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Âm
nh¡c Ph-t giáo Óng hành cùng âm nh¡c dân tÙc
*
GSTS. Tr§n Vn Khê
Chúng ta
ang sÑng trong nhïng ngày rÙn ràng cça ¡i lÅ Ph-t
£n, mÙt lÅ hÙi vn hóa tâm linh mang t§m th¿ giÛi.
Nhân dËp này, tôi xin l°ãc ghi mÙt sÑ nh-n xét vÁ sñ
liên quan giïa âm nh¡c Ph-t giáo và âm nh¡c dân tÙc,
xem nh° góp mÙt bông hoa nhÏ kính mëng ngày lÅ hÙi tôn
giáo trÍng ¡i mà c£ n°Ûc ang nô néc ón mëng.
Nét
·c thù cça âm nh¡c Ph-t giáo
Tr°Ûc
h¿t, iÃm Ùc áo cça âm nh¡c Ph-t giáo là không
hÁ có khuôn m«u cÑ Ënh. Xu¥t phát t¡i ¤n Ù vÛi
cách tán tång theo truyÁn thÑng Veda, nh°ng nh¡c Ph-t
giáo ß tëng quÑc gia Áu °ãc b£n Ëa hóa theo
tính cách ·c thù cça m×i n°Ûc và th°Ýng °ãc
thÃ hiÇn theo âm nh¡c truyÁn thÑng cça n¡i ó. Cùng
mÙt bài kinh mà nét nh¡c thay Õi tùy quÑc gia, tùy
tr°Ýng phái, th-m chí tùy tëng vùng. Ch³ng h¡n cùng
niÇm tên Ph-t A Di à mà hai miÁn Nam B¯c ß n°Ûc ta
niÇm khác nhau, theo thang âm iÇu théc câu hát ru cça
m×i miÁn; còn t¡i Hong Kong hay Singapore thì tng ni niÇm
theo thang âm nh¡c Qu£ng ông.
Ngoài
ra, nh¡c Ph-t giáo luôn luôn liên quan ¿n các nghi théc
hành lÅ, nh° nghi ti¿t t¡i chùa (ba thÝi kinh sáng, tr°a,
chiÁu), nghi ti¿t trong tang ma, trong lÅ hÙi tôn giáo lÛn
nh° Ph-t £n, Vu Lan...
Nh¡c
Ph-t giáo l¡i ·t trÍng tâm vào thanh nh¡c h¡n khí
nh¡c. Ngoài phong cách tång và tán quen thuÙc trong các
cuÙc lÅ t¿, còn có trì, niÇm, b¡ch, x°Ûng, thÉnh,
Íc, hô, tùy theo lo¡i kinh hay trình tñ cça mÙt thÝi
kinh.
Quá
trình phát triÃn âm nh¡c Ph-t giáo ViÇt Nam
¡o
Ph-t vào n°Ûc ta të r¥t sÛm, nh°ng phát triÃn rñc
rá nh¥t là vào th¿ k÷ X vÛi triÁu Lý. Trên nhïng
phi¿n á cça chân cÙt chùa Ph-t Tích (B¯c Ninh) - mÙt
trong nhïng di tích Ph-t giáo tiêu biÃu cça thÝi Lý có ch¡m kh¯c hoa sen cùng hình dàn nh¡c công ang t¥u
nh¡c dân tÙc, vÛi ý ngh)a h°Ûng d«n chúng sinh vào
con °Ýng cça ¡o pháp.
Theo
nhà nghiên céu Tr§n ình S¡n, thÝi kó ó các vua
th°Ýng c¥t chùa tr°Ûc khi xây dñng cung iÇn, và dàn
nh¡c tôn giáo cing có thÃ Óng thÝi dùng cho dàn nh¡c
cung ình. iÁu này cho th¥y, të thÝi nhà Lý âm nh¡c
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Ph-t giáo ã có liên quan m-t thi¿t vÛi âm nh¡c dân
tÙc.
¿n
Ýi nhà Tr§n, Ph-t giáo v«n °ãc xem là quÑc giáo
và ti¿p tåc thÝi kó phÓn thËnh. Theo sí sách, khi
Th°ãng hoàng Tr§n Nhân Tôn qua Ýi ß núi Yên Tí vào
nm 1308, hÏa cÑt cça ngài °ãc mang vÁ kinh s°, sau
ó triÁu ình r°Ûc vÁ chôn ß Phç Long H°ng (Thái
Bình). Bá tánh nghe tin ¥y ã cùng nhau tå t-p §y
ngh¹t chung quanh cung iÇn Ã tiÅn °a linh cïu vË
vua anh minh. Th¥y khó lòng xua dân giãn ra, mÙt vË quan là
TrËnh TrÍng Tí ngh) ra cách t-p hãp quân s) và cho hát
bài Long ngâm t¡i sân Thiên Trì Ã thu hút thiên h¡
l¡i nghe, nhÝ ó mÛi có thÃ di quan. Long ngâm là
bài nh¡c dùng trong chùa vào nhïng ngày lÅ lÛn, cho th¥y
trong cung ình lúc b¥y giÝ r¥t th°Ýng sí dång nh¡c
Ph-t giáo.
