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LÔØI GIÔÙI THIEÄU 

 

‘Ban Mai Xöù AÁn’ (ba taäp) cuûa tyø-kheo-ni Giôùi Höông laø quyeån hoài 

kyù ghi laïi nhöõng taâm tö, Phaät söï, chöông trình hoïc Phaät cuûa moät ni sinh 

ñöôïc tu hoïc 10 naêm taïi tröôøng Ñaïi hoïc Delhi vaø nhöõng caûm xuùc thieâng 

lieâng khi ñöôïc thaân haønh chieâm baùi ñaõnh leã caùc Phaät tích taïi AÁn Ñoä.  

Laâm Tyø Ni (nôi thaùi töû ñaûn sanh), Boà Ñeà Ñaïo Traøng (nôi Boà taùt 

Coà Ñaøm giaùc ngoä), Loäc Uyeån (nôi Ñöùc Phaät chuyeån phaùp luaân) vaø Caâu 

Thi Na (nôi Ñöùc Phaät nhaäp nieát baøn) laø boán thaùnh ñòa noåi tieáng cuûa 

Phaät giaùo. Boán giai ñoaïn quan troïng naøy cuøng vôùi caùc söï kieän khaùc 

trong cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Phaät laø ñeà taøi cho haøng ngaøn taùc phaåm myõ thuaät 

Phaät giaùo xuaát hieän. Raát nhieàu ñeàn, thaùp, bia kyù ñöôïc xaây döïng ñeå toân 

nghieâm nhöõng thaùnh ñòa naøy. Tuy nhieân, traûi qua nhieàu theá kyû Phaät 

giaùo bò suy taøn vaø vaéng boùng taïi AÁn Ñoä, haàu heát caùc thaùnh tích naøy 

cuõng theo ñoù maø bò ñaäp phaù, ñoát chaùy vaø trôû thaønh hoang pheá taøn ruïi 

theo boùng thôøi gian. Ngaøy nay, caùc nhaø khaûo coå ñang khai quaät vaø coá 

gaéng truøng tu laïi theo nguyeân maãu xa xöa aáy. 

Trong Ban Mai Xöù AÁn, taùc giaû ñaõ moâ taû tæ mó caùc Phaät tích quan 

troïng, ghi laïi caûm töôûng, nhaéc laïi lòch söû thaùnh tích aáy, trích ñoaïn kyù söï 

ñöôøng xa cuûa ngaøi Phaùp Hieàn, Huyeàn Trang vaø caùc saùch baùo Phaät giaùo 

hieän ñaïi, chuïp aûnh taøi lieäu vaø coù baûn ñoà minh hoïa…  Ngoaøi ra, taùc giaû 

coøn chia seû nhöõng hieåu bieát cuûa mình veà chöông trình hoïc taäp töø khoaù 

Thaïc só, Phoù Tieán Só vaø Tieán só cuûa khoa Phaät hoïc taïi tröôøng Ñaïi hoïc 

Delhi, nhöõng sinh hoaït cuûa taêng ni sinh vaø tình hình Phaät giaùo taïi AÁn ñoä 
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vaø vaøi nöôùc khaùc trong thôøi hieän ñaïi. Nhöõng kieán thöùc vaø kinh nghieäm 

naøy seõ laø nguoàn taøi lieäu quyù cho taêng ni treû coù yù ñònh muoán sang tu hoïc 

taïi AÁn Ñoä vaø chieâm baùi Phaät tích cuõng nhö seõ coù giaù trò ghi laïi moät 

chaëng ñöôøng lòch söû cuûa hôn 150 taêng ni sinh Vieät nam xuaát döông du 

hoïc taïi AÁn. 

Xin traân troïng giôùi thieäu taùc phaåm Ban Mai Xöù AÁn cuøng caùc baäc 

toân ñöùc, thöùc giaû vaø baïn ñoïc boán phöông. 

 

Ngaøy 26, thaùng 03, naêm 2006 

Hoaø Thöôïng Thích Maõn Giaùc 

Viện chủ chùa Việt-nam tại Los Angeles, Hoa Kỳ 
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LÔØI NOÙI ÑAÀU 

Vaïn vaät luoân thay ñoåi, thôøi gian vaãn cöù voâ tình troâi, thaém 
thoaùt ñaõ ñuùng möôøi naêm roài toâi ñöôïc duyeân laønh tu hoïc taïi 
ñaát Phaät, xöù AÁn, nôi maø ñaáng Töø phuï ñaõ töøng hieän thaân, hoaèng 
hoaù ñoä sanh caùch ñaây 26 theá kyû. Ngaøy trôû laïi queâ höông ñaát 
nöôùc ñaõ gaàn keà, toâi caàm buùt ñeå níu giöõ laïi cho rieâng mình vaø 
ngöôøi phaàn naøo nhöõng hình aûnh thieâng lieâng cuûa nhöõng chaëng 
ñöôøng lòch söû  maø Ñöùc Phaät vaø caùc ñeä töû cuûa ngaøi ñaõ löu daáu, 
nhöõng hình aûnh thaân thöông cuûa quyù thaày coâ du hoïc vôùi khung 
tröôøng ñaïi hoïc Delhi, kyù tuùc nöõ Post Graduate vaø nhöõng hình 
töôïng ña vaên hoaù cuûa ñaát nöôùc, con ngöôøi vaø phong caûnh höõu 
tình xöù AÁn … ñeå goïi laø chuùt taám loøng muoán san seû nhöõng hieåu 
bieát ñöôïc hoïc taïi tröôøng ñaïi hoïc Delhi vaø ñöôïc chieâm baùi ñaát 
Phaät vôùi nhöõng ai chöa hoaëc seõ coù duyeân ñeán AÁn ñoä, ñeå goïi laø 
taám loøng thaønh ñeàn ôn caùc baäc aân nhaân, nhöõng vò ñaõ hoã trôï cho 
toâi baèng taát caû nhöõng hình thöùc tröïc tieáp hay giaùn tieáp, tinh 
thaàn hay vaät chaát trong suoát thôøi gian löu laïi xöù Phaät xa xoâi 
naøy cuõng nhö aân Tam baûo, thaày toå, ñaát nöôùc, thieän tri thöùc, 
ñaøn na tín thí ñaõ tröôûng döôõng giôùi thaân tueä maïng cho toâi hôn 
suoát 20 naêm qua. 

Neáu vaøo theá kyû thöù VII, Phaùp sö Huyeàn Trang ñaõ phaûi ñôn 
thaân ñoäc maõ töø Trung quoác ñi qua moät loä trình thaêm thaüm dieäu 
vôïi, vöôït qua bao ñòa hình hieåm trôû, bao vuøng khí haäu khaéc 
nghieät, ñoäc haïi cuõng nhö bao thöû thaùch nguy hieåm ñeán taùnh 
maïng ñeå tìm ñeán nhöõng thaùnh tích Phaät giaùo AÁn ñoä, ñeå tìm ñeán 
tröôøng ñaïi hoïc Na-lan-ñaø tu hoïc thì theá kyû XXI ngaøy nay phöông 
tieän di chuyeån ñi laïi ñeán AÁn ñoä tu hoïc vaø haønh höông chieâm baùi 
caùc thaùnh tích ñoù töông ñoái deã daøng, thuaän lôïi vaø an toaøn hôn. 
Ñoù cuõng laø lyù do trong theá kyû naøy nhieàu quyù thaày coâ Vieät-nam 
(gaàn 200 vò) ñaõ khaên goùi xuaát döông du hoïc taïi AÁn. 

Toâi ñaët teân cho boä saùch laø ‘BAN MAI XÖÙ AÁN’, bôûi hình aûnh 
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ban mai treân soâng Haèng thieâng lieâng ñaõ thaät söï gaây caûm xuùc 
cho toâi maïnh meõ. Soâng Haèng laø con soâng thieâng lieâng nhaát ñöôïc 
ñeà caäp raát nhieàu trong kinh Phaät, ñöôïc ngöôøi daân AÁn toân thôø 
nhö moät nöõ thaàn hoaëc nhö moät baø meï truyeàn ban söùc soáng vaø 
ñöôïc xem laø nguyeân maãu cuûa taát caû doøng nöôùc thieâng lieâng 
treân theá giôùi. Töø nhöõng thôøi ñaïi xa xöa nhaát cho ñeán baây giôø, 
khi maët trôøi baét ñaàu chaäm raûi loù leân ôû höôùng ñoâng phía beân kia 
ñoái dieän soâng Haèng. AÙnh saùng choaøng leân vaø nhuoám hoàng maët 
nöôùc nhaáp nhoâ gôïn soùng lung linh nhö daùt baït. Trôøi trong vaét 
nhö ngoïc thaïch, nhöõng veát maây maøu khoùi, hoàng lôït, vaøng nhaït 
cöù öng öûng leân boán phía, ñan xen vaøo nhau hoøa vôùi nöôùc thaønh 
moät maøu vaøng dòu maùt trong söông mai thì doïc bôø soâng ñaõ coù 
haøng trieäu nhöõng ngöôøi khoâng theå ñeám ñöôïc ñeán ñaây ñeå taém, 
caàu nguyeän, muùc nöôùc thieâng soâng Haèng uoáng. Raûi raùc doïc bôø 
soâng laø nhöõng thaønh phoá, nhöõng trung taâm haønh höông coå vôùi voâ 
soá nhöõng ñeàn thaùp. Nhöõng söï kieän quan troïng trong lòch söû cuûa 
vuøng ñaát Ba la naïi doïc bôø soâng Haèng naøy laø söï thaêng hoa cuûa 
neàn vaên minh AÁn ñoä, laø böùc tranh toaøn caûnh cuûa di saûn vaên hoùa 
AÁn ñoä. Trong nhieàu theá kyû, AÁn ñoä ñöôïc thöøa nhaän nhö laø moät 
vuøng ñaát thaàn thoaïi phong phuù veà trí tueä, thaàn bí vaø laõng maïn. 
Chính ñieàu thaàn dieäu naøy maø haøng loaït nhöõng taùc phaåm, caùnh 
cöûa cuûa moät trong nhöõng neàn vaên minh coå nhaát ñöôïc xuaát hieän. 
Vaø cuõng chính ñieàu thaàn dieäu naøy maø caûm höùng vieát veà xöù AÁn 
trong ngaøy du hoïc taïi ñaây ñöôïc ra ñôøi. 

• Ban Mai Xöù AÁn taäp I seõ vieát nhö daïng hoài kyù kyû nieäm veà 
nhöõng gì taùc giaû ñaõ caûm nhaän trong quaù trình tu hoïc taïi tröôøng 
ñaïi hoïc Delhi vaø haønh höông thaùnh tích phaät giaùo nhaèm giôùi 
thieäu ñeán quyù ñoïc giaû vaøi neùt veà vaên hoaù, giaùo duïc, toân giaùo, 
ñaát nöôùc vaø con ngöôøi xöù AÁn. 

• Ban Mai Xöù AÁn taäp II laø saùch taäp hôïp 17 baøi do taùc giaû 
vieát luùc ôû AÁn ñoä ñöôïc ñaêng trong caùc taïp chí, baùo phaät giaùo vaø 
caùc trang ñieän töû (Website) trong vaø ngoaøi nöôùc nhö Haõy ñeán 
vôùi xöù AÁn, Döï aùn xaây döïng töôïng Phaät Di-laëc lôùn nhaát theá giôùi 
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• Ban Mai Xöù AÁn taäp III goàm  coù 16 baøi vieát nhö  An Laïc 
Thaân Taâm töø söï Giaùc Ngoä cuûa Ñöùc Phaät, Chuøa Kieàu-Ñaøm-Di 
Vieät-nam taïi Tyø-xaù-li, Chuyeán Haønh Höông caùc Chuøa Phaät giaùo 
taïi New Delhi, Di Maãu Ma-ha Ba-xaø-ba-ñeà, Giaù Trò Lieân Toân Giaùo 
ñoái vôùi Xaõ Hoäi Toaøn Caàu, Hoäi Nghò Phaät giaùo vaø Haønh Trình Taâm 
linh taïi New Delhi, Hoäi nghò Sakyadhita laàn thöù taùm, Khuùc Giao 
Höôûng Im Laëng Tuyeät Ñoái cuûa Ñöùc Phaät qua caùc Söï Kieän Phaät 
giaùo taïi AÁn-ñoä naêm 2003, Lòch söû Phaät giaùo Ñaïi-haøn, Neùt Ñaëc 
saéc cuûa caùc Chuøa Haøn quoác, Ni giôùi Phaät giaùo Haøn quoác, Nöõ giôùi 
vaø Giôùi Luaät Phaät giaùo, Phong Traøo Toân giaùo Quoác teá, Söï Hình 
Thaønh vaø Phaùt Trieån Giaùo Hoäi Ni taïi AÁn-ñoä, Tìm Hoaø Bình nôi 
Taâm vaø Vaøi Neùt veà Tyø-xaù-li. 

Xin traân troïng giôùi thieäu ba taäp saùch naøy ñeán quyù ñoïc giaû. 
Kính mong baïn ñoïc thuøy töø laân maãn ñính chaùnh cho nhöõng choã 
sai laàm vaø boå sung nhöõng phaàn thieáu soùt giôùi haïn khoâng theå 
traùnh ñöôïc trong khaû naêng haïn heïp cuûa ngöôøi vieát. 

Chaân thaønh caûm nieäm aân ñöùc. 

Delhi, muøa heø 2005 

Thích nöõ Giôùi Höông 

(thichnugioihuong@yahoo.com) 

mailto:thichnugioihuong@yahoo.com
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CHÖÔNG I 
NGAØY ÑAÀU ÑEÁN DELHI 

Toâi ñöùng töïa cöûa soå, nhìn ngoaøi hieân sau trong saùng sôùm söông môø 
bao phuû khuoân vieân cuûa kyù tuùc xaù nöõ Post Graduated. Nhöõng caùnh hoa 
chanh traéng muoát nhoû xíu nhö ñaàu ngoùn tay bay laû taû trong gioù. Hoa 
chanh caùnh traéng nhuïy ñoû. Chuùng nhoû maõnh khaõnh, dòu daøng trong vaét, 
naèm e aáp trong loøng baøn tay toâi. Moät vaøi coâ nöõ sinh vieân AÁn, toùc xoõa 
ngang vai, cuõng böôùc ra nhaët hoa cuøng toâi. Ngöôøi AÁn coù phong tuïc cuùng 
Phaät hay caùc thaàn Hindu baèng nhöõng ñóa boâng rôøi töøng caùi hoaëc xoû xaâu 
laïi chôù ít khi caém vaøo loï, bình vôùi caønh hoa, nhaùnh laù nhö ôû Vieät nam.  

Trònh troïng toâi daâng ñóa hoa chanh leân baøn cuùng Phaät vaø quay laïi 
goùc hoïc taäp cuûa mình. 

Trang vôû ñaõ môû, quaù khöù traøn veà... 

Vaøo ngaøy aáy cuûa naêm 1995, khi naéng leân cao chan hoøa khaép maët 
ñaát thì chuù C.D.  (phaät töû cuûa ñaïi ñöùc T.H.) cuõng ñaõ ñöa toâi cuøng haønh 
lyù treân chieác xe hôi cuûa chuù ñeán phi tröôøng Taân Sôn Nhaát, tp HCM. Ba, 
dì toâi vaø gia ñình, quí thaày coâ hoïc cuøng lôùp, huynh ñeä phaät töû gaàn 40 
ngöôøi ñaõ coù maët ñaày ñuû taïi saân bay Taân sôn nhaát. Toâi chæ tieác coù moät 
ñieàu laø ñaïi ñöùc M.T., quí thaày coâ cuøng phaät töû Linh Sôn Coå Töï ôû thaønh 
phoá Vuõng Taøu ñaõ khoâng leân thaønh phoá ñeå ñöa toâi ñöôïc, vì chuøa ngaøy 
ñoù coù leã trai taêng cuûa coâ Vieân Thöôøng laø tröôûng ban hoä töï cuûa chuøa. Söï 
hieän dieän cuûa quí thaày coâ trong lôùp cuõng nhö taát caû thaønh vieân ñaõ laøm 
toâi caûm ñoäng heát söùc. Chuïp hình tieãn bieät, thaêm hoûi chuùc laønh, sau ñoù 
toâi ñaõ quay laïi laàn cuoái chaøo taát caû ñeå giöõ laïi hình aûnh thaân yeâu naøy 
maõi, tröôùc khi cuøng vôùi con trai chuù C.D. (ñang laøm vieäc taïi saân bay), 
ñaåy haønh lyù phuï toâi ñi vaøo nhaø kieáng caùch li. 

Vaïn söï khôûi ñaàu nan. Ñaïi ñöùc T.Ñ. luùc ñoù ñang hoïc ôû AÁn vaø veà 
Vieät-nam nghæ heø ôû Vaïn Haïnh. Tình côø thaày gaëp toâi trong saân Vaïn 
Haïnh, bieát toâi saép qua AÁn, thaày ñaõ khuyeân haønh lyù mang theo chæ goïn 
nheï, vì beân ñoù töông ñoái caùi gì cuõng coù, chæ ñem theo töï ñieån Anh-Vieät 
thoâi, khoaûng 30 kí laø vöøa. Ñöùc Phaät cuõng ñaõ töøng daïy ñeä töû mình laø: 

“Nhaát baùt thieân gia phaïn, 

Coâ thaân vaïn lyù du, 

Dó vi sanh töû söï, 
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Giaùo hoaù ñoä xuaân thu”. 

Taïm dòch laø moät vò tu só khi caát böôùc vaân du ñeå giaùo hoùa ñoä sanh 
hoaëc tu hoïc thì chæ mang moät bình baùt vaø ba taám y thoâi. Theá maø toâi luû 
khuû ba va li lôùn, hai tuùi ñeo vai naëng tróu hôn 100 kí. Caùi gì cuõng thaáy 
caàn thieát, khoâng nôõ ñeå laïi xa chuû cuûa noù. Töø caùi baøn chaûi chaø chaân, xaø 
phoøng ñaù ñeán caùi aùo cuõ sôøn vai...Theá laø toâi phaûi maát gaàn 30 phuùt ñeå loâi 
ra nhöõng ñoà laët vaët vaø nhôø sö coâ T.Ñ. (ngöôøi em hoï toâi, hieän ñang truï trì 
tònh thaát Linh Quang) vaø sö coâ D.V. ñem veà hôn 30 kí. Soá coøn laïi toâi 
phaûi ñoùng 350 ñoâ (8.8ñoâ x 1kyù). Ñuùng 1:30 tröa maùy bay maõ soá TG681 
cuûa haõng Thaùi baét ñaàu caát caùnh ñeå ñeán Bangkok (Thaùi-lan). 

Laàn ñaàu tieân ñi maùy bay, toâi vöøa lo vaø vöøa sôï. Chieác maùy bay to 
lôùn, môùi, sang troïng vaø chieâu ñaõi vieân haøng khoâng cuõng raát xinh ñeïp, 
töôi taén, lòch söï vaø nhieät tình. Gheá toâi ngoài caïnh cöûa soå, neân yoâi coù theå 
ngaém nhìn ngoaøi khoâng trung bao la qua khung cöûa kieáng. Khi ñoäng cô 
maùy bay baét ñaàu noã maùy caát caùnh, tieáng maùy raát oàn vaø to, vì theá huynh 
M. N. ñaõ daën nhôù ñem theo boâng goøn ñeå bòt hai loã tai khi maùy bay baéùt 
ñaàu noã vaø haï caùnh, vì luùc ñoù toaøn thaân maùy bay seõ chuyeån ñoäng raát 
maïnh. Mieäng phaûi nhai sing-goâm (chewingum) lieân tuïc vaø chöa heát toâi 
coøn nhoài voâ bao töû hai vieân thuoác choáng oùi say soùng nöõa. Theá laø oån. 

Khi maùy bay löôùt ngang nhöõng ñaùm maây traéng, toâi caõm thaáy toaøn 
thaân chieác phi cô rung chuyeån döõ doäi, giaät leân, giaät xuoáng vaø maùy bay 
döôøng nhö hôi haï thaáp xuoáng ñeå traùnh maây. Xung quanh toâi ngoài haàu 
heát ñeàu laø nhöõng ngöôøi ngoaïi quoác. Moãi ngöôøi, moãi veõ...tuy hôi sôï vaø 
hôi choùng maët, nhöng toâi cuõng toø moø daùn maét nhìn xuyeân qua lôùp kieáng 
cöûa soå ñeå ngoù xuoáng traàn gian. Nhuõng ngoâi nhaø, nhöõng caùnh ñoàng luùa, 
nhöõng doøng soâng, sôn haø ñaïi ñòa... ñeàu nhoû li ti nhö nhöõng haït caùt phía 
döôùi. Con ngöôøi nhoû vaø mong manh li ti ñeán noãi khoâng coøn nhaän ra 
ñöôïc nuõa. Cuõng nhö khi toâi ñang ngoài ôû chieác maùy bay naøy thì chaéc ôû 
döôùi ñaát coù ngoù leân cuõng thaáy chieác maùy bay naøy nhö moät ñieåm möïc 
maø thoâi. 

Ñuùng 15g10 cuøng ngaøy, maùy bay ñaùp xuoáng phi tröôøng Thaùi-lan. 
Toâi phaûi ngoài ñôïi taïi saân bay ñeán 8giôø toái môùi ñaùp chuyeán bay khaùc 
sang Delhi. Phi tröôøng Thaùi hieän ñaïi, sang troïng, saïch seõ, boùng nhoaùng 
vaø khoâng thaáy raùc boû baäy baï. ÔÛ ñaây hay caùc nöôùc phöông Taây, Chaâu 
AÂu... ngöôøi daân raát töï giaùc toân troïng veä sinh chung, neáu ai khoâng töï 
troïng thì bò caûnh saùt phaït tieàn neáu baét gaëp vaát raùc böøa baõi. Saân bay 
Thaùi coù ba taàng laàu. Taàng moät laø nôi ñeán (Arrival); taàng hai laø nôi ñi 
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(Departure) vaø taàng ba laø vaên phoøng laøm vieäc cuûa caùc haõng bay, nôi 
baùn veù vaø sieâu thò. Caû ba taàng ñeàu coù nhöõng daõy sieâu thò sang troïng 
trang hoaøng gaén ñeøn maøu raát ñeïp maét vaø loäng laãy baùn ñuû thöù, nhieàu 
nhaát laø quaø löu nieäm vaø nhöõng haøng naøy ñöôïc mieãn thueá nhöng giaù 
cuõng raát ñaéc.    

Coù leõ khi leân maùy bay taâm traøn ngaäp söï lo laéng neân khoâng caûm 
thaáy buoàn. Giôø ñeán phoøng ñôïi ngoài nhö töôïng ñoàng chôø 4 tieáng ñoàng hoà 
giöõa nôi xa laï, ñeán luùc naøy toâi môùi thaám thía noãi buoàn voâ haïn. Xung 
quanh toâi cuõng bieát bao nhieâu laø ngöôøi ngoaïi quoác. Nhìn trong aùnh maét 
cuûa hoï, coù ngöôøi vöông neùt öu tö, coù ngöôøi vöông neùt lo laéng, coù ngöôøi 
meät moõi chaùn ngaùt, mong ñôïi troâng chôø... vaø cuõng nhö toâi, moät taâm 
traïng laïc loõng, buaâng khuaâng vaø lo laéng... ñang bao phuû. 

Khi xöa luùc sanh tieàn, Hoøa thöôïng Hueä-höng daïy luaät ôû tröôøng 
Cao Caáp, toâi khoâng bieát ngaøi trích daãn ôû kinh naøo, coù laàn ngaøi daïy: 

 Vónh vi laõng laõng phong traàn khaùch, 

Nhaät vaõng gia höông vaïn lyù trình. 

Taïm dòch :                                      Maõi maõi laøm khaùch phong traàn, 

                                           Moãi ngaøy moät xa queâ höông caû vaïn daëm. 

Xa hay gaàn ñeàu do moät nieäm phaân bieät. Neáu soáng vôùi tueä tri bieát 
raèng taát caû ñeàu tuøy duyeân, thieân hình vaïn töôùng, ngöôøi ñeán, ngöôøi ñi, 
ngöôøi ôû, ngöôøi mong chôø... ñeàu laø tuøy duyeân sôû hieän. Caùi maát ñi, xa 
ñi... chính laïi laø söï sinh ra caùi khaùc... Cöù theá khoâng coù gì thöôøng ñònh caû 
vaø khoâng theo yù muoán cuûa ai caû. Ngay caû con ngöôøi, sinh vaät cuõng laø 
do söï tan hôïp, hôïp tan cuûa nguõ uaån, do söï taùc ñoäng cuûa nhaân duyeân maø 
coøn hay maát, soáng hay cheát... nhhöng baûn chaát chaân nhö “taùnh bieát” vaãn 
laø moät, laø nguyeân theå, phaùp thaân, töï taùnh, thì khoâng coù gì phaûi xa lìa, 
phaûi taïm bieät, phaûi buoàn da dieát, naõo ruoät...nhö toâi vaø nhöõng ngöôøi 
xung quanh. Sanh dieät hay ñeán ñi... laø theá giôùi cuûa nhöõng hieän töôïng 
phuï thuoäc vaøo nhaân duyeân, töùc laø thuoäc vaøo nhöõng ñieàu kieän. Moät hieän 
töôïng phaùt sanh laø do nhieàu ñieàu kieän tuï hoäi ñuû. Moät hieän töôïng huûy 
dieät laø do nhieàu ñieàu kieän taùn thaát. Baûn thaân cuûa thöïc taïi chaân nhö laø 
neàn taûng thöïc theå, khoâng phaûi laø nhöõng hieän töôïng beøo boït, thì laøm sao 
coù sanh coù dieät, coù ñöôïc, coù maát, coù ngöôøi ôû vaø keû ñi, thì nôi ñoù khoâng 
coù söï chia lìa ‘xa queâ vaïn daëm’, neáu nieäm phaân caùch khoâng tô haøo khôûi 
leân phaûi khoâng? 
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Toâi böôùc leân maùy bay thöù hai trong ngaøy vaø cuõng laø trong ñôøi vaøo 
luùc 8 giôø toái. Chieác maùy bay cuõng cuûa haõng Thaùi mang soá TG 315 ñeå 
ñeán Delhi. Khaùch haàu heát laø ngöôøi AÁn. Cuõng nhö chieác maùy bay tröôùc, 
giöõa giôø nhaân vieân phuïc vuï thöùc aên vaø nöôùc uoáng. Ñieàu toâi ngaïc nhieân 
vaø kính neå laø heát 90% haønh khaùch treân chuyeán bay ñeàu aên chay. Töø 
phuï laõo giaø caû, thanh nieân treû trung, coâ gaùi mó mieàu, ñeán aáu tró sô 
sanh... coøn boàng treân tay cuõng ñeàu duøng chay (Vegetarian). Ñaïo Hindu 
cuûa hoï coù truyeàn thoáng aên chay cuõng gioáng nhö truyeàn thoáng Phaät giaùo 
Baéc toâng vaø Khaát só cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät nam. Neân ngöôøi aên 
maën (Non-Veg) phaûi töï lo thaân mình maø ñaêng kí phaàn khaåu vò cuûa mình, 
vì thieåu soá vaø ñöôïc coi nhö laø ñaëc bieät. 

Maùy bay ñaõ leân thaät cao. Ngoù xuoáng döôùi quaû ñòa caàu thaáy toaøn 
maây traéng bao phuû che heát moïi sinh hoaït cuûa con ngöôøi döôùi ñoù. Maây - 
moät maøu traéng baïc mô maøng. Toâi caûm giaùc mình thaät boàng beành, xa 
xaêm, chôi vôi, bay boãng vaøo coõi naøo laï laüm. Töø nhoû tôùi giôø soáng döôùi 
loøng ñaát quen roài, aên uoáng, sinh hoaït ñeán ñi... goùt chaân ñeàu chaïm vôùi 
saïn caùt. Kinh Ñaïi-Phaät-ñænh Thuû-laêng-nghieâm daïy raèng neáu coøn aên nguõ 
coác thì baøn chaân coøn chaïm ñaát1, giôø leân khoâng trung, nhö caùnh chim 
nheï khoâng tí troïng löôïng bay giöõa baàu trôøi vuõ truï bao la môùi thaáy thaät 
ngoä... Roài khi trôøi daàn veà ñeâm, thaät laø tuyeät dieäu. Treân trôøi coù ngaøn sao 
vaø ngaøn maét. Toâi caûm giaùc mình nhö naøng tieân lô löõng trong coõi lung  
linh cuûa nhöõng aùnh sao nhaáp nhaùy deã thöông beù tí. Nhöõng aùnh sao, 
nhöõng chuøm sao ñoù gaàn ñeán noåi töôûng chöøng toâi coù theå vôùi tay baét 
ñöôïc. Coøn thuû ñoâ Delhi phía döôùi vôùi haøng ngaøn nhöõng ngoïn ñeøn maøu 
xanh ñoû, ñeïp maét vaø saùng röïc trong maøn ñeâm nhö taám thaûm nhung ñính 
ñaày nhöõng vieân kim cöông xanh vaøng laáp laùnh. Toâi cuõng ñaõ nhìn thaáy 
ñöôïc nhöõng ngoïn ñeøn tieáp neùon saùng traéng naèm doïc hai beân ñöôøng phi 
ñaïo ñeå maùy bay ñaùp xuoáng phi tröôøng quoác teá Indra Gandhi (Indira 
Gandhi International Airport) taïi New Delhi.  

Toâi ñeán Delhi luùc11 giôø ñeâm cuøng ngaøy. Fax cho sö coâ Ñ. A. ñeå ra 
saân bay ñoùn luùc 10:40 khuya maø sao nhìn ñoàng hoà mình môùi coù 9g30 
                                                 
1 Kinh Ñaïi Phaät ñænh Thuû Laêng Nghieâm, quyeån thöù saùu, Thích Duy Löïc dòch töø Haùn sang Vieät vaø 
löôïc giaûi, Hoa Kyø, 1990: “Neáu Tyø Kheo chaúng maëc tô luïa, chaúng mang giaøy deùp da cöøu, chaúng aên 
nhöõng toâ laïc ñeà hoà... thuoäc boä phaän thaân theå cuûa chuùng sanh, thì Tyø Kheo naøy nôi theá gian goïi laø 
chôn giaûi thoaùt, khi nôï xöa traû saïch thì chaúng sanh vaøo tam giôùi. Taïi sao? Vì duøng nhöõng boä phaän 
thaân theå cuûa chuùng sanh ñeå aên maëc, thì phaûi traû nôï chuùng sanh. Nhö ngöôøi aên luùa thoùc töø ñaát moïc thì 
chaân chaúng lìa ñaát. Cuõng vaäy, ngöôøi maø ñoái vôùi thaân theå cuûa chuùng sanh ñeàu chaúng aên chaúng maëc, 
ta noùi ngöôøi naøy laø chôn giaûi thoaùt. 
- Nhö lôøi ta thuyeát, goïi laø Phaät thuyeát, chaúng thuyeát nhö theá töùc laø ma thuyeát”.  
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toái. Thaät kyø! Sao maùy bay laïi ñeán sôùm hôn döï ñònh theá haø! Toâi baïo daïn 
môû mieäng noùi caâu tieáng Anh ñaàu tieân vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi trong 
chuyeán du hoïc xöù AÁn cuûa mình vôùi ngöôøi thanh nieân ñöùng beân caïnh, coù 
leõ laø moät ngöôøi Nhaät vaø chæ caùi ñoàng hoà ñeo tay cuûa toâi roài noùi: 
“Excure me! What’s problem? Why our airplane arrived at Delhi early? 
Now it’s just 9:30 P.M.” (nghóa laø “Thöa chuù, xin cho hoûi, chuyeän gì ñaõ 
xaûy ra vaäy? Taïi sao chieác maùy bay cuûa chuùng ta laïi ñeán Delhi sôùm hôn 
döï ñònh. Baây giôø môùi coù 9g30 toái”.) Ngöôøi ñaøn oâng traû lôøi: “It is  the 
time of  your country. Now, you have to correct it follow to Indian time”. 
(“Ñaây laø thôøi gian theo ñaát nöôùc cuûa baïn. Baây giôø baïn haõy chænh noù 
theo giôø cuûa AÁn Ñoä ñi”). Theá laø toâi chôït vôõ leõ ra laø giôø Vieät-nam chaäm 
hôn giôø AÁn 90 phuùt. Ñaây laø moät thieáu xoùt ñôn giaûn caên baûn ñeán ngôù 
ngaãn. 

Roài taâm laïi nhö vöôïn khæ phan duyeân. Heát lo giôø giaác, giôø lo 
khoâng bieát fax cuûa mình coù ñeán tay sö coâ Ñ.A. khoâng? Neáu khoâng thì 
thaân gaùi hôn nöõa thaân ni coâ giöõa ñaát laï queâ ngöôøi thaät khoù xöû. Nhöng 
may thay! Vöøa ñaày haønh lyù ra tôùi coång phi tröôûng, sö coâ H.L. (moät 
ngöôøi baïn hoïc cuøng lôùp cao caáp thuoäc heä phaùi khaát só) ñaõ vaãy tay keâu 
ôi ôùi, keá beân ñoù thaày G.T. vaø sö coâ Ñ.A. ñang ñöùng chôø. Nuï cöôøi luùc 
naøy môùi thaät söï nôû troøn moät caùch raát ö vieân maõn treân moâi cuûa toâi. Toâi 
thôû phaøo nheï nhoõm tíu tít keå ñuû thöù chuyeän, ñuû thöù taâm traïng ñaõ xaûy ra 
trong toâi. 

Möa baét ñaàu nhoû gioït, sö coâ H.L. noùi: “Ñaây laø côn möa ñaàu tieân 
cuûa muøa möa naêm nay. Coù leõ trôøi laøm maùt ñaát AÁn ñeå ñoùn G.H.”. Toâi 
nhoeûn mieäng cöôøi ñaày thieän caûm vôùi  aán töôïng ñaàu tieân toát laønh nôi ñaát 
AÁn. Töø phi tröôøng veà ñeán Delhi khoaûng hôn 40 phuùt taxi. Trôøi ñaõ khuya 
roài. Phoá xaù vaéng ngaét. Ñeøn ñöôøng vaøng voït mô maøng vaø côn möa laát 
phaát giaêng khaép phoá. 
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CHÖÔNG II 

TÒNH THAÁT AN TRUÙ 
 

OUTRAM LINES 

Ngoâi nhaø soá 1555, Outram Lines, Kingsway Camp, Delhi 9 laø nôi 
toâi ôû ñaàu tieân taïi AÁn. Cuøng vôùi sö coâ Ñ.A., sö coâ V.L., sö coâ L.T. vaø sö 
coâ H.L., chuùng toâi ñaõ cuøng nhau ôû döôùi tònh thaát naøy (flat) moät caùch vui 
veõ, thöông yeâu vaø ñaày nhöõng hình aûnh ñaùng nhôù. 

Outram Lines laø moät khu ñoâng daân thuoäc giôùi trung löu gaàn chôï 
Kingsway Camp, naèm phía ñoâng baéc cuûa tröôøng ñaïi hoïc Delhi vaø caùch 
tröôøng khoaûng 5 caây soá. Chính taïi khu vöïc naøy nhieàu taêng ni Vieät-nam 
thueâ phoøng ñeå ñi hoïc. Vì ñaây laø khu trung löu (khoâng quaù giaøu cuõng 
khoâng quaù ngheøo), an ninh, gaàn chôï vaø khoâng caùch xa tröôøng ñaïi hoïc 
Delhi neân coù theå ñi boä tôùi tröôøng. Haàu nhö caùc toaø nhaø taïi ñaây xaây theo 
kieán truùc AÁn Anh coå vôùi nhöõng vieân ñaù kích côõ lôùn kieân coá vöõng chaéc 
deå chòu ñöïng ñöôïc thôøi tieát quaù laïnh (döôùi aâm ñoä) hoaëc quaù noùng (xaáp 
xæ 45, 50 ñoä) cuûa xöù naøy vaø ñöôïc bao quanh vôùi nhöõng caùnh coång raøo 
vieàn ñaày hoa vaên. Loái kieán truùc xaây döïng vaø trang trí nhaø ñaày hoa vaên, 
chöù khoâng mang neùt ñôn giaûn, thanh nhaõ nhö ôû kieán truùc Nhaät, Vieät 
nam... Cuõng nhö loái phuïc söùc quaàn aùo nhieàu maàu saëc sôõ, nhieàu boâng 
hoa. Loái trang söùc nhö daây chuyeàn, nhaãn, voøng ... ñuû maøu vaøng, ñoû, 
xanh caû chuïc caùi treân coå, toùc, hai beân loã muõi, loã tai cuõng coù khoen 
vaøng. Hai daùi tai chöa ñuû phaûi khoen phía treân daùi tai theâm 3, 4 loã nöõa 
ñeå giöõ theâm khoen. Roài hai coå tay vaø ngoùn tay cuõng chöa ñuû, caû hai coå 
chaân vaø caùc ngoùn chaân nöõa coù cuõng maáy chieác voøng vaøng traéng toøn 
teng theo laø nhöõng chieác chuoâng tí hon keâu leng keng. Thænh thoaûng laâu 
laém toâi môùi thaáy ñöôïc nhöõng coâ phuï nöõ trang söùc com-leâ treân döôùi moät 
maøu troâng raát quí phaùi. 

Ñaát AÁn ñoä vôùi nhöõng vaên minh kyõ thuaät tieân tieán cuûa nhöõng loø haït 
nhaân vaø bom nguyeân töû, vôùi nhöõng ñaïi loä khoùi xe muø mòt … laïi cuõng laø 
nôi cho chuùng ta hình aûnh ngheøo naøn cuûa nhöõng tuùp leàu thaáp leø teø baèng 
giaáy cöùng, vaûi boá vaø taám baït naèm san saùt nhau beân veä ñöôøng. Cuõng theá, 
beân caïnh nhöõng toøa nhaø cao raén chaéc vaø beân caïnh nhöõng chieác xe hôi 
sang saïch boùng taïi Outramsline thì cuõng coù nhöõng taàng lôùp xaõ hoäi raát 
ngheøo soáng chen chuùc trong goùc keït, saùt caïnh chôï Kingway camp. Hoï 
ñen ñuùa, dô daùy... soáng göûi chieác thaân beøo boït cuûa mình trong nhöõng 
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taám leàu cuõ kó maøu naâu baïc theách (tieáng Anh goïi laø khu Slum) töùc khu oå 
chuoät. Hoï soáng baèng nhöõng ngheà lao ñoäng tay chaân nhö chaïy riskshaw 
(gioáng xích loâ ôû Vieät nam, nhöng hoï ñaïp ôû ñaèng tröôùc, khaùch ngoài phía 
sau), hoaëc giaët uûi quaàn aùo möôùn, ñi ôû ñôï (tieáng Anh goïi laø servant) 
(ngheà naøy raát phoå bieán ôû AÁn ñoä, coù theå hoï laøm theo töøng giôø hoaëc ôû vôùi 
chuû luoân suoát thaùng, suoát thaùng), hoaëc baùn rau caûi, baùnh keïo, paan (traàu 
cau)...maø voán khoâng tôùi 300 rupees (khoaûng 100.000 ñoàng VN). Hoaëc 
coù nhöõng ngöôøi voâ gia cö cuõng khoâng coù leàu ñeå ôû vaø soáng baèng ngheà 
aên xin, toái taép vaøo caùc maùi hieân cuûa haøng quaùn beân ñöôøng ñeå nguû. Coù 
leõ ñoái vôùi toâi, tyû soá cuûa ngöôøi aên xin taïi AÁn ñoä so vôùi caùc nöôùc khaùc laø 
soá moät. Nhöõng ñoaøn ngöôøi aên xin luõ löôït keùo thaønh haøng ñi sau khaùch 
ngoaïi quoác, caùc phaùi ñoaøn haønh höông vaø hoï thöôøng taäp trung tröôùc 
coång caùc ñeàn, chuøa … ñeå gôïi loøng thöông caûm cuûa khaùch vieáng chuøa, 
hay hoï taäp trung ôû caùc ngaû tö ñöôøng, ñôïi khi ñeøn ñoû hieän, caùc xe hôi 
sang troïng phaûi döøng laïi thì hoï ñeán chìa tay ra vaø moät khi hoï thaáy ñöôïc 
khaùch ngoaïi quoác laø leoõ ñeõo ñi theo xin cho baèng ñöôïc, khoâng cho thì 
hoï ñöa ñoâi tay ñen ñuùa dô daùy cuûa hoï ra naém aùo khaùch, khieán buoäc 
loøng khaùch phaûi cho. Ngoaøi ra, phuï nöõ ngheøo coøn coù phong tuïc laø mang 
caû khung thôø thaàn Shiva (laø vò thaàn lôùn nhaát cuûa ñaïo Hindu, gioáng nhö 
ñöùc Phaät ñoái vôùi caùc nöôùc Phaät giaùo vaäy. Daân AÁn 80 % laø tín ñoà Hindu) 
vôùi vaøi hoa vaïn thoï, ñoát höông ngaøo ngaït… ñeán ñeå khaùch boû tieàn vaøo 
cuùng thaàn vaø hoï soáng nhôø baèng nhöõng ñoàng tieàn leõ ñoù. Toâi thaät phaûn 
ñoái haønh ñoäng phi vaên hoaù naøy, nhöng cuõng chæ bieát noùi vaäy thoâi chöù 
khoâng laøm sao caûn ñöôïc vaø cuõng khoâng hieåu vì sao toân giaùo laïi khoâng 
phaûn aûnh hieän töôïng naøy. 

Thöôøng moãi moät khu (block) daân cö thuoäc giôùi trung vaø thöôïng löu 
ñeàu coù coång saét ôû cuoái hai daõy nhaø vaø coù nhöõng ngöôøi gaùt ñeâm. Taïi 
Outram Lines, nôi daõy toâi ôû cuõng coù nhöõng baùc gaùt gian giaø nua (ngheà 
naøy thöôøng laø ngöôøi quaù trung nieân). Hoï phaûi thöùc xuoáng ñeâm, ñi chaäm 
raõi moät caùch im laëng, maét doõi veà phía tröôùc, tay caàm caùi gaäy goõ moät 
caùch ñeàu ñaën “loïc coïc”, “loïc coïc” treân ñaát theo nhòp böôùc chaân. 

Khi môùi ñeán, toâi hoûi thaày Ñ.V.: “Ngöôøi gaùc phaûi thöùc suoát ñeâm 
sao? Ai seõ traû tieàn cho hoï?”, thaày traû lôøi: “Khoâng ai traû tieàn heát. Moãi cö 
daân soáng ôû ñaây phaûi luaân phieân ñi tuaàn moät thaùng moät laàn. Chaéc saép tôùi 
phieân coâ roài ñoù”. Toâi ngaïc nhieân quaù ñoåi, tröôùc caùi leä luaät kyø quaùi nôi 
ñaây “OÀ caêng quaù! Qua ñaây coøn phaûi coù ‘duty’ (boån phaän) naøy nöõa sao!” 
Maõi sau naøy toâi môùi bieát laø thaày noùi giôõn, vì thaät ra moãi thaùng, moãi nhaø 
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trong khu phoá ñeàu huøn laïi traû tieàn thueâ ngöôøi gaùc ñeå giöõ an ninh vaø 
traùnh naïn maát troäm chung. ÔÛ Vieät nam, toâi thöôøng nghæ tröa vaø ñôn cuûa 
toâi caïnh cöûa soå cuûa chuøa, treân maùi cöûa soå coù chuoàng chim boà caâu. 
Chuùng boà caâu rì raøo noùi chuyeän ‘choe choe’ suoát, nhaát laø buoåi tröa vaø 
buoåi toái khi taát caû caùc hoaït ñoäng aàm æ cuûa con ngöôøi laéng bôùt thì tieáng 
keâu ‘choe choe’ lôùn nhoû laøo xaøo cuûa chuùng ñeàu vang vaøo loã tai toâi moät 
caùch thaùnh thoùt chaäm raõi, vaêng vaüng buoàn buoàn khi toâi naèm keá beân. 
Cuõng theá, ôû AÁn ñoä hình nhö toâi cuõng ñaõ quen daàn trong neáp soáng haøng 
ngaøy, haøng ñeâm vôùi aâm thanh ‘loïc coïc’ cuûa ngöôøi gaùt gian ñoù. Toâi ñaõ 
thieáp nguû moät caùch an toaøn ngon giaác trong tieáng goõ ñeàu ñaën vaêng 
vaüng xa xa giöõa ñeâm vaéng cuûa nhöõng baùc gaùt gian giaø da ñen saïm caàn 
maãn ñoù.  

Ñeán ngaøy 23-07-1995, ñôn cuûa sö coâ M.H. vaø toâi xin vaøo kyù tuùc xaù 
nöõ Post Graduate cuûa tröôøng ñaïi hoïc Delhi ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. Luùc ñoù, 
sö coâ L.T. vaø sö coâ L.P. ñaõ ôû trong kyù tuùc xaù tröôùc chuùng toâi hai naêm 
roài. Nhö vaäy laø moät thaùng boán ngaøy ôû khu Outstram lines, toâi laïi luïc 
ñuïc gom taát caû haønh lyù vaøo kyù tuùc xaù vaø töø giaû ngoâi nhaø 1555, Outstram 
lines thaân yeâu nôi ñaõ che chôû, aáp uû toâi trong nhöõng ngaøy ñaàu böôùc chaân 
leân ñaát AÁn. 

KYÙ TUÙC XAÙ POST GRADUATED 

Kyù tuùc xaù nöõ Post Graduated (Post Graduated Women’s Hostel) 
thuoäc tröôøng ñaïi hoïc Delhi toaï laïc taïi ñöôøng Chhatra Marg, Delhi 
University, Delhi 7, coù hôn 350 nöõ sinh vieân töø moïi mieàn thöôïng haï cuûa 
AÁn cho ñeán nhöõng sinh vieân nöôùc ngoaøi nhö Vieät-nam, Thaùi-lan, Taây-
taïng, Nepal, Nga, Trung-hoa, Taiwan, Iran vaø Nam-trieàu-tieân... hoïc töø 
chöông trình M.A. (Cao hoïc) ñeán Ph.D. (Tieán só) cuûa caùc khoa nhö Phaät 
hoïc, anh vaên, trieát, luaät, chính trò, toaùn... Caùc coâ vôùi ñuû maøu saéc, neùt veõ, 
saéc toäc vaø ngoân ngöõ...Toâi nhö ñöùa treû thô ngô ngaùc laïc vaøo giöõa röøng 
hoa baùt ngaùt töôi  laï ñoù. Sinh vieân chuùng toâi ñöôïc bao boïc kó löôõng bôûi 
nhöõng haøng raøo töôøng cao hôn hai thöôùc. Töø taùm giôø ñeâm khoâng cho 
böôùc chaân ra khoûi coång. Nguû ñeâm beân ngoaøi phaûi trình soå vaø phaûi coù 
chöõ kyù cuûa ngöôøi quaûn lyù hay nhaân vieân haønh chaùnh nôi ñaây roài môùi 
ñöôïc ñi. Khaùch nam nöõ tôùi vieáng ñeàu phaûi ghi vaøo soå nhö teân vaø ñòa chæ 
cuûa khaùch, ñeán vieáng luùc maáy giôø, ngöôøi quoác tòch gì, teân vaø soá phoøng 
cuûa ngöôøi ñöôïc  thaêm. Chuùng ta thaáy gioáng ñi thaêm tuø binh chöa (quyù 
sö coâ thöôøng noùi ñuøa thuû tuïc ñeán kyù tuùc xaù chuùng toâi  töïa gioáng nhö ñi 
vieáng Toång thoáng). Thaät ra ñaây chæ laø thuû tuïc haønh chaùnh cho coù leä 
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thoâi. ÔÛ ñaây, hoï cuõng thieát bò moät phoøng khaùch, nöõ thì ñöôïc tieáp caû ngaøy 
taïi phoøng, rieâng nam thì  chæ coù töø 16:00 giôø chieàu ñeán 19:00 taïi phoøng 
khaùch maø thoâi. Hoï hoïi teân vaø soá phoøng trong loa phoùng thanh, ñöông söï 
nghe lieàn ra tieáp. Giôø ñoù maø ñi ngang caên tin, phoøng khaùch thì raát ñoâng, 
thieân haï ñöùng ngoài chaät ních roän ròp. Tieáng goïi trong loa inh oûi oàn aøo.  

Sau khi duøng böõa toái xong chuùng toâi saép haøng ñieåm danh moãi ngaøy 
coi coù hieän dieän trong kyù tuùc xaù khoâng. Neáu hieän dieän hoï ñaùnh daáu ‘P’ 
(present: hieän dieän), coøn veà treã qua 9 giôø ñeâm, moät thaùng chæ ñöôïc 8 laàn 
veà treã, hoï seõ ñaùnh vaøo soå laø  ‘L’ (late: treã). Coøn nguû ôû ngoaøi, thì daáu 
‘N’ (night out: vaéng maët). Giôø aên laø vui nhaát. Hoï phuïc vuï cho gaàn 400 
sinh vieân aên uoáng chæ trong voøng moät giôø raát taøi. Ñieåm taâm (breakfast) 
töø 7:30giôø tôùi 8:30giôø, aên tröa (lunch) töø 13:00 giôø ñeán 14:00 giôø vaø toái 
(dinner) töø 20:00giôø ñeán 21:00 giôø). Veà treã hoaëc tôùi treã phoøng aên laø ñoùi 
meo, chuùng ta seõ thaáy vaéng tanh khoâng coøn moät ai nöõa. Ñeán giôø aên, hoï 
ñaùnh keûng, moät hoài, nhö keûng quaû ñöôøng cuûa chuøa vaäy. Theá laø baét ñaàu 
tieáng môû cöûa phoøng, tieáng noùi chuyeän, tieáng deùp khua höôùng veà phoøng 
aên (Mess Hall). Phoøng aên hình chöõ ‘L’ lôùn ñuû chöùa 400 ngöôøi. Nhöõng 
chuù, baùc (tieáng Hindi goïi laø Baya), coâ, dì, chò (diti)vui veû chaïy tôùi lui, 
mieäng  móm cöôøi, goïi nhau ôi ôùi, phuïc vuï moùn aên naøy, moùn dal kia (moät 
moùn suùp naáu ñaäu vaøng vaøng töïa nhö ñaäu xanh ñaõi voõ nhöng haït lôùn hôn 
maø Vieät-nam khoâng coù. Ñaäu naøy ñöôïc naáu vôùi muoái ñeàu coù trong moãi 
böõa aên cuûa AÁn). Nhaân vieân phuïc vuï xoay ñeán baøn naøy ñaët maáy thau ñoà 
xaøo vôùi cari, xoay ñeán baøn kia ñeå maáy thau côm, xoay ñaàu baøn noï ñeå 
maáy bình thieác nöôùc uoáng khoâng naép soùng saùnh nöôùc muoán ñoå... OÂi 
chao chæ trong voøng moät tieáng ñoàng hoà laø saïch baùch, ngon dôõ gì cuõng 
heát (vì ñoâng con quaù maø), khi aên chuùng toâi nhö vui vôùi nieàm vui cuûa hoï 
vaäy.  

Caùi hay vaø may maén cho chuùng toâi nöõa laø ñaïo Hindu hoaøn toaøn aên 
chay, neân kyù tuùc xaù cuõng phuïc vuï toaøn ñoà chay. Khoai taây, baàu bí, bô 
söõa, cheese (laø moät loaïi söõa naáu ñaëc laïi raát beùo vaø meàn hôn phomai). 
Ñoâng sinh vieân quaù neân caø tím hoï cuõng khoâng boû cuoáng, möôùp khoâng 
caàn goït voû, naáu haàm baø laèng thaäp caåm luoân. Ñaëc bieät chæ toái thöù tö vaø 
thöù baûy laø boài döôõng. Ai aên maën (non-veg) thì coù gaø, hoaëc caù, hoaëc thòt 
cöøu (ôû ñaây hoï khoâng aên thòt heo vì cho heo laø ñoà dô daùy, chæ ñi aên raùc 
ngoaøi ñöôøng, lang thang, chôù khoâng nuoâi trong chuoàng nhö ôû Vieät Nam, 
neân chæ coù giai caáp haï tieän, cuøng ñinh ngheøo khoå môùi aên). Coøn aên chay 
thì coù naám töôi naáu vôùi ñaäu pa-ti-po, hoaëc khoå qua, caø toâ maùt hay ôùt 
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xanh nhoài cheese chieân... Ñóa, thau, chung nhoû, ly (ñaëc bieät khoâng coù 
muoãng vaø ñuõa)...taát caû ñeàu baèng  i-nok  neân aên xong laø thaûy vaøo xe 
ñaåy. Hoï ñaåy vaøo nhaø beáp roài ñoå aøo ra ñaát nhö bom noå. Thaät laø oâ nhieãm 
moâi tröôøng loã tai (cho neân ôû ñaây khoâng theå aên trong tónh laëng vaø laøm 
trong tónh laëng ñöôïc). Giôø aên laø giôø roän trôøi roän ñaát, sinh ñoäng vaø nhoän 
nhòp nhaát. Haàu nhö caùc nöõ sinh vieân ôû ñaây toaøn aên boác. Caùc coâ aên raát 
kheùo, ngay caû nhöõng moùn loõng nhö dal (suùp naáu baèng ñaäu vaøng vôùi 
muoái thöôøng coù ôû moãi buoåi aên), caùc coâ troän vôùi côm vaø veùn raát kheùo boû 
vaøo mieäng mình maø khoâng ñoå ra ngoaøi moät tí naøo… Chæ coù moät soá nöõ 
sinh vieân ôû phía ñoââng baéc AÁn nhö Calcutta, Assam, Manipur, 
Mizoram... laø toâi thaáy hoï thöôøng ñem muoãng theo aên (nhö Vieät-nam, 
Trung-hoa, Nhaät-baûn, Ñaïi-haøn duøng muoãng ñuõa) vaø ñem theâm nhöõng 
moùn khoaùi khaåu cuûa nöôùc mình ñöôïc naáu rieâng ra phoøng aên duøng. Theo 
phong tuïc AÁn ñoä vaø caû Tích-lan cho raèng ñoâi tay laø phöông tieän aên toát 
nhaát taïi sao khoâng söû duïng, laïi duøng caùc vaät lieäu phuï beân ngoaøi nhö 
muoãng, ñuõa…  

Trôû laïi kyù tuùc xaù, nôi ñaây coù phoøng taäp theå (common room) phuïc 
vuï tivi suoát, coù phoøng bònh, thö vieän, theå thao... Ngay phoøng aên coù keä 
ñeå thö theo vaàn chöõ caùi. Khi thö ñeán hoï ñeå theo vaàn vaø mình cöù theo 
teân maø laáy. Coøn thö quan troïng phaûi göûi baûo ñaõm (registered letter) ñeå 
dieän kieán ngöôøi phaùt thö vaø tröïc tieáp kyù nhaän.  

Haàu heát sinh vieân AÁn coù thoùi quen thöùc raát khuya (midnight) neân 
phaûi daäy treã, caän cuoái giôø aên saùng môùi laät ñaät thöùc daäy ñeå laáy phaàn aên 
saùng. Caùc tröôøng hoïc, vaên phoøng, cöûa haøng, chôï buùa... ñeàu baét ñaàu laøm 
vieäc luùc 10 giôø saùng thaäm chí 11 giôø (töùc khoaûng 11:30giôø ñeán 12:30 
giôø Vieät Nam). Caên phoøng D-8 laø phoøng toâi ôû vaøo naêm thöù nhaát cuûa 
khoùa Cao hoïc Phaät hoïc  (Previous M. A., 1995-1996). Lal Zikpuii laø coâ 
baïn AÁn ôû cuøng phoøng vôùi toâi (naêm ñaàu toâi phaûi ôû chung (share room), 
naêm thöù hai môùi ñöôïc phoøng rieâng (single room) töùc moät mình moät 
phoøng. Lal Zikpuii raát xinh xaén, coâ ñang hoïc Cao hoïc cuûa nghaønh Xaõ 
hoäi hoïc. Meï laø chuû moät tieäm thuoác taây vaø ba laø baùc só. Gia ñình theo 
ñaïo Thieân chuùa ôû Mizoram-796001, phía ñoâng baéc AÁn.  

Chuùng toâi thöôøng daäy raát sôùm vaø ñeán coâng vieân caïnh beân ñeå taäp 
yoga töø 6 ñeán 7 giôø saùng. Ñaây laø khoaûng thôøi gian tinh tuùy nhaát. Maáy 
baùc gaùc coång raát hoan hæ khi thaáy sinh vieân daäy sôùm vaø sieâng ñi taäp theå 
duïc nöõa. Moãi saùng khi caùc coâ naøng coøn ñang say söa vôùi giaác mô ñeïp 
cuûa mình, thì chuùng toâi ñaõ thöùc giaác vaø ñi moät caùch kheõ khaøng giöõa 
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nhöõng daõy haønh lang daøi hun huùt baát ñoäng vaø im vaéng. Tôùi coång, toâi 
chaøo hai baùc gaùt coång giaø nua ñang nguû gaø, nguû gaät treân chieác goã ñen: 
“Good morning. May we go out to practice yoga?” (Chaøo caùc baùc buoåi 
saùng, chuùng toâi coù theå ra ngoaøi ñeå taäp theå duïc?). Theá laø moät trong hai 
baùc vöông ñoâi maét naëng tróu loâng mi raäm raïp móm cöôøi vaø vui veõ môû 
coång cho chuùng toâi. Choã chuùng toâi taäp yoga coù khoaûng 30 ñeán 40 ngöôøi, 
phaàn ñoâng ñeàu lôùn tuoåi. Noùi töø yoga thì veû laø laï nhöng thaät coù chæ laø 
moät daïng taäp theå duïc cho thaân theå khoûe maïnh. Thaân khoûe thì taâm an 
theá thoâi. Tuy nhieân cuõng coù nhieàu caùch taäp khaù laï maø toâi chöa thaáy phoå 
bieán ôû Vieät-nam nhöng raát höõu ích, ví duï nhö taát caû moïi ngöôøi ñöùng 
ngöõa maët leân trôøi, hai tay vaø hai chaân giang ra, môû mieäng roäng roài cöôøi 
ha haû khoaûng 15 phuùt, cöôøi caøng to caøng toát, aâm thanh phaùt ra ‘ha ha ha 
…’ hoaëc chu mieäng troøn laïi (nhö mieäng khi ñaùnh vaàn chöõ u) laïi laáy hôi 
daøi xöôùng “u...u...u...u...u’, hôi caøng daøi caøng toát cho khoâng khí tinh 
khieát beân ngoaøi töø vuõ truï löu thoâng vaøo taän tim phoåi aáy maø, thaät laø 
khoeû vaø thoaûi maùi sau caùch taäp yù nghóa naøy. 

Saùng sôùm laø khoaûng thôøi gian tinh hoa, tinh nguyeân nhaát cuûa caû 
toaøn ngaøy. Chuùng toâi boãng thaáy tieác cho nhöõng ai thöùc khuya phaûi daäy 
treã. Vì hoï khoâng höôûng ñöôïc söï tinh tuùy cuûa trôøi ñaát maø vuõ truï moãi 
ngaøy ban cho con ngöôøi vaø vaïn vaät. Saùng sôùm hoï khoâng ngaém ñöôïc 
caûnh thaønh phoá Delhi huyeàn aûo chìm trong söông môø, nhaát laø khuoân 
vieân tröôøng ñaïi hoïc nôi toâi ôû ñaày nhöõng boùng caây coå thuï xanh, thanh 
tònh, yeân aû, lyù töôûng vaø caøng theâm u tòch, huyeàn aûo trong maøn söông 
sôùm cuûa muøa ñoâng. Hoï khoâng höôûng ñöôïc nhöõng laøn gioù maùt laïnh tinh 
khieát nhaát trong ngaøy cuõng nhö nhöõng giaây phuùc thoaûi maùi töôi taén laïc 
quan sau nhöõng ñoäng taùc vaän ñoäng thaân theå.  

ÔÛ ñaây coù raát nhieàu hoa, ñaëc bieät laø hoa hoàng ñuû maøu, nhaát laø töø 
muøa ñoâng ñeán xuaân laø muøa hoa nôû taïi nay. Tröôøng Delhi moãi naêm vaøo 
khoaûng thaùng 3 ñeàu môû hoäi hoa (Flower Show). Nhöõng ñoùa hoa traøn 
ñaày nhöïa soáng, vöôn leân moät caùch vöõng chaéc, dòu daøng vaø töôi ñeïp. 
Chuùng nhö ñang muoán vöôn leân cao cuøng vôùi trôøi ñaát vaø toûa saéc höông 
laøm ñeïp cho muoân ngöôøi. Ñi taäp yoga veà ngaøy naøo chuùng toâi cuõng haùi 
hoa ñeå chöng nôi baøn Phaät. Vaø Lal Zikpuii cuõng ñoàng yù vôùi toâi raèng 
‘Chuùa (trong Thieân chuùa giaùo) hay Phaät (Phaät giaùo) hay ñöùc Yahweh 
(Do thaùi giaùo), ñaáng Allah (Hoài giaùo), Shiva (Hindu giaùo) hình töôùng coù 
khaùc nhöng taùnh theå nhö nhau vaø ñeàu daïy con ngöôøi laøm thieän nghieäp’. 
Ñeå daãn chöùng cho ñieàu ñoù, coù moät ngaøy toâi keå cho Lal Zikpuii nghe 
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moät caâu chuyeän nói về ‘Toân giaùo naøo toát nhất’ của Sathya Sai Baba, một 
đạo sư noåi tieáng trong Ấn Ðộ ñöông đại. Caâu chuyeän nhö sau: 

Vaøo moät thôøi xa xöa có một vò vua raát nhaân đức, công bằng, dân 
chúng trong nước sống raát yeân oån thaùi bình höôûng haïnh phuùc aám no. 
Một hôm, qua söï kieán nghò của ba quaân töôùng só, vua lieàn cho triệu tập 
tất cả caùc baäc chöùc saéc cao caáp laõnh ñaïo của các tôn giáo trong nước laïi. 
Khi tất cả có mặt đầy đủ, vua lieàn thong thaû trình baøy: 

- Kính thöa các vị giáo chủ, hôm nay traãm mời các vị tới đây ñeå 
cuøng bàn luận veà vaán ñeà traãm muốn chọn một Toân giaùo naøo trong các 
Toân giaùo để xöng tôn lên làm quốc giáo cho nöôùc chuùng ta. Traãm đặt 
niềm tin nơi các vị, với sự minh triết xin các vị hội thảo bàn luận với 
nhau để tìm cho traãm một Toân giaùo naøo toát nhất, đáng được hưởng ân 
phúc của hoàng gia. Toân giaùo nào cũng được miễn sao mọi người đều 
đồng ý kính phục, không ai có thể bắt bẻ hay chối cãi. 

Thôøi gian troâi qua, ñaõ nhiều năm roài mà vua vẫn chưa được trả lời, 
bởi vì ai cũng cho Toân giaùo của mình là hay nhất, nhưng người khác lại 
không chịu. Cứ thế mà tranh luận giằng co từ năm này sang năm khác. 
Rồi một hôm, có một baäc hieàn trieát du phương ghé qua nước của nhà vua 
nọ. Sau khi nghe chuyện nhà vua ñang ban saéc leänh tìm một Toân giaùo 
hay nhất mà chưa ra, bèn đến xin yết kiến nhà vua: 

- Kính tâu bệ hạ, tôi có thể chỉ cho bệ hạ một Toân giaùo hay nhất mà 
không ai có thể bắt bẻ hay chối cãi được. 

Vua nghe qua rất đỗi vui mừng vì hy vọng của mình sắp được toại 
nguyện sau bao năm thaùng dài mong đợi. 

- OÀ! Thật vậy sao! Xin baäc hieàn trieát hãy nói cho traãm nghe ngay 
lập tức. Ñaõ töø laâu, traãm ñôïi chờ giờ phút này quá moõi meät rồi! 

- Kính xin bệ hạ bình tónh một chút. Tôi sẽ tiết lộ cho bệ hạ tên của 
Toân giaùo này ở một nơi thật yên tĩnh vắng vẻ. Ðúng trưa mai xin hẹn bệ 
hạ ở bờ sông Hằng, chúng ta sẽ vượt sông qua bờ bên kia và ở đó tôi sẽ 
nói cho bệ hạ biết tên của Toân giaùo này. 

Theo lôøi heïn, saùng ngày mai vua và vị hieàn trieát gặp nhau tại bờ 
sông Hằng. Vua ra lệnh cho một chiếc thuyền đến gần để chở hai người 
sang bờ bên kia. Khi chiếc thuyền đến gần, vua sửa soạn bước lên thì vị 
hieàn trieát chặn lại, nói rằng ông ta muốn khám xét lại chiếc thuyền coi có 
tốt và bảo đảm không. 

- Kính thöa beä haï, chiếc thuyền này không được vì có một miếng 
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ván bị nứt ở dưới đáy, nước có thể tràn vào. Vị hieàn trieát thưa. 

Nhaø vua lại gọi chiếc thuyền khác đến. Sau khi khám xét, vị hieàn 
trieát tìm thấy vài miếng ván bên hông thuyền hơi lỏng vì thiếu đinh. Nhà 
vua lại gọi một chiếc khác đến. Sau khi khám xét kỹ càng, vị hieàn trieát lại 
từ chối vì lý do nước sơn của thuyền đã bị tróc. 

Cứ như thế, vua gọi hết chiếc thuyền này đến chiếc thuyền khác, 
chiếc nào hiền giả cũng moi ra được khuyết điểm. Dần dần nhà vua mất 
kiên nhẫn, chiều đã qua, hoàng hôn sắp đến vaø ngaøy gaàn taøn. Sau cùng 
vua không nhịn được nữa: 

- Thưa hieàn trieát! Từ trưa tới bây giờ, traãm đã gọi biết bao nhiêu 
chiếc thuyền, chiếc nào ngài cũng từ chối hết. Xin hỏi ngài, thuyền tróc 
sơn một chút hoặc thiếu vài ba cái đinh thì đã có sao? Nó vẫn có thể đưa 
mình qua sông được kia mà! Sao ngài lại để ý đến những vaán ñeà nhỏ nhặt 
như vậy. 

Lúc bấy giờ vị hieàn trieát nhìn vua mỉm cười vaø töø toán nói: 

- Kính thöa beä haï, bệ hạ đã tự mình nhận thấy rằng dù có vài ba 
khuyết điểm nhoû nhưng tất cả những chiếc thuyền kia đều có thể đưa 
mình qua sông được. Cũng thế, tất cả Toân giaùo trong nước của bệ hạ đều 
giống như những chiếc thuyền kia. Toân giaùo nào cũng có thể đưa bệ hạ 
đến sự thể nhập với Ñaáng toái thöôïng. Ði tìm khuyết điểm của nhiều Toân 
giaùo khác nhau là một điều vô ích vaø thiếu sáng suốt. Bệ hạ hãy trở về lo 
việc triều đình, tiếp tục lấy đức trị dân và hãy bình đẳng kính trọng các 
Toân giaùo giáo xem Toân giaùo nào cũng như Toân giaùo của chính mình vậy. 

Vöøa nghe xong, nhaø vua liền quyø phục xuống đảnh lễ vị hieàn trieát. 
Và khi ngẩng lên, vua sung sướng cảm thấy mình thực sự thấm nhuần sự 
minh triết saâu saéc aáy. 

Do theá, maø giöõa Lal Zikpuii vaø toâi ñaõ coù söï hoaø hôïp vôùi nhau 
trong nieàm tin tín ngöôøng. Lal Zikpuii coù theå haùi hoa cuøng toâi cuùng Phaät 
vaø toâi cuõng coù theå cuøng coâ aáy ñi vieáng nhaø thôø trong tröôøng ñaïi hoïc vaøo 
nhöõng ngaøy chuû nhaät.  

Taïi phoøng, trong khoâng gian khieâm toán, toâi cuõng thieát ñöôïc moät 
baøn thôø nhoû thôø moät töôïng goã Phaät Thích-ca ngoài thieàn chæ coøn da boïc 
xöông, nhoû töïa baøn tay vaø toâi an vò Ngaøi döïa vaøo song saét cuûa cöûa soå 
treân ñaàu giöôøng. Hai beân laø hai loï hoa hoàng, keá ñoù laø hai buïi traàu baø 
maøu laù chuoái non. Toâi gaén moät boùng ñeøn ñieän xanh nhoû treân töôïng cuûa 
Ngaøi. Moãi ngaøy chuùng toâi ñeàu thay hoa töôi, neân moãi ngaøy baøn thôø 
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Phaät ñeàu coù daùng veõ cuûa nhöõng höông saéc môùi. Toâi thöôøng ngoài laëng leõ 
ñeå chieâm ngöôõng ñöùc tinh taán noã löïc kieân trì moät loøng vì ñaïo cuûa ñöùc 
Phaät, duø thaân xaùc naøy coù oám o, gaày goø nhö da boïc xöông hay theá naøo 
cuõng khoâng lay chuyeån. Hình aûnh giaø nua coøn da boïc xöông cuûa Ngaøi 
ñaõ coù söùc maïnh khôûi ñoäng taâm boà ñeà maïnh meõ, ñaõ taïo cho toâi nhieàu 
xuùc ñoäng vaø ñaõ gaây aán töôïng trong taâm thaûm toâi saâu saéc veà maët taâm lyù. 
Ñoù laø lyù do toâi thænh ñeán gaàn 10 töôïng Phaät khoå haïnh naøy. Töôïng naøy ôû 
Vieät-nam khoâng phoå bieán laém, ôû AÁn ñoä chæ coù Boà-ñeà-ñaïo -traøng vaø 
Sarnath môùi coù, nhoû baèng baøn tay cuõng coù maø lôùn moät thöôùc cuõng coù, 
ngheä nhaân khaéc raát coâng phu töøng gaân guoác cuûa ngaøi noåi treân maët goã 
hay ñaù raát töï nhieân nhö thaät vaø giaù cuõng raát ñaéc. 
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CHÖÔNG III 

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DELHI 

Thaùng 08-1995, sau khi oån ñònh cuoäc soáng môùi taïi kyù tuùc xaù, hôn 
hai tuaàn sau toâi baét ñaàu caép saùch tôùi tröôøng. Trong lôùp Cao hoïc Phaät 
giaùo naêm thöù nhaát coù nhieàu sinh vieân (caû ñôøi laãn ñaïo) ñeán töø caùc nöôùc 
nhö AÁn-ñoä, Nam-trieàu-tieân, Nhaät-baûn, Tích-lan, Mieán-ñieän, Thaùi-lan, 
Taây-taïng... Rieâng Vieät-nam coù naêm vò laø ñaïi ñöùc ÑM, ñaïi ñöùc TT, sö 
BC, sö coâ HL vaø toâi. 

Chöông trình cuûa khoaù Cao hoïc (M.A.) Phaät hoïc taïi phaân khoa 
Phaät hoïc cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Delhi keùo daøi hai naêm, goàm coù 8 hoïc phaàn 
(paper) vaø moãi hoïc phaàn ñieåm cao nhaát laø 100. Naêm thöù nhaát baét buoäc 
hoïc naêm hoïc phaàn, ba hoïc phaàn coøn laïi seõ ñöôïc hoïc vaøo naêm thöù hai. 
Vaø naêm thöù hai baét ñaàu ñi vaøo chuyeân nghaønh, chuùng ta seõ choïn moät 
giöõa saùu moân (group) goïi laø group A, B, C, D, E, vaø F. 

Hoïc phaàn V bao goàm 2 phaàn: 

A)  Ngoân ngöõ Trung-hoa vaø Phaät giaùo Trung-hoa, goïi laø 
Paper V - A. 

B)  Ngoân ngöõ Taây-taïng vaø Phaät giaùo Taây-taïng, goïi laø Paper 
V - B. 

Sinh vieân phaûi choïn moät giöõa hai moân naøy. Vaø moãi hai phaàn naøy 
ñöôïc chia laøm hai phaàn: phaàn I vaø phaàn II; moãi phaàn 50 ñieåm. Kyø thi 
naêm thöù nhaát (previous M.A.) seõ thi  4 hoïc phaàn baét buoäc vôùi phaàn I cuûa 
paper V naøy. Kyø thi naêm thöù hai (final M.A.) seõ thi 3 paper (do mình 
choïn) vôùi phaàn II cuûa paper V naøy. 

PHAÙT THAÛO CHÖÔNG TRÌNH CAO HOÏC PHAÄT HOÏC (M.A.) 

M.A. PART - I (Naêm thöù nhaát) 

Nhöõng Hoïc Phaàn Baét Buoäc 

Paper I, Paper II, Paper III, Paper IV, Paper V  ‘A’ (Part I), hoaëc 
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Paper V ‘B’ (Part II). 

M.A.  PART II (Naêm thöù hai) 

Nhöõng Hoïc Phaàn Baét Buoäc:  

Paper V ‘A’ (Part II), hoaëc Paper V ‘B’ (Part II). 

Nhöõng Hoïc Phaàn Töï Choïn: 

- Group A:  Paper VI, Paper VII vaø Paper 
VIII. 

- Group B:  Paper VI, Paper VII vaø Paper VIII 

- Group C:   Paper VI, Paper VII vaø Paper VIII 

- Group D:   Paper VI, Paper VII vaø Paper VIII 

- Group E:   Paper VI, Paper VII vaø Paper VIII 

- Group F:   Paper VI, Paper VII vaø Paper VIII 

Ngoân ngöõ söû duïng trong kyø thi laø tieáng Anh hoaëc Hindi (ngoân ngöõ 
phoå bieán nhaát trong 64 ngoân ngöõ cuûa AÁn. AÁn ñoä coù nhieàu saéc daân vaø 
theo thoâng keâ hieän nay coù 64 ngoân ngöõ). 

ÑAÏI CÖÔNG CHÖÔNG TRÌNH CAO HOÏC PHAÄT GIAÙO 

NHÖÕNG HOÏC PHAÀN BAÉT BUOÄC 

1)  Paper I: Ngoân ngöõ vaø Vaên Hoïc Pali 

2)  Paper II: Vaên Hoïc tieáng Phaïn vaø Phaät giaùo tieáng Phaïn   

3)  Paper III: Lòch söû Phaät giaùo trong vaø ngoaøi nöôùc AÁn Ñoä 

4)  Paper IV: Trieát hoïc Phaät giaùo 

5)  Paper V ‘A’ Part I:   

Ngoân ngöõ Trung-hoa vaø Phaät giaùo Trung-hoa 

      Paper V ‘A’ P art II:   

Ngoân ngöõ Trung-hoa vaø Phaät giaùo Trung-hoa 

Hoaëc laø:       Paper V  ‘B’ Part I:   

Ngoân ngöõ Taây-taïng vaø Phaät giaùo Taây-taïng 

       Paper V ‘B’ Part II:   

Ngoân ngöõ Taây-taïng vaø Phaät giaùo Taây-taïng 
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NHÖÕNG HOÏC PHAÀN TÖÏ CHOÏN 

Group A: Vaên hoïc Pali 

Paper VI: Kinh taïng, Luaät taïng, Lòch söû vaø nhöõng baøi luaän Pali 

Paper VII: Tieàn A-tyø-ñaøm 

Paper VIII: Haäu A-tyø-ñaøm 

Group B: Phaät giaùo tieáng Phaïn 

Paper VI: Ñaïi-chuùng boä, Thöôïng-toïa boä vaø Nhaát-thieát-höõa boä 

Paper VII: Ñaïi-thöøa Phaät giaùo 

Paper VIII: Ñaïi-thöøa, Maät thöøa, Kim-cang thöøa  

Group C: Lòch söû Phaät giaùo 

Paper VI: Lòch söû Phaät giaùo nöôùc ngoaøi 

Paper VII: Söï nghieân cöùu coù so saùnh veà tranh 
töôïng, kieán truùcvaø ngheä thuaät Phaät giaùo trong vaø 
ngoaøi AÁn Ñoä 

Paper VIII: Nghieân cöùu ñòa theá vaø chöõ khaéc Phaät giaùo 

Group D: Trieát hoïc Phaät giaùo 

Paper VI: Trieát hoïc nguyeân thuûy Phaät giaùo, 
A-tyø-ñaøm vaø Nhaát-thieát-höõu boä 

Paper VII: Trung-luaän hoaëc Du-giaø luaän 

Paper VIII: Nguyeân lyù ngoân ngöõ, loâgic hoïc vaø 
Nhaän thöùc luaän Phaät giaùo 

Group E: Phaät giaùo Trung-hoa 

Paper VI: Taêng ñoaøn Phaät giaùo Trung-hoa 

Paper VII: Söï du nhaäp Phaät giaùo vaøo nöôùc Trung-hoa 

Paper VIII: Söï aûnh höôûng cuûa Phaät  giaùo ôû Trung-hoa 

Group F: Phaät giaùo ôû Taây-taïng 

Paper VI: Vaên hoïc vaø Ngoân ngöõ Taây-taïng 

Paper VII: Loâgic hoïc vaø Trieát hoïc Phaät giaùo 

Paper VIII: Phaät giaùo Maät Toâng 
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CHÖÔNG TRÌNH HOÏC M.A. (Part I) (Naêm thöù nhaát)  
PAPER I: NGOÂN NGÖÕ VAØ VAÊN HOÏC PALI 

Hoaø thöôïng Tieán só B. Satyapala (laø moät vò Hoaø thöôïng AÁn ñoä 
thuoäc heä phaùi Nam-toâng. Ngaøi baét ñaàu laøm tröôûng khoa Phaät hoïc töø 
naêm 1996 vaø cuøng vôùi Giaùo sö Sarao luaân phieân giöõ chöùc vuï naøy cho 
ñeán nay 2005) vaø nöõ tieán só S. Pavagadhi phuï traùch. 

1) Nhöõng baøi  kinh (50 ñieåm): 

a)  Ñaïi phaåm (Mahavaggo), Ñaïi-kieàn-ñoä kinh 
(Mahakhandhaka)... 

b)  Giôùi boån (Patimokkha) 

c)  Voâ-vaán Töï-thuyeát (Udana) 

d)  Tröôûng-laõo taêng keä (Theragaøtha) 

e)   Tröôûng-laõo ni keä (Therigatha) 

f)   Kinh Na-tieân tyø-kheo vaÁn ñaùp (Milinda-paõnha) 

2)  Vaên phaïm vaø baøi luaän Pali: 

* Vaên phaïm  (20 ñieåm): 

* Boä Vaên phaïm Kaccayana (Kaccayana Vyakarana): 

a)  Luaät noái aâm (Sandhi kappo) 

b)  Caùch trong Pali (Karaka kappo) 

c)  Danh töø keùp (Samasa kappo) 

d)  Thì (Kala) 

e)  Nhoùm goác ñoäng töø (Dhatugana) 

f)  Tieáp vó ngöõ chæ nöõ tính (Itthi paccayo) 

g)  Tieáp vó ngöõ chæ doøng doõi (Apacca bodhaka paccaya) 

h)  Tieáp vó ngöõ chæ nguyeân nhaân (adhikara bodhka paccaya) 

i)  akaibbidhana kappo 

* Baøi luaän: (10 ñieåm) 

1)  Dòch töø Pali sang tieáng Anh hay Hindi 

2)  Dòch töø tieáng Anh hay Hindi sang Pali 

3)  Caáu truùc nhöõng caâu ñôn giaûn trong ngoân ngöõ  Pali 
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3) Lòch söû ngoân ngöõ Pali (20 ñieåm) 

a)  Vò trí cuûa Pali trong doøng hoï ngoân ngöõ AÁn ñoä- A ri 
an (Indo Ariyan) 

b)  Nguoàn goác vaø söï phaùt trieån ngoân ngöõ pali  

1)  Nguoàn goác ngoân ngöõ Pali 

2)   Queâ höông cuûa ngoân ngöõ Pali 

3)  Ñaëc ñieåm caên baûn cuûa ngoân ngöõ Pali 

c)  Giôùi thieäu toång quaùt veà ba kyø Kieát taäp Kinh ñieån 

d)  Chaùnh Taïng: 

       Giôùi thieäu toång quaùt veà:  

1)  Luaät Taïng 

2)  Kinh taïng 

3)  Luaän taïng 

e)  Tuïc Taïng:  

       Giôùi thieäu toång quaùt veà: 

1)  Na-tieân  Tyø-kheo Vaán ñaùp (Milinda panha) 

2)  Sôù giaûi Tam taïng (Petakopadesa)  

3)  Chæ-ñaïo luaän (Nettipakarana) 

PAPER II: PHAÄT GIAÙO TIEÁNG PHAÏN 

 Giaùo sö San Singh phuï traùch 

A) Nhöõng baøi kinh baèng tieáng Phaïn (60 ñieåm):  

1)  Kinh Phaùp Hoa (Saddharmapundarika-sutra) 

2)   Kinh Di Ñaø (Sukhavativyuha)  

3)   Kinh Kim-cang Baùt Nhaõ (Vajracchedika prajnaparamita) 

4)   Sa-moân Haïnh Taäp (Srighanacarasangraha) 

5)  Baøi Thô Ca ngôïi chieán thaéng cuûa Ñöùc Phaät 
(Buddhavijayakavya) 

B) Nghieân cöùu veà ngoân ngöõ hoïc cuûa Buddhist  Hybrid  
Sanskrit (BHS–Tieáng Phaïn pha troän)  (20 ñieåm)  
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1)  Vò trí cuûa BHS trong doøng hoï ngoân ngöõ  AÁn-aâu 
(Indo European) 

2)  Söï Pha troän trong ngoân ngöõ hoïc _ veà Baûn chaát, 
Caên baûn, Hoaøn caûnh, Chuyeån bieán, Vay möôïn vaø Phaïn ngöõ 
Phaät giaùo 

3)  Caùch ñaët teân cuûa B.H.S. 

4)  Nhöõng giai ñoaïn cuûa B. H. S. 

5)  Nhöõng thay ñoåi aâm vò hoïc trong tieáng Phaïn 

6)  Söï thay ñoåi aâm thanh cuûa chöõ trong B.H.S. 

7)  Caáu truùc cuûa B.H.S. 

C) Lòch söû Phaät giaùo tieáng Phaïn (20 ñieåm): 

1)  Nguoàn goác vaø söï du nhaäp tieáng Phaïn vaøo Phaät giaùo 

2)  Caùc kinh ñieån cuûa caùc tröôøng phaùi Phaät giaùo:     
Ñaïi-chuùng boä, Thöôïng-toïa boä, Nhaát-thieát-höõa boä, Phöông 
ñaúng vaø Baùt nhaõ 

3)  Kinh Boån-sanh A-ba-ñaø-na (Avadana Jataka) 

4)  Trieát hoïc cuûa caùc baäc luaän sö (Acaryas) nhö:
 Long-thoï (Nagarjuna), Ñeà-baø toân giaû (Aryadeva), 
Traàn-na (Dignaga), Di-laëc toân (Maitreyanatha), Voâ-tröôùc 
(Asanga), Theá-thaân (Vasubandhu), Phaùp-xöùng 
(Dharmakirti), Saèn-ñeà-ñeà-baø (Santideva), Tòch-hoä 
(Santarakshita), Ca-ma-la-thaäp-la (Kamalasila)... 

5)   Ñaïi-thöøa, Kim-cang thöøa, Maät thöøa  

PAPER III LAØ LÒCH SÖÛ PHAÄT GIAÙO TRONG VAØ NGOAØI 
AÁN ÑOÄ 

Giaùo sö  Tieán só KTS. Sarao phuï traùch. 

A) Nguoàn goác Lòch söû ñaïo Phaät (20 ñieåm): 

      Vaên hoïc, khaûo coå hoïc, caùc kyù söï... 

B) Söï hình thaønh vaø phaùt trieån Phaät giaùo ôû AÁn-ñoä (20 ñieåm) 

1)  Cuoäc ñôøi Ñöùc Phaät: Ñaûn sanh- Xuaát gia- Giaùc ngoä 

2)  Söï nghieäp hoaèng phaùp:    Thaønh laäp taêng ñoaøn vaø ni ñoaøn 
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3)  Cö só taïi gia: Vò trí vaø söï ñoùng goùp cuûa hoï 

4)  Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn:  Söï phaân chia xaù lôïi vaø xaây thaùp  

5)  Söï uûng hoä cuûa hoaøng gia:  Vua Taàn-baø-sa-la 
(Bimbisara),     A-xaø-theá (Ajatasatru), Menander, Kanishka 
vaø Harsha 

6)  Caùc kyø kieát taäp kinh ñieån 

7)  Phaät giaùo trong thôøi ñaïi Gupta 

8)  Söï höng thònh cuûa Phaät giaùo Ñaïi-thöøa 

9)  Söï truyeàn baù Phaät giaùo tôùi caùc vuøng nuùi Hi-maõ-laïp-sôn 

10) Phaät giaùo trong thôøi ñaïi Pala - Söï phaùt trieån Maät giaùo 

C) Söï xuaát hieän vaø phaùt trieån Phaät giaùo ôû caùc nöôùc Ñoâng-
Nam-AÙ (20 ñieåm): Tích-lan, Mieán-ñieän, Thaùi-lan, Ñoâng-
döông (Cam-Pu-chia, Vieät-nam, Laøo) 

D) Söï du nhaäp vaø phaùt trieån Phaät giaùo ôû caùc nöôùc Baéc AÙ 
(20 ñieåm): Taây-taïng, Moâng-coå, Taøu, Nhaät-baûn vaø Nam-trieàu-
tieân 

E) Chöõ khaéc, ngheä thuaät vaø kieán truùc Phaät giaùo (20 ñieåm) 

PAPER IV LAØ TRIEÁT HOÏC PHAÄT GIAÙO 

Giaùo sö K. K. Mittal giaûng, nhöng cuoái khoùa giaùo sö quaù lôùn tuoåi 
nghæ höu vaø giaùo sö tieán só I. N. Singh phuï traùch. Trong hoïc phaàn naøy coù 
nhöõng tieâu ñeà nhö sau: 

 1) (20 ñieåm) 

a)  Khaùi nieäm veà trieát hoïc noùi chung: Baûn chaát trieát 
hoïc Thöïc nghieäm luaän (Tattva-mimamsa1, Chaân thaät 
luaän); Phaân bieät Trieát hoïc khaùc vôùi khoa hoïc vaø toân giaùo; 
Trieát hoïc Phaät giaùo nhö laø moät trieát hoïc toân giaùo 

b)  Trieát hoïc tieàn Phaät giaùo AÁn Ñoä (Veda vaø 
Upanisada): Trình baøy trieát lyù veà thuyeát thôøi gian 
(Kalavada), Svaghavavada, thuyeát taïo hoaù (Isvaravada), 
thuyeát baát ñònh (Niyativada), Yadrichavada, thuyeát Töï-
ngaõ (Aksmikaatavada); giaù trò töông ñoái veà Trí (Jnana), 

                                                 
1 Tattva: chaân thaät vaø mimamsa: Di man sai phaùi (Tuyø duyeân hieån lieãu toâng) .  



 22

nghieäp (Karma), Du-giaø (Yoga)2 vaø Tòch-laëng/Nieát-
baøn(Upasana); thöïc nghieäm vaø thöïc chöùng; phöông phaùp 
truyeàn ñaït trieát hoïc 

c)  Trieát hoïc cuûa Taø-maïng giaùo (Ajivivakas)3 vaø 
nhöõng heä thoáng khaùc cuûa trieát hoïc AÁn Ñoä: Phaùi 
hieän-thöïc (Carvaka), Phaùi Loaõ-theå (Jaina), Phaùi Thaéng-
luaän (Vaisesika)4, Phaùi Soá-luaän (Samkhya)5, Phaùi Du-giaø 
(Yoga), Phaùi Tieàn Di-man-sai (Purva Mimamsa), Phaùi 
Pheä-ñaøn-ña (Vedanta)6;  Vò trí vaø moái quan heä Phaät-kieán 
(Buddha-Darsana)7 vôùi caùc quan ñieåm treân. 

