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Ngày Lễ Vu Lan                                                            
Theo kinh điển: Ngài Đại hiếu Mục Kiền Liên, sau khi tu hành chứng được 6 phép 

thần thông, ngậm ngùi nhớ đến công ơn cha mẹ, Ngài tìm cách báo đáp. Dùng đạo 

nhãn xem trong thế gian, Ngài nhận thấy mẹ mình sanh làm loài ngạ quỷ, than thể 

ốm gầy, da bọc xương, thân hình tiều tụy, bụng lớn, đầu to, cổ nhỏ như ống chỉ, đói 

khát suốt năm không được ăn uống. Thương xót quá, Ngài liền đem bát cơm đang 

ăn dâng mẹ. Ngài vận thần thông, bưng bát cơm đi đến chỗ mẹ ở. Bà mẹ khát khao, 

nên khi được cơm, lòng tham nổi lên, sợ người cướp giựt, lấy tay trái che giáu bát 

cơm, tay mặt bốc ăn. Bởi lòng tham lam độc ác trong tiền kiếp trước nổi bừng lên, 

nên cơm mới đưa vào miệng, thì hóa thành ra lửa, bà chẳng ăn được. 

Ngài Mục Kiền Liên thấy thế, hết sức đau buồn kêu khóc thảm thiết. Ngài liền trở 

về bạch Phật, thuật lại như trên và cầu Phật chỉ dạy cho phương pháp cứu độ thân 

mẫu. 

Sau khi nghe Ngài Mục Kiền Liên thỉnh cầu phương pháp báo hiếu, Phật dạy rằng: 

“Nầy Mục Kiền Liên! Mẹ của ông do lòng tham lam, độc ác đã tạo ra tội lỗi nặng 

nề trải qua nhiều kiếp, nay sanh trong ác đạo, làm loài ngạ quỷ nên không thẻ một 

mình ông cứu độ được. Mặc dù lòng hiếu thảo của ông vô cùng lớn lao, cũng 

không sao chuyển được hoàn cảnh, chẳng khác gì chiếc thuyền con, không thể chở 

được tảng đá lớn. Vậy ông phải nhờ oai thần của chúng Tăng trong mười phương, 

đức lớn như biển, mới cứu độ mẹ ông được giải thoát. Ta nay sẽ vì ông, chỉ dạy 

phương pháp cứu rồi, khiến cho cha mẹ ông xa lìa được các điều tội lỗi. 

Ngày rằm tháng 7 là ngày Tự Tứ của chư Tăng trong mười phương, sau ba tháng 

an cư kiết hạ, sách tân tu hành. Ngày ấy cũng là ngày hoan hỷ của các chư Phật , vì 

thấy chư Tăng sau ba tháng an cư kiết hạ, đã tiến bộ rất nhiều trên đường tu học, 

các nghiệp được thanh tịnh, ba món vô lậu học được tăng trưởng, công đức thêm 

nhiều và đến ngày viên mãn. Vậy ông nên nhân ngày ấy làm lễ Vu Lan Bồn để báo 

hiếu cho mẹ ông.” 

Cho nên ngày Rằm tháng bảy, Ngày Lễ Vu Lan hay Ngày Tự Tứ của chư Tăng, Ni 

người Phật tử chúng ta nên làm theo lời Phật dạy, để báo đáp công ơn sinh thành, 

dưỡng dục của ông bà, cha mẹ đã quá vãng và vì lòng Từ Bi để cứu độ các vong 

linh khác đang bị khổ hải nơi địa ngục. 

 

 

BBT/NS/PHẬT HỌC 
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(Khởi đăng từ Phật Học 272) 

Kết luận  

Pháp hành Thiền Tứ Niệm Xứ Minh Sát Tuệ 

(Satipatthàna-Vipassanà) bao hàm việc 

thành tựu tri kiến bằng cách quan sát trực 

tiếp, thấy sự vật đúng theo thực tướng của 

nó (yathàbhutam). Tri kiến này vượt ra 

ngoài mọi lý luận hay suy tưởng có  được do 

trí thức, và tiến đến những chứng nghiệm 

thật sự về đời sống cùng sự vật liên quan 

đến thực tại.  

Hoàn toàn thấu triệt được thực tướng của 

vạn pháp như vậy, hoàn toàn nhận thức bản 

chất thật sự của ngũ uẩn, hành giả sống an 

nhiên tự tại, không còn bám vào bất cứ thứ 

gì trên thế gian nữa. Không còn phiền não hệ 

lụy, đây há chẳng phải mục tiêu của mọi 

phật tử tìm cầu giải thoát ? 

Hết 

Thiền Tứ Niệm Xứ  
Thích Trí Siêu 
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(Tiếp theo Phật Học 277) 

 

Trí Quang và nghiên cứu về các kinh Tịnh 

độ 

Quan tâm gia tăng vào Phật giáo Tịnh độ 

vào thời kỳ Nara cũng được phản ánh trong 

một số kinh sách Tịnh độ khác nhau được 

chép vào thời điểm này. Những tường thuật 

từ Chánh Thượng viện (正倉院, Shōsō-in) 

cho thấy rằng 332 bản sao chép 30 kinh luận 

Tịnh độ được thực hiện giữa năm 731 và 

771 (Inoue 1956: 43-46). Điều này muốn nói 

rằng, vào sau niên đại này, hầu như tất cả 

những kinh luận quan trọng của Tịnh độ đã 

được đưa đến Nhật. 

Với việc gia tăng ảnh hưởng của những kinh 

luận Tịnh độ, những Tăng sĩ Nara bắt đầu 

nghiên cứu giáo lý Tịnh độ một cách nghiêm 

túc. Người đứng đầu trong số họ là Trí 

Quang (智光,Chiko,709-ca. 770-781) của 

Tam luận tông (三論, Sanron), Thiện Châu 

(善珠,Zenju,723-797) của Pháp tướng tông 

(法相, Hosso) và Trí Cảnh (智憬, Chikyo, 

không rõ ngày tháng) của Hoa nghiêm tông 

(Kegon 華厳)[27]. Thiện Châu, nổi tiếng 

như là tác giả của nhiều luận giải Pháp 

tướng tông, đã viết Vô lượng thọ kinh tán 

sao (無量壽經賛鈔, Murojukyo-san sho) 

trong một bộ sách nhiều tập. Có thể đây là 

một chú giải về Vô lượng thọ kinh liên nghĩa 

thuật văn tán (無量壽經連義述文賛)[28]. 

Tương tự, Trí Cảnh sáng tác Vô lượng thọ 

kinh tông yếu chỉ sự (無量壽經宗要指事) 

và Vô lượng thọ kinh chỉ sự tư ký (無量壽經

指事私記)[29]. Tác phẩm đầu là một chú 

giải về Vô lượng thọ kinh tông yếu (無量壽

經宗要), trong khi tác phẩm thứ hai là 

những luận giải của chính Trí Cảnh về tác 

phẩm trước (Inoue 1956: 70). Đáng tiếc, 

không tác phẩm nào còn tồn tại. Như tựa 

sách cho biết, tất cả những tác phẩm này là 

những chú giải về những tác phẩm của 

những Tăng sĩ từ Silla (新羅/Tân La, một 

trong ba vương quốc của Triều Tiên, có niên 

đại từ 57 BC – 935 AD). Những nhà tư 

tưởng Tịnh độ của thời kỳ Nara và Heinan 

chịu ảnh hưởng sâu sắc những luận giải Tịnh 

độ Silla, và Thiện Châu cùng Trí Cảnh cũng 

không ngoại lệ. 

Tư tưởng Tịnh độ của Trí Quang được biết 

nhiều hơn, từ một số đoạn từ Vô lượng thọ 

kinh luận thích (無量壽經論釋), tác phẩm 

quan trọng của ông về Phật giáo Tịnh độ, 

Sự khởi đầu của Tịnh độ tông ở Nhật Bản: Từ du nhập đến thời kỳ Nara 

Robert F. Rhodes (*) - Nguyên Hiệp dịch 
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hiện vẫn còn. Nhưng đời sống của Trí 

Quang thì ít được biết hơn[30]. Theo Nhật 

Bản linh dị ký (日本靈異記, Nihon Ryōiki), 

mà nó bao gồm một câu chuyện chân thật về 

ông[31], Trí Quang sinh ở quận An Túc (安

宿郡, Asukabe) của tỉnh Hà Nội (河内国, 

Kawachi). Ông thuộc dòng tộc Sukita no 

muraji (鋤田連/Sừ Điền Liên, tên dòng tộc 

về sau được đổi thành Kami no suguri (上村

主/Thượng Thôn Chủ). Mẹ của ông thuộc 

dòng tộc Asukabe no miyatsuko (飛鳥部造/

Phi Điểu Bộ Tạo) (Nakamura 1985: 168). 

Nhật Bản linh dị ký nói thêm rằng Trí Quang 

đã viết những luận giải về kinh Vu lan 

(Ulambana Sutra), kinh Đại bát Niết-bàn 

(Mahaprajñaparamita Sutra) và Tâm kinh 

(Nakamura 1985: 168), nhưng chỉ luận giải 

về Tâm kinh hiện còn[32]. Ông cũng viết 

nhiều tác phẩm khác về những cuốn sách 

của Cát Tạng (吉蔵, Chi-tsang,549-623), 

người sáng lập Tam luận tông ở Trung 

Quốc. Chúng bao gồm Tịnh danh huyền 

luận lược thuật (浄名玄論略述, Jomyo 

genron ryakujutsu) trong năm tập, một chú 

giải về luận giải của Cát Tạng về kinh Duy 

Ma Cật có tựa Tịnh Danh huyền luận (浄名

玄論, Ching-ming hsüan-lun), và Pháp hoa 

huyền lược thuật (法華玄略述, Hokkegen 

ryakujutsu) trong năm tập, một chú giải về 

luận giải về kinh Pháp hoa của Cát Tạng 

được gọi Pháp hoa huyền luận (法華玄論, 

Fa-hua hsüan-lun). Trong số hai tác phẩm 

này, chỉ tác phẩm đầu còn tồn tại[33]. Cũng 

có thể được đề cập ở đây rằng Trí Quang 

được cho là người tạo nên Trí Quang 

Mandala mô tả cảnh Tịnh độ. Theo một 

huyền thoại nổi tiếng, sau khi người bạn của 

ông là Lại Quang (賴光, Raiko) qua đời, Trí 

Quang có một giấc mơ mà ở đó ông đã 

viếng thăm Lại Quang ở cõi Tịnh độ của 

Phật A Di Đà. Sau khi thức dậy, Trí Quang 

họa một bức tranh về cõi Tịnh độ mà ông 

nhìn thấy trong giấc mơ của mình[34]. 

Quan trọng hơn, từ quan điểm của chúng tôi, 

Trí Quang như được ghi nhận ở trên là một 

tác giả của Vô lượng thọ kinh luận thích (無

量壽經論釋), một luận giải năm tập về luận 

Vô lượng thọ kinh luận(無量壽經論), cũng 

được biết như là Tịnh độ luận (浄土論, Jodo

-ron) mà nó được quy cho Thế Thân 

(Vasubandhu). Mặc dù luận giải của Trí 

Quang hiện đã mất, một phần quan trọng của 

nó được phục dựng lại bởi Tomatsu 

Norichio (1937-38 part 3: 81-105) và Etani 

Ryukai (1976: 455-482) trên cơ sở những 

đoạn được trích từ nó trong những bản văn 

Tịnh độ. Vô lượng thọ kinh luận thích có ý 

nghĩa quan trọng, bởi vì nó là luận giải mang 

tính học thuật duy nhất về Phật giáo Tịnh độ 

có giá trị đối với chúng ta từ thời Nara. 

