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V£ng Ti‰ng 
Chuông Chùa 

"Ti‰ng chuông chùa chính là nhân 
duyên xúc tác Ç‹ làm khªi sinh tâm bÒ 
ÇŠ, hóa giäi nh»ng xung Ç¶t, trái 
ngang, nh»ng d¢n v¥t kh° Çau cûa con 
ngÜ©i trÀn tøc, tiêu trØ các phiŠn não, 
vÖi b§t Çi bao nhiêu là ham hÓ dÜÖng 
trÀn, gieo thi‰t tha tình ngÜ©i vào lòng 
cu¶c sÓng." 

Ti‰ng chuông chùa ngân nga, 
væng v£ng trong không gian rÒi tan 
loãng gi»a xóm làng sau khi Çã thâm 
nhÆp chÓn dÜÖng trÀn và ÇÜa nhân 
gian vào cõi tÎch tïnh hÜ không. Th©i 
gian l¡ng Ç†ng cùng hÒn ngÜ©i. Cänh 
vÆt nhÜ c¶ng hÜªng cùng ti‰ng 
chuông. TÃt cä ÇŠu trª nên lung linh 
trÀm m¥c. Ti‰ng chuông chùa thi vÎ 
và ÇÀy sÙc cäm hóa làm näy sinh ra 
bi‰t bao cäm hÙng vŠ âm nhåc và thÖ 
væn, chan chÙa chÃt liŒu cÓt tûy cûa 
tinh thÀn PhÆt giáo cùng v§i mÓi sÀu 
cäm Ü§p ÇÀy tình t¿ quê hÜÖng. 
Ti‰ng chuông chùa quä thÆt có m¶t 
næng l¿c hÒi sinh rÃt l§n. 

Vì s¿ nhiŒm mÀu Çó nên xÜa nay 
Çã có bi‰t bao ngÜ©i phát nguyŒn Çúc 
chuông, tØ vua, quan cho Ç‰n muôn 
dân : 

"ñúc chuông tåo tÜ®ng xây chùa  

Trong ba phÜ§c Ãy dân - vua ÇŠu 
làm." 

Chuông vang trong Âm nhåc 

Ti‰ng chuông chùa Ç‰n trong 
dòng nhåc ViŒt khÖi låi tâm tình 
riêng tÜ cûa con ngÜ©i. NguyÍn væn 
ñông miêu tä quang cänh hiu quånh, 
cô ÇÖn cûa l» khách trong nh»ng 
"Çêm Çông" lånh lëo : 

"ChiŠu chÜa Çi màn Çêm rÖi xuÓng  

ñâu ÇÃy buông l»ng l© ti‰ng chuông 

ñôi cánh chim bâng khuâng rã r©i 

Cùng mây xám vŠ ngang lÜng tr©i..." 

Hoàng Tr†ng th©i tìm låi giây 
phút êm ÇŠm lúc vŠ låi mái nhà xÜa 
khi Çã "dØng bÜ§c giang hÒ" sau m¶t 
Ç©i rong ru°i : 

"ChiŠu nay sÜÖng gió 

L» khách dØng bên quán xÜa.  

MÖ màng nghe ti‰ng chuông chiŠu  

VÜÖng vŠ bên quán tiêu ÇiŠu..." 

Ti‰ng chuông chùa vang v†ng 
trong khúc "nhåc chiŠu" khi‰n Doãn 

MÅn nhÜ quên h‰t Çi Çám bøi trÀn 
vÜÖng m¡c : 

..."Chuông chùa vÜÖng ti‰ng ngân 

Âm thÀm trong chiŠu v¡ng 

ñÜ©ng tÖ l¡ng buông trong huy 
hoàng 

Ru hÒn quên h‰t n‡i chÙa chan 
niŠm cay Ç¡ng..."  

..."VÜÖng sÀu làm chi cho ngày 
th¡m phai.  

M‡i khi ti‰ng chuông vÅn ngân 
dài..." 

Còn Y Vân và NguyÍn HiŠn cäm 
nhÆn thÃy mùa xuân ÇÀy hÜÖng s¡c 
và muÓn trai gái trong làng cùng trao 
nhau câu ân tình "anh cho em mùa 
xuân" khi nghe ti‰ng chuông chùa 
v£ng trong ánh træng thanh : 

"Ngoài Çê diŠu cæng gió 

Thoäng câu hò Çôi lÙa 

Trong xóm vang chuông chùa 

Træng sáng soi li‰p dØa..." 

