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GS Trần Văn Khê nói về 
âm nhạc Phật giáo Việt Nam 

Nhuận Bình (thực hiện) 
 
Được mệnh danh là một vị Tổ, một con chim 
đầu đàn, một cuốn từ điển sống trong làn 
điệu âm nhạc Việt Nam, GS.TS Trần Văn Khê 
(TVK) còn có một đặc ân lớn đối với dân tộc 
là ông đã đem nền âm nhạc Việt Nam đến 
với thế giới được người người đón nhận, 
tán thưởng. Với âm nhạc Phật giáo, lời kinh, 
nhịp mõ, các bài tán tụng… đã đến với ông 
như một thiện duyên kỳ ngộ. Chính ông là 
người thổi luồng gió mới vào âm nhạc Phật 
giáo Việt Nam. Để từ đó, âm nhạc Phật giáo 
có một vị trí không thể thiếu, không thể tách 
rời với âm nhạc Việt Nam. Sau đây là cuộc 
trò chuyện thú vị của GS.Trần Văn Khê với 
Đạo Phật Ngày Nay. 

• Thưa giáo sư! Nhân duyên gì đưa giáo sư đến với Âm nhạc Phật giáo? 

--- TVK: Nhà ông nội của tôi ở sát vách nhà của một người thầy cúng. Mỗi ngày thầy đều có 
tụng, tán để dạy học trò. Tôi lúc đó mới lên 4,5 tuổi, rất thích nghe kinh nên thuộc nhiều kinh 
trong truyền thống Phật giáo. Đặc biệt, tuy còn nhỏ nhưng tôi thuộc cả bài kinh “Vãng sanh”, 
nên lối xóm, nhà ai cần phải làm thịt gà, đều nhờ cậu bé Hai lại tụng kinh “Vãng sanh” cho con 
gà được thoát kiếp. 

Ngoài ra, tôi còn thuộc những bài “Khai kinh” và lúc nào rảnh lại đến gần bàn thờ tụng và tán. 
Má tôi sợ tôi sẽ bỏ nhà đi tu nên bảo tôi không nên tụng kinh, mà bắt tôi phải học cửu chương 
và mỗi lần muốn tụng kinh là phải trả bài cửu chương. Nhưng ông nội lại cưng tôi, nên sắm cho 
tôi một áo tràng nhỏ, mua chuông mõ nhỏ, có cả một cái đẩu vừa tay tôi. Khi má tôi đi chợ, ông 
tôi mặc áo cho tôi rồi ngồi nghe, tôi đến gần bàn thờ tán - tụng thong thả, ông tôi ra cửa xem 
chừng, lúc má tôi đi chợ sắp về tới nhà, thì ông tôi báo cho tôi biết. Tất cả áo tràng và chuông 
mõ ông cất trong rương riêng của ông tôi. Nhờ vậy, mỗi ngày cậu bé 5 tuổi tha hồ tán – tụng, lối 
xóm đến nghe ai cũng khen. 

Như vậy, không có nhân duyên nào đưa tôi đến với Âm nhạc Phật giáo, mà tôi nghĩ đó là một 
cơ duyên, có thể là một thiện duyên. Tuy vậy, khi lớn lên, đi học ở các trường, lo học bài và từ 

6 tuổi về sau, tôi lại mê đàn Tài tử (6 tuổi biết đờn 
Kìm – 8 tuổi biết đờn Cò – 12 tuổi biết đờn Tranh 
– 14 tuổi học đánh Trống nhạc với cậu Năm tôi) 
nên tôi không còn tán – tụng nữa. 

Đến năm 1967, tôi đang dạy âm nhạc tại Đại học 
Sorbonne, nhà xuất bản Labergerie định xuất bản 
một Bách khoa từ điển nhạc Tôn giáo. Ông 
Jacques Porte chủ biên có viết thư cho hai miền 
Nam, Bắc Việt Nam, yêu cầu các chuyên gia 
nghiên cứu âm nhạc viết một bài về “Âm nhạc 
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Tôn giáo tại Việt Nam”, nhưng sau 3,4 tháng vẫn không được hồi âm. 

