Đắm chìm
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thân gỗ
Thú thật là tôi không nhớ rõ là từ lúc nào mình đã bị
ám ảnh ăn sâu vào trong đầu một cuộc chơi “thử một
lần cho biết ” trong đó là những suy nghĩ luẩn quẩn khi
nhìn thấy trước mắt mình là một thanh gỗ lạ mắt không
bình thường, một là vứt nó đi hay là mua đem nó về
cạo gọt sao cho đẹp mắt là những ý tưởng hơi ngông
cuồng của tôi bây giờ !
Vậy mà từ lúc đó cách đây đã hơn ba năm rưỡi rồi,
trong một buổi tiếp tân làm thiện nguyện viên cho người
cao tuổi trong nhà dưỡng lão Momiji Health Center gần
nơi tôi cư ngụ. Đây là một trung tâm dưỡng lão được xây
cất gần 30 năm nay dành riêng cho những là người
Canadian và 90% gốc người Nhật Bản thôi.
Và như thường lệ hằng năm trong giờ buổi ăn trưa
cho ngày lễ Thanksgiving Lunch năm 2017 ấy, trong
khi đang lu bù phụ bưng những phần ăn làm sẵn từ
trong nhà bếp ra các bàn ăn cho những người có tuổi
cao mà họ không đủ phương tiện để đi lại, thì bất chợt
theo yêu cầu từ trong ban tổ chức chúng tôi phải tức
tốc đặt thêm một bàn ăn secour cho những vị khách

mới mua vé tại chỗ là gồm 7 người, vì thông lệ qua
nhiều lần phụ giúp để bán vé gây quỹ cho cộng đồng
Momiji này nên tôi đã quá thuộc bài khi phải ứng xử
những trường hợp “cấp cứu” như vầy, thế nhưng
điều mà tôi muốn nói là sau khi set up xong cái bàn
ấy cho gồm 3 ông và 4 bà không quen biết để cùng
ngồi chung và cũng nhờ vào cái duyên “vô định”
làm bồi bàn này mà tôi đã kết bạn được với một
người trong các vị khách ấy mà duyên cớ sau này,
Kevin chính lại là người bạn già và đồng thời cũng
là người thầy đã có công chỉ dẫn đủ điều cho tôi đi
vào cái nghiệp thú chơi “Cạo Gỗ” này.
Cũng nói sơ qua cho biết, cách đây hơn 40 năm
Kevin từng là một giáo viên dạy âm nhạc cho một
trường trung học ở bên New Jersey, thuộc miền bắc
của T/P New York, sau đó theo hoàn cảnh của gia
đình mà Kevin đã trở thành công dân Lá Cây Phong
và đang sinh sống tại T/P Toronto này cho tới ngày
hôm nay.
Phải nói ngay từ những ngày đầu mới quen biết
lẩn lúc sau này tôi vẩn luôn tò mò vì sao những
người cao tuổi như Kevin (78) cùng một số đông
bạn đồng nghiệp của anh ta vẫn hay còn đeo đuổi cái
sở thích đục, dũa bằng tay này hoài như vầy ?? Phải
chăng vì vốn tánh ít nói mà Kevin ít khi trả lời thẳng

