GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

HÃŒNH áº¢NH Bá»’ TÃ•T QUAN Ã‚M QUA TRANH DÃ‚N GIAN VIá»†T NAM
Ä•Ã³ng gÃ³p cá»§a Jean-Pierre Pascal - VÅ© Há»“ng Nam
11/05/2017

HÌNH
¢NHÂ BÒ
TÁTÂ QUAN
ÂMÂ QUA
TRANH DÂN GIANÂ VIÆT
NAMÂ

*
Jean-Pierre PascalÂ *
DËch të ti¿ng Pháp bßi Vi
HÓng Nam
Tôi
chÉ trình bày ß ây mÙt sÑ tranh °Ýng Hàng TrÑng (thành phÑ Hà NÙi) và
làng ông HÓ (cách Hà NÙi kho£ng 40 km phía ông b¯c).
N¿u các tranh v½ các vËÂ th§n linhÂ hay các nhân v-tÂ ¡o LãoÂ có khá nhiÁu, các tranh nói vÁÂ Ph-t giáoÂ t°¡ng ÑiÂ hi¿m vì kh
°ãc dùng Ã cúng bái.
BÓ TátÂ Quan ÂmÂ °ãcÂ hình dungÂ d°Ûi ba d¡ng:
-Â Quan ÂmÂ trongÂ th¿ giÛiÂ thÝ ch° th§n Óng cÑt
-Â Quan ÂmÂ °ãcÂ thÝ cúngÂ trong núi ÙngÂ H°¡ng Tích
-Â Quan ÂmÂ theo tíchÂ Quan ÂmÂ ThË Kính
A.Â Quan ÂmÂ trongÂ th¿ giÛiÂ thÝ ch° th§n Óng cÑt
Chúng taÂ th¥y ß °Ýng Hàng TrÑng vàÂ lân c-nÂ nhiÁu tranh v½ các vË th§n trongÂ th¿ giÛiÂ thÝ ch° th§n Óng cÑt, trong ó có
Âm. Dù cácÂ tín ng°ángÂ này không cóÂ liên quan ¿nÂ Ph-t giáo, viÇc thÝ cácÂ thánh m«uÂ r¥tÂ phÕ bi¿nÂ trong các chùaÂ V
Nam, bên c¡nh bàn thß Ph-t, cácÂ BÓ Tát, hayÂ Quan Âm. ây là mÙt iÃm ·c tr°ng cçaÂ ViÇt Nam, cing áng ÃÂ chúng taÂ bàn lu
doÂ vàÂ lËch síÂ trong buÕi hÙi th£o này.
Tranh 1.Â Quan ÂmÂ và các vËÂ th§n linhÂ Tam phç
Quan ÂmÂ hiÇn ß trên cao nh¥t, bên c¡nh có Kim Óng vàÂ NgÍc Nï. VË th¿ cçaÂ Quan ÂmÂ là cai qu£nÂ th¿ giÛiÂ Tam Phç, vth§n này g§n nh° °ãc nh-p vàoÂ Ph-t giáo ViÇt Nam. Hàng d°Ûi có m·t ba vËÂ Thiên V°¡ngÂ ¡i diÇnÂ ba th¿ giÛi, và d°Ûi nïa có
M«uÂ choÂ ba th¿ giÛi:
- m·c áo Ï làÂ Thánh M«uÂ LiÅu H¡nh, ngñ trËÂ trên trÝi
- m·c áo tr¯ng làÂ Thánh M«uÂ Tho£i, ngñ trË trên biÃn, sông, hÓ và suÑi
- m·c áo xanh làÂ Thánh M«uÂ Th°ãng Ngàn, ngñ trË trênÂ núi rëngÂ và các dân tÙc miÁn núi
Tranh 2.Â Quan ÂmÂ và các vËÂ th§n linhÂ Té Phç
Hình £nhÂ này giÑngÂ béc tranhÂ trên. ChÉ thêmÂ Té Phç. Các vËÂ th§n linhÂ m·c áo vàngÂ t°ãng tr°ngÂ choÂ th¿ giÛiÂ trái ¥
Th¿ gianÂ ng°Ýi sÑng °ãc t°¡ng tr°ng ß ph§n d°Ûi bßi hai cô lái ò trên sông. Þ giïa hai cô lái ò có mÙt con rÓng ba §u chín uôi, th
ba °a c°ái lên núi và rëng
Tranh 3.Â Quan ÂmÂ có Kim Óng vàÂ NgÍc NïÂ bên c¡nhÂ Â
Cing trong lo¡i tranh này, Ph-t Bà ngÓiÂ mÙt mìnhÂ trên óaÂ hoa sen, hai bên có hai vË th§nÂ phå tá.
