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LM. NHẠC SƯ TIẾN DŨNG 

 

Tên thật : Antôn Nguyễn Tiến Dũng, bút hiệu Tiến Dũng 

Sinh nhật :  08/06/1924 
Quê quán : Làng Yên Cốc (làng Quán), Thanh Oai, Hà Đông ( Hà Tây, Hà Nội). 

 

 

1943 – 1950 : Tiểu chủng viện Hoàng Nguyên và đại chủng viện Xuân Bích, Hà Nội. 

1950 – 1965 : Du học Roma về Thần học, Giáo luật và Âm nhạc. 

1954 : Thụ phong Linh Mục. 

1962 : Tốt nghiệp Tiến sĩ khoa Sáng tác tại Nhạc viện Santa Cecilia (Giáo hoàng Học viện 

Roma). 

1962 – 1975 : Về nước 

  Giáo sư Thánh nhạc và Phụng vụ tại chủng viện Á Thánh Phụng (Long Xuyên). 

1967 : Thành lập Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. 

  Trưởng Ban Thánh nhạc Việt Nam (1975). 

  Tổ chức Đại hội Thánh nhạc toàn quốc tại Sài Gòn (1972), quy tụ hầu hết các nhạc sĩ, 

các ban hợp xướng Công giáo. 

  Giảng dạy tại trường quốc gia Âm nhạc Sài Gòn, nhạc viện Bach. 

  Khoa trưởng Phân Khoa Nhân Văn Nghệ Thuật của trường Đại học Minh Đức. 

1968 : Thành lập trường Suối Nhạc. 

Giảng dạy : Nhạc lý, hòa âm, sáng tác, dương cầm tại nhiều cơ sở đạo, đời. 

1975 – 2000 : Giảng dạy tiếng Ý và hòa âm tại Nhạc Viện TP.HCM. 

  Phó Ban Thánh Nhạc Việt Nam. 

  Tổ chức một số Hội thảo chuyên đề về Thánh nhạc tại tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn, 

giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, nhà thờ Chợ Quán và Trung Tâm Công Giáo từ 1996 đến 

2004. 

  Phát hành nội san Hương Trầm của Ủy ban Thánh nhạc sau mỗi buổi hội thảo (6 số). 

 

Cả một đời với Thánh nhạc – Thánh ca Việt Nam, linh mục – nhạc sư An tôn Tiến Dũng luôn trăn trở 

khôn nguôi về sự hình thành một “Trung Tâm Thánh Nhạc” nhằm đào tạo cho Hội Thánh Việt Nam các nhạc sĩ 

sáng tác, các thế hệ ca trưởng và cả những đệm đàn phụng vụ xứng tầm, kể cả nỗi niềm canh cánh về việc vận 

dụng nhạc cải lương Nam bộ vào sáng tác thánh nhạc. Sự nghiệp nghiên cứu – giảng dạy của ông khá đồ sộ. 

 

– Sáng tác Thánh ca Thánh nhạc. 

– Tôi viết ca khúc tiếng Việt (nxb Trẻ, 2001) 

– Hòa âm và Đối âm 

– Nhạc lý căn bản 

– Hòa âm thực tập dẫn giải 

– Trên phím đàn 

– Bản đệm đàn 

– Phối dàn nhạc 

– Tẩu pháp 

– Những điều cần biết khi dạy và học Piano 

– Hòa âm Tân thời. 

– Những ca khúc nổi tiếng: Mẹ Việt Nam, Ngàn Lần Yêu, Con Linh Mục, Bài Ca Vô Tận, Bên 

Sông Babylon (Thân phận lưu đày),… 

 

Sau mấy năm điều trị, linh mục – nhạc sĩ An tôn Tiến Dũng đã thanh thản ra đi, về với Chúa ngày 

09/08/2005, hưởng thọ 81 tuổi, ngay tại căn phòng quen thuộc và giản đơn của nhà hưu các linh mục gốc Hà 

Nội mà chính ông đang nhận trách nhiệm làm giám đốc. 
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BÀI SỐ 1: 

BÀI CA TÔN GIÁO - BÀI CA PHỤNG VỤ 

1. Trong cuốn "Tôi Viết Ca Khúc Tiếng Việt", tôi đã đề cập đến tất cả các mô hình của một ca khúc. 

2. Tùy theo ý nghĩa ca khúc và tùy theo điệu nhạc của ca khúc, hoặc vui tươi, hoặc nhịp nhàng, hoặc 

thư thái, hoặc buồn nản hay nồng nàn, hoặc tình tứ hay đạo hạnh, nghiêm trang,... mà có người đã 

chia ca khúc ra từng loại: loại du ca, tình ca, bài ca hò đò, loại hát ru con, loại ca học đường, loại 

ca hát thiếu nhi, hoặc ca tôn giáo. 

3. Ca tôn giáo là loại ca có nội dung nói về tôn  giáo, về Thiên Chúa, về Thần Phật, mục đích để 

truyền đạo hoặc để cổ võ lòng đạo hạnh. 

4. Những bài ca tôn giáo mà có thể dùng trong việc thờ tự, thì người Công Giáo gọi là những bài ca 

Phụng vụ - "Phụng" là thờ phượng, "Vụ" là việc. 

5. Tôn giáo nào cũng có việc cúng tế. Nghĩa là mình lựa chọn lễ vật quý giá nhất cúng lên vị Thần 

mình thờ, như để công nhận quyền uy của Ngài đối với mình và sự phục tùng  của mình đối với 

Ngài; và xin vị Thần ban ơn lành và tha thứ những lỗi lầm của mình. Việc cúng tế như vậy trong 

đạo Công Giáo gọi là Thánh Lễ, vì ở đây lễ vật chính là thân xác Con Thiên Chúa tự hiến dâng 

làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa. 

6. Thánh Lễ cùng với những lễ nghi phụng vụ thứ yếu khác, như phép Rửa Tội, phép Truyền Chức, 

lễ Hôn Nhân, lễ An Táng,... đều được tổ chức như một vở ca nhạc kịch. Chúng ta nhấn mạnh đến 

chữ "ca nhạc kịch", vì Giáo hội Công giáo quan niệm rằng: có phụng vụ thì phải có ca nhạc. 

Nghĩa là: ca nhạc là thành phần hoàn chỉnh, thành phần tất yếu của phụng vụ. 

7. Vở ca nhạc kịch cổ điển gọi là Opéra. Mỗi vở Opéra có nội dung khác nhau và có những nhân vật 

đóng những vai khác nhau. Nhưng trong bất cứ vở Opéra nào: 

a. Nếu một vai nào muốn giải bày tâm sự: nỗi vui buồn, lưu luyến, yêu đương, sự hối tiếc,... thì 

họ dùng hình thể ca nhạc gọi là Aria. 

b. Nếu hai vai đối thoại với nhau: thì họ dùng hình thể ca nhạc gọi là Duetto. 

c. Nếu tất cả các vai có mặt trên sân khấu lúc đó, đồng thanh phát biểu ý kiến: thì họ dùng hình 

thể ca nhạc gọi là Polyphonia – đa âm điệu – để hợp xướng. 

d. Nếu một vai nào đó phải nói lên mấy câu để giới thiệu bài Aria, bài Duetto hoặc bài 

Polyphonia: thì vai đó dùng hình thể ca nhạc gọi là Recitativo. Nghĩa là: đọc câu văn cũng lên 

giọng, xuống giọng, nhưng với nhịp điệu đơn sơ. Chúng ta có thể nói là: hát không ra hát,... 

mà gần giống như đọc. Hoặc chúng ta còn gọi là hình thức Kể. 

e. Hoặc nếu tất cả các vai có mặt trên sân khấu cùng nhau múa hát: thì dàn nhạc tấu lên một vũ 

điệu, tỷ như điệu Valse. 

8. Trong vở kịch tế tự của đạo Công giáo, thì dùng trong Thánh lễ hay trong bất cứ nghi lễ phụng vụ 

nào, bao giờ cũng có những nhân vật nhất định đóng những vai trò nhất định như: Chánh tế, phó 

tế, trợ tế, viên chức đọc sách, xướng ca viên, ca đoàn, viên chức chơi đàn, dàn nhạc và cả cộng 

đồng giáo dân có mặt trong nghi lễ cũng là nhân vật có vai trò thật thực sự. 

9. Bởi vì mỗi người giữ một vai trò riêng biệt trong phụng vụ, nên mỗi người tùy vai trò của mình (là 

chánh tế, ca đoàn, cộng đồng giáo dân,...) và tùy màn phụng vụ (như màn Nhập Lễ, Hiệp Lễ, Dâng 

Lễ,...) mà dùng những hình thể ca nhạc thích hợp với vai trò và diễn tiến của phụng vụ như sẽ trình 

bày trong các bài sau. 

10. So sánh kịch Opéra với lễ nghi Phụng Vụ: 
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a. Mỗi vở Opéra có nội dung khác hẳn nhau, và như vậy, mỗi vở Opéra có những nhân vật đóng 

những vai khác nhau. Còn trong Phụng Vụ, thì lễ nghi nào cũng có từng ấy nhân vật như nhau. 

b. Điểm khác biệc nữa là trong vở Opéra, khán thính giả thụ động ngồi nghe và coi; còn trong lễ 

nghi Phụng Vụ thì toàn thể giáo dân có vai trò thực sự và tham gia tích cực vào phụng vụ. 

c. Về hình thể ca nhạc trong kịch Opéra và trong Phụng Vụ, xét về khía cạnh nghệ thuật, thì có 

nhiều điểm giống nhau như sẽ trình bày trong những bài tới. 

11. Từ trước tới giờ, và chắc là mãi về sau, ngôn ngữ chính thức dùng trong Phụng Vụ là tiếng Latinh: 

lời kinh, các bài ca, các bài đọc Kinh Thánh,... đều là tiếng Latinh; trừ khi Đức Giáo Hoàng dâng lễ 

công khai tại Đền thờ Thánh Phêrô thì vẫn còn giữ tục lệ tuyên đọc các bài Thánh Kinh bằng 3 thứ 

tiếng: Latinh, Hy Lạp và Do Thái. 

12. Bởi vì ngôn ngữ chính thức của Phụng Vụ là tiếng Latinh, nên những bài ca chính thức của 

Phụng Vụ là những bài ca Latinh. 

13. Có 2 loại bài ca Latinh: 

a. Loại bình ca 

b. Loại ca âm điệu (Polyphonia) 

14. Loại ca đa âm điệu có 2 thứ: 

a. Đa âm điệu cổ điển: đây là thứ đa âm điệu từ 3 tới 8, 9 bè hát suông (a cappella). 

b. Đa âm điệu tân thời: là thứ đa âm điệu có đại quản cầm hoặc dàn nhạc đệm theo. 

15. Ngay từ lúc ban đầu, bình ca là loại ca căn bản của Phụng Vụ, vì loại ca này có đủ bài ca để hát từ 

đầu đến cuối bất cứ một lễ nghi phụng vụ nào. 

16. Khi mà âm nhạc và Ca Đoàn phát triển, thì các nhạc sĩ đại tài như: Palostrina, Victoria, Orlando 

di Lasso,... lấy những bài ca Phụng Vụ bằng tiếng Latinh và dẹp những cung điệu bình ca đi, rồi 

dệt nhạc vào bản văn Latinh đó thành những bài ca đa âm điệu. 

17. Các nhạc sĩ thường chỉ dệt nhạc đa âm điệu vào cho bộ lễ Kyrie-Gloria, cho các bài dâng lễ, cho 

các bài ca để hát trước và sau bài đọc (responsorium, alleluia), và như vậy, không thể có một 

Thánh Lễ,... mà hát hợp xướng từ đầu đến cuối. 

18. Những bài đa âm điệu, chỉ để hát xen kẽ với những bài bình ca trong những Thánh Lễ trọng thể do 

Đức Giáo Hoàng hoặc Đức Giám Mục cử hành, gọi là Missa Pontificalis. Như vậy vừa duy trì 

được tính cách cộng đồng của lễ nghi Phụng Vụ, vừa đem được yếu tố nghệ thuật điêu luyện vào 

phục vụ việc tế lễ. 

19. Bây giờ, vì lý do mục vụ, cộng đồng đã cho phép chúng ta dùng tiếng mẹ đẻ trong Phụng Vụ, thì 

vấn đề đặt ra là phải sáng tác các bài phụng vụ bằng tiếng Việt. 

* Chú thích: Chúng ta nên nhớ: chỉ vì lý do mục vụ, tỉ như để giáo dân hiểu các bài đọc, hiểu ý 

nghĩa các lời Kinh,... mà chúng ta có thể được dùng tiếng Việt trong Phụng Vụ; còn ngôn ngữ 

chính thức vẫn là tiếng Latinh. Số 47-50 của Huấn thị về Thánh Nhạc 5/3/67 vẫn khuyến khích hát 

Latinh hoặc hát Latinh xen kẽ với tiếng mẹ đẻ trong Phụng Vụ. 

20. Một bài ca phụng vụ không chỉ đơn giản là một ca khúc viết theo biết bao mô hình khác nhau, đã 

được ghi lại trong cuốn "Tôi Viết Ca Khúc Tiếng Việt"; nhưng là một bài ca được viết theo nhiều 

hình thể khác nhau cho phù hợp với từng màn, hoặc từng động tác Phụng Vụ, tựa như những hình 

thể ca nhạc trong một vở Opéra. 

21. Tuy nhiên, tất cả những nguyên tắc căn bản về sáng tác dùng để sáng tác một ca khúc thì vẫn là 

nguyên tắc căn bản để sáng tác một bài ca Phụng Vụ. 

22. Do đó, cuốn "Bài học sáng tác Thánh Ca-Thánh Nhạc" chỉ là phần II của cuốn "Tôi Viết Ca Khúc 

Tiếng Việt", và đòi hỏi chúng ta phải học xong phần I mới có đủ kiến thức để học phần II. 

Bài ca Phụng Vụ có những hình thể nào? Đó là đề tài những bài học tiếp! 
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BÀI ÔN SỐ 1 

 

01. Bài ca tôn giáo là gì? 

02. Bài ca Phụng Vụ là gì? 

03. Việc cúng tế có mục đích gì? 

04. Thánh Lễ là gì? 

05. Lễ nghi Thánh Lễ được tổ chức như thế nào? 

06. Các vở Opéra so với Thánh Lễ giống và khác nhau ở những điểm nào? 

07. Bất cứ một vở Opéra nào cũng thường phải dùng đến những hình thể âm nhạc nào để 

diễn tả? 

08. Tất cả các lễ nghi Phụng Vụ đều có những điểm gì giống nhau? 

09. Phải chăng những bải ca phụng vụ chỉ đơn thuần là một ca khúc đạo hay là một bài ca 

viết theo một thể hình khác? 

10. Bạn nhận thấy điểm gì giống nhau và khác nhau giữa một lễ nghi Phụng Vụ và một vở 

Opéra? 

11. Phải chăng khi cho phép dùng tiếng mẹ đẻ trong Phụng Vụ thì Giáo Hội có ý dẹp luôn 

"Bình ca" đi hay sao? 

12. Có mấy loại ca Phụng Vụ Latinh? 

13. Các nhạc sĩ thường dệt nhạc đa âm điệu vào những bản kinh Latinh nào? 

14. Có đủ bài hát Bình ca để hát từ đầu tới cuối một lễ nghi phụng vụ không? 

15. Có đủ bài ca đa âm điệu Latinh để hát suốt từ đầu tới cuối một lễ nghi phụng vụ? 

16. Việc Ca đoàn không đủ bài hát Latinh, đa âm điệu để hát suốt từ đầu đến cuối một nghi 

lễ phụng vụ, đưa đến 2 kết luận là: 

a. Vừa duy trì được tính cách cộng đồng của lễ nghi, vừa đem được yếu tố nghệ thuật điêu 

luyện vào phục vụ việc tế tự. 

b. Kết luận thứ 2 là: Ca đoàn không đủ phương tiện để tước bỏ của giáo dân vai trò tham 

gia tích cực vào Phụng Vụ. Vậy, tại Sài Gòn, có bao giờ Bạn thấy một Ca đoàn hát 

những bài nhiều bè suốt từ đầu đến cuối lễ? 
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BÀI SỐ 2: 

HÌNH THỂ TỤNG KINH 

1. Khi học về lịch sử phụng vụ, chúng ta thấy Phụng vụ Rôma dập khuôn theo Phụng vụ Do Thái. 

2. Trong bất cứ nghi lễ nào, Phụng vụ Do Thái cũng có phần Phụng vụ Lời Chúa 

3. Phụng vụ Lời Chúa, cốt yếu ở 3 việc: 

a. Một chức sắc đọc bài Kinh Thánh: Cựu Ước/Tân Ước phù hợp với lễ ngày hôm đó, kèm theo 

lời giải thích, khuyên răn của vị Chủ tế. 

b. Cộng đồng tín hữu cùng nhau hát Thánh Vịnh thích hợp xen kẽ vào giữa các bài đọc. 

c. Sau cùng Chủ tế thay mặt cộng đồng dâng lên Chúa lời nguyện cầu: xin ơn, tạ ơn,... 

4. Cho tới bây giờ, bất cứ nghi lễ nào của Phụng vụ Rôma, như: Thánh Lễ, lễ Rửa tội, lễ An Táng, lễ 

Hôn Nhân,... cũng đều có phần Phụng vụ Lời Chúa và bao gồm 3 yếu tố như vừa mô tả ở số 3 trên 

đây. 

5. Xem đó, chúng ta có thể nói được rằng: cốt yếu của việc hát trong Phụng vụ Rôma là hát 

Thánh Vịnh. 

6. Hát Thánh Vịnh là đọc những câu Thánh Vịnh bằng bằng theo một dấu nhạc nào đó, rồi đầu 

câu Thánh Vịnh thì lên giọng và cuối câu Thánh Vịnh thì xuống giọng. 

7. Hát Thánh Vịnh như vậy, tiếng Latinh gọi là Psallere, tiếng Pháp gọi là Psalmodier, và muốn dịch 

đúng tiếng Việt phải gọi là TỤNG KINH. 

8. TỤNG KINH (hay hát Thánh Vịnh), có 02 đặc tính: 

a. Tính Tôn giáo: nghĩa là hình thể ca hát này là hình thể ca hát thích hợp nhất cho việc cầu kinh 

trong khi thờ tự. Báo Missi có đăng bức ảnh chụp hàng chục vạn anh em Hồi Giáo ngồi tụ tập 

trong sa mạc, cúi sấp mình,... và bên dưới bức hình có ghi chú: "Ils psalmodient" (Họ rì rầm 

cầu kinh). Bên Phật Giáo thì các vị sư tụng kinh, có mõ và chuông đem theo. 

b. Đặc tính thứ hai của việc tụng kinh là Tính Đại Chúng; nghĩa là một hình thể ca hát dễ dàng, 

phù hợp với khả năng của đại chúng. 

9. Như đã nói ở số 6, hát Thánh Vịnh là hát những câu Thánh Vịnh bằng bằng theo một dấu nhạc nào 

đó; dấu nhạc này gọi là dấu trụ (như cột trụ). 

10. Đầu câu Thánh Vịnh, thì chúng ta hát lên giọng. Lên giọng là bắt đầu từ một vài dấu nhạc 

thấp để vươn tới dấu trụ. Còn cuối câu Thánh Vịnh, hát xuống giọng. Hát xuống giọng là từ 

dấu trụ, chúng ta hát thấp xuống một vài dấu nhạc. 

* Ví dụ: 

 

11. Trong ví dụ trên, chúng ta thấy, câu Thánh Vịnh được chia thành 2 vế để chúng ta có cơ hội ngắt 

lấy hơi; và ở cuối vế thứ nhất, cung Thánh Vịnh lượn lên một dấu nhạc, có khi lượn lên lượn 

xuống vài ba dấu nhạc. Một hoặc vài ba dấu nhạc lượn lên lượn xuống như vậy, chúng ta gọi là 

lượn ngắt câu. 

12. Bình ca có 8 cung Thánh Vịnh viết theo 8 thang âm, như: 
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13. Tám cung thánh vịnh trên gọi là 8 cung thường. 

14. Các nhạc sĩ đã trang trí 8 cung thường bằng những dấu nhạc hoa mỹ, như thêm vài ba dấu nhạc vào 

phần lên giọng, phần lượn ngắt câu của 8 cung thường và làm cho 8 cung đó trở thành 8 cung 

trọng để hát các bài ca Kính Đức Mẹ (Magnificat) trong các ngày lễ trọng. 
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15. Chúng tôi ghi lại 8 cung trọng sau đây để học viên so sánh với 8 cung thường mà thưởng lãm tài 

nghệ của nhạc sĩ: 

 
 

16. Xin nói lại: 8 cung trọng trên đây là do các nhạc sĩ đã trang trí phần lên giọng và phần lượn ngắt 

câu của 8 cung thường mà làm nên. Trong một trường hợp nữa, các nhạc sĩ còn trang trí luôn cả 

phần xuống giọng và tạo nên 8 cung đặc biệt để hát câu "Sáng danh Đức Chúa Cha và..."  ở cuối 

các bài ca nhập lễ. Sau đây là phần xuống giọng đã được trang trí của 8 cung trong đặc biệt đó: 
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17. Ngoài 8 cung hát Thánh vịnh thường và trọng, Bình Ca còn có 2 cung dành cho hoàn cảnh riêng 

biệt theo như danh xưng của nó. Cung (a) gọi là cung Phục Sinh, cung (b) gọi cung Hành Hương 

có 2 dấu nhạc trụ: vế 1 của câu Thánh vịnh hát theo dấu La, vế 2 của câu thánh vịnh hát theo dấu 

Sol. 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

12 QUYỂN I 

 

18. Hình thể Tụng Kinh là hình thể ca hát đơn giản nhất, đơn giản tới mức tối đa vì nó đi đến chỗ gần 

như đọc. Nhưng tuy đơn giản, những cung hát Thánh Vịnh bình ca đã có một giá trị kỹ thuật và mỹ 

thuật cao. 

a. Kỹ thuật cao: vì 8 cung đã có một bố cục tinh vi: phần lên giọng, dấu trụ, lượn ngắt câu, phần 

xuống giọng. 

b. Mỹ thuật cao: vì 8 cung thường biến cải thành 8 cung trọng – vì mỗi cung đã tạo được một ca 

điệu rất hay, lại phản ảnh được sắc thái riêng của 8 thang âm bình ca. 

***  Do đó, hát Thánh Vịnh Bình ca là phải mẫu mực để chúng ta phỏng theo mà sáng tác những 

cung Thánh vịnh tiếng Việt. 

19. Như chúng ta đã thấy: căn bản của cung Tụng Kinh là một câu Kinh, bằng bằng theo một dấu nhạc 

nào đó. Tiếng Việt có 5 dấu: nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã; nên không thể đọc một câu kinh tiếng 

Việt theo một dấu nhạc duy nhất. 

20. Chúng ta phải cần ít nhất là 3 dấu nhạc cao-thấp khác nhau thì mới có thể đọc được một câu kinh 

theo đúng dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã. Vậy có 6 kiểu dấu trụ như sau: 

a. Tôi lấy dấu La làm dấu trụ để đọc những chữ không có dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã. Tôi lấy 

dấu Si, cao hơn dấu La, để đọc những chữ có dấu sắc, ngã. Tôi lấy dấu Sol, thấp hơn dấu La, 

để đọc những chữ có dấu huyền, nặng, hỏi: 

 

b. Trong kiểu (a) trên đây, dấu cao cách dấu trụ 1 cung, dấu thấp cách dấu trụ 1 cung. Còn trong 

kiểu (b) sau đây, thì dấu cao cách dấu trụ ½ cung, còn dấu thấp cách dấu trụ 1 cung: 
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c. Trong kiểu (c), dấu cao cách dấu trụ 1 cung, dấu thấp cách dấu trụ ½ cung: 

 

d. Trong kiểu (d), dấu cao cách dấu trụ 1 cung, dấu thấp cách dấu trụ 1.5 cung: 

 

e. trong kiểu (e), dấu cao cách dấu trụ 1.5 cung, dấu thấp cách dấu trụ 1 cung: 

 

f. Trong kiểu (f), dấu cao cách dấu trụ ½ cung, dấu thấp cách dấu trụ 2 cung: 
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*** Chúng ta ghi lại sơ đồ của tất cả 6 kiểu dấu trụ như sau *** 

 
Sơ đồ trên tương đương với sơ đồ: 

 
21. Trong 6 kiểu dấu trụ vừa trên, thì: 

a. Kiểu dấu trụ a, b, c có vẻ đọc nhiều nhất, vì ca điệu của 3 kiểu đó chỉ lượn quanh dấu trụ ở 

quãng 2, 3 mà thôi. 

b. Ca điệu của kiểu dấu trụ d, e, f lượn quanh dấu trụ ở quãng 2, 3, 4 nên lên bổng xuống trầm 

nhiều hơn, ì thế ít vẻ đọc hơn. 

c. Đối với kiểu dấu trụ d, e thì những dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã được phát âm rất rõ ràng. 

d. Đối với kiểu dấu trụ a thì những dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã cũng được phát âm rõ rệt. 

e. Đối với kiểu dấu trụ b, c, f vì có quãng 2 thứ, nghĩa là có nửa cung nhạc, nên những dấu nặng, 

sắc, huyền, hỏi, ngã nhiều khi bị phát âm lơ lớ. 

22. Bởi vì chúng ta phải thực hiện một công thức dòng ca duy nhất cho phần lên giọng của tất cả các 

câu Thánh Vịnh, cho nên chúng ta phải liệu cho một hay hai chữ đầu của mỗi câu Thánh Vịnh 

phải có những dấu: nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã như nhau. Thí dụ, câu Thánh Vịnh thứ nhất bắt đầu 

bằng một chữ có dấu ngã, thì các câu Thánh Vịnh 2,3,4,... cũng phải bắt đầu bằng một chữ có dấu 

ngã. 

23. Cũng bởi vì chúng ta phải thực hiện một công thức dòng ca duy nhất cho phần xuống giọng của tất 

cả các câu Thánh Vịnh, cho nên chúng ta phải liệu cho một hay hai chữ cuối của mỗi câu Thánh 

Vịnh phải có những dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã như nhau. Thí dụ, câu Thánh Vịnh thứ nhất chấm 

hết ở 2 chữ không có dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã, thì các câu Thánh Vịnh 2,3,4,... cũng phải kết 

bằng 2 chữ không có dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã. 

* Ví dụ:  Thánh Vịnh 104, sau: 

(Trụ kiểu a) 
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Câu 2 : Hãy lấy làm hãnh diện vì Danh Thánh Người 

Và ai tìm kiếm Chúa thì tâm hồn được yên vui. 

Câu 3 : Hãy nhớ tới kỳ công của Chúa đã làm 

Và những điều phán quyết do miệng Chúa ban ra. 

Câu 4 : Những điều Người phán quyết thì có quyền lực trên khắp mặt đất 

Vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta đây. 

 

24. Với sự thực được nêu lên ở số 22, 23 trên đây, chúng ta đi đến kết luận: 

Chính nhạc sĩ sáng tác phải phiên dịch Thánh Vịnh Latinh ra tiếng Việt, muốn 

dùng văn bản có sẵn, thì cũng phải có khả năng thích ứng đầu và cuối câu Thánh 

Vịnh cho hợp với công thức dòng ca của phần lên giọng/xuống giọng. 

25. Tùy óc sáng tạo của người nghệ sĩ, chúng ta có trăm ngàn cách thực hiện phần lượn ngắt câu. 

Trong trường chúng ta không thực hiện phần lượn ngắt câu, chúng ta vẫn cho ngắt ở giữa câu 

Thánh Vịnh để người hát có cơ hội lấy hơi. 

26. Về phương diện thẩm mỹ, thì: 

a. Trụ kiểu (a) được diễn tả bằng 2 quãng 2 trưởng và 1 quãng 3 cũng trưởng, nên gây được một 

cảm gáic sáng sủa, vui tươi. 

b. Trụ kiểu (b) được diễn tả bằng 1 quãng 2 trưởng phía dưới, 1 quãng 2 thứ phía trên và 1 quãng 

3 thứ, nên gây được một cảm giác đầm ấm, nguyện cầu thiết tha. 

c. Trụ kiểu (c) được diễn tả bằng 1 quãng 2 thứ phía dưới, 1 quãng 2 trưởng phía trên và 1 quãng 

3 thứ, nên gây được một cảm giác nhiệm mầu, não nuột. 

d. Trụ kiểu (d) được diễn tả bằng 1 quãng 3 thứ phía dưới, 1 quãng 2 trưởng phía trên và 1 quãng 

4 đúng. 

e. Trụ kiểu (e) được diễn tả bằng 1 quãng 2 trưởng phía dưới, 1 quãng 3 thứ phía trên và 1 quãng 

4 đúng, nên cả hai kiểu dấu trụ này đều gây được một cảm giác lâng lâng, thoang thoáng, 

không buồn, không vui, thích hợp cho những cảm tình thanh tịnh, không quá hồi hộp, không 

quá sôi nổi. 

f. Trụ kiểu (f) được diễn tả bằng 1 quãng 3 trưởng, 1 quãng 4 đúng, nhưng có 1 quãng 2 thứ, nên 

gây một cảm giác ngao ngán, như thể đu đưa ở giữa dấu chuyển âm và dấu định âm của thang 

âm cổ điển. 

** Kết Luận: 

Như vừa trình bày trên đây, dấu trụ Bình ca được đặt trên một dấu nhạc duy 

nhất, nên không diễn tả được mấy; trái lại dấu trụ kiểu Việt Nam được đặt trên 3 dấu 

nhạc cao-thấp khác nhau, nên có nhiều tính diễn tả hơn, nghĩa là diễn tả được nhiều cảm 

giác khác biệt nhau hơn. Cho nên, trong cái khó lại ló cái hay là như vậy. 
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27. Với 6 kiểu dấu trụ nhất định, nhưng mỗi lần nghệ sĩ lại viết phần lên giọng, phần xuống giọng, 

phần lượn ngắt câu khác nhau, thì ta có thể nói được rằng: chúng ta sẽ có trăm ngàn cung hát 

Thánh Vịnh khác nhau cho bản văn Thánh Vịnh tiếng Việt. 

28. Sở dĩ chúng ta chỉ thực hiện 6 kiểu dấu trụ này mà thôi mà không thực hiện những kiểu dấu trụ 

bao gồm cả những quãng 5, 6, 7,... thì cung Thánh Vịnh sẽ hết vẻ đọc, là tính căn bản của việc tụng 

kinh; và hình thể tụng kinh sẽ trở thành hình thể Recitativo trong Opéra - là hình thể kể, có tính 

cách kịch trường. 

29. Sau đây là mấy cung Thánh Vịnh rút ra trong cuốn "Thánh Ca Phụng Vụ Tuần Thánh": 

 

** Trụ kiểu a  (Thánh Vịnh 104) 

 

Câu 4 : Hãy tìm kiếm Chúa và quyền phép của Người 

Và luôn tìm kiếm dung nhan Người. 

Câu 6 : Bởi dòng dõi A-bra-ham  

Và con cháu Gia-cóp là dân Người đã chọn. 

Câu 8 : Đã từ đời đời Người nhớ tới lời giao ước của Người  

Và Người cũng nhớ tới lời Người hứa, trong hàng ngàn thế hệ. 

 

 

** Trụ kiểu b  (Thánh Vịnh 30) 

 

Câu 3 : Lạy Chúa, con hy vọng nơi Chúa thì đời đời con không phải thất vọng, 

Xin cứu thoát con trong sự công chính của Chúa. 

Câu 4 : Lạy Chúa, phần con, con vẫn hy vọng nơi Chúa, 

Con đã nói: Chúa là Thiên Chúa của con, số mệnh con nằm trong tay Chúa. 

Câu 5 : Lạy Chúa, xin thánh nhan Chúa chiếu sáng trên tôi tớ của Chúa, 

Và cứu chúng con trong nièm nhân từ của Chúa. 
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** Trụ kiểu b  (Thánh Vịnh 66) 

 
Câu 2 : Để chúng con nhận biết đường lối Chúa tr6en trái đất. 

Và nhận biết việc Chúa cứu thế trong khắp các dân. 

Câu 3 : Lạy Chúa, ước gì các dân tuyên xưng Chúa. 

Ước gì các dân tuyên xưng Chúa, Chúa chúng con. 

Câu 4 : Và tất cả ranh giới địa cầu hãy kính sợ Chúa. 

Xin Chúa chúc lành cho chúng con. 
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BÀI ÔN SỐ 2 

 

01. Phụng vụ Lời Chúa là gì? 

02. Là nhạc sĩ có tinh thần phụng vụ, Bạn hiểu rằng phụng vụ Lời Chúa là một màn giáo 

huấn. Bạn có thể hiều là làm sao không? Có người nói: "Phụng vụ Lời Chúa là màn chia 

sẻ Lời Chúa!". Phải chăng, "chia sẻ" có nghĩa như chúng ta chia nhau khẩu phần ăn 

uống không? 

03. Có phần phụng vụ Lời Chúa trong lễ nghi giải tội không? 

04. Cốt yếu việc ca hát trong phụng vụ là gì? 

05. Hát Thánh Vịnh gọi đúng tiếng Việt là gì? 

06. Đặc tính của hình thể tụng kinh? 

07. Dấu trụ là gì? Hát lên giọng, hát xuống giọng, hát lượn lấy hơi là gì? 

08. Tám cung trong Thánh Vịnh khác 8 cung thường ở chỗ nào? Tám cung trọng để làm gì? 

Tám cung đặc biệt như thế nào và để làm gì? 

09. Bạn có thuộc 8 cung Thánh vịnh Bình ca không? 

10. Giá trị thẩm mỹ và kỹ thuật của 8 cung Thánh vịnh Bình ca? 

11. Bạn có thích Cung Phục Sinh và Cung Hành Hương không? Cung Hành Hương khác các 

cung khác ở chỗ nào, xét về phương diện cơ cấu? 

12. Bạn mô tả rõ ràng 6 kiểu dấu trụ để hát một câu thánh vịnh tiếng Việt? 

13. Đứng về phương diện kỹ thuật thì 6 kiểu dấu trụ làm cho chúng ta đọc rõ các dấu sắc, 

huyền, hỏi, ngã, nặng đến mức độ nào? 

14. Đứng về phương diện thẩm mỹ thì 6 kiểu dấu trụ có tính diễn tả như thế nào? 

15. Vì lý do gì mà chính nhạc sĩ sáng tác phải tự mình phiên dịch thánh vịnh Latinh sang 

tiếng Việt? Số 53 của huấn thị về Thánh Nhạc ban hành ngày 5/3/1967, nói gì về việc 

phiên dịch như thế? 

16. Bình ca có 8 cung hát thánh vịnh. Vậy với 6 kiểu dấu trụ, chúng ta có thể tạo nên mấy 

cung để hát thánh vịnh tiếng Việt? 

17. Hình thể tụng kinh khác hình thể kể trong Opéra như thế nào? 

18. Bạn hãy thử tạo ra những kiểu dấu trụ khác với 6 kiểu dấu trụ đã được đề xướng trong 

Bài học số 2 này? 

19. Bạn hãy lấy một Thánh Vịnh đã được dịch sẵn ở đâu đó, Bạn dệt vào đó một cung điệu 

theo hình thể Tụng Kinh, rồi Bạn rút ra những kết luận về việc đó. 
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BÀI SỐ 3: 

HÌNH THỂ ĐỐI CA 

30. Như đã trình ở Số 5 của Bài học Số 2: Cốt yếu của việc ca hát trong Phụng vụ Roma là hát 

Thánh Vịnh. 

Có mấy kiểu hát Thánh Vịnh như sau: 

a. Đối ca với Thánh Vịnh – antiphona cum psalmousuo. 

b. Đối ca Alleluia với Thánh Vịnh – antiphona alleluia cum psalmo. 

c. Alleluia với versibus – alleluia cum aliquibus versibus. 

d. Thánh Vịnh có đáp ca – Psalmus responsorius. 

e. Thánh Vịnh có Alleluia – Psalmus alleluiaticus. 

f. Thánh Vịnh hát một lèo – tractua. 

31. Đối ca, tiếng Latinh gọi là "antiphona" – "Anti" nghĩa là đối chọi, "phona" nghĩa là tiếng, là âm 

thanh. Đây là bài ca để hát đối với Thánh Vịnh. Có người gọi là Tiền Ca, vì họ nhầm chữ "anti" 

với chữ "ante" là "đằng trước". 

32. Đối ca với Thánh Vịnh: có nghĩa là khi hát một Thánh Vịnh, thì chúng ta hát một bài ca nho nhỏ 

trước sau mỗi câu Thánh Vịnh theo kiểu hát đối. 

33. Về phương diện bố cục, thì đối ca chẳng qua là một ca khúc được viết theo những mô hình như 

đã mô tả trong cuốn "Tôi viết ca khúc tiếng Việt", với những ý nhạc: a, b, c, d. 

34. Những ca khúc này phải có tính đại chúng như những bài Choral, mà chúng ta đã học tới trong 

lớp hòa âm. Nghĩa là, một bài thánh ca mà toàn thể tín hữu tham gia phụng vụ đều có thể hát được. 

Do đó: 

a. Nó phải ngắn gọn, gọi là ca khúc nho nhỏ. 

b. Dòng ca không có lúc lên thật cao, khi xuống thật thấp, mà tà tà trong tầm cữ tiếng của đại 

chúng, như đã nói về bài "Choral". 

c. Dòng ca không quá lắt léo, không ngân nga với những chuỗi nhạc dài lê thê. 

d. Nhịp điệu không quá hồi hộp, nhưng thư thái như nhịp điệu những bài Choral, nhưng nhẹ 

nhõm hơn nhịp điệu những bài Choral. 

e. Thường là bài ca 1 bè, nhưng có thể là những bài ca 2 bè mà bè nào cũng dễ hát, nhưng vẫn tạo 

nên được hòa âm đầy đặn, giá trị cao; điều này đòi hỏi một tài nghệ cao về hòa âm và đối âm. 

35. Bản văn của đối ca là bản văn Latinh đã có sẵn cho từng lễ nghi. Chúng ta chú ý tới kiểu gọi 

đối ca của tiếng Latinh "Antiphona cum psalmo suo" (Đối ca với Thánh Vịnh riêng của nó). Điều 

này cho chúng ta hay là: Phụng vụ thường chọn một câu điển hình nhất trong bài Thánh Vịnh làm 

bản văn cho bài đối ca, công việc của chúng ta là dịch bản văn Latinh ra tiếng Việt để dệt nhạc. 

36. Như đã trình bày trong cuốn "Tôi viết ca khúc tiếng Việt", bản dịch này phải có giá trị văn chương. 

Dịch thuật sát nghĩa, mà lại là thơ thì hay biết mấy. Nếu không là thơ thì là văn vần. Nếu không là 

văn vần thì là văn xuôi. Nhưng câu cú gọn gàng, ngôn từ chọn lọc, hợp vần ở cuối câu được bao 

nhiêu hay bấy nhiêu. Một bản văn như vậy cũng dễ tạo nên được hứng nhạc. Chúng ta nên nhớ, 

nếu chúng ta cố gắng đem hết khả năng mình để diễn tả lời Thánh Kinh bằng một thứ ngôn ngữ gọt 

đẽo, chải chuốt công phu, thì đó là dấu hiệu "chúng ta tôn trọng Thánh Kinh" vậy. 

Bình ca có biết bao cái hay, cái đẹp; nhưng theo lời của sử gia Combarieu trong cuốn "Lịch 

Sử Âm Nhạc", thì Bình ca có một cái không đẹp là đã viết những bài Đối Ca, Đáp Ca,... trên một 
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bản văn Latinh tầm thường. Chúng ta không nên bắt chước lỗi lầm đó! 

37. Trong Thánh Lễ, thì đối ca với Thánh Vịnh được hát lúc nhập Lễ, dâng Lễ và hiệp Lễ; đó là thời 

điểm mà các tín hữu cử hành 3 cuộc rước: rước vào dâng lễ, rước lên dâng lễ vật và rước lên chịu 

lễ. Vì lý do này, mà chúng tôi đã viết ở số 5 là nhịp điệu của đối ca phải nhẹ nhõm hơn nhịp điệu 

bài Choral. 

38. Cộng đồng hát đối ca. Ca đoàn hay ca viên hát Thánh Vịnh. Sau mỗi câu Thánh Vịnh, cộng đồng 

hát lại đối ca. Như vậy, cộng đoàn bao giờ cũng mở đầu bài Thánh Vịnh bằng bài đối ca và kết 

thúc Thánh Vịnh bằng bài đối ca. Do đó, về phương diện sáng tác, thì nhạc sĩ sẽ liệu cho bài đối 

ca ở phần cuối và đầu câu Thánh Vịnh, rồi cuối câu Thánh Vịnh với đầu bài đối ca, sao cho 

dòng ca chuyển tiếp sang nhau càng tự nhiên bao nhiều càng hay bấy nhiêu. 

39. Sau đây là mấy bài đối ca rút ra trong cuốn "Thánh Ca Phụng Vụ Tuần Thánh". Trước khi hát bài 

đối ca, học viên hãy đọc bản văn xem đó là thơ hay văn vần, văn xuôi, có câu cú gọn gàng, ngôn từ 

chọn lọc, hợp vận cuối câu,... ra sao. Đoạn, xem bài đối ca được viết theo mô hình nào, thí dụ mô 

hình a, b, c, a hoặc mô hình a, a', b, b',... 