2) (20 ñieåm) 

a)  Trieát lyù caên baûn cuûa Ñöùc Phaät veà: Töù ñeá, Baùt 
chaùnh ñaïo, 12 nhaân duyeân vaø Nieát-baøn 

b)  Quan ñieåm cuûa Ñöùc Phaät veà coõi ñôøi: Theá gian laø 
voøng luaân hoài (do nghieäp baùo) vôùi ba baûn chaát laø voâ 
thöôøng, voâ ngaõ vaø khoå ñau 

c)  Söï phuû nhaän ‘Töï ngaõ’, phuû nhaän ‘Thöôïng ñeá’: 
Phaân-bieät thuyeát boä (Vibhajyvada), Thuyeát Saùt na sinh 
dieät (Ksanabhangavada) 

3) (20 ñieåm): 

a)  Giaûi thích tính trieát hoïc toân giaùo trong Phaät giaùo 

                                                 
2 M�t trong 6 giáo phái Ph� �à ra ��i kho�ng th� k� th� nh�t, ch� tr��ng tu Du già �� gi�i thoát, 
khai t� là ngài Patanjali (Ba �an xà lê), kinh c�n b�n là kinh Du già. D�ch ngh�a là t��ng �ng, ngh�a là 
t��ng �ng v�i c�, c�nh, t��ng, lý, nhân qu� v.v.M�t tông c�ng g�i là Du-Già-Tông, Duy-th�c-
Tông � �n �o c�ng g�i là Du-Già-Tông.  
3 Ajivivaka (S) Tà Mạng giáo. Một đạo giáo thời Phật tại thế (Ngài Ca Diếp và 500 đệ tử đến thị trấn 
Câu thi Na gặp một đạo sĩ nhóm Tà Mạng cho hay Phật đã Niết bàn). 
4 Th�ng Lu�n phái���V� th� s� phái, T�i Th�ng h�c phái, �a nguy�n th�c t�i lu�n phái, Ph� 
th� s� ca phái. M�t trong 6 h�c phái ra ��i vào kho�ng th� k� th� nh�t l�y 6 nguyên lý: th�c th�, 
tánh ch�t, v�n ��ng, ph� bi�n, ��c thù, n�i thu�c �� nói v� nh�ng hi�nt��ng. T� là ngài Ki�t 
na �à (Kanada), Kinh c�n b�n là Kinh Th�ng lu�n. 
5 S� lu�n phái (Sankha (Pali): T�ng kh� s�, T�ng kh� �a, Ti�n hóa nh� nguyên lu�n, T�ng Xí 
Da, Ch� S� Lu�n 1- H�c phái T�ng kh� �a (H�c phái S� lu�n), m�t phái tu c�a Bà la môn giáo � 
Thiên trúc ho�t ��ng tr��c khi ��c Ph�t ra ��i, d�a vào hai nguyên lý tinh th�n thu�n túy và nguyên 
ch�t c�n b�n �� thuy�t minh th� gi�i hi�n th�c. T� là ngài Ca t� la (Karpilarsi), kinh c�n b�n là 
T�ng kh� �a. 2- T�ng khu lu�n trong V� �à.  
6 Ph� �àn �a phái��H�u Di Man Sai phái, Trí Di Man Sai phái.��H�c phái Ph� �àn �a, ch� 
tr��ng ph�m ngã nh�t nguyên lu�n, khai t� là Badarayana (Bà ��t la da na), kinh c�n b�n là Ph� 
�àn �a. 
7 Dar�ana (S) Ki�n, Dassana (P) Có 5 lo�i ki�n: thân ki�n, biên ki�n, ki�n th�, gi�i ki�n, tà ki�n. 
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Ñaïi-thöøa vaø Nguyeân thuûy 

b)  Nhöõng tröôøng phaùi Phaät giaùo: Nhaát-thieát-höõa boä 
(Sarvastivada),  Tyø-ba-sa luaän (Vaibhasika – Boä phaùi 
chính cuûa Thöôïng-toaï boä, Kinh-löôïng boä (Sautrantika), 
Trung-luaän (Madhyamika) vaø Du-giaø luaän (Yoga) 

c)  Maät toâng (Kim-cang thöøa, Maät thöøa) 

4) (20 ñieåm):  

a)  Caùc baäc thaàn töôïng cuûa cuoäc ñôøi: Boà-taùt, A-
la-haùn, Ñoäc-giaùc vaø Chaùnh-ñaúng chaùnh-giaùc (Nhö-
lai) 

b)  Nhöõng phöông phaùp ñeå ñaït söï  hoaøn thieän: 
Giôùi-Ñònh-Tueä, Ba-la-maät vaø Töù voâ-löôïng-taâm 

c)   Moät soá khaùi nieäm quan troïng: Trí tueä, 
Phöông-tieän (Upaya), Ñaïi-laïc (Mahasukha), Song-
nhaäp (Yuganaddha), Tam thaân (Trikaya: baùo thaân, 
öùng thaân vaø phaùp thaân) vaø Boà ñeà taâm (Bodhicitta) 

5) (20 ñieåm) 

a)  Laõnh vöïc loâ-gic hoïc vaø nhaän thöùc luaän trong 
Trieát hoïc Phaät giaùo (giôùi thieäu toång quaùt) 

b)  Bieän chöùng cuûa Phaät giaùo 

c)  Lyù thuyeát ngoân ngöõ Phaät giaùo  

d)   

PAPER V (A)_PART I : NGOÂN NGÖÕ TRUNG-HOA VAØ PHAÄT 
GIAÙO TRUNG-HOA 

Dr. R. K. Rana phuï traùch. Giöõa Trung-hoa vaø Taây-taïng  phaûi choïn 
moät  thì haàu heát sinh vieân Vieät-nam choïn Trung-hoa, vì tieáng Trung luùc 
naøy raát phoå bieán taïi nöôùc nhaø vaø taêng só Baéc toâng cuõng ñaõ quen vôùi heä 
thoáng kinh ñieån chöõõ haùn, neân cuõng gaàn guõi hôn so vôùi tieáng Taây-taïng. 
Hoïc phaàn naøy coù 50 ñieåm cho Part I, coøn 50 ñieåm cuûa Part II thì ñeå naêm 
thöù hai cuûa Final M.A. môùi thi 

Paper V:  

1) Nguoàn goác vaø Phaùt trieån chöõ vieát Trung-hoa, kieán thöùc caên 
baûn veà vaên phaïm vaø cuù phaùp coå ñieån cuûa ngoân ngöõ Trung-hoa (10 
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ñieåm). 

2) 50 Thuaät ngöõ Phaät giaùo baèng tieáng Trung (do Khoa bieân 
soaïn) (10 ñieåm) 

3) Tieáng Trung hieän ñaïi (10 ñieåm) (rieâng phaàn naøy thì do coâ 
giaùo Anita Sharma phuï traùch) 

4) Söï du nhaäp cuûa Phaät giaùo vaøo Trung-hoa; söï aûnh höôûng laãn 
nhau giöõa Phaät giaùo, Khoång vaø Laõo giaùo; nhöõng baøi luaän cuûa 
Khoång töû, Maâu töû, Laõo töû vaø Trang töû (10 ñieåm)  

5) Kinh Kim-cang Baùt-nhaõ (Chin Kang Po Rô Ching) dòch töø 
Trung vaên ra Anh vaên vaø ngöôïc laïi (10 ñieåm) 

PAPER V (B) PART I : NGOÂN NGÖÕ TAÂY-TAÏNG VAØ PHAÄT 
GIAÙO TAÂY-TAÏNG 

Giaùo sö Tieán só Negi phuï traùch 

1)  Ngheä thuaät Hoïc vaán (Bod skad slob deb, Tibbati 
Pathmala) (10 ñieåm) 

2)  Dharmasala (10 ñieåm) 

3)  Prajnadanda [verses] cuûa ngaøi Long-thoï (Ses rab 
sdlon bu) (10 ñieåm) 

4)  Lòch söû cuûa Phaät giaùo Taây-taïng (10 ñieåm) 

5)  Söï ñoùng goùp cuûa caùc ñaïo sö Phaät giaùo AÁn Ñoä ñoái 
vôùi söï phaùt trieån Phaät giaùo ôû Taây-taïng (10 ñieåm) 

Ñoù laø nhöõng gì phaûi hoïc cho chöông trình cao hoïc Phaät hoïc naêm 
thöù nhaát taïi phaân khoa Phaät hoïc cuûa tröôøng ñaïi hoïc Delhi.  

Ñaây laø laàn ñaàu tieân döï lôùp vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi. Chuùng toâi coù 
nhieàu cô hoäi ñeå thöïc taäp noùi tieáng Anh. Luùc ñaàu nghe giaûng chöa thoâng 
suoát laém. Caùc giaùo sö giaûng raát hay, chuùng toâi ngoài ôû döôùi ra veõ tænh taùo 
chaêm chuù theo doõi, thænh thoaûng gaät ñaàu, nhöng ñeán khi thaày baát chôït 
hoûi: “Do you have any question?” (Caùc vò coù baát cöù thaéc maéc gì khoâng?) 
thì chuùng toâi (tröø nhöõng vò laõo thoâng tieáng Anh thì khoâng keå) coøn laïi laø 
ñoâi maét baét ñaàu mô maøng vaø ngoù lô veà moät coõi xa xaêm... (giaû nhö  
khoâng nghe giaùo sö hoûi gì). Vì luùc môùi qua chöa baét kòp, hieän giôø sau 3 
naêm ‘nhoài nheùt’ loã tai môùi thoâng noåi. Môùi nhaäp hoïc coù maáy ngaøy thì 
ñöôïc nghæ hoïc vì trôøi ñaõ vaøo thu, nghe thì cuõng ngoä, Vieät-nam mình 
khoâng coù chuyeän nghæ theo muøa nhö theá naøy nhæ? 
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Theá laø töø 01-10 ñeán 15-10 chuùng toâi ñöôïc nghæ hoïc. ÔÛ ñaây coù ba 
muøa nghæ laø nghæ heø töø thaùng 4 ñeán thaùng 7, nghæ thu töø 01-10 ñeán 15-
10, nghæ ñoâng töø 10-01 ñeán 25-01. Ngoaøi ra coøn voâ soá ngaøy nghæ nöõa, 
nhö theo lòch nghæ cuûa naêm 1998 (haàu nhö naêm naøo cuõng gioáng nhau) 
nhö sau: 

13-01:  Leã Lohri (cuûa tieåu bang Punjab) 

14-01:  Leã Makar Sankranti (cuûa ñaïo Hindu) 

26-01:  Leã Coäng hoøa 

30-01:  Leã Id-ul-fittr (cuûa ñaïo Hoài) 

11-02:  Leã Ravi-das-jayanti (sinh nhaät cuûa thaàn Hindu Ravidas) 

25-02:  Leã Maha Shiv-ratri (cuùng thaàn Shiva cuûa ñaïo Hindu) 

12-03:  Leã Holi (quaêng boät maøu vaø nöôùc laãn nhau) 

13-03:  Leã Dhulendi (tieáp tuïc leã Holi) 

05-04:  Leã Ram Navmi (cuùng thaàn Shri Rama cuûa ñaïo Hindu) 

08-04:  Leã Id-ul-zuha (cuûa ñaïo Hoài) 

09-04:  Leã Mahaveer-jayanti (sinh nhaät cuûa Mahaveer 
– nhaø thaønh laäp ñaïo Loaõ-theå) 

13-04:  Leã Baisakhi (teát New Year cuûa Punjab) 

07-05:  Leã Moharram (cuûa ñaïo Hoài) 

11-05:  Leã Budh Iajanti (Phaät-ñaûn, AÁn ñoä goïi Ñöùc 
Phaät laø ‘Budh’, Vieät-nam cuõng goïi Ñöùc Phaät laø ‘Buït’ coù 
theå xuaát phaùt töø ‘Budh’ naøy) 

07-07:  Leã Milad-ul-nabi (cuûa ñaïo Hoài) 

08-08:  Leã Raksha bandhan (coøn goïi leã Rakhi. Trong 
ngaøy ñoù, em gaùi coät chæ maøu vaøo tay anh trai nhö moät söï 
caàu nguyeän vaø ngöôøi anh cho tieàn hoaëc baùnh ngoït cho em 
gaùi mình) 

14-08:  Leã Janmashtmi  (sinh nhaät thaàn Hindu Krishna) 

15-08:  Ngaøy Ñoäc laäp 

05-09:  Leã Anant Chaudas (sinh nhaät thaàn Hindu Vishnu) 

01-10:  Leã Dushehra (Dush laø 10 ngaøy. Leã cuùng nöõ 
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thaàn Durga trong 10 ngaøy) 

02-10:  Leã Gandhi Jayanti (sinh nhaät cuûa M. Gandhi, 
nhaø laõnh ñaïo quaàn chuùng thoaùt khoûi aùch ñoâ hoä Anh) 

19-10:  Deepawali (töùc leã Diwali, teát cuûa AÁn) 

22-10:  Leã Bhaiya duj (Leã naøy chæ phoå bieán ôû Baéc AÁn, 
em gaùi chaám boät maøu vaøo traùn ngöôøi anh nhö moät söï caàu 
nguyeän) 

04-11:  Sinh nhaät Guru Nanak (laø nhaø thaønh laäp ñaïo 
Sik, leã naøy phoå bieán ôû Punjab) 

25-12:  X - Mas Day  (töùc leã giaùng sinh cuûa Thieân-chuùa) 

26- 12: G. G. Singh Jayanti (Sinh nhaät cuûa toå ñaïo Sik: G.G.Singh) 

Nhìn vaøo yù nghóa cuûa 26 ngaøy leã naøy, chuùng ta thaáy coù 16 ngaøy 
nghæ vì leã toân giaùo. Ñieàu naøy cho ta thaáy AÁn-ñoä laø xöù sôû raát kính troïng 
toân giaùo. Vaøo nhöõng ngaøy nghæ naøy, chuùng toâi chæ ôû phoøng hoïc thoâi vì 
tröôøng hoïc ñoùng cöûa, thö vieän, nhaø baêng, böu ñieän... ñeàu nghæ. Heø phaûi 
nghæ laø ñuùng vì thôøi tieát luùc naøy raát noùng, töø 36 ñoä ñeán 52 ñoä laø thöôøng. 
Coøn nghæ ñoâng cuõng ñuùng luoân vì laïnh töø 2 ñoä ñeán 7 ñoä aâm laø thöôøng, 
nhaát laø veà ñeâm, laïnh thaáu ruoät gan. Coøn thu nghæ thì chaéc vì thôøi tieát 
ñeïp, khí haäu quaân bình neân ñi haønh höông laïy Phaät laø phaûi thôøi. AÁn ñoä 
goïi laø muøa du lòch hay muøa haønh höông (Tourist season hoaëc High 
season). Nghæ ñöôïc 15 ngaøy toâi chöa daùm ñi ñaâu thaêm vieáng vì baøi vôû 
naêm thöù nhaát raát nhieàu. Lal Zikpuiiø ñaõ veà nhaø phía ñoâng AÁn trong dòp 
naøy. Coøn laïi mình toâi, vì Vieät-nam xa quaù neân phaûi ôû laïi thoâi.  

Ngoaøi saân kia, muøa thu ñang ñeán. Toâi ngôõ ngaøng nhìn nhöõng aûnh 
höôûng cuûa thu ñang len vaøo töøng hôi gioù vaø töøng tia naéng. Baàu trôøi 
mang moät maøu xam xaùm heo maây. Nhöõng laøn gioù nheï, nhöõng hôi thôû 
cuûa muøa thu thoaûng ñöa laø laø, khieán taâm hoàn toâi thaät xao ñoäng. Toâi nhôù 
nhöõng ngaøy raèm thaùng baûy cuûa Vieät nam, trôøi cuõng xam xaùm vaø möa 
laát phaát nhö vaäy. Tieáng haùt cuûa moät nöõ sinh vieân AÁn naøo ñoù ngaân vang. 
Tieáng haùt du döông thaùnh thoaùt dìu dòu. Tieáng haùt ñoâi khi coù theå xoa 
dòu nhöõng noãi ñau, nhöng ñoâi khi laïi gôïi leân muoân vaøn kyû nieäm, noù laøm 
gôïi nhôù queâ höông, nhôù chuøa, gia ñình, ngöôøi thaân, baïn beø..., khoâng leõ 
toâi laïi noùi raèng ‘Toâi muoán neùn laïi trong toâi nöôùc maét tuoân traøn’. Thaät laø 
caûi löông! Taâm söï cuûa nhöõng ngöôøi tha höông yeáu ñuoái ñeán vaäy ñoù. 

Chieàu 03-10-1995, toâi ñem theo baøi hoïc vaø moät vaøi mieáng baùnh mì 
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chieân, taùo, quít, ñaäu phoïïng rang... ñeå chuaån bò cho buoåi hoïc ngoaøi trôøi 
nôi coâng vieân caïnh kyù tuùc xaù. Toâi ngoài beät moät caùch thoaûi maùi xuoáng 
baõi coû xanh maùt ñaày hoa, giöõa khung caûnh höõu tình maø thaáy taâm hoàn 
thaät vui. Maët trôøi ñang xuoáng cuoái chaân trôøi xa, choaøng aùnh saùng leân 
nhöõng haøng cau thaúng taép vaø nhuoám hoàng caùc ngoïn coû. Nhöõng chuù khæ 
con, nhöõng chuù soùc nhoû... raát nhieàu. Chuùng nhaûy loaét thoaét, con maét laùu 
lieâng ngoù qua ngoù laïi. Treân baàu trôøi chim vaø saùo lieän qua, lieän laïi töøng 
ñaøn, töøng ñaøn keâu chíu chít chíu chít nhö goïi nhau cuøng veà toå sau moät 
ngaøy vaát vaû ñi kieám moài. Toâi thaûy baùnh mì cho chuùng aên. Phaûi noùi ñaëc 
bieät ôû ñaây loaøi vaät raát daïn dó vôùi con ngöôøi. Heã ñöa ñoà aên laø chuùng ñeán 
ngay, coù leõ do haàu heát daân chuùng AÁn aên chay, ñöùc töø bi khoâng hieáu saùt 
cuûa hoï ñaõ caûm ñeán loaøi vaät, neân chuùng cöù ñi rong rong maø khoâng ai 
baét, traùi laïi coøn ñöôïc cho aên nöõa chöù. Gaëp maáy tay nhaäu Vieät-nam qua 
ñaây chaéc thích laém, vì boø ñi ñaày ñöôøng khoâng coù chuû, coøn soùc, khæ, 
chim ñuû loaïi ... nhan nhaõn tröôùc maét ñoù. 

Tröôùc khi ñoïc saùch toâi boá thí baùnh mì cho chim, soùc… thieät laø 
tuyeät vôøi caû ñaøn chim gaàn 100 con chöù khoâng ít  xaø xuoáng ngay maët 
tröôùc maët toâi, roài soùc, khæ cuõng heø voâ tranh aên... Chuùng tranh giaønh vôùi 
nhau. Toâi phaûi thaûy ra xa ñeå nhöõng con yeáu ñuoái cuõng coù theå aên ñöôïc 
vaø cuõng thaûy thaät xa cho 4, 5 chò boø ngöïc caêng ñaày söõa ñang giöông 
maét ñöùng ñôïi. Chuùng raát hieàn laønh vaø thaân thieän. Toâi höôùng maët mình 
veà chuùng vaø thöông nhöõng ñoâi maét hieàn cuûa chuùng voâ haïn. Coù moät söï 
ñoàng caûm, thoâng caûm naøo ñoù... giöõa chuùng vaø toâi. Khoâng coù moät lôøi 
noùi, khoâng moät caâu xaõ giao, khoâng coù gì heát. Nôi ñaây chæ coù taâm hoàn 
ñöôïc bieåu loä qua aùnh maét. Thaät chaäm chaäm nhöõng giaây phuùt thieâng 
lieâng vaø kyø dieäu... 

Baây giôø toâi maäp theâm 3 kí roài (49 kí). Hoâm ñeán AÁn toâi coù 46 kí 
thoâi. Nhôù hoài môùi qua baát cöù sinh vieân nöôùc ngoaøi naøo cuõng phaûi ñi thöû 
maùu (xem coù bònh sida khoâng ñoù maø), laáy ra chæ coù nöûa oáng maùu maø toâi 
muoán xæu luoân. Baây giôø maët toâi ñaõ troøn nhö caùi baùnh bao. ÔÛ Vieät Nam, 
ñaâu coù ñöôïc ngaøy aên uoáng ñaày ñuû ba buoåi ñaâu. Ñi hoïc veà giaáu mình 
trong goùc thö vieän Khoa Hoïc Toång hôïp tröa aên mì goùi, gaëm baùnh mì 
khoâ toái ngaøy. ÔÛ ñaây neáu khoâng aên tröa ôû phoøng aên, thì hoï cho laáy 
‘packed-lunch’ (töùc phaàn thöùc aên tröa goùi laïi cho mình ñem theo, trong 
ñoù thöôøng laø baùnh mì sandwich keïp vôùi khoai taây chieân). Baây giôø ñang 
nghæ thu sinh vieân veà heát, coøn vaøi vò nhaát laø nhöõng sinh vieân foreign 
(töùc löu hoïc sinh), cho neân coù veõ hoï phuïc vuï thöïc phaåm ngon hôn. 
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 23-10 laø ngaøy leã Diwali, töùc coù theå xem nhö teát cuûa ngöôøi AÁn. Hoï 
treo ñeøn, keát boâng, ñoát phaùo ñì ñuøng... suoát ñeâm, gioáng nhö ôû teát 
Nguyeân ñaùn ôû Vieät-nam mình. Ngaøy ñoù Lal Zikpuii, vaøi coâ baïn AÁn nöõa 
vaø toâi cuøng ñi voøng voøng ñeå cho toâi xem caùch sinh hoaït taäp quaùn leã 
Diwali theá naøo, roài chuùng toâi ñi aên kem. Kem ôû AÁn thì tuyeät vôøi vì xöù 
hoï bô söõa raát nhieàu maø tieàn traû cuõng chua laém chôù khoâng reõ. 

Ngaøy 06-07-1996, baét ñaàu böôùc sang nieân khoùa M. A. final, töùc 
naêm thöù hai vaø laø naêm cuoái cuûa cao hoïc, theo luaät cuûa Kyù tuùc xaù toâi 
ñöôïc doïn sang ôû phoøng rieâng. Toâi choïn caên phoøng B-7, vì phía sau giaùp 
vôùi maõnh vöôøn coù coû xanh, haøng döøa, coù moät caây xoaøi vaø moät caây traâm 
ñaày traùi ñung ñöa. Caïnh döôùi goác döøa toâi thieát keá moät caùi beáp nho nhoû. 
Giöõa hai caây döøa toâi treo caùi voõng vaøo (ôû ñaây daân AÁn khoâng coù phong 
tuïc naèm voõng nhö Vieät nam). Nay mai toâi phaûi tìm moät caùi baøn goã giaû 
chieán ñeå caïnh goác caây naøy ñeå hoïc nöõa. Moät nôi lyù töôûng thieân nhieân 
cho toâi ngoài hoïc baøi ñung ñöa treân voõng vaø löôïm traùi traâm aên. Tröôùc 
maët toâi bieát bao nhieâu laø traâm ruïng laøm tím caû neàn ñaát. Traùi traâm naøy ôû 
Vieät-nam cuõng coù. Noù vöøa chua, vöøa chaùt aên vaøo laø tím lòm caû löôõi 
raêng, khoâng giaáu vaøo ñaâu ñöôïc. Nhöõng ngöôøi laøm coâng, nhöõng coâ sinh 
vieân vaø caû toâi nöõa hay cuøng nhau caêng baït, roài laéc rung maïnh caùc caønh 
caây cho traâm laûo ñaûo chòu khoâng noåi phaûi rôi ruïng xuoáng ñeå chuùng toâi 
cuøng nhau chuïm laïi ngoài chaám muoái aên taïi choã. Nhöng toâi laø lôïi theá 
hôn caû, vì ñaây laø caên cöù ñoùng ñoâ cuûa toâi ñoù maø. Vaøo nhöõng ñeâm möa to 
gioù lôùn, saùng mai môû cöûa sau ra laø thaáy treân neàn ñaát öôùt ñaãm hôi söông 
ñaày nhöõng quaû traâm caêng troøn boùng laùng naèm laên loùc, tha hoà maø aên ñeán 
thoûa thích tím caû ruoät, caû gan vaø tím caû...???  

Ngoaøi giôø ñeán lôùp, haàu nhö toâi luoân toïa laïc treân caùi voõng naøy. AÊn, 
nguû tröa, hoïc baøi, ñoïc baùo … toâi cuõng ñong ñöa treân voõng. Vaøo nhöõng 
ngaøy thu, thì voâ vaøn aùnh naéng lung linh xuyeân qua nhöõng taøn laù döøa 
lung linh nhaûy nhoùt leân ngöôøi toâi, laân la laøm quen nhöõng neùt chöõ treân 
trang giaáy vieát cuûa toâi. Caùc coâ sinh vieân AÁn ñi ngang coù veû aùi moä chieác 
voõng laém, traàm troà: ‘It looks like home’ (töùc nôi toâi thieát keá choã hoïc treân 
voõng giöõa haøng döøa gioáng nhö ñang ôû nhaø chöù khoâng phaûi ôû kyù tuùc xaù). 
Vaø ñeán xin pheùp ñöôïc ngoài treân chieác voõng Vieät-nam, dó nhieân toâi ‘ok’ 
lieàn. ÔÛ AÁn chæ coù nhöõng caùi voõng trong khuoân goã cho haøi nhi sô sanh, 
chôù voõng ngöôøi lôùn thì khoâng phoå bieán. Theá laø caùc coâ tranh nhau ngoài, 
roát cuoäc  teù leân teù xuoáng. Ngoài voõng cuõng phaûi coù kyõ thuaät. Phaûi ngoài 
ngay chính giöõa caân baèng, giöõ hai beân meùp voõng. Ñaøng naøy caùc coâ laïi 
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doàn moät phía quaù, khoâng caân baèng neân teù laø phaûi. Chuùng toâi laïi moät 
phen cöôøi vang naùo ñoäng caû moät goùc trôøi, khieán nhöõng naøng haøng xoùm 
loù ñaàu ra cöûa soå vôùi aùnh maét ñang giöông troøn tìm hieåu. 

Caên phoøng naøy toâi raát thích, vì toâi ñöôïc soáng ngoaøi trôøi, chæ coù toái 
toâi môùi vaøo trong maø thoâi. Gaàn guõi thieân nhieân, hít thôû khoâng khí trong 
laønh, höôûng ngaém maët trôøi laën moïc, traêng troøn, traêng khuyeát... OÂi chao! 
coøn gì baèng. Nhôù laïi nhöõng ngaøy ôû noäi xaù ni cuûa tröôøng Cao Caáp Phaät 
hoïc, tp HCM, sö coâ MT, sö coâ LH, sö coâ GH vaø nhieàu coâ khaùc ôû noäi xaù 
toâi nöõa vaø caû quyù thaày nöõa, ñeán thaáy voõng tröôùc cöûa phoøng cuûa toâi laø 
xaø vaøo ngoài lieàn. ÔÛ Vieät nam, nhaát laø ôû vuøng queâ nhö nhaø toâi haàu nhö 
ai cuõng coù voõng. Coøn trong muøa thi cöû, toâi ñong ñöa treân voõng hoïc baøi 
caû ñeâm. Nhòp ñöa ñaåy cuûa chieác voõng laïi laøm toâi tænh nguû deã hoïc baøi, 
khaùc vôùi caùc em beù môùi sanh, ñong ñöa qua laïi laïi laøm cho deã nguû vaø 
nguû ngon… Sinh vieân AÁn Thích-caùi voõng toâi ñeán noåi caùc coâ aáy ñem 
maùy chuïp hình tôùi chuïp chung vôùi caùi voõng vaø goùc hoïc taäp thanh bình 
ñaëc thuø cuûa toâi. 

Ngaøy 15-08-1996, tröôøng baét ñaàu khai giaûng khoaù hoïc Cao hoïc 
naêm thöù hai. Chöông trình naêm thöù hai Cao hoïc Phaät hoïc seõ coù saùu moân 
(group) ñeå choïn, sinh vieân tuøy theo khaû naêng vaø sôû thích cuûa mình choïn 
moät moân chuyeân nghaønh vaø moät paper baét buoäc laø Paper V, trong Paper 
V naøy coù hai phaàn  ta phaûi choïn moät ñeå thi. 

M.A. (Final) CAO HOÏC NAÊM THÖÙ HAI 
NHÖÕNG HOÏC PHAÀN BAÉT BUOÄC 

A) Ngoân ngöõ vaø Phaät giaùo Trung-hoa 

B) Ngoân ngöõ vaø Phaät giaùo Taây-taïng 

HOÏC PHAÀÂN (PAPER) V (A) PART II   LAØ NGOÂN NGÖÕ VAØ 
PHAÄT GIAÙO TRUNG-HOA 

Do Giaùo sö Tieán só R. K. Rana phuï traùch 

a)  Lòch söû Phaät giaùo Trung-hoa töø theá kyû thöù I ñeán 
theá kæ X  (10 ñieåm) 

b)  50 Thuaät ngöõ Phaät giaùo Trung-hoa (do Khoa bieân 
soaïn) (10 ñieåm) 

c)  Tieáng Trung hieän ñaïi (10 ñieåm) (chæ rieâng phaàn 
naøy laø do coâ Anita Sharma phuï traùch) 
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d)   Lòch söû Phaät giaùo Trung-hoa vaø phöông phaùp dòch 
thuaät kinh Phaät sang tieáng Trung-hoa (10 ñieåm) 

e)  Dieäu Phaùp Lieân Hoa Kinh (Miao Fa Lien Hua 
Ching) (10 ñieåm) 

HOÏC PHAÀN (PAPER)  V (B) PART II  LAØ NGOÂN NGÖÕ VAØ 
PHAÄT GIAÙO TAÂY-TAÏNG 

Giaùo sö tieán só Negi phuï traùch 

a)  Avadana Kalpalata: Thí-duï Taäp (Rtog brjod dpag 
bsam khari sin)  (10 ñieåm) 

b)  Thö cuûa ngaøi Long-thoï göûi Vua Gautamiputra (Bses 
pai sprins yig) (10 ñieåm) 

c)  Mulamadhyamika Karika of Nagarjuna: Trung-quaùn 
luaän cuûa Ngaøi Long-thoï (Dbumatsa ba’I tshigs lehu’ r byas 
pa) (10 ñieåm) 

d)  Vijnapti-mataratasiddhih: Duy-thöùc tam-thaäp tuïng, 
Vimsatika Karika: Duy-thöùc nhò thaäp luaän tuïng (Nis shu pa’I 
tsig Le’ ur byas pa) (10 ñieåm) 

e)  Söï phaùt trieån Phaät giaùo truyeàn thoáng ôû Taây-taïng (10 ñieåm) 

 NHÖÕNG HOÏC PHAÀN TÖÏ CHOÏN: 

1)  Group A: Phaät giaùo Pali 

2)  Group B: Phaät giaùo tieáng Phaïn 

3)  Group C: Lòch söû Phaät giaùo 

4)  Group D: Trieát hoïc Phaät giaùo 

5)  Group E: Phaät giaùo Trung-hoa  

6)  Group F: Phaät Giaùo Taây-taïng 

GROUP A: PHAÄT GIAÙO PALI 

Hoaø thöôïng Tieán só B. Satyapala vaø nöõ Tieán só S. Pavagadgi phuï 
traùch coù 3 hoïc phaàn (paper) nhö sau: 

Paper VI  laø Kinh taïng, Luaät taïng, Lòch söû vaø nhöõng baøi luaän 
pali 

a)  Luaät taïng: Ñaïi-phaåm (Mahavagga, moät trong saùu 
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phaåm cuûa luaät taïng), Kieàn-ñoä luaät (Uposatha Khandhaka8, 
boä thöù hai cuûa luaät taïng), Luaät An-cö kieát haï(Vassupanayika 
Khandhaka);  

Kinh taïng: Tröôøng boä kinh, Trung boä kinh, Töông 
Öng boä kinh (60 ñieåm) 

b)  Lòch söû vaên hoïc Pali:  Söï ñoùng goùp cuûa caùc ngaøi 
Phaät-thoï (Buddhadatta, theá kyû V), Phaät-aâm (Buddaghosa, 
theá kyû V), Hoä-phaùp (Dhammapala), A-naäu-laâu-ñaø 
(Aniruddha), Hoaø-ca-la-na (Vyakarana)… (20 ñieåm) 

c)  Vieát baèng ngoân ngöõ Pali theo nhöõng chuû ñeà vaø khaùi 
nieäm Phaät giaùo (20 ñieåm) 

Paper VII laø Tieàn A-tyø-ñaøm 

1) Phaùp-taäp luaän (Dhammasangani, moät taäp trong 7 taäp 
cuûa luaän taïng) (40 ñieåm)  

2) Nhaân-thi-thieát luaän (Puggala Pannatti, moät taäp trong 7 
taäp cuûa Thaéng-phaùp-taïng) (20 ñieåm) 

3) Phaùp-thuù-ñaïi luaän (Patthana Pakaran) (20 ñieåm) 

4) Phaùp-tuï luaän chuù / Luaän Thuø-thaéng nghóa (Atthasalini) 
(20 ñieåm) 

Paper VIII laø Haäu A-tyø-ñaøm  

a)  Thaéng-phaùp Taäp yeáu luaän (Abhidhammattha 
samghata) (40 ñieåm) 

b)  Danh-saéc (Namarupa Paricchedo) (10 ñieåm) 

c)  Nhaäp A-tyø-ñaït-ma luaän (Abhidhammavatara) (10 ñieåm) 

d)  Na-tieân Tyø-kheo kinh / Mi-lin-ña Vaán ñaùp (Milinda 
Panha)  (20 ñieåm) 

e)  Thanh-tònh-ñaïo luaän (Visuddimagga) (20 ñieåm) 

GROUP B  LAØ VAÊN HOÏC PHAÄT GIAÙO TIEÁNG PHAÏN 

Giaùo sö S. Singh phuï traùch. 

Paper VI laø Mahasangghika (Ñaïi-chuùng boä), Lokottaravada 
                                                 
8 Khaṇḍaka (P) Ki�n �� kinh. B� gi�i b�n qui ��nh v� m�t s� nghi th�c c�a T�ng già. 
Uposatha laø boá taùt. 
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(Thöôïng-toïa boä), Sarvastivada (Nhaát-thieát-höõa boä) 

a)  Ñaïi-söï (Mahavastu), Trí Luaän (Jnanaprasthana 
sastra)9, Kinh Soaïn-taäp-baù-duyeân (Avadana cataka)10, Caâu 
chuyeän veà Hoaøng töû Nan-ñaø vaø ngöôøi vôï môùi Saudara 
(Saundara Nanda) cuûa toå Maõ-minh (Asvaghosa), A-tyø-ñaït-
ma-caâu-xaù-luaän baûn tuïng (Abhidharmakosakarika) (80 ñieåm) 

b)  Lòch söû veà moái lieân heä giöõa ba boä phaùi treân (20 ñieåm) 

Paper VII  laø Phaät giaùo Ñaïi-thöøa 

a)  Chaùnh-ñònh vöông Kinh (Samadhiraja- chöông 1 vaø 
2), Kinh Thaäp-ñòa (Dasabhumika-chöông 1), Ñaïi-thöøa taäp 
Boà-taùt  hoïc luaän (Siksasamuccaya11, chöông 1), Kinh Phaùp-
hoa (Sadddharma), Kinh Laêng-giaø (Lankavatara) (80 ñieåm) 

b)  Lòch söû Phaät giaùo Ñaïi-thöøa tieáng Phaïn (20 ñieåm) 

Paper VIII laø Ñaïi-thöøa, Maät thöøa, Kim-cang thöøa  

a)  Kinh  Phaùp-hoa (Saddharma), kinh Laêng-giaø 
(Lankavatara), Voâ-thöôïng Du-giaø Tan-tra (Hevajra Tantra, 
chöông 1), Dohacaraksa, Caâu xaù (Dohakosa)12 (80 ñieåm) 

b)  Ñaïi-thöøa, Maät thöøa, Kim-cang thöøa (20 ñieåm) 

GROUP C LAØ LÒCH SÖÛ PHAÄT GIAÙO 

Giaùo sö K.T.S.Sarao phuï traùch. 

Paper VI laø Lòch söû Phaät Giaùo Nöôùc ngoaøi 

a)  Nhöõng ñaát nöôùc thuoäc Ñaïi-thöøa Phaät giaùo: Trung-
hoa, Nhaät baûn, Taây-taïng, Moâng Coå, Indonesia, Vieät-nam... 
(traû lôøi baát cöù hai nöôùc naøo trong ñaây) (50 ñieåm) 

b)  Lòch söû Phaät giaùo Nguyeân thuûy (Theravada): Tích-
lan, Mieán-ñieän, Thaùi-lan vaø Laøo (traû lôøi baát cöù hai ñaát nöôùc 
naøo trong ñaây) (50 ñieåm) 

Paper VII  laø Nghieân cöùu  vaø So saùnh Tranh töôïng, Kieán truùc, 

                                                 
9 Jnana: Trí; prasthana: Xöù; Sastra: Luaän.  
10 Avad�na cataka (S) Kinh So�n t�p bá duyên g�m 100 bài kinh Ph�t gi�ng v� nh�n duyên thí d�, 
v� ti�n nh�n h�u qu� c�a �� t�. M�t b� kinh trong Ph��ng Qu�ng b�. 
11 �ikṣ�samuccaya (S) ��i th�a T�p B� tát h�c lu�n, Giáo T�p Y�u, H�c x� y�u t�p do ngaøi 
Thaùnh Thieân (Shantideva)  tröôùc taùc.  
12 Doha: Chöùng ñaïo ca; kosa: Caâu xaù 
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Ngheä thuaät Phaät giaùo trong vaø ngoaøi nöôùc AÁn Ñoä 

a)  Nhöõng thaùp, ñeàn, tu vieän, hang ñoäng, nhöõng tröôøng 
phaùi ngheä thuaät ôû Mathura, Loäc-uyeån (Sarnath), vuøng phía 
ñoâng vaø Andhra (50 ñieåm) 

b)  Tranh töôïng (50 ñieåm) 

Paper VIII laø Nghieân cöùu Ñòa theá vaø Chöõ khaéc Phaät giaùo 

a)  Chöõ coå vaø Bia kyù Phaät giaùo (Chöõ Brahmi cuûa Vua 
A-duïc) (50 ñieåm)  

b)  Cho nhöõng thoâng tin veà lòch söû vaø chöõ coå ôû vaøi nôi 
thaùnh ñòa nhö: Sanchi, Loäc uyeån (Sarnath), Caâu-thi-na 
(Kushinagara), Boà-ñeà-ñaïo-traøng (Bodh gaya), thaønh Ca-tyø-
la-veä (Kapilavastu), Na-lan-ñaø (Nalanda), Tyø-xaù-ly 
(Sravasti), Paharpur (Somapur Vihara), Mainamati, Taxila 
vaø nhöõng tieåu bang thuoäc daõy nuùi Hi-maõ-laïp-sôn nhö 
Sikkim, Arunachal, Mizoram... (50 ñieåm) 

GROUP D LAØ TRIEÁT HOÏC PHAÄT GIAÙO 

Giaùo sö Tieán só I. N. Singh phuï traùch 

Paper VI laø Trieát hoïc Phaät giaùo Nguyeân thuûy (Theravada), A- tì- 
ñaït- ma vaø Nhaát-thieát-höõu boä  

a)  Trieát lyù Caên baûn Phaät giaùo Nguyeân thuûy vaø A-tì-
ñaøm (20 ñieåm) 

Phaân tích chöõ Phaùp (Dharmas), Taâm (Citta),       Taâm sôû 
(Caitasika), Saéc phaùp (Rupa) vaø Nieát-baøn (Nibbana) (15 
ñieåm) 

Ñònh nghóa vaø phaân tích chöõ Phaùp (Dharmas) trong caùc 
phaùp: Höõu laäu [Sasrava] vaø Voâ laäu [Anasrava]), Traïch-dieät 
voâ vi (Pratisankhya nirodha)13 vaø Phi-traïch-dieät voâ-vi 
(Apratisankhyanirodha)14... vaø 18 giôùi (Astadasadhatu), 12 
xöù (Dvadasayatana, 6 caên vaø 6 traàn) vaø 5 uaån 
(Pancaskandha) (15 ñieåm) 

                                                 
13 Pratisaṃkhy�-nirodha (S) Tr�ch di�t vô vi. Pratisamkhya-nirodhasamskrta: Pháp t�ch di�t có 
���c do n�ng l�c ch�n l�a c�a chánh trí. 
14 Apratisaṃkhy�-nirodha (S) Phi tr�ch di�t vô vi. Pháp t�ch di�t ch�ng ph�i nh� n�ng l�c ch�n 
l�a c�a chánh trí, ch� nh� thi�u sanh duyên mà hi�n. 
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b)  Trieát lyù cuûa Nhaát-thieát-höõu boä (Sarvastivada) (20 ñieåm) 

Trieát lyù cuûa Tyø-baø-sa boä (Vaibhasika)15 vaø Kinh Löôïng-
boä (Sautrantika)16 (15 ñieåm) 

c)  Hoïc thuyeát cuûa Voâ-ngaõ (Anatman), Taùi-sinh 
(Punarjanma), Nieát-baøn (Nibbana), nhöõng caâu hoûi vaø traû lôøi 
bieän chöùng (15 ñieåm) 

Paper VII laø Tröôøng phaùi Trung-luaän, Du-giaø luaän vaø Maäät Giaùo 
Luaän  

a)  Hoïc thuyeát caên baûn cuûa Trieát lyù Trung-luaän 
(Madhyamika)(20 ñieåm) 

12 nhaân duyeân (Pratiyasamutpada), Taùnh khoâng 
(Sunyata), Nieát-baøn (Nirvana) vaø Luaân hoài (Samsara) (10 
ñieåm) 

Phöông phaùp daøn xeáp nhöõng Tranh luaän (10 ñieåm) 

b)  Ñaëc ñieåm cuûa Trieát hoïc Duy-thöùc (Vijnaptimatrata) 
(20 ñieåm) 

     Tam Naêng bieán (Trividhaparinama): 

                                    1) A-laïi-ya thöùc (Alayavijnana) 

                                    2) Maït-na thöùc (Manovijnana) 

                                     3) Chuyeån Dò taâm thöùc (Pravrttivijnana) 

                                     4) Phaùp thaân (Dharmakaya) 

                                      5) Voâ caáu thöùc (Vimalavijnana) 

6)  Nhö-lai (Tathagata) (10 ñieåm) 

c)  Trieát lyù caên baûn cuûa Maät giaùo (20 ñieåm) 

     Tam Naêng bieán (Trividhaparinama): 

      1) Sandhabhasa 

                              2) Thieàn-na Phaät (Dhyani Buddha) 

                                                 
15 Vaibh�sika (S) Phân bi�t thuy�t��T� bà sa b�, T� bà sa �� t���Moät tröôøng phaùi chính 
cuûaThöôïng-toaï boä. 
16 Sutravadatika (S) T�ng ca lan �a b�. Suttav�da (P), Sankrantivada (S): Kinh l��ng b�, Thuy�t 
chuy�n b�. M�t trong 11 b� phái c�a Th��ng t�a b� do ngài Câu ma la la �a (Kumaralabdha) sáng 
l�p. 
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                              3) Boà ñeà taâm (Bodhi citta) 

                              4) Trí-tueä Phöông-tieän (Prajna upaya) 

                              5) Ñaïi-laïc (Mahasukha) 

                              6) Ñaïi-bi (Mahakaruna) 

                             7) Song nhaäp (Yuganaddha) (10 ñieåm) 

Paper VIII laø Nguyeân lyù Ngoân ngöõ, Loâ-gic hoïc vaø Nhaän thöùc 
luaän Phaät giaùo 

a)  Ñaëc ñieåm caên baûn cuûa Nhaän-thöùc luaän Phaät giaùo (20 ñieåm) 

b)   Ngoân ngöõ vaø Lyù thuyeát Phaät giaùo (20 ñieåm) 

c)   Giôùi thieäu toång quaùt veà Loâgic hoïc Phaät giaùo (20 ñieåm) 

d)  Quan ñieåm cuûa Traàn na (Dignaga) veà Nhaän thöùc 
luaän vaø Chaùnh lyù luaän (Nyaya)17 (20 ñieåm) 

e)  Quan ñieåm cuûa Phaùp xöùng (Dharmakirti) veà Nhaän 
thöùc luaän vaø Tö-löông (Anumana) (20 ñieåm) 

GROUP E LAØ PHAÄT GIAÙO TRUNG-HOA 

Dr. R. K. Rana phuï traùch. Lôùp naøy coù ñaïi ñöùc ÑM, Shen Ye (coâ 
gaùi Taiwan, sau naøy xuaát gia theo Phaät giaùo Taây-taïng) vaø toâi. Chuùng 
toâi phaûi hoïc ba hoïc phaàn nhö sau: 

Hoïc phaàn VI laø Taêng ñoaøn Phaät Giaùo ôû Trung-hoa:  

a)  Söï hình thaønh vaø phaân loaïi taêng ñoaøn, lòch söû cuûa 
caùc ñaïo sö noåi tieáng nhö Phaùp Hoä (Dharma Raksa), Cöu-ma-
la-thaäp (Cumara Jiva), Chaân-ñeá (Paramartha), Phaùp-hieàn  
(Fa Hien), Huyeàn-trang (Hsuan Tsang) vaø Nghóa-tònh (I -
Tsing) (20 ñieåm) 

b)  Vaán ñeà thoï giôùi vaø trì giôùi cuûa taêng chuùng (20 ñieåm) 

c)  Söï thònh vöôïng, phaùt ñaït cuûa caùc tu vieän (20 ñieåm) 

d)  Moái lieân quan giöõa Giaùo hoäi nhaø nöôùc vaø Tình traïng 
cuûa taêng giaø (20 ñieåm) 

e)  Taâm-kinh (I-Tsing), Chöông ba Qui luaät thoï giôùi 
(Nan Hai Chi Kuei Nei Fa Chuan) (20 ñieåm) 

                                                 
17 Ny�ya (S) Chánh lý lu�n. 1- M�t tôn phái Bà la môn vào th� k� th� Vii. 2- M�t trong 4 hành t��ng 
c�a ��o ��: ��o, Nh�, Hành, Xu�t. 
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Hoïc phaàn VII  Söï Du  nhaäp cuûa Phaät Giaùo  taïi Trung-hoa 

a)  Nguoàn goác phaùt trieån cuûa caùc boä phaùi Phaät Giaùo 
Trung-hoa (20 ñieåm) 

b)  Tröôøng phaùi Caâu-xaù luaän (Kosavada) vaø Phaùp-töôùng 
luaän (Salasana) (20 ñieåm) 

c)   Thieân Thai toâng vaø Tònh ñoä toâng (20 ñieåm) 

d)   Hoa nghieâm toâng vaø Tònh ñoä toâng (20 ñieåm) 

e)   Luaän Tam-thaäp tuïng (Trivimsika / San Shih Wei 
Shih Lun), Luïc Toå Hueä Naêng (Liu Tsu T’an Ching / The 
Platform Scripture of Hui neng) (20 ñieåm) 

Hoïc phaàn VIII  Aûnh höôûng cuûa Phaät giaùo ôû Trung-hoa 

a)  AÛnh höôûng Phaät giaùo trong vaên hoïc Trung-hoa. 
Choïn hoïc nhöõng baøi thô cuûa Vöông-Huøng (Wang Wei) vaø 
Baïch-cö-dò  (Pai Chu I) (20 ñieåm) 

b)  AÛnh höôûng cuûa Phaät giaùo vaøo ñôøi soáng kinh teá, giaùo 
duïc, ñaïo ñöùc cuûa Trung-hoa (20 ñieåm) 

c)  Söï aûnh höôûng cuûa Phaät giaùo trong xaõ hoäi, leã nghi, 
ñoaøn theå toân giaùo vaø an sinh xaõ hoäi (20 ñieåm) 

d)  Nhöõng hang ñoäng Phaät giaùo nhö Vaân-Cöông (Yun 
Kang), Long-moân (Lung Men) vaø Ñoân-hoaøng (Tun Huang) 
vaø tranh töôïng Phaät giaùo (20 ñieåm) 

e)  Caùc chuøa Phaät Giaùo taïi thaønh Laïc-döông (Lo Yang 
Chieh Lan Chi)  (20 ñieåm) 

GROUP E LAØ PHAÄT GIAÙO TAÂY-TAÏNG 

Giaùo sö Tieán só Negi phuï traùch 

Paper VI laø Ngoân ngöõ vaø Vaên Hoïc Taây-taïng: 

a)  Moät ngoïn nuùi taïi Itam leu (Ri dvags kyi Itam leu / A 
mountain in Itam Leu) (25 ñieåm) 

b)  Caâu chuyeän veà moät phuï nöõ xinh ñeïp teân Gzugskyi-
ni-sma (Gzugskyi  ni ma, I rnam thaar (Rupadityakatha) ()(25 
ñieåm) 

c)  37 Phaåm Trôï ñaïo Boà-ñeà (Rgyal sras lag len so bdua 
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ma), Thogs msd. (25 ñieåm) 

d)  ‘Kim-chæ nam cuûa Tröôøng phaùi Thích-ca’ do Hoaø-
thöôïng Sa-pan bieân soaïn (Saskya legs bsad; kun dya rgyal 
misha, The Elegant Sayings of Saskya: Sa-pan laø moät Lama 
Taây taïng [1182-1251] bieân soaïn luaät naøy khi ngaøi thaønh laäp 
tröôøng phaùi Thích-ca naøy trong theá kyû XII) Tibet Mirror 
Press, Kalimpong (25 ñieåm) 

Paper VII laø Trieát lyù vaø Loâgic hoïc Phaät giaùo 

a)  Luaän Baûo-haønh-vöông-chaùnh do Ngaøi Long-thoï 
tröôùc taùc (Rin chen phren ba, Ratnavali –  (chöông 1 vaø 8) 
(40 ñieåm) 

b)  Hoài-traùnh luaän thích cuûa Ngaøi Long-thoï (Rtsod sdog, 
Vigrahavyavartani ) (40 ñieåm) 

c)  Nayaya Pravesa cuûa Ngaøi Traàn-na (Dinnaga) (Tshad 
Ma’I btan bcos rig la‘ Jug pa) ( (20 ñieåm) 

Paper VIII laø Phaät Giaùo Maät Toâng 

a)  Phaät giaùo Maät toâng (40 ñieåm) 

b)  Giôùi thieäu heä thoáng Phaät Giaùo Maät Toâng (Rgyud sde 
spyi’ I rnam gzag; mkhas grub rje).  (40 ñieåm) 

c)  Voâ-thöôïng Du-giaø tan-tra (The Hevajra Tantra) (20 ñieåm) 

Ñoù laø taát caû nhöõng gì maø chöông trình naêm thöù hai cao hoïc Phaät 
giaùo cuûa Phaân khoa Phaät hoïc taïi tröôøng Ñaïi hoïc Delhi  hoïc. 

Cuøng vôùi khoùa Cao hoïc Phaät hoïc naêm thöù hai (M.A. final) naøy, toâi 
cuõng ghi danh vaøo hoïc khoùa Trung Vaên Hieän Ñaïi (Certificate course in 
Chinese) cuûa phaân khoa Ngoân ngöõ Nhaät vaø Trung. Hoïc phí luùc naøy chæ 
coù gaàn 1000 Rupees thoâi. Lôùp coù khoaûng 10 vò. 2 sinh vieân Thaùi-lan, 2 
Tích-lan, 3 AÁn ñoä, 1 Mieán-ñieän, VN coù 3 laø Ñ.Ñ. TÑ., sö coâ T.V. vaø toâi. 
Naêm 1997 giaù nhö cuõ, nhöng ñeán 1998 quyù thaày coâ Vieät-nam luùc ñoù 
ñaêng kyù tôùi gaàn 40 vò (vì thaáy hoïc phí töông ñoái reõ maø hoïc Trung Vaên 
cuõng coù theå luyeän theâm Anh ngöõ). Luùc aáy Phoøng Quaûn lyù Löu Sinh 
vieân baét ñaàu ñeå yù vaø taêng hoïc phí gaàn 15000 Rupees (= 400 ñoâ Myõ) ñoái 
vôùi sinh vieân nöôùc ngoaøi, vì lyù do khoa Phaät hoïc vaø khoaNhaät Trung 
khaùc nhau, neân phaûi ñoùng phí nhö khoaù môùi (hoïc phí nhö vaäy coøn maéc 
hôn ôû Vieät-nam nöõa, neân sinh vieân nöôùc ngoaøi ghi danh baét ñaàu ít laïi 
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chæ ñeám treân ngoùn tay). Ngaøy 16 - 10 - 1997 toâi nhaän ñöôïc admission 
Ph. D. (giaáy Chaáp thuaän cho vieát luaän aùn tieán só) cuûa tröôøng. Theá laø toâi 
ñöôïc hoïc thaúng maø khoâng qua khoaù M. Phil. (Phoù tieán só). Theo tieâu 
chuaån chung tröôøng ñaïi hoïc Delhi ñeå ñöôïc ghi danh hoïc tieán só cuûa 
Khoa Nhaân vaên (Faculties of Arts), sinh vieân phaûi ñaäu phoù tieán só cuûa 
tröôøng ñaïi hoïc Delhi hay baát cöù tröôøng ñaïi hoïc naøo vaøo loaïi khaù töùc 50 
% ñieåm trôû leân (second class) hoaëc ñaäu thaïc só (M.A.) loaïi tieân tieán töùc 
55 % ñieåm trôû leân (first class)18. Ñoù laø quy luaät chung cuûa tröôøng, 
nhöng theo tình hình rieâng cuûa töøng phaân khoa maø quy luaät naøy coù theå 
thay ñoåi. Ví duï nghieân cöùu sinh ñaõ coù baèng M.A. ñaäu tieân tieán (first 
division), nhöng neáu soá löôïng nghieân cöùu sinh ghi danh tieán só ñoâng 
quaù, thieáu giaùo sö höôùng daãn thì phaân khoa seõ giôùi haïn vieäc hoïc thaúng 
tieán só maø baét phaûi hoïc khoaù phoù tieán só nhö tröôøng hôïp naêm 1999 coù 
hôn 40 quyù thaày coâ Vieät-nam chöa keå nghieân cöùu sinh cuûa AÁn ñoä vaø 
caùc nöôùc khaùc. Do tình hình cuûa töøng tröôøng hôïp maø quy ñònh khoa seõ 
coù uyeån chuyeån.  

Chöông trình hoïc cuûa khoaù Phoù tieán só (M.Phil.) hay Tieán só 
(Ph.D.) coù phaàn hôi gioáng nhau. Phoù tieán só coù hai phaàn (Part): Part I: coù 
hoïc phaàn (paper) 1, 2 vaø 3; Part II: hoïc phaàn 4 vaø 5. Chöông trình tieán só 
coù hai phaàn (Part):  Part I: coù hoïc phaàn 1, 2 vaø 3 (hoaøn toaøn gioáng nhö 
phoù tieán só, neân thöôøng laø toå chöùc thi chung); Part II: vieát luaän aùn. Ñeå 
deå hieåu xin trình baøy chi tieát döôùi ñaây: 

CHÖÔNG TRÌNH M.PHIL (PHOÙ TIEÁN SÓ) 
Khoaù hoïc M.Phil laø hai naêm bao goàm phaàn (Part) I vaø II 

Part I: 3 hoïc phaàn (paper) vaø Part II: 2 hoïc phaàn  

PART I 

PAPER I 
Ñaïi cöông Phaät giaùo AÁn ñoä vaø nöôùc ngoaøi (100 ñieåm) 

SECTION A (MOÂN PALI VAØ SANSKRIT) 

1. (a) Ngoân ngöõ Pali 

(b) Vaên phaïm Pali 

(c) Kinh taïng Pali 
                                                 
18 Extracts from Ordinance VI_B and Rules and Regulations relating to the Degree of Doctor of 
Philosophy (Ph.D.), Delhi University, Delhi 110007, trang 1-2. 
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(d) Haäu kinh taïng Pali 

2. (a) Nguoàn goác vaø söï phaùt trieån cuûa tieáng Phaïn pha troän 

(b) Ngoân ngöõ tieáng Phaïn pha troän 

(c) Khaûo saùt Kinh taïng 

(d) Khaûo saùt Luaän taïng, Boån sanh vaø Boån söï  

 

SECTION B (MOÂN SÖÛ VAØ TRIEÁT) 

3. (a) Nguoàn goác phaät giaùo, Cuoäc ñôøi Ñöùc 
Phaät, Nieân ñaïi nhaäp Nieát-baøn, Caùc khía caïnh kinh teá 
xaõ hoäi Giai ñoaïn ñaàu cuûa Phaät giaùo bao goàm Hoïc 
thuyeát Baát haïi, Quan ñieåm phaät giaùo ñoái vôùi Phuï nöõ 
vaø Giai caáp 

(b)        Söï phaùt trieån Taêng giaø, Giôùi luaät vaø 
caùc kyø kieát taäp kinh ñieån 

(c)        Söï ñoùng goùp cuûa caùc toå sö trong söï nghieäp 
truyeàn baù Phaät phaùp taïi AÁn ñoä  

(d)        Söï Suy taøn vaø Phuïc höng phaät giaùo 
trong thôøi hieän ñaïi vaø Taân-phaät giaùo taïi AÁn ñoä 

4.  (a)         Giaùo lyù vaø Trieát hoïc caên baûn cuûa phaät giaùo  

(b) Caùc Toâng phaùi Trieát hoïc phaät giaùo  

(c) Nhaän thöùc luaän vaø Loâgic hoïc phaät giaùo  

(d) Caùc khaùi nieäm Ñaïo ñöùc-trieát hoïc trong 
phaät giaùo nhö: Ba-la-maät (Paramitas), Nhö-lai 
(Tathagata), Bích-chi Phaät (Pratiyeka Buddha), Boà-taùt 
(Boddhisattva) vaø Chaùnh ñaúng chaùnh giaùc (Samma 
Sambuddha).  

 

SECTION C (MOÂN TRUNG-HOA VAØ TAÂY-TAÏNG) 

5.  (a)       Söï Du nhaäp vaø Truyeàn baù phaät giaùo ôû Trung-hoa  

(b) Phaät giaùo trong moái töông taùc vôùi Khoång 
vaø Laõo giaùo 

(c) Vaên hoïc Phaät giaùo Trung-hoa  
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(d) Nguoàn goác vaø sö Phaùt trieån caùc toâng 
phaùi Phaät giaùo Trung-hoa  

6.  (a)         Du nhaäp vaø phaùt trieån Phaät giaùo ôû Taây-taïng 

(b) Khaûo saùt vaên hoïc Phaät giaùo Taây-taïng 

(c) Söï Ñoùng goùp cuûa caùc Toå sö trong vieäc thieát 
laäp Phaät giaùo Taây-taïng 

(d) Phaät giaùo vuøng nuùi tuyeát Hi-maõ-laïp-sôn 

PAPER II 
PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU (100 ñieåm) 

1. Caùc Phöông phaùp Nghieân cöùu Khoa hoïc Xaõ hoäi  

(a) Khaûo saùt ñaïi cöông caùc phöông phaùp:  

- Phöông phaùp Khaûo saùt (Survey Method) 

- Phöông phaùp Lieân nghaønh (Inter-
disciplinary Method) 

- Phöông phaùp Nghieân cöùu Tröôøng hôïp 
tieâu bieåu (Case study Method) 

- Phöông phaùp Maãu (Sampling Method) 

- Phöông phaùp Thoáng keâ (Statistical Method) 

- Phöông phaùp Ñieàn giaû (Observation Method) 

- Phöông phaùp Phoûng vaán (Interview Method) 

- Phöông phaùp Lieät keâ (Schedule Method) 

- Phöông phaùp Ñaët nghi vaán 
(Questionnaire Method) 

- Phöông phaùp Vaên kieän (Documentary Method) 

- Phöông phaùp Thö vieän (Library Method) 

- Phöông phaùp Söû lieäu (Historical Method) 

- Phöông phaùp Khoa hoïc (Scientific Method) 

(b) Caùc Ñaëc ñieåm chính cuûa Phöông 
phaùp Khoa hoïc: 

- Thöïc nghieäm 
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- Xaùc minh 

- Tích luõy 

- Töï ñieàu chænh 

- Tieàn ñònh 

- Trung dung Lyù trí-tình caûm  

- Thoáng keâ 

2. Thaønh laäp ñeà taøi nghieân cöùu vaø Xaùc ñònh taøi lieäu nghieân cöùu   

(a) Lyù do choïn ñeà taøi 

(b) Baûn thaûo veà ñeà taøi 

(c) Tính töï nhieân cuûa Bieán thieân 
(Variables) khoa hoïc 

(d) Ñònh nghóa thöïc nghieäm veà Bieán 
thieân ñoái laäp vôùi Ñònh nghóa döïa treân khaùi 
nieäm Bieán thieân 

(e) Khuoân khoå 

(f) Heä bieán hoaù ña daïng bao goàm 
Chuû nghóa hình thöùc, Chuû nghóa höõu cô vaø Chuû 
nghóa thöïc duïng 

3. Chuaån bò moät Baûn baùo caùo vaø caùc loaïi trích daãn vaø tham khaûo 

(a) Khoå giaáy caên baûn cho moät baûn Baùo caùo  

(b) Chöùng minh nhöõng phaàn Baùo caùo nghieân cöùu  

(c) Caùc loaïi trích daãn vaø tham khaûo 

(d) Yeáu toái caàn thieát cho baûn Baùo caùo 

(e) Nhöõng phöông tieän trôï giuùp ñeå 
vieát toát baûn Baùo caùo nghieân cöùu  

4. Tính khaùch quan trong Nghieân cöùu khoa hoïc xaõ hoäi vaø 
nhöõng vaán ñeà lieân quan 

(a) Tính khaùch quan trong Khaûo cöùu 
khoa hoïc xaõ hoäi  

(b) Nhöõng khoù khaên ñeå nhaän ñöôïc 
tính khaùch quan 
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(c) Khaùch quan, ñònh kieán vaø thaønh kieán 

(d) Nhaø nghieân cöùu khoa hoïc vaø cô sôû 
laäp luaän cuûa vò aáy 

(e) Xaõ hoäi vaø caù nhaân 

(f) Nguyeân nhaân trong Khoa hoïc xaõ hoäi  

(g) Khoa hoïc xaõ hoäi nhö söï tieán boä 

(h) Coù theå loaïi boû taùnh khaùch quan? 

(i) Höôùng daãn vaø khoa hoïc 

5. Giaû thuyeát 

(a) Ñònh nghóa, nguoàn goác vaø baûn 
chaát cuûa giaû thuyeát 

(b) Caùc loaïi giaû thuyeát 

(c) Coâng thöùc cuûa giaû thuyeát vaø 
nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán noù 

(d) Tính thieát thöïc cuûa giaû thuyeát 

6. Khaùi nieäm  

(a) Ñònh nghóa, nguoàn goác, baûn chaát 
vaø caùc loaïi khaùi nieäm  

(b) Khaùi nieäm vaø söï kieän  

(c) Söï höõu duïng cuûa khaùi nieäm  

7. Tính hôïp lyù cuûa nguyeân nhaân 

(a) Thuyeàt tieàn ñònh vaø khoa hoïc xaõ hoäi  

(b) Nhöõng vaán ñeà cuûa söï laøm maát tính ngöôøi 

(c) Tieâu chuaån cuûa nguyeân nhaân 

8. Tính hôïp lyù cuûa khaûo saùt vaø baøi maãu 

(a) Baûn chaát cuûa khaûo saùt khoa hoïc 

(b) Thuaät ngöõ caên baûn 

(c) Quan saùt veà vieäc choïn nhöõng maãu 
töôïng tröng ñoái laäp vôùi nhöõng maãu khoâng 
töôïng tröng 
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(d) Phöông phaùp tieâu bieåu coù theå ñoái 
laäp vôùi phöông phaùp tieâu bieåu khoâng coù theå  

(e) Khuoân khoå maãu 

(f) Nghieân cöùu veà thôøi gian  

9. Hoïc thuyeát, moâ hình, giaû thuyeát vaø thöïc taïi thöïc nghieäm   

(a) Vai troø cuûa lyù thuyeát trong khoa hoïc 

(b) Moâ hình khoa hoïc 

(c) Quy luaät khoa hoïc 

(d) Heä bieán hoaù khoa hoïc 

(e) Traéc nghieäm giaû thuyeát vaø coá 
gaéng khaùi quaùt hoaù 

10. Söu taäp, Phaân loaïi, trình baøy thaønh baûng, giaûi thích vaø 
trình baøy treân döõ kieän 

(a) Söu taäp, phaân loaïi caùc döõ kieän 

(b) Muïc tieâu, phöông phaùp cuûa caùch 
trình baøy döõ kieän 

(c) Hình thöùc vaø tieán trình cuûa giaûi 
thích vaø trình baøy döõ kieän 

11. Phaân tích noäi dung 

(a) Ñònh nghóa vaø muïc ñích cuûa phaân 
tích noäi dung 

(b) Vaán ñeà cuûa phaân tích noäi dung 

(c) Vi tính vaø phaân tích noäi dung 

12. Vaán ñeà ñaïo ñöùc hoïc trong khoa hoïc xaõ hoäi  

(a) Traùch nhieäm ñaïo ñöùc cuûa nhöõng 
nhaø khoa hoïc ñoái vôùi caùc ñeà taøi cuûa hoï 

(b) Traùch nhieäm cuûa nhöõng nhaø khoa 
hoïc ñoái vôùi nhaân loaïi 

(c) Chuû nghóa khaùch quan ñoái laäp vôùi 
thuyeát töông ñoái trong khoa hoïc xaõ hoäi  

(d) Khoa hoïc xaõ hoäi, khoa hoïc vaø ñaïo ñöùc 
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(e) Nhöõng chính saùch cuûa khoa hoïc xaõ hoäi  

 

PAPER III  (100 ñieåm) 

1. Bookreview  (vieát toùm taét moät cuoán saùch do 
nghieân cöùu sinh choïn) (50 ñieåm) 

2. Survey Article (vieát moät tieåu luaän khoaûng 20, 
30 trang veà ñeà taøi töï choïn)(50 ñieåm) 

 

PART II 
coù 2 hoïc phaàn (paper) 

PAPER IV (100 ñieåm) 

Vieát moät tieåu luaän (Dissertation) khoaûng 100 trang ñeà taøi töï choïn  

PAPER V (100 ñieåm) 

Cuoäc thi vaÁn ñaùp ñeå baûo veä tieåu luaän (Viva-Voce)  

CHÖÔNG TRÌNH HOÏC TIEÁN SÓ 

PART I 

(Phaûi thi Paper I, II, III gioáng nhö khoaù Phoù Tieán só) 

 

PART II 

Vieát luaän vaên (thesis) (thöôøng töø 200 trang trôû leân) vaø thi vaÁn ñaùp 
(vice-voce) ñeå baûo veä luaän aùn. 

Noùi ñeán luaän vaên tieán só, saün dòp toâi cuõng xin giôùi thieäu moät soá 
luaän aùn Phaät hoïc cuûa quyù thaày coâ Vieät-nam ñaõ vaø ñang vieát taïi AÁn ñoä 
maø toâi ñöôïc bieát. Coù theå noùi, AÁn ñoä laø ñaát thieâng ñaõ saûn sinh ra Ñöùc 
Phaät vaø ngaøy nay theo daáu chaân aáy nhöõng ñeä töû xuaát gia vaø taïi gia cuûa 
ngaøi treân khaép theá giôùi, ñaëc bieät taêng ni sinh Vieät-nam ñaõ quay veà ñaây 
ñeå tu hoïc nghieân cöùu Phaùp maø Ñöùc Phaät giaùc ngoä – thoâng ñieäp thoaùt 
khoå keát hôïp vôùi tình hình thieát thöïc cuûa theá kyû, keát hôïp vôùi nhöõng kieán 
thöùc khoa hoïc hieän ñaïi ñeå taïo ra nhöõng ñöôøng höôùng phuïc vuï ñaïo ñôøi  
toát ñeïp, ñeå tieáp noái söï nghieäp truyeàn baù chaùnh phaùp laøm raïng danh lòch 
söû Vieät-nam vaø ñeå goùp phaàn laøm phong phuù ña daïng taïng ‘Phaùp baûo’ 
cho giôùi phaät giaùo taïi AÁn ñoä, Vieät-nam maø coøn treân toaøn theá giôùi. 
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Tröôùc heát phaûi keå ñeán kieät taùc: “ The Chinese Madhyama Agama 
and the Pali Majjhima Nikaya: A comparative Study” (So saùnh Kinh 
Trung-A-Haøm vaø Trung-Boä) cuûa H.T. Thích Minh Chaâu vieän chuû Thieàn 
vieän Vaïn-haïnh, ngaøi ñaõ coù coâng ñaøo taïo bieát bao theá heä taêng ni sinh 
Vieät-nam qua nhöõng lôùp Cao caáp Phaät hoïc, ñaõ coù coáng hieán lôùn trong 
vieäc phieân dòch Kinh taïng Pali sang tieáng Vieät. Naêm 1961, ngaøi ñaõ vieát 
luaän aùn tieán só naøy taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Nalanda. Hieän luaän aùn naøy ñaõ 
ñöôïc coá Ni-sö Trí-Haûi dòch vaø phaùt haønh taïi Vieätnam.  

‘A Critical Study of the Life and Work of SÅriputta Thera’ (Cuoäc ñôøi 
vaø Söï nghieäp cuûa Toân giaû Xaù-lôïi-phaát) cuûa coá Hoaø-thöôïng Huyeàn-vi 
(Coá Taêng thoáng cuûa Hoäi Phaät giaùo Linh sôn taïi Phaùp vaø Hoäi coù hôn 50 
ngoâi chuøa treân khaép theá giôùi). Ngaøi ñaõ vieát luaän aùn naøy taïi tröôøng ñaïi 
hoïc Nalanda vaø ñöôïc Tu thö ñaïi hoïc Vaïn Haïnh, Saøi goøn xuaát baûn naêm 
1972.  

Rieâng Coá Hoaø thöôïng Thieän-chaâu, vieän chuû thieàn vieän Truùc-laâm 
taïi Phaùp chæ bieát ngaøi ñaõ toát nghieäp cöû nhaân Pali (naêm 1963) vaø cöû nhaân 
Anh vaên (1965) taïi tröôøng ñaïi hoïc Nalanda vaø taïi Delhi nhaø xuaát baûn 
Motilal Banarsidass, coù xuaát baûn cuoán saùch ‘The Literature of the 
Personalists (PudgalavÅdins) of Early Buddhism’ 1st Ed., 1996;  2nd 1999 
do Sara Boin-Webb dòch sang Anh Vaên töø nguyeân baûn tieáng Phaùp: ‘Les 
Sectes Personnalistes (PudgalavÅdin) du Bouddhisme Ancien’. 

“A Critical Study of the Personality Theory revealed throng: 
Paticcasamuppada (On the basis of Pacica Nikaya)” (Lyù thuyeát Nhaân 
tính qua Kinh taïng) cuûa Hoaø-thöôïng Chôn-Thieän, Phoù vieän chuû Thieàn 
Vieän Vaïn Haïnh, ngöôøi ñaõ khai ñöôøng giôùi thieäu chöông trình du hoïc töï 
tuùc taïi ñaïi hoïc Delhi, khieán cho nhieàu taêng ni Vieät-nam ñöôïc tieáp noái 
con ñöôøng hoïc vaán vaø hieän nay soá löôïng taêng ni taïi Delhi ñaõ leân tôùi hôn 
200 vò. Ñaây laø moät ñieàu ñaùng möøng trong lòch söû phaät giaùo Vieät-nam 
hieän ñaïi. Hoaø thöôïng ñaõ vieát luaän aùn vaø noäp cho tröôøng ñaïi hoïc Delhi  
naêm 1996. 

“Thieàn of  Vietnamese Buddhism under Traàn Dynastry” (Thieàn 
Phaät giaùo Vieät-nam ñôøi Traàn) (1997) vaø  “Phylosophy of the 
Saddharmapundarika Sutra: A Conceptual and Doctrial Analysis” (Trieát 
hoïc kinh Phaùp Hoa) (2003) cuûa ñaïi ñöùc TÑ.  

“A Critical study of the concept of Dhamma as depicted in the Pali 
Tripitaka” (Khaùi nieäm ‘Phaùp’ trong Tam taïng Pali) cuûa sö coâ LT 
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(1995)1. 

 “A Comparative Study of the Rules for the Bhikkhus and 
Bodhisattvas as practised in Theravaøda and Maøhaøyana traditions with 
special reference to Pali Bhikkhu Paøtimokkha sutta and Chinese 
Brahma-jaøla Bodhisattva Praøtimoksa sutra” (So saùnh giôùi luaät cuûa Tyø-
kheo (thuoäc Pali) vaø Boà-taùt  (thuoäc Haùn taïng) cuûa sö GN (1996). 

“God, Reincarnation and Ahimsa: A Comparative Study of the 
Principal Upanisads and the Mahayana Sutras” (So saùnh khaùi nieäm 
Thöôïng ñeá, Taùi Sanh vaø Baát Haïi trong Upanisad vaø kinh ñieån Ñaïi-thöøa) 
cuûa ñaïi ñöùc HC (1996). 

“Elitism and the Decline of the Buddhism: A critical analysis” (Heä 
Thoáng Laõnh Ñaïo vaø Suy taøn Phaät Giaùo” cuûa ñaïi ñöùc HT (ngöôøi Vieät 
nhöng quoác tòch Ñöùc, ñeä töû cuûa T.T. Nhö ñieån-truï trì chuøa Vieân giaùc taïi 
nöôùc Ñöùc) (1996). 

“The concept of Equality in Buddhism: A Comparative Study of  the 
Pali Canon and the Mahayana sutras” (So saùnh khaùi nieäm Bình ñaúng 
trong kinh  taïng Pali vaø Ñaïi-thöøa) cuûa ñaïi ñöùc CM (1996). 

“Mettaø, Karunaø and  Ahimsaø: A Comparative Study of the Pali 
PancaNikaøyas and the Mahaøyaøna Suøtras” (So saùnh Töø, Bi, vaø Baát haïi  
trong kinh ñieån Pali vaø Ñaïi-thöøa) cuûa ñaïi ñöùc KT (1996). 

“A Study of the Concept of Citta as depicted in the Pali Tipitaka” 
(Khaùi nieäm ‘Taâm’ trong Tam Taïng Pali) cuûa sö MT (1996). 

“A Study of the Buddhist View of the World and Man as depicted in 
the Abhidharmakosa of Vasubandhu” (Quan ñieåm Cuoäc ñôøi vaø Con 
ngöôøi  trong Caâu Xaù luaän) cuûa ñaïi ñöùc ÑV (1996). 

“An Analytical Study of the nature’s status of women in the 
Teachings of Buddha” (Ñòa vò Nöõ giôùi trong Lôøi daïy cuûa Ñöùc Phaät) cuûa 
sö coâ MH (1996). 

“A Critical study of the Puggla as depicted in the Panca Nikaya” 
(Khaùi nieäm ‘Ngaõ’ trong Kinh Taïng Pali) cuûa sö coâ TV (1996). 

“The Buddha’s Methodology of Teaching: An Analytical Study” 
(Phöông phaùp Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät) cuûa sö coâ VL (1996). 

                                                 
1 Töø ñaây trôû ñi, thôøi gian ñöôïc tính töø naêm nhaän ñöôïc Admission cuûa tröôøng (chôù khoâng phaûi thôøi 
gian noäp luaän vaên toát nghieäp). 
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“Egalitarianism in Pali Buddhism” (Chuû nghóa Bình ñaúng trong 
kinh taïng Pali) cuûa sö coâ HL (1996). 

“The Impact of Buddhism upon Vietnamese Literature” (AÛnh höôûng 
Phaät giaùo trong Vaên chöông Vieät Nam) cuûa Phaät töû LTT (1996). 

“An Analytical study of the chief Characteristics of the Buddha‘ s 
Methology of Education as reflected in the Pali Sutra Pitaka” (Phöông 
phaùp Giaùo duïc cuûa Ñöùc Phaät trong kinh taïng Pali) cuûa ñaïi ñöùc TM 
(1997). 

“A Critical Study of the Concept and Relevance of Avalokitesvara 
Bodhisattva” (Khaùi nieäm  vaø Söï thích öùng cuûa Boà-taùt Quaùn Theá AÂm) 
cuûa ñaïi ñöùc VT (1997). 

“A Comparative Study of the Doctrine of Saddharmapundrica Sutra 
and Pali Nikayas” (So saùnh Giaùo nghóa trong kinh Phaùp Hoa vaø kinh 
taïng Pali) cuûa ñaïi ñöùc NÑ (1997). 

“A Critical study of the Lankavatara sutra with Special reference to 
Madhyama Agama” (Nghieân cöùu kinh Laêng Giaø lieân quan ñeán Kinh 
Trung A Haøm) cuûa ñaïi ñöùc GT (1997) 

“Method of Cariya to attain Enlightenment in the Pali Nikayas and 
Mahayana Sutras” (Phöông phaùp tu taäp ñeå ñaït Giaùc ngoä trong Kinh 
taïng Pali vaø Ñaïi-thöøa) cuûa sö coâ HL (1997). 

“An Analytical study of Similes and metaphors in Pali Tipitaka” 
(Phöông phaùp So saùnh vaø AÅn duï trong tam taïng Pali) cuûa sö coâ LT 
(1997). 

“The concepts of Boddhisattva and Suønyataø in the Pali Nikaøyas and 
the Mahaøyaøna suøtras: An Analysis” (Khaùi nieäm Boà-taùt vaø Taùnh khoâng 
trong kinh ñieån Ñaïi-thöøa vaø Pali) (1997) vaø “The Various Dimensions of 
Buddhism in Different Countries: A Philosophical Study” (Nghieân cöùu 
Tính Trieát Hoïc cuûa caùc Toâng phaùi Phaät giaùo ôû nhieàu nöôùc khaùc nhau) 
(baét ñaàu töø naêm 2004 vaø ñang tieáp tuïc vieát) cuûa sö coâ GH. 

“An Analytical Study of the Buddhist Doctrine in the Milindapanho”  
(Phaân tích kinh Na tieân Tyø-kheo) cuûa sö BC (1998). 

 “Critical Evaluation the Attitude of Buddha to Ecology in the 
Pitaka and the Nikaya” (Quan ñieåm cuûa Ñöùc Phaät veà Sinh thaùi trong 
Taïng Nikaya) cuûa ñaïi ñöùc TT (1998). 
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“The Concept of Man in Saddharniapundanaka: A Philosophical 
Study” (Nhaân tính trong kinh Phaùp Hoa) cuûa ñaïi ñöùc TQ (1998). 

“An Investigation into the Central Philosophy of the Huayan Sutra” 
(Trieát lyù kinh Hoa nghieâm) cuûa ñaïi ñöùc GT (1998). 

“The Concept of Sunyata in Prajnaparamita Sutras and Pali 
Nikayas” (Khaùi nieäm Taùnh khoâng trong kinh Baùt nhaõ vaø Kinh taïng Pali) 
cuûa sö coâ ÑA (1998). 

“A Study of Budhist concepts of Environment in the Nikayas” (Khaùi 
nieäm Moâi tröôøng hoïc trong kinh taïng Pali) cuûa sö coâ MT (1998). 

“Tathagata and Patriachal Meditation: An Analytial Study in the 
Nikayas and Mahayana Sutras” (So saùnh Nhö-lai vaø Phöông phaùp Thieàn 
ñònh trong kinh taïng Pali vaø Ñaïi-thöøa) cuûa sö coâ TL (1998). 

“The Concept of Skillful Means in the Saddharma-pundarika Sutra: 
An Analysis” (Phaân tích Khaùi nieäm ‘Phöông tieän’ trong kinh Phaùp Hoa) 
cuûa ñaïi ñöùc NT. 

Ngaøy 12-09-1997, toâi baét ñaàu ñi hoïc lôùp M. Phil (Phoù tieán só) vaø 
Ph. D (Tieán só) vì caû hai lôùp naøy seõ thi vieát gioáng nhau neân hoïc chung 
vôùi nhau, chæ coù khaùc laø trong khi Ph.D vieát luaän aùn thì M.Phil vieát 
Book review (töùc ñoïc moät cuoán saùch töï choïn roài vieát ngaén ngoïn laïi) vaø 
vieát moät Dissertation (moät baøi luaän veà ñeà töï choïn khoaûng 100 trang). 

Ngaøy 26-02-2002 sau khi vieát xong luaän aùn daøi 398 trang toâi ñaõ 
noäp cho tröôøng. Ngaøy 18-02-2003 toâi döï cuoäc thi phoûng vaán (viva-voce) 
vaø ngaøy 22-02-2003, cuøng vôùi Ñ.Ñ. TQ, Ñ.Ñ. TÑ, Sö coâ MH, sö coâ HL, 
Sö coâ VL vaø Sö coâ HL, chuùng toâi cuøng maëc ‘aùo maõo caân ñai’ ñoû döï leã 
laõnh baèng toát nghieäp Tieán só. Nhieàu quyù thaày coâ thuoäc cöïu sinh vieân 
Cao caáp khoaù II, III vaø IV Tp HCM ñaõ mua hoa töôi vaø card ñeán chuùc 
möøng chuùng toâi keát thuùc moät khoaù hoïc toát ñeïp taïi xöù AÁn. Ngaøy aáy trôøi 
raát ñeïp, Delhi ñang laø muøa xuaân, hoa nhieàu maøu nôû khaép nôi nhö chia 
vui cuøng vôùi chuùng toâi.  
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CHÖÔNG IV 

PHAÄT TÍCH CHIEÂM BAÙI 

 
BOÀ-ÑEÀ-ÑAÏO-TRAØNG 

 

Ngaøy 01-10-1996 

Moät muøa thu nöõa laïi ñeán.  Sö Giaùc Ngoân, sö Böûu Chaùnh, ñaïi ñöùc 
Ñoàng Maãn, sö coâ Hueä Lieân, sö coâ Vaân Lieân, sö coâ Haèng Lieân, toâi, chò 
Taâm, hai vôï choàng baùc Chaùnh Giaùc vaø beù Haïnh cuøng leân keá hoaïch ñi 
chieâm baùi Boà-ñeà-ñaïo-traøng (Bodhgaya) vaø cuøng thænh ñaïi ñöùc Haïnh 
Taán (ôû Ñöùc quoác, nhöng laø con roàng chaùu tieân AÂu Laïc) laøm tröôûng 
ñoaøn, phoù ñoaøn laø sö Böûu Chaùnh vaø thuû quó laø toâi. Muøa thu laø khí haäu 
hôïp thôøi ñeå ñi haønh höông vì thôøi tieát khoâng quaù laïnh (khoâng caàn mang 
nhieàu ñoà aám) vaø khoâng quaù noùng. Nhö moïi ngöôøi con Phaät khaùc, ñeán 
Delhi ngoaøi söï nghieäp hoïc vaán, vieäc ñi haønh höông chieâm baùi thaùnh tích 
Phaät laø öôùc mô chung cuûa taát caû taêng ni sinh, nhö ngöôøi con veà laïi queâ 
cha ñaát meï, ngöôøi ñeä töû veà thaêm queâ thaày ñaát toå, neân khoâng ai maø 
khoâng haùo höùc vaø traøn ñaày caõm xuùc phaûi khoâng? 