B.Â Quan ÂmÂ (Bà Chúa Ba) trong núi ÙngÂ H°¡ng Tích
NhiÁu tranh ông HÓ v½ Bà Chúa ngÓi trong chùa núi H°¡ng (H°¡ng S¡n), trong ÙngÂ H°¡ng Tích. Các tranh Áu v½ theo cùng mÙ
kiÃu: mÙt ngôi chùa/bàn thÝ ß giïa (vÛi Bà Chúa), có hai con v-t bên c¡nhÂ biÃu t°ãngÂ cho các c§u mong °ãc vi¿t l¡i trên hai câ
nhïng lÝiÂ c§u nguyÇnÂ cho mÙt ng°Ýi hay mÙtÂ gia ìnhmà ng°Ýi ta c§u mong nh-n °ãc sñÂ phù hÙÂ cça Bà Chúa.
Tranh 4. Bà Chúa Ba trong chùaÂ H°¡ng Tích
Tranh v½ trong chùa nïÂ BÓ TátÂ Bà Chúa Ba (Công chúaÂ thé ba), téc làÂ Quan ÂmÂ DiÇu ThiÇn. Bà cóÂ hào quangÂ trên §
trênÂ hoa sen,Â n m·ckiÃuÂ truyÁn thÑngÂ ViÇt Nam.
Quang c£nhÂ °ãcÂ mô t£Â trong hai câu Ñi: h°¡u thÝi dâng hoa và h¡c thÝi ti¿n qu£. H¡c và ào là biÃu hiÇu cça sñÂ tr°Ýng thÍÂ
biÃu hiÇu cça sñ tài lÙc, hoa n¿u là hoa m«u ¡n, là sñ c§u mong vÁ tiÁn tài vàÂ danh vÍng.
Bà Chúa Ba úng là mÙt hình d¡ng cçaÂ Quan ÂmÂ nh°Â tÏ rõÂ trong tranh sau.
Tranh 5 .Â Quan ÂmÂ trong Ùng núiÂ H°¡ng Tích
Quang c£nhÂ giÑng nh° trên, và x©y ra t¡iÂ H°¡ng TíchÂ nh° °ãc ghi trên chính iÇn chùa.Â Quan ÂmÂ °ãcÂ nh-n diÇnÂ ra vì bên
vË th§nÂ phå tá.
TruyÇnÂ Quan ÂmÂ - d°Ûi d¡ng Bà Chúa Ba - °ãcÂ l¥y raÂ tëÂ cÕ tíchÂ Trung Hoa vÁ Miaochan (vn. DiÇu ThiÇn, °ãcÂ xem nh
Guanyin,Â Quan Âm). TruyÇn này °ãc kÃ l¡i trong hai tranh sau.
Tranh 6. DiÇu ThiÇn ß chùa B¡ch T°Ûc Â
Vua Trang V°¡ng (Miaozhuan) có ba cô con gái. Hai cô §u Áu l¥y chÓng khá gi£, riêng cô út DiÇu ThiÇn r¥tÂ mÙ ¡o, chÉ muÑn
không chËuÂ l-p gia ình. Sau nhiÁu l§nÂ tìm cáchÂ khuyên b£o, nhà vuaÂ ành chËu cho nàng i tu ß chùa B¡ch T°Ûc, nh°ng ra l
cácÂ ni côph£iÂ hành h¡Â công chúaÂ Ã làm thayÂ Õi ýÂ Ënh cça nàng. Nh° v-y nàng ph£iÂ mÙt mìnhÂ lo viÇc nÙi trã và làm b
ThiÇn v«nÂ chËu ñngÂ khôngÂ than thßÂ gì vàÂ ti¿p tåcÂ ti¿n triÃnÂ trênÂ con °Ýng tu t-p.