Tô VÛ nh© "ti‰ng chuông chiŠu 
thu" mà nh§ låi bao k› niŒm cûa th©i 
niên thi‰u : 

..."TØ miŠn xa ti‰ng chuông ngân 

HÒi buông l§p l§p theo gió vàng." 

..."HÒn ta chìm Ç¡m ti‰ng chuông 
xa v©i 

HÒi chuông ngân nga trong chiŠu 
thu ng®p gió." 

..."HÒi chuông ngân nga ru hÒn 
mÖ." 

..."Ngày nào khi chi‰n chinh xong 

HÒi chuông vui reo nhÜ ti‰ng ÇÒng  

Chuông ran l©i Ü§c cÛ 

Tình ta ÇËp bao nhiêu 

HÒn anh thÀm l¡ng ti‰ng chuông 
ban chiŠu." 

Riêng v§i Hoàng Giác ti‰ng 
chuông g®i niŠm nhung nh§ m¶t 
bóng hình ngÜ©i ÇËp trong giÃc "mÖ 
hoa" xa xÜa v§i l©i tâm s¿ "tôi liên 
tÜªng ngay Ç‰n các cô ª làng hoa Ng†c 
Hà mà sáng sáng tôi hay g¥p trên 
ÇÜ©ng tôi Çi h†c... Và ÇÃy là bän nhåc 
ÇÀu tay trong cu¶c Ç©i sáng tác cûa 
tôi."  

"Chuông chiŠu ngân ti‰ng vÃn 
vÜÖng lòng trông theo cô hái hoa. 

BÜ§c Çi bâng khuâng muôn ngàn 
sÀu nh§ bóng m© m© xa..." 

Trong khói sÜÖng bu°i chiŠu cao 
nguyên ñà Låt th©i âm giai ti‰ng 
chuông chùa Linh SÖn khi‰n Üu 
phiŠn trÀm l¡ng và tình thÜÖng lên 

ngôi. Minh Kÿ nª nø cÜ©i khi lòng 
ch®t dâng niŠm nh§ "thÜÖng vŠ miŠn 
ÇÃt lånh" dÃu yêu : 

"Linh SÖn Çâu Çây buông ti‰ng 
chuông ban chiŠu 

NhÜ ru ai say trong giÃc mÖ dåt dào 

Cho th‰ nhân thôi, ru h‰t u sÀu 

ñ‹ lòng quay vŠ b‰n yêu..." 

Chuông thÙc tÌnh lòng NgÜ©i 

Âm hÜªng cûa ti‰ng chuông chùa 
cÛng Çã Çi vào thi ca tåo nên m¶t nét 
ÇËp nhân væn rÃt Çáng quš. Ti‰ng 
chuông là phÜÖng tiŒn thiŒn xäo cûa 
cºa thiŠn Ç‹ mª ÇÜ©ng nhÆp vào Ç©i 
sÓng tâm linh, là âm thanh trÀm hùng 
kêu g†i th‰ nhân quay vŠ trong th¿c 
tåi. Chuông ngân nhÜ m¶t cu¶c hành 
hÜÖng tØ chÓn phong ba vŠ vùng tïnh 
l¥ng an nhiên. 

Ti‰ng chuông thÙc tÌnh cä âm 
cänh lÅn dÜÖng trÀn, thÙc tÌnh bao 
tâm hÒn còn mãi Ç¡m chìm trong cõi 
m¶ng, tuy sÓng trong cõi vô thÜ©ng 
mà không š thÙc vŠ s¿ thÆt vô 
thÜ©ng cûa vån th‹. Cu¶c Ç©i là m¶t 
hÖi thª rÃt nhË và mong manh, chÌ 
cÀn ngØng  

Ti‰ng chuông chùa nhÜ m¶t thông 
ÇiŒp cûa trí tuŒ và tØ bi, nhÜ l©i nh¡n 
nhû cûa ñÙc PhÆt : "tÃt cä nh»ng gì 
theo duyên khªi cÛng ÇŠu theo duyên 
diŒt." 