Giống như Thiện Châu và Trí Cảnh, Trí 

Quang ảnh hưởng sâu sắc truyền thống Tịnh 

độ có tính diễn giải của Silla. Một ví dụ 

đáng chú ý là bàn luận của Trí Quang về 48 
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thệ nguyện của Phật A Di Đà. Như Etani 

Ryukai (1976: 121)  đã biện luận, một đặc 

tính quan trọng của những luận giải Silla về 

kinh Vô lượng thọ là rằng họ đưa ra những 

giải thích chi tiết về mỗi trong 48 thệ nguyện 

được liệt kê trong kinh. Theo gương của 

những đạo sư Silla, Trí Quang đưa ra một 

cái tên dài tám ký tự và bình luận tóm tắt về 

mỗi trong những thệ nguyện này. Thêm nữa, 

Trí Quang phân 48 nguyện thành 6 nhóm: 

(1) những lời nguyện liên quan đến người và 

chư thiên của cõi Tịnh độ, (2) những lời 

nguyện liên quan đến Phật A Di Đà, (3) 

những lời nguyện liên quan đến các Thanh 

văn (Śrāvaka) của cõi Tịnh độ, (4) những thệ 

nguyện liên quan đến chư Bồ-tát ở cõi Tịnh 

độ, (5) những lời nguyện liên quan đến tất cả 

chúng sanh ở cõi Tịnh độ, và (6) những thệ 

nguyện liên quan đến những đặc điểm vật lý 

của cõi Tịnh độ. Ở điểm này, ông phá vỡ sự 

phân chia ba phần truyền thống về 48 thệ 

nguyện được đề xuất lần đầu bởi Tịnh Ảnh 

Tuệ Viễn (浄影慧遠, Ching-ying Hui yüan 

523-592): (1) những thệ nguyện liên quan 

đến pháp thân (tức Phật A Di Đà), (2) những 

thệ nguyện liên quan đến đến những đặc 

điểm vật lý của cõi Tịnh độ, và (3) những 

thệ nguyện liên quan đến chúng sanh ở cõi 

Tịnh độ[35]. Một cách thú vị, Trí Quang 

cũng bình luận về mỗi trong 24 thệ nguyện 

được liệt kê trong Đại A Di Đà kinh (大阿彌

陀経, Dai Amida-kyo), bản dịch kinh 

Sukhavativyuha của Chi Khiêm (支謙), so 

sánh chúng với 48 thệ nguyện của kinh Vô 

lượng thọ[36]. 

Một đoạn văn đặc biệt đáng chú ý trong Vô 

lượng thọ kinh luận thích là như sau, mà ở 

đó Trí Quang giải thích cách hiểu của ông về 

thực hành niệm Phật (念佛, nembutsu), thực 

hành trọng tâm cho vãng sanh về cõi Tịnh 

độ. 

“Có hai loại niệm Phật. Thứ nhất là tâm 

niệm, và thứ hai là khẩu niệm. Tâm niệm 

cũng có hai loại. (Thứ nhất là) quán tưởng 

sắc thân của Phật. Điều này đề cập đến 84 

ngàn sắc tướng v.v… (Thứ hai là) đề cập 

đến thân trí tuệ của Phật. Điều này đề cập 

đến năng lực lòng đại bi của Ngài. Về khẩu 

niệm, nếu bạn thiếu sức mạnh (để thực hành 

tâm niệm), sử dụng miệng để quán tưởng 

Phật (tức là, niệm Phật) và ngăn tâm tán 

loạn. Bằng cách này, bạn có thể đạt được sự 

tập trung tâm. 

Có ba loại lợi ích (đạt được) bằng việc 

thường xuyên trì niệm danh hiệu Phật A Di 

Đà. Thứ nhất, bằng việc luôn trì niệm danh 

hiệu, những phiền não và điều xấu ác khác 

nhau cuối cùng sẽ được ngăn chặn sanh 

khởi. Thêm nữa, những chướng ngại (xuất 

hiện từ) nghiệp quá khứ sẽ biến mất. Thứ 

hai, bằng việc thường xuyên trì niệm danh 

hiệu Phật, thiện căn (đưa đến giác ngộ) sẽ 

tăng tưởng. Thêm nữa, bạn sẽ có thể gieo 

trồng những chủng tử mà chúng đưa đến 
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giúp bạn có thể thấy Phật. Thứ ba, bằng việc 

thường xuyên trì danh hiệu Phật, sựhuân tập 

(熏習, kunju) sẽ đến chỗ chín muồi, và bạn 

sẽ có thể trì niệm danh hiệu Phật vào thời 

điểm cái chết của bạn. 

Như được nói ở trong kinh Đại pháp cổ (大

法鼓經)[37], “Giả sự bạn chấp nhận và trì 

niệm danh hiệu Phật A Di Đà, giữ trong tâm 

bất thối chuyển và nhớ nghĩ (danh hiệu) mà 

không quên nó, và, với nhiệt tâm, thực hành 

và tu tập niệm định. Nhận thấy rằng Như 

Lai thường trú ở trong thế giới Cực lạc, bạn 

nên tiếp tục trì danh hiệu Ngài không gián 

đoạn. Đọc và niệm kinh Đại pháp cổ này, 

trong mười ngày và người đêm trong sáu 

canh, chuyên biệt niệm và luôn tỏ lòng tôn 

kính đối với vị Phật ấy từ niệm này đến niệm 

khác, trong mười ngày bạn sẽ nhất định thấy 

Phật. Chỉ những người với những chướng 

ngại nghiêm trọng mới ngoại lệ” (Etani 

1976: 464). 

Những dòng này được đặt trên ba đoạn tách 

biệt được rút ra từ Tịnh độ luận (浄土論) 

của một Tăng sĩ Trung Quốc tên là Già Tài 

(迦才, 620-680)[38]. Trong trích dẫn ở trên, 

Trí Quang chia niệm Phật thành hai loại: 

tâm niệm (心念, shinnen) và khẩu niệm (口

念, kunen). Tâm niệm, mà nó đề cập đến 

hình thức thiền niệm Phật, được phân thêm 

thành hai: tùy thuộc vào đối tượng mà hành 

giả Tịnh độ tập trung tâm của mình vào 

trong thiền: (1) niệm Phật mà ở đó hành giả 

tập trung vào hình ảnh Phật A Di Đà được tô 

điểm với 84 ngàn tướng (相,so [Sanskrit: 

laksana], hay những đặc điểm đặc biệt của 

Phật), và (2) niệm Phật mà ở đó hành giả 

chú tâm vào lòng từ bi của Phật A Di Đà, 

điều giúp vị Phật này giáo hóa không ngừng 

nghỉ để cứu độ tất cả chúng sanh. Đối với 

những người cảm thấy mình không thể thực 

hành tâm niệm được, Trí Quang khuyên 

khẩu niệm, trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà 

bằng việc sử dụng thể thức “Nam mô A Di 

Đà Phật” (Namu Amida Butsu). Trong quan 

điểm của ông, khẩu niệm là một thực hành 

bổ trợ và thứ yếu đối với hình thức thiền 

niệm Phật. Tuy nhiên, bằng việc niệm câu 

này, ta có thể dần tập trung tâm mình vào 

Phật A Di Đà và cuối cùng đạt đến một mức 

độ tập trung mà ở đó ta có thể bắt đầu vào 

việc thực hành thiền niệm Phật. 

Mặc dù quan điểm của ông là khẩu niệm thứ 

yếu so với thiền niệm, Trí Quang nói rằng 

hai loại niệm Phật, thiền và khẩu niệm, đem 

lại ba loại lợi ích: (1) diệt trừ ác nghiệp tạo 

tác từ vô lượng kiếp quá khứ mà nó khiến ta 

trầm luân trong vòng luân hồi, (2) đạt được 

thiện căn (善根, zenkon) đưa đến giác ngộ, 

và (3) có thể nghĩ nhớ đến Phật A Di Đà vào 

lúc mạng chung, mà đó là điều kiện cốt tủy 

cho việc vãng sanh về Tịnh độ. Phần trích 

dẫn cuối cùng được đưa ra với trích dẫn từ 

kinh Đại pháp cổ, miêu tả phương pháp cho 
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việc nhận thấy Phật A Di Đà[39]. 

Mặc dù, hay có lẽ thật sự bởi, hình thức 

niệm Phật thiền là một thực hành Tịnh độ 

trọng tâm đối với Trí Quang, ông phải 

đương đầu với câu hỏi tại sao sanh vào 

Tịnh độ là có thể cho dù chỉ niệm “Nam Mô 

A Di Đà Phật”. Theo kinh Quán vô lượng 

thọ, một trong những kinh quan trọng của 

Phật giáo Tịnh độ, ngay cả một người vô 

cùng xấu ác, người phạm năm trọng tội[40]

vẫn có thể sanh vào Tịnh độ bằng niệm 

“Nam mô A Di Đà Phật” trong mười niệm 

(十念, junen) vào lúc lâm chung (Inagaki 

1994: 348). Đây là một đoạn quan yếu đối 

với những tín đồ Tịnh độ, bởi nó mở cánh 

cửa giải thoát cho tất cả mọi người, ngay cả 

người xấu ác nhất. Nhưng làm cách nào 

một thực hành đơn giản như vậy gạt bỏ 

được những hành nghiệp xấu ác mà người 

đó phạm phải trong quá khứ và cho phép họ 

được sanh vào cõi Tịnh độ? Điều này có lẽ 

là câu hỏi quan trọng nhất mà những nhà tư 

tưởng Tịnh độ đương đầu, và một số giải 

pháp đưa ra cho vấn đề này qua các thời 

đại. Giải thích của Trí Quang là như sau: 

Câu hỏi: (Theo kinh Quán vô lượng thọ) 

nếu người mang nghiệp ác, người phạm 

những việc xấu ác và năm trọng tội, gặp 

một người bạn đạo tốt và niệm danh hiệu 

(của Phật A Di Đà) trong mười niệm, họ có 

thể sanh vào cõi đó và phát tâm cầu giác 

ngộ. Làm sao một điều như vậy có thể cho 

những kẻ phàm phu? 

Trả lời: Những người này đã cầu giác ngộ 

trong quá khứ, nhưng đọa lạc trở lại và 

phạm những hành vi xấu ác (trong đời hiện 

tại). (Do đó) họ rơi vào trong ác đạo. 

(Nhưng) bởi vì họ đã gặp nhân duyên tốt, họ 

cầu giác ngộ, niệm danh hiệu trong mười 

niệm và được sanh (về cõi Tịnh độ). Bởi vì 

họ vốn có hạt giống Phật quả nơi con đường 

này, nên cho dầu họ phạm năm trọng tội khi 

gặp duyên xấu, nhưng vì họ có nhân tối 

thượng (cho Phật quả), họ nguyện giác ngộ 

và được vãng sanh. Nếu điều này không 

phải là như vậy, cho dầu nếu họ có thể gặp 

một người bạn đạo tốt và niệm Phật trong 

mười niệm, họ không thể sanh (về cõi Tịnh 

độ). Đây là bởi họ thiếu thành tâm và thiếu 

niềm tin sâu. Nhìn theo Chánh pháp, người 

bị trói buộc bởi phiền não tuy nhiên đã 

trồng được hạt giống Phật quả, khi họ tạo 

nên điều xấu ác và phạm phải trọng nghiệp, 

cho dù họ cố ý hay không cố ý, người như 

vậy, khi họ sắp mạng chung, sẽ gặp một 

người bạn đạo, nghe Pháp, tin tưởng chấp 

nhận nó và thực hành xong mười niệm, và 

được vãng sanh vào cõi Tịnh độ An Lạc (安

楽浄土, Anraku Jodo, i.e., Amida’s Pure 

Land). (Etani 1976: 474) 

Ở đây Trí Quang giải thích rằng người xấu 

ác được mô tả trong kinh Quán vô lượng thọ 

là người, trong thực tế, đã phát nguyên cầu 

giác ngộ trong quá khứ, những người đó, vì 
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những lý do khác nhau, đã lạc ra khỏi đường 

đạo và rơi vào các ác đạo. Nhưng khi sắp 

mạng chung, vị ấy có thể gặp được một 

người bạn đạo tốt và quyết niệm Phật do ảnh 

hưởng của phát nguyện cầu giác ngộ mà vị 

ấy thể hiện trong quá khứ. 