Trên hình v½, DiÇu ThiÇn ang éng quét sân chùa. Bên c¡nh nàng có mÙt con cÍp và mÙt con rÓng, ngoàiÂ vai tròÂ b£o vÇÂ và
chúng còn giúp nàng trong công viÇc nÙi trã. Trên hai câu Ñi, bên trái có H§m thÝi bÕ quÉ (CÍp ánh quÉ dï), bên ph£i RÓng thÝ
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n°Ûc.
Téc gi-n quá, nhà Vua ànhÂ quy¿t ËnhÂ cho gi¿t con mình.Â ThÕ ËaÂ (Tudi) báo tin choÂ NgÍc Hoàng Th°ãng ¿,Â NgÍc Hoàng
lÇnh ph£iÂ b£o vÇÂ c¡ thÃ DiÇu ThiÇn cho v¹n toàn. Nh° v-y l°ái ao cça ao phç bË gãy ôi, cing nh° cây th°¡ng không ph¡m °ãc và
nàng.Â CuÑi cùngÂ nhà Vua cho th¯t cÕ nàng b±ng mÙt gi£i låa.Â Linh hÓnÂ công chúaÂ ch°a kËp lìa thÃ xác thìÂ thÕ ËaÂ (Tu
con cÍp tr¯ng và mang xác nàngÂ ch¡y trÑnvào rëng.Â Linh hÓnÂ cça DiÇu ThiÇn lìa khÏi xác vàÂ xuÑng Âm phç. M°Ýi vË Vua/
ra ón nàng và xin nàngÂ ti¿p tåcÂ c§u nguyÇn. Nh°ng vëa mÛi b¯t §uÂ c§u nguyÇn, thì nhïng k» bËÂ ày ÍaÂ b×ngÂ c£m th¥yÂ v
phçÂ bi¿n thànhÂ Thiên àng.Â Kinh hãi, m°Ýi vË Vua ra lÇnh uÕiÂ linh hÓnÂ DiÇu ThiÇnÂ trß vÁÂ tr§n th¿, tìm l¡i c¡ thÃ ã °ãcÂ
khôngÂ bË hçy ho¡i. Ít lâu sau khiÂ tÉnh l¡i, nàng °ãc d«n ¿n mÙt hòn £o, ÃÂ ti¿p tåcÂ c§u nguyÇnÂ choÂ sñ gi£i thoátÂ cçaÂ c
chùaÂ H°¡ng S¡n(Xiangshan). Bà sÑng ß ây chín nm,Â ti¿p tåcÂ tu t-p, chm sóc nhïng ng°Ýi bÇnh vàÂ céu sÑngÂ nhïng k» bË ¯
Nh° v-y, d¡ng này cing cóÂ liên quan ¿nÂ Quan ÂmÂ Nam H£i, °ãc các ng° dân hay dân sinh sÑng ß ven biÃn tôn thÝ, Ã xinÂ ch
l¡iÂ các nguy c¡ do biÃn hay bão tÑÂ thiên tai.
Có l½ vì tên chùa Xiangshan g§n gii vÛi tênÂ H°¡ng S¡n, nên ng°Ýi ViÇt mÛi thÝ t¡i ÙngÂ H°¡ng TíchÂ Quan ÂmÂ DiÇu ThiÇn, h
Chúa Ba.