Moät kyø nghæ thu ñaày lyù töôûng taïi Thaùnh ñòa. Toâi nhôù mang maùng 
toái khuya khôûi haønh ñi xe löûa töø Delhi vaø saùng sôùm 2-10-1996, chuùng 
toâi ñaõ ñeán Boà-ñeà-ñaïo-traøng vaø ôû taïi chuøa Vieät-nam Phaät-quoác töï do 
Thöôïng-toïa Huyeàn Dieäu (coøn goïi laø Giaùo Sö Laâm, vì Thöôïng-toaï coù 
daïy hoïc moân An Bang Quoác Teá ôû nöôùc Phaùp) thaønh laäp. Ñi kyø naøy coù 
10 ngaøy maø gheù thaêm nhieàu nôi quaù neân chuùng toâi ñi raát voäi vaõ gioáng 
nhö quaân ñoäi ñi bieät kích vaäy. Vöøa tôùi moãi thaùnh tích cuõng nghieâm 
chænh y aùo tuïng thôøi kinh ngaén, thaønh taâm leã laïy kinh haønh, xong voäi 
chuïp toác haønh vaøi taám aûnh roài vaùc laïi ba loâ ñi ñeán nôi khaùc ngay, neân 
tö töôûng caõm xuùc taâm linh chöa kòp môû cöûa veùn maøn böôùc ra ñaõ bò 
tröôûng vaø phoù ñoaøn hoái quaù laøm ‘taét nguõm’. Coøn moãi khi nghæ ñeâm taïi 
chuøa naøo saùng sôùm chöa kòp söûa soaïn cuõng bò tröôûng vaø phoù ñoaøn thuùc 
duïc leân xe, chaïy khoâng kòp thôû vaäy maø ñaïi ñöùc H.T. coøn buoâng moät caâu 
xanh rôøn: “Toâi ñaõ töøng höôùng daãn nhieàu ñoaøn ñi vieáng Phaät tích, maø laø 
phaät töû ngöôøi ta coøn keït thôøi gian trang ñieåm phaán son ñoù... nhöng cuõng 
mau hôn quí coâng nöông tu só nhaø mình ñaây”. Toâi ñònh gaân coå caõi laïi 
mình laø tu só phaûi thong thaû, nhieáp taâm chaùnh nieäm,  ñónh ñaïc oai nghi  
maø ñi, ñoù laø lôøi Phaät daïy sao maø bì ñöôïc vôùi... nhöng ngoù maët quyù ñaïi 
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ñöùc thaáy coù veõ ‘hình söï’ quaù neân toâi lieàn caâm caùi mieäng heán  “im  laëng 
laø vaøng” ngay.  

Sau khi ñaùnh moät giaác ngon laønh tôùi saùng taïi chuøa Vieät-nam Phaät-
quoác töï, moïi ngöôøi coøn ñang nguû nöôùng, toâi ñaõ trôû giaác vaø böôùc ra 
ngoaøi lan can nôi nhaø khaùch cuûa chuøa (laàu moät) ñeå hít thôû khoâng khí 
trong laønh cuûa buoåi saùng tinh söông. Hai sö ngöôøi Mieán ñieän laø nhöõng 
vò sö quaûn lyù ñaõ daäy roài vaø ñang ñi daïo döôùi vöôøn. Hai sö laø ngöôøi tröïc 
tieáp phuï traùch troâng coi ôû ñaây. Vì T.T. Huyeàn Dieäu ñaõ ñi Phaùp vaø baän 
nhieàu Phaät söï. Ngoaøi vieäc lôùp daïy hoïc ôû nöôùc ngoaøi, thöôïng toaï coøn 
troâng coi, chæ huy coâng nhaân ñang xaây caát moät ngoâi chuøa Vieät-nam 
Phaät-quoác töï  nöõa taïi Laâm-tyø-ni. Ngoaøi hai sö Mieán ñieän, trong chuøa 
coøn coù nhöõng ngöôøi haàu AÁn lo doïn deïp lau chuøa... neân chuøa cuõng ñôõ 
hiu quaïnh. 

Ñaõ hôn 7 giôø saùng roài, maët trôøi vaãn chöa leân. Söông muø coøn ñang 
quyeán luyeán khoâng muoán giaû töø ra ñi. Tieáng gaø ñaõ gaùy. Vaøi laøn khoùi 
beáp vöông toaû töø nhöõng ngoâi nhaø laù luïp xuïp, coù leõ ai ñoù ñang chuaån bò 
böõa aên saùng cho choàng, cho con. Tieáng chim keâu vang thaùnh thoùt trong 
vaét nhö tieáng va chaïm cuûa pha leâ trong khoâng gian tónh mòch. Xa xa 
moät vaøi ngöôøi phuï nöõ AÁn ngheøo naøn, ñen ñuùa, quaán nhöõng chieác sari cuõ 
kyõ ñi ra ñoàng. Hoï ngheøo nhöng göông maët raát thanh thaûn bình an vaø loä 
neùt voâ tö, linh hoaït. Haõy nhìn aùnh maét, neùt moâi, neùt muõi vaø göông maët 
töôi vui cuûa hoï thì bieát. Khoâng moät öu tö, khoâng moät so ño phaân bieät 
vui buoàn. Hoï vui vôùi nhöõng gì hoï ñang coù vaø haïnh phuùc vôùi nhöõng gì 
maø thieân nhieân trôøi ñaát ñaõ daønh cho hoï. 

Vieät-nam Phaät-quoác töï laø ngoâi chuøa Vieät-nam ñaàu tieân taïi xöù AÁn 
ñöôïc xaây taïi Boà-ñeà-ñaïo-traøng nôi Ñöùc Phaät ngoài thieàn 49 ngaøy vaø 
thaønh ñaïo. Böôùc vaøo chuøa duø neáu khoâng ñöôïc giôùi thieäu tröôùc chuùng ta 
cuõng seõ nhaän ra ngay ñaây laø ngoâi chuøa Vieät nam, vì taát caû ñeàu mang 
daùng daáp cuûa Vieät-nam. Hai haøng hoa döøa maøu tím doïc theo con ñöôøng 
laùt ñaù soûi xanh. Hoa naøy coù raát nhieàu ôû Vieät-nam, chaéc Thöôïng-toïaxin 
gioáng ôû Vieät-nam ñem qua quaù. Maøu tím thaêm thaüm,  dòu daøng noåi baät 
giöõa nhöõng taøng laù  xanh. Maøu tím nhö maøu tím hoa sim maø nhaø thô 
Vuõ-Hoaøng-Chöông ñaõ ví nhö taám loøng chung thuûy saéc son cuûa ngöôøi 
con gaùi. Vaø coøn coù hoa Kieâu, nhöõng taøng hoa kieâu mang treân mình moät 
maøu vaøng anh kieâu sa loäng laãy... Töø noùc chuøa, chaùnh ñieän, phoøng aên, 
cheùn, ñóa, muoãng, nhöõng taám lòch, ñeán saân ngoaøi nhö hoa kieång, rau 
muoáng, rau ñay ... ñeàu laø daùng daáp Vieät-nam. Moät Vieät-nam goùi nhoû 
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trong moät goùi trôøi cuûa xöù AÁn. 

Sau khi duøng böõa ñieåm taâm ngon mieäng, ñoaøn chuùng toâi baét ñaàu 
leân ñöôøng  vieáng Boà-ñeà-ñaïo-traøng, thaùnh tích Phaät giaùo quan troïng 
nhaát. Boà-ñeà-ñaïo-traøng thuoäc tieåu bang cuûa Bihar, ôû phía Baéc AÁn. Thuû 
phuû chính cuûa tieåu bang naøy laø Patna caùch Boà-ñeà-ñaïo-traøng 193 caây soá, 
caùch saân ga cuûa tænh Gaya 10 caây soá. Caùch Delhi hôn 1000 caây soá, caùch 
Calcutta 456 caây soá vaø caùch Varanassi 240 caây soá. 

Khu di tích Boà-ñeà-ñaïo-traøng laø moät nôi raát roäng, ñöôïc bao boïc 
xung quanh baèng haøng raøo gaïch. Xung quanh nhieàu chuøa, thaùp, khaùch 
saïn, nhaø haøng, tieäm quaùn, daân cö... raát ñoâng ñuùc vaø höng thònh. Di tích 
chính nôi ñaây laø ngoâi thaùp Ñaïi-giaùc, trong ñoù coù töôïng Ñöùc Phaät baèng 
ñaù theáp vaøng ñang ngoài thieàn. Phía sau ñaïi thaùp laø moät caây boà ñeà taøng 
roäng sum xueâ laù toát töôi - nôi maø Ñöùc Phaät ñaõ ngoài thieàn suoát 49 ngaøy 
vaø giaùc ngoä. Phía beân traùi ñaïi thaùp laø coù loái ñi kinh haønh coù xaây nhöõng 
ñoùa hoa sen treân moät neàn hình chöõ nhaät cao ñeå kyû nieäm hoa sen ñaõ 
xuaát hieän ñeå naâng böôùc chaân thieàn haønh cuûa Ñöùc Phaät khi ngaøi vöøa 
xuaát ñònh ñi thieàn haønh. Xung quanh coù voâ soá nhöõng thaùp taï ôn nhoû lôùn 
nöõa, ñöôïc bieát ñaây laø do nhöõng vua chuùa vaø thöông buoân ñaõ xaây taï ôn 
Ñöùc Phaät moãi khi hoï thaéng traän hay thaønh coâng trong buoân baùn. 

Noùi ñeán Boà-ñeà-ñaïo-traøng ta khoâng theå khoâng löôùt qua lòch söû Ñöùc 
Phaät Thích-ca. 

Ngöôïc doøng thôøi gian ñeå nhìn laïi quaù khöù. Vaøo moät ñeâm ñoâng giaù 
laïnh tónh mòch cuûa maøn ñeâm, khi chuùng sanh coøn ñang maõi meâ troâi laên 
trong voøng sanh töû, ñang ñaém chìm trong giaác nguû say söa cuûa doøng ñôøi 
voâ minh, nguõ duïc ñaày ñau khoå vôùi sanh, bònh, cheát, saàu, bi, khoå vaø öu 
naõo ñang dieãn baøy tröôùc maét, coù ai bieát chaêng trong ñoù coù moät baäc vó 
nhaân sieâu phaøm ñaõ töø boû ngai vaøng, ñieän ngoïc, vôï ñeïp, con xinh ñeå ñi 
tìm moät coâng aùn giaûi thoaùt cho chuùng sanh vaø chính döôùi goác caây boà ñeà 
thieâng lieâng vaøo naêm 528 tröôùc coâng nguyeân naøy ngaøi ñaõ giaùc ngoä 
ñöôïc nguyeân lyù giaûi thoaùt aáy. Ñoù chính laø thaùi töû Tất-đạt-đa (tiếng 
Sanskrit: Siddhartha), họ là Cồ-đàm (Gautama) ra đời cách đây hơn 2600 
năm tại miền đông bắc Ấn Độ  (nay thuoäc vöông quoác Nepal) vào ngày 
mùng 8 tháng 2, năm 624 trước Tây lịch.  

Phụ thân Ngài là vua Tịnh Phạn (Suddhodana), người cai trị vương 
quốc của tộc Thích-ca (Sakya). Mẹ Ngài là hoàng hậu Ma-da (Maya). 
Theo tục lệ thời bấy giờ, thái tử kết hôn rất sớm vào năm 16 tuổi với công 
chúa xinh đẹp và đức hạnh, tên là Da-du-đà-la (Yasodhara). Là một thái 
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tử đương triều sống trong cung điện đầy đủ với tất cả những xa hoa lộng 
lẫy, nhưng khi va chạm với đời sống bình thường thực tại, nhận thấy khổ 
đau của kiếp người, ngài quyết định tìm giải pháp để con người ra khỏi 
nỗi thống khổ như mạng nhện này. Năm 19 tuổi sau khi người con đầu 
lòng và duy nhất là hoàng nhi La-hầu-la (Rahula) ra đời, Ngài quyết định 
từ bỏ tất cả uy quyền, địa vị, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan và 
trở thành một nhà khổ hạnh ra đi tìm giải pháp cứu mình và cứu người 
khỏi ách sanh tử từ nhiều đời kiếp. Ngày mùng 8 tháng 2 ngài bắt đầu 
xuất gia và sống một đời sống phạm hạnh. 

Sau khi khỏi kinh thành Ca-tỳ-la-vệ, thái tử trở thành người hành 
khất và ngài đã đi bộ suốt đoạn đường 643km (400 dặm) đến Vöông-xaù 
(Rajagaha), nơi mà sau đó nổi tiếng là quê hương của những nhà triết học 
và những nhà tư tưởng lớn. Tại đó, Ngài đã lưu trú khá lâu ñeå hoïc ñaïo 
vôùi đạo sư Uaát-ñaø-ka-la-ma (ÄlÅr KÅlÅma). Không thỏa mãn với giáo lý 
ở đây, Ngài đã tìm đến đạo sư Uaát-ñaø-ka-la-ma-töû (Uddaka RÅmaputta) 
và thực hành thiền định. Chính bản thân Ngài cũng đã chứng đạt thiền 
định như vị thầy, nhưng Ngài chóng nhận ra rằng đây không phải là chân 
lý tối thượng. Khắc khoải với lý tưởng cứu độ chúng sanh, Đạo sĩ Cù-
đàm thấy thất vọng với những mục đích tối hậu của những đạo sĩ trứ danh 
nhất thời bấy giờ, nên sau đó, ngài quyết định tự mình dấn thân trong một 
cuộc hành trình töï truy tìm chân lý nhiệm mầu. 

Bồ-tát baét ñaàu đi đến cánh rừng Uruvela Vana, cách đó khoảng 64 
km (40 dặm), cùng với năm vị đạo sĩ laø Kieàu-traàn-nhö (Kondañña), Baït-
ñeà (Bhaddiya), Baø-phaû (Vappa), Ma-ha-nam (MahÅnÅma)  vaø AÙt-beä 
(Assaji)19.  mà Ngài đã từng gặp tại Vöông-xaù (Ragajaha), bắt đầu thực 
hành phương pháp khổ hạnh. Bồ-tát đã thực hành những phương pháp tự 
hành xác khắc nghiệt nhất trong sáu năm trôøi nhö trong Ñaïi kinh Saccaka 
(Mahasaccaka) moâ taû ngaøi ñaõ nín thôû, nhòn aên ngaøy chæ moät gioït suùp 
hay moät haït meø, ñöùng moät chaân giöõa tröa naéng, nghieán raêng, ñeø löôõi, 
taäp trung caét ñöùt hôi thôû… nhưng vẫn không đạt được những gì mà Ngài 
mong mỏi. Traùi laïi, ngaøi phaûi chòu ñöïng moät söï ñau ñôùn cuøng cöïc khoâng 
theå taû ñöôïc nôi thaân theå. Voùc daùng töôi ñeïp, thanh xuaân, cöôøng traùng vaø 
tröông phi cuûa moät thôøi thaùi töû trong nhung luïa ñieän aám, moät thôøi laø 
nieàm kieâu haõnh cuûa toaøn doøng hoï Thích-ca nhöng sau saùu naêm tu khoå 
haïnh chæ coøn laïi nhö moät boä xöông bieát ñi, nhö ngoïn ñeøn loe loeùt saép 
taét, ñoát caây leo khoâ heùo, chuoãi quaû boùng vaø nhö thaàn cheát ñang vaãy goïi 

                                                 
19 Trong Phaät vaø Thaùnh chuùng cuûa Cao höõu ñính dòch: Kieàu traàn nhö (Ajnata Kaudinya), A xaû baø theä 
(Asvajit), Maha baït ñeà (Bhadrika), Thaäp löïc ca dieáp (Dasabala-kasyapa), Ma nam Caâu 
ly(Mahanama-kuliya. 
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maø muïc tieâu giaùc ngoä coøn xa vôøi vôïi. Nhận thấy sự vô ích của lối tu 
hành xác, Bồ-tát lieàn từ bỏ con đường tu hành khổ hạnh, thay ñoåi phöông 
phaùp tu haønh caàn duy trì taám thaân ñeå coøn tieáp tuïc haønh trình phía tröôùc. 
Do theá, ngaøi ñaõ nhận bát chaùo söõa hoaø vôùi maät ong của nàng Tu-xaø-ña 
(Sujata), con gái của Nadaca, vôï vị trưởng làng Senani. Việc làm này của 
Boà-taùt Coà ñaøm đã khiến cho năm anh em Kiều-trần-như nghĩ rằng ngài 
đã thối lui hạnh nguyện nên hoï rời bỏ ngài đi đến vườn Lộc Uyển, 
Sarnath tu taäp riêng.  

Hồi phục lại sức khỏe sau khi dùng bát cơm của nàng Tu-xaø-ña 
(Sujata), Bồ-tát nhận ra các phương pháp thực hành trước đây đều là sai 
lệch. Xác định mục đích, ngài vượt sông đến một cội Bồ-đề, phía tây của 
sông Ni-liên-thuyền (Neranjara), hiện nay là sông Nilajan hay Lilajan về 
phía nam khoảng 10 km của thành phố Gaya thuộc bang Bihar. Boà-taùt 
đến tắm nước sông Ni-Liên-Thuyền, thả bình bát xuống sông để xác tín 
chí nguyện, rồi nhận bó cỏ kiết tường do một lão nông phu cạnh bờ sông 
dâng cúng, mang đến Gaya, nơi gốc cây Tất-Bát-La trải bó cỏ ngồi thiền 
và laäp phát nguyện lôùn seõ khoâng ñöùng leân đứng dậy nếu không chứng 
đắc được chân lý tối thượng: 

“Neáu ta ngoài toøa naøy maø khoâng chöùng ñöôïc ñaïo voâ thöôïng boà ñeà, 
thì thaân naøy duø naùt, ta cuõng quyeát khoâng chòu ñöùng daäy”. 

Phaùt nguyeän xong, ngaøi laëng leõ thieàn ñònh luoân 49 ngày đêm dưới 
cội Bồ-đề, quaùn chieáu khoâng giaùn ñoaïn, không chút giải đãi và biếng 
lười, tâm luôn an trú trong chánh niệm tỉnh giác qua từng hơi thở ra vào, 
kiên quyết diệt trừ những ảo tưởng tham ái vô minh phiền não ở nội tâm 
qua từng sát na, kết quả cuối cùng đưa đến cho ngài với thân được khinh 
an, không dao động; tâm được định tónh và thuần nhất. Boà-taùt bắt đầu 
tuần tự thể nhập vào caùc trạng thái thiền định qua chín giai đoạn và 
chứng đắc Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thieàn vaø Thieàn voâ saéc 
giôùi.20 

Vào đêm trước khi Ngài chứng đắc Phật quả, Ma vương đã dùng 
những kỷ nữ xinh đẹp ca múa quyến rũ bằng nhiều cách để cản trở sự nỗ 
lực của Ngài. Nhưng mọi sự cản trở của Ma vương đều thất bại.  Töø chín 
traïng thaùi an laïc cuûa thieàn, vôùi taâm thuaàn tònh, vaéng laëng, định tónh, 
không cấu uế, thoát ly mọi lậu hoặc, nhu nhuyến, dễ sử dụng, kiên cố, bất 
ñoäng, Boà-taùt bắt đầu tuệ tri hướng tâm ñaït ba trí (Tisso vijjÅ) nhö kinh  
Sôï haõi khieáp ñaõm (Bhayabheravasutta) thuoäc Trung-boä kinh21 ñaõ töôøng 

                                                 
20 The Middle Length Saying (Majjhima Nikaya), III, London: PTS, 1993, trang 78-80. 
21 The Middle Length Saying (Majjhima Nikaya), I, soá 4, Kinh Sôï haõi khieáp ñaõm (The 
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thuaät roõ raøng ba trí naøy xuaát hieän vaøo ñeâm cuoái cuøng tröôùc khi Boà-taùt 
ñaït giaùc ngoä döôùi goác caây boà ñeà beân bôø soâng Ni-lieân-thuyeàn 
(Niranjana) nhö: 

‘Roài vôùi taâm ñònh tónh, hoaøn toaøn thanh tònh, saùng suûa, khoâng veát 
nhô, khoâng phieàn naõo, nhu nhuyeán, vöõng chaéc, baát ñoäng, ta höôùng taâm 
ñeán Tuùc-maïng-trí. Ta nhôù ñeán caùc ñôøi soáng quaù khöù: moät ñôøi, hai ñôøi, 
ba ñôøi, boán ñôøi, naêm ñôøi, möôøi ñôøi, hai möôi ñôøi, ba möôi ñôøi, boán 
möôi ñôøi, naêm möôi ñôøi, moät traêm ñôøi, hai traêm ñôøi, moät ngaøn ñôøi, moät 
traêm ngaøn ñôøi, nhieàu hoaïi vaø thaønh kieáp. Ta nhôù raèng: ‘Taïi moät nôi, ta 
teân nhö vaäy, doøng hoï nhö vaäy, giai caáp nhö vaäy, caùc moùn aên nhö vaäy, 
thoï khoå laïc nhö vaäy, thoï maïng nhö vaäy. Sau khi cheát taïi choã kia, ta 
sanh taïi choã naøy. Ta coù teân nhö vaäy, doøng hoï nhö vaäy, giai caáp nhö vaäy, 
caùc moùn aên nhö vaäy, thoï khoå laïc nhö vaäy, thoï maïng nhö vaäy. Sau khi 
cheát taïi choã naøy, ta ñöôïc sanh ôû ñaây. Nhö vaäy, ta nhôù ñeán nhieàu ñôøi 
soáng quaù khöù cuøng vôùi caùc neùt chung chung vaø chi tieát. 

Vì vaäy, naøy Baø-la-moân, ñaây laø Minh thöù nhaát maø ta ñaït ñöôïc vaøo 
canh moät, voâ minh bieán maát, minh khôûi leân, boùng toái ñaõ ñi, aùnh saùng laïi 
ñeán trong khi Ta an truù trong söï tinh taán, noã löïc vaø khoâng phoùng daät. 

(So evam samÅhite citte parisuddhe pariyodÅte anangane 
vigatupakkilese mudubhâte kammaniye thite Ånejjappatte pubbenivÅsÅ-
nussatinÅnÅya cittam abhininnÅmesim. So anekavihitam pubbeniudsam 
anussarÅmi, seyyathidam: ekampi jÅtim dve pijÅt≠yo, ... 
jÅtisatasahassampi, anekepi samvattakappe anekepi vivattakappe; 
amutr' Åsim evannÅmo evamgotto evam vanno evamahÅro evam 
sukhadukkhapatisamved≠ evamÅyupariyanto, so tato cuto amutra 
udapÅdim, tatrap’ Åsim evannÅmo evamgotto evamvanno evamahÅro 
evam sukhadukkhapativedii evamÅyupariyanto, so tato cuto 
idhupapanno ti. Iti sÅkÅram sauddesam anekavihitam pubbenivÅsam 
anussarÅmi. Ayam kho me, brÅhmana rattiyÅ pathame yÅme pathamÅ 
vijjÅ adhigatÅ. AvijjÅ vihatÅ vijjÅ uppannÅ. Tamo uihato Åloko uppanno. 
YÅthÅ tam appamattassa ÅtÅpino pahitattassa viharato.) 

‘Roài vôùi taâm ñònh tónh, hoaøn toaøn thanh tònh, saùng suûa, khoâng veát 
nhô, khoâng phieàn naõo, nhu nhuyeãn, vöõng chaéc, baát ñoäng, ta höôùng taâm 
ñeán Sanh töû trí veà chuùng sanh. Vôùi thieân nhaõn thuaàn tònh sieâu vieät, thaáy 

                                                                                                                                            
Bhayabheravasutta), trang 28-29. 
 



 56

söï soáng vaø cheát cuûa caùc chuùng sanh. Ta tueä tri raèng coù nhöõng chuùng 
sanh baàn tieän, cao sang, xinh ñeïp, xaáu xí, may maén, baát haïnh, do haïnh 
nghieäp cuûa hoï vaø ta nghó raèng: thaät söï nhöõng chuùng sanh naøy ñaõ laøm 
nhöõng aùc haïnh veà thaân, mieäng vaø  yù, ñaõ nhaïo baùng caùc baäc thaùnh, taø 
kieán, taïo aùc nghieäp töông öùng vôùi taø kieán, sau khi cheát seõ sanh vaøo 
caûnh giôùi ñau khoå, aùc thuù, ñoaï xöù vaø ñòa nguïc. Coøn nhöõng chuùng sanh 
giöõ chaùnh kieán, thaønh töïu thieän haïnh ôû thaân, mieäng, yù, khoâng nhaïo 
baùng caùc baäc thaùnh, chaùnh kieán, thöïc hieän thieän nghieäp töông öùng vôùi 
chaùnh kieán, sau khi cheát seõ taùi sanh trong caûnh giôùi laønh, coõi trôøi, treân 
ñôøi naøy. 

Vì vaäy, naøy ba laø moân, ñaây laø Minh thöù hai maø ta ñaõ ñaït ñöôïc vaøo 
canh giöõa, voâ minh bieán maát, minh khôûi leân, boùng toái ñaõ ñi, aùnh saùng 
laïi ñeán trong khi Ta an truù trong söï tinh taán, noã löïc vaø khoâng phoùng daät. 

(So evam samÅhite citte parisuddhe pariyodÅte anangane 
vigatupakkilese mudubhâte kammaniye thite Ånejjappatte sattÅnam 
cutuapapatanañÅya cittam abhininnÅmesim. So dibbena cakkhunÅ 
visuddhena atikkantamÅnusakena satte passÅmi cavamÅne 
upapajjamÅne…)  

‘Roài vôùi taâm ñònh tónh, hoaøn toaøn thanh tònh, saùng suûa, khoâng veát 
nhô, khoâng phieàn naõo, nhu nhuyeãn, vöõng chaéc, baát ñoäng, ta höôùng taâm 
ñeán Laäu taän trí. Ta thaéng tri nhö thaät: ‘Ñaây laø khoå’, ‘Ñaây laø nguyeân 
nhaân cuûa khoå’, ‘Ñaây laø khoå dieät’, ‘Ñaây laø con ñöôøng ñöa ñeán khoå dieät’. 
Ta thaéng tri nhö thaät: ‘Ñaây laø caùc laäu hoaëc’, ‘Ñaây laø nguyeân nhaân caùc 
laäu hoaëc’, ‘Ñaây laø caùc laäu hoaëc dieät’, ‘Ñaây laø con ñöôøng ñöa ñeán caùc 
laäu hoaëc dieät’. Nhôø bieát nhö vaäy, thaáy nhö vaäy, taâm ta thoaùt khoûi duïc 
laäu, höõu laäu vaø voâ minh laäu. Ñoái vôùi töï thaân ñaõ giaûi thoaùt, khôûi leân trí 
hieåu bieát: Ta ñaõ giaûi thoaùt. Ta ñaõ thaéng tri: ‘Sanh ñaõ chaám döùt, phaïm 
haïnh ñaõ thaønh, vieäc caàn laøm ñaõ laøm, khoâng coøn trôû laïi traïng thaùi naøy 
nöõa.’ 

Vì vaäy, naøy ba laø moân, ñaây laø Minh thöù ba maø ta ñaõ ñaït ñöôïc vaøo 
canh cuoái, voâ minh bieán maát, minh khôûi leân, boùng toái ñaõ ñi, aùnh saùng 
laïi ñeán trong khi Ta an truù trong söï tinh taán, noã löïc vaø khoâng phoùng daät. 

(So evam samÅhite citte parisuddhe... abhininnÅmesim. So,idam 
dukkhanti yathÅbhutam abbhannÅsim. Ayam dukkhasamudayo ti 
yathÅbhâtam abbhaññÅsim. Ayam dukkhanirodhoti yathÅbhutam 
abbhaññsim. Ayam dukkhanirodhagÅmini patipadÅti yathÅbhâtam 
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abbhaññÅsim.... 

Ayam kho me, brÅhmana, rattiyÅ pacchime yÅme tatiyÅ vijjÅ 
adhigatÅ, avijjÅ vihatÅ vijjÅ uppannÅ, tamo vihato Åloko uppanno. YathÅ 
tam appamattassa ÅtÅpino pihatattassa viharato.)22 

Một tri kiến khởi lên trong Ngài: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa." Vaø nhö theá, 
vaøo ñeâm cuoái cuøng khi nhìn sao mai moïc, Ngaøi chieán thaéng taát caû ma 
quaân, töôïng tröng cho taát caû voâ minh cuûa taâm thöùc töø voâ thuyû, ñaït ñöôïc 
Tam minh vaø thaønh Phaät vôùi danh hieäu Thích-Ca-Maâu-Ni. Caây Taát-baùt-
la trôû thaønh caây Boà-ñeà (caây Giaùc ngoä) vaø ñaát xung quanh caây Boà ñeà trôû 
thaønh Thaùnh ñòa goïi laø Boà-ñeà-ñaïo-traøng. 

Söï chöùng ngoä cuûa Ñöùc Phaät ñaõ môû ra cho nhaân loaïi moät höôùng ñi 
môùi nhaèm giaûi thoaùt moïi phieàn naõo khoå ñau, haàu mang laïi cho con 
ngöôøi moät cuoäc soáng hoaøn toaøn chaân thieän myõ vaø ñaày an laïc haïnh phuùc 
qua con ñöôøng tu taäp lyù trung ñaïo maø suýt nữa ngaøi phaûi trả giá bằng 
chính sinh mạng của mình mới nhận được và ngài dạy lại thật ấn tượng 
ngay lời mở đầu của kinh Chuyển pháp luân (Dhamma- Chakka- 
Pavattana Sutta) cho năm anh em Kiều-trần-như, những người đã từng là 
bạn đạo đồng hành, chia xẻ cực nhọc tột bực với ngài laø:   

‘Naøy caùc tyø-kheo, coù hai cöïc ñoan maø nhöõng ngöôøi töø boû theá gian 
tìm caàu con ñöôøng giaûi thoaùt khoâng neân tu taäp. Nhöõng gì laø hai?’ 

Moät laø truy tìm vaø ñaém say trong duïc laïc.  Ñaây chæ laø söï theo ñuoåi 
haï lieät, tuïc, ñeâ tieän, thoâ thieån, oâ ueá vaø khoâng coù ích lôïi. Hai laø thöïc 
haønh tu khoå haïnh, khoå ñau, thoâ thieån vaø khoâng coù lôïi ích. 

Naøy caùc tyø-kheo, töø boû vaø traùnh xa hai cöïc ñoan naøy laø ñi theo con 
ñöôøng trung ñaïo do Nhö-lai giaùc ngoä, môû taâm vaø maét, ñöa ñeán an tònh, 
nhaát thieát trí, giaûi thoaùt vaø ñaït nieát-baøn.”23  

Töø nhöõng kinh nghieäm cuoäc soáng sung tuùc xa hoa vaø loái soáng tu 
haønh eùp xaùc khoå haïnh, ngaøi ñaõ phaù boû hai con ñöôøng cöïc ñoan aáy vaø 
tìm ra moät con ñöôøng môùi ñoù laø con ñöôøng Trung-ñaïo vôùi loái soáng tri 
tuùc, quaân bình, ñuùng ñaén vaø thích hôïp qua hình aûnh ngaøi nhaän baùt chaùo 
söõa cuûa naøng Tu-xaø-ña (Sujata). Chính con ñöôøng Trung ñaïo ñaõ ñöa 
Nhö-lai dieät taän moïi khoå ñau, phieàn naõo voâ minh vaø thaønh ñaït thaéng trí, 
giaùc ngoä vaø Nieát-baøn. Vaø theá naøo laø con ñöôøng Trung ñaïo? Ñoù chính laø 

                                                 
22 Majjhima Nikaya, taäp I, trang 22-23. 
23 Vinaya, Tr. by I.B.Horner, I, 10-17. 
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Baùt chaùnh ñaïo: Chaùnh Tri kieân, Chaùnh Tö duy, Chaùnh ngöõ, Chaùnh 
nghieäp, Chaùnh maïng vaø Chaùnh tinh taán, Chaùnh nieäm vaø Chaùnh ñònh. 
Ñaây laø con ñöôøng Trung ñaïo, naøy caùc Tyø-kheo, do Nhö-lai giaùc ngoä, 
môû taâm vaø maét, ñöa ñeán an tònh, nhaát thieát trí, giaûi thoaùt vaø ñaït nieát-
baøn.24   

Ñeå ñaït ñöôïc giaùc ngoä, Ñöùc Phaät phaûi traûi qua bieát bao thaùng ngaøy 
daøi traên trôû queân aên boû nguõ, saùu naêm tröôøng khoå haïnh, coâng phu nhoïc 
nhaèn gaïn loïc chaân lyù, daùm hy sinh thaân maïnh vaø taát caû moïi thöù treân ñôøi 
ñeå tìm caàu chaân lyù môùi caûm nhaän heát giaù trò choùi loïi huy hoaøng caùi 
Ngaøy lòch söû ngaøi ñöôïc suy toân thaønh baäc Nhö-lai, ÖÙng cuùng, Chaùnh 
bieán tri, Minh haïnh tuùc, Thieän theä, Theá gian giaûi, Voâ thöôïng só, Ñieàu 
ngöï tröôïng phu, Thieân nhôn sö, Phaät vaø Theá toân. Moät nieàm an laïc thaám 
ñöôïm nôi ngaøi ñeán noãi ngaøi traûi qua tuaàn leã ñaàu tieân sau khi thaønh ñaïo 
ñeå chöùng nghieäm haïnh phuùc taâm linh giaûi thoaùt vaø chính thöùc tuyeân 
ngoân ñoaïn tuyeät vôùi voøng sanh töû luaân hoài khoå ñau: 

"Lang thang qua nhieàu kieáp soáng trong voøng luaân hoài, Ta ñi maõi. 
Ta ñi tìm maõi maø khoâng thaáy keû laøm nhaø. Phieàn muoän thay! Kieáp soáng 
cöù taùi dieãn. Naøy hôõi ngöôøi thôï laøm nhaø! Nay Ta ñaõ tìm ñöôïc ngöôi. Töø 
ñaây ngöôi khoâng ñöôïc laøm nhaø nöõa. Taát caû söôøn nhaø ñeàu gaõy, caây ñoøn 
gioâng cuûa ngöôi döïng neân cuõng bò phaù tan. Ta ñaõ chöùng quaû Voâ sanh 
baát dieät vaø ñaõ taän dieät moïi aùi duïc”.25 

Töø ñaây treân theá giôùi ñaõ coù theâm moät nhaø hieàn trieát vôùi trí tueä sieâu 
phaøm böïc nhaát, moät thaùnh giaû vôùi khaû naêng cöùu ñoä khoâng ai hôn, moät 
vò chieán thaéng, moät vò ñaùng ñeå nhaän ñoà cuùng döôøng, moät vò maø moïi 
ngöôøi nhìn leân vôùi taát caû nieàm toân kính, moät vò thaày cuûa trôøi vaø ngöôøi, 
moät vò Phaät. Sau khi chöùng ñaïo, trong tuaàn leã ñaàu ngaøi ngoài baát ñoäng 
nôi Kim-cang toøa, theo kinh ñieån Ñaïi-thöøa thì trong ba tuaàn leã ñaàu ngaøi 
ñaõ thuyeát kinh Hoa Nghieâm cho chö thieân vaø Boà-taùt ôû caùc coõi trôøi nghe, 
nhöng vì kinh lyù quaù cao sieâu khoù laõnh hoäi neân Theá Toân ñaõ chuaån bò 
nhaäp Nieát-baøn. Khi ñoù, nhöõng vò Ñeá Thích ñaõ hieän ra ñeå cung thænh 
Phaät truï theá maø thuyeát kinh vì caùc vò Phaät thôøi quaù khöù cuõng duøng 
phöông tieän chia thaønh nhieàu caáp baäc giaùo lyù ñeå giaûng daïy vaø ñeå thöïc 
hieän lôøi nguyeän ñoä sanh cuûa ngaøi tröôùc khi böôùc vaøo tu taäp cuõng nhö 

                                                 
24 Nhö treân. 
25 Dhammapada (Pali Text and Translation), tr. Ven. Narada Maha Thera, Maha Bodhi In formation 
and Publi cations Divi sion, Mahabodhi Society of India, Isipatana Deer Park, Sarnath Center, 2000, 
Caâu keä 101. 
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nhöõng lôøi höùa cuûa Boà-taùt vôùi vua Taàn-baø-sa-la (Bimbisala)vaø bao nhieâu 
ngöôøi khaùc laø sau khi giaùc ngoä ngaøi seõ ñem thoâng ñieäp giaûi thoaùt ñoù 
ñeán vôùi moïi ngöôøi.  

Vì theá, Ñöùc Phaät ñaõ baèng loøng vaø baét ñaàu thuyeát nhöõng pheùp tu 
thuoäc veà Töù dieäu ñeá roài sau môùi daàn giaûng daïy nhöõng kinh ñieån coù tính 
caùch Ñaïi-thöøa cao hôn. Ngaøi Thieân Thai thaùnh giaû beân Trung Quoác ñaõ 
phaân chia theo baøi keä nhö : 

Hoa Nghieâm toái sô tam thaát nhaät. 

A Haøm thaäp nhò, Phöông Ñaúng baùt, 

Nhò thaäp nhò nieân baùt nhaõ ñaøm, 

Phaùp Hoa , Nieát-baøn coäng baùt nieân. 

Taïm dòch: 

Hoa nghieâm tröôùc nhaát hai moát ngaøy, 

A Haøm möôøi hai, Phöông ñaúng taùm, 

Hai möôi hai naêm baøn Baùt Nhaõ, 

Phaùp Hoa Nieát-baøn coäng taùm naêm. 

Thaät ra, kinh ñieån Ñöùc Phaät ñaõ thuyeát ôû nhieàu nôi vaø nhieàu ñeà taøi 
khaùc nhau tuøy theo caên cô ñaïi chuùng. Trong nhöõng kyø kieát taäp, ngaøi A-
nan môùi baét ñaàu heä thoáng hoùa thaønh nhöõng boä kinh taïng. Theo truyeàn 
thoáng Phaät giaùo Nguyeân thuyû laáy naêm boä kinh Pali laøm goác vaø lyù Nhaân 
duyeân laø caên baûn (giaùo lyù maø Ñöùc Phaät ñaõ nghieàn ngaãm trong tuaàn leã 
ñaàu sau khi giaùc ngoä). 

Trong tuaàn leã thöù hai, Ñöùc Phaät ñaõ ñöùng traàm ngaâm, höôùng ñoâi 
maét trìu meán toû loä loøng bieát ôn ñeán caây boà ñeà ñaày boùng maùt ñaõ laøm nôi 
truù nguï che naéng, che möa cho ngaøi suoát 49 ngaøy qua vaø vì do caây ñaõ 
coù söï lieân heä vôùi söï chöùng ñaït giaùc ngoä vó ñaïi nhaát cuûa Ñöùc Phaät maø 
caây boà ñeà ôû Boà-ñeà-ñaïo-traøng coøn goïi laø caây giaùc ngoä. Caây boà ñeà coù yù 
nghóa töôïng tröng cho cuoäc ñôøi vaø söï giaùc ngoä toái thöôïng cuûa Ñöùc Phaät 
neân ñaõ trôû thaønh moät ñoái theå thieâng lieâng ñöôïc kính thôø nhö chính baûn 
thaân Ñöùc Phaät. Ngaøy nay, nhöõng hình thöùc nghi leã xung quanh coäi goác 
boà ñeà ngaøy moät phaùt trieån vaø khoâng chuùt suy giaûm naøo duø ñaõ traûi qua 
nhieàu theá kyû.  

Vaøo tuaàn thöù ba, ngaøi ñaõ ñi kinh haønh doïc theo caây boà ñeà vaø luùc 
ñoù moät coù 18 hoa sen töø döôùi ñaát hieän leân naâng baøn chaân ngaøi. 
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Tuaàn thöù tö, Ñöùc Phaät ngoài thieàn nghieàn ngaãm veà nhöõng vaán ñeà 
thuoäc veà sieâu hình hoïc cuûa luaän A-tyø-ñaït-ma, luùc aáy haøo quang nguõ saéc 
töø thaân ngaøi ñöôïc phoùng ra voâ cuøng saùng suoát vaø quyù baùu. 

Tuaàn thöù naêm, Ñöùc Phaät ngoài döôùi caây Ajapala ñeå chöùng nghieäm 
söï an laïc khinh an cuûa giaûi thoaùt. Khi ngaøi xuaát ñònh coù moät vò Ba la 
moân ngaõ maïn ñeán vaán naïn ngaøi theá naøo laø yù nghóa cuûa Baø-la-moân. Ñöùc 
Phaät ñaùp raèng moät ngöôøi khoâng phaûi khi sanh ra laø Baø-la-moân maø chính 
laø khi cheát ñi vieäc aáy môùi quyeát ñònh tuyø theo nghieäp anh ta ñaõ laøm 
trong ñôøi naøy. Baø-la-moân coù nghóa laø phaïm chí vaø chæ nhöõng ngöôøi naøo 
taïo nghieäp laønh môùi coù theå sanh thieân thì môùi ñöôïc goïi nhö theá. 

Tuaàn thöù saùu, töø Ajapala Ñöùc Phaät ñeán beân caây Mucalinda ñeå 
thieàn ñònh. Khi ñoù trôøi boãng möa taàm taû. Vua roàng Mucalinda ñaõ hieän 
leân vaø laáy thaân quaán quanh Ñöùc Phaät baûy voøng vaø duøng ñaàu ñeå laøm 
traøng caùi ñeå che möa ñôõ gioù cho ngaøi. 

Tuaàn thöù baûy, ngaøi ngoài thieàn döôùi caây Rajayatana ñeå chöùng 
nghieäm söï an laïc cuûa quaû vò giaûi thoaùt hoaøn toaøn. Vaø chính nôi ñaây Ñöùc 
Phaät ñaõ nhaän thöïc phaåm cuùng döôøng cuûa caùc vò thöông gia cuõng nhö 
cuûa boán vò trôøi. Sau ñoù, Ñöùc Phaät ñaõ rôøi Boà-ñeà-ñaïo-traøng du haønh veà 
thaønh Ba-la-naïi ñeå tìm naêm ngöôøi ñoàng tu tröôùc kia maø truyeàn ñaït 
nhöõng gì ngaøi ñaõ chöùng ngoä. 

Sau khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn roài, vaøo naêm 259 tröôùc TL, ñaïi ñeá 
A-duïc ñaõ ñeán vieáng thaêm vaø ñaõnh leã Boà-ñeà-ñaïo-traøng vaø sau ñoù Boà-
ñeà-ñaïo-traøng ñaõ thu huùt haøng trieäu Phaät töû veà ñaây chieâm baùi töø hôn 
1500 naêm qua. Rajendralal Mitra ñaõ vieát nhö sau: 

"Không chỉ những hoàng gia từ các vùng của Ấn Độ mà còn những 
quốc gia khác thi nhau làm cho Bồ-đề-đạo-tràng ngày càng phát triển và 
tươi đẹp. Mỗi nơi mà Đức Phật dừng chân hay thọ thöïc phaåm cuùng 
döôøng, mỗi ao nước mà Đức Phật đã tắm hay giặt giũ, mỗi ñoaïn ñöôøng 
mà Ngài đã đi qua, hay những nơi mà ngài đã thöïc haønh khổ hạnh, thiền 
định đã coù một lần ñöôïc tạc vào đá và không có điều gì có thể làm mờ 
nhạt những dòng lịch sử kỷ niệm kỳ diệu này."26 

Vua A-dục đã cho xây dựng một ngôi thaùp đầu tiên tại thánh địa 
này. Sự mô tả ngôi thaùp của vua A-dục và những thaùp khác tại Bồ-đề-
đạo-tràng trong những năm 250 trước TL đã được tìm thấy trên một bản 
khắc phát hiện tại tháp Bharhut ở tieåu bang Madhya Pradesh. Bản khắc 

                                                 
26 D. C. Ahir.,  Buddhist Shrines in India, Delhi, 1986, p. 8.  
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cho thấy phía trước cội Bồ-đề là tòa Kim-cang với một chiếc lọng bên 
trên và những vòng hoa; tất cả nằm trong một đại sảnh. Xung quanh cội 
Bồ-đề là một vòng rào với cửa ra vào ở phía đông. 

Ngôi tháp Đại Boà-ñeà  hùng vĩ đã được xây dựng vào thế kỷ thứ hai 
sau Tây lịch. Nó được xây dựng trên nền tháp cũ của ngôi tháp A-dục và 
tòa Kim-cang vẫn giữ đúng vị trí nguyên thủy nơi Đức Phật ngồi chứng 
đắc chân lý. Niên đại của ngôi tháp được xác định bằng sự phát hiện ra 
những đồng tiền vàng trong số những di vật được chôn trước tòa Kim-
cang cùng với một số những đồng tiền mang nhiều chứng tích của vua 
Huvishka. Ông Cunningham, người đã phát hiện ra nơi thánh tích này vào 
năm 1871.  

Từ thế kỷ I đến thế kỷ II trước tây lịch, các nhà chiêm bái Tích-lan 
đã liên tiếp đến Bồ-đề-đạo-tràng và đã cống hiến rất nhiều trong việc bảo 
quản và trùng tu đại tháp Bồ-đề này. Điều này được biết qua sự cúng 
dường của Buddharaksta, người cư ngụ ở Tamprapani (Tích-lan) đã được 
khắc ghi trên tường rào ở Bồ-đề-đạo-tràng và có niên đại trong khoảng 
thế kỷ I và II trước tây lịch. 

Một bản khắc trên bia đá khác ở Bồ-đề-đạo-tràng có niên đại 588-89 
đã ghi rằng Mahanama sống ở Amardvipa, thuộc hoàng gia Tích-lan 
(Lankadwipa) đã xây một ngôi chùa tại đây. Điều này được chứng thực 
bằng một bia đá khác được tìm thấy trong các bức tường của đại tháp đã 
sụp đổ, nằm ở phía bắc của đại tháp này. Chư tăng Tích-lan Dharmadasa, 
Dharmagupta và Damshitrasena đã đến chiêm bái thánh tích này và đã 
được ghi nhận là những người đã có công đóng góp. Họ đã cúng dường 
hai tượng Phật tại Bồ-đề-ñạo-tràng. 

Vua Tích-lan Meghavarna (352-357) đã xây dựng một đại già-lam 
có sức chứa 1000 chư tăng và các nhà chiêm bái. Ký sự của Ngài Huyền 
Trang (năm 635) ghi rằng khoảng 1000 tỳ-kheo theo truyền thống 
Thượng Toạ boä (Sthavira) đã cư ngụ tại đại già-lam này. Một bia khắc ở 
Bồ-đề-đạo-tràng cũng có ghi có một hậu duệ của vua Tích-lan tên là 
Sarmana Prakhyatakirti đã viếng thăm Bồ-đề-đạo-tràng và đảnh lễ Tam 
bảo (Ratnatraya) để cầu nguyện hòa bình cho nhân loại. Bia ký này có 
niên đại khoảng thế kỷ thứ VI và VII. 

Tượng Phật mạ vàng lôùn trong chaùnh ñieän của tháp Đại-giaùc được 
tạc vào khoảng năm 380 sau Tây lịch. Tượng Phật đặc biệt nầy tượng 
trưng cho sự kiện giác ngộ vĩ đại của Đức Phật. Người Miến đã trùng tu 
tháp Đại-giaùc vào khoảng năm 450 sau Tây lịch. Vào năm 600 sau Tây 
lịch vua Baø-la-moân (Brahma) của xứ Bengal, người rất thù nghịch với 
Phật giáo đã chặt và đốt phá cội Bồ-đề. Năm 620 vị vua Phaät töû Raja 
Purna Varma đã phục hoài lại cội Bồ-đề và xây dựng một tường rào cao 
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7m (24 feet) để bảo vệ. Từ đó cội Bồ-đề không còn bị phá hủy. Trước thế 
kỷ thứ VII, không có sách vở nào gọi ngôi tháp tại Bồ-đề-đạo-tràng là 
tháp Đại-giaùc (Mahabodhi). Trên bia đá của vua A-dục đã đề cập tên 
ngôi tháp là tháp Chaùnh giaùc (Sambodhi). Ngài Phaùp-hieàn đã đến đây 
vào năm 409 nhưng tiếc thay Ngài không đề cập đến tên ngôi tháp này 
trong kyù söï của ngài. Vaøo năm 637, khi ngài Huyền Trang đến đây thì 
ngôi tháp được gọi là tháp Đại-giaùc (Mahabodhi). Từ đó về sau tháp Đại-
giaùc (Mahabodhi) đã ñöôïc đề cập trên một số bia khaéc phát hiện tại Bồ-
đề-ñạo-tràng. Tên tháp Đại-giaùc được đề cập lần cuối vào cuối thế kỷ 
XIV. Ngài Huyền Trang đã thấy ngôi tháp Đại-giaùc và những sân bãi 
rộng rãi xung quanh với 21 ngôi tháp, 3 hồ nước (Buddha, Sakra, 
Muchilinda) và 6 tu viện bao gồm cả tu viện cuûa Tích-lan với hơn 1000 
tăng sĩ và các hoạt động tôn giáo ở vùng này. Ngài Nghĩa Tịnh đã đề cập 
đến việc vua Tích-lan đã xây dựng đại tháp Bồ-đề và tăng già-lam gần 
cây bồ đề. 

Các bia ký bằng tiếng Trung-hoa đã ghi nhận Chí-nghóa (Chi-I), 
Vaên-thuø (Yen-Shu), Nghóa-tònh (I-Ching), Nghóa-laâm (I-Lin) và Tueä-
Hueä (Hiu-Wen) đã xây dựng tháp ở Bồ-đề-ñạo-tràng, xây một chánh điện 
và cúng một tấm y kim tuyến phủ trên tòa Kim-cang và được ủy quyền 
để xây nhiều tháp xung quanh. Điều này chứng minh sự nhiệt tâm làm 
Phật sự của người Trung-hoa ở Bồ-đề-đạo-tràng. Bia ký của Chí-nghóa 
(Chi-I) có ghi chép sự kiện ngài cùng với những người hành hương khác 
đến đảnh lễ tòa Kim-cang.  

Gần ba thế kỷ sau khi Ngài Huyền Trang viếng thăm, Bồ-đề-đạo-
tràng hầu như không có sửa đổi gì nhiều và cũng không có sự mở mang 
phát triển gì thêm. Vào những năm 1070, người Miến đã có trùng tu và 
phục hồi lớn lại ngôi tháp Đại-giaùc. Vua Pagan của Miến Điện cũng được 
ghi nhận là người có công trong việc trùng tu đại tháp Bồ-đề. Điều này có 
thể được xác định qua tấm bia ký của Miến Điện vào thế kỷ XI, được 
phát hiện ở Bồ-đề-đạo-tràng. Như vậy, theo dòng thời gian các vua, quan, 
quý tộc, tu sĩ Miến Điện đã trùng tu và duy trì đại tháp. Vua Sad-Meng 
vaø vua Senpya-Sokhentra-Mengi là những người bảo trợ cho tháp này. 
Một bia đá Janibigha có niên đại 1179 ghi trong một ngôi làng tên 
Kotthala nơi có tòa Kim-cang (Vajrasana), có một vị tăng Tích-lan tên 
Marigalaswamin đã cư trú tại đó. Một bia ký khác thuộc thế kỷ XII có 
ghi sự hiện diện liên tục của chư tăng Tích-lan ở Bồ-đề-đạo-tràng và 
Udaysri đã xây một tượng Phật tại đây.Vị vua Phật giáo Ấn Độ cuối cùng 
đã coáng hieán trong coâng trình truøng tu ngôi tháp Đại-giaùc là vua Raja 
Asoka-Balla ở núi Siwalik của tieåu bang Punjab. Dharmasvamin, một vò 
taêng Tây Tạng ñeán đảnh lễ thánh tích vào năm 1234 đã thaáy nôi ñaây chæ 
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laø moät vuøng hoang phế vaø viết: 

"Ngoâi thaùp thieâng lieâng chæ coøn laïi coù boán vị tăng sĩ. Một vị taêng 
nói: Thật là bất hạnh tất cả tăng sĩ đã bỏ trốn vì sự khủng bố của quân đội 
Thoå-nhó-kyø (Turushka). Họ đã phong tỏa cổng chính ở phía trước tháp 
Đại-giaùc bằng gạch và thạch cao. Gần đó, họ xây một tượng khác để thay 
thế töôïng Phaät."27 

Khi Phật giáo suy tàn tại ấn Độ, người Miến đã đến và xaây döïng lại 
ngôi tháp Đại-giaùc ít nhất ba lần từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 15. Lần sửa chữa 
sau cùng là những năm 1472-1492. Từ đó về sau, Bồ-đề-đạo-tràng đã bị 
quên lãng và ngôi tháp Đại-giaùc ngày càng hoang phế. Thaáy điều kiện 
thuận lợi về vị trí, ông Gosain Giri thuộc Ấn Độ giáo đã xây moät ngôi 
đền Hindu tại Bồ-đề-đạo-tràng năm 1590. Sự có mặt của ngôi đền này đã 
làm cho Bồ-đề-đạo-tràng rơi vào tay ngoaïi giaùo và giai đoạn phi Phật 
giáo bắt đầu. 

Năm 1861, ông Cunningham đã gặp giáo hội Ấn giáo Mahant và 
những môn đồ tổ chức những nghi lễ ngoaïi giaùo tại tháp Đại-giaùc. Hoï 
tuyên bố tháp Đại-giaùc và vùng đất quanh đấy là của riêng họ nhưng họ 
chưa từng bao giờ sửa sang lại ngôi tháp lòch sử này. Năm 1875, Vua 
Mindan Min của Miến Điện đã can thiệp và được sự đồng ý của chính 
phủ Ấn Độ và giáo hội Ấn giáo Mahant đã sửa sang lại ngôi tháp Đại-
giaùc bị hoang phế nhiều năm. Nhưng kỳ sửa chữa đầu tiên của người 
Miến diễn ra không đúng theo truyền thống nên chính phủ Ấn Độ đã 
quyết định bổ nhiệm ông J.D Beglar vào năm 1880 trùng tu lại hoàn toàn 
ngôi tháp. Ông Cunningham và tiến sĩ Rajendra Lal Mitra cũng được cử 
làm cố vấn trong việc trùng tu. Ngay sau khi được khôi phục, ngôi tháp 
Đại-giaùc và vùng đất xung quanh vẫn tiếp tục thuộc về giáo hội Ấn giáo 
Mahant. 

Sự vận động giành lấy lại quyền điều hành tại khu vực Tháp Ñaïi 
Boà-ñeà bắt đầu vào tháng giêng năm 1891 khi Anagarika Dharmapala đến 
đảnh lễ thánh địa này. Ngài xót xa trước quang cảnh đổ nát của đại tháp 
và đã phát nguyện dâng trọn cuộc đời mình để phục hồi lại di tích vaø kiên 
quyết từng bước ngăn chặn những việc làm của ngoại đạo tại thánh địa 
này. Với tầm nhìn xa, bước đầu tiên, Ngài Anagarika Dharmapala đã 
sáng lập ra "Hội Đại-boà-ñeà” taïi Bồ-đề-đạo-tràng (The Buddha Gaya 
Mahabodhi Society) vào ngày 31 tháng 5 năm 1891. Hội nghị Phật giáo 
lần thứ nhất được tổ chức tại Bồ-đề-đạo-tràng vào tháng 10/1891 với sự 
tham dự của các nước như Tích-lan, Chittagong, Trung-hoa vaø Nhật Bản 

                                                 
27 D. C. Ahir.,  Buddhist Shrines in India, Delhi, 1986, p 16. 
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nhằm xúc tiến các hoạt động cao quý trong việc hồi phục lại thánh địa 
thiêng liêng nhất của Phật giáo là Bồ-đề-đạo-tràng – nơi Đức Phật thành 
đạo. 

Giáo hội Ấn giáo vẫn sở hữu toàn bộ khu vực Bồ-đề-đạo-tràng. Tín 
đồ Phật tử baét ñaàu yêu cầu và công khai tuyên bố quyền điều hành tại 
khu vực tháp Đại-giaùc. Cuộc xung đột vẫn kéo dài cho đến sau khi Ấn 
Độ độc lập, chính phủ tại Bihar ban đạo luật quản lý khu vực Bồ-đề-đạo-
tràng năm 1949. Năm 1952, chính phủ Ấn Độ đã thành lập một ủy ban 
quản trị và giao cho ủy ban này điều hành quản lý khu vực Bồ-đề-đạo-
tràng và những di sản khác.  

Năm 1956, lễ tưởng niệm Phật Đản lần thứ 2500 (Buddh Jayanti) 
được Phật giáo quốc tế tổ chức.  Chính phủ Ấn Độ dự tính tái tạo hồi 
phục lại những thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ vaø cuøng vôùi AÁn ñoä, nhieàu 
caù nhaân, ñoaøn theå taêng, ni, phaät töû töø nhieàu nöôùc ôû vuøng Chaâu aù ñaõ 
ñoùng goùp nhaân löïc vaø taøi löïc ñeå baûo toàn ñaïi thaùp vaø xuùc tieán vieäc chaán 
höng phaät giaùo.  Từ đó, những hoạt động xây dựng cũng như các Phật sự 
nhắm tới sự trau giồi các giá trị văn hóa và tôn giáo tại Ấn Độ và tất cả đã 
đang được sự ủng hộ chẳng những từ giới Phật giáo của vùng Đông Nam 
Á mà còn bắt đầu lan rộng đến các quốc gia châu Âu. Ngày nay, Phật 
giáo đã đang được khởi sắc sinh động tại Ấn Độ, đặc biệt tại Bồ-đề-đạo-
tràng nơi đã trở thành moät trong nhöõng trung taâm tu hoïc của Phật giáo 
thế giới vôùi những tiện nghi hieän ñaïi ñaõ vaø ñang phaùt trieån. 

Sau ñaây xin giôùi thieäu qua caùc di tích lòch söû hieän nay coøn toàn taïi 
taïi Boà-ñeà-ñaïo-traøng: 

1. THAÙP ÑAÏI-GIAÙC (Mahabohdi): Là ngôi tháp chính vuông vức 
mỗi bề 15 mét (50 feet) và nhọn dần lên đỉnh theo hình kim tự tháp, cao 
khoảng 52 mét (170 feet).  Bốn cạnh tháp có 4 tháp nhỏ như là những mô 
hình thu nhỏ của tháp chính ñeå toâ ñieåm theâm phaàn myõ thuaät. Hieän nay 
thaùp coù hai taàng. Taàng döôùi goàm moät haønh lang, tieàn saûnh vaø haäu saûnh. 
Beân phaûi vaø traùi cuûa haønh lang baèng ñaù daãn vaøo tieàn saûnh laø hai hoäc 
thôø töôïng Ngaøi Quan-theá-aâm vaø Di-laëc ôû hai beân loái vaøo. Böôùc vaøo tieàn 
saûnh hai beân laø caàu thang daãn leân taàng treân, beân trong coù moät baäc ñaù 
ngaên giöõa tieàn vaø haäu saûnh. Beân trong haäu saûnh laø chaùnh ñieän chính 
của ngôi thaùp Ñaïi-giaùc, coù böùc töôïng Phaät maï vaøng cao hôn 1m ngoài 
kieát giaø tay traùi gaùt treân ñuøi, tay phaûi buoâng xuoâi trong tö theá ñòa-xuùc 
aán (Bhumisparsha mudrÅ), tượng trưng cho sự kiện giác ngộ vĩ đại của 
Đức Phật. Böùc töôïng naøy töông truyeàn ñaõ coù treân 1750 naêm vaø maët 
höôùng veà phía ñoâng gioáng y tö theá Theá Toân ñaõ ngoài khi thaønh ñaïo. Böùc 
töôïng theùp vaøng naøy do ñöùc Ñaït-lai-la-ma cuùng döôøng neân mang neùt 
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ngheä thuaät Taây-taïng. Ngôi tháp được xây dựng bằng gạch nung và được 
tô bằng một lớp thạch cao. Phía trước lối đi chính có một cổng vào được 
khắc chạm tinh xảo. Phía trước coång vào có một ngôi tháp nhỏ bằng đá 
xây rất cân xứng tỉ lệ. Cửa ra vào được làm bằng đá. Ngay baäc thang töø 
coång ngoaøi ñi xuoáng thaùp Ñaïi-giaùc coù moät truï ñaù to cao hôn hai thöôùc, 
töông truyeàn ñaây laø truï coät cuûa vua A-duïc. 

Taàng treân cuûa thaùp cuõng coù moät tieàn saûnh, haäu saûnh vaø haønh lang 
boïc xung quanh neân chuùng ta coù theå ñi kinh haønh voøng quanh vaø ra 
phía sau choã beân treân caây boà ñeà. Tieàn saûnh cuûa taàng treân chæ thôø moät 
töôïng Phaät ñöùng khi coøn laø thaùi töû Só-ñaït-ña vaø khoâng gian nôi ñaây 
töông ñoái roäng thoaùng neân Phaät töû thöôøng leân ñaây ñeå ngoài thieàn vì yeân 
tónh hôn taàng döôùi. Doïc haønh lang coù với vô số tháp nhỏ được khắc 
chạm hết sức tinh xảo. Nôi boán goùc thaùp ñeàu coù an trí boán ngọn tháp 
nhỏ làm tăng thêm vẻ cân xứng tuyệt vời của toàn bộ cấu trúc. Hai ngọn 
tháp ở phía tây có điện thờ nhỏ với những hình tượng của Bồ-tát. Hai 
ngọn tháp còn lại ở phía đông với hai cầu thang và bên trong có hai tượng 
Phật to. 

Beân ngoaøi thaùp Ñaïi-giaùc ñöôïc toâ ñieåm baèng nhöõng hoa vaên raát 
ñaëc bieät theo hình voøm. Chung quanh vaùch thaùp khoaûng phía treân ñænh 
thaùp ñeàu coù khaéc hình töôïng Phaät, Boà-taùt vaø nhöõng vò thaùnh. Nhöõng 
töôïng naøy coù leõ ñaõ do ngöôøi Taây-taïng ñoùng goùp neân ñeàu mang ñöôøng 
neùt ngheä thuaät ñieâu khaéc Taây-taïng. Töôïng nhöõng vò thaàn Kim-cang 
(Tara), Boà-taùt (Boddhisattva)... ñeàu mang nhöõng neùt ñaëc thuø cuûa maät-
toâng, nhìn vaøo laø coù theå nhaän ra ngay töôïng cuûa vò naøo qua tö theá ngoài 
vaø caùc aán xuùc cuûa caùc ngaøi nhö ñòa-xuùc aán (Bhumisparsha mudrÅ), 
chuyeån phaùp luaân aán (Dharmachakra mudrÅ), voâ uyù aán (Abhaya 
MudrÅ), töï taïi aán (Äshiva MudrÅ) vaø thí nguyeän aán (Varada mudrÅ)... 
Khung thôø baèng gaïch ở vách phía tây có một tượng Phật mạ vàng rất đẹp 
cuûa Tây tạng. Trong soá nhöõng töôïng naøy coù moät töôïng noåi tieáng laø linh 
thieâng, ñoù laø töôïng Quan Theá AÂm theo truyeàn  thoáng Taây-taïng laø thaân 
nam giôùi vaø trang phuïc troâng gioáng nhö moät vò phaùp vöông töû. Töôïng 
naèm meù beân traùi cuûa thaùp. Neáu chuùng ta ñi voøng kinh haønh thì töôïng seõ 
naèm cuoái ñöôøng kinh haønh khi ta ñi giaùp thaùp.  

2. CÂY Bồ-Đề (Bodhi Tree)28: Cội cây thiêng mà thái tử Sĩ-đạt-ta đã 
ngồi và chứng đắc chân lý nằm ở phía tây phía sau tháp Ñaïi-giaùc, tàng lá 

                                                 
28 Ñeå tieän theo doõi , toâi coù trính vaøi yù trong ‘Lòch söû caây boà ñeà’ trong Ban mai xöù AÁn cuøng taùc giaû, 
taäp II, trang 47. 
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sum suê bao phủ đầy lá tươi xanh tốt. Đã hơn 25 thế kỷ qua cây bồ-đề 
cũng đã biết bao lần sanh và diệt rồi lại sanh. Theo ông Alexander 
Cunningham thì cây bồ-đề này là cháu chít khoảng đời thứ 20 của cây bồ-
đề mẹ và cây này mới hơn 100 tuổi.  

Cây bồ-đề (Bodhi tree) được gọi là ‘asvatthi’ hoặc là cây Đa (Pipal, 
pippali). Theo định nghĩa thực vật học, cây bồ-đề là ‘ficus religiosa’ 
nghĩa là biểu tượng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật, nên gọi là 
‘cây giác ngộ’ hoặc thường được gọi là ‘cây bồ-đề’29. Vì vậy, cây bồ-đề 
được coi như biểu tượng của chính sự hiện diện của Đức Phật và sự 
chứng ngộ Phật quả. Có một sự kiện về cây bồ-đề đã xảy ra ngay khi Đức 
Phật đạt giác ngộ nöõa laø Đức Phật đã trải qua trọn một tuần lễ bảy ngày 
nhìn vào cây bồ-đề với ánh mắt biết ơn cây đã che chở cho Ngài những 
đêm mưa gioù bão bùng, những ngày nắng đốt như lửa trong suốt thời gian 
qua cho đến khi Ngài đạt giác ngộ.  

Trong kinh Đại Niết-bàn (Maha-Parinibbana) thuộc Trường Bộ 
Kinh30,  Đức Phật tuyên bố với ngài Anan rằng Bồ-đề-đạo-tràng nơi có 
cây bồ-đề là một trong bốn thánh địa mà người con Phật với lòng kính tin 
nên đến để chiêm ngưỡng lễ lạy và ngài thêm rằng "Người nào thác sanh 
với lòng tin tưởng khi đi chiêm bái này sẽ được tái sanh vào cõi an vui.31  
Sự thiêng liêng của cây bồ-đề như là một biểu tượng của sự giác ngộ và 
như là hiện thân của chính Đức Phật. Một lần khi chúng đệ tử đến viếng 
thăm đảnh lễ Đức Phật ở Kyø-vieân tònh xaù (Jetavana) taïi Tyø-xaù-li 
(Sravasti) lúc đó đại phú Cấp-cô-ñộc (Anathapindaka) thưa với toân giaû 
A-nan trình với Phật nên thiết lập một nơi tôn nghiêm để dâng hương hoa 
trà quả… trong lúc Đức Phật đi vắng khỏi Kyø-vieân tònh xaù (Jetavana). 
Từ việc này, Đức Phật kêu chiết một nhánh bồ-đề từ cây bồ-đề ở Bồ-đề-
đạo-tràng để trồng ở cổng Kyø-vieân tònh xaù. Sau đó để khiến cho cây 
thiêng liêng hơn, Đức Phật đã ngồi thiền dưới gốc cây bồ-đề này trọn một 
đêm. Và töø ñoù cây bồ-đề đó trở thành một đối tượng để thờ phượng. 

Trong ý nghĩa đó, cây bồ-đề này được nhận thức không chỉ là đối 
tượng cho giới Phật giáo kính lễ mà còn là một sự biểu hiện tượng trưng 
cho chính đời sống của Ngài và sự chứng đạt vĩ đại của Ngài. Việc trồng 
cây bồ-đề như là một đối thể thiêng liêng, đặc biệt khi mà hình ảnh, 
tượng Phật chưa được phổ biến ở Ấn Độ. Trong kinh Bổn sanh Ca-laêng-
giaø boà-ñeà (Kalinga-Bodhi)32 và Coâ-si-da (Kosiya)33 đã kể rằng trong suốt 
                                                 
29 Ven. Pategama Gnanagama, Bhikkhuni Sanghamitta, p. 45; Dharmadoot, Maha Bodhi Society of 
India, Sarnath-2000 
30 Digha Nikaya, vol. II, Pali Text Society, 1886, p. 141. 
31 Mahathera Narada, The Buddha and His Teaching, Colombo, 1973, p. 257-258. 
32 Jataka, vol. IV, p. 228. 
33  Jataka, vol. II, p. 321 
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thời gian Phật còn tại thế cây bồ-đề rất được kính trọng và thờ phượng 
như Đức Phật. Cây bồ-đề được xem là một trong ba đối tượng thiêng 
liêng laø xaù lôïi Phaät, chùa (cetiya) và điện tháp (patimaghara) cần được 
thờ phượng. Cả ba đối tượng này được coi trọng như nhau. Tuy nhiên 
giữa những vật này, thì xá-lợi của Phật được coi trọng và tôn quý hơn cả. 

Sau khi ñöùc Phật nhập diệt, vua A-dục đã ñeán ñaûnh leã caây boà ñeà 
hết lòng bày tỏ tâm cung kính của mình và lòng tôn trọng bảo vệ cây bồ-
đề tại Bồ-đề-đạo-tràng vaø coù khaéc caùc bia ñaù ñeå laïi vaø söï kieän naøy cuõng 
ñöôïc mô tả trên mặt cổng vào ở động Sanchi. Vua Sasanka, vị vua theo 
đạo Hindu đã chặt phá cội Bồ-đề vào thế kỷ thứ 6 sau Taây lòch nhưng 
may mắn thay một cây khác đã mọc lên ngay cội cây xưa. Cội cây này là 
cội cây mà Ngài Huyền-trang đã gặp vào năm 637 sau Tây lịch. Trong 
quá trình khai quật vào năm 1870, cây Bồ-đề cũ đã ngaû vaø một cây con 
được ông Cunningham trồng ngay vị trí nguyên thủy của nó. Đây là coäi 
Bồ-đề mà chúng ta thấy ngày nay. 

Ngaøi Huyeàn-trang coù ñeà caäp ñeán vieäc vua A-duïc xaây moät thaùp thôø 
coäi boà ñeà. Maëc duø daáu veát cuûa thaùp ñoù khoâng thaáy, nhöõng chuùng ta coù 
theå thaáy kieåu maãu ñoù qua böùc phuø ñieâu thôø thaùp boà ñeà ôû ñieän thôø 
Bhaarhut34. Nhöõng bia khaéc Braahm ñaõ giuùp chuùng ta nhaän daïng nhö 
thaùp thôø coäi boà ñeà cuûa Ñöùc Phaät. Nhöõng taùc phaåm ñieâu khaéc Bhaarhut 
phaùc hoaï caáu truùc thaùp xaây döïng xung quanh coäi boà ñeà vôùi coång ñi vaøo 
töø phía toaø kim-cang (Vajrasana). Moâ hình thaùp thieát keá xoay quanh coäi 
boà ñeà naøy khoâng thaáy phoå bieán ôû nhöõng nôi thaùnh ñòa phaät giaùo35. Hieän 
nay trong khi söûa chöõa neàn thaùp, oâng Cunningham ñaõ phaùt hieän ôû döôùi 
moùng cuûa coâng trình kieán truùc sau naøy coøn löu laïi moät vaøi böùc töôøng cuõ 
vaø nöûa phieán ñaù troøn ôû taïi loái ra vaøo.36 Moâ hình naøy khoâng coù gì khaùc 

                                                 
34 Xem t�p III, hmh. XXXIII và các hmh. XX & LIV: d��i tiêu �� BHAARHUT; A. Cunningham, 
Tháp Bhaarhut [The Stupa of Bhaarhut], �n b�n m�i, �n ��, 1962, hmh. XXX; A. K. 
Coomaraswamy, Ngh� Thu�t �iêu Kh�c t�i Bhohgaya [La Sculpture de Bodhgaya], Paris, 1935, 
hmh. LX 
35 A. K. Coomaraswamy, L�ch S� Ngh� Thu�t �n �� và Indonesia [History of Indian and 
Indonesian Art], New York, 1965, tr. 33, các hình 46, 55, 70. Bodhighara, thu�t ng� ch� các �i�n 
th� trong các v�n b�n ��u tiên. ��i s� �� c�p m�t �i�n th� c�i B� - �� thiêng t�i 
Anuraadhapura (Mahaava'msa, ch��ng VI, k� 103, 126). Có l� Bodhighara này mô ph�ng theo tháp 
c� ���c xây d�ng t�i Bodhagayaa. M�c dù, nh�ng d�u v�t c�a nh�ng b�ng ch�ng v� ch� 
kh�c và l�i ki�n trúc ���c tìm th�y (T�p Chí �i�m Sách c�a Tr��ng ��i H�c Tích Lan 
[University of Ceylon Review], t�p XVI, 1958, tr. 1-5) v�n còn t�i Bodhagayaa, m�u �i�n hình 
duy nh�t v� Bodhighara h�u nh� còn gi� nguyên v�n l�i ki�n trúc c�a giai �o�n ban ��u (th� 
k� VI ho�c VII sau TL) tìm th�y t�i Nillakgama (Tích Lan) ���c xem nh� là m�u ��c nh�t 
t�n t�i nh� m�t công trình b�t h� ngày nay (ASCAR. 1954, tr. 25 vctkt; L�ch S� Tích Lan 
[History of Ceylon], Univesity of Ceylon Publication, t�p I, ph�n I, hmh. XVII). 
36 Gi� ��nh c�a Cunnigham r�ng r�t có th� �i�n th� Ca"nkamana ���c mô ph�ng theo l�i 
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so vôùi coâng trình cuûa thaùp thôøi vua A-duïc tröôùc ñaây. Ñieàu naøy ñöôïc 
minh chöùng qua vieäc khaùm phaù hai toaø ñaù döôùi neàn thaùp hieän nay, moät 
caùi laøm baèng sa thaïch nhaün boùng cuøng vôùi boán truï töôøng ñaët phía tröôùc 
(nhö trong böùc phuø ñieâu Bhaarhut). Cunningham cho raèng phieán sa 
thaïch nhaün boùng coù theå laø toaø Kim-cang cuûa Ñöùc Phaät thuôû tröôùc37. 
Khoâng bieát ñoù coù phaûi laø toaø Kim-cang nguyeân thuyû hay laø lôùp ngoaøi 
cuûa toaø sau naøy hay khoâng, chaéc chaén raèng Cunningham ñaõ khaùm phaù 
nôi vua A-duïc xaây thaùp thôø quanh coäi boà ñeà vaø ñeå che cho toaø Kim-
cang. 38 

Vua A-dục đã sai con gái mình là công chúa mà sau này trở thành 
Tỳ-kheo-ni Sanghamitta chiết một nhánh phía nam của cây bồ-đề mang 
qua Tích-lan trồng tại thành phố cổ Anuradhapura suốt trong thời vua 
Devanampiyatissa trị vì. Nhánh cây bồ-đề này vẫn còn xanh tốt cho đến 
ngày nay. Trong khi cây bồ-đề gốc tại Bồ-đề-đạo-tràng đã bị hủy nhiều 
lần bởi nhiều thời đại sau đó. Vì vậy, cây bồ-đề được tuyên bố trong lịch 
sử cây cổ nhất trên thế giới là cây được trồng tại thành phố Anuradhapura 
này.39 Nói về dữ kiện của cây bồ-đề tại Bồ-đề-đạo-tràng và tại Tích-lan, 
taïp chí ‘The Maha Bodhi’, Buddha Gaya, tháng 7-1903 nói rằng: 

"Cây bồ-đề mà Đức Theá-toân  ngồi thiền trước kia bây giờ không 
còn nữa. Cây đã bị hủy diệt năm 1874 (Pl. 2418). Một nhánh của cây bồ-
đề này đã được Tỳ-kheo-ni Sanghamita, con gái vua A-dục mang đến 
trồng tại thủ đô Anuradhapura, Tích-lan. Khi cây gốc bị hủy diệt năm 
1874, một nhánh cây con mới mọc lên và đó là cây bồ-đề sum suê tại Bồ-
đề-đạo-tràng hiện nay. Cây mọc rất tươi tốt và rậm đầy lá xanh."  

Chúng ta cũng có thể tìm thấy những ghi nhận quý giá đầu tiên về 
cây bồ-đề tại Bồ-đề-đạo-tràng này sau khi Đức Phật nhập diệt qua các ký 
sự hành hương của các nhà chiêm bái Trung Quốc. Ngài Pháp Hiền đã 
viếng Bồ-đề-đạo-tràng vào năm 400 và trong ký sự hành hương của 
mình, Ngài đã mô tả về Bồ-đề-đạo-tràng như sau: 

"Sa-môn Cồ-đàm đi tới phía trước, đến dưới gốc cây boà ñeà, trải cỏ 
cát tường, mặt hướng về phía đông. Ngài baét ñaàu chöùng nghieäm quaû vò 
an laïc giaûi thoaùt trong suoát baûy ngaøy… "40 

Hoặc như Ngài Huyền Trang đã đến Ấn Độ vào năm 629 và đã trải 

                                                                                                                                            
�iêu kh�c Bhaarhut (Cunningham, s�d, tr. 8, hmh. V. Id. Bhaarhut stuupa. Hmh. XXXI. 4). 
37 Xem t�p III, hmh. XXI. 
38 N�u mu�n bi�t chi ti�t, xem Cunningham,S�d, tr. 4-5, hmh. II. 
39 Symbol and Ritual in Religion with special Reference to Buddhism in Srilanka, U.D. Jayasekara; 
The Maha Bodhi Journal, Calcata, 9/1992, p.54.  
40 Records of the Western World, trans. Samuel Beal, vol. 1, p. 11. 



 69

qua 16 năm chiêm bái cũng như tu học ở đây. Trong ký sự Taây du, ngài 
đã kể về Bồ-đề-đạo-tràng như sau: 

"Đi về phía tây nam từ đỉnh núi Pragbudhi khoảng 14, 15 dặm, 
chúng ta sẽ đến cây bồ-đề. Cây này được bao quanh bởi một bức tường 
gạch cao lớn và vững chắc. Bức tường này hình chữ nhật dài từ đông 
sang tây, ngắn từ bắc tới nam. Chu vi của nó khoảng 500 bước. Những 
loại cây hiếm với những đóa hoa xinh đẹp kết tàng lại với nhau. Những 
cây biển bá với những cây khác mọc đầy cả nền tạo thành một tấm thảm 
trên đất. Cánh cổng chính mở ở phía đông, đối diện với sông Ni-liên-
thuyền (Nairanjana) rộng lớn. Bên trong bức tường bao quanh nơi thánh 
địa này có nhiều lối đi ngang chéo lẫn nhau ở các hướng.  

…Cây bồ-đề bên tòa Kim-cang (Vajrasana) chính là cây Tatpala, 
giống như cây đa (pippali). Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế cây cao 
vài trăm feet41 vì bị chặt đốn nhiều lần. Vì bị chặt đốt nhiều lần nhưng nó 
vẫn còn cao khoảng 40, 50 feet. Đức Phật đã ngồi đạt đạo dưới đây nên 
cây được gọi là cây Tam-miệu tam bồ-đề (Samyak sambodhi, Bodhi 
druma). Thân cây màu vàng trắng. Lá và nhánh cây màu xanh đậm. Lá 
không bị úa ngay cả trong mùa đông hay mùa hạ, mà chúng vẫn sáng 
bóng và xanh mát suốt năm không thay đổi. Nhưng vào ngày Đức Phật 
nhập niết-bàn lá ở đây úa và rơi xuống, nhưng thật kỳ diệu thay! Sau đó 
không bao lâu lại tươi tốt như trước đó. Vào những ngày lễ, nhiều �ñoaøn 
hành hương từ nhiều nước đã tập trung tại đây số đông đến hàng ngàn 
người. Họ thi nhau tưới nước trầm, sữa tươi thơm vào cội bồ-đề, rãi hoa 
tươi và dầu thơm để cúng dường. Những cờ, phướng, đèn, nến luôn luôn 
chiếu sáng lung linh tại cây bồ-đề và xung quanh đó. 

Cây bồ-đề bị chặt đầu tiên sau khi Đức Phật nhập diệt là do vua A-
dục. Vua A-dục trong những ngày đầu trị vì là một nhaø ngoại đạo và 
muốn tiêu diệt những dấu vết của Đức Phật nên đã triệu tập một quân đội, 
ông đã thân hành dẫn ñoaøn quân đến đây để tiêu diệt cây bồ-đề. Ông đã 
đốn cây tận rễ, chẻ thân, cành và nhánh cây thành những miếng gỗ nhỏ 
vụn và đổ về phía tây nơi đó. Sau đó vua đã ra lịnh cho một người Bà-la-
môn làm lễ thiêu đống gỗ để cúng dường Phạm thiên. Không lâu sau khi 
những đợt khói tan biến thì lạ kìa, một cây bồ-đề được mọc lên từ đống 
tro tàn với những cành lá lung linh như lông vũ, cây này được gọi là "cây 
bồ-đề từ đống tro tàn." Vua A-dục thấy sự nhiệm màu này liền sanh tâm 
hối hận. Ông đã dùng sữa thơm tưới vào gốc cây cũ để bón nó và kìa! 
Sáng hôm sau cây bồ-đề đã lớn mạnh như cũ. Nhà vua mục kích sự mầu 
nhiệm này nên tăng trưởng lòng tin mạnh mẽ nên đã phát tâm cúng 
dường cây, ông cảm thấy an lạc đến độ quên mất việc quay về cung. 

                                                 
41 3 feet=1yard (yd)=0.914met (T� �i�n Anh-Vi�t, TTKHXH và NVQG, TPHCM, 1993, tr 2064). 
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Hoàng hậu, một tín đồ của Bà-la-môn đã cho một người lén đốn cây vào 
đầu đêm. Sáng hôm sau khi nhà vua đến để lễ cây thì chỉ còn thấy cái gốc 
bị chặt nên vô cùng đau lòng. Với tất cả lòng thành Ngài đã cầu nguyện 
và tưới gốc cây bằng sữa thơm. Không đầy một ngày, cây bồ-đề đã mọc 
lại như cũ. Nhà vua cảm động trước phép mầu này đã cho xây một bức 
tường cao 10 feet chung quanh cây. Bức tường này ngày nay vẫn còn 
thấy. Về sau vua Sasanka theo ngoại đạo và hủy báng Phật giáo đã đến để 
đốn cây bồ-đề, chặt bỏ tất cả những cành nào lú khỏi mặt đất, nhưng ông 
không làm sao đốn được gốc cây. Ông bèn cho đốt cây và đổ nước mía để 
mong tiêu hủy tận gốc rễ của cây. 

Sau đó vài tháng, Vua Phú-lâu-na-bạt-ma (Purnavarama)42 của 
nöôùc Ma-kiệt-đà, người nối dõi cuối cùng dòng vua A-dục nghe tin đó đã 
than: "Mặt trời của trí tuệ đã lặn, không còn gì để lại ngoài cội bồ-đề và 
ngay cả nó ngày nay cũng đã bị hủy diệt, nơi nào sẽ cung cấp cho nguồn 
sống tâm linh." Vua đã vật mình xuống đất vì đau buồn, sau đó dùng sữa 
của ngàn con bò để tưới cho cây, qua đêm cây đã một lần nữa sống lại và 
mọc cao hơn mười feet. Vì sợ cây sẽ bị hại một lần nữa, nên nhà vua cho 
xây một bức tường cao 24 feet bao bọc cây. Khi Ngài Huyền Trang đến 
đây thì bức tường vẫn còn cao 20 feet. 

                                                

Có một người Phạm chí không tin vào Phật pháp và chỉ tôn thờ thần 
Ma-hê-thủ-la (thaàn Shiva). Ông nghe đồn thần Ma-hê-thủ-la sẽ hiện ra 
trên núi tuyết sơn nên đã cùng với người em đến đó để cầu nguyện. Vua 
Đế-thích hiện ra nói: "Những người cầu nguyện cần phải có một công 
đức lớn. Nếu ngươi cầu nguyện mà không có công đức làm căn bản thì ta 
không thể nào thỏa mãn lời cầu nguyện của ngươi." 

Người Phạm chí hỏi: "Việc công đức nào con phải thành tựu để 
Ngài thỏa mãn lời cầu nguyện cho con?" 

Vua Đế thích đáp: "Nếu ngươi muốn làm việc công đức lớn, phải 
tìm một môi trường thật tốt. Cây bồ-đề chính là chổ thành đạt Phật quả. 
Ngươi hãy lập tức quay về đó và xây một tịnh xá lớn cạnh cội bồ-đề, làm 
một hồ nước lớn và cúng dường tất cả mọi vật. Khi đó ngươi chắc chắn sẽ 
thành đạt những mong cầu." 

Sau khi nghe những lời trên, người Phạm chí và em mình liền quay 
về cội bồ-đề. Người anh đã xây một tịnh xá, người em đào hồ, sau đó họ 
chuẩn bị những đồ cúng dường thịnh soaïn và bằng tất cả trí lực họ phát 
lên những lời tâm nguyện, lời nguyện của họ khi đó lập tức thành tựu. 
Người Phạm chí được phong làm một vị quan lớn. OÂng ta từ đó đem tất 
cả của cải để làm việc từ thiện. 

 
42 Cháu n�i Vua A D�c. 
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… Không xa cây bồ-đề về phía nam là một ngôi tháp cao độ 100 
feet do vua A-dục dựng lên. Sau khi Bồ tát đã tắm trong dòng sông Ni-
liên-thuyền (Nairanjana), Ngài đi về phía cội bồ-đề. Khi đó Ngài nghĩ 
rằng: "Ta phải làm một chổ ngồi bằng nguyên liệu gì? Ta phải tìm một 
thứ gì thật tinh khiết khi trời sáng." Khi đó trời Phạm thiên biến thành 
một người cắt cỏ đi dọc theo bờ đường với một bó cỏ trên lưng. Bồ tát 
hướng về ông ta nói: "Ngươi có thể cho ta bó cỏ đang mang trên lưng 
không?." 

Người cắt cỏ liền dâng bó cỏ với tất cả sự thành kính. Bồ-tát sau khi 
nhận của cúng dường liền đi về phía cội bồ-đề ".43 

Như vậy, qua những dẫn chứng cứ liệu như trên, ta có thể biết rằng 
trong hành trình lịch sử tìm cầu chân lý, chính dưới cội bồ-đề bên dòng 
sông Ni-liên-thuyền, thuộc làng Ưu-lâu-tần-loa, thái tử Tất-đạt-đa đã giác 
ngộ và chỉ bày ánh sáng giác ngộ đó cho tất cả chúng ta. Đây là một sự 
kiện hiện hữu có thật và được lịch sử chứng minh xác nhận. 