Trong "Nghi thÙc thÌnh Çåi hÒng 
chung" mà các chùa thÜ©ng Ç†c và 
thÜ©ng ÇÜ®c kh¡c lên chuông, có mÃy 
câu Çåi š r¢ng : "Xin nguyŒn ti‰ng 
chuông này lan toä trong pháp gi§i. ñÎa 
ngøc dù có tÓi tæm, tÃt cä ÇŠu ÇÜ®c 
nghe. Nghe âm thanh này tâm ÇÜ®c 
thanh tÎnh. H‰t thäy chúng sinh thành 
bÆc chánh giác." SÜ Trí Häi dÎch : 

"Gi© con xin Çánh chuông này  

Ti‰ng vang thÃu kh¡p m†i nÖi xa 
gÀn  

Ai nghe thÃy lòng trÀn nhË b‡ng  

ñåo BÒ-ñŠ ÇÜ®c chÙng lên ngay." 

ñ‡ Phû khi Ç‰n "chÖi thæm chùa 
Phøng Tiên ª núi Long Môn", trên núi 
cao ngºa m¥t trông lên bÀu tr©i sao, 
thân mình tÜªng nhÜ n¢m ngû trong 
mây, gÀn sáng cäm tác r¢ng "nghe 
ti‰ng chuông chùa khi‰n cho lòng 
ngÜ©i phäi tÌnh ng¶ sâu s¡c."  

"Døc giác væn thÀn chung  

Linh nhân phát thâm tÌnh." 

V§i ngÜ©i dân ViŒt thì ti‰ng "chày 
kình" gõ lên chuông chùa Çã âm 
vang tØ mÃy nghìn næm lÎch sº dân 
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t¶c vÅn còn l¡ng Ç†ng trong tâm hÒn, 
cä ngày nay t§i mãi mãi ngàn sau. 

Chày kình là chi‰c dùi thÌnh 
chuông có chåm hình con cá Kình. 
Ti‰ng chuông luôn dóng lên Ç‹ thÙc 
tÌnh lòng ngÜ©i. Trong "truyŒn KiŠu" 
khi t§i Çoån miêu tä s¿ hå thû công 
phu cûa Thúy KiŠu sau nh»ng næm 
lÜu låc v§i nh»ng chán chÜ©ng Çau 
kh°, phäi tìm vŠ nÜÖng náu nÖi cºa 
PhÆt Ç‹ mong thoát ki‰p trÀn duyên, 
NguyÍn Du cÛng Çã có hai câu thÖ : 

"S§m khuya lá bÓi phi‰n mây 

Ng†n Çèn khêu nguyŒt, ti‰ng chày 
nŒn sÜÖng." 

CÛng nghe ti‰ng chày kình, 
nhÜng gi»a "HÜÖng SÖn phong cänh" 
Chu Månh Trinh không chÌ say sÜa 
v§i cänh ÇËp mà Çã giÆt mình tÌnh 
thÙc vì ti‰ng chuông. TÌnh thÙc Ç‹ 
thÃy cho rõ s¿ thÆt vô thÜ©ng cûa 
cu¶c Ç©i. Nh© nhÜ vÆy mà con ngÜ©i 
sÓng có š thÙc hÖn, minh tri‰t hÖn. 
Ti‰ng chuông ª Çây vØa dÅn d¡t con 
ngÜ©i hòa nhÆp v§i cänh vØa thÙc 
tÌnh ÇÜa con ngÜ©i r©i cõi m¶ng äo 
quay vŠ v§i th¿c tåi : 

"ThÕ thÈ rØng mai chim cúng trái 

Lºng lÖ khe y‰n cá nghe kinh  

Thoäng bên tai m¶t ti‰ng chày kình  

Khách tang häi giÆt mình trong giÃc 
m¶ng." 

"Muôn hÒng nghìn tía tÜng bØng 

SuÓi khe hát nhåc, thông rØng dåo 
sênh 

Chim cúng quä, cá nghe kinh 

Then hoa cài nguyŒt, chày kình nŒn 
sÜÖng." 

