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1.  Nguồn gốc lễ hội Làm chay 

Lễ hội Làm chay là tên gọi hiện nay của lệ Làm chay xưa, vốn được đọc trại âm từ 

lễ Trai đàn, trong đó “trai đàn” là thiết lập đàn tràng trang nghiêm, thanh tịnh với các 

khoa nghi ứng phú của Phật giáo cầu âm siêu dương thới. 

Gắn liền với lễ hội làm chay ở Tầm Vu có hai truyền thuyết được kể trong dân gian. 

Truyền thuyết đầu kể rằng, trước đây vào buổi trưa học trò ở gần chợ Tầm Vu thường ra 

chơi ở nhà lồng chợ. Một bữa trưa vào giờ chánh Ngọ, bất thình lình nhà lồng chợ sập đổ. 

Rất may hôm đó không hiểu sao, học trò lại không ra nhà lồng chợ chơi. Do đó, không bị 

xảy ra thiệt hại về người. Sau đó, dân làng tổ chức lễ trai đàn để xua đuổi ma quỷ, giải 

thoát Cô hồn còn lẩn quất tại đây, nguyên nhân kỳ bí tạo ra vụ sập chợ, sau trở thành lệ 

Làm chay hằng năm duy trì cho đến ngày nay1. 

Một truyền thuyết khác có tính lịch sử, khi Pháp đàn áp phong trào kháng chiến rất 

dã man. Mỗi lần bắt được người kháng chiến hoặc tình nghi, Pháp ra lệnh “dẹp chợ, gom 

dân, xử tử” người chết rất nhiều. Cái chết hiên ngang oanh liệt của hai anh em ruột Đỗ 

Tường Tự, Đỗ Tường Phong là hai nghĩa sĩ trung kiên của phong trào kháng Pháp do Thủ 

Khoa Huân lãnh đạo, đến nay dân vùng này vẫn còn ngưỡng mộ, tôn thờ. Hai ông đều 

sinh quán tại đây. Bị bắt vì tham gia nghĩa quân Thủ Khoa Huân, hai ông đã cương quyết 

không chịu hàng Pháp. Ông Đỗ Tường Tự bị xử bắn ngày 26/1, năm Mậu Dần (1878). 

Ông Đỗ Tường Phong bị xử chém đầu tại khu vực gần thành phố Tân An bây giờ, sau 

ông Đỗ Tường Tự 3 ngày. Tấm gương hy sinh khẳng khái, “vị quốc vong thân” đã làm 

cho người dân Tầm Vu ngưỡng mộ, tiếc thương và nung nấu sục sôi lòng căm thù giặc 

Pháp xâm lăng giày xéo quê cha đất tổ. Để tỏ lòng kính trọng đối với những người nghĩa 
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1 Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Long An (2004), Lệ làm chay đình Dương Xuân Hội (huyện 

Châu Thành), tr.11. 



khí, người dân Tầm Vu ngày ấy phao tin “loạn cô hồn dậy dẹp chợ” và bày duyên cớ đó 

làm lễ Chay đàn cúng tế Cô hồn, Chiến sĩ trận vong, tránh được sự đàn áp tàn bạo, dã 

man của kẻ thù2. 

Lễ Làm chay đã trở thành lệ cúng hằng năm tại Tầm Vu (Châu Thành), vốn từ tấm 

lòng của cư dân địa phương mong cầu âm siêu dương thới và thể hiện đạo lý tri ân đến 

những người đã vị quốc vong thân. 

Theo thầy Thích Thiện Chánh (tổ đình Phước Lưu, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) và 

thầy Thích Thiện Hội (chùa Linh Phước, huyện Châu Thành, Long An) cho biết, trước 

đây từng có thời gian lệ Làm chay do Hòa thượng Bửu Thành – Nhựt Tùng nguyên là trụ 

trì chùa Linh Phước đại thọ, lo hết mọi chi phí trong lễ hội và đứng ra cúng. Từ năm 

1995-2000, Hòa thượng trụ trì chùa Linh Phước thỉnh Đại sư Thích Thiện Chánh (chùa 

Phước Lưu) làm thầy cả trong nghi tức Chẩn tế trong lễ hội Làm chay3. 