Biết tôi chuyên môn về âm nhạc truyền thống Việt Nam, ông đến hỏi tôi có thể viết một bài về 
“Âm nhạc Phật giáo” hay không? Tôi không dám nhận, vì thuở nhỏ chỉ biết tán – tụng theo cách 
thầy cúng miền Nam. Ông tỏ ra rất tiếc và nói với tôi trong quyển Bách khoa về Âm nhạc Tôn 
giáo trên Thế giới đã có gần ba bốn chục nước tham gia, mà Việt Nam vắng mặt. Tôi nghe vậy 
cũng xốn xang trong lòng, nên hỏi ông bao giờ có bài cho kịp ngày xuất bản, ông trả lời trong 6 
tháng nữa nên tôi bằng lòng sẽ góp bài về Âm nhạc Phật giáo trong 6 tháng sau. 

Từ đó tôi dẹp tất cả công việc nghiên cứu về Âm nhạc truyền thống Việt Nam, để tập trung sưu 
tầm và nghiên cứu Âm nhạc Phật giáo. Đại học Vạn Hạnh ở Sài-Gòn có gửi cho tôi một số 
băng ghi âm những buổi lễ “Thỉnh linh” và “Tiến linh”. Bạn tôi (cố GS. Nguyễn Hữu Ba) gửi cho 
tôi một cuộn băng lớn ghi lại những bài “Khai kinh”, “Tụng kinh Lăng Nghiêm”, bài tán “Khể thủ”, 
“Dương chi tịnh thủy”. Nhạc sĩ Vĩnh Phan gửi cho tôi một cuộn băng ghi cả thời cúng ngọ. 

Lúc đó, tại Paris, HT.TS Thích Thiện Châu và tôi rất thân nhau. Thầy tổ chức nhiều cuộc lễ 
Phật đản, mùa Vu lan báo hiếu … và luôn mời tôi đến dự. Thiền sư Nhất Hạnh, lúc đó có mặt 
tại Pháp, lại ở không xa nhà tôi lắm, tôi đến tìm thầy và xin thọ giáo để thầy giảng cho tôi biết 
các cách tụng – tán. 

Trước kia, dưới bút tự Minh Hạnh, thầy đã có đề cập về cách tán – tụng  trong nhạc Phật giáo 
Việt Nam. Nhờ sự giảng dạy của hai Hoà thượng Nhất Hạnh và Thiện Châu, tôi biết rõ về giai 
điệu và tiết tấu của các cách tán (tán rơi, tán xấp, tán trạo) và trong lúc giảng về cách tán – tụng 
Hoà thượng Nhất Hạnh lại còn cho tôi biết rõ sự khác nhau giữa “Thiền tông” và “Tịnh độ”, giữa 
“Bắc tông”, “Nam tông”, “Mật tông”. Tôi ký âm bài “Tụng Lăng Nghiêm” và bài “Tán Nhứt điện”, 
lại trình cho thầy Nhất Hạnh và tôi phát âm 2 bài cho thầy nghe, thầy khen là tôi ký âm chính 
xác. 

Sau khi viết xong bản thảo, tôi xin hai thầy đọc lại và phê bình để tôi sửa chữa, bổ sung nếu 
cần. Khi thầy Nhất Hạnh cho rằng bản thảo đã có đủ những yếu tố cho một bài đăng trong Bách 
khoa từ điển, tôi đem nộp bài “Âm nhạc Phật giáo” cho nhà xuất bản Labergerie, ông Jacques 
Porte rất mừng. Bài này được đăng trong Bách khoa từ điển Âm nhạc Tôn giáo, quyển thứ I, từ 
trang 222 đến trang 240. 

Sau đó, Viện Thiên Chúa (Institut Catholique) tại 
Paris có một môn về Âm nhạc Tôn giáo. Linh 
mục Le Bihan thay mặt cho Viện Thiên Chúa mời 
tôi đến Viện giảng về “Âm nhạc Phật giáo Việt 
Nam”. Linh mục tổ chức mỗi năm có 10 buổi 
giảng về “Âm nhạc Phật giáo”. Sau khi Tòa thánh 
Vatican II có chánh sách tìm hiểu các tôn giáo 
khác, Viện Thiên Chúa mời tôi giảng về Âm nhạc 
Phật giáo trong 10 năm. 