Nhận xét kết luận 

Như được phác thảo ở trên, tín ngưỡng Tịnh 

độ trở thành một đặc điểm bất di dịch của 

Phật giáo Nhật Bản thời kỳ Nara. Vào thời 

đại này, những Tăng sĩ như Trí Quang bắt 

đầu nghiên cứu giáo pháp Tịnh độ một cách 

nhiệt thành nhằm có được một sự thấu hiểu 

vững chắc về tư tưởng Phật giáo. Tuy nhiên, 

nói một cách thực tế, Phật giáo Tịnh độ vào 

thời điểm này chính yếu được xem như một 

kỷ thuật hiệu quả cho việc đưa người qua 

đời đến một cảnh giới sau khi chết. Mặc dù 

số người tìm kiếm vãng sanh vào cõi Tịnh 

độ gia tăng trong thời kỳ Heian về sau, sự 

nối kết mật thiết hình thức Phật giáo này với 

việc thực hành nghi lễ lo liệu cho lợi ích 

củangười chết vẫn tiếp tục quan trọng, 

không chỉ vào thời Heian, mà cũng xuyên 

suốt lịch sử Nhật Bản. 

* Giáo sư Đại học Otani, Kyoto, Nhật Bản. 
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Pháp Cú 
HT. Thích Minh Châu dịch 

Phẩm Voi 
331 

 

Vui thay, bạn lúc cần! 

Vui thay, sống biết đủ, 

Vui thay, chết có đức! 

Vui thay, mọi khổ đoạn. 

nguyệt đọng 

Phổ Đồng 

Sông trăng 

rớt giọt bụi hồng 

Trôi thây về xứ 

biển không sương mờ 

Lênh đênh 

quên cả bến bờ 

Ngờ đâu nguyệt đọng 

bên bờ kinh thơ. 
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Mọi người cần phải tỉnh giác về cái chết, đó 

là việc suy ngẫm rằng mình sẽ không sống 

lâu trên cõi đời này. Nếu không có ý thức 

về sự chết, người ta sẽ không biết lợi 

dụng kiếp người đặc biệt này mà mình đang 

có được. “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếpbất 

phục”, có nghĩa là một khi thân này mất rồi 

thì vạn kiếp khó mà có lại được. Nên kiếp 

làm người này là có ý nghĩa vì do sống 

trong đời này con người có thể thành tựu 

được kết quả quan trọng mà mình mong 

muốn. 

 

Phân tích sự chết không có nghĩa là để 

mình sợ chết, mà là để biết giá trị của đời 

người quý báu này, trong khi sống người ta 

có thể thực hành nhiều pháp môn quan 

trọng. Thay vì sợ chết, bạn cần phải suy 

ngẫm rằng khi cái chết đến gần, mình sẽ 

mất cơ hội tốt để tu tập. Như vậy suy ngẫm 

về sự chết sẽ mang lại thêm năng lực cho 

việc tu tập của bạn. 

Bạn cần phải chấp nhận rằng sự chết là điều 

tất yếu trong cuộc đời này. Đức Phật đã 

khẳng định rằng:  

“Một nơi không có sự chết, là nơi không có 

thật, không có trên hư không, không có 

trong biển cả, cũng không có cả trong núi 

rừng”. 

Nếu chấp nhận rằng sự chết là một phần 

của đời sống thì khi cái chết đến gần, bạn sẽ 

có thể đối diện nó dễ dàng hơn. 

Khi mọi người biết một cách sâu xa ngay 

trong tâm mình rằng sự chết sẽ đến nhưng 

tránh suy nghĩ đến nó, rõ ràng là không hiểu 

biết và không có lợi ích. Điều này cũng 

đúng khi mọi người chấp nhận rằng tuổi già 

là một phần của cuộc đời, không muốn có 

tuổi già và tránh nghĩ về nó. Thái độ như 

vậy đưa đến sự không chuẩn bị về tâm trí 

và khi tuổi già đến, mọi thứ sẽ rất khó khăn.  

Nhiều người đã già rồi nhưng vẫn làm như 

là mình còn trẻ lắm. Nhiều lần khi gặp lại 

những người bạn lâu năm, thí dụ như một 

số nghị sĩ ở những nước như Hoa Kỳ, tôi 

nói “chào ông bạn già”. Ý của tôi là chúng 

ta đã biết nhau từ lâu chứ tôi không nói tới 

chuyện ‘già nua’. Nhưng khi tôi chào như 

vậy, một số người đã chỉnh lại tôi một cách 

mạnh mẽ: “chúng ta không có già, chúng ta 

là bạn lâu năm”. Thực sự họ đã già, với 

những sợi lông đang mọc ra ở hai lỗ tai, 

một dấu hiệu của tuổi già, nhưng họ khó 

chịu với tuổi già. Như vậy là thiếu suy nghĩ 

về sự đời. 

Tỉnh Giác Về Cái Chết 

Đức Đạt Lai Lạt Ma 
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Tôi thường nghĩ về cuộc đời tối đa là một 

trăm năm của một đời người, mà so với tuổi 

thọ của trái đất này thì đời sống của con 

người có là bao. Trong một đời ngắn ngủi 

này, con người nên cố gắng sống cẩn thận 

không gây ra khổ đau cho mình và người 

khác. Đời sống này rất quý báu không nên 

tạo ra sự hủy diệt mà nên được dành cho 

những hoạt động có tính cách xây dựng, 

hay ít nhất cũng không làm tổn hại đến 

người khác hoặc gây khổ đau rắc rối cho 

họ. Như vậy những tháng năm ngắn ngủi 

của chúng ta như một du khách trên hành 

tinh này sẽ có ý nghĩa.  

Nếu một du khách đến thăm một nơi nào đó 

trong một thời gian ngắn mà gây ra nhiều 

rắc rối, như vậy là sai lầm. Nhưng nếu như 

một du khách, bạn làm cho người khác 

hạnh phúc trong khoảng thời gian hạn hẹp 

này, như vậy là khôn ngoan, và bạn rời khỏi 

nơi này để đến nơi khác bạn sẽ cảm 

thấy hạnh phúc. Nếu bạn quậy phá, dù 

chính bạn không gặp khó khăn nào trong 

thời gian ở nơi này, nhưng bạn sẽ tự hỏi 

chính mình trong thời gian ở nơi đây mình 

đã làm được cái gì. 

Cuộc đời một trăm năm, phần đầu là trẻ 

thơ, phần cuối là tuổi già, thường giống như 

một con vật, chỉ có ăn và lăn ra ngủ. 

Khoảng giữa kéo dài vài chục năm có thể 

sống một cách có ý nghĩa. Đức Phật nói:  

“Nửa cuộc đời người ta ngủ. Mười năm 

sống trong tuổi thơ. Hai mươi năm sống 

trong tuổi già. Trong mươi năm còn lại, đau 

buồn, than thở và lo nghĩ, chiếm nhiều thời 

gian, và hàng trăm thứ bệnh tật lấy đi nhiều 

thời gian hơn nữa”. 

Để làm cho cuộc đời có ý nghĩa, hãy vui 

vẻ chấp nhận tuổi già và cái chết như một 

phần của cuộc đờI mình. Mọi người gặp 

khó khăn nghĩ đến cái chết nhưng lại dễ 

dàng trong tham lam, gây thêm rắc rối, và 

có ý làm tổn hại người khác. 

Chúng ta thấy những con người được xem 

là những nhân vật lớn, như các bậc vua 

chúa, xây những lâu đài và những tòa nhà 

cao ốc, chúng ta thấy rõ ràng trong tâm trí 

của họ cho rằng họ sẽ sống mãi trong cuộc 

đời này. Hậu quả của sự tự lừa dối này là có 

thêm đau khổ và thêm rắc rối cho nhiều 

người khác. 

Đối với những người không tin có đời sống 

tương lai, việc suy ngẫm về thực tại cũng có 

ích lợi và có tính khoa học. Vì con người, 

tâm trí cũng như tất cả những hiện tượng 

đều có nhân duyên khác cùng thay đổi trong 

từng phút giây, điều suy ngẫm này dẫn đến 

khả năng phát triển bản thân theo hướng tốt. 

Nếu đời sống này không bao giờ đổi thay 

thì chúng ta sẽ mãi mãi chịu sự khổ đau. 

Khi ta biết rằng vạn vật luôn biến đổi thì dù 

ta đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn, 

ta vẫn có thể tìm thấy niềm an ủitrong sự 

hiểu biết rằng tình trạng đó sẽ không như 

vậy mãi mãi. Vì vậy không có việc gì phải 

tuyệt vọng. 

Vận mạng tốt cũng không trường cửu, và 

như vậy khi sự việc tốt đẹp đến với mình, 

mình không nên tham muốn quá nhiều. Ý 

tưởng cho rằng mọi thứ sẽ không bao giờ 

thay đổi là một sai lầm tai hại.Thí dụ, dù ta 

chấp nhận là có những kiếp sau, ta chỉ nghĩ 

đến hiện tại và xem tương lai ít quan trọng 

hơn. Như vậy ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt khi 

cuộc sống của ta đang có thời giờ rảnh rỗi 

và những điều kiện thuận lợi để tu tập 

những pháp môn lợi ích. Sự hiểu biết rõ 
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cứu độ chúng sanh. Tuy nhiên, một mức 

thành tựu trung bình có thể giải thoát hành 

giả khỏi chu trình sinh, lão, bệnh và tử, đầy 

đau khổ, một mức thành tựu thấp hơn nhưng 

vẫn có giá trị ở chỗ làm cho các kiếp sống 

tương lai của hành giả thuận lợi hơn. Từ 

việc làm thay đổi các kiếp sống của mình 

cho tốt hơn, hành giảcó thể đạt được giải 

thoát để rồi cuối cùng sẽ chứng thành Phật 

quả.  

ràng về giáo lý vô thường luôn là điều tốt cho 

chúng ta. 

Do nhận thức được đời sống là vô thường, 

con người có ý thức về kỷ luật và có sự nhiếp 

phục tâm trícủa mình. Kỷ luật hay tu luyện 

không có nghĩa là cấm kỵ, mà có nghĩa là có 

sự giằng co giữa lợi ích dài hạn và lợi ích 

ngắn hạn, bạn hy sinh ích lợi ngắn hạn và 

chọn lợi ích dài lâu về sau. Đây là sự tự kỷ 

luật phát xuất từ sự có ý thức về luật nhân 

quả nghiệp báo. Thí dụ để cho bao tử của tôi 

hồi phục sau cơn bạo bệnh mới đây, tôi tránh 

dùng những thức ăn có chất chua và đồ uống 

lạnh dù những món này có vẻ ngon miệng và 

hấp dẫn. Loại kỷ luật này có mục đích phòng 

vệ. Cũng như giống như vậy, việc suy ngẫm 

về sự chết đưa đến sự tự kỷ luật hay tự kiềm 

chế, tự phòng vệ, chứ không phải là sự trừng 

phạt. 

Loài người có đủ tiềm năng để tạo ra những 

điều tốt, nhưng để có thể sử dụng trọn vẹn 

tiềm năng này, cần phải có sự tự do. Chủ 

nghĩa độc tài là chướng ngại cho sự phát triển 

này. Để bổ túc, tự do cá nhâncó nghĩa là bạn 

không trông cậy vào một cái gì từ bên ngoài 

và không đợi chờ hiệu lệnh của người khác, 

mà bạn tự có sáng kiến. Vì vậy Đức Phật 

thường nói đến “giải thoát cá nhân”, có nghĩa 

là tự giải thoát, không qua một tổ chức nào. 

Mỗi cá nhân phải tạo dựng tương lai tốt đẹp 

cho chính mình. Tự dovà chủ nghĩa cá nhân 

đòi hỏi phải có sự tự kỷ luật. Nếu những điều 

này bị lợi dụng cho những cảm xúcphiền não 

thì sẽ có những hậu quả tai hại. Tự do và sự 

tự kỷ luật phải đi đôi với nhau. 

Mở rộng tầm mắt 

Theo Phật Giáo thì mục tiêu cao nhất của mọi 

hành giả là đắc thành Phật quả để có năng lực 

Dặm không 
 

Mải mê 

Giữa chốn chợ chiều 

Vai đau, tóc lấm 

Đã nhiều gian truân 

Ta bèn 

Rũ áo, phủi chân 

Dặm không đủng đỉnh 

Chiếc thân nhẹ hều! 