cho tôi biết rõ đâu là lý do, thay vào đó thì những lúc
chia tay ngoài bãi đậu xe anh ta lại hay thường có lối
bắt tay và nói qua loa : “Bye Lee..Keep busy!..rồi ..
Keep carving !”..và cũng có lúc bằng những lời động
viên khác cho tôi như là “ Bye Lee..Be patient O.K!
” thế là mãi sau này qua những ngày tháng theo đuổi
các lớp học thêm từ những cộng đồng khác nữa mà
tôi mới hiểu rõ thêm về ý nghĩa cũng như những
kinh nghiệm của Kevin đã truyền dạy cho tôi rất
nhiều và nhiều như thế nào thì đây là phần chính
của bài tường thuật này hôm nay, dù chỉ là những
kinh nghiêm nhỏ bé thuộc hàng “quét lá đa trước
cổng chùa” thôi, nhưng tôi vẫn kể để các bạn cùng
biết nghe qua về cái nghiệp chơi điêu khắc gỗ này là
cái quái gì? và biết đâu qua kênh mạng của ERCT
này hôm nay tôi sẽ tìm được một sư phụ hay một đối
thủ đồng môn nào đó cho mình chăng! Hy vọng thế.
Khái niệm:
Ngày xửa ngày xưa chúng ta thường hay nghe nói
đến về nghề thợ mộc như chuyên đóng tủ thờ hay
đóng bàn ghế..v..v nhưng có lẽ vì nhu cầu thông tin
về công nghệ chưa có nhiều nên ít khi chúng ta nghe
nói đến về nghệ thuật “Điêu Khắc Gỗ” như ngày
hôm nay, thế mà bây giờ trội hơn nữa tôi lại còn
nghe nói đến từ “Đốt Gỗ ” nữa và sở dĩ biết được hai

từ ngữ này vì trong hai lớp mà trước đây tôi đã theo
học gồm có hai khóa:
Wood Carving vs Wood
Burning.
( *Lối điêu khắc này được
xem như một ứng dụng của
phương pháp Toppan 凸版
Lồi và Ohan 凹版 Lõm
trong kỹ thuật In Offset
ngày xưa.Toronto-2019)

Một cách tổng quát mà
nói thì thay vì dùng những
cây bút cọ để vẽ lên trang
giấy hay tấm vải lụa thì
nghệ thuật điêu khắc gỗ là tận dụng những biểu
tượng sống động trên những mũi dao sắc bén làm
biến đổi một vật thể vô tri của mảnh gỗ hay một
khúc cây nào đó để biến nó trở thành những con thú
sống động, một bức tranh nghệ thuật hay một nét vẻ
văn hóa nào đó trên những cột đình, cổng ra vào của
những ngôi chùa trông rất trang nghiêm và ngoạn
mục.
Trên thực tế kinh nghiệm mà nói thì điều kiện ắt
có và đủ để đeo đuổi mãi cuộc chơi này thì không

cần căn cứ vào đẳng cấp của trí tuệ thông minh nào
cả, mà ngược lại chỉ tùy thuộc vào bàn tay khéo léo,
bản tính cần cù và hơn nữa là một lối suy nghĩ giàu
óc tưởng tượng, vì chỉ có sự mường tượng càng
phong phú bao nhiêu thì những thao tác của mũi dao
bạn mới sẽ di dời đúng vào những vị trí sắc sảo cần
để chạm khắc như ý muốn
được.
(*Testing này là tập dùng
những lưỡi dao để cắt xén
theo những chiều cong và độ
nghiêng khác nhau.Tor-2018)

Còn về nguyên tắc kỹ
thuật thì sự khác biệt lớn
nhất giữa điêu khắc gỗ
(Wood Carving) là dùng những dụng cụ kim loại
thép cứng của lưỡi khoan, dao đẽo do từ bàn tay
khéo léo của mình để khoen, cắt, chạm hay mài, còn
bên giai đoạn đốt gỗ (Wood Burning) thì lại dùng
những khí cụ bằng cây bút điện để đốt lên gỗ, hay
khoét lên những thớ gỗ bằng những dòng điện với
tốc độ khác nhau, bạn phải biết cân nhắc đâu là
những đường nét vẽ cần đậm hay lạt của bức tranh
vì theo tỷ lệ tốc độ nhanh hay chậm của cây bút điện
này sẽ làm bức tranh được sắc nét mỹ thuật hơn hay

