 05 năm 2015,  
Yuse Tien Loc  đã viết: 
Anh Thach va anh em CDT than men , 
     Minh vua di xa ve (2 thang ruoi .Giang Mua Chay 7 xu va Long Thuong Xot 1 xu tai Hoa Ky..Sau 

do bay ve Melbourne giup Dai Hoi Thanh Mau Lavang lan thu 2..tranh thu di Sydney va Perth roi moi ve VN 
duoc 5 hom nay. Tuan nay nhan duoc 2 TIN BUON : Cha Bosco Pham Huu Nam (Thien) va Cha Jacques 
Huberdeau. Cha Thien thi con duoc gap thuong xuyen tai Nha Huu Ky Dong truoc khi di My..Cha 
Huberdeau thi gap tu nam 2012 khi minh sang Canada giang  Tinh Tam cho xu dao VN tai Montreal..roi ve 
Sainte Anne de Beaupre 10 ngay swinh hoat tai day ...tham mo cac cha giao Canada va gap cha Giao 
Huberdeau (thay day Phap Van  cua lop  Tien Loc ( lop 6e va  4e )..Ngai cung Dao dien cho lop minh 2 vo 
kich tieng Phap: La Farce des Encores  va La Mystere des Keravels . 

     Khi sang Canada nam ay, Ngai con khoe ,Ngai dan di tham cac phong oc nha Dong va  Nha De 
Tu (nay de khong ,bui bam phu kin..) ..Toi ngoi vao dan Orgue danh bai Ave Maria cua Bach Gounod tang 
Ngai...roi Ngai dan di tham Musee Sainte Anne ..Khi huong dan vien ke den doan Basilique Sainte Anne bi 
chay vao nam 1923 dang kien thiet nam 1925,thi minh gio tay phat bieu voi Huong dan vien va cac 
touristes : Do la nam ma "les premiers missionaires redeptoristes sang VN..Di bang xe lua,ngay ben hong 
nha Dong tu Quebec den Vancouver va dap tau thuy sang VN,,Basilque bi chay the ma van cu len duong 
truyen giao..Ho ngac nhien vi thay minh noi tieng Phap (giong quebecquoi !) va hoi minh tu dau toi ? minh 
tra loi tu VN va Thay  day toi noi tieng Phap trong nhung nam dau tien o De Tu la cha Gia Huberdeau dung 
canh toi day ..!!" Toi con duoc moi di an toi voi Ngai o Restaurant gan do, do anh Tong (Lop anh Vu Sinh 
Hien ) va gia dinh moi . 

Toi gui tang Ngai cuon Lich Nha Dong co ten Ngai -le dernier  et l'unique redemptoriste missionaire 
 canadien con song cho toi hom nay ! 98 tuoi ! RIP. 

Minh ke cho cac ban mot chuyen vui vui: 



Dip do dan chung Quebec mung ky niem "Nouvelle France"...cac dong ho Gagnon, Laplante , Berube, 
Letourneau, Boissonault deu co cac gian hang voi hghe nghiep  truyen thong o cac pho phuong Viieux 
Quebec ..nhieu nhom ca doan mac quan ao co xua ca hat ngoai duong, cac ganh xiec o cac cong vien bieu 
dien "free" chi de cai mu ,ai cho bao nhieu tuy hy !(Cirque du Soleil noi tieng o Las Vegas  xuat phat tu day 
..Di xem moi chan ,khat nuoc ,minh dung o mot quan bia "Brasseries" ban hang tram thu bieres khac nhau 
..Doc "menu" thay co chai bia PECHE MORTEL ( Mortal SIn),,ve hinh mot con diablesse -qui cai co 
sung..ma gia lai chi co 7 CAD ..the la goi mot chai giai khat .;khong quen lay may ra chup mot tam hinh 
,ben canh cai ly (de biet do  lon, nho ) ..ve nha toi hom do, dung giua Nha Com Nha Dong ,minh xin phep 
Be tren cho phep xung toi  cong khai lon tieng : Ce matin ,en visitant le "downtown  du Vieux Quebec ,'j'ai 
commis un Peche Mortel !!! 

     Cac cha sung sot ,ngac nhien thay minh xung toi lon tieng ! nhung khi dua cho cac ngai xem 
may tam photos chup chai bia  PECHE MORTEL thi cuoi pha len  va noi : chung tao o day bao nhieu nam 
nay ma bay gio moi biet co loai bia nay! 

"Il etait un petit navire ..A Saint Malo, beau port de mer..Allouette gentil allouete ..Vive les peres 
 canadiens  nos ancetres ." 