Nhà sử học Phật giáo nổi tiếng Taranath cũng đã ghi nhận rằng cuộc 
xâm lăng đất nước Ma-kiệt-đà của vị vua phía tây, Hunimanta vào thế kỷ 
I đã tàn phá đại tháp, Canopied Walk đã bị lật đổ và dĩ nhiên cây bồ-đề 
thiêng liêng nằm trong khói lửa cũng không thoát khỏi số phận hẩm hiu 
đó. Đến cuối thế kỷ thứ VII, sau sự băng hà của vua Harsha Vardhana, 
triều đình lọt vào tay của Bà-la-môn Adittya Sena và những cận thần của 
ông. Suốt trong thời gian này, các nhà chiêm bái Trung Quốc đã viếng 
thăm thánh địa Bồ-đề-đạo-tràng nhiều lần và đều nói rằng cây bồ-đề vẫn 
yên lặng bền bỉ sống trước sóng gió của con người và thiên tai. Và cho 
đến thế kỷ tiếp vào năm 700-800 thuộc triều đại của dòng họ vua Phật tử 
Pala, vua Purna Vermma đã trồng cây bồ-đề lại bắt đầu năm trị vì của 
mình khoảng năm 813. Sau đó cây yên ổn sống cho tới cuộc xâm lăng 
của đội quân hùng hậu Hồi giáo Muhammad Bakhtiyar Khalji vào năm 
1201 thì cây bồ-đề đã bị gãy đổ đốt phá cùng với ngôi đại tháp thiêng 
liêng. 

Cùng chung với số phận thăng trầm của lịch sử Phật giáo, cây bồ-đề 
cũng đã biết bao nhiêu lần bị chặt đốt thiêu hủy do ngọn gió thiên tai vô 
thường xói mòn và do lòng người tàn ác đã biết bao lần muốn xóa tan vết 
tích của nó. Thế nhưng, kỳ diệu thay! Hạt giống bồ-đề vẫn tìm cách đâm 
chồi nảy lộc. Sự hồi sanh bắt đầu thay cho mầm hủy diệt và trở lại xanh 
tốt. Điều này được chứng minh qua sự kiện Dr. Buchanan năm 1811 ông 
đã viếng thăm Bồ-đề-đạo-tràng và mô tả trong cuốn sách44 của mình như 
sau: "cây bồ-đề thì đang tràn trề nhựa sống và không thể quá hơn 100 tuổi 

                                                 
43 Samuel beal, Buddhist Records of the Western World, Delhi, 1994, pp. 119-135; X� Ph�t Tình 
quê, t�p I, Thích H�nh Nguy�n và Vô Th�c, 1996, trang 105-111. 
44 Eastern India, Vol. 1, p. 76; Sambodhi, Maha Bodhi Society of India, Buddha Gaya, 1998, p. 1-3 
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được. Nhưng có một cây tương tự như vậy đã tồn tại cùng chung chổ này 
khi đại tháp vừa hoàn tất công trình xây dựng."  

Thế nhưng vào tháng 12/1862, Alexander Cunningham, nhà khảo cổ 
học nổi tiếng của nước Anh là người có đóng góp rất to lớn nếu không 
nói là chủ yếu trong việc khai quật di tích Phật giáo chẳng những ở Bồ-
đề-đạo-tràng mà còn ở các thánh địa Phật giáo khác khắp Ấn Độ nữa đã 
nhận xét như sau: "cây bồ-đề đã bị tàn úa rất nhiều, thân cây hơi ngả về 
phía tây với ba nhánh lớn vẫn còn màu xanh nhưng những nhánh khác thì 
đã bị vàng vọt mục nát.”45  

Lần thứ hai trong năm 1871 và lần thứ ba trong năm 1875 ông nhìn 
cây lại thì lúc này hoàn toàn bị héo hon mục nát và chỉ trong thời gian 
ngắn 1876 trong một cơn bão, cây bồ-đề cũ đã bị cuốn phăng, chỉ còn lại 
thân cây ngã về phía tây của bức tường. Nhưng may mắn thay có nhiều 
hạt giống đã rơi rớt lại để rồi những mầm chồi con của cây cha mẹ chúng 
đã nhú mầm sinh sống lại tại nơi đó. 

Sau đó năm 1880, Alexander Cunningham thấy nền của tòa Kim-
cang (Vajrasana) lộ ra trên sân sau của bức tường đại tháp. Điều này đã 
khiến cho ông nghĩ rằng có thể có vài dấu vết gì đó về cây bồ-đề cũ tức là 
cây bồ-đề gốc thời Đức Phật đã sống. Vì vậy, Cunningham đã đào một 
�ñoaïn ngắn đến phía tây của tòa Kim-cang . Dưới lớp đất màu hung đỏ, 
đá hoa cương của tòa Kim-cang lộ ra, chân tòa cao 3 feet và rộng 30 feet 
dưới chổ cây bồ-đề hiện đang sống. Ông cũng khám phá ra được hai ngọn 
rễ dài lớn của cây bồ-đề cũ. Một ngọn dài 6,5 inches46 và ngọn còn lại dài 
4 inches. Có một cột trụ lớn dài 32 feet, cao 30 feet, dày 14 feet đã đứng 
phía sau chùa hơn 12 thế kỷ nay. Dường như không chắc là có hai phần 
của thân cây bồ-đề đã bị vua Sansangka chặt vào năm 600-620.  

Theo Ashoka Avadana tường thuật thì câu chuyện Tishya Rakshita, 
hoàng hậu của triều đại vua A-dục chặt cây có khác đi, nhưng kết quả cây 
bị chặt thì giống nhau.47 

Cũng theo ông Cunningham cho rằng vì cây bồ-đề là loại cây phát 
triển nhanh và có đời sống ngắn, vì vậy hẳn phải có sự kế tục tiếp nối từ 
các hạt giống nảy mầm, từ thời gian của vua A-dục cho tới ngày nay, có 
lẽ trải qua khoảng 12, 15 lần ngay cả cho đến 20 lần cho sự tiếp nối luân 
chuyển sống chết… và cây bồ-đề hiện nay thì có lẽ thuộc đời chít chắt 
thứ 20 rồi. Thế nhưng, theo cuốn Information at a Glance48 : "Cây bồ-đề 

                                                 
45 Archaeological Survey, vol. 1; Sambodhi, Maha Bodhi Society of India, Buddha Gaya, 1998, p. 1-
3. 
46 1 inch = 2,54 cm. 
47 Sree Babu Rajendra Lal's Bu�ha Gaya, p. 97; Sambodhi, Maha Bodhi Society of India, Buddha 
Gaya, 1998, p. 1-3. 
48 The Maha Bodhi Mahavihar, Buddha Gaya Temple Managerment Committee, 1998, p. 6. 
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hiện tại có thể là đời thứ 5 của cây gốc mà trước đó bị hủy diệt nhiều lần 
do thiên tai hoặc do con người tạo ra." 

Trong biên niên sử của người Miến ghi nhận rằng vua Pasenadhi 
(Prasenajit) đã xây xung quanh cây bồ-đề một bức tường kép và 
Dhamma-Ashoka đã xây bức tường thứ ba tại đây49. Nếu chúng ta chấp 
nhận lời tường thuật này thì Cunningham đề nghị rằng bức tường kép của 
vua Pasenadhi phải bằng gỗ cọc nhọn thì có thể sẽ bị mục nát suốt trong 
hai thế kỷ rưỡi giữa hai triều đại. Cunningham kết luận rằng có thể nó đã 
bị dẹp đi khi vua A-dục xây dựng đại tháp liền ngay phía đông của cội 
bồ-đề.  

Trước mắt chúng ta hôm nay, cây bồ-đề thật là tươi tốt và đầy lá 
xanh mởn mơ suốt bốn mùa. Cây mới vừa hơn trăm tuổi. Vaøo muøa möa 
laù boà ñeà ruïng raát nhieàu quyù taêng ni, Phaät töû ra thaùp ñeå nhaët veà töøng soït, 
ngaâm nöôùc côm cho muïc chæ coøn laïi soùng laù nhö ta thöôøng thaáy ñeå taëng 
caùc phaùi ñoaøn haønh höông. Hoaëc cö daân laøm roài veõ hình Phaät ñænh 
(ñænh ñaàu cuûa Phaät) leân  soùng laù ñeå khaùch chieâm baùi töù xöù coù theå thænh 
veà laøm quaø löu nieäm. Moät bòt coù khoaûng 10 soùng laù boà ñeà hình Phaät laø 
10 rupees chôù ít. Phía dưới coäi boà ñeà có xây một thành xi măng hình 
vuông để giữ đất ụ gốc cây và có một tấm vải vàng lớn quấn gần dưới 
gốc cây để tôn vẻ trang nghiêm cho cây. Rộng ra khoảng hai mét lại có 
một bức tường vuông nữa bao bọc cây bồ-đề và tòa Kim-cang. Khách 
hành hương có thể vào bên trong để chiêm ngưỡng cây bồ-đề và tòa 
Kim-cang này. Cây bồ-đề được kính thờ và chăm sóc rất cẩn thận. Lúc 
nào cũng có một vị sư người Ấn ở chùa Phật giáo Ấn Độ (The Maha 
Bodhi Mahavihar) thuoäc Ban Quaûn Trị Đại Tháp Bồ-đề (Buddha Gaya 
Temple Management Committee) túc trực hướng dẫn, sắp xếp khách 
chiêm bái vào lễ cây, tụng kinh, ngồi thiền… Đặc biệt vào những ngày lễ 
thì nơi đây rất đông và tấp nập. Những bông hoa nhiều màu tươi đẹp, 
những ly nước trong vắt, tinh khiết… được kính cẩn sắp đầy trên tòa 
Kim-cang và dưới gốc bồ-đề để cúng dường lên Đấng Thế Tôn, với tâm 
tha thiết đảnh lễ cây bồ-đề: 

"Chính dưới cội bồ-đề này Đức Như Lai đã vượt qua tất cả ma 
vương, để đạt được nhất thiết chủng trí. Hướng về cội bồ-đề, con xin 
thành tâm đảnh lễ. Đức Thế tôn – Bậc đạo sư của trời người đã tôn trọng 
kính thờ cây bồ-đề này, con cũng xin hướng về cội bồ-đề vô thượng này, 
xin thành tâm đảnh lễ!"50 

3. TÒA KIM-CANG (Vajrasana): Tòa Kim-cang nằm giữa tháp Đại 

                                                 
49 Bigandet, Life of Gotama, Sambodhi, Maha Bodhi Society of India, Buddha Gaya, 1998, p. 1-3. 
50 Dipak K. Barua, Buddha Gaya Temple Its History, Buddha Gaya Temple Management 
Committee, Buddha Gaya, 1981, p. 6-7. 
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Giác và cội Bồ-đề, đánh dấu nơi Đức Phật ngồi thieàn và đạt giác ngộ. 
Tòa Kim-cang đã được phát hiện trong giai đoạn sửa chữa vào năm 

1881. Tòa bằng đồng mạ vàng dài 2,28 mét (7 feet 6 inches), bề ngang 
1,29m (4 feet 3 inches), chiều cao 0,914m (3 feet); trên mặt và xung 
quanh tòa có khắc rất nhiều hoa văn rất mỹ thuật. Tòa Kim-cang là vật 
thiêng liêng nhất ở Bồ-đề-đạo-tràng vì đây là trung tâm của vũ trụ phát 
sáng năng lực thức tỉnh từ Đức Phật. Chính tại nơi tòa ngồi này, Đức Phật 
đã giác ngộ. Vì vậy, tòa này là điểm không thể so sánh được, là điểm tối 
thượng và chỉ có nơi này Đức Phật mới có thể giác ngộ. Với lòng tin và 
sự tín thành này sẽ khiến phát sinh sự thanh tịnh trong nội tâm của chúng 
ta. Đệ tử Phật tin rằng có những năng lực siêu thoát vô hình đang bao phủ 
khắp không gian ở Bồ-đề-đạo-tràng và sẽ làm tăng thêm sức mạnh tâm 
linh của chúng ta trên con đường hoàn thiện trở về tánh giác. 

Trong kyù söï haønh höông, ngài Huyền Trang ñaõ vieát: 
"Đi về phía tây nam từ đỉnh núi Pragbudhi khoảng 14, 15 dặm, 

chúng ta sẽ đến cây bồ-đề. Cây này được bao quanh bởi một bức tường 
gạch cao lớn và vững chắc. Bức tường này hình chữ nhật dài từ đông 
sang tây, ngắn từ bắc tới nam. Chu vi của nó khoảng 500 bước… Chính 
giữa khu tường là tòa Kim-cang (Vajrasana) nơi Đức Phật ngồi thiền. 
Trong thời xa xưa khi đời Hiền kiếp đã đến lúc viên mãn, khi quả đất 
được tạo ra thì tòa Kim-cang này cũng đã xuất hiện. Nó nằm ngay giữa 
trung tâm của vũ trụ và đi sâu vào Kim luân rồi ăn sâu xuống lòng đất. 
Nó được tạo thành bởi kim cương. Chu vi khoảng chừng 100 bước, trên 
tòa này có 1000 vị Phật đời Hiền kiếp đã ngồi và nhập Kim-cang định vì 
vậy mà tòa này được gọi là tòa Kim-cang. Đây là nơi Đức Phật đã đạt 
thánh đạo, vì vậy nó cũng được gọi là Bồ-đề-đạo-tràng.51 

Theo nhöõng nhaø söû gia toøa kim-cöông do Vua A-duïc xaây cuùng 
döôøng. Töông truyeàn trong thôøi xa xöa toøa ñöôïc trang hoaøng nhöõng loaïi 
ñaù quí nhö maõ naõo, san hoâ, hoàng ngoïc, bích ngoïc, hoå phaùch, löu li, traân 
chaâu, ngaø, vaøng... nhöng taát caû nhöõng thöù ñoù ñaõ theo thôøi gian maát daàn. 
Toaø kim cöông vaø coäi boà ñeà ngaøy nay ñöôïc baûo quaûn trong moät haøng 
raøo xi maêng xaây theo loái coå vaø moät haøng raøo truï kim loaïi maï vaøng do 
nöôùc Tích-lan cuùng. Ngay treân toøa cuõng ñaõ ñöôïc an trí moät maùi cong ñeå 
che traùnh möa gioù. Vaøo nhöõng ngaøy leã, nhöõng boâng hoa töôi troøn, 
nhöõng chung ñeøn nho nhoû chaùy saùng lung linh ñöôïc xeáp ñaày treân maët 
toaø nhö moät thaûm hoa ñeøn raát trang nghieâm. Vaø Phaät töû coù phong tuïc 
sau khi ñaûnh leã toaø, laáy hai tay vuoát leân ñaàu nhö ñeå caàu söï gia hoä töø 

                                                 
51 Samuel beal, Buddhist Records of the Western World, Delhi, 1994, pp. 119-135; X� Ph�t Tình 
quê, t�p I, Thích H�nh Nguy�n và Vô Th�c, 1996, trang 105-111. 
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naêng löïc giaùc ngoä cuûa Ñöùc Phaät toaû ra nôi toaø naøy ñöôïc truyeàn sanh 
mình. Moät söï caûm öùng khoù taû. 

Ngoaøi ba ñieåm treân, coøn coù nhöõng di tích thieâng lieâng khaùc nhö laø 
nhöõng nôi Ñöùc Phaät ñaõ traûi qua baûy tuaàn sau khi giaùc ngoä hoaëc lieân 
quan ñeán cuoäc ñôøi cuûa ngaøi: 

4. BAÛY TUAÀN THAÁT CUÛA ĐÖÙC PHAÄT 
Tuần thứ nhất 

Sau khi Ñöùc Phaät ngoä ñaïo ngaøi ñaõ ngoài yeân laëng döôùi coäi caây boà 
ñeà 7 ngaøy nöõa ñeå caûm nhaän söï an laïc cuûa giaùc ngoä.  

Tuần thứ hai 
Thaùp Animeslochana ñaùnh daáu trong tuaàn thöù hai ngaøi ñaõ ñeán nôi 

ñaây ngoài chaêm chuù nhìn veà coäi boà ñeà trong voøng baûy ngaøy ñeå toû loøng 
bieát ôn caây boà ñeà ñaõ che chôû cho ngaøi. Thaùp naøy naèm beân traùi cuûa thaùp 
chaùnh veà höôùng ñoâng baéc vaø hình theå raát gioáng thaùp Ñaïi-giaùc vaø ñöôïc 
sôn traéng. Hieän nay trong thaùp coù giöõ boä kinh Hoa Nghieâm baèng tieáng 
Taây-taïng, neân trong muøa haønh höông thöôøng coù nhöõng vò sö Taây-taïng 
ngoài tröôùc thaùp tuïng kinh Hoa Nghieâm hay höôùng veà thaùp 
Animeslochana leã baùi.  

Tuần thứ ba 

Khoái ñaù Chankramenar ñaùnh daáu ‘quãng đường thiêng’ maø Ñöùc 
Phaät ñöôïc kinh haønh qua laïi gaàn coäi boà ñeà trong tuần lễ thứ ba. Đoạn 
đường mà đức Phật đi thieàn hành được xem như là nằm ở hướng bắc của 
tháp Đại-giaùc. 18 ñoaù hoa sen kyø dieäu nhö naâng böôùc chân thaùnh thieän 
của Đức Phật được mô tả hết sức tæ mó trên một khoái ñaù hình chöõ nhaät 
ñöôïc ñaët teân Chankramenar. Chiều dài khoái ñaù khoảng 16m (53 feet), 
chiều ngang khoảng 1,1m (3 feet 6 inches), chiều cao khoảng 0,914m (3 
feet).  

Tuần thứ tư 

Ngôi đền nhỏ Ratnagraha  (không có mái che) naèm trong saân veà 
höôùng baéc quaõng ñöôøng maø Ñöùc Phaät ñi kinh haønh laø nôi ñaùnh daáu nôi 
Ñöùc Phaät ngoài thieàn trong tuaàn thöù tö. Khi ngaøi ngoài nôi ñaây thì thaân 
ngaøi toûa ra nhöõng  luoàng haøo quang maøu xanh, vaøng, ñoû, traéng vaø cam. 
Ngaøy nay caùc nöôùc Phaät giaùo ñeàu laáy nhöõng maøu naøy laøm nöôùc côø tieâu 
bieåu cho Phaät giaùo mình. 

Tuần thứ năm 
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Caây Ni-caâu-ñaø (Nigrodha) laø ñaùnh daáu tuaàn thöù naêm Ñöùc Phaät ñaõ 
ngoài thieàn döôùi caây naøy vaø moät ngöôøi baø-la-moân ñeán vaán naïn Theá Toân, 
theá naøo laø yù nghóa cuûa  baø-la-moân. Caây naøy hieän nay khoâng theå xaùc 
ñònh, tuy nhieân vaãn coù truï ñaù kyû nieäm ngay taïi cöûa ra vaøo cuûa thaùp.  

Tuần thứ sáu 

Hoà Roàng muø Muchalinda ñaùnh daáu nôi Theá Toân ngoài thieàn trong 
tuaàn thöù saùu sau khi giaùc ngoä vaø con roàng Muchalinda ñaõ duøng thaân, 
ñaàu mình che chôû cho Ñöùc Phaät. Làng Mocharin cách về hướng nam của 
tháp Đại Giác khoảng 1,6km (1 dặm), coù theå bắt nguồn từ tên Muchilinda 
naøy. Hoà naøy naèm veà phía nam cuûa thaùp vaø coù moät töôïng Phaät ngoài giöõa 
hoà, coù con roàng laøm maùi che treân ñænh ñaàu Phaät. Trong hoà coù troàng sen, 
suùng vaø coù raát nhieàu caù döôùi nöôùc. Doïc bôø hoà coù haøng raøo chaén, caïnh 
ñoù khu vöôøn caây troå ñaày boâng hoa nhieàu maøu. Vaøo buoåi saùng sôùm 
thöôøng coù nhöõng vò tu theo AÁn Ñoä giaùo ñeán ñaây taém vaø daâng nöôùc leân 
thaàn maët trôøi. Nhieàu ngöôøi baùn caù ñeå phoùng sanh tuï taäp nôi ñaây, ñeå 
Phaät töû vaø ngay caû tín ñoà Hindu giaùo cuõng thöôøng mua ñeå phoùng sanh 
thaû döôùi hoà nöôùc. 

Tuần thứ bảy 

Caây Rauyatna laø nôi ñaùnh daáu trong tuaàn thöù baûy Ñöùc Phaät ngoài 
döôùi caây naøy ñeå chöùng nghieäm söï an laïc cuûa giaûi thoaùt vaø ñaõ nhaän ñoà 
nhaän ñoà cuùng döôøng cuûa boán vò vua trôøi cuõng nhö giaùo hoaù hai vò ñeä töû 
thöông buoân ñaàu tieân ñeán töø Utkala nay laø bang Orissa. Teân hai vò ñoù laø 
Ñeá-leâ-phuù-baø (Tapussa) vaø Baït-leâ-ka (Balluka). Vò trí caây Rauyatna 
vaãn chöa ñöôïc xaùc ñònh vaø nhöõng nhaø thöïc vaät hoïc vaãn khoâng bieát roõ 
caây naøy laø loaïi caây gì? Töø ñaây Ñöùc Phaät trôû laïi caây Boà ñeà vaø suy nghó 
caùch ñeán Vöôøn Nai ôû Sarnath, Chö-thieân-ñoaï-xöù (Isipatana) ñeå truyeàn 
ñaït chaân lyù giaùc ngoä cho naêm ñaïo só ñoàng tu vôùi ngaøi tröôùc kia. 

5. NHÖÕNG DI TÍCH KHAÙC 

Những Kiến trúc quanh Tháp Ñaïi Boà-ñeà:  

Có vô số những kiến trúc tháp nhỏ, bé, vừa vaø trung ở chung quanh 
tháp làm nổi bật sư uy nghi của đại tháp. Đặc biệt những tháp này do 
những vị vua chúa, quan thần đã xây dựng để nhớ ơn Đức Phật hoặc sau 
khi họ thành công được một việc gì thì xây tháp để tạ ơn. Nhöng trong 
khuoân vieân Boà-ñeà-ñaïo-traøng coù hai kieán truùc khoâng phaûi cuûa Phaät giaùo, 
ñoù laø hai ngoâi thaùp meù beân phaûi vaø traùi saùt beân cöûa thaùp. Beân phaûi cuûa 
thaùp Ñaïi-giaùc laø moät kieán truùc daøi thaáp coù naêm pho töôïng beân trong laø 
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ñeàn thôø thaàn Shiva. Tuy nhieân, nhöõng vò AÁn Ñoä giaùo ñaõ khoân kheùo an 
trí theâm töôïng Phaät ñeå daãn duï khaùch haønh höông toø moø. Beân traùi cuûa 
thaùp Ñaïi-giaùc laø moät kieán truùc töông ñoái lôùn cuõng coù ñænh nhoïn, chính 
laø thaùp cuûa vò truï trì thöù hai cuûa ngoâi ñeàn AÁn Ñoä giaùo ñoái dieän vôùi thaùp 
Ñaïi-giaùc. 

- Một vòng rào bằng đá quanh tháp mà hiện chỉ còn vài 
khúc còn nguyên vẹn. 

- Tháp Panca Pandava màu trắng nằm bên trái của lối đi 
vào tháp Đại-giác với năm tượng Bồ-tát. 

- Một hồ nước rộng ở phía nam tháp chính. 
- Trụ đá vua A-dục ngay lối vào hồ nước. 
- Trụ đá vua A Dục: Có ba trụ nhỏ do vua A Dục dựng 

ngay cổng ra vào của tháp Ñaïi-giaùc và một trụ lớn ở trước hồ 
rồng Muchalinda. 

1) SÔNG NI-LIÊN-THUYEÀN (Nairanjana): Cách tháp Ñaïi-giaùc 
180 mét veà phía ñoâng, sông này ngày nay được gọi là sông Lilajan. Bề 
rộng của sông gần 1 km. Đây là nơi Đức Phật đã tắm trước khi Ngài ñi 
ñeán coäi boà ñeà. Nöôùc chaûy theo muøa. Vaøo thaùng taùm nöôùc ôû ñaây raát caïn 
coù theå loäi bì boõm qua soâng khoâng coù gì trôû ngaïi ñeå ñeán laøng naøng Tu-
xaø-ña (Sujata). Coù choã saâu choã caïn, nhöng nöôùc maùt laïnh. Nhöng vaøo 
muøa möa nöôùc raát maïnh vaø nhieàu. Hieän nay chaùnh phuû coù xaây moät caàu 
lôùn baét ngang, neân xe coä vaø ngöôøi qua laïi vaän chuyeån raát tieän.   

2) SUJATA-KUTI: là nơi nàng Tu-xaø-ña (Sujata) dâng sữa. Vượt 
sông Ni-liên-thuyền đi về hướng nam 2 km, nay thuộc khu vực làng 
Bakraur, có một miếu nhỏ thôø hình Đức Phật ngồi thiền và cô gái chăn 
cừu Tu-xaø-ña dâng sữa, để đánh dấu chính nơi đây Sa-môn Cồ-đàm đã 
nhận bát cháo sữa từ nàng Tu-xaø-ña cúng dường.  

3) KHOÅ HAÏNH LAÂM: Vượt khỏi sông Ni-liên-thuyền đi xe khoảng 
30 phút về hướng Gaya sẽ đến làng Bakraur, rồi đi bộ khoảng moät tiếng 
đồng hồ nữa laø gaëp ngôi đồi Pragbodhi, nơi mà đức Phật đã rời bỏ naêm 
người bạn đồng tu khổ hạnh trước khi thiền định dưới cội Bồ-đề. Ngài đã 
cư trú trong một hang động Dungeswari một thời gian. Ngọn đồi nay là 
Dhongra, cách làng Bakraur khoảng 1,6km (1 dặm) về hướng đông bắc 
và chạy dọc theo dòng sông Ni-Liên-Thiền. Tương truyền nơi hang ñoäng 
naøy,  Đức Phật đã lưu bóng sau khi chư thiên cho biết nơi đây không phải 
là nơi thích đáng để Ngài thị hiện chứng quả. Treân ngoïn ñoài naøy coù chuøa 
Taây-taïng, khi khaùch haønh höông treøo leân tôùi ñaây thöôøng ñöôïc quyù sö 
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pha traø, ñaõi baùnh raát noàng nhieät aân caàn khieán khaùch haønh höông ñôõ meät 
vaø döôõng söùc tröôùc khi vaøo vieáng hang ñoäng.  

Bên cạnh những điểm trên là những di tích lịch sử quá khứ, khách 
hành hương chiêm bái còn có thể viếng thăm những coâng trình hiện nay 
như: 

6. NHÖÕNG COÂNG TRÌNH HIEÄN ÑAÏI 

1. VIEÄN BAÛO TAØNG BOÀ-ÑEÀ-ÑAÏO-TRAØNG: töø ñöôøng 
chaùnh vaøo thaùp Ñaïi-giaùc seõ gaëp Vieän Baûo taøng naèm beân tay phaûi 
cuøng phía vôùi chuøa Thaùi vaø ở phía tây tháp Ñaïi-giaùc khoảng hơn 1 
cây số. Nơi này trưng bày những tượng Phật, những pháp khí, 
những món đồ cổ … do các nhà khảo cổ học khai quật và tìm thấy 
tại khu vực Bồ-đề-đạo-tràng này. Ñaëc bieät laø nhöõng böùc töôïng 
maát ñaàu hay maát moät thaân phaàn coøn in ñaäm caùc veát tích cuûa söï 
taøn phaù nôi ñaây trong thôøi gian tröôùc ñoù. Đa số những di tích naøy 
mang nét nghệ thuật chạm trổ có thể từ những năm của thế kỷ thứ 
nhất trước vaø sau Tây lịch. 

2. CHÙA PHAÄT GIÁO ẤN ĐOÄ (The Maha Bodhi 
Mahavihar) thuoäc Ban Quaûn Trị Đại Tháp Bồ-đề (Buddha Gaya 
Temple Management Committee) toaï laïc ñoái dieän vôùi ñaïi thaùp. 
Năm 1952, chính phủ Ấn Độ đã thành lập một ủy ban quản trị và 
giao cho ủy ban này điều hành quản lý khu vực Bồ-đề-đạo-tràng và 
những di sản khác. Ủy ban này gồm có 8 thành viên, 4 vị sö Ấn 
giáo và 4 vị sö Phật giáo với vị quận trưởng Gaya làm chủ tịch.52 
Ñaây laø truï sôû quaûn lyù thaùp Ñaïi-giaùc cuûa Uyû ban ñoù, vì theá nhìn 
vaøo ta thaáy nhö moät toaø thò saûnh hôn laø myõ thuaät toân giaùo. Chuøa 
cuõng coù thö vieän ñaëc bieät vôùi nhöõng thoâng tin baùo chí môùi meõ 
haøng ngaøy veà Boà-ñeà-ñaïo-traøng, coù phoøng nghæ cho khaùch thaäp 
phöông maø haàu nhö chæ ngöôøi AÁn. Haøng ngaøy quyù sö AÁn taïi chuøa 
naøy thay phieân tuùc tröïc taïi nôi thaùp Ñaïi-giaùc vaø caây boà ñeà ñeå 
höôùng daãn Phaät töû chieâm baùi.  

3. HOÄI ÑAÏI BOÀ-ÑEÀ (Mahabodhi Society): Hoäi Ñaïi-
boà-ñeà do ngaøi Anagarika Dharmapala (Tích-lan) thaønh laäp naêm 
1891 laø moät truï sôû coù taàm voùc töông ñoái lôùn ôû khaép theá giôùi nhö 

                                                 
52 Ch�c ch�n r�ng ng��i �n giáo luôn n�m gi� nh�ng v� trí cao trong �y ban do nh�ng �i�u 
kho�n ��c bi�t trong b�n giao ��c. Ph�n 3 c�a b�n giao ��c vi�t: "V� qu�n tr��ng c�a 
khu v�c này do chính ph� b� nhi�m s� m�c nhiên tr� thành ch� t�ch c�a �y ban (trong giai �o�n 
v� này không theo �n giáo).   
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ôû Hoa kyø, nöôùc Anh, Nhaät baûn, Tích-lan, Nepal… vaø hoaït ñoäng 
raát sinh ñoäng ôû AÁn Ñoä.  Phaàn nhieàu hoäi naøy do caùc vò sö Tích-lan 
cai quaûn. Hoäi Ñaïi-boà-ñeà taïi Boà-ñeà-ñaïo-traøng naèm caùch thaùp 
khoâng xa, chæ beân kia ñöôøng cheânh cheánh veà phía tay traùi cuûa 
khuoân vieân thaùp. Ñaây laø moät trung taâm thieàn, boá thí giuùp ngöôøi 
ngheøo vaø cô sôû y teá cho laøng. Hoäi coù xaây nhieàu phoøng troï cho  
khaùch haønh höông truù laïi vôùi giaù bình daân. Ngoaøi ra quyù sö coøn toå 
chöùc daïy caùc lôùp caáp I cho hoïc sinh ngheøo taïi laøng. 

4. CHÙA TRUNG QUOÁC: Ngôi chùa này được xây 
dựng theo lối kiến trúc của Phật giáo Trung Quốc, nằm ngay maët 
ñöôøng về phía tây nam của tháp Đại-giaùc vaø ñoái dieän xeùo vôùi vieän 
baûo taøng. Chuøa roäng thoaùng maùt vaø cuõng coù nhieàu phoøng troï cho 
khaùch haønh höông.  

5. CHUØA TAIWAN: naèm trong ngoû heûm phía sau chuøa 
Trung-hoa, nhöng cuõng nhö caùc chuøa khaùc raát nhieàu phoøng troï 
vôùi ñaày ñuû tieän nghi hieän ñaïi nhö maùy laïnh, nöôùc noùng laïnh vaø 
caû nhaø haøng phuïc vuï thöïc phaåm chay raát ngon vaø tinh khieát. 

6. CHÙA TÂY TAÏNG: Vì Taây-taïng coù nhieàu tröôøng 
phaùi neân cuõng coù ñeán nhieàu ngoâi chuøa taïi Boà-ñeà-ñaïo-traøng : 

CHUØA CUÛA PHAÙI GELUKPA: Chuøa Taây-taïng naøy naèm phía 
ñoâng cuûa thaùp Ñaïi-giaùc, gaàn Hoäi Ñaïi-boà-ñeà cuûa Tích-lan, töông ñoái 
coù taàm côû vaø mang ít nhieàu kieán truùc Taây-taïng. Chuøa do sö Obang 
Sonam xaây döïng naêm 1983. Phía tröôùc laø moät saân roäng ñöôïc bao boïc 
ba phía bôûi nhöõng daõy nhaø, phía coøn laïi laø böùc töôøng ngaên chuøa vôùi 
hoäi Ñaïi-boà-ñeà (Mahabodhi Society). Nhìn thaúng vaøo laø moät daõy laàu 
ba taàng coù lan can toâ maøu ñoû ñaäm vôùi nhöõng hoa vaên maøu traéng neân 
raát noåi. Taàng treân laø chaùnh ñieän cuûa chuøa, trong chaùnh ñieän thôø 
töôïng Phaät Di-laëc ñang chuyeån phaùp luaân vaø treân töôøng coù haønh 
ngaøn Ñöùc Phaät ngoài thieàn ñaày maøu saéc vaøng ñoû. Taàng döôùi gaàn caàu 
thang laø moät baùnh xe phaùp vôùi nhöõng caâu thaàn chuù cuûa ngaøi Kim-
cang taùt ñoûa, theo truyeàn thoáng Taây-taïng thì thaàn chuù naøy coù coâng 
naêng dieät toäi töø voâ löôïng kieáp. Keá beân laø thö vieän nôi löu giöõ nhöõng 
taïng kinh ñieån vaø nhöõng phaùp khí khaùc. Phía sau chaùnh ñieän laø 
phoøng daønh cho Ling Rinpoche (Thaày cuûa Ñaït-lai-la-ma moãi naêm 
ñeàu ñeán Boà-ñeà-ñaïo-traøng tu taäp khoaûng töø thaùng 12 ñeán thaùng 02). 
Beân treân chaùnh ñieän laø moät tònh thaát daønh cho ñöùc Ñaït-lai-la-ma 
moãi khi gheù laïi truù nguï. Hai daõy nhaø kia thì duøng laøm khaùch xaù cho 
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khaùch haønh höông truù laïi vôùi giaù bình daân vaø gaàn thaùp neân thuaän 
tieän ñi chieâm baùi. 

7. CHUØA PHAÙI KARMAPA: Chuøa Taây-taïng naøy hôi 
xa thaùp hôn. Khi rôøi khoûi thaùp ta ñi ngöôïc laïi höôùng ra soâng Ni-
lieân (haàu nhö taát caû chuøa ñeàu naèm höôùng naøy) khoaûng hôn caây soá 
coù moät cua queïo traùi, ñi theâm khoaûng traêm thöôùc laø ñeán chuøa naøy 
naèm beân phaûi. Chuøa coù moät coång lôùn daãn vaøo thaúng trong chaùnh 
ñieän. Trong ñieän laø töôïng Phaät Thích-ca vôùi hai ngaøi Xaù-lôïi-phaát 
vaø Muïc-kieàn-lieân. Chuøa naøy töông truyeàn do moät vua daàu hoûa xöù 
Trung Ñoâng daâng cuùng. OÂng ta ñaõ bò bònh laâu ngaøy khoâng sao 
chöõa khoûi vaø ñaõ ñeán luùc taát caû caùc y só ñeàu boù tay vaø oâng ta haàu 
nhö tuyeät voïng. Nhaân coù ngöôøi maùch baûo veà thaàn löïc cuûa Ngaøi 
Karmapa thöù XVI, neân oâng ta ñaõ tìm ñeán vaø nhôø chöõa trò. Sau 
moät thôøi gian bình phuïc, oâng ta phaùt taâm cuùng hai trieäu Myõ kim 
ñeå xaây ngoâi chuøa naøy. 

8. CHUØA SHECHEN TENNYI DARGYELING: Chuøa 
naøy cuõng thuoäc Phaät giaùo Taây-taïng naèm caïnh Chuøa cuûa phaùi 
Gelukpa. Coång ngay ñöôøng loä nhöng ñi vaøo khoaûng 500m môùi tôùi 
chaùnh ñieän vaø phoøng troï. Chuøa naøy töông ñoái coù khoâng gian hôn, 
neân coù saân roäng daøi vaø troàng nhieàu hoa. Chuøa cuõng laø tröôøng hoïc 
cho chö taêng Taây-taïng hoïc Phaät phaùp.  

9. CHUØA NHAÄT BAÛN: Chuøa Nhật rất �ñẹp nằm khoâng 
xa chuøa Thaùi-lan laém, töø chuøa Thaùi-lan queïo phaûi moät ñoaïn laø 
gaëp. Cuõng gioáng nhö Taây-taïng, Nhaät coù nhieàu chuøa taïi Boà-ñeà-
ñaïo-traøng do vì caùc toâng phaùi khaùc bieät. 

CHUØA NHAÄT BOÅN SÔN: Chùa naøy được Hiệp hội Liên hữu 
quốc tế Nhật Bản xây dựng và khánh thành vào ngày 08 tháng 12 
năm 1973. Chuøa naøy saùt beân chuøa Taây-taïng, toaï laïc treân neàn ñaát 
cao. Ñeå  leân chuøa phaûi böôùc leân moät tam caáp cao vôùi haøng chuïc 
naác thang. Trong chuøa raát saïch, gaïch lau boùng loaùng nhö in hình 
boùng ngöôøi xuoáng neàn chaùnh ñieän luoân. Baøn thôø nho nhoû thôø Ñöùc 
Boån-sö vaø ngaøi  Nhöït-lieân Thaùnh-nhaân. Chuøa naøy coù kieán truùc raát 
ñaëc thuø vaø nhöõng baûo caùi vôùi caùc phong linh baèng goã maï vaøng 
troâng raát laï maét, ñaày myõ thuaät. Phía sau chuøa laø moät khuoân vieân 
roäng lôùn coù phoøng troï, nhaø haøng ... 

10. CHUØA KIM-CANG THÖØA: toaï laïc gaàn ngôi chùa 
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Nhật Boån sôn, do Hội Daijokoyo xây dựng và khánh thành vào 
ngày 13 tháng 02 năm 1983. Chuøa naøy mang neùt coå xöa hôn. Ñeå 
vaøo chuøa chuùng ta phaûi ñi voøng töø phía Nhöït Boån Sôn Töï qua 
phía traùi boïc ngöôïc veà höôùng thaùp Ñaïi-giaùc môùi vaøo coång chaùnh. 
Coù  leõ haàu heát taát caû caùc chuøa ôû vuøng naøy ñeàu an trí chaùnh ñieän 
höôùng veà phía thaùp (coù nghóa theo truyeàn thoáng xöa môû ra höôùng 
ñoâng) neân môùi coù tröôøng hôïp caùc coång chaùnh ñeàu khoâng naèm ñoái 
nhau maëc daàu chæ caùch nhau moät con ñöôøng. Chuøa naøy coù khuoân 
vieân raát roäng lôùn vaø phía tröôùc chaùnh ñieän coù thaùp chuoâng xinh 
xaén vôùi moät quaû ñaïi hoàng chung to. Moãi saùng vaøo luùc 5 giôø, chuøa 
ñeàu ñaùnh ba tieáng. Tieáng chuoâng ngaân daøi xa xa ñeán taän thaùp 
Ñaïi-giaùc. Ngoaøi ra chuøa coøn coù nhöõng hoaït ñoäng vaên hoùa töø 
thieän nhö lôùp hoïc tình thöông cho treû em ngheøo, y teá... 

11. CHUØA BHUTAN: Bhutan laø moät nöôùc Phaät giaùo aûnh 
höôûng truyeàn thoáng Taây-taïng saâu ñaäm neân chuøa naøy mang neùt 
kieán truùc Kim-cang thöøa. Chuøa ñöôïc chaùnh phuû Bhutan ñaøi thoï 
neân xaây döïng raát coâng phu, caàu kyø vaø ñaày maøu saéc ñoû nhö chuøa 
caùc chuøa Trung-hoa. Beân trong chaùnh ñieän treân töôøng ñeàu coù caùc 
böùc bích hoaï cuoäc ñôøi Ñöùc Phaät töø luùc haï sanh cho ñeán luùc nhaäp 
Nieát-baøn. Cöûa vaøo chuøa naøy chæ caùch chuøa Kim-cang thöøa cuûa 
Nhaät khoaûng 10 thöôùc. 

12. TÖÔÏNG ÑAØI PHAÄT: Naèm keà beân chuøa Nhaät Boån 
Sôn. Töôïng naøy laøm baèng ñaù taûng raùp laïi, theo neùt myõ thuaät Nhaät 
Baûn. Töôïng cao khoaûng 14 ñeán 15m. Hai beân töôïng coù 10 vò ñaïi 
ñeä töû ñöùng haàu theo kích thöôùc lôùn baèng ngöôøi thöôøng. 

13. CHUØA THAÙI: Ñi trôû laïi ñöôøng caùi chuùng ta seõ gaëp 
chuøa Thaùi trong moät khuoân vieân roäng raõi naèm veà höôùng taây cuûa 
thaùp Ñaïi-giaùc. Ñaëc bieät chuøa naøy coù maùi lôïp ngoùi vaøng oùng raát 
coâng phu, nhaát laø vaøo nhöõng ñeâm traêng hay tröa naéng maùi chuøa 
röïc leân nhö nhöõng ngoâi nhaø cuûa Phaïm thieân trong truyeän coå tích. 
Phía sau chaùnh ñieän laø nhöõng daõy nhaø troï xaây theo hình chöõ u coù 
theå chöùa hai ba traêm khaùch haønh höông. Trong chaùnh ñieän laø 
töôïng Boån Sö lôùn ñöôïc ñuùc baèng bằng vàng do Thaùi Töû Thaùi 
Mushad Hanon Kittikheaehern cuùng vaøo naêm 1956. Töôïng naøy 
coù giaù trò khoaûng 66 ngaøn Myõ kim. Chùa được chính phủ hoàng 
gia Thái-lan xây dựng vào năm 1957 và trùng tu vào năm 1970-
1972. Chùa được xây dựng theo myõ thuaät Phật giáo Thái-lan giống 
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như những chùa đá hoa ở Bangkok. Ngôi chùa này raát gây ấn 
tượng và cuốn hút khách hành hương từ nhiều nơi đến chiêm baùi. 

14. CHUØA NEPAL: Naèm giöõa ñoaïn ñöôøng töø thaùp Ñaïi-
giaùc ñeán chuøa Thaùi laø moät ngoâi chuøa nhoû cuûa nöôùc Nepal. Chuøa 
naøy cuõng mang ñöôøng neùt Taây-taïng. Beân chaùnh ñieän cuõng coù 
moät daõy khoaûng 10 phoøng cho khaùch haønh höông troï. 

15. CHUØA ÑAÏI HAØN: Naèm beân kia ñöôøng caùi, ñoái xöùng 
vôùi chuøa Vieät-nam trong moät chu vi khieâm toán nhöng cuõng ñaày 
ñuû phoøng troï, chaùnh ñieän tuïng nieäm vaø ñeán chieâm baùi chuùng ta 
cuõng seõ chieâm ngöôõng ñöôïc vaên hoaù cuûa phaät giaùo Ñaïi haøn hieän 
dieän nôi ñaây. 

16. TRUNG TAÂM ROOT: Ñaây laø moät khu nhaäp thaát do 
nhoùm ñeä töû Taây phöông cuûa ngaøi Zopa Rinpoche laäp ra naèm song 
song vôùi chuøa Ñaïi Haøn, nhöng aån saâu khuaát sau nhöõng luøm caây 
xanh um. Nôi ñaây taïo cho ta aán töôïng nhö moät thieàn ñöôøng yeân 
tónh chôù khoâng phaûi nôi chieâm baùi leã laïy nhoän nhòp khaùch haønh 
höông nhö ôû thaùp Ñaïi-giaùc. Nôi ñaây coù raát nhieàu phoøng cho thieàn 
sinh truù vaø caû nhaø haøng theo giaù höõu nghò. Ngoaøi ra coøn coù moät 
khu bieät laäp daønh rieâng cho nhöõng vò phaùt nguyeän nhaäp thaát tu 
taäp. Trung taâm naøy cuõng coù nhöõng hoaït ñoäng töø thieän nhö giuùp 
treû em ngheøo, chöõa bònh mieãn phí... 

17. CHUØA MIEÁN ÑIEÄN: Laïi naèm ôû moät goùc ñoä hoaøn 
toaøn khaùc haún - veà höôùng tænh Gaya. Töø thaùp Ñaïi-giaùc ñi thaúng 
tôùi  khoaûng moät caây soá laø gaëp. Chuøa naøy raát xöa do vua Mundoon 
xaây döïng vaøo naêm 1874 naèm ñoái dieän vôùi soâng Ni-lieân-thuyeàn. 
Chuøa thoaùng roäng coù nhieàu khu. Nhaø haøng taïi ñaây phuïc vuï caû 
maën chay, giaù caû phaûi chaêng vaø khoâng xa thaùp maáy. 

18. CHUØA VIEÄT NAM: Hieän nay coù hai chuøa taïi Boà-ñeà-
ñaïo-traøng laø Vieät-nam Phaät-quoác töï vaø Trung taâm Tu hoïc Vieân 
giaùc.  

VIEÄT-NAM PHAÄT-QUOÁC TÖÏ là ngôi chùa Việt-nam, lần 
đầu tiên có mặt trên đất nước Ấn Độ do Thöôïng toaï Huyeàn Dieäu 
xaây döïng. Ngày 24-05-1987 laø leã ñaët vieân ñaù. Chùa được xây dựng 
trên một khu đất rộng 15 công, giữa những ruộng đất bao la, cách 
Bồ-đề-đạo-tràng và khu thị tứ 2 km về phía Tây Nam. Khu đất rộng 
rãi đã tạo nên quang cảnh của chùa yên tĩnh, thoáng mát và đầy 
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những tiếng chim chóc hót líu lo. Chánh điện có chu vi 64m vuông 
với chiều cao 24m, gồm 3 tầng. Tầng trệt là pháp xá có thể laø nôi 
nghæ cho 30 vị khách. Phía trước mỗi phòng đều có bia đá khắc tên 
các vị Thánh tăng và danh Tăng Việt Nam, nhằm bày tỏ niềm kính 
nhớ công hạnh và sự đóng góp to lớn của quí ngài cho quê hương. 
Tầng thứ 2 dùng để trưng bày những di tích, kinh sách, pháp khí 
trong và ngoài nước. Tầng thứ 3 là tôn thờ Đức Bổn Sư Thích-ca và 
chư vị Bồ-tát. Phía sau chính điện là hậu Tổ, tôn thờ các vị Thánh đệ 
tử và các vị Thánh Tăng Việt Nam qua các triều đại. Đối diện với 
bàn thờ Tổ là bàn tưởng niệm các vị anh linh tổ quốc Việt Nam. 

Thaùp Vaïn Phaät: ñöôïc an trí phía trước bên trái của chính điện 
chuøa Vieät-nam, với bán kính là 12m và tổng chiều cao là 22m, chia 
đều cho 7 tầng. Bên trong tôn thờ Xá-Lợi Đức Phật Thích-ca và 
10.000 vị Phật, còn lại tầng hầm sẽ thờ chư hương linh quá vãng. 

Ñaøi Quan AÂm: có thể nói đây là nét riêng của Việt-nam Phật-
Quốc Tự, vì Bồ-tát Quán-theá-aâm có ba gương mặt khác nhau, để thể 
hiện tính độ sinh bất khả tư nghì của ngài. Cấu trúc đài Quan Âm 
hoàn toàn giống chùa Một cột ở Miền Bắc Vieät-nam hiện nay, nhằm 
để giới thiệu nét kieán truùc văn hóa của Phật giáo Việt Nam cho các 
nước Phật giáo bạn. 

Chuøa cuõng ñaõ phát huy moät khu vườn với nhiều loaïi hoa kieång, 
cây ăn trái của vùng nhiệt đới và quen thuộc với người Việt Nam để 
tạo cảnh thiên nhiên cho ngôi chùa; đồng thời cũng là một biểu hiện 
góp phần gìn giữ môi sinh để quân bình sinh thái cho nhân loại. Maëc 
daàu hieän nay chuøa chæ môùi hoaøn taát ngoâi khaùch xaù, coøn chaùnh ñieän 
ñang ñöôïc xaây döïng. Hoà lôùn troàng sen cuõng ñang xaây lôõ dôõ, nhöng 
coù leõ nôi ñaây nhöõng khaùch haønh höông Vieät-nam thích veà vì ñöôïc aên 
nhöõng moùn aên Vieät-nam do chính tay mình naáu, ñöôïc thaáy laïi laù 
giang, rau muoáng, rau ngoùt... vaø thaáy ñöôïc queâ höông Vieät-nam goùi 
goïn nôi ñaây. Vieät-nam Phaät-quoác töï ôû Boà-ñeà-ñaïo-traøng vaø Laâm-tyø-
ni nöõa laø do TT Huyeàn Dieäu moät mình töï vaän ñoäng kinh phí vaø xaây 
döïng, nhìn coâng trình vó ñaïi nhö theá naøy cuõng bieát ñöôïc söï noã löïc 
cuûa Thöôïng-toïa raát nhieàu.  Thöôïng toaï raát nhieät tình vaø vui veõ. Tröa 
heø naéng noùng vaãn thaáy thöôïng toaï ñoäi chieác muõ vaûi, aùo hoø naâu thaám 
ñaãm moà hoâi ñöùng höôùng daãn coâng nhaân AÁn xaây chaùnh ñieän. Coâng 
ñöùc cuûa thöôïng toaï thaät voâ löôïng. Vieät-nam chuùng ta luoân nhôù ôn 
thöôïng toaï ñaõ xaây döïng neân ngoâi chuøa mang daáu aán Vieät-nam cho 
taát caû phaät töû noùi chung vaø Vieät-nam noùi rieâng ñöôïc höôûng. 
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20. TRUNG TAÂM TU HOÏC VIEÂN GIAÙC: Ñaây laø ngoâi chuøa Vieät-
nam thöù hai taïi Boà-ñeà-ñaïo-traøng. Trung taâm Tu hoïc Vieân giaùc naøy do 
Thöôïng toaï Nhö Ñieån soáng taïi Ñöùc thaønh laäp. Chuøa ñaõ khaùnh thaønh  
vaøo naêm 2002 vôùi söï tham döï cuûa nhieàu chö toân ñöùc Vieät-nam ôû Vieät-
nam vaø nöôùc ngoaøi cuõng nhö nhieàu taêng ni sinh ñang du hoïc taïi tröôøng 
ñaïi hoïc Delhi. Chuøa raát khang trang vaø coù nhieàu phoøng nghæ vôùi ñaày ñuû 
tieän nghi hieän ñaïi vaø moät nhaø haøng coù caùc moùn aên Taøu, Vieät… ñeå phuïc 
vuï khaùch chieâm baùi. 

Ngoaøi ra coøn coù nhieàu chuøa khaùc nöõa nhö AÁn ñoä, Miến điện, Lào, 
Bangladesh, Bhutan, Sikim… vaø nhöõng chuøa thuoäc nhöõng vuøng Ñoâng 
nam aù nöõa. Mỗi chùa với những nét nghệ thuật của nước mình đã tạo nên 
một sự tổng hợp hài hòa sinh động của ngành mỹ thuật Phật giáo hiện đại 
tại Bồ-đề-đạo-tràng trong kỷ nguyên này.  

Noùi chung, haàu nhö caùc chuøa taïi ñaây ñeàu coù phoøng nghæ cho Phaät 
töû khoâng phaân bieät naøo nöôùc naøo nhöng thöôøng khi Phaät töû cuûa nöôùc ñoù 
ñeán vieáng Boà-ñeà-ñaïo-traøng thöôøng ñeán thaêm chuøa mình. Giaù caû reõ hôn 
khaùch saïn neân Phaät töû cuõng thích ôû chuøa ñeå giuùp caùc chuøa coù lôïi nhuaän 
sinh hoaït vaø phaùt trieån.   

Địa bàn Bồ-đề-đạo-tràng hiện nay nằm khoảng 24 đến 25.9 vĩ độ 
bắc và khoảng 84 đến 86 kinh độ đông. Nơi này cao hơn mặt biển 112 
mét. Nhiệt độ ở đây giữa mùa đông và mùa hè không cách biệt nhau mấy. 
Khoảng từ 24 đến 46 độ C trong mùa hè và khoảng từ 24 đến 5 độ C 
trong mùa đông. Trong mùa mưa thì khoảng 118 cm3. 

Ñeå ñaùp öùng nhu caàu cho khaùch haønh höông, Bồ-đề-đạo-tràng hiện 
nay ñaõ có một mạng thông tin tiến bộ hơn trước dù không nhiều nhưng 
hệ thống internet, điện thoại, fax đã có để liên lạc khắp nơi trên thế giới. 
Nhöõng phöông tieän giao thông để đi Delhi, Varanasi, Dhanbad, Calcata, 
vaø Sanchi… cuõng ñaày ñuû. Tại Gaya có một ga xe lửa lớn ở phía đông nối 
liền với Delhi, Mumbai, Nagpur, Calcata, Puri, Varanasi, Allahabad và 
Jaipur… Ngoài ra tại Varanasi và Patna (thủ phủ của tiểu bang Bihar) 
cũng có một sân bay nội địa có tuyến bay mỗi ngày đến các thành phố 
lớn của Ấn Độ.  

Bồ-đề-đạo-tràng ngày nay phát triển thành một thị trấn lôùn đẹp với 
đầy đủ tiện nghi như: bưu điện, nhà băng, điện thoại, thư viện, khách sạn, 
nhaø aên, phòng trọ, bệnh xá, chợ búa, dịch vụ thông tin, trạm xe buýt, 
trạm cảnh sát, trạm cung cấp điện nước, văn phòng quản lý tháp Ñaïi-
giaùc, dịch vụ du lịch của chính phủ và tư nhân phục vụ cho nhu cầu 
chiêm bái, du lịch các nơi như: đồi Barabar, núi Linh thứu, trường Đại 
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học Nalanda, Parvapuri, thác Kakolat, thị trấn Gaya… 
Tóm lại, Bồ-đề-đạo-tràng là một thị trấn nổi tiếng về Phật giáo, về 

sự thanh bình, trở về nội tâm và thức tĩnh mà Sa-môn Cù Đàm đã giác 
ngộ tại đây. Bồ-đề-đạo-tràng trong nhiều thế kỷ qua đã là điểm trung tâm 
cho tất cả tăng lẫn tục tu học và thực hiện lời dạy của Đức Phật. Bồ-đề-
đạo-tràng trở thành một nơi thiêng liêng nhất của Phật giáo thế giới và trở 
thành một trung tâm hành hương Phật giáo lớn nhất vì có liên quan đến 
cuộc đời và sự giác ngộ của Đức Thế tôn cũng như là một nơi thu hút các 
nhà khảo cổ, nhà lịch sử, khách du lịch, giới báo chí… tại Ấn Độ và từ 
hải ngoại tìm đến. 

Treân ñaø phaùt trieån, Boà-ñeà-ñaïo-traøng ngaøy nay baét ñaàu saàm uaát, 
ñöôïc phaät töû caùc nôi treân theá giôùi bieát ñeán. Phaät giaùo taïi boån xöù vaø caùc 
nôi treân theá giôùi ñaõ ñeán xaây döïng nhöõng coâng trình, nhöõng chuøa thaùp 
taïo thaønh nhöõng thaéng tích thôøi ñaïi nôi nhöõng troïng ñieåm thaùnh ñòa. 
Ngôi tháp Đại Bồ-đề một lần nữa sống lại với sự viếng thăm của hàng 
triệu khách hành hương chiêm bái trên toàn thế giới. Thanh thế của 
Thánh địa được lớn mạnh như thuở vàng son của Phật giáo. Con số các 
chùa chiền tự viện của những nước Phật giáo trên thế giới tăng lên rõ rệt 
tại Bồ-đề-đạo-tràng.  

Maõi lo ngaãm nghó veà Boà-ñeà-ñaïo-traøng, hoaøng hoân baét ñaàu taét haún 
phía trôøi taây, boùng toái bao phuû khu thaùnh tích Boà-ñeà-ñaïo-traøng hoài naøo 
toâi cuõng khoâng bieát. Khu thò töù phoá xaù baét ñaàu ñoùng cöûa sau moät ngaøy 
hoaït ñoäng, thì chuùng toâi cuõng vöøa veà tôùi Vieät-nam Phaät-quoác töï. Ñeán 
chuøa chuùng toâi cuøng lao vaøo phuï laøm moät böõa côm vôùi ñaày moùn aên 
Vieät-nam thònh soaïn vôùi caây nhaø laù vöôøn nhö rau muoáng xaøo vaø canh 
chua laù giang, khoai moân chieân… buø tröø cho nhöõng giôø phuùt treân xe löûa 
hay doïc ñöôøng phaûi aên uoáng qua loa vôùi khaåu vò AÁn ñoä. 

Ñaïi ñöùc Haïnh Taán möôùn ñöôïc moät chieác xe Delux 12 choã ngoài ñeå 
saùng mai 5 giôø saùng ñöa chuùng toâi ñi Vöông-xaù thaønh vaø chieàu laïi trôû 
veà Boà-ñeà-ñaïo-traøng vôùi giaù 3000 Rupees. Giaù hôi maéc nhöng vì keït luùc 
ñoù ñang coù phong traøo ‘strike’ töùc ñình coâng khaép nôi neân xe hôi khoù 
thueâ. Töø Boà-ñeà-ñaïo-traøng ñeán Vöông-xaù daøi 110 caây soá nhöng phaûi 
maát khoaûng töø hai tieáng röôõi ñeán ba tieáng ñoàng hoà, vì ñöôøng xaù raát khoù 
ñi nhieàu oå gaø gaäp gheành loài loõm, ngöôøi yeáu ñi deã bò oùi möõa. Coøn neáu ñi 
oâtoâ riskshaw thì reõ hôn nhöng phaûi maát boán tieáng ñoàng hoà môùi tôùi nôi. 

Vöøa ñeán chaân nuùi Linh-thöùu laø khoaûng ñuùng tröa ngoï. Chuùng toâi 
saép haøng mua veù ñeå ñi caùp treo leân ñænh nuùi. Daân AÁn raát bình ñaúng vaø 
töï giaùc saép haøng khi chôø mua hay laøm caùi gì thì ñôïi ñeán phieân mình, 
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chôù khoâng coù chen laán loän xoän hay ñôïi thôøi cô giaønh phaàn tröôùc. Hình 
nhö cuoäc ñôøi cuûa hoï thong thaû khoâng coù gì voäi vaøng. 

Coù moät laàn, vaøo buoåi saùng, toâi ñi mua tem taïi böu ñieän naèm trong 
khuoân vieân cuûa tröôøng ñaïi hoïc Delhi. Ñeán nôi, chöa tôùi giôø môû cöûa. Toâi 
thaáy ñaõ coù moät ñaùm ñoâng ngöôøi cuõng ñang ñöùng ñoù ñôïi mua tem. Ñuùng 
9:30g cöûa soå coù löôùi chaén môû ra, nguôøi baùn tem ñaõ xuaát hieän beân trong, 
thì töï ñoäng khoâng ai baûo ai, ñaùm ñoâng töï saép thaønh haøng theo thöù töï 
vaøo mua. Toâi raát neå vaø quí troïng tinh thaàn naøy cuûa ngöôøi daân AÁn. 

Heä thoáng caùp treo hieän ñaïi naøy laø do phaät töû Nhaät cuùng döôøng tònh 
taøi ñeå thieát keá vaø xaây döïng. Vaãn bieát raèng veà kyõ thuaät ñieän töû thì Nhaät 
vaø Myõ ñöùng haøng ñaàu treân theá giôùi, nhöng toâi vaãn thaáy hoài hoäp vaø sôï. 
Lôõ coù gì baát traéc trong kyõ thuaät maø rôùt xuoáng loøng nuùi loõm choõm ñaù 
nhoïn döôùi kia thì tan xaùc nhö chôi. Ngoài treân loàng caùp, loaïi gheá nhö ta 
thöôøng thaáy, thaû hai chaân thoøng xuoáng döôùi, xe caùp keùo mình leân. 

Leân ñeán ñænh nuùi, phaûi ñi boä theâm moät tí môùi ñeán thaùp Hoøa Bình 
cuûa chuøa Nhaät. Thaùp coù neàn hình truï troøn maøu traéng vaø ngoïn thaùp hình 
baùn caàu tuyeät ñeïp. Ñöôøng kính cuûa thaùp laø 144m, maùi voøm 72m vaø 
chieàu cao 125m. Boán beân thaùp coù ñaët nhöõng töôïng Phaät baèng vaøng taû 
boán caûnh lôùn trong cuoäc ñôøi Ñöùc Phaät laø khi ñaûn sanh, ñaéc ñaïo, thuyeát 
phaùp vaø nhaäp Nieát-baøn. Maãu thaùp hoaø bình naøy ñöôïc xaây nhieàu ôû 
nhöõng nôi thaùnh ñòa khaùc cuûa ñöùc Phaät. Xung quanh thaùp coù ñöôøng kinh 
haønh loùt ñaù caåm thaïch traéng saùng boùng laùng, neân daàu trôøi noùng khaùch 
haønh höông (thaû deùp beân ngoaøi thaùp)53 ñi chaân khoâng vaãn thaáy maùt 
chaân. Töø nôi thaùp hoaø bình naøy chuùng ta coù theå thaáy ñöôïc ñænh Linh-
thöùu vaø toaøn caûnh xung quanh. Thaùp naøy ñaõ ñöôïc phaùi Nhöït Lieân Toâng 
xaây döïng. 

   Gaàn nôi thaùp Hoaø bình laø moät chuøa Nhaät xaây gaàn beân neàn cuûa 
ngoâi thaùp do vua A-xaø-theá döïng. Chuøa naøy do Ñaïi Ñöùc Nichi Dastu 
Fujai xaây döïng vaøo naêm 1978. Chuøa ñöôïc trang trí thanh nhaõ vôùi nhöõng 
töôïng Phaät vaø Boà-taùt raát myõ thuaät. Trong chuøa luùc naøo cuõng vaêng vaüng 
tieáng chuoâng troáng ñaùnh ñeàu ñaën hoøa quyeän cuøng tieáng nieäm kinh lieân 
tuïc ñeå caàu nguyeän cho hoøa bình theá giôùi. Phong caûnh thieân nhieân ngoaøi 
saân vôùi caùc theá ñaù nhö bonsai choàng chaát nhoû lôùn, nuùi non caây caûnh 
xung quanh vaø ñaëc bieät coù hai taûng ñaù khaéc chöõ Haùn ‘Dieäu Phaùp Lieân-

                                                 
53 Theo phong tuïc AÁn ñoä khaùch haønh höông vaøo chieâm baùi caùc ñeàn, chuøa … ñeàu phaûi ñi chaân khoâng 
ngay töø ngoaøi coång vaø ñeå deùp beân ngoaøi. Vieäc naøy thöïc haønh raát nghieâm khaéc. 
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hoa kinh’ baèng chöõ thaûo nhö roàng bay phöôïng muùa treân taûng ñaù nguyeân 
khoái lôùn cao 2m raát ñeïp. 

Töø thaùp Hoøa Bình chuùng toâi ñi khoaûng 25 phuùt ñeå ñeán ñænh nuùi 
Linh-thöùu. Ñöôøng ñi ñöôïc loùt baèng nhöõng naác thang laùt ñaù phaúng. Hai 
beân troàng nhieàu caây to toaû boùng xanh maùt. Thænh thoaûng laïi thaáy moät 
oâng caûnh saùt xuaát hieän ñeå giöõ an ninh cho khaùch haønh höông (vì thöôøng 
laø khaùch nöôùc ngoaøi). Sau khi baêng qua moät caùi caàu (Linh kieàu) nho 
nhoû duyeân daùng (ñaùnh daáu nôi Vua Taàn-baø-sa-la böôùc xuoáng ngöïa, 
ñích thaân ñi boä leân thaêm vieáng Ñöùc Phaät), chuùng toâi ñeán hang cuûa toân 
giaû A-nan cö truù vaø hang naøy tieáp giaùp vôùi con ñöôøng moøn daãn leân 
höông phoøng cuûa Ñöùc Phaät. Vì ngaøi A-nan laø thò giaû neân phaûi ôû caän ñoù 
ñeå tieáp khaùch vaø gaàn Theá Toân, haàu lôõ khi Phaät caàn thì goïi. 

Ñi theâm moät ñoåi nöõa leân ñeán moät khuùc quanh laø hang cuûa ngaøi 
Xaù-lôïi-phaát, baäc ñaïi ñeä töû trí tueä ñeä nhaát cuûa Ñöùc Phaät. Ngaøi laø ngöôøi 
quaûn chuùng neân ôû ñaàu caùc hang ñoäng troâng coi chuùng taêng.  

Töø ñoäng cuûa ngaøi Xaù-lôïi-phaát ñi theo con ñöôøng ñaù uoán khuùc baèng 
nhöõng naác caàu thang, seõ ñi ngang moõm ñaù hình ñaàu moät con chim moû 
nhoïn, maët hôi ngöôùc leân, coù leõ vì moõm ñaù naøy maø ñoài coù teân laø Linh-
thöùu. Ñi tôùi moät chuùt xíu nöõa, treân ñænh cao cuûa ñoài laø höông phoøng cuûa 
Ñöùc phaät. Vì nôi ñaây luùc naøo cuõng coù höông khoùi khoâng ngöøng do 
nhöõng phaät töû daâng cuùng vaø vì nôi ñaây ñaõ öôùp ñaày höông thôm trí tueä 
cuûa ñöùc Phaät neân goïi laø höông phoøng (MâlagandhakuÊ≠). 

Ngaøi Phaùp Hieån cuõng ghi laïi raèng khi ngaøi khi leân tôùi ñænh Linh-
thöùu sôn caûm thaáy voâ cuøng ñau xoùt vì khoâng ñöôïc gaëp maët Theá Toân, 
nhôù ñeán ôn saâu sa cuûa ñöùc Phaät neân ngaøi ñaõ tuïng troïn moät thôøi Laêng 
nghieâm taïi nôi naøy; ngaøi Huyeàn-trang thì tuïng troïn boä Phaùp Hoa. Rieâng  
ñoaøn chuùng toâi tuïng ba bieán Baùt Nhaõ vaø ba bieán Ñaïi Bi. Chaéc luùc naøo 
thôøi gian cho pheùp chuùng toâi seõ laïi leân ñaây nöõa ñeå tu taäp moät thôøi gian 
ngaén ñeå ñöôïc soáng laïi nhöõng giaây phuùt giaûi thoaùt cuûa Ñaáng Töø Phuï. 

VÖÔNG-XAÙ THAØNH 

Vöông-xaù thaønh (RÅjagŸiha) toïa laïc phía Ñoâng nam cuûa thuû phuû 
Patna, laø moät trong nhöõng thaønh phoá laâu ñôøi nhaát ôû AÁn Ñoä, teân ngaøy 
xöa cuûa noù laø Vasumat≠, BÅrhadrathapura, Girivraja, Ku±Ågrapura and 
RÅjagŸiha54. Trong RÅmÅyaœa noùi raèng teân Vasumat≠ do vua Vasu ñaët 
                                                 
54 Xem B.C.Law, RÅjagŸiha in Ancient Literature, Me� Arc� Arc�. Surv. Ind., no. 58, Delhi, 1938; 
D. N. Sen, Rajgir and Its Neighbourhood, Patna, 1924; F.E.Pargiter, Ancient Indian Historical 
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khi thaønh laäp kinh ñoâ naøy. Trong MahÅbharata vaø PurÅœas vieát 
BÅrhadrathapura ñöôïc ñaët ñeå nhôù ñeán toå BŸihadratha ñaõ thaønh laäp leân 
trieàu ñaïi. Vì Vöông-xaù thaønh ñöôïc bao quanh bôûi nhöõng daõy ñoài nuùi 
neân ñaët teân Girivraja (ñoài nuùi vaây quanh). Ku±Ågrapura ñöôïc tìm thaáy 
trong Kyù söï cuûa ngaøi Huyeàn-trang, trong caùc kinh tieáng Phaïn vaø trong 
kinh ñieån ñaïo Loaõ theå. Ngaøi Huyeàn-trang noùi raèng Ku±Ågrapura  nghóa 
laø ‘Thaønh phoá coû thôm’ vì coû xanh moïc quanh thaønh phoá toaû höông 
thôm ngaùt55, tuy nhieân coù theå chính xaùc hôn teân Ku±Ågrapura xuaát phaùt 
töø teân Ku±Ågra, ngöôøi ñaõ keá vò vua BŸihadratha. RÅjagŸiha nghóa laø 
Vöông-xaù (nôi vua chuùa ôû) vì nôi ñaây trôû thaønh thuû ñoâ trong nhieàu theá 
kyû. Cuõng ñaùng chuù yù raèng, ngaøi Huyeàn-trang laïi noùi RÅjagŸiha laø aùm 
chæ cho thaønh Vöông-xaù môùi naèm phía Baéc cuûa vuøng ñoài naøy. 

 

Coù naêm nuùi nhoû naèm xung quanh Vöông-xaù thaønh, tuy nhieân teân 
cuûa chuùng ñöôïc lieät keâ khaùc nhau ví duï nhö trong MahÅbhÅrata cho 
raèng ñoù laø: VaibhÅra, VarÅha, VŸishabha, Rishigiri vaø Chaityaka hoaëc 
PÅœdara, Vipula, Varahaka, Chaityaka vaø MÅtaœga. Trong kinh ñieån PÅli 
lieät keâ nhö sau: VaibhÅra, PÅœdara, Vaipulya, GŸidhrakâta vaø Rishigiri.56 
Teân naêm nuùi hieän giôø laø VaibhÅra, Vipula, Ratna, ChhaÊhÅ, ÷aila, 
Udaya and SonÅ vaø nuùi maø Ñöùc Phaät cö nguï laø nuùi Linh-thöùu 
(Gijjakutta).  

Khi vua Taàn-baø-sa-la (Bimbisala) ñang cai trò, vua ñaõ cho xaây hai 
lôùp töôøng raøo bao boïc thaønh Vöông-xaù. Lôùp beân trong bao boïc trieàu 
ñình vaø lôùp beân ngoaøi bao boïc caùc quaàn thaàn ôû. Ngaøi Phaät AÂm 
(Buddhaghosa)57 noùi raèng Vöông-xaù thaønh coù khoaûng 18.000.000 daân 
chuùng chia ñeàu caû hai beân trong vaø ngoaøi thaønh phoá (antar-nagara vaø 
bahir-nagara). Thaønh phoá coù 32 coång lôùn vaø 64 coång nhoû. 

Trôû laïi thôøi Ñöùc Phaät, sau khi giaùo hoùa ôû Ba-la-naïi xong, Ñöùc Phaät 
baét ñaàu cuoäc haønh trình höôùng veà Uruvela. Taïi ñaây coù ba anh em Ca 
Dieáp (Uruwela Kassapa, Nadi Kassapa, Gaya Kassapa) laõnh ñaïo caû 

                                                                                                                                            
Tradition, London, 1922; N.L.Dey, Dictionary of Ancient Geography, Calcutta, 1972, s.v. RÅjagŸiha 
and Girivraja.; J. Legge, Travels of Fa-hien, Oxford, 1886, pp. 80-86; S.Beal, Buddhist Records of 
the Western World, London, 1906, I I, pp. 149 ff.; T. Watters, On Yuan Chwang, London, 1905, II, 
pp. 148ff.; Mohammad Hamid Kuraishi, RÅjagŸiha, Archaeological Survey of India, New Delhi, 
1987, p.2.  
55 Bôûi vì ‘reed’ (coû) xuaát phaùt töø khas (andropogon muricatus Retz.) moïc sum xueâ caïnh ñoù. 
56 Nhöõng töø PÅli töông öùng laø: VebhÅra, PÅndava, Vepulla, Gijjhakâra and Isigili. 
57 Mohammad Hamid Kuraishi, RÅjagŸiha, Archaeological Survey of India, New Delhi, 1987, p.5. 
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ngaøn ñeä töû toân thôø thaàn löûa. Ñaïo só Uruwela Kassapa laø thaày cuûa naêm 
traêm vò aån só ñaõ tìm nhieàu caùch ñeå chaát vaán Ñöùc Phaät vaø cuoái cuøng 
nhaän thaáy raèng Ñöùc Phaät laø moät baäc toaøn naêng vaø thaùnh thieän. Khi 
Uruwela Kassapa thaáy raèng mình ñang ñi con ñöôøng sai laïc khoâng theå 
daãn ñeán giaùc ngoä, Uruwela Kassapa vaø naêm traêm ñeä töû lieàn trôû thaønh 
ñeä töû Phaät vaø thoï nhaän giôùi phaùp. Töông töï ñaïo só Nadi Kassapa, Gaya 
Kassapa cuøng vôùi caùc ñeä töû cuõng ñeàu quy y theo Phaät vaø thoï giôùi. Sau 
ñoù, Ñöùc Phaät cuøng vôùi moät ngaøn vò taêng ñi tôùi Vöông-xaù thaønh vaø cö truù 
taïi Suppatitha (Lathivana). 

Luùc baáy giôø coù boán vò vua huøng duõng ñang thoáng trò khaép phía Baéc 
AÁn ñoä. Ñoù laø Vua Taàn-baø-sa-la (Bimbisara) cai trò xöù Ma-kieät-ñaø (543-
491 tröôùc Coâng nguyeân), Vua Prasenajit thoáng trò nöôùc Kosala, vua 
Udayana cuûa nöôùc Vatdsa vaø vua Pradyota cuûa xöù Avanti.  Vua Taàn-
baø-sa-la ñaõ nghe Ñöùc Coà Ñaøm ñaõ thaønh ñaïo vaø ñang treân ñöôøng trôû veà. 
Vua nghó raèng ñaây seõ laø moät cô hoäi toát ñeå gaëp moät vò thaùnh nhaân nhö 
vaäy. Vua cuøng vôùi moät traêm hai möôi ngaøn (120.000) Baø-la-moân ñi tôùi 
Suppatitha, nôi Ñöùc Phaät ñang cö nguï.  

Khi caùc vò Baø-la-moân naøy thaáy raèng ñaïo sö Uruwela Kassapa ñang 
soáng ñôøi soáng phaïm haïnh theo söï chæ daãn cuûa Phaät, hoï cuõng chuyeån 
taâm vaø ngoài xuoáng ñeå nghe Ñöùc Phaät giaûng phaùp. Roài Ñöùc Phaät baét ñaàu 
giaûng veà Töù Thaùnh Ñeá (Boán chaân lyù). Sau phaùp thoaïi naøy, moät traêm 
möôøi ngaøn Baø-la-moân cuøng vôùi vua Taàn-baø-sa-la chöùng ñöôïc Phaùp 
nhaõn thanh tònh vaø möôøi ngaøn Baø-la-moân coøn laïi ñeàu trôû thaønh ñeä töû taïi 
gia cuûa Ñöùc Phaät. Vua Taàn-baø-sa-la baïch vôùi Ñöùc Phaät raèng: 

“ Baïch Ñöùc Theá Toân, töø hoâm nay trôû ñi haõy nhaän con laøm ñeä töû vaø 
kính mong Theá Toân vaø taêng ñoaøn chaáp nhaän leã cuùng döôøng trai taêng 
cuûa con taïi hoaøng cung vaøo ngaøy mai.”  

Ñöùc Phaät im laëng chaáp nhaän lôøi thænh caàu cuûa vua vaø saùng hoâm 
sau, ngaøi cuøng vôùi taêng ñoaøn ñaõ ñi ñeán hoaøng cung cuûa vua Taàn-baø-sa-
la. Sau khi thoï trai, vua Taàn-baø-sa-la ñaõ daâng cuùng khu vöôøn Truùc-laâm 
(Veluvana) cho Phaät vaø chuùng taêng cö truù. Ñöùc Phaät ñaõ taùn döông raèng: 

“Thaät laø phöôùc baùo! Nhaø vua neân choïn moät nôi heûo laùnh, khoâng 
xa cuõng khoâng gaàn thaønh phoá, ñeå ai muoán ñeán coù theå ñeán deã daøng. Tìm 
moät nôi maùt meõ, yeân tònh. Ban ngaøy khoâng oàn, ban ñeâm thanh tònh 
thoaùng maùt. Nôi aáy thích hôïp cho Ta vaø taêng chuùng”. 

Chính taïi Vöông-Xaù, Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân cuõng ñaõ gaëp 
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Ñöùc Phaät. Hoï ñaõ hieåu ñaïo sau khi nghe tyø-kheo A Thuyeát Thò (Assaji) 
ñoïc baøi keä veà Lyù-Duyeân-Khôûi. Sau khi gaëp Ñöùc Phaät, hoï ñaõ trôû thaønh 
ñeä töû vaø ñöôïc thoï ñaïi giôùi. Sau naøy, toân giaû Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-
lieân cuõng trôû thaønh nhöõng ñeä töû xuaát chuùng trong taêng ñoaøn.  

Cuõng taïi Vöông-xaù, haøng traêm thanh nieân quy y vôùi Phaät vaø 
Pipphali, moät thanh nieân giaøu coù ñöôïc thoï giôùi vôùi phaùp danh laø Ñaïi Ca 
Dieáp (Maha Kassapa). Sau thoï giôùi taùm ngaøy, ngaøi ñaõ chöùng ñöôïc 
thaùnh quaû.  

Trong lòch söû Phaät giaùo, taïi Vöông-xaù coøn coù hai nhaân vaät ñaëc bieät  
nöõa laø Ñeà-baø-ñaït-ña (Devadatta, em hoï cuûa Phaät) vaø vua A-xaø theá 
(AjÅta±atru, con cuûa vua Taàn-baø-sa-la). Vì do ghen töùc vôùi uy tín cuûa 
Ñöùc Phaät, khi thaáy ñöùc Phaät vaøo thaønh khaát thöïc, Ñeà-baø-ñaït-ña lieàn thaû 
voi say Nalagiri ñeå ñaïp cheát ñöùc Phaät. Khi con voi suøng suïc chaïy veà 
phía Phaät, ngaøi duøng taâm töø höôùng veà noù. Con voi ñaõ caûm nhaän luoàng 
töø quang cuûa ngaøi lieàn tænh haún vaø quì döôùi chaân ngaøi toû loøng trìu meán. 
Moät laàn khaùc, Ñeà-baø-ñaït-ña töø treân nuùi cao Linh-thöùu ñaõ laên ñaù xuoáng 
khi ñöùc Phaät ñi xuoáng thaønh khaát thöïc. Taûng ñaù ñaõ bò thaàn Kim-cang 
ñaùnh tan, nhöng vaãn coù moät maõnh nhoû va vaøo laøm ñoå maùu chaân Phaät.  
Tìm ñuû moïi caùch ñeå haïi Phaät khoâng ñöôïc, Ñeà-baø-ñaït-ña ñaõ chuû tröông 
loái soáng cöïc ñoan, mong raèng seõ thu huùt ñöôïc moät soá taêng só phaät giaùo 
theo mình. Nhöng roát cuoäc vieäc laøm cuõng thaát baïi, cuoái cuøng oâng phaûi 
cheát trong coâ ñoäc moät mình. 

Coøn caâu chuyeän veà vua A-xaø-theá phaïm toäi nguõ nghòch, ñaõ nhoát 
phuï vöông vaøo nguïc thaát vaø gieát vua Taàn-baø-sa-la nhö sau: 

Moät thôøi Ñöùc Phaät nguï taïi Tònh xaù do tröôûng giaû Caáp-coâ-ñoäc cuùng, 
luùc ñoù tyø-kheo Ñeà-baø-ñaït-ña daáy leân taâm nieäm muoán coù lôïi loäc vaø danh 
voïng nhö Ñöùc Phaät. Thaày beøn duøng pheùp thaàn thoâng hoaù thaønh moät ñöùa 
treû ñaàu coå tay chaân ñeàu coù raén quaán troøn vaø hieän ñeán ngoài treân baép veá 
vò Ñoâng Cung A-xaø-theá, khieán loøng hoaøng töû voâ cuøng khieáp ñaõm, lieàn 
sau ñoù thaày Ñeà-baø-ñaït-ña hieän laïi nguyeân hình. Khaâm phuïc pheùp thaàn 
thoâng cuûa thaày, moãi ngaøy hoaøng töû cuùng döôøng 500 maâm thöïc phaåm. 
Say meâ lôïi loäc, Ñeà-baø-ñaït-ña sanh taâm muoán ñöôïc ñòa vò ñoäc toân laøm 
Phaät. Naèm trong aâm möu haïi Phaät, Ñeà-baø-ñaït-ña phaûi nhôø ñeán söï hoã 
trôï ñaéc löïc cuûa hoaøng töû A-xaø-theá vaø ñeå cho söï taùn trôï coù hieäu quaû toái 
ña, Ñeà-baø-ñaït-ña kheùo gôïi nôi hoaøng töû A-xaø-theá loøng ham muoán ngai 
vaøng. AÙm aûnh bôûi taøi saéc, quyeàn uy, danh voïng saép coù, A-xaø-theá aâm 
möu haønh thích vua cha laø Taàn-baø-sa-la (töùc hoaøng huynh cuûa coâng 
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chuùa Da-du-ñaø-la). Cô möu baïi loä, hoaøng töû bò baét quaû tang nhöng vì 
phuï töû tình thaâm, vua Taàn-baø-sa-la beøn nhöôøng ngoâi cho thaùi töû. 

Maëc duø ñaõ leân ngoâi, A-xaø-theá vaãn kieâng neå vua cha, do ñoù Ñeà-baø-
ñaït-ña caûm thaáy khoù chòu vì khoâng thao tuùng ñöôïc A-xaø-theá theo yù 
muoán. Moät aâm möu khaùc taùo baïo phi nhaân hôn ñöôïc Ñeà-baø-ñaït-ña vaïch 
ra vaø A-xaø-theá taùn thaønh. Theá laø vua Taàn-baø-sa-la bò haï nguïc vaø boû ñoùi 
cho cheát, nhöng maãu haäu Vi-ñeà-hi leùn tieáp teá baèng caùch giaáu thöùc aên 
trong ñaàu toùc, trong ñoâi haøi hoaëc thoa maät, söûa boät khaép mình ñeå Ñöùc 
Taàn-baø-sa-la aên caàm hôi maø soáng. 

Caâu chuyeän bò phaùt giaùc. Vua A-xaø-theá tuyeät ñoái caám maãu haäu 
khoâng cho vaøo nguïc nöõa. Maëc duø ñoùi khaùt nhöng saéc dieän cuûa ñöùc vua 
vaãn töôi nhuaàn, hoàng haøo nhôø phöông phaùp kinh haønh nieäm aân Ñöùc 
Phaät vaø moãi ngaøy töø cöûa soå cuûa nguïc tuø ngoù leân vua chieâm ngöôõng 
ñöôïc Ñöùc Phaät ñang ñoan nghi kinh haønh treân ñænh Linh-thöùu, theá neân 
vua caøng an laïc hôn. A-xaø-theá bieát ñöôïc beøn haï lònh keâu ngöôøi thôï caïo 
caét goùt chaân vua cha, seû hai baøn chaân ra, xaùt muoái vaøo hô löûa (nhö caù 
muoái sö). Khoâng chòu noåi cöïc hình naøy ñöùc vua thaêng haø. Vua Taàn-Baø-
Sa-la mang taâm hoàn cuûa ngöôøi cha, maëc duø bò con cöôùp ngoâi, giam 
caàm, bò boû ñoùi khaùt nhöng oâng khoâng luùc naøo queân con hay giaän hôøn 
con mình maø cho laø do nghieäp baùo cuûa mình. OÂng chæ nghó con mình 
moät ngaøy naøo ñoù seõ tænh ngoä vaø seõ ñöa mình ra khoûi nguïc. Cho neân khi 
thaáy ngöôøi thôï caïo ñeán, oâng möøng rôõ nghó raèng con mình ñaõ hoài taâm, 
ngôø ñaâu ngöôøi thôï caïo chæ ñem cho nhaø vua moät caùi cheát bi thaõm. 

Trong luùc ñoù hoaøng cung ñöôïc baùo tin vui laø hoaøng haäu cuûa vua A-
xaø-theá ñaõ sinh ñöôïc moät hoaøng nam. Vua A-xaø-theá nghe tin ñoù, moät noåi 
vui möøng daâng traøo leân cuûa moät ngöôøi laàn ñaàu tieân ñaõ ñöôïc laøm cha. 
Ñaây laø moät noåi vui möøng voâ bieân maø chæ coù nhöõng ngöôøi laøm cha, laøm 
meï môùi hieåu phaûi khoâng? OÂng voäi vaõ chaïy vaøo phoøng vôï beân chieác noâi 
hoàng deã thöông ñeå tìm thaêm ñöùa con trai sô sinh cuûa mình vaø loøng traøn 
ñaày moät tình thöông voâ bôø beán ñoái vôùi con. Trong luùc ñoù trong loøng oâng 
töï nghó raèng: ‘Khoâng theå taû ñöôïc tình thöông voâ bôø beán cuûa mình daønh 
cho con vaø khoâng bieát cha mình coù thöông mình nhö mình ñaõ thöông 
con mình khoâng?’ 

Traûi qua moät thôøi gian ngaén. Moät hoâm ñöùa beù sô sinh bò bònh ñau 
ñaàu ngoùn tay, nhöùc nhoái la khoùc ñeâm ngaøy khoâng nín. Vì quaù thöông 
con, A-xaø-theá laáy mieäng ngaäm vaø nuùt ñaàu ngoùn tay cuûa con, nhôø ñoù 
ñöùa nhoû bôùt ñau. Khi aáy maãu haäu cuõng vöøa tôùi. Thaáy maãu haäu, A-xaø-
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theá beøn hoûi: 

‘Thöa meï, khi con coøn nhoû, khoâng bieát cha con coù thöông con nhö 
baây giôø con thöông con cuûa con khoâng?’ 