ngược lại cũng do sự bất cẩn nào đó về tốc độ dễ
làm cho mặt gỗ bị cháy khét đi. Tôi đã gặp cảnh
tượng như muốn bỏ cuộc
này nhiều lần, vì một khi
nhập cuộc để tập trung
làm công đoạn vẽ đốt này
bạn không thể nào lường
trước được những lớp vân
gỗ nằm bên dưới, tạm gọi
như mạch máu của thân
cây này đang theo chiều
hướng dọc hay ngang như
thế nào để theo đó cần làm
chậm đi hay gia tăng thêm
tốc độ của cây bút điện
này?
(Horse’s head-2018)
Trên thị trường của những mặt hàng này còn có
thêm những loại bút điện mang cùng hai động tác về
tốc độ và cả độ nóng ( 200,250 và 300 độ F ), vì tùy
theo tỷ lệ của hai tác dụng này sẽ giúp bạn hoàn
thành nhanh hơn và kết quả là sự tương phản về màu
sắc trên mỗi màu loại gỗ khác nhau được sắc sảo
hơn rất nhiều. Miễn là đừng để thân gỗ bị cháy khét
đi là bạn đã thành công đâu đó rồi.

Song song đó bạn cũng nên cân nhắc rằng trong
nghệ thuật điêu khắc gỗ này thì giai đoạn sữa chữa
một “vết thương” khi bị sứt gãy rồi sẽ gây ra rất
nhiều phiền toái vô cùng, mặc dầu tôi cũng đã cố thử
dùng các chất liệu như silicon, wood cement hay
chất dẻo caulking dùng để lấp vá tường trong nhà
nhưng đều đã không đạt được như ý muốn, vì sau
khi hoàn tất giai đoạn để khô rồi thì màu sắc của
những chất liệu đắp vá này không hợp với màu gỗ
nguyên thủy của nó cũng như do độ mềm cứng
không đồng đều này dễ làm cho những lưỡi dao
“quý tử, đắt $ ” của bạn cũng sẽ bị đi đong luôn.
Chọn đối tượng :
Ở giai đoạn khởi đầu này bạn hãy nên chọn những
mẫu hình thật đơn giản nhất, cho dù đó chỉ là một
đường thẳng, một đường cong hay một hình tam, lục
giác nào đó cũng được. Mục đích chính là để bạn tập
cách dùng những lưỡi dao
mang nhiều hình thù “quái
gở” khác nhau.
(*Testing về cách khắc và gọt
những đường cong ôm sát
những bề mặt lồi hay lõm của
bức tranh No Name này ).

Sau đó, một khi đã có kinh nghiệm rồi thì mới nên
chọn những đối tượng mà mình đam mê ưa thích
nhất. Vì bạn càng si tình và ấn tượng về nó bao
nhiêu thì sức tưởng tượng của bạn mới tạo thêm
nhiều cảm hứng, ngoài ra chính vì nhờ vào lối nhìn
ba chiều 3D cũng sẽ giúp bạn theo giỏi thêm việc tạc
hình của mình mỗi lúc một chính xác gần giống như
hiện vật hơn.
Qua kinh nghiệm vụng về khởi đầu của tôi cũng
thế, cứ nhào vô làm đại và đi
tìm mua những miếng gỗ thừa
đâu đó đem về hết dũa rồi đến
cưa cắt mà không nghĩ trước
đến hình thù của nó sẽ ra sao
cho đến lúc những cảm hứng
của mình sắp cạn dần..thì chợt
thấy trên các mạng của ..co.jp
có quảng cáo nếu mua những mặt hàng về dao kéo
hay các loại gươm kiếm của hãng Michihamono này
sẽ có kèm thêm những phần free patterns để làm
điêu khắc, điều này đã làm cho tôi chợt bùng phát
trong đầu một ý nghĩ mới, đó là chọn đối tượng
những gì về Nhật Bản sẽ là một đề tài vô tận cho tôi
sau này chăng? không những chỉ ích lợi để học hỏi