Việc tổ chức lễ cúng trai đàn ở chợ của Nam Bộ xưa nay vẫn có, như vào năm 1950, 

nhân dân trong vùng thỉnh Hòa thượng Huệ Tánh ở chùa Phước Lưu chứng minh và làm 

sám chủ trong lễ trai đàn Cầu an tại chợ Trảng Bàng (chợ cũ Trảng Bàng, thị xã Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh)4 hay trước năm 1975, chợ Cầu Muối (quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh) cũng cúng chợ với hình thức như lễ hội làm chay Tầm Vu,… nghi thức hóa (đốt) 

hình tượng Tiêu Diện Đại sĩ trong lễ hội làm chay cũng có nét tương đồng với lễ hội Ma 

đói ở Bukit Mertajam (Penang, Mã Lai).  

2. Lễ hội Làm chay 

Lễ hội Làm chay ở thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) diễn ra từ 

ngày 14-16/1 âm lịch. Chương trình gồm có phần lễ và phần hội, phần lễ gồm có: thỉnh 

 
2 Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh Long An (2004), Lệ làm chay đình Dương Xuân Hội (huyện 

Châu Thành), tr.11,12. 
3 Phí Thành Phát (2022), Cầu an trong Phật giáo ở Nam Bộ, tập san Thông tin Khoa học lịch sử, Hội 

Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương, tr.22. 
4 Phí Thành Phát (2021), Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam ở Tây Ninh, 

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/giao-hoi-phat-giao-co-truyen-viet-nam-o-tay-ninh.html, truy cập ngày 

30/8/2022. 



Tiêu Diện Đại sĩ; thỉnh Phật, thỉnh kinh; viếng nhà bia Liệt sĩ, nhà truyền thống huyện 

Châu Thành; niệm hương, khai mạc lễ hội Làm chay; viếng mộ nhà yêu nước Nguyễn 

Tường Tự; khai kinh huân đàn; đạo Cao Đài cúng tế liệt sĩ; đề phan liệt sĩ; thỉnh cổ bánh 

các nơi phụng cúng; thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ lên giàn; chiêu u đường bộ, chiêu u đường 

sông; xe hoa thỉnh kinh, đánh động, thỉnh thầy; đăng đàn Chẩn tế; hóa Tiêu Diện Đại sĩ, 

xô giàn cùng các nghi thức tế lễ truyền thống. Phần hội gồm có: múa lân, hát bội, trò chơi 

dân gian thả vịt, diễu hành ghe đăng, tặng quà cho các gia đình khó khăn,… Qua đó cho 

thấy lễ hội xuất phát từ Phật giáo, dung hòa với tín ngưỡng dân gian, tạo nên một lễ hội 

đặc sắc ở xứ Tầm Vu này. 

Phật giáo Long An đã đồng hành cùng dân tộc trong trong tiến trình hình thành và 

phát triển nơi vùng đất phương Nam, nổi tiếng với các bậc danh tăng khả kính cùng nhiều 

danh lam cổ tự như chùa Linh Nguyên, chùa Sắc tứ Thới Bình, chùa Kim Cang, chùa Tôn 

Thạnh, chùa Linh Sơn, chùa Linh Phước,… Do đó ứng phú đạo tràng đã sớm trở thành 

phương tiện để chia sẻ những vui, buồn cùng nhân dân và hoằng pháp độ sanh. Trong 

phần lễ của lễ hội Làm chay với các nghi thức Phật giáo đã thể hiện được thiên hướng 

bản chất của các nhà sư là sống với dân, lo cho dân, gánh vác cho dân về lĩnh vực tâm 

linh đạo đức. 