 

Như 
 

Như mây 

Lãng đãng sông dài 

Và như hoa nắng 

Trên vai ửng màu 

Và như 

Tóc trắng trên đầu 

Hạo nhiên gót lữ 

Qua cầu nhân sinh! 

 

Minh Đức Triều Tâm Ảnh  
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Thiền và cảm xúc có một mối quan hệ mật 

thiết với nhau trong quá trình tu tập, chuyển 

hóa tâm cho đến khi đạt được mục đích giác 

ngộ và giải thoát.  

 

Thiền có xuất xứ từ Ấn Độ cổ đại, được xem 

là một phương pháp giáo dục con người một 

cách toàn diện, hướng con người đến chân – 

thiện – mỹ, rèn luyện con người phát triển 

thể lực và trí lực một cách hài hòa và tốt 

đẹp. Giá trị lý luận và thực tiễn của nó càng 

được khẳng định khi hiện nay trên toàn thế 

giới, nhất là các nước phương Tây đã và 

đang quan tâm, và hướng về nó một cách 

tích cực. 

 

Khoa học ngày nay với những thí nghiệm 

tiên tiến về hai khía cạnh tâm lý và sinh lý 

của con người càng thấy rõ sự tương tác qua 

lại rất chặt chẽ giữa chúng với nhau: một nỗi 

buồn, vui, giận hờn, thương yêu, lo lắng hay 

an nhiên tự tại… đều làm cơ thể tiết ra 

những hoóc-môn tương ứng có thể dẫn đến 

những nguy cơ bệnh tật, tử vong hoặc ngược 

lại có thể làm cho con người vượt qua những 

khổ đau của tâm sinh lý, của bệnh tật.  

 

Nhật Bản, một nước châu Á nhưng là một 

cường quốc kinh tế thứ nhì hay thứ ba của 

thế giới hiện nay, đã từ lâu biết ứng dụng 

Thiền vào mọi hoạt động của con người và 

ta được biết như là: trà đạo, kiếm đạo, nhu 

đạo, cung đạo, hoa đạo… Đạo ở đây có 

nghĩa là Thiền và cũng có nghĩa là nghệ 

thuật. Vào buổi chiều, sau khi tan việc trên 

đường về nhà, vị thương gia ghé vào một 

phòng trà đạo, và chỉ sau khoảng nửa giờ với 

những nghi thức dùng trà là vị ấy hầu như 

hồi phục lại toàn bộ sinh lực đã mất trong 

ngày. Cũng vì “tự mặc cảm” thấy mình 

không xinh đẹp như một nữ diễn viên Mỹ 

mà hơn 80% số nữ sinh học lớp Tám ở Anh 

Quốc mắc bịnh trầm cảm. Tâm trí quả thật 

đóng một vai trò sinh tử đối với sức khỏe 

của con người. 

 

Tiến sĩ Girish D. Patel là bác sĩ tâm lý học 

tại Mumbai (Ấn Độ), đã có trên 5.000 buổi 

thuyết trình ở 40 nước với những bài nói thu 

hút về “Sức khỏe trong tầm tay bạn” – 

những kỹ năng quản lý cuộc sống cho những 

cá nhân. 

 

Thông qua Trung tâm Các giá trị sống (Tp. 

HCM), ông đã có những buổi nói chuyện ở 

Việt Nam. Ông trao đổi về phép luyện tâm 

hồn như sau: 

 

Một câu chuyện như thế này: Có một cô bé 

12 tuổi bị tai nạn và mất. Người cha khóc 

nhiều tháng trời vẫn chưa nguôi nỗi đau. 

Một đêm, ông ta khóc rồi chìm vào giấc ngủ, 

mơ thấy rất nhiều thiên thần. Người cha 

mừng rỡ và vui mừng vì thấy con gái mình 

cũng trở thành một trong những thiên thần 

đó. Song niềm vui vụt tắt khi ông nhìn thấy 

tất cả ngọn nến trên tay các thiên thần đều 

sáng, chỉ riêng ngọn nến trên tay con gái ông 

là tắt. Ông tiếp tục buồn rầu và khóc. 

 

Cảm xúc thiền để đạt được giác ngộ cao nhất 

TS. THÍCH TÂM ĐỨC  
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Ông hỏi cô con gái: “Tại sao ngọn nến của 

con không sáng?”. Người con trả lời: “Cha 

yêu quý, những người bạn thiên thần của 

con rất tốt bụng, họ cứ thắp mãi cho ngọn 

nến của con cùng cháy. Nhưng hễ nến vừa 

sáng lên thì giọt nước mắt của cha nhỏ 

xuống lại làm nó tắt đi, không sáng được”. 

Người cha từ đó không khóc nữa và sống 

hạnh phúc. 

 

Câu chuyện cho thấy trái tim hiểu ngôn ngữ 

của cảm xúc và thường bị vùi dập bởi những 

cảm xúc đau buồn. Còn những xung đột 

thường nảy ra từ cái đầu: suy đoán, tổn 

thương… Chỉ có tìm ra logic hợp lý mới 

chữa trị được cái đầu của mình. Nhưng phải 

biết kết hợp giữa cái đầu và trái tim để kiểm 

soát tâm trí. Muốn vậy phải có phương pháp 

luyện tâm hồn. Các nhà khoa học cũng đã 

nghiên cứu cho thấy 70% bệnh của con 

người là từ tâm bệnh mà ra, 30% còn lại mới 

do di truyền, thể xác, môi trường… 

 

Cơ sở lý luận của Thiền là: Sự tập trung tư 

tưởng. Khi bộ óc được tập trung vào một đối 

tượng thì tạo ra một sức mạnh nội tâm như 

một ngọn đèn pha chiếu sáng, khiến thấy rõ 

mọi sự vật; trong khi đó nó làm ức chế và 

khiến những phần còn lại của vỏ não được 

nghỉ ngơi, thanh thản. Tâm trí người thường 

tán loạn, vọng tưởng, chạy theo những tham 

muốn bất thiện gây ra những hậu quả đáng 

tiếc về mặt đạo đức, luật pháp… Phương 

pháp thực hành Thiền có nhiều cách, nhưng 

có một cách đơn giản mà hiệu nghiệm, đó là: 

Quán tưởng hơi thở. Vị ấy ngồi yên lặng, 

lưng thẳng, mắt khép lại và để ý hơi thở vô, 

ra. Hơi thở này đang đi vào, vị ấy rõ biết 

như vậy; hơi thở này đang đi ra, vị ấy rõ biết 

như vậy. Trong khi đang theo dõi hơi thở 

như vậy, nếu có những hình ảnh, kỷ niệm, 

suy nghĩ, cảm xúc dù chúng có đẹp hay xấu, 

vui hay buồn thì vị ấy đừng để ý hay bận 

tâm, phê phán. Sau một thời gian lâu hay 

mau, tùy theo sự nỗ lực của từng người mà 

sẽ có hiệu quả sớm hay muộn. 

 

Thước đo kết quả của sự luyện tâm là vị ấy 

cảm thấy sức khỏe thân tâm của mình ngày 

càng được tốt hơn: ngủ ngon giấc, không 

chiêm bao mộng mị, bớt lo lắng phiền não, 

vui vẻ, tập trung vào công việc đang làm 

một cách tự nhiên. Một sự luyện tâm như 

vậy sẽ dần tạo ra một phản xạ có điều kiện 

mới thay thế cho những thói quen xấu cũ. 

 

Đức Phật dạy, cảm xúc là một phần hoạt 

động của quá trình duyên sinh của tâm. Do 

sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà có sáu thức, 

sáu thức duyên sinh sáu xúc, xúc duyên sinh 

thọ, thọ duyên sinh tưởng, tưởng duyên sinh 

hý luận và vọng tưởng. Cảm xúc hay cảm 

thọ do các yếu tố cấu thành nên nên chúng 

không có tính bền vững và chỉ hiện hữu tạm 

thời. 

 

Thiền có hai phần: Chỉ và Quán. Ta có thể 

áp dụng xen kẻ Chỉ và Quán trong khi ngồi 

Thiền. Nếu chỉ áp dụng Chỉ thôi thì tâm dễ 

bị hôn trầm và nếu chỉ áp dụng Quán thôi thì 

tâm dễ bị tán loạn. Đức Phật dạy, một người 

nội trợ khéo tay thì khi xào nấu một món ăn 

người này thường dùng thìa trở qua trở lại 

món ăn nếu không thì món ăn sẽ bị cháy 

khét. 

 

- Chỉ là an trú hay cột tâm hay tâm rõ biết 

hơi thở này vô, hơi thở này ra. Có hai cách 

an trú tâm vào hơi thở: 

 

http://nsphathoc.org


Trang - 20 Phật Học số 278 Tháng 9, 2017 

Mục Lục Trang Nhà Trang 20 

a) Tâm rõ biết hơi thở trên một đường thẳng 

từ mũi đến bụng dưới, 

 

b) Tâm rõ biết một điểm ở giữa hai ống mũi 

mà hơi thở đi qua. 

 

Thời gian đầu, người ta thường đếm hơi thở 

từ 01 đến 10 rồi tiếp tục đếm lại từ 01 đến 

10. Việc đếm hơi thở này giúp hành giả dễ 

tập trung tư tưởng và tránh được hai chướng 

ngại là hôn trầm và tán loạn. Trong khi an 

trú tâm như vậy, nếu có bất kỳ hiện tượng 

nào như hình bóng, cảm xúc, kỷ niệm, lo 

âu… hiện ra trong đầu thì cứ để chúng xuất 

hiện tự nhiên, không đè nén chúng, không có 

khen, chê hay phê phán chúng và hãy quay 

về an trú và đếm hơi thở. Sự huấn luyện tâm 

hay thiền chỉ này sẽ đưa đến định lực hay 

tâm giải thoát. 

 

- Quán là phân tích, xem xét và thâm nhập 

vào hay sống với ý nghĩa của 16 đề tài thiền 

quán, 4 đề tài liên hệ đến thân, 4 đề tài liên 

hệ đến cảm thọ, 4 đề tài liên hệ đến tâm và 4 

đề tài liên hệ đến pháp. Phép Thiền quán 

như vậy sẽ giúp hành giả thấy được bản chất 

vô thường, sinh diệt, mỏng manh của mọi 

thứ như trong tay cầm một cục nước đá đang 

tan chảy. Do vậy tâm trí rời bỏ, không tham 

đắm hay bám víu và thành tựu tuệ giải thoát. 

 

Thật sự, Chỉ và Quán luôn được sử dụng 

chung trong khi hành Thiền và đưa hành giả 

chứng đạt đích cuối cùng là giác ngộ và giải 

thoát khỏi mọi phiền não, khổ đau. 

 

Thiền là một pháp môn đặc biệt mà đức Phật 

gọi là “Eko maggo” (độc lộ dẫn đến giải 

thoát) và Pháp của ngài giảng có tính thiết 

thực hiện tại, đến để thấy và chứng nghiệm 

“Ehi passiko”, không phải đến để tin một 

cách mù quáng như đoàn người mù dắt nhau 

đi, người đầu tiên không thấy và người đi 

cuối cùng cũng chẳng thấy! Thiền hẳn sẽ 

mang lại niềm hạnh phúc vô biên ngay hiện 

tại cho tất cả mọi người. 

Hư Hư Lục 
Thích Nữ Như Thủy 

Cây Đèn Đã Tắt  

 

Xưa, có một chú bé bị mù cả hai mắt. Mỗi 

khi đi đâu chú đều phải cầm gậy dò đường. 

Ngày và đêm chú đều sống trong bóng tối 

như nhau.  

 

Một hôm chú bé đến thăm bạn. Lúc ra về 

trời đã tối. Người bạn đốt một chiếc đèn 

lồng trao cho chú, chú bé cười nói:  

 

- Tối hay sáng đối với tôi đều như nhau, anh 

trao đèn cho tôi làm gì?  