Maãu haäu Vi-ñeà-hi môùi baûo raèng: ‘Taïi con coøn nhoû khoâng bieát, chôù 
cha con thöông con laém. Khi con coøn trong buïng meï, moät ngaøy kia meï 
boãng theøm khaùt moät thöù gì gheâ gôùm khoâng noùi ra ñöôïc, chính laø theøm 
maùu cuûa cha con. Neáu theøm coùc, oåi, baùnh, haûi yeán thöôïng vò … thì môùi 
daùm noùi, coøn maùu cuûa ñöùc vua sao meï daùm noùi? Khoâng noùi, nhòn theøm 
cho neân meï cöù buoàn khoå oám tong teo vaøng voït caû ngöôøi, meï caûm thaáy 
nhö thieáu thoán böùc röùc moät caùi gì ñoù khoâng yeân. Cha con maáy laàn tôùi 
hoûi maø meï chaúng noùi. Cuoái cuøng sôï khoâng ñuû söùc ñeå soáng neân meï noùi 
laø meï theøm nuùt nhöõng gioït maùu cuûa cha con.’ 

Thaáy vaäy, cha con khoâng ngaàn ngaïi caén vaøo ñaàu ngoùn tay mình 
cho maùu chaûy ra vaø ñöa cho meï muùt. Meï caàm laáy vaø muùt ngon laønh 
nhö ñöùa treû ñöôïc thöôûng caây kem ngon. Maùu cuûa cha con vöøa thaám vaøo 
mieäng meï laø meï caûm thaáy ngöôøi khoan khoaùi nheï nhaøng, bao nhieâu 
meät nhoïc tan bieán. 

Sau ñoù caû trieàu thaàn ñeàu bieát chuyeän meï huùt maùu ñoù vaø cho raèng 
ñaây laø moät ñieàu quaùi gôõ, ñoù laø quaùi thai seõ gieát haïi vua. Nghe noùi theá 
neân meï ñaõ nhieàu laàn ñeà nghò phaù thai nhöng vì thöông con ñaõ bao laàn 
roài maø cha con ngaên caûn khoâng cho meï phaù. Ñeán ngaøy con sanh ra, 
nuoâi con lôùn leân ñöôïc 5, 6 tuoåi. Moät ngaøy kia, ngoùn tay con töï döng sinh 
ra moät muït nhoït, ñau nhöùc voâ cuøng, ngaøy ñeâm con khoâng nguû ñöôïc, cöù 
khoùc la, cha con xoùt ruoät quaù môùi ngaäm nheø nheï, muùt nôi tay con. 

Con bôùt khoùc vaø yeân loøng nguû nhöng khoâng ngôø muït nhoït vôõ ra, 
bao nhieâu maùu muû traøn vaøo trong mieäng cha con caû. Nhaû ra thì sôï con 
ñau seõ thöùc giaác, vì thöông con cho neân cha con ñaõ nuoát caû. Maùu vaø muõ 
vaøo trong mieäng mình vaø tieáp tuïc ngaäm tieáp suoát ñeâm ñeå con troïn giaác. 

Nghe ñeán ñaây A-xaø-theá run raåy ñöùng daäy khoâng noåi, la thaát thanh: 
“Quaân bay mau thaû phuï vöông ta ra! Mau thaû phuï vöông ta ra!” 

Mieäng la chaân chaïy nhö keû maát hoàn nhöng than oâi khi ñeán nguïc 
thaát thì cha ñaõ ra ngöôøi thieân coå töï bao giôø. 

Söï kieän ñaïi nghòch naøy, söï kieän baát hieáu naøy ñaõ aùm aûnh maõi A-xaø-
theá, nhaø vua ngaøy ñeâm soáng trong toät cuøng ñau khoå, aân haän vaø tieác 
thöông. Maõi ñeán sau naøy, vua A-xaø-theá môùi gaëp ñöôïc Phaät, ñöôïc nghe 
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Phaät noùi phaùp, ñöôïc laõnh hoäi thaám nhuaàn lyù ñaïo, chaùnh phaùp ñaõ soi 
saùng trong loøng oâng, oâng thaønh taâm saùm hoái höôùng thieän vaø töø ñoù heát 
loøng uûng hoä Phaät phaùp. Vua A-xaø-theá ñaõ baïch vôùi Theá toân raèng: 

‘Baïch Ñöùc Theá Toân! Con ñaõ phaïm moät troïng toäi, vì ngu si, vì voâ 
minh, vì baát thieän con ñaõ haïi maïng phuï vöông con, moät vò minh quaân, 
moät vò vua chaân chính ñeå ñoaït ngoâi, mong Theá Toân chöùng minh cho 
loøng saùm hoái cuûa con.’ 

Vaø töø ñoù trôû ñi, oâng trôû thaønh moät ñeä töû thuaàn thaønh, hoä trì Phaät 
phaùp ñeå chuoäc laïi nhöõng loãi laàm xöa. Sau khi Phaät nhaäp dieät, vua ñaõ 
tích cöïc uûng hoä naêm traêm vò A-la-haùn trong laàn keát taäp kinh ñieån laàn 
ñaàu tieân trong ñoäng Thaát Dieäp (Saptaparœ≠) taïi thaønh Vöông-xaù naøy. 
Vaø vua ñaõ thænh xaù lôïi cuûa ñöùc Phaät ñeán thaønh Vöông-xaù, xaây thaùp thôøi 
taïi ñaây.  

Thaønh Vöông-xaù laø moät trung taâm quan troïng cuûa Phaät giaùo vaø 
ñöùc Phaät ñaõ traûi qua nhieàu naêm soáng taïi ñaây. Nôi ñaây gaén lieàn vôùi 
nhieàu baøi kinh vaø nhieàu döõ kieän quan troïng trong ñôøi ngaøi. Ngaøi soáng 
nhieàu nôi trong Vöông-xaù, tuy nhieân nôi ngaøi thích nhaát vaãn laø ñænh 
Linh-thöùu (Vulture). Ngaøi thöôøng ñöùng treân nuùi chieâm ngöôõng thaønh 
Vöông-xaù vaø khung caûnh xung quanh beân döôùi vaø thoát leân raèng: 

“Vui thay laø RÅjagriha! Vui thay laø Gridh rakâta! Vui thay laø 
Gautama-nyagrodha! Vui thay laø Chaura-prapÅta! Vui thay laø hang 
ñoäng Saptaparœ≠ ôû VaibhÅra! Vui thay laø KÅla±ilÅ ôû Rishigiri! Vui thay 
laø Sarpa-±auœØika-prÅgbhÅra ôû ÷itavana! Vui thay laø TapodÅrÅma! Vui 
thay laø hoà Kalandaka ôû Veœuvana! Vui thay laø vöôøn xoaøi cuûa Kyø-ñaø 
(J≠vaka)! Vui thay laø Mardakukshi!”58 

Ñöùc Phaät ñoâi khi ôû Linh-thöùu Sôn ñeå giaûng phaùp, ñoâi khi ôû Truùc-
laâm. Ñænh Linh-thöùu laø nôi maø nhieàu phaùp hoäi ñaõ khai môû nhö hoäi Phaùp 
Hoa, hoäi Kim-cang, hoäi Laêng Nghieâm... Nhöõng khi Ñöùc Phaät ngöï treân 
nuùi, vua Taàn-baø-sa-la muoán leân thaêm ngaøi ñeàu xuoáng ngöïa tröôùc khi 
leân nuùi vaø gaàn ñeán nôi thì ngaøi ra lònh cho ñoaøn tuøy tuøng ôû laïi trong khi 
ngaøi tieáp tuïc leân nuùi. Ñeå tieän vieäc ñi laïi cho Ñöùc Phaät vaø taêng ñoaøn 
cuõng nhö cho mình, vua ñaõ cho laøm moät con ñöôøng töø chaân ñoài leân ñeán 
ñænh Linh-thöùu maø ñeán nay vaãn coøn vaø hieän coù moät baûng khaéc chöõ Haùn 
‘Linh kieàu’ taïi ñoù.  

                                                 
58 D≠gha-NikayÅ, ed. Pali Text Soc., II, London, 1903, pp. 116-7.  
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Khi Ñöùc Phaät ñang ôû thaønh Vöông-xaù, ngaøi ñaõ noùi vôùi MahÅli, moät 
vò quan cuûa vua Taàn-baø-sa-la yù ñònh muoán vieáng thaêm Tyø-xaù-li 
(Vai±ali).59 Khi vua Taàn-baø-sa-la nghe ñieàu naøy, vua ñaõ ra saéc lònh xaây 
toaøn boä con ñöôøng töø thaønh Vöông-xaù, saép xeáp hoa naêm maøu döôùi 
ñöôøng ñeå Ñöùc Phaät ñi eâm aùi vaø taïo moïi ñieàu kieän ñeå Ñöùc Phaät vaø 
thaùnh chuùng cuûa ngaøi coù theå an laïc di haønh töø ñaây ñeán soâng Haèng. Khi 
Ñöùc Phaät töø Tyø-xaù-li trôû veà Vöông-xaù, vua ñaõ toå chöùc leã ñoùn röôùc long 
troïng60. 

Ngaøi Phaùp-hieàn ñaõ vieáng thaêm nôi ñaây vaøo theá kyû thöù V thì chæ 
thaáy nôi ñaây laø thung luõng hoang taøn, beân ngoaøi thaønh coù nhieàu vò taêng 
ñang tu hoïc trong tònh xaù Truùc-laâm (KaraœØa-veœuvana). Ngaøi Huyeàn-
trang8 vieáng thaêm thaønh Vöông-xaù vaøo theá kyû thöù VII thaáy moät ngoâi 
thaùp do vua A-xaø-theá xaây naèm phía taây cuûa röøng truùc, nhöng Ärya, 
Manju±r≠-mâla-kalpa laïi noùi ngoâi thaùp toaï laïc trong Vöôøn truùc. Ngoâi 
thaùp naøy ñöôïc nhaän daïng laø taøn tích cuûa ngoâi thaùp ñaù treân uï ñaát gaàn 
con ñöôøng hieän nay.62  Kyù söï cuûa ngaøi Huyeàn-trang veà Vöông-xaù 
Thaønh nhö sau: 

“ Phía ñoâng cuûa doøng soâng Mahi laø moät khu röøng, ñi saâu trong 
röøng khoaûng 100 lyù laø ngoïn nuùi Cam Tuùc. Trieàn nuùi cao vaø doác, nhöõng 
vöïc thaúm raát nguy hieãm vaø khoâng theå naøo vaøo ñöôïc. Ñaù lôõ thöôøng 
xuyeân töø treân cao xuoáng rôi xuoáng. Trong vöïc thaüm coù nhieàu caây cao 
vaø daày. Töø treân cao coù ba caùi ñænh ñaù nhoïn choïc trôøi; ngoïn cuûa ñænh 
thöôøng bò maây muø bao phuû. Beân sau ngoïn ñoài naøy laø nôi Ngaøi Ñaïi Ca-
dieáp ñang nhaäp ñònh…  

...Töø ñaây (töùc laø ñoäng cuûa A-tu-la) ñi veà phiaù ñoâng khoaûng 60 lyù 
seõ ñeán thaønh phoá Ku±Ågrapura nghóa laø “Thaønh phoá coû thôm”. Ñaây laø 
thuû ñoâ cuûa nöôùc Ma-kieät-ñaø. Nhöõng vò vua tröôùc ñaõ thaønh laäp kinh ñoâ 
taïi nôi naøy. Xöù naøy saûn xuaát loaïi coû thôm toát nhaát vaø laø bieåu töôïng cuûa 
söï mau maén, vì vaäy thaønh phoá naøy coøn goïi laø “ Thaønh phoá cuûa coû ñaëc 
bieät” Nhöõng ngoïn nuùi cao bao boïc thaønh phoá nhö moät böùc töôøng thaønh 

                                                 
59 Baner jee, U.N., Development of Hindu Iconography, III, Calcutta, 1956, pp.  438 ff; 
DhammapallhakathÅ, H.C. Norman, H. Smitts, L.S. Tailang, PTS, 1906, p.15. 
Vaiśālī (S) Quảng nghiêm thành, Vesāli (P):Tỳ xá ly, Tỳ ly, Phệ xá ly, Duy da ly, Xá ly. Một đô thị lớn 
ở xứ Vrji hồi Phật sanh tiền. Nơi tổ chức đại hội kết tập 100 năm sau khi Phật nhập Niết bàn, triều vua 
Ca la A Dục (Calasoka). Nay là Basarh, cách Patna 40km về phía Tây bắc, giữa sông Hằng và Hi mã 
lạp sơn. 
60 Nhö treân, trang 439.  
8 Samuel Beal, Buddhist Records of the Western world, Delhi, 1994,tr. 149 - 163. 
62 K.L.Hazra, Royal Patronage of Buddhism in India, p.11, f.n.6. 
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kieân coá. Phiaù taây coù moät con ñöôøng nhoû ñi xuyeân giöõa nuùi. Phiaù baéc coù 
con ñöôøng vöôït treân trieàn nuùi. Thaønh phoá roäng töø ñoâng sang taây vaø heïp 
theo töø nam ñeán baéc. Chu vi thaønh phoá nhoû khoaûng 150 lyù. Nhöõng taøn 
tích cuûa noäi thaønh roäng khoaûng 30 lyù. Nhöõng caây kanaka chaïy doïc theo 
hai beân ñöôøng trong phoá, boâng hoa cuûa caây maøu vaøng kim, oùng aû, toûa 
ra höông thôm ñaëc bieät. Trong muøa xuaân toaøn vuøng aùnh leân nhö maï 
vaøng. 

   Beân ngoaøi thaønh phoá ôû phía baéc laø moät thaùp. Nôi ñaây Ñeà-baø-ñaït-
ña vaø vua A-xaø-theá ñaõ toa raäp nhau ñeå thaû con voi say Nalagiri haïi Ñöùc 
Phaät. Nhöng Nhö-lai ñaõ duøng thaàn thoâng phoùng ra naêm con maõnh sö töø 
naêm ngoùn tay; voi say Nalagiri lieàn bò nhieáp phuïc vaø ñöùng im tröôùc 
ngaøi. Phía ñoâng baéc cuûa nôi naøy cuõng coù moät ngoâi thaùp. Ñaây laø nôi toân 
giaû Xaù-lôïi-phaát nghe ngaøi A-thuyeát-thò (Asvajita) ñoïc moät baøi keä veà 
Duyeân khôûi vaø chöùng quaû… 

Ñi khoaûng 14, 15 lyù veà phía ñoâng baéc cuûa kinh thaønh laø nuùi Linh-
thöùu. Nuùi Linh-thöùu noái lieàn vôùi maïn nam cuûa ngoïn nuùi höôùng baéc vaø 
moïc cao leân, treân ñoù coù nhöõng con chim keânh keânh ñaõ laøm nôi truù nguï. 
Nuùi Linh-thöùu nhö moät ñænh cao phaûn chieáu maøu xanh cuûa baàu trôøi, 
maøu cuûa nuùi pha laãn vaøo nhau. 

   Khi Ñöùc Phaät hoaèng phaùp ñoä sanh trong gaàn 50 naêm trôøi, ngaøi ñaõ 
thöôøng döøng taïi nuùi naøy vaø daïy nhöõng giaùo lyù cao sieâu. Vua Taàn-baø-sa-
la thöôøng cuøng vôùi quan quaân töø döôùi chaân nuùi leân tôùi ñænh ñeå nghe 
phaùp. Hoï ñaõ laáp baèng caùc vöïc vaø baét caàu ngang caùc moõm ñaù. Hoï ñaõ 
duøng ñaù laøm moät naác thang daøi 5 hay 6 lyù vaø roäng khoaûng 10 boä. Treân 
giöõa ñoaïn ñöôøng laø hai caùi thaùp nhoû, moät caùi ñöôïc goïi laø “Haï Xa Xöù” 
(nôi vua böôùc xuoáng xe ngöïa). Nôi khaùc ñöôïc goïi laø “Thoaùi Ñoaøn Xöù”, 
(nôi vua haï lònh cho ñoaøn tuøy tuøng döøng laïi ñeå moät mình nhaø vua ñi 
tieáp). Ñænh nuùi naøy chaïy daøi höôùng ñoâng sang taây vaø roäng töø nam ñeán 
baéc. Treân ñoù coù moät ngoâi tònh xaù baèng gaïch beân caïnh vöïc phiaù taây cuûa 
ñænh. Tònh thaát cao vaø roäng. Cöûa thaát môû veà höôùng ñoâng. Nôi ñaây, Ñöùc 
Phaät cuõng ñaõ thöôøng truù laïi ñeå giaûng phaùp. Taïi ñoù hieän nay coù moät böùc 
töôïng taïc hình ñöùc Phaät vôùi kích thöôùc cao nhö ngöôøi thaät. 

   Phía ñoâng cuûa thaát coù moät taûng ñaù daøi, nôi Nhö-lai thöôøng ñi 
thieàn haønh. Keá beân taûng ñaù naøy laø moät taûng ñaù khaùc, cao 45 feet vaø 
roäng khoaûng 30 boä. Ñaây laø nôi Ñeà-baø-ñaït-ña ñaõ ñöùng leân ñeå laên taûng 
ñaù xuoáng ñeå haïi ñöùc Phaät.  
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   Phía nam cuûa Tònh xaù, beân moät moõm ñaù nhoâ ra laø moät caùi nhaø 
ñaù. Nôi ñaây Ñöùc Phaät thöôøng nhaäp ñònh, khi ngaøi coøn laø Boà-taùt. 

   Phía taây baéc cuûa ngoâi nhaø ñaù veà phía tröôùc laø moät taûng ñaù ñaët 
bieät. Nôi naøy toân giaû A-nan ñaõ bò ma vöông laøm sôï haõi… Maëc daàu ñaõ 
nhieàu naêm thaùng troâi qua, nhöng hình aûnh con chim vaø veát nöùt cuûa ñaù 
vaên coøn hieän höõu. 

   Gaàn beân tònh xaù coøn coù moät soá caùc nhaø ñaù, nôi maø ngaøi Xaù-lôïi-
phaát vaø nhöõng ñaïi A-la-haùn khaùc nhaäp ñònh. Phía tröôùc ñoäng ngaøi Xaù-
lôïi-phaát  laø moät caùi gieáng nöôùc khoâ caïn. Caùi mieäng gieáng vaãn coøn thaáy 
nôi ñaây. Phía ñoâng baéc cuûa tònh xaù nôi giöõa caùc moõm ñaù laø moät taûng ñaù 
daøi vaø phaúng. Nôi ñaây Ñöùc Phaät ñaõ duøng ñeå phôi y. Nhöõng veát cuûa vaûi 
coøn ghi laïi treân ñaù in nhö noù ñaõ ñöôïc khaéc saâu ñoù vaäy. 

   Beân hoâng taûng ñaù naøy treân moät moõm ñaù coù in daáu chaân cuûa 
Phaät. Maëc daàu nhöõng bìa cuûa daáu chaân khoâng coøn roõ nhöng vaãn coù theå 
nhaän ra ñöôïc. Treân ñænh cuûa ngoïn nuùi phía baéc coù moät ngoâi thaùp. Töøù 
nôi ñaây Nhö-lai ñaõ nhìn xuoáng Ma-kieät-ñaø vaø ñaõ thuyeát phaùp trong baûy 
ngaøy lieàn. 

     Ñi veà phía ñoâng cuûa Truùc-laâm tònh xaù laø ngoâi thaùp do vua A-
xaø-theá döïng sau khi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn ñeå toân thôø xaù lôïi vaø daâng 
cuùng nhöõng phaåm vaät leân xaù lôïi. Sau khi vua A-duïc trôû thaønh phaät töû, 
vua ñaõ môû thaùp naøy laáy xaù lôïi, phaân chia xaù lôïi vaø xaây nhieàu thaùp nöõa. 
Thaùp vaãn thöôøng toøa ra aùnh saùng kì dieäu.   Keá beân thaùp xaù lôïi phaät do 
vua A-xaø-theá xaây coøn coù moät thaùp khaùc thôø xaù lôïi ngaøi A-nan…   
Khoâng xa thaùp naøy laø nôi hai ngaøi Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân ñaõ 
döøng laïi ñeå an cö. 

   Phía taây nam cuûa Truùc-laâm Tònh xaù khoaûng 5, 6 lyù coù moät röøng 
truùc, naèm phía nam cuûa nuùi Linh-thöùu. Giöõa röøng laø moät caên nhaø ñaù to. 
Nôi ñaây ngaøi Ca Dieáp vaø 99963 vò ñaïi A-la-haùn ñaõ hoäi hôïp ñeå kieát taäp 
Tam taïng kinh ñieån sau khi Phaät nhaäp Nieát-baøn...” 

Thuû ñoâ Vöông-xaù thaønh lôùn maïnh trong thôøi AÁn coå vaø coù moät ñòa 
theá voâ cuøng ñaëc bieät. Vua Udayin, ngöôøi keá nghieäp vua A-xaø-theá (459-
443 tröôùc coâng nguyeân) ñaõ dôøi thuû ñoâ töø thaønh Vöông-xaù veà 
PÅÊaliputra vì PÅÊaliputra gaàn moät doøng soâng maøu môõ. Töø ñoù, giaù trò 
cuûa thaønh Vöông-xaù töø töø giaûm daàn. Sau ñoù, vaøo theá kyû thöù III tröôùc 

                                                 
63 Soá löôïng naøy ngaøi Huyeàn Trang neâu khaùc hôn trong nhöõng kinh ñieån ñaõ ghi laïi. 
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coâng nguyeân vua A-duïc cuõng laø vua cuûa nöôùc Ma-kieät-ñaø. Vua ñaõ cho 
xaây moät ngoâi thaùp vaø döïng moät truï ñaù ñaàu voi nôi ñaây64. 

Dharma ±vÅm≠nh cuõng vieáng thaêm thaønh Vöông-xaù vaø noùi vôùi 
chuùng ta raèng: “Thaønh Vöông-xaù cuõ toaï laïc ôû nuùi. Trong ñoù coù khoaûng 
600 ñeán 800 caên nhaø… Roõ raøng coù moät ngoâi thaùp khaéc do vua A-duïc 
xaây”.65  

DÖÔÙI ÑAÂY LAØ NHÖÕNG DI TÍCH LÒCH SÖÛ QUAN TROÏNG 
HIEÄN COØN NÔI THAØNH VÖÔNG-XAÙ: 

1) VÖÔNG-XAÙ THAØNH: Ngaøi Phaùp-hieàn noùi raèng vua A-xaø-theá 
ñaõ cho xaây böùc töôøng thaønh bao boïc Vöông-xaù, trong khi ngaøi Huyeàn-
trang cho raèng do vua Taàn-baø-sa-la xaây vaø vua A-xaø-theá coù truøng tu. 
Qua nhöõng coâng trình khaûo coå hieän taïi ñaõ tieát loä cho thaáy raèng: Ngoâi 
laøng Vöông-xaù hieän ñaïi laø moät phaàn cuûa Thaønh Vöông-xaù môùi ñöôïc 
bao boïc baèng moät böùc töôøng thaønh baèng ñaát roäng khoaûng 5 km. Phía 
baéc höôùng veà nhöõng ngoïn ñoài vaø thaønh luyõ ñöôïc bò caét ñöùt. Nhöng moät 
phaàn böùc töôøng thaønh vôùi caùnh coång ôû phía nam vaãn coøn thaáy. Hieän giôø 
chaùnh phuû ñang xaây moät con ñöôøng ngang qua thaønh trì. Maët thaønh 
ñöôïc xaây baèng nhöõng vieân ñaù nhoû thoâ (khoâng maøi boùng). Coù theå laø 
ñöôïc xaây trong nhöõng thôøi kyø sau naøy. Töôøng thaønh daøy töø 4.57m ñeán 
5.50m vaø cao 3.35m. Cuõng coù nhöõng khoaûng troáng ôû phía ñoâng, baéc vaø 
taây, coù theå ñoaùn ñoù laø caùnh coång ra vaøo. Taøn tích ôûû böùc töôøng thaønh 
phía nam coù moät khoaûng troáng, nôi coù con ñöôøng thoâng töø thaønh 
Vöông-xaù ñeán suoái nöôùc noùng, cho thaáy khoaûng troáng ñoù cuõng coù theå laø 
caùnh coång. Töôøng thaønh cuõng coù khung cöûa caùch neàn ñaát khoaûng 2m. 
Ñöôøng ñi roäng 3m. Moãi beân ñeàu coù nöûa phaùo ñaøi hình baùn nguyeät. 
Caùch coång taây vaøi meùt coù moät neàn gaïch khoång loà döïa treân böùc töôøng 
thaønh ñaù. Coù theå noù ñöôïc ñaép sau naøy ñeå ñôõ töôøng thaønh cho vöõng. 

Theo coâng cuoäc khaûo coå naêm 1905-06 cho thaáy thaønh Vöông-xaù 
môùi sau naøy coù nhöõng neàn toaø nhaø cao ba taàng. Taàng thaáp nhaát saâu 
xuoáng maët ñaát 2.50m. Taàng giöõa chæ 38 ñeán 40cm. Taàng cao nhaát goàm 
neàn gaïch, böùc töôøng thaáp vaø coáng daãn nöôùc. Coù nhieàu coå vaät cuõng ñöôïc 
tìm thaáy nhö hai phieán ñaát seùt khaéc chöõ vieát BrÅhm≠ thuoäc theá kyû thöù I–
II  tröôùc coâng nguyeân, moät ñoàng tieàn ñoàng hình vuoâng coù khoan loã, 6 
ñoàng tieàn vaøng coù hình voi vaø caây… vaø moät soá maãu ñieâu khaéc Phaät 
                                                 
64 Mohammad Hamid Kuraishi, RÅjagŸiha, Archaeological Survey of India, New Delhi, 1987, p.7. 
65 G. Roerich, Biography of DharmasvÅmin, K.P.Jayswal Research Institude, Patna, 1959,  pp. xxxvi-
xxxvii.; xem trong Bikash Mukherjee, Religious Centres of North India, New Delhi, 1993, p. 18. 
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giaùo vaø ñoà saønh nung coù bieåu töôïng cuûa Phaät giaùo.66 Böùc töôøng thaønh 
cuõng bò ñaøo xôùi saâu vì lôùp ñaù phía döôùi nhoû daàn daàn vaø cuoái cuøng chæ laø 
moät lôùp gaïch vuïn. 67 

Phía taây cuûa thaønh Vöông-xaù môùi laø moät uï ñaát neàn thaùp Sarasvat≠ 
maø theo ngaøi Phaùp-hieàn thì do vua A-xaø-theá xaây, coøn ngaøi Huyeàn-trang 
cho raèng do vua A-duïc. UÏ ñaát cao 10m. Coâng cuoäc khaûo coå khai quaät 
1905-6 cuõng cho thaáy lôùp gaïch thuoäc loaïi gaïch thôøi Khoång-töôùc 
(Maurya) saâu 3.5m phía taây uï ñaát. Sau khi xaây laïi tònh xaù, ngöôøi ta ñaõ 
söû duïng laïi noù. Giöõa uï ñaát coù neàn moùng cuûa ba ngoâi thaùp môùi xaây sau 
vaø moät soá nhöõng haàm lôùn. Phía taây uï ñaát saâu 3m laø neàn töôøng gaïch, coù 
tìm thaáy maãu nhieàu ngoâi thaùp baèng ñaát seùt thu nhoû khaéc chöõ Phaät phaùp 
‘ye dharmÅ’ …68 thuoäc theá kyû VIII_IX.  

Ngaøi Huyeàn-trang noùi raèng gaàn tònh xaù coù moät truï coät ñaàu voi cao 
15.24m, nhöng hieän nay khoâng tìm thaáy vaø cuõng khoâng nghe ngaøi Phaùp-
hieàn ñeà caäp ñeán. Caùch tònh xaù vaøi meùt veà phía taây cuõng coù moät uï ñaát 
lôùn, nhöng khoâng tìm thaáy gì beân trong. 

Khoaûng 91m veà phía nam cuûa uï ñaát laø moät hoà taém coù nhöõng baäc 
thang ôû goùc nam vaø baéc. Ñi veà phía ñoâng laø nôi hoaû taùng ngöôøi cheát 
cuûa ñaïo Hindu. Caùc nhaø chieâm baùi Trung quoác coù ñeà caäp ñeán nôi hoaû 
taùng toaï laïc phía taây cuûa ÷≠tavana, nhö vaäy roõ raøng truøng hôïp vôùi nôi 
hoaû taùng naøy. Ngaøi Huyeàn-trang noùi raèng thaønh Vöông-xaù môùi xaây treân 
÷≠tavana, nhöng trong kinh ñieån PÅli laïi noùi ÷≠tavana naèm treân söôøn nuùi. 

2) HOÀ NÖÔÙC NOÙNG KARANDA: Sau khi thaáy thaønh Vöông-xaù 
môùi vaø ngoâi tònh xaù caïnh beân roài, chuùng ta coù theå ñi tôùi hoà phun nöôùc 
noùng naèm döôùi chaân nuùi VaibhÅra. Khoaûng 150m töø phía baéc cuûa nhöõng 
ngoâi ñeàn Hindu vaø Hoài giaùo hieän ñaïi gaàn voøi phun nöôùc noùng, chuùng ta 
seõ thaáy moät hoà nöôùc lôùn naèm phía beân phaûi cuûa ñöôøng leân nuùi. Hoà naøy 
ñöôïc nhaän ra nhö hoà Karaœda maø caùc nhaø chieâm baùi Trung quoác vaø 
kinh Truùc-laâm tònh xaù (Kalanda-nivÅpa / Karaœda-kanivÅpa) ñaõ ñeà 
caäp.69 Suoái nöôùc noùng coù nhieät ñoä khoaûng 105 ñoä faraday vaø coù phoùng 

                                                 
66 Annual Report, Archaeological Survey of India, 1905-6, trang 101-2. 
67 Annual Report, Archaeological Survey of India, Eastern Cicle, 1905-6, trang 14. 
68 Ye dharmÅ hetu-prabhavÅ hetuÚ teshÅÚ TathÅgato hy = avadat teshaÚ cha yo nirodha evaÚ-vÅdi 
mahÅ-±ramaœah: Ñöùc Phaät ñaõ thuyeát veà nguyeân nhaân cuõng nhö phöông phaùp dieät khoå. 
69 D.N.Sen trong ‘Rajir and its Neighbourhood’, trang 30 ñaõ khoâng ñoàng yù raèng ñaây laø hoà Karaœda-
hrada vì ngaøi Huyeàn Trang ñaõ noùi raèng hoà naøy bieán maùt laâu trong thôøi cuûa ngaøi. Ñieàu naøy coù nghóa 
laø hoà hieän taïi maëc duø toaï laïc treân choã cuõ bò bao phuû bôûi röøng truùc (Veœuvana) nhö D.N.Sen chaáp 
nhaän, nhöng coù khoâng phaûi laø hoà nguyeân thuyû. Nhöng coù theå sau naøy noù ñöôïc khai quaät nhieàu laàn 
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xaï nguyeân töû. Ngöôøi  ta cho raèng suoái naøy coù theå chöõa ñöôïc bònh (ngoaøi 
da), neân nôi ñaây luùc naøo cuõng ñoâng ngheït ngöôøi daân töø caùc nôi ñoå veà 
ñaây ñeå taém, nhaát laø trong muøa ñoâng laïnh. Töông truyeàn ngaøy xöa Ñöùc 
Phaät cuõng thöôøng hay ñeán ñaây ñeå taém vaø caû vua Taàn-baø-sa-la cuõng theá. 

 Ñi moät ñoaïn ngaén ñeán bôø phía nam cuûa hoà naøy vaø laø beân phaûi cuûa 
con ñöôøng leân nuùi laø moät uï ñaát lôùn vôùi voâ soá nhöõng laêng moä cuûa Hoài 
giaùo. Theo caùc nhaø chieâm baùi Trung-hoa cho raèng uï ñaát naøy ñaùnh daáu 
ngoâi chuøa vaø tònh xaù Truùc-laâm. Phía beân kia cuûa doøng suoái vaãn coøn 
nhöõng neàn töôøng thaønh ñaù naèm ngang doøng suoái. Coù leõ do nhöõng ñôøi 
sau naøy söõa chöõa ñaép cao ñöôøng ñaõ ñaäp noù nhöng vaãn coøn daáu neàn. 
Phía beân kia doøng suoái coù moät khu vöôøn nhoû cuõng ñöôïc nhaän daïng laø 
moät phaàn cuûa Röøng truùc70, nhöng trong kinh ñieån PÅli cho raèng ñoù laø hoà 
nöôùc noùng TapodÅrÅma maø ngaøy nay goïi laø Sarasvat≠71 vaø döôøng nhö 
noù bò hoaøn toaøn queân laõng khi caùc nhaø chieâm baùi Trung quoác ñeán ñaây. 

3) TRUÙC-LAÂM TÒNH XAù (Veluvana): Caùch suoái nöôùc noùng chöa 
ñeán 300m laø moät vöôøn truùc xanh töôi. Nhöõng khoùm truùc ñöôïc chaêm soùc 
chu ñaùo neân raát sum xueâ raäm raïp. Vöôøn naøy ngaøy xöa laø thöôïng uyeån 
cuûa Vua Taàn-ba-sa-la ñaõ cuùng cho Ñöùc Phaät. Trong vöôøn coù moät hoà 
nöôùc do oâng Karanda cuùng ñeå chö taêng taém giaët.   

Coâng cuoäc khai quaät khu vöïc Truùc-laâm naêm 1905-6 cho thaáy neàn 
chu vi Truùc-laâm roäng 235m. Coù hai uï ñaát lôùn phía beân treân vaø phía goùc 
ñoâng. UÏ ñaàu tieân cho thaáy ñaây laø neàn cuûa caên phoøng vaø 9 ngoâi thaùp 
baèng gaïch ñöôïc bao boïc bôûi neàn beâ toâng saâu 1.8m. Taát caû ngoâi thaùp 
naøy ñeàu thoaùng roäng khoâng tìm thaáy gì ngoaøi chieác bình baèng saønh ñaày 
ñaát. Taïi  uïï ñaát goùc ñoâng ngöôøi ta tìm thaáy vaøi phieán ñaát seùt coù khaéc chöõ 
noùi veà phaät giaùo thuoäc theá kyû X_XI72, coù khaéc hình Boà-taùt ngoài thieàn 
treân beä vôùi hai vò thaàn nam ñöùng hai beân vaø cuõng khaéc nhöõng phaùp ngöõ 
ye dharmÅ … thuoäc theá kyû X_XI, moät bia khaéc hình moät ngöôøi ñaøn oâng, 
baùnh xe vaø moät ngöôøi cöôõi ngöïa, moät bia khaéc khaùc bò beå, cao 6 cm 
khaéc hình Ñöùc Phaät trong tö theá chuyeån phaùp  luaân aán (Dharmachakra-
pravartana-mudrÅ), moät maãu khaùc coù hình con voi, baùnh xe, con ngöïa 
vaø con chim vaø moät phaàn cuûa moät bia khaéc khaùc coù hình ñaàu cuûa thaàn 
÷iva vaø PÅrvat≠.  

                                                                                                                                            
treân hoà cuõ.  
70 Annual Report, Archaeological Survey of India, 1905-6, trang 94. 
71 D.N.Sen, Rajir and its Neighbourhood, trang 4. 
72 Annual Report, Archaeological Survey of India, 1905-6, trang 95.  
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Tu vieän Truùc-laâm (Veluvanaramaya) do vua Taàn-baø-sa-la xaây (gaàn 
Tapovana) vaø thaùp Muïc-kieàn-lieân (Mugalan) ñaõ ñöôïc döïng nôi maø Ñöùc 
Phaät ñaõ chæ ñònh ñeå töôûng nhôù ngaøi Ñaïi Muïc-kieàn-lieân. 

4) NGOÂI TÒNH XAÙ CUÛA VUA A-XAØ-THEÁ: Ngaøi Huyeàn-trang 
thaáy moät ngoâi Tònh xaù do vua A-xaø-theá xaây toaï laïc ôû phía ñoâng cuûa 
Truùc-laâm. Ngoâi thaùp naøy haún phaûi raát gaàn trong khuoân vieân cuûa Truùc-
laâm nhö Mañju±r≠mâlakalpa noùi.73 Theá neân, uï ñaát phía beân traùi cuûa con 
ñöôøng hieän nay vaø nhöõng beä ñaù ñöôïc thaáy treân ñoù coù theå laø ngoâi thaùp 
Truùc-laâm vaø coù vaøi coät truï coù leõ thuoäc theá heä sau naøy. 

5) HANG ÑOÄNG CUÛA NGAØI MAHA CA DIEÁP (Pippali): Töø suoái 
nöôùc noùng ñi leân moät ñoaïn nöõa, phía ñoâng cuûa söôøn nuùi VaibhÅra vaø 
beân phaûi cuûa con ñöôøng daãn leân ñænh coù moät hang ñoäng ngöôøi daân ñòa 
phöông goïi laø thaùp canh (machÅn hoaëc JarÅ sandha-k≠-baithak) vaø trong 
kinh Phaät cuõng nhö trong kyù söï haønh höông cuûa caùc nhaø chieâm baùi 
Trung quoác cho ñaây laø hang ñoäng nôi ngaøi Maha Ca dieáp cö truù. Ñaây laø 
hang ñoäng hình chöõ nhaät coù beä 25.9m x 24.7m, treân ñænh laø 24.8m x 
24m vôùi chieàu cao töø 6 ñeán 8m. Xung quanh hang ñoäng cuõng coù vaøi 
phoøng hình daùng to nhoû khoâng ñeàu. Nhöõng böùc töôøng naøy gioáng böùc 
töôøng thaønh hình chöõ nhaät beân ngoaøi cuûa thaønh Vöông-xaù cuõ coù chaân 
töôøng thoaûi ra. Treân ñænh cuûa hang ñoäng naøy coù naêm ngoâi moä, boán caùi 
xaây coù neàn baèng gaïch vaø caùi coøn laïi naèm ôû phía nam. 

Theo oâng John Marshall, hang ñoäng naøy coù theå nguyeân thuyû laø 
moät thaùp canh bình thöôøng, nhöõng phoøng nhoû caïnh beân cho ngöôøi canh 
gaùc nghæ “Sau thôøi gian ñoù, khi khoâng coøn caàn cho muïc ñích canh gaùc 
nöõa, thì nôi ñoù daønh cho caùc baäc aån só tu taäp”.74 

Moät soá kinh ñieån PÅli ñaõ moâ taû hang ñoäng Pippala nhö laø nôi cö truù 
cuûa ngaøi Ñaïi Ca-dieáp (Maha Kassapa), vò chuû toaï kyø kieát taäp kinh ñieån 
laàn thöù nhaát vaø Ñöùc Phaät cuõng ñaõ töøng ñeán vieáng ngaøi Ñaïi Ca-dieáp 
trong moät dòp ngaøi bò bònh taïi hang naøy. Ngaøi Huyeàn-trang cho raèng coù 
moät hang ñoäng saâu phía sau nhöõng böùc töôøng naøy vaø coù theå laø nhaø cuûa 
Asuras. Trong söï noái keát ñoù, thaät thuù vò ñeå chuù yù raèng ngay caû maõi ñeán 
naêm 1895 cuõng coù moät hang ñoäng töï nhieân vôùi maùi ñaù ñaõ bò suïp phía 
sau hang ñoäng naøy.75 

                                                 
73 K.P.Jayaswal, Imperial History of India, 1934, trang 20. 
74 Annual Report, Archaeological Survey of India, 1905-6, trang 89-90. 
75 List of Ancient Monuments in Bengal, 1895, p. 262-3. 
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6) ÑOÄNG THAÁT DIEÄP (Saptaparœ≠): Töø hang cuûa ngaøi Ñaïi Ca-
dieáp ñi leân nöõa duø con ñöôøng roäng thoaùng ñaõ ñöôïc loùt gaïch khoâng ghoà 
gheà nhöng raát xa vaø cao neân khi leo deã bò meät vaø ñau tim. Cuõng coù 
nhieàu thanh nieân gaùnh möôùn. Cöù boán ngöôøi khieâng moät caùi gheá cho 
khaùch ngoài, hoaëc hai thanh nieân löïc löôõng caùng moät caùi voõng cho khaùch 
naèm, giaù leân vaø xuoáng nuùi laø 400 Rs, nhöng thöôøng chæ coù ngöôøi giaø vaø 
khaù giaû môùi ñi, chôù treû trung duø coù meät cuõng raùng leo nhö laø taäp theå 
duïc vaäy. Leân tôùi ñænh nuùi Baibhara laø nôi ngoâi ñeàn ÄdinÅtha hieän ñaïi 
cuûa ñaïo Loaõ theå toaï laïc. Phía ñoâng beân phaûi coù con ñöôøng moøn nhoû 
ñaày coû daãn xuoáng moät thung luõng nôi coù 6 hang ñoäng noái lieàn nhau. 
Moät phaàn cuûa con ñöôøng vaøo hang ñöôïc loùt gaïch roäng khoaûng 1.82m do 
nhaân taïo. Khoaûng troáng tröôùc hang roäng 36.57m x 10.36m phía ñoâng vaø 
3.65m ôû phía taây.  Boán trong saùu hang ñoäng coøn trong tình traïng vöõng 
chaéc toát.  Nhöõng taøn tích böùc töôøng hang ñaù cho ta thaáy noù ñöôïc caáu taïo 
bôûi nhöõng taûng ñaù choàng leân nhau nhöng khoâng coù hoà. Trong kinh Ñaïi 
vaø Tieåu thöøa ñeàu coù dieãn taû laïi lòch söû cuûa hang Thaát dieäp naøy. Ñöôïc 
bieát nôi ñaây ñaõ chöùa 500 vò taêng kieát taäp kinh ñieån laàn thöù nhaát 
(Sangayanswa) döôùi söï truï trì cuûa ngaøi Ñaïi Ca-dieáp sau khi Ñöùc Phaät 
nhaäp dieät 6 thaùng vaø vua A-xaø-theá (Ajatasattu) ñaõ baûo trôï cho kyø kieát 
taäp naøy. Nôi ñaây cuõng coù ngoâi thaùp kyû nieäm söï kieän ngaøi A-nan ñaõ 
chöùng quaû vaøo ñeâm tröôùc khi kieát taäp khai maïc. Veà sau, vua A-duïc ñaõ 
döïng moät ngoâi thaùp veà phía taây nôi ñaây ñeå ñaùnh daáu kyø kieát taäp kinh 
ñieån naøy.  

7) COÅNG BAÉC: Trôû laïi suoái nöôùc noùng vaø ñi ngang qua caàu saét 
hieän ñaïi ôû Sarasvat≠, queïo beân phaûi, ñi theo con ñöôøng chính töø thaønh 
Vöông-xaù ñeán heûm nuùi Banganga khoaûng 182m, chuùng ta seõ thaáy coång 
baéc cuûa thaønh Vöông-xaù cuõ gaàn khoaûng caùch giöõa VaibhÅra vaø nuùi 
Linh-thöùu (Vipula). Theo nhö kinh Phaät ghi chuù raèng vaøo moät ngaøy vua 
Taàn-baø-sa-la taém taïi suoái nöôùc noùng, khi trôû veà coång baéc ñaõ ñoùng, nhaân 
ñoù vua ñaõ nghæ ñeâm taïi Truùc-laâm tònh xaù vôùi Ñöùc Phaät76. Töø phía nam 
ñi xa khoaûng 92m, chuùng ta seõ thaáy taøn tích cuûa coång Baéc thaønh Vöông-
xaù cuõ. 

8) NGUÏC GIAM VUA TAÀN-BAØ-SA-LA: Töø Maniyar Math ñi theo 
ñöôøng loä phía nam 1 km seõ thaáy moät neàn ñaát gaïch roäng 60m, xung 
quanh bao boïc töôøng ñaù, daøy 2m vaø coù caùc phaùo ñaøi canh hình troøn ôû 
caùc goùc, ñoù laø nguïc giam Vua Taàn-baø-sa-la. Töø cöûa soå cuûa phoøng giam 
                                                 
76 Mohammad Hamid Kuraishi, RÅjagŸiha, Archaeological Survey of India, New Delhi, 1987, p.20. 
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naøy, vua Taàn-baø-sa-la coù theå nhìn leân nuùi Linh-thöùu chieâm ngöôõng Ñöùc 
Phaät ñi kinh haønh.77 

Töø ñaây ñi xuoáng nöõa khoaûng 1 km seõ ñeán moät khoaûng troáng phía 
trong thaønh Vöông-xaù cuõ, coù theå ñaây laø caùnh coång trong thôøi coå ñaïi. 
Con ñöôøng xuyeân ngang coång seõ daãn ñeán söôøn nuùi Banganga… Roài 
queïo moät tí tieáp tuïc ñi veà höôùng ñoâng khoaûng 1 daëm, laïi queïo veà phía 
baéc laø ñeán chaân nuùi ChhathÅ-giri. Taïi chaân nuùi naøy laø cuoái cuøng cuûa 
böùc töôøng thaønh, coù moät con ñöôøng moøn cuõ roäng 6m daãn leân nuùi. 

9) VÖÔØN XOAØI KYØ ÑAØø (J≠vaka): töø chaân nuùi ChhathÅ-giri ñi 
thaúng phía ñoâng seõ ñi ngang qua khu vöôøn xoaøi Kyø-ñaø vaø tu vieän 
Mardakukshi. Theo kinh PÅli, vöôøn xoaøi Kyø-ñaø naèm khoaûng giöõa coång 
ñoâng vaø nuùi Linh-thöùu. Kyø-ñaø laø moät danh y loãi laïc thôøi Ñöùc Phaät, ñaõ 
töøng laø ngöï y cuûa vua Taàn-baø-sa-la vaø A-xaø-theá.  OÂng ñaõ cuùng döôøng 
vöôøn xoaøi naøy cho Ñöùc Phaät vaø chö taêng ñeå xaây tu vieän cö truù. Khu vöïc 
naøy cuõng ñöôïc khai quaät trong nhöõng naêm môùi ñaây cho thaáy nhieàu neàn 
cuûa caùc phoøng caáu truùc nhö tu vieän trong thôøi coå ñaïi. 

10) KHU MARDAKUKSHI (tieáng Phaïn: Mardakukshi): chính nôi 
ñaây hoaøng haäu Taàn-baø-sa-la bieát mình ñaõ mang moät quaùi thai seõ gieát 
haïi vua, neân baø coù yù ñònh phaù thai, nhöng vua Taàn-baø-sa-la khoâng ñoàng 
yù. Trong kinh PÅli cuõng noùi raèng Mardakukshi toaï laïc gaàn döôùi chaân nuùi 
Linh-thöùu, khi Ñöùc Phaät bò Ñeà-baø-ñaït-ña laên ñaù truùng vaøo chaân chaûy 
maùu, Ñöùc Phaät ñöôïc khieâng treân moät caùi caùng tôùi ñaây tröôùc khi chuyeån 
ngaøi tôùi Tu vieän do Kyø ñaø cuùng döôøng. Mardakukshi cuõng coù moät coâng 
vieân nai vaø moät tu vieän. 

11) CON ÑÖÔØNG TAÀN-BAØ-SA-LA: Nhö treân chuùng ta ñaõ noùi, 
döôùi chaân nuùi ChhathÅ-giri, nôi coù moät con ñöôøng moøn nhoû baét ñaàu leân 
doác nuùi. Con ñöôøng naøy mang tính lòch söû vì ngaøi Huyeàn-trang noùi vôùi 
chuùng ta raèng khi vua Taàn-baø-sa-la ñeán vieáng thaêm Ñöùc Phaät treân ñænh 
nuùi Linh-thöùu, thaùp tuøng vôùi vua laø voâ soá quan quaân “Hoï ñaõ san baèng 
nhöõng thung luõng vaø laøm baäc thang ñaù roäng 10 böôùc vaø daøi töø 5 ñeán 6 
lyù”.78 Marshall noùi raèng: “Khi Huyeàn-trang ñeán ñaây thì baäc thang ñaù 
vaãn toàn taïi vaø vaãn laø con ñöôøng höõu ích ñi xuyeân röøng, ngang qua nuùi 
ñeán ñænh Linh-thöùu…”.79 

                                                 
77 Annual Report, Archaeological Survey of India, 1913-4, trang 90. 
78 Samuel Beal, Buddhist Records of the Western world, II, Delhi, 1994,tr. 153. 
79 Annual Report, Archaeological Survey of India, 1913-4, trang 91. 
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12) NGOÂI THAÙP: Ñi theo con ñöôøng naøy seõ ñi ngang qua hai ngoâi 
thaùp baèng gaïch. Ngoâi thaùp ñaàu tieân cao 73m vaø ngoâi thaùp thöù hai xa 
hôn toïa laïc choã con ñöôøng queïo beân phía baéc. Ngaøi Huyeàn-trang ñaõ 
chuù yù caû hai ngoâi thaùp naøy vaø noùi raèng ngoâi thaùp ñaàu tieân ñaùnh daáu nôi 
vua Taàn-baø-sa-la xuoáng ngöïa vaø ngoâi thaùp thöù hai ñaùnh daáu nôi vua ñeå 
quan quaân ôû laïi, moät mình leân ñænh nuùi. Hai ngoâi thaùp naøy ñöôïc khai 
quaät naêm 1905-6, nhöng khoâng coù gì tìm thaáy beân trong. 

13) ÑÆNH NUÙI LINH-THÖÙU (GŸidhrakâÊa): Ngang qua moät heõm 
nuùi saâu, cuoái cuøng cuûa con ñöôøng ñaù laø neàn cuûa ñænh Linh-thöùu naèm 
phía tay phaûi.80 Nôi ñaây coù hai hang ñaù töï nhieân coù nhöõng baäc thang 
phía tröôùc chuùng. Beân trong moät trong hai hang ñoù, chuùng ta tìm thaáy 
nhieàu phieán ñaát nung hình cuûa baûy vò Phaät quaù khöù, Ñöùc Phaät Di laëc 
ngoài hai haøng vaø coù khaéc chöõ döôùi moãi töôïng. Beân ngoaøi hang ñoäng 
chuùng ta chuù yù coù neàn cuûa nhöõng kieán truùc böùc töôøng ñaù lôùn nhö ñaõ moät 
laàn hieän dieän nôi naøy. Ñi xa hôn vaø ñi leân phía beân phaûi vaãn coøn nhöõng 
baäc thang do ñaù caét töï nhieân töø xa xöa vaø chuùng ta seõ thaáy coù moät coù 
moät khoaûng chaùnh ñieän roäng loùt baèng gaïch vaø ñaù. Caùc phaùi ñoaøn haønh 
höông thöôøng ñeán ñaây tuïng nieäm vaø haønh thieàn töø xa xöa ñeán nay, lyù 
do ñôn giaûn vì chính nôi ñaây laø Ñöùc Phaät thöôøng ngoài thieàn vaø thuyeát 
kinh. 

14) THAÙP MANIYAR MATCH: thaùp naøy laø nôi thôø moät phaàn xaù 
lôïi cuûa Phaät. 

Khi Ñöùc Phaät ôû thaønh Vöông-xaù, vua Tònh phaïn vöông (phuï thaân 
cuûa Ñöùc Phaät) ñaõ môøi ngaøi veà thaêm thaønh Ca-tyø-la-veä. Vua Tònh phaïn 
ñaõ phaùi chín ñoaøn söù giaû ñeán ñeå thænh Phaät nhöng taát caû ñeàu ñöôïc Ñöùc 
Phaät caûm hoaù, sau khi nghe phaùp ñeàu ñaït ñöôïc thaùnh quaû, veà sau chæ coù 
oâng Kaludai môùi thænh ñöôïc Ñöùc Phaät veà kinh ñoâ Ca-tyø-la-veä. 

Thaønh Vöông-xaù laø nôi thu huùt nhieàu khaùch du lòch vaø caùc nhaø 
khaûo coå ñang khai quaät ñeå tìm caùc coå vaät trong khu vöïc naøy. Nhöõng coå 
vaät khai quaät ôû ñaây ñeàu ñöôïc chính phuû AÁn Ñoä baûo toàn caån thaän vaø 
hieän ñang tröng baøy trong vieän baûo taøng Nalanda. 

 NA-LAN-ÑAØ 

                                                 
80 Moät soá hoïc giaû nghi ngôø cho söï nhaän daïng naøy. Nhöng söï töôøng thuaät cuûa nhöõng nhaø chieâm baùi 
Trung quoác vaø nhöõng ñoà coå khaùm phaù nôi ñaây khaû naêng naøy töông ñoái ñuùng. Vaø trong vaên hoïc PÅli 
cuõng khoâng choáng ñoái vôùi yù naøy. Söï hieän dieän cuûa nuùi Linh Thöùu ñöôïc xaùc nhaän qua nhöõng ñieâu 
khaéc GandhÅra thuoäc theá kyû II_III sau taây lòch. Xem N.G.Majumdar, Guide to Sculptures in the 
Indian Museum, II, Delhi, 1937, p. 61. 
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   Töø Truùc-laâm, chieác xe delux laïi mang nhöõng nhaø chieâm baùi Phaät 
Tích chuùng toâi ñeán tröôøng ñaïi hoïc Na-lan-ñaø.      

   Sau khi mua veù vaøo coång, chuùng toâi ñi theo moät con ñöôøng laùt 
ñaù, hai beân ven ñöôøng coù nhöõng haøng caây cao xanh maùt. Ñi vaøo saâu 
nöõa laø nhöõng neàn nhaø to lôùn ñoà soä. Noåi baäc nhaát laø neàn cuûa moät ngoâi 
thaùp cao khoaûng 20m. Taát caû kieán truùc ôû ñaây ñeàu xaây baèng gaïch nung 
ñoû baây giôø chæ coøn nhöõng taøn tích neàn moáng. Chæ nhìn chu vi beà roäng 
cuûa nhöõng di tích naøy chuùng ta cuõng coù theå töôûng töôïng ñöôïc phaïm vi 
to lôùn cuûa thuôû xöa. Ñaây laø vieän Ñaïi hoïc Phaät giaùo ñaàu tieân trong lòch 
söû Phaät Giaùo AÁn ñoä coù taàm côû quoác teá caû veà chaát vaø löôïng vaø cuõng laø 
queâ höông cuûa hai ngaøi Xaù-lôïi-phaát vaø Muïc-kieàn-lieân. Hai vò ñeä töû 
ñöùng ñaàu haøng thaùnh giaû thôøi Ñöùc Phaät. 

Taøn tích cuûa Na-lan-ñaø (NÅlandÅ) coå xöa hieän nay toaï laïc gaàn 
ngoâi laøng Bargaon vaø Sarichak, caùch phía ñoâng nam Patna 90 km, caùch 
phía baéc thaønh Vöông-xaù 12 km vaø caùch ga xe löûa Na-lan-ñaø 4 km. Nôi 
ñaây cuõng coù heä thoáng xe coä di chuyeån töø Patna ñeán thaønh Vöông-xaù 
ngang qua Na-lan-ñaø.  

   Raát khoù xaùc ñònh ñuùng ñaén lòch söû cuûa AÁn Ñoä thôøi baáy giôø vì coù 
quaù nhieàu tö töôûng phaân tích khaùc nhau trong vaán ñeà naøy. Tuy nhieân 
chaéc chaén raèng khi Ñöùc Phaät coøn taïi theá thì Na-lan-ña ñaõ hieän höõu, dó 
nhieân khoâng phaûi theo hình thöùc ngaøy nay nhö chuùng ta nhaän bieát maø 
qua moät moâ hình khaùc. 

Ñuùng vaäy! Na-lan-ñaø mang tính lòch söû töø thôøi Ñöùc Phaät vaø ñaïo sö 
Loaõ-theå MahÅv≠ra (VI-V tröôùc coâng nguyeân). Trong kinh PÅli coù nhaéc 
ñeán teân Na-lan-ñaø. Trong kinh Phaïm voõng (BrahmajÅla-sâtta), kinh ñaàu 
tieân trong kinh Tröôøng boä (DighanikÅya) noùi raèng Ñöùc Phaät ñi du haønh 
giöõa Na-lan-ñaø vaø thaønh Vöông-xaù (antaraca NalandÅÚ antaraca 
Rajagaham).81 Khi ñi du haønh nhö theá, Ñöùc Phaät thöôøng nghæ chaân trong 
vöôøn xoaøi cuûa Pavarika, moät thöông gia giaøu coù ôû Na-lan-ñaø. Döôøng 
nhö raèng trong thôøi Ñöùc Phaät, Na-lan-ñaø laø moät thò traán phaùt trieån, ñoâng 
ñuùc daân, giaøu coù vaø thònh vöôïng (iddha cevahitaca bahujana akinna 
manussaj).82 

Maëc daàu Na-lan-ñaø khoâng phaûi laø trung taâm chính trò hay thöông 
maïi, nhöng noù laø moät nôi lieân quan vôùi ñaïo Loaõ theå vaø phaät giaùo, ñaëc 

                                                 
81 H. Shastri, NÅlandÅ and its Epigraphical Materials, trang 3-4. 
82 Nhö treân, trang 4. 
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bieät Ñaïi-thöøa phaät giaùo. Chaúng nhöõng Ñöùc Phaät maø MahÅv≠ra, Makkal≠ 
GosÅla (ngöôøi saùng laäp boä phaùi taø giaùo Äjivivaka)83 cuõng thöôøng ñeán 
Na-lan-ñaø  ñeå thuyeát phaùp. Töø nhöõng söï kieän treân cho thaáy roõ raøng raèng 
taêng ñoaøn phaät giaùo ñaõ töøng soáng nôi naøy khoâng xa thaønh Vöông-xaù 
laém. 

Theo ngaøi Huyeàn-trang, Na-lan-ñaø xuaát phaùt töø teân Naga (roàng) 
ñang soáng trong hoà phía nam cuûa Na-lan-ñaø84 vaø coù theå chính xaùc hôn 
Ñöùc Phaät trong moät kieáp tröôùc cuûa mình laøm moät vò vua vaø kinh ñoâ 
ñoùng taïi ñaây vaø vua ñaõ ñaët teân cho thuû ñoâ laø Na-lan-ñaø (NÅlanda) nghóa 
laø ‘Boá thí khoâng meät moõi’.85 Coøn yù cuûa ngaøi Nghóa tònh, Na-lan-ñaø ñeán 
töø Naga NÅlandÅ.86  

Ngaøi Phaùp-hieàn töø PÅtaliputra ñaõ ñi 9 yojanas ñeán phía ñoâng-nam 
vaø ñeán moät ñoài ñaù nhoû87 (gaàn Giriyak) vaø ñi 1 yojanas, 7 daëm phía taây 
naèm caïnh Na-lan-ñaø (Baragaon) laø ngoâi laøng nôi ngaøi Xaù-lôïi-phaát ñaõ 
sanh vaø tòch dieät. Vaãn coù moät ngoâi thaùp toàn taïi khi ngaøi Phaùp-hieàn ñeán 
ñaây. Maëc duø ngaøi Phaùp-hieàn khoâng ñeà caäp ñeán Na-lan-ñaø nhöng ngaøi 
coù moâ taû moät nôi teân laø Nalo. Söï im laëng cuûa ngaøi Phaùp-hieàn vaãn coøn 
naèm trong söï bí maät nhöng coù theå chæ ra raèng hoaëc luùc ñoù Na-lan-ñaø 
khoâng laø moät hoïc vieän sung tuùc, quan troïng. Ngaøi Phaùp-hieàn roõ raøng ñaõ 
boû qua Na-lan-ñaø khi ngaøi ñeà caäp ñeán ngaøi Xaù-lôïi-phaát vaø ngoâi thaùp 
töôûng nhôù ngaøi Xaù-lôïi-phaát, vò ñaïi ñeä töû trí tueä ñeä nhaát cuûa Ñöùc Phaät 
ñaõ noåi tieáng trong vaø xung quanh vuøng naøy. Trong kinh Boån sanh Ñaïi-
thieän-kieán (MahÅsuddassana) vaø Kinh Ñaïi söï (MahÅvastu) ñaõ noùi 
Nalograma vaø NÅlandÅ grÅmaka laø nôi sanh cuûa ngaøi Xaù-lôïi-phaát.88 Coù 
theå ñoái vôùi ngaøi Phaùp-hieàn khoâng coù gì noåi baät khi ngaøi ñeán ñaây ngoaøi 
söï kieän cuûa ngaøi Xaù-lôïi-phaát. Shri A. Ghosh cho raèng Nala, Nalaka, 
Nalakagramaka vaø NÅlandÅ laø nhöõng teân khaùc cuûa nôi ñaây.89 Caû hai 
Taranatha (nhaø söû hoïc noåi tieáng) vaø Huyeàn-trang ñeàu ñeà caäp vua A-duïc 
ñaõ xaây ngoâi thaùp thôø xaù lôïi cuûa ngaøi Xaù-lôïi-phaát. Ñieàu naøy chöùng minh 
raèng vua A-duïc coù coâng raát nhieàu trong vieäc phoå bieán Phaät phaùp trong 
vaø ngoaøi AÁn ñoä, vua ñaõ toå chöùc nhieàu buoåi leã cuùng döôøng vaø xaây moät 

                                                 
83 Ajivivaka (S) Tà Mạng giáo. Một đạo giáo thời Phật tại thế (Ngài Ca Diếp và 500 đệ tử đến thị trấn 
Câu thi Na gặp một đạo sĩ nhóm Tà Mạng cho hay Phật đã Niết bàn). 
84 Nhö treân. 
85 Samuel Beal, Buddhist Records of the Western world, II, Delhi, 1994,tr. 167. 
86 D.R.Patil, Antiquarian Remains in Bihar, pp. 301 vaø 305. 
87 Giriyak caùch phía ñoâng baéc Na-lan-ñaø 33 km. Vuøng naøy hoang vaéng khoâng coù gì tröø Biharsharif. 
88 H. Shastri, NÅlandÅ and its Epigraphical Materials, trang 6. 
89 A.Ghosh, Guide to NÅlandÅ, Delhi, 1946, trang 3. 
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ngoâi thaùp ñeå töôûng nhôù ngaøi Xaù-lôïi-phaát.90 Söï coáng hieán cuûa vua A-duïc 
vaãn coøn hieän höõu trong nhöõng coâng trình taïi Na-lan-ñaø, moät söï thaät maø 
ngaøi Huyeàn-trang cuõng coù ñeà caäp trong kyù söï cuûa mình. 

Na-lan-ñÅ laø moät vieän ñaïi hoïc noåi tieáng caû veà chaát vaø löôïng töø 
thôøi xa xöa cho ñeán theá kyû thöù VI. Ñaïi hoïc voâ cuøng nghieâm maät, caùc thí 
sinh muoán vaøo ñaây ñeàu phaûi traûi qua nhöõng cuoäc khaûo nghieät voâ cuøng 
khaéc nghieät. Kyõ thuaät bieän chöùng cuõng ñaõ ñöôïc phaùt minh töø nôi ñaây vaø 
ñaõ trôû thaønh moät phaùp moân tö duy nhöõng trieát lyù moät caùch höõu hieäu. 
Na-lan-ñaø luùc ñoù khoâng khaùc gì moät ñaïi hoïc taân thôøi. Nôi ñoù taêng sinh 
phaûi thi khaûo haïch ñeå ñöôïc nhaän vaøo hoïc. Ñöôïc hoïc taïi Na-lan-ñaø laø 
moät vinh haïnh lôùn thôøi baáy giôø. Tuy nhieân thôøi aáy khoâng coù aán ñònh 
baèng caáp vaø thôøi gian hoïc taäp. Taêng sinh khoâng nhöõng hoïc taäp kinh 
ñieån maø coøn phaûi thöïc haønh nhöõng nghi leã toân giaùo vaø caùc phaùp thieàn 
ñònh. Moät trong nhöõng phöông phaùp hoïc taäp laø bieän luaän, nhöõng taêng 
sinh tranh caõi vôùi nhau veà caùc trieát lyù Phaät giaùo trong tinh thaàn khieâm 
cung. Nhöõng vò truï trì cuûa tu vieän thöôøng laø nhöõng cao taêng thaïc ñöùc, trí 
tueä hôn ngöôøi. Trong chöông trình hoïc coù caû hai tö töôûng cuûa Ñaïi-thöøa 
vaø Tieåu thöøa, Logic, Vaên phaïm, y hoïc… 

Caùc hoïc giaû Phaät giaùo vaø caùc vua chuùa Bengal trong theá kyû 
VI_VII cuõng nhö sau naøy ñaõ uûng hoä raát nhieàu cho ñaïi hoïc Na-lan-ñÅ. 
Khi ngaøi Huyeàn-trang ñeán ñaây, Hoaø thöôïng Giôùi-Hieàn (÷ilabhadra) 
thuoäc gioøng gioáng vöông trieàu SamataÊa laø ñöông kim vieän chuû. Sau khi 
haønh höông caùc thaùnh tích phaät giaùo khaép AÁn ñoä, ngaøi Huyeàn-trang ñaõ 
löu laïi Na-lan-ñÅ hoïc kinh Phaùp cuù. Chaúng bao laâu, ngaøi thoâng suoát taát 
caû giaùo lyù saâu teá cuûa ñaïo Phaät91 vaø tieáng taêm cuûa ngaøi vang xa caû trong 
vaø ngoaøi nöôùc.  

   Vaøo thôøi ñaïi Gupta, troïng taâm cuûa tu vieän ñaët vaøo giaùo lyù Ñaïi-
thöøa nhaát laø veà Trung quaùn luaän (Madhyamika). Nhöng keå töø sau thôøi 
ñaïi PÅla thì khuynh höôùng Maät toâng ngaøy caøng maïnh. Vò vieän tröôûng 
noåi tieáng nhaát cuûa thôøi aáy chính laø ngaøi Abhayakaragupta ñoàng thôøi 
cuõng laø vieän tröôûng cuûa chuøa Ñaïi Boà-ñeà (Maha Bodhi) vaø vieän ñaïi hoïc 
Vikramashila. Vò ñaïi hoïc giaû vaø toå sö cuûa phaùi Karmapa Taây-taïng laø 
ngaøi Napola cuõng ñaõ truï trì Na-lan-ñÅ trong nhöõng naêm töø 1049-1057. 

                                                 
90 H.Sha stri, M.A.S.I., No. 66, trang 4. Cuõng xem G.C.Chauley, Art and Architecture of NÅlandÅ, 
New Delhi, 2002, trang 4. 
91 On Yuan-chwang Travel in India, T. Watters, vol. II, London, p. 109. 
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   Trong Kyù söï Haønh höông, Ngaøi Huyeàn-trang92trình baøy: 

“ Töø ñaây (Vöông-xaù thaønh) ñi veà phía baéc ñoä 39 lyù laø Na-lan-ñaø. 
Phía nam cuûa Na-lan-ñaø coù moät vöôøn xoaøi, trong ñoù coù moät hoà nöôùc. 
Con roàng soáng trong hoà nöôùc teân laø Na-lan-ñaø. Ngöôøi ta ñaõ xaây moät tu 
vieän beân hoà vaø laáy teân con roàng ñaët cho tu vieän. Nhöng thaät ra, trong 
moät kieáp quaù khöù khi Ñöùc Phaät coøn haønh haïnh Boà-taùt ñaõ töøng laøm vua 
cuûa moät nöôùc lôùn, thuû ñoâ cuûa nöôùc ñoù taïi ñaây. Vì loøng töø bi, ngaøi ñaõ 
cöùu ñoä chuùng sanh khoâng ngöøng nghæ, neân ngaøi ñöôïc goïi laø “ Baäc Boá 
thí khoâng meät moûi” vaø tu vieän naøy ñöôïc ñaët teân trong yù nghóa aáy. Choã 
naøy ngaøy xöa laø moät vöôøn xoaøi. Naêm traêm trieäu thöông gia ñaõ boû ra 
möôøi trieäu tieàn vaøng ñeå mua vaø cuùng döôøng khu vöôøn aáy leân ñöùc Phaät. 
Ñöùc Phaät ñaõ giaûng phaùp taïi ñaây ba thaùng, nhöõng vò thöông gia vaø nhieàu 
vò khaùc ñaõ chöùng thaùnh quaû. Khoâng laâu sau khi Phaät nhaäp Nieát-baøn, 
moät vò vua cuõ cuûa nôi naøy teân laø Sakraditya raát tín taâm ñoái vôùi Phaät 
giaùo Nhaát thöøa vaø Tam baûo. Sau khi tìm ñöôïc nôi vöøa yù naøy, oâng ñaõ 
xaây moät tu vieän. Trong khi khôûi coâng voâ tình oâng ñaõ laøm moät con raén 
chuùa bò thöông. Luùc ñoù coù moät ngöôøi tieân tri loãi laïc cuûa ñaïo Ni-kieàn-ñaø 
ñaõ tieân ñoaùn raèng: 

“Ñaây laø moät ñòa ñieåm raát toát. Neáu ngaøi xaây döïng moät tu vieän nôi 
ñaây sau naøy tu vieän naøy seõ raát noåi tieáng. Nôi ñaây seõ laø taám göông saùng 
cho khaép vuøng AÁn Ñoä. Trong voøng moät ngaøn naêm noù seõ phaùt trieån cuøng 
cöïc. Taát caû haøng taêng sinh seõ hoïc haønh thaønh ñaït ôû choán naøy. Nhöng 
cuõng coù nhieàu ngöôøi seõ phaûi ñoå maùu taïi nôi ñaây vì oâng ñaõ toån thöông 
con raén chuùa.” 

   Con cuûa vua Buddhagupta laø vua Tathagatagupta ñaõ xaây moät tu 
vieän ôû phía ñoâng. Con cuûa vua Tathagupta laø vua Baladitya cuõng cuùng 
döôøng moät tu vieän ôû phía taây baéc. Khi ñaõ hoaøn taát, vua toå chöùc leã khaùnh 
thaønh.  Vua bình ñaúng môøi taát caû taêng tuïc, thaàn daân cuûa moïi tröôøng 
phaùi toân giaùo cuøng veà aên möøng. Nhöõng taêng só trong voøng 10000 lyù ñaõ 
vaân taäp veà ñaây... 

   Vua Vajra moät loøng tin Phaät ñaõ xaây moät tu vieän ôû phía taây. Sau 
ñoù moät vò vua taïi Trung AÁn ñaõ cuùng döôøng moät tu vieän toaï laïc phía baéc 
vaø cho xaây moät haøng raøo bao quanh tu vieän. Nhöõng vò vua keá tieáp nhau 
ñeàu coù goùp phaàn xaây döïng tu vieän baèng caùch cho nhöõng ngheä nhaân 
kheùo ñuùc töôïng Phaät, Boà-taùt an vò trong tu vieän, cuùng döôøng thöïc phaåm 

                                                 
92 Samuel Beal,  Buddhist Records of the Western world, Delhi, 1994, 173 - 180. 
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cho 40 taêng só moãi ngaøy … 

   Töø tu vieän Na-lan-ñaø naøy ñi veà phía taây nam khoaûng 8, 9 lyù laø 
laøng Kolika. Nôi ñaây coù moät ngoâi thaùp do vua A-duïc döïng. Ñaây laø queâ 
quaùn cuûa ngaøi Muïc-kieàn-lieân. Beân hoâng laøng laø thaùp kyû nieäm ngaøi. 
Trong thaùp coù an trí xaù lôïi cuûa Muïc-kieàn-lieân... 

Caùch phía ñoâng laøng ngaøi Muïc-kieàn-lieân khoaûng 3, 4 lyù laø thaùp 
vua A-duïc xaây kyû nieäm nôi Ñöùc Phaät ñaõ gaëp Vua Taàn-ba-sa-la sau khi 
chöùng ñaïo… 

   Töø thaùp naøy ñi veà phía ñoâng nam khoaûng 20 lyù nöõa laø laøng 
Kalapinaka. Trong laøng naøy, vua A-duïc cuõng coù xaây moät ngoâi thaùp. 
Ñaây laø queâ cuûa ngaøi Xaù-lôïi-phaát. Neàn ñaù cuûa nôi naøy (nhaø cuûa Xaù-lôïi-
phaát) ngaøy nay vaãn coøn. Keá beân ñoù laø ngoâi thaùp. Ñaây laø nôi ngaøi ñaõ 
nhaäp Nieát-baøn vaø xaù lôïi ngaøi ñöôïc an trí trong thaùp...” 

Theo TÅranÅtha, coù hai anh em ngöôøi Baø-la-moân teân laø UdbhaÊa-
siddhi-÷vÅmin vÅ SaÚkara-Pat≠ ñaõ cuùng döôøng thöïc phaåm cho 500 vò 
taêng Thanh vaên (÷rÅvaka) ôû VajrÅsana vaø 500 vò taêng Ñaïi-thöøa ôû 
Nelendra. Nelendra laø nôi sanh cuûa ngaøi Xaù-lôïi-phaát, cuøng vôùi 80.000 
A-la-haùn sau ñoù ñaõ ñaït nieát-baøn.93 Trong khi nhöõng ñeàn cuûa Baø-la-moân 
giaùo bò taøn ruïi, thì ngoâi thaùp cuûa ngaøi Xaù-lôïi-phaát vaãn coøn hieän höõu. 
Vua A-duïc thöôøng ñeán vieáng vaø thieát moät töôïng Phaät lôùn taïi ñaây. 
Chandrak≠ rti vaø Candragomi ñaõ cuùng döôøng 108 loï vaøng ngoïc cho tu 
vieän Na-lan-ñÅ.94 Cuõng theo TÅranÅth, ÷aÚkarÅchÅrya ñaõ gôûi moät thoâng 
ñieäp ñeán ÷ri Nalendra xin toå chöùc moät cuoäc tranh luaän “÷aÚkarÅchÅrya 
ra tuyeân boá vôùi moïi ngöôøi trong söï chöùng minh cuûa ñöùc vua, trong 
tröôøng hôïp toâi thaéng, chuùng toâi seõ keùo ñoái thuû xuoáng soâng Haèng vaø 
bieán vò aáy thaønh t≠ rthika. Trong tröôøng hôïp vò aáy thaéng, toâi seõ töï gieát 
mình baèng caùch nhaûy xuoáng soâng Haèng. Dharmak≠rty ñaõ beû deïp moïi 
luaän ñieäu cuûa ÷aÚkarÅchÅrya, ÷aÚkarÅchÅrya khoâng theå choáng ñôõ noåi. 
Giöõ lôøi höùa, ÷aÚkarÅchÅrya nhaûy xuoáng soâng töï töû. Dharmak≠rty caûm 
hoaù nhieàu ñeä töû cuûa ÷aÚkarÅchÅrya trôû thaønh ñeä töû Ñöùc Phaät”.95  

Caû ngaøi Huyeàn-trang vaø Prajñavarman ñeàu noùi raèng vua ÷akrÅdiya 
ñaõ xaây döïng tröôøng ñaïi hoïc Na-lan-ñaø. Ñieàu naøy ñöôïc khaùm phaù ra khi 
hoï tìm thaáy moät con daáu taïi Na-lan-ñaø. Caùc nhaø söû hoïc ñaõ nhaän ra vua 

                                                 
93 TÅnanÅth, Histo ry of Buddhism in India, 1970, p. 101. 
94 Nhö treân, p. 211. 
95 Nhö treân, p. 232-233. 



 109

÷akrÅdiya vôùi KumÅragupta (414-455 taây lòch). Söï thaønh laäp tu vieän 
÷akrÅdiya taïi Na-lan-ñaø ñaõ khoâi phuïc laïi thanh danh cuûa Na-lan-ñaø vaø 
ñaõ khieán cho caùc vua trieàu ñaïi Gupta nhö Buddha Gupta, TathÅgata-
Gupta, BÅlÅditya vaø Vajra96 khôûi taâm boà ñeà xaây nhieàu tu vieän taïi Na-
lan-ñaø. Theo nhö H.D.Sankalia vaø giaùo sö R.K.Mukherjee coøn coù caùc vò 
vua nöõa laø ÷akrÅditya (KumÅragupta I 414-455 taây lòch), Buddha Gupta 
(Skanda Gupta) (455), TathÅgata Gupta (Purugupta 467), BalÅditya Raja 
(BalÅditya NarsiÚha Gupta 470) vaø Harsa (moät vò vua ôû Trung AÁn- 
Kanauj).97 Nhieàu ñoàng tieàn, con daáu vaø bia khaéc mang teân caùc vua 
trieàu ñaïi Gupta ñöôïc tìm thaáy taïi Na-lan-ñaø. 

                                                

Vì vaäy, Na-lan-ñaø ñaõ traûi qua söï höng thònh vôùi söï uûng hoä nhieät 
tình cuûa caùc vua Gupta, sau ñoù laø caùc vua thuoäc trieàu ñaïi Harsa. Khi 
ngaøi Huyeàn-trang ñeán ñaây thì coù moät thaùp baèng ñoàng do vua cuûa trieàu 
Harsa ñang xaây döïng. Luùc ñoù, Na-lan-ñaø trôû thaønh moät trung taâm hoïc 
thuaät quoác teá thu huùt nhieàu hoïc giaû vaø tu só töø trong vaø ngoaøi nöôùc ñeán 
tham hoïc. Töø nhöõng taùc phaåm cuûa BÅnabhaÊÊa (nhaø thô cuûa trieàu ñình 
Harsa), chuùng ta bieát ñöôïc coù nhieàu hoaï só, kieán truùc sö taøi hoa ñang ôû 
Na-lan-ñaø.98 Ngoaøi ra ÷r≠ PârnavarmÅ, vua cuûa xöù Ma-kieät-ñaø ñaõ daâng 
cuùng moät töôïng Phaät ñöùng baèng ñoàng cao 80 feet vaø cho xaây moät chaùnh 
ñieän cao 6 taàng taïi Na-lan-ñaø ñeå an vò Phaät.99 Theo nhö ngaøi Huyeàn-
trang, vaøo 610 taây lòch, vua PârnavarmÅ ñaõ cho troàng laïi caây boà ñeà taïi 
Boà-ñeà-ñaïo-traøng vaø xaây moät haøng raøo cao 24 feet ñeå baûo veä caây.100 

Söï khaùm phaù moät bia khaéc taïi Na-lan-ñaø ñaõ tieát loä cho bieát 
Malada, vò teå töôùng cuûa vua Yo±ovarmandeva  thöôøng cuùng döôøng töù 
söï leân chö taêng Na-lan-ñaø.101 Bia khaéc naøy laø moät baèng chöùng khaûo coå 
quan troïng cho söï söï uûng hoä cuûa caùc hoaøng gia ñoái vôùi Na-lan-ñaø. Maëc 
duø döôøng nhö Na-lan-ñaø bò suy taøn hoaëc khoâng thaáy noåi baät sau trieàu 
ñaïi Harsa, nhöng noù laïi tieáp tuïc lòch söû cuûa noù khoaûng moät theá kyû töø 
648-734. Theo truyeàn thoáng Padmasambhava, nhaø saùng laäp ra Laït ma 
giaùo töø Na-lan-ñaø ñaõ ñi tôùi Taây-taïng theo lôøi môøi cuûa vua Taây-taïng 
naêm 747. 

Vôùi söï noåi daäy cuûa trieàu ñaïi PÅla phía ñoâng AÁn, Na-lan-ñaø böôùc 
 

96 H.D.Sankalia, The Nalanda University, trang 55-6. 
97 Ancient Indian Education, R.K.M., 559. 
98 Nhö treân. 
99 H.D.Sankalia, nt, trang 63. 
100 R.L.Mit ra, BodhagayÅ, trang 240. 
101 H.D. Sankalia, nt, trang 64. 
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vaøo giai ñoaïn môùi trong theá kyû. Nhöõng hoaøng ñeá haäu PÅla ñaõ uûng hoä 
Ñaïi-thöøa phaät giaùo maïnh meõ vaø cuûng coá xaây döïng Na-lan-ña. Nhö 
DharmapÅla, Prasanta Mitra, moät taêng só phaät giaùo ñaõ xaây döïng moät tu 
vieän Amaratakra phía nam Na-lan-ñaø. Töø nhöõng bia khaéc baèng ñoàng ñaõ 
khaéc teân, trieàu ñaïi cuûa caùc vò vua, trong ñoù vua DevapÅla ñaõ cuùng 
döôøng cho Na-lan-ñaø raát nhieàu. Moät ñóa ñoàng khaéc raèng BÅlaputra 
Deva cuûa Java ñaõ yeâu caàu daân chuùng trong naêm laøng neân cuùng döôøng 
ñeàu ñaën caùc tu vieän Na-lan-ñaø ñeå uûng hoä vaø duy trì Na-lan-ñaø.102 Söï 
quan troïng cuûa bia khaéc ñaõ cho thaáy Na-lan-ñaø ñaït ñöôïc söï hoã trôï cuûa 
caùc vua PÅla ôû Bengal vaø Suvarnadv≠pa.103 

Moät bia khaéc ôû Gho srawa (moät laøng ôû Patna) laø moät baèng chöùng 
maïnh meõ cho thaáy vua DevapÅla raát thaønh taâm uûng hoä Na-lan-ñaø vaø laø 
moät Phaät töû thuaàn thaønh.104 Bia khaéc ngaøy cuõng noùi cho bieát veà moät 
hoïc giaû Phaät hoïc vaø moät hoaø thöôïng V≠radeva ñaõ vieáng thaêm toaø kim 
cang ôû Boà-ñeà-ñaïo-traøng vaø nghæ taïi tu vieän Ya±ovarma döôùi söï uûng hoä 
cuûa vua DevÅpala vaø ñaõ xaây döïng ngoâi thaùp treân ñoài Indra±ila, caùch 
phía taây nam Ghosrawa naêm daëm. Hoaø thöôïng hieän ñang laø vieän chuû 
tröôøng ñaïi hoïc Na-lan-ñaø. Moät ñóa Monghyr-coper cuûa DevapÅla ñaõ 
cho thaáy vua uûng hoä roäng raõi Na-lan-ñaø baèng caùch cuùng döôøng thueá cuûa 
daân laøng cho tu vieän105 vaø töø chính saùch ñoù ñaõ ñöa ñeán nôû roä nhieàu taùc 
phaåm ngheä thuaät phaät giaùo noåi tieáng ôû AÁn ñoä. Sau khi DevapÅla (850) 
baêng haø, uy theá vaø thanh danh cuûa Na-lan-ñaø vaãn coøn ñöôïc uûng hoä cho 
ñeán ñôøi vua Mah≠pÅla (988). Vaøi bia khaéc tìm thaáy ôû Kurkihar (thuû phuû 
Patna) ñaõ ñeà caäp teân thí chuû cuùng döôøng nhöõng coâng trình ñieâu khaéc ñeå 
taïo phöôùc. Phaät giaùo vaãn phaùt trieån taïi Ma-kieät-ñaø döôùi trieàu RajyapÅla 
(908), vì Narasimha Caturved≠ vaøo thöù 28 vua RÅjyapÅla trò vì vaø 
Mulaka, vôï cuûa Mahiaru vaøo naêm thöù 31 vua RajyapÅla trò vì ñaõ xaây 
töôïng. Nhö vaäy, phaät giaùo coù theå maát söï uûng hoä cuûa hoaøng gia moät 
phaàn naøo ñoù, nhöng laïi ñöôïc quaàn chuùng Phaät töû hoã trôï. Nhieàu coå vaät 
tìm thaáy ôû nhieàu nôi khaùc nhau cuûa Gauda-Magadha coù khaéc teân cuûa 
nhöõng thí chuû Phaät töû thöôøng daân. 

Bia kyù ôû SÅrnÅth ñaõ ñeà caäp raèng Mah≠pÅla I (988) ñaõ giao phoù hai 
ngöôøi anh laø SthirapÅla vaø VasantapÅla söõa chöõa vaø truøng tu laïi nhieàu 

                                                 
102 H. Shatri, M.A.S.I., trang 6. 
103 D.R.Patil, Antiquarian Remains in Bihar, trang 333. 
104 H.D. Sankalia, nt, trang 66-7. 
105 Indian Antiquary, Volume XVII, trang 307-11. 
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chuøa chieàn vaø tu vieän.106 Moät bia ñaù ôû Na-lan-ñaø ghi naêm thöù 11 cuûa 
vua Mah≠pÅla I trò vì, BalÅditya laø moät Phaät töû Ñaïi-thöøa vaø laø cö daân ôû 
Tailadhaka ñaõ xaây döïng vaø truøng tu tu vieän Na-lan-ñaø. Somapur≠ 
mahÅvihÅra ñaõ ñaép moät töôïng Phaät trong tö theá ñòa-xuùc aán 
(Bhâmispar±amudra) ôû Boà-ñeà-ñaïo-traøng döôùi trieàu vua Mah≠pÅla. Hai 
baûn kinh Baùt-thieân-tuïng Baùt-nhaõ (Astasahasrika-prajñÅparamita) ñöôïc 
bieân soaïn vaøo naêm thöù 5, 6 vua trò vì.107 

Döôùi trieàu vua NayapÅla, phaät giaùo cuõng phaùt trieån. Hoaø thöôïng 
RatnÅkara ÷anti vaø Ati±a D≠pÅœkara ñaõ höôùng daãn moät phaùi ñoaøn phaät 
giaùo AÁn ñoä sang Taây-taïng truyeàn ñaïo. Theo TÅranÅth, laõnh vöïc trieát 
hoïc giaûng daïy taïi hai tröôøng ñaïi hoïc Na-lan-ñaø vaø Vikram±ilÅ ñöôïc phoå 
bieán roäng raõi neàn nhieàu baûn kinh phaät giaùo ñöôïc vieát ra. Trong thôøi naøy 
cuõng chöùng kieán söï noåi leân cuûa neàn vaên hoïc baûn ñòa trong hình thöùc 
chöùng ngoä ca (dohÅs) vaø thô nhaïc trieát lyù phaät giaùo (SiddhÅcÅryas) 
chuyeån sang ca tuïng caùc thaàn vaø nöõ thaàn cuûa maät giaùo, khieán phaät giaùo 
trôû thaønh ña thaàn giaùo trong hình thöùc hoaù thaân cuûa Ñöùc Phaät vaø caùc 
Boà-taùt.108 

Theo nguoàn taøi lieäu Taây-taïng, moät soá tu vieän ôû Na-lan-ñaø ñaõ bò 
vua ngoaïi ñaïo Karœa ôû phöông Taây ñeán xaâm laêng king ñoâ NayapÅla 
ñaäp phaù.109 

Do chieán tranh noäi boä vaø beân ngoaøi giöõa naêm 1054-1075 neân caùc 
trieàu vua Vigraha PÅla III, Mah≠pÅla II vaø SârapÅla ñeàu bò suïp ñoå. Phaät 
giaùo cuõng bò suy giaûm. Khoâng coù söï ghi nhaän veà vaên hoïc hay bia khaéc 
xaùc ñònh tình hình thôøi ñieåm naøy. Söï tieâu dieät cuûa Na-lan-ñaø cuõng ñoàng 
thôøi laø söï bieán maát cuûa Phaät giaùo taïi AÁn Ñoä do quaân ñoäi Hoài Giaùo vaøo 
theá kæ XII. Laõnh ñaïo cuoäc taøn saùt vaø tieâu huûy Na-lan-ñÅ laø Mohammed 
Bakhtiyar Khilzi. 