¿n
Ýi nhà Lê, nm 1437 vua Lê Thái Tôn giao cho NguyÅn Trãi
và L°¡ng ng Ënh nh¡c lÅ, nh°ng do quan iÃm vÁ
Nhã nh¡c b¥t Óng nên NguyÅn Trãi dâng sÛ thoái thác.
Vì th¿, Nhã nh¡c nhà Lê Áu do mÙt tay ho¡n quan L°¡ng
ng phÏng theo quy ch¿ nh¡c cung ình nhà Minh. Âm nh¡c
Ph-t giáo cing vì th¿ mà l¯ng xuÑng.
Qua
Ýi nhà NguyÅn, cing không nghe nh¯c ¿n nh¡c Ph-t
giáo trong các quyÃn Lê TriÁu HÙi iÃn, LËch triÁu
hi¿n ch°¡ng lo¡i chí và Khâm Ënh ¡i Nam hÙi iÃn
sñ lÇ.
Tuy
không °ãc coi trÍng ß các Ýi vua sau, nh°ng nh¡c
Ph-t giáo v«n °ãc sí dång nghiêm túc trong nhà chùa.
Các cách tán tång v«n b£o tÓn theo âm h°ßng të thÝi
xa x°a và °ãc phát triÃn ngày càng phong phú.
Sang
thÝi kó c-n ¡i, có vài sñ thay Õi trong tinh th§n
gi£n dË hóa nghi théc Ph-t giáo, mà áng l°u ý là
nhïng thay Õi trong nhïng dàn nh¡c lÅ miÁn Nam vÛi
viÇc sí dång hai nh¡c khí n°Ûc ngoài là ghita phím lõm
và organ Ã phå hÍa theo nhïng bài tán trong các lÅ
hÙi. àn ghita phím lõm, vÑn thông dång trong nhïng dàn
nh¡c tài tí c£i l°¡ng, tuy ã °ãc ViÇt Nam hóa
nh°ng âm s¯c sôi Ùng cça nó không mang l¡i không khí
trang nghiêm c§n thi¿t trong lÅ hÙi tôn giáo. Riêng àn
organ còn làm cho b£n s¯c dân tÙc bË lu mÝ h¡n nïa.
Chúng ta ëng quên âm nh¡c Ph-t giáo r¥t g§n gii vÛi
vn hóa dân tÙc.
Liên
quan m-t thi¿t giïa âm nh¡c Ph-t giáo và âm nh¡c dân
tÙc
Âm
nh¡c Ph-t giáo có khá nhiÁu iÃm t°¡ng Óng vÛi âm
nh¡c truyÁn thÑng, të nét nh¡c, thang âm, iÇu théc,
ti¿t t¥u ¿n nhËp phách, chÉ khác nhau vÁ måc ích.
Âm nh¡c truyÁn thÑng giúp ng°Ýi nghe th°ßng théc nghÇ
thu-t, còn âm nh¡c Ph-t giáo nh±m mang l¡i cho ng°Ýi
nghe (hay ng°Ýi Íc) mÙt tr¡ng thái tâm hÓn an tËnh,
thanh th£n h§u th¥u c£m giáo lý nhà Ph-t. Nh¡c Ph-t
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giáo h°Ûng nÙi, trong khi nh¡c nghÇ thu-t h°Ûng ngo¡i.
Nh°ng không ph£i vì th¿ mà âm nh¡c Ph-t giáo không
mang tính ch¥t nghÇ thu-t. Nét nh¡c và cách tán các bài
nh° D°¡ng chi tËnh thçy (Nhành d°¡ng liÅu r£i n°Ûc
cam lÓ xuÑng tr§n), Tào khê (N°Ûc trong suÑi) r¥t
phong phú và tinh vi.
VÁ
nh¡c khí, ngoài mÙt sÑ dång cå ·c thù nh° mõ gia
trì, chuông gia trì, ©u, mÙc b£ng, thì trong Ph-t giáo
cing sí dång các nh¡c khí truyÁn thÑng dân tÙc nh°
àn nhË, àn nguyÇt, kèn, trÑng phách.
VÁ
bài b£n thì nh¡c lÅ dùng trong Ph-t giáo giÑng nh°
nh¡c lÅ dùng trong cung ình và ngoài dân gian, ngoài mÙt
vài bài b£n ·c biÇt nh° bài TrÑng bát nhã.
Thang
âm iÇu théc h§u nh° giÑng nhau hoàn toàn, ngo¡i trë
ti¿t t¥u trong các bài tán theo truyÁn thÑng miÁn Trung
có nhïng nhËp ·c biÇt cho các iÇu tán r¡i, tán
x¥p, tán tr¡o vÛi cách nhËp tang, mõ khác nhau.