Nghi thức thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ, trong các đám trai đàn chẩn tế đều có nghi thức 

này. Tiêu Diện Đại sĩ hay còn gọi là ông Tiêu có tôn hiệu Diện Nhiên Vương Bồ tát là 

nhân vật quyển hiện, hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát. Trong nghi thức Du Già trung 

khoa Mông Sơn có câu: “Quan Âm Bồ tát Diện Nhiên Vương, thống lãnh cô hồn phó đạo 

tràng, hỷ xả từ bi thường tế vật, hà sa ngạ quỷ tận siêu thăng”5, qua đó còn cho biết Tiêu 

Diện Đại sĩ thống lãnh Cô hồn nên trong các đám trai đàn chẩn tế đều có thỉnh ngài. Đặc 

biệt, trong lễ hội Làm chay vẫn còn giữ được truyền thống làm hình tượng ông Tiêu bằng 

giấy, việc dán tượng ông Tiêu xưa này đều do chùa Linh Phước thực hiện, nên việc thỉnh 

Tiêu Diện Đại sĩ cũng từ chùa Linh Phước đến nơi tổ chức lễ hội Làm chay. Chùa Linh 

 
5 Thích Thiện Đắc (1996), Du Già trung khoa Mông Sơn, Chùa Linh Tiên ấn hành, tr.5.  



Phước cũng là một trong các thiết chế tín ngưỡng liên quan đến lễ hội Làm chay nên việc 

thỉnh Phật, thỉnh kinh, thỉnh thầy cũng từ chùa Linh Phước về đình Dương Xuân Hội. 

  
Tiêu Diện Đại sĩ và cộ bánh trong lễ hội Làm chay (ảnh Phí Thành Phát) 

 

Niệm hương, khai mạc lễ hội Làm chay, khai kinh huân đàn và đề phan Liệt sĩ đều 

là các nghi thức Phật giáo được thực hiện  tại đình Dương Xuân Hội nơi diễn ra lễ hội 

làm chay. Trong đó, khai kinh đàn là nghi thức tán tụng khai kinh kệ, ban kinh sư đi 

nhiễu đàn tụng chú Phổ am nên gọi là “Huân đàn Phổ am”. Trên lá phan vị thầy cả đề 

các nội dung ca tụng công đức, tinh thần xả thân quên mình vì nước của các liệt sĩ. Sau 

khi thỉnh cổ bánh các nơi phụng cúng và thỉnh Tiêu Diện Đại sĩ lên giàn, các vị tăng thực 

hiện nghi thức chiêu u đường bộ, đường sông tức đi thỉnh cô hồn, vong hồn, chiến sĩ trận 

vong, đồng bào tử nạn về nơi tổ chức lễ hội làm chay tham dự trai đàn thọ nhận vật thực, 

pháp thực từ khoa Chẩn tế cũng như trong Văn tế thập loại chúng sinh của tác giả 

Nguyễn Du có viết: “Đàn Chẩn tế vâng lời Phật giáo, của có khi bát cháo nén nhang, gọi 

là manh áo thoi vàng, giúp cho làm của ăn đường thăng thiên”. Khi chiêu u đường sông, 

một chiếc ghe chèo dọc các nhánh sông rạch, nơi có các miếu Cô hồn, những nơi diễn ra 

những trận đánh, vị sư rước các “vong hồn lạc thủy” về ghe đăng đậu ở bến sông6. 

 
6 Nguyễn Thanh Lợi (2016), Lễ hội làm chay, di sản văn hóa cấp Quốc gia, https://tuoitre.vn/van-hoa/le-

hoi-lam-chay-di-san-van-hoa-cap-quoc-gia-1056583.htm, truy cập ngày 30/8/2022. 



  
Nghi thức chiêu u ở chợ Tầm Vu và miếu Âm Nhơn (ảnh Phí Thành Phát) 

 
Ghe đăng trong lễ hội làm chay Tầm Vu (ảnh Thanh Ngân) 

 

Xe hoa thỉnh kinh, đánh động, thỉnh thầy tái hiện lại theo tích truyện Tây Du Ký với 

thầy trò Đường Huyền Trang đi Tây Trúc thỉnh kinh, nghi thức được thực hiện từ chùa 

Linh Phước về đình Dương Xuân Hội, trên đường đi thầy trò Đường Tăng đánh động, 

hàng yêu quái, thỉnh kinh về nơi tổ chức lễ hội làm chay.  