Theo TÅrÅnÅth, hoaø thöôïng AbhayÅkaragupta ñöôïc chæ ñònh laøm 
vieän chuû khoâng chæ ôû tröôøng ñaïi hoïc VajrÅsana, Vikram±ila maø caû ôû 
vieän ñaïi hoïc Na-lan-ñaø. Moät böùc töôïng cuûa (TÅrÅ) ñöôïc an vò taïi phaùo 
ñaøi Odantapura coå ñaïi vaøo naêm thöù hai trò vì cuûa vua RamapÅla. Cuõng 
vaøo naêm thöù 11 vua RamapÅla trò vì, Grahaœa Kuœda, moät Phaät töû ôû Na-
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lan-ñaø ñaõ in kinh Baùt-thieân-tuïng Baùt-nhaõ (Astasahasrika 
PrajñÅpÅramita). GovindapÅladeva, ngöôøi cai trò nöôùc Ma-kieät-ñaø 
(1161-1197) laø vò vua PÅla cuoái cuøng uûng hoä Na-lan-ñaø. Sau khi 
Bakhtiyar Khiji xaâm laêng Bihar, döôøng nhö raèng caùc tu vieän taïi Na-lan-
ñaø cuõng bò caùc ñoäi quaân Hoài giaùo taøn phaù ñaõ ñöa ñeán haäu quaû raèng Na-
lan-ñaø hoaøn toaøn bò suy taøn vaøo giöõa theá kyû thöù XIII. Minhaz (1243) 
nhaø lòch söû hoïc Batö trong cuoán Tabaquat-I-Nasiri ñaõ ghi raèng nhöõng cö 
daân cuûa vuøng naøy vaø nhöõng baäc xuaát gia ñaõ bò gieát cheát heát. Maëc duø, 
moät soá nhöõng ngoâi thaùp, tu vieän vaø phoøng taêng ñaõ bò ñaäp phaù, nhöng 
DharmasvÅmin, vò taêng Taây-taïng cuoái cuøng taïi Na-lan-ñaø ñaõ quaùn saùt 
thaáy vaãn coøn vaøi tu vieän trong trong traïng nguyeân veïn, nghóa laø cho ñeán 
giöõa theá kyû  XIII (1234-36) toaøn boä khu vöïc Na-lan-ñaø vaãn coøn soáng soùt 
ngoaïi tröø moät soá kieán truùc ñaõ bò löûa thieâu hay ñoäi quaân Hoài giaùo ñaäp 
phaù.110 

Moät baûn kinh Taây-taïng Pag-sam-jin-zang töôøng thuaät raèng sau 
cuoäc taán coâng cuûa Thoå nhó kyø, vò taêng Muditabhadra ñaõ truøng tu vaø söõa 
chöõa laïi tu vieän Na-lan-ñaø. 

Naêm 1234, Dharma±vÅm≠n moät vò taêng Taây-taïng ñaõ vieáng thaêm 
Na-lan-ñaø keå raèng: “Na-lan-ñaø vaãn coøn hieän höõu nhöng khoâng höng 
thònh nöõa. Ñaõ coù thôøi nôi ñaây hieän dieän 7 ngoâi chuøa, 14 tu vieän lôùn vaø 
84 ngoâi thaùp nhoû. Chuùng ñaõ bò ñoäi quaân Hoài giaùo ñaäp phaù,  nôi ñaây 
khoâng coøn ai chaêm soùc hoaëc tôùi cuùng döôøng leã baùi nöõa. Chæ coù ngoâi 
chuøa Dha-na-ba vaø Ghu-na-ba coøn trong tình traïng toát”.111 Nhö vaäy, 
theo Dharma±vÅm≠n phaät giaùo cuõng hieän höõu ôû Na-lan-ñaø cho tôùi theá kyû  
XIII. 

Theo nhö G.C.Chauley cho raèng Na-lan-ñaø khoâng höng thaïnh giöõa 
giai ñoaïn Mauryan vaø KusÅna, maëc duø TÅrÅnÅth ñaõ sai laàm khi cho raèng 
ngaøi Long-thoï cuûa theá kyû thöù I taây lòch laø vieän chuû cuûa tröôøng ñaïi hoïc 
Na-lan-ñaø, thaät ra TÅnÅnÅth ñaõ nhaàm laãn Long-thoï sau naøy laøm vieän 
chuû Na-lan-ñaø vôùi toå Long-thoï cuûa Trung quaùn luaän, vaû laïi khi TÅrÅnÅth 
vieáng thaêm caùc thaùnh tích phaät giaùo noåi tieáng nhö Udandapura, Na-lan-
ñaø vaø Vækam±ila thì caùc nôi ñaây ñaõ hoaøn toaøn hö suïp. Döïa treân cöù lieäu 
cuûa caùc coå vaät tìm thaáy ôû Na-lan-ñaø, G.C.Chauley ñaõ ñi ñeán keát luaän 
raèng lôøi töôøng thuaät cuûa ngaøi Huyeàn-trang laø chính xaùc, Na-lan-ñaø ñöôïc 
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thaønh laäp döôùi caùc trieàu vua Gupta (400-647)112 vôùi söï uûng hoä nhieät tình 
cuûa caùc vua chuùa khieán Na-lan-ñaø trôû thaønh moät ñaïi toøng laâm phaät giaùo 
maïnh meõ. Thôøi hoaøng kim cuûa Na-lan-ñaø ñaõ qua ñi nhöng nhöõng taøn 
tích neàn moùng ñoà soä cuûa caùc tu vieän vaãn coøn ñoù. Trong thôøi tieàn trung 
coå lòch söû AÁn ñoä, ñaïi hoïc Na-lan-ñaø noåi tieáng cuøng vôùi söï phong phuù veà 
noâng nghieäp, ñieâu khaéc, kieán truùc… ñaõ môû ra giai ñoaïn saùng rôõ trong 
lòch söû saùng taïo ngheä thuaät ôû vuøng ñoâng AÁn. Na-lan-ñaø, sau ñoù 
Udradapura vaø ñaïi hoïc Vikram±ila ñaõ taïo neân moät doøng vaên hoaù aûnh 
höôûng maïnh trong saùng taïo ngheä thuaät cuûa caùc nöôùc laùng gieàng keá beân.  

Söï khaùm phaù moät soá hình töôïng phaät giaùo vaø ña thaàn Baø-la-moân 
giaùo ñaõ cho thaáy trong nhieàu theá kyû ngheä thuaät cuûa phaät giaùo, Baø-la-
moân giaùo… taïi Na-lan-ñaø ñaõ phaùt trieån maïnh vaø saéc saûo.  

Buchanon Hamilton nhaø Chaâu AÂu ñaàu tieân ñaõ vieáng thaêm laøng 
Bargaon bao goàm taøn tích cuûa Na-lan-ñaø vaøo ñaàu theá kyû XIX ñaõ tìm 
thaáy vaøi töôïng Phaät vaø Baø-la-moân113 vaø trong thaäp nieân 60 theá kyû XIX, 
Alexander Cunningham ñaõ nhaän ra nôi naøy laø vieän ñaïi hoïc Na-lan-ñaø 
sau khi ñaõ quaùn saùt caån thaän khoái ñaát khoång loà vaø nhöõng taøn tích toàn taïi 
trong vaø xung quanh Bargaon vaø Saricak döïa theo phöông höôùng vaø 
khoaûng caùch töôøng thuaät cuûa ngaøi Huyeàn-trang. 

Naêm 1915-6, boä Khaûo coå hoïc AÁn ñoä ñaõ thöïc hieän coâng cuoäc khai 
quaät coù heä thoáng toaøn boä khu vöïc naøy vaø ñaõ ñöa ra aùnh saùng Na-lan-ñaø 
thôøi coå ñaïi ñaõ ñoùng moät vai troø quan troïng trong laõnh vöïc toân giaùo, trieát 
hoïc, ngheä thuaät vaø vaên hoaù khoâng chæ cho AÁn ñoä maø cho caû vuøng Ñoâng 
nam aù.    

Söï toàn taïi cuûa Na-lan-ñaø nhö moät tröôøng ñaïi hoïc quoác teá töø theá kyû 
V-XII ñaõ thu huùt nhieàu nhaân vaät loãi laïc, vua chuùa, Phaät töû trong vaø 
ngoaøi AÁn ñoä ñeán xaây döïng nhieàu tu vieän taïi Na-lan-ñaø. Söï truøng tu, 
thay ñoåi, theâm bôùt choàng leân nhau qua nhieàu theá heä laøm cho toaøn khu 
vöïc tu vieän Na-lan-ñaø coù moät ñòa hình lieân hôïp phöùc taïp. 

Theo boä Khaûo coå hoïc AÁn ñoä, chu vi Na-lan-ñaø töø baéc tôùi nam 
khoaûng 1600 feet vaø 800 feet töø ñoâng sang taây.114 Tröôøng ñaïi hoïc Na-
lan-ñaø vôùi moät haøng caân ñoái caùc tu vieän phía ñoâng ñoái maët vôùi moät daõy 
caùc chuøa phía taây, chính giöõa ñöôøng ñi roäng 100 feet. Qua hai thaäp nieân 
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khai quaät baét ñaàu 1915-6 ñaõ cho thaáy coù 11 tu vieän trong ñoù taùm tu vieän 
lôùn naèm xoay maët höôùng taây, 2 tu vieän töông ñoái nhoû xaây maët höôùng 
baéc toaï laïc phía nam giöõa tu vieän soá 1 vaø chuøa soá 3. Chuùng ñöôïc ñaùnh 
soá töø 1 ñeán 11 ngoaïi tröø soá 2 vaø 3 laø neàn chuøa. Daõy phía taây coù 4 ngoâi 
chuøa lôùn, cöïc nam ñöôïc bieát laø chuøa soá 3 laø moät kieán truùc to lôùn ñoà soä 
cao 600 feet. Töø nam tôùi baéc daøi 200 feet coù chuøa soá 12, 13 vaø 14. Chuøa 
soá 2 naèm ôû ngoaøi ñoái maët höôùng ñoâng vaø xoay löng vôùi tu vieän soá 7 vaø 
8 vaø coång vaøo chính cuûa Na-lan-ñaø laø töø phía baéc nghóa laø töø laøng 
Baragaon. Maëc duø laø neàn moùng taøn tích nhöng cuõng ñuû cho thaáy nhöõng 
ngaøy huy hoaøng cuûa Na-lan-ñaø.  

Voâ soâ nhöõng thaùp taï ôn lôùn nhoû ñuû côû ñöôïc xaây baèng gaïch, voâi, 
thaïch cao, ñaù… naèm raûi raùc xung quanh khu vöïc chuøa trung taâm. Nhieàu 
thaùp traûi qua nhieàu ñôøi xaây choàng leân nhau ít nhaát cuõng 3, 4 laàn. 

Ngaøi Huyeàn-trang noùi raèng coù 5 vua trong trieàu ñaïi Gupta vaø moät 
vò vua ôû Trung AÁn ñaõ xaây 5 tu vieän lôùn keá tieáp nhau ôû Na-lan-ñaø. Taïi tu 
vieän soá 1, IA, IB, 4, 5, 6 vaø 7 ñaõ tìm thaáy nhieàu coå vaät ngheä thuaät thuoäc 
trieàu ñaïi Gupta. Tuy nhieân, theo nhö ngaøi Huyeàn-trang trình baøy thaät 
khoù xaùc ñònh tu vieän naøo do vua naøo xaây. Nhöõng tu vieän coøn laïi töø 8-11 
ñöôïc xaây döïng trong trieàu ñaïi PÅla. Neàn nguyeân thuyû cuûa nhöõng tu vieän 
saâu 5 feet so vôùi taàng neàn hieän höõu môùi xaây sau naøy.  Theo nhö nhaø 
khai quaät Shri Chandra115 noùi beân caïnh ñoù, töø taàng nguyeân thuyû saâu 
nhaát cuûa nhöõng tu vieän tröôùc ñoù, coù nhöõng ñoàng tieàn, daáu trieän… thuoäc 
trieàu ñaïi Gupta ñöôïc tìm thaáy trong khi ñoù ôû nhöõng tu vieän môùi xaây 
choàng sau naøy chæ coù ñoà coå cuûa trieàu ñaïi PÅla. 

NHÖÕNG DI TÍCH LÒCH SÖÛ HIEÄN COØN  

 TU VIEÄN SOÁ 1: naèm phía cöïc nam, noù khoâng chæ laø lôùn, ñoà soä maø 
coøn laø moät trong nhöõng tu vieän sôùm nhaát ñöôïc xaây taïi Na-lan-ñaø. Tu 
vieän hình chöõ nhaät (205” x 168”) vaø ñöôïc xaây baèng loaïi gaïch cao caáp. 
Coång vaøo naèm phía Taây ñi vaøo seõ thaáy moät maùi saân roäng 32 feet. Caàu 
thang cao 20 feet. Doïc theo töôøng boán phía trong phoøng coù moät daõy 
nhöõng caên phoøng ôû taàng thaáp, khoâng coù giöôøng, nhöng ôû taàng treân coù 
moãi phoøng coù hai giöôøng daøi 6.9”. Phía tröôùc phoøng coù haønh lang roäng 
10.6”. Ñaây coù leõ laø phoøng chö taêng ôû. 

Chính giöõa phía ñoâng ñoái dieän coång chính laø chaùnh ñieän coù an vò 
töôïng Ñöùc Phaät Thích-ca ngoài thieàn, nôi ñaây ñeå chö taêng vaø Phaät töû 
                                                 
115 Nhö treân, trang 17. 
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tuïng nieäm.  

Phía taây baéc coù moät gieáng nöôùc uoáng. Tu vieän soá 1 laø nôi tìm thaáy 
ñöôïc nhieàu coå vaät nhaát ví duï nhö nhieàu bia kyù baèng ñoàng cuûa 
Samudragupta, Ya±ovarmanadeva, DevapÅla vaø saéc lònh cuûa 
BÅlaputradeva (Suvarnadvipa) nghóa laø JÅvÅ, ngöôøi ñaõ ra lònh naêm laøng 
cuùng döôøng ñeå uûng hoä vaø duy trì Na-lan-ñaø. Döôøng nhö raèng tu vieän 
naøy laø tu vieän trung öông chính trong toaøn khu vöïc Na-lan-ñaø naøy. 

Tu vieän soá 3 ñoái maët phía baéc. Qua quaù trình khai quaät ñaõ cho thaáy 
raèng tu vieän soá 3 nguyeân thuyû nhoû vaø ñaõ traûi qua naêm theá heä sau truøng 
tu, theâm vaøo neân trôû neân lôùn. Ñaây cuõng laø moät tu vieän coå ñaïi, nhöng 
khoâng tìm thaáy ñöôïc nieân ñaïi cuûa noù. Tu vieän naøy coù thaùp boán goùc vaø 
chính ñieän chính giöõa taïo thaønh naêm ñænh (pañcÅyatan). Nhöõng böùc 
töôøng ngoaøi ñöôïc trang hoaøng nhöõng hình ñaép noåi baèng vöõa xtucoâ tuyeät 
ñeïp gioáng nhö ôû SÅrnÅth trong thôøi Gupta. 

Chuøa soá 12, 13 vaø 14 cuõng coù boán thaùp nhoû ôû boán goùc vaø chaùnh 
ñieän giöõa (pañcÅyatan) nhöng chæ coù chaân coät phía treân laø coøn hieän höõu 
vaø ñaõ coù 3 laàn truøng tu chuøa soá 12. Chuøa toaï laïc treân moät neàn cao. Theo 
oâng G.C.Chauley116, kieán truùc chuøa soá 12 gioáng nhö nhöõng ñeàn cuûa ñaïo 
Hindu ôû Orissa, ñeàn Astasambhu ôû KuÅlo (DhenkÅnal) thuoäc theá kyû 
VIII, PÅnca PÅñdava ôû Gane±varpur gaàn ChÅttia (Cuttack) thuoäc theá kyû  
X vaø Brahme±var thuoäc theá kyû  XI.  

TU VIEÄN SOÁ 3: Tu vieän naøy laø moät khoái kieán truùc ñoà soä, xung 
quanh laø voâ soá caùc thaùp taï ôn. Theo caùc nhaø khaûo coå thì noù cuõng traûi 
qua 7 laàn xaây choàng leân nhau. Ba caàu thang khaùc nhau coù theå thaáy ôû 
phía baéc thuoäc ñôït thöù V, VI vaø VII. Caàu thang thuoäc ñôït thöù V coøn toát 
vaø kieán truùc ñeïp hôn caùi khaùc. Boán goùc coù boán thaùp nhoû, ba trong 
chuùng coøn nguyeân vaø ñöôïc trang hoaøng vôùi moät daõy nhöõng khung thôø 
nhoû trong ñoù coù nhöõng hình ñaép noåi töôïng Phaät vaø Boà-taùt baèng vöõa 
xcutoâ raát saéc neùt vaãn coøn thaáy roõ raøng. Beân hoâng cuûa nhöõng thaùp taï ôn 
thænh thoaûng coù khaéc nhöõng baøi kinh cuûa Ñöùc Phaät. Nhöõng chöõ khaéc 
naøy thuoäc theá kyû thöù VI, do ñoù coù theå suy ra tu vieän naøy xaây ñôït thöù 
naêm khoaûng thuoäc theá kyû thöù VI. Vaø nhöõng hình vöõa xcutoâ thuoäc maãu 
ngheä thuaät thôøi ñaïi Gupta. Treân ñænh laø chaùnh ñieän xoay maët veà höôùng 
baéc ñi leân baèng caàu thang thuoäc giai ñoaïn thöù 6 döïng neân. Beân trong 
chaùnh ñieän coù daáu veát beä cuûa moät töôïng Phaät lôùn chaéc khi tröôùc ñöôïc 

                                                 
116 Nhö treân, trang 20.  
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thôø taïi ñaây. 

TU VIEÄN IA VAØ IB: Phía ñoâng cuûa tu vieän chính vaø treân moät khu 
ñaát cao coù taøn tích cuûa hai tu vieän, cöûa cuûa chuùng höôùng veà phía baéc vaø 
ñoái dieän laø saân loùt gaïch. Boán phía cuûa toaø cao oác coù nhöõng phoøng nhoû 
coù saân loùt beâtoâng. Chaùnh ñieän toaï laïc giöõa daõy phoøng phía nam, ñoåi 
dieän coång ra vaøo. Caàu thang baèng beâ toâng phía goùc ñoâng-baéc cuûa toaø 
nhaø ñaõ cho thaáy tröôùc kia moãi tu vieän ñeàu coù laàu. Trong tu vieän IB coù 
moät gieáng nöôùc baùt giaùc taùm caïnh ôû goùc taây baéc cuûa saân loùt gaïch.  

TU VIEÄN SOÁ 4: tu vieän soá 4 naèm saùt caïnh phía baéc cuûa tu vieän soá 
1. Moät nöûa phía baéc cuûa tu vieän ñaõ ñöôïc khai quaät tôùi taàng saâu nhaát cho 
neân tìm thaáy raèng chaùnh ñieän naèm giöõa daõy phoøng phía ñoâng, toaï laïc 
chính xaùc ñuùng choã cuûa chaùnh ñieän nguyeân thuyû tröôùc kia. Coù moät oáng 
daãn nöôùc naèm ôû goùc saân phía ñoâng-baéc. Goùc taây nam laø caàu thang ñöa 
leân saân thöôïng. 

TU VIEÄN SOÁ 5: ngang qua caên phoøng ôû goùc ñoâng nam cuûa tu vieän 
soá 4, chuùng ta böôùc xuoáng caàu thang lôùn ôû maùi hieân phía nam laø daãn 
ñeán tu vieän soá 5. Coù vaøi caên phoøng ôû phía nam vaø baéc, taát caû nhöõng 
phoøng ôû phía ñoâng ñaõ ñöôïc ñaøo xôùi ñeå khaûo saùt. Ñaëc ñieåm cuûa tu vieän 
naøy laø daõy phoøng naøy naèm sau daõy phoøng khaùc. Caùc phoøng daõy tröôùc 
lieân laïc laãn nhau ngang qua nhöõng cöûa ñoøn chìa. Caùc phoøng phía sau 
khoâng coù cöûa. Coù theå tröôùc kia coù cöûa nhöng sau naøy bò xaây bít laïi. Taïi 
ñaây ngöôøi ta khaùm phaù coù nhöõng ñoàng tieàn cuûa trieàu ñaïi Gupta. 

TU VIEÄN SOÁ 6: Trôû laïi khoaûng saân troáng phía tröôùc daõy tu vieän 
vaø tieán veà phía baéc, ñoù laø tu vieän soá 6. Tu vieän naøy coù hai saân ñöôïc loùt 
gaïch ñoû. Saân döôùi thuoäc tu vieän tröôùc kia vaãn toàn taïi vaø sau naøy hoï xaây 
choàng leân noù. Moät ñieåm ñaùng chuù yù ôû ñaây laø coù hai daõy loø ôû hai beân ôû 
saân treân coù theå ñaây laø nôi chö taêng duøng ñeå naáu nöôùng, nhöng theo yù 
Hoaø thöôïng Minh Chaâu 117 ñaây coù leõ laø nôi nhuoäm y thì ñuùng hôn, vì 
ngaøy xöa chö taêng theo haïnh cuûa Ñöùc Phaät khoâng coù leä naáu aên trong tu 
vieän. Cuõng gioáng nhöõng tu vieän treân, ngoaøi saân coù gieáng nöôùc. Caàu 
thang ôû goùc taây nam cho thaáy tu vieän naøy ít nhaát coù hai taàng. Coù hai 
chaùnh ñieän ôû saân döôùi vaø moät ôû saân treân. 

TU VIEÄN SOÁ 7: caùch tu vieän soá 6 moät loái ñi laø tu vieän soá 7. Tu 
vieän naøy ñaõ traûi qua 3 laàn, caùi sau xaây choàng leân taøn tích cuûa caùi tröôùc. 
Caû maùi hieân, phoøng, saân cuõng cho thaáy coù daáu tích xaây choàng leân nhau 
                                                 
117 Thích Minh Chaâu , Ñöôøng veà xöù Phaät , Ñaïi Nam, USA, 1994, tr.219. 
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3 laàn. Cöûa ra vaøo cuûa nhöõng phoøng xaây laàn ñaàu vaø laàn hai ñaõ bò xaây bít. 
Saân môùi ñaây loùt beâ toâng trong khi saân tröôùc loùt gaïch, coù moät loø naáu vaø 
moät chaùnh ñieän vôùi caàu thang quay veà höôùng taây. Moät nöûa phía nam 
cuûa tu vieän xaây ñaàu tieân ñöôïc khai quaät, khoâng thaáy coù gieáng nöôùc. 

TU VIEÄN SOÁ 8: Söï saép xeáp maùi hieân, phoøng oác, saân, chaùnh ñieän 
… cuûa tu vieän naøy gioáng nhö nhöõng tu vieän khaùc. Tu vieän naøy ñaõ traûi 
qua hai kyø xaây choàng leân nhau. Coù moät raàm ñôõ cöûa ra vaøo cuûa moät caên 
phoøng ôû goùc ñoâng nam vaãn coøn chieàu cao nguyeân thuyû duø coù bò söõa 
chöõa. Caùi raàm ñôõ nguyeân thuyû baèng goã khoâng tìm thaáy, 3 caùi raàm ñôõ 
baèng beâ toâng ñöôïc theá vaøo ñeå ñôõ maùi treân. Söï saép xeáp cöûa ra vaøo cuõng 
laø moät neùt ñoäc ñaùo taïi Na-lan-ñaø. Chaùnh ñieän roäng vaø coù moät saân roäng 
phía tröôùc, cuõng coù daáu xaây chaùnh ñieän môùi choàng leân taøn tích chaùnh 
ñieän nguyeân thuyû.  

TU VIEÄN SOÁ 9: coù khoaûng troáng ôû goùc baéc cuûa maùi hieân phía taây 
hieän giôø ñang xaây moät phoøng rieâng coù caùnh cöûa raàm ñôõ nhoû cao 2m. 
OÁng nöôùc tröôùc ñoù ñaày nhöõng phieán ñaù nhoû, baét nguoàn töø goùc ñoâng baéc 
chaïy ñeán maùi hieân phía ñoâng ñeán khoaûng troáng phía ñoâng saân. OÁng daãn 
nöôùc sau naøy baét nguoàn töø goùc ñoâng baécvaø coù neàn moùng cuûa oáng nöôùc 
xaây tröôùc kia cheùo vaøo saân daøi 28 feet. ÔÛ saân coù 6 caùi loø vaø coù daáu veát 
cuûa nhöõng caùi loø khaùc gaàn giöõa maùi hieân phía baéc cuûa tu vieän. Goùc taây 
nam laø caàu thang ñöa leân saân thöôïng gioáng nhö tu vieän soá 4. Nhieàu lôùp 
goã thaáy ôû baäc caàu thang, nhö vaäy tröôùc kia hoï xaây baèng goã sau bò bò löûa 
thieâu ñoát. 

TU VIEÄN SOÁ 10: ñaëc ñieåm cuûa tu vieän soá 10 laø cöûa vaø khung voøm 
laøm baèng buøn thay vì baèng goã. Daáu veát cuûa khung voøm coù theå thaáy 
ñöôïc ôû nhöõng goùc ñoâng baéc vaø taây nam cuûa tu vieän. Ñaëc ñieåm khaùc laø 
beà ngoaøi cuûa böùc töôøng phía ñoâng coù cöûa môû ôû goùc nam vaø baéc ñeå deã 
lieân laïc phía sau cuûa tu vieän. Nhöõng cöûa naøy sau naøy cuõng xaây bít. 
Khoâng coù gieáng nöôùc trong saân. 

TU VIEÄN SOÁ 11: naèm gaàn nhöõng caùnh ñoàng luùa, tu vieän soá 11 
trong tình traïng bò hö suïp traàm troïng. Toaøn boä moät nöûa phía baéc ñaõ bò 
suïp xuoáng. Ñaëc ñieåm cuûa tu vieän naøy laø coù 25 truï ñaù cao khoaûng 2m 
ñöùng trong saân vaø caùch ñeàu nhau 1m. Ñaàu truï ñaõ bò laïc maát. Coù moät 
caàu thang ôû goùc taây nam. Hoï tìm thaáy vaøi bình beå coù chaát vöõa khoâ beân 
trong vaø coù nhöõng maãu nhö bình chöùa nöôùc ôû goùc taây cuûa daõy phoøng 
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phía nam.118 

Ñoù laø nhöõng gì coøn laïi taïi Na-lan-ñaø. 

Giaû töø Na-lan-ñaø, chuùng toâi veà chuøa Vieät-nam Phaät-quoác töï taïi 
Boà-ñeà-ñaïo-traøng khi trôøi baét ñaàu nhaù nhem toái. AÊn voäi côm, chuùng toâi 
ai naáy tranh thuû ñi nguû ñeå döôõng söùc sau moät ngaøy leân nuùi xuoáng ñeøo 
vaø ngaøy mai baét ñaàu cuoäc haønh trình môùi taïi Loäc Uyeån. 

VÖÔØN NAI 

   Chuùng toâi ñeán saân ga cuûa tænh Gaya ñeå ñaùp taøu ñi Vöôøn-nai 
(SÅrnÅtha). Taøu khôûi haønh luùc 10 giôø saùng, nhöng caû nhoùm chuùng toâi 
ngoài chôø moác meo ñeán 2 giôø tröa luoân taøu löûa vaãn chöa ñeán. Cuoái cuøng, 
ga baùo cho bieát laø coù tai naïn caûn trôû löu thoâng ñöôøng raày xe löûa neân taøu 
khoâng ñeán ñöôïc. Theá laø veù taøu ñaønh cuùng döôøng nhôø ñaïi ñöùc HT sau 
naøy coù dòp laáy laïi, giôø lo thueâ xe buyùt ñi SÅrnÅtha. Chieác xe thueâ giaù 
cuõng hôi cao vì ñöôøng xa vaø mình caàn xe gaáp. Xe phaûi chaïy suoát ñeâm 
môùi tôùi. 

   Treân xe buyùt luùc naøy môùi vui vì chuùng toâi hoaøn toaøn laøm chuû 
(khoâng coù khaùch ngoaøi) neân chuùng toâi tha hoà ca haùt vaên ngheä suoát ñeâm. 
Taøi xeá vaø hai lô xe ngöôøi AÁn coù veõ chòu khoâng noåi nhöõng tieáng haùt “du 
döông thaùnh thoùt” cuûa chuùng toâi, neân chuùng cuõng môû heát volum ñieäu 
nhaïc xaäp xình cuûa AÁn ñoä ñeå laán aùt aâm thanh chuùng toâi. Beân ngöôøi, beân 
maùy thay nhau haùt. Roài thay phieân nhau keå chuyeän vui trong ñaïo cho 
choùng qua nhanh moät ñeâm treân xe.  

   Saùng mai 4 giôø saùng tôùi chuøa Trung Quoác. Chuøa coøn nguû, chuùng 
toâi phaûi goïi xin môû coång. Cuoái cuøng ai cuõng ñöôïc moät choã nguû ngon 
laønh aám cuùng taïi chuøa Trung quoác, SÅrnÅtha, Varanasi. 

SÅrnÅtha laø moät nôi thieâng lieâng ñoái vôùi giôùi Phaät giaùo. Nôi ñaây 
Ñöùc Phaät ñaõ thuyeát baøi phaùp ñaàu tieân vaø töø ñoù toân giaùo cuûa ngaøi ñaõ lan 
truyeàn hôn nöûa phaàn traùi ñaát. Ñaáy laø lyù do ñeán baây giôø SÅrnÅtha vaãn 
ñöôïc coi laø moät trong boán thaùnh ñòa quan troïng cuûa Phaät giaùo119. 
SÅrnÅtha caùch VÅrÅÙasi khoaûng 13 caây soá, nôi thuûô xöa goïi laø kinh ñoâ 
Ba-la-naïi, nay thuoäc thuû phuû Uttar Pradesh. 

Ngöôïc laïi doøng lòch söû, vaøo tuaàn thöù taùm sau khi ngaøi ñaït giaùc 
ngoä, Ñöùc Phaät ñaõ suy nghó nôi naøo ngaøi coù theå ñem chaân lyù giaùc ngoä 

                                                 
118 Muoán tìm hieåu nöõa veà Na-lan-ñaø xin ñoïc theâm Ban Mai Xöù AÁn, taäp II. 
119 Ba thaùnh ñòa khaùc laø Laâm tì ni, Boà ñeà ñaïo traøng vaø Caâu thi na. 
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ñeán cho chuùng sanh vaø ngaøi nghó raèng con ngöôøi treân traàn gian naøy raát 
ham meâ nguõ duïc neân raát khoù cho ngaøi giaûng phaùp maø ngaøi vöøa giaùc 
ngoä. Laïi nöõa, neáu Ñöùc Phaät thuyeát giaùo phaùp cuûa ngaøi cho hoï maø hoï 
khoâng hieåu thì cuõng seõ laø moät ñieàu voâ ích. Ñieàu naøy vaø nhieàu tö töôûng 
khaùc noåi leân trong taâm vaø cuoái cuøng ngaøi quyeát ñònh khoâng thuyeát 
phaùp. Luùc ñoù Phaïm thieân SahaÚpati120 quaùn saùt bieát raèng caùch suy nghó 
maø Ñöùc Phaät ñang höôùng ñeán seõ laø ñieàu baát haïnh cho theá gian vaø nhaân 
loaïi seõ chòu nhieàu khoå ñau do keát quaû ñoù. Lieàn khi aáy, vò Phaïm thieân 
chaáp tay baïch Phaät raèng: 

“Baïch ñöùc Theá toân! Xin ngaøi hoan hæ thuyeát phaùp ñeå xua tan voâ 
minh, vì vaãn coù nhieàu ngöôøi muoán thoaùt khoûi voøng raøng buoäc traàn theá. 
Neáu hoï khoâng bieát ñöôïc chaùnh phaùp, hoï seõ sa ñoïa. Kính xin ngaøi töø bi 
thong xoùt ban boá phaùp nhuõ.”  

Sau khi thænh caàu nhö vaäy ba laàn, Ñöùc Phaät ñaõ chaáp nhaän lôøi thænh 
caàu naøy121. Ngay sau ñoù, vò Phaïm thieân ñaûnh leã taï ôn Ñöùc Phaät vaø bieán 
maát. 

Sau ñoù Ñöùc Phaät nghó raèng: “Ta seõ noùi phaùp cho ai? Ai seõ coù theå 
hieåu ñöôïc phaùp?” Luùc ñoù, ngaøi nghó tôùi ñaïo sö Uaát-ñaø-ka-la-ma (ÄlÅra 
KÅlÅma) laø vò thaày ñaàu tieân ñaõ daïy ngaøi ñaït ñöôïc thieàn Voâ sôû höõu xöù 
(thieàn khoâng choã truù) vaø ñaïo sö Uaát-ñaø-ka-la-ma-töû (Uddaka 
RÅmaputta) laø vò thaày thöù hai maø nhôø ñoù ngaøi ñaït ñöôïc thieàn Phi töôûng 
phi phi töôûng xöù (khoâng coøn tri giaùc maø cuõng khoâng coù khoâng tri giaùc. 
Vaøo luùc ñoù khoâng ai ñaéc quaû thieàn naøo cao hôn) laø nhöõng ngöôøi xöùng 
ñaùng nhaän laõnh phaùp cuûa ngaøi. Nhöng quaùn xeùt, ngaøi nhaän ra raèng caû 
hai ñeàu ñaõ nhaäp dieät. Roài ngaøi nghó ñeán  naêm baïn ñoàng tu trong röøng 
vôùi ngaøi tröôùc ñoù laø Kieàu-traàn-nhö (Kondañña) vaø boán ngöôøi baïn laø 
Baït-ñeà (Bhaddiya), Baø-phaû (Vappa), Ma-ha-nam (MahÅnÅma)  vaø AÙt-
beä (Assaji).122 Vôùi naêng löïc sieâu nhieân, ngaøi bieát raèng hoï ñang ôû vöôøn 

                                                 
120 Theo Phaät giaùo, SahaÚpati laø Svayambhu, nhöng theo quyeån ‘Legend of the Burmese Buddha’ 
noùi raèng: “Vò Phaïm thieân naøy trong thôøi Phaät Kathaba laø moät A la han (Rahan) coù teân laø 
Thabaka…”. Döôøng nhö theo caùch phaùt aâm rieâng bieät cuûa ngöôøi Mieán ñieän thì Kasyapa ñoïc thaønh 
Kathaba vaø SarvakŸit ñoïc thaønh Thabaka. Rahan nghóa laø A la haùn 
121 ‘Legend of the Burmese Buddha’ noùi raèng Ñöùc Phaät ñaõ nhìn theá gian vôùi caëp maét trí tueä vaø thaáy 
raèng moät soá ngöôøi hoaøn toaøn chìm saâu trong voøng toäi loãi, moät soá chæ chìm moät nöûa vaø moät soá khaùc 
thì coù khaû naêng thaêng tieán. 
 
122 Trong Phaät vaø Thaùnh chuùng cuûa Cao höõu ñính dòch: Kieàu traàn nhö (Ajnata Kaudinya), A xaû baø 
theä (Asvajit) , Maha baït ñeà (Bhadrika), Thaäp löïc ca dieáp (Dasabala-kasyapa), Ma nam Caâu 
ly(Mahanama-kuliya. 



 120

Nai (MigadÅya), Chö-thieân-ñoaï-xöù (Isipatana), baây giôø goïi laø SÅrnÅtha, 
VÅrÅÙasi vaø vì vaäy ngaøi baét ñaàu ñi tìm hoï.123  Ngaøi ñaõ ñi boä hôn 250 
caây soá töø Boà-ñeà-ñaïo-traøng ngang qua soâng Haèng baèng phaø ñeå ñeán caùc 
ñeàn cuûa thaønh phoá Kashi (teân quaù khöù cuûa thaønh Ba-la-naïi), roài ñi du 
haønh ñeán SÅrnÅtha.  

                                                

Naêm anh em A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö ñang soáng ôû SÅrnÅtha, thaáy 
Ñöùc Phaät töø xa ñi laïi, hoï noùi vôùi nhau raèng: “Naøy caùc baïn! Ñaïo só Coà 
ñaøm ñang ñi ñeán ñaây. OÂng ta laø moät VÅhullika (ngöôøi boäc loä daùng veõ 
maäp maïp) vaø laø moät ñaïi VibhrÅnta (ngöôøi tu sai ñöôøng). Chuùng ta 
khoâng neân chaøo hoûi oâng ta. Chuùng ta khoâng neân ñöùng leân tieáp ñoùn cung 
kính oâng ta.124 Chuùng ta haõy ñaët moät choã ngoài ôû ñaây ñeå oâng ta ngoài neáu 
thích.”125 Nhöng khi Ñöùc Phaät caøng ñi höôùng veà phía hoï, hoï ñaõ trôû neân 
boàn choàn, aùy naùy; vaø khi ngaøi ñöùng ñoái dieän vôùi hoï, tröôùc dung nghi 
ñónh ñaïc, traàm tónh, sieâu thoaùt toaùt ra töø ngaøi, khoâng ai baûo ai hoï ñoàng 
töï nhieân ñöùng leân toû loøng cung kính tieáp ñoùn ngaøi. Ngaøi ngoài xuoáng nôi 
daønh cho ngaøi vaø röûa chaân. Ñöùc Phaät luùc aáy môùi oân toàn keå laïi cho hoï 
nghe caâu chuyeän cuûa ngaøi, töø khi ngaøi nhaän chaân ra con ñöôøng trung 
ñaïo vaø quyeát taâm lìa boû nhöõng kieán chaáp sai laïc thuôû tröôùc. Con ñöôøng 
trung ñaïo aáy laø con ñöôøng xa lìa nhöõng kieán chaáp cöïc ñoan thöôøng daãn 
ñeán nhöõng khoå ñau vaø huûy dieät. Ngaøi cuõng trình baøy cho hoï bieát laø ngaøi 
khoâng trôû laïi ñôøi soáng lôïi döôõng vaø xa hoa; ngaøi ñaõ khoâng nhöõng duïng 
coâng tu taäp vaø thieàn ñònh sau khi rôøi boû ñôøi soáng khoå haïnh vaø cuoái cuøng 
sau nhöõng chieán ñaáu cam go vôùi ma vöông duôùi goác caây boà ñeà ngaøi ñaõ 
giaùc ngoä hoaøn toaøn, chöùng ñöôïc quaû Phaät. 

Roài caùc vò naøy goïi ngaøi baèng teân. Luùc ñoù, Ñöùc Phaät ñaõ giaûi thích 
cho hoï roõ raèng töø nay ñöøng goïi ngaøi baèng teân, hay baèng danh töø baïn 
höõu vì ngaøi hieän ñaõ laø moät vò Phaät, moät ñaáng toaøn giaùc, ngaøi khoâng coøn 
aån só Coà ñaøm nöõa maø laø Nhö-lai, moät baäc chaùnh ñaúng giaùc (Samyaka 
Sambodhi): 

“ Naøy caùc thaày, do söï noã löïc khoâng ngöøng maø giôø ñaây Ta ñaõ giaùc 
ngoä, thaønh ñaïo voâ sanh baát dieät vaø hoâm nay vì lôïi ích cuûa caùc thaày, Ta 
seõ giaûng noùi giaùo phaùp aáy cho caùc thaày nghe. Neáu caùc thaày thöïc haønh 
theo ñuùng lôøi daïy ñoù, caùc thaày cuõng seõ sôùm ñöôïc chöùng ngoä, coù ñöôïc 

 
123 Vinaya, IV, 8. 
124 Mahavagga, 1.6.10 seq Vinaya PiÊakam, edit by Oldenberg, vol.I, cf.Buddhist Birth Series. The 
PÅli Introduction, p. 112. 
125 Legend of the Burmese Buddha, p. 117. 
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tueä giaùc vaø döùt boû haún con ñöôøng sanh töû”. 

Naêm ñaïo só khi ñoù chaúng tin lôøi Phaät, hoï cuøng nhau ñoàng noùi:  

“Naøy ñaïo só Cuø Ñaøm, tröôùc kia ngöôi töøng soáng khaéc khoå, nghieâm 
trì giôùi luaät. Tinh taán tu haønh maø coøn chöa ñaït ñöôïc trí tueä sieâu thoaùt 
naøo, thì laøm sao khi ngöôi trôû veà ñôì soáng sa hoa lôïi döôõng laïi coù theå 
ñaït ñöôïc trí tueä sieâu phaøm, chöùng ngoä quaû vò Phaät.” 

Moät laàn nöõa Phaät laïi noùi raèng ngaøi khoâng heà soáng vôùi xa hoa lôïi 
döôõng maø luoân luoân duïng coâng tinh caàn tu taäp vaø ñaõ ñaït ñöôïc quaû voâ 
thöôïng chaùnh ñaúng chaùnh giaùc sau khi toïa thieàn döôùi goäi caây boà ñeà. Ñaõ 
ba laàn hoï ñeàu töø choái khoâng tin ngaøi nhöng thaáy söï xaùc quyeát nhieàu laàn 
cuûa Ñöùc Phaät: ‘Ta ñaõ töøng noùi vôùi caùc ngöôi nhöõng ñieàu naøy tröôùc ñoù 
chöa?’ vaø hoï ñoàng yù laø tröôùc ñoù ngaøi ñaõ chöa töøng noùi vaø hoï quyeát ñònh 
laéng nghe ngaøi giaûng.126 Vaø roài phaùp ñöôïc tuyeân giaûng laàn ñaàu tieân 
trong baøi kinh goïi laø ‘Chuyeån baùnh xe phaùp’ (Dhammacakkappavattana 
Sutta).127 Naêm vò naøy ñaõ laéng nghe ngaøi thuyeát giaûng suoát naêm ngaøy. 
Kinh Chuyeån phaùp luaân (Dharma Chakra Pravartana) ñaàu tieân ñöôïc 
Ñöùc Phaät giaûng noùi veà con ñöôøng Trung ñaïo, loaïi boû hai cöïc ñoan 
höôûng thoï duïc laïc vaø tu haïnh khoå haïnh. Vaø ngaøi cuõng tuyeân thuyeát veà 
Töù dieäu ñeá (Boán Chaân Lyù Vi Dieäu) laø trí tueä ñöa ñeán giaùc ngoä, ñaëc bieät 
noùi roõ Baùt chaùnh ñaïo (Taùm Con Ñöôøng Thanh Tònh) laø con ñöôøng ñöa 
ñeán an laïc vaø haïnh phuùc. 

Phaùp aâm vöøa döùt xong, ngöôøi tröôûng thöôïng trong naêm vò laø ngaøi 
A-nhaõ Kieàu-traàn-nhö ñaõ ñaéc thaùnh quaû A-la-haùn. Sau ñoù, A-nhaõ Kieàu-
traàn-nhö caàu xin Ñöùc Phaät caûi ñaïo cho caû naêm anh em vaø thaønh laäp moät 
toân giaùo môùi. Ñöùc Phaät lieàn noùi:  

“Laønh thay! Naøy caùc tyø-kheo, haõy ñeán ñaây, chaùnh phaùp ñaõ ñöôïc 
giaûng, baáy giôø caùc con ñaõ saïch caùc phieàn naõo vaø thanh tònh. Baèng caùch 
naøy, vò Phaät ñaàu tieân SamÅja ñaõ hình thaønh ñöôïc Phaät giaùo taïi Isipatana 
MigadÅya”.128  

ÔÛ cuoái cuûa baøi kinh naøy ñaõ ghi raèng luùc ñoù treân traùi ñaát chæ coù saùu 
baäc thanh tònh ñoù laø Ñöùc Phaät vaø naêm anh em A Nhaõ Kieàu traàn nhö.129 

                                                 
126 Majjima, I, 172. 
127 Samyutta, V, 420. 
128 Mahavagga I, 6-10 seq; Vinaya PiÊaka, ed. by Oldenberg, vol I. 
129 Cf. Trong moät ngoâi ñeàn ôû Amoy, Bishop Smith ñaõ thaáy 18 böùc töôïng maø ñöôïc noùi raèng laø nhöõng 
ñeä töû ñaàu tieân cuûa Ñöùc Phaät. Hardy: Manual Buddhism, p. 25-30. Hình aûnh cuûa naêm anh em A Nhaõ 



 122

Chaúng bao laâu, ngaøi laïi daïy baøi kinh thöù hai laø Kinh Voâ Ngaõ 
Töôùng (Anattalakkhana Sutta) vaø Kieàu-traàn-nhö (Kondañña) cuøng vôùi 
boán ngöôøi baïn laø Baït-ñeà (Bhaddiya), Baø-phaû (Vappa), Ma-ha-nam 
(MahÅnÅma)  vaø AÙt-beä (Assaji)130 ñeàu ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh.131  

Sau khi ñoä cho naêm anh em Kieàu traàn nhö xong, cuõng taïi SÅrnÅtha 
naøy Ñöùc Phaät ñaõ gaëp vaø ñoä cho moät chaøng thanh nieân Baø-la-moân teân 
Da-xaù (Ya±a). Da-xaù voán laø con trai cöng cuûa moät vò tröôûng giaû giaøu 
coù132, soáng trong thoï höôûng duïc laïc vôùi nhieàu coâ vuõ nöõ tuyeät ñeïp bao 
quanh chaøng. Moät ngaøy noï, vaøo luùc nöûa ñeâm, Da-xaù thöùc daäy vaø thaáy 
caùc coâ vuõ nöõ ñang nguû ngon. Coù coâ ñang ngaùy vôùi chieác mieäng haù roäng, 
coù coâ nöôùc mieáng (saliva) oâ ueá töø trong mieäng chaûy xuoáng, coù coâ ñang 
naèm môù noùi laõm nhaõm, coù coâ quaàn aùo xoác xeách, phaán son loeø leït, toùc 
tai ruõ röôïi nhö ma… Da-xaù ñöùng nhö trôøi troàng nhìn nhöõng caûnh töôïng 
thöïc teá phuû phaøng tröôùc maét. Da-xaù ñaõ than leân ñaây thaät laø moät nghóa 
ñòa soáng (÷ma±Åna)! moät caûnh töôïng cuûa phieàn muoän vaø ñau khoå!133 YÙ 
chí tìm caàu moät ñôøi soáng noäi taâm vaø yù töôûng töø boû taát caû ñôøi soáng 
nhung luïa giaû doái  naøy ñaõ khôûi leân trong taâm. Da-xaù lieàn rôøi dinh thöï ra 
ñi theo tieáng goïi cuûa tieàm thöùc ñoù.134 Chaøng ñi khoûi cung thaønh vôùi 
loøng ñaày böùc röùc, xuùc ñoäng, xoùt xa vaø lang thang höôùng veà Chö-thieân-
ñoaï-xöù, Vöôøn Nai (Isipantan-migadÅya) ñeå ñeán phía baéc cuûa Ba-la-naïi. 
Thaáy Da-xaù töø xa, Ñöùc Phaät ñi xuoáng ChaÙkramaÙ (loái ñi thieàn haønh) 
vaø ngoài treân toøa. Da-xaù vöøa troâng thaáy Ñöùc Phaät, chaøng ñaõ xuùc ñoäng oøa 
leân khoùc vaø caát tieáng than van raèng con thaáy ñôøi khoán khoå phieàn naõo vaø 
ñoïa ñaày quaù. Con khoâng tìm ra ñöôïc moät con ñöôøng an tònh cho chính 
con. Xin ngaøi haõy giuùp ñôõ vaø cöùu ñoä con. Ñöùc Phaät chaäm raõi noùi gioïng 
töø hoøa raèng: ‘Naøy ñaïo höõu, nôi ñaây khoâng coù söï khoán khoå vaø khoâng coù 
söï saàu ñau. Ñaïo höõu haõy ñeán vaø ngoài xuoáng ñaây. Nhö-lai seõ giaûng phaùp 
cho ngöôi nghe’. Nghe xong Da-xaù möøng quaù lieàn laïy Ñöùc Phaät vaø ngoài 
cung kính chaép tay nghe. Taïi ñaây, Ñöùc Phaät giaûng giaûi Phaät phaùp cho 
Da-xaù nghe, ngaøi noùi veà nhöõng noåi khoå ñau cuûa cuoäc ñôøi, nôi ñoù thaät 

                                                                                                                                            
Kieàu traàn nhö ñöôïc thaáy khaéc noåi döôùi böùc töôïng cuûa Ñöùc Phaät ñöôïc ñaøo thaáy ôû SÅrnÅtha. 
130 Trong Phaät vaø Thaùnh chuùng cuûa Cao höõu ñính dòch: Kieàu traàn nhö (Ajnata Kaudinya), A xaû baø 
theä (Asvajit) , Maha baït ñeà (Bhadrika), Thaäp löïc ca dieáp (Dasabala-kasyapa), Ma nam Caâu 
ly(Mahanama-kuliya. 
131 S, II, 67. 
132 Trong cuoán ‘The Legend of Burmese Buddha’, Da-xaù ñöôïc bieát vôùi teân laø Ratha. 
133 Trong cuoán ‘The Legend of Burmese Buddha’, p. 120 noùi raèng: ‘Baûn chaát vaø ñieàu kieän cuûa thaân 
theå thaät ra laø moät gaùnh naëng vaø ñaõ taïo ra nhieàu söï phieàn toùai vaø tai hoïa’.  
134 Caâu chuyeän ôû ñaây gioáng nhö trong caâu chuyeän ParinirvÅÙa cuûa kinh Boån sanh. 
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khoâng coù moät haïnh phuùc thaät söï, taát caû chæ laø huyeãn aûo, taïm bôï vaø ñem 
laïi cho con ngöôøi nhieàu baát maõn. ‘Haïnh phuùc thaät söï khoâng theå coù ñöôïc 
nôi nhöõng taøi saûn, danh voïng hay quyeàn löïc theá gian, vaäy maø chuùng 
sanh laïi ñaém say vaøo caùc thöù naøy ñeå töø ñoù taïo ra voâ soá caùc aùc nghieäp. 
Hoï theo ñuoåi haïnh phuùc trong aùi aân nhuïc duïc vaø cho raèng ñaây laø haïnh 
phuùc baäc nhaát nhöng ñaùng thöông thay ñaâu laø haïnh phuùc thaät söï khi taát 
caû chæ laø moät söï thoûa maõn öôùc voïng nhaát thôøi do taùc ñoäng bôûi ngaõ vaø voâ 
minh si aùm. Chæ coù haïnh phuùc chaân thaät vaø cao thöôïng hôn heát laø haïnh 
phuùc cuûa söï vöôn mình vöôït ra khoûi aùi duïc vaø nhöõng khoaùi laïc vaät 
chaát’. Roài Ñöùc Phaät cuõng giaûng cho Da-xaù nghe veà haïnh xaû ly, söï boá 
thí, ñöùc haïnh, chö thieân, xuaát gia, laøm ñieàu laønh, khoâng tham duïc vaø saùt 
haïi vaø con ñöôøng ñöa ñeán chaùnh trí. Khi Ñöùc Phaät bieát raèng taâm cuûa 
Da-xaù ñaõ nhuaàn nhuyeãn vaø thanh tònh, ngaøi baét ñaàu giaûng phaùp cao hôn 
‘taát caû vaïn phaùp (samudaya)135 laø ñaày söï khoå, tu haønh laø con ñöôøng 
thanh tònh’. Sau khi nghe lôøi giaûng cuûa Ñöùc Phaät, Da-xaù lieàn thoaùt khoûi 
tham duïc vaø saân haän, gioáng nhö taám vaûi traéng ñaõ giaët vaø khoâng coøn veát 
nhô naøo.136  

Nôi dinh thöï cuûa Da-xaù, meï cuûa Da-xaù ñaõ ñi tìm vaø baùo cho cha 
cuûa Da-xaù hay. OÂng lieàn sai nhieàu ngöôøi ñi tìm vaø cuoái cuøng ñeán ñöôïc 
nôi Da-xaù ñang ôû taïi Isipatana-MigadÅya. Khi cha cuûa Da-xaù ñeán, Ñöùc 
Phaät cho bieát veà vieäc töø boû taát caû vaø söï giaûi thoaùt cuûa Da-xaù. Ñeå taùn 
thaùn nhaân duyeân hy höõu naøy Ñöùc Phaät ñaõ thoát leân moät baøi keä nhö sau:  

Keû saéc phuïc huy hoaøng 

Böôùc vaøo con ñöôøng thaùnh. 

Vaø tröôûng giaû cuõng ñöôïc Ñöùc Phaät daïy veà thieän nghieäp vaø tam 
baûo ‘Phaät, phaùp vaø taêng’, tröôûng giaû lieàn xin quy y Phaät, phaùp vaø taêng 
suoát ñôøi vaø trôû thaønh caän söï nam (nam Phaät töû, UpÅsaka) ñaàu tieân.  

Luùc baáy giôø trong laøng, Da-xaù coù boán ngöôøi baïn laø SubÅhu, 
Punnaji, Gahampati vaø Vimala nghe tin Da-xaù ñaéc thaùnh quaû xuaát gia 
neân cuõng tìm ñeán gaëp vaø thænh phaùp vôùi Ñöùc Phaät. Da-xaù ñöa hoï vaøo 
tieáp kieán ngaøi vaø do tueä nhaõn quaùn saùt bieát caên cô hoï ñaõ thuaàn thuïc, 
Ñöùc Phaät giaûng caùc phaùp vi dieäu cho hoï nghe vaø ngay sau khi thôøi phaùp 
chaám döùt caû boán ngöôøi ñoàng ñaéc thaùnh quaû A-la-haùn xin ñöôïc xuaát gia. 
Luùc ñoù treân coõi naøy coù taát caû laø 10 vò A-la-haùn. 

                                                 
135 Theo Phaät giaùo, samudaya coù nghóa laø ‘taát caû caùc phaùp ñang hieän höõu’. 
136 The Legend of Burmese Buddha, p. 121. 
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Trong moät thôøi gian ngaén, nghe nhöõng chuyeän kyø laï naøy, 50 chaøng 
thanh nieân giaøu coù khaùc ñaõ ñeán xin nghe phaùp vaø quy y vôùi Ñöùc Phaät. 
Sau khi nghe phaùp xong, hoï lieàn ñöôïc ñoä vaø xin xuaát gia tu hoïc vôùi 
ngaøi. Vaøo luùc ñoù, ñaõ coù taát caû 60 baäc xuaát gia treân traùi ñaát.137 Chaúng 
bao laâu taát caû hoï cuõng ñeàu chöùng A-la-haùn.  

Tieáp tuïc cuoäc haønh trình truyeàn baù chaùnh phaùp, moät hoâm Ñöùc Phaät 
gaëp 60 chaøng thanh nieân ñang chôi ñuøa choïc gheïo caùc coâ thieáu nöõ. Khi 
moät trong caùc coâ chaïy maát, caû nhoùm hoï lieàn chaïy ñi tìm vaø gaëp Ñöùc 
Phaät ñang ngoài nghæ döôùi goác caây, hoï lieàn hoûi Ñöùc Phaät coù thaáy moät coâ 
thieáu nöõ chaïy ngang ñaây khoâng? Ñöùc Phaät lieàn hoûi ngöôïc laïi: 

- Theo yù caùc vò thì neân chaïy tìm moät coâ gaùi laø hôn hay neân 
töï tìm mình laø hôn? 

Caùc chaøng traû lôøi: 

- Thöa ngaøi, dó nhieân tìm mình laø hôn.  

Ñöùc Phaät lieàn oân toàn noùi: neáu caùc vò ngoài laïi ñaây moät laùt, Ta seõ 
giaûng cho caùc vò nghe veà söï thaät. 

Nghe vaäy, hoï lieàn cung kính ñaûnh leã Ñöùc Phaät vaø ngoài im laëng 
laéng nghe. Sau khi nghe Ñöùc Phaät giaûng giaûi ñaïo lyù xong, taát caû ñeàu 
sanh loøng tònh tín, boà ñeà taêng tröôûng vaø lieàn xin quy y vôùi Ñöùc Phaät laøm 
nhöõng ñeä töû taïi gia cuûa ngaøi.  

Vaø nhö vaäy chính töø SÅrnÅtha, phaùp baét ñaàu löu chaûy khaép nôi. 
Ñöùc Phaät ñaõ traûi qua muøa an cö ñaàu tieân ôû ñaây sau khi ngaøi ñaït giaùc 
ngoä ôû SÅrnÅtha vaø ngaøi ñaõ thaêm laïi SÅrnÅtha trong vaøi laàn, nhaân ñoù maø 
coù vaøi baøi kinh ñöôïc giaûng taïi ñaây138 nhö Kinh Naêm (Panca Sutta)139, 
Kinh Ngöôøi Laøm Xe Ngöïa (Rathakara (Pacetana) Sutta)140,  kinh Hai 
Pasa (Two Pasa suttas)141, Kinh Tam Muoäi (Samaya Sutta)142, kinh 
Katuviya (Katuviya Sutta)143, moät phaùp thoaïi veà Metteyyapanha cuûa 
Cöùu caùnh ñaïo (Parayana) 144 vaø kinh Phaùp Traàn (Dhammadinna 

                                                 
137 MahÅvagga (Text) p. 15 baûn kinh Taây taïng; xem Rockhill’ s Life of the Buddha, pp. 38-9. 
138 A, I, 109;  A, I, 280;  A, III, 399;  A, IV, 383;  S, I, 105;  S, V, 406…  
139 Samyutta Nikaya, III, PTS, 66f. 
140 Anguttara Nikaya, I, PTS, 110f. 
141 Samyutta Nikaya, I, PTS, 105f. 
142 Anguttara Nikaya, III, PTS, 320 ff. 
143 Anguttara Nikaya, I, PTS, 279 f. 
144 Anguttara Nikaya, III, PTS, 399 f. 
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Sutta)145, kinh naøy Ñöùc Phaät ñaõ thuyeát cho moät vò cö só teân Phaùp traàn 
(Dhammadinna) khi vò aáy ñeán thaêm ngaøi. 

Thænh thoaûng coù vaøi vò tröôûng laõo cuûa taêng ñoaøn cuõng ñaõ truù ôû Chö 
thieân ñoïa xöù vaø coù nhieàu cuoäc ñaøm ñaïo lyù thuù ñaõ dieãn ra ôû ñaây. Trong 
ñoù phaûi keå ñeán laø nhöõng cuoäc thaûo luaän giöõa ngaøi Xaù-lôïi-phaát vaø 
Mahakotthita.146 Moät cuoäc ñaøm ñaïo trong ñoù coù moät soá thaày tyø-kheo truù 
ôû Chö thieân ñoïa xöù coá giuùp cho Sa Naëc (Channa) vöôït qua khoù khaên.147 
Vaøo moät dòp khaùc luùc Ñöùc Phaät töø Vöông-xaù (Rajagaha) ñeán truù taïi 
Chö thieân ñoïa xöù, ngaøi ñaõ thieát laäp caùc ñieàu luaät caám vieäc duøng moät soá 
loaïi thòt, keå caû thòt ngöôøi .148 Trong khi Ñöùc Phaät ñang an truù ôû Chö 
thieân ñoïa xöù, hai laàn Ma vöông (Mara) ñaõ ñeán chaát vaán ngaøi nhöng ñaõ 
phaûi ruùt lui vì thaát baïi.149   

 

Theo Ñaïi phaåm (Mahavamsa) noùi coù moät hoäi chuùng tyø-kheo ñoâng 
ñaûo ôû Chö thieân ñoïa xöù trong theá kyû thöù II tröôùc Taây Lòch. Vì ôû buoåi leã 
ñaët ñaù xaây döïng tu vieän Maha Thupa ôû Anuradhapura thì ñaõ coù möôøi 
hai ngaøn tyø-kheo töø Isipatana ñeán döôùi söï höôùng daãn cuûa tröôûng laõo 
Dhammasena.150 Ngaøi Huyeàn-trang (taùc giaû cuûa ‘Kyù Söï Taây Du’ – 
Buddhist Records of the Western World, Kegan Paul) coù ñeà caäp raèng taïi 
Chö thieân ñoïa xöù coù möôøi laêm ngaøn taêng só ñang tu hoïc theo Phaät giaùo 
tieåu thöøa (Hinayana). Trong phaàn phuï ñính veà chuøa thaùp (Sangharama), 
ngaøi Huyeàn-trang noùi taïi Chö thieân ñoïa xöù coù moät tu vieän cao 200 feet 
ñöôïc xaây döïng kieân coá, maùi chuøa ñöôïc lôïp baèng vaøng hình laù xoøai. 
Chính giöõa tu vieän laø moät töôïng Phaät Chuyeån Phaùp luaân to baèng ngöôøi 
thaät. Phía Taây nam coù moät caùi thaùp baèng ñaù do vua A-duïc xaây.151 ÔÛ 
phía tröôùc tu vieän laø moät truï ñaù ñaùnh daáu nôi Ñöùc Phaät thuyeát baøi phaùp 
ñaàu tieân. Gaàn ñoù coù moät thaùp khaùc ñöôïc xaây nôi choã maø naêm vò aån só 
(pancavaggiyas) haønh thieàn tröôùc luùc Ñöùc Phaät ñeán ñaây vaø moät thaùp 

                                                 
145 Samyutta Nikaya, V, PTS, 406 f. 
146 Samyutta Nikaya, II, PTS, 112 f.; III, 167 f.; IV, 162 f., 384 f. 
147 Samyutta Nikaya, III, PTS, 132 f. 
148 Ibid., I, 2166 ff. (Ñieàu luaät caám duøng thòt ngöôøi laø ñieàu caàn thieát, bôûi vì naøng Suppiya ñaõ naáu thòt 
caét ra töø thaân cuûa chính coâ ñeå cuùng döôøng cho moät vò tyø kheo ñang bò bònh duøng). 
149 Samyutta Nikaya, I, PTS, 105 f. 
150 Mahavamsa, ed. Geiger, xxix, p. 31. 
151 Divyavadana, ed. Cowell and Nell, Camdridge, p. 389-94. (coù ñeà caäp raèng vua A Duïc khi ngaøi 
gôïi yù cho Upagupta veà öôùc muoán cuûa oâng muoán ñi chieâm baùi caùc thaùnh tích cuûa Phaät giaùo vaø xaây 
döïng nhöõng caùi thaùp kyû nieäm ôû ño. Vì vaäy, vua ñaõ thaêm Lumbini, Isipatana, vaø Kushinagar. Ñieàu 
naøy ñöôïc xaùc ñònh treân bia ñaù soá VII cuûa vua A Duïc). 
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khaùc ghi daáu 500 vò Bích Chi Phaät nhaäp nieát-baøn. Keá ñoù laø moät ngoâi 
thaùp kyû nieäm Ñöùc Phaät Thích-ca thoï kyù cho Boà-taùt Di Laëc seõ trôû thaønh 
Phaät trong töông lai.   

Ngaøi Huyeàn-trang coù trích daãn caâu chuyeän Nai chuùa 
(Nigrodhamiga) trong kinh Boån Sanh veà nguoàn goác cuûa Chö thieân ñoïa 
xöù. Theo ngaøi, Vöôøn Nai laø moät khu röøng do vua xöù Ba-la-naïi daønh ñeå 
cho loaøi nai sinh soáng an oån.152  

Theo caâu chuyeän Udapana153 trong kinh Boån Sanh noùi coù moät caùi 
gieáng coå ôû Chö-thieân-ñoaï-xöù, chö taêng thöôøng duøng trong thôøi Ñöùc 
Phaät. 

Trong kinh Boån sanh Con nai Banian154 vaø trong Kinh Ñaïi-söï 
(MahÅvastu) keå caâu chuyeän lieân quan veà SÅrnÅtha-Isipatana nhö sau: 

“Xöa kia trong moät khu röøng roäng, coù moät vò vua nai teân laø Rohaka 
laøm nai chuùa caû ngaøn con nai. Vua coù hai con, moät laø Nyagrodha vaø nai 
khaùc laø Vi±Åkha vaø vua giao cho moãi vò nai laõnh ñaïo vaø baûo veä 500 con 
nai. Brahmadatha, vua cuûa xöù KÅ±i thöôøng ñeán khu röøng ñeå saên thuù vaø 
gieát raát nhieàu nai ôû ñaây. Moät soá con nai bò thöông vaø saép cheát chaïy aån 
vaøo caùc buïi raäm trong röøng saâu nuùi thaüm, vuøng ñaát bao phuû bôûi caây gai 
goùc vaø ñaùm saäy ñaõ thöïc söï nguy hieåm hôn laø söï baén gieát cuûa vua 
Brahmadatha. Nhöõng con nai cheát trong khu röøng thaüm naøy trôû thaønh 
moài ngon cho nhöõng con quaï, chim keàn keàn vaø caùc loaøi chim khaùc. Moät 
ngaøy kia, nai chuùa Nyagrodha noùi vôùi vua nai Vi±Åkha raèng: ‘Chuùng ta 
phaûi ñeán baùo cho vua Brahmadatha bieát raèng nhieàu con nai ñaõ bò vua 
baén bò thöông vaø ñaõ bò caùc loaøi chim quaï, keàn keàn aên thì nhieàu hôn laø 
nhöõng con nai bò vua saên baén gieát. Chi baèng moãi ngaøy chuùng ta seõ gôûi 
ñeán vua moät con nai, nai seõ laø moùn aên lôùn cho vua. Baèng caùch naøy, baày 
nai seõ ñöôïc cöùu maø khoâng bò dieät chuûng taát caû lieàn moät luùc’. Vua nai 
Vi±akha ñoàng yù vôùi yù kieán naøy. Luùc ñoù vua Brahmadatha ñang ôû ngoaøi 
röøng saên baén, bao quanh vua laø nhöõng quaân lính trang bò vôùi nhieàu 
göôm giaùo, cung teân vaø caùc loaïi vuõ khí khaùc. Töø xa thaáy hai con nai 
chuùa ñeán vôùi daùng veõ uy nghi, khoâng chuùt sôï haõi vaø do döï, vua lieàn ra 
lònh cho moät trong nhöõng ngöôøi töôùng caän thaàn cuûa ngaøi raèng: ‘Nhaø 
ngöôi ñeán xem neáu khoâng coù gì thì coù theå gieát hoï cheát. Ngöôïc laïi, neáu 

                                                 
152 Jataka, ed. Fausboll, I, 145 ff. 
153 Jataka, ed. Fausboll, II, 354 ff. 
154 JÅtakÅ, I, 149. 
Caâu chuyeän maø ngaøi Huyeàn trang töôøng thuaät thì khoâng thaáy daãn ra ôû ñaây. 
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chuùng khoâng sôï haõi tröôùc nhöõng laèn teân, muõi giaùo, maø vaãn cöù höôùng 
ñeán ta, töùc hoï coù vieäc ñeå trình taâu’. Vaâng lôøi vua, vò  töôùng ñaåy nhöõng 
quaân lính qua hai beân traùi phaûi, ñeå loä con ñöôøng cho hai con nai ñeán. 
Roài hai con nai tieán ñeán vua vaø cung kính quyø laïy. Vua hoûi caùc ngöôi 
ñeán ñaây coù vieäc gì. Baèng gioïng noùi cuûa ngöôøi, hoï ñaõ taâu leân vua raèng:  

‘Thöa beä haï, haøng traêm con nai soáng trong röøng naøy thuoäc vöông 
quoác cuûa ngaøi. Nhö nhöõng thaønh phoá, tænh lò, laøng maïc vaø caùc nôi ôû 
khaùc cuûa con ngöôøi thì raát ñeïp bôûi nhöõng con ngöôøi, con boø, boø thieán, 
nhieàu ñoäng vaät hai chaân vaø boán chaân cuõng nhö nhöõng con thuù khaùc. 
Theâm vaøo ñoù, khu röøng cuõng troâng raát ñeïp vì nhöõng nôi an toaøn, doøng 
soâng, con suoái, chim muoâng vaø höôu nai chaïy nhaûy. Chuùng con xem 
ngaøi nhö laø moät nieàm vinh döï cho nhöõng nôi naøy. Taát caû ñoäng vaät hai 
chaân vaø boán chaân ñeàu soáng döôùi söï cai quaûn ñoäc nhaát cuûa ngaøi.  

Xin ngaøi haõy baûo veä chuùng. Ñaây laø nhieäm vuï baét buoäc cuûa ngaøi ñeå 
chaêm soùc chuùng vaø baûo veä chuùng baát keå chuùng ôû trong laøng, röøng hay 
nhöõng vuøng ñoài nuùi naøo. Ngaøi laø vò chuùa teå ñoäc nhaát. Hoï khoâng coøn vò 
vua naøo khaùc. Khi ngaøi ra ngoaøi saên baén thì coù moät soá nai ñaõ bò gieát voâ 
ích. Nhieàu con nai ñaõ bò thöông vôùi nhöõng muõi teân ñaõ phaûi boû chaïy vaøo 
nhöõng khu röøng ñaày gai vaø nhöõng caùnh ñoàng coû kÅ±a vaø sau khi chuùng 
cheát ñaõ bò nhöõng con quaï, keàn keàn vÅ caùc loaïi chim khaùc aên thòt. Baèng 
caùch naøy, ngaøi ñaõ bò phaïm toäi. Neáu ngaøi vui loøng ra lònh, hai nai chuùa 
chuùng toâi, moãi ngaøy seõ gôûi ñeán ngaøi moät con nai. Nhöõng con nai trong 
baày nai seõ laàn löôït ñeán phieân mình. Baèng caùch naøy, khoâng coù gì caûn trôû 
vua duøng buoåi tieäc vôùi thòt nai vaø nhö vaäy ñaøn nai seõ ñöôïc cöùu khoâng bò 
cheát moät luùc.” 

Sau khi nghe nhöõng ñieàu naøy, vua nöôùc KÅ±≠ chaáp nhaän cuûa lôøi 
yeâu caàu cuûa hoï vaø ra lònh cho caùc töôùng truyeàn xuoáng ba quaân khoâng ai 
ñöôïc saên baén vaø gieát nai nöõa. Roài vua trôû veà kinh ñoâ, hai nai chuùa taäp 
trung ñaøn nai cuûa mình laïi, an uûi hoï baèng nhieàu caùch vaø thoâng baùo raèng 
vua seõ khoâng ñi saên nöõa, nhöng moãi ngaøy chuùng ta phaûi gôûi ñeán hoï moät 
con nai. Sau ñoù, hoï ñeám taát caû caùc con nai vaø chia thaønh hai nhoùm 
chính. Töø ñoù trôû ñi, hai ñaøn nai cöù caùch ngaøy luaân phieân laø daâng naïp 
sinh maïng moät con nai cho nhaø vua. 

Moät ngaøy kia, coù con nai meï trong ñaøn cuûa nai chuùa Vi±Åkha mang 
thai hai con nai con maø phaûi ñeán phieân mình phaûi noäp maïng. Con nai 
caùi aáy lieàn ñeán noùi vôùi nai tröôûng baøy taâu vôùi nai chuùa Vi±Åkha raèng 
neáu baø naïp mình cho nhaø vua thì hai nai con trong buïng seõ hy sinh theo. 
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Vì vaäy, xin cho nai caùi aáy khaát heïn ñeán khi sinh nôû xong. Nai chuùa 
Vi±Åkha yeâu caàu nai khaùc ñi theá, nhöng ai cuõng töø choái ñi tröôùc khi ñeán 
phieân mình. Luùc ñoù, nai caùi ñi tôùi ñaøn nai cuûa Nyagrodha, nai chuùa cuûa 
baøy khaùc ñeå trình baøy hoaøn caûnh cuûa baø. Trong ñaøn nai naøy cuõng khoâng 
ai baèng loøng ñi theá tröôùc luoân. Luùc ñoù, Nyagrodha môùi noùi vôùi baày nai 
cuûa mình laø “Ta ñaõ ñaõm baûo maïng soáng an toaøn cho con nai caùi neân 
khoâng theå ñöa nai caùi naøy ñi noäp maïng luùc ñang mang thai. Ta xin ñi 
ñeán nhaø beáp cuûa nhaø vua ñeå noäp maïng thay cho baø.”  

Roài nai chuùa Nyagrodha vöôït qua khu röøng, ñi doïc theo con ñöôøng 
ñeán VÅrÅÙasi. Baát cöù ngöôøi naøo thaáy treân ñöôøng thaáy nai chuùa vôùi neùt 
ñeïp hoøan myõ vaø ñaùng yeâu, ñeàu ñi theo nai. Thaáy nai ñi treân ñöôøng vôùi 
nhieàu ngöôøi ñaøn oâng ñi theo xung quanh, daân laøng môùi hoûi nhau raèng: 
“Ñaây laø vua cuûa caùc loaøi nai. Taát caû baày nai ñaõ bò gieát heát, baây giôø ñeán 
phieân nai chuùa phaûi ñi ñeán kinh ñoâ cuûa vua. Chuùng ta neân ñeán vua nöôùc 
Ka±≠ vaø xin vua tha maïng cho con nai chuùa ñeïp myõ mieàu, bôûi leõ nai 
chuùa laø nieàm vinh döï cuûa vuøng naøy.” Hoï cuõng noùi nhieàu ñieàu khaùc nöõa. 
Ngay khi nai chuùa böôùc vaøo MahÅnasa, taát caû nhöõng ngöôøi daân caàu 
nguyeän cho maïng soáng cuûa nai bôûi vì nai troâng raát thanh nhaõ, tuyeät ñeïp, 
hieân ngang seõ laøm ñeïp hôn cho khu vöôøn trong thaønh phoá naøy vôùi söï 
hieän dieän cuûa noù. Roài vua nöôùc KÅ±≠ cho trieäu nai ñeán cung ñieän vaø hoûi 
vì sao nai chuùa ñeán ñaây. Nai chuùa töôøng thuaät caâu chuyeän cuûa con nai 
caùi ñang coù mang hai con khoâng theå ñeå nai cheát neân nai chuùa ñi theá. 
Taát caû moïi ngöôøi hieän dieän ñeàu caûm ñoäng. Roài vua noùi vôùi nai chuùa 
raèng: “Ai hy sinh maïng soáng cuûa mình vì lôïi ích cuûa ngöôøi khaùc thì ñoù 
khoâng phaûi laø loaøi thuù. Maët khaùc, chuùng ta nhö nhöõng con thuù, bôûi vì 
chuùng ta maát ñi nhöõng taát caû tö töôûng ñuùng ñaén. Ta raát caûm ñoäng vaø haøi 
loøng khi nghe söï hy sinh cuûa chính nhaø ngöôi cho höôu caùi. Vì söï lôïi ích 
naøy, Ta cuõng tha seõ maïng soáng cho taát caû caùc loaøi nai. Haõy trôû veà nôi 
cuûa nhaø ngöôi vaø soáng bình an khoâng coøn sôï haõi nöõa.” Nhaø vua ñaõ coâng 
boá saéc lònh naøy khaép gaàn xa trong thaønh phoá vôùi hoài chuoâng baùo inh oûi. 

Sau ñoù, nai chuùa Nyagrodha khi trôû veà khu röøng cuûa mình keå laïi 
söï vieäc cho höôu caùi nghe vaø noùi raèng höôu caùi coù theå bình an veà laïi 
ñaøn cuûa nai chuùa Vi±Åkha. Nhöng höôu caùi khoâng chòu ñi vaø noùi raèng coâ 
coù theå soáng ôû ñaây trong ñaøn nai cuûa Nyagrodha duø raèng ñôøi soáng coù 
nhö theá naøo vaø haùt leân moät baøi keä (gÅtha) ñeå baøy toû loøng mình. 

Töø tích truyeän naøy, nôi ñaây ñöôïc goïi laø ‘MigadÅya ÿ„≠pattana’ 
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nghóa laø nôi öu ñaõi daønh rieâng cho caùc loaøi nai.155  

Trong taát caû caùc quoác vöông noåi danh trong lòch söû AÁn Ñoä, phaûi 
noùi vua A-duïc (A±oka) laø ngöôøi ñaàu tieân ñaõ coù quan heä ñeán SÅrnÅtha. ÔÛ 
SÅrnÅtha, vua ñaõ xaây döïng nhieàu ñaøi kyû nieäm, moät trong soá naøy laø thaùp 
cao 30.4m goïi laø thaùp DharmajÅjikÅ. Thaùp naøy coù ñænh baèng ñaù khoái. 
Vaøo 1794, oâng Jagat Singh cuûa xöù Ba-la-naïi ñaõ phaù saäp thaùp naøy. Moät 
ñaøi töôûng nieäm khaùc cuûa vua A-duïc laø moät truï ñaù khoái vôùi ñænh truï laø 
hình sö töû ngaøy nay ñöôïc chính phuû AÁn Ñoä choïn laøm bieåu töôïng quoác 
gia vaø ñaõ ñöôïc löu giöõ ôû baûo taøng ñòa phöông. Ñaàu truï naøy ñöôïc chaïm 
khaéc moät baùnh xe chuyeån phaùp luaân lôùn vaø moät vaøi maõnh vôõ cuûa chuùng 
ñaõ ñöôïc tìm thaáy. Thaùp Dhamekh döôøng nhö cuõng coù xuaát xöù trong thôøi 
vua A-duïc. 

Taïi SÅrnÅtha, vua ñaõ ban nhöõng saéc lònh ñöôïc khaéc treân nhöõng bia 
ñaù vaø coät truï ôû nhieàu nôi khaùc nhau trong laõnh thoå vua cai trò. Chính taïi 
SÅrnÅtha, vua cuõng coù moät saéc lònh khaéc treân moät bia ñaù raát ñeïp vaøo 
naêm 242 tröôùc taây lòch ghi raèng Ñaïi quoác vöông A-duïc ñaõ ban lònh 
nhöõng thaønh phaàn taêng chuùng khoâng chính thoáng phaûi maëc y phuïc traéng 
vaø bò truïc xuaát khoûi taêng ñoaøn. Nhöõng saéc lònh khaéc treân ñaù töông töï 
nhö vaäy cuõng ñöôïc tìm thaáy ôû SÅnchi vaø Allahabad.  

Vaät thöù ba coù lieân quan ñeán vieäc A-duïc vôùi nôi naøy laø raøo chaán 
ñaù. OÂng Oetel ñaõ tìm thaáy noù ôû döôùi ñaùy cuûa moät caên phoøng ôû phía 
nam cuûa chaùnh ñieän. Söï nhaün boùng laùng vaø neùt ñaëc bieät cuûa hình daùng 
hieân coät, nhöõng nhaø nghieân cöùu ñoà coå keát luaän raèng noù xaây khoaûng thôøi 
ñaïi cuûa vua A-duïc. Theo Dr. Vogel, raøo chaán naøy ñöôïc xaây ñeå baûo veä 
nôi maø Ñöùc Phaät ‘chuyeån baùnh xe phaùp’ hoaëc nhöõng nôi thieâng lieâng 
khaùc.  

Vôùi ba coå vaät nhö ñaõ noùi ôû treân ñaõ thaønh laäp moät moái quan heä gaàn 
guõi giöõa vua A-duïc vôùi SÅrnÅtha, chöùng minh vua DharmÅ±oka (Phaùp 
A-duïc – moät hieäu cuûa vua A-duïc) ñaõ ñeán thaêm SÅrnÅtha. Khoaûng naêm 
249 tröôùc taây lòch, vua ñaõ thöïc hieän moät cuoäc haønh höông ñeán 
Kusinaga, KapilavÅstu, ÷rÅvasti, BodhgayÅ vaø nhöõng thaùnh ñòa Phaät 
giaùo khaùc. Trong danh saùch nhöõng nôi thaêm vieáng cuûa vua DharmÅ±oka 
thì laïi khoâng thaáy ñeà caäp ñeán SÅrnÅtha vaø cuõng döôøng nhö thaät phi lyù 
khi cho raèng vua DharmÅ±oka ñaõ khoâng vieáng thaêm nôi Ñöùc Phaät ñaõ 

                                                 
155 MahÅvastu, p. 366. Ngaøi Nghóa tònh vaø caùc nhaø chieâm baùi Trung quoác ñaõ thöôøng duøng töø Silun 
hoaëc Silulin ñeå dòch töø MrigadÅya. Töø Trung quoác coù nghóa laø ‘vuøng ñaát daønh cho höôu’. 
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chuyeån baùnh xe phaùp ñaàu tieân naøy. Vua ñaõ xaây moät truï ñaù ôû moãi nôi 
ngaøi vieáng thaêm trong chuyeán haønh höông cuûa mình. Töø coät ñaù ôû 
SÅrnÅtha mang chöõ khaéc cuûa vua A-duïc, chuùng ta ñaõ tin raèng vua coù theå 
haàu nhö ñaõ vieáng thaêm nôi thaùnh ñòa quan troïng nhaát cuûa Phaät giaùo naøy 
trong cuoäc haønh höông cuûa ngaøi.156  

Sau khi trieàu ñaïi Khoång-töôùc (Maurya) suïp ñoå, Pushyamitra thaønh 
laäp trieàu ñaïi SuÙga hoaëc Mitra naêm 184 A.D. Suoát trieàu ñaïi ÷uÙga (theá 
kyû II hoaëc I tröôùc taây lòch) SÅrnÅtha khoâng ñöôïc bieát ñeán nhieàu, nhöng 
coâng cuoäc khai quaät ñaõ phaùt hieän hôn 12 truï hieân baèng ñaù thuoäc theá kyû 
thöù I tröôùc Taây lòch, gaàn thaùp Dharmarajika.  Khoâng coù caùc coå vaät cuûa 
caùc vua thuoäc trieàu ñaïi KÅÙva, trieàu ñaïi theo sau SuÙga vaãn chöa ñöôïc 
khaùm phaù ôû SÅrnÅtha. Moät chöõ khaéc cuûa vua A±vagha„a ñöôïc vieát 
gioáng maãu chöõ nhö ñöôïc khaéc treân coät truï ñaù cuûa vua A-duïc ôû 
SÅrnÅtha.157 

Vaøo khoaûng giöõa theá kyû I, KushÅÙ thuoäc boä laïc Yuchchi ñaõ chieám 
ñaùnh nhöõng kinh ñoâ cuûa trieàu ñaïi ÷aka vaø thieát laäp moät kinh ñoâ cho hoï. 
Vôùi söï ra ñôøi cuûa trieàu ñaïi Kushans ôû Baéc AÁn, Phaät giaùo ñaõ böôùc vaøo 
moät giai ñoaïn phaùt trieån môùi cuûa nhöõng hoaït ñoäng ngheä thuaät Phaät 
giaùo. Mathura laø moät trung taâm lôùn nhaát cuûa söï phuïc höng ngheä thuaät 
vaø SÅrnÅtha cuõng thònh vöôïng khoâng keùm vôùi nhieàu coâng trình môùi 
ñöôïc xaây theâm. Phaùi Nhaát-thieát-höõu boä (SarvÅstivÅdin) luùc ñoù ñöôïc 
phaùt trieån maïnh ôû SÅrnÅtha vaø ñaõ thaønh laäp vaøi tu vieän ôû ñaây. 

Moät bia kyù ôû SÅrnÅtha ghi raèng: 

“Thaønh phoá Ba-la-naïi (BanÅras) naèm trong söï thoáng trò cuûa vua 
Kani„ka vaø do moät phoù vöông cai trò döôùi quyeàn cuûa Ñaïi vöông. Coù theå 
noùi haàu heát caùc ‘ñaïi vöông’ ñeàu coù cô sôû doanh traïi ôû Mathura. Tyø-
kheo Bala vaø Pu„yabuddhi… thuoäc gia ñình hoaøng gia. Hoï ñaõ thaêm 
nhöõng thaùnh tích Phaät giaùo vaø xaây chuøa laäp töôïng ôû nhöõng nôi maø hoï ñi 
chieâm baùi”.158 

Sau khi KushÅÙ suïp ñoå, trieàu ñaïi Guptas ñaõ thieát laäp theá löïc thoáng 
trò phía baéc AÁn Ñoä baét ñaàu töø theá kyû thöù IV taây lòch. Haàu heát nhöõng di 

                                                 
156 Nhaø lòch söû Vincent A. Smith ñaõ ñoàng yù raèng  vua A Duïc ñaõ vieáng thaêm SÅrnÅtha maëc duø khoâng 
coù baèng chöùng ñeå chöùng minh cho ñieàu naøy. 
157 Babu Rakhaldas Banerji ñaõ cho thaáy söï gioáng nhau trong tính caùch cuûa nhöõng bia kyù. Xem 
SÅhitya Pari„AÁn Ñoä PaûtikÅ, B.S., 1312 No. 4 . Moät chöõ  khaéc ngaén khaùc cuûa vua A±vagho„a ñaõ ñöôïc 
tìm thaáy ôû SÅrnÅtha. 
158 Dòch  töø ñoaïn trích cuûa SÅhitya Pari„AÁn Ñoä PatrikÅ 1312, B.S., Part IV, p. 173. 
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vaät kieán truùc vaø ñieâu khaéc ôû SÅrnÅtha döôøng nhö laø nhöõng taùc phaåm 
thuoäc trieàu ñaïi Gupta. Nhöõng nhaø khaûo coå hoïc cho raèng ngoâi thaùp 
DhÅmek ñoà soä vôùi ba traêm böùc töôïng trong vieän baûo taøng ôû SÅrnÅtha 
trong ñoù coù moät töôïng Ñöùc Phaät vôùi tö theá chuyeån phaùp luaân aán  thuoäc 
thôøi ñaïi Gupta. Nhaø chieâm baùi Phaùp-hieàn, ngöôøi thöïc hieän chuyeán haønh 
höông ñeán AÁn Ñoä vaøo ñaàu theá kyû thöù IV trong trieàu ñaïi vua 
Chandragupta II (376-414) ñaõ cho söï töôøng thuaät veà SÅrnÅtha159 nhö 
sau: 

Khi naêm vò aån só thaáy Ñöùc Phaät töø xa höôùng veà phía hoï, hoï lieàn 
noùi vôùi nhau raèng: ‘…Khi oâng ta ñeán ñaây, chuùng ta haõy caån thaän khoâng 
neân tieáp ñoùn oâng aáy’. Nhöng khi Phaät tieán ñeán, naêm  vò naøy töï nguyeän 
ñöùng daäy vaø ñaûnh leã ngaøi. 