thêm về mặt kỹ thuật điêu khắc Nhật Bản mà còn
tìm đến được vô số những hình ảnh di tích lịch sử
văn hóa của Nhật Bản nói chung đã mang quá nhiều
dấu ấn kỷ niệm trong cuộc đời thanh niên tuổi trẻ
của mình nữa.
Thế là nguồn cảm hứng vì “Cuộc chơi thử một lần
cho biết ” của tôi đã thực sự bắt đầu từ đó.
Phụ tùng đồ nghề:
Ngoài những kỹ năng và tánh đam mê riêng của
bạn thì phụ tùng trong điêu khắc này chỉ vỏn vẹn có
hai vật liệu duy nhất, đó là
lưỡi dao và loại gỗ mà
thôi.
Như bạn đều biết trong
nhà bếp thì con dao nào để
cắt ổ bánh mì thì không
thể dùng trong việc cắt
trái cà chua được. Cho
nên những dụng cụ của các lưỡi dao, đồ đục, kim
dũa trong nghề điêu khắc này cũng không nằm ngoại
lệ mà còn tốn kém và phức tạp hơn rất nhiều..
Cơ bản và tối thiểu nhất để tạo thành một mô
hình điêu khắc gỗ nào thì bạn cũng phải nên có ít
nhất một bộ gồm 12 lưỡi dao (Blades). Đầu của

những lưỡi dao này được shapes dưới nhiều dạng
hình khác nhau theo hình thẳng, hình cong Gouge
bán nguyệt hay hình chữ V-tool Chisel theo góc độ
45 60 và 90, tôi không rỏ bên lãnh vực làm đồ gốm
sứ của chuyên gia Quang-Tấn, họa sĩ Văn-Phú
(dokyu.Japan), hay các
nhiếp ảnh gia như VănBa, Peter-Le và TrungSơn..thì sự tốn kém cho
những bộ đồ nghề sẽ tốn
kém đến cỡ nào nhưng
trong lãnh vực điêu khắc
thì phải nói khá tốn kém
mà trong những lúc ban đầu khi tham gia vào những
lớp học này thì ai cũng bảo tôi chớ bao giờ mua
ngay cả một bộ cả vì sự cố mau chán nản sau này sẽ
khó đem bán lại cho người khác? nhưng không mua
thì lấy đâu làm bài tập và có ai để cho mình mượn
đồ nghề bao giờ đâu!
Nên tôi đã bạo dạng mua đại những sản phẩm rẻ
tiền trên Amazon về dùng thử. Hàng rẻ thì vô số kể
và cũng trông đẹp mắt lắm nhưng chỉ sau nhiều lần
dùng trên các loại gỗ mềm cứng khác nhau hay cũng
do những đường vân gỗ không đồng chiều sao đó đã

làm cho những lưỡi dao dễ bị cùn và kinh nghiệm
cho tôi thấy một khi bề mặt của những lưỡi dao này
không còn sắt bén nữa thì chắc
chắn bạn sẽ không đạt được
những thao tác đục đẽo một cách
“dẻo tay” như ý muốn được mà
còn làm thân gỗ bị bể hay gảy nát
hư hỏng dễ đưa đến tâm trạng
chán nản bỏ cuộc như tôi đã bao
lần trải nghiệm qua.
(*Con cò Blue Heron bên rảnh nước 2018.)

“Be Patient” là câu nói của
Kevin luôn nhắc nhở cho tôi hoài
là như vậy.
Kế tiếp một vật liệu không thể thiếu được trong
trò chơi này, đó là gỗ. Riêng về thể loại và chất liệu
những gì về gỗ thì phải để những nhà về thảo mộc
hay chuyên gia thợ mộc mới may ra nói hết những
gì chúng ta muốn biết. Vì một khi đi vào những “kho
tàng” về gỗ để lần mò học hỏi thì mới thấy ngoài
những hàng gỗ thấy thường nhất như Maple, Oak
hay Mahogany là những loại gỗ để làm sàn nhà, đồ
bếp..v.v thì còn có hàng trăm loại hàng gỗ khác nhau
mà tôi chưa bao giờ thấy.