SÜ HuyŠn Không khi "nh§ chùa" 
luôn nh§ Ç‰n mái ngói rêu phong Än 
mình trong hoa lá, hÜÖng hoa hòa 
quyŒn lan toä. Trong cänh tÎch mÎch 
Çó âm ba cûa ti‰ng chuông låi vang 
lên dÎu dàng nhÜ l©i v‡ vŠ an ûi 
nh»ng cu¶c Ç©i hiŠn lành lam lÛ : 

"M‡i tÓi dân quê Çón gió lành 

Kh¡p chùa dào dåt ánh træng thanh 

Ti‰ng chuông thÙc tÌnh lan xa mãi 

An ûi dân hiŠn m†i mái tranh." 

Ti‰ng chuông chùa ÇÓi v§i Quách 
TÃn nhÜ m¶t k› vÆt thiêng liêng nên 
m‡i lÀn trông thÃy cänh núi non chùa 
chiŠn hay m‡i khi ch®t tÌnh giÃc 
nÒng, ti‰ng chuông cÛng hiŒn Ç‰n  

..."Núi Nhån chuông ngân tr©i bäng 
läng 

ñÀm Ô sen nª gió thÖm tho." 

..."Mây nÜ§c nhuÓm phong trÀn 

NÖi Çâu tình cÓ nhân 

Nh»ng Çêm buÒn tÌnh giÃc 

Chùa cÛ ti‰ng chuông ngân." 

Quách TÃn tâm s¿ "NgÜ©i Ç‰n 
vi‰ng cänh chùa, lòng không rºa mà 
trong, thân không cánh mà nhË, ngÒi 
t¿a bóng cây Çón mát, tÜªng chØng 
mình Çã xa lánh h£n cõi trÀn tøc : ... 
"N‰u không có ti‰ng chuông lay m¶ng 
thì m¶ng còn mãi chìm trong bóng mây 
rán, ho¥c làm con cò vÜÖng hÜÖng bay 
l© l»ng trong hÒ sen yên tÎnh." 

..."Gió ru hÒn m¶ng thiu thiu 

Chuông chùa rÖi røng bóng chiŠu 
ÇÀu non". 

..."Mây tånh non cao Ç†ng n¡ng 
chiŠu 

Ti‰ng chuông chùa cÛ v†ng cô 
liêu." 

..."Chùa Än non mây tr¡ng 

Bóng in hÒ liÍu xanh 

Mai chiŠu chuông Çã tånh 

Vòng sóng còn long lanh." 

Còn v§i TuŒ Nga thì "ti‰ng v†ng 
hÒng chung" quä thÆt Çã khi‰n cho 
ngÜ©i cõi trÀn ÇÜ®c tÌnh thÙc và 
riêng ngÜ©i tu th©i thêm tinh tÃn vô 
ngÀn  

..."Âm vang ti‰ng v†ng hÒng chung 

G†i ngÜ©i thÙc tÌnh thoát vòng u mê 

HÒng chung ngát š BÒ ñŠ 

Chuông ngân thanh thoát ÇÜ©ng vŠ 
b‰n hoa"... 

..."ñåi HÒng Chung xóa sÜÖng mù 

Giúp ngÜ©i tinh ti‰n ÇÜ©ng tu viên 
thành"... 

Quä thÆt ti‰ng chuông chùa là 
pháp âm vi diŒu, làm thÙc tÌnh khách 
hÒng trÀn, quay vŠ b© giác ng¶, bÕ ác 
làm lành, hÒi tâm hÜ§ng thiŒn. 

Chuông tiêu trØ phiŠn não 

Trong "Nghi thÙc thÌnh Çåi hÒng 
chung" cÛng ghi mÃy câu ngø š r¢ng 
"Nghe ti‰ng chuông, phiŠn não vÖi nhË, 
trí tuŒ tæng trÜªng, tâm bÒ ÇŠ sinh, lìa 
chÓn ÇÎa ngøc, ra khÕi hÀm lºa, nguyŒn 
thành PhÆt Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh." 

Bao kh° Çau, ách nån, chÜ§ng 
duyên phäi ÇÓi diŒn trong Ç©i chính 
là ÇÎa ngøc, là hÀm lºa, ÇÓt bùng lên 
bao nhiêu mu¶n sÀu. Ti‰ng chuông 
chùa chính là nhân duyên xúc tác Ç‹ 
làm khªi sinh tâm bÒ ÇŠ, hóa giäi 
nh»ng xung Ç¶t, trái ngang, nh»ng 
d¢n v¥t kh° Çau cûa con ngÜ©i trÀn 
tøc, tiêu trØ các phiŠn não, vÖi b§t Çi 
bao nhiêu là ham hÓ dÜÖng trÀn, gieo 
thi‰t tha tình ngÜ©i vào lòng cu¶c 
sÓng. 