Như vậy, tôi nghĩ rằng có một “thiện duyên” đưa 
tôi đến Âm nhạc Phật giáo, vì lúc đó tôi không 
phải là một Phật tử, lại không đặt Âm nhạc Phật 
giáo là trọng tâm nghiên cứu Âm nhạc của tôi. 

• Phật giáo đồng hành cùng dân tộc tồn tại và phát triển gần 2.000 năm qua, trong đó lễ 
nhạc Phật giáo đóng vai trò khá quan trọng trong việc truyền bá chánh pháp. Vậy giáo 
sư nghĩ gì về điều này? 

--- TVK: Trong cả vùng Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên) đều có nhiều lễ hội Phật 
giáo, trong đó Âm nhạc giữ một phần quan trọng. Việt Nam, mặc dù về mặt địa lý ở trong vùng 
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Đông Nam Á, nhưng về mặt văn hóa và Âm nhạc, lẽ tất nhiên nhạc Phật giáo Việt Nam rất gần 
với nhạc Phật giáo của các nước Đông Á, nhưng trong truyền thống Phật giáo không có một 
bài tụng hay bài tán nào được dùng làm mẫu cho tất cả các nước Đông Á. Lời kinh giống nhau, 
nhưng cách thể hiện và nhiều nét nhạc khác nhau. 

Lễ nhạc là một dịp cho Phật tử (dù tại gia hay xuất gia) gặp gỡ nhau và cùng tụng một bài kinh, 
như vậy là sự truyền bá chánh pháp dễ dàng hơn. 

• Theo giáo sư, âm nhạc dân tộc Việt Nam và âm nhạc Phật giáo có gì tương đồng - dị 
biệt? 

---- TVK: + Nét tương đồng giữa Âm nhạc Dân tộc Việt Nam và Âm nhạc Phật giáo : 

- Các thang âm đều thuộc về hệ thống ngũ cung. 

- Trong các điệu thức cũng chia ra làm hai điệu thức chánh để diễn tả tình cảm vui buồn. 

- Trong các tiết tấu: vô phách (không có nhịp nhất định, ngân nga), nhịp nội, nhịp ngoại, nhịp 
chu kỳ đều có dùng. 

- Giai điệu của những bài tán – tụng đều gắn liền với giai điệu của các thanh giọng trong ngôn 
ngữ Việt Nam. 

+ Nét dị biệt giữa Âm nhạc Dân tộc Việt Nam và Âm nhạc Phật giáo : 

- Dị biệt quan trọng nhứt là Âm nhạc Dân tộc có mục đích nghệ thuật và dùng vào những buổi 
hòa nhạc nghe chơi, tiêu khiển. Âm nhạc PG có mục đích giúp sự gặp gỡ mật thiết giữa các 
Phật tử, tạo nên trạng thái tâm hồn yên tĩnh, thư thái, dễ dàng hiểu thấu giáo lý của những câu 
kinh, chứ không phải để Phật tử tiêu khiển. 

- Dị biệt trong ngôn ngữ âm nhạc : 

* Thang âm trong Âm nhạc Dân tộc Việt Nam rất phong phú và đa dạng, tùy theo bộ môn Âm 
nhạc truyền thống dân gian hay bác học, dùng trong nhạc thính phòng hay trên sân khấu, trong 
dân chúng hay trong cung đình. Thang âm trong Âm nhạc Phật giáo tùy theo tụng hay tán, theo 
phong cách miền Trung hay miền Nam đều đồng nhứt. 

* Điệu thức trong Âm nhạc Dân tộc Việt Nam rất đa dạng, có hơi Bắc vui tươi, hơi Nhạc nghiêm 
trang, hơi Quảng bay bướm, hơi Xuân thanh thản, hơi Ai thoảng buồn, hơi Oán sầu thảm và 
còn nhiều hơi khác nữa. Điệu thức trong Âm nhạc Phật giáo chỉ có hơi Thiền thanh thản, 
nghiêm trang giống hơi Nhạc và hơi Ai (thật ra rất gần với cách hát ru miền Nam và các hơi 
Nam Bình, Nam Ai Huế) 

* Tiết tấu trong Âm nhạc Dân tộc Việt Nam rất phong phú và đa dạng, lại theo phong cách 
“chân phương hoa lá” mà biến hóa thiên hình vạn trạng. Tiết tấu trong Âm nhạc Phật giáo 
thường đơn giản trong các bài tụng, chỉ có trong các bài tán thì tiết tấu phức tạp và tinh vi hơn. 