 

- Đành rằng anh không cần đèn nhưng người 

khác phải nhờ cây đèn này mới không đâm 

bổ vào anh chứ.  

 

Chú bé mù cầm cây đèn ra về, đi được một 

quãng chú bị người khác đụng phải, chú bé 

tức giận quát:  

 

- Bộ đui sao mà không thấy cây đèn của 

người ta?  

 

Người kia cười to:  

 

- Đèn của anh tắt rồi anh đui ơi!  
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Đại học Na-lan-đà (Nalanda) từng chiếm 

giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong 

lịch sử Phật giáo nhưng đã bị các đạo 

quân xâm lược Thổ nhĩ kỳ và A phú hãn 

(Afghanistan) san bằng thành bình địa 

cách nay đây 800 năm. Ngày nay những 

dấu hiệu vô cùng khích lệ cho thấy Đại 

học này lại đang hồi sinh.  

Vào ngày 13 tháng 9 vừa qua hãng thông 

tấn AFP đã đưa ra những tin tức vô cùng 

phấn khởi liên quan đến sự hồi sinh của 

Na-lan-đà. Bản tin được loan tải nhanh 

chóng khắp thế giới và cũng đã được Đại 

học Phật giáo Âu châu thông báo qua bức 

thư tháng 10 gửi cho các thành viên.  

Bản tin của AFP dưới ngòi bút tường 

thuật của ký giả Rupam Jain NAIR tại 

Ấn độ được chuyển ngữ sau đây và tiếp 

theo là phần trình bày tóm lược về Đại 

học lừng danh này. 

Bản tin của thông tấn xã AFP  

Viện đại học Na-lan-đà mang đầy huyền 

thoại đã bị tàn phá cách nay 800 năm và dự 

án xây dựng lại từng được mọi người chờ 

đợi suốt nhiều thế kỷ nay vừa mới được 

chính quyền New Delhi chính thức chấp 

thuận. Đó là dự án tái tạo khu đại học Na-lan

-đà với mục đích làm biểu tượng cho cả 

nước Ấn tân tiến ngày nay. 

Na-lan-đà được thành lập vào thế kỷ thứ III 

tại tiểu bang Bihar (đông bắc nước Ấn). Nhờ 

vào chương trình giảng dạy thật ưu tú về 

khoa học, triết học, văn chương và toán học 

mà đại học này đã từng thu hút được 10 000 

sinh viên và thật nhiều giáo sư thường trú 

đến từ khắp các quốc gia Á châu. 

Thanh danh của Na-lan-đà vượt xa khỏi biên 

giới của nước Ấn và tiếp tục lớn mạnh cho 

đến năm 1193 thì các đạo quân xâm lược từ 

các vùng Trung Á kéo vào nước Ấn cướp 

phá và đốt sạch thư viện. Lúc bấy giờ đại 

học Oxford chỉ mới bắt đầu khai sinh. 

Na-lan-đà được xây dựng tại một nơi cách 

thủ đô Patna của tiểu bang Bihar ngày nay 

khoảng 90 cây số mà giờ đây chỉ còn lại một 

vài di tích đổ nát gồm một số cột trụ xây 

bằng gạch đỏ và một vài điêu khắc trên 

những phiến đá hoa. 

Amartya Sen là giáo sư về kinh tế học và 

triết học, đoạt giải Nobel năm 1998, là một 

trong những người vận động và thúc đẩy 

chương trình xây dựng lại Đại học Na-lan-

đà, đã tuyên bố như sau : "Na-lan-đà từng là 

một trong những cơ sở thượng thặng chuyên 

về khảo cứu và luận giải triết học trong lịch 

sử nhân loại, do đó chúng tôi quyết định 

phải làm cho Đại học này sống lại". 

Trong bản dự án đệ trình lên chính phủ New 

Delhi ông có viết một câu như sau : "Đại 

học từng có hơn 2000 giáo sư giảng dạy về 

tất cả các môn học thuộc tín ngưỡng Phật 

giáo, tương tợ như Đại học Oxford trước đây 

đã từng giảng dạy về truyền thống Thiên 

ĐẠI HỌC NA-LAN-ĐÀ 

ĐANG HỒI SINH TỪ ĐỐNG TRO TÀN 
Hoang Phong 
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Chúa giáo".  

Quốc hội Ấn độ biểu quyết cấp cho dự án 

Đại học Na-lan-đà 200 mẫu đất ngay bên 

cạnh vị trí lịch sử của Đại học này. Tuy 

nhiên từ nhiều năm nay những ai đã tranh 

đấu cho sự hồi sinh của Na-lan-đà đều hiểu 

rằng ngoài mảnh đất trên đây thì còn phải 

tìm ra một nguồn tài trợ lớn lao nữa. 

Giáo sư Amartya Sen cho biết : "Sở dĩ ngày 

xưa Na-lan-đà tồn tại và sinh hoạt được là 

nhờ một phần vào nguồn thu nhập từ ruộng 

vườn trong các làng mạc chung quanh và 

một phần nhờ sự cúng dường của các vua 

chúa thời bấy giờ. Ngày nay thì nhất định 

phải nhờ vào trợ cấp của chính phủ, của tư 

nhân và các tập thể tôn giáo". 

Sự hồi sinh của Na-lan-đà phù hợp với nhu 

cầu vô cùng cấp bách về giáo dục đại học tại 

Ấn. Ủy ban quốc gia về học vấn cho biết 

trong các thập niên sắp tới nước Ấn cần phải 

có thêm 1500 trung tâm giảng huấn cấp đại 

học. Dân số lên đến 1,2 tỷ người, kinh tế thì 

đang trên đà bộc phát, nhưng hiện nay chỉ 

vỏn vẹn có 350 trường đại học cho cả nước 

Ấn.  

Nhiều gia đình khá giả [người Ấn] phải gửi 

con cái du học ở các nước ngoài - như Hoa 

kỳ, Úc và Anh quốc - nhưng sau khi tốt 

nghiệp thì lại chỉ có một số nhỏ sinh viên trở 

về nước. 

Những người phụ trách chương trình Na-lan

-đà hy vọng rồi đây ngôi trường Na-lan-đà 

tương lai sẽ đủ sức đảo ngược lại phong trào 

đưa con cái đi du học như hiện nay và biết 

đâu còn có thể thu hút được sinh viên từ các 

nước khác đến Ấn. 

Một giáo sư nổi tiếng ở Delhi là Phagun 

Pathak đã tuyên bố với phái viên AFP như 

sau : "Việc tái lập Na-lan-đà thật là một sáng 

kiến tuyệt vời, tuy nhiên cũng không nên 

quên tính cách toàn cầu tượng trưng cho cốt 

tủy của Đại học này. Na-lan-đà phải mở 

rộng cửa để trao đổi với các đại học khác và 

đón rước sinh viên quốc tế". 

Số tiền dự trù cho việc xây dựng là 500 triệu 

đô-la (390 triệu euros) và còn phải thêm vào 

đó 500 triệu đô-la nữa để trang bị và chỉnh 

trang môi trường chung quanh vì Na-lan-đà 

nằm tại một trong những tiểu bang nghèo 

nhất nước Ấn. 

Một số nhà trí thức cho rằng nếu Đại học 

mới Na-lan-đà được thành hình thì nó phải 

xứng đáng với cái danh hiệu trước đây của 

nó. Một giáo sư về sử học của một cơ sở 

giáo dục tư nhân tại tiểu bang Bihar đã nhắc 

lại cho mọi người biết rằng : "Trên dòng lịch 

sử tiến hóa của sự hiểu biết và nền học vấn 

toàn cầu, Na-lan-đà hiện ra như một biểu 

tượng thiêng liêng nhưng cũng vừa tượng 

trưng cho một thảm kịch" 

Vị giáo sư ấy còn nói tiếp :"Tất cả đều đã 

bốc cháy, tuy nhiên cái di sản lừng danh đó 

Giáo sư Amartya Sen, giải Nobel 
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vẫn còn lưu lại trong tâm trí chúng ta mãi 

đến ngày hôm nay". 

Bài viết của Rupam Jain NAIR 

 

Tìm hiểu về Đại học Na-lan-đà 

Đại học Na-lan-đà đã giữ một vai trò và một 

vị trí có thể nói là độc nhất vô nhị trong nền 

tư tưởng của nhân loại và lịch sử phát triển 

của Phật giáo nói riêng. Những ai muốn tu 

học và nghiên cứu nghiêm chỉnh về Phật 

giáo có lẽ cũng nên biết đến vai trò của tu 

viện đại học này trong quá khứ đối với sự 

phát triển của Phật giáo. Na-lan-đà là nơi 

hun đúc và đào tạo các đại sư của Phật giáo 

và cũng là nơi phát sinh hầu hết các học phái 

lớn của Đại thừa. 

Tài liệu nghiên cứu về Na-lan-đà thật dồi 

dào. Các học giả Tây phương và các nước 

như Ấn độ, Trung quốc, Nhật Bản, Tích Lan 

đều có nghiên cứu về tu viện đại học Na-lan-

đà. Ngoài số kinh sách phong phú nói đến 

Na-lan-đà còn có rất nhiều tư liệu lịch sử và 

các kết quả khảo cổ hiện đại mà các học giả 

chưa khai thác hết. Dưới đây là phần tóm 

lược ngắn gọn một vài sắc thái của đại học 

này.  

Sơ lược tiểu sử của Na-lan-đà 

Các công cuộc khảo cổ được thực hiện tại vị 

trí Na-lan-đa khởi sự vào năm 1915 và chấm 

dứt 70 năm sau đó tức là vào năm 1985. Một 

số các học giả Tây phương cũng như các nhà 

khảo cổ cho rằng Na-lan-đà được "phát 

triển" từ thế kỷ thứ V sau Tây lịch. Điều này 

khá đúng vì Na-lan-đà được sửa sang và xây 

dựng lại vào thế kỷ này và sự sinh hoạt cũng 

như sự giảng dạy cũng được tổ chức lại quy 

mô hơn. Tuy nhiên thật ra thì Na-lan-đà có 

một lịch sử lâu đời hơn thế rất nhiều. 

Đại học Na-lan-đà tọa lạc tại một ngôi làng 

nhỏ không xa thành Vương Xá (Rajagrha) 

của xứ Ma-kiệt-đà (Magadha) bao nhiêu. 

Khi còn tại thế, Đức Phật đã nhiều lần ghé 

ngang nơi này trên đường hoằng Pháp. Tịnh 

xá Trúc Lâm (Venuvana) và đỉnh Linh Thứu 

(Grdhrakuta) cũng không xa ngôi làng này 

và nơi đây cũng là nơi có hai bảo tháp lưu 

giữ xá lợi của hai vị đại đệ tử của Đức Phật 

là các ngài Xá-lị-phất (Sariputra) và Mục-

kiền-liên (Maudgalyayana), cả hai vị này 

đều tịch diệt không lâu trước ngày Đức Phật 

nhập vào Đại Niết bàn.  

Vào thế kỷ thứ III trước Tây lịch, hoàng đế 

A-dục cho xây một ngôi chùa bên cạnh hai 

bảo tháp. Sang thế kỷ thứ II sau Tây lịch thì 

có hai anh em Udbhata và Samkarapati đứng 

ra sửa sang ngôi chùa và xây thêm tám dãy 

tịnh xá và từ đó Na-lan-đà biến thành một tu 

viện lớn tu tập theo học phái Đại thừa. 

Avitarka và Rahulabhadra là hai trong số các 

vị trụ trì đầu tiên khá nổi tiếng của tu viện. 

Rahulabhadra là tổ thứ 16 của Thiền tông 

Ấn độ và là thầy của Bồ-tát Long Thụ 

(Nagarjuna, thế kỷ thứ II). Long Thụ tu học 

tại Na-lan-đà và sáng lập ra nền triết học 

Trung quán (Madhyamika) và sau đó thì 

thay thầy mình trụ trì Na-lan-đà, nhưng một 

thời gian sau thì rút lui và nhường chức vị 

này lại cho người đệ tử giỏi nhất của mình là 

đại sư Thánh Thiên (Aryadeva, sinh vào 

cuối thế kỷ thứ II ? hay đầu thế kỷ thứ III).  