Chính vì nghe ti‰ng chuông ngân 
mà khách hành hÜÖng trút h‰t m†i 
n‡i Üu phiŠn, nhÜ Chu Månh Trinh 
Çã tä : 

"Lå cho vØa bén mùi thiŠn 

Mà træm não v§i ngàn phiŠn såch 
không". 

SÜ NhÃt Hånh khi "nghe chuông" 
cÛng Çã cäm nhÆn thông ÇiŒp cûa 
chuông : 

"Nghe chuông phiŠn não tan mây 
khói 

Ý l¥ng, thân an, miŒng mÌm cÜ©i  
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HÖi thª nÜÖng chuông vŠ chánh 
niŒm  

VÜ©n tâm hoa tuŒ nª xinh tÜÖi". 

Ti‰ng chuông cûa làng quê 
non nÜ§c 

Mái chùa và ti‰ng chuông là hình 
änh và hÒn thiêng cûa ÇÃt nÜ§c Çã 
thÄm thÃu m¥n mà trong tâm khäm 
cûa dân t¶c ViŒt Nam và trª thành 
m¶t b¶ phÆn h»u cÖ g¡n liŠn v§i sinh 
hoåt làng xã, không th‹ tách r©i. Cha 
ông ta có câu "ñÃt vua, chùa làng, 
phong cänh Bøt". Chùa Çã trª thành 
trái tim cûa làng quê và ti‰ng chuông 
là bi‹u tÜ®ng cûa tÌnh thÙc. 

Nhà nông nghe chuông công phu 
khuya mà trª dÆy, nhóm b‰p th°i 
cÖm rÒi chuÄn bÎ lùa trâu ra ÇÒng. 
Bu°i chiŠu h† nghe ti‰ng chuông thu 
không mà lùa trâu quay trª vŠ 
chuÒng. ñêm vŠ ti‰ng chuông là 
ti‰ng canh gà nhË nhàng Çánh thÙc 
dân làng trong nh»ng lúc ngû say. 
Chuông chùa quä là cái "ÇÒng hÒ báo 
gi©" cûa làng xóm : 

"Ti‰ng chuông vÜ®t núi len sông  

Vào làng thÙc tÌnh dân nông ra 
ÇÒng.  

Chuông không ngåi ngày Çêm mÜa 
gió th°i  

Chuông không vì sông núi b‹ Çèo 
ngæn. 

Ti‰ng cûa chuông là bän th‹ xa xæm  

ñây v†ng låi mÃy ngàn næm âm 
hÜªng." 

Chúng sinh hãy l¡ng nghe ti‰ng 
chuông cûa VÜÖng Duy Ç©i ñÜ©ng 
khi ông vŠ vui thú cÕ cây ª Võng 
Xuyên (CÓc khÄu sÖ chung Ç¶ng, NgÜ 
tiŠu säo døc hi)  

"NhË nhàng chuông ngân thung 
lÛng 

NgÜ tiŠu lác Çác d©i chân." 

V§i SÜ HuyŠn Không, ti‰ng 
chuông và mái chùa Çã s§m tÓi ÇÒng 
hành v§i ngÜ©i dân quê ViŒt Nam, 
tØng nuôi dÜ«ng tâm hÒn cho bi‰t 
bao th‰ hŒ, Ç‹ cùng nhau xây d¿ng 
quê hÜÖng xÙ sª  : 

"Vì vÆy, làng tôi sÓng thái bình 

S§m khuya gÀn gÛi ti‰ng chuông 
linh 

S¡n khoai gåo b¡p nuôi dân xóm 

Xây d¿ng tÜÖng lai xÙ sª mình". 