• Xin giáo sư cho ví dụ cụ thể về nét độc đáo và sự tương quan trong âm điệu giữa câu 
tụng kinh với lời hát ru của mẹ...? 

--- TVK: Sự tương quan trong cấu trúc âm thanh giữa lời hát Ru của mẹ và cách niệm A Di Đà 
rất rõ ràng. Trong miền Nam câu hát Ru: 

Ầu ơ ví dầu con cá nấu canh 
Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm 

Cấu trúc âm thanh của tiếng hát Ru đó là : 
hò xự (non) xang (già) xê cống (non) liu. 
sol la (-) do (+) rê la (-) sol 
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* Dấu (-) là thấp hơn một chút, dấu (+) cao hơn một chút. 

 Cách niệm A Di Đà Phật theo miền Nam cũng có một cấu trúc âm thanh như câu hát Ru miền 
Nam. 

Trong miền Bắc câu hát Ru: 

Ả à ời, à a ạ à ơi 
Cái ngủ mày ngủ cho say 
Mẹ mày vất vả chân tay tối ngày 

Cấu trúc âm thanh của câu hát ru đó là: 
hò xự (non) xang (già) cống (non) 
sol la (-) do(+)  la (-) 
thường thì vắng mặt chữ xê, mà chữ cống (non) có thường hơn và quãng xang (già) cống (non) 
làm thành một quãng 3 trung bình giữa thứ và trưởng. 

Cách niệm A Di Đà Phật theo miền Bắc cũng có một cấu trúc âm thanh như câu hát Ru miền 
Bắc. 

• Giáo sư đã từng phát hiện những nét riêng, nét đặc thù trong làn điệu âm nhạc Phật 
giáo. Vậy theo giáo sư Âm nhạc Phật giáo có những đóng góp gì cho Âm nhạc dân tộc? 

--- TVK: Âm nhạc Phật giáo không có mục đích nghệ thuật, tức là tạo nên những giai điệu thật 
hoa mỹ để người nghe thưởng thức về mặt nghệ thuật. Âm nhạc Dân tộc vì mục đích nghệ 
thuật, nên có nhiều cách luyến láy điêu luyện hơn, nhưng Âm nhạc Dân tộc không có hơi nào 
diễn tả tâm trạng vừa tôn nghiêm, thanh thản như hơi Thiền. Nếu muốn ngâm những bài thơ 
Thiền thì Âm nhạc Dân tộc không lột tả được tinh thần của bài thơ, do đó, hơi Thiền trong Âm 
nhạc Phật giáo có thể giúp cho Âm nhạc Dân tộc có thêm một cách diễn tả trung thực lời thơ 
mang chất Thiền. 

Trong Âm nhạc Phật giáo có cách Thài rất độc đáo, trong Âm nhạc Cung đình khi ca công hát 
các “chương” phải dùng cách Thài, ngày nay cách ấy đã thất truyền, chỉ còn cụ Lữ Hữu Thi là 
còn nhớ một vài bài. Khi thầy Từ Phương còn sanh tiền, một hôm gặp tôi tại Huế, hôm đó cụ 
Lữ Hữu Thi cũng đến thăm tôi, tôi nêu ra cách Thài trong Âm nhạc Phật giáo, thầy Từ Phương 
minh họa, thì cụ Lữ Hữu Thi rất thích và chúng tôi có cảm giác rằng Thài trong Phật giáo rất 
gần với Thài trong âm nhạc Cung đình. Ngày nay nếu Thài trong Cung đình bị quên lãng, có thể 
nhờ Thài trong Phật giáo mà tìm lại những nét nhạc ngày xưa. 

Trong các điệu múa Cung đình, có điệu múa đèn “Hoa Đăng” mà các nghệ nhân thường gọi là 
“Lục cúng hoa đăng”, nhưng Lục cúng là các điệu múa đặc biệt trong Phật giáo, nên tôi thấy 
rằng muốn xây dựng, chấn chỉnh hay phát triển Lục cúng hoa đăng nên tham khảo các điệu Lục 
cúng của Phật giáo. 