Chao cac ban ! DUC IN ALTUM ! 
IN JMJA 
Yuse Tien Loc CSsR 
Kính chuyển đến anh em TIN BUỒN : 
Cha Giáo JACQUES HUBERDEAU đã được Chúa gọi về lúc 23h30 giờ Québec Canada, ngày 

22.5.2015. Hưởng thọ 98 tuổi. R.I.P.   
Xin các anh em học trò cũ của Cha Giáo JACQUES HUBERDEAU dâng lời cầu nguyện cho cho 

Ngài được về hưởng nhan Thánh Chúa. 
Trần Công Thạch 
 
Từ: Petrus Nguyen Hùng Cường 
           Kính thăm Thầy Thường quí mến, 

Trước hết, Bác và Ban Biên Tập Đặc San An Phong "Về Nguồn" 2015 hiệp thông với Tỉnh Dòng Québec 
cảm tạ Chúa vì Ngài đã hoàn tất một chương trình đặc biệt trên Cha Giáo HUberdeau của chúng ta. 

     Thứ đến, xin cám ơn Thầy rất nhiều, ngoài việc chăm sóc Cha Giáo Huberdeau kinh yêu, Thầy 
còn quan tâm chia sẻ kịp thời mọi thông tin về tình trạng sức khẻ của Cha Giáo trong thời gian vừa qua. 
Chắc chắn bài viết của Thầy về Cha Giáo mà Đặc San đã nhận được sẽ là một kỷ niệm "để đời" cho Gia 
Đình An Phong toàn cầu nói chung và cho BBT nói riêng. 

     BBT sẽ chạy một trang Phân Ưu đặc biệt trong Đặc San và kèm theo signet của Thầy đã design 
riêng cho Cha Giáo. Kính chúc Thầy nhiều an vui trong Chúa và Mẹ Nhân Lành. Bác sẽ tiếp tục đón nhận 
thêm email của Thầy. 

     Nguyễn Hùng Cường, e.j. 
 
Nguyen Manh Thuong viết 
     Kính thưa bác,  
     Tỉnh Dòng Thánh Anna xin kính báo tới tất cả mọi người tin buồn: Cha Jacques Huberdeau vừa 

được Chúa gọi về với Ngài, hồi 23h30 giờ Québec - Canada, ngày 22 tháng 5 năm 2015, hưởng thọ 98 tuổi 
5 tháng. Mọi thông tin về tang lễ sẽ được kính báo sau.  

     Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha Jacques Huberdeau, thân nhân gia đình và Tỉnh Dòng Chúa Cứu 
Thế Sainte-Anne-de-Beaupré, Canada.  

Kính báo. 
Anh Tiển Lộc ơi, 
Cùng tất cả các bạn thân mến, 
Đang ngóng tin Anh sau khi anh đi một vòng Mỹ-Du & Úc-Thòi-Lòi-Du về. Cám ơn Anh đã gởi email 

kể chuyện cho anh em những ngày anh đi câu cá DUC IN ALTUM bên xứ Cờ-hoa và xứ Kan-gu-ru, nhất là 
kể chuyện về Quê Ngoại Québec của chúng ta làm " Ta ru ta ngậm ngùi" nhớ về các Thầy Cũ dạy Pháp 
Văn cho bao nhiêu Lớp anh em mình. Xin vĩnh biệt người Thầy cuối cùng, Cha JACQUES HUBERDEAU , " 
Le dernier et l' unique Rédemptoriste Missionaire Canadian "vừa trở về Nhà Cha ở tuổi 98. 

Sáng hôm nay, tại quê Nhà Dòng, anh em CĐT và bạn hữu lại ngậm ngùi tiễn đưa Cha  
BOSCO PHẠM MINH THIỆN trong Lễ an táng đã được cử hành long trọng vả ấm áp tình nghĩa anh 

em, bằng hữu. Một số anh em CĐT chúng ta đã đưa tiễn Cha BOSCÔ  đến tận TT Hoả Táng Bình 
Hưng Hoà... Chiều nay, hài cốt của cha BOSCÔ sê được đưa về đặt trong Nhà Hài Cốt Sài Gòn, bên cạnh 
các anh em DCCT đã ra đi trứơc ngài đợi NGÀY CHÚA ĐẾN LẠI TRONG VINH QUANG. Đó là Niềm Hy 
Vọng của chúng ta. 

Thân ái trong J.M.J.A 



Trần Công Thạch 
 
 