V§i NguyÍn Bính thì trong khung 
cänh thiên nhiên v§i nhÎp sÓng hài 
hòa tinh t‰, ti‰ng chuông chùa Ãm áp 
Çã hiŒn h»u và g¡n liŠn v§i con 

ngÜ©i, v§i quê hÜÖng dân t¶c. Ti‰ng 
chuông hiŒn h»u trong tâm thÙc m‡i 
ngÜ©i dân nhÜ nh»ng hiŒn tÜ®ng 
thiên nhiên bình thÜ©ng nhÃt : 

"Quê tôi có gió bÓn mùa 

Có træng gi»a tháng, có chùa quanh 
næm 

Chuông hôm, gió s§m, træng R¢m 

ChÌ thanh Çåm th‰, âm thÀm th‰ thôi 

Mai này tôi bÕ quê tôi 

BÕ træng bÕ gió, chao ôi bÕ chùa". 

NguyÍn Bính Çã phác h†a nên m¶t 
bÙc tranh thûy m¥c làng quê thÆt ÇËp 
Çë nên Çi xa ai cÛng nh§ cÛng thÜÖng 
vŠ chÓn cÛ : 

"MÃy chiŠu v¡ng b¥t hÖi chuông 

SÜ bà khuyên giáo thÆp phÜÖng 
chºa vŠ". 

Nh§ ti‰ng chuông Chùa 

Vua TrÀn Nhân Tông trong cänh 
"chiŠu thu làng VÛ Lâm" v§i suÓi khe 
lÒng bóng cÀu treo, v§i ngÃn nÜ§c 
long lanh cùng n¡ng chiŠu nghiêng 
soi Çã Ç‹ ti‰ng chuông ngân vang 
trong chÓn thâm sÖn tïnh mÎch Çó låi 
trong tâm hÒn và thi ca : 

"Núi non quånh quë lá rÖi 

Phôi pha sÜÖng khói mây trôi 
chuông rŠn". 

Và trong "cänh chiŠu Lång Châu" 
th©i : 

"Mây thu lånh lëo chùa xÜa  

ThuyŠn ngÜ xao xác thoäng ÇÜa 
chuông chiŠu." 

NguyÍn Trãi trong th©i gian lui vŠ 
trí sï ª Côn SÖn, huyŒn Chí Linh tÌnh 
Häi DÜÖng khi "nghe mÜa" (thính vÛ) 
cäm thÃy ti‰ng chuông Çi vào giÃc 
mÖ thÆt nhË nhàng. Ngâm thÖ rÒi 
nhÜng vÅn không ngû ÇÜ®c. ChÆp 
ch©n mãi Ç‰n lúc sáng tr©i : 

"Cºa ngoài tre s¶t soåt  

NhÆp m¶ng chuông khua hoài  

ThÖ ngâm rÒi khó ngû  

DÙt nÓi Ç‰n tr©i mai". 

SÜ HuyŠn Không v§i tâm hÒn sâu 
n¥ng tình quê nên khi nghe ti‰ng 
chuông ngân låi "nh§ chùa", mái 
chùa cûa dân t¶c : 

"Chuông v£ng nÖi nao, nh§ lå lùng 

Ra Çi ai ch£ng nh§ chùa chung. 

Mái chùa che chª hÒn dân t¶c 

N‰p sÓng muôn Ç©i cûa T° tông". 

HÒ Dz‰nh nh§ låi khi cùng chÎ 
nuôi Çi lÍ chùa ÇÀy h§n hª vui tÜÖi. 

Nh§ låi th©i tu°i trÈ v§i n‡i u hoài. 
Nh§ cái tình, cái hÒn tÓt ÇËp cûa 
thuÀn phong mÏ tøc ViŒt Nam cái 
không khí vui tÜÖi dân dã cûa tøc Çi 
lÍ h¶i chùa "R¢m tháng Giêng" ngày 
xa xÜa : 

"Hàng næm tôi Çi lÍ chùa  

Chuông vàng khánh båc ngày xÜa 
vÅn còn  

ChÎ tôi thÃy v¡ng trong hÒn  

´t nhiŠu hÜÖng phÃn khi còn ngày thÖ  

Chân Çi Ç‰m ti‰ng chuông chùa  

Tôi ng© næm tháng ngày xÜa trª vŠ". 

Còn ti‰ng chuông chùa cûa Quách 
TÃn nhÜ m¶t k› vÆt thiêng liêng nên 
m‡i lÀn trông thÃy cänh núi non, 
bóng tÎch dÜÖng Ç° xuÓng, chùa 
chiŠn tØ Çâu trong tiŠm thÙc tr‡i dÆy, 
cänh thiên nhiên g®i nh§ : 

..."Núi Nhån chuông ngân tr©i bäng 
läng 

ñÀm Ô sen nª gió thÖm tho." 