Vào thế kỷ thứ III thì tu viện bị các đạo quân 

du mục xâm lược và đốt phá, thư viện và vô 

số kinh sách thuộc thời kỳ khởi nguyên của 

Đại thừa tại Na-lan-đà bị thiêu hủy. Vua 

Buddhapaksa lại cho sửa sang và xây dựng 
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lại tu viện. Sau đó thì Na-lan-đà được điều 

khiển bởi hai vị đại sư rất nổi tiếng, trước 

tiên là ngài Vô Trước (Asanga, thế kỷ thứ 

IV) người sáng lập ra học phái Duy thức 

(Yogacara hay Cittamatra) và sau đó đến 

lượt người em là ngài Thế thân 

(Vasubandhu, 316-396), tổ thứ 21 của Thiền 

tông Ấn độ và cũng là một luận sư xuất sắc 

về Duy thức.  

Từ giữa thế kỷ thứ III đến giữa thế kỷ thứ VI 

toàn thể vùng bắc Ấn được đặt dưới sự cai 

trị của triều đại Gupta, và triều đại này lại 

bảo trợ Phật giáo rất tích cực. Vua 

Kumaragupta (trị vì từ năm 415 đến 455) 

khởi công xây cất một chánh điện trung tâm 

thật đồ sộ cho tu viện, nhưng rồi giặc giã lại 

xảy ra và các đạo quân du mục Hung nô 

thuộc vùng Trung Á tràn vào bắc Ấn. Lần 

này nhờ có vua Skandagupta (trị vì từ năm 

455 đến 467) ra sức bảo vệ nên Na-lan-đà 

không bị thiệt hại gì nhiều.  

Mặc dù không có một vị vua nào dưới triều 

đại Gupta chính thức nhận mình là người 

Phật giáo, nhưng tất cả đều tích cực bảo trợ 

cho Na-lan-đà. Các vị vua kế nghiệp sau hai 

vị vua trên đây là các vị Buddhaguptaraja, 

Tathagataraja, Baladitya và Vajra lại tiếp tục 

xây dựng thêm và đến cuối thế kỷ thứ V thì 

Na-lan-đà trở nên một tu viện đại học thật 

đồ sộ. Vào các năm 530 đến 535, có một vị 

vua thuộc miền trung Ấn (có lẽ là vua 

Yoshodharman) cúng dường một Đại Tịnh 

xá (Mahavihara) và bức tường bao quanh 

toàn thể khu vực của tu viện.  

Uy tín của Na-lan-đà dần dần vượt khỏi biên 

giới nước Ấn và đã thu hút được nhiều đại 

sư và học giả tiếng tăm khắp nơi. Sinh viên 

khắp các quốc gia Á châu như Trung quốc, 

Triều tiên, Nhật bản, Indonêxia đều tìm về 

đây tu học. Dưới triều đại vua 

Harsavardhana (590-647) có hai nhà sư 

Trung hoa là Huyền Trang (602-713) và sau 

đó là Nghĩa Tịnh (635-713) đã đến học tại 

Na-lan-đà. 

Vào thế kỷ thứ VII, Na-lan-đà tổ chức một 

cuộc tranh biện giữa hai học phái Trung Đạo 

và Duy thức, đây là một cuộc tranh biện triết 

học nổi tiếng đã được lịch sử ghi chép. Bước 

vào thế kỷ thứ VIII, tại Na-lan-đà có một 

nhà sư rất khiêm tốn là ngài Tịch Thiên 

(Santideva) đã sáng tác được một tập luận 

thật nổi tiếng, đó là tập Nhập Bồ-đề Hành 

luận (Bhodhicaryavatara) [Tập luận này đã 

được Đức Đạt-lai Lạt-ma thuyết giảng và đã 

được in thành sách, Hoang Phong chuyển 

ngữ dưới tựa đề là "Tu Tuệ", nhà xuất bản 

Phương Đông, 2008]. Vào thời kỳ này tức là 

dưới các triều đại Pala (thế kỷ thứ VIII đến 

thế kỷ thứ XII) Na-lan-đà đạt đến mức cực 

thịnh, tuy nhiên cũng đã bắt đầu bị một số 

các đại học mới cạnh tranh ráo riết, đó là các 

đại học Odantapuri và Vikramasila chuyên 

giảng dạy về triết học "hậu Tan-tra thừa". 

Các đại học này cũng đồ sộ và số sinh viên 

và giáo sư cũng đông đảo không kém, nếu 

không muốn nói là hơn cả Na-lan-đà.  

Thế nhưng lại thêm một lần nữa chiến tranh 

đã tàn phá tất cả. Sự hung bạo không những 

chỉ mang lại sự chết chóc, đau thương mà 

còn gây ra không biết bao nhiêu mất mát cho 

những gì mà con người gầy dựng được trong 

lãnh vực văn hoá, đạo đức và nền tư tưởng 

của nhân loại. Vào giữa thế kỷ XI các đạo 

quân Hồi giáo Thổ nhĩ kỳ và A Phú hãn 

(Afghanistan) do Muhammad Khalji chỉ huy 

tràn vào nước Ấn và san bằng đại học 

Odantapuri vào năm 1193 và đại học Na-lan
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-đà vào năm 1199. Tiếp sau đó vào năm 

1235 lại đến lượt đại học Vikramasila nằm 

xa hơn về phía đông bắc Ấn cũng bị các đạo 

quân của Muhammad Khalji tàn phá. Các 

biến cố liên tiếp đó đã đánh dấu trang sử 

cuối cùng của Phật giáo trên bán lục địa Ấn 

độ. 

Một vài nhân chứng lịch sử  

Na-lan-đà vừa là một tu viện vừa là một cơ 

quan giáo dục và hoằng Pháp mang tính 

cách quốc tế. Chương trình giáo huấn siêu 

việt và lối sống kỷ luật và vô cùng tinh khiết 

của cả giáo đoàn cũng như những người tu 

học đã đưa thanh danh Na-lan-đà vang dội 

khắp Á Châu. Hơn một ngàn năm trước 

những ai đến được nước Ấn và được nhận 

vào tu học ở Na-lan-đà là một niềm hãnh 

diện lớn lao. Những người may mắn đến 

được Na-lan-đà thường ghi chép lại những 

gì mắt thấy tai nghe và cả những kỷ niệm 

của họ. Các học giả Tây phương, Trung hoa, 

Nhật bản... vẫn chưa khai thác hết những tư 

liệu quý giá này. Các nhà sư Trung hoa sang 

du học hay hành hương ở Ấn thì rất nhiều, 

trong tập nhật ký của ngài Nghĩa Tịnh có ghi 

tiểu sử của 56 vị tăng du hành sang Ấn, 

trong số này có 5 vị là người Giao Chỉ (?). 

Tuy số tăng sĩ Trung hoa đến được Ấn độ 

khá đông tuy nhiên chỉ xin đơn cử trường 

hợp của ba vị tiêu biểu nhất là Pháp Hiển 

(332?-422?), Huyền Trang (600-664) và 

Nghĩa Tịnh (635-713), là những người đã để 

lại các tập hồi ký mang nhiều giá trị lịch sử. 

Ngài Pháp Hiển : Lúc khởi hành đi Ấn thì 

Pháp Hiển đã 60 tuổi và ông đã lưu lại Ấn 

16 năm liền, từ năm 399 đến 414. Tập nhật 

ký của ông mang tựa đề là "Phật quốc 

ký" (Fo-kue-ki), là một chứng tích lịch sử vô 

cùng quý giá về nền văn hóa và sự phát triển 

cao độ của Phật giáo vào các thế kỷ thứ IV 

và thứ V tại Ấn. Quyển sách này đã được 

các học giả Tây phương mổ xẻ và kiểm 

chứng và họ đều cho biết là các sự kiện nêu 

lên trong tập sách cũng như những nhận xét 

của Pháp Hiển thật chính xác. Sau Pháp 

Hiển còn có hai vị tăng khác là Sung Yun và 

Hwui-Seng cũng sang du học tại Ấn vào 

năm 518, tuy nhiên những gì do hai vị này 

ghi chép đều rất sơ lược. 

Pháp Hiển hành hương hầu hết các thánh 

tích Phật giáo quan trọng và mô tả các nơi 

này thật chi tiết. Ông phác họa lại lịch sử 

của Na-lan-đà từ khi mới được thành lập và 

liệt kê các sự cấp dưỡng của hoàng triều. 

Ông cũng cho biết chi tiết về các chương 

trình giảng huấn, các phương pháp sát hạch 

và tuyển chọn học viên và cả sinh hoạt 

thường nhật của tu viện... Ngoài ra ông còn 

mô tả các tòa nhà trong tu viện và cả các 

phòng ốc trong khu tịnh xá. 

Theo ông thì thanh danh của Na-lan-đà sở dĩ 

vang lừng khắp nơi chính là nhờ vào giáo 

trình vô cùng cao thâm và siêu việt được 

giảng dạy tại Na-lan-đà. Thật vậy, vào năm 

410 khi Pháp Hiển còn đang tu học tại đây 

thì Na-lan-đà vẫn còn là một tu viện bình 

thường, chỉ bắt đầu từ năm 410 trở về sau 

này thì sự sinh hoạt của Na-lan-đà mới thiên 

nhiều hơn vào việc giảng dạy. Ông còn cho 

biết là lúc ông mới đến thì Na-lan-đà còn 

mang thêm một biệt danh nữa là tu viện "Na

-Lô" (?) và giáo trình hoàn toàn thuộc học 

phái Đại thừa. Học viên đến từ khắp nơi trên 

đất Ấn và từ các quốc gia khác như Trung 

hoa, Tây tạng, Triều tiên, Nhật bản và Tích 

lan.  
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Ngài Huyền Trang : ngài Huyền Trang lưu 

lại Ấn 17 năm tất cả. Ông may mắn được 

học với nhiều vị thầy lừng danh thời bấy 

giờ, nhất là được học về các môn du-già luận 

(yoga sastra) vào các năm từ 635 đến 640. 

Trong tập "Tây vực ký" (Si-yu-ki) của ông viết 

về chuyến du hành Ấn độ, ông có mô tả rất 

tường tận hệ thống giảng dạy siêu đẳng của 

Na-lan-đà, và còn cho biết thêm là sinh hoạt 

thường nhật cũng như việc tu tập nói chung 

của cả tu viện thật vô cùng kỷ cương và tinh 

khiết.  

Sinh hoạt hàng ngày được quy định thật chặt 

chẽ căn cứ vào một chiếc "đồng hồ" nước. 

Đồng hồ là một cái chén nhỏ bằng đồng có 

đục một lỗ thật nhỏ ở đáy. Chén được thả 

lềnh bềnh trong một chậu nước to hơn. Nước 

chui vào lỗ nhỏ làm ngập chén, và cứ mỗi 

lần chén chìm xuống đáy chậu thì người phụ 

tránh đánh mõ hay đánh gồng để thông báo. 

Loại đồng hồ này thường được sử dụng 

trong các tu viện lớn tại Ấn thời bấy giờ. 

Huyền Trang có viết một đoạn như sau trong 

tập Tây vực ký: "Các vị tu hành [tại Na-lan-

đà] gồm nhiều ngàn người, họ là những vị 

có thực tài và tất cả đều có kiến thức rất 

cao. [...] Hạnh kiểm của họ thật tinh khiết và 

họ tuân thủ các quy tắc đạo đức một cách 

thành thực. Giới luật áp dụng trong tu viện 

thật nghiêm khắc, tuy số người tu hành đông 

đảo nhưng tất cả đều chấp hành giới luật 

thật nghiêm chỉnh, không có gì để chê trách. 