¢nh
h°ßng qua l¡i giïa âm nh¡c Ph-t giáo và nh¡c truyÁn
thÑng
Nh¡c
Ph-t giáo chËu £nh h°ßng cça âm nh¡c truyÁn thÑng
rõ nhét là trong cách niÇm và tång kinh mang âm h°ßng
cça ti¿ng hát ru tëng miÁn.
Thông
th°Ýng trong các lÅ hÙi lÛn cça Ph-t giáo luôn sí
dång dàn nh¡c lÅ trong dân gian, ·c biÇt theo truyÁn
thÑng miÁn Trung là hai dàn ¡i nh¡c và tiÃu nh¡c
trong cung ình thâu nhÏ l¡i. MÙt vài truyÁn thÑng Ph-t
giáo ß TiÁn Giang có nhïng cách tán dùng h¡i và nhËp
cça lÑi hát Khách cça hát BÙi, chÉ khác nhau trong cách
dùng m«u âm ß nhïng ch× ph£i luy¿n láy.
MÙt
sÑ thang âm iÇu théc trong âm nh¡c truyÁn thÑng °ãc
các nhà s° sí dång Ã ·t nhïng bài tán. H¡i thiÁn
trong Ph-t giáo có c¥u trúc âm thanh nh° h¡i nh¡c, h¡i
h¡ cça miÁn Nam, nh°ng ti¿t t¥u ch-m h¡n. H¡i ai cça
nh¡c Ph-t giáo giÑng nh° nhïng iÇu ai dùng trong nh¡c
lÅ hay c£i l°¡ng tài tí, nh°ng ¡n gi£n h¡n.
Cách
v-n hành giai iÇu trong âm nh¡c truyÁn thÑng cing °ãc
các nhà s° áp dång Ã làm cho phong cách tán tång °ãc
phong phú h¡n.
Ng°ãc
l¡i, âm nh¡c Ph-t giáo cing giúp ích và làm giàu thêm
cho âm nh¡c dân tÙc. Nh¡c Ph-t giáo có phong cách thài
(cách iÇu hóa ngôn ngï theo nhïng chï nh¡c trong thang
âm ngi cung mà không chú trÍng ¿n sñ lên xuÑng a
d¡ng cça nét nh¡c) mà các ca công trong cung ình ã
v-n dång vào trong các ca ch°¡ng, nh° nh-n Ënh cça
cå Lï Thi, mÙt nh¡c công dàn nh¡c cung ình ngày x°a.
H¡i
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thiÁn vÛi ti¿t t¥u khoan thai, nghiêm trang trong nh¡c
Ph-t giáo có thÃ dùng Ã ngâm nhïng bài th¡, bài kÇ
có thiÁn vË, em l¡i tâm bình an cho ng°Ýi nghe.
VÁ
m·t ti¿t t¥u, nh¡c dân tÙc chÉ có nhËp hai, nhËp
t°, nhËp tám, nhËp m°Ýi sáu mà không có nhËp ánh
theo chu kó nh° trong các bài tán cça Ph-t giáo. TruyÁn
thÑng Ph-t giáo miÁn Trung có nhïng ti¿t t¥u ·c thù
r¥t tinh vi vÛi nhËp tán r¡i, nhËp tán s¥p, tán tr¡o.
ây là óng góp cça nh¡c Ph-t giáo làm giàu thêm ti¿t
t¥u cho âm nh¡c dân tÙc.
Ngoài
ra iÇu múa cung ình Låc cúng hoa ng (múa èn) chính
là phÏng theo iÇu múa låc cúng trong Ph-t giáo khi dâng
h°¡ng, ng, hoa, trà, qu£, thñc. Ho·c iÇu múa ¥u
chi¿n th¯ng Ph-t trong cung ình cing të mÙt iÇu múa
trong chùa mà ra.
LËch
sí Ph-t giáo l¡i là Á tài cho âm nh¡c kËch nghÇ
dân tÙc, ch³ng h¡n sñ tích Ph-t Bà Quan Âm làm Á
tài cho vß chèo Quan âm ThË Kính, ho·c cuÙc Ýi éc
Ph-t Thích Ca tëng là Á tài cho nhiÁu vß c£i l°¡ng
và phim £nh.
Tóm
l¡i, âm nh¡c, vn hóa cing nh° ngôn ngï Ph-t giáo giúp
cho âm nh¡c, kËch nghÇ truyÁn thÑng dân tÙc có thêm
nhiÁu y¿u tÑ Ã làm giàu và phát triÃn.
*
**
Trong
lËch sí hàng ngàn nm Óng hành vÛi âm nh¡c dân tÙc,
d«u tr£i qua nhiÁu thËnh suy nh°ng âm nh¡c Ph-t giáo
v«n giï gìn nhïng giá trË tinh th§n truyÁn thÑng.
±ng sau các nghi théc tôn giáo là tâm linh dân tÙc, do
ó chúng ta ëng vì sñ tiÇn lãi trong tÕ chéc hay
biÃu diÅn mà làm m¥t i cái hÓn cça b£n s¯c vn
hóa.
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