..."Mây tånh non cao Ç†ng n¡ng 
chiŠu 

Ti‰ng chuông chùa cÛ v†ng cô 
liêu". 

Dù cho m‡i khi Quách TÃn tÌnh 
giÃc nÒng ti‰ng chuông cÛng vÅn 
v†ng Ç‰n : 

"Mây nÜ§c nhuÓm phong trÀn 

NÖi Çâu tình cÓ nhân 

Nh»ng Çêm buÒn tÌnh giÃc 

Chùa cÛ ti‰ng chuông ngân". 

V§i Phåm Thiên ThÜ th©i hình 
änh cái chuông chùa treo trên gác 
chuông g®i nh§ låi k› niŒm hò hËn 
tình cäm cÛ : 

"Ngày xÜa anh Çón em 

Trên gác chuông chùa n† 

Bây gi© anh qua Çó 

Còn thÃy ch» trong chuông"... 

TrÜ§c "Ç¶ng hoa vàng" ti‰ng 
chuông chùa Çôi khi ngân v†ng theo 
sóng nÜ§c Çêm træng rÒi tan loãng 
vào nhau cùng hình änh m¶t chi‰c 
thuyŠn con buông lái : 

"ThuyŠn ai buông lái Çêm r¢m  

Sông thu ngân thoäng chuông træng 
rì rào." 

Nghe ti‰ng chuông vang v†ng 
chÖi vÖi dÀn dÀn thÃm ÇÅm vào tØng 
håt bøi cûa th‰ gi§i này và có khä 
næng làm Çäo l¶n diŒn møc cûa vÛ 
trø, Phåm Thiên ThÜ tâm s¿ : 
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Bu°i lÍ Quy Tam Bäo lÀn ÇÀu tiên tåi chùa Khánh Anh Evry cho 11 Gi§i tº ngày 28/02/2016. 

"Chuông ngân chiŠu l¥ng trÀm tÜ  

Ti‰ng lÖi ÇÅm håt thiên thÜ bŠnh 
bÒng"... 

Riêng v§i Tâm Minh, kÈ tha 
hÜÖng, th©i cõi lòng vÅn r¶n ràng dù 
Xuân ÇÃt khách ch£ng còn tràng 
pháo ÇÕ và thi‰u cä bóng mai vàng. 
Gi»a cái Òn ào náo nhiŒt nÖi xÙ 
ngÜ©i, ti‰ng chuông êm ä thanh thoát 
cûa ngôi chùa xÜa quê cÛ hình nhÜ 
vÅn còn vang v†ng mãi trong tâm 
hÒn nhÜ m¶t k› niŒm khó quên : 

"Chúc Xuân l©i vÅn ÜÖm tình nghïa 

MØng T‰t thÖ luôn ÇÜ®m ánh quang 

Thoang thoäng hÜÖng trÀm khÖi k› 
niŒm 

V£ng chuông chùa cÛ ti‰ng còn 
vang." 

Ti‰ng chuông Thiên Mø 
và Hàn SÖn t¿ 

Và sau cùng, nói Ç‰n âm ba cûa 
nh»ng hÒi chuông kim c° cÀn phäi 
nh¡c t§i ti‰ng chuông chùa Thiên Mø 
và Hàn SÖn T¿. 

LÀn ÇÀu ghé chÓn ThÀn Kinh và 
sau Çó th¿c hiŒn liŠn bút kš "MÜ©i 
ngày ª Hu‰" Phåm Quÿnh không cÓ š 
"biên tÆp" thÖ tiŠn nhân. Ông chÌ 
mÜ®n nºa bài thÖ cÛ, thêm b§t Çôi 
ch‡, nh¢m "tÙc cänh" khác. Có ngÜ©i 
låi cho r¢ng ông chÌ ghi låi nguyên 
væn mà thôi. Hai câu thÖ Çó nhÜ sau : 

"Gió ÇÜa cành trúc la Çà,  

Ti‰ng chuông Thiên Mø, canh gà 
Th† XÜÖng." 