[...] Họ hỏi han nhau về bài vở hoặc cùng 

nhau bàn luận về các chủ đề cao siêu và khó 

khăn, nhưng không hề thấy một ai mất kiên 

nhẫn và cảm thấy ngày quá dài. [...] Vì thế 

sinh viên từ các nước khác đều tìm cách đổ 

dồn về đây để xin học vì họ muốn được 

mang danh là xuất thân từ Na-lan-đà và nhờ 

đó mà sau này tài năng của họ sẽ được 

nhiều người biết đến" (theo bản dịch của học 

giả C. Mauweuse trong quyển : 'L'Inde du 

Bouddha vue par les pellerins chinois sous 

la dynastie T'ang' : 'Nước Ấn của Đức Phật 

dưới con mắt của các vị hành hương Trung 

quốc dưới triều đại nhà Đường', nhà xuất 

bản Calman Lévy, Paris, 1968). 

Cách quản lý của Na-lan-đà rất dân chủ, 

không ai có quyền phán quyết một cách độc 

đoán, mọi quyết định phải thông qua hội 

đồng của tu viện. Vị trụ trì cho tập họp hội 

đồng để hỏi ý, từ chuyện lớn cho đến chuyện 

nhỏ, kể cả những việc thường ngày trong tu 

viện. Khi Huyền Trang xin vào nội trú thì 

đơn thỉnh cầu cũng phải đưa ra hội đồng 

phán xét và sau đó chính vị phó trụ trì đích 

thân công bố kết quả. 

Huyền Trang kể lại rằng trong thời kỳ ông tu 

học, tức là vào thế kỷ thứ VII, thì Na-lan-đà 

có tất cả 10 000 nhà sư gồm 1 510 vị thuộc 

ban giảng huấn và 8 500 vị là sinh viên 

thường trú. Thật ra thì dù là giáo sư hay sinh 

viên thì tất cả cũng đều là những người tu 

hành như nhau, sự khác biệt duy nhất là họ 

được phân chia ra làm hai phía : một bên là 

ban giảng huấn, một bên là những người tu 

học. Trong số 1 510 vị trong ban giảng huấn 

thì có 1 000 vị có đủ khả năng giảng được 

20 tập Sutra (Kinh) và Sastra (Luận) và 500 

vị có thể giảng được 30 tập, chỉ có 10 vị (và 

trong số này có ngài Huyền Trang) là có thể 

giảng được 50 tập. Họ là những người trước 

đây đã từng soạn thảo các sách bách khoa 

Phật giáo bao gồm tất cả các học phái và các 

phương pháp tu tập khác nhau, hoặc họ đã 

từng trước tác được các bộ luận giải về triết 

học, lôgic học, hoặc các sách về quy tắc và 

ngữ pháp trong tiếng Phạn... Tuy nhiên con 
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số học viên và giáo sư tùy theo thời kỳ cũng 

có thể kém hay đông hơn. Vào thời kỳ khi 

ngài Nghĩa Tịnh tu học (675 đến 685) thì 

ban giảng huấn lên đến 3 000 vị. Tuy nhiên 

cũng có một vài học giả Tây phương nghĩ 

rằng khó mà kết hợp được một ban giảng 

huấn đông đảo như thế trong một đại học 

duy nhất (?). 

Huyền Trang cho biết là Na-lan-đà thu hút 

được hầu hết các Giảng sư Phật giáo (gọi là 

pandita, có nghĩa là các học giả, trí giả hay 

thánh giả) lừng danh nhất trong nước thời 

bấy giờ. Huyền Trang có liệt kê một số vị 

như sau : Gunamati, Sthiramati, 

Prabhamitra, Jinamaitra, Jnanachandra, 

Sigrabuddha, Santaraksita, Silabhadra, 

Dhammapala và Chandrapala. Huyền Trang 

cũng cho biết là họ không phải chỉ biết giảng 

dạy mà mỗi vị còn trước tác được hàng chục 

tập Luận và Bình giải đủ loại. Trong thời 

gian Huyền Trang tu học tại Na-lan-đà (635-

640) thì vị trụ trì của Na-lan-đà là Silabadra, 

tuy nhiên các việc hành chánh và quản lý thì 

lại hoàn toàn giao phó cho vị phó trụ trì. 

Nghĩa Tịnh cũng có chú ý đến sự kiện này 

và cũng có ghi lại trong tập nhật ký của ông. 

Nghĩa Tịnh còn cho biết thêm là chính vị 

phó trụ trì tự mình đánh chiêng để điều hành 

mọi sinh hoạt trong tu viện. 

Ngài Nghĩa Tịnh : Ngài Nghĩa Tịnh tu học 

trong suốt mười năm tại Na-lan-đà (từ năm 

675 đến 685) và cũng đã để lại một tập nhật 

ký ghi chép rất chi tiết các sự kiện xảy ra 

trong thời gian này. Ông cho biết là bất cứ ai 

muốn viếng tu viện đều phải bị hạch hỏi và 

lục soát rất cẩn thận tận ngoài cổng trước khi 

cho vào bên trong. Trong tập Tây vực ký 

Huyền Trang cho biết tu viện chỉ cho mở 

một cổng duy nhất phía nam của tu viện để 

thông thương với bên ngoài và nơi cổng có 

người canh chừng cẩn mật. Người lạ muốn 

vào thăm viếng Na-lan-đà đều phải bị thẩm 

vấn, và chỉ những người có một số vốn kiến 

thức và trình độ tu tập nào đó thì mới được 

cho vào. Ông còn cho biết thêm là trong số 

mười người khách đến viếng thăm thì 

thường chỉ có hai đến ba người là được 

nhận. 

Ngài Nghĩa Tịnh cho biết là việc tuyển sinh 

cũng thật gắt gao. Tuổi tối thiểu của thí sinh 

là 20 tuổi, nhưng thật ra thì thường Na-lan-

đà chỉ nhận các nhà sư thật thông thái đã tốt 

nghiệp các đại học khác xin theo các khóa 

học cao cấp của Na-lan-đà. Theo học giả 

Rita Régnier (trong bộ Encyclopaedia 

Universalis : Dictionnaire du Bouddhisme, 

nhà xuất bản Albin Michel, Paris, 1999) cho 

biết thì sinh viên phải qua một kỳ thi tuyển 

và số người trúng tuyển chỉ độ 20 đến 30 

phần trăm là nhiều. Ngài Huyền Trang còn 

cho biết là thí sinh phải thông suốt các "sách 

xưa" và cả các "sách mới". Các sách xưa 

gồm có các kinh Vệ-đà và Upanisad, các 

sách mới bao gồm tất cả các hệ thống triết 

học như Samkhya (Số luận tông), Vaisesika 

(Vệ-sử-ca, nghĩa tiếng Phạn của chữ này là 

sự Tuyệt-vời : đó là một học phái triết học 

Ấn độ khá phức tạp chủ trương sự hiện hữu 

trường tồn của các nguyên tử tạo ra mọi hình 

tướng biến động và học phái này cũng chủ 

trương sự hiện hữu của cái ngã atman), 

Nakya (là một tập kinh rất quan trọng của 

một học phái triết học Ấn độ thuộc Ấn giáo 

mang tên là Đạo lý, chuyên luận giải về 

lôgic học)...và tất cả các kinh sách Phật giáo 

nguyên thủy (Hinayana) và Đại thừa 

(Mahayana). Sở dĩ nêu lên một các chi tiết 

như trên là có ý cho thấy vào thời bấy giờ 
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muốn được nhận vào học ở Na-lan-đà phải 

có kiến thức thật bao quát.  

Nghĩa Tịnh rất ngưỡng mộ các vị giảng sư 

của Na-lan-đà và cho rằng nhờ họ mà mình 

đã học hỏi được rất nhiều. Ông có nêu tên 

một số các vị thầy lừng danh thời bấy giờ 

thuộc giáo đoàn Na-lan-đà và có viết một 

câu như sau : "Riêng cá nhân tôi thì tôi vô 

cùng sung sướng được học hỏi thêm [với các 

vị thầy ấy]. Khi mang ra so sánh những gì 

tôi ghi chép trước đây với những gì mới học 

được [tại Na-lan-đà] thì lúc ấy tôi mới hiểu 

rằng mình đã học được thêm rất nhiều so 

với trước kia". Cũng xin nhắc lại là khi sang 

tu học ở Na-lan-đà thì Nghĩa Tịnh đã sáu 

mươi tuổi và đã là một nhà sư lão thành.  

Ngài Nghĩa Tịnh cho biết là vào thời kỳ ông 

tu học thì Na-lan-đà có đất đai trong 200 

ngôi làng chung quanh. Khoảng 40 năm về 

trước thì Huyền Trang cho biết con số này 

chỉ là 100. Đất đai do hoàng triều cung cấp 

và tu viện cho nông dân thuê lại. Ngoài đất 

đai ra thì vua chúa dưới các triều đại Gupta 

và Pala còn trợ cấp thêm trâu bò để cày cấy 

và đôi khi cả tiền bạc. Việc ẩm thực mỗi 

ngày của hơn 10 000 người trong tu viện 

không phải là một việc nhỏ. Ngoài ra vua 

chúa thời bấy giờ còn góp phần vào việc tu 

sửa và xây dựng thêm cho tu viện. 

Có một điều khá ngạc nhiên là cả Huyền 

Trang và Nghĩa Tịnh không thấy có vị nào 

mô tả về thư viện của Na-lan-đà. Chỉ biết 

rằng khi Huyền Trang về nước thì có mang 

theo 520 bộ kinh gồm tất cả là 657 quyển, 

chuyên chở trên lưng 20 con ngựa. Nghĩa 

Tịnh thì trong mười năm tu học đã gom góp 

được 400 bộ kinh gồm tất cả là 500 000 

trang. Các chi tiết trên đây gián tiếp cho thấy 

sự phong phú của thư viện Na-lan-đà. Trong 

khi đó thì các nhà sư Tây tạng lại mô tả khu 

thư viện kỹ lưỡng hơn. Thư viện 

Dharmaganja gồm có ba tòa nhà riêng biệt 

mang tên là Ratnasagara, Ratnodahi và 

Ratnaranjaka. Tòa thư viện Ratnaranjaka lớn 

nhất gồm chín tầng lầu đặc biệt dùng để cất 

giữ các kinh sách quý mang tính cách thiêng 

liêng như bộ Bát nhã Tâm kinh 

(Prajparamita-sutra) và các kinh sách Tan-

tra thừa chẳng hạn như kinh Samajaguhya. 

Giáo trình của Na-lan-đà  

Như đã được trình bày trên đây, ngài Pháp 

Hiển hành hương và lưu lại Ấn độ từ năm 

399 đến 414, và khi ông đến Na-lan-đà thì 

nơi này còn là một tu viện thuần túy, các vị 

xuất gia trong tu viện tu học theo Đại thừa. 

Dưới triều đại vua Kumaragupta đệ nhất (414

-455) thì Na-lan-đà mới bắt đầu dần dần 

chuyển thành một tổ chức đại học chuyên 

nghiệp hơn và tiếp tục giảng dạy theo truyền 

thống Đại thừa.  

Giáo trình căn bản là nền triết học Tánh 

không do Bồ-tát Long Thụ chủ xướng vào 

thế kỷ thứ II. Căn cứ vào căn bản triết học 

Tánh không Long Thụ thành lập một học 

phái triết học mới rất mạch lạc và vững chắc 

gọi là học phái Trung đạo (Madhyamika). 

Các phép biện chứng về khái niệm Tánh 

không trong học thuyết Trung đạo đã đưa 

Phật giáo vượt lên một cấp bậc thật uyên bác 

và cao siêu trong nền tư tưởng Phật giáo nói 

chung. Do đó Trung đạo cũng có thể được 

xem như đại diện chung và tiêu biểu nhất cho 

toàn thể Đại thừa. Trung đạo mở ra một 

đường hướng mới ít nhất là trên phương diện 

cứu cánh của sự tu tập so với các "học phái 

của những người xưa" (Trưởng lão bộ) và các 
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học phái Phật giáo nguyên thủy đại diện bởi 

học phái Theravada phát sinh sau này. Các 

phương pháp tự biện của Trung đạo cũng rất 

đặc thù và đã làm nổi bật hệ thống lôgic học 

của Phật giáo nói chung. Phép biện luận của 

Trung đạo dựa vào hệ thống lôgic học đó 

cũng cho thấy một số khác biệt với các học 

phái Đại thừa khác phát sinh sau này là Duy 

thức (Vijnanavada), Du-già hành tông 

(Yogacara) và Kim cương thừa 

(Vajrayana). Một số các vị đại sư hoặc các 

vị sáng lập ra các học phái lớn của Đại thừa 

hầu hết xuất phát từ Na-lan-đà và từng trụ trì 

Na-lan-đà, chẳng hạn như các vị Long Thụ 

(Nagarjuna), Thánh Thiên (Aryadeva), Hộ 

Pháp (Dharmapala), Thế Thận 

(Vasubandhu), Vô Trước (Asanga)... 