(*Nhặt banh goft-Nov-19)

Không đơn giản để vào những
tiệm bán gỗ như
BeaverLumber, Rona,
L o w e ( C a n a d a )
HomeHardware hay
HomeDepot(Mỹ) để chọn
mua mà tại Toronto chỉ có duy
nhất một cửa hàng đặc biệt:
WoodChuckers (Sheppard &
Morningside) chuyên bán đủ
loại gỗ để làm về điêu khắc và
thường được đưa về từ những khu rừng bên
Vancouver hay Bắc Mỹ và sẽ cắt tùy theo nhu cầu
về kích thước, nhỏ nhất một miếng 5x7 (khoảng $10
& up và tùy theo độ dày) cho đến những khúc cây to
cỡ như cột đèn để làm
những projects ngoài trời
như ghế công viên,bàn ghế
BBQ.. mà chúng ta thường
thấy.
(*Hộp đựng viết chì trên gỗ
thông Pine 5x7inch)

(*Mô hình “Yêu người
trong mộng” của nghệ sĩ
Toshiro Mifune này là một
thử thách khó khăn nhất
cho tôi, vì sắc diện cá biệt
riêng của từng người. Dù
đã cố gắng nhưng tôi vẩn
chưa tìm ra được bức hình
profile nào chụp ngang !?)

Thế rồi “cuộc chơi
cho biết ” của tôi vẩn
được tiếp diễn sau nhiều lần tham dự những shows
tranh giải dành cho những tay điêu khắc gia chuyên
nghiệp từ các tỉnh bang Canada và bên Mỹ về đây
tham dự. Lớn nhất là hai lần tranh giải tại BrooklinOntario vào tháng May/2018 và October/2019 năm
ngoái tại

(*Quick strike /
Poland player.Bass
wood.04/19)

TorontoInternational Trade Shows, chủ yếu quy mô
của các shows này thường chỉ dành cho những công
ty lớn về xây cất đồ dùng trong kỹ ngh ệ thợ mộc
như HomeDepot, Makita, Dewalt, Husky còn lãnh
vực về điêu khắc thì chỉ chiếm khoảng 1/4 trên gần
200 shops kiok lớn nhỏ khác nhau.Nếu theo dõi kỹ
từng buổi workshops của những loại show như vầy
thường mất từ 2 đến 3 ngày mới thỏa giá vô cửa là
$30 thay vì $17 daily.
Nhờ vào mục đích chánh của những lần đi coi các
shows này là nhắm vào những lớp học Free
Workshop dạy về cách chọn gỗ, cưa gỗ cho đến
cách mài những lưỡi dao mang hình thù cong quẹo
khác nhau, thêm nữa đây cũng là những cơ hội vàng

để tôi tìm thu mua những lưỡi dao hạng chiến
“không cần mài ?” của ai đó muốn bán rẻ lại. Và bạn
không thể nào tin được đâu, dù là những món đồ
chuuko nhưng vẩn để bán dưới dạng đấu giá và bán
chạy như chớp, đơn giản thôi vì những kẻ trong làng
chơi chỉ cần coi hiệu nơi sản xuất là biết ngay những
handles cán dao được làm bằng loại gỗ nào cho đến
thứ kim loại thép nào để đúc những lưỡi dao này
ngay. Trung bình từ $39 đến $45/1 lưỡi dao.
Sau 2 năm đã và đang xài qua đủ loại rẻ đắt $ khác
nhau thì tôi thấy đáng tin cậy nhất thường là của
Germany hay England nhưng cũng không thể nào bì
được 8 lưỡi dao của Michihamono mà tôi đang
dùng.Vừa sắc bén lại vừa nhẹ gọn trong tầm tay nắm
của mình giúp cho công việc đẽo gọt dễ được lưu
thoát hơn.
Ít ra danh tiếng của những công ty chuyên đúc chế
dao, kéo hay gương kiếm Samurai của c/ty
Michihamono/Nhật Bản này có lẽ ít nơi nào so bì
kịp. Tôi thực sự nghĩ như vậy .
Lớp tự học miễn phí:
Trong quá khứ dù đã cố gắng đeo đuổi gần ba
tháng cho hai khóa học workshops về lý thuyết này
nhưng tôi vẫn thấy tay nghề của mình không mấy gì