Tranh 7. Vua khÏi bÇnh
Tranh v½ này không giÑng các tranhÂ chúc mëng. Tranh này kÃ mÙt truyÇnÂ nÕi ti¿ngÂ vÁÂ cuÙc ÝiÂ cçaÂ Quan ÂmÂ DiÇu T
TruyÇn x©y ra sau khi DiÇu ThiÇn ã vÁ chùaÂ H°¡ng Tích. Nhà vua, doÂ bË ph¡tÂ vì ph¡mÂ l×i l§mÂ lÛn, nên m¯c ph£i mÙt bÇn
cách nào céu chïa. Ông ành héa s½ truyÁn ngôi cho ng°Ýi nào có thÃ chïa ông khÏi bÇnh. Trong khiÂ thiÁn Ënh, DiÇu ThiÇn th¥
n±m trên gi°Ýng trongÂ hoàng cung, tay chân bË tê liÇt. V«n ß trong hang Ùng, BàÂ dùng sécÂ m¡nh cçaÂ thiÁn Ënh, tñ bi¿n m
mÙt cå giàÂ l°¡ng yÂ ti¿n vào trong cung. °ãc d«n tÛiÂ tr°Ûc m·tÂ nhà vua, vË lão y khuyên nhà vua xin mÙt ng°Ýi ã giác ngÙ hi
tay và mÙt con m¯t, Ã pha thành mÙt thuÑc xoa (hay thuÑc uÑng) thì s½ có thÃ khÏi bÇnh. Nhà vua gíi hai ng°ÝiÂ sé gi£¿n g·p D
n¡i ©n tu cça Bà. Bà ra lÇnh cho hÍ ch·t mÙt bàn tay (hay mÙt cánh tay, tùy câu truyÇn kÃ) và móc ra m¯t trái cça mình. Sau mÙ
l°áng lñ, hÍ ànhÂ tuân lÇnh. Bàn tay và con m¯t °ãc °a vÁ cung vàÂ sí dångÂ bßi vË lão y Ã chïa cho nhà vua khÏi bÇnh.
Â Trên tranh v½, DiÇu ThiÇnÂ xu¥t hiÇnÂ tr°Ûc cía Ùng có nhiÁu hoa (chúng taÂ ang ß núi H°¡ng), Bà éng trênÂ tòa senÂ to£Â
nh° th°Ýng g·p trên các t°ãng thÝ. Bên tay trái có ghi hai chïÂ Tiên Nhân. HaiÂ sé gi£Â cça nhà vua ang chu©n bË c¯t tay và l¥y
cça Bà. HÍ cing °ãcÂ chÉ ËnhÂ b±ng hai tên:Â TriÇu Ch¥nÂ tay c§m dao, vàÂ vË quanÂ L°u KhâmÂ ch¯p tayÂ kính ng°áng tr°Û
hiÇnÂ này. D°Ûi tranh còn ghi:Â M¯t tay làm thuÑc làm thang / Ã vÁ céu bÇnh vua Trang téc thì.
C- MÙt o¡n trong truyÇnÂ Quan ÂmÂ ThË Kính
Â Tranh 8. ThË Kính t¡i chùa B¡ch T°Ûc
Tranh v½ kÃ mÙt o¡n cçaÂ Quan ÂmÂ ThË Kính, mÙt truyÇn gÓm 786 câu th¡ låc bát,Â tác gi£Â v«n còn tranh cãi. MÙt vËÂ BÓ
¡tÂ chánh qu£, nên ÃÂ thí tháchÂ ngài,Â éc Ph-tÂ hiÇn raÂ d°Ûi d¡ng mÙt ng°ÝiÂ phå nïÂ tr» ¹p vàÂ ngÏ ýmuÑn k¿t hôn. Ngài të
cça ng°Ýi này, ngài ànhÂ tr£ lÝichÉ có thÃ k¿t hôn °ãc trong mÙt cuÙc sÑng sau.Â éc Ph-tÂ cho ngàiÂ tái sinhÂ l¡i m°ÝiÂ Ýi sau
Kính. Khi ¿n tuÕi d-y thì, nàng c°Ûi ThiÇn S) và hai vã chÓng sÑng r¥tÂ hòa hãpvÛi nhau. Nh°ng mÙt buÕi tÑi khi ThiÇn S) ang
ýÂ th¥y mÙt sãi râu mÍc ng°ãc trên c±m chÓng.Â úng lúcÂ khi nàng s¯p dùng dao c¯t sãi râu, thì ThiÇn S)Â tÉnh d-yvàÂ nghi ngÝ
gi¿t mình. KhôngÂ tñ minhÂ oan °ãc, ThË Kính bË uÕi vÁ nhàÂ cha m¹. Trong c¡nÂ tuyÇt vÍng, nàng toan tñ tí, nh°ng vì ngh) ¿n
nàng tìm mÙt n¡i ÃÂ xa lìaÂ th¿ gian.