Cũng xin nhắc thêm là Kim cương thừa thật 

ra chỉ là một đường hướng tu tập mới và đặc 

thù "ghép thêm" vào Phật giáo Đại thừa. 

Kim cương thừa dựa vào các kinh điển Tan-

tra mang nhiều biểu tượng và phản ảnh một 

vài màu sắc thần bí và linh thiêng. Từ Kim 

cương thừa đã phát sinh ra một chi phái gọi 

là Thời luân (Kalachakra - Đức Đạt-lai Lạt-

ma cũng đã từng tu tập theo kinh Thời Luân 

và cũng đã thuyết giảng và bình giải bộ kinh 

này cho người Tây phương và các buổi 

thuyết giảng của Ngài cũng đã được ghi 

chép và in ra thành sách). Vị đại diện lớn 

nhất và tiêu biểu nhất cho chi phái Thời luân 

là ngài Liên Hoa Sinh (Padmasambhava). 

Ngài Liên Hoa Sinh có thể đã được đào tạo 

tại Na-lan-đà và cũng là người đã mang Kim 

cương thừa vào Tây Tạng vào giữa thế kỷ 

thứ VIII. Đối với người Tây Tạng thì Liên 

Hoa Sinh là vị Phật thứ hai sau Đức Phật 

Thích-ca Mâu-ni. Nêu lên các chi tiết trên 

đây để cho thấy ảnh hưởng và tầm quan 

trọng của Na-lan-đà trong lịch sử Phật giáo. 

Các sự kiện trên đây cũng cho thấy tính cách 

sáng tạo, đa dạng và toàn cầu trong quá trình 

nghiên cứu và giảng dạy của Na-lan-đà. 

Tóm lại giáo trình của Na-lan-đà thật đa 

dạng, bao hàm mọi lãnh vực tư tưởng và 

Đạo Pháp, ban giảng huấn và học viên đến 

từ khắp nơi, và cũng từ Na-lan-đà mà ánh 

sáng của tư tưởng của con người và Đạo 

pháp đã tỏa rộng ra tám phương trời.  

Ngoài ra bối cảnh đa quốc gia của Na-lan-đà 

đã tạo ra một môi trường vô cùng thuận lợi 

cho việc dịch thuật. Một phần lớn các kinh 

sách xưa bằng tiếng Phạn được phiên dịch ra 

tiếng Trung hoa và tiếng Tây Tạng ngay 

trong Đại học Na-lan-đà. Vì chiến tranh nên 

một số kinh sách gốc tiếng Phạn này bị mai 

một và sau này đã được phiên dịch trở lại 

tiếng Phạn từ các bản tiếng Hán và tiếng Tây 

Tạng. 

"Lò đào tạo" Na-lan-đà đã hun đúc ra nhiều 

đại sư chủ trương nhiều đường hướng triết 

học khác nhau và từ đó giúp phát sinh ra 

nhiều học phái lớn. Tuy nhiên nếu nghiên 

cứu cẩn thận và sâu sắc thì dù là các học 

phái Phật giáo của "những người xưa" (các 

vị Trưởng lão) hay các học phái Trung đạo, 

Duy thức, Kim cương thừa... cũng không hề 

đối nghịch nhau mà đúng hơn là bổ túc cho 

nhau và đó cũng là một đặc thù của Phật 

giáo nói chung. Các học phái dù cho có 

tranh biện nhưng chưa bao giờ gây chiến với 

nhau. Đại học Na-lan-đà thường xuyên tổ 

chức các buổi hội thảo (tức là tranh biện) 

giữa giáo ban của tu viện và các học viên, và 

thường khi cũng mời các vị thầy bên ngoài 

đến tham gia, các vị thầy thuộc các tín 

ngưỡng khác cũng được mời đến thuyết 

trình và tranh biện. Các cuộc tranh biện có 
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khi kéo dài nhiều tháng cho đến nhiều năm, 

có lẽ người xưa có nhiều thì giờ để sống hơn 

chúng ta hay chăng ? Vua chúa đương thời 

cũng tham gia bằng cách trợ cấp tài chánh 

hay đứng ra chủ toạ.  

Ngoài phần giảng huấn ra thì Na-lan-đà còn 

là một trung tâm sáng tạo nghệ thuật. Nghệ 

thuật tranh vẽ và tạc tượng bằng đá và bằng 

đồng của Na-lan-đà ảnh hưởng đến nghệ 

thuật chung thời bấy giờ trong toàn thể vùng 

bắc Ấn dưới cả hai triều đại Gupta (thế kỷ 

thứ V đến thứ VIII) và Pala (thế kỷ thứ VIII 

đến thế kỷ XII). 

Các tượng điêu khắc bằng đá cho thấy sự 

cân đối và dáng dấp uy nghi, quần áo và 

trang sức cũng được tạc thật cẩn thận và 

khéo léo. Toàn thể pho tương tỏa ra sự dịu 

dàng và thanh thoát. Nói chung thì nghệ 

thuật Na-lan-đà đã tạo ra một số tiêu chuẩn 

làm khuôn mẫu cho nghệ thuật điêu khắc và 

hội họa của Ấn độ thời bấy giờ. Các tượng 

bằng đồng cũng cho thấy nhiều tinh xảo, 

gương mặt các nhân vật hơi dài hơn so với 

các tượng xưa. Tượng Phật cũng đa dạng 

hơn, thể hiện từng trường hợp khác nhau. Sự 

bành trướng của Đại thừa với vô số các vị 

Bồ-tát, và nhất là Kim cương thừa mang đầy 

biểu tượng đã mang lại sự phong phú cho 

nghệ thuật tạo hình bằng đồng.  

Tại Na-lan-đà các nhà khảo cổ còn đào xới 

được một khu (khu khảo cổ số 1) chứa các 

chứng tích cho thấy là khu này từng được 

dành riêng cho những người hành hương từ 

đảo Sumatra đến. Khu vực này có lẽ được 

xây cất vào dịp vua Sumatra gửi sứ thần 

sang Ấn dưới triều đại của vua Devapala 

(khoảng 810-850) (theo học giả Rita 

Régnier, tài liệu trích dẫn trên đây, op.cit.). 

Sự kiện này cho thấy sự liên hệ mật thiết 

giữa Phật giáo Indônêxia và Phật giáo Ấn độ 

vào thời bấy giờ. Ngoài ra thì các nhà khảo 

cổ cũng tìm thấy các nét nghệ thuật tượng 

đồng của Na-lan-đà trên các bức tượng Phật 

cũng bằng đồng được khám phá trên đảo 

Java. 

Na-lan-đà ngày nay  

Ngày nay Na-lan-đà chỉ là một vùng khảo cổ 

mênh mông còn rải rác một số di tích kiến 

trúc bằng gạch đỏ, phân bố dọc hai bên một 

con đường thật rộng theo hướng bắc nam. 

Các di tích đó trước kia là các tịnh xá 

(vihara), các chánh điện (caitya) và các bảo 

tháp (stupa). Có tất cả tám tịnh xá có mặt 

tiền hướng về phía đông và có hai tịnh xá có 

mặt tiền hướng hướng về phía bắc. Các tịnh 

xá đều được xây dựng giống như nhau, mỗi 

tịnh xá gồm nhiều dãy nhà xây chung quanh 

một sân rộng, trong sân có giếng nước và 

thường có thêm một lò nướng bánh. Tịnh xá 

có một hay hai tầng lầu, trần nhà hình vòm 

cung được chống đỡ bằng nhiều cột.  

Người ta tìm thấy một chánh điện (khu khảo 

cổ số 2) với một tượng Phật khổng lồ, trong 

chánh điện có xây thêm một bệ cao, có thể 

đấy là nơi dùng cho các giáo sư đứng giảng. 

Ngoài chánh điện trên đây người ta còn tìm 

thấy một tháp hình chóp, có lẽ tháp này đã 

được xây trùm lên bảo tháp xá lợi của ngài 

Xá-lị-phất. Thật ra thì bên trên bảo tháp có 

tất cả bảy lần xây cất chồng chất lên nhau. 

Mặt phía bắc có các nấc thang để trèo lên 

đỉnh và trên đỉnh thì trước kia là một chánh 

điện lớn với một tượng Phật khổng lồ, nay 

thì không còn nữa. Người ta cũng tìm thấy 

chung quanh khu vực chánh điện nhiều bảo 

tháp nhỏ mang tính cách tôn kính dùng vào 
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việc thờ phụng. Về phía bắc của khu chánh 

điện trung tâm các nhà khảo cổ còn khám 

phá thấy ba chánh điện khác (các khu khảo 

cổ 12, 13 và 14), có lẽ các chánh điện này 

cũng còn dùng làm nơi giảng huấn. Phía 

đông của Na-lan-đa là một khu đặc biệt 

dành riêng cho việc thờ phụng, các nhà 

khảo cổ tìm thấy tại nơi này một chánh điện 

và nền được bao quanh bởi hai trăm mười 

một tấm đá điêu khắc thật tinh xảo, các 

phiến đá này được định tuổi vào thế kỷ thứ 

VI hay thứ VII. 

Rồi đây trong tương lai đại học mới Na-lan-

đà sẽ được chính phủ Ấn độ xây cất ra sao 

bên cạnh những di tích này ? Trong bối 

cảnh Ấn giáo và Hồi giáo của xã hội Ấn độ 

ngày nay, sự sinh hoạt và giảng dạy của Na-

lan-đà trong tương lai nhất định sẽ không 

còn là một tu viện tinh khiết và thuần túy 

của Phật giáo như từ một ngàn năm trước. 

Tuy nhiên biết đâu Na-lan-đà mới cũng sẽ 

là một hạt giống mới giúp Phật giáo hồi 

sinh trên quê hương mà chính Phật giáo đã 

ra đời và bành trướng suốt mười tám thế 

kỷ ?  

Bures-Sur-Yvette, 15.10.10 

Hoang Phong 

Tượng Phật  

Chuyển Pháp Luân 

Tượng Phật 

với Y thượng 

Di tích một góc Tịnh xá 

Không ảnh Na Lan Đà ngày nay Di tích một góc Chính điện 
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 VŠ bài Çæng báo PhÆt H†c 

Ban Biên TÆp hoan nghênh quš 

Ç¶c giä vi‰t bài cho NguyŒt San 

PhÆt H†c, xin ÇÜ®c lÜu š nh»ng 

Çi‹m sau Çây : 

 

 Bài vi‰t vŠ giáo lš hay thÖ, væn, 

nhåc mang chÙa n¶i dung 

Chân, ThiŒn, MÏ theo tinh thÀn 

PhÆt Giáo, có ích cho s¿ tu h†c. 

 Bài gºi Çæng báo PhÆt H†c, tác 

giä có th‹ vi‰t tay hay Çánh 

máy. 

 Bài ÇÜ®c Çæng báo hay không, 

xin miÍn trä låi bän thäo. 

 Tác giä dùng bút hiŒu, xin ghi 

rõ h†, tên, ÇÎa chÌ Ç‹ dÍ liên låc 

n‰u cÀn. 

 Tôn tr†ng tác giä, Ban Biên 

TÆp không sºa ch»a hành væn  

trØ khi tác giä cho phép. Ban 

Biên TÆp có th‹ sºa l‡i chánh tä 

ho¥c Çánh máy bÎ sai.   
 

Ban Biên TÆp  

NguyŒt San PhÆt H†c 

 
PhÜÖng danh 
 quš Ç¶c giä  

ûng h¶ nS phÆt h†c 
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PhÆt H†c Inc 

P.O. Box 221483 

Louisville, KY 40252 
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