tiến triển như mong muốn, sau cùng tôi cũng đã bỏ
cuộc theo chân giới thiệu của Kevin để tham gia vào
hai lớp tự học miễn phí này.
Đến tham gia những lớp tự học này bạn phải có
chút kinh nghiệm và mang theo một số dụng cụ cơ
bản như các lưỡi dao, linh tinh và vật chính là những
thanh, khúc gỗ nào đó để mình có thể tự túc thao tác
trên những tác phẩm riêng của mình.
Tuy nhiên bản tính vui vẻ, hòa đồng và biết nắm
cơ hội học hỏi từ những thành viên lão luyện khác
vẩn là hai yếu tố chính để bạn dễ tiến thân vào trong
các lớp học này. Chủ yếu vì trong những nhóm học
này không có ai chính thức là giáo chủ cả vì mỗi
người có một sở trường và đối tượng khác hẳn nhau.
Do đó thay vì gọi nhau bằng tên họ thì nhóm đã tự
đặt cho mỗi người một cái tên riêng biệt như Spoon
Man:chuyên khắc các loại muỗng, nĩa, chậu kiểng
trong nhà bếp, Grizzley Man: hình các con dã thú dữ
trong rừng hay HollyStick Man: chuyên khắc những
cây gậy chạm gương mặt của những các vị Thánh
dành cho người cao tuổi trong các nhà thờ..
Và nét đặc biệt của những lớp tự học này là do city
bảo trợ có sức chứa từ 10 đến 25 người như ở trung
tâm Pickering và Don Montgomery là hai nơi tôi

thường lui tới để “tu luyện”, các phòng học này
thường mở cửa từ 9:30-3:30, trong đó có luôn thiết
bị như máy cưa, máy mài dao là hai dụng cụ thường
dùng to nặng nhất khó mang theo. Nhưng điều tôi
muốn nói không ở điểm này mà chính ở cái không
khí của những buổi học này đã hấp dẩn mang đến
cho tôi luôn có một cảm giác tĩnh lặng y như mình
đang ngồi trong những lớp học về Yoga hay Thiền
Định vậy.

(*Mô hình đang thực hiện nhằm nối kết những di tích lịch sữ
văn hóa của TP Kyoto: Sanjo Ohashi, chùa Horyu-Ji, cổng đền
Torii và núi Phú Sĩ trên Pine Wood. Size: 1.5 x 12.5 x 14 inch )

Dù trong lớp lúc nào cũng đông đảo và có khi lên
đến mười mấy hai chục mạng là thường nhưng mỗi
người một cảnh và mạnh ai nấy đều cố tự tập trung
chăm chú để theo dõi những hiện vật đang được biến
đổi như thế nào trước mắt mình của mình. Chỉ có
khi nào bị bí bài lắm thì gần như lúc nào cũng có
nhiều vị tướng quân luôn tận tình giúp đỡ và chắc
chắn bạn sẽ học hỏi được rất nhiều vì những vị
tướng này đều có mỗi cách chiêu kế khác hẳn nhau.
*Thời gian nào để hoàn thành:
Qua những lần trao đổi để học hỏi thêm về nghệ
thuật này thì tôi cũng đã bị hỏi và tự hỏi về thời gian
nào để mình có thể hoàn tất xong được một mô
hình? Nhưng thú thật đến bây giờ tôi vẩn chưa tìm ra
được câu trả lời nào chính xác cả vì cũng còn tùy
thuộc vào những cái khó dễ của từng đối tượng đang
làm, thậm chí có những lúc đang càng đi sâu vào
cách giải quyết những bí ẩn nào đó thì tôi lại càng
khám phá ra thêm nhiều cảm hứng mới kỳ lạ đang
tiếp tục đến mà khó đoán biết được khi nào là sẽ là
đoạn kết trong cuộc chơi đắm chìm này?
Hy vọng rằng đây cũng là câu trả lời cho những ai
muốn vào cuộc này nói chung và cho người bạn

Khoa-Khanh (dokyu-Australia) nói riêng được hài
lòng.
(*3 mô hình đốt trên Bass Wood bằng bút điện.)

Trong những đồng môn tôi quen biết, trong đó
ngoài Kevin ra thì không thể không nhắc đến hai vị
vừa cao tuổi lẩn tay nghề nhất là senior Tom
Gallagher (79) và President Murray Lincohn (82) là
những nhà nghề lão luyện đã lãnh giải các mẫu điêu
khắc về pho tượng gỗ Totem Poles ở Vancouver,
tượng khắc trên gốc cây Maple Leaf Tree Roots 100
tuổi đời đang còn được trưng bày tại Ontario
Science Center-Toronto và mới nhất đây là bức tranh
bằng Butter Wood quảng cáo cho hãng Honda
Canada kỷ niệm 50 năm với bề dày 6.7x45x60 inch

đang còn được trưng bày tại cửa ra vào của
Headquarter of Honda-Toronto. Hiện nay hai điêu
khắc gia này vẫn còn giữ chức vụ giám đốc và cố
vấn cho hiệp hội OWCA(Ontario Wood Carving
Association) cho đến ngày nay.
Nói cho có vẻ văn hóa “nổ !” một tý là những tay
nghề lão luyện này vì có quá nhiều năm kinh nghiệm
nên đã biết làm thế nào để “thổi tâm hồn” nghệ thuật
của mình vào những thân gỗ vô tri này rồi đó
chăng!.
Thay lời kết:
Còn riêng tôi hôm nay, dù tương lai về nghệ thuật
của mình còn rất xa vời nhưng với niềm tin “Keep
Carving” từ Kevin không những chỉ là những điều
nhắn nhủ giúp tôi có được những sinh hoạt lý thú
hằng ngày mà trong đó còn là một tác dụng về tâm
linh giúp truyền cảm cho tôi có được một cảm giác
tĩnh lặng trong tâm hồn, một Pure Sensation khi ngồi
đối diện trước bất cứ một mô hình nào mà mình
đang thao tác.
Vì thế trong ngôn ngữ Thiền chúng ta vẩn thường
hay nghe nhắc đến chữ ĐỊNH, đây mới chính là
những dấu ấn về NGỘ trong cuộc hành trình: “Con

đường của Chánh Niệm-A Journey of Mindfulness”

mà tôi đang tập tành bước theo.
Toronto Mùa Xuân 04/20
Tiến-Cường
Xin mời tham khảo thêm những đọan phim hay về
nghệ thuật Điêu Khắc Gỗ:
* Công ty Michihamono:
https://www.michihamono.co.jp/

* Siêu nghệ thuật Điêu Khắc Nhật Bản
https://www.youtube.com/watch?v=7nK_TlNNOus

https://www.youtube.com/watch?v=52VZGJGBb14

*Thần Linh trong điêu khắc gỗ của Nhật Bản:
https://www.youtube.com/watch?v=7nK_TlNNOus

*Chuyện đời chuyện nghề Điêu Khắc Mỹ Xuyên:
https://www.youtube.com/watch?v=syqSo3XcGfc

*Những giai phẩm điêu khắc đặc
biệt của Tom G. Và Murray L.:

https://www.youtube.com/
watch?v=jkydh-25Nz0