Phåm Quÿnh vi‰t thêm "Cä cái 

hÒn thÖ cûa xÙ Hu‰ nhÜ chan chÙa 
trong hai câu ca Ãy. Chùa Thiên Mø là 
m¶t chÓn danh lam, có cái tháp bäy 
tÀng, làng Th† XÜÖng thì ª b© bên kia. 
ñêm khuya nghe ti‰ng chuông chùa v§i 
ti‰ng gà gáy xa ÇÜa væng v£ng ª gi»a 
khoäng gi©i nÜ§c long lanh mà cäm Ç¥t 
thành câu ca". 

Có ngÜ©i phân tích kÏ cho r¢ng 
ti‰ng chuông Thiên Mø ngoài âm s¡c 
cûa ti‰ng ÇÒng ÇÜ®c ch‰ tác b¢ng 
m¶t kÏ thuÆt Çúc truyŠn thÓng hoàn 
häo cûa PhÜ©ng ñúc-Hu‰, nó ÇÜ®c 
vang xa nh© vào vÎ trí Ç¥t chuông 
trên ÇÒi cao, låi có dòng sông HÜÖng 
träi dài nhÜ m¶t chÃt dÅn truyŠn t¿ 
nhiên. Bên dòng HÜÖng l»ng l© thÖ 
m¶ng, ti‰ng chuông cÙ ngân dài lan 
tÕa trong không gian. Không gian 
càng r¶ng, càng yên tïnh, ti‰ng 
chuông nghe càng sâu l¡ng. ChÌ m¶t 
ti‰ng chuông nhÜng Çã Ç†ng bao 
buÒn vui, kh¡c khoäi cûa m¶t Ç©i 
ngÜ©i. Ti‰ng chuông së tùy hånh 
nguyŒn Çánh chuông cûa thiŠn tæng 
mà âm s¡c vang v†ng thanh thoát và 
nhÎp ÇiŒu cûa ti‰ng chuông së khác 
h£n nhau. 

Hàn SÖn T¿ vŠ sau ÇÜ®c g†i là 
Phong KiŠu t¿ vì ª gÀn cÀu Phong 
KiŠu. ñ‰n Ç©i nhà ñÜ©ng chùa låi 
ÇÜ®c Ç°i tên là Hàn San T¿. Chùa n°i 
ti‰ng nh© có bài thÖ "Phong KiŠu Då 
Båc" cûa TrÜÖng K‰. Ông sáng tác 
bài này khi Çi thi trÜ®t trª vŠ ghé qua 
Tô Châu, tÙc cänh mà sinh tình. 
TrÜÖng K‰ Çã vë ra cái hình änh kÈ 
l» thÙ, Çêm dài n¢m trên thuyŠn bên 
b© sông nghe quå kêu sóng v‡, ng¡m 
Çèn chài leo lét vŠ khuya Ç¡m chìm 
trong træng tà sÜÖng lånh v§i ti‰ng 
chuông chùa Çang ngân nga. Quä là 

hình änh cûa s¿ thÙc tÌnh, giäi thoát, 
bÕ låi thuyŠn ª b‰n mÖ Ç‹ vÜ®t lên 
b© giác. 

"NguyŒt låc ô ÇŠ sÜÖng mãn thiên  

Giang phong ngÜ hoä ÇÓi sÀu miên  

Cô Tô thành ngoåi Hàn San T¿  

Då bán chung thanh Çáo khách 
thuyŠn." 

Bän dÎch cûa Tän ñà : 

"Quå kêu træng l¥n sÜÖng rÖi 

Lºa chài, cây bãi ÇÓi ngÜ©i n¢m co 

ThuyŠn ai ÇÆu b‰n Cô Tô 

Nºa Çêm nghe ti‰ng chuông chùa 
Hàn San." 

Ti‰ng chuông chùa quä thÆt Çã 
làm näy sinh ra nhåc và thÖ, chan 
chÙa chÃt liŒu cÓt tûy cûa tinh thÀn 
PhÆt giáo cùng v§i tình t¿ ÇÃt nÜ§c 
quê hÜÖng, nhÃt là v§i nh»ng kÈ phäi 
sÓng ki‰p tha phÜÖng ! 

Tâm Minh Ngô T¢ng Giao 

Qúy Đạo Hữu 
Qúy vÎ ª Hoa Kÿ có th‹ gªi tiŠn Cúng 
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