** Đối ca Hiệp Lễ (với TV. 115) 

 

– Đối ca trên được viết theo mô hình a, a', b, b' vì ý nhạc a', b' chỉ là ý nhạc a, b đã được biến 

cải 

** Đối ca Nhập Lễ (với TV. 66) 

 

 * Bản văn của Đối ca là văn xuôi, có vận như sau: 

Vinh Danh của chúng ta – Phải là ở nơi Thánh Giá 

Của Chúa Giêsu Kitô – là Chúa chúng ta 
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– Đối ca được viết theo mô hình a, b, b, d – Nhưng ý a và b làm thành một chuyển tiến lên. 

Còn c là một chuyển tiến xuống. 

** Đối ca Hiệp Lễ (với TV. 115) 

 

 * Bản văn: 

Nếu Cha muốn con hy sinh, 

Con xin tận tình vâng Thánh ý Cha. 

 – Đối ca được viết theo mô hình a, b, c – Nhưng là ý phỏng diễn của ý a, ý c tựa như lời tuyên 

xưng trọng thể. 

** Đối ca Rẩy nước Thánh (với 1 câu TV) 

 

 * Bản văn: 

Hỡi những suối nước 

Cùng hết mọi vật 

Cử đông trong nước 

Hãy hát lời ca 

Chúc tụng Thiên Chúa 

Al-le-lu-ia 

 – Đối ca viết theo mô hình a, b, b', c – Ý nhạc b dệt trên câu "Cùng hết mọi vật cửa động trong 

nước". Ý nhạc b' dệt trên câu "Hãy hát lời ca, chúc tụng Thiên Chúa". Ý nhạc a được diễn bằng 

bằng trên 4 chữ "Hỡi nững suối nước". Còn ý c, được biểu diễn trên chữ "Alleluia", được lập lại 

vài ba lần cho hợp với một cung điệu có những ý nhạc a, b, c, d,... Thí dụ: Đối ca Hiệp Lễ, Lễ 

Phục Sinh. 

** Đối ca Hiệp Lễ (với TV. 104) 
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 – Đối ca viết theo mô hình a, b, a' – Cung điệu đơn giản rất dễ nhớ, bởi lẽ 3 ý nhạc theo nhau 

tự nhiên như một. 

40. Hình thể Alleluia với vài câu Thánh Vịnh (Alleluia cum aliquibus versibus). Đây là bài hát 

Alleluia để hát trước khi tuyên bố Tin Mừng trong Thánh lễ. Bài Alleluia này cũng được viết theo 

thể thức bài Đối ca, vơi những ý nhạc a, b, c hoặc a, b, c, d dệt trên chữ "Alleluia" được lặp lại 

vài ba lần. Cách hát bài Alleluia này hơi khác: trước hết, ca viên hay ca đoàn hát đối ca Alleluia, 

sau đó mọi người hát lại đối ca Alleluia; đoạn, ca đoàn hoặc ca viên hát vài câu Thánh Vịnh, sau 

mỗi câu Thánh Vịnh, mọi người hát lại Alleluia. 

* Alleluia (với TV. 84) 

 

 Đối ca trên viết theo môhình a, b, c – ba ý nhạc ăn khớp với nhau tạo thành một thực thể duy 

nhất, suôi sắn. 

 

 

 

BÀI ÔN SỐ 3 

 

17. Có mấy kiểu hát Thánh Vịnh? 

18. Tiếng Latinh gọi đối ca là gì? Tại sao lại có người gọi là"Tiền ca"? 

19. Đối ca với Thánh Vịnh là gì? 

20. Bố cục của một bài Đối ca? 

21. Đối ca và bài Choral giống và khác nhau ở những điểm nào? 

22. Tại sao tiếng Latinh lại gọi là: "Đối ca với Thánh Vịnh riêng của nó"? 

23. Chúng ta phải dịch bản văn Latinh ra bản văn tiếng Việt như thế nào? 

24. Bình ca có phải là mẫu mực cho chúng ta bắt chước về hết mọi phương diện không? Có 3, 

4 điểm chúng ta không nên bắt chước đó là những điểm gì? 

25. Tại sao nhịp điệu Đối ca lại phải nhẹ nhõm hơn nhịp điệu bài Choral? 

26. Có nhiều nhạc sĩ Việt Nam đã viết những bài đối ca với Thánh Vịnh không? Và có viết 

đúng thể thức một bài Đối ca hay chỉ là những ca khúc có tiểu khúc và điệp khúc? Học 

viên muốn nói mạnh, thì hãy tập viết thật nhiều thể loại này và thể loại Đáp ca như sẽ 

trình bày trong bài học tiếp. 
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BÀI SỐ 4: 

HÌNH THỂ ĐÁP CA 

1. Kiểu hát Thánh Vịnh mà tiếng Latinh gọi là "Psalmus responsorius", chúng ta dịch: "Psalmus" 

là Thánh Vịnh; "responsorius" là có đáp ca; responsorius là do chữ responsum – nghĩa là câu 

trả lời, câu đáp. 

2. Người tụng kinh tụng bài Thánh Vịnh, sau mỗi câu Thánh Vịnh, tất cả mọi người trả lời bằng câu 

Đáp ca. 

3. Cách thức hát Thánh Vịnh có đáp ca như vừa trình bày, cho chúng ta một ý niệm khá rõ rệt về thể 

loại này: 

a. Về thể hình Đối ca với Thánh vịnh trong Bình ca, thì: Thánh vịnh ở đây được hát theo 8 cung 

như đã được ghi lại ở số 2 và sách hát Bình ca có ghi: "ca viên hát Thánh Vịnh và tất cả mọi 

người hát Đối ca". Còn đối với hình thể Thánh Vịnh có đáp ca, thì sách hát Bình ca ghi rằng: 

"người tụng kinh (psalmista) tụng Thánh Vịnh và tất cả mọi người hát đáp ca". Điều này nói 

rằng: Thánh Vịnh có đáp ca phải được hát theo những cung điệu có vẻ đọc nhiều hơn. 

Thật vậy, Thánh Vịnh có đáp ca của Bình ca được hát theo những cung đơn sơ, không có phần 

lên giọng, phần lượn ngắt câu, trừ một trường hợp, còn tất cả đều lượn lên có một dấu nhạc. uối 

câu Thánh Vịnh thì kết bằn mấy dấu nhạc đi lên hoặc đi xuống cho hợp với đầu bài đáp ca. Và 

tùy cách kết cung Thánh Vịnh, như vậy mà những cung Thánh Vịnh có đáp ca được chia làm 3 

gia đình khác nhau. 

b. Câu nói: "Tất cả mọi người trả lời bằng câu đáp ca". Chúng ta có ý niệm là đáp ca không hẳn 

là một bài ca hoàn chỉnh theo mô hình một ca khúc có ý nhạc a, b, c, d,... mà nó chỉ là một câu 

nhạc như một vế đáp để bổ túc cho vế xướng là câu Thánh Vịnh. 

c. Bố cục của Thánh Vịnh có đáp ca như sau: 

 Vế đầu của câu Thánh Vịnh thứ nhất, được hát theo một cung trong số 3 gia đình của cung 

Thánh Vịnh, có công thức kết bằng mấy dấu nhạc đi lên hoặc đi xuống làm như vế xướng. 

 Vế thứ 2 của câu Thánh Vịnh thứ nhất, được hát theo một cung điệu, được sáng tác ra làm 

như vế đáp, cốt yếu đáp lại cái cung điệu tạo thành bởi mấy dấu nhạc đi lên hoặc đi xuống 

của vế xướng. 

d. Vế đáp này vẫn gọi được là đáp ca. Vì tuy chỉ là một câu nhạc ngắn, gồm một hoặc hai ý nhạc, 

nhưng cung điệu của đáp ca cũng lên cao xuống thấp, có nhiều lúc một vần chữ được ngân 

theo 2, 3 dấu nhạc tạo nên dòng ca uyển chuyển. 

4. Sau đây là mấy ví dụ Bình ca về hình thể đáp ca: 
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 Chú giải: a/ Ý nhạc đầu của đáp ca: mi–re–mi–sol, là ý đảo lộn của 

                       ý nhạc kết câu Thánh Vịnh: sol–la–sol–mi. 

 b/ la–sol–fa,   sol–fa–mi, là chuyển tiến xuống 

 

 

 Chú giải: Ý nhạc kết câu nhạc của đáp ca là phỏng diễn ý nhạc kết câu của Thánh 

Vịnh. 

5. Về phương diện sáng tác, thì hai thí dụ trên cho chúng ta thấy rõ cung điệu của Thánh Vịnh, quả là 

vế xướng và cung điệu của đáp ca là vế đáp; và như vậy, cung điệu của hai vế xướng-đáp phải liên 

hệ với nhau chặt chẽ. Nó là hai bộ phận của một thực thể duy nhất. Đó là điểm lý thú nhất của hình 

thể Đáp Ca và là điểm đặc thù làm cho hình thể Đáp Ca khác hình thể Đối Ca. Nói tóm lại cho 

rõ: cung điệu vế xướng và đáp phải liên hệ chặt chẽ với nhau, nghĩa là ý nhạc của vế này phải 

phản ảnh ý nhạc của vế kia bằng những kỹ thuật khai triển ý nhạc, như đã được trình bày 

trong cuốn "Tôi viết ca khúc tiếng Việt". 

6. Như đã trình bày, bản văn của đáp ca thường là vế thứ 2 của câu Thánh Vịnh đầu tiên. Khi xét 

duyệt những bài đáp ca Latinh, chúng ta nhận thấy: bản văn của đáp ca thường nói lên một ý 

tưởng có khả năng đáp lại được với ý tưởng của mỗi câu Thánh Vịnh: 

– Như một câu ca tụng Chúa:  Đến muôn đời, con ca tụng Chúa 

– Một danh xưng đối với Chúa:  Lạy Chúa, là Thiên Chúa của con 

– Một câu tung hô:  Chúc tụng Chúa đến muôn đời ...v.v... 
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Nhận xét này lại đưa đến một kiểu kết luận nữa: Đáp ca chẳng những xướng-đáp ở những 

cung điệu, mà xướng-đáp ngay ở bản văn. Điểm này càng nâng cao giá trị kỹ thuật và thẩm mỹ 

của hình thể đáp ca lên nữa. Như chúng ta đã thấy trong cuốn "Tôi viết ca khúc..." cho được gọi là 

một tác phẩm nghệ thuật, thì tác phẩm đó phải có trật tự trong các thành phần. Trật tự đòi hỏi sự 

xếp đặt, xếp đặt đòi hỏi sự suy tính, suy tính càng sâu xa, xếp đặt càng tinh vi, trật tự hay bố cục 

càng hoàn chỉnh, giá trị nghệ thuật càng cao. 

Khi sáng tác một Đáp Ca tiếng Việt, chúng ta khỏi phải lo tác tạo nên bản văn. Chúng ta 

chỉ việc dịch bản văn Latinh mà dệt nhạc. 

7. Sau đây là thí dụ Thánh Vịnh có đáp ca tiếng Việt: 

 

 Chú giải: 

 Cả cung điệu Thánh Vịnh lẫn cung điệu Đáp ca đều được diễn tả một cách đơn sơ, mỗi 

chữ 1 dấu nhạc, không chữ nào ngân đến 2 dấu nhạc. 

 Cả cung điệu Thánh Vịnh lẫn cung điệu Đáp ca đều được diễn tả quanh quẩn ở 3 dấu 

nhạc: la, sol, mi  –  Nhưng cung điệu Thánh Vịnh thiếu dấu Fa, thì cung điệu Đáp ca 

đáp lại bằng cách dùng ý nhạc: fa, re, fa   –   như vậy là trọn ý nhạc xướng đáp. 
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 Chú giải: 

 Liên hệ giữa cung điệu của Thánh Vịnh và cung điệu của Đáp ca, là ở chỗ cả hai bên 

đều không có quãng 2 thứ, nghĩa là cung điệu không bao giờ chuyển thành ½ cung. 

 Ý nhạc của Đáp ca cũng có vế xướng là: fa, fa, sol, re, do  

và vế đáp là: fa, fa, sol, re, fa. 

8. Hình thể Thánh Vịnh có Alleluia: tiếng Latinh gọi là Psalmus alleluiatius, cũng chỉ là hình thể 

Thánh Vịnh có đáp ca. Nhưng ở đây, cung điệu đáp ca thay vì được dệt trên một bản văn, thì dệt 

trên hai chữ "Alleluia", còn Thánh Vịnh vẫn được tụng theo một trong số cung dã được xếp thành 

3 gia đình, và được nói tới trong số 3 bài học này. Chúng ta đừng quên: đối ca Alleluia thì có 

3 chữ "Alleluia", còn đáp ca Alleluia thì có 2 chữ "Alleluia", để phù hợp với cung điệu đối ca 

và cung điệu đáp ca. 

9. Sau đây là 2 thí dụ Bình ca: 

 

 Chú giải: Đáp ca kết bằng ý nhạc: re–fa–sol  - ý nhạc này là phỏng diễn ý nhạc cuối 

cung Thánh Vịnh: mi–sol–la. 

 

 Chú giải:  Cuối cung Thánh Vịnh được diễn tả bằng ý nhạc đi xuống: sol–fa–mi  -  thì 

đáp ca Alleluia được diễn tả bằng ý nhạc đi lên: mi–fa–sol, ý này được phỏng diễn bằng 

ý: do–re–mi cuối đáp ca. 

10. Đôi khi Thánh Vịnh có Alleluia được viết theo hình thể cải biên như sau, mà chúng ta có thể so 

sánh với thể hát hò của ca nhạc cổ truyền Việt Nam. 
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 Chú giải:  Ý nhạc của Alleluia thứ nhất là ý đảo lộn của ý nhạc kết cung Thánh Vịnh. Hai 

ý nhạc đảo lộn này thể hiện việc xướng-đáp một cách thật linh động. 

 

11. Trong những lễ như lễ Phục Sinh, Hiện Xuống, Lên Trời, thì Thánh Vịnh có Alleluia được hát theo 

cung cách trọng thể như: 

– Những câu Thánh Vịnh lẻ được hát theo 2 dấu trụ. 

– Những câu Thánh Vịnh chẵn được hát theo 2 dấu trụ khác. 

– Và dĩ nhiên, mỗi dấu trụ đều có phần lên giọng, phần lượn ngắt câu, phần xuống giọng riêng. 

– Những phần này được trang trí, trở thành hoa mỹ, trọng thể. 

– Đáp ca có Alleluia của những câu Thánh Vịnh lẻ, chỉ có 2 chữ "Alleluia"; còn Đáp ca có 

Alleluia của những câu Thánh Vịnh chẵn, có 3 chữ "Alleluia", làm cho đáp ca này trở nên gần 

như đối ca. 
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12. Lễ Đức Mẹ Lên Trời, cũng có một Thánh Vịnh có Alleluia theo cung cách đặc biệt: 

– Câu Thánh Vịnh chẵn và câu Thánh Vịnh lẻ cùng được hát theo 1 dấu trụ. 

– Câu Thánh Vịnh chẵn và câu Thánh Vịnh lẻ có phần lên giọng và phần lượn ngắt câu như 

nhau. 

– Câu Thánh Vịnh chẵn có phần xuống giọng riêng cho hợp với đáp ca Alleluia có 3 chữ. 

– Câu Thánh Vịnh lẻ có phần xuống giọng riêng cho hợp với đáp ca Alleluia có 2 chữ. 

 

13. Hình thể Thánh Vịnh hát một lèo. Hoặc có thể nói là hát một hơi, hát một mạch, là khi bài 

Thánh Vịnh được hát câu nọ tiếp câu kia mà không có đối ca hoặc đáp ca hát đối, hoặc đáp với 

từng câu Thánh Vịnh. 

14. Những bài Thánh Vịnh Latinh hát một lèo thường được viết và hát theo 8 cung thường của Bình 

ca. Nhưng trong lễ An Táng, Thánh Vịnh hát một lèo được hát theo một cung khá đơn sơ, như: 
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15. Hình thể: Thánh Vịnh có đáp ca, Thánh Vịnh có Alleluia, Alleluia với vài câu Thánh Vịnh, Thánh 

Vịnh hát một lèo, là những hình thể được dùng để hát xen kẽ vào giữa các bài đọc trong Thánh Lễ. 

Và được hát theo thể thức như sau: 

a. Nếu Thánh Lễ có 2 bài đọc trước khi tuyên bố Tin Mừng, thì sau bài đọc số 1, hát Thánh Vịnh 

có đáp ca; sau bài đọc số 2, hát Thánh Vịnh có Alleluia hoặc đối ca Alleluia với vài câu Thánh 

Vịnh. 

b. Nếu Thánh Lễ chỉ có 1 bài đọc, thì có thể hát một trong 3 bài trên, tùy ý lựa chọn. 

c. Còn trong Mùa Chay: 

 Nếu Thánh Lễ có 2 bài đọc, thì sau bài đọc số 1, hát Thánh Vịnh với đáp ca thứ nhất; 

sau bài đọc số 2, hát Thánh Vịnh với đáp ca thứ nhì, hoặc đối ca tung hô, hoặc Thánh 

Vịnh hát một lèo. 

 Nếu Thánh Lễ chỉ có 1 bài dọc, thì hát một trong 4 bài ca vừa kể, tùy ý lựa chọn. 

16. Đối ca tung hô: Tiếng Latinh gọi là Antiphona acclamationi, là một đối ca được hát đối với vài 

câu Thánh Vịnh. 

a. Về cung điệu, thì đây là một đối ca thực sự viết theo mô hình một ca khúc, với những ý nhạc: 

a, b, c, d. Nhưng, những ý nhạc ở đây, trường hơi hơn, nghĩa là nhiều khi một vần chữ được 

ngân theo 2, 3, 4,... dấu nhạc. Thánh Vịnh thì được hát theo 8 cung thường của Binh ca, như 

các đối ca khác. 

b. Còn bản văn thì đều được rút ra từ sách Tin Mừng và nội dung thường nói về Lời Chúa: 

 Như:  Con người không phải chỉ sống bằng nguyên bánh, mà còn sống bằng Lời Chúa. 

 Như:  Ai giữ lại được Lời Chúa ở trong lòng... thì... 

 Như:  Cha nói thật cho chúng con hay: ai tuân giữ lời Cha thì... 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

30 QUYỂN I 

BÀI ÔN SỐ 4 

 

01. Chữ "Đáp Ca" do đâu mà ra? Chữ "đáp" khác với chữ "đối" như thế nào? 

02. Cách hát đáp ca như thế nào? 

03. Nói rõ về hình thể "Đáp ca": Cung điệu có vẻ gì? Ý nhạc ra sao? Bố cục như thế nào? 

Giải thích chữ: "Câu đáp ca"? 

04. Giải thích những đáp ca đã được ghi lại trong bài học? 

05. Cung Thánh Vịnh và cung điệu Đáp Ca phải liên hệ với nhau chặt chẽ, nghĩa là gì? 

06. Nội dung của bản văn đáp ca nói lên ý tưởng gì? Và như vậy, có thêm được ý nghĩa gì cho 

hình thể Đáp Ca? 

07. Hình thể Thánh Vịnh có Alleluia như thế nào? 

08. Hình thể Thánh Vịnh có Alleluia được cải biên như thế nào? 

09. Thánh Vịnh có đáp ca của những ngày lễ trọng như thế nào? 

10. Lễ Đức Mẹ Lên Trời có một Thánh Vịnh với đáp ca đặc biệt như thế nào? 

11. Học viên cố gắng trả lời tỉ mỉ 2 câu số 9 và số 10 để ghi lại một cách thật rõ rệt trong đầu 

óc học viên hình ảnh của hai loại Thánh Vịnh đó. 

12. Thánh Vịnh hát một lèo như thế nào? 

13. Thánh Vịnh hát một lèo được hát theo cung nào? 

14. Trong Thánh Lễ, khi nào dùng: Thánh Vịnh với đáp ca? Thánh Vịnh với Alleluia? Đối ca 

Alleluia với vài câu Thánh Vịnh? Đối ca tung hô? Thánh Vịnh hát một lèo? 

15. Đối ca tung hô là gì? Tính cách của cung điệu và nội dung bản văn? 

16. Học viên lấy những bài Thánh Vịnh tiếng Việt để sáng tác những bài hát theo hình thể 

Đáp ca. 
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BÀI SỐ 5: 

HÌNH THỂ BỘ LỄ BÌNH CA 

1. Bài Đối Ca, Đáp Ca, là những bài ca mà bản văn thay đổi tùy từng ngày Lễ. Có những bài ca có thể 

hát trong bất cứ ngày lễ nào cũng không thay đổi bản văn lời kinh, như: Kinh Thương Xót, Kinh 

Vinh Danh, Kinh Tin Kính, Kinh Thánh Thánh Thánh, Kinh Lạy Chiên Thiên Chúa. 

2. Năm kinh này được hát ở 5 giai đoạn khác nhau của Thánh Lễ. Nhưng sách hát Bình ca vẫn in 5 

bài ca này liền nhau ở một mục riêng, như thể 5 bài hát này thuộc về một bộ nhưng lại không có 

tên gì để gọi bộ kinh này cả. 

Đến khi các nhạc sĩ cổ điển dùng bản văn của 5 Kinh này để sáng tác thành một tác phẩm duy 

nhất, theo kỹ thuật đa âm đa điệu; không phải để hát trong phụng vụ, nhưng chỉ để trình tấu như 

một tác phẩm nghệ thuật, lúc đó các nhạc sĩ đặt tên cho tác phẩm này là MISSA, ví dụ như: Missa 

cung Si thứ của JS.Bach, Missa cung Mi thứ của Bruckner, Missa solemnis của Beethoven, Missa 

số 11 của Haydn, Missa cung Do trưởng của Mozart, Missa cung Sol trưởng của Schubert. 

3. Chúng ta cũng nên biết: gọi là Missa cung Do trưởng, là bởi vì Kinh Vinh Danh được viết theo 

thang âm Do Trưởng, cho dù các kinh khác, như Kinh Xin Chúa Thương,... Kinh Lạy Chiên Thiên 

Chúa, có viết theo thang âm Do Trưởng hay không cũng vậy. 

4. Missa theo ngôn từ phụng vụ là Thánh Lễ, ở đây chúng ta gọi là Bộ Lễ, nghĩa là 4, 5 Kinh có liên 

hệ với nhau và được gom lại thành một bộ; ví dụ: Bộ Lễ cung Si thứ của FS.Bach,... 

5. Khi các nhạc sĩ đạo, như Palestrina, sáng tác Bộ Lễ theo kỹ thuật đa âm đa điệu, nhưng không hòa 

tấu, nghĩa là không có organo hoặc dàn nhạc đệm, mục đích là để hát trong Phụng Vụ, thì đặt tên 

cho bộ lễ như: Missa Papae Marcelli (Bộ lễ kính dâng ĐTC. Marcelli), hoặc Missa Salve Regina, 

Missa Tota Pulchra es. (Bộ lễ được xây dựng trên nhạc đề bài Salve Regina hoặc bài Tota 

Pulchra es.). 

Đối với bộ lễ Missa sine nomine (Bộ lễ không tên), thì nhạc viện cho chúng tôi hay là 

Palestrina đã nhiều lần dùng cung điệu những bài tình ca, như bài "Tôi là cô gái bị bỏ rơi",... để 

dựng nên những bộ lễ đa âm đa điệu để hát trong Phụng Vụ. Lúc đó chẳng lẽ đề bài là: "Missa so 

son abbando nata" - Bộ lễ Tôi là cô gái bị bỏ rơi, thì Palestrina đề là: Missa sine nomine. Gọi là 

để làm tài liệu, chúng tôi ghi lại đây bài "Io son abbandonata", nhạc đề của Missa sine nomine: 
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6. Có những bộ lễ đa âm đa điệu tân thời, nghĩa là những bộ lễ dùng trong Phụng vụ mà có organno 

đệm thì mang tên như: Missa in honorem BMV (Bộ lễ Kính Đức Mẹ), Missa Divin Amoris (Bộ 

lễ tình yêu Thiên Chúa),... Hiện nay, Tiến Dũng đã viết 5 bộ lễ. Khi viết những bộ lễ này, chúng tôi 

không có ý viết Bộ lễ a dành cho ngày lễ a hoặc Bộ lễ b dành cho ngày lễ b,... mà chúng tôi chỉ 

viết những bộ lễ đó theo từng cảm hứng và kỹ thuật riêng biệt khác nhau, để tùy ý có thể dùng bất 

cứ bộ lễ nào trong bất cứ lễ nào. Cho nên, chúng tôi cũng không đặt tên đặc biệt cho mỗi bộ lễ, mà 

chỉ gọi là Missa Prima, Missa Secunda, Missa Tertia, Missa Quarta,... (Bộ lễ thứ nhất, thứ nhì, 

ba,...). Bộ lễ Tertia được trình tấu lần đầu tiên tại nhà thờ xứ Bûrvenich (Tây Đức), có organo, 

tromba và đàn sáo êm dịu đệm, và đã được nhà Carrara bên Ý xuất bản. 

Trong khuôn khổ học tập, chúng ta phân tách những bộ lễ Bình ca và những bộ lễ đa âm đa 

điệu, để rút ra những bài học cho việc sáng tác các bộ lễ tiếng Việt, Bộ lễ Bình Ca. 

7. Như đã nói qua ở số 2, sách hát Liber Usualis (viết tắt LU) đã ghi lại ngót 20 bộ lễ, trong một mục 

riêng. Trên đầu mỗi bộ lễ ghi số thứ tự từ I đến XX, bên dưới con số thứ tự đó có ghi chữ: dùng 

trong mùa Phục Sinh  hoặc dùng trong lễ bậc nhất, cho lễ mùa Chay,... 

Cuốn Kyriale Simplex có ghi lại 5 bộ lễ, đầu mỗi bộ lễ chỉ ghi số thứ tự từ I đến V và giới 

thiệu gọi đây là 5 lược đồ, để dùng trong bất cứ lễ trọng hoặc lễ thường nào cũng được, và gợi ý là 

chúng ta có thể dùng 5 lược đồ này để thành lập thêm những lược đồ khác, bằng cách trao đổi 

những Kinh của lược đồ này với Kinh của lược đồ kia. Thí dụ: lấy Kinh Xin Chúa Thương của 

lược đồ I hát với Kinh Vinh Danh của lược đồ II, hát với Kinh Thánh Thánh Thánh của lược đồ 

IV,... 

*** Nhắc lại: 

 Mỗi Bộ Lễ gồm 5 Kinh: Kyrie (kinh Xin Chúa Thương), Gloria (kinh Vinh Danh), 

Credo (kinh Tin Kính), Sanctus (kinh Thánh Thánh Thánh), Agnus Dei (kinh Lạy 

Chiên Thiên Chúa). 

 Kinh Credo không nhất thiết là thành phần của Bộ Lễ. 

 Kyriale là tuyển tập những Bộ Lễ, do chữ Kyrie là kinh đầu tiên của bộ lễ. 

 Kyriale simplex là tuyển tập những bộ lễ Bình ca đơn giản để giúp giáo dân có hát 

tham gia vào Phụng vụ, theo như lòng mong ước của Công đồng Vaticano II. 

Duyệt qua cuốn Liber Usualis và cuốn Kyriale simplex, chúng ta có những nhận định sau: 
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8. Việc hai cuốn này ghi 5 Kinh: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei thành những Bộ Lễ 

hoặc thành những lược đồ, cho chúng ta ý niệm là 5 Kinh để hát ở 5 giai đoạn khác nhau của 

Thánh Lễ, nhưng vẫn có có liên hệ với nhau; trước hết về nội dung bản văn: có thể nói 5 Kinh là 

5 phần của một Kinh dài có đầu đuôi: 

Phần I : Xin Chúa thương 

Phần II : Tôn vinh Chúa 

Phần III : Ôn lại tín điều 

Phần IV : Cao điểm lời tôn vinh Chúa Chí Thánh 

Phần V : Xin Chúa thương ban hòa bình. 

9. Ngoài liên hệ về nội dung bản văn, 5 Kinh còn liên hệ chặt chẽ về thang âm, thí dụ: Bộ Lễ I để 

dùng trong mùa Phục Sinh là sản phẩm của thế kỷ X, thì kinh Kyrie viết ở thang âm 8, thường kết 

ở dấu Sol, nhưng lại có lúc kết câu ở dấu Mi, như: 

 

Trong lúc 3 kinh: Gloria, Sanctus, Agnus dei viết theo thang âm IV thường kết ở dấu Mi, lại 

có lúc kết ở dấu Sol: 

 

3 Kinh Kyrie, Gloria, Agnus dei hay dùng 3 dấu: Sol, La, Do để mở đầu các ý nhạc, như: 

 

Kinh Gloria, Sanctus hay dùng công thức: La-Mi để mở đầu những ý nhạc, như: 

 

10. Đối với những bộ lễ mà mỗi phần kinh được tuyển lựa từ những thế kỷ khác nhau, thì các nhà khảo 

cứu cũng cố gắng tuyển vào một bộ lễ, những phần kinh có một vài điểm gì đó liên hệ với nhau về 

phương diện cung điệu: 

a. Như những kinh nào cung điệu đơn giản, thì được gom thành bộ lễ để hát vào những ngày 

thường trong tuần, như Bộ lễ XV. Những kinh nào mà cung điệu hoa hòe, ngân nga thì được 

gom vào thành bộ lễ, để hát trong những ngày lễ trọng, như Bộ lễ I, II, III,... 
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b. Có lúc, những phần Kinh liên hệ với nhau về phương diện thang, dấu và ý nhạc, như bộ lễ 

XVII. Trong bộ lễ này, kinh Kyrie rút từ thế kỷ XVI, Sanctus thế kỷ XI, Agnus thế kỷ XIII. 

Nhưng Kyrie viết theo thang dấu 6, Sanctus- Agnus viết theo thang dấu 5. Cả hai thang dấu 1 

đều kết ở Fa và có Si giáng, nên tương đồng với thang dấu Fa Trưởng cổ điển. Về ý nhạc thì 

Kyrie cho ý nhạc đi lên: Fa–La–Do, trong lúc Sanctus, Agnus cũng cho ý nhạc đi lên và cả đi 

xuống: Do–La–Fa. 

 

c. Sau mỗi bộ lễ, cuốn Liber Usualis còn ghi thêm câu "Ite missa est" (Lễ đã xong, chúc về bình 

an) và câu này bao giờ cũng được hát theo cung điệu của câu Kyrie đầu tiên. Như vậy, dùng 

một ý nhạc để mở đầu và để kết một bộ lễ, như thế để đóng chặt các phần kinh vào một khung, 

tựa như một ca khúc dài viết theo mô hình a, b, c, d, a đã được trình bày trong cuốn "Tôi viết 

ca khúc tiếng Việt". 

11. Coi các phần Kinh của một bộ lễ như những thành phần của một bộ phận duy nhất, có liên hệ với 

nhau về phương diện cung và điệu, là điều quan trọng chúng ta phải nhớ khi sáng tác bộ lễ tiếng 

Việt. Còn việc cuốn Kyriale Simplex chắp nối bất cứ cung Kinh nào để tạo nên nhiều lược đồ, thì 

là điều dễ hiểu, vì tất cả các cung Kinh trong cuốn này đều đơn giản, không khác biệt nhau quá như 

trắng với đen, nên cung Kinh nào ráp vào với cung Kinh nào cũng chẳng có gì phản kỹ thuật và 

nghệ thuật. 

Sau đây, chúng ta xét về bố cục cung điệu của từng phần Kinh 

12. Kinh Kyrie được viết theo biết bao mô hình khác nhau, như đã được trình bày trong cuốn "Tôi viết 

ca khúc tiếng Việt": 

 Dấu  +  hoặc dấu  x  chỉ những ý nhạc có công thức kết như nhau. 

 Dấu  !  chỉ ý nhạc bị biến cải ở phần cuối. 

* Mô hình a+b+a+a! 
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* Mô hình a.b.a.c. 

 

* Mô hình a.b.a.a. 

 

* Mô hình a–bxa–cx 

 

* Chú thích:  trong 4 cung Kyrie trên đây và trong cả các cung Kyrie khác, câu nhạc cuối cùng 

thường được trang trí trở thành hoa mỹ hơn các câu khác. 4 cung Kyrie trên đã 

được rút từ cuốn Kyriale Simplex. 

Sau đây chúng ta phân tích những cung Kyrie trong cuốn LU xem đã được viết theo mô hình nào: 

– Mô hình  a.b.c+c+! : Kyrie I, II 

– Mô hình  a+b+c+c+! : Kyrie VIII 

– Mô hình  a+b+a+c+ : Kyrie XI 

– Mô hình  a+bxa+cx : Kyrie XVIII 

– Mô hình  a   b   a : Kyrie V 

– Mô hình  a+b+c, c+! : Kyrie IV, XIII, XVII 

– Mô hình  a+b+cxcx! : Kyrie XIV 

– Mô hình  a+bxa+ax : Kyrie XII 

– Mô hình  a+b+a+a! : Kyrie XVI 

– Mô hình  a   b   a : Kyrie VII 

 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

36 QUYỂN I 

* Như đã trình bày trong cuốn "Tôi viết ca khúc tiếng Việt", có những ca khúc viết theo mô hình 

A.B.C.D gọi là những ca khúc trường hơi, thì cũng có những cung Kyrie trường hơi viết theo mô 

hình A.B.C.D như sau: 

** Mô hình: ]   A ]   B ]   C   :   Kyrie III, VI 
    a+v+a+ –    b+x+b+ –     c+y+c+ 

** Mô hình: ]   A ]   B ]   C   :   Kyrie IX, X 
    a+v+a+ –     bxx+bx –     c+y+c+ 

 

Đây không phải là chỗ để ghi lại các cung Kyrie vừa được phân tách. Nhiệm vụ của học viên, 

muốn học lấy cho mình là phải kiếm cho được mà học hỏi, học hỏi kỹ lưỡng từng cung. Chúng ta 

nhận thấy, hầu như mỗi cung Kyrie đều viết theo một mô hình khác nhau. Đó là do trí tưởng tượng 

không biên giới của nghệ sĩ. 

Mỗi cung Kyrie đều có những ý nhạc hay, đẹp, vì đây là những cung điệu đã được tuyển lựa 

kỹ lưỡng, trong số biết bao cung Kyrie là sản phẩm của những thế kỷ khác nhau. 

13. Kinh Sanctus. Ba chữ Sanctus được diễn tả theo mô hình a.b.a như những kinh Sanctus II, III, 

IV, V, XIV, XVII 

 

Mô hình a.b.c là mô hình của những Sanctus 41, 51, 57 trong cuốn Kyriale Simplex (viết tắt K.S) 
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Hai câu chính của Kinh Sanctus, là câu: "Pleni sunttooeli et terra gloria tua. Hosanna in 

excelsis" (Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời) và câu: "Benedictus 

qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis" (Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. 

Hoan hô Chúa trên các tầng trời). Hai câu văn này, ý nghĩa tương đồng, đều là 2 câu chúc tụng; 

nên các nhạc sĩ nhiều lần đã diễn tả bằng một nhạc đề duy nhất, đã được cải biên đôi chút cho phù 

hợp với ngôn từ của 2 câu đó. Chúng ta nói gọn lại là: 2 câu văn đó được diễn tả theo mô hình 

AA! (aba!b) như Santus I, II, IV, VIII, X và Sanctus số 57 trong cuốn Kyriale Simplex. 

 

14. Kinh Agnus Dei được viết theo những mô hình như: 

– Mô hình ab–ab–ab như những Agnus Dei I, V, VI, IX, XVIII và số 37, 47, 52, 53, 59 trong 

K.S. 

 

– Mô hình ab–cb–ab như những Agnus Dei II, III, IV, VIII, XII, XIV, XVII 
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– Mô hình ab–cd–ab như những Agnus Dei X, XII, XV, XVI và số 42 trong K.S 

 

– Mô hình ab–ab–cd như những Agnus Dei VII 
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* Nhận định: 

Kinh Kyrie eleison (Lạy Chúa, xin thương xót) và Kinh Agnus Dei (Lạy Chiên Thiên Chúa, 

xin xót thương) là 2 Kinh mở đầu và kết thúc Bộ lễ, và có ý tưởng tương đồng như thể đóng khung 

Bộ Lễ trở thành một bộ phận duy nhất ngay từ trong cơ cấu của ý nghĩa bản văn. Kinh Kyrie được 

hát trong lúc xông hương bàn thờ nên cung điệu có vẻ gọn gàng, nhẹ nhõm. Kinh Agnus Dei được 

hát trong lúc Chánh Tế bẻ bánh, nhất là bẻ bánh trong lễ đồng tế, và lúc Chánh Tế rước lễ, nên 

cung điệu Agnus có vẻ thư thái, ngân nga hơn. 
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BÀI ÔN SỐ 5 

 

01. Nghĩa chữ "Missa" là gì? 

02. Tại soa lại gọi là Bộ lễ cung Si thứ hoặc Mi thứ? 

03. Tại sao lại gọi là Bộ lễ không tên? 

04. Thế nào là Bộ lễ tân thời? 

05. Missa tertia thuộc loại bộ lễ cổ điển hay tân thời? 

06. Tại sao lại gọi là tertia, quarta,...? 

07. Tại sao đối với các bộ lễ trong Kyriale Simplex, chúng ta có thể lấy kinh của bộ lễ này ráp 

vào bộ lễ kia để làm nên những lược đồ bộ lễ mới? 

08. Và tại sao có thể dùng bất cứ lược đồ nào để hát trong bất cứ lễ trọng hoặc lễ thường 

nào? 

09. Mỗi bộ lễ gồm những kinh nào? 

10. Tại sao lại gọi là Kyriale? 

11. Gọi là một bộ lễ vì các Kinh liên hệ với nhau về phương diện nội dung bản văn như thế 

nào? 

12. Và có liên hệ về phương diện cung điệu như thế nào? 

13. Những bộ lễ mà mỗi Kinh được tuyển lựa từ những thời đại khác nhau thì cung điệu các 

Kinh đó có liên hệ với nhau không? 

14. Cuốn Kyriale Simplex cho phép chắp nối bất cứ cung Kinh nào để tạo nên những lược đồ 

mới, điều đó có phải là việc làm phản kỹ thuật, phản nghệ thuật không? 

15. Học viên ghi lại những cung Kyrie được viết theo những mô hình thông dụng nhất. 

16. Trong bất cứ cung Kyrie nào thì câu nhạc cuối cùng có tính cách gì? 

17. Việc nhà trường phân tách nhạc phẩm cho học trò nghe có thay thế được việc chính học 

trò phải tự tìm hiểu các nhạc phẩm không? 

18. Kinh Sanctus được viết theo những mô hình nào? 

19. Tại sao 2 câu "Pleni sunt..." và câu "Benedictus..." lại được diễn tả bằng một cung điệu 

như nhau? Thí dụ? 

20. Kinh Agnus Dei được viết theo những mô hình chính yếu nào? 

21. Kinh Kyrie và Agnus có những điểm gì giống nhau và khác nhau? 
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BÀI SỐ 6: 

HÌNH THỂ BỘ LỄ BÌNH CA 
(phần tiếp theo) 

15. Kinh GLORIA: 

– Kinh này thường được gọi là "Bài ca Chúc tụng" (Hymnus Angelicus) của Thiên Thần, vì 

kinh này mở đầu bằng câu Thiên Thần chúc tụng trong lúc Chúa giáng trần. Chứ kinh này đâu 

có được viết theo hình thể Hymnus. 

– Bình Ca chia Kinh Gloria ra từng câu văn vần để ca đoàn hoặc cộng đồng giáo dân chia ra làm 

hai bên cùng hát luân phiên. 

– Kinh Gloria được chia ra từng câu như: 

1. Gloria in excelsix Deo 

2. et in terra pax hominibus, bonae voluntatis 

3. Laudamus te 

4. Benedicimus te 

5. Adoramus te 

6. Glorificamus te 

7. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam 

8. Domine Deus Rex Coelestis Deus Pater omnipotens 

9. Domine Fili unigenite Jesu Christe 

10. Domine Deus, agnus Dei Filius Patris 

11. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis 

12. Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram 

13. Qui sede ad dexteram  Patris, miserere nobis 

14. Quoniam tu solus sanctus 

15. Tu sulus Dominus 

16. Tusolus Altissimus Jesu Christe 

17. Cum sancto Dei Patris. Amen! 

** Chúng ta hãy duyệt xét xem Bình Ca đã viết Kinh Gloria theo những mô hình nào. 

a) Kinh Gloria I, II, III của cuốn K.S. được viết theo hình thể tụng kinh. Mỗi câu trong Kinh 

Gloria đều được tụng như một câu Thánh vịnh có phần lên giọng xuống giọng. 