Nghi thức quan trọng nhất trong lễ hội làm chay là đăng đàn Chẩn tế, hóa Tiêu Diện 

Đại sĩ, xô giàn. Trong đó, nghi thức Chẩn tế là khoa nghi cuối cùng của lễ trai đàn và 

cũng là khoa nghi quan trọng nhất. Khoa nghi này có ý nghĩa phổ đồng cúng dường cho 

thập loại Cô hồn, để Cô hồn, ngạ quỷ đến pháp hội lễ bái chư Phật, nghe thuyết pháp, 

nhận của bố thí và nương tựa công đước này được siêu sanh tịnh độ. Khoa nghi này thật 

sự là bản bi hùng ca có nội dung cảnh tỉnh thế gian hồi đầu hướng thiện. Đàn Chẩn tế 

dùng nhiều ấn chú kết hợp với tán tụng của các vị tăng hòa trong nhạc lễ và các nhạc cụ 

của ban kinh sư. Lồng trong mỗi câu chữ của vị sám chủ xướng lên là những giáo pháp từ 



bi của đạo Phật thông qua phương tiện là nghi lễ nhằm nhắn nhủ đến mọi người đang 

tham dự trong pháp hội và cầu nguyện âm siêu dương thới7.  

Khi kết thúc nghi thức Chần tế là phần hóa hình tượng Tiêu Diện Đại sĩ cũng xem 

như lễ hội Làm chay đã hoàn mãn, khi này những người tham dự xô giàn lấy các phẩm 

vật trên cộ bánh xem như là lộc về dùng để được mạnh giỏi. 

 
Hóa (đốt) tượng Tiêu Diện Đại sĩ (ảnh Phí Thành Phát) 

 

Trong lễ hội Làm chay còn nghi thức cúng tế Liệt sĩ do thánh thất Phương Quế 

Ngọc Đài thuộc Cao Đài Tiên Thiên thực hiện. Nghi thức này được thêm vào lễ hội Làm 

chay khi địa phương có đạo Cao Đài, nhằm dung hòa các tôn giáo trong lễ hội dân gian, 

cũng như đình Gia Lộc (Trảng Bàng, Tây Ninh) có lập bàn thờ ba tôn giáo (Phật giáo, 

Công giáo, Cao Đài) ở tiền đình và thực hiện nghi thức Cầu an, cúng tế Liệt sĩ và đáp ứng 

nhu cầu tâm linh của cư dân. 

Trong lễ hội, còn đến viếng nhà bia liệt sĩ, nhà truyền thống huyện Châu Thành và 

mộ nhà yêu nước Nguyễn Tường Tự nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân 

các anh hùng liệt sĩ. 

 
7 Nhiều tác giả (2020), Di sản Việt Nam - Ấn Độ mối quan hệ xuyên văn hóa, Nxb Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh, tr.479. 



Ở phần hội, với nhiều trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật truyền thống đã thu 

hút nhiều người cùng tham gia, tạo nên sự sôi nổi trong lễ hội làm chay. 

Năm 2015, lễ hội Làm Chay được công nhận danh hiệu Di sản phi vật thể cấp Quốc 

gia và đình Dương Xuân Hội (đình Tân Xuân) cũng được công nhận là Di tích lịch sử cấp 

Quốc gia. 

3. Lễ hội Làm chay trong phát triển du lịch tỉnh Long An 

Gắn liền với vùng đất Tầm Vu (Châu Thành, Long An) và lễ hội Làm chay là các di 

tích lịch sử, văn hóa như đình Dương Xuân Hội; miếu Dương Xuân (miễu Điền); miếu 

Âm Nhơn (miễu Cô hồn); chùa Linh Phước; chùa Ông (Linh Võ là hội quán) của người 

Hoa thờ Quan Công, ông Bổn, Thiên Hậu Thánh mẫu và bà Chúa Xứ; thánh thất Phương 

Quế Ngọc Đài; mộ nhà yêu nước Nguyễn Tường Tự; chợ Tầm Vu; cùng nhiều di tích, 

nhà cổ ở địa phương là những địa điểm du khách có thể đến tham quan trong dịp về dự lễ 

hội Làm chay trong những ngày đầu xuân. 

 Lễ hội Làm chay với hai phần lễ và hội mang đậm chất dân gian hòa cùng các nghi 

thức của tôn giáo đã tạo nên nét đặc sắc của lễ hội, hằng năm thu hút đông du khách về 

tham dự góp phần trong phát triển du lịch địa phương, nhất là các loại hình du lịch văn 

hóa, du lịch chuyên đề, du lịch tâm linh,… ngoài ra, còn có nhiều đoàn, nhiều người đến 

với lễ hội Làm chay để nghiên cứu, điền dã. 

Để đáp ứng nhu cầu cho du khách tìm hiểu về lễ hội Làm chay, cần biên soạn 

những quyển sách giới thiệu về lễ hội như Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tỉnh 

Long An từng làm như “Lệ làm chay đình Dương Xuân Hội (huyện Châu Thành)” xuất 

bản năm 2004. 

Bên cạnh đó, việc ăn, nghỉ khi tham dự lễ hội làm chay trong suốt 3 ngày cũng được 

du khách quan tâm, ở đình Dương Xuân Hội có thiết đãi khách về tham quan, dự lễ 

nhưng không thể đảm bảo hết, nên cần quan tâm và đầu tư các quán ăn, nhà nghỉ, khách 

sạn phục vụ du khách. Ngoài dịp lễ hội Làm chay, có thể tổ chức cho du khách tham 

quan những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo ở thị trấn Tầm Vu vào những ngày khác trong 

năm. 



Nhắc đến thị trấn Tầm Vu nói riêng và huyện Châu Thành, tỉnh Long An nói chung 

mọi người nghĩ ngay đến đặc sản là trái cây thanh long. Đây cũng là nguồn lực để phát 

triển du lịch tại địa phương, chính các hộ gia đình có vườn thanh long có thể đón du 

khách vào tham quan, trải nghiệm hái thanh long, chụp ảnh và mua thanh long – đặc sản 

tại địa phương. 

Cần phát triển các mặt hàng tại chợ Tầm Vu, đây là ngôi chợ gắn liền với lễ hội 

Làm chay, sẽ đón khách du lịch về tham quan, mua sắm rất đông vào dịp lễ hội, nhu cầu 

của du khách khi đến các chợ là mua đặc sản về biếu gia đình, người thân nên cần nhiều 

sản phẩm mang đặc trưng của địa phương. 

Việc đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội Làm chay cần được chú trọng, nhất là 

trong khi xô giàn dễ gây ra cảnh hỗn loạn, việc này có thể hạn chế bằng cách ban tổ chức 

lễ hội phân phát các vật phẩm tặng cho người đến tham dự như nhiều đám trai đàn ở các 

chùa hiện làm.  

4. Kết luận 

Lễ hội Làm chay ở thị trấn Tầm Vu (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đã trở thành 

nhu cầu thiết yếu trong đời sống tâm linh của cư dân, một sinh hoạt văn hóa dân gian 

quan trọng góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, gắn kết cộng đồng, dân tộc và 

tôn giáo tại địa phương. Chính vì những giá trị nhân văn đó mà lệ Làm chay ở Tầm Vu đã 

được công nhận danh hiệu Di sản phi vật thể cấp Quốc gia, góp phần phát triển du lịch từ 

một lễ hội truyền thống hết sức đặc sắc, đậm chất Nam Bộ với những sáng tạo của cộng 

đồng. Lễ hội Làm chay cùng với những di tích, đặc sản tại “đất Châu Thành nam thanh 

nữ tú” đã góp phần trong sự phát triển bền vững du lịch của tỉnh Long An, cần có sự đầu 

tư, nghiên cứu để biến nó thành một tài nguyên du lịch hấp dẫn. 
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