Caùch khoaûng 60 böôùc veà phía baéc cuûa nôi naøy, Phaät nhìn veà höôùng 
taây, Phaät ngoài xuoáng vaø baét ñaàu ‘chuyeån phaùp luaân’… Caùch khoaûng 20 
böôùc veà phía baéc laø nôi Ñöùc Phaät ñaõ keå laïi lòch söû cuûa ngaøi. Caùch 50 
böôùc veà phía nam ñaây laø nôi maø con roàng I loopo ñaõ hoûi Phaät bao laâu 
nöõa roàng seõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi xaùc thaân roàng naøy…Nôi ñaây coù hai töï 
vieän vaø boán ngoâi thaùp lôùn cuõng coù moät soá ñoâng taêng só tu hoïc taïi ñaây”.  

Döôùi söï cai trò cuûa trieàu ñaïi Gupta (theá kyû IV-VI), SÅrnÅtha böôùc 
vaøo thôøi kyø hoaøng kim cuûa ngheä thuaät ñieâu khaéc. Nhöõng böùc töôïng vaø 
kieán truùc toát nhaát ñöôïc ñuùc trong thôøi gian naøy. Thaùp chính ñöôïc xaây 
roäng vaø coâng trình Dhamedh ñöôïc bao boïc bôûi nhöõng nhöõng vieân ñaù 
khaéc raát ñeïp. Söï quan troïng cuûa SÅrnÅtha laø moät trong nhöõng trung taâm 
Phaät giaùo maïnh meõ. Phaùp sö Phaùp-hieàn ñaõ thaáy boán thaùp vaø hai tu vieän 
ôû ñaây. Coù moät baûn khaéc döôùi beä töôïng Phaät ghi raèng ñaây laø do 
KumÅragupta daâng cuùng vaø coù theå teân ngöôøi cuùng döôøng ñoù thuoäc trieàu 
ñaïi Gupta (naêm 414-55).  

Maëc duø khoâng thaáy bia khaéc cuûa trieàu ñaïi Skandagupta ôû 
SÅrnÅtha, nhöng SÅrnÅtha haún laø tieáp tuïc höng thaïnh suoát trong thôøi aáy 
vaø cho tôùi khi bò suïp ñoå trong cuoäc xaâm laêng cuûa HâÙa (Hung noâ Moâng 
coå). OÂng Cunningham ñaõ tìm thaáy moät kho choân caát töôïng vaø vaät quyù ôû 
SÅrnÅtha ñaõ chæ cho thaáy raèng SÅrnÅtha bò ñau khoå töø cuoäc xaâm laêng 
nhö vuõ baõo cuûa Hung-noâ (HâÙas). ÔÛ ñaây cuõng coù nhöõng bia kyù cuûa 
nhöõng vò vua thuoäc trieàu ñaïi Gupta ghi thôøi vua KumÅragupta II, naêm 

                                                 
159 The Pilgrimage of Fa-hien tr. By J.W.Laidlay (Baptist Mission Press), Calcutta, 1848, chap. 
XXXIV vaø Legge’s Translation, Oxford, 1886, pp. 94-6. 
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473 vaø vua Buddhagupta, naêm 476. 

Cuoái theá kyû thöù V do haäu quaû xaâm laêng cuûa boïn Hung noâ (HâÙa), 
trieàu ñaïi Gupta suïp ñoå. Thôøi kyø keá tieáp laø boùng toái bao truøm AÁn Ñoä vaø 
vì vaäy trong thôøi ñaïi naøy khoâng coù gì ñeå chöùng minh boái caûnh lòch söû 
cuûa SÅrnÅtha naøy.  

Sau khi trieàu ñaïi Gupta suïp ñoå vaøo nöûa cuoái theá kyû thöù VII, 
Har„avardhana, vua cuûa Thanesvar trôû thaønh hoaøng ñeá phía baéc AÁn Ñoä. 
Qua nhöõng cuoäc khaûo saùt nhöõng khoái gaïch vaø ñaù cuûa thaùp DhÅmek, 
nhöõng nhaø nghieân cöùu ñaõ ñi ñeán keát luaän raèng phaàn lôùn ngoâi thaùp laø do 
vua Har„a xaây. Suoát trong thôøi trò vì cuûa vua Har„a, nhaø chieâm baùi 
Huyeàn-trang ñaõ vieáng thaêm AÁn Ñoä. Phaùp sö Huyeàn-trang ñaõ töôøng 
thuaät veà SÅrnÅtha nhö sau: 

“Ba-la-naïi toïa laïc veà höôùng taây soâng Haèng roäng khoaûng 4000 lyù, 
daân chuùng soáng ñoâng ñuùc ôû vuøng naøy, raát nhieàu gia ñình giaøu coù vaø nôi 
hoï ôû thöôøng coù nhieàu baûo vaät quyù giaù. Ngöôøi daân taïi vuøng naøy raát nhaân 
aùi, thanh nhaõ vaø ham hoïc. Ña soá hoï laø ngöôøi khoâng coù tin ngöôõng, tuy 
nhieân hoï cuõng raát toân kính giaùo phaùp Ñöùc Phaät. Thôøi tieát deã chòu, muøa 
maøng phong nhieâu, caây coû xum xueâ vaø röøng raäm coù ôû khaép moïi nôi. 

…Veà phía taây nam cuûa ngoâi thaùp laø thaùp ñaù do vua A-duïc xaây. 
Maëc duø neàn ñaõ hö ruïi, nhöng vaãn coøn böùc töôøng cao 100 feet hoaëc hôn. 
Phía tröôùc ngoâi thaùp naøy laø moät truï ñaù cao 70 feet. Ñaù naøy maøu saùng 
nhö ngoïc bích. Nhöõng aùnh saùng long lanh vaø nhaáp nhaùnh nhö ñeøn vaø 
nhöõng ngöôøi ñeán ñaây tröôùc khi caàu nguyeän ñeàu chieâm ngöôõng, theo öôùc 
nguyeän cuûa hoï maø hieän ra nhöõng bieåu hieäu xaáu hoaëc toát. Chính nôi 
ñaây, ñöùc Theá toân giaùc ngoä ñaõ baét ñaàu ‘chuyeån baùnh xe phaùp’. 

Beân caïnh khoâng xa ngoâi kieán truùc naøy laø moät ngoâi thaùp. Chính nôi 
naøy aån só Kieàu-traàn-nhö (ÄjñÅta KauÙØinya) vaø boán ngöôøi baïn coøn laïi 
ñaõ thaáy Boà-taùt töø boû loái tu haønh khoå haïnh. 

Beân caïnh ñaây cuõng coù moät ngoâi thaùp, nôi maø 500 vò Bích chi Phaät 
ñaõ cuøng luùc nhaäp dieät nieát-baøn. Hôn nöõa, nôi ñaây cuõng coù ba ngoâi thaùp 
coù nhöõng daáu veát ngoài thieàn hay kinh haønh cuûa caùc vò Phaät tröôùc kia. 

Beân caïnh nôi cuoái naøy laø moät ngoâi thaùp. Ñaây laø ñieåm maø Boà-taùt 
Di laëc ñaõ nhaän ñöôïc söï thoï kyù seõ trôû thaønh Phaät … 

ÔÛ phía taây cuûa nôi naøy laø moät ngoâi thaùp. Ñaây laø nôi maø Boà-taùt 
Thích-ca (÷Åkya) ñaõ nhaän ñöôïc söï thoï kyù… 
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Khoâng xa phía nam cuûa nôi naøy laø nhöõng daáu veát maø boán vò Phaät 
quaù khöù ñaõ ñi kinh haønh. Chieàu daøi cuûa nôi ñi daïo khoaûng 50 böôùc vaø 
chieàu cao cuûa nhöõng baäc thang khoaûng 7 feet. Neàn ñöôïc laøm baèng ñaù 
xanh xeáp choàng leân nhau. Phía treân coù hình ñöùc Nhö-lai ñang ñi kinh 
haønh vôùi moät daùng veõ uy nghi vaø traàm tónh laï thöôøng. Treân ñænh nhuïc 
keá coù moät beän toùc cao raát ñeïp… 

Trong khu vöïc naøy coù daáu veát cuûa nhieàu ngoâi tu vieän vaø ñeàn thaùp 
soá leân ñeán haøng traêm.  

Phía taây cuûa khu thaùnh tích SÅrnÅtha (SaÙghÅrÅma) coù moät caùi hoà 
nöôùc, chu vi khoaûng 200 böôùc, nôi ñaây ñöùc Nhö-lai thænh thoaûng taém. 
Phía ñoâng laø caùi beå chöùa nöôùc lôùn chu vi khoaûng 180 böôùc, nôi ñaây Ñöùc 
Nhö-lai thöôøng röûa bình baùt khaát thöïc. 

Phía baéc cuûa nôi ñaây laø moät hoà nöôùc chu vi khoaûng 150 böôùc. Nôi 
ñaây ñöùc Theá toân thöôøng giaët y…  

Beân caïnh hoà nöôùc, nôi ñöùc Nhö-lai thöôøng giaët y laø moät goùc vuoâng 
treân ñoù coù theå thaáy nhöõng daáu veát cuûa y caø-sa (KÅshÅya). 

Beân caïnh hoà khoâng xa laém laø moät ngoâi thaùp. Nôi ñaây Boà-taùt trong 
kieáp tröôùc cuûa mình ñaõ taùi sanh laøm moät vò voi chuùa coù saùu ngaø 
(chhadanta). 

Khoâng xa nôi ñaây, coù moät ngoâi thaùp trong moät khu röøng lôùn. Chính 
nôi ñaây trong nhieàu kieáp qua Ñeà-baø-ñaït-ña (Devadatta) vaø Boà-taùt ñaõ laø 
nai chuùa vaø ñaõ hoøa giaûi vaán ñeà (soáng cheát cuûa baày nai). Tröôùc ñoù, taïi 
ñaây giöõa khu röøng giaø coù hai baày nai, moãi baày 500 con. Vaøo luùc ñoù, vua 
cuûa xöù naøy ñi saên baén ngang qua nhöõng caùnh ñoàng vaø ñaàm laày. Boà-taùt 
laø nai chuùa, tieán ñeán vua thöa raèng: ‘Muoân taâu ñaïi vöông! Ngaøi ñaõ ñoát 
löûa nhöõng nôi khi ngaøi ñi saên vaø baén nhieàu teân ñaõ gieát nhieàu nai cuûa haï 
thaàn. Tröôùc khi maët trôøi moïc, chuùng ñaõ naèm baïi hoaïi vaø khoâng ñuû söùc 
löïc ñeå ñi tìm thöùc aên. Xin haõy ñeå haï thaàn moãi ngaøy daâng cho ngaøi moät 
con nai ñeå laøm thöùc aên vaø nhö vaäy beä haï seõ coù thòt töôi ngon maø ñaøn 
nai haï thaàn coù theå ñöôïc soáng theâm ít ngaøy ngaén nguûi nöõa’. Vua raát vui 
loøng vôùi ñeà nghò naøy vaø quaày ñaàu xe ngöïa ñeå trôû veà kinh ñoâ. Vaø nhö 
vaäy, cöù moãi ngaøy laø coù moät con nai theo thöù lôùp ñeán noäp maïng cho vua. 

Baây giôø trong ñaøn nai cuûa Ñeà-baø-ñaït-ña, coù moät con höôu caùi 
ñang coù thai vaø ñeán phieân höôu aáy phaûi ñi noäp maïng. Höôu caùi aáy ñeán 
thöa vôùi Ñeà-baø-ñaït-ña raèng ‘Maëc duø toâi saün saøng ñi noäp maïng, nhöng 
chöa phaûi tôùi phieân con trong buïng toâi. Haõy ñôïi noù ñöôïc sanh ra roài toâi 
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seõ ñi’. 

Nai chuùa Ñeà-baø-ñaït-ña noåi giaän: ‘Ai laïi khoâng quyù maïng soáng, 
laøm sao chòu ñi theá giuøm?’ 

Höôu caùi traû lôøi: ‘Taâu Ñaïi vöông! Seõ laø ñieàu phi nhaân ñaïo khi gieát 
luoân nai con chöa sanh trong buïng toâi’. 

Höôu caùi lieàn ñeán baày nai cuûa Boà-taùt taâu leân Boà-taùt söï tình. Boà-taùt 
lieàn noùi: ‘Caâu chuyeän thaät laø thaõm thöông, nhöng ngöôi vôùi tình yeâu 
thöông cuûa moät baø meï voâ cuøng bao la cao caû, hoâm nay ta seõ ñi vaø theá 
maïng cho ngöôi’.  

Nai chuùa moät thaân moät mình ñeán coång thaønh cuûa nhaø vua vaø moïi 
ngöôøi treân ñöôøng ñeàu laáy laøm laï vaø noùi leân raèng: ‘Laï thay! Hoâm nay 
nai chuùa ñi ñeán kinh thaønh’. Moïi ngöôøi trong thaønh phoá, nhöõng vò quan 
vaø nhöõng cö daân noâ nöùc chaïy ra xem. 

Nghe moïi ngöôøi ñoàn nhö vaäy, nhaø vua chaúng tin neân sai ngöôøi haàu 
chaïy ra xem vaø quaû thaät ngöôøi haàu cuõng trình baøy nhö vaäy. Nhaø vua 
baáy giôø môùi môøi nai chuùa vaøo vaø hoûi. Nai chuùa traû lôøi raèng: ‘Leõ ra hoâm 
nay coù moät con nai meï ñeán phieân naïp mình nhöng vì ñang mang thai 
neân xin ñöôïc thay theá. Toâi khoâng theå caàm loøng ñöôïc khi thaáy nai meï aáy 
phaûi cheát khi chöa sanh con, neân ñeán ñaây naïp mình thay cho nai meï 
aáy’. 

Nhaø vua nghe xong caâu chuyeän raát laáy laøm caûm ñoäng vaø noùi leân 
raèng: ‘Hay thay! nai chuùa, ngöôi tuy laø loaøi vaät nhöng laïi mang taâm 
ngöôøi, coøn ta thaät xaáu hoå thay tuy laø ngöôøi nhöng laïi mang taâm thuù.’ 
Noùi xong nhaø vua cho thaû nai chuùa ra vaø truyeàn leänh raèng keå töø nay 
nhöõng con nai khoâng coøn phaûi moãi ngaøy naïp maïng cho nhaø vua nöõa. 
vua cuõng hieán taëng khu vöôøn aáy cho loaøi nai vaø keå töø ñoù khu vöôøn naøy 
ñöôïc ñaët teân laø Loäc uyeån”.160 

Ngaøi Huyeàn-trang ñaõ thaáy thaùp DharmarÅjikÅ vaø truï ñaù vua A-duïc 
cao 21.33m vôùi maøu raát saùng nhö göông. Ngaøi cuõng ñaõ thaáy coù moät tu 
vieän coù khoaûng 1500 vò taêng tu hoïc ôû ñoù. Nhöõng vò taêng naøy theo 
tröôøng phaùi Chaùnh-löôïng boä (Sammit≠ya) cuûa Tieåu thöøa Phaät giaùo vaø 
ngoâi chuøa chính (Mâla-gandhakut≠) coù moät töôïng kim loaïi cuûa Phaät 
trong tö theá chuyeån phaùp luaân. Nhö vaäy, phaät giaùo raát thònh trong thôøi 

                                                 
160 Travels of Hiuen-Tsang translated by Beal vol. II, pp. 46-61, also by Watters, vol. II, pp. 46-54 vaø 
A  Record of the Buddhist Religion, p. 29. Introduction XX, IX by I-tsing translate by Takakusu. 
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naøy. 

Ngaøi Nghóa tònh ñaõ moâ taû veà SÅrnÅtha nhö sau: ‘Thaønh Vöông-xaù 
(RÅjagŸha), caây boà ñeà, ñænh Linh-thöùu (GŸdhra), vöôøn Nai (MŸgadÅva), 
nôi traéng nhö nhöõng caùnh seáu, nôi thieâng lieâng ñaày nhöõng boùng caây sal, 
khu röøng yeân tònh vôùi nhieàu con soùc cho ñeán ngoâi chuøa  cuûa nhöõng nôi 
naøy, haøng ngaøn caùc tyø-kheo töø caùc nôi thöôøng ñeán ñaây moãi ngaøy’. 

Ngaøi Nghóa tònh cuõng cho bieát coù nhieàu boä phaùi Phaät giaùo khaùc 
nhau ñang hieän höõu ôû AÁn Ñoä vaø döôøng nhö raèng luùc ñoù phaùi Nhaát thieát 
höõu boä (SarvÅstivÅda) laø ñang thònh haønh taïi SÅrnÅtha. 

SÅrnÅtha ñaõ tieáp tuïc thònh vöôïng trong suoát trieàu ñaïi cuûa nhöõng vò 
vua PÅla. Vaøo naêm 1017, khi xöù Ba-la-naïi bò ñau khoå bôûi söï xaâm laêng 
caøn queùt cuûa Maæmâd Ghazn≠, nhöõng coâng trình cuûa SÅrnÅtha ñaõ traûi 
qua moät cuoäc taøn phaù huyû hoaïi.  

Trong thôøi gian coäng ñoàng Phaät giaùo luïi taøn thuoäc cuoái theá kyû XI 
nhöng thænh thoaûng cuõng coù ñöôïc söùc soáng moät luùc naøo ñoù khi MahipÅla 
cuûa trieàu ñaïi PÅla höng thònh. Suoát trong thôøi vua trò vì, nhieàu kinh saùch 
Phaät ñöôïc vieát vaø nhieàu töôïng Phaät giaùo ñöôïc ñuùc trong nöôùc.  

Govindachadra (1114-1154) thuoäc trieàu ñaïi GÅhaØavÅla laøm chuû 
ba xöù Kanauji, AyodhyÅ vaø Ba-la-naïi vaø laø moät vò vua theo ñaïo Hindu 
trong khi Hoaøng haäu KumÅradevi laïi laø moät vò Phaät töû thuaàn thaønh ñaõ 
xaây moät tu vieän lôùn ôû SÅrnÅtha goïi laø Dharmachakra-jina. SÅrnÅtha  
höng thònh nhö moät trung taâm Phaät giaùo nhöng roài sau ñoù laïi tieáp tuïc ñi 
vaøo hoang taøn ñoå naùt. 

Moät tai bieán nöõa laø cuù cuoái cuøng ñöôïc giaùng leân laøm suïp ñoå Phaät 
giaùo laø theá kyû XII, khi quaân Thoã nhó kyø Mahomada ñaõ ñoå vaøo AÁn Ñoä 
gioáng nhö baày chaâu chaáu. Nhöõng kinh ñoâ cuûa Hindu ôû phía baéc AÁn Ñoä 
cuõng ñaõ rôi vaøo tay chuùng, nhöõng tu vieän, ñeàn thaùp bò san baèng nhö ñaát 
lieàn, ñaát nöôùc chìm vaøo bieån maùu vaø coäng ñoàng Phaät giaùo cuoái cuøng bò 
tieâu huûy. Söï suïp ñoå caùc kinh ñoâ Hindu khoâng daãn ñeán söï suïp ñoå neàn 
vaên minh Hindu. BanÅras ñaõ bò taøn phaù, nhöng roài noù cuõng soáng laïi 
ñöôïc. Tuy nhieân, nhöõng ngoâi thaùp ôû SÅrnÅtha vaø coäng ñoàng Phaät giaùo 
nôi naøy khoâng bao giôø soáng laïi nöõa. 

Khoa khaûo coå hoïc ñaõ thöïc hieän raát nhieàu coâng cuoäc khai quaät taïi 
khu thaùnh tích naøy vaø raát nhieàu nhöõng coå vaät ngheä thuaät ñaùng giaù ñöôïc 
tìm thaáy taïi ñaây. Caùc coå vaät naøy bò vuøi laáp khoaûng 15 theá kyû töø theá kyû 
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thöù III tröôùc taây lòch ñeán theá kyû XII. Hieän nay ñöôïc löu giöõ vaø tröng 
baøy taïi vieän baûo taøng Khaûo coå SÅrnÅtha ñoái dieän nôi khai quaät.  

Bình luaän veà SÅrnÅtha, Cunningham ñaõ moâ taû moät caùch sinh ñoäng 
raèng: 

“Sau moãi cuoäc khai quaät ñöôïc thöïc hieän gaàn SÅrnÅtha ñaõ phôi baøy 
nhöõng daáu veát cuûa löûa. Toâi ñaõ thaáy nhöõng khuùc goã xaây döïng bò ñoát 
thaønh than vaø nhöõng thôù goã bò chaùy moät nöûa. OÂng Major Kittoe cuõng 
phaùt hieän gioáng nhö vaäy, ngoaøi ra coøn coù nhöõng daáu löûa chaùy treân 
nhöõng truï ñaù, taøn loäng vaø töôïng… Qua nhöõng khaùm phaù ñöôïc tìm thaáy 
trong suoát coâng trình khai quaät, aán töôïng cuûa moät thaõm hoïa khuûng 
khieáp cuoái cuøng do löûa gaây ra ñaõ in ñaäm trong ñaàu oâng Major Kittoe, 
ñeán noåi oâng ñaõ toùm goïn keát luaän cuûa oâng trong vaøi lôøi laø: ‘Taát caû nôi 
ñaây ñaõ töøng bò suøng luïc. Nhöõng vò tu só, nhöõng ngoâi thaùp, töôïng vaø taát 
caû ñeàu bò ñoát chaùy. ÔÛ nhieàu nôi, xöông, saét, goã xaây döïng, hình töôïng 
naèm raûi raùc… Taát caû ñaõ doàn laïi thaønh nhöõng ñoáng hoãn taïp khoång loà vaø 
thaûm hoaï naøy ñaõ xaûy ra taïi ñaây hôn moät laàn.”  

NHÖÕNG DI TÍCH HIEÄN TAÏI CUÛA SÄRNÄTHA 

Hieän nay coù naêm coâng trình ôû SÅrnÅtha ñöôïc coi laø coù lieân quan 
ñeán ñôøi soáng cuûa Ñöùc Phaät laø thaùp Dhamekh, thaùp DharmarÅjikÅ, chaùnh 
ñieän, coät truï vôùi ñaàu sö töû cuûa vua A-duïc vaø moät ñieåm goïi laø 
chaÙkama, loái ñi thieàn haønh cuûa ñöùc Theá-toân.  

1) THAÙP CHAUKHADÌ 

Thaùp ChaukhaÙd≠ ñöùng rieâng reõ moät mình töø buøng binh Asharpur 
ñi thaúng phía beân traùi, caùch chuøa Thaùi-lan khoaûng 200m, trong khi beân 
phía beân phaûi laø vieän baûo taøng Khaûo coå SÅrnÅtha ñoái dieän khu khaûo coå 
thaùnh tích SÅrnÅtha.  

Thaùp Chaukhad≠ laø moät moâ ñaát lôùn treân ñoù coù moät thaùp hình baùt 
giaùc ñöôïc xaây vaøo naêm 1588. Thaùp Chaukhad≠ do vua Akbar xaây ñeå 
töôûng nhôù phuï thaân cuûa vua laø HumÅyun ñaõ vieáng thaêm nôi naøy.  

Töø thaùp Chaukhadi ñi boä khoaûng 10 phuùt, ñeán khuùc cua phía beân 
traùi cuûa con ñöôøng Dhammapala laø chuùng ta ñeán khu Khaûo coå roäng lôùn 
SÅrnÅtha. Vieän baûo taøng khaûo coå SÅrnÅtha ñöùng phía beân phaûi ñoái dieän. 
Böôùc vaøo coång khu Khaûo coå roäng lôùn SÅrnÅtha, ta thaáy caùc thaùnh tích 
hieän coøn nhö sau: 

TU VIEÄN VII: Töø coång ñi vaøo chuùng ta thaáy beân traùi laø neàn tu 
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vieän cuûa thôøi trung coå ñöôïc xaây treân neàn nguyeân thuûy cuûa moät kieán 
truùc tröôùc ñoù. 

Tu vieän naøy coù kieåu daùng bình thöôøng, bao goàm moät saân roäng 
9.15m2, xung quanh laø taøn tích moät daõy phoøng vaø haønh lang ôû caùc phía.  
Goùc beân traùi coù gieáng nöôùc. Neàn moùng cuûa haønh lang ñaõ chæ cho thaáy 
tu vieän V ñaõ bò löûa ñoát chaùy. 

TU VIEÄN V: Tu vieän V coù saân roäng 15:25 m2, moät daõy phoøng daøi 
2.60m, ngang 2.45m ôû boán phía vaø moät caùi gieáng giöõa saân. Phía tröôùc 
daõy phoøng phía trong saân laø moät maùi hieân ñaõ ñôõ baèng nhöõng truï ñaù. 
Phoøng chính giöõa beân trong laø phoøng tieáp taân (Pratyupa-sthÅna±ÅlÅ), 
phía tröôùc laø moät maùi coång goàm loái vaøo vaø hai gian phoøng nhoû canh 
gaùc. Goùc phía baéc cuûa tu vieän laø chaùnh ñieän. Caáu truùc naøy thuoäc trieàu 
ñaïi Gupta vaø nhöõng giai ñoaïn sau ñoù. Moät con daáu baèng ñaát nung vôùi 
lôøi Phaät daïy vaø neùt chöõ cuûa theá kyû IX ñöôïc tìm thaáy ôû moät trong nhöõng 
caên phoøng.  

THAÙP DHARMARAJIKA: Thaùp DharmarÅjikÅ do vua A-duïc xaây 
ñeå toân thôø xaù lôïi cuûa Phaät. Vieäc choïn SÅrnÅtha laø moät trong nhöõng 
thaùnh ñòa thieâng lieâng nhaát cuûa Phaät giaùo, vua A-duïc aét haún ñaõ choïn 
nôi ñaây nhö laø moät nôi xöùng ñaùng cho vieäc döïng thaùp toân thôø xaù lôïi 
Phaät.  

Cuoäc ñaøo xôùi cho thaáy ñaõ coù 6 laàn xaây roäng hôn döïa treân neàn 
moùng nguyeân thuyû. Neàn nguyeân thuyû cuûa vua A-duïc laø 13.49m ñöôøng 
kính vôùi gaïch 49.5 x 36.8 x 6.4 cm vaø nhöõng loaïi khaùc hình neâm (chöõ 
V) moûng nheï, côû 41.9 x 31.7 x 8.8 cm. Trong trieàu ñaïi Kushan ñöôïc xaây 
theâm vaøo vôùi gaïch 38.1 x 26.2 x 7. Vieäc xaây laàn thöù hai vaøo khoaûng theá 
kyû V hoaëc VI vaø coù xaây theâm moät con ñöôøng thieàn haønh 
(pradakshiÙÅpatha) voøng quanh thaùp, roäng 4.88m. Bao quanh beân ngoaøi 
coù moät böùc töôøng cao vöõng chaéc 1.35m, coù boán coång ñi vaøo ôû boán 
höôùng. Vieäc môû roäng laàn thöù ba trong theá kyû VII ñöôøng thieàn haønh 
(pradakshiÙÅpatha) laøm to ra vaø gaàn thaùp coù ñaët boán loàng caàu thang 
laøm baèng ñaù nguyeân khoái. Hai laàn xaây keá tieáp ñöôïc thöïc hieän trong theá 
kyû IX-XI. Laàn thöù saùu vaø laàn cuoái cuøng truøng tu khi tu vieän do hoaøng 
haäu KumÅradev≠ ñöôïc xaây vaøo theá kyû XII. 

Hai töôïng noåi baâït laø töôïng Boà-taùt baèng sa thaïch ñoû cao lôùn ñöôïc 
chaïm khaéc vaøo naêm thöù ba cuûa vua Kanishka (pl. 5 A) vaø töôïng Ñöùc 
Phaät ngoài trong tö theá chuyeån phaùp luaân aán (pl. 8) ñeàu ñöôïc tìm thaáy 
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xung quanh thaùp DharmarÅjikÅ. 

Thaùp DharmarÅjikÅ xaây gaàn truï ñaù A-duïc vaø chaùnh ñieän chính roõ 
raøng raèng thaùp naøy laø nôi ñaùnh daáu Ñöùc Phaät chuyeån phaùp luaân ñaàu 
tieân. Khi ngaøi Huyeàn-trang ñeán ñaây thaáy ngoâi thaùp naøy cao hôn 30m 
nhöng hieän nay troâng thaät laø buoàn baõ chæ coøn neàn cuûa thaùp laø toàn taïi.  

TU VIEÄN VI: laø moät tu vieän ñôn leõ coù theå laø nhaø teá baàn bôûi vì moät 
soá caùi chaøy, coái giaõ ñöôïc tìm thaáy ôû trong ñoù. Nieân ñaïi tu vieän khoaûng 
theá kyû thöù VIII-IX vaø ñöôïc xaây döïng treân moät neàn nguyeân thuyû thuoäc 
giai ñoaïn Gupta. 

THAÙP DHAMEKH: Thaùp cao 34m to lôùn ñoà soä naøy ñaõ noåi troäi 
haún leân trong khu thaùnh tích SÅrnÅtha naøy. Thaùp naøy ñaùnh daáu nôi Ñöùc 
Phaät chuyeån phaùp luaân thuoäc nieân ñaïi khoaûng theá kyû V, nhöng döïa treân 
nhöõng neàn moùng xaây choàng leân, thì roõ raøng noù ñaõ ñöôïc truøng tu nhieàu 
laàn. Tieán só Venis cho raèng töø ‘Dhamekha’ ñeán töø tieáng Sanskrit 
‘Dharmachakra’ nghóa laø ‘Traàm tö veà phaùp’ (Pondering of the Law). 

Toaøn theå ngoâi thaùp laø moät vaät theå cöùng do vua A-duïc xaây. Thaùp 
cao 33.53m (104 feet) ñöôïc xaây baèng gaïch, ñöôøng kính cuûa thaùp daøi 
28.50m ôû neàn moùng, cao 33.53m hoaëc 42.06m tính luoân neàn. Kieán truùc 
naøy goàm moät khoái ñaù hình troøn nhö caùi troáng cao 11.20m. Moãi lôùp cuûa 
khoái ñaù ñöôïc xaây gheùp vôùi then saét keát chaët laïi vaø ñöôïc chaïm khaéc raát 
tuyeät xaûo. Phaàn thaáp cuûa ngoâi thaùp ñöôïc laøm baèng ñaù lôùn ñöôïc khoaù 
baèng nhöõng raàm chia baèng saét, moät soá chuùng coù theå thaáy ôû caùi neàn phía 
baéc, trong khi phaàn treân cuûa thaùp thì laøm baèng gaïch. Ñaù ngoaøi nguyeân 
thuûy ôû phía taây cuûa ngoâi thaùp ñaõ bò maát cuõng nhö ñaõ bò Jagat Singh töôùc 
laáy. Thaùp coù hình baùt giaùc vaø nhoïn daàn ôû ñænh. Moãi maët coù moät khung 
thôø haún laø tröôùc ñoù coù töôïng Phaät. Chieàu cao cuûa ngoâi thaùp taïm chia 
thaønh ba phaàn, phaàn chính giöõa laø moät daõi nhöõng ñieâu khaéc phöùc taïp 
chaïy troøn bao quanh thaùp. Haøng treân vaø döôùi cuûa daõi ñieâu khaéc naøy laø 
hình ngöôøi, thuù nhö eách, ngoãng, chim vaø hoa sen vôùi nhöõng cuoáng cong 
meàm maïi, trong khi trung taâm cuûa daõi ñieâu khaéc goàm coù maãu ñieâu khaéc 
hoa vaên raát saéc xaûo. Nhöõng neùt hoa vaên treân nhöõng maãu ñaù naøy bieåu 
hieän neàn ngheä thuaät ñieâu khaéc cuûa giai ñoaïn thôøi Gupta, nhöng qua 
coâng cuoäc khoan truïc cuûa Cunningham ñaõ cho thaáy taùc phaåm kieán truùc 
gaïch ñoû naøy thuoäc thôøi ñaïi Khoång töôùc (Maurya) töùc khoaûng theá kyû II 
tröôùc Taây lòch. 

Phía ñoâng baéc cuûa thaùp Dharmek laø haøng loaït nhöõng ngoâi thaùp 
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nhoû xaây ñeå taï ôn.  

CHAÙNH ÑIEÄN: Chaùnh ñieän laø nôi Ñöùc Phaät thöôøng duøng ñeå ngoài 
thieàn. Neàn laø moät chuoãi nhieàu lôùp beâ toâng lieân tieáp, lôùp naøy choàng leân 
lôùp kia xaây vaøo nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau. ÔÛ lôùp döôùi cuøng coù moät 
phieán ñaù taï ôn (ÅyÅgapaÊÊa) thuoäc theá kyû thöù I tröôùc Taây lòch. Coù hai 
bia kyù khaéc treân truï maùi hieân chaáp vaù, moät thuoäc theá kyû thöù II tröôùc 
Taây lòch vaø caùi thöù hai thuoäc theá kyû thöù V sau Taây lòch.Truï hieân naøy 
ñöôïc duøng laøm truï ñeøn cho chuøa MâlagandhakuÊ≠ (Höông phoøng) caïnh 
beân. 

Phía ñoâng cuûa chaùnh ñieän laø loái vaøo, phía tröôùc loái naøy laø moät caùi 
saân hình chöõ nhaät roäng lôùn vaø xa hôn nöõa laø moät khoaûng saân nhoû daøi coù 
nhieàu thaùp vôùi ñeàn ñaøi hoang pheá ñuû loaïi kích côû. Beân trong chaùnh ñieän 
naøy cao 64 feet vuoâng. Chung quanh laø veát tích neàn cuûa nhöõng caên 
phoøng nhoû. Phía nam coù moät raøo chaán cuûa trieàu ñaïi vua A Duïc. 

Neáu khaûo saùt chaùnh ñieän hieän tieàn caån thaän, chuùng ta seõ ñi ñeán 
keát luaän raèng söï truøng tu chaùnh ñieän môùi nhaát coù nieân ñaïi môùi ñaây hôn 
laø neàn nguyeân thuûy. Nhöng chaùnh ñieän nguyeân thuûy lôùn hôn hieän taïi vì 
ñöôøng ñi môû roäng veà höôùng ñoâng töùc höôùng veà coång chính161.  

 TRUÏ ÑAÙ SÖ TÖÛ: Truï ñaù vôùi ñænh ñaàu sö töû, ñöôïc döïng ôû phía taây 
cuûa chaùnh ñieän. Vua A-duïc ñaõ döïng moät truï ñaù naøy kyû nieäm nôi Ñöùc 
Phaät ñaõ thaønh laäp taêng ñoaøn ñaàu tieân goàm naêm anh em Kieàu traàn nhö 
(pañchavarg≠ya), Da saù (Yasa) vaø naêm möôi boán ngöôøi baïn ôû xöù Ba-la-
naïi. Hieän nay chæ coøn moät phaàn chaân cuûa truï ñaù vua A-duïc döïng trong 
khu raøo saét cao 2.03m. Truï ñaù naøy nguyeân thuûy cao 15.25m ñöôïc chaïm 
hình 4 con sö töû treân ñænh vôùi 4 baùnh xe phaùp caân xöùng kheùo leùo cheøn 
vaøo ôû giöõa khung raõnh döôùi moãi chaân sö töû. Phaàn chaân truï goà gheà vaø 
döïa treân neàn ñaù lôùn, kích thöôùc 20.3 x 15.2 x 45.7 cm. Phaàn thaân truï 
ñöôïc vuoát thon nhaün boùng, ñöôøng kính ôû chaân laø 71.1 cm vaø ôû ñænh laø 
55.9 cm. 

Treân truï ñaù coù khaéc ba bia kyù. Bia kyù ñaàu tieân laø saéc duï cuûa vua 
A-duïc baèng chöõ Phaïn, trong ñoù nhaø vua thoâng caùo cho chö taêng ni phaûn 
ñoái vieäc taïo söï chia reõ trong taêng ñoaøn. Tröø hai doøng ñaàu cuûa bia kyù ñaõ 
bò beå, coøn laïi ghi raèng: ‘… Taêng ñoaøn khoâng ñöôïc chia reõ. Baát cöù ngöôøi 
naøo duø laø quyù thaày hay quyù coâ phaân chia beø phaùi seõ bò maëc y traéng vaø 

                                                 
161 Ngaøi Huyeàn trang noùi raèng SaÙghÅrÅma noùi chuùng laø coù ’nhieàu cöûa môû höôùng veà phía ñoâng’. 
Beal’s Buddhist Record of the Western World (popular Edition), p. 74. 
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ñuoåi ñi soáng ngoaøi tu vieän. Saéc chæ naøy phaûi ñöôïc thoâng baùo khaép coäng 
ñoàng taêng vaø ni. Ñaáng hoaøng ñeá ñaõ daïy: haõy sao cheùp laïi saéc chæ naøy 
vaø haõy daùn ôû  nhöõng giaûng ñöôøng cuûa tu vieän vaø moät baûn sao khaùc cho 
caùc Phaät töû taïi gia. Nhöõng Phaät töû taïi gia ñeán boá taùt (Uposatha) caàn 
phaûi bieát nhöõng saéc chæ naøy...’  

Chieáu chæ do vua A-duïc ban chæ vöøa sau cuoäc kieát taäp laàn thöù ba, 
suoát trong thôøi kyø naøy truyeàn thoáng noùi nhöõng vò taêng ni chia beø phaùi ñaõ 
bò ñuoåi ra khoûi taêng ñoaøn. Moät saéc lònh gioáng nhö vaäy chæ khaùc nhöõng 
ñieåm nhoû cuõng ñöôïc phaùt hieän ôû nhöõng truï ñaù ôû Sanchi vaø Allahabad. 
Khi khaùm phaù naêm 1904, thaân beå cuûa coät truï ôû SÅrnÅtha vaãn ñöùng ôû vò 
trí nguyeân thuûy cuûa noù, ñieàu naøy ñaõ chæ ra raèng noù ñaõ khoâng bò vôõ khi 
ngaû xuoáng, hay ñuùng hôn laø bò ñuïng bôûi moät löïc maïnh khuûng khieáp, coù 
leõ choùp nhoïn cuûa chuøa Mulagandhakuti ñaõ ñoå saäp treân noù. 

Bia thöù hai thuoäc giai ñoaïn Kushan coù nhaéc ñeán naêm thöù 40 cuûa 
vua A±vaghosha. Vò vua naøy cai trò xöù Kau±Åmbi töøng coù thôøi cai trò caû 
xöù Ba-la-naïi vaø SÅrnÅtha. 

Bia thöù ba ñöôïc khaéc vaøo thôøi ñaàu Gupta ñeà caäp ñeán caùc toå sö 
phaùi Chaùnh-löôïng boä (Sammit≠ya) vaø Ñoäc-töû boä (VÅts≠putraka). 

CHUØA MULAGANDHAKUTI: ñöôïc xaây treân neàn cuûa tuùp leàu 
nguyeân thuûy maø Ñöùc Phaät ñaõ töøng cö nguï trong thôøi gian ngaøi ôû 
SÅrnÅtha, vì vaäy noù coù teân ‘Höông phoøng nguyeân thuûy’ (Original 
Fragrant Hut). Trong nhieàu theá kyû sau naøy, höông phoøng ñöôïc truøng tu 
vaø phaùt trieån thaønh moät ngoâi chuøa lôùn. Ngaøi Huyeàn-trang ñaõ thaáy vaø 
moâ taû nhö sau:  

“Haøng raøo lôùn cuûa chuøa cao 200 feet, treân maùi hình caây xoaøi maï 
vaøng. Neàn cuûa chuøa naøy baèng ñaù vaø caàu thang cuõng vaäy, nhöng nhöõng 
ngoâi thaùp vaø khung thôø thì baèng gaïch. Nhöõng khung thôø ñöôïc saép ôû boán 
phía trong haøng traêm haøng keá tieáp nhau vaø moãi khung coù thôø moät töôïng 
Phaät baèng ñoàng. Kích côû baèng nhö Ñöùc Phaät thaät vaø töôïng ngoài ôû tö theá 
ñang chuyeån baùnh xe phaùp”. 

Ñoä daøy cuûa nhöõng böùc töôøng ñaõ chæ ra raèng chuøa Mulagandhakuti 
roõ raøng cao nhö ngaøi Huyeàn-trang ñaõ öôùc löôïng vaø nhöõng maãu cuõ cuûa 
ñaù khaéc gaén treân töôøng ñaõ chæ ra noù ñaõ ñöôïc xaây laïi ít nhaát moät laàn ñaõ 
söû duïng nhöõng phaàn cuûa kieán truùc tröôùc. Ngoâi chuøa trong hình thöùc hieän 
nay laø coù nieân ñaïi töø thôøi Gupta. 

Giöõa nhöõng thaùp taï ôn gaàn phía taây cuûa chuøa Mulagandhakuti tìm 
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thaáy moät maãu cuûa caùi oâ loïng baèng ñaù vôùi moät phaàn cuûa kinh Chuyeån 
phaùp luaân (Dhammacakkappavattana) khaéc treân ñoù nhö:  

“Naøy caùc tyø-kheo! Ñoù laø boán chaân lyù. Theá naøo laø boán? Chaân lyù veà 
khoå, chaân lyù veà nguyeân nhaân cuûa khoå. Chaân lyù veà söï dieät khoå vaø chaân 
lyù veà con ñöôøng dieät khoå.” Bia kyù naøy coù nieân ñaïi khoaûng theá kyû III taây 
lòch ñöôïc vieát baèng chöõ Pali  vaø hieän nay ñang tröng baøy ôû vieän baûo 
taøng. 

RAØO CHAÁN CUÛA A-DUÏC: phía nam cuûa chuøa Mulagandhakuti laø 
raøo chaán maø xuaát xöù tröôùc kia ñöôïc ñaët ôû thaùp Dharmarajika. Raøo chaán 
noåi baät naøy ñöôïc khaéc treân moät khoái ñaù nguyeân Chunar coù ñoä boùng cao 
nhaát.  

ÑEÀN APSIDAL: caùch truï ñaù A-duïc khoaûng vaøi thöôùc laø ñeàn 
Apsidal (chaitya) xaây treân moät caáu truùc nguyeân thuyû tröôùc ñoù. Ñeàn naøy 
cao 25m, roäng 11.58m coù choã thôø hình baùn nguyeät ôû trong cuøng. Nhieàu 
coå vaät saép xeáp theo nieân ñaïi töø thôøi Khoång-töôùc (Maurya) ñeán thôøi 
Gupta ñöôïc tìm thaáy ôû ñaây. Trong thôøi haäu Gupta, ñeàn naøy ñaõ bò taøn ruïi 
trong moät côn hoûa hoaïn. Phaàn treân noù ñöôïc tìm thaáy nhieàu daáu veát cuûa 
moät tu vieän coù nieân ñaïi sau ñoù. 

 TU VIEÄN II: tu vieän II naèm saâu xuoáng loøng ñaát hôn 4m. töø kích 
thöôùc cuûa gaïch, caùc nhaø khaûo coå coù theå tieân ñoaùn laø tu vieän naøy thuoäc 
trieàu ñaïi Gupta. Tu vieän II coù moät khoaûng saân roäng 27.69m vuoâng, bao 
boïc xung quanh laø nhöõng böùc töôøng thaáp 99.1 cm nhöng daøy ñeå choáng 
ñôõ nhöõng coät truï cuûa maùi hieân phía tröôùc nhöõng daõy phoøng. Döïa treân 
veát tích coù theå thaáy nôi ñaây coù khoaûng chín phoøng. 

TU VIEÄN I:  coøn goïi laø tu vieän Dharmachakra-Jina do phaät töû 
KumÅradevi, hoaøng haäu cuûa vua Govindachandra (1114-1154) xaây 
cuùng. Khu vöïc naøy ñaõ ñöôïc khai quaät cho ñeán nay ño ñöôïc 232m töø 
ñoâng sang taây vaø coù moät khu phoøng naèm ôû trung taâm. Tu vieän naèm saâu 
xuoáng loøng ñaát hôn 4m coù moät chaùnh ñieän roäng naèm phía taây, ba phía 
coøn laïi laø caùc daõy phoøng. Neàn tu vieän cao 2.44m xaây baèng gaïch coù 
chaïm troå, trang hoaøng vôùi nhieàu ñöôøng neùt tao nhaõ caû hai maët trong vaø 
ngoaøi. Taát caû caùc taêng phoøng ngaøy nay khoâng coøn nöõa. Tu vieän naøy coù 
hai coång ra vaøo ñeàu höôùng veà phía ñoâng, hai coång caùch nhau 88.45m.  

Tu vieän coù moät con ñöôøng haàm, roäng 1.83m, daøi hôn 58.78m vì ít ai ñi, 
neân dô daùy hoâi haùm. 

 TU VIEÄN III: laäp laêng cuûa tu vieän III naøy cuõng gioáng nhö tu vieän 
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II saâu xuoáng loøng ñaát hôn 4m. Saân tu vieän ñöôïc loùt gaïch ñöôïc tìm thaáy 
ngaàm döôùi oáng daãn nöôùc. Nhöõng phoøng naèm ôû phía nam. Phong caùch 
khaéc chöõ treân truï ñaù cuûa maùi hieân coù theå ñoaùn laø chuùng thuoäc thôøi kyø 
haäu Kushan. Ñoä cao trung bình cuûa böùc töôøng laø 3.05m vaø ñoä daøy cuûa 
böùc töôøng ñaõ cho thaáy raèng tu vieän naøy cao khoâng hôn hai taàng. 

TU VIEÄN IV: cuõng nhö 3 tu vieän kia, tu vieän naøy naèm ôû ñoä saâu 4m 
vaø khoaûng saân saâu 4.42 cm töø neàn chuøa. Coù vaøi caên phoøng ôû phía baéc 
vaø maùi hieân ôû phía ñoâng. Nhö tu vieän thöù III, nhöõng coät truï cuûa maùi 
hieân thì caùch quaõng. Coù moät hình thaàn Siva to lôùn B (b) 1, (cao 3.70m) 
ñang cheùm moät con quyû vôùi caây ñinh ba (caây xieân coù ba muõi nhoïn), 
thuoäc theá kyû XII, ñöôïc tìm thaáy treân ñænh nhöõng böùc töôøng coù nhöõng 
daõy phoøng phía ñoâng. 

Khu Thaùnh tích Khaûo coå SÅrnÅtha naøy môû cöûa töø saùng 6:00 ñeán 
chieàu 6:00 (thöù saùu ñoùng cöûa). Veù vaøo coång cho ngöôøi AÁn Ñoä 5 
Rupees, cho khaùch nöôùc ngoaøi 2 dollars hoaëc 100 Rs. Tuy nhieân neáu 
sinh vieân nöôùc ngoaøi ñang hoïc taäp taïi AÁn Ñoä ñöa theû sinh vieân, coù theå 
ñöôïc mua veù nhö ngöôøi AÁn Ñoä laø 5 Rs thoâi. Ñöôïc ñem maùy chuïp hình 
khoâng tính tieàn, nhöng maùy video thì phaûi ñoùng phí 20Rs. 

Thaät laø thieáu soùt vaø maát yù nghóa neáu chuùng ta chæ ñi vieáng di tích 
khaûo coå treân maø khoâng vieáng Vöôøn nai, Vieän baûo taøng Khaûo coå 
SÅrnÅtha vaø caùc chuøa  hieän ñaïi cuøng vôùi soâng Haèng, nôi maø seõ boå sung 
raát nhieàu cho söï hieåu bieát cuûa chuùng ta veà thaùnh tích SÅrnÅtha. Chuùng 
ta seõ laàn löôït khaûo saùt ñeán nhö sau: 

VÖÔØN NAI: Ñaây  laø vöông quoác vaø khu öu ñaõi cho nai, neân khoâng 
ai ñöôïc quyeàn laøm thöông toån hay baén gieát chuùng. Hieän nay khaùch 
chieâm baùi seõ thaáy coù haøng traêm con nai cao ñeïp, da ñoám hoa traéng, 
vaøng, naâu… ñuû moïi löùa tuoåi vaø kích thöôùc chaïy nhaûy tung taêng khaép 
nôi. 

Khaùch chieâm baùi seõ hoan hæ vaø thích thuù nhìn chuùng chaïy nhaûy voâ 
tö ôû ñaây vaø khi chuùng ta ñöa caø roát, cuû caûi traéng (coù baùn saün taïi ñaây), 
chuùng seõ daïn dó tôùi aên vaø lieám tay khaùch. Ñieàu naøy gôïi nhôù laïi khung 
caûnh ngaøy xöa cuûa Vöôøn-nai (Rishipattana). 

VIEÄN BAÛO TAØNG KHAÛO COÅ SARNATHA ñoái dieän xeùo khu 
thaùnh tích khaûo coå SÅrnÅtha laø Vieän baûo taøng Khaûo coå ñöôïc xaây naêm 
1905. Ñaây laø moät trong nhöõng vieän baûo taøng laâu ñôøi nhaát AÁn Ñoä vaø ñaëc 
bieät coù tröng baøy nhieàu boä söu taäp veà ñieâu khaéc Phaät giaùo ñöôïc khai 
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quaät taïi. 

Taïi gian phoøng chính Tieáng Roáng Sö Töû (Shakyasimha) tröng baøy 
vaät noåi baät nhaát laø ‘ñaàu truï Sö Töû’ vaø cuõng laø ‘Quoác huy’ cuûa AÁn ñoä. 
Truï ñaù ñaàu sö töû laø taùc phaåm ñieâu khaéc huøng vó nhaát thuoäc ngheä thuaät 
ñieâu khaéc thôøi  Khoång-töôùc (Mauraya) theá kyû thöù III tröôùc taây lòch (pl. 
III) maø ñaõ töøng ñaët ôû treân ñænh truï ñaù A-duïc. Truï sö töû cao khoaûng 
2.31m vaø goàm boán phaàn tính töø döôùi leân:  caùi bình hình chuoâng ñöôïc 
bao phuû bôûi nhöõng caùnh sen voøm voõng xuoáng, moät ñænh coät troøn, boán 
con sö töû ngoài xoay löng vaøo nhau, ñaàu höôùng ra boán phía, moät baùnh xe 
phaùp ba möôi hai nan (caêm). 

Boán con sö töû huøng maïnh ñöôïc chaïm troå kheùo leùo vaø soáng ñoäng. 
Coù boán con voi, boø ñöïc, ngöïa vaø sö töû ñang chaïy. Moãi con thuù naøy ñöôïc 
caùch khoaûng bôûi moät baùnh xe phaùp nhoû hôn. Truï ñaàu sö töû laø moät trong 
nhöõng kieät taùc ngheä thuaät cuûa moïi thôøi ñaïi.  Nöôùc coäng hoøa AÁn Ñoä ñaõ 
chaáp nhaän truï sö töû nhö laø moät quoác huy cuûa ñaát nöôùc vaø treân caùc tôø 
tieàn Rupee cuûa AÁn Ñoä ñeàu coù in hình truï sö töû naøy. 

Coøn coù moät töôïng ñaùng chuù yù ôû vieän baûo taøng naøy nöõa laø töôïng 
Ñöùc Theá-toân ñang chuyeån phaùp luaân aán, moät kieät taùc cuûa SÅrnÅtha 
thuoäc tröôøng phaùi ngheä thuaät Gupta162 ñang tröng baøy taïi phoøng Nhö lai 

                                                 
162 Lòch söû coù lieân quan ñeán ngheä thuaät AÁn Ñoä baét ñaàu töø giai ñoïan Mauryan döôùi söï baûo trôï cuûa 
vua A Duïc. Thôøi ñaïi Sunga-Satavahana tieáp theo cuõng chöùng toû söï nôû roä ngheä thuaät Phaät giaùo treân 
quy moâ quoác gia vaø tieâu bieåu nhaát laø caùc thaùp to lôùn cuûa Phaät giaùo vôùi kieán truùc thanh tuù trang nhaõ ôû 
caùc nôi nhö: Bharhut, Savehi, Pauni, Amaravati va Cognate trong vuøng Vengi. Ngheä thuaät Kuùhava 
cuûa Mathura vaø ngheä thuaät Ikshvaku cuøng thôøi cuûa Nagarjuna Konda cuõng nhö trong ngheä thuaät 
Gandhara pha troän cuûa phöông baéc, caùc hình töôïng cuûa Ñöùc Phaät vaø caùc vò Boà Taùt ñöôïc dieãn ñaït 
theo caùc tröôøng phaùi Nhöùt thieát höõu boä (Savastivandana) vaø Ñaïi chuùng boä (Mahasangika) roài sau ñoù 
phoå bieán bôûi ñaïi thöøa Phaät giaùo phaùt trieån.  
Giai ñoaïn Gupta chöùng toû ñænh cao hoaøn haûo cuûa nhöõng khuynh höôùng tröôùc ñaây trong ngheä thuaät 
AÁn Ñoä. Döôùi söï saùng suoát cuûa nhaø laõnh ñaïo Gupta, neàn ngheä thuaät ñaõ ñaït ñeán möùc toái cao vaø töï 
chuû, hoaøn toaøn töï nhieân vaø maïch laïc trong bieåu hieän myõ thuaät. Tính caùch meàm deûo coù ñöôïc cuûa noù 
xuaát phaùt töø Mathura vaø ñöôøng neùt thanh lòch coù ñöôïc töø Amarvati, nhöng hai aûnh höôûng naøy bieán 
ñoåi ñeå ñoàng nhaát vôùi neùt thaåm myõ cao hieám coù. Xu höôùng toång hôïp hieän nay ñöôïc thieát laäp giöõa 
ngheä thuaät vaø tö töôûng, giöõa hình thöùc khaùch quan (sabda) vaø noäi dung beân trong (artha) vaø thaønh 
coâng noåi baät cuûa ngheä thuaät nhö laø phöông tieän bieåu caûm thuùc ñaåy taâm tö khoái oùc bieán thaønh hieän 
thöïc. 
Söï moâ taû thieân thaàn hoaëc ñaïo sö theo hình daùng con ngöôøi giôø ñaây ñöôïc thieát laäp moät caùch chaéc 
chaén. Daùng ngöôøi cuûa nhöõng hình aûnh nhö vaäy keát hôïp neùt noåi baät vôùi saéc töôùng caân ñoái ñeå phaùt hoïa 
vôùi nhöõng söï nhaän thöùc sieâu nhieân ñöôïc moâ taû (Mahapurushlaakshanas) nhö laø nhuïc keá, toùc xoaén 
nhö voû oác, daùi tai traûi daøi xuoáng, ngoùn tay thon, baøn tai daøi ñuïng tôùi goái. Ñoái vôùi caùc baäc nhö 
Chuyeån luaân vöông (Chkravarti), baäc ñaïi ñaïo sö vaø aån só (Mahasramana), hình daùng Ñöùc Phaät cuûa 
thôøi ñaïi Gupta ñöôïc ñaët caùch hoùa bôûi saéc thaân raát laø soáng ñoäng vaø bieåu loä söï thanh thaûn, thaâm traàm. 
Khoâng gioáng nhö ngheä thuaät tröôùc ñaây laø neàn ngheä thuaät höôùng ngoïai vaø lieân quan ñeán söï vieäc taïi 
traàn gian, neàn ngheä thuaät Gupta thì höôùng noäi vaø caùc hình töôïng Phaät giaùo nhaèm muïc ñích hình dung 
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(Tathagata). 

Vôùi neùt ñieâu khaéc kheùo leùo cuûa ngheä nhaân, böùc töôïng noåi baät naøy 
nhö toaùt ra moät yù chí vaø söùc maïnh kieân cöôøng cuûa baäc ñaïo sö keát hôïp 
vôùi söï tónh maëc, töø bi, ñónh ñaït sieâu thoaùt. Nhaø ñieâu khaéc cuûa kieät taùc 
naøy ñaõ naém baét giaây phuùt maø baäc ñaïo sö vöøa ñaït ñöôïc giaùc ngoä toái 
thöôïng sau saùu naêm khoå haïnh röøng giaø, caûm giaùc traøn ngaäp loøng töø bi 
ñoái vôùi khoå ñau nhaân loaïi vaø quyeát ñònh chuyeån baùnh xe phaùp baèng 
vieäc thuyeát giaûng Töù-dieäu-ñeá (Chatur – Aryasatyani) do ngaøi khaùm phaù 
laïi cho naêm anh em Kieàu-traàn-nhö. Baøi thuyeát phaùp ñaàu tieân vaø söï 
thaønh laäp taêng ñoaøn trôû thaønh baát dieät trong ngheä thuaät ñieâu khaéc ñoäc 
ñaùo qua hình töôïng Ñöùc Phaät ngoài thanh thaûn treân toøa kim cang 
(Vajraparyankasana) vaø thuyeát giaûng baøi phaùp ñaàu tieân cho naêm vò ñeä 
töû. Naêm vò tyø kheo naøy cuõng ñöôïc khaéc treân caùi beä cuøng vôùi baùnh xe 
phaùp naèm ôû giöõa hai con nai. Hai con nai töôïng tröng cho Vöôøn Nai ôû 
SÅrnÅtha. Söï keát hôïp neùt doõng maõnh vôùi haûo töôùng, söï thanh nhaõ tinh 
teá vôùi neùt sieâu thoaùt xuaát traàn, böùc töôïng saùng choùi naøy thaät söï ñaõ trôû 
thaønh moät kieät taùc cuûa ngheä thuaät ñieâu khaéc AÁn Ñoä, ñuùng hôn laø ngheä 
thuaät ñieâu khaéc theá giôùi.  

Ngoaøi ra, trong phoøng Tam baûo (Triratna), Nhö Lai (Tathagata), 
Tam Maät (Trimurti), phoøng Ashutosh (teân cuûa thaàn Shiva), haønh lang 
Vastumandana vaø Shilpratna coù tröng baøy nhieàu töôïng cuûa Phaät giaùo, 
Hindu vaø ñaïo Loaõ theå raát coù giaù trò ñoái vôùi caùc nhaø toân giaùo, nhaø lòch söû 
cuõng nhö nhöõng nhaø nghieân cöùu ñoà coå. 

 Vieän baûo taøng môû cöûa töø 10:00 saùng– 5:00 chieàu (thöù saùu ñoùng 
cöûa), 2 Rs cho moät ngöôøi, treû em döôùi 15 tuoåi mieãn phí. Khoâng ñöôïc 
mang maùy chuïp hình hoaëc quay video, tröø coù lyù do vaø laøm ñôn cuï theå 
xin ban Quaûn lyù Vieän Baûo taøng. 

TU VIEÄN MULGANDHAKUTI: töø Vieän baûo taøng Khaûo coå 
SÅrnÅtha ñi tôùi doïc theo con ñöôøng Dharmapala khoaûng 200m laø tu vieän 

                                                                                                                                            
baäc sieâu nhaân ñöôïc phuù cho trí tueä toái thöôïng (Anuttarajinana) maø ñieàu naøy ñöôïc coi nhö laø muïc 
tieâu toái thöôïng cuûa cuoäc ñôøi. 
Ngheä thuaät Gupta ñaõ lan roäng toaøn phía Baéc Aán Ñoä suoát töø theá kyû thöù IV ñeán VI Taây lòch vôùi nhöõng 

� �trung taâm noåi tieáng ôû Mathura vaø S rn tha. Trong khi hai trung taâm naøy coù chung caùc ñaëc tính phoå 
bieán cuûa ngheä thuaät Gupta, chuùng cuõng boäc loä caùc tính caùch caù nhaân rieâng bieät. Trong hai tröôøng 

� �phaùi naøy, S rn tha thì saùng taùc nhieàu hôn vaø ñöôïc phaân bieät bôûi nhöõng hình töôïng meàm maïi vôùi 
nhöõng ngheä thuaät xeáp neáp tinh xaûo, vaø ñöôïc truyeàn caûm bôûi söï töø toán, thanh tao cuûa haøng traêm 

� �töôïng Phaät do tröôøng phaùi S rn tha taïo ra. Töôïng coù yù nghóa nhaát laø töôïng Ñöùc Phaät chuyeån phaùp 
� �luaân, laø bieåu töôïng cuûa Ñöùc Phaät thuyeát baøi phaùp ñaàu tieân taïi Vöôøn nai ôû S rn tha. 
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Mulgandhakuti thuoäc Hoäi Ñaïi-boà-ñeà (Maha Bodhi) do ngaøi Anagarika 
Dharmapala tieân phong xaây döïng ñaàu tieân trong caùc chuøa hieän ñaïi taïi 
SÅrnÅtha. Phía beân traùi laø chaùnh ñieän vaø vaên phoøng laøm vieäc (naèm saùt 
caïnh khu Khaûo coå SÅrnÅtha), phía beân phaûi laø phoøng troï, quaû ñöôøng, nôi 
nghæ cuûa chö taêng vaø caùc tröôøng hoïc cuõng thuoäc Hoäi Ñaïi-boà-ñeà.  

Tu vieän Mulagandhakuty laø moät daáu aán gôïi nhôù thôøi hoaøng kim 
quaù khöù cuûa SÅrnÅtha. Ñoù cuõng chính laø thaønh quaû veû vang nhaát cuûa 
ngaøi Anagarika Dharmapala hieán daâng caû cuoäc ñôøi phuïc vuï.  

Mulagandhakuty naøy laø moät coâng trình kieán truùc ñoà soä vôùi ngheä 
thuaät ñieâu khaéc Phaät giaùo baèng gaïch ñoû vaø vôùi nhöõng böùc bích hoïa noåi 
tieáng veà cuoäc ñôøi cuûa Ñöùc Phaät do ngheä nhaân Nhaät baûn Kosetsu Nosu 
thöïc hieän.  

Nhöõng böùc bích hoïa vôùi maøu saéc thaâm traàm moâ taû caûnh Boà-taùt ôû coõi 
trôøi Ñaâu suaát ñang ñôïi giaùng theá; Giaác mô laønh cuûa hoaøng haäu Maya veà 
vieäc thoï thai; Boà-taùt ñaûn sanh taïi vöôøn Laâm-tyø-ni; Thaùi töû Só-ñaït-ña nhaäp 
thieàn döôùi boùng caây trong khi ñang xem phuï hoaøng laøm leã gieo caøy böøa 
haøng naêm; Boán caûnh sanh, giaø, bònh vaø cheát ñaõ khieán thaùi töû tuyeân boá töø 
boû theá gian ñeå tìm caàu chaân lyù; Thaùi töû nhìn phu nhaân vaø hoaøng nhi sô 
sanh laàn cuoái tröôùc khi rôøi hoaøng cung; Cuøng vôùi Sa naëc vaø con tuaán maõ 
kieàn traéc (Kanthaka), Boà-taùt ñaõ cöôõi noù trong ñeâm ñen; Nhaän nhöõng lôøi 
chæ daïy cuûa caùc baäc ñaïo só; Vôùi thaân theå oám gaày goø, Boà-taùt ñang nhaän 
thöïc phaåm töø naøng Tu-xaø-ña (Sujata) trong khi naêm ngöôøi baïn ñoàng tu 
nhìn ngaøi vôùi veû thaát voïng; Ma vöông vaø quaân ma ñaõ taán coâng Boà-taùt; 
Ñöùc Phaät ñöôïc naêm anh em Kieàu traàn nhö ñoùn chaøo kính leã khi ngaøi ñeán 
SÅrnÅtha ñeå truyeàn phaùp daïy hoï; Ñöùc Phaät giaûng ñaïo cho vua Taàn-baø-sa-
la (Bimbisara); Tröôûng giaû Caáp coâ ñoäc mua vöôøn cuûa thaùi töû Kyø-ñaø; Ñöùc 
Phaät vaø ngaøi A-nan ñang chaêm soùc cho moät vò taêng bònh maø bò caùc ngöôøi 
baïn tu khaùc boû queân; Ñöùc Phaät ñeán giaûi hoøa cho hai doøng hoï Thích-ca 
(Sakya) vaø Koliya, nhöõng ngöôøi maø seõ saép gaây chieán tranh vôùi nhau vì 
giaønh nöôùc treân doøng soâng Rohini; Ñöùc Phaät trôû veà thaêm thaønh Ca-tì-la-
veä; Ñöùc Phaät ñaït ñöôïc nieát-baøn toái haäu trong khi tyø-kheo A-naäu-laâu-ñaø 
(Anuruddha) khuyeân caùc taêng chuùng ñöøng khoùc. Beân phaûi laø vò aån só Tu-
baït-ñaø-la (Subhadda), ngöôøi ñeä töû ñöôïc Ñöùc Phaät ñoä cuoái cuøng tröôùc khi 
nhaäp nieát-baøn; Ñöùc Phaät giaûng luaän A-tyø-ñaøm (Abhidhamma) cho meï 
ngaøi treân cung trôøi Tam thaäp tam thieân (Tavatimsa); Cuoäc caûm hoùa 
chaøng Voâ-naõo (Angulimala); Ñeà-baø-ñaït-ña (Devadatta) vaø vua A-xaø-theá 
(Ajatasattu) ñang baøy möu gieát Ñöùc Phaät vaø vua Taàn-baø-sa-la 
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(Bimbisara); A-nan xin coâ gaùi ít nöôùc. Coâ aáy do döï noùi raèng coâ thuoäc 
ngöôøi bò xaõ hoäi ruoàng boû khoâng ñöôïc daâng nöôùc cho ngaøi. Nhaán maïnh 
quan ñieåm cuûa Ñöùc Phaät choái boû veà heä thoáng giai caáp ñaïo Hindu, A-nan 
traû lôøi raèng: ‘Toâi khoâng hoûi coâ veà giai caáp coâ laø gì? Toâi chæ hoûi xin nöôùc’. 
Caâu chuyeän naøy xuaát phaùt töø kinh Thieân Nghieäp Thí duï (Divyavadana). 

Chaùnh ñieän ôû tu vieän Mulagandhakuti coù thôø xaù lôïi cuûa Ñöùc Phaät 
ñöôïc tìm thaáy ôû Taxila vaø ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï 
(Nagarjunakonda)  do phoù vöông AÁn Ñoä laø Irwin hieán taëng cho Hoäi Ñaïi 
Boà-ñeà (Maha Bodhi) ñeå thôø phöôïng.  

Khoaûng saân phía beân traùi chuøa laø nôi coù caây boà ñeà töôi toát taøng laù 
sum xueâ maø xuaát xöù töø caây boà ñeà goác ôû Boà-ñeà-ñaïo-traøng163. Xung 
quanh coäi boà ñeà coù thieát keá töôïng 28 vò Phaät ngoài thieàn vaø phía tröôùc coù 
töôïng Ñöùc Phaät Thích-ca vaø naêm anh em Kieàu-traàn-nhö to baèng ngöôøi 
thaät.  

Taïi tu vieän Mulagandhakuti, SÅrnÅtha, hoäi Ñaïi Boà-ñeà coù toå chöùc 
nhieàu chöông trình phuùc lôïi xaõ hoäi giaùo duïc vaø caùc hoaït ñoäng toân giaùo, 
khoâng chæ taïi ñòa phöông maø coøn khaép ñaát nöôùc AÁn Ñoä vaø nöôùc ngoaøi. 
Ñaây laø moät trong nhöõng trung taâm hoaït ñoäng tích cöïc nhaát cuûa Hoäi taïi 
AÁn Ñoä vaø treân khaép theá giôùi. Ñöôïc bieát hieän nay, Hoøa thöôïng 
Dodamgoda Rewatha, Toång thö kyù Hoäi Ñaïi Boà-ñeà vaø Thöôïng-toïa 
Kahawatte Siri Sumedha, Phoù Toång thö kyù Hoäi Ñaïi Boà-ñeà ñöông kieâm 
ñaûm traùch truï trì taïi tu vieän Mulagandhakuti ôû nhieäm kyø qua 1999-2001, 
2001-2004 vaø hieän vaãn tieáp tuïc troïng traùch trong nhieäm kyø 2004-2006. 
Trong suoát thôøi gian ñaõm traùch trung taâm naøy hai ngaøi cuøng chö taêng ñaõ 
mang moät neùt môùi ñeán cho trung taâm baèng caùch theâm vaøo nhöõng hoaït 
ñoäng vaø döï aùn môùi cuõng nhö ñaõ noã löïc khoâng ngöøng nghæ ñeå hoaøn thaønh 
muïc tieâu vaø söù maïng maø hoøa thöôïng Anagarika Dharmapala ñaõ ñöa ra. 

Ngoaøi tu vieän Mulagandhakuti, noåi baät ôû SÅrnÅtha, coøn coù nhieàu 
chuøa töø caùc nöôùc Phaät giaùo khaùc treân theá giôùi hieän dieän ôû ñaây vaø haàu 
heát caùc chuøa naøy ñeàu coù xaây nhaø nghæ cho khaùch haønh höông, giaù töông 
ñoái reõ so vôùi caùc khaùch saïn trung bình. Caùc chuøa khaùc nhö laø: chuøa 
Trung-hoa, chuøa Matri Buddha (Nhaät), chuøa Mieán ñieän, Hoïc vieän Taây-
taïng (The Central Institute of Higher Tibetan Studies), chuøa Thaùi-lan, 
chuøa Tibetan Buddha Vihar (thuoäc phaùi Gelugpa, Taây-taïng), chuøa Ñaïi 
                                                 
163 Xem chi tieát trong cuoán ‘Vöôøn Nai – Chieác Noâi Phaät giaùo’, Thích Nöõ Giôùi Höông, Delhi: Loäc 
Uyeån, 2005. 
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haøn, Tu Vieän Padma Samaye Chokhorling (Nyingma Taây-taïng), chuøa 
Nhaät Dharma Chakra Vihar (caïnh Hoïc vieän Taây-taïng) vaø hoïc vieän 
Quoác teá Nghieân cöùu Phaät hoïc- Dharma Chakra Vihar (Dharma Chakra 
Vihar - International Insitute of Origin Buddhisr Studies and 
Research)164…  

SOÂNG HAÈNG: Soâng haèng ñaõ chaûy 2.469 caây soá töø nguoàn ñeán bieån 
theo nhöõng soâng nhaùnh hoaëc soâng lôùn, moät trieäu km2, gaàn moät phaàn ba 
ñòa lyù AÁn Ñoä. Doïc beân bôø laø nhöõng thaønh phoá coå chaúng haïn Hardwar, 
Allahabad, VÅrÅÙasi, Patna, Calcutta, Delhi vaø Agra treân nhöõng soâng 
nhaùnh cuûa noù, soâng Yamuna. Xuaát phaùt töø daõy nuùi tuyeát traéng huøng vó 
Hi-maõ-laïp-sôn ñeán vuøng chaâu thoå trong vònh Bengal, soâng Haèng laø moät 
doøng chaûy cuûa ñôøi soáng vaø ñöôïc toân thôø nhö nöõ thaàn thieâng lieâng khi noù 
chaûy ngang qua ñoàng baèng phía baéc AÁn Ñoä. AÁn Ñoä laø moät quoác gia 
roäng lôùn nhaän nhieàu nguoàn nöôùc töø con soâng naøy nhöng khi noùi ñeán tính 
chaát thieâng lieâng cuûa soâng Haèng ngöôøi ta thöôøng lieân töôûng ñeán moät 
vaøi khuùc soâng ñaëc bieät nôi Ba-la-naïi laø vuøng ñeàn thôø vaø Ghat (theàm ñaù 
xaây chìa ra bôø soâng) ñeå taém, caàu nguyeän, leã baùi, thieàn ñònh vaø nôi qui 
tuï raát nhieàu tín ñoà Hindu vaøo moãi saùng sôùm tröôùc khi maët trôøi moïc vaø 
caøng ñoâng ngheït caû röøng ngöôøi khi vaøo nhöõng dòp leã vaø chính taïi nôi 
ñaây noù ñöôïc goïi vôùi teân laø soâng Haèng.  

Trong kinh Phaät thöôøng nhaéc ñeán soâng Haèng nhö kinh A-di-ñaø daïy 
raèng: “Haèng haø sa soá chö Phaät, Boà-taùt nhö soá caùt soâng Haèng” hoaëc 
“coâng ñöùc voâ löôïng, voâ bieán khoâng theå nghó baøn nhö soá caùt soâng 
Haèng”. Hoaëc trong luùc Ñöùc Phaät coøn taïi theá, Ñöùc Phaät cuõng ñaõ  nhieàu 
laàn ñi ngang soâng Haèng naøy. Kinh Thaàn Thoâng Du Hí165 ñaõ keå raát chi 
tieát veà söï vieäc Ñöùc Phaät khoâng coù tieàn ñeå traû cho ngöôøi cheøo ñoø khi ñi 
ñoø ngang qua soâng Haèng. Khi nghe ñöôïc söï vieäc ñoù, vua Taàn-Baø-Sa-La 
(Bimbisara) ñaõ ra lònh mieãn leä phí giao thoâng cho caùc baäc tu haønh. 

VÅrÅÙasi coù 80 baõi hoûa thieâu. Nhöõng baõi hoûa thieâu doïc soâng Haèng 
laø coù ñaàu tieân vaø ñöôïc tin töôûng laø thieâng lieâng nhaát, neân nhieàu ngöôøi 
coù thaân nhaân duø cheát coù bao xa, hoï cuõng ñem veà ñaây ñeå thieâu roài thaû 
tro xuoáng soâng ñeå mong soâng röûa saïch toäi loãi ngöôøi quaù coá. Hoaëc 
nhöõng ngöôøi giaø bieát mình saép cheát, cuõng veà ñaây tuïng nieäm ôû ñeàn vaø 
chôø ngaøy ñeå ñöôïc cheát taïi ñaây.  

                                                 
164 Xin xem chi tieát ôû  cuoán ‘Vöôøn Nai – Chieác Noâi Phaät giaùo’, Thích Nöõ Giôùi Höông, Delhi: Loäc 
Uyeån, 2005. 
165 Lalita Vistara, ed. S. Lefinann, 528. 
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Buoåi saùng ñöôïc xem laø thôøi gian toát nhaát ñeå taém trong nöôùc soâng 
Haèng vôùi nhöõng tia naéng ban mai ñaàu tieân cuûa maët trôøi chieáu saùng 
xuyeân qua ñaùm maây ôû vöøng ñoâng. Khi moïi ngöôøi taém trong nöôùc soâng 
Haèng thaùnh thieän, hoï ñaõ laáy tay buïm nöôùc laïi vaø chuùi tay roùt ñoå xuoáng 
nöôùc nhö laø moät söï cuùng döôøng. Taém trong soâng Haèng laø yù nghóa thieâng 
lieâng vaø vaên hoùa ñaõ coù töø nhieàu theá kyû. Noù laø chaát taåy röûa caùc toäi loãi. 
Sau khi taém trong nöôùc thieâng lieâng cuûa soâng Haèng, röûa saïch taát caû caùc 
phieàn naõo traàn caáu, hoï caûm thaáy nhö ñöôïc hoøa hôïp vôùi thaàn thaùnh vaø 
thanh tònh hoaù taát caû nhöõng toäi loãi cuûa hoï trong nhieàu kieáp. 

Toùm laïi, trong vaøi theá kyû sau khi Ñöùc Phaät nhaäp nieát-baøn, SÅrnÅtha 
ñaõ phaùt trieån thaønh moät trung taâm thònh vöôïng veà tu taäp vaø ngheä thuaät 
cuûa Phaät giaùo. Vaø hieän nay traûi qua 2600 naêm, Phaät giaùo trôû thaønh moät 
trong nhöõng neàn trieát lyù hoaøn haûo vôùi khoaûng moät phaàn tö daân soá treân 
theá giôùi ñi theo. Nhaät baûn, Trung quoác, Thaùi-lan, Ñaïi haøn, Mieán ñieän, 
Tích-lan, Vieät nam, Bhutan, Singapore, Taiwan, Indonesia vaø 
Malasia… laø nhöõng quoác gia theo Phaät giaùo. Ngoaøi ra, caùc nöôùc 
phöông Taây cuõng ñaõ chuyeån höôùng maïnh meõ ñeán vôùi trieát lyù giaûi thoaùt 
cuûa Phaät giaùo. 

   Chuùng toâi ñaõ ôû SÅrnÅth hai ngaøy moät ñeâm vaø cuõng coù ñi thaêm sö 
coâ LT hieän ñang ôû hoïc vieän Taây-taïng ñeå vieát luaän aùn tieán só. Sau ñoù, 
chuùng toâi baét ñaàu khaên goùi trôû laïi Delhi. Keát thuùc moät chuyeán haønh 
höông xöù Phaät trong 10 ngaøy. Ñaõ vieáng ñöôïc Boà-ñeà-ñaïo-traøng (coù thaùp 
Ñaïi-giaùc-nôi Ñöùc Phaät giaùc ngoä, soâng Ni Lieân, nôi naøng Tu-xaø-ña daâng 
söõa vaø nuùi Khoå Haïnh); Vöông-xaù thaønh (nuùi Linh-thöùu, Truùc-laâm vaø 
Nalanda); SÅrnÅth (Vöôøn Nai). Coøn nhöõng thaùnh ñòa khaùc nhö Laâm-tyø-
ni (Lumbini), Caâu-thi-na (Kushinagar), Tyø-xaù-li (Vaisali) ... xin heïn moät 
dòp khaùc.  

Haønh höông veà nhöõng nôi thaùnh ñòa, chuùng ta caøng muoán ñöôïc ñi 
vaø ñi nhieàu laàn nöõa veà laïi queâ cha, nhöng coù leõ chuyeán ñi ñaàu tieân naøo 
duø ngaén nguûi, voäi vaõ theá naøo thì cuõng voâ cuøng coù giaù trò, bôûi leõ luùc ñaàu 
bao giôø cuõng môùi laï vaø gaây aán töôïng heát phaûi khoâng? 

LAÂM-TYØ-NI 

Ngaøy 05-05-1997 kyø nghæ heø ñeán. Naéng noùng höøng höïc ñeán 45 ñoä. 
Lal Zikpuii, Yankna (2 coâ gaùi AÁn), Sanya (coâ gaùi ngöôøi Nepal) vaø toâi 
cuøng ñi du lòch thaêm Nepal, vöông quoác cuûa SanYa vaø haønh höông 
vieáng thaêm nhöõng thaùnh tích Phaät coøn laïi nhö Laâm-tyø-ni (Lumbini), 
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Caâu-thi-na (Kushinagar), Tyø-xaù-ly (Vaisali)... 

   Töø Delhi chuùng toâi ñaùp taøu löûa ñi Gorakhpur thuoäc tieåu bang 
Uttar Pradesh, roài ñi xe buyùt ñeán bieân giôùi Sonali, giaùp ranh giöõa bieân 
giôùi AÁn-ñoä vaø vöông quoác Nepal. Taïi ñaây caûnh saùt Nepal laøm khoù deã 
vì toâi queân khoâng coù ñem soå F.R.R.O (Foreiner Regional Registration 
Office töùc soå ngöôøi nöôùc ngoaøi ñaêng kyù löu truù ôû AÁn ñoä). Toâi nghó ñaõ 
coù hoä chieáu vaø visa ñoùng leä phí 15 ñoâ Myõ vaøo Nepal du lòch 15 ngaøy 
laø ñuû. Maëc cho coâ Sanya soå tieáng Nepal bao nhieâu vôùi caûnh saùt, hoï 
vaãn khoâng chòu. Theá laø chuùng toâi ngoài leân ñoàng ba tieáng ñoàng hoà taïi 
ñoù. Chieàu ñeán sau khi bao cho hoï moät chaàu nöôùc ngoït ‘Pepsi’ hoï môùi 
cho ñi. 

   Töø bieân giôùi Sonali ñeán Laâm-tyø-ni (Lumbini) khoaûng 40 km, ñôïi 
xe buyùt hôn caû tieáng ñoàng hoà môùi khôûi haønh, roài laïi maát hôn hai tieáng 
cho ñoaïn ñöôøng 40km. Vì ñaây laø daïng xe ñoø cuõ röôùc khaùch hình daân 
baûn xöù buoân baùn hôn laø röôùc du khaùch neân xe ñi reà reà vaø döøng heát nôi 
naøy ñeán nôi kia ñeå röôùc khaùch nhö xe buyùt vaäy. 

   Nôi ñeán ñaàu tieân cuûa chuùng toâi trong chuyeán haønh höông thöù 
hai naøy laø Laâm-tyø-ni. Tôùi nôi thì trôøi toái ñen nhö möïc. Nôi ñaây, xe 
khoâng phaûi deã ñoùn nhö ôû AÁn ñoä, ít khi thaáy coù oâtoârisksha (nhö xe lam 
Vieät-nam, nhöng chæ chôû ñöôïc 5 vò thoâi), riskshaw (nhö xích-loâ Vieät-
nam nhöng ngöôøi ñaïp ngoài ñaèng tröôùc) vaø caû taxi luoân. Chuùng toâi phaûi 
naên næ heát lôøi moät chieác xe ríp môùi chòu chôû chuùng toâi vaøo chuøa Vieät-
nam vôùi giaù 50 rupees cho moät ñoaïn khoaûng 3km vì toâi khoâng bieát 
chuøa toaï laïc höôùng naøo vaø laïi trôøi toái nöõa neân ñaønh chòu. 

   Tieáp chuùng toâi coù coù Thöôïng Toaï Huyeàn-Dieäu, chuû trì chuøa 
Vieät-nam Phaät-quoác töï. Ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi gaëp Thöôïng toaï. Laàn 
ñi haønh höông ôû Boà-ñeà-ñaïo-traøng (Bodhgaya) do ñaïi ñöùc Haïnh Taán 
höôùng daãn, chuùng toâi ñaõ khoâng ñöôïc gaëp Thöôïng toaï vì Thöôïng toaï 
baän Phaät söï ôû Phaùp. Coâng trình xaây döïng chuøa Vieät-nam Phaät-quoác töï 
cuûa Thöôïng toaï taïi Laâm-tyø-ni thaät qui moâ vaø roäng lôùn hôn ôû Boà-ñeà-
ñaïo-traøng. Taïi Laâm-tyø-ni, ngoaøi chuøa Vieät-nam Phaät-quoác töï, coøn coù 
chuøa Linh-Sôn thuoäc giaùo hoäi Linh-sôn cuûa Hoaø Thöôïng Huyeàn-vi ôû 
Phaùp trôï caáp vaø hieän nay ñaïi ñöùc Linh-Quang ñöùng ra ñaõm traùch troâng 
coi. Chuøa baét ñaàu xaây töø naêm 1995 naèm hôi xa phía sau cuûa chuøa 
Vieät-nam Phaät-quoác töï, vì thôøi gian khoâng nhieàu, neân chuùng toâi heïn 
dòp khaùc seõ tôùi vieáng.  
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   Sau khi ñöôïc aên moät böõa côm noùng vôùi canh chua rau muoáng, 
caø, ñaäu baép, Zikpuii, Yankna vaø Sanya cuõng raát thích höông vò Vieät-
nam, chuùng toâi ñi nguû ngon laønh. Saùng mai baét ñaàu cuoäc vieáng thaêm 
Laâm-tyø-ni nôi maø thaùi töû sô sanh Só-ñaït-ña ra ñôøi. 

Boán söï kieän chính trong cuoäc ñôøi Ñöùc Phaät: Sanh, Giaùc ngoä, 
Chuyeån baùnh xe phaùp vaø Nhaäp nieát-baøn, thì söï kieän ñaàu tieân xaûy ra ôû 
vöôøn Laâm-tyø-ni, Nepal. Vì theá, nhieàu Phaät töû töø khaép nôi treân theá giôùi 
ñaõ ñeán Nepal ñeå chieâm baùi Laâm-tyø-ni vaø haønh höông ba thaùnh ñòa 
khaùc ôû AÁn Ñoä. Taát caû ñeàu naèm trong chu vi gaàn chôù khoâng xa. Vaøo 
thôøi coå ñaïi vaø trung ñaïi, vuøng naøy noái lieàn vôùi ngoïn ñoài phía taây vaø 
vuøng nuùi Nepal roài ñeán Ladakh ôû phía taây baéc AÁn Ñoä vaø cuoái cuøng laø 
Taây-taïng. Loä trình naøy cuõng hình thaønh moät nhaùnh phuï cuûa con ñöôøng 
tô luïa noåi tieáng trong thôøi trung ñaïi. 

Vieäc giaùng sanh cuûa thaùi töû Só-ñaït-ña laø moät söï kieän coù yù nghó 
trong lòch söû nhaân loaïi. Ngaøi ñaûn sanh vaøo ngaøy Vesak (töùc laø ngaøy 
traêng troøn thaùng naêm theo lòch AÁn Ñoä) vaøo naêm Kaliyaga, 2748 (töùc 
563 tröôùc taây lòch)166 trong hoaøng toäc cuûa vua Tònh phaïn vaø hoaøng haäu 
Maya ôû vöôøn Laâm-tyø-ni (Lumbini Sal Uyana) naèm ôû giöõa Devadaha 
vaø thaønh Ca-tyø-la-veä. Laâm-tyø-ni (Lumbini hoaëc teân ñòa phöông laø 
Rummindei) naèm chính giöõa, xung quanh laø toaøn caûnh raëng nuùi Hi-maõ-
laïp-sôn quanh naêm tuyeát phuû.  Laâm-tyø-ni laø moät thaùnh tích thuoäc laõnh 
thoå cuûa vöông quoác Nepal vaø ñöôïc Alexander Cunningham – nhaø 
khaûo coå hoïc noåi tieáng khaùm phaù vaøo naêm 1886. 

Hoaøng toäc cuûa thaùi töû Só-ñaït-ña thuoäc doøng doõi Coà-ñaøm (Gautama 
Gothra), hoï Thích-ca (Sakya) thuoäc chuûng toäc Thaùi döông. Vöông quoác 
Ca-tyø-la-veä naèm giöõa chaân nuùi cuûa Nepal vaø soâng Raptu. Vua Tònh 
phaïn laø moät quaân vöông anh minh, laãm lieät vaø ñaïo ñöùc. 