NàngÂ gi£ d¡ngÂ làm trai ¿n chùa B¡ch T°Ûc và °ãcÂ Hoà th°ãngÂ ß ây nh-n làmÂ chú tiÃu, l¥y tên là Kính Tâm. D°Ûi d¡ng gi£ t
nhiÁu ng°Ýi con gái trong vùngÂ say ¯m. Con gái cça mÙt quan chéc trong làng, ThË M§u,Â tÏ ýÂ yêu nàng xin c°Ûi, và ít ra òi i l
Tranh v½ hìnhÂ Quan ÂmÂ ThË KínhÂ n m·cÂ àn ông, ang quét sân chùa B¡ch T°Ûc và bË ThË M§uÂ theo uÕiÂ ráo ri¿t. Hai câ
trái: H§m thÝi bÕ cçi (cÍp bÕ cçi), bên ph£i: RÓng thì phun n°Ûc. RÓng, ß ây v°¡n ra khÏiÂ ám mây, là mÙt con v-tÂ tÑt lànhÂ ma
(phun n°Ûc). Và là sñ c§u mong mÙtÂ mùa g·tÂ tÑt ¹pÂ vàÂ thËnh v°ãng. CÍpÂ che chßÂ ng°Ýi dânÂ chÑng l¡iÂ cácÂ qu÷ th§nÂ
Â D) nhiênÂ KínhÂ Tâm tëÂ chÑi sñ tÏ tình cça ThË M§u. Vì hÝn d×i, ThË M§u trao mình cho mÙt ng°Ýi àn ông trong nhà và chí
ÃÂ tr£ thù, ThË M§u cáo buÙc Kính Tâm là cha cça éa con. Kính TâmÂ nh¥t quy¿tÂ chÑi cãiÂ m·c d§uÂ bËÂ tra t¥n. NhÝÂ Hòa
chËu óng tiÁn ph¡t, nên nàng °ãc th£ ra, nh°ng ph£i sÑng xa chùa. Nàng nh-n nuôi éa bé bË ThË M§uÂ bÏ r¡i, khôngÂ Ã ýÂ gì ¿n
lÝiÂ àm ti¿u. Khi éa bé °ãc sáu tuÕi thì Kính Tâm qua Ýi. Khi làm vÇ sinh cho tang lÅ thì ng°Ýi ta mÛiÂ khám pháÂ Kính Tâm th
nï, và nhïng cáo buÙc cça ThË M§uÂ hoàn toànÂ là vu khÑng. TrongÂ buÕi lÅÂ t°ßng nhÛ ¿n ng°Ýi ã khu¥t,Â éc Ph-tÂ hiÇn raÂ
bi¿tÂ r±ng ThË Kính làÂ BÓ TátÂ Quan Âm, ãÂ trß vÁÂ trÝi, và të ây s½ c§m trong tay éa bé.
Nh° v-y d¡ng này làÂ Quan ÂmÂ tÑng tíÂ (che chßÂ cho các éa bé), °ãc cácÂ phå nïÂ c§u nguyÇnÂ ÃÂ c§u xinÂ có con.
(Xin xem các tranh trong bài ti¿ng Pháp, trangÂ 33-36)
Jean-Pierre Pascal
Nguyên Giám ÑcÂ Nghiên céuÂ CNRS, chuyên vÁ c¥u trúc và a d¡ng sinh hÍc rëng nhiÇt Ûi, nguyênÂ Tùy viênÂ Khoa hÍc
SéÂ quán PhápÂ t¡i Saigon, chuyênÂ nghiên céuÂ vÁ tranh dân gian.
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