• Nhiều dư luận cho rằng Âm nhạc Việt Nam hiện nay có nhiều cách tân quá, do đáp ứng 
thị hiếu của xã hội mà nhất là giới trẻ. Đến nỗi một tác phẩm vừa “khai sinh” thì không 
bao lâu sau đó đã “khai tử”, giáo sư nghĩ gì về điều này? 

--- TVK: Tân nhạc Việt Nam chưa có bề dày của lịch sử, ngôn ngữ âm nhạc, cách sáng tạo, bài 
bản lại dựa vào những qui luật của phương Tây, không thể coi đó là mẫu mực. Một truyền 
thống không phải bất di bất dịch, truyền thống có thể thay đổi theo thời đại, môi trường sống, 
quan điểm thẩm mỹ. Nhưng nếu thay đổi từ bên trong, vẫn dùng nhạc khí dân tộc, ngôn ngữ 
Âm nhạc Dân tộc với một phong cách mới, vừa có kỷ luật, vừa có những phóng túng, thì hơn là 
vay mượn truyền thống bên ngoài, nhứt là sử dụng một cách bừa bãi không ý thức. 
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Bảo tồn, bảo vệ vốn cổ không có nghĩa là nệ cổ. Tiến bộ, phát triển không đồng nghĩa với “Âu 
hóa” hay “ngoại lai”. 

• Với tư cách là một người thầy luôn mong muốn cống hiến cho đời những chất liệu cuộc 
sống bằng âm nhạc, điều gì làm giáo sư hạnh phúc nhất? 

--- TVK: Hạnh phúc nhứt trong đời tôi là Âm nhạc truyền thống Việt Nam có được một vị trí 
xứng đáng trong các truyền thống trên Thế giới. Được tất cả các tầng lớp trong nước Việt Nam 
tôn trọng, giữ gìn, học hỏi, tập luyện, biểu diễn, phát triển, truyền dạy cho thế hệ sau. 

• Giáo sư có ước nguyện gì cho âm nhạc Việt Nam nói chung và âm nhạc Phật giáo nói 
riêng trong thời hiện tại cũng như tương lai? 

--- TVK: Như tôi đã trình bày, ước nguyện của tôi là Âm nhạc Việt Nam nói chung và Âm nhạc 
Phật giáo nói riêng có được một vị trí xứng đáng trong và ngoài nước. Nói một cách cụ thể tôi 
mong rằng chánh quyền quan tâm thật sự một cách cụ thể đến Âm nhạc truyền thống Việt 
Nam. Tôn vinh những nghệ nhân hiến cả cuộc đời cho Âm nhạc truyền thống. 

Âm nhạc truyền thống được đưa vào chương trình học trong các trường tiểu học, trung học, đại 
học. Các phương tiện truyền thông đại chúng, những nhà xuất bản sách báo và hiện vật văn 
hóa cũng góp phần trong công việc quảng bá và giải thích Âm nhạc truyền thống. Nhứt là cần 
thay đổi tư duy trong tất cả người dân Việt, đặc biệt trong giới thanh niên, trừ bỏ tự ti mặc cảm, 
tìm hiểu học hỏi Âm nhạc Dân tộc, và khi biết được những ưu điểm trong đó sẽ biết tự hào với 
Văn hóa Việt Nam nói chung và Âm nhạc Việt Nam nói riêng. 

• Là một bậc thầy từng đứng lớp giảng dạy về môn âm nhạc, giáo sư có gặp khó khăn gì 
trong việc truyền đạt kiến thức về Âm nhạc Phật giáo cho Tăng Ni sinh? 

--- TVK: Tôi thật sự có thiện duyên với Âm nhạc Phật giáo. Công việc của tôi là giảng dạy về 
Âm nhạc về mặt lịch sử, Âm nhạc học cho sinh viên các Trường Đại học Âm nhạc Viện trong 
nước và ngoài nước. 

Những lần tôi được mời truyền đạt kiến thức về Âm nhạc Phật giáo cho Tăng Ni sinh tại chùa 
Từ Đàm ở Huế, Đại học Vạn Hạnh… là những trường hợp đặc biệt. Công việc này không có gì 
khó khăn, vì các Tăng Ni rất nghiêm túc và công việc tổ chức các lớp học rất hoàn hảo. 
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Nguồn: Đạo Phật ngày nay 
 