 

– Đến cuối kinh, nghĩa là cuối câu 16, 17 thì dòng ca ngân nga, trang trọng như là một câu 

kết (coda) trong nhạc phẩm cổ điển. 
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– Kinh Gloria II cũng có "coda" giống Kinh Gloria I, như: 

 

 

– Kinh Gloria III thực hiện "coda" 5 lần ở những chữ "tibi" câu 7, chữ "Christe" câu 9 và 

16, chữ "mundi" câu 11 và 12. Như vậy nhạc sĩ sáng tác đã phối hợp hình thể tụng kinh 

với hình thể Aria để tạo ra một hình thể kỳ diệu thích hợp cho lời "Kinh Chúc Tụng": 

 

– Kinh Gloria IV viết theo thang âm IV nên câu nhạc nào cũng kết ở dấu "mi" theo công 

thức kết sol-fa-mi, làm cho các câu nhạc có sự đồng nhất: 

 

 Có dăm câu kết theo công thức sol-mi để có sự thay đổi: 

 

 Ba câu cuối lại kết ở 3 dấu nhạc, từ dưới đi lên là ở dấu fa, ở dấu sol và ở dấu la: 
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 Xem đây thì người nghệ sĩ tài giỏi chỉ dùng công thức kết câu, cũng có thể làm cho tác 

phẩm có sự thay đổi và đồng nhất. Hơn nữa, nhiều câu nhạc lại bắt đầu bằng công thức 

sol-fa-sol hoặc la-sol-la: 

 

 Hai câu ở giữa bài là câu 8 và câu 9 được diễn tả bằng một cung điệu như nhau, được 

biến cải đôi chút cho hợp với bản văn: 

 

– Gloria V, viết theo thang âm 8, nên câu nhạc nào cũng kết ở dấu sol, trừ câu "tu solus 

sanctus" kết ở dấu rê. Ba câu 4, 5, 6 có ý nghĩa tương đồng nên được diễn tả bằng một 

cung điệu như nhau: 

 

 Những câu văn mà ngôn từ giống nhau cũng được diễn tả bằng một cung điệu như 

nhau, hai câu: "Domine Deus", hai câu "qui tollis peccata mundi", hai câu "Jesu 

Christe": 

 

** Nhận định: Trong 5 cung Gloria của cuốn K.S. thì 3 cung đầu Gloria I, Gloria II, 

Gloria III được viết theo hình tể tụng kinh, đã được biến cải. Còn cung Gloria IV, V thì 

được viết theo những mô hình tinh vi khác biệt. Như chúng ta đã học torng cuốn "Tôi viết 

Ca Khúc", thì mô hình nào cũng chỉ có mục đích tạo nên sự đồng nhất và thay đổi trong 

các thành phần cơ cấu của tác phẩm. 
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b) Sau đây là những nhận xét về các cung điệu Gloria trong cuốn L.U: 

– GLORIA I: Viết theo thang dấu 4, các câu nhạc chủ yếu  viết ở dấu Si (tương đương với 

Mi), lắm lúc lại kết ở Sol, và có lần kết câu ở La. Các câu nhạc thường khởi sự bằng 3 công 

thức sau đây: 

 

 Hai câu "Jesu Christe" 9 và 16 được diễn tả bằng một cung điệu như nhau, như thể 

để đánh nổi lời nguyện cầu dâng lên Chúa Kitô: 

 

– GLORIA II: Viết theo thang âm 2, nân các câu nhạc cốt yếu kết ở Re hoặc La. Nhưng câu 

nhạc cuối cùng bất ngờ kết ở dấu Do, để chuyển sang chữ "Amen". Hai câu "qui tollis" 

được diễn tả bằng một cung điệu. Cung Gloria này nhấn mạnh đến quãng 4 đi xuống như: 

Rế-Là, Đố-Sòl, Sól-Rề và một quãng 4 đi lên như Đồ-Fá, thí dụ: 

 

 Và cũng dùng nhiều quãng 5 đi xuống: Rế-sol, Lá-rề, Sol-đồ, thí dụ: 

 

 Chúng ta nên nhớ: Bình Ca ưa chuyển hành liền bậc, có rất nhiều bài chỉ diễn tả 

bằng những quãng 2 Trưởng và Thứ, với quãng 3 Trưởng và Thứ; và họa hiếm lắm 

mới trật sang quãng 4, quãng 5. Trái lại, cung Gloria II lại nhấn mạnh ở hai quãng 

4, 5 làm cho dòng ca cởi mở, không đượm vẻ buồn và vui của quãng nhạc trưởng, 

thứ. Đó là điểm độc sáng. 

– GLORIA III: Viết theo thang âm 8, nên câu nhạc nào cũng kết ở Sol, trừ hai câu kết ở La. 

Hai câu 3 và 5 được diễn bằng 1 cung nhạc. Hai câu 4 và 6 được diễn bằng 1 cung nhạc. 

Hai câu "Qui tollis peccata mundi" được bằng 1 cung điệu. Như vậy, cung Gloria III có 

một bố cục gọn gàng, cứ từng cặp câu nhạc để diễn tả, từng cặp câu vẫn có có ý nghĩa 

tương đồng. 

– GLORIA IV: Viết theo thang âm 4, nên câu nhạc nào cũng kết ở Mi, như: Sol-mi, Sol-fa-

mi, Re-mi-mi. Cung Gloria IV được diễn nguyện bằng quãng 2 và quãng 3, chỉ có hai lần 

dùng quãng 4, như: 
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 Cung Gloria IV nhấn mạnh đến quãng 3 Thứ Fa-re, đến nỗi có 6 câu nhạc liên tiếp 

là các câu từ 7 đến 12 đã bắt đầu bằng công thức có quãng 3 Fa-rê ở trong như: 

 

 Rồi hai câu "Jesu Christe" cũng được dệt trên một cung điệu duy nhất gồm hai 

quãng 3: Fa-Re và Re-Fa: 

 

– GLORIA V: Viết theo thang âm 8, trừ vài câu nhạc kết ở Re hoặc Si, còn tất cả các câu 

khác đều kết ở La – xuống Sol. Có 3 nhạc đề được dùng nhiều nhất trong cung Gloria V 

là: 

 

 Nhạc đề a được dùng 7 lần, nhạc đề b được dùng 9 lần và nhạc đề c được dùng 9 

lần 

– GLORIA VI: Viết theo thang âm 8, tất cả các câu nhạc đều kết ở Sol: 7 lần kết ở La-Sol, 8 

lần kết ở Mi-Fa-Sol. Ý nhạc chính yếu là: Sol-La-Si-La-Sol. Có sáu câu nhạc mở đầu bằng 

ý nhạc này: 

 

 Câu 10 đã lặp lại ý nhạc này 3 lần làm thành câu nhạc: 
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– GLORIA VII: Viết theo thang âm 6, nên phần lớn các câu nhạc đều kết ở Fa và kết từ Sol 

xuống Fa cho đúng cung cách của thang âm Bình Ca, nhưng câu thứ 8 kết ở Mi lên Fa gợi 

nên hương vị của Fa Trưởng cổ điển. Đặc biệt câu 5, 6, 7 kết ở Fa xuống Rê như sau: 

 
 Ba câu áp chót: "Tu solus sanctus", "tu solus Dominus", "tu solus Altissimus", lại 

kết ở La. Như vậy, xét về phương diện kết câu, cung Gloria VII cũng đã có một bố 

cục hoàn chỉnh, nghĩa là 3 câu về phía đầu kết ở Rê, những câu ở thân bài là những 

câu chính yếu thì kết ở đúng dấu tận Fa của cung 6. Còn 3 câu về phía cuối thì kế ở 

La. Điểm 2 là công thức dòng ca: Fa-Sol-La dùng để mở đầu 10 câu nhạc: 

 
– GLORIA VIII: Viết theo thang âm 5, nên các câu nhạc thay đổi nhau kết ở Fa hoặc Do, và 

kết ở trên xuống như: Sól-Fà hoặc Ré-Đồ đúng cung cách Bình Ca. Toàn bài có 3 nhạc đề 

chính thay đổi nhau diễn đi diễn lại, đó là: Đố-La-Sol-Fà – Fa-Sol-La-Đô – Fa-Mi-Re-Đô: 

 
 Chúng ta nhận thấy ý nhạc: Fa-Sol-La-Do-Re-Do chỉ là ý đảo lộn của ý Do-La-

Sol-Fa-Sol. Hai ý nhạc này thay đổi nhau lên xuống, nhử đối đáp nhau lên tục, nghe 

rất đã. 

– GLORIA IX: Viết theo thang dấu 7, nhưng chỉ có ba bốn lần kết câu ở Sol, còn hầu hết kết 

câu ở Re, như La-Do-Re, nhất là Sol-Do-Re; thí dụ như: 

 
 Tầm cữ tiếng của dòng ca rất rộng, từ Mì (Mi) tới Lá (La). Dòng ca thường bay 

bổng trên những dấu nhạc từ Do lên Fa nên có vẻ sáng lạn, là đặc điểm của thang 

âm 7: 

 

 Dòng ca cũng ưa dùng những chuỗi từ 2 dấu nhạc, mà Bình Ca gọi là chuỗi "Pes" 

hoặc "Pedatus", là bước chân đi, làm cho dòng ca có lúc đu đưa, múa máy, nhịp 

nhàng: 
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 Đặc biệt 2 câu "Jesu Christe" được diễn tả cùng một ý nhạc duy nhất: 

 

– GLORIA XI: Viết theo thang âm 2, có hai câu nhạc kết ở Do, còn tất cả các câu khác kết ở 

Re, hoặc ở trên xuống như Mi-Re, hoặc ở dưới lên theo đúng cung cách Bình Ca. 

Hơn nữa, có nhiều cặp câu văn được diễn tả bằng một cung điệu như nhau; thí dụ hai câu 

"Domine Deus" với câu "Domine Fili" được diễn tả bằng một ý nhạc. 

Hai câu "Tu solus Dominus" và "tu solus altissimus" được diễn tả bằng một ý nhạc. 

Hai câu "qui tollis peccata mundi" được diễn tả bằng một ý nhạc. 

Hai câu "miserere nobis" được diễn tả bằng một ý nhạc. 

Hai câu "Jesu Christe" cũng được diễn tả bằng một ý nhạc. 

 

– GLORIA XIII: Viết theo thang âm 1, các câu nhạc thay đổi kết ở Re và La, bảy tám câu 

nhạc mở đầu bằng công thức Rề-Lá, như: Đô-Rề-Lá hoặc Re-La-Si giáng; đó là nét đặc 

thù của thang dấu 1. Cung độ 6, 7 – câu nhạc mở đầu bằng công thức Lá-Sol-Fa, là ý nhạc 

đi xuống, ngược với ý nhạc trên. Cũng như cung Gloria trước, hai câu "Domine Deus" và 

câu "Domine Fili" được diễn tả bằng một ý nhạc; hai câu "Jesu Christe" được diễn tả bằng 

một ý nhạc, và hai câu "Qui tollis peccata mundi" cũng được diễn tả bằng một ý nhạc: 
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– GLORIA XIV: Viết theo thang âm 3, các câu nhạc thay nhau kết ở Mi, La, Si và có khi 

kết ở Sol. Từng 2 câu nhạc sau khi đã được diễn bằng một ý nhạc như nhau: 

Sách L.U. còn ghi thêm mấy cung Gloria để tùy nghi sử dụng. Học viên hãy kiếm những cung 

đó và tự phân tách mà học hỏi. 

 

Chúng tôi ghi lại đây bản văn tiếng Việt của Kinh Gloria, được chia thành 17 câu như bản văn 

Latinh. Học viên chỉ việc đối chiếu các con số của bản văn tiếng Việt với những con số của bản 

văn Latinh để hiểu ý nghĩa của các câu Latinh. Và như vậy, học viên có thể hiểu một cách dễ 

dàng những điều chúng tôi chú giải về ý đồ  của tác giả khi dự tính dệt nhạc vào bản văn Kinh 

Gloria. 

 

** BẢN VĂN KINH GLORIA 

1. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. 

2. Và Bình an dưới thế cho người thiện tâm. 

3. Chúng con ca ngợi Chúa. 

4. Chúng con chúc tụng Chúa. 

5. Chúng con thờ lạy Chúa. 

6. Chúng con tôn vinh Chúa. 

7. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. 

8. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên Trời, là Chúa Cha toàn năng. 

9. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. 

10. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Một Đức Chúa Cha. 

11. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. 

12. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. 

13. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. 

14. Vì chỉ có Chúalà Đấng Thánh. 

15. Chỉ có Chúa là Chúa. 

16. Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Lạy Chúa Giêsu Kitô. 

17. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen! 
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BÀI ÔN SỐ 6 

 

22. Cung Gloria I, II, III của cuốn K.S. viết theo hình thể nào? Hình thể đó được biến cải ra 

sao? 

23. Cung Gloria I, II, III khác nhau ở những điểm gì? 

24. Trong 3 cung Gloria I, II, III cung nào có vẻ Aria hơn cả? 

25. Cung Gloria IV viết theo mô hình nào? 

26. Giá trị nghệ thuật số một của cung Gloria IV? 

27. Cung Gloria IV viết theo thang âm 8, nên các câu nhạc đều kết ở Sol. Tại sao câu: "Tu 

solus sanctus" lại kết ở dấu Re? 

28. Yếu tố gì đã làm cho cung Gloria V có sự thống nhất trong bố cục? 

29. Xét về các cung Gloria trong cuốn L.U., cung Gloria I có yếu tố gì làm cho các câu nhạc 

có tính đồng nhất? 

30. Tại sao trong cung Gloria I, hai câu "Jesu Christe" lại được diễn bằng một ý nhạc như 

nhau? 

31. Tại sao câu cuối cùng của cung Gloria II lại bất ngời kết ở Do? 

32. Học viên hãy nói lên điểm độc đáo của cung Gloria II? 

33. Học viên hãy nói về bố cục của cung Gloria III? 

34. Học viên hãy nói lên điểm độc đáo của cung Gloria IV? 

35. Cung Gloria IV giống cung Gloria I ở điểm gì? 

36. Điểm gì đã đem lại sự đồng nhất cho cung Gloria V? 

37. Cung Gloria VI giống cung Gloria V ở điểm gì? 

38. Đặc điểm cung Gloria VII là gì? 

39. Cung Gloria VII giống cung Gloria IV của cuốn K.S. ở điểm gì? 

40. Cung Gloria VIII giống cung Gloria V ở điểm gì? 

41. Điểm gì làm cho chúng ta nghe cung Gloria VIII được đã tai? 

42. Cung Gloria IX giống cung Gloria I và IV ở điểm gì? 

43. Ba đặc điểm của cung Gloria IX là những điểm gì? 

44. Cung Gloria XI giống cung Gloria III ở điểm gì? 

45. Cung Gloria XIII giống cung Gloria XI ở điểm gì? 

46. Cái gì đã làm cho cung Gloria VIII có tính cách của thang âm 1? 

47. Cung Gloria XIV giống cung Gloria XI và III ở điểm gì? 

48. Học viên hãy nói lên cung Gloria nào kết ở nhiều dấu nhạc khác nhau nhất? Tại sao vậy? 

Nghĩa là kết ở nhiều dấu nhạc khác nhau thì cung điệu có đi ra ngoài thang âm không? 

Bởi lẽ, theo nguyên tắc, thì chúng ta chỉ căn cứ vào dấu nhạc tận để quy định một bài ca 

thuộc về thang âm nào? 

49. Học viên làm bảng tóm lược mô hình của các cung Gloria, thí dụ: 

a) Mô hình tụng kinh: Cung Gloria I, II, III, 

b) Mô hình ...: Cung Gloria... 

c) v.v... 

50.  Học viên hãy phân tích bản văn Kinh Gloria - xem phần I - từ câu mấy đến câu mấy thì 

nói về ai? Xem phần 2, từ câu mấy đến câu mấy thì nói về ai? Xem phần 3, từ câu mấy đến 

câu mấy thì nói về ai? 
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BÀI SỐ 7: 

HÌNH THỂ BỘ LỄ BÌNH CA 
(phần tiếp theo) 

16. Kinh CREDO 

– Bởi vì Kinh Credo chỉ để hát trong những ngày lễ trọng, nên cuốn K.S., chỉ ghi lại có 4 cung 

Credo; và cuốn L.U. ghi lại 6 cung Credo. 

– Những cung Credo này được ghi ở một mục riêng, ngay sau các bộ lễ và được đánh số từ I đến 

VI. 

– Bình Ca chia cung Credo ra từng câu nho nhỏ để cộng đồng tín hữu chia ra hai bên thay nhau 

hát luôn phiên. Kinh Credo chia làm tất cả 19 câu. 

– Sáu cung Credo trong cuốn L.U. được tuyển lựa từ những thế kỷ cách xa nhau: Credo I – thế 

11, Credo III – thế kỷ 17, Credo IV – thế kỷ 15, Credo V – thế kỷ 12, Credo VI – thế kỷ 11. 

Thế mà những cung Credo đó đều được xây dựng theo một mô hình giống nhau như: 

a) Cung Credo I, II, III, IV được thiết kế như sau: câu nhạc đầu tiên gồm những ý nhạc 

nho nhỏ mà chúng ta đánh dấu bằng những chữ a, b, c, d, e... Nhạc sĩ đã sắp xếp và tráo 

trở các ý nhạc a, b, c,... đó để làm nên những câu nhạc khác cho phù hợp với những câu 

văn dài vắn khác nhau. Và như vậy, câu nhạc này bao gờ cũng liên hệ với câu nhạc 

khác ở chỗ nó có hoặc ý nhạc a hoặc ý nhạc b... giống câu nhạc khác đó. Và tất cả các 

câu nhạc đều khác nhau vì nó là những câu dài vắn khác nhau, lại khác nhau vì câu 

nhạc này gồm ý nhạc a, b, c - câu nhạc kia gồm ý nhạc a, d, e,... Khác nữa là những dấu 

nhạc phụ, dùng để nối ý nhạc nọ với ý nhạc kia. 

Một điều đáng chú ý nữa là: tất cả những câu nhạc thường kết ở một công thức kết 

giống nhau. Quá lắm là năm bảy câu nhạc mới kết ở một công thức, dăm bảy câu nhạc 

khác kết ở một công thức khác.. 

b) Một đặc tính nữa có chung cho tất cả các cung Credo, là cung nào cũng có tính cách 

đọc hơn là hát, vì mỗi vần chữ thường được hát theo một dấu nhạc. Những vần chữ 

được ngân nga theo vài ba dấu nhạc thường là những vần cuối câu. 

– Câu nhạc đầu tiên của cung Credo I, được ghi lại như sau: 
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– Bây giờ chúng tôi ghi lại bất cứ câu nhạc nào, tỉ như câu thức 6 và câu 12 để học viên xem hai 

câu nhạc này đã được nhạc sĩ dùng những ý nhạc nào tạo nên. Học viên cũng để ý xem ba câu 

nhạc thứ 1, thứ 6 và 12 kết thúc như thế nào: 

 
– Câu nhạc đầu tiên của cung Credo II được ghi lại như sau: 

 
– Chúng tôi ghi thêm câu nhạc thứ 6 và 12, để học viên xem nhạc sĩ đã dùng những ý nhạc nào, 

rút trong câu nhạc thứ 1 để dựng nên hai câu nhạc này và câu nhạc 1, 6, 12 đã kết thúc như thế 

nào: 
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– Khi so sánh thì chúng ta thấy câu nhạc 1, 6, 12 của cung Credo I na ná giống câu nhạc 1, 6, 12 

của cung Credo II. Nếu chúng ta tiếp tục so sánh, thì chúng ta cũng thấy tất cả các câu nhạc 

của cung Credo I đều na ná giống các câu của cung Credo II. Điều này cho phép chúng ta kết 

luận rằng: cung Credo II chỉ là cung Credo I đã được biến cải đi đôi chút, hay nói chính 

xác hơn: Cung Credo II chỉ là cung Credo I đã được giản hóa, nghĩa là đã bị bỏ bớt những 

dấu nhạc hoa mỹ đi, đẻ trở thành một cung nhẹ nhõm có vẻ đọc hơn là hát. Có lẽ đó là lý do 

tại sao trên đầu cung Credo II lại không thấy ghi là sáng tác vào thế kỷ mấy... 

– Điều đáng chú ý nữa là sau cung Credo I, sách L.U., có ghi chú: "Cung Credo trên đây là 

cung chính hiệu (anthenticum), tuy nhiên chúng ta có thể hát các cung Credo sau là những 

cung vần quen dùng". Dựa vào câu ghi chú này mà chúng ta có thể nghĩ rằng: Cung Credo I 

là cung chính hiệu, còn những cung khác là những cung phó bản, nghĩa là những cung đã được 

phỏng theo cung I mà sáng tác ra. Như chúng tôi đã ghi lại trước đây, thì sự thực cung Credo I 

đã có trước các cung Credo khác: : Credo I – thế 11, Credo III – thế kỷ 17, Credo IV – thế kỷ 

15, Credo V – thế kỷ 12, Credo VI – thế kỷ 11. 

– Câu nhạc đầu tiên của cung Credo III được ghi lại như sau: 

 

– Cũng như trong các cung Credo khác, nhạc sĩ đã dùng những ý nhạc của câu thứ nhất để làm 

nên những câu nhạc khác. Trong khi làm nên những câu nhạc như vậy, chúng tôi nhận thấy vì 

đòi hỏi của bản văn, mà đã nảy sinh ra vài ý nhạc mới như: 

 

– Câu nhạc đầu tiên của cung Credo IV được ghi lại như sau: 
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– Trong khi dùng những ý nhạc a, b, c, d,... để tạo nên những câu nhạc khác, thì nhiều khi vì đòi 

hỏi của câu văn, và nhất là của vần đọc nổi trong tiếng Latinh, mà nhạc sĩ phải thêm một vài 

dấu nhạc, và như vậy làm cho câu nhạc thêm những đường nét mới, có vẻ hấp dẫn khác nhau 

như những đường nét được ghi lại sau đây: 

 

– Cung Credo V và VI được viết theo hình thể tụng kinh, nghĩa là mỗi câu của kinh Credo tụng 

theo một dấu nhạc trụ như cung Thánh Vịnh và có phần lên xuống giọng. Nhưng đây là cung 

tụng kinh hoa mỹ, nghĩa là phần lên giọng, xuống giọng được ngân nga với vài ba dấu nhạc. 

Điều đó làm cho khi hát lên thì cung Credo có vẻ là một bài ca hơn là một cung tụng kinh. 

– Sau đây là một câu nhạc tiêu biểu nhất cho cung tụng kinh, rút từ cung Credo V. Nhạc sĩ đã 

châm chước câu nhạc này, để dệt vào những câu văn khác tùy theo mức độ dài vắn của những 

câu văn đó: 

 

 
 

 ** Như đã trình bầy trong cuốn "Tôi viết ca khúc...", tới đây chúng ta càng thấy rõ là khuôn 

khổ của bản văn đã định đoạt khuôn khổ của bản nhạc. Kinh Credo không phải để xin ơn nọ ơn kia, 

hay để chúc tụng Chúa. Đây là một bản liệt kê các tín điều, để trong những dịp lễ trọng, theo lời viết 

của quy luật về Thánh Lễ Rôma số 43, giáo dân hát hoặc đọc như để nhớ lại luật đức tin. Mỗi câu của 

kinh Credo là một tín điều, có giá trị như nhau. Có lẽ vì vậy mà các nhạc sĩ đã nẩy ra ý tưởng dệt vào 

mỗi câu kinh Credo một câu nhạc làm thành bởi những ý nhạc nho nhỏ a, b, c, d, e,... như nhau. Chỉ 

khác ở mức độ dài vắn của mỗi câu, khác ở những dấu nhạc nối ý, nhiều khi lại tạo nên những nét nhạc 

mới hấp dẫn. Và nhờ vậy mà đạ tạo nên một mô hình độc đáo. 
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BÀI ÔN SỐ 7 

 

01. Tại sao có ít cung Credo như vậy? 

02. Kinh Credo được chia làm mấy câu? Và để làm gì? 

03. Cung Credo I, II, III, IV có một bố cục như nhau. Bố cục đó như thế nào? Viết thí dụ để 

làm sáng tỏ vấn đề. 

04. Yếu tố gì đã làm cho mỗi cung Credo có sự thống nhất và thay đổi, là 2 yếu tố căn bản để 

được gọi là một tác phẩm nghệ thuật? 

05. Cung Credo I và II có liên hệ gì với nhau? 

06. Tại sao cuốn L.U. lại không ghi là cung Credo II đã được tuyển lựa ra từ thế kỷ nào? 

07. Cung Credo V và VI được viết theo mô hình nào? 

08. Học viên nêu lên một câu nhạc của cung Credo V và VI và chỉ cho biết đâu là dấu nhạc 

trụ, đâu là phần lên giọng, phần xuống giọng? 

09. Sau khi đã phân tách 6 cung Credo, chúng ta đi đến kết luận gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 55 

BÀI SỐ 8: 

NHỮNG KẾT LUẬN VỀ BỘ LỄ BÌNH CA 

1. Theo những tiêu chuẩn nên lên trong cuốn "Tôi Viết Ca Khúc...", thì những bộ lễ Bình Ca quả là 

những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, vì mỗi bộ lễ đã được viết theo một bố cục tinh xảo. Bố 

cục này được thiết kế theo đúng nguyên tắc căn bản của một tác phẩm nghệ thuật, đó là phải có sự 

đồng nhất và sự thay đổi trong tất cả các thành phần cơ cấu của tác phẩm đó. 

Trong ba bài học 5, 6, 7, chúng ta đã thấy mỗi phần kinh trong một bộ lễ; như kinh Kyrie, kinh 

Gloria,... đều được viết theo những mô hình tinh tế và đặc biệt. Rồi mỗi phần kinh cũng được viết 

theo nhiều mô hình khác nhau tùy theo những bộ lễ I, II, III,... khác nhau. 

Như đã nói trong cuốn "Tôi Viết Ca Khúc...", bản văn của một bài hát phải có giá trị văn 

chương: tốt nhất là thơ, nếu không phải là thơ thì là văn vần, quá lắm là văn xuôi; nhưng câu 

cú gọn gàng, ngôn từ chọn lọc có vận được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng bản văn của bộ lễ 

Bình Ca không phải thơ, cũng chẳng phải văn vần, nhưng là văn xuôi, câu dài thoòng, câu vắn 

cụt,... mà trong cuốn "Lịch sử Âm nhạc", ông Combarieu gọi là một thứ Latinh tầm thường. Thế 

mà từ cái tầm thường, từ cái xoàng xỉnh đó, đã có những tay nghệ sĩ đại tài làm nên được những 

tuyệt tác. Điều này chứng tỏ là ở đây đã có sự suy tính sâu xa và sự sếp đặt kỹ lưỡng. 

2. Như đã viết ở số 10, bài học Số 5, mỗi phần kinh trong một bộ lễ, đã được tuyển chọn từ những 

thời đại khác nhau và đã được tuyển lựa một cách tài tình để các phần kinh có những điểm tương 

đồng về phương diện cung điệu, ý nhạc, để chúng ta có thể nói được rằng: các phần Kinh là những 

thành phần của một bộ phận duy nhất. Thực vậy, nếu không ghi niên hiệu, như thế kỷ mấy ở đầu 

mỗi phần kinh, thì chúng ta cứ tưởng tất cả các phần kinh đều do một nhạc sĩ sáng tác trong một 

thời gian liên tục. Cái hay nhất là cung Kyrie đầu tiên của một bộ lễ và "Ite missa est", phần cuối 

cùng của bộ lễ, đã được hát theo một cung điệu, làm cho các phần kinh trong một bộ lễ được đóng 

khung chặt chẽ hơn, trong một mô hình được ưa dùng nhất của tác phẩm ca nhạc là mô hình 

A-B-A. 

3. Bình ca đã chia Kinh Gloria và Kinh Credo ra từng câu. Câu thì nói về Chúa chịu đóng đinh thê 

thảm, câu thì nói về Chúa sống lại hiển Thánh, câu thì nói về Chúa lên Trời vinh quang. Thế mà 

Bình ca đã cho những câu tâm tình khác nhau đó bằng một câu nhạc giống nhau. Điều này rất phù 

hợp với "bản tính" của Bình ca. Tại nhạc viện, ông thầy dạy chúng tôi rằng: trước khi có Bình Ca, 

thì âm nhạc Hy-Lạp đã phát triển mạnh, có hòa âm, đa âm, có đệm đàn, có dàn nhạc. Các nhạc sĩ 

dạo đó cho là thứ âm nhạc om sòm, và để phản ứng lại cái âm nhạc om sòm đó các nhạc sĩ đã cùng 

nhau sáng tác ra một thứ ca hát tự xưng là đơn điệu (monidia), chỉ hát một bè, không có hòa âm, 

không có đối âm, không có đàn đệm, không có dàn nhạc. Nhịp điệu đặt căn bản trên một hình dạng 

dấu nhạc duy nhất, gọi là cái chấm (punctum) và không có dấu nhạc phần nửa, phần tư, phần 

tam,... Do đó mà đã tạo nên một thứ âm nhạc phi nhịp điệu, hay muốn gọi là nhịp điệu thì là nhịp 

điệu bình thản, dựa vào vần dài vần ngắn của tiếng Latinh. Cho nên, dù có vui, buồn, phấn khởi, 

đau đớn, yêu thương sâu xa,... thì Bình Ca cũng diễn tả từng ấy tình tiết một cách bình thản 

như thế thôi. Nếu không thì chẳng còn gì là Bình Ca nữa và là câu chuyện ngược đời. 

4. Việc Bình Ca chia Kinh Gloria và Kinh Credo ra từng câu để hát luân phiên đã có một khuyết 

điểm. Thí dụ: câu "Gloria in excelsis Deo etin terra pax hominibus bonae voluntatis" là câu 

Thiên Thần chúc tụng khi Chúa giáng trần. Thế mà Bình Ca đã cắt câu đó ra làm đôi như sau: 

"Gloria in excel–sis Deo," để một bên hát, còn nửa kia: "etin terra pax hominibus bonae 

voluntatis" để bên kia hát. Bình Ca cũng cắt câu: "Tôi tin một Thiên Chúa, Cha toàn năng, 

Đấng tạo thành trời đất hữu hình và vô hình". Để một bên hát: "Tôi tin một Thiên Chúa" và 

bên kia hát: "Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất hữu hình và vô hình". Khuyết điểm này có 

lẽ là lỗi tại sách lễ nghi, bắt Chánh tế phải xướng câu đầu của hai kinh Gloria và Credo, và tiếp 

đến là để mọi người bắt vào hát tiếp. 
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Như chúng ta đã biết, câu hát cuối cùng của bất cứ bài ca chúc tụng nào (Hymnus) cũng phải 

là một câu chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa, tiếng Latinh gọi là câu Doxologia: "Tu solus Altissimus, 

Jesu Christe cum Sancto Spiritu in loria Dei Patris Amen". Thế mà Bình Ca đã theo cách chấm câu 

của các sách phụng vụ mà cắt câu đó ra làm đôi, một bên hát: "Tu solus Altissimus, Jesu 

Christe", bên kia hát: "cum Sancto Spiritu in loria Dei Patris Amen". 

Khuyết điểm trên đây của Bình Ca là do phụng vụ tạo ra, nhưng chúng ta cần phải ghi lại để 

khắc phục trong khi sáng tác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN SỐ 8 

 

01. Với một bản văn Latinh xoàng xĩnh, các nhạc sĩ đã tạo nên được những tác phẩm ca nhạc 

có giá trị cao. Và như chúng ta đã học trong lớp tấu pháp, với một nhạc đề thật vắn, gồm 

4 dấu nhạc, Bach đã khai triển thành một tấu khúc 5 bè, dài 112 ô nhịp. Hai mẫu chuyện 

vừa kể, đưa học viên đến kết luận gì? 

02. Có người cho rằng: việc ráp các phần kinh đươc sáng tác ở những thế kỷ khác nhau thành 

một bộ lễ, chứng tỏ rằng mỗi phần kinh là một thành phần biệt lập, chẳng ăn nhập gì với 

nhau về phương diện cung điệu hoặc ý nhạc. Học viên nghĩ sao về lập luận đó? Học viên 

thử nói xem: những người đã đứng ra tuyển lựa các phần kinh từ những thế kỷ khác nhau 

để làm nên một bộ lễ, đã là người như thế nào? 

03. Bình Ca có khả năng diễn tả được những tình tiết thật khác biệt, như: vui, buồn, đau xót, 

thương mến, phấn khởi,... không? Nếu không có khả năng đó, thì phải chăng Bình Ca là 

loại ca hát nhạt nhẽo, vô duyên? 

04. Học viên hãy nói về khuyết điểm của việc chia cung Gloria và kinh Credo ra từng câu để 

hát luân phiên. Nguyên nhân nào đã đưa đến khuyết điểm đó? 
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BÀI SỐ 9: 

HÌNH THỂ BỘ LỄ ĐA ÂM ĐIỆU 

1. Từ những bài ca đơn sơ tới nền âm nhạc Hy-Lạp đã trưởng thành, tới Bình Ca, nền âm nhạc của 

loài người đã từng bước phát triển tới một nền âm nhạc thật phong phú với khoa hòa âm, đối âm,... 

để tạo nên những nhạc phẩm đa âm điệu với dàn nhạc hòa tấu đủ cỡ lớn, nhỏ; rồi được diễn tả qua 

các hình thể thật hoàn chỉnh như: Fuga, Sonata, Sinfo nia,... Thứ âm nhạc mà hình thể hoàn chỉnh 

xứng đáng được dạy trong nhạc viện, làm kiểu mẫu để mọi người học hỏi như vậy, gọi là âm nhạc 

cổ điển. 

Các nhạc sĩ đạo như: Palestrina, Victoria, Orlando di Lasso, Josquin des Prés, Luca 

Marenzio, Grossia Viadana, Carissimi, Ingigneri, Grabieli,... là tiền bối trong việc hòa âm, đối 

âm cổ điển để sáng tạo nên những bài ca Phụng vụ bằng tiếng Latinh, gọi là Motetum, để hát vào 

lúc dâng lễ, lúc đó gọi là bài ca dâng lễ (offertorium) hoặc để hát xem kẽ vào giữa các bài đọc, lúc 

đó gọi là bài đáp ca (Responsorium). Ngoàinhững bài Motetum, các nhạc sĩ chú tâm nhiều hơn 

nữa tới việc sáng tác các bài ca bộ lễ đa âm điệu. 

2. Các bài Motetum và các bộ lễ đa âm điệu vẫn hát suông, nghĩa là không có đệm đàn, nên các lý 

thuyết gia thường gọi là loại ca hát theo kiểu nhà thờ (da capella). Học viên đừng nhầm với chữ 

Musica di Chiesa (ca nhạc nhà thờ) là ca nhạc đạo. 

3. Trong loại ca hát Da capella, thì phong phú nhất là các bộ lễ. 

4. Các bộ lễ đa âm điệu được viết theo muôn vàn kiểu cách, muôn vàn hình thức khác nhau. Chúng 

tôi viết ra đây một số hình thức bộ lễ đa âm điệu mà chúng tôi ghi lại được trong lớp học tại nhạc 

viện, để hướng dẫn học viên học tập tra cứu. 

** Hình thức ** 

a) MISSA SUPER CANTUM FIRMUM ANTIQUATUM: là bộ lễ viết trên một điệu 

bình ca cổ. Bộ lễ kiểu này có 2 bản văn: một bản văn với cung điệu bình ca mà chúng ta 

gọi là bài đối ca, dùng làm bè hát nền; song song với bè hát trên làm nền, nhạc sĩ sáng 

tác một bè khác với cung điệu mới theo bản văn bộ lễ. Hình thức này là một trò chơi 

nghệ thuật chứ không phù hợp với phụng vụ. 

b) MISSA SUPER KYRIE: nhạc sĩ lấy nhạc đề từ cung Kyrie để làm ra bài ca bộ lễ, bởi 

vì cung Kyrie có nhiều ý nhạc nho nhỏ, nên bài ca bộ lễ cứ lần lượt phát triển theo 

những ý luôn mới mẻ, thí dụ bộ lễ Kính Đức Mẹ Đồng Trinh: "Missa de beata 

Virgine". 

c) MISSA PARODIA: ("parodia": bắt chước) Ở đây, nhạc sĩ lấy toàn khối âm nhạc của 

một Totetum chẳng hạn, rồi thích ứng toàn khối âm nhạc đó với bản văn bộ lễ để làm 

nên một tác phẩm mới. Thí dụ bộ lễ "Lauda Sion" (Hỡi Sion, hãy ngợi khen), hoặc bộ 

lễ "Ascendo ad Patrem" (Ta lên với Cha ta), hoặc bộ lễ "Tu es Petrus" (Con là 

đá),... Nhạc sĩ đã lấy toàn bộ khối âm nhạc của bài motetum "Lauda Sion", hoặc 

"Ascendo ad Patrem", hoặc "Tu es Petrus"; nghĩa là dẹp bản văn của bài motetum đó 

đi, rồi lấy các bè 1, 2, 3, 4,... của các bài đó thích ứng vào bản văn bộ lễ. Sở dĩ có hình 

thức "missa parodia" là vì ý niệm sau: thí dụ hôm nay là lễ Kính Mình Máu Thánh 

Chúa, nhạc sĩ sáng tác một bài motetum tên là "Lauda Sion" để hát vào lúc dâng lễ. 

Sáng tác xong bài Lauda Sion, nhạc sĩ dẹp bản văn Lauda Sion đi, lấy toàn khối âm 

nhạc của bài đó, để thích ứng vào, làm nên bài ca bộ lễ "Lauda Sion". Làm như vậy là 

vì nhạc sĩ muốn rằng tất cả các tác phẩm đa âm điệu trong một Thánh Lễ phải có sự 

đồng nhất, như thể là thành phần của một bộ phận duy nhất vĩ đại. Người lớn có ý 

tưởng lớn là như vậy. 
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d) MISSA SUPER CANTUM GREGORIANUM: nhạc sĩ lấy cung điệu các bài ca chúc 

tụng (hymnus) hoặc những bài đối ca (antiphona) rồi chia cung điệu đó thành nhiều 

nhạc đề nhỏ để xây dựng bài ca bộ lễ. Như vậy, bài ca bộ lễ có sự thống nhất lớn trong 

các thành phần; thí dụ: bộ lễ "Missa Christus aeterni",... 

e) MISSA CHANSONS (Bộ lễ Ca Khúc): Ở đây, nhạc sĩ lấy nhạc đề các bài ca dân gian, 

hoặc các ca khúc đời để làm nên bài ca bộ lễ, như: bộ lễ "Missa sine nomine" (Bộ lễ 

không tên), "Missa homme armé" (Bộ lễ người võ trang),... – bộ lễ này nhảy nhót 

lắm. 

Những bài ca bộ lễ ca khúc thường có vẻ mùi mẫn, lã lướt,... Cũng nên ghi nhận 

một điều: bây giờ chúng ta phân biệt rõ "nhạc đạo" – "nhạc đời", nhưng thời đó đâu có 

như vậy; nhạc đời thường do nhạc đạo phát sinh ra, từ thang dấu đến hình thức, cho nên 

những bộ lễ Missa Chansons cũng bình thường thôi. 

f) MISSA CANONICA: là loại bộ lễ viết theo thể luân khúc, như bộ lễ "Missa 

Repleatur os meum laude" (Ước gì miệng tôi đầy lời chúc tụng); trong bộ lễ này thì 

kinh Kyrie viết theo thể luân khúc ở quãng 8 (canon ad diapason) – Christe viết theo 

thể luân khúc ở quãng 7 (canon ad septina) rồi luân khúc ở quãng 6 (canon ad sexta), 

đến luân khúc ở quãng 5 (canon ad diatesseron),... 

g) MISSA AD FUGAM: (hình thể tẩu khúc) Bộ lễ viết theo hình thể tẩu khúc, như bộ lễ 

"Missa Trinitas in unitate" (Một Thiên Chúa Ba Ngôi). Bộ lễ này cũng có 2 luân 

khúc. Sự thực, hình thể luân khúc vẫn là điều hấp dẫn, vì tuy là 2, 3, 4 bè, nhưng bè, 

nào cung điệu chuyển hành cũng y như nhau, chỉ khác là bè trên bè dưới cách nhau 

quãng 5, quãng 6, hoặc quãng 7,... Và các bè lần lượt vào trước vào sau, như đuổi nhau, 

nghe thú vị mà không lộn xộn. 

h) MISSA SUPER VOCES MUSICALES: Hình thức viết một bộ lễ theo một số dấu 

nhạc như bộ lễ "Missa hexacorde" (Bộ lễ 6 dấu nhạc). Palestrina đã viết bộ lễ này 

trên 6 dấu nhạc: ut, re, mi, fa, sol, la. Một bè chính cứ hát 6 dấu nhạc này lúc lên, lúc 

xuống, lúc nhanh, lúc chậm. Nhưng 6 dấu nhạc lúc nào cũng phải có cùng giá trị dài 

văn như nhau, như là cả 6 dấu nhạc cùng là dấu trọn, hoặc dấu phân nửa, hoặc dấu 

phần tư,... Còn những bè khác như thể đệm cho bè chính này. Bộ lễ này rất hay, vì biểu 

lộ một kỹ thuật cao. Dù theo một kỹ thuật gắt gao như vậy mà bản văn Latinh vẫn được 

tôn trọng, không bị xáo trộn, hát lên nghe vẫn rõ lời kinh. Bộ lễ kiểu này vì quá chú 

trọng đến mắt kỹ thuật, nên ít tình cảm cá nhân, trở thành khách quan nên rất thích hợp 

với Phụng vụ. 

i) BỘ LỄ VỚI CẢM HỨNG TỰ DO với nhạc đề riêng của tác giả. Những bộ lễ kiểu 

này đem lại nhiều tự do, nhiều dễ dãi, nhiều bản ngã hơn. Chúng ta nhận thấy trong 

người các nhạc sĩ thời đó cũng đầy những nhạc đề Thánh ca, tiếng Latinh kể như là 

tiếng mẹ đẻ, mà bình ca là Thánh ca bình dân, lễ nào cũng hát, ai cũng biết hát. Tôi còn 

nhớ, có một lần, tại một xứ đạo miền núi cao xa, hẻo lánh bên Ý, khi tôi kiệu Mình 

Thánh cho bệnh nhân, có bà cụ ngót thất tuần lẽo đẽo đi theo, vừa đi vừa hát thuộc lòng 

bài "Pange lingua", câu nọ tới câu kia cho đến hết câu "Tantum ergo...". 