Hoaøng haäu cuûa vua laø Ma-da (Maya), laø moät vò coù nhaân caùch trong 
saùng ñaày loøng nhaân haäu vaø ñang mang thai laø moät vò Phaät töông lai. Töø 
thôøi gian mang thai, chö thieân vaø Phaïm thieân ñaõ baûo veä baø khoûi moïi söï 
hieåm nguy. Theo truyeàn thoáng gia ñình, khi thôøi gian khai hoa nôû nhuïy 
ñeán gaàn, baø phaûi rôøi hoaøng cung cuûa phu quaân ñeå trôû veà trôû veà nhaø cha 
meï ruoät. Cuoäc haønh trình ñöôïc hoä toáng bôûi nhieàu thò nöõ vaø quaân lính. 
Treân ñöôøng ñi, trong luùc nghæ trong vöôøn thöôïng uyeån, baø caûm thaáy ñau 

                                                 
166 Lotus Path, Ven. Dr. Dodagoda Rewatha Thero, Friends of Buddhist Library, Singapore, 1995., 
p.1. 
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buïng. Ñöùng döïa vaøo goác caây hoa voâ öu, hoaøng haäu nghe loøng laâng laâng 
theo tieáng gioù rì raøo vaø tieáng chim hoùt líu lo treân caønh, boãng baø phaûi 
ñöa tay vòn vaøo caønh caây vì moät côn ñau quaën. Töø beân hoâng phaûi baø ñaõ 
hoaøi sanh moät thaùi töû buï baãm maø khoâng moät chuùt bôïn nhô. Maëc daàu 
vaäïy, baø khoâng khoûi ngaïc nhieân khi tieáng saùo trôøi hoaø cuøng nhòp ñieäu 
cuûa thieân nhieân vang leân. Töø treân khoâng trung boãng töôùi xuoáng hai 
doøng nöôùc aám vaø maùt thôm ngaøo ngaït ñeå taém goäi cho thaùi töû. Khi doøng 
nöôùc taét, thaùi töû sô sanh ñaõ doõng daït böôùc ñi veà phöông ñoâng baûy böôùc 
vaø laï kia töø döôùi ñaát nhöõng buùp sen ñeïp tuyeät traàn nôû ra ñeå ñôõ goùt chaân 
hoàng cuûa ngaøi khoûi dính buïi traàn. Moät tay chæ trôøi, moät tay chæ ñaát, thaùi 
töû tuyeân boá: 

“ Seõ döùt khoå sanh töû, 

Ñöông luùc ta môùi sanh, 

Ta laø ñaáng voâ thöôïng, 

Töï quaùn nhaân sanh töû, 

Thaân naøy laø sau cuøng. 

Treân trôøi döôùi ñaát, duy chæ coù ta laø toân quí! 

 Ta muoán ñoä chuùng sanh thoaùt khoûi sanh, giaø, bònh vaø cheát.”167 

   Hoaøng haäu khoâng khoûi ngôõ ngaøng tröôùc nhöõng maàu nhieäm xaûy 
ra xung quanh söï ñaûn sanh cuûa thaùi töû. Luùc ñoù theá giôùi traøn ñaày nhöõng 
nieàm vui. Trôøi maây quang ñaõng. AÙnh saùng röïc rôõ. Hoa höông nôû thôm 
ngaùt. Chim ca haùt, ong nhaûy muùa treân caùc boâng hoa. AÂm nhaïc vaêng 
vaúng treân khoâng trung.  

Nhân loại ơi! Có hay chăng một vị Giác Ngộ mới ra 
đời? 

Chúng sanh ơi! Một đấng Đại từ, Đại bi, Đại trí, 
 Đại đức vừa xuất hiện ở dưới trần! 
Ôi hân hoan, hân hoan cho toàn cả mấy tầng trời,  
vì chúng sanh ơi, một đóa hoa Đàm nở, 
 một ánh sáng lạ chói ngời! 

Này ai ơi! Hãy đi về phía nam dãy núi Hy-mã-lạp-sơn, 

                                                 
167 Ñaïi taïng kinh Vieät Nam, Kinh Tröôøng A Haøm, Vieän nghieân cöùu Phaät hoïc Vieät Nam, 1991, tr. 
36. 
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 vì chính ở đấy đã ra đời một đức Phật.168 

Vôùi tin thaùi töû sô sinh cöïc kyø khoâi ngoâ tuaán tuù, Hoaøng haäu Maya 
cuøng vôùi ñoaøn tuøy tuøng ñaõ trôû veà thaønh Ca-tyø-la-veä (Kapilavastu) vôùi 
taát caû nieàm haân hoan haïnh phuùc. Tin vui mang veà kinh thaønh, vua quan 
daân chuùng tieáp ñoùn thaùi töû sô sanh veà laïi kinh thaønh Ca-tyø-la-veä vaø nhaø 
vua ñaõ ñaët teân cho thaùi töû laø Só-Ñaït-Ta (nghóa laø ngöôøi ñöôïc maõn 
nguyeän). Kinh thaønh Ca-tyø-la-veä tuy khoâng phaûi laø moät vöông quoác lôùn 
nhöng voâ cuøng truø phuù, do vua Tònh Phaïn thoáng lónh vaø thaùi töû con cuûa 
vua laø Só- ñaït-ta ñaõ soáng moät thôøi gian trong kinh thaønh voâ cuøng hoan 
laïc. Ngaøi ñaõ laø nieàm vui cuûa nhaø vua vaø laø nieàm an uûi voâ vaøn khi hoaøng 
haäu Maya töø traàn sau baûy ngaøy thaùi töû ñaûn sanh, nhaø vua ñaõ ñaët taát caû 
tình thöông vaøo thaùi töû. Dì cuûa thaùi töû laø baø Ma-ha-ba-xaø-ba-ñeà ñaõ laøm 
nhuõ maãu thay theá maãu haäu ñeå nuoâi ngaøi.  

Ngöôïc doøng lòch söû, khi vua A-duïc ñeán chieâm baùi Laâm-tyø-ni thì 
Laâm-tyø-ni luùc ñoù vaãn coøn laø moät laøng queâ sung tuùc coù nhieàu caûnh ñeïp 
thieân nhieân. Vua ñaõ cho döïng boán ngoïn thaùp vaø moät truï ñaù baèng sa 
thaïch coù töôïng moät con ngöïa treân ñaàu truï. Treân truï ñaù ngaøy nay chuùng 
ta vaãn coøn thaáy haøng chöõ: “Sau hai möôi naêm leân ngoâi, vua Priyadarsi 
(A-duïc), baäc ñöôïc chö thieân yeâu meán, ñaõ thaân haønh chieâm baùi, cuùng 
döôøng vaø leã baùi nôi ñaây, bôûi leõ Ñöùc Phaät - baäc thaùnh nhaân doøng hoï 
Thích ñaõ töøng ñaûn sanh taïi nôi ñaây” .169 

  Ngaøi Phaùp-Hieàn ñaõ töôøng trình nhö sau: 

“Caùch naêm möôi lyù veà phía ñoâng cuûa cung thaønh laø moät vöôøn 
thöôïng uyeån teân Laâm-tyø-ni; Chính nôi ñaây hoaøng haäu ñaõ taém röûa vaø 
sau ñoù ñi veà phía baéc khoaûng hai möôi tröôïng, vòn vaøo moät nhaùnh caây, 
khi baø doõi maét veà phöông ñoâng thì thaùi töû töø hoâng phaûi haï sanh. Khi 
sanh ra, thaùi töû ñi baûy böôùc vaø coù hai vò vua roàng ñaõ phun nöôùc ñeå taém 
röûa thaân ngaøi. Nôi ñaây, veà sau ñaõ ñaøo thaønh moät caùi gieáng, hieän nay 
noù lôùn gioáng nhö laø moät caùi hoà”.170 

   Ngaøi Huyeàn-trang töôøng thuaät veà Laâm-tyø-ni nhö sau: 

“Töø caùi gieáng teân (nôi muõi lao cuûa thaùi töû ghim vaøo vaø taïo thaønh 
gieáng) ñi veà phía ñoâng baéc 80 hay 90 lyù chuùng ta seõ gaëp vöôøn Laâm-tyø-

                                                 
168 Voõ Ñình Cöôøng, AÙnh Ñaïo Vaøng, 1983. Xem Web site:  http:///www.Buddhismtoday.com 
169Lumbini Development Trust, Genesis Publishing, Kathmandu, Nepal, 1988, tr. 5 
170 Samuel Beal, Buddhist Records of Western World, Mortilal Banarsidass Publishers, Delhi, 
1994,tr. 1 
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ni. Nôi ñaây coù moät hoà taém cuûa doøng hoï Thích, nöôùc trong hoà choùi saùng 
vaø trong suoát nhö moät taám göông, treân maët hoà nôû nhieàu loaïi hoa. 

   Caùch hoà 24, 25 tröôïng veà phía baéc laø moät caây hoa voâ öu, maø 
baây giôø ñaõ taøn luïi; ñaây chính laø nôi Boà-taùt ñaõ ra ñôøi vaøo ngaøy thöù taùm 
haï tuaàn cuûa thaùng Vaisakha, töông öùng vôùi ngaøy 8 thaùng 3 cuûa lòch ta. 
Phía baéc cuûa caây laø moät caùi thaùp ñöôïc döïng bôûi vua A-Duïc, chính laø 
nôi maø hai con roàng ñaõ taém thaùi töû. Khi Boà-taùt haï sanh, ngaøi ñaõ ñi 
khoâng caàn ai dìu daét veà boán höôùng, moãi höôùng baûy böôùc vaø thoát raèng: 
“Treân trôøi döôùi trôøi chæ coù Ta laø baäc toái toân. Ñoái vôùi Ta, ñaây laø ñôøi 
soáng cuoái cuøng, khoâng coøn taùi sanh nöõa”.171  Nôi naøo maø chaân ngaøi 
chaïm ñeán nôi ñoù naûy sanh moät hoa sen lôùn. Hôn taát caû, hai con roàng 
bay boãng leân vaø löôïn treân khoâng, töø ñoù phun ra moät doøng nöôùc laïnh vaø 
moät doøng nöôùc aám ñeå taém thaùi töû. 

   Phía ñoâng cuûa thaùp laø hai caùi voøi nöôùc tinh khieát, beân hoâng ñoù 
coù hai ngoâi thaùp ñöôïc xaây leân. Ñaây laø nôi maø hai con roàng töø ñaát voït 
leân. Khi Boà-taùt haï sanh nhöõng cung nöõ ñaõ ñi boán höôùng ñeå tìm nöôùc 
ñeå taém thaùi töû. Ngaøy khi ñoù töï nhieân hai doøng nöôùc aám laïnh töø döôùi 
ñaát tuoân chaûy ra ngay phía tröôùc hoaøng haäu, hoï ñaõ duøng nöôùc ñoù ñeå 
taém röûa cho ngaøi. 

   Phía nam cuõng coù moät caùi thaùp ñaùnh daáu nôi vua trôøi Ñeá Thích 
(Sakra) ñaõ ñoùn Boà-taùt vaøo tay mình. Khi Boà-taùt haï sanh töø phía hoâng 
beân phaûi cuûa meï ngaøi, boán vua trôøi ñaõ duøng luïa vaøng ñeå quaán ngaøi, 
ñaët ngaøi treân moät caùi maâm vaøng vaø ñöa cho meï ngaøi, hoï noùi: “ Hoaøng 
haäu haõy vui möøng, vì ñaõ haï sanh ñöôïc moät ñöùa beù töôùng haûo nhö 
theá”…  

   Beân hoâng cuûa thaùp naøy vaø khoâng xa laø moät truï ñaù lôùn do vua A-
duïc xaây, beân treân truï laø töôïng moät con ngöïa. Sau ñoù moät con roàng hung 
aùc ñaõ laøm gaõy ñoå caây truï. Beân hoâng ngay ñoù laø moät doøng soâng nhoû 
chaûy veà höôùng ñoâng nam. Nhöõng thoân daân nôi ñaây goïi laø soâng Daàu. 
Ñaây chính laø doøng nöôùc trong saïch maø chö thieân ñaõ hoaù ra ñeå hoaøng 
haäu taém röõa sau khi sanh thaùi töû …”172 

                                                 
171 Thieân thöôïng thieân haï duy ngaõ ñoäc toân. Kim thôøi dó haäu ngaõ sanh ñoaïn taän. 
 “Aggohamasmi Lokassa, Jettohamasmi Lokassa, Settohasmi Lokassa, Ayamanthima Jathi, Nattidani 
Punabbhavo”; xem Ven. Dr. Dodagoda Rewatha Thero, Friends of Buddhist Library, Singapore, 
1995, trang 16. 
172 Samuel Beal, Buddhist Records of Western World, Mortilal Banarsidass Publishers, Delhi, 
1994,tr.ii 24 - 25. 
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      Vaøo theá kyû XIV, vua Ripu Malla (1314) cai trò phía Taây Nepal 
ñaõ ñeán ñaây chieâm baùi vaø khaéc huyù danh vua leân truï ñaù. Töø ñoù Laâm-tyø-
ni ñaõ ñi vaøo queân laõng trôû thaønh röøng raäm vaø ít coù söû saùch naøo nhaéc 
ñeán.  

Traûi qua saùu theá kyû bò laõng queân cho tôùi thaäp nieân 1960 khi maø 
khoa khaûo coå hoïc baét ñaàu thöïc haønh nhöõng cuoäc khai quaät coù khoa 
hoïcvaø baûo toaøn nhöõng ñieåm lòch söû naøy. Döïa treân nhöõng cuoäc khaûo 
cöùu vaø döõ lieäu tröôùc kia cho raèng: Laâm-tyø-ni laø nôi thaùi töû Só-ñaït-ña 
sanh ra vaø Taulihawa laø thaønh Ca-tyø-la-veä  (Kapilvastu), nôi maø thaùi 
töû Só-ñaït-ña ñaõ soáng cho ñeán 29 tuoåi. Nhöõng di vaät ñöôïc tìm thaáy töø 
nhieàu nôi khaùc nhau vaøo nhöõng thaäp nieân 1960 vaø 1970 ñaõ khaúng ñònh 
theâm raèng nhöõng ñieåm lòch söû naøy lieân quan ñeán cuoäc ñôøi vaø söï 
nghieäp cuûa Ñöùc Phaät. Toaøn boä vuøng naøy traûi daøi töø phía ñoâng cuûa 
Ramagrama ñeán phía taây cuûa thaønh Ca-tyø-la-veä  ñaõ ñöôïc hoài phuïc laïi 
yù nghóa lòch söû nhö laø moät thaùnh ñòa thieâng lieâng vôùi nhöõng tieàm naêng 
maïnh meõ cho cuoäc coâng cuoäc khaùm phaù, khai quaät vaø baûo toàn hôn.  

Cuoäc vieáng thaêm lòch söû cuûa Toång thö kyù Lieân hieäp quoác U Thant 
vaø söï thaûo luaän cuûa Toång thö kyù vôùi vua Mahendra veà söï phaùt trieån 
Laâm-tyø-ni ñöôïc coi nhö laø nôi khôûi ñaàu cuûa theá giôùi. 173Vua Mahendra 
ñaõ cuùng döôøng hôn 100.000.00 Ruùp ñeå truøng tu Laâm-tyø-ni. Lumbini 
Development Trust laø hoäi ñoàng HMG coù traùch nhieäm baûo trì vaø ñaåy 
maïnh söï phaùt trieån Laâm-tyø-ni. Laäp laêng ñaõ ñöôïc nhaø kieán truùc sö laø 
giaùo sö Kenzo Tange ñaõ coù thieát keá moät sô ñoà Laâm-tyø-ni môùi treân ñòa 
theá cuõ trôû thaønh baûn thieát keá lòch söû. Keá hoaïch thaät söï ñöôïc quoác teá hoùa 
nôi thaùnh ñòa thieâng lieâng trôû thaønh moät nôi quan troïng vaø trang 
nghieâm. Vôùi söï hôïp taùc vaø uûng hoä taøi chaùnh cuûa Lieân hieäp quoác trong 
chöông trình phaùt trieån nôi ñaây, hoäi ñoàng HMG ñaõ phaùt trieån moái lieân 
heä vôùi nhieàu quoác gia treân khaép theá giôùi. 

Keá hoaïch xaây döïng ñöôïc thi haønh döôùi söï ñieàu khieån cuûa Hoäi ñaët 
neàn taûng cuûa söï toaøn caàu hoùa Laâm-tyø-ni. Coù nhieàu chuøa, tu vieän vaø 
trung taâm thieàn cuûa caû hai truyeàn thoáng Nguyeân thuûy vaø Ñaïi-thöøa vôùi 
nhieàu kieán truùc ña daïng nhö chuøa Trung-hoa, Mieán ñieän, Vieät nam, 
Thaùi-lan, Tích-lan, Ñaïi haøn, Nhaät… ñaõ taïo neân moät khuoân maët môùi cho 
Laâm-tyø-ni. Nhöõng baøi kinh an laïc cuûa Ñöùc Phaät, nôi haønh thieàn, tu taäp 
Yoga tónh toaï, trung taâm daïy Phaät phaùp vaø nhöõng hoaït ñoäng xaõ hoäi 
                                                 
173 Lumbini Today & the Future Prospects – A Report on the Second Seminar on Lumbini 
Development, Chitrakar Society, Kathmandu, Nepal, 27-6-1998, trang 16. 



 155

thích öùng khaùc... keøm vôùi khung caûnh thieân nhieân vaø thanh tònh cuûa 
Laâm-tyø-ni ñaõ cung caáp moät khoâng khí tinh thaàn hoaøn haûo cho nhöõng 
hoaït ñoäng taïi ñaây. 

 Töø luùc nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa lòch söû cuûa vöôøn Laâm-tyø-ni, moät 
cuoäc khaûo saùt vaø khai quaät quy moâ ñöôïc tieán haønh. Moät soá caùc di vaät 
ñaùng keå ñöôïc khai quaät nhöng ngöôøi ta cho raèng vaãn coøn nhieàu coå vaät 
quyù giaù vaãn chöa tìm ñöôïc. Sô ñoà toång theå ñang ñöôïc tieán haønh cho 
vieäc baûo toàn caùc di vaät ñöôïc khai quaät vaø söï phuïc hoài caùc di tích ñoù keå 
caû döï aùn xaây döïng moät Baûo taøng vieän ñeå tröng baøy caùc coå vaät do 
nghaønh khaûo coå tìm thaáy. 

Nhöõng di tích hieän coøn ôû Laâm-tyø-ni hieän nay nhö sau: 

1) TRUÏ ÑAÙ VUA A-DUÏC: Lòch söû ghi nhaän raèng vua A-duïc sau 
khi trôû thaønh Phaät töû, ngaøi ñaõ töø boû nhöõng cuoäc xaâm laêng nöôùc khaùc 
(Dig-Vijaya), thieát laäp söï chinh phuïc bôûi chaùnh kieán (Dharma-Vijaya) 
vaø thöïc hieän nhieàu cuoäc haønh höông chieâm baùi mang tính caùch quoác 
gia.  

Vua A-duïc ñaõ tìm thaáy söï an laïc noäi taâm trong lôøi daïy cuûa Ñöùc 
Phaät, bôûi vì ngaøi ñaõ gheâ sôï nhöõng haønh ñoäng taøn phaù, nhöõng ñau thöông 
khoán khoå cuûa haäu quaû chieán tranh. Vua kieân quyeát ñi theo giaùo lyù töø bi 
vaø baát baïo ñoäng cuûa Phaät giaùo, bôûi leõ vua cuõng meät moõi tröôùc söï boùc 
loät vaø haønh hung cuøng vôùi söï baát bình ñaúng cuûa xaõ hoäi vaø chuyeân cheá 
tín ngöôõng cuûa nhöõng toân giaùo toàn taïi luùc ñoù. 

ÔÛ Laâm-tyø-ni coøn hieän höõu moät truï ñaù sa thaïch cuûa vua A-duïc 
ñöôøng kính khoaûng 0.5m, cao khoaûng 5m, bò beå treân ñænh (neân khoâng 
bieát chieàu cao nguyeân thuyû laø bao nhieâu) vaø ñöôïc bao boïc trong moät 
haøng raøo saét bò ræ laø baèng chöùng khaúng ñònh raèng Thaùi töû Só-ñaït-ña ñaõ 
ñaûn sinh ôû ñaây. Phía beân traùi caïnh beân, ngöôøi ta coù troàng moät caây 
phöôïng vó nôû ñaày hoa ñoû taøng laù sum xueâ che maùt vaø laøm saùng ñoû caû 
moät vuøng. Phaät töû ñeán ñaây thöôøng quyø tröôùc truï ñaù döôùi boùng phöôïng 
maùt tuïng kinh hay kinh haønh nieäm Phaät.   

Baûn khaéc treân coät ghi nhaän raèng hai möôi naêm sau khi leân ngoâi, 
vua A-duïc ñaõ ñeán nôi Thaùi töû Só-ñaït-ña ñaûn sinh ñeå chieâm baùi vaø ñaõ 
xaây moät böùc töôøng ñaù xung quanh di tích naøy cuõng nhö moät haøng raøo 
bao quanh truï coät vua A-duïc. Vua ñaõ ban haønh lònh mieãn thueá cho daân 
laøng Laâm-tyø-ni ngoaïi tröø chæ ñoùng goùp moät phaàn taùm lôïi töùc saûn phaåm 
thu ñöôïc cuûa hoï. 
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E. B. Havell trong taùc phaåm cuûa mình ‘The History of Aryan Rule 
in India’ ñaõ vieát raèng: “…Vua A-duïc thay vì nhöõng cuoäc saên baén giaûi 
khuaây cuûa hoaøng gia, ñaõ thöïc hieän nhöõng cuoäc chieâm baùi haønh höông. 
Vaø caùc thaùnh tích cuûa Phaät giaùo, nôi maø ngaøi ñeán vieáng ñeàu ñöôïc ñaùnh 
daáu baèng nhöõng bia kyù cuûa hoaøng gia (dhvaja-stambhas), ñöôïc trang trí 
raát myõ thuaät treân ñaù ñeå khaéc nhöõng saéc lònh cuûa vua hoaëc ghi nhaän 
chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa vua”. 

Chính Hoøa thöôïng Upagupta, thaày vaø coá vaán cuûa vua A-duïc ñaõ 
cuøng vôùi vua trong ñoaøn haønh höông chieâm baùi Laâm-tyø-ni. Ñaây laø cuoäc 
haønh höông ñaàu tieân cuûa Vua A-duïc, neân ngaøi ñaõ ra lònh xaây moät coät 
ñaù ñaùnh daáu cho söï kieän naøy.174  

2) THAÙP THÔØ HOAØNG HAÄU MAYA: naèm caïnh coång ra vaøo 
phía beân phaûi laø thaùp thôø hoaøng haäu Maya nhoû vaø cuõ kyõ. Coù moät hình 
chaïm noåi hoaøng haäu Maya lôùn baèng ngöôøi thaät ñang vòn vaøo moät caønh 
caây, thaùi töû Só-ñaït-ña sô sanh ñöùng beân hoâng phaûi treân moät toaø sen, coù 
voøng haøo quang saùng treân ñænh. Hai goùc phaûi vaø traùi coù hai thieân nöõ 
röôùi nöôùc vaø raûi hoa cuùng döôøng.  Coù leõ tín ñoà AÁn ñoä do theo phong 
tuïc thöôøng cuùng döôøng phaåm maøu boâi leân töôïng cuõng nhö hay raéc 
nhöõng caùnh hoa phuû ñaày caùc thaàn chæ chöøa ñænh ñaàu, neân khi chuùng toâi 
vaøo ñaûnh leã thì böùc phuø ñieâu naøy ñaày phaåm maøu ñoû, xanh, vaøng boâi 
vaøo vaø nhöõng caùnh hoa khoâ rôi ñaày phía döôùi. Böùc phuø ñieâu naøy ñöôïc 
bieát do vua Malla cuûa trieàu ñaïi Naga daâng cuùng, moät trieàu ñaïi ñaõ cai 
trò vuøng Karnali cuûa Nepal vaøo theá kæ XI-XV.  

  Caùc nhaø khaûo coå cho raèng thaùp thôø naøy ñöôïc xaây döïng treân neàn 
cuûa moät ngoâi thaùp do chính vua A-duïc cuùng döôøng.  

3) HOÀ NÖÔÙC: Töø truï ñaù vua A-duïc ñi tôùi phía beân phaûi laø moät hoà 
nöôùc hình chöõ nhaät daøi khoaûng hôn 10m, ngang khoaûng 6,7m ñaày nöôùc 
coù nhöõng naác thang böôùc xuoáng hoà. Caïnh ñoù coù moät caây boà ñeà raát sum 
xueâ taøng laù roäng maùt vaø phuû moät maøu xanh bao la xuoáng maët nöôùc 

                                                 
174 Baûng khaéc treân truï ñaù naøy coù naêm doøng goàm 93 neùt chöõ thuoäc trieàu ñaïi vua A-duïc vôùi 

noäi dung nhö sau:  
a) Devana piyena Piyadasina lajina visativasabhisitena 
b) Atana agacha mahiyita hida Budhe jate Sakyamuni ti 
c) Sila vigadabhi cha kalapita silathabhe cha usapapite 
d) Hida bhagavam jate ti Lummini-game yubalike kate 
e) Atha-bhagiye cha. 

Xem Ven. Dr. Dodagoda Rewatha Thero, Friends of Buddhist Library, Singapore, 1995, p.15. 
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lung linh. Khaùch haønh höông hay ngoài nghæ beân hoà döôùi boùng caây boà 
ñeà hoaëc chuïp hình kyû nieäm vì phong caûnh raát thieân nhieân. Nôi ñaây 
ñaùnh daáu hoaøng haäu Maya Devi ñaõ taém sau khi haï sanh thaùi töû. Theo 
truyeàn thuyeát noùi raèng baát cöù moät vò vua naøo trong doøng hoï Thích leân 
ngoâi, tröôùc khi laøm leã quaùn ñaõnh nhieäm chöùc, vò vua töông lai ñoù phaûi 
toå chöùc moät buoåi leã taém taïi hoà thieâng naøy.  

4) MOÄT SOÁ NGOÂI THAÙP: Coù nhieàu taøn tích ôû ñaây nhö moät soá 
ngoâi thaùp taï ôn ñuû kích côû to nhoû xaây baèng gaïch, neàn moùng cuûa nhöõng 
tu vieän hình töù giaùc vôùi nhieàu phoøng nhoû, moät ngoâi thaùp vôùi maùi phaúng 
coù kieán truùc hieän ñaïi.  

5) THÖ VIEÄN LAÂM-TYØ-NI: Thö vieän ñöôïc xaây döïng vôùi söï 
ñoùng goùp taøi chaùnh cuûa nöôùc Ñöùc. Thö vieän coù nhieàu phaân khoa vaø 
nhieàu taøi lieäu khaûo cöùu veà nhieàu laõnh vöïc khaùc nhau cuûa Phaät giaùo ñaõ 
taïo thaønh moät Trung taâm Khaûo cöùu Vaên hoùa Phaät giaùo. Thö vieän tieâu 
chuaån quoác teá vôùi nhieàu tieän nghi hieän ñaïi naøy coù chu vi raát roäng vaø 
vua Nepal ñaõ döï leã khaùnh thaønh vaøo naêm 1997. Trong khuoân vieân thö 
vieän cuõng coù nhöõng phoøng nghæ cho caùc giaùo sö vaø sinh vieân nghieân 
cöùu. Muïc ñích chính cuûa thö vieän vaø Trung taâm Khaûo cöùu laø cung caáp 
nhöõng phöông tieän khaûo cöùu vaø thu huùt nhieàu hoïc giaû treân nhieàu laõnh 
vöïc nhö Phaät giaùo, ñaïo Hindu … Thö vieän naøy laø ñaày ñuû taøi lieäu nhaát 
ôû Nepal. Töø nhieàu naêm, trung taâm kieán thöùc naøy ñaõ caáp hoïc boång vaø 
kieán thöùc cho khaép nôi treân theá giôùi töïa nhö xuaát phaùt nôi Ñöùc Phaät 
ñaûn sinh ñeå ban aùnh saùng Hoøa bình vaø Baát baïo ñoäng cho moïi nôi töø 
caùch ñaây 2600 naêm vaø hieän vaãn tieáp tuïc söù meänh ñoù. 

6) VIEÄN BAÛO TAØNG LAÂM-TYØ-NI: Vieän baûo taøng laø nôi tröng 
baøy nhöõng ñoái töôïng khaûo coå khai quaät ôû ñaây nhö töôïng Phaät, boà taùt, 
maùi chaán, truï ñaù, bình ñaát nung... Hoïc giaû nghieân cöùu Phaät hoïc seõ thích 
thuù khi nhìn thaáy thö vieän vaø vieän baûo taøng coù thính phoøng ñaõ trình baøy 
moät tieàm naêng khaûo cöùu vaø moät coáng hieán ñaày yù nghóa cho söï phaùt 
trieån kieán thöùc vaø tinh thaàn trong tieán trình toaøn caàu hoùa toaøn theå nôi 
thaùnh ñòa naøy. Laâm-tyø-ni laø nôi ñaàu tieân vaø loãi laïc nhaát treân taát caû vì 
chính nôi nay Baäc Ñaïo sö cuûa trôøi ngöôøi giaùng sanh.  

Laâm-tyø-ni ngaøy nay coù ba phaàn chính:  

a) Laøng Laâm-tyø-ni laø nôi daân cö sinh soáng  

b) Khu vöïc tu vieän laø nôi toaï laïc cuûa caùc chuøa treân khaép theá giôùi 
nhö chuøa Vieät-nam, Taây-taïng, Nepal, AÁn-ñoä, Tích-lan, Nhaät-baûn, 
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Trung-hoa, Nhaät-baûn, Ñaïi-haøn …  

c) Vöôøn Laâm-tyø-ni thieâng lieâng laø nôi Ñöùc Phaät ñaûn sanh, coù truï 
ñaù cuûa vua A-duïc, caây boà ñeà vaø hoà nöôùc thieâng. 

Khu thaùnh ñòa Laâm-tyø-ni naèm giöõa laøng Laâm-tyø-ni vôùi nhieàu hình 
thöùc thôø phöôïng, tín ngöôõng vaø truyeàn thoáng khaùc nhau tuøy theo toân 
giaùo cuûa töøng nöôùc. Qua lòch söû, nôi naøy vôùi thaùp cuûa hoaøng haäu Maya 
nhö laø trung taâm thieâng lieâng vaø laø trung taâm cuûa loøng tin cho nhieàu 
laøng ôû vuøng naøy vaø cho moïi Phaät töû treân khaép theá giôùi.  

Vieäc chieâm baùi haønh höông thaùp hoaøng haäu Maya vaø thöïc haønh 
nhöõng nghi leã tín ngöôõng cuõng thöôøng ñöôïc toå chöùc. Ñieàu naøy ñaõ cung 
caáp phöông tieän sinh soáng vaø tinh thaàn cho ngöôøi daân ñòa phöông trong 
vuøng naøy ñaõ hôn hai thaäp kyû qua vaø cuõng laø moät phaàn cuûa neàn phaùt 
trieån Laâm-tyø-ni môùi. Vì vaäy, nhöõng hoaït ñoäng toân giaùo taïi Laâm-tyø-ni 
raát thònh haønh. Nhöng sau naøy coù moät vaøi söï thay ñoåi. Ngoâi thaùp goác 
cuûa hoaøng haäu Maya ñaõ bò phaù huûy caùch ñaây vaøi naêm do coâng cuoäc ñaøo 
xôùi vaø hieän nay xaây moät thaùp  thôø hoaøng haäu Maya môùi naèm phía ñoâng 
cuûa ngoâi thaùp nguyeân thuyû. Phaät töû töø caùc nôi ñeàu ñeán ñaûnh leã maãu 
thaân cuûa thaùi-töû Só-ñaït-ña nôi ngoâi thaùp môùi naøy. Thaät ra, ngoâi thaùp 
hoaøng haäu Maya laø trung taâm chính cuûa toaøn khu Laâm-tyø-ni caàn phaûi 
ñöôïc xaây döïng laïi ñuùng vôùi caùc tieâu chuaån khaûo coå quoác teá vaø söï tu taäp 
truyeàn thoáng cuõng nhö neân xaây ñuùng nôi thaùp nguyeân thuyû. 

Vaøo thôøi coå ñaïi, Laâm-tyø-ni toïa laïc gaàn vöôøn caây sal noåi tieáng vaø 
ngaøy nay seõ coá taïo döïng laïi. Ñaây laø moùn quaø tuyeät ñeïp cuûa thieân 
nhieân. Söï phaùt trieån hieän ñaïi ôû nôi thieâng lieâng nhö vaäy laø tieàm naêng 
voâ taän cho nghaønh du lòch. Beân caïnh nhöõng caûnh ñeïp cuûa vöôøn Laâm-tyø-
ni vôùi ñaày yù nghóa vaên hoùa lòch söû vaø vaên hoùa ñòa phöông laø chieàu 
höôùng toát cho phaùt trieån Laâm-tyø-ni. Tuyeán ñöôøng boä noái lieàn Laâm-tyø-ni 
vôùi thuû ñoâ Kathmandu, thaønh phoá Narayangarh, Butwal vaø 
Siddharthanagar, Tansen, Pokhara vaø nhöõng thò traán nhoû khaùc cuõng 
cung caáp caûnh ñeïp cho du khaùch. Ñöôøng daøi khoaûng 300 km cung caáp 
neùt ñeïp thieân nhieân vôùi nhöõng daõy nuùi, ñoài, thung luõng, soâng ngoøi, röøng 
raäm, noâng traïi vaø laøng maïc vôùi daân cö ñoâng ñuùc vaø vaên hoùa ñòa phöông 
nhieàu maøu saéc. Hai ñöôøng loä, moät ngang qua thaønh phoá soâng hoà 
Pokhara laõng maïn vaø Palpa-Tansen tuyeát phuû vaø ñöôøng khaùc ngang qua 
thaønh phoá Narayangarth keát hôïp vôùi Butwal, moät thò traán coâng nghieäp 
phaùt trieån ôû phía trung taây Nepal. Nhöõng con ñöôøng naøy ñöôïc caûi thieän 
vaø an toaøn hôn. Nhöõng ñieåm du lòch, nghæ maùt, coâng vieân cuõng ñöôïc 
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xaây döïng theâm doïc theo con ñöôøng daøi ñeán Laâm-tyø-ni.  

Nhöõng tuyeán ñöôøng naøy cuõng cung caáp cho du khaùch nhöõng neùt 
ñeïp cuûa daân toäc vaø vaên hoùa töø nhöõng neàn taûng chuûng toäc, vaên hoùa vaø 
toân giaùo khaùc nhau. Taïi Laâm-tyø-ni coù vaøi nhoùm chuûng toäc khaùc nhau 
cuøng soáng chung hoøa hôïp vôùi nhau. Nhöõng taøi saûn vaên hoùa ñòa phöông 
ñaõ hình thaønh neàn ngheä thuaät coù theå cung caáp cho du khaùch söï tieâu 
khieån ngoaøi trôøi. 

Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, vôùi nhöõng noã löïc vaø quan taâm cuûa caùc 
nhaø hoaït ñoäng xaõ hoäi vaø chính trò ñaõ noái keát tröïc tieáp nôi sanh cuûa Ñöùc 
Phaät vôùi nhöõng ñaát nöôùc gaàn xa ñeå khieán Laâm-tyø-ni trôû thaønh moät 
Trung taâm Phaät giaùo quoác teá vaø thaùnh ñòa cho taát caû caùc Phaät töû treân 
khaép theá giôùi vaø vieäc xaây döïng moät saân bay quoác teá Bhairava töø 
Kathmandu ñeán Laâm-tyø-ni vaø trôû veà cuõng ñaõ thaønh laäp ñeå ñaùp öùng 
tieàm naêng du lòch quoác teá vaø cuõng laøm giaûm bôùt söï oâ nhieãm cuûa tieáng 
oàn vaø moâi tröôøng cuûa thuû ñoâ thung luõng Kathmandu. Vaø döï aùn töông lai 
laø chính phuû Nepal seõ noái maïng giao thoâng ñöôøng khoâng giöõa Laâm-tyø-
ni vaø caùc nöôùc Chaâu aù vôùi Chaâu aâu caøng ñeå tieán nhanh ñeán vieäc phaùt 
trieån Laâm-tyø-ni.  

Queâ höông cuûa Ñöùc Phaät, thaønh Ca-tyø-la-veä cuõng laø moät nôi quan 
troïng khaùc cuûa Nepal, toïa laïc caùch vöôøn Laâm-tyø-ni khoaûng 19 caây soá. 
Töø Laâm-tyø-ni, chuùng toâi ñoùn xe buyùt ñi ñeán Taulihawa Tilaurakot, 
thaønh Ca-tyø-la-veä (Kapilvastu). Nhöng xe buyùt khoâng chaïy tôùi thaønh 
Ca-tyø-la-veä, maø chæ tôùi beán xe thoâi, vì vaäy chuùng toâi ñi hai chieác 
riskshaw ñaïp khoaûng 4, 5 caây soá nöõa. Luùc naøy ñaõ 5g30 chieàu sôï khoâng 
coù xe chôû veà, neân chuùng toâi baûo rishshaw ñôïi chôû veà luoân. Doïc hai beân 
ñöôøng laø caûnh ñoàng queâ moäc maïc hieàn hoaø ngheøo naøn vôùi thô thô 
nhöõng tuùp nhaø laù luïp xuïp naèm hiu quaïnh giöõa caùnh ñoàng khoâ caïn trô 
ñaát nöùt neõ khoâng moät coïng rôm, chæ coù vaøi khoùi beáp töø nhöõng tuùp leàu 
toûa ra cho toâi bieát nôi ñaây vaãn coøn coù söùc soáng. Caûnh laøng queâ gioáng 
nhö nhöõng laøng Baø ñieåm, Hoùc moân coù nhöõng buïi tre gai ñong ñöa trong 
gioù rì raøo, coù nhöõng chuù traâu ñen thaüm naèm gaùc moõm treân thaønh 
chuoàng ñöa ñoâi maét vôùi haøng mi daøi, caïnh ñoù laø nhöõng baõi phaân traâu, 
phaân boø to töôùng treân ñöôøng ñaát buïi ñoû. Vaøi ñöùa beù AÁn ñen thui nhö 
cuïc than haàm chaïy ra vaø la lôùn leân moät caùch vui veû: “Namaste! 
Namaste!” (nghóa laø “Xin chaøo! Xin chaøo!”), toâi cuõng ñaùp laïi: 
“Namaste! Namaste!” vaø vôùi tay cho chuùng vaøi Rupees leû. Chuùng giaønh 
nhau giöït laáy vaø mieäng khoâng ngôùt lyùu lo noùi: “Shukriya! Shukriya!” 
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(nghóa laø caùm ôn! caùm ôn!), roài chaïy bieán. Toâi móm cöôøi vaø ñöa tay vaãy 
chaøo taïm bieät. 

Chuùng toâi ñeán thaønh Ca-tyø-la-veä trong moät quang caûnh hoaøng hoân 
buoâng xuoáng, gioù thoåi buïi muø, trôøi ñang chuyeån saép möa, chæ coøn chuùt 
aùnh saùng cuoái cuøng cuûa ngaøy tröôùc khi maøn ñeâm buoâng xuoáng. Loøng 
chuùng toâi cuõng buoàn röôøi röôïi tröôùc khung caûnh coá ñoâ thaønh Ca-tyø-la-
veä  ñìu hiu trong buoåi chieàu taét naéng ñoù. Thôøi gian taøn nhaãn xoaù ñi lòch 
söû. Ngaøy nay khoâng coøn gì nöõa. Caûnh tieâu sô laøm chaïnh loøng ngöôøi. 
Moät vöông quoác vôùi kinh thaønh kieân coá maø coøn phaûi chòu söï chi phoái 
cuûa ñònh luaät thôøi gian nöõa laø nhöõng con ngöôøi beù nhoû nhö chuùng ta. 
Vaøi hoøn gaïch lô thô naèm raûi daøi theo bôø keõm gai seùt ræ. Nhöõng taøn laù 
caây sum sueâ vôùi hoa maøu ñoû saùng baùm ñaày buïi hoàng cuõng khoâng laøm 
vôi ñi söï hoang taøn suïp ñoå. Moät vaøi taám baûng vôùi nhöõng haøng chöõ 
höôùng daãn nhöõng nôi di tích lòch söû lieân quan ñeán thaùi töû Só-ñaït-ña. 

Naêm 1896, oâng Fuhrer-nhaø giaùm ñònh vieân cuûa khaûo coå hoïc theo 
söï höôùng daãn cuûa kinh ñieån Phaät giaùo vaø caùc nhaät kyù haønh höông cuûa 
caùc nhaø chieâm baùi Trung-hoa ñaõ nhaän ra ñöôïc vò trí cuûa thaønh Ca-tyø-la-
veä, nôi Ñöùc Phaät ñaõ traûi qua 29 naêm thôøi nieân thieáu cuûa mình. OÂng 
Fuhrer cho raèng theo lôøi gôïi yù trong kinh ñieån cuûa Tích-lan nhö 
Dighanikaya vaø Kinh A-ma-truù (Ambattha-Sutta) raèng coù nhöõng ngöôøi 
con trai cuûa vua Ikshvaku coå ñaïi bò truïc xuaát vaø ñaõ ñeán ñònh cö ôû “nôi 
maø coù moät röøng caây sala lôùn ôû beân bôø hoà doïc theo ñöôøng doác cuûa daõy 
Hi-maõ-laïp-sôn”. Moâ taû naøy truøng hôïp vôùi nhöõng di tích hieän taïi gaàn 
Srinagar Sagar (nghóa laø Tilaurakot) ôû Nepal Tarai. Hôn nöõa, oâng 
Fuhrer ñaõ ñeà caäp theo moâ taû trong Thieân-nghieäp Thí duï (Divyavadana, 
bieân soaïn vaøo theá kyû thöù III) thì thaønh Ca-tyø-la-veä  toïa laïc beân bôø soâng 
Bhagirathi caùch Rishi Kapila khoâng xa. Theo nhöõng taøn tích cuûa thaønh 
Ca-tyø-la-veä  hieän ñang naèm beân bôø soâng vaø phía ñoâng laø vöôøn Laâm-tyø-
ni. Coøn yù cuûa oâng E. Senart, ‘Thaønh Ca-tyø-la-veä’ nghóa laø ‘Kinh thaønh 
(coù maøu) naâu’. Thaät ra toaøn beà maët cuûa ñaát bao quanh nhöõng taøn tích 
hieän taïi cuûa thaønh coå laø coù maøu vaøng ñoû do chaát cacbonat cuûa saét. 

Kinh thaønh Ca-tyø-la-veä tuy khoâng phaûi laø moät vöông quoác lôùn 
nhöng cuõng voâ cuøng truø phuù vaø daân chuùng soáng bình an, no aám. Ñaây laø 
nôi thaùi töû Só-ñaït-ña ñaõ traûi qua moät thôøi gian daøi töø sô sanh ñeán tröôûng 
thaønh175 vaø cuõng laø nôi thaùi töû ñaõ vöôït thaønh ñeå thöïc hieän ñaïi nguyeän 

                                                 
175 Theo Phaät giaùo Nguyeân thuyû laø 29 naêm, nhöng theo Ñaïi thöøa Phaät giaùo laø 19 naêm. 
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xuaát theá. Ñaïo höõu Voõ Ñình Cöôøng trong cuoán ‘AÙnh ñaïo vaøng’ñaõ moâ taû 
quang caûnh thaønh Ca-tyø-la-veä töng böøng trong ngaøy thaùi töû Só-ñaït ña 
ñaûn sanh vaø ñaïo só A-tö-ñaø ñaõ ñeán thaønh Ca-tyø-la-veä ñeå chieâm ngöôõng 
thaùi töû sô sanh nhö sau: 

“Coù tieáng hát trong thanh ấy không biết tự đâu bay lạc trong gió, 
lanh laõnh dội từ khoảng rừng này sang khoảng rừng khác. Ðạo sĩ A-tư-đà 
(Asita) đang ngồi tham thiền dưới một gốc cây bỗng đứng dậy. Người 
choàng chiếc áo lông cừu vào, chống gậy lần xuống núi, đi về phía Nam 
dãy Hy-mã-lạp-sơn. Tối hôm ấy người đã đến thành Ca-tỳ-la-vệ. 

Ở đây linh đình yến tiệc, hội hè đang giữa lúc say. Ðèn sáng rực trên 
các vòm cây. Cờ bay ở đầu các ngõ. Những cỗ xe bò kết hoa kềnh càng 
chen giữa đám đông, ngựa hí vang lên để tìm lối bước. Những chiếc ghế 
kiệu bốn phía rũ rèm xanh, lô nhô trên đám hội. ÔÛ đây, một nhóm người 
xúm quanh một phường xiếc; đàng kia, họ ngây ngất trước những điệu 
múa nhẹ như bay của đoàn vũ nữ. Một nơi khác, những kẻ đấu kiếm đang 
thi tài, hay những tay võ sĩ, mình mang lốt gấu đang đọ sức với cọp. 
Từng trận cười dòn vang lên từ một đám trò hề đi diễu qua các phố. 

Ðạo sĩ A-tư-đà chen chúc từ đám này sang đám khác và với vẻ mặt 
ngơ ngác, đi hỏi từng người: 

- Tại sao các người mở hội? 
Và mỗi người trả lời mỗi cách: 
- Vì Hoàng hậu Ma-gia vừa sanh Thái tử. 
- Vì Thái tử Tất-đạt-đa có ba mươi hai tướng quý. 
Nhưng có một người già, ngồi trên thềm gạch, trả lời rành mạch 

từng câu: 
- "Trước đây chín tháng, một hôm Hoàng hậu Ma-gia nằm mộng 

thấy một con bạch tượng sáu ngà đứng trên một ngôi sao, có sáu sắc chói 
ngời vượt qua trời cao và luồn vào trong hông phải Hoàng hậu. Ngài 
vùng thức dậy. Trời cũng vừa độ bình minh. Một thứ ánh sáng xanh 
nhuộm muôn cành rạo rực. Gió không réo rắc, im bặt oán hờn từ núi Hy-
mã. Sông Hằng không trằn trọc song. Một nỗi hân hoan và thái bình lan 
tràn mặt đất. 

Hoàng hậu kể lại giấc chiêm bao cho các già đoán mộng. Mọi người 
đều công nhận đấy là điềm lành: Hoàng hậu sẽ sanh được Hoàng nam, tài 
đức từ xưa đến nay chưa ai sánh kịp. 

Ðiều đoán xưa đã bắt đầu thực hiện. Sớm mai này trong vườn Lâm-
tì-ni, chim thi nhau chuốt giọng trên cành; hoa thi nhau trải màu trên lá; 
và hương từ bốn phương dồn lại, xông lên ngào ngạt khắp vườn. Hoàng 
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hậu Ma-gia thấy sự lạ, ngự ra xem. Ngài khoan thai đi từng bước một, 
lòng khoan khoái và nhẹ nhàng như có cánh bay. Ði đến gốc cây Vô Ưu 
thì Ngài sanh Thái tử. 

Mặt trời xuất hiện ở phương Ðông, hồng hào và tròn trĩnh như mặt 
Người vừa xuất thế! Hào quang phóng từng luồng dài, xoè ra như cánh 
quạt quét sạch những bóng đêm. Bầu trời trong xanh như đúc bằng ngọc 
thạch. Từng luồng gió thơm mát ngân vui trong lá mừng. 

Tịnh-phạn vương nghe tin, truyền cho đình thần đến đón Hoàng hậu 
và Thái tử về. Cờ xí rợp trời, trống kèn dậy đất. Ðám rước đi đến đâu, 
từng loạt mưa hoa đổ xuống đấy. Chúng dân lũ lượt theo sau, hoà nỗi vui 
mừng của nhà vua cùng với nỗi vui mừng cửa cả nước. Và trong đám 
rước, người ta bảo có lẫn lộn những thiên thần, giả người trần tục, vì đây 
không phải cái vui riêng của cõi thế mà chính là cái vui chung cho cả mấy 
từng trời. 

Hôm nay, Tịnh-phạn vương truyền cho dân gian mở tiệc khao mừng 
là vì thế." 

Ngày hôm sau, A-tư-đà xin vào triều ra mắt Thái tử. Tịnh-phạn 
vương đứng dậy chào vẻ phương phi của đạo sĩ và Hoàng hậu đặt Thái tử 
dưới chân người đức hạnh ấy. A-tư-đà nhìn mặt Thái tử xong, vội vã sụp 
xuống lạy tám lần, rồi đứng dậy khóc ròng rã trên chiếc gậy rung rinh. 
Tịnh-phạn vương và Hoàng hậu kinh hãi, hỏi dồn: 

- Sao đạo sĩ lại khóc? Tai nạn gì xảy đến cho Hoàng gia đây? 
Ðạo sĩ chùi nước mắt tâu: 
- Tâu Hoàng thượng? Tôi khóc là khóc cho tôi xấu số không sanh 

nhằm một thời với Thái tử! Ôi, tôi già nua lắm rồi và sẽ chết nay mai, 
không được nghe những lời thuyết pháp vàng ngọc của Thái tử! 

Tâu Hoàng thượng! Thái tử không phải là một người trần. Ngài là 
một đóa hoa quý nhất của nhân loại, chỉ nở một lần trong mấy vạn năm. 
Ngài sẽ là một bậc đại từ, đại bi, đại trí vaø�ñại dũng. Và 32 tướng tốt của 
Ngài báo trước Ngài sẽ là một vị Ðại vương, thống trị cả thiên hạ. Nhưng 
chữ vạn nổi ở trên ngực lại báo rằng Ngài sẽ làm chủ cả tam thế, dắt 
đường chỉ nẻo cho tất cả chúng sanh. Ôi thật là đại phước cho Hoàng gia! 
Nhưng hỡi ngài Ma-gia đức hạnh! Ngài sẽ lìa cõi trần ô trọc này trong 
bảy ngày nữa để lên cõi trời Ðạo Lợi, vì đức hạnh của Ngài đã quá nhiều 
và nghiệp báo của Ngài đã hết. Từ đây Ngài sẽ không đau khổ nữa!176 

Vua Tònh Phaïn bò soác bôûi lôøi tieân tri quaû quyeát raèng thaùi töû töông 
lai seõ thaønh Phaät vaø ñaõ hoûi caùc baäc tieân tri raèng: ‘Con ta seõ gaëp nhöõng 

                                                 
176 Voõ Ñình Cöôøng, AÙnh Ñaïo Vaøng, 1983. Xem Web site:  http:///www.Buddhismtoday.com 
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ñieàu gì maø khieán töø boû ñôøi soáng theá tuïc?’ Caùc nhaø tieân tri ñaùp raèng: 
‘Coù boán ñieàu: 1) ngöôøi giaø, 2) ngöôøi bònh, 3) thaây cheát vaø 4) baäc tu 
haønh’.  

Nhaø vua lieàn aùp duïng nhieàu bieän phaùp canh phoøng ñeå traùnh cho 
thaùi töû khoâng gaëp nhöõng caûnh nhö treân. Moïi cuoäc vui chôi daønh cho 
thaùi töû nhö laø theå thao treân nöôùc, cheøo thuyeàn, baén cung, ñua ngöïa vaø 
trong taát caû caùc kyõ naêng khaùc cuøng vôùi haøng traêm cung phi myõ nöõ haàu 
haï phuïc vuï giaûi trí cho thaùi töû. 

Thaùi töû ñöôïc nuoâi naáng trong nhung luïa sung söôùng, caøng lôùn caøng 
thoâng minh. Khoâng bao laâu caùc vò thaày daïy ngaøi veà toaùn hoïc, trieát hoïc 
vaø binh thö giaùo lyù… taát caû nhöõng gì maø moät vò vua töông lai phaûi bieát 
ñaõ phaûi thöøa nhaän raèng mình khoâng coøn gì ñeå truyeàn ñaït nöõa. Vaø taát caû 
moïi ngöôøi ñeàu coâng nhaän thaùi töû quaû laø moät ngöôøi xöùng ñaùng ñeå keá 
thöøa ngai vaøng mai haäu. Thaùi töû coøn laø moät ngöôøi raát nhaõ nhaën, leã ñoä 
vaø töø bi baùc aùi ñoái vôùi moïi ngöôøi vaø ngay caû loaøi vaät. Trong nhöõng cuoäc 
thi, ngaøi thöôøng caûm thaáy thöông haïi nhöõng ngöôøi thua cuoäc vaø coù khi 
ñang trong nhöõng cuoäc ñua ngöïa, nhöng ngaøi boãng döøng vì nhaän ra con 
ngöïa meät nhoïc ñang thôû hoàng hoäc. Tình thöông aáy cöù lôùn daàn nhö qua 
caâu chuyeän cöùu ngoãng nhö sau: 

“ Có một buổi mai mùa xuân, ngang qua vườn ngự, một đàn ngỗng 
trắng bay về núi Hy-mã-lạp-sơn. Ðề-bà-đạt-đa, em họ Thái tử, thấy được 
trương cung nhắm bắn. Một chiếc tên vụt lên, cả đàn ngỗng trời bay tán 
loạn như một đám mây bạc bị gió xé ra từng mảnh nhỏ. Một con rơi 
xuống, vài điểm maùu hồng rơi theo giữa khoảng trời xanh biếc. Thái tử 
thấy được, chạy đến thảm cỏ gần đấy luợm con vật bị thương lên, áp vào 
lòng, rút mũi tên ở cánh ra và vuốt ve nó như người mẹ hiền săn sóc con 
đau. Ngài hái lá nhai nhỏ rồi trộn với mật áp vào cánh chim. Chim dần 
dần tỉnh lại, âu yếm nép vào lòng Ngài. Trong lúc ấy, một tên thị vệ đến 
bên Ngài kính cẩn thưa: 

- Thưa Thái tử, con ngỗng này của Hoàng thân Ðề-bà-đạt-đa đã bắn 
được. Ngài sai tôi qua đây xin với Ngài trả lại. 

- Không! Con ngỗng này bị Hoàng thân bắn, nhưng được ta cứu. 
Hoàng thân là kẻ thù, chính ta mới là ân nhân của nó. Ta không thể giao 
nó cho Hoàng thân. 

Ðề-bà-đạt-đa không chịu, qua cãi lại: 
- Con vật này khi còn ở trên trời, thì không thuộc của ai cả, nhưng 

khi tôi đã bắn được là thuộc về tôi. 



 164

Thái tử áp cổ ngỗng vào sát má Ngài, trả lời: 
- Ta đã bảo không! Không ai có quyền làm đau đớn một con vật để 

bắt nó thuộc về mình. Con vật này của ta, bởi ta yêu thương nó và nhất là 
nó đã trìu mến ta. Nhưng nếu Ðề-bà-đạt-da không nghe thì cứ đi kiện với 
các lão thần, chúng ta nhờ họ phân xử. 

Chuyện ấy được đem ra giữa triều. Các lão thần hội lại để phân xử. 
Mỗi người mỗi ý, không biết dựa vào đâu mà định đoạt. Giữa lúc ấy 
trong đám người đến xem, có một ông già đứng dậy xin thưa: 

- Nếu sự sống có giá trị thật, thì người đã cứu sống một con vật đáng 
gìn giữ nó hơn là người định tâm giết nó. Một bên tàn sát và phá phách, 
một bên bảo hộ và xây đắp. Nên giao cho Thái tử con chim kia! 

Mọi người đều cho lời nói kia rất phải. Vua sai người lấy ngọc ngà 
ra thưởng cho ông lão. Nhưng người ta không tìm thấy ông đâu nữa. 

Thái tử đuợc chim, hớn hở ôm nó vào ngực. Ngài nghe trái tim nho 
nhỏ của nó đánh gấp gấp bên cạnh tim Ngài. Nỗi sung sướng của Ngài 
hoà theo nỗi sung sướng của con vật. Ngài nhìn lên trời. Trời xanh ngăn 
ngắt, không vướng một mảnh mây tro. Gió nhẹ xuôi chiều về hướng Bắc. 

"Con ơi, hai ngày nay con bị giam cầm trong đôi tay âu yếm của ta. 
Tuy được ta nâng niu nhưng làm sao sánh được cái thú nước mây ở ngoài 
cao rộng. Hôm nay cánh con đã lành mạnh và giữa bầu trời quang tạnh, 
gió lại thuận thồi về hướng Bắc, ta thả con ra để con bay về dãy Hy-mã 
cùng đàn con sum họp. Ta gởi theo con đây một tấm lòng thương mến và 
con hãy về mách lại với đàn con rằng ở đây có một người nguyện sẽ đem 
cả đời sống ra bênh vực, cứu giúp những kẻ yếu hèn... Thôi con hãy tung 
cánh lên đi!" 

Thái tử mở đôi tay. Con ngỗng vụt bay lên, cổ dài trườn tới trước, 
hai chân duỗi thẳng ra đằng sau... Lòng Thái tử phơi phới, nhẹ nhàng vỗ 
theo với đôi cánh chim đang vạch một đường trắng ngang trời xanh”177. 

Khi thaùi töû 19 tuoåi, vua Tònh phaïn nhôù tôùi lôøi ñaïo só A-tö-ñaøm neân 
ñaõ raát lo laéng muoán cöôùi vôï cho thaùi töû ñeå coät chaân chaøng. Bôûi ngàn 
vạn sợi dây đồng không buộc nổi những ý tưởng phiêu lưu mà một sợi 
tóc của mỹ nhân cũng đủ giữ lại dễ như bỡn. Ñoù chính laø öôùc muoán cuûa 
vua ñeå raøng buoäc thaùi töû vaøo ñôøi soáng traàn gian. Theá laø moät cuoäc thi 
tuyeån saéc ñeïp ñöôïc toå chöùc.  

“ Taïi thaønh Ca-tyø-la-veä, trời chưa tối hẳn, đèn trong hoàng thành đã 
nối ánh sáng của mặt trời. Qua vòm cửa hoàng thành cao vòi vọi, nhẹ trôi 
một dòng muôn sắc. Ðây là tất cả những công nương, mỹ nữ của một 
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nước hiệp lại để làm vui lòng một người. Ðây là nơi tụ hội của nhiều lối 
trang sức khác nhau nhắm một mục đích chung là làm đẹp lòng người 
vương giả. Trên những làn tóc óng ả đã chải chuốt công phu, họ phủ lên 
một mảnh lưới dịu và mỏng như tơ trời; và trên những áng da ngời, 
những khổ lụa mịn như phấn quấn quanh vài vòng, làm nổi bật những 
tấm thân cân đối như những tượng thần Hy Lạp, và chạy xuống tận đôi 
gót chân để mỗi nhịp đi là gợn lên những làn sóng cong và mềm như 
những lưỡi nước liếm bờ... 

Họ lần lượt đi ngang trước mặt Thái tử, hai mắt to và đen nhìn 
xuống mũi giày; những ngón tay bóng loáng - vì mới nhuộm dầu - và 
suôn sắn như những đọt hải đường kéo lên một chéo áo để khỏi vướng 
bước chân đi. Nhưng sao những cổ chân tròn trĩnh có đeo vòng kia lại cứ 
ngập ngừng như sợ đạp phải một cái gì tôn nghiêm thế? Khi họ đến trước 
mặt Thái tử để nhận một giải thưởng trao từ tay Ngài, họ hạ đầu xuống 
thấp một chút nữa, để lộ nốt ruồi bóng loáng giữa hai hàng mi cong. Sau 
khi đã nhận lãnh một món đồ, họ rảo bước mau ra: một oai linh gì làm 
cho họ ngợp ngợp, khi đi ngang trước Thái tử. Hễ nàng nào được hoan hô 
đẹp hơn những kẻ trước, nàng ấy bỡ ngỡ đứng lại nhìn quanh, không biết 
đấy là những tiếng khen tặng mình hay một kẻ sau vừa đến; dưới sự cao 
cả, điềm đạm và oai nghi của Thái tử, các nàng mất hết tự hào, thấy mình 
nhỏ nhoi và thấp hèn quá. Họ cảm nghe như đi lạc vào một thế giới 
không phải để đón tiếp mình. Và cứ như thế, một nàng qua, tiếp theo một 
nàng đến, một vẻ đẹp theo sau một vẻ đẹp. Và cứ như thế họ đi qua... với 
nhan sắc của họ, may ra còn thoáng chói vọng lại vài ánh kim khí của đôi 
hoa tai tròn, trước khi lẩn vào bóng tối. 

Không nàng nào có thể làm gợn dậy một lượn sóng tình trong lòng 
Người rất tinh khiết đang ước vọng tuyệt đích ấy. Không một sợi tơ luyến 
ái có thể vướng víu Ngài với những con bướm vừa mới lướt qua. Nhưng 
khi giải thưởng cuối cùng đã trao xong thì nàng Da-du-đà-la tiến đến. 
Thái tử giật mình: chưa bao giờ Ngài thấy một người đẹp đến thế. Nàng 
đi đến, vây bọc giữa một khung huyền ảo và linh động, thân hình nàng 
đều đặn và thanh cao lạ lùng: hình như bao nhiêu vẻ đẹp của đất trời đều 
hiệp vào đây để tạo nên một tuyệt tác giai nhân. Làn da hồng mịn thế kia 
có thể ví được với màu hồng mịn của da trời một buổi bình minh. Hai mắt 
xanh ướt và thăm thẳm sâu kia là hai hồ nước ngọc. Và tóc nàng dưới làn 
lưới mỏng, gợn lên từng lượn sóng nhung đen. Nàng khoan thai bước 
từng bước vương giả như đi vào chỗ quen thân. Nàng đến trước mặt Thái 
tử, hai tay chắp tréo trước ngực, đầu cúi xuống trong một dáng điệu thanh 
cao để chào Ngài. Rồi đài các nàng ngước đầu lên, đứng thẳng lại - cổ 
cao ba ngấn, lộ màu da hồng trên tấm áo trắng tinh. Hoa môi bừng nở 
nhụy răng ngà, ở đấy cất lên một giọng trong thanh như tiếng bát sứ cổ: 

- Thái tử còn một vật gì để dành cho em? 
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- Hỡi người đẹp nhất trong những người đẹp, bao nhiêu bảo vật đã 
hết rồi. Nhưng nàng hãy nhận vật này thế lại. 

Nói xong, Thái tử mở chuỗi ngọc ở cổ Ngài, nắm vào hai đầu mối 
dây. Chuỗi ngọc xanh ngời, long lanh muôn ánh nến, như một chuỗi hạt 
nước biếc rung rinh, sắp nhỏ dưới tay ngà. Ngài đeo chuỗi ngọc vào cổ 
nàng tiên ấy. Nàng sung sướng nhìn Thái tử, cảm ơn. Thái tử nhìn lại 
sung sướng được ban ơn.”178 

Myõ nöõ ñoù chính laø coâng chuùa Da-du-ñaø-la (Yasodhara), em hoï cuûa 
thaùi töû Só-ñaït-ña, döôøng nhö laø moät söï choïn löïa lyù töôûng ñeå trôû thaønh 
phu nhaân cuûa thaùi töû. Vôùi söï baèng loøng cuûa vöông huynh 
(Suprabuddha), vua Tònh Phaïn ñaõ ñaët ra keá hoaïch ñeå thöïc haønh öôùc 
nguyeän naøy vaø hoân leã seõ ñöôïc cöû haønh long troïng. 

Thaùi töû Só-ñaït-ña laø moät vò Boà-taùt soáng trong hoaøng cung xinh ñeïp 
cuøng vôùi vôï ñeïp, bao quanh bôûi nhieàu laïc thuù. Tuy nhieân, ngaøi caûm 
nhaän coù moät tieáng goïi thieâng lieâng luoân toàn taïi trong ngaøi ñeå hoaøn 
thaønh öôùc nguyeän taâm linh.  Söï thaät cuûa cuoäc ñôøi ñaõ phôi baøy khi ngaøi 
ñi daïo boán coång thaønh, ñaïo höõu Voõ Ñình Cöôøng ñaõ moâ taû raát sinh ñoäng 
nhö sau: 

“Thaùi töû ñònh đứng ngắm cảnh tấp nập của thuyền bè đi qua. Nhưng 
gần bên gốc cây có tiếng ai rên rỉ: "Cứu tôi với, các người ơi! Ôi, ôi đau 
quá! Tôi chết ở đây thôi! A, tôi chết ở đây rồi!" Người ấy nằm sấp trên 
đất, hai tay bấu vào cỏ, đầu ngước lên trời, mình run cầm cập; miệng méo 
hẳn lại, hai mắt trắng như bạch lạp, hơi thở gấp gấp; từng giọt mồ hôi toát 
trên trán lạnh. Người khốn nạn cố bám vào một gốc cây để đứng dậy, 
nhưng vừa đứng chưa vững đã ngã xuống, rên rỉ: "Ai cứu giùm tôi, tôi 
chết rồi!" 

Thái tử liền chạy đến, đỡ người đau dậy, kê đầu ông ta vào đầu gối 
mình và lau mồ hôi chảy trên trán. Ngài vừa vuốt ve vừa hỏi: 

- Người đau gì thế? Nói cho ta hay đi, sao lại rên siết mãi thế? Xa-
nặc ơi. Người này vì sao mà rên la thảm thiết như thế? Có cách gì chữa 
được cho người ấy, hãy nói cho ta nghe. 

- Thưa Thái tử, người ấy mắc phải chứng dịch hạch, không có cách 
gì chữa đuợc. 

- Chắc là đau đớn lắm? 
- Thưa Thái tử, chính thế. Chỉ nhìn những cử chỉ, nét mặt của người 

ấy cũng đủ biết ông ta đau đớn biết chừng nào! Nhưng xin Thái tử hãy để 
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người ấy xuống, đừng ôm vào lòng như thế, bệnh sẽ truyền sang Ngài. 
- Sang ta?  Thái tử hỏi, vẻ ngạc nhiên. 
- Thưa Thái tử, sang cả Ngài cũng như sang cả mọi người. Nhưng 

nào phải chỉ riêng một bệnh này. Còn bao nhiêu bệnh khác cũng nguy 
hiểm như thế cả, bệnh dịch tả, đậu mùa, ho lao, phong... ôi làm sao kể 
xiết được. Và nào có ai biết chúng sẽ nhập vào mình lúc nào! Chúng đi 
đến, lặng lẽ như một con rắn bò dưới cỏ, như một con hổ đứng rình trong 
bụi, nhưng khi nó phát ra thì nhanh như một tiếng sét. 

- Thế thì người đời luôn luôn sống trong sợ hãi, lo âu? 
- Thưa như thế đó, Thái tử ơi! Không có thể tự hào: "Tôi sống yên 

ổn và sung sướng hôm nay, và ngày mai, tôi cũng sung sướng và yên ổn 
như hôm nay". Bao nhiêu sự bất ngờ, đau đớn đang rình đón ở hai bên 
đường đời, người ta không bị lâm vào hoạn nạn này thì lâm vào hoạn nạn 
khác, cho đến một ngày kiệt quệ, không thể bước tới nữa, người ta buông 
xuôi tay, ngã lăn ra bên dường, nhắm mắt lại và nằm lẫn lộn với đất đai! 
Thưa Thái tử, đến chết là kết liễu một �ñôøi. 

- Ðến chết là kết liễu một đời? 
Thái tử đang ngạc nhiên và băn khoăn vì câu nói ấy, thì phía trước 

Ngài, một đám tang đi qua. 
- Thưa Thái tử, kia kìa, một cảnh chết đang đi qua! 

Ngài nhìn lên. Một đám người đang đi về phía bờ sông. Mở �ñaàu là 
một người bưng một lư trầm bằng đất; theo sau, năm sáu người, đầu cạo 
trọc, áo choàng lôi thôi, vừa đi vừa kể lể: "Hỡi Rama! Rama cao cả! Sao 
ngài không nghe tiếng cầu nguyện của chúng tôi! Hãy cầu nguyện giùm 
chúng tôi, các anh em ơi! Hãy cầu nguyện cho Rama nghe rõ!" 

Sau cùng, tám người khiêng một tấm tre đan buộc vào bốn đòn tre; 
người chết nằm ở trên, chân trở ra đàng trước, mắt nhắm lại, miệng hơi 
mở, má thóp vào, hai tay gác lên bụng lép. Đến bờ sông, mấy người 
khiêng quay đầu thây ma về phía trước và kêu to: "Rama! Rama!" rồi đặt 
lên một dàn củi đã dựng sẵn ở đấy. Một người cầm bó đuốc châm vào 
củi. Ngọn lửa lan dần, thập thò một lúc quanh giàn hoả, rồi thè những cái 
lửa đỏ liếm cùng thây ma và một lúc, hùa nhau táp mạnh vào. Trong chốc 
lát, giàn hoả cháy rực lên, khói toả nghi ngút, mùi khét lan một vùng. 

- Thưa Thái tử - Xa-nặc nói và nói mãi như có ai xúi sử - rồi cái thây 
ấy sẽ cháy ra tro xám, người ta sẽ rải cùng bốn phương. Và thế là xong 
một đời. Không ai có thể tránh khỏi cái luật chung ấy được. Người đang 
bị thiêu trên giàn hoả kia, trước kia cũng đã ăn uống, rượu chè, say sưa 
với cuộc đời xây dựng chung quanh mình những thành trì vật chất tưởng 
như là vững chắc lắm. Nhưng có gì đâu! Một cái nọc rắn, một cái xương 
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cá, một viên ngói rơi, một bước sẩy chân, một làn gió độc cũng đủ cắt 
ngang mạch sống của một đời. Thế là thôi, không còn cảm giác nữa, mình 
nằm trơ ra đấy, làm mồi cho thần hoả hay những bữa tiệc dài cho côn 
trùng trong đất! 

Thưa Thái tử, chính bên chân Ngài, một người nữa vừa chết!" 
Thái tử nhìn xuống. Người bệnh đã tắt thở, thân hình co quắp bên 

cạnh gốc cây! 
Ngài ngước mắt lên trời, đôi hạt lệ thiêng rung rinh trong đôi mắt 

tràn đầy từ bi. Rồi Ngài cúi đầu xuống trong dáng điệu trầm tư để hội lại 
trong trí bao cảnh tượng xa xôi đã tản mác khắp nơi. Bên tai Ngài lại 
phảng phất những lời than của nhạc gió buổi chiều nào ở trong "Cung 
Vui". 

Bấy giờ, một tình thương thiết tha mãnh liệt trào dậy ở giữa lòng. 
Ngài dang hai tay lên như để ôm cả vũ trụ - cử chỉ của người mẹ ôm vào 
lòng đứa con đau khổ - mà dỗ dành: 

- Hỡi thế giới khổ đau! Hỡi tất cả anh em quen và lạ đang giãy giụa 
trong lưới đau thương của cuộc đời! Ta đã thấy, đã cảm nghe rồi hơi thỡ 
thoi thóp của trần gian đang hấp hối. Ta đã nhận rõ bóng ảo huyền của lạc 
thú, sự mỉa mai của hạnh phúc, cái áo não của những nỗi lao khổ, nhọc 
nhằn! Thú vui chỉ mở đường cho đau khổ, trong hội ngộ đã sẵn mầm chia 
ly, trẻ trung đưa dần đến già yếu, sống đến chết, chết đến những cuộc 
sống vô định khác; và cứ như thế, từng hạt đau thương chạy vòng trên 
chuỗi hạt thương đau để đưa nhau về vô tận. Ðời chỉ có thế mà chính ta 
cũng đã say đắm với những khoái lạc huyển hoặc của bả đời. 

Ta đã tưởng đời là một dòng nước trong xanh reo chảy mãi giữa hai 
bờ hoa thấm. Nhưng nước chỉ trong xanh được trong chốc lát, bờ hoa 
hiện nhanh như một làn chớp, và đây, dòng sông kéo mình qua những 
đoạn bùn lầy để lăn nhào vào trong biển nhớp! Ta đã thấu rõ chân tướng 
của sự sống rồi. Ta sẽ đi tìm cho nhân loại một con đường giải thoát. Ta 
đã thấy nhiều rồi! Ði về thôi Xa-nặc. 

Hai thầy trò lặng lẽ đi về trong ánh sáng le lói của mặt trời hồng sắp 
tắt; bóng của hai người chập chờn bổ về phía trước, mỗi lúc một dài 
thêm. 

Khi Thái tử bước lên thềm gạch của "Cung Vui" thì bóng Ngài dài 
dằng dặc bổ nhào vào trong cung trước. Và từng dấu giày bám bụi của 
cuộc đời bên ngoài in lần đầu tiên trên những tấm đá hoa trắng”.179 

Ñaàu tieân ngaøi thaáy moät ngöôøi giaø, laàn thöù hai moät ngöôøi bònh, laàn 

                                                 
179 Voõ Ñình Cöôøng, AÙnh ñaïo vaøng, 1983. Xem Website: http://www.Buddhismtoday.com 
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thöù ba, moät thaây cheát vaø cuoái cuøng laø tu só ñaép y vaøng ngoài döôùi boùng 
caây. Ngaøi ñaõ hoûi Sa naëc vaø nhöõng caâu traû lôøi cuûa Sa Naëc ñaõ thuyeát 
phuïc thaùi töû thaáy ñöôïc tính phuø phieám cuûa laïc thuù traàn gian. Ngay sau 
khi thaáy ñöôïc boán caûnh sanh, giaø, bònh, cheát, ñaõ khieán ngaøi thöïc hieän 
ñaïi söï xuaát theá. Khi vua Tònh phaïn bieát ñöôïc quyeát ñònh cuûa thaùi töû, 
oâng coá duøng moïi caùch ñeå thuyeát phuïc ngaøi nhöng ñeàu thaát baïi.  

Vaøo saùng ngaøy xuaát theá, Boà-taùt nhaän ñöôïc tin laø phu nhaân cuûa 
ngaøi ñaõ haï sanh moät hoaøng nhi. Thay vì vui möøng, ngaøi noùi ‘Moät söï 
raøng buoäc ñaõ ñeán, moät söï caûn trôû ñaõ ñeán’. Hoaøng nhi ñöôïc ñaët teân laø 
La-haàu-la (Rahula nghóa laø raøng buoäc). 

Boà-taùt kieân quyeát töø boû traàn gian, ngaøi ñaõ goïi Sa naëc ñeå noùi söï ra 
ñi cuûa ngaøi. Khi Sa naëc chuaån bò xe ngöïa ñaày ñuû, Boà-taùt ñi ñeán buoàng 
nguû cuûa Da-du-ña-la ñeå nhìn vôï vaø con laàn choùt. Vôï con vaãn coøn ñang 
nguû vaø ngaøi quyeát ñònh: ‘Ta seõ trôû laïi, sau khi Ta ñaõ ñaït ñöôïc giaùc 
ngoä’. Vaøo nöûa ñeâm, ngaøi ñaõ leân ngöïa cuøng vôùi Sa naëc rôøi boû hoaøng 
cung. 

Boà-taùt duøng göôm caét toùc vaø ñöa cho Sa naëc, nhöõng chaâu baùu, muõ 
loâng… ngaøi quaêng xuoáng nöôùc. Thaùi töû tìm ngöôøi trao ñoåi hoaøng baøo 
cuûa  ngaøi ñeå laáy taám y cuõ raùch cuûa vò tu haønh. Moät chö thieân ñaõ giaû 
daïng laøm moät thôï saên ñaõ ñoåi ñeå ñöa cho ngaøi moät taám y maøu naâu ñoû. 
Roài ngaøi trao toùc vaø khuyeân Sa naëc quay veà hoaøng cung taâu cho vua 
bieát. Kieàn-traéc (Kanthaka) laø con ngöïa ñaõ quaù thöông thaùi töû ñau buoàn 
ñeán vôõ tim cheát beân bôø soâng Anoma. Sa-naëc cuõng vöøa ñau buoàn vaø 
khoùc loùc maø trôû veà hoaøng cung ñeå laïi thaùi töû moät mình trong röøng saâu. 

Ñoù laø baét ñaàu söï kieän xuaát theá, baét ñaàu söï tìm caàu chaân lyù vaø giaûi 
thoaùt cho taát caû nhaân loaïi vaø taát caû vuõ truï.  

Thaønh Ca-tyø-la-veä ñaõ ñi vaøo suïp ñoå ngay sau khi thaùi töû Tyø-löu-li 
ñaùnh phaù vaø gieát cheát haàu heát doøng hoï Thích-ca. Ñaây laø moät bi kòch 
cho chuùng ta thaáy nhöõng cöïc ñoan cuûa xaõ hoäi AÁn Ñoä coå ñaïi. 

   Töông truyeàn vaøo thôøi Ñöùc Phaät, vua doøng Ikshvaku teân Ba-tö-
naëc (Prasanjit), vì muoán bang giao vôùi doøng hoï Thích, neân ñaõ cho 
ngöôøi ñeán ñeå caàu hoân. Ngöôïc laïi doøng hoï Thích laïi cho raèng vua Ba-
tö-naëc khoâng phaûi thuoäc doøng Saùt Ñeá Lôïi neân khoâng muoán gaõ coâng 
chuùa, nhöng vì khieáp phuïc nöôùc Kosala laø moät cöôøng quoác neân ñaõ cho 
Vasbhaktiya, moät thò nöõ caûi trang laøm  coâng chuùa veà vôùi vua Ba-tö-
naëc. Vua Ba-Tö-Naëc ñaõ phong naøng laøm hoaøng haäu vaø khoâng bao laâu 
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Ñoâng cung thaùi töû Tyø-löu-li ñöôïc sanh ra. 

   Khi thaùi töû Tyø-löu-li tröôûng thaønh vaø muoáùn veà thaêm queâ ngoaïi, 
baø Vasbhaktiya heát söùc ngaên caûn, nhöng chaøng nhaát ñònh ñi. Thaùi töû 
Tyø-löu-li cuõng ñöôïc tieáp ñoùn theo theå cheá cuûa moät quoác khaùch vaø 
ñöôïc cho nguï taïi söù quaùn. Khi thaùi töû ra veà thì söù quaùn ñöôïc röõa baèng 
söõa töôi. Chaøng voâ cuøng töùc giaän vaø nguyeàn raèng khoâng phaûi chæ röûa 
söù quaùn maø seõ röûa caû thaønh Ca-tyø-la-veä baèng maùu. 

   Sau ñoù, chaøng aâm möu töôùc ngoâi vua, nhaân dòp nhaø vua ñi thaêm 
Ñöùc Phaät ñeå nghe giaûng phaùp. Khi vua hay tin naøy ñaõ phaûi chaïy ñi 
Ma-kieät-ñaø ñeå laùnh naïn nhöng khoâng may giöõa ñöôøng thì baêng haø. 
Thaùi töû Tyø-löu-li ñaõ ba laàn mang quaân ñi ñaùnh Ca Tì La Veä, nhöng hai 
laàn ñaàu ñeàu bò Ñöùc Phaät ngaên caûn. Truyeàn thuyeát ghi laïi raèng khi thaùi 
töû ñem binh ñi laàn ñaàu thì gaëp Phaät ngoài giöõa ñöôøng döôùi moät taøng caây 
khoâ. Thaùi töû ngaïc nhieân hoûi taïi sao Theá Toân laïi ngoài döôùi moät taøng 
caây khoâng coù boùng. Ñöùc Phaät noùi raèng :  

“OÂi beä haï, caùi boùng cuûa giai caáp voâ cuøng thoaûi maùi”. 

   Nghe xong caâu noùi yù nghóa naøy chaøng ñaõ lui binh. Trong laàn thöù 
ba thì chaøng ñaõ thaønh coâng. Thaøng Ca-tyø-la-veä  ñaõ röûa baèng maùu cuûa 
doøng hoï Thích, chæ moät soá ít laø thoaùt chaïy ñeán Kathmandu.180  

Ngaøi Huyeàn-trang ñaõ ghi raèng soá töû vong leân ñeán 9990, cho ñeán 
ñöùa treû sô sinh cuõng khoâng thoaùt khoûi löôõi göôm quaùi aùc kia vaø ngaøi 
Phaùp Hieàn 181 ñaõ moâ taû thaønh Ca-tì-la-veä nhö sau:  

“ Töø nhöõng ngoïn nuùi ñaày tuyeát traéng cuûa daõy Hi-maõ-laïp-sôn nhìn 
xuoáng thaønh Ca-tyø-la-veä, moät thaønh phoá naèm doïc theo bôø soâng. Nhöõng 
böùc töôøng ñoå naùt baèng gaïch ñöôïc bao boïc bôûi moät haøo thaønh. Nhöõng 
böùc töôøng cuûa cung thaønh thì lôùn hôn vaø bieåu hieän moät trung taâm vaên 
hoùa cao. Ngaøi ñaõ ñeán thaønh Ca-tyø-la-veä, moät nôi khoâng coù vua vaø 
khoâng coù caû thaàn daân. Ranh giôùi cuûa thaønh phoá ñöôïc nhaän bieát qua 
nhöõng bôø thaønh muïc naùt.  Moät vaøi taêng só vaø moät soá tín ñoà ñang ôû ñaây. 
Ñaây laø nôi maø thaùi töû Só-ñaït-ña ñaõ muïc kích moät ngöôøi giaø vaø ñaây laø 
cöûa thaønh ñoâng, nôi thaùi töû ñaõ ra ñi boû laïi sau löng nhöõng duïc laïc 
döông traàn. Ñaây laø nôi maø ngaøi A Tö Ñaø thieàn ñònh. Nôi maø Ñeà-baø-

                                                 
180 Xöù Phaät Tình Queâ, taäp I, T. Thích Haïnh Taán vaø T.Haïnh Nguyeän. Xem Website: 
http://www.Buddhismtoday.com 
181 Samuel Beal, Buddhist Records of Western World, Mortilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1994, 
tr. 1. 
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ñaït-ña ñaõ gieát cheát con voi. Ñaây laø nôi maø muõi teân thaùi töû ñaõ ghim 
xuoáng sau ñoaïn ñöôøng bay treân 30 lyù (4.8 daëm) vaø nôi ñaây ñaõ phun 
leân moät voøi nöôùc, cuõng laø nôi maø 500 ngöôøi hoï Thích qui y theo Phaät 
giaùo. Nhöõng nôi nhö ñaát ruùng ñoäng saùu laàn, nôi Ñöùc Phaät ñaõ gaëp phuï 
vöông sau khi giaùc ngoä, nôi Ñöùc Phaät giaûng phaùp cho chö thieân, nôi 
trôøi Ñeá Thích (Indra) ñaõ ñöùng haàu Phaät vaø nôi maø thaùi töû Tyø-löu-li saùt 
haïi doøng hoï Thích, taát caû nhöõng nôi naøy ñeàu ñöôïc caùc Phaät töû xaây thaùp 
kyû nieäm”. 

Ngaøi Huyeàn-trang 182ghi cheùp töôøng taän hôn: 

“ Nöôùc naøy coù moät chu vi khoaûng 4000 lyù. Trong ñoù coù treân 10 
thaønh phoá ñeàu hoang pheá vaø ñieâu taøn toät ñoä. Thuû ñoâ cuõng bò ñaát laáp vaø 
ñoå naùt. Caám cung naèm trong thuû ñoâ vaø coù chu vi khoaûng 14, 15 lyù.  
Hoaøng cung ñöôïc xaây döïng baèng gaïch ñoû. Nhöõng neàn töôøng vaãn coøn 
vöõng chaéc vaø cao. Nôi naøy coù leõ ñaõ bò boû pheá töø laâu. Nhöõng laøng maïc 
coù daân cö raát laø ít vaø tieâu ñieàu. 

   Nôi ñaây khoâng coù ai trò vì caû. Moãi moät phoá coù moät tröôûng phoá 
rieâng. Ñaát ñai raát laø maøu môõ vaø ñöôïc khai thaùc theo töøng muøa. Ngöôøi 
daân ôû ñaây raát hieàn laønh vaø caàn maãn. Coù leõ coù treân 1000 taêng xaù bò boû 
hoang. Gaàn nôi cung thaønh vaãn coøn moät taêng xaù coù khoaûng 3000 phaät 
töû ñang tu hoïc theo truyeàn thoáng tieåu thöøa. 

   ÔÛ ñaây cuõng coù moät soá ñeàn thôø Ñeá Thích vaø ñöôïc cuùng teá (thòt 
soáng). Beân trong hoaøng thaønh coøn nhöõng töôøng nhaø ñoå naùt. Coù leõ ñaây 
laø caám cung cuûa vua Tònh Phaïn vì moät ngoâi thaùp vôùi hình aûnh nhaø vua 
ñaõ ñöôïc döïng leân nôi ñaây. Khoâng xa maáy laø taøn tích cuûa nôi maø hoaøng 
haäu Maya cö nguï. Treân neàn ñaù cuõ ngöôøi ta ñaõ xaây moät ngoâi thaùp coù 
hình hoaøng haäu. 

   … Phía ñoâng baéc cuûa hoaøng cung laø moät ngoâi thaùp, kyû nieäm nôi 
nhaø tieân tri A-tö-ñaø ñaõ tieân tri cho thaùi töû…  

   Nôi coång nam cuûa hoaøng thaønh cuõng coù moät thaùp, nôi ñaùnh daáu 
thaùi töû sau cuoäc thi vôùi caùc hoaøng töû doøng hoï Thích ñaõ neùm con voi ñi 
xa. Thaùi töû ñaõ thi ñaáu vôùi caùc hoaøng gia nôi coâng coäng vaø ñaõ vöôït xa 
taát caû trong moïi laõnh vöïc.  

                                                 
182 Samuel Beal, Buddhist Records of Western World, Mortilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1994, 
tr.13ff. 
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   Beân hoâng nôi naøy laø moät ngoâi thaùp coù töôïng cuûa thaùi töû. Keá beân 
ngoâi thaùp naøy laïi laø moät ngoâi thaùp nôi hoaøng phi vaø thaùi toân nghæ. Trong 
ñoù coù hình cuûa hoaøng phