
 
PHÂN BIỆT 

Hoa Vô ưu - Hoa Sa la - Hoa Đầu lân 
[https://chuaadida.com/chi-tiet-phan-biet-hoa-sala-hoa-vo-uu-va-hoa-ky-lan-2953/] 

*** 
Trong kinh điển Phật giáo, có ba loài cây thiêng liên quan đến cuộc đời của 

đức Phật đó là cây Vô ưu (Saraca indica) khi đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, 
cây Bồ đề (Ficus religiosa, Bodhi) khi đức Phật thành đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng và 
cây Sa la (Shorea robusta) khi đức Phật nhập Niết Bàn tại Câu Thi Na.  

Cây Sa la là loại cây nguyên sinh ở Ấn Độ, còn cây Đầu lân (= Hàm rồng) là 

cây nguyên sinh ở Nam Mỹ và ngày nay cũng được đem trồng khắp nơi. Sự nhầm 
lẫn lộn này bắt nguồn từ thế kỷ XVII khi người Bồ Đào Nha đem giống cây Đầu lân 

trồng tại nhiều nơi ở đảo Tích Lan (Sri Lanka). Từ đó, giống cây Đầu lân này được 
trồng tại nhiều chùa ở Tích Lan và các chùa trong vùng Đông Nam Á. 

Tại Sri Lanka, Thái Lan, Việt Nam và một số quốc gia Phật giáo thì cây Sala 

thường bị nhầm với cây Đầu lân và cây Vô ưu. Do đó tại các chùa ngày nay lại 
thường trồng cây Bồ đề và cây Đầu lân. 

Nếu gặp một người Âu Mỹ rành về cây cối, khi nhìn hoa Đầu lân, họ sẽ nói 
ngay đó là cây Canonball ! Nhất là những người sống ở Nam Mỹ, bởi cây Đầu lân có 

nguồn gốc từ Nam Mỹ.  Còn những người Ấn Độ đều biết rành cây Sa la, họ gọi là 
"Sal tree", vì loại cây đó được trồng thành rừng, có thân thẳng, thịt gỗ cứng, rất 

thích hợp cho việc xây dựng và đóng bàn ghế. 

1. Cây Vô ưu  

Tên gọi khác:  Vàng anh lá bé.  

Tên khoa học:  Saraca asoca. Đồng nghĩa: Saraca indica.  
Tên tiếng Anh:  Ashoka tree.  

VIDEO 
- Saraca indica  



- Ashoka tree (Saraca asoca) 
- Medicinal Plants Documentary: ASHOKA (Saraca asoca) 

 

 
Vườn Lâm Tỳ Ni – Lumbini 

 

Cây Vô ưu 

 

Hoa cây Vô ưu 

 



 



  

Cây Vô ưu sống ở rừng mưa có nguồn gốc từ trung tâm của cao nguyên 

Deccan và vùng ven biển Ấn Độ. Cây Vô ưu được ưa chuộng vì tán lá đẹp, hoa đẹp 
mọc thành chùm và tỏa hương thơm. Cây Vô ưu hoang dã dễ bị tổn thương nên 

càng trở nên hiếm hơn trong môi trường sống tự nhiên của nó.  

2. Cây Sa la  

Tên gọi khác : Tha la.  
Tên khoa học:  Shorea robusta.  
Tên tiếng Anh:  Shala tree hay Sal tree.  



VIDEO 
- Sal Tree 
- Sal Forest  
- 1000 Year Old Sal Tree 
 

 
Cây Sa la cạnh ngôi đền 

 



 
Đền Câu Thi Na – Kushinagar Temple 

 

 
 



 
 

 
Hoa sa la ở khu tháp đức Phật nhập Niết Bàn ở Câu Thi Na, Ấn Độ. 



 
Cận cảnh hoa Sala  



 
Lá già của cây Sa la 

Cây Sala có nguồn gốc từ vùng tiểu lục địa Ấn Độ, vùng phía nam dãy núi 

Himalaya từ Myanmar đến Nepal, Ấn Độ và Bangladesh. Có nhiều vùng rừng sala rất 
lớn ở các khu vực này. Về sau cây Sala được trồng nhiều nơi ở Nam Á và Đông Nam 

Á. 

Sala là loài cây sinh trưởng trung bình cho đến chậm. Nó có thể đạt chiều cao 
30-35 m, đường kính thân cây lên đến 2.5 m. Lá dài 10-25 cm và rộng 5-15 cm. Ở 

vùng ẩm ướt sala xanh lá quang năm, cây sala phân bố ở vùng khô thì rụng lá vào 
thời khoản gian từ tháng Hai đến tháng Tư và ra lá trở lại vào tháng Tư đến tháng 

Năm. Sa la cho loại gỗ cứng rất tốt trong dân dụng. 

Nhiều người nhầm lẫn Sala và Vô ưu với một loài cây khác là Đầu lân. Ngoài 

nhầm lẫn về tên gọi người ta còn nhầm lẫn về truyền thuyết liên quan đến nó. 
Người ta cho rằng Sa la, vô ưu  và Đầu lân cùng chỉ đến một loài cây và là cây được 



hoàng hậu Maya, mẹ của Đức Phật, nắm lấy khi sinh ngài, đồng thời cũng là loài cây 

bên Đức Phật lúc ngài nhập niết bàn. Thực chất cây Đầu lân là một cây hoàn toàn 
khác.  

3. Cây Đầu lân 

Tên gọi khác: Hàm rồng, Ngọc kỳ lân.  

Tên khoa học:  Couroupita guianensis.  
Tên tiếng Anh: Cannonball tree.   

VIDEO 
- Couroupita guianensis (Canon ball Tree) 
- The huge Cannonball fruit (Couroupita guianensis) 
- CANNONBALL TREE : A Highly Auspicious Flowering Tree. 
 

  
Hình nụ, hoa và trái Ngọc kỳ lân 

 



 

 
Hoa Ngọc kỳ lân. 



 

 
Lá, hoa và trái Ngọc kỳ lân 

Cây Ngọc kỳ lân phổ biến trong khu rừng tân nhiệt đới, đặc biệt là ở lưu vực 
sông Amazon. Nó có nguồn gốc ở Guyana (Nam Mỹ). Ngày nay cây này có thể tìm 

thấy ở Ấn Độ, miền nam dãy núi Himalaya, và về sau được trồng nhiều nơi ở Nam Á 
và Đông Nam Á.  



Cây Ngọc kỳ lân là một loại cây thân gỗ, cây có thể cao tới 30-35 m. Hoa ra 

từ thân cây, suốt từ gốc lên, chùm hoa dài ra liên tục có thể tới 3 m. Quả lớn tròn to 
đường kính quả 15-24 cm, kích cở như quả đạn đại bác thời xưa, do đó có tên gọi 

Cannon-ball. Nhân giống bằng cách gieo hạt. Từ khi gieo hạt cây cần khoảng 4 năm 
để có thể ra hoa. Hoa có mùi thơm dễ chịu trong khi quả chín lại có mùi thối. 

Sưu tầm trên Internet. 

Bình luận (5 đã gửi) 

Lê văn lễ 6/3/2020 

Cây sala ấn độ chính thống nầy mình có xu tầm được từ campuchia về được bốn cây cổ thụ hiện tại 
đang nở hoa rất thơm,mình cũng rất cảm ơn bạn mình đi Ấn Độ về,chụp ảnh và qoai video cho mình 
xem để xu tầm,và mình cũng rất biết người cho mình biết gõ về loài cây sala ấn độ nầy nhiều 
lắm,Nam Mô A Di Đà Phật... 

Thi My Van du 14/12/2019 

Không biết tại sao tôi mê cây này từ năm sáu tuổi - vì kỳ viên Tự góc nguyển đình chiểu có 1 cây ,Tôi 
tự đặt cho nó là " Cây phật ngồi " tôi hay lượm và tự nghĩ phật ngồi trong lòng hoa . Sau này tôi thấy 
trong sở thú có - và biết cây tên là cây Sa-La Tôi rất say mê và muốn trồng 1 cây cho thõa niềm mơ 
ước . Cám ơn người sưu tầm cung cấp thông tin . 

NGUYỄN THANH HÀ 11/9/2018 

Rất cảm niệm công đức của Quý Thầy chùa A Di đà cho thêm tư liệu về cây Shala. Lúc tôi thăm nơi 
Đức Phật nhập diệt tôi thấy cây Shala cao lớn kế bên, do trời nhá nhem, tôi chỉ biết là cây họ Dầu. 
Xin hương hồn Thầy Tôn Thất Tịch thứ lỗi cho con đã nhất định cải Thầy là: cây Ngọc kỳ Lân KHÔNG 
LÀ cây Shala khi Thầy cho đăng trên tạp chí Hoa Cảnh. Nay có tên la tin của cây Shala xin trình Thầy: 
Shorea robusta, một loại Chò Chỉ. 

Võ Văn An 19/4/2018 

Kính thưa Quý Thầy, Con có xây dựng một Video cúng dường cho Chùa Vô Ưu ở VN và tìm tư liệu, 
hình ảnh về Hoa Vô Ưu. Khi tra cứu trên Internet con thấy có rất nhiều sự nhầm lẫn giữa hoa Vô Ưu, 
hoa Sa La và hoa Ngọc Kỳ Lân. Khi đọc được bài trên con rất vui mừng và sáng tỏ, biết được hoa Vô 
Ưu khi đức Phật đản sanh nơi vườn Lâm Tỳ Ni. Hiện nay tại VN rất nhiều chùa trồng cây Ngọc Kỳ Lân 
mà ngộ nhân là cây Sala, thậm chí có nơi gọi là cây Vô Ưu! Con cảm ơn quý Thầy. Nam Mô A Di Đà 
Phật. 

Phạm Thành Lộc 17/12/2017 



Gia đình đều kính phật và làm từ thiện, nay biết thêm cây sala có nhiều điển tích gắn liền với đức 
Phật nên muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng như giá trị tâm linh của cây 

 