Trong số các bộ lễ với nhạc đề tự tác, chúng ta lưu ý đặc biệt tới bộ lễ "Missa 

Papae Macelli" (Bộ lễ kính dâng ĐTC. Macelli). Bộ lễ có 6 bè, riêng phần kinh Credo, 

những đoạn nói về Chúa Kitô thì chỉ có 4 bè. Bộ lễ có vẻ đồ sộ, gần như đi đến thang 

Đô Trưởng. Phần kinh Gloria và Credo viết theo thể đồng điệu (Homophonia) – "đồng 

điệu" là các bè hát theo một nhịp điệu như nhau, không có bè nhanh, bè chậm, kiểu đối 

âm – Còn các phần khác thì phát triển theo ca khúc nhiều bè (Motetum). Nhất là kinh 

kyrie và kinh Agnus Dei được khai triển rất dài, vì khi hát bộ lễ này tại Đền Thánh 

Phêrô, lúc đầu lễ là lúc hát kinh Kyrie, thì tất cả các Đức Hồng Y hiện diện phải lần lượt 

lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha tuyên hứa vâng lời. Còn khi hát kinh Agnus Dei, thì 

có nghi lễ hôn chúc hòa bình cũng khá lâu. Ở kinh Kyrie, 2 bè trầm theo nhau kiểu luân 
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khúc. Câu Agnus 2 nổi tiếng vì được viết theo thể luân khúc. Nhưng hay nhất là luân 

khúc của câu kinh Benedictus. Chúng ta chưa quên câu chuyện về bộ lễ Missa Papae 

Macelli: thời đó nền Thánh Nhạc đang đi đến chỗ suy thoái, đầy vẻ trần tục, kịch 

trường; một lần nghe ca đoàn Giáo Tông hát, Đức Thánh Cha Nicolao V hỏi ý Đức 

Hồng Y Capranica về những bài đang hát, Đức Hồng Y tâu: "Đó như cái bị đầy trấu, 

chỉ nghe tiếng gào thét mà chẳng hiểu chi". Lúc đó, khắp nơi đều tỏ ra chán ngấy với 

lối hát đa âm điệu và trào lên một ước vọng muốn thanh tẩy Thánh Nhạc,... 

Trong bầu không khí mà hết mọi người đang trông chờ sự đổi mới nền Thánh 

Nhạc cho tốt đẹp hơn, Palestrina đã cố gắng dùng tài nghệ của mình để dựng nên bộ lễ 

"Missa Papae Macelli". Khi nghe hợp ca bộ lễ này, chẳng những Đức Thánh Cha, mà 

tất cả mọi người lúc đó đều nhận thấy: đây không những là một tác phẩm nghệ thuật, 

mà lại có tính đạo hạnh cao, xứng đáng dâng lên Chúa. Và như vậy bộ lễ "Missa 

Papae Macelli" đã cứu vãn được thể loại ca nhạc đa âm điệu khỏi phải bị loại trừ 

ra khỏi việc thờ phượng Chúa. 

 

NHẬN XÉT CHUNG VỀ BỘ LỄ ĐA ÂM ĐIỆU 

 

5. Trong số các tác phẩm đa âm điệu dùng trong Phụng Vụ, thì bộ lễ là một điểm hứa hẹn nhất của 

người sáng tác. Vì bản văn có tầm vóc lớn, bao gồm những lời kinh rất thay đổi, từ lời nguyện cầu 

đến lời chúc tụng hoan hô,... Do đó, bộ lễ là thể loại đầy đủ nhất để diễn tả các tình tiết vui buồn, 

hào hứng, đau đớn, hy vọng,... của con người. 

6. Không có giới hạn là một bộ lễ phải viết cho mấy bè hát; có bộ lễ 3, 4, 5 bè; có bộ lễ 6, 7, 8,... bè. 

7. Có bộ lễ có tính cách đồ sộ, trọng đại. Có bộ lễ có vẻ kín đáo, thân mật. Có bộ lễ viết theo cung hát 

rườm rà, hoa mỹ. Có bộ lễ cung hát đơn giản, nhẹ nhàng. 

8. Bố cục của những bộ lễ đa âm điệu thường giống nhau cách đại cương như sau: 

a) Kinh KYRIE: thường viết theo mô hình có 3 phần A-B-C 

 Phần A: là Kyrie eleison, được viết như phần mở đầu. 

 Phần B: là Chrite eleison, được viết như phần giữa bài, làm đoạn nhạc chuyển tiếp, nên 

nhiều khi ít bè hát hơn. 

 Phần C: là Kyrie eleison, được viết như điểm đi tới, như đoạn kết. 

b) Kinh GLORIA: được viết theo mô hình có 2 phần A-B 

 Phần A: từ đầu tới câu "Domine Fili unigenite" (Lạy Chúa là con một Đức Chúa Cha) 

 Phần B: từ câu "Domine Fili unigenite" đến hết bài. 

 Như vậy, phần A nói về Đức Chúa Cha, phần B nói về Đức Chúa Con. Phần âm nhạc của 

kinh Gloria có tính cách đa âm hơn là đa điệu; nói rõ hơn là có tính cách hòa âm hơn là đối 

âm, còn cung điệu, nghĩa là dòng ca, có vẻ đọc hơn là hát. 

c) Kinh CREDO: được viết theo mô hình có 3 phần A-B-C 

 Phần A: từ đầu đến câu "Et incarnatus est" (Người đã nhập thể...). 

 Phần B: từ câu "Et incarnatus est" đến câu "Et in Spiritum sanctus" (Tôi tin ĐC Thánh 

Thần). 

 Phần C: từ câu "Et in Spiritum sanctus" đến hết kinh. 

 Đôi khi cũng theo mô hình có 2 phần A-B: 

 Phần A: từ đầu đến câu "et in Spiritum sanctum". 

 Phần B: từ câu "et in Spiritum sanctum" cho tới hết kinh. 
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 Toàn bộ kinh Credo thì cung điệu có vẻ vội vã, vì nếu hát lê thê, ngân nga dài dòng thì sợ 

làm cho Chánh tế và toàn thể cộng đồng phải chờ đợi. Đến câu "Et incarnatus est" và sau 

đó thì cung điệu đơn giản và chú tâm đến hòa âm thâm trầm, sâu xa, mầu nhiệm. 

d) Kinh SANCTUS: được viết theo mô hình A-B-C 

 Phần A: từ câu "Sanctus" (Thánh Thánh Thánh). 

 Phần B: từ câu "Pleni sunt coeli" (Trời đất đầy vinh quang Chúa). 

 Phần C: từ câu "Benedictus" (Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa...). 

 Trong những bộ lễ có tính cách đại thể, đồ sộ thì phần "Benedictus" thường được giảm bớt 

bè hát và thường hát theo tiếng cao cho có vẻ suy niệm cao vời. 

e) Kinh AGNUS DEI: cũng được viết theo mô hình có 3 phần A-B-C 

 Phần A: là "Agnus Dei" thứ I (Lạy Chiên Thiên Chúa - 1). 

 Phần B: là "Agnus Dei" thứ II (Lạy Chiên Thiên Chúa - 2). 

 Phần C: là "Dona nobis pacem" (Xin ban bằng yên cho chúng con). 

 Kinh Agnus Dei là kinh cuối cùng của bộ lễ, nên nghệ sĩ mở hết ga để hoàn thành một công 

trình thật xuất sắc bằng cách thêm bè hàt, cho các bè hát đuổi nhau theo kỹ thuật luân khúc 

đủ kiểu. Do đó mà kinh Agnus Dei thường hay nhất về phương diện kỹ thuật. 

9. Một điểm đặc biệt nhất của các bộ lễ đa âm điệu là các nhạc sĩ đã sáng tác các phần kinh của một 

bộ lễ như những thành phần bổ túc cho nhau trong một bộ phận duy nhất, đến nỗi không thể lấy 

phần kinh nào của bộ lễ này để ráp vào với một lễ khác. 

Để thực hiện đặc điểm này một cách chắc chắn nhất, thì các nhạc sĩ đã sáng tác mỗi bộ lễ theo 

một hình thức khác biệt nhau như đã trình bày ở trên. Bởi thế, chúng ta không thể tài nào lấy phần 

kinh Gloria của bộ lễ "Missa super cantum gregorianum" để ráp vào bộ lễ "Missa chansons"; 

chúng ta cũng không tài nào lấy kinh Agnus chẳng hạn của bộ lễ "Missa parodia" để ráp vào bộ lễ 

"Missa super Kyrie". Đặc điểm này là một điểm kỹ thuật cao của bộ lễ và đáp ứng đúng mức 

với lời dạy của Đức Thánh Cha Pio X viết ở số "10a" trong tự sắc "Trale sollecitudini" rằng: 
"Trong một bộ lễ, không được sáng tác kinh Kyrie, hoặc kinh Gloria,... thành những bài biệt lập có 

thể tách rời ra khỏ bộ lễ". 

10. Các nhạc sĩ đời như Bach, Beethoven, Bruckner, Haydn, Mazart, Schubert,... cũng đã sáng tác 

những bộ lễ dành cho ca đoàn, độc tấu và dàn nhạc (Missa per coro, solo ed orchestra). 

11. Đây là những tác phẩm hòa tấu, viết ra không phải để dùng trong Phụng Vụ, nhưng để trình tấu 

cho công chúng nghe như bất cứ một tác phẩm hòa tấu nào khác. 

12. Như vậy, nhạc sĩ được tự do hơn trong việc diễn tả cảm tình, cảm giác,... của mình một cách thoải 

mái mà không bị quy luật về phụng vụ và sự nghiêm trang của thánh đường chi phối. Do đó mà 

nhiều khi các bộ lễ kiểu này có tính cách bi thảm hoặc kịch trường. 

13. Chúng ta gọi những bộ lễ đa âm điệu kiểu này là những bộ lễ hòa tấu cổ điển. 

14. Tại sao các nhạc sĩ đời lại đi dùng bản kinh Phụng Vụ để dựng nên một tác phẩm nghệ thuật cho 

thiên hạ nghe chơi? Số 5 của bài học Số IX đã viết: Bộ lễ là điểm hứa hẹn nhất của người sáng tác, 

vì bản văn lời kinh có tầm vóc lớn, bao gồm những lời kinh rất thay đổi, từ lời nguyện cầu đến lời 

chúc tụng hoan hô,... Do đó, bộ lễ là thể loại đầy đủ nhất để diễn tả tất cả các tình tiết vui buồn, 

hào hứng, đau đớn, hy vọng,... của con người. Thật vậy: 

a) Trong suốt bộ lễ, từ kinh Kyrie đến kinh Gloria, cuối cùng tới cung Agnus Dei, luôn thấy vọng 

lên lời cầu xin: "Xin Chúa thương xót". Sách Tin Mừng kể rằng: khi Đức Chúa Giêsu đi qua 

nơi nào, thì dân chúng bệnh hoạn, tật nguyền, nghèo đói,... đều kêu lên "Lạy Chúa! Lạy Đấng 

Cứu Thế, xin thương đến chúng tôi!". Chẳng những dân chúng thời đó mà dân chúng của hết 

mọi thời đại, kể cả thời đại ngày nay, lúc mà tiến bộ khoa học kỹ thuật thực hiện được những 

phát minh lớn lao, gọi là để làm cho loài người hạnh phúc, thì đâu đâu cũng vẫn vang lên từ 

lòng dân chúng tiếng kêu cầu Thượng Đế thương giúp. 
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b) Con người lúc nào cũng đánh đấm lẫn nhau để dành giật miếng ăn mà sinh tồn. Suốt lịch sử 

con người, lúc nào cũng có chiến tranh ở nơi nào đó, vì thế mà lúc nào cũng vang lên trong 

lòng mỗi người ước nguyện được sống hòa bình, thanh thỏa. Người nghệ sĩ đã dùng bản kinh 

của bộ lễ để nói lên nguyện vọng hòa bình của nhân loại, vì kinh Gloria mở đầu bằng lời chúc 

hòa bình: "Bình an dưới thế cho người thiện tâm"; và bộ lễ kết bằng lời nguyện: "Xin bình 

an cho chúng con". 

c)  Đằng khác, trong kinh Credo, đoạn nói về mầu nhiệm Chúa Kitô nhập thể làm người, chịu 

đóng đinh, sống lại, lên trời, trở lại uy nghi phán xét; đoạn nói về sự trông chờ người chết sống 

lại, trông chờ cuộc sống đời sau,... là những chủ đề người nghệ sĩ dùng âm thanh mà diễn tả 

niềm vui, nỗi buồn, lòng sợ hãi, mối hy vọng... Nghĩa là lời kinh bộ lễ tạo cơ hội cho nghệ sĩ 

nói lên được tất cả nỗi niềm tâm tư có trong lòng mỗi người chúng ta. Tôi còn nhớ khi học về 

ca nhạc kịch (Opéra), nhạc sư có nói: "Đã là một nghệ sĩ sáng tác, thì khó lòng chống lại được 

sự cám dỗ viết một bản Opéra, vì một bản Opéra có thể bao gồm tất cả các khía cạnh đời sống 

con người từ yêu đương cho tới chiến tranh, chém giết, từ phàm tục cho đến tôn giáo, từ bạo 

hành cho đến sám hối, từ đàng điếm đến tu thân,...". Và theo kinh nghiệm bản thân, thì một 

nhạc sĩ đạo, hay ít ra là có tín ngưỡng, cũng khó mà chống lại được sự cám dỗ viết một bộ lễ, 

vì như đã trình bày: là điểm hứa hẹn nhất cho sự nghiệp của mình. 

 

 

BỘ LỄ ĐA ÂM ĐIỆU TÂN THỜI 

 

15. Các nhạc sĩ công giáo ngày nay đều sáng tác các bộ lễ đa âm điệu có đại quản cầm đệm (Missa per 

coro solo ed organo). Viện Thánh Nhạc và các tài liệu về thánh nhạc của Giáo hội gọi đó là những 

bộ lễ đa dâm điệu tân thời. 

16. Chưa thấy nhạc sĩ nào viết bộ lễ để dùng trong Phụng Vụ lại có dàn nhạc hòa tấu đệm theo. Có lẽ: 

– Vì tất cả các nhà thờ trên thế giới, kể cả Đền Thờ Thánh Phêrô ở Roma, cũng không đủ khả 

năng tài chính để thành lập và duy trì một dàn nhạc hòa tấu dùng trong Phụng Vụ. 

– Vì nguyên, đại quản cầm, với những khả năng phong phú về âm thanh, đã là một dàn nhạc lớn, 

và đã được Giáo hội tôn phong là cây đàn vô song để dùng trong Phụng vụ. 
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BÀI ÔN SỐ 9 

 

01. Có 3 thứ bộ lễ đa âm điệu, là những thứ nào? 

02. "Da cappella" là gì? Còn "Musica di chiesa" là gì? 

03. Bộ lễ đa âm điệu hát suông thường được viết theo những hình thức nào? Mỗi hình thức đó 

như thế nào? 

04. Tại sao không nên dùng trong Phụng Vụ các bộ lễ được viết theo hình thức "Missa super 

cantum firmum antiquatum"? 

05. Cái hay của bộ lễ "Missa super Kyrie" là ở chỗ nào? 

06. Cái hay của bộ lễ "Missa parodia"? 

07. Có thể dùng "Missa Parodia" để hát trong bất cứ lễ nào không? 

08. Có thể dùng "Missa super cantum gregorianum" để hát cho bất cứ lễ nào không? 

09. Một bộ lễ "Missa chansons" thường có tính cách làm sao? 

10. Có người ưa dùng cung điệu các bài ca dân gian, như dân ca Bắc bộ, dân ca Nam bộ,... để 

dựng nên những bài Thánh Ca hoặc những bộ lễ. Bộ lễ kiểu này tiếng Latinh gọi là gì? Và 

đây có phải là việc nên làm không? 

11. Tại sao "Missa canonica" và "Missa ad fugam" lại rất hấp dẫn? 

12. Tại sao "Missa super voces musicales" lại là bộ lễ có kỹ thuật cao? Và vì lý do gì mà nó lại 

thích hợp với Phụng Vụ? 

13. Bộ lễ với cảm hứng tự do có tính cách gì? Bộ lễ "Papae Macelli" được xây dựng ra sao? 

14. Tại sao bộ lễ lại là một điểm hứa hẹn đối với nghệ sĩ sáng tác? 

15. Các nhạc sĩ thường viết các bộ lễ đa âm điệu cho mấy bè hát? 

16. Mỗi bộ lễ đa âm điệu đều có tính cách khác nhau, đó là những tính cách gì? 

17. Nói một cách đại cương thì các bộ lễ đa âm điệu thường có một bố cục gần giống nhau. Bố 

cục đó như thế nào? 

18. Điểm đặc biệt nhất của một bộ lễ đa âm điệu là gì? 

19. Bộ lễ do các nhạc sĩ cổ điển sáng tác khác những bộ lễ đa âm điệu hát suông ở điểm gì? 

20. Các nhạc sĩ cổ điển đã viết những bộ lễ để hát ở đâu? 

21. Chúng ta đặt tên cho những bộ lễ đó là gì? 

22. Những bộ lễ hòa tấu cổ điển có tính cách gì? 

23. Tại sao các nhạc sĩ cổ điển lại dùng bản kinh phụng vụ để dựng nên những tác phẩm hòa 

tấu? 

24. Bộ lễ đa âm điệu tân thời khác bộ lễ cổ điển hòa tấu ở điểm gì? 

25. Tại sao các nhạc sĩ đạo lại không viết các bộ lễ với dàn nhạc đệm để dùng trong Phụng 

vụ? 
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BÀI SỐ 10: 

ĐỂ SÁNG TÁC BỘ LỄ TIẾNG VIỆT 

Sau khi đã phân tách muôn vàn cách bố cục tuyệt vời của các bộ lễ Bình Ca và bộ lễ đa âm 

điệu, thì khi muốn sáng tác một bộ lễ, nhất là trong giai đoàn này, khi sáng tác một bộ lễ tiếng Việt, 

chúng ta cần ghi nhớ mấy điểm sau đây: 

1. Chúng ta phải sáng tác các phần kinh của một bộ lễ như những thành phần của một thực thể duy 

nhất, đến nỗi không thể lấy phần kinh của bộ lễ này ráp vào bộ lễ khác được, đây là: 

a) Mệnh lệnh của Đức Thánh Cha Pio X 

b) Và là đòi hỏi của nghệ thuật 

Các bộ lễ Bình Ca và đa âm điệu đã vẽ ra trăm nghìn cách  để thực hiện điểm cốt yếu này. 

2. Đối với các bộ lễ Bình Ca, thì: 

a) Các phần kinh liên hệ chặt chẽ với nhau về phương diện thang âm (đọc lại số 9, bài học số 5). 

b) Hoặc về phương diện cung điệu, thí dụ bộ lễ để hát trong các lễ trọng thì cung điệu của tất cả 

các phần kinh đều hoa mỹ,... Trái lại, bộ lễ để hát trong các ngày lễ thường, là mùa chay thì 

cung điệu của tất cả các phần kinh đều đơn sơ. 

c) Hoặc về phương diện ý nhạc, như một ý nhạc nào đó được diễn lại ở các phần kinh khác nhau 

(đọc lại số 10, bài học số 5). 

d) Ở việc câu "Xin Chúa thương xót" ở đầu Lễ, và câu "Lễ xong, chúc về bình an", cuối Lễ; được 

dệt trên một ý nhạc như nhau, như để đóng khung bộ lễ. 

3. Trong các bộ lễ đa âm điệu hát suông, thì chính cái hình thức đặc biệt của mỗi bộ lễ là điểm then 

chốt làm cho các phần kinh có liên hệ chặt chẽ với nhau. Tỷ như bộ lễ luân khúc hoặc bộ lễ tẩu 

khúc,... thì chính hình thể luân khúc hoặc tẩu khúc sẽ làm cho các phần kinh của bộ lễ gắn chặt với 

nhau, và như vậy, không thể lấy phần kinh "Xin Chúa thương xót" của bộ lễ luân khúc ráp vào bộ 

lễ tẩu khúc được (đọc lại số 9, bài học số 9). 

4. Các bộ lễ hòa tấu cổ điển thường dùng những kỹ thuật khai triển nhạc đề như đã trình bày trong 

cuốn "Tôi viết Ca khúc...", nên các phần kinh của bộ lễ lại càng có sự đồng nhất, càng liên hệ chặt 

chẽ với nhau. 

5. Như chúng ta đã thấy, mỗi phần kinh của bộ lễ phải liên hệ chặt chẽ với nhau để làm nên một thực 

thể duy nhất, bất khả phân; tuy nhiên, cũng như chúng ta đã thấy, mỗi phần kinh đã được viết theo 

nhiều mô hình khác nhau để đem lại sự thay đổi mà vẫn giữ được sự đồng nhất trong các yếu tố 

thành phần. 

6. Chúng ta bắt đầu nói về kinh "Xin Chúa Thương Xót" và kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa". Đây 

là 2 kinh, một hát ở phần đầu thánh lễ, một hát ở phần cuối thánh lễ. Hát trong 2 thời gian tương 

đối dài. 

Kinh "Xin Chúa Thương Xót", hát lúc xông hương bàn thờ. Kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa", 

hát lúc Chánh tế dọn mình rước Lễ và rước Lễ. Do đó mà cung điệu của 2 kinh này đều có vẻ 

thanh thỏa, trường hơi. 

a) Số 235, quy luật về Thánh Nhạc, viết: "có thể xông hương trong bất cứ hình thức Thánh Lễ 

nào". Vậy, mỗi khi đã hát lễ thì nên xông hương cho lời kinh thêm ý nghĩa sống động (Lời 

kinh của con như hương bay lên trước nhan Thánh Chúa). 
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b) Số 30, quy luật về Thánh Lễ, viết: "Sau phần thống hối thì bắt đầu kinh Xin Chúa Thương 

Xót. Vì đây là bài ca giáo dân tung hô Thiên Chúa và kêu cầu lòng từ bi của Ngài, nên 

thông thường tất cả đều hát: giáo dân hát một câu, ca đoàn hay người độc tấu hát một 

câu". Khoản quy luật này cho chúng ta biết 2 điều: 

 Thứ nhất, là kinh "Xin Chúa Thương Xót" có tính cách tung hô và nguyện cầu, nên 

phải dịch là: Lạy Chúa (tung hô), xin thương đến chúng con (nguyện cầu); thì cung 

nhạc mới diễn được cả hai ý tung hô và nguyện cầu. 

 Thứ hai, là nói về hình thể ca nhạc của kinh "Xin Chúa Thương Xót". Nhạc sĩ phải 

sáng tác một câu nhạc có tính cách đơn sơ, thường là một bè cho cộng đồng giáo dân 

hát; còn một câu có vẻ hoa mỹ, phong phú, có thể có nhiều bè, có thể cho ca đoàn hát, 

và nếu cho một người độc tấu thì câu nhạc 1 bè có vẻ ngân nga như thể aria, nói trong 

cuốn cuốn "Tôi Viết Ca Khúc...". 

c) Khoản 30, quy luật về Thánh Lễ, trên đây, như thể hàm ý để giáo dân hát trước, rồi ca đoàn 

hoặc người độc tấu hát sau. Nhưng trong trường hợp thực tế mà nhạc sĩ muốn sáng tác một câu 

nhạc cho ca đoàn hoặc một người độc tấu hát trước, như thể để lấy cung cho toàn thể giáo dân 

hát lại câu nhạc giống y cho dễ thuộc thì cũng là điều hay. 

d) Khoản 30, quy luật về Thánh Lễ viết tiếp: "Mỗi câu tung hô chỉ hát hai lần, tuy nhiên, 

nếutinh thần dân tộc hay nghệ thuật Thánh Nhạc đòi buộc, có thể lặp lại nhiều lần". Câu 

nói "nếu tinh thần dân tộc đòi buộc", có lẽ hàm ý rằng: trên thế giới, có dân tộc này nọ, hoặc 

kiêng kỵ hoặc chú trọng đến ý nghĩa con số nọ kia, tỷ như có người kiêng không biếu tặng 

nhau 2 hột vịt hoặc 2 vú sữa,... Thiết nghĩ, đối với người Việt Nam, có hát câu "Xin Chúa 

thương" 2, 3 lần,... cũng chẳng sao. Còn câu "nếu nghệ thuật Thánh Nhạc đòi buộc", câu này 

có ý đặc biệt nói tới những bộ lễ sáng tác trước Công Đồng, lúc đó nhạc sĩ đã lắp lại câu "Xin 

Chúa thương" 3 lần để làm thành một câu nhạc, hoặc một đoàn nhạc có đầu có đuôi. Những bộ 

lễ tiền Công Đồng đó vẫn còn được dùng và chúng ta cứ việc hát câu "Xin Chúa thương" 3 lần 

như nghệ thuật Thánh Nhạc đòi hỏi. 

7. Lịch sử Phụng Vụ cho hay, lúc mà kinh "Xin Chúa thương" bắt đầu được đưa vào Phụng Vụ, thì 

muốn hát mấy lần thì hát cho tới khi Đức Giáo tông chủ tế ra hiệu mới thôi; dần dần đi đến chỗ hát 

mỗi câu 3 lần. Tới nay, nghi lễ Thánh Lễ được sắp xếp lại gọn gàng, nên Công Đồng nghĩ rằng hát 

mỗi câu 2 lần là vừa. Chúng ta ghi lại một sự kiện đặc biệt của bình ca như sau: sách "Graduale 

Romanum" hoặc sách "Liber usualis" chỉ ghi đơn sơ "Kyrie eleison Christe eleison..." như: 

 

Dựa vào sự kiện này và dựa vào sự thể là Kinh Xin Chúa Thương có nguồn gốc từ kinh cầu, 

nên Croegaert trong cuốn "Rites et prìeres du Saint sacrifice de la messe", tái bản năm 1948-

trang 399, đã chủ trương thêm nhiều ý nguyện vào Kinh Xin Chúa thương. Thiết nghĩ, làm như 

vậy là đi ngược chiều tiến triển của lịch sử, Phụng Vụ đi từ chỗ rườm rà, hát kinh "Xin Chúa 

thương" nhiều lần, vô hạn định, đến chỗ hát 3 lần, nay phụng vụ ngắn gọn chỉ hát 2 lần, thì chúng 
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ta lại kéo dài kinh "Xin Chúa thương" đó ra làm sao? Hơn nữa, không phải lúc hát kinh "Xin 

Chúa thương" mà là lúc chúng ta dâng lên Chúa các lời nguyện giáo dân đủ thứ. 

8. Khoản 56e, quy luật về Thánh Lễ viết: "Ca đoàn hát kinh Lạy Chiên Thiên Chúa – Giáo dân 

hát câu đáp". Như vậy, có ý nghĩa là phải viết kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa" theo hình thể đáp 

ca (học viên đọc lài bài số 4 nói về "Đáp ca"). 

9. Khoản 56e, viết tiếp: "có thể lặp lại nhiều lần, nhưng câu cuối cùng phải là câu "xin ban bình 

an cho chúng con"". Thực tế thì các nhạc sĩ Bình ca chỉ dệt nhạc vào 3 câu "Lạy Chiên Thiên 

Chúa" mà chúng ta gọi là câu: 

 Lạy Chiên Thiên Chúa  (A) 

 Lạy Chiên Thiên Chúa  (B) 

 Lạy Chiên Thiên Chúa  (C) 

Trong phần lớn các trường hợp thì cung điệu của câu (A) và (C) có vẻ trọng đại, trong lúc 

cung nhạc của câu (B) có vẻ nhẹ nhõm. Các bộ lễ đa âm điệu cũng dệt nhạc vào 3 câu Lạy Chiên 

Thiên Chúa và dệt theo những hình thức riêng biệt làm cho 3 câu đó ăn khớp với nhau chặt chẽ. 

Vậy khi hát, chúng ta chỉ việc hát 3 câu Lạy Chiên Thiên Chúa có sẵn chứ không thể lặp lại một 

câu nào nhiều lần, vì lặp lại bất cứ một câu nào đi nữa thì cũng làm vỡ cái bố cục được tính toán kỹ 

lưỡng của bản nhạc. 

Có lẽ chỉ khi đọc mới có thể lặp lại câu Lạy Chiên Thiên Chúa nhiều lần. Nhưng đây không 

phải việc dễ, vì ai cũng phải rình xem lúc nào hát câu Xin ban bình an cho chúng con. 

10. Từ nay về sau, mỗi khi sáng tác kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, thì nhạc sĩ phải sáng tác thế nào để 

có thể hát đi hát lại nhiều lần. Thí dụ: sáng tác câu "Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng... xin thương 

xót chúng con" để hát đi hát lại nhiều lần, với câu "Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng... xin ban bình 

an cho chúng con" để kết thúc. 

11. Hoặc sáng tác 3 câu "Lạy Chiên Chúa" (A), (B), (C) theo như những mô hình của Bình ca hay của 

nhạc đa âm điệu, như đã trình bày ở số 14-bài học số 5 và số 8e-bài học số 9, cũng vẫn được; vì 

khoản 56e quy luật về sách Lễ nói là có thể lặp lại chứ không nói là phải lặp lại nhiều lần. 

12. Vì bản văn của kinh "Lạy Chúa, xin thương xót chúng con" và kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa, 

Đấng... xin thương xót chúng con" đều có sự tương đồng cả về hình thức lẫn nội dung, như: 

(A) Lạy Chúa (tung hô) –  xin thương xót (nguyện cầu) 

(B) Lạy Chúa Kitô (tung hô) –  xin thương xót (nguyện cầu) 

(C) Lạy Chúa (tung hô) –  xin thương xót (nguyện cầu) 

Và kinh: 

(A) Lạy Chiên Thiên Chúa (tung hô) –  xin thương xót (nguyện cầu) 

(B) Lạy Chiên Thiên Chúa (tung hô) –  xin thương xót (nguyện cầu) 

(C) Lạy Chiên Thiên Chúa (tung hô) –  xin ban bình an (nguyện cầu) 

Cho nên, cung điệu của hai kinh này phải có liên hệ với nhau về cả nội dung – nghĩa là về ý nhạc, 

và về cả hình thức – nghĩa là về bố cục. Tỷ như: ý nhạc của câu "Lạy Chúa" (A) và (C) và ý nhạc 

của câu "Lạy Chiên Thiên Chúa" (A) và (C) – "Chúa Kitô" (B) và câu "Lạy Chiên Thiên Chúa" (B) 

thì có vẻ nhẹ nhõm. 

Hoặc viết 2 câu "Lạy Chúa" (A) và (C) với 2 câu "Lạy Chiên Thiên Chúa" (A) và (C) kiểu nhiều 

bè hát. Còn câu "Lạy Chúa Kitô" (B) với câu "Lạy Chiên Thiên Chúa" (B) kiểu ít bè hơn... 

13. Về kinh "Thánh, Thánh, Thánh": 

Khoản 55c, quy luật về sách Lễ, viết: "Tất cả các giáo dân cùng với Chánh tế hát lời tung 

hô "Thánh, Thánh, Thánh". Như vậy, điệu nhạc của lời tung hô phải có tính đại chúng, nghĩa là 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

66 QUYỂN I 

cung điệu nhạc dù người hát giỏi hay hát kèm đều hát được. Một bài hát có tính đại chúng là khi 

dòng ca không lắt léo và cần phải thật hay, nghe một lần nhớ được ngay, thường là 1 bè, nhịp điệu 

bình thản, không hồi hộp, tầm cữ tiếng không quá cao, quá thấp... 

Bản văn lời tung hô chia thành 3 phần: 

(A): Thánh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. 

(B): Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các... 

(C): Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên... 

- Phần (A) và (B) tung hô Đức Chúa Cha; phần (C) tung hô Đức Chúa Con. Đây là lời chúc 

tụng dân Do Thái hô vang đón Chúa cứu thế khi Người vào thành Giêrusalem (Mat. 21,9). Phụng 

vụ cũ cho hát phần (A), (B) trước khi truyền phép, và phần (C) sau khi dâng Mình Thánh. Giáo hội 

lúc đó ghi rằng: nhờ có việc truyền phép mà Chúa Cứu Thế đến với chúng ta thực sự trên bàn thờ, 

nên chúng ta dùng lời dân Do Thái xưa mà hoan hô Đấng nhân danh Chúa mà đến. Nay Phụng vụ 

lại dạy chúng ta hát trước khi truyền phép như để kính mời và thúc giục Chúa đến với chúng ta. 

14. Về mô hình ca nhạc của lời tung hô, chúng ta có thể theo những mô hình trong các bộ lễ Bình ca 

hoặc bộ lễ đa âm điệu, hoặc dựa theo những mô hình sẵn có đó mà tạo nên những mô hình mới. 

15. Khoản 108, quy luật về sách Lễ, viết: Chánh tế hát chung lớn tiếng với các thầy giúp lễ và giáo 

dân. Vì trước kia, khi cộng đồng hát thì Chánh tế với các thầy giúp lễ đọc thầm. Bây giờ phải 

hát chung và hát lớn tiếng. 

16. Câu "Hoan hô Chúa trên chốn trời cao" làm cho chúng ta liên tưởng tới câu "Ngự bên hữu Đức 

Chúa Cha" trong kinh Vinh Danh; và câu "Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha" trong 

kinh Tin Kính; để chúng ta tìm cách liên hệ ý nhạc của 3 câu đó với nhau cho bộ lễ có sự đồng 

nhất trong cung điệu của các phần kinh. 

17. Trong kinh "Thánh Thánh Thánh", chúng ta tránh không nên dùng chữ "đạo binh", vì khi hát 

sẽ nghe như là "đào binh", dùng chữ "đoàn binh" có lẽ khả quan hơn. 

18. Về Kinh VINH DANH 

Khoản 31, quy luật về sách Lễ, viết: "Kinh Vinh Danh là bài ca chúc tụng kỳ cựu và khả 

kính. Hội thánh hát kinh này để chúc tụng Chúa Cha và Chúa Con; đồng thời cầu nguyện 

với Người." 

a) Kinh Vinh Danh là một bài ca chúc tụng - theo ý nghĩa bản văn; còn theo hình thể âm 

nhạc thì không phải là bài ca chúc tụng (Hymnus) như chúng ta sẽ học sau này. 

b) Kinh Vinh Danh chia làm 2 phần: 

- Phần A: từ đầu tới hết câu "Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô..." là phần chúc 

tụng Chúa Cha và Chúa Con. 

- Phần B: từ câu "Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiên Thiên Chúa..." cho tới hết, là phần 

cầu nguyện với Chúa Con. 

19. Câu "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và..." được Thiên Thần hát lúc Chúa giáng trần. 

Lúc đó có ý nghĩa thực sự vì nói lên một sự thực là hôm nay là hôm nay Chúa Cứu Thế xuống trần, 

thì thật là vinh quang cho Thiên Chúa trên chốn trời cao, và thực là một sự bình an cho những 

người lòng ngay. Bây giờ chúng ta hát thì câu này lại là một ước nguyện; trong lúc còn biết bao 

người chưa nhận biết Chúa thì nguyện cầu Chúa được vinh quang, trong lúc loài người vẫn còn 

chém giết nhau đây đó, thì nguyện xin hòa bình cho những người có lòng ngay. 

20. Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao không nói: "Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa 

ban" mà nói: "vinh danh cao cả Chúa"? 

Những nhà chú giải cho rằng: 

 Ơn phúc Chúa tạo dựng nên trời-đất, muôn vật, muôn loài là vinh quang cho Chúa. 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 67 

 Ơn phúc Chúa sai con một xuống trần cứu thế là vinh quang cho Chúa. 

 Ơn phúc Chúa lập nên Hội Thánh để quy tụ chúng ta về với Chúa là vinh quang cho Chúa. 

 Ơn phúc Chúa lập phép Mình Thánh để nuôi dưỡng chúng ta cũng là vinh quang cho Chúa. 

Vậy, cảm tạ vì vinh quang cao cả Chúa là cảm tạ vì ơn phúc Chúa đã ban. 

21. Trước đây, kinh Vinh Danh được chấm phết như sau: 

Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, Lạy Chúa Giêsu Kitô chấm 

cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. 

Vì thế mà các nhạc sĩ thường tách rời câu "cùng Đức Chúa Thánh Thần..." ra khỏi câu trước và phổ 

nhạc vào câu này một cách rầm rộ, thôi thúc như đoạn kết của kinh Vinh Danh. Nay Phụng vụ cải 

tổ, đã chấm phết lại như sau: 

Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, Lạy Chúa Giêsu Kitô phết 

cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. 

Cách chấm phết mới này cho chúng ta hay rằng câu "Lạy Chúa Giêsu Kitô, cùng Đức Chúa 

Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha" là một câu chúc tụng Ba Ngôi (doxologia) dùng để 

kết bất cứ một bài ca chúc tụng nào (hymnus). Những bộ lễ được sáng tác trước Phụng vụ cải tổ, 

mà đã lỡ theo kiểu chấm phết cũ thì vẫn được sử dụng. Bằng chứng là những kinh Vinh Danh 

trong cuốn "Kyriale simples", do Công Đồng phát hành vẫn theo kiểu chấm phết cũ. 

Từ nay trở đi, chúng ta phải dệt nhạc vào câu: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, cùng Đức Chúa Thánh 

Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen!" là câu chúc tụng Ba Ngôi để kết kinh Vinh danh 

cho đúng tinh thần Phụng Vụ canh tân. Bản dịch tiếng Việt gọi là chính thức của UB. Phụng Vụ, 

đã viện dẫn lý do tinh thần dân tộc mà đưa câu "Lạy Chúa Giêsu Kitô" lên đầu câu kinh, như: 

"Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng Thánh, 

chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao" chấm "cùng Đức Chúa Thánh Thần..." 

đã trở về với lối chấm phết cũ; lại còn lôi câu "Lạy Chúa Giêsu Kitô" ra thật xa câu "cùng Đức 

Chúa Thánh Thần", thì còn đâu là câu chúc tụng Ba Ngôi để kết kinh Vinh Danh nữa? 

22. Theo khoản 31, quy luật về sách Lễ, thì cộng đoàn hát chung hay ca đoàn hát Kinh Vinh Danh 

cũng được. Như vậy, chúng ta có thể sáng tác phần chúc tụng với cung điệu sáng sủa, trọng đại, 

nhịp nhàng,... cho cộng đoàn hát một mình hoặc hát chung với ca đoàn. Còn sáng tác phần nguyện 

cầu với cung điệu tha thiết, van nài, uyển chuyển,... một bè hát hoặc nhiều bè cho ca đoàn hát. Còn 

phần chúc tụng Ba Ngôi, thì sáng tác với cung điệu rầm rộ cho cả ca đoàn và cộng đoàn hát. 

23. Khoản 31, quy luật về sách Lễ, viết tiếp: "hoặc giáo dân hát luân phiên với ca đoàn". Câu này 

ám chỉ kinh Vinh Danh trong các bộ lễ Bình Ca, đã được chia ra từng câu văn vắn để hát luân 

phiên. 

Chúng ta nên nhớ, việc chia hai kinh Vinh Danh và kinh Tin Kính ra từng câu nho nhỏ để 

hát luân phiên là việc thích hợp riêng với Bình Ca mà thôi. Vì như đã trình bày: Bình ca là loại ca 

hát để diễn tả cảm tình vui, buồn một cách bình thản. Do đó mà nhiều khi dùng những câu nhạc na 

ná giống nhau để diễn tả những cảm tình khác biệt gói ghém trong những câu văn khác nhau của 

hai kinh Vinh Danh và Tin Kính. Còn cách diễn tả đầy tình người, vui ra vui, buồn ra buồn, lúc 

đó chúng ta dùng những cung ca, điệu nhạc sáng sủa, hùng hồn để diễn tả những lời chúc tụng. 

Hoặc  những cung ca, điệu nhạc thiết tha để diễn tả lời nguyện cầu... thì đó là lối viết nhạc có bản 

ngã riêng của từng tác giả. 

24. Khoản 31, quy luật về sách Lễ, viết: "theo luật chữ đỏ thì Kinh Vinh Danh do chính Chủ tế 

xướng, hoặc do ca đoàn hay tất cả mọi người đều xướng". Trong Phụng vụ cũ, cứ mỗi lần hát 

kinh Vinh Danh và kinh Tin Kính, thì chủ tế phải xướng hai kinh đó. Việc xướng như vậy có 

những cái không hay như sau: 
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a) Có trường hợp Chủ tế xướng sai cung, có người nói là xướng ngang như cua bò, làm cho ca 

đoàn  hay giáo dân không bắt vào hát tiếp được, đâm ra phì cười mất vẻ nghiêm trang. 

b) Vì vụ Chánh tế phải xướng, nên câu đầu tiên của kinh Vinh Danh và kinh Tin Kính bị cắt 

đôi một cách vô lý. Như khi Chủ tế xướng câu: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời" 

hoặc câu "Tôi tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng", thì vang lên một hồi chuông, hoặc 

dạo lên một đoạn đàn organo,... sau đó giáo dân hay ca đoàn mới hát tiếp vào câu "và bình 

an dưới thế cho người thiện tâm" hoặc câu "là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất...". 

c) Có những lúc ca đoàn hát bộ lễ đa âm điệu, thì Chánh tế cũng vẫn xướng kinh Vinh Danh 

hoặc kinh Tin Kính theo cung Bình ca đã in sẵn trong sách lễ. 

25. Ý thức được sự việc không hay như vậy, Phụng Vụ canh tân mới đề ra khoản 87 trên đây. Chúng 

ta phải hiểu khoản 87 như sau: 

a) Khi Chánh tế có khả năng ca hát, thì hãy xướng kinh Vinh Danh; nếu không thì ca đoàn hoặc 

tất cả mọi người đều xướng. 

b) Khi xướng phải xướng trọn câu: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế 

cho người thiện tâm". 

c) Từ nay, nhạc sĩ nhớ sáng tác câu kinh trên thành một câu nhạc duy nhất lấy hơi ở giữa, với giải 

kết nửa chừng. 

d) Có một trường hợp mà linh mục phải xướng kinh Vinh Danh là lễ nghi canh thức đêm Phục 

Sinh (đọc số 31 Lễ nghi canh thức đêm thứ 7 Thánh). 

26. Về phương diện âm nhạc thì những mô hình bố cục kinh Vinh Danh của các bộ lễ Bình ca và đa 

âm điệu thực là những mẫu mực quý giá để chúng ta học hỏi trong khi sáng tác bản kinh Vinh 

Danh. 

27. Kinh TIN KÍNH: không phải là kinh. Tiếng Latinh gọi là "Symbolum fidei", chúng ta dịch là: 

"biểu tượng đức tin". Đây là bản liệt kê các tín điều của tìn hữu. 

28. Có người cho việc đọc kinh Tin Kính là một lễ nghi tuyên xưng đức tin, nên đã lấy những câu hỏi 

đáp về đức tin trong đêm vọng Phục Sinh cử hành thay kinh Tin Kính. Như vậy là sai rồi, vì tự ý 

thay đổi lễ nghi Phụng Vụ. 

29. Vậy, hát kinh Tin Kính là có ý tuyên xưng đức tin, thì điệu hát kinh Tin Kính phải quả quyết, 

hùng tráng, sáng sủa, viết theo thang âm Trưởng. 

30. Khoản 43, quy luật về sách Lễ, viết: "Mục đích của việc đọc kinh Tin Kính là:" 

a) Chấp nhận và đáp ứng lời Chúa mà chúng ta vừa được nghe. 

b) Là để nhớ lại luật Đức Tin. 

Đức tin chúng ta vẫn có và chúng ta vẫn tuyên xưng hằng ngày bằng đời sống Kitô hữu. 

Nhưng những tín điều chúng ta phải tin, nhiều khi chúng ta không nhớ rõ, nhớ lờ mờ. Khoảng thập 

niên 50, từ chủng viện về quê nghỉ, tôi đưa tin cho cô tôi là bà quản giáo, rằng: "Đức Thánh Cha 

mới tuyên bố là mọi người phải tin Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời". Cô tôi đáp: "Thế từ hồi nào 

đã không có ai tin như vậy sao mà Đức Thánh Cha phải tuyên bố?". Thật sự có nhiều người không 

rõ những gì là tín điều, những gì là không tín điều. Cho nên, Giáo hội muốn rằng, lâu lâu trong Lễ 

trọng, chúng ta ôn lại những tín điều đó. 

31. Cho nên, hát kinh Tin Kính, là để ôn lại luật đức tin, thì cung hát thường có tính cách kể, như kể 

chuyện (như cung trong nhạc kịch Opéra), nó có tính cách miệt mài như tiếng học bài ôn thi của 

người học trò. 

Như vừa nói, cung điệu kinh Tin Kính có tính cách kể (recitavo), nghĩa là dòng ca không 

ngân nga hoa mỹ. Dầu vậy, chúng ta đừng quên là chúng ta phải dùng những nét nhạc đau buồn để 

diễn tả việc Chúa đã vì chúng ta mà chịu đóng đinh, dùng nét nhạc vui tươi để diễn tả việc Chúa 

sống lại, dùng nét nhạc nhẹ nhõm để diễn tả việc Chúa lên Trời, dùng nét nhạc oai nghiêm để diễn 
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tả việc Chúa trở lại phán xét, dùng nét nhạc đầy tin tưởng và hy vọng để diễn tả việc trông đợi kẻ 

chết sống lại và sự sống đời sau. 

32. Và cố công tìm kiếm những nét nhạc đặc biệt, có tính cách nhiệm mầu, sâu sắc để diễn tả câu "Bởi 

phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người...". 

Phân tách những bộ lễ đa âm điệu, chúng ta nhận thấy có nhiều nhạc sĩ đã đầu tư nhiều công sức để 

cố gắng diễn tả mầu nhiệm cao cả trong việc Chúa nhập thể làm người. 

Hồi tôi còn học ở Viện Thánh Nhạc, bên Thụy Sĩ có tổ chức một cuộc thi sáng tác bộ lễ, có 

một cựu sinh viên Viện Thánh Nhạc, tốt nghiệp trước đấy 2-3 năm gì đó, đã gửi bài dự thi. Bài dự 

thi của anh là một bộ lễ Bình ca chép lại nguyên si, chỉ trừ câu "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, 

Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người..." thì anh khai triển thành bản ca 

nhạc đa âm điệu. Có vậy thôi mà anh đã trúng giải nhất. 

33. Chúng ta có thể diễn tả câu "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần..." bằng những cách như: 

– Hoặc cả cộng đồng hát kinh Tin Kính và chỉ có ca đoàn hát nhiều bè câu "Bởi phép Đức 

Chúa Thánh Thần...". 

– Hoặc ca đoàn hát kinh Tin Kính theo kiểu đa âm điệu, đến câu "Bởi phép Đức Chúa 

Thánh Thần..." thì hát theo kiểu đa âm đồng điệu như bài Chorral. 

– Hoặc cộng đồng hay ca đoàn hát kinh Tin Kính, nhưng chỉ có một người độc tấu câu "Bởi 

phép Đức Chúa Thánh Thần...". v.v... 

34. Trên đây, chúng ta nói đến độc tấu. Năm 1643, Đức Thánh Cha Urbano VIII đã ra sắc lệnh cho 

địa phận Roma, đòi phải loại trừ cách hát độc tấu (a solo) ra khỏi Thánh đường. Vì thời đó có 

phong trào mời những ca sĩ, nhất là những ca sĩ nữ, ăn mặc không nghiêm chỉnh, có giọng hát gọi 

là truyền cảm, hấp dẫn, vào nhà thờ độc tấu những bài Thánh ca để thu hút thính giả,... Cho đến 

bây giờ cũng thế thôi và còn tệ hơn, vì hát qua máy phóng thanh, tiếng hát càng oang oang, càng 

kích động, càng trần tục,... Cho nên Đức Thánh Cha có cấm độc tấu thì lệnh đó cho đến bây giờ 

vẫn còn hợp thời. 

Khoản 98, quy luật về sách Lễ, viết: "Đọc kinh Tin Kính tới câu 'Bởi phép Đức Chúa 

Thánh Thần...' thì mọi người đều cúi mình, còn Lễ Truyền Tin và Lễ Giáng Sinh thì bái gối". 

Vậy, tất cả cùng cúi mình thì còn hát làm sao? Lúc đó cần một ca viên – theo nghĩa Phụng vụ chứ 

không phải ca sĩ theo nghĩa đời – hay vài ca viên, đại diện cho toàn thể tín hữu, đứng thẳng người 

nghiêm trang, khiêm tốn, đạo hạnh,... hát câu "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần" để tuyên bố mầu 

nhiệm Chúa xuống trần; thì việc làm có lý do chính đáng như vậy. 

35. Khoản 44, quy luật về sách Lễ, viết: "Chủ tế với giáo dân phải đọc kinh Tin Kính". Khoản 98 

viết: "Chủ tế đọc kinh Tin Kính chung với giáo dân". Rồi khoản 44 viết tiếp: "nếu hát, thì 

theo thói thường mọi người cùng hát hoặc hát luân phiên". Qua hai khoản luật trên, chúng ta 

có những nhận xét sau: 

a) Khoản quy luật hàm ý: thông thường thì chúng ta đọc kinh Tin Kính hơn là hát. Cả trong lễ 

trọng, rất trọng, đọc kinh Tin Kính cũng được. Nhưng hát vẫn hợp hơn, vì đứng về phương 

diện tâm lý, một bản văn được hát lên thành cung vẫn có sức thuyết phục hơn một bản văn chỉ 

được đọc lên thành giọng. Riêng đối với người nghệ sĩ, sáng tác một bộ lễ mà bỏ thiếu kinh 

Tin Kính, thì như mất một cái gì lơn lao, vì bản văn kinh Tin Kính bao gồm biết bao cảm tình 

khác biệt của con người. 

b) Mọi người cùng hát, có ý nói cả Chủ tế cũng phải hát theo, hoặc hát bao dàn cho cộng đồng 

hát theo, vì trước kia sau khi xướng kinh Tin Kính cho mọi người hát, thì Chánh tế và các thầy 

trợ tế đọc thầm cách nhanh nhanh, đọc xong quay ra lấy rượu, nước và chén Thánh,... trong lúc 

mọi người cứ việc hát tiếp kinh Tin Kính. 

c) Hoặc hát luân phiên là khi chúng ta hát bộ lễ Bình ca. 

d) Tuyệt đối không thấy nói tới vấn đề Chánh tế hay người nào đó xướng kinh Tin Kính. Vậy khi 

sáng tác, nhạc sĩ liệu viết câu: "Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo 
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thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình" thành một câu nhạc duy nhất, có lấy hơi ở 

giữa, với giải kết nửa chừng. 

36. Có ba kinh Tin Kính được dùng trong Phụng vụ: 

a) Kinh Tin Kính các Thánh tông đồ, trước khi Phụng vụ được cải tổ, vẫn phải đọc trước giờ 

kinh đêm và giờ kinh thứ nhất. 

b) Kinh Tin Kính Thánh Anatasio, cùng đọc trước giờ kinh thứ nhất trong các ngày chủ nhật 

sau Lễ Ba Vua. 

c) Kinh Tin Kính Công Đồng Niceo-constantinoploli, còn được dùng trong Thánh Lễ cho tới 

ngày nay. 

37. Kinh tin kính các Thánh tông đồ, có bản văn vắn và gọn như sau: "Tôi tin kính Thiên Chúa – 

người Cha toàn năng – Người tạo thành trời và trái đất – và tin Chúa Giêsu Kitô – là con một của 

Chúa – là Chúa chúng tôi – thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần – sinh ra bởi trinh nữ Maria 

– chịu tử hình dưới thời Pontio Pilato – chịu đóng đi – chịu chết – chịu chôn cất – rồi xuống thăm 

hỏa ngục – ngày thứ ba sống lại từ nơi những người đã chết – lên trời – ngự bên hữu Thiên Chúa 

Cha toàn năng – từ đó sẽ trở lại phán xét người sống và kẻ chết – Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần – 

Hội thánh Công giáo – các Thánh cùng thông công – phép tha tội – xác thể sống lại – cuộc sống 

đời đời. Amen". 

38. Kinh Tin Kính của cả hai công đồng Niceo-constantinoploli, có vẻ dài dòng vì gồm thêm nhiều 

tín điều như để lên án giáo điều sai trái của Arius. Trong thời gian họp Công Đồng Vaticano II, 

giáo sư Phụng vụ tại Viện Thánh Nhạc, có cho chúng tôi hay là Ủy ban Tổ chức Công Đồng có ý 

định đề nghị với các nghị phụ cho dùng kinh Tin Kính các Thánh tông đồ thay thế kinh Tin Kính 

của 2 Công Đồng, gọi là kinh Tin Kính vắn gọn, cho hợp với Thánh Lễ đã được đổi mới vắn gọn. 

Nhưng theo sự khuyến cáo của các nhạc sư Viện Thánh Nhạc, thì việc thay đổi kinh Tin Kính đã 

không xảy ra. Bởi vì, với kinh Tin Kính của 2 Công Đồng, các nhạc sĩ cả Bình ca lẫn nhạc đa âm 

điệu đã làm nên được biết bao nhiêu tác phẩm giá trị để làm tăng thêm vẻ đẹp cho các lễ nghi 

Phụng vụ. Nay, đổi kinh Tin Kính, có nghĩa là dẹp các tác phẩm đó đi thì là cả một sự uổng phí. 

Câu chuyện trên đưa ra ánh sáng một chân lý là: đôi khi giá trị nghệ thuật có thể làm thay đổi một 

ý niệm về Phụng vụ, nhất là thay đổi ý niệm về bản văn dùng trong Phụng vụ. 

39. Để giúp các nhạc sĩ sáng tác trong việc thiết kế mô hình cung điệu cho kinh Tin Kính, chúng tôi 

ghi lại sau đây bản văn kinh Tin Kính, được chia ra từng câu, từng ý, đánh số từ 1, 2, 3,... 

(1) Tôi tin kính một Thiên Chúa... 

(2) Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô... 

(3) Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa... 

(4) Vì loài người chúng tôi, và để cứu rỗi chúng tôi... 

(5) Người chịu đóng đinh vào Thập Giá... 

(6) Ngày thứ ba Người sống lại... 

(7) Tôi tin Đức Chúa Thánh Thần... 

(8) Tôi tin có Hội Thánh duy nhất thánh thiện... 

40. Sau cùng các nhạc sĩ đừng quên phỏng theo cung điệu kinh: "Xin thương xót..." để dệt nhạc vào 

câu: "Lễ xong, chúc anh em về bình an..." cho bộ lễ được hoàn chỉnh. 
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BÀI ÔN SỐ 10 

 

01. Tại sao chúng ta phải sáng tác các phần kinh của một bộ lễ thành một tác phẩm duy 

nhất? 

02. Các bộ lễ Bình ca và đa âm điệu thực hiện điểm này như thế nào? 

03. Kinh "Xin Chúa Thương Xót" và kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa" có liên hệ với nhau như 

thế nào? 

04. Phải dịch kinh "Xin Chúa Thương Xót" như thế nào? Tại sao vậy? 

05. Khoản 30 - quy luật về sách Lễ, nói gì? 

06. Phải sáng tác kinh "Xin Chúa Thương Xót" theo mô hình nào? 

07. Khoản 30 - quy luật về sách Lễ, nói tới việc một người độc tấu, nghĩa là một ca viên 

(cantor) một mình hát bài ca Phụng vụ. Hiện nay, có nhà thờ đã để cho một ca sĩ, nhất là 

một ca sĩ nữ, một mình hát bài Thánh ca, với giọng hát mà người ta cho là truyền cảm, 

hấp dẫn. Học viên nghĩ sao về việc này? 

08. Kiểu hát như vậy là một hình thể ca hát trong ca nhạc kịch Opéra, tiếng Ý gôi là "a solo". 

Giáo hội có ý kiến gì về hình thể "a solo" không? 

09. Phải sáng tác kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa" theo hình thể nào? 

10. Các bộ lễ Bình ca và đa âm điệu đã sáng tác kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa" theo mô hình 

nào? 

11. Vì bản văn kinh "Xin Chúa Thương Xót" và kinh "Lạy Chiên Thiên Chúa" có liên hệ với 

nhau cả về nội dung lẫn hình thức, nên cung điệu của cả hai kinh đó phải như thế nào? 

12. Cung điệu của kinh "Thánh Thánh Thánh" phải có tính cách gì? Tính cách đó như thế 

nào? 

13. Kinh "Thánh Thánh Thánh" viết theo mô hình nào? 

14. Tại sao Chánh tế phải hát kinh "Thánh Thánh Thánh" chung với cộng đoàn và hát lớn 

tiếng? 

15. Kinh "Thánh Thánh Thánh" có liên hệ gì với kinh "Vinh Danh" và kinh "Tin Kính"? 

16. Tại sao lại không nên dùng chữ "đạo binh" trong kinh "Thánh Thánh Thánh"? 

17. Mục đích của việc hát kinh "Vinh Danh" trong Thánh Lễ? 

18. Ý nghĩa câu "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người 

thiện tâm"? 

19. Giải thích câu: "Chúng con cảm tạ... vì vinh quang... Chúa"? 

20. Nói về việc chấm phết cũ và mới của kinh "Vinh Danh"? 

21. Cung điệu kinh "Vinh Danh" phải như thế nào? 

22. Hát luân phiên kinh "Vinh Danh" và kinh "Tin Kính" là như thế nào? 

23. Chúng ta có nên sáng tác kinh "Vinh Danh" và kinh "Tin Kính" để hát luôn phiên như 

kiểu Bình ca không? 

24. Học viên nói về việc xướng kinh "Vinh Danh" và kinh "Tin Kính"? 

25. Phải sáng tác kinh "Vinh Danh" theo mô hình nào? 

26. Tại sao kinh "Tin Kính" không phải là kinh? 

27. Tại sao có người lại muốn thay thế kinh "Tin Kính" bằng lễ nghi tuyên xưng đức tin? 

28. Mục đích của việc đọc kinh "Tin Kính" trong Phụng vụ là gì? 

29. Vậy, cung điệu kinh "Tin Kính" phải như thế nào? Phải dùng những nét nhạc như thế 

nào để diễn tả những ý khác nhau của kinh "Tin Kính"? 

30. Tại sao khi sáng tác lại phải chú ý đặc biệt tới câu: "Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần..." 

và phải dùng nét nhạc như thế nào để diễn tả câu đó? 

31. Học viên nghĩ sao về ý kiến cho rằng: không nên hát kinh "Tin Kính" vì quá dài? 

32. Chánh tế có phải xướng kinh "Tin Kính" và có nên xướng kinh đó không? 

33. Học viên nhận xét xem có gì đặc biệt trong kinh "Tin Kính" các Thánh tông đồ mà kinh 

"Tin Kính" hai Công Đồng không có? 

34. Câu chuyện dự tính bỏ kinh "Tin Kính"của hai Công Đồng rồi lại thôi, dạy cho chúng ta 

bài học gì? 
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BÀI SỐ 11: 

BÀI KIỂM TRA 

5. Chúng tôi ghi lại sau đây Bộ lễ tiếng Việt: MISSA QUARTA (Bộ lễ thứ tư) 
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6. Học viên hãy viết một bài kiểm điểm thật tỉ mỉ về bộ lễ. Có thể nói, đây là một bản phân tích, bản 

phê bình bộ lễ về đủ mọi phương diện: kỹ thuật, mỹ thuật dưới ánh sáng của những bộ lễ Bình ca 

và đa âm điệu mà chúng ta đã phân tích trong các bài trước. Chúng tôi nghĩ rằng, bài kiểm điểm 

này khá dài và càng dài bao nhiêu càng hay bấy nhiêu, vì nó là cái thước đo lường sự hiểu biết của 

học viên về bộ lễ. 

7. Học viên hãy viết một bài kiểm điểm thật tỉ mỉ về bộ lễ. Có thể nói, đây là một bản phân tích, bản 

phê bình bộ lễ về đủ mọi phương diện: kỹ thuật, mỹ thuật dưới ánh sáng của những bộ lễ Bình ca 

và đa âm điệu mà chúng ta đã phân tích trong các bài trước. Chúng tôi nghĩ rằng, bài kiểm điểm 

này khá dài và càng dài bao nhiêu càng hay bấy nhiêu, vì nó là cái thước đo lường sự hiểu biết của 

học viên về bộ lễ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 79 

BÀI SỐ 12: 

BỘ LỄ CẦU CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI 

1. Tiếng Latinh gọi là "Missa pro defunctis". 

2. Tiếng Việt: 

a) Trước hết gọi là "Lễ Quy Lăng", là phiên dịch từ chữ "Requiem" (nghỉ ngơi). Đây là chữ 

đầu tiên của Đối ca Nhập lễ tiếng Latinh: "Requiem aeternam dona eis, Domine" (Lạy 

Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời). 

b) Sau này gọi là "Lễ MỒ", vì khi dâng lễ cho người đã qua đời mà không có thi hài hiện 

diện, thì Cha sở cho dựng ở cuối nhà thờ một ngôi mộ có khung bằng gỗ, có chùm vải đen, 

để khi lễ xong thì Chánh tế xuống làm phép mồ. 

c) Cũng gọi là "Lễ Cầu Hồn", nghĩa là lễ cầu cho linh hồn đã qua đời. 

3. Các nhạc sĩ cổ điển như Mozart,... đã dùng lời kinh của lễ cầu cho người quá cố để dựng nên tác 

phẩm hòa tấu cho ca đoàn độc tấu và dàn nhạc và gọi đó là bộ lễ "Requiem" – Là một tác phẩm 

hòa tấu; trong đó, nhạc sĩ dùng lời kinh của bộ lễ cầu cho người quá cố để diễn tả nỗi buồn 

rầu, sợ hãi của mình trước cái chết, rồi để trình tấu tác phẩm này cho công chúng thưởng thức. 

4. Giáo hội lúc ban đầu gồm những giáo hữu có lòng tin mãnh liệt. Trải qua biết bao khó khăn của 

cuộc đời trần thế mà vẫn thản nhiên sống tin tưởng như những người đã siêu thoát. Cho nên coi cái 

chết chẳng qua như một cuộc đổi đời. Ai đã xem cuốn phim Hoàng đế Nérone triệt đạo thì thấy rõ 

điều này. Hoàng đế cùng các quan thần tụ họp tại vận động trường  để chứng kiến việc hành quyết 

các tín đồ Kitô hữu. Khi bọn đao phủ thả bầy hùm beo, sư tử ra, thì các tín hữu ca hát, tiến thẳng 

đến những con vật hung dữ để cho chúng xé xác mình. Hoàng đế thấy vậy, đập tay xuống bàn la 

lối: "Chúng nó điên hay sao mà đi đón nhận cái chết với niềm vui như vậy?". Rồi tại những hang 

hầm ở sâu dưới mặt đất, các tín hữu hoan ca (hát Alleluia) trong khi chôn cất các anh em đồng đạo 

đã biết chết đi vì niềm tin. 

5. Về sau, Giáo hội phát triển tràn lan khắp chốn, thì lòng tin của tín hữu như nguội bớt. Người có 

đạo lo tránh tội nhiều hơn là lo làm việc bác ái, rồi để ý nhiều đến việc sợ hỏa ngục, sợ Chúa phán 

xét, sợ chết,... cho nên đã dẹp bỏ bài hoan ca (Alleluia) ra khỏi nghi lễ cầu hồn, an táng. Thay vào 

đó cho bài hát Sequentia thật dài, mở đầu bằng câu: "Ngày đó là ngày phẫn nộ, khi tiếng loa vang 

lên, tôi run sợ, tôi rên rỉ; ngày đó là ngày đầy nước mắt,..." và lễ nghi cầu hồn, an táng từ đó cử 

hành với lễ phục đen ảm đạm. 

6. Đầu thập niên 50, Cha Hémon, Bề trên Chủng viện Xuân Bích-Hà Nội, đã qua đời trong một tai 

nạn xe hơi. Một Cha bạn đã tìm thấy trong cuốn nhật ký của Cha Hémon một câu, viết: "Cái chết 

là đại lễ, mà suốt cuộc đời chúng ta chỉ là những ngày vọng lễ". 

Bây giờ, Công Đồng muốn chúng ta trở lại với đức tin mãnh liệt lúc ban đầu và coi cái chết 

như một ngày lễ, mà cuộc đời chúng ta chỉ là những ngày rộn rịp, vui tươi, sắm sửa thật nhiều việc 

lành phúc đức làm như lễ vật mừng ngày vượt qua đó. Bởi vậy mà Công Đồng đã truyền cải tổ lễ 

nghi Phụng vụ cầu hồn và an táng bằng cách cho hát lại bài hoan ca trong Thánh lễ, và dẹp bỏ 

bài Sequentia mô tả ngày tận thế rùng rợn; và đây chúng ta phải cử hành lễ nghi cầu hồn và an táng 

với lễ phục mầu tím – mầu của sự sám hối. Học viên sẽ hiểu rõ hơn về hình thể sequentia trong 

bài học nói riêng về hình thể đó. 

7. Bây giờ chúng ta xét đến bản văn các bài ca trong Thánh lễ Cầu Hồn, như đối ca nhập lễ, dâng lễ, 

hiệp lễ; bài hoan ca, đáp ca Alleluia, với thánh vịnh, được ghi trong sách Lễ Roma thì chúng ta 

thấy những bài ca đó bao gồm 2 ý tưởng chính: 

a) Xin Chúa ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi trong ánh sáng muôn đời: ca nhập lễ, hiệp 

lễ, alleluia. 
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b) Ca ngợi lòng nhân từ Chúa: ca hiệp lễ, Thánh vịnh.129 với đáp ca. 

8. Một khi đã hiểu được ý nghĩa của các bài ca và ý nghĩa các lễ nghi Phụng vụ cầu cho người đã qua 

đời, thì khi sáng tác một bộ lễ cầu cho người đã qua đời, dù bằng tiếng Việt hay tiếng Latinh, 

người nghệ sĩ sẽ không dùng những nét nhạc sầu thảm, bi ai, rùng rợn,... để diễn tả nỗi niềm đau 

buồn, sợ hãi,... trước cái chết. Trái lại, sẽ dùng những nét nhạc thanh thỏa, đầy tin tưởng của bài 

hoan ca để diễn tả việc các linh hồn sẽ được thanh nhàn nghỉ ngơi ờ chốn quê trời, và ca ngợi lòng 

nhân hậu của Chúa đã cứu chuộc chúng ta. 

9. Từ trước tới giờ, các nhạc sĩ thường coi TV.129: "Từ vực sâu con kêu lên Chúa" như là để diễn 

diễn tả cảnh trầm luân của các linh hồn quằn quại nơi chốn luyện tội. Chúng ta phải hiểu rằng ý 

chính của Thánh vịnh đó là: "Ở nơi Chúa có lòng nhân từ và tràn đầy ơn cứu rỗi, nên linh hồn tôi 

từ sáng sớm tới đêm khuya, chỉ hy vọng nơi Chúa". Hiểu như vậy, chúng ta mới biết dùng những 

nét nhạc thích hợp để diễn tả Thánh vịnh 129. 

10. Cuốn "Graduale Simplex" (Sách hát đơn giản), trong mục lễ cầu cho người đã qua đời có ghi: ba 

bài đối ca với Thánh vịnh, ba bài đáp ca với Thánh vịnh, một bài hoan ca, ba Thánh vịnh có 

đáp ca Alleluia, ba đối ca dâng lễ với Thánh vịnh, ba đối ca hiệp lễ với Thánh vịnh. Nội dung 

những bài ca này chủ yếu nói lên việc các linh hồn được nghỉ ngơi nơi đất hứa và ca ngỡi lòng 

nhân từ của Chúa. 

11. Từ nay về sau, mỗi khi muốn sáng tác bộ lễ cầu cho người đã qua đời, dù bằng tiếng Việt hay tiếng 

Latinh, các nhạc sĩ nên dùng bản văn các bộ lễ cầu cho người đã qua đời được ghi trong cuốn 

Graduale Simplex như vừa trình bày trên đây. Như vậy là để chúng ta có được nhiều bộ lễ cầu 

hồn khác nhau. Mỗi bộ lễ chủ yếu vẫn là ca ngợi lòng nhân từ của Chúa và xin Chúa ban cho các 

linh hồn được nghỉ ngơi muôn đời. Nhưng mỗi lễ lại có đối ca, đáp ca, Thánh vịnh riêng,... nên 

mỗi bộ lễ cũng có những tình tiết riêng, những chi tiết khác nhau. Có những bộ lễ khác nhau về 

cung điệu lạikhác nhau cả về bản văn, thì chúng ta có được nhiều sự thay đổi và tránh được sự 

nhàm chán trong khi phải hát lễ cầu cho người đã qua đời rất nhiều lần trong năm. 

12. Các nhạc sĩ có thể sáng tác bộ lễ lễ cầu cho người đã qua đời theo kỹ thuật đa âm điệu, có đàn 

organo hoặc dàn nhạc đệm để hát trong những dịp đặc biệt. Và cũng nên sáng tác những bộ lễ cầu 

cho người đã qua đời sao cho đơn sơ, bình dân,... cho cả cộng đồng tín hữu hát. Chúng ta nên nhớ: 

viết một bộ lễ đơn sơ mà lại hay không phải là chuyện dễ, mà là việc khó, đòi hỏi nhiều tài năng và 

cố gắng. 

13. Chúng tôi ghi lại sau đây Bộ lễ "Missa Secunda" (Bộ lễ thứ nhì - viết theo bản văn sách lễ 

Roma). Học viên viết một bản phê bình thật chi tiết, trước hết về giá trị âm nhạc, rồi cho biết bộ lễ 

có được sáng tác theo đúng với tinh thần Phụng vụ canh tân hay không? (xem "Missa Secunda" 

cuối sách). 
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BÀI SỐ 13: 

HÌNH THỂ CUNG ĐỌC 

1. Hình thể cung đọc bao gồm tất cả các cung dùng để: 

a) Hát những bài đọc: bài Tiên tri, bài Thánh thư, bài Phúc âm, bài Tông đồ công vụ,... kể cả 

bài Thương Khó. Những cung này chúng ta gọi là Cung Sách. 

b) Hát những lời nguyện: trong Thánh lễ, hay trong các lễ nghi phụng vụ khác, kể cả hai lời 

nguyện đặc biệt là kinh "Lạy Cha" và kinh tiền tụng,... Những cung này chúng ta gọi là 

Cung Nguyện. 

2. Bình ca có những cung đọc rất hay: 

a) Hay về phương diện cung điệu, nghĩa là những cung điệu này gồm những nét nhạc rất hay 

và những nét nhạc này còn phù hợp với tính cách riêng của từng bài đọc và từng lời 

nguyện. 

b) Hay vì cung đọc thật sự là một hình thể âm nhạc, nghĩa là được bố cục theo một mô hình 

dựa trên luật tự nhiên của kỹ thuật sáng tác. 

3. Bản văn các cung đọc đều là bản văn xuôi. Đối với bản văn Latinh, thì bản văn các lời nguyện 

có tính cách văn vẻ, chải chuốt cả về nội dung lẫn hình thức. Nghĩa là câu văn gọn gàng, đối đáp 

nhịp nhàng do cách xếp đặt hài hòa của các vần Latinh dài vắn và mạnh nhẹ. Còn bản văn các bài 

đọc là bản văn xuôi thông thường, nghĩa là gồm những câu văn dài vắn lệch lạc, ngôn từ không đối 

đáp,... 

4. Các nhạc sĩ Bình ca đã viết tất cả các cung đọc dù là cung sách hay cung nguyện, theo một mô 

hình đại khái như nhau. 

a) Các nhạc sĩ chia bản văn ra từng câu, từ chấm nọ tới chấm kia và cho đọc câu đó theo một dấu 

nhạc trụ. 

 

b) Chúng ta nhận thấy trong tất cả các cung đọc, dấu trụ đều là dấu LA. Chúng ta cũng đã biết 

các nhạc sĩ cho rằng: giọng nói, giọng đọc bình thường của chúng ta ở độ cao của dấu La 440 

của tần số rung, nên các nhạc sĩ khắp nơi đã công nhận dấu La 400 là dấu nhạc chuẩn để lên 

dây đàn. Các nhạc sĩ Bình ca đã biết dùng dấu LA chuẩn làm dấu nhạc trụ cho tất cả các cung 

đọc, làm cho các cung đọc có thêm được một điểm kỹ thuật cao. 

c) Đọc một câu văn, từ chấm nọ tới chấm kia, theo một dấu nhạc trụ, nhưng ở những chỗ có 

chấm, có phết thì các nhạc sĩ cho một vài vần chữ xuống giọng, lên giọng làm cho cung sách 

hoặc cung nguyện khác nhau và làm cho cung đọc trở nên sống động. 

d) Mấy vần chữ xuống giọng , lên giọng, ở cuối câu văn, tiếng Latinh gọi là "Punctum", chúng 

ta gọi là "Chấm". 

e) Mỗi câu văn thường được chia làm 2; mấy vần chữ xuống giọng , lên giọng, ở giữa câu văn, 

tiếng Latinh gọi là "Metrum", chúng ta gọi là "Phết". 

f) Khi câu văn quá dài thì được chia làm 3, 4,... Một vài vần chữ ở chỗ phân chia này được đọc 

xuống giọng một quãng 2 hoặc quãng 3. Tiếng Latinh gọi kiểu xuống giọng này là "Flexa", 

chúng ta gọi là "Ngắt". 
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 Sau đây là cung nguyện đơn giản: 

 

g) Nhắc lại cho rõ: mấy vần chữ ở cái Chấm và cái Phết thì xuống giọng và lên giọng, còn một 

vài vần ở cái Ngắt thì chỉ đọc xuống giọng. 

5. Mỗi bài đọc thường khởi sự bằng câu xướng đầu đề bài đọc, như: 

– Bài đọc sách Tiên tri Isaia. 

– Bài đọc thư Thánh Phaolô gởi dân thành Ephêsô. 

– Bài đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan. 

– Còn lời nguyện thì Chánh tế khởi sự bằng câu: "Chúng ta hãy cầu nguyện". 

6. Các nhạc sĩ Bình ca lấy mấy dấu nhạc lên giọng, xuống giọng ở cái Phết và cái Chấm lồng vào câu 

xướng đầu bài làm như câu mở đầu cho cả bài đọc. 

* Sau đây là câu mở đầubài Thánh Thư: 

 

7. Các nhạc sĩ Bình ca cũng cho câu văn cuối cùng của bài đọc xuống giọng, lên giọng khác với cách 

xuống giọng, lên giọng ở cái Chấm và cái Phết, để làm cho cung điệu câu văn cuối cùng trở thành 

cung kết bài và để người nghe tới đó biết là bài đọc chấm hết. 

* Sau đây là câu kết bài Thánh Thư: 

 

8. Vậy, mô hình cung đọc của một bài đọc là: 

– A: Câu mở đầu. 

– B: Phần thân bài, được chia thành từng câu, đọc theo một dấu nhạc trụ, có xuống giọng-

lên giọng ở cái Chấm, cái Phết, cái Ngắt,... 

– C: Câu kết bài 
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Sau đây chúng ta nói về từng cung đọc. 

9. Cung Lời nguyện 

Bình ca có cung ngày Lễ, cung ngày thường, cung trọng thể và cung đơn giản. 

10. Bản văn của lời nguyện là một câu văn duy nhất, dài; có khi dài tới hơn 10 dòng chữ như lời 

nguyện "A Cunstis", kinh nhớ các Thánh. Câu văn duy nhất này được đọc theo một dấu nhạc 

trụ, có xuống giọng-lên giọng ở cái Chấm, cái Phết hoặc cái Ngắt. 

11. Đối với cung ngày Lễ thì: 

a. Trong chính lời nguyện thực hiện cái Phết rồi đến cái Ngắt, sau cùng đến cái Chấm. 

b. Nhưng trong câu kết: "Nhờ Chúa Giêsu Kitô..." thì thực hiện một cái Ngắt trước cái 

Phết. 

 

12. Đối với cung trọng thể thì: 

a. Trong chính lời nguyện chỉ thực hiện cái Ngắt và cái Chấm. 

b. Khi lời nguyện quá dài thì thực hiện cái Chấm nhiều lần, giữa 2 cái Chấm phải thực 

hiện cái Ngắt. 

c. Còn trong câu kết, thì thực hiện cái Ngắt, đến cái Phết rồi đến cái Chấm như thường lệ. 
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13. Đối với cung nguyện đơn giản thì: 

a. Bao giờ cũng thực hiện cái Phết. 

b. Thường thường trước cái Phết thực hiện cái Ngắt (xem ví dụ số 4f trên đây). 

14. Cung Sách Tiên Tri 

c. Trong cung này, không thực hiện cái Phết, chỉ thực hiện cái Ngắt một lần hay nhiều lần. 

d. Cuối câu văn có dấu hỏi thì lên giọng-xuống giọng đặc biệt. 

e. Câu kết cũng có kiểu lên giọng rồi xuống giọng riêng. 

 

15. Cung Sách Thánh Thư 

a. Trong cung này thực hiện cái Ngắt và cái Chấm. 

b. Khi câu văn dài có thể thực hiện cái Ngắt nhiều lần. 

c. Khi câu văn quá vắn, có thể không thực hiện cái Ngắt. 

d. Dấu hỏi được thực hiện như trong cung Sách Tiên tri. 

e. Câu kết có kiểu lên giọng-xuống giọng riêng. 

 

 Coi mở đầu bài Thánh Thư ghi ở số 6 trên đây và cung câu kết bài Thánh thư ghi ở số 7 

tiếp theo. 

16. Cung Sách Tin Mừng 

a. Trong cung này, chỉ thực hiện cái Chấm. 

b. Thực hiện chấm hỏi như trong cung sách Tiên Tri. 

c. Câu kết có kiểu xuống giọng-lên giọng riêng. 
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17. Còn một cung Sách Tin Mừng, gọi là cung tùy ý: 

a. Trong cung này, cái Phết và kết bài như trong cung Sách Thánh thư, chấm hỏi như 

cung Sách Tiên tri. 

b. Còn cái Chấm thực hiện như sau: 

 

18. Trước khi hát Tin Mừng hoặc Lời nguyện, Chánh tế chào cộng đoàn bằng câu "Chúa ở cùng anh 

chị em", cộng đoàn đáp: "Và ở cùng Cha". Khi tới truyền tin cho Đức Mẹ thì Thiên Thần cũng 

chào và chúc Đức Mẹ như vậy, Cựu Ước cũng đề cập đến lời chào này nhiều lần. Cho nên, lời 

chào này thường được diễn tả bằng nét nhạc trịnh trọng và phù hợp với tính cách trọng thể hoặc 

đơn sơ của từng cung đọc: 

 Trước cung Lời Nguyện Trọng Thể: 

 

 Trước cung Lời Nguyện đơn giản: 
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 Trước cung Sách Tin Mừng tùy ý: 

 
19. Sau khi nghe Lời Chúa thì cộng đồng hát đáp lại bằng câu "Tạ ơn Chúa!", và sau khi nghe Chánh 

tế thay mặt mình dâng lên Chúa lời nguyện cầu, thì cộng đoàn đồng thanh đáp: "Amen"; những câu 

đáp này phải được diễn tả bằng nét nhạc qủa quyết. 

20. Còn 2 cung sách được sử dụng trong các giờ kinh: 

a) Cung Trọng Thể, như sau: 

 
b) Cung Cổ, như sau: 

 
21. Cung Bài Thương Khó 

Trong số các cung sách Bình ca, chúng ta phải kể tới cung Bài Thương Khó hát trong Tuần 

Thánh. 

a) Cung chính trong Bài Thương Khó là cung người kể chuyện được hát theo dấu trụ Do, có 

cái Ngắt, cái Phết, cái Chấm như: 
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b) Nếu sau câu kể mà có lời hát của Đức Chúa Giêsu, thì cái Chấm của câu kể sẽ xuống giọng-lên 

giọng một cách đặc biệt để phù hợp với câu hát của Đức Chúa Giêsu tiếp ngay sau đó như: 

 

c) Và những câu nói của Đức Chúa Giêsu được hát theo dấu trụ thấp hẳn xuống một quãng 5 là 

dấu Fa, cũng có cái Ngắt, cái Phết, cái Chấm. 

 

Và cung hát của Đức Chúa Giêsu có cả chấm hỏi nữa: 

 

d) Các câu nói của nhân vật thứ ba, như tiếng nói của dân chúng, của Giuđa, của thẩm phán, của 

công tố viên,... thì được hát theo dấu trụ Fa cao, cũng có cái Ngắt, cái Phết, cái Chấm. 

 

Và cũng có câu hỏi, như: 
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Cung câu hỏi này cũng giống như cung câu hỏi của Đức Chúa Giêsu, nhưng nó được hát cao 

một quãng 8 bên trên. 

22. Bởi vì bài Thương Khó có những câu dài vắn khác nhau, có khi chỉ gồm có một chữ với vài ba 

vần; do đó sẽ tùy trường hợp mà thực hiện hay không thực hiện cái Ngắt hoặc cái Phết; nhưng bao 

giờ cũng phải thực hiện cái Chấm hoặc Chấm hỏi. 

 
23. Trái với các cung cách khác: 

a) Cung Thương Khó được hát theo dấu trụ Do, làm cho cung hát sáng sủa lên và làm cho người 

hát phải có sự cố gắng để hát đúng cao độ của dấu Do, và như vậy cung hát có vẻ nồng nàn, 

nhiệt thành hơn. 

b) Lời nói của Đức Chúa Giêsu được hát theo dấu trụ Fa thấp hẳn xuống, nên có vẻ trịnh trọng, 

suy tư. 

c) Lời nói của các vai khác được hát theo dấu trụ Fa cao tít như có vẻ rống lên. 

Có một lần, tôi đi giúp Tuần Thánh tại một xứ đạo miền núi hẻo lánh bên Ý. Cha sở kể là: cứ 

mỗi năm tới Tuần Thánh là ngài mời hai Cha sở láng giềng tới hát bài Thương Khó. Cha sở A, 

giọng trong trẻo, đóng vai người kể chuyện. Cha sở B, giọng đục, đóng vai Đức Chúa Giêsu; 

còn tôi dốt hát chỉ biết sủa, đóng vai chó má (tiếng ý là "canaglia"). Nói thế, Cha sở có ý ám 

chỉ là khi phải hát cao đến dấu Fa, thì chỉ còn cách la lối mới ra tiếng. Thực vậy, khi sáng tác 

cung bài hát Thương Khó, chắc chắn các nhạc sĩ đã tưởng tượng ra đám đông dân chúng điên 

rồ la hét: "Đóng đinh nó đi!", nên các nhạc sĩ mới chọn dấu trụ cao như vậy. 

24. Cách dùng 3 dấu trụ cao thấp khác nhau làm cho cung bài hát Thương Khó trở nên như một màn ca 

kịch rất sống động, đến nỗi bài Thương Khó dài như vậy mà chúng ta nghe mãi không chán. 

25. Sau hết người kể chuyện dùng cung điệu chấm câu của Đức Chúa Giêsu để chấm hết bài Thương 

Khó một cách thật thanh thỏa, như: 

 
26. Để kết luận: Cung hát bài Thương Khó có một giá trị nghệ thuật cao 

a) Vì có những ý nhạc rất hay: 

 
b) Những ý nhạc này được xếp đặt theo một bố cục hoàn chỉnh, để thực hiện cái nguyên tắc căn 

bản của một tác phẩm nghệ thuật là sự đồng nhất và thay đổi. 

c) Thay đổi ở chỗ cung hát có 3 dấu trụ cao thấp khác nhau, mà chúng ta gọi là trụ a, b, c: 
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d) Đồng nhất: 

– Ở chỗ 3 trụ đều bắt đầu bằng quãng 3 Thứ 

           

– Ở chỗ 3 trụ đều có công thức Phết như nhau: 

 

– Ở chỗ trụ a và c có công thức chấm hỏi như nhau: 

           

– Ở chỗ trụ b và c có công thức chấm câu từa tựa như nhau: 

       

– Ở chỗ công thức kết cuối bài Thương Khó của trụ b giống công thức chấm câu của trụ a 

       

 

Đúng như điều chúng tôi viết trong cuối "Tôi viết ca khúc...",một tác phẩm có 

giá trị nghệ thuật thực sự như cung hát bài Thương Khó thì mới mãi mãi không bao giờ cổ 

 

 

 

 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

90 QUYỂN I 

BÀI ÔN SỐ 13 

 

51. Hình thể cung đọc bao gồm 2 thứ cung, là những cung gì? 

52. Cung đọc Bình ca hay ở những điểm gì? 

53. Đối với bản văn Latinh, thì bản văn lời nguyện khác với bản văn bài đọc ở điểm gì? 

54. Mô hình cung đọc Bình ca như thế nào? Giải thích rành mạch từng điểm của mô hình 

đó? 

55. Đặc điểm của bản văn lời nguyện tiếng Latinh? 

56. Cung lời nguyện ngày lễ thực hiện cái Chấm, cái Phết, cái Ngắt như thế nào? 

57. Cung lời nguyện trọng thể thực hiện cái Chấm, cái Phết, cái Ngắt như thế nào? 

58. Cung lời nguyện đơn giản thực hiện cái Chấm, cái Phết, cái Ngắt như thế nào? 

59. Cung sách Tin Mừng thực hiện cái Chấm, cái Phết, cái Ngắt như thế nào? 

60. Cung sách Thánh thư thực hiện cái Chấm, cái Phết, cái Ngắt như thế nào? 

61. Cung sách Tiên tri thực hiện cái Chấm, cái Phết, cái Ngắt như thế nào? 

62. Cung sách Tin Mừng gọi là cung tùy ý, thực hiện cái Chấm, cái Phết, cái Ngắt như thế 

nào? 

63. Cung lời chào trước khi tuyên bố Tin Mừng và cung lời đáp sau khi tuyên bố Tin Mừng 

phải có tính cách như thế nào? 

64. Có hai cung sách sử dụng trong giờ kinh nguyện, hai cung sách đó khác nhau ở điểm gì? 

Cái khó đó có lý thú không? 

65. Trong cung bài Thương Khó, thì cung người kể chuyện được thực hiện như thế nào? 

66. Những câu nói của Đức Chúa Giêsu được hát như thế nào? 

67. Những câu nói của người thứ ba được hát như thế nào? 

68. Cung bài Thương Khó khác những cung sách khác ở những điểm gì? 

69. Việc ba nhân vật hát theo 3 dấu trụ khác nhau, làm cho cung bài Thương Khó có tính 

cách gì? 

70. Giá trị nghệ thuật của cung bài Thương Khó? 
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BÀI SỐ 14: 

HÌNH THỂ CUNG ĐỌC 
(tiếp theo) 

27. Cung KINH TIỀN TỤNG: 

Tiếng Latinh gọi là "Praefatio", nghĩa là "Lời mở đầu", là bài tựa cho một quyển sách. Sách 

Phụng vụ tiếng Việt gọi là Cung Tiền Tụng, là một kinh đi trước. Đi trước đây có nghĩa là đi 

trước lễ quy (canon missae). Nhưng sự thực đây không phải là một kinh đi trước, mà là một kinh 

mở đầu kinh nguyện tạ ơn (prex eucharistica – sách Phụng vụ tiếng Việt dịch là "Lời nguyện 

Thánh Thể). 

28. Đây là lời nguyện mở đầu một cách rất trọng thể, bằng chứng là trước khi hát kinh tiền tụng, 

Chánh tế đã đích thân kêu gọi toàn thể giáo dân: "Hãy đưa tâm hồn lên – Hãy tạ ơn Chúa, 

Thiên Chúa chúng ta". 

29. Ngày xưa, Phụng vụ có ngót 300 kinh tiền tụng, sách lễ Roma chưa cải tổ giữ lại có 15 kinh. Sách 

lễ Roma cải tổ có khoảng hơn 30 kinh tiền tụng cho mỗi mùa phụng vụ, cho các ngày lễ trọng, lễ 

cầu hồn, kể cả kinh tiền tụng làm phép dầu Thánh ngày Thứ Năm Tuần Thánh, kinh tiền tụng 

nến Phục Sinh, và kinh tiền tụng làm phép nước rửa tội trong đêm Thứ Bảy Tuần Thánh. 

30. Về hình thức thì bản văn kinh tiền tụng rất văn vẻ, nhịp nhàng, gọn gàng, khúc chiết,... Về 

phương diện nội dung thì kinh tiền tụng nào cũng có 3 phần: 

a) Phần mở đầu: nói lên điều tạ ơn Chúa là một việc thật chính đáng. 

b) Phần thân bài: nói về lý do phải tạ ơn Chúa, cho phù hợp với từng mùa Phụng vụ hoặc từng 

ngày lễ. 

c) Phần kết bài: vừa là phần kết kinh tiền tụng, vừa là phần dẫn vào kinh "Thánh Thánh Thánh" 

tiếp ngay sau đó. 

31. Bình ca có 3 cung hát kinh tiền tụng: cung ngày lễ, cung ngày thường và cung trọng thể hơn. 

32. Các nhạc sĩ Bình ca không chú trọng đến việc cung tiền tụng có 3 phần, nhưng chỉ coi cung tiền 

tụng từ đầu tới cuối như một bản văn duy nhất; và chia bản văn đó ra từng câu, từ chấm nọ tới 

chấm kia, và cho hát từng câu văn đó một nửa theo dấu trụ La, một nửa theo dấu trụ Sol Thăng, 

cũng có cái Chấm, cái Phết như các cung đọc khác. 

a) Cung tiền tụng, không thực hiện cái Ngắt, nhưng khi gặp phải câu văn dài hoặc thật dài thì 

thực hiện cái Phết 3, 4 lần... 

b) Câu văn cuối cùng cũng hát như những câu khác, chứ không lên giọng-xuống giọng đặc biệt 

làm thành câu kết bài. Bởi vì kinh tiền tụng không có câu kết và thường chấm hết bằng câu: 

"Chúng con đồng thanh ca tụng rằng". Để hết thì mọi người bắt ngay vào kinh "Thánh Thánh 

Thánh". 

33. Sau đây là 3 cung tiền tụng đã được nói trên đây: 

** Cung ngày thường: 
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** Cung ngày Lễ: 

 

** Cung Trọng Thể: 

 

34. Đây là 3 cung tiền tụng mà theo thiển ý, đã được tuyển lựa trong số hằng trăm cung tiền tụng của 

Bình ca, và chắc chắn là những cung tiêu biểu nhất; nghĩa là những cung điệu phù hợp nhất với 

tính cách trọng thể của kinh tiền tụng. Bạn hãy tưởng tượng ra một Thánh Đường rộng lớn nguy 

nga, có hằng nghìn giáo dân đứng lên, im lặng nín thở, nghe Chánh tế với giọng tiếng dõng dạc, 

run run xúc động hát lên kinh tiền tụng, thì bạn sẽ cảm thấy như trời long đất lở và cuộc sống 

ngừng lại. Đó là hoài cảm không thể quên được của những ai đã nhiều lần được nghe hoặc hát 

kinh tiền tụng trong thời kỳ chưa được dùng thường ngữ trong Phụng vụ. 

35. Có một chi tiết nhỏ mọn nhưng quan trọng đối với các nhạc sĩ sáng tác, đó là: 

Câu danh xưng đối với Chúa trong kinh tiền tụng: "Domine sancte Pater omnipotens 

aeterne Deus" (dịch nghĩa từng chữ là: "Lạy chúa, chí Thánh. Lạy Chúa Cha toàn năng, hằng 

hữu, lạy Thiên Chúa"). Thì trong các sách lễ xuất bản trước thập niên 50, đã được chấm-phết như 

sau: "Domine sancte – phết – Pater omnipotens – phết – aeterne Deus – hai chấm – "; dịch 

nghĩa là: "Lạy chúa chí Thánh, lạy Cha toàn năng, lạy Thiên Chúa hằng hữu ". Các nhà Phụng 

vụ học đã nhận thấy việc chấm-phết như vậy là sai sót, vì: 

a. Chữ "Domine" – "Lạy Chúa", là một danh xưng thường đi một mình như chữ "thưa 

ông", "thưa bà",... 

b. Chữ "sancte" – "chí Thánh", là tĩnh từ mà Phụng vụ thường cho đi liền với "Pater" 

là "Ngôi Cha". 
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c. Còn 2 chữ " omnipotens aeterne" là "toàn năng và hằng hữu" thường đi với chữ 

"Deus" là "Thiên Chúa". 

d. Nên các nhà Phụng vụ học đề nghị chấm-phết lại như sau: "Domine – phết – sancte 

Pater – phết – omnipotens aeterne Deus – hai chấm –". Nghĩa là, "Lạy Chúa, Lạy 

Ngôi Cha chí Thánh, lạy Thiên Chúa toàn hằng hữu". 

e. Hơn nữa, kiểu chấm-phết này rất phù hợp với bản văn cân đối của kinh tiền tụng vì 

câu văn bắt đầu bằng 1 từ "Domine", rồi đến 2 từ "sancte Pater", rồi đến 3 từ " 

omnipotens aeterne Deus". 

f. Do đó, các sách xuất bản sau thập niên 50 đều theo cách chấm-phết cải cách này, và khi 

sáng tác kinh tiền tụng, các nhạc sĩ cũng phải cho ngắt câu theo cách chấm-phết đó. 

36. Kinh EXSULTET: 

Đây là kinh tiền tụng thật sự, vì: 

a. Hình thức và nội dung bản văn là hình thức và nội dung một kinh tiền tụng như đã nói 

trước đây. 

b. Cung điệu là cung tiền tụng ngày lễ như đã ghi lại trước đây. 

c. Sách Phụng vụ cũng ghi kinh Exsultet vào mục các kinh tiền tụng. 

37. Nhưng đây là kinh tiền tụng đặc biệt, vì: 

a. Có đoạn mở đầu kêu gọi các Thiên Thần, trái đất và Giáo hội hãy vui lên (tiếng Latinh là 

"Exsultet"), nên mới gọi kinh tiền tụng này là kinh Exsultet. 

b. Chính bản văn cung tiền tụng này thì dài hơn các cung tiền tụng khác, do đó mà nội dung 

xúc tích hơn và cung điệu đôi khi cũng được châm chước, thay đổi cho hợp với bản văn. 

38. Sách Phụng vụ gọi kinh tiền tụng này là "Proeconium Paschale", vì trong kinh có câu "Sed iam 

columnaehujus proeconia novimus" – "nhưng húng con đã biết ca tụng cột lửa này". Vậy, 

"Proeconium Paschale", là bài hát ca tụng nến Phục Sinh. Sách lễ tiếng Việt dịch là: "Tin mừng 

Phục Sinh". Thường thường, chúng ta quen gọi là kinh Exsultet; đó là chữ mở đầu kinh tiền tụng 

đặc biệt này. 

39. Đoạn mở đầu kinh Exsultet có 6 câu văn. Câu 1, 2, 3 nội dung giống nhau. Câu 1: kêu gọi các 

Thiên Thần, Câu 2: kêu gọi trái đất, Câu 3: kêu gọi Giáo hội... hãy vui lên. Nên 3 câu được hát 

theo một cung điệu như nhau: 
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Còn câu 4, 5, 6, thì hát khác đi một chút, nghĩa là hát theo cung điệu câu 1, 2, 3 nhưng 

lại cắt bớt đi cái ý nhạc đặc thù nhất của cung Exsultet, làm cho cung câu 4, 5, 6 trở thành 

cung đọc thật sự, phù hợp với ý nghĩa câu văn mà viên chức hát bài Exsultet có ý ngắm thẳng 

vào cộng đồng giáo dân đang có mặt lúc đó: "Thật vậy, anh em thân mến, anh em hãy đồng 

thanh với tôi ca tụng Chúa", như: 

 

40. Cung điệu phần mở đầu bài Exsultet cốt yếu vẫn là cung đọc với dấu trụ La cho nửa câu trên và 

dấu trụ Fa Thăng cho nửa câu dưới, nhưng là cung đọc hoa mỹ; lại có thêm một ý nhạc đặc thù 

gồm 7 dấu nhạc đi liền bậc từ trên xuống dưới, rồi lại vươn từ dưới lên trên một quãng 7, làm cho 

các cung đọc trở thành cung hát đượm vẻ chiến thắng khải hoàn: 

 

41. Tiếp đến cung tiền tụng thực sự được hát theo cung tiền tụng ngày Lễ, như chúng tôi đã ghi lại 

trước đây, nhưng có kèm thêm một vài nét nhạc đặc biệt, để đánh nổi ý nghĩa một vài câu đặc biệt 

như: 

 

42. Bản văn kinh Exsultet khá dài, Phụng vụ canh tân có cắt bỏ một vài đoạn thừa thải như sau: 

a) Như chúng ta đã biết: đoạn mở đầu kinh Exsultet có 6 câu. Câu 1, 2, 3 kêu gọi các Thiên 

Thần, trái đất, Giáo hội hãy vui lên. trong câu 4, 5, 6 thì viên chức hát bài Exsultet hướng 

thẳng về cộng đồng giáo dân mà rằng: "Anh em thân mến đang có mặt tại đây, tôi chẳng có 

công đức gì mà đã được kết nạp vào số các thầy tư tế, thì anh em hãy hợp ý với tôi khẩn cầu 

Chúa tỏa ánh sáng xuống, để tôi chu toàn nhiệm vụ ca tụng cây nến này một cách tốt đẹp". 

Sách lễ Roma hiện nay cho biết; nếu khi ca viên hát kinh Exsultet, lúc đó không phải hát câu 

4, 5, 6 của đoạn mở đầu; thiết tưởng, cả trong trường hợp mà Chánh tế hoặc phó tế hát kinh 

Exsultet cũng nên bỏ câu 4, 5, 6 của đoạn mở đầu đi để cho nội dung kinh Exsultet là ca tụng 

cây nến Phục Sinh, được thuần nhất. Hơn nữa, khi bỏ 3 câu đó đi, thì cung điệu đoạn mở đầu 

kinh Exsultet cũng chẳng mất mát gì mà lại còn giữ được vẻ thuần nhất. 

b) Phụng vụ canh tân còn dẹp bỏ cả đoạn cuối của kinh Exsultet, là đoạn cầu cho hàng giáo 

phẩm, cầu cho Đức Thánh Cha, cho Đức Giám Mục, cho toàn thể dân Chúa, cho chính quyền. 

Việc dẹp bỏ này cũng rất hợp lý, vì mục đích của kinh Exsultet là ca tụng cây nến Phục Sinh. 

Hơn nữa, những ý nguyện đại đồng này đã được thực hiện chiều hôm qua một cách thật trọng 
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thể rồi. 

c) Kinh Exsultet được cắt đầu, cắt đuôi đi như vậy, trở thành một kinh mà nội dung thuần nhất từ 

đầu tới cuối. Nghĩa là, nội dung trong suốt bản kinh chỉ nói đến việc ca tụng cây nến Phục 

Sinh. Sách lễ Roma gọi kinh Exsultet cải cách này là công thức dài để ca tụng cây nến Phục 

Sinh. Và tiếp ngay sau đó, sách lễ Roma ghi thêm một công thức vắn để ca tụng cây nến Phục 

Sinh. Công thức vắn này là công thức dài đã được cắt tỉa đi thêm 7 câu nữa. Bảy câu bị cắt tỉa, 

theo bản dịch trong sách lễ tiếng Việt là: "Vì chưng, nếu không được cứu chuộc, chúng ta 

sinh ra có ích gì? – Ôi đêm thật hạnh phúc, chỉ có đêm đó được biết thời giờ Chúa Kitô từ 

cõichết sống lại. – Này là điểm mà sách Thánh đã chép: Đêm sẽ sáng như ban ngày, đêm sẽ 

chiếu soi sự hoan hỉ của ta. – Đêm phá tan ghen ghét đem lại thuận hòa, khuất phục quyền 

bính. – Bây giờ chúng tôi hiểu ý nghĩa cây nến sáp này, đã thắp lên một ánh lửa lung linh 

để tôn vinh Chúa. – Dù lửa này có phân chia ra nhiều sánh sáng, cũng không hao hụt, và 

ngọn lửa này cháy mãi trên ngọn nến quý trọng bằng sáp do ong mẹ làm ra. – Ôi đêm thật 

hạnh phúc, đêm phối hợp Thiên Chúa và loài người". Theo thiển ý, khi bị cắt tỉa mất đi 7 

câu, thì kinh Exsultet trở thành một kinh có nội dung cô đọng, gọn gàng. Còn khi 7 câu đó 

không được cắt tỉa thì kinh Exsultet có được thêm một số ý tưởng phụ họa, như để giải thích 

những ý tưởng chính cho rộng thêm ra, làm cho kinh Exsultet được tô điểm thêm phần hoa 

mỹ. Chúng ta sẽ tùy hoàn cảnh, tùy sở thích mà hát công thức dài hay công thức vắn của kinh 

Exsultet. 

43. Khi dịch bản văn Latinh để sáng tác kinh Exsultet tiếng Việt, chúng ta lưu ý mấy điểm sau: 

a) Kinh Exsultet mở đầu bằng câu: "Hãy vui lên tập đoàn Thiên Thần trên trời. – Hãy vui lên 

những mầu nhiệm của Thiên Chúa". Các nhà chú giải cũng chưa biết chắc chắn được các mầu 

nhiệm ở đây có ám chỉ cái gì? Trong cuốn "Wahrhalf Selige Nacht" (Một khái niệm thần học 

về đêm Phục Sinh), tác giả Becker đã nhắc lại ý kiến của Mormann cho rằng các mầu nhiệm 

của Thiên Chúa (mysteria divina) có ý chỉ các thần thánh trên trời (ministeria divina); và như 

vậy, ý nghĩa của câu kinh được rõ ràng và hợp lý: "Hãy vui lên, tập đoàn Thiên Thần trên 

trời, hãy vui lên chư vị Thần Thánh của Thiên Chúa". 

b) Sách lễ tiếng Việt dịch câu: "suscipe incensi hujus sacrificium" – "xin hãy nhận lấy của lễ 

trầm hương". Becker cho chữ "incensi" đây không phải là "trầm hương" mà chính là cây nến 

sáp đang cháy, bởi vì cả câu văn Latinh là như thế này: "sus incensi hujus sacrificium, quod 

tibi in haccerei oblatione" – "Xin nhận lấy lễ vật cây nến đang cháy này, mà trong khi dâng 

cây nến ấy lên Chúa thì...". Hơn nữa, đầu đề nghi lễ hôm nay là tiến dâng lên Chúa cây nến 

Phục Sinh, chứ không phải là lúc dâng hương trầm, do đó mà suốt kinh Exsultet chỉ thấy 

nguyên những từ nói về nến sáp, lửa, ánh sáng, cột lửa, đèn, ngọn lửa. 

c) Câu "Christus ab inferis victor" được sách Lễ tiếng Việt dịch là: "Chúa Kitô khải hoàn ra 

khỏi địa ngục". Câu này nên dịch là: "Chúa từ cõi chết sống lại" cho phù hợp với quan niệm 

phụng vụ (surrexisse a mortuis). 

d) Câu "per universum mundum, in Christo credentes" được sách Lễ tiếng Việt dịch là: 

"những người tin Chúa Kitô trên khắp vũ trụ". "Universum mundum" có nghĩa là: trên khắp 

thế giới, trên khắp thế gian, trên khắp mặt đất. 

e) Tóm lại, bản dịch trong sách Lễ tiếng Việt có rất nhiều câu không chính xác, như: "Nox in 

terrenis coelestia humanis divina junguntur" thì dịch là: "ôi đêm thật hạnh phúc, đêm phối 

hợp trời với đất, đêm phối hợp Thiên Chúa với loài người". Chúng ta phải dịch: "Đêm hỡi, 

trong đó công việc trên trời, được kết hợp với công việc dưới đất, công việc Thiên Chúa 

được kết hợp với công việc của loài người". 

Bản dịch không chính xác lại còn là bản dịch lung bung, vì câu cú không gọn gàng, nhịp nhàng, 

cân đối nên tật khó dệt nhạc. Người nghệ sĩ chỉ còn cách dịch ra một bản khác ý nghĩa thật 

chính xác với bản văn Latinh, còn câu văn thì nhịp nhàng và có khả năng thích ứng với hứng 

nhạc của mình. 
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44. Sau đây, chúng tôi ghi lại đoạn mở đầu Kinh Exsultet tiếng Việt, rút ra từ cuốn: "Thánh ca 

Phụng vụ Tuần Thánh" của Tiến Dũng: 
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45. Kinh LẠY CHA 

Sách Phụng vụ gọi là "Oratio dominica", nghĩa là "Kinh nguyện của Chúa". Đúng như vậy, đây 

là kinh do chính Chúa Giêsu dạy cho chúng ta (Math. VI,9). Giáo hội dùng nguyên lời văn Chúa 

dạy, không thêm bớt một chữ để cho chúng ta dùng mà cầu nguyện. 

46. Kinh Lạy Cha: 

a) Mở đầu bằng một câu tâu lên Chúa: "Lạy Cho chúng con..." 

b) Rồi đến 3 ý nguyện có liên quan tới Chúa: 

– Chúng con nguyện danh Cha... 

– Nước Cha trị đến. 

– Vâng ý Cha dưới đất. 

c) Rồi tới 4 ý nguyện có liên quan tới chúng ta: 

– Xin ban cho chúng con cơm bánh hằng ngày. 

– Và tha nợ chúng con như chúng con tha... 

– Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. 

– Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự xấu... 

Như vậy, kinh Lạy Cha gồm 8 câu văn 

47. Theo Phụng vụ cũ, thì trong Thánh Lễ, một mình Chánh tế đọc hoặc hát kinh Lạy Cha đến hết câu 

thứ 7, thầy giúp Lễ hoặc ca đoàn hay giáo dân hát hay đọc tiếp câu thứ 8 như để đối đáp với Chánh 

tế. Sau đó Chánh tế đọc thầm "Amen". 

48. Theo Phụng vụ mới, giáo dân cùng với Chánh tế đọc hoặc hát kinh Lạy Cha từ đầu tới cuối. Bỏ 

chữ "Amen", vì ngay sau kinh Lạy Cha, Chánh tế đọc hoặc hát kinh: "Xin cứu chúng con..." –  

kinh này giải thích ý nguyện cuối cùng của kinh Lạy Cha và như vậy có liên hệ chặt chẽ với kinh 

Lạy Cha. Cho nên, chúng ta không nên dùng chữ "Amen" ở giữa để tách đôi hai kinh đó ra. 

49. Trong sách Thánh Lễ Roma cũ, bình ca có 2 cung Lạy Cha, một cung dành cho lễ trọng, một cung 

dành cho lễ thường và lễ cầu hồn. Sách "Graduale Simplex" và "Graduale Ramanum" mới, đã 

ghi lại 3 cung và đánh số A, B, C mà không ghi cung nào dành cho lễ trọng hoặc lễ thường. 

50. Lạy Cha để hát trong Lễ trọng, chỉ là cung A được ghi trong hai cuốn Graduale mới. Cung Lạy 

Cha để hát trong lễ thường hay lễ cầu hồn là cung để hát trong lễ trọng được cải biên đi đôi chút. 

Nghĩa là, cung trọng thì lên cao tới dấu La, còn cung thường thì lên tới dấu Sol Thăng: 

 

Như vậy, trong khuôn khổ học tập, chúng ta chỉ phân tách 3 cung A, B, C là đủ 
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51. Chúng ta đã biết, cung kinh Lạy Cha thuộc loại cung đọc, hát theo một dấu nhạc trụ, có cái 

Chấm, cái Phết, cái Ngắt. Trong 3 cung kinh Lạy Cha, thì cung B theo đúng thể loại cung đọc 

nhất: 8 câu văn của kinh Lạy Cha được hát theo dấu trụ Fa Thăng, câu nào cũng có cái Chấm. 

Câu văn chỉ có cái Chấm không thôi, câu dài thì có thêm cái Phết. Công thức Phết thì thảnh thơi, 

công thức Chấm thì thắm thiết, mặn mà. 

 

Đặc điểm của cung B là câu thứ 8 bắt đầu bằng công thức lên giọng như cung tụng kinh, rồi 

không có Phết, không có Chấm và kết bằng trên dấu trụ. Như vậy, cung điệu cuối cùng của kinh 

Lạy Cha có ý dẫn sang cung điệu của kinh "Xin Chúa cứu chúng con..." kế tiếp. Thật, ý nhạc diễn 

tả ý lời văn một cách tuyệt vời. 

52. Cung kinh Lạy Cha A gom câu văn 1, 2 thành một câu văn duy nhất, gom câu 3, 4 thành một câu, 

còn 4 câu sau thì vẫn để nguyên. Do đó, kinh Lạy Cha trong cung A chỉ có 6 câu văn. Sáu câu này 

cũng được hát theo dấu trụ Fa Thăng. Nhưng câu 1: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con 

nguyện danh Cha..." và câu 2 "Xin cho vương quốc Cha tràn đến, vâng ý Cha dưới đất cũng như 

trên trời..." là 2 câu có liên quan tới Chúa thì hát theo cung điệu hoa mỹ hơn: 

 

Còn những câu 3, 4, 5, 6 có liên quan tới chúng ta thì hát theo cung điệu đơn giản hơn: 
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Việc dùng cung điệu mỹ lệ để hát những ý nguyện có liên quan tới Chúa và dùng cung điệu 

đơn giản để hát những ý nguyện có liên quan tới chúng ta, là một điểm độc đáo trong việc sáng tác 

cung Lạy Cha A vậy. 

53. Cung Lạy Cha C gom từng 2 câu trong 8 câu văn thành 4 câu dài. 

54. Bốn câu văn này được hát theo một cung điệu duy nhất với dấu trụ Fa Thăng, có cái Chấm, và bởi 

vì câu văn dài nên bao giờ cũng có cái Phết. 

55. Bởi vì là cung điệu của một câu văn dài, nên cung điệu này được chia làm 2 phần: 

Phần I: Có công thức xướng như cung tụng kinh, rồi đến dấu trụ Fa Thăng, rồi đến cái Phết. 

Phần II: có công thức xướng đươc hạ thấp xuống, rồi đên dấu trụ Fa Thăng, rồi đến cái Chấm. 

 

Cái Chấm cuối bài xuống giọng khác cái Chấm các câu khác như sau: 

 

56. Đều thuộc về cung đọc, nhưng 3 cung kinh Lạy Cha đã được viết theo 3 mô hình khác nhau. Mô 

hình nào cũng có nét đặc sắc và như vậy mô hình nào cũng có giá trị nghệ thuật cao. 

57. Dưới triều Đức Thánh Cha Gioan XXIII, tron lúc tôi còn đang học tại Viện Thánh Nhạc, có một 

Hội nghị Quốc tế về Âm Nhạc, được tổ chức tại Venezia bên Ý; Hội nghị quy tụ đông đảo các 

nhạc sĩ nổi tiếng từ khắp nơi. 

Strawinsky, nhạc sĩ người Nga (1882 – 1971), vốn dĩ là người vô tín ngưỡng, thế mà trong 

thời gian tham dự Hội nghị, trước cảnh nên thơ của một đô thị được xây dựng trên mặt biển, trước 

vẻ tôn nghiêm tráng lệ của ngôi Thánh Đường mang tên Marco, Strawinsky đã cảm hứng ra Kinh 

Lạy Cha. Nhạc viện của tôi lúc đó đánh giá là một nhạc phẩm chẳng những có giá trị nghệ thuật 

cao mà còn có tính đạo hạnh sâu sắc. 

58. Câu chuyện trên càng làm sáng tỏ cái nguyên tắc đã được nêu lên trong quyển sách "Tôi viết ca 

khúc..." của mình là: có rung cảm thực sự thì ý nhạc mới chân thành và tác phẩm mới có giá trị. 

Vậy, muốn sáng tác Kinh Lạy Cha bạn phải rung động với những ý nguyện gói ghém trong kinh 

đó. Bởi vì, chúng ta đọc kinh Lạy Cha nhiều lần quá, nên chúng ta chẳng còn để ý đến ý nghĩa sâu 

xa và cao vời của các ý nguyện. Khi viết những dòng này, tôi đang sống trong tuần XI của mùa 

Phụng vụ thường niên. Trong suốt tuần, cứ mỗi ngày sách Kinh Nguyện lại cho tôi đọc một đoạn 
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sách Thánh Cypriano giải thích về Kinh Lạy Cha. Lại còn các Thánh Tiến sĩ khác như Thánh 

Toma,... cũng chú giải về Kinh Lạy Cha. Một kinh vắn tắt nhưng chứa đựng những ý nguyện bao 

quát. 

a) Tôn giáo nào cũng coi vị thần thánh mình thờ như vị thần cao xa, cao vời mà mình phải thờ 

kính trong cương vị phục tùng của kẻ bầy tôi, tôi tớ; thế mà Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta phải 

thưa với Chúa của chúng ta là: "Lạy Cha chúng con". Đó là một quan niệm mới, quan niệm 

cách mạng, một sự táo bạo cả gan. Vì vậy trước khi đọc Kinh Lạy Cha, Chánh tế nói với cộng 

đồng tín hữu rằng: "Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám 

(cả dám) nguyện rằng:...". Từ hồi nào, tiếng Pháp dùng ngôi thứ hai số nhiều để dịch Kinh 

Lạy Cha: "notre père qui êtec aux cieux" (Lạy Cha chúng tôi, Ngài ngự trên trời). Sau Công 

Đồng, Hội đồng Giám mục Pháp đã dùng kiểu "tutoyer" – là ngôi thứ hai số ít – để diễn tả tình 

cảm cha con thân mật, phù hợp với ý muốn của Chúa Cứu Thế dạy: "Notre Père qui es aux 

cieux" phù hợp với cả bản dịch Latinh: "Lạy Cha chúng con người ngự trên trời". Một số bài 

Thánh Ca hiện nay ưa dùng chữ "Ngài" để tâu lên với Chúa, đây là một điểm thái hóa chứ đâu 

là mới mẻ, tiến bộ. 

b) "Xin cho Danh Cha được tôn vinh Thánh Thiện (sanctificrtur) Danh Chúa vẫn Thánh". 

Nhưng chúng ta nguyện cho danh Chúa được tôn vinh, không bị xúc phạm, không được kêu lên 

bừa bãi.. Khi đọc ý nguyện này, chúng ta cũng xin Chúa giúp đỡ chúng ta trong công việc 

Thánh hóa bản thân, vì chúng ta phải Thánh, như Cha chúng ta trên trời cũng là Thánh. 

c) "Xin cho vương quốc của Cha lan tới". Trước hết là vương quốc hữu hình gồm số lượng 

người tin Chúa. Cuốn "Grand atlas Mondial" xuất bản năm 1963 tiên liệu dân số trên thế giới 

đến năm 2000 sẽ có độ 6 tỷ 270 triệu người; trong số đó co 1khoảng 500 triệu người công giáo. 

Đó là tỷ lệ ít ỏi, trong lúc Chúa phải là vua muôn vật, muôn loài. Còn vương quốc vô hình gồm 

số lượng tâm hồn đã được Chúa thống trị. Có người mang tên là tín hữu, nhưng tâm hồn đâu đã 

có Chúa! Chúng ta nguyện xin vương quốc Cha mau tới. 

d) "Vâng ý Cha dưới đất...". Xin cho chúng ta biết thực hiện điều Chúa muốn. Xin cứ ý Cha mà 

đừng theo ý con. Lý tưởng cuộc đời là trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải biết sống 

hiện tại theo đúng Thánh ý Chúa an bài, chứ đừng ngồi đợi những gì ở đâu đâu. 

e) "Xin ban cho chúng con cơm bánh hằng ngày". Chắc chắn là chúng ta phải xin của nuôi 

thân xác hằng ngày. Thánh Cypriano, nhấn mạnh tới chữ "xin ban bánh của chúng con" 

(panem nostrum) để thúc giục chúng ta phải xin cả bánh hằng sống là Mình-Máu Thánh Chúa. 

Đó cũng là ý của Giáo hội khi dạy chúng ta đọc kinh Lạy Cha để dọn mình rước Lễ. 

f) "Và tha nợ chúng con...". Chúa cứu Thế đặt một tầm quan trọng rất lớn vào ý nguyện này, 

nên khi vừa dạy chúng ta kinh Lạy Cha xong, Người dạy tiếp: "Bởi vì, nếu các con tha thức 

cho người ta, thì Cha chúng con cũng tha thứ cho chúng con. Bằng nếu chúng con không tha 

thứ... thì Cha chúng con cũng không tha thức cho chúng con" (Math VI, 14-15). 

g) "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ". Theo bản văn Hy-lạp thì chữ "cám dỗ" ở đây bao 

gồm tất cả những sự quyến rũ, những thách thức, những đau khổ, những bách hại, những bắt 

bớ,... Chúng ta không xin Chúa đừng để chúng ta cho chúng ta khỏi bị cám dỗ, bị thử thách,... 

nhưng chúng ta xin Chúa ban sức mạnh để chúng ta chiến thắng thử thách, như trường hợp ông 

Job xưa. 

h) "Xin cứu chúng con khỏi sự xấu". Kinh "Lebera nos" mà Chánh tế đọc ngay sau kinh Lạy 

Cha, giải thích thêm như sau: "Xin cứu chúng khỏi hết mọi sự xấu". Sách lễ Roma cũ còn nói 

rõ là: "những sự xấu đã qua, bây giờ và sau này". Xin cứu chúng con khỏi sự tội, xin cứu 

chúng con khỏi tất cả những xáo trộn trong cuộc sống. Số 56a, quy luật chung về sách Lễ, viết: 

như vậy là chúng ta xin Chúa cứu chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ. 

59. Nếu hằng ngày chúng ta đọc kinh Lạy Cha với sự hiểu biết rõ ràng ý nghĩa lời kinh, thì khi muốn 

sáng tác một cung điệu cho kinh Lạy Cha, lúc đó nhạc hứng của chúng ta sẽ chân thành và tha 

thiết. 
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60. Số 56a, quy luật chung về sách Lễ, viết: trong kinh này, giáo dân xin Chúa ban của an hằng 

ngày, xin được tha tội, ở đây Giáo hội có ý nói là khi đọc kinh Lạy Cha để dọn mình rước Lễ, thì 

chúng ta đặc biệt nghĩ đến việc xin Chúa ban của ăn hồn xác, xin Chúa tha thứ tội lỗi, vì có sạch tội 

chúng ta mới xứng đáng được lãnh nhận bánh hằng sống. Còn suốt ngày trong bất cứ lễ nghi phụng 

vụ nào chúng ta cũng phải đọc kinh Lạy Cha hoặc trong bất cứ giờ kinh nguyện nào, linh mục 

cũng phải đọc kinh Lạy Cha; những lúc đó chúng ta dâng lên Chúa tất cả 7 ý nguyện cho phúc lợi 

của đoàn con. 

61. Số 56a, quy luật chung về sách Lễ, viết tiếp: giáo dân đọc hay hát kinh Lạy Cha chung với 

Chánh tế. Tôi đã được nghe các tín hữu tại một nhà thờ vùng Chợ Lớn hát kinh kinh Lạy Cha 

bằng tiếng Hoa, cung điệu không hay lắm, nhưng đơn sơ, dễ dãi, lại được toàn thể tín hữu trong 

nhà thờ cùng hát nên gây được xúc động mạnh. Bản văn tiếng Việt của kinh Lạy Cha hiện nay 

không phải là bản văn để dệt nhạc. 

62. KẾT LUẬN VỀ CUNG ĐỌC: 

Tất cả những cung đọc chúng đã phân tách đều là những cung rất hay. Chắc chắn đó 

là những cung đã được tuyển chọn rất kỹ lưỡng trong số hàng trăm cung đọc mà Bình ca 

để lại. Cái hay của nó ở chỗ là một hình thể thật đơn sơ như hình thể tụng kinh mà lại có 

những bố cục tinh vi. Cung đọc nào cũng được hát theo dấu nhạc trụ La tiêu chuẩn 440, 

nhưng với những công thức Chấm, Phết, Ngắt khác nhau và với cách thực hiện cái Chấm, 

Phết, Ngắt đó theo kiểu khác nhau, mà các nhạc sĩ đã tạo nên được nhiều cung đọc khác 

nhau và cung nào cũng độc đáo. 

63. Tôi thuộc vào thế hệ những người mà quá nửa cuộc đời đã được hát, được nghe và được thưởng 

thức những cung đọc rất hay này. Đến bây giờ không còn được nghe thấy nữa thì đem lòng luyến 

tiếc. Còn thế hệ ngày nay, đã chẳng bao giờ được nghe những cung điệu mỹ lệ đó thì đây là điều 

đáng tiếc. Nhưng nếu là nhạc sĩ có học, thì sống chết cũng phải học lớp thẩm mỹ Bình ca rồi. 

64. Hiện nay đã có vài ba nhạc sĩ lấy cung Thánh thư, cung bài Thương Khó, cung Exsultet,... của 

Bình ca đem lồng vào bản văn tiếng Việt. Đây là việc làm có đầy thiện ý, là muốn bảo tồn những 

cung điệu bất hủ của Bình ca cho khỏi mất đi trong quên lãng. Nhưng thiện ý này lại mang theo 

một hậu quả trái ngược là để tạo nên một thứ Bình ca giả cầy. Gọi như vậy là để nói lên một sự 

thực chứ không có ý bài bác ai. Sự thực là mình đã xuyên tạc Bình ca, để nó trở thành một thứ 

Bình ca "made in Chợ Lớn",... lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia, trái ngược hẳn với đạo lý nghệ 

thuật, nên số 16/a của Huấn thị về Thánh Nhạc ban hành ngày 3/9/1958 đã phải lên tiếng: "Latinh 

là ngôn ngữ độc nhất của Bình ca". 

65. Thiện ý là muốn bảo tồn cung điệu Bình ca, nhưng thực sự lại bôi bác Bình ca, làm cho người nghe 

hết ham nỗi. Bằng chứng là mới đây, có người được nghe Thầy Sáu hát cung Thánh thư Bình ca 

được lồng vào bản văn tiếng Việt. Sau Thánh lễ, người đó nói: "Thánh ca gì mà nghe như đâm vào 

ruột gan thì còn đâu là Thánh ca nữa". Một chuyện nữa: Có ba linh mục sồn sồn, muốn tổ chức 

Tuần Thánh thật xôm trò, ba vị chia nhau hát bài Thương Khó cung Bình ca, bản văn tiếng Việt. 

Hát xong cả ba vị cùng than: vất vả quá,... Đã cố gắng hết mình để lựa cho các dấu nặng, sắc,... 

hợp với dấu nhạc, thế vẫn lơ lớ làm sao ấy. 

66. Công việc phải làm là: 

a) Nếu chúng ta có nhiệt tâm muốn bảo tồn kho tàng quý giá của Bình ca, thì lâu lâu chúng ta cho 

hát một bài Bình ca trong Phụng vụ. Đó là ước nguyện của cộng đồng. Vì nếu chúng ta không 

hiểu tiếng Latinh, thì cung điệu bất hủ của Bình ca cũng đủ sức nâng tâm hồn chúng ta lên với 

Chúa. Lịch sử đã chứng minh điều này. 

b) Trong lúc đó, các nhạc sĩ hãy cố gắng tìm học để tạo nên những cung điệu có giá trị cho bản 

văn Phụng vụ tiếng Việt để làm giàu kho tàng Thánh ca tiếng Việt. 
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BÀI ÔN SỐ 14 

 

01. Chữ "Kinh Tiền Tụng", vừa là Hoa ngữ, và lại nói sai cái chức năng của kinh đó đối với 

kinh nguyện tạ ơn. Vậy gọi kinh "Praefatio" là kinh mở đầu, thì học viên nghĩ sao? 

02. Kinh mở đầu này có tính cách gì? 

03. Gọi là "Kinh Tiền Tụng", nghĩa là kinh đi trước, thì có thể nói là kinh đó chẳng ăn nhằm 

gì với kinh tạ ơn, nhưng nói là kinh mở đầu thì có ý nói nó là thành phần thực sự của 

kinh nguyện Thánh Thể. Học viên nghĩ sao? 

04. Phụng vụ đã ghi lại bao nhiêu cung tiền tụng? 

05. Nội dung và hình thức bản văn kinh tiền tụng? 

06. Học viên hãy nói về mô hình cung điệu Bình ca của kinh tiền tụng? 

07. Cung tiền tụng Bình ca có tính cách gì? 

08. Giải thích cách chấm-phết câu: "Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus" trong 

kinh tiền tụng? 

09. Tại sao gọi kinh Exsultet là kinh tiền tụng và là kinh tiền tụng đặc biệt? 

10. Tại sao lại gọi là kinh Exsultet? Exsultet nghĩa là gì? 

11. Đoạn mở đầu của kinh Exsultet được hát theo cung điệu như thế nào? 

12. Mô hình cung điệu phần mở đầu kinh Exsultet? 

13. Phần kế tiếp của kinh Exsultet  là kinh tiền tụng thực sự. Kinh tiền tụng này được hát theo 

cung nào? Và cung hát này có gì đặc biệt? 

14. Nói về việc chấn chỉnh bản văn kinh Exsultet được thực hiện như thế nào? 

15. Chúng ta phải để ý tới những điểm gì khi muốn dịch kinh Exsultet sang tiếng Việt? 

16. Học viên có ý kiến gì về kinh Exsultet tiếng Việt của Tiến Dũng? 

17. Nội dung kinh Lạy Cha chia làm mấy phần? 

18. Theo Phụng vụ cũ thì phải đọc, hát kinh Lạy Cha như thế nào trong Thánh lễ? 

19. Theo Phụng vụ mới thì phải đọc hoặc hát kinh Lạy Cha như thế nào? 

20. Kinh Lạy Cha cung trọng và cung thường khác nhau như thế nào? 

21. Mô hình của kinh Lạy Cha B? 

22. Mô hình của kinh Lạy Cha A? 

23. Mô hình của kinh Lạy Cha C? 

24. Giá trị nghệ thuật của 3 cung Lạy Cha? 

25. Học viên giải thích ý nghĩa của từng lời nguyện trong kinh Lạy Cha? 

26. Tại sao lại đọc hoặc hát kinh Lạy Cha để dọn mình rước Lễ? 

27. Học viên có nghĩ đến việc dịch kinh Lạy Cha ra một bản văn tiếng Việt thật nhịp nhàng, 

gọn gàng, xuôi sắn để dệt nhạc không? 

28. Học viên đã được nghe hát một cung điệu Bình ca được lồng vào bản văn tiếng Việt 

chưa? Học viên nghĩ sao về vụ này? 
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BÀI SỐ 15: 

NHỮNG CUNG SÁCH CỔ TRUYỀN 

CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM 

1. Giáo hội Việt Nam từ hồi nào đã có những cung sách tiếng Việt, như: cung sách truyện các 

Thánh, cung sách giảng cấm phòng, cung sách giảng sự thương khó, cung sách ngắm 15 Sự 

Thương Khó Đức Chúa Giêsu,... Cung sách ngắm đứng, cung kể,... 

2. Không biết các cung sách đã được sáng tác từ bao giờ, nhưng có lẽ là các cung đó đã được sáng 

tác sau khi các sách đạo được dịch ra tiếng Việt. Và trong thời kỳ các sách đạo đó chưa được in ra 

chữ quốc ngữ, nhưng được in ra chữ nôm thì đã có các cung sách đó rồi. 

3. Cũng không biết ai là tác giả các cung sách cổ truyền này. Nhưng xét về phương diện nghệ thuật 

thì chúng ta có thể nói được rằng: đó phải là những nhạc sĩ có khiếu và nếu là người ngoại quốc thì 

giỏi về ngôn ngữ học. 

4. Trước khi phân tách từng cung sách, chúng ta có thể nêu lên những điểm tổng quát như sau: 

a. Tất cả các cung sách cổ truyền tiếng Việt đều được viết theo hình thể đọc. Nghĩa là 

bản văn được chia ra từng câu văn, mỗi câu văn được đọc theo dấu nhạc trụ, có cái 

Chấm, cái Phết. 

b. Dấu trụ ở đây là dấu trụ Việt Nam, gồm hai ba dấu nhạc cao thấp khác nhau, như đã 

được trình bầy ở số 20-bài học số 2 về hình thể tụng kinh. 

c. Nhưng tùy theo hình thức bản văn của mỗi loại sách để đọc, mà mỗi cung sách được 

viết theo mô hình khác nhau. 

5. Cung sách "Truyện Các Thánh" 

a) Truyện các Thánh là bản văn kể về thân thế, sự nghiệp của từng vị Thánh. Bài kể này không 

thể chia thành phần mở đầu, phần thân bài, phần kết, như một bài khảo luận. Đây chỉ là một 

bài kể liên tục về lý lịch một vị Thánh từ khi ngài sinh ra cho đến khi ngài qua đời. 

b) Có lẽ vì vậy mà nhạc sĩ đã dành cho truyện các Thánh một cung thật đơn sơ. Nghĩa là toàn câu 

chuyện được đọc theo một dấu trụ 3 dấu nhạc cao thấp, và tới cái Chấm, cái Phết của câu văn 

thì nghỉ lấy hơi. 

c) Ba dấu nhạc dùng làm TRỤ được chúng tôi ghi thấp xuống cho dễ hát là SI-MI-SOL. Ngoài 3 

dấu nhạc này, cung sách "Truyện các Thánh" còn dùng thêm dấu RE để láy ở trên xuống 

cho cung giọng được êm ả hơn: 

 

d) Và như vậy là mô hình cung sách "Truyện các Thánh" là mỗi câu văn được đọc theo một trụ 

mà không có công thức Chấm, Phết gì cả, như: 
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e) Ba dấu nhạc trụ của cung sách "Truyện các Thánh" là thành phần của HT Thứ, và đã tạo nên 

những quãng 3 Thứ, quãng 6 Thứ, quãng 4 Đúng và láy thêm quãng 2 Trưởng: 

 

làm cho cung sách "Truyện các Thánh" không có vẻ vui tươi, sáng sủa nhưng lại gây nên 

một cảm giá yên ả, khuyên dỗ. 

f) Bình ca có một hình thể gọi là "Thánh vịnh đọc trực tiếp" (Psalmus in directum). Nghĩa là 

các câu Thánh vịnh được đọc liền câu nọ tới câu kia mà không hát đáp ca hoặc đối ca xen kẽ, 

như kiểu Thánh vịnh hát một lèo. Nhưng Thánh vịnh hát một lèo (coi lại số 13-bài số 4) thì 

được hát theo một cung tụng kinh có lên giọng ở đầu câu và xuống giọng ở cuối câu. Còn 

"Thánh vịnh đọc trực tiếp" là thánh vịnh được đọc theo một dấu nhạc trụ, thường là dấu nhạc 

thấp, như dấu Fa, nên không có lên giọng ở đầu câu và xuống giọng ở cuối câu. Trong 3 ngày 

cuối Tuần Thánh, sau khi hát mỗi một giờ kinh thì Phụng vụ cho đọc Thánh vịnh "Miserere 

mei" theo kiểu đọc trực tiếp. Chúng ta hãy tưởng tượng ra rằng toàn thể tu sĩ, hoặc kinh sĩ, 

hoặc chủng sinh, sau khi hát một giờ kinh, với những cung điệu lên cao xuống thấp, thì đột 

nhiên hết mọi người hạ giọng xuống, cùng nhau đều đều và bằng bằng đọc Thánh vịnh 

Miserere thì điều đó gây xúc động mạnh mẽ biết chừng nào. Thế mới rõ, đã là nghệ thuật thực 

sự thì dù với một phương tiện nhỏ bé cũng tạo nên được những rung động lớn. Chúng ta có thể 

nói được rằng: cung sách "Truyện các Thánh" được viết theo hình thể Thánh vịnh đọc trực 

tiếp. Một cung điệu được viết theo một hình thể hoàn chỉnh là một cung điệu có giá trị nghệ 

thuật rồi. 

6. Cung sách "Cấm Phòng" 

a) Sách cấm phòng gồm những bài suy niệm về lý do khiến chúng ta phải cải thiện đời sống, phải 

Thánh hóa bản thân, cho nên mỗi bài sách Cấm phòng là một luận đề gồm phần mở đầu, phần 

thân bài, phần kết luận. 

b) Dựa trên cơ sở đó của bản văn mà cung sách "Cấm phòng" được viết theo mô hình A-B-C: 
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– Cung điệu A dùng để đọc phần mở đầu và phần kết. 

– Cung điệu B dùng để đọc phần thân bài là phần chính yếu của cung sách "Cấm phòng". 

c) cung sách "Cấm phòng" theo đúng hình thể cung đọc; nghĩa là bản văn được chia ra từng câu, 

mỗi câu được đọc theo một trụ 3 dấu nhạc: Si-Mi-Sol có dấu Re để láy như trong cung sách 

"Truyện các Thánh". 

d) Tuy cùng một trụ với cung sách "Truyện các Thánh", nhưng cung sách "Cấm phòng" láy 

nhiều hơn với những kiểu láy mi-re, mi-si, mi-sol, như: 

 

Những kiểu láy này làm cho cung sách "Cấm phòng" có vẻ khuyên dỗ khác hẳn kiểu kể trôi 

chảy của cung sách "Truyện các Thánh". 

e) Cung điệu B là cung chính của cung sách "Cấm phòng", chúng ta dùng cung điệu này để đọc 

phần thân bài, là phần dài nhất của bài sách Cấm Phòng. Câu văn nào cũng đọc theo trụ 3 dấu 

nhạc, đến cuối câu thì nghỉ lấy hơi, không có công thức Chấm, Phết gì cả: 

f) Cung điệu A đọc theo nhịp độ đều đều, liên hồi như giục giã: 

 

A. Con phải bầy ra trong trí khôn như xem thấy 

Trong lúc cung điệu B đọc theo nhịp điệu nhát gừng, có vẻ suy tư, do dự trước một vấn đề đang 

được đặt ra là tự vấn lương tâm: 

 

B. Con phải suy những ơn Đức Chúa Trời ban cho con 

g) Đằng khác, ở cung A, thì các chữ có dấu sắc, không lên tới dấu Sol mà chỉ lên tới dấu Mi như 

những chữ không dấu. Như vậy làm cho cung A tối hẳn lại và càng thắm thiết: 

 

h) Người đọc sách Cấm Phòng, xướng đầu đề bài sách theo cung điệu B, như chúng tôi ghi lại 

dưới đây: 
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7. Cung giảng "Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu" 

a) Sách giảng Sự Thương Khó thuộc loại sách kể chuyện như sách "Truyện các Thánh"; nghĩa là 

bản văn là một bản kể lể suôi sắn từ đầu tới cuối, không có phần mở đầu, phần thân bài, phần 

kết. 

b) Cung giảng Sự Thương Khó viết theo hình thể cung đọc. Bản văn chia ra từng câu, mỗi câu 

đọc theo một trụ có 3 dấu nhạc La-Sol-Re, có thêm dấu La để láy từ dưới lên: 

 

c) Đặc điểm của cung giảng Sự Thương Khó là có những chữ láy 4 dấu nhạc: 

 

Cách láy này chỉ dùng cho những dấu: sắc, hỏi, ngã khi các dấu đó đi trước dấu huyền hoặc 

dấu nặng, như: 

 

d) Đặc điểm thứ hai là khi có nhiều chữ không dấu đi theo nhau như: "Giêsu cho quân Du-dêu", 

hoặc có nhiều chhữ có dấu huyền đi theo nhau như: "là chiều ngày", hoặc có nhiều dấu sắc, 

nhiều dấu nặng đi theo nhau thì mỗi chữ đọc theo một dấu nhạc mà không láy. Còn khi chữ 

nào có dấu hỏi, dấu ngã hoặc từ dấu nọ qua dấu kia, thì mỗi chữ đều láy 2 dấu nhạc, làm cho 

cung giảng Sự Thương Khó hầu như láy luôn luôn. Và đây là nét đạc thù của cung giảng Sự 

Thương Khó và làm cho cung này mềm mại: 
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8. Cung ngắm "15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu" 

a) Ở đây mỗi bài ngắm là một bài suy luận, nghĩa là một luận đề có 3 phần 

– Xướng đầu bài :  "ngắm "15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu" 

– Phần thứ nhất :  "Thương ôi, Con Đức Chúa Trời ra đời..." 

– Phần thân bài :  "Thứ nhất thì ngắm..." 

– Phần kết :  "khi ngắm bấy nhiêu sự thì..." 

b) Nhạc sĩ viết cung ngắm 15 Sự Thương Khó theo đúng hình thể cung đọc bất chấp cơ cấu bản 

văn, nhạc sĩ đã chia bản văn đó ra từng câu, mỗi câu đọc theo một dấu trụ gồm 2 dấu nhạc: 

– Dấu SI : để đọc những chữ không dấu hoặc dấu sắc, ngã. 

– Dấu SOL : để đọc những chữ có dấu nặng, huyền, hỏi. 

– Cuối mỗi câu đó có công thức chấm câu. 

c) Đặc điểm của cung ngắm 15 Sự Thương Khó, là ở chỗ mỗi chữ không láy theo hai ba dấu 

nhạc, mà mỗi chữ đọc theo một dấu nhạc cộc lốc, làm cho cung đọc có vẻ nhẹ nhõm và như 

vậy càng nổi bật công thức chấm câu. Những trí khôn lớn có những ý tưởng lớn là như vậy. 
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9. Cung Ngắm rằng 

a) Đây cũng là những bài suy niệm, nghĩa là mỗi bài ngắm là một luận đề có 3 phần: 

– Xướng đầu đề :  "Phép lần hạt 5 dấu Thánh Đức Chúa Giêsu" 

– Phần mở đầu :  "Thứ nhất thì ngắm..." 

– Phần thân bài :  "Ngắm rằng: Đức Chúa Giêsu là con thật..." 

– Phần kết :  "Khi ngắm sự ấy thì nguyện..." 

b) Các nhạc sĩ viết cung ngắm rằng theo đúng hình thể cung đọc bất chấp cơ cấu bản văn, nhạc sĩ 

đã chia bản văn đó ra từng câu, mỗi câu được đọc theo một dấu trụ gồm 2 dấu nhạc, cuối mỗi 

câu nghỉ lấy hơi chứ không có công thức chấm câu. 

c) Hai dấu trụ của cung ngắm rằng, là: 

– Dấu SI : để đọc những chữ không dấu, dấu sắc và dấu ngã. 

– Dấu SOL : để đọc những chữ có dấu nặng, huyền, hỏi. 

d) Với cung ngắm rằng, mỗi chữ không láy theo hai ba dấu nhạc, nhưng mỗi chữ đọc theo một 

dấu nhạc cộc lốc như cung ngắm "15 Sự Thương Khó". 

e) Cái đặc điểm của cung ngắm rằng, là mỗi khi có 2 chữ có dấu sắc và dấu huyền đi theo nhau, 

thì 2 chữ đó được láy như: 

 

f) Bản văn của bài ngắm rằng có nhiều chấm hỏi và chấm than, nhưng nhạc sĩ không dành một 

nét nhạc đặc biệt nào để diễn tả hai chấm này. 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 111 

 

10. KẾT LUẬN VỀ CUNG SÁCH CỔ TRUYỀN TIẾNG VIỆT 

Các cung sách cổ truyền tiếng Việt là những cung sách: 

a. Rất hay, vì cung nào cũng có những nét nhạc hay. 

b. Rất giá trị, vì cung nào cũng được viết theo kỹ thuật cao, nghĩa là viết theo một thể loại 

cung đọc mà chính Bình ca cũng đã theo. Mỗi cung lại viết theo một mô hình riêng  phù 

hợp cho từng bản văn, mỗi cung lại được viết theo một nhịp điệu phù hợp với tính các văn 

bản. 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

112 QUYỂN I 

c. Cung nào cũng có tính cách độc đáo mà ngôn ngữ chuyên môn gọi là tính độc sáng; nghĩa 

là mỗi cung có một điểm mà các cung khác không có, như cung giảng Sự Thương Khó có 

kiểu một chữ láy 4 dấu nhạc, cung ngắm 15 Sự Thương Khó có công thức chấm câu đặc 

biệt, cung ngắm rằng có kiểu láy ở hai chữ có dấu sắc, huyền đi theo nhau... 

11. Tôi thuộc về thế hệ những người trong nhiều năm của cuộc đời, đã được hạnh phúc đọc những 

cung sách cổ truyền cho dân Chúa trong nhà thờ nghe. Bây giờ không được đọc và không được 

nghe đọc những cung đó nữa thì luyến tiếc. Mong ước các vị Chủ Chiên tìm cách khôi phục lại cái 

kho tàng qúy giá này. Theo thiển ý, thay vì lấy cung Bình ca để đọc các bài Sách Thánh tiếng Việt, 

thì chúng ta lấy cung sách cổ truyền mà đọc có hơn không? Tỷ như lấy cung ngắm 15 Sự 

Thương Khó để đọc bài Thương Khó Đức Chúa Giêsu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh chẳng hạn: 

 

12. Tôi không hiểu giới trẻ của thế kỷ 20, 21 bây giờ nghĩ gì về những cung sách cổ truyền, nhưng 

riêng tôi, tôi ao ước viết được vài cung cổ truyền như vậy thì sướng biết mấy, hoặc thử mình là tác 

giả những cung cổ truyền đó thì hãnh diện biết bao với bà con lối xóm. 

** Chú thích: 

Khi đọc các cung sách tiếng Việt, chúng ta chỉ dựa trên các dấu nhạc để đọc lên 

giọng-xuống giọng, và trong lúc lên giọng-xuống giọng như vậy, chúng ta cố gắng đọc rõ 

những dấu: nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã lúc đó mới nghe suôi sắn, không ngượng nghịu. 
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BÀI ÔN SỐ 15 

 

01. Kể ra những cung sách cổ truyền mà bạn biết? 

02. Những cung sách đó được sáng tác từ hồi nào? 

03. Ai là tác giả? Học viên hãy đánh giá các cung sách cổ truyền đó? 

04. Bản văn sách "Truyện các Thánh" thuộc loại nào? 

05. Dấu trụ của cung sách "Truyện các Thánh"? 

06. Cung truyện các Thánh có tính cách gì? 

07. Thánh vịnh đọc trực tiếp là như thế nào? Và khác Thánh vịnh hát một lèo như thế nào? 

08. Có thể nói cung sách "Truyện các Thánh" được viết theo hình thể Thánh vịnh đọc trực 

tiếp không? 

09. Bản văn sách Cấm phòng thuộc loại nào? 

10. Sách Cấm phòng viết theo mô hình nào? 

11. Giải thích về mô hình đó? 

12. Cung sách Cấm phòng và cung Truyện các Thánh giống nhau ở điểm gì và khác nhau ở 

điểm gì? 

13. Cung giảng Sự Thương Khó được đọc theo trụ mấy dấu nhạc? 

14. Cung này có 2 đặc điểm, đó là những đặc điểm gì? 

15. Bản văn bài ngắm 15 Sự Thương Khó thuộc loại nào? 

16. Dấu trụ của cung ngắm 15 Sự Thương Khó? 

17. Đẵc điểm của cung ngắm 15 Sự Thương Khó? 

18. Bản văn cung ngắm rằng thuộc loại nào? 

19. Mô hình cung ngắm rằng? 

20. Cung ngắm rằng và cung ngắm 15 Sự Thương Khó, giống nhau ở điểm gì và khác nhau ở 

điểm gì? 

21. Có điểm gì đặc biệt trong bản văn ngắm rằng mà nhạc sĩ chưa để ý tới? 

22. Học viên có cảm nghĩ gì khi chính mình đọc hoặc nghe đọc những cung sách cổ truyền? 

Phải chăng những cung này không còn hợp với cái nhậy cảm của giới trẻ ngày nay? 
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BÀI SỐ 16: 

NHỮNG CUNG ĐỌC MỚI 

8. Chúng tôi ghi lại đây những cung đọc của Tiến Dũng đã được Hội đồng Giám mục chấp nhận 

cho dùng thử trong Phụng vụ từ ngày 20/10/1966 và đã được Suối Nhạc phát hành. 

9. Học viên hãy phân tách từng cung đọc như chúng tôi đã phân tách các cung Bình ca và cung sách 

cổ truyền để đi đến kết luận chung cuộc. 

10. Cung những câu xướng-đáp trong Phụng vụ (acclamationes) 

a) Ba dấu nhạc căn bản có thể dùng để đọc tất cả các cung sách, cung nguyện tiếng Việt là: lá-sol-

mì, nhưng khi đọc có thể láy một chữ vài dấu nhạc cho cung đọc được uyển chuyển như khi 

gặp dấu ngã, dấu hỏi hoặc đi từ dấu trầm lên dấu bổng hay ngược lại, như: 

 

Áp dụng vào những câu xướng-đáp như sau: 

b) Những công thức xướng-đáp, có thể dùng trong hết mọi trường hợp: 
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11. Cung lời nguyện 

a) Cung lời nguyện dựa trên những dấu nhạc sau: 

 

b) Phần kết lời nguyện dựa trên những dấu nhạc sau đây: 

 

c) Áp dụng vào lời nguyện Lễ Phục Sinh: 
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12. Cung Thánh Thư 

Dựa trên những dấu nhạc sau đây: 

a)  

 

b) Cách xướng các bài đọc như sau: 

 

c) Áp dụng vào bài đọc Thánh lễ Phục sinh: 
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13. Cung Phúc Âm 

Dựa trên những dấu nhạc sau đây: 

a)  

 

b) Câu kết hát theo những dấu nhạc sau: 

 

c) Cung Phúc Âm và cung tiền tụng sau đây hay hoặc dở là do chúng ta ngâm cuối câu khéo 

hay vụng. Chúng ta hát 2 chữ cuối câu và tiếng ngâm "i..." giữa 2 chữ đó rất liền. Thí dụ: "mà 

(i...) tin". Chúng ta đừng hát mà đoạn ngắt một tí rồi mới hát tiếp "(i...) tin". 

d) Áp dụng vào bài Phúc âm Thánh lễ Phục Sinh: 
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14. Cung tiền tụng 

Hát theo những dấu nhạc sau đây: 

a)  

 
b) Cách ngâm cuối câu thực hiện như sau: 

 
c) Câu kết kinh tiền tụng hát theo những dấu nhạc sau: 

 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 121 

d) Áp dụng vào kinh tiền tụng Lễ Phục sinh: 
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15. Sau khi đã viết bản phê bình từng cung đọc trong bài học này, học viên hãy cố gắng đem lồng cung 

đó vào bản văn tiếng Việt. Nếu học viên thực hiện việc này một cách ngon lành, dễ dãi; đó là dấu 

hiệu học viên đã nắm vững được cung đó rồi. 
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BÀI SỐ 17: 

HÌNH THỂ BÀI CA CHÚC TỤNG 

1. Tiếng Latinh gọi là "Hymnus" và Thánh Augustino định nghĩa: "Cantus cum laude Dei". Bài 

hát có lời ca ngợi Thiên Chúa. Sách Phụng vụ tiếng Việt gọi là "Ca vãn", chúng tôi không hiểu 

chữ "ca vãn" nghĩa là gì!? Từ điển Đào Duy Anh gọi là "Tán ca" – nghĩa là bài ca tán tụng, và 

cũng có thể là bài ca tán tỉnh. Cho nên chúng tôi chọn tên: "Bài ca chúc tụng". Tên này có vẻ dài, 

nhưng rõ ràng và nói lên được chức năng của tên đó. 

2.  

a) Khi nói Hymnus là bài ca chúc tụng, thì Thánh Augustino có ý nói đến cả những bài Thánh 

vịnh, vì Thánh vịnh viết theo tiếng Do Thái là "Thơ" và dầu nhiều bài Thánh vịnh có ghi chú 

cách thức hát Thánh vịnh ra sao, và ngay từ thế kỷ Thứ I, những bài ca chuc tụng, nếu chưa 

phải là thơ thì bản văn cũng nhịp nhàng, đối đáp như kinh "Vinh Danh Thiên Chúa trên các 

tầng trời..." (gọi là "Hymnus Angelicus"); kinh "Thánh Thánh Thánh" (gọi là "Hymnus 

seraphicus") ; kinh "Tạ ơn" (Te Deum),... 

b) Về phần đời, những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước; ca ngợi anh hùng dân tộc cũng gọi là 

"Hymnus". Do đó mà từ diển Đào Duy Anh dịch chữ "Hymnus" là "quốc ơn", "đảng ca". Ca 

khúc trong giao hưởng số 9 của Beethoven cũng được gọi là "Hymnus" – bài ca chúc tụng niềm 

vui. 

3. Đối với các bài Hymnus Bình ca 

Tôi đã làm một bản danh sách ghi lại các bài Hymnus dùng trong Phụng vụ. Nguyên cuốn 

sách nguyện là sách kinh chính thức của Giáo hội và đã có 261 bài Hymnus. Đây chắc chắn là 

những bài đã được chọn lựa rất kỹ lưỡng. Bây giờ vẫn còn chọn lựa. Bằng chứng là có những bài 

hymnus có trong cuốn sách nguyện trước Công Đồng thì nay không thấy trong sách nguyện mới. 

Và trong số 261 bài hymnus, thì có một số bài không có trong sách nguyện trước Công Đồng. 

Trong số vô số vàn bài Hymnus mà Bình ca đã sáng tác ra ngay từ thế kỷ I, để đến nay, các bài 

Hymnus đó đã tạo nên được một môn học gọi là môn học về bài ca chúc tụng (Hymnologia). 

Dreves e Blum thủ lượm được hơn 30.000 bài hymnus, in trong 58 cuốn sách với tựa đề 

"Analecta hymnica". 

4. Như vừa nói trên, bản văn của các bài Hymnus ở Thế kỷ I chỉ là văn xuôi nhưng nhịp nhàng, 

câu cú gọn gàng, dồi dào; đến thế kỷ Thứ III, bản văn Hymnus trở thành thơ. Nhưng vẫn là 

thứ thơ bình dân kiểu văn vần Việt Nam, vì nó chỉ dựa vào những số vần chữ nhất định, dựa vào vị 

trí nhất định của những vần đọc nổi, chứ không để ý đến vần vắn vần dài của thứ Latinh trưởng 

giả. 

Những bài thơ bình dân đã bắt đầu chia ra từng đoạn (stropha) làm nên những khúc 1, khúc 

2, khúc 3,... mà ta thường gọi là phiên khúc 1, phên khúc 2, 3,... của bài hymnus. Đó là những bài 

hymnus của Thánh Ephrem (... – 373). Đến đời Đức Thánh Cha Urbano VIII (thế kỷ 17) thì bản 

văn những bài hymnus trở thành những bài thơ tuyệt diệu, điêu luyện. Như chúng tôi đã trình bày 

trong cuốn "Tôi Viết ca Khúc...", thì dưới hình thức hay cơ cấu, bản văn sẽ sẽ định đoạt cơ cấu của 

cung điệu; tỷ như đoạn thơ có 4, 5, 6,... câu thơ, thì cung điệu của ca khúc cũng có 4, 5, 6,... câu 

nhạc. 

Mỗi câu thơ có số vần chữ ít nhiều khác nhau, thì câu nhạc dài vắn khác nhau, những vần 

đọc nổi hoặc những vần dài vắn trong tiếng Latinh. Còn trong tiếng Việt thì, những dấu: nặng, 

sắc, huyền, hỏi, ngã, sẽ là chuẩn để chúng ta tạo nên những ý nhạc lên bổng xuống trầm. Phân 

tách những đoạn thơ của các bài Hymnus Bình ca, chúng ta thấy, có đoạn gồm 4 câu thơ, có đoạn 

5, 6, 7,... câu. Mỗi câu thơ có lúc gồm 6 vần chữ, có lúc gồm 7, 8,... vần chữ; cho nên mỗi hymnus 

đã được viết theo một mô hình khác nhau từ mô hình: abca, abcb, abab, abac, aaba, aabb, abca!, 
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aabb!, aba!c, a+c+cd+, a+b+cd, ababc, abacc, AAA, ABA, ABB, v.v... Tất cả những mô hình 

này, đã được trình bày cặn kẽ trong cuốn "Tôi Viết Ca Khúc..." từ bài số 8 đến bài số 12. Học viên 

phải ôn lại những bài học đó để hiểu rõ định nghĩa hình thể hymnus, như sau: 

Hymnus là một ca khúc mà bản văn có nội dung ca ngợi và là một bài thơ có nhiều 

đoạn. Các đoạn thơ đó phải giống nhau về số câu thơ và về số vần chữ trong mỗi câu thơ, để 

tất cả các đoạn thơ đó đều có thể hát theo một cung điệu duy nhất. Cung điệu này được viết 

theo mô hình một ca khúc, như vừa trình bày. 

Những bài Hymnus Bình ca có mấy diểm đáng lưu ý như sau: 

5. Có một số hymnus mà mỗi vần chữ của bản văn được diễn tả bằng một dấu nhạc của dòng ca, như: 

** Khúc I: 

 

** Khúc II: 

Vera fides Geniti purgavit cemina mundi. Et tibi virginitas inviolata. 

** Khúc III: 

Te matrem pietatis opem Te clamitat orbis. Subveniat famulis o benedicta, tuis 

*** Và một số bài nữa, như: bài "Jam lucis orto" (trang 224), bài "Creator alme" (trang 342), 

bài "Dulcis Jesu memorica" (trang 452), bài "Nunc Sancte" (trang 519), bài "Telluris alme" 

(trang 518), bài "Solis o Virgo" (trang 1600), bài "Stabat Mater" (trang 1847) – chúng tôi ghi số 

của cuốn Liber Usualis là cuốn có thể kiếm được tại Việt Nam. Các nhà khảo cứu cho đây là những 

bài Hymnus cổ kính, có tính cách bình dân, dễ hát, phản ảnh tâm trạng đơn sơ của những tín đồ 

trong mấy thế kỷ đầu. 

6. Có vài hymnus mà nhiều lúc mỗi vần chữ láy 2 dấu nhạc làm cho dòng ca như con thuyền tròng 

trành trên mặt nước. Thực vậy, bài hymnus sau đây nói về người tân tòng được tắm trong giếng 

rửa tội, như người vừa vượt qua Biển Đỏ: 

 

Và bài "Audi, benigne Conditor" (trang 539). 

7. Có mấy bài hymnus có vẻ ngâm nga, rườm rà như bài "Benedictus es" (trang 348), bài "Tristes 

erant" (trang 1121), và bài sau: 
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8. Những hymnus sau có nhịp điệu dứt khoát, có thể chia thành 5 ô nhịp như những bài hát đời: 

 

9. Có những bài hymnus được dùng để hát vào những giờ cầu nguyện nhất định của mỗi ngày, như 

hymnus "Nunc Sancte" hát vào giờ kinh thứ 3, và hymnus "Te lucis" hát vào giờ kinh tối. Bởi vì 

phải hát suốt năm, qua các lễ trọng, lễ thường; qua mùa chay, mùa vọng, mùa Phụng Sinh,... nên 

bài Nunc Sancte và bài Te lucis có đến ngót 10 cung điệu khác nhau: 

 

NUNC SANCTE – Cung Mùa Vọng 
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NUNC SANCTE – hát vào Lễ Ba Vua 

 

Bài "Nunc Sancte" này còn nhiều cung điệu nữa để hát vào những ngày Lễ khác. 

10. Có một số bài hymnus như bài "Jesu, Redemptor" hát vào giờ kinh chiều lễ Giáng Sinh, bài 

"Deus tuorum" hát vào giờ kinh chiều lễ Thánh Stephano, bài "Exsultet" hát vào giờ kinh chiều 

lễ Thánh Gioan,... đã được hát theo một cung điệu như: 

 

Vì 3 bài hymnus trên đã đượcviết theo cùng một thể thơ và là những bài hát được dùng trong 

cùng một mùa Giáng Sinh. Ba bài hymnus sau cũng được hát theo một cung điệu là: "A solis 

ortu", bài "O sola", bài "Crudelis". 

11. Địa vị Hymnus trong Phụng vụ: 

a) Sắc lệnh ban hành kinh nguyện viết: Mục đích kinh nguyện là chúc tụng Chúa và Thánh hóa 

đời sống, để chúng ta xứng đáng được hưởng ơn cứu rỗi. Cho nên, địa vị chính yếu của 

Hymnus là ở trong Phụng vụ kinh nguyện: giờ kinh nguyện nào, dù lớn dù nhỏ cũng mở đầu 

bằng một hymnus. 

Vậy, hình thức tiêu biểu của một hymnus được định nghĩa như sau: Hymnus hay Bài 

ca Chúc Tụng, là một ca khúc, mà bản văn có nội dung chúc tụng Chúa, và là một bài thơ 

có nhiều đoạn. Bài "Stabat Mater" có tới 20 đoạn thơ. Và đoạn thơ cuối cùng của bất cứ bài 

hymnus nào cũng là lời chúc tụng trong thể dâng lên Chúa Ba Ngôi: ngôi Cha, Ngôi Con và 

Ngôi Thánh Thần (tiếng Latinh gọi đoạn chúc này là "doxologia"). Bài "Stabat Mater" không 

có doxologia vì đây là bái hát kính Đức Mẹ Sầu Bi. Tất cả các đoạn thơ của bài hymnus được 

hát theo một cung điệu duy nhất, cung điệu này được viết theo những mô hình như đã đề cập 

tới trong số 4 bài học hôm nay. 

b) Trong Thánh lễ không có bài hát Bình ca nào được viết theo hình thể Hymnus như vừa định 

nghĩa. Bài "Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời" và bài "Thánh Thánh Thánh" được 

gọi là hymnus chỉ vì nội dung bản văn là lời chúc tụng. 

c) Trong Phụng vụ Tuần Thánh 

 Ở nghi lễ Rước Lá, có hát bài ca chúc tụng Chúa Giêsu Vua. Hymnus này do Đức Giám 

Mục Theodulphus (-821) viết theo mô hình một ca khúc có điệp khúc và tiểu khúc, như 

sau: 
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 Ở lễ nghi Tôn vinh Thánh Giá - chiều Thứ Sáu Thánh, có một hymnus hát theo mô hình 

ca khúc có điệp khúc như sau: 

Hymnus này có 10 đoạn thơ và một đoạn thơ hát đi hát lại sau các đoạn khác làm điệp 

khúc. Cả đoạn thơ điệp khúc và 10 đoạn thơ tiểu khúc đều được hát theo một cung điệu duy 

nhất. Đoạn thơ điệp khúc chia làm 2 phần A và B; phần A dùng để hát lại sau mỗi tiểu 

khúc 1, 3, 5, 7, 9; phần B dùng để hát lại sau những mỗi tiểu khúc 2, 4, 6, 8, 10. 
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12. Chúng ta đã biết, bản văn của các bài ca Phụng vụ phần lớn được rút ra từ Kinh Thánh. Đối với 

Phụng vụ trước Công Đồng, thì Argentorati (1907), trong cuốn "Carmina scripturarum", đã tính 

ra rằng có 64 trong số 72 sách Kinh Thánh đã có những bản văn được dùng cho những bài ca 

Phụng vụ. Thánh vịnh đóng góp 1565 câu văn. Phúc âm Thánh Luca đóng góp 350 câu, Phúc âm 

Thánh Mathew đóng góp 315 câu... Những bản văn của các hymnus không rút ra từ Kinh Thánh, 

nhưng đều là do cảm hứng cá nhân, nên lời kinh có vẻ hồn nhiên, đậm đà, nhiều tình người và chủ 

quan hơn; nhất là những bài hymnus của những thế kỷ đầu, được viết theo một thứ thơ bình dân, 

dễ hiểu, kiểu văn vần trong ca dao, ngạn ngữ và câu đố tiếng Việt. Trái lại, những bài hymnus về 

sau được viết theo lối thơ trải chuốt, với những ý tưởng triết học, thần học cao siêu, như những 

hymnus ngày lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, làm cho lời kinh có vẻ gượng ép, có khi còn khó 

hiểu. Nên có nhà phê bình đã viết: "accessit latinitas et recessit pietas" (nhiều văn chương thì ít 

lòng đạo). 

Bình ca viết từ những bản văn rút ra từ Kinh Thánh, là một thứ Bình ca có giá trị chưa trọn 

vẹn, vì bản văn Kinh Thánh được viết theo một thứ Latinh tầm thường, không có chi văn vẻ. Với 

thể loại hymnus, Bình ca có được cái giá trị trọn vẹn, giá trị cả về bản văn lẫn cung điệu. Hymnus 

đã đem thi vị vào cho Bình ca và cho luôn cả Phụng vụ. Và như vậy, không có thể loại Hymnus thì 

Bình ca mất đi một nửa giá trị nghệ thuật. 

13. Bài học số 15 cuốn "Tôi Viết Ca Khúc...", nói đến tương quan giữa bản văn và cung điệu của một 

ca khúc. Khi bản văn có chữ cao vút thì dòng ca dùng những dấu nhạc cao để diễn tả, khi bản văn 

có những chữ nhanh như chớp thì dòng ca dùng những dấu nhạc có giá trị văn để diễn tả, khi bản 

văn có chữ buồn thảm thì dòng ca dùng những nét nhạc u sầu để diễn tả,... 

Trong thể loại hymnus, không có tương quan giữa ý thơ và ý nhạc như vậy. Bằng chứng là 

trong một bài hymnus nhiều đoạn thơ có nội dung, ý tưởng khác nhau lại được hát theo một cung 

điệu như nhau. Lại còn vụ, một bản văn hymnus được hát theo nhiều cung điệu khác nhau, tùy 

theo mùa Phụng vụ hoặc bản văn của nhiều hymnus để hát trong những lễ khác nhau, được hát 

theo một cung điệu như đã trình bầy trong số 9, 10 bài học này. Tuy nhiên, đối với nhữg bài 

hymnus Bình ca, thì có sự tương quan giữa dòng ca và các vần đọc nổi của bài thơ Latinh. Số 4 bài 

học hôm nay cho hay là thơ bình dân Latinh dựa vào vị trí nhất định của các vần đọc nổi. Chính 

các vần đọc nổi được xếp đặt ở những vị trí nhất định như vậy đã tạo nên một nhịp điệu riêng cho 

từng thể thơ, và đã như cái nhân, làm cho nẩy sinh ra dòng ca bài hymnus. 

Vậy, nếu giữa bản văn và dòng ca của hymnus không có tương quan giữa ý thơ và ý nhạc, 

nghĩa là không có tương quan về nội dung, thì lại có tương quan về hình thức, nghĩa là tương quan 

về nhịp điệu câu thơ và nhịp điệu câu nhạc. Tương quan về hình thức là tương quan bên ngoài nên 

nó rõ rệt, để khi nghe hát bài hymnus Bình ca chúng ta cảm thấy ngay bản văn và dòng ca ăn khớp 

với nhau một cách thật tự nhiên và rất chặt chẽ. Sự kiện này giải thích tại sao một cung điệu đã ăn 

khớp với đoạn thơ thứ I của bài hymnus thì cũng ăn khớp với đoạn thơ thứ 2, 3, 4,... của hymnus 

nếu những đoạn thơ được viết theo cùng một thể thơ. Thí dụ, nói theo kiểu Việt Nam, cùng thể thơ 

lục bát, cùng song thất lục bát, cùng thể thơ thất tự bát cú, cùg thể thơ tứ tuyệt,... 

Cái tương quan giữa dòng ca và bản văn của hymnus dựa trên vần đọc nổi của tiếng Latinh, 

chúng ta gọi là tương quan về phương diện ngôn ngữ. Cho nên có rất nhiều cung hymnus thật hay, 

hay tuyệt mà chúng ta cũng khó lòng lấy những cung điệu đó để lồng vào bản văn của ngôn ngữ 

khác, kể cả tiếng Ý là con đẻ tiếng Latinh và cũng có những vần đọc nổi như tiếng Latinh. 

14. Khi muốn viết bài Thánh ca Việt ngữ trong hình thể Hymnus, chúng ta phải lưu ý rằng: trong 

một bài thơ, dù cho mỗi đoạn thơ được viết theo một thể thơ như nhau, thí dụ đoạn nào cũng viết 

theo thể thơ tứ tuyệt, nghĩa là đoạn nào cũng theo luật bằng-trắc như nhau, nhưng mỗi đoạn đều có 

dấu: nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã khác nhau. Lúc đó, cung điệu bài hymnus có hợp với đoạn thơ 

thứ I, thì chưa chắc chắn đã hợp với đoạn thơ thứ 2, thứ 3,... 
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a) Trong trường hợp này, chúng ta buộc lòng sửa chữa những dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã 

của đoạn thơ thứ 2, 3, 4 cho hợp với dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã của đoạn thơ thứ nhất. 

Những bài thánh ca tôi đã viết theo các bài thơ của LM. Đỗ Xuân Quế và LM. Nguyễn Văn 

Tuyên nhiều khi đã được sửa chữa theo chiều hướng này với sự hội ý cùng tác giả bài thơ. Sau 

đây là bài hymnus mà các dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã đã được sắp xếp làm cho tất cả các 

đoạn thơ ăn khớp với một cung điệu duy nhất: 

 

** Phiên khúc 2: 

Ôi thần sứ ngàn đời bên ngai Chúa 

Dâng khói hương hoa ngát cả Thiên Đình 

Nhân lễ vật dâng lên bàn thờ Chúa 

Dắt convề nếm bữa tiệc Thần Linh. 

** Phiên khúc 3: 

Muôn đời trước dù người đem vinh thắng. 

Xua Satan ra khỏi cửa Thiên Đình. 

Dìu nhân loại bước theo đường sự sống. 

Ước mong ngày, tiến tới quê thần linh. 

b) Còn cách giải quyết nữa, là chúng ta không sửa chữa những dấu nặng, sắc, huyền, hỏi, ngã 

của từng đoạn thơ, nhưng chúng ta biến cải đôi chút cung điệu bài hymnus cho hợp với từng 

đoạn thơ. Giải pháp này xem ra thỏa đáng vì không phải sửa chữa thơ của người ta mà theo 

pháp luật là vi phạm quyền tác giả; lại là giải pháp rất Việt Nam, lại rất nghệ thuật, vì phiên 

khúc nào của hymnus cũng có sự thay đổi đôi chút, làm cho cung điệu mỗi lần được hát lên lại 

có thêm cái gì mới, luôn hấp dẫn. Thế mới biết cái khó của tiếng Việt lại tạo nên cái hay cho 

thể loại hymnus và làm cho thể loại có được dân tộc tính làm vậy. Thí dụ: 
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** Học viên phải nhớ: cải biên mà không làm mất những nét cốt yếu của dòng ca. 
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** Học viên nhớ thực hiện việc biến cải một cung điệu theo đúng như những điều chúng tôi đã 

trình bầy ở số 5–bài học số 6, cuốn "Tôi Viết Ca Khúc...". 

15. Chúng ta viết những bài ca chúc tụng để hát trong Phụng vụ theo như sách Phụng vụ đã quy định. 

Ngoài ra chúng ta nên viết nhiều hymnus với mô hình một ca khúc có nhiều phiên khúc, hoặc với 

mô hình một ca khúc có điệp khúc và tiểu khúc, với nội dung bản văn không nhất thiết là chúc 

tụng, để hát: 

a. Trong các giờ cử hành Phụng vụ Lời Chúa, ngoài Thánh lễ. 

b. Trong những buổi canh thức. 

c. Trong các buổi tập họp cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa. 

d. Trong các buổi hội thảo đạo đức, như dịp tĩnh tâm,... 

e. Trong các dịp hành hương. 

f. Trong giờ học giáo lý. 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

132 QUYỂN I 

g. Trong giờ chầu Mình Thánh, phép lành Mình Thánh Chúa (benedicto 

eucharistica) là một lễ nghi Phụng vụ thật sự, và số 10/c của Tự sắc, Đức Thánh 

Cha Pio X dậy: "phải viết bài hát "Tantum ergo" theo thể loại hymnus, chứ 

không được viết theo bất cứ thể loại nào khác". 

16. Khoản 178, của Hiến chế về kinh nguyện, viết: khi cử hành kinh nguyện bằng tiếng bản xứ, HĐ. 

Giám Mục được quyền cho phép thích ứng các hymnus Latinh với ngôn ngữ riêng của xứ sở mình, 

hoặc cổ võ việc viết những hymnus mới với điều kiện là những bài ca bình dân đó phải có giá trị 

nghệ thuật và phù hợp với Phụng vụ. Điều khoản này của Hiến chế, đặt ra cho chúng ta 2 vấn đề: 

a) Vấn đề thứ nhất, là viết ra những bài hymnus tiếng Việt dùng trong phụng vụ kinh nguyện. 

Thường chỉ có các tu việc và các chủng viện mới có khả năng hát kinh nguyện, dù bằng Bình 

ca, dù bằng những cung điệu  với bản văn tiếng Việt. Còn các xứ đạo chẳng thấy hát kinh 

nguyện bao giờ. Vậy, các tu sĩ trong tu viện hãy cùng nhau mỗi người một ít, đóng góp vào 

việc sáng tác những hymnus cho kinh nguyện và việc này cũng đòi hỏi thời gian, mỗi năm một 

ít, dần dần cũng có thể thực hiện được một tuyển tập các bài hymnus tiếng Việt làm giàu cho 

nền Thánh Nhạc của Giáo hội. 

b) Vấn đề thứ hai, là chúng ta có thể lấy cung điệu hymnus Bình ca và lồng vào bản văn tiếng 

Việt. Từ trước tới giờ, Giáo hội vẫn coi tiếng Latinh là ngôn ngữ duy nhất của Bình ca (Số 16/a 

Huấn thị 3/9/1958). Lịch sử và nghệ thuật đã chứng minh điều đó là hợp lý. nay Giáo hội muốn 

mở một cuộc thí nghiệm là cho phép chúng ta thích ứng các bài hymnus Latinh cho hợp với 

bản tính của tiếng mẹ đẻ. Tôi tin là có một nhà chuyên môn nào, hoặc Viện Thánh nhạc Roma 

đã mách nước để Công Đồng xướng lên được cái nguyên tắc mới này. Đó là nguyên tắc hợp lý, 

vì khác với các thể loại khác của Bình ca, như đối ca, đáp ca, tụng kinh,... bản văn của thể loại 

hymnus là thơ nên câu nhạc của cung điệu hymnus cân đối, vuông vắn, gọn gàng, nhịp điệu 

khúc triết và biệt lập phần nào với bản văn Latinh, nên có thể lồng được vào bản văn của một 

ngôn ngữ khác. Tôi nói cung điệu hymnus biệt lập phần nào với bản văn Latinh: phần nào 

thôi; chứ cái tương quan của cung điệu hymnus với vần đọc nổi của tiếng Latinh, làm cho 

chúng ta khó lòng lấy cung điệu đó mà lồng vào bản văn của một ngôn ngữ khác. Thiết nghĩ, 

chúng ta có thể viết bản văn Việt ngữ cho những cung điệu đơn sơ của các bài hymnus Bình 

ca, mà mỗi vần chữ của bản văn được diễn tả bằng một dấu nhạc của cung điệu như một số 

hymnus chúng tôi ghi lại sau đây: 

** GIỜ KINH I – CHỦ NHẬT 

 
** CHỦ NHẬT THỨ I – MÙA VỌNG 

 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 133 

** LỄ KÍNH TÊN ĐỨC CHÚA GIÊSU 

 

** THỨ BA LỄ TRO 

 

** LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 

 

** LỄ KINH BẨY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ 

 

Và những bài "Virgo Dei genitrix", bài "Omnis expertem", bài "Nunc sancter Spiritis", 

được ghi ở những số 5, 8, 9 của bài học hôm nay. Sau đây là bài "Salve Mater miseri codiae" 

hát trong kinh nguyện vào Lễ Đức mẹ Dâng Mình; nhưng cung điệu được ghi ở đây là cung 

của dòng nhạc Kính Đức Mẹ tại núi Carmelo nay đã được phổ biến ở khắp chốn. Bài này viết 

theo mô hình một ca khúc, có điệp khúc và tiều khúc: 
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** Bài hymnus được lồng vào bản văn tiếng Việt như sau: 

 

Bản văn Việt ngữ trên đây được viết ra một cách vội vã với mục đích để thử xem cung 

điệu Bình ca có ăn khớp được với bản văn tiếng Việt hay không? Điều này mỗi học viên hãy 

nhận xét lấy. Gọi là bản văn được viết ra vội vã, vì nếu viết cẩn thận thì phải để giờ tìm hiểu cả 

cung điệu, cả bản văn Latinh của bài Hymnus. Cung điệu bài này không phải là cung điệu 

Bình ca, vì chẳng bao giờ Bình ca lại kết với công thức Đô-Là-Rế-Đô. Cung điệu này có tính 

cách Đô Trưởng cổ điển nhưng lại phảng phất hương vị của thang âm thứ 8 Bình ca, vì nhấn 

mạnh đến Fa Bình và không kết Si-Do. Tất cả 4 câu nhạc a, b, c, d đều được diễn tả theo một 

công thức nhịp điệu như nhau và nhịp điệu này có thể chia thành ô nhịp dễ dàng. Câu nhạc a là 

phỏng diễn của câu nhạc b, tựa như câu a là câu xướng, câu b là câu đáp... Nếu chúng ta để giờ 

suy nghĩ, và viết bản văn cho phù hợp với những nhận xét trên, lúc đó bản văn tiếng Việt 

không còn là bản văn viết ra vội vã nữa mà là bản văn có suy tính, đắn đo kỹ lưỡng và có giá trị 

cao. 
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17. Còn một điểm cần nói lên cho rõ: Xét về phương diện cung điệu, thì còn nhiều ca khúc viết theo 

hình thể một bài ca có nhiều phiên khúc, hoặc một bài ca có điệp khúc và tiểu khúc. Cũng vậy, có 

bài hymnus viết theo hình thể một ca khúc có nhiều phiên khúc hoặc theo hình thể một ca khúc có 

điệp khúc và tiểu khúc. Nhưng cái khác của hai loại bài ca này là ở chỗ bản văn của hymnus có nội 

dung chúc tụng Chúa. Từ xưa tới nay có những bài hát đạo được viết theo hình thể một ca khúc 

hoặc một ca khúc có điệp khúc và tiểu khúc. Những bài hát đạo này khác ca khúc ở chỗ có nội 

dung nói về đạo. Nó khác hymnus ở chỗ nội dung của nó không nhất thiết phải nói lên lời chúc 

tụng Chúa. Huấn thị Thánh Nhạc gọi những bài hát đạo kiểu này là những bài ca tôn giáo bình 

dân (cantus populares religiosi). Tài liệu mới nhất là Sắc lệnh về kinh nguyện, gọi là 

"Cantiunculae populares". Những bài hát đạo kiểu này có một tên thông thường không chuyên 

môn là canticum, tiếng Pháp là Cantique, các từ điển ngoài đời dịch là Thánh Ca. Thí dụ cuốn 

"Cantique de la jeunesse" (Thánh ca tuổi trẻ) mà Giáo hội Việt Nam dùng trong thời Pháp thuộc. 

Thế ra đã có những bài Thánh ca tuổi trẻ từ hồi rồi. Và từ hồi đó tới nay, những bài hát đạo tiếng 

Việt còn loanh quanh ở hình thể những bài ca bình dân tôn giáo, chưa bắt tay vào viết những bài 

ca Phụng vụ thật sự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN SỐ 17 

 

27. Giải nghĩa chữ Hymnus? 

28. Bản văn của Hymnus thuộc thể loại nào? 

29. Hymnologia là gì? 

30. Hình thể Hymnus như thế nào? 

31. Các Hymnus Latinh có những điểm gì cần lưu ý? 

32. Địa vị của Hymnus trong Phụng vụ? 

33. Hình thể Hymnus đã đem lại cái gì mới cho Bình ca và cho Phụng vụ? 

34. Nói về tương quan giữa cung điệu và bản văn của Hymnus? 

35. Cái khó của việc viết Hymnus Việt ngữ. Và giải quyết cái khó đó như thế nào? 

36. Các bài hát đạo tiếng Việt từ trước tới giờ thường được viết theo hình thể nào? 

37. Nói về vấn đề viết bản văn tiếng Việt cho các Hymnus Bình ca? 

38. Và như vậy, nguyên tắc: ngôn ngữ duy nhất của Bình ca là tiếng Latinh không còn giá trị 

nữa? 
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BÀI SỐ 18: 

HÌNH THỂ SEQUENTIA 

HÌNH THỂ GRADUALE 

1. Tiếng Latinh, "Sequentia" có nghĩa là "tiếp theo". Sách phụng vụ tiếng Việt dịch là "ca tiếp 

liên"; như thể cũng như dịch một ngoại ngữ ra một ngoại ngữ. Hơn nữa, hình thể này đã trải qua 

một quá trình phát triển dài, và chữ "sequentia" đã có những nghĩa khác nhau; cũng khó mà kiếm 

ra một tên tiếng Việt cho chính xác. 

2.  

a) Lúc ban đầu, tên "sequentia" chỉ là một chuỗi dấu nhạc ngâm nga dài dòng sau chữ "Alleluia" 

hát trong Thánh lễ, thí dụ như: 

 

b) Sau này, người ta lồng một bản văn vào cái chuỗi dấu nhạc ngâm nga đó cho mỗi vần chữ ăn 

một dấu nhạc để hát cho dễ, và dễ nhớ có bao nhiêu dấu nhạc phải ngâm nga. Dĩ nhiên bản văn 

là văn xuôi. Và trong giai đoạn này chữ "sequentia" có nghĩa là bài ca dùng làm cái đuôi cho 

chữ Alleluia. 

c) Sau cùng, vào Thế kỷ VI, "sequentia" tách rời khỏi "Alleluia" và trở thành một thể loại riêng 

biệt, một bài ca có hình thể hoàn chỉnh cho tới ngày hôm nay. 

3.  

a) Thầy dòng Notchero Balbulo (~912), đã xuất bản cuốn sách những bài Sequentia (liber 

sequentiarum), vì thế mà người ta cho ông là người đã sáng tạo ra thể loại "sequentia". Nhưng 

thực sự "sequentia" có trước đời ông. 

b) Người đã đưa "sequentia" đến nghệ thuật hoàn chỉnh là Adamo – một kinh sĩ tại Paris 

(~1192). Bởi vì bản văn "sequentia" là thơ, cho nên những bài ca đầy thi vị này ai cũng ưa 

và thi nhau sáng tác. Những bài Sequentia đã được xuất bản tính ra hơn 5.000 bài. 

4. Hình thể Sequentia 

Là một Hymnus mà bản văn là thơ, mà nội dung nói vềngày lễ hôm đó. Còn cung điệu khác cung 

điệu Hymnus ở chỗ, hay nói cách khác, cung điệu đặc biệt ở chỗ cứ hai đoạn thơ lại hát theo một 

cung điệu. Và bài ca này lại hát tiếp sau bài Alleluia trong Thánh lễ. Thí dụ: 

a. Bài "Veni sanct" – Lễ Hiện Xuống: có 10 đoạn thơ thì có 5 cung điệu cho từng hai 

đoạn thơ một. Một cung điệu cho đoạn thơ 1 và 2; một cung điệu cho đoạn thơ 3 và 4; 

một cung điệu cho đoạn thơ 5 và 6; một cung điệu cho đoạn thơ 7 và 8; một cung điệu 

cho đoạn thơ 9 và 10. 

b. Bài  "Dies irae" – Lễ cầu cho người quá cố: có 20 đoạn thơ thì có 6 cung điệu. Một 

cung điệu cho đoạn thơ 1 và 2 – 7 và 8 – 13 và 14; một cung điệu cho đoạn thơ 3 và 4 – 

9 và 10 – 15 và 16; một cung điệu cho đoạn thơ 5 và 6 – 11 và 12 – và 17; một cung 

điệu cho đoạn thơ 18; một cung điệu cho đoạn thơ 19 và một cung điệu cho đoạn thơ 

20; gọi là 3 đoạn để kết. 
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c. Bài "Victimae paschali" – Lễ Phục Sinh: có 8 đoạn thơ thì lại có 5 cung điệu. Một 

cung điệu cho đoạn 1 để mở đầu; một cung điệu cho đoạn thơ 2 và 3; một cung điệu 

cho đoạn thơ 4 và 6; một cung điệu cho đoạn thơ 5 và 7; một cung điệu cho đoạn 8 để 

kết bài. 

d. Bài "Lauda Sion" – Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa: bài này có 24 đoạn thơ thì có 

12 cung điệu. Đặc biệt trong bài này là đoạn 5 và 7 cùng một cung điệu, đoạn 6 và 8 

cùng một cung điệu; còn lại những đoạn khác cứ một đoạn chẵn và một đoạn lẽ thì 

chung một cung điệu như đoạn 1 và 2, 3 và 4,... 

Sau khi phân tách cơ cấu 4 bài sequentia, chúng ta nhận thấy rằng, căn bản của sequentia vẫn là 

từng 2 đoạn thơ có chung một cung điệu, nhưng mỗi bài vẫn có một mô hình khác nhau, chẳng bài 

nào giống bài nào về cơ cấu. 

5. Xét về bố cục thì Sequentia là một hymnus cao cấp, một hymnus hạng sang, có một mô hình tinh 

vi hơn hymnus, đòi hỏi phải mất nhiều công sức lao động để sáng tác ra được một bài Sequentia. 

6. Sách Lễ Roma giữ lại 5 Sequentia cho 5 lễ là: 

a. VENISANCTE SPIRITUS (tr. 880) – Lễ Hiện Xuống, chắc chắn là của Đức Giám Mục 

Step. Langton, thế kỷ XII bên Anh. 

b. LAUDA SION (tr. 945) – Lễ Mình Máu Thánh, tác phẩm của Toma Aquino. 

c. STABAT MATER (tr. 1834/v) – Lễ Kính Bẩy Sự Thương Khó Đức Mẹ, cho là của 

Jacopone Todi, được đưa vào Thánh Lễ năm 1727. 

d. DIES IRAE (tr. 1910) – Lễ Cầu Cho Người Quá Cố, bài này nói về ngày tận thế, Chúa tới 

phán xét; nguyên thủy thì được sáng tác để hát vào Chủ nhật Thứ I Mùa Vọng, vì bài Phúc 

Âm ngày hôm đó nói về việc Chúa tới phán xét. Sau này dùng để hát vào lễ cầu cho người 

quá cố. 

Hiện Công Đồng cho dẹp bài "Dies irae" khỏi bộ lễ Cầu Hồn và cũng chẳng chỉ định cho hát 

vào ngày lễ nào. Các nhà Phụng vụ ước mong bài này lại được cho hát vào ngày Chủ nhật Thứ I 

Mùa Vọng, hay Chủ nhật sau cùng năm Phụng vụ để tưởng niệm Chúa đến Phán Xét. Thay vào bài 

"Dies irae", sách hát mới có ghi thêm bài sequentia: "Laeta dies" hát vào lễ kính Thánh 

Benedicto. 

7. Khoản 40, quy luật chung về sách Lễ Roma, viết: Chỉ phải hát hay đọc Sequentia trong 2 ngày lễ 

Phục Sinh và lễ Hiện Xuống, các ngày khác thì tự do. Những bài sequentia hiện nay được giữ lại 

trong Thánh Lễ đều là những bài hát hay, những tuyệt tác. Mozart khi nghe hát bài "Dies irae" thì 

thốt lên rằng: "Tôi sẵn lòng đổi tất cả tác phẩm của tôi để lấy quyền ký tên làm tác giả bài hát đó". 

Nhạc sĩ Litzt đã lấy nhạc đề của bài "Dies irae" để dựng nên một tác phẩm hòa tấu trứ danh  mang 

tên "Totentanz" (Vũ khúc âm ti). Bản thân có lần đang say sưa hát bài "Victimae paschali 

laudes" đến câu: "Maria hỡi, bạn nói cho chúng tôi nghe, bạn đã thấy gì trên đường tới mộ...", 

thì tôi giật mình tỉnh giấc mơ và lẩm bẩm cầu xin Chúa ban cho mình sống lâu để còn được hát bài 

này nhiều lần, vì kẻo trên Thiên Đàng không biết có được hát bài đó nữa hay không? Vậy, ước 

nguyện là mong các Cha sở, cứ mỗi năm đến lễ Phục Sinh, lễ Hiện Xuống, lễ Kính Mình Máu 

Thánh,... thì cho ca đoàn hát những bài bài sequentia bất hủ đó, để dân Chúa được hưởng cái 

hương vị của Giêrusalem Thiên quốc. 

8. Sequentia là loại nhạc thời trang kỳ đó, các nhạc sĩ sáng tác tơi bời, dân chúng mê hát sequentia 

như mê điếu đổ. Thế mà Phụng vụ Roma chỉ chọn có 5 bài để hát trong Thánh Lễ. Đây chắc chắn 

phải là một sự tự chế lớn lao. Giáo hội muốn dành ưu tiêng cho thể loại đối ca, đáp ca, loại Thánh 

vịnh hát một lèo,... là những bài ca có nội dung rút ra từ Kinh Thánh. Trái lại, sequentia là do cảm 

hứng cá nhân, cảm tình riêng, nhiều khi quá ướt át, quá cụ thể; thí dụ trong một Thánh Lễ, chúng ta 

cảm thấy ngượng ngùng khi nghe hát những câu kiểu như câu: "Tôi đi làm kiếm tiền về nuôi vợ 

con...", đó là những kiểu nói quá riêng tư, không phải là câu nói của toàn thể dân Chúa. Một lý do 

nữa để sequentia không nên có mặt trong Thánh Lễ là vì chính là một thể loại không thích hợp với 
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Thánh lễ. Sequentia quá dài, có bài dài đến 24 đoạn thơ. Nó làm cho động tác Phụng vụ phải 

ngừng lại để mọi người ngồi nghe biểu diễn ca nhạc. Đó là một cái tôi lớn. Nhưng đây lại là một 

thể loại có giá trị nghệ thuật cao, lại đã đóng góp phần đáng kể vào kho tàng Bình ca, cho nên Giáo 

hội nể nang lắm mới chọn lấy 5 bài sequentia ho vào Thánh Lễ. Nhưng cũng éo le, cũng vì là một 

thể loại có giá trị nghệ thuật cao mà nhà chuyên môn lại mong ước rằng trong số 5.000 sequentia 

đã được xuất bản, xin Giáo hội tuyển chọn thêm một số nữa cho vào Thánh Lễ, kẻo các bài đó mất 

dần đi một cách uổng phí. Một sự kiện cần biết là nhiều tu viện vẫn hát nhiều bài sequentia khác 

nữa. 

9. Về phương diện sáng tác, ngoài việc sáng tác những bài sequentia cho phụng vụ, nhạc sĩ nên khai 

thác thể loại quý giá này để viết những bài ca bình dân tôn giáo, hát trong những trường hợp được 

nêu lên trong số 15-bài học số 17 như thể loại hymnus vậy. 

10. Chúng tôi ghi lại cung điệu mấy bài sequentia. Học viên sẽ nhận thấy lâu lâu một vần chữ mới 

được diễn tả bằng một chuỗi 2, 3 dấu nhạc, còn thường thường mỗi vần chữ chỉ được diễn tả bằng 

một dấu nhạc; cho nên dòng ca của bài sequentia thanh thoát như một khúc ca bình dân. Còn về 

tương quan giữa cung điệu và bản văn, thì như trong bài hymnus. 

** LỄ HIỆN XUỐNG – 05 cung điệu cho 10 đoạn thơ 
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** LỄ CẦU CHO NGƯỜI QUÁ CỐ – 05 cung điệu cho 20 đoạn thơ 
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** LỄ PHỤC SINH – 05 cung điệu cho 8 đoạn thơ 
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** LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH – 12 cung điệu cho 24 đoạn thơ 
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** LỄ KÍNH ĐỨC MẸ – Bài sequentia sau có những đoạn nhạc vắn, nên đã tạo nên một 

cung điệu đặc biệt: 

 

11. Mỗi đoạn thơ làm nên một đoạn nhạc. Chúng ta thấy một bài sequentia thường có thật nhiều đoạn 

thơ, nhưng mỗi đoạn thơ thường ngắn: thường thường có 3 câu thơ, có khi chỉ có 2 câu thơ, có khi 

lại có 1 câu thơ. Đó là loại thơ bình dân. Những đoạn thơ văn vắn với những câu thơ nho nhỏ, dĩ 

nhiên đã làm nên những đoạn nhạc nho nhỏ với những câu nhạc văn vắn; nghĩa là một đoạn nhạc 

quá lắm là có 3 câu nhạc: a, b, c ; nhiều khi với 2 câu nhạc, có lúc chỉ với 1 câu nhạc. Như vậy, 

cung điệu của các bài sequentia đơn sơ, dễ thuộc, dễ hát. 

12. Đặc biệt đối với sequentia cuối cùng, sequentia Kính Đức Mẹ; đoạn thơ thật nhỏ, câu thơ thật 

vắn, cuối câu nào cũng tận bằng a, và câu nào câu ấy hợp vận dồn dập. Một bài thơ như vậy, dĩ 

nhiên đã tạo nên được một bài ca nhẹ nhõm, nhí nhảnh, thật là một bài ca bình dân tôn giáo kiểu 

mẫu. 

13. HÌNH THỂ GRADUALE: Câu chuyện về hình thể Graduale quá dài, chúng tôi tóm gọn lại như 

sau: 

 Graduale tiếng Latinh nghĩa là "bậc". Nhưng trong Phụng vụ nó có nghĩa là cái bục, cái 

bệ, có khi khá cao và trên đó đặt một gía sách; giá sách này nhiều khi bằng đá bệ vệ, có tạc 

con chim phượng hoàng, có đặt sẵn cuốn Phúc Âm trên đó. Những ai đã đi thăm các nhà 

thờ cổ ở Roma thì hiểu rõ chuện này. Trong các lễ nghi Phụng vụ, Thầy đọc sách đứng trên 
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bục đọc các bài sách Thánh, đọc xong thầy đọc sách đứng lại tại chỗ, cất các bài đáp ca 

hoặc các bài đáp ca Alleluia; cho nên có người gọi bài đáp ca đó là bài đáp trên bục 

(responsorium graduale). Đó là lúc mà đối ca và đáp ca vẫn còn trong thời kỳ nguyên thủy, 

với đối ca hoặc đáp ca vắn tắt, đơn sơ để hát xen kẽ vào giữa các câu của một Thánh vịnh, 

và mỗi câu Thánh vịnh được hát theo hình thể tụng kinh. Vậy, Thánh lễ thời ấy, thời 

nguyên thủy đó có: 

– Đối ca nhập lễ (antiphona ad introitum). 

– Đối ca dâng lễ (antiphona ad offertorium). 

– Đối ca rước (hiệp) lễ (antiphona ad communionem) và các bài hát trước, sau bài 

đọc. 

– Đáp ca với Thánh vịnh (psalmus responsorius). 

– Đáp ca với Alleluia (psalmus alleluiaticus). 

– Alleluia hoặc Thánh vịnh hát một lèo (tractus). 

14. Đến thời kỳ mà đối ca, đáp ca phát triển thành những bài hát ngân nga, với những chuỗi dấu nhạc 

dài lê thê, để đến nỗi chỉ còn đủ giờ hát một câu Thánh vịnh. Câu Thánh vịnh này cũng hát theo 

một cung hoa hòe, hoa mỹ. Cho nên đối ca, đáp ca không còn là đối ca, đáp ca theo hình thể 

nguyên thủy, mà đối ca, đáp ca đã trở thành một ca khúc ngân nga như aira trong nhạc kịch Opéra. 

15. Vì vậy mà từ đó, trong Thánh lễ: 

– Bài đối ca nhập lễ (antiphona ad introitum) thì gọi là Bài ca Nhập Lễ (Introitus) 

– Bài đối ca dâng lễ (antiphona ad offertorium) thì gọi là Bài ca Dâng Lễ (Offertorium) 

– Bài đối ca hiệp lễ (antiphona ad communionem) thì gọi là Bài ca Hiệp Lễ (Communio) 

– Dáp ca với Thánh vịnh (psalmus responsorius) thì gọi là Graduale 

16. Phụng vụ có cuốn sách mang tên "Graduale Romanum", là cuốn ghi chép những bài để hát trong 

Thánh Lễ suốt năm Phụng vụ. Chúng ta gọi cuốn "Graduale Romanum" là cuốn Sách hát lễ 

Roma. 

17. Sau Công Đồng chúng ta có: 

a) Cuốn "Graduale Romanum" (Sách hát lễ Roma) ghi chép lại những bài hát lễ kiểu rườm rà, 

hoa mỹ. Trong sách này, các bài hát được gọi là: bài ca nhập lễ, bài ca dâng lễ, bài ca hiệp lễ, 

bài ca graduale,... 

b) Cuốn "Graduale Simplex" (Sách hát lễ đơn giản) ghi lại những bài hát lễ viết theo đúng hình 

thể nguyên thủy của bài đối ca, đáp ca; trong cuốn này, các bài hát được gọi đúng tên nguyên 

thủy: Antiphona ad introitum, Antiphona ad offertorium, Antiphona ad communionem, 

Psalmus responsorius, Alleluia, Psalmus alleluiaticus, Tractus. 

18. Bây giờ, chúng ta mới có thể định nghĩa Graduale như sau: là một bài hát bình ca, gồm 2 phần; 

nghĩa là viết theo mô hình A, B. Phần A gọi là Resp (do chữ "responsum": đáp ca); phần B gọi 

là V (do chữ "versus": câu thơ - ở đây là câu Thánh vịnh). Còn cung điệu thì ngâm nga với 

những chuỗi nhạc dài lê thê. Phần V dành cho một hoặc vài ca viên hát nên lại càng ngâm 

nga dài dòng hơn nữa. Bài Graduale hát thay thế chỗ bài đáp ca. 

19. Về việc sáng tác bài Thánh ca tiếng Việt, thì chúng ta không còn có thể viết một bài thánh ca theo 

hình thể Graduale như vừa định nghĩa ở số 18 trên đây, vì không hợp thời. Thay vào đó, chúng ta 

sáng tác các bài đáp ca như đã trình bầy ở bài học số 4 theo đúng tinh thần canh tân của Công 

Đồng thể hiện trong cuốn Graduale Simplex. 
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 BÀI ÔN SỐ 18 

 

01. Chữ Sequentia nghĩa là gì? 

02. Sequentia như một bài hát, thì có những gì khác nhau, những nghĩa đó như thế nào? 

03. Ai đã sáng tại ra hình thể Sequentia? Ai đã đưa hình thể này tới chỗ hoàn chỉnh? 

04. Có bao nhiêu bài Sequentia đã được xuất bản? 

05. Hình thể Sequentia như thế nào? Mô hình của những bài Sequentia quen biết? 

06. Ai đã là tác giả những bài Sequentia hiện nay còn hát trong Thánh Lễ? 

07. Học viên có ý kiến gì về bài "Dies irae"? 

08. Có nên sáng tác những bài Sequentia tiếng Việt để hát trong Thánh Lễ không? 

09. Học viên có cảm nghĩ gì khi hát những bài Sequentia? 

10. Tại sao Giáo hội chỉ chọn có 5 bài Sequentia để hát trong Thánh Lễ? 

11. Chúng ta nên viết những bài ca tiếng Việt theo hình thể Sequentia để hát trong những 

trường hợp nào? 

12. Học viên hãy phân tích từng bài Sequentia về phương diện dòng ca, xem các ý nhạc được 

khai triển như thế nào cho có sự đồng nhất và thay đổi, nghĩa là ý nhạc trong những câu 

nhạc liên hệ với nhau như thế nào? 

13. Đặc điểm của các câu thơ và đoạn thơ của những bài Sequentia? 

14. Nghĩa chữ Graduale? 

15. Graduale Romanum là gì? 

16. Thay vì sáng tác graduale, thì chúng ta nên sáng tác theo hình thể nào cho hợp với tinh 

thần Phụng vụ canh tân? 
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BÀI SỐ 19: 

HÌNH THỂ BÀI CA HIỆU TRIỆU 

1. Tiếng Latinh: "Invitatorium" là lời hiệu triệu, bài ca hiệu triệu do chữ "invitare" là lời mời gọi, 

kêu gọi, hiệu triệu. 

2. Invitatorium Bình ca được viết theo hình thể một đối ca với Thánh vịnh 94. Đối ca thì thay đổi 

theo từng lễ, còn Thánh vịnh không thay đổi vì đây là Thánh vịnh Hiệu triệu, đem lại ý nghĩa cho 

invitatorium. Thánh vịnh 94 mở đầu bằng câu "Chúng ta hãy lại đây thờ lạy Chúa", và sau đó có 

câu "Chúng ta hãy lại đây sấp mình, bái gối mà thờ lạy Chúa"; thí dụ: bài ca hiệu triệu Lễ Phục 

Sinh: 

** ĐỐI CA: 

 

** THÁNH VỊNH 94: 

 

3. Bản văn của Đối Ca 

a) Thường được rút ra từ Thánh vịnh #94. Đây là trường hợp các bài đối ca ngày Chủ nhật và các 

ngày trong tuần mùa thường niên. 

b) Hoặc là theo một công thức mẫu như: "Chúng ta hãy lại đây tôn thờ vua các Thánh Tông 

Đồ" hoặc "Chúng ta hãy lại đây tôn thờ vua các Thánh Tử Đạo", hoặc "Chúng ta hãy lại 

đây tôn thờ vua các Thánh Nữ Đồng Trinh"; đây là trường hợp các lễ chung kính Thánh. 

c) Hoặc là những công thức riêng dành cho các lễ lớn như: Lễ các Chủ nhật Mùa Vọng, Lễ 

Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Lễ Kính Đức Mẹ,... 

4. Cung điệu của Đối Ca 

a) Có khi rườm rà hoa mỹ như bài ca hiệu triệu Lễ Hiện Xuống. 

b) Có lúc đơn sơ như bài ca hiệu triệu Cầu cho người quá cố (những bài này được ghi ở cuối bài 

học này). 

5. Về Thánh Vịnh 94 
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a) Thánh vịnh này có 10 câu, chia làm 5 đoạn; mỗi đoạn được hát theo hình thể tụng kinh, nghĩa 

là cốt yếu đoạn Thánh vịnh được hát theo một dấu nhạc trụ, với công thức lên giọng ở đầu, 

xuống giọng ở cuối và công thức ngắt lấy hơi ở giữa. 

b) Nhạc sĩ thường dùng dấu nhạc trụ và công thức lên giọng phù hợp với thang dấu của bài đối 

ca. 

– Đối ca hiệu triệu Lễ Kính Mình Máu Thánh viết theo thang âm IV, thì trụ của Thánh 

vịnh 94 ở dấu La và công thức lên giọng là Mi-Sol-La: 

 

– Đối ca hiệu triệu Lễ Hiện Xuống viết theo thang âm V, nên trụ của Thánh vịnh 94 là dấu 

Do, và công thức lên giọng là Fa-La-Do: 

 

– Nhưng không phải luôn như vậy, có khi đối âm hiệu triệu viết ở thang âm IV mà công thức 

lên giọng của Thánh vịnh 94 lại là công thức của thang âm I, thí dụ Bài ca hiệu triệu Lễ 

Giáng Sinh: 

 

Hoặc Đối ca hiệu triệu viết ở thang âm VI, nhưng công thức lên giọng của Thánh vịnh 94 

lại là công thức của thang âm V, thí dụ Bài ca hiệu triệu Lễ Phục Sinh: 

 

– Có khi Thánh vịnh 94 có 2 dấu trụ, như trong bài ca hiệu triệu ngày Lễ Giáng Sinh; đó là 

dấu trụ La và Sol: 

 

– Hoặc Thánh vịnh 94 có một dấu trụ đặc biệt, không ăn nhằm gì với một thang âm nào cả, 

như trong bài ca hiệu triệu Lễ Cầu Cho Người Quá Cố: 
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c) Cung tụng kinh của Thánh vịnh 94 là cung tụng kinh hoa mỹ, nên có vẻ trọng thể, phù hợp với 

bài ca hiệu triệu. 

6. Ngoài liên hệ về thang âm, đối ca và Thánh vịnh 94 còn có một liên hệ về ý nhạc. Công thức kết 

của mỗi đoạn Thánh vịnh 94 đều hoa mỹ và ý nhạc được rút từ trong chính bài đối ca. Học viên 

sẽ nhận thấy điểm này trong những bài ca hiệu triệu lễ Giáng Sinh, lễ Phục Sinh, lễ Hiện Xuống, lễ 

Cầu Cho Người Quá Cố mà chúng tôi sẽ ghi lại ở cuối bài học này. 

7. Phụng vụ chỉ định cho chúng ta hát hoặc đọc bài ca hiệu triệu trước khi đọc hoặc hát giờ kinh đầu 

tiên trong ngày. 

8. Lịch sử Phụng vụ cho thấy, chính Thánh Benedetto đã có sáng kiến đem bài ca hiệu triệu vào 

Phụng vụ, làm cho kinh nguyện vừa linh động vừa thêm phần long trọng. 

9. Chúng ta tính ra thì thấy: 

a. Các lễ trọng đều có bài ca hiệu triệu riêng. 

b. Các ngày Chủ nhật và các ngày trong 2 tuần lễ mùa thường niên, có bài ca hiệu triệu riêng. 

c. Mỗi mùa Phụng vụ có bài ca hiệu triệu riêng. 

d. Mỗi lễ kính chung các Thánh, như các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo,... đều có bài ca 

hiệu triệu riêng. 

Tổng cộng là có nhiều bài ca hiệu triệu lắm, nhưng tới nay lại có rất ít cung điệu bài ca 

hiệu triệu đã được xuất bản. Cuốn "Liber Usualis", chỉ ghi lại có 6 cung điệu bài ca hiệu 

triệu. Các nhà chuyên môn mong ước Tòa Thánh sẽ cho xuất bản thêm nhiều cung điệu bài 

ca hiệu triệu từ cái kho tàng vô giá của Bình ca. 

10. Trước kia, bản văn của đối ca hiệu triệu lễ Kính Thánh Gioan là: "Chúng ta hãy tới đây thờ lạy 

Vua của vị Tiền Hô". Các nhà chuyên môn coi bản văn này không chỉnh lắm, vì là Vua thì phải là 

Vua của đông đảo quần thần, chứ có đâu là Vua của một cá nhân. Do đó, sau Công Đồng, bản văn 

đối ca hiệu triệu ngày lễ Kính Thánh Gioan đã được đổi như sau: "Chúng ta hãy tới thờ lạy 

Thiên Chúa mà Thánh Gioan đã chỉ cho chúng ta biết". 

11. Sau Công Đồng, sách kinh nguyện có in thêm Thánh vịnh 99, Thánh vịnh 66, Thánh vịnh 23; để 

chúng ta có thể tùy ý dùng thay thế Thánh vịnh 94 cho có sự thay đổi và đỡ nhàm chán. Theo 

thiển ý, ai có chí kiên trì và không chóng chán, thì suốt đời mình nên dùng nguyên Thánh vịnh 94 

là tốt nhất, vì đó là Thánh vịnh hiệu triệu số một, hiệu triệu trực tiếp chúng ta đến thờ lạy Chúa, 

còn các Thánh vịnh khác không có lời hiệu triệu như vậy. 

12. Sau đây, chúng tôi ghi lại cung điệu mấy bài ca hiệu triệu. Học viên hãy phân tách xem có đúng 

như những điều chúng tôi đã dẫn giải trước đây không. 
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13. Chúng tôi ghi thêm sau đây một bài ca hiệu triệu, viết ra để dùng ngoài Phụng vụ, nghĩa là để dùng 

trong 9 ngày vọng lễ Giáng Sinh, cung điệu đối ca hiệu triệu rất đơn sơ. 

Thay vì Thánh vịnh 94, nhạc sĩ dùng những đoạn văn rút từ những lời tiên tri Isaia nói về vị 

cứu tinh sẽ đến, để giải phóng chúng ta, như: "Vui lên Sion hỡi. Chúa đang tới. Ngày đó ánh sáng 

chói lòa tỏa ra. Núi tan thành mật. Đồi chảy thành sữa. Đấng tiên tri vĩ đại sẽ tới, và đổi mới tất 

cả". Mỗi đoạn văn được hát theo dấu trụ Do, vì bài đối ca có vẻ được viết theo than âm V Bình ca. 

Mỗi đoạn văn cũng bắt đầu ngày và vào dấu trụ, mà không có công thức lên giọng, công thức 

xuống giọng; để kết đoạn văn thì lấy nét nhạc trong bài đối ca. Đây là một thí dụ điển hình cho 

chúng ta biết: chúng ta có thể sáng tác những bài hát theo hình thể bài ca hiệu triệu, để sử dụng 

ngoài Phụng vụ trong các tuần 8, 9,... ngày vọng các lễ lớn, hoặc trong những lễ nghi tôn vinh Lời 

Chúa ngoài Phụng vụ chính thức. 
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BÀI ÔN SỐ 19 

 

01. Invitatorium là gì? 

02. Bài ca hiệu triệu viết theo hình thể nào? Hình thể đó như thế nào? 

03. Bản văn của đối ca ra sao? 

04. Cung điệu của đối ca như thế nào? 

05. Thánh vịnh 94 có được tụng từng câu như các Thánh vịnh khác không? 

06. Thánh vịnh 94 được hát theo những dấu trụ nào? 

07. Công thức lên giọng được thực hiện theo nguyên tắc nào? 

08. Cung điệu đối ca và Thánh vịnh 94 có liên hệ với nhau như thế nào? 

09. Ai đã có sáng kiến đem bài ca hiệu triệu vào Phụng vụ? 

10. Chúng ta phải hát hoặc đọc bài ca hiệu triệu vào nghi thức Phụng vụ nào? 

11. Có nhiều bài ca hiệu triệu không? 

12. Tại sao lại phải đổi bản văn của bài ca hiệu triệu của lễ kính Thánh Gioan? 

13. Chúng ta có nên dùng một thánh vịnh khác để thay Thánh vịnh 94 không? 

14. Trong số các bài ca hiệu triệu được ghi trong bài học này, thì học viên thích bài nào nhất? 

15. Khi phân tách các bài ca hiệu triệu, học viên đã nhận ra những liên hệ giữa cung điệu bài 

đối ca và cung điệu bài Thánh vịnh 94 chưa? 

16. Học viên hãy phân tách bài ca hiệu triệu của tuần 9 ngày dọn lễ Giáng Sinh? 

17. Học viên có thấy đối ca của bài ca hiệu triệu này đơn sơ, dễ hát hơn bài đối ca của các bài 

ca hiệu triệu khác không? 

18. Đó có phải là điều học viên nên bắt chước không? 

 

 

 

 

 

 

HẾT QUYỂN SỐ 1 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 157 

 

 
 

 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

158 QUYỂN I 

 
 

 

 

 

I. Bộ Lễ: 

MISSA SECUNDA 

 

 

II. Bộ Lễ: 

MISSA QUARTA 
 

 

 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 159 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MISSA SECUNDA 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

160 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 161 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

162 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 163 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

164 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 165 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

166 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 167 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

168 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 169 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

170 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 171 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

172 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 173 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

174 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 175 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

176 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 177 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

178 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 179 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

180 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 181 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MISSA QUARTA 
 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

182 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 183 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

184 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 185 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

186 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 187 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

188 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 189 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

190 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 191 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

192 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 193 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

194 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 195 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

196 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 197 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

198 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 199 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

200 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 201 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

202 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 203 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

204 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 205 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

206 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 207 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

208 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 209 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

210 QUYỂN I 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

QUYỂN I 211 

 



TIẾN DŨNG  –  BÀI HỌC SÁNG TÁC THÁNH CA, THÁNH NHẠC  –  SUỐI NHẠC 

212 QUYỂN I 

 
 

 

 

 

 

 

Xin chân thành tri ân: 
 

Nhạc sĩ Tiến Linh 

cung cấp nguyên tác bản gốc 

 

Linh mục Nhạc sĩ Pet. Trương Huy Hoàng 

cung cấp toàn bộ kinh phí thực hiện 

 

*** 

 

 

 

 

Tài liệu được đánh máy lại theo đúng nguyên tác 

và chỉ dùng lưu hành nội bộ trong việc giảng dạy 

 

 

 

Đánh máy & Vi tính: 

Dom. Nguyễn Quốc Dũng 

 

Xem & sửa bản thảo: 

Linh mục Nhạc sư Kim Long 

Linh mục Nhạc sĩ Pet. Trương Huy Hoàng 

Nhạc sĩ Tiến Linh 

 

 

 

 




	MUC_LUC
	B1
	B2
	B3
	B4
	B5
	B6
	B7
	B8
	B9
	B10
	B11
	B12
	B13
	B14
	B15
	B16
	B17
	B18
	B19
	PL1
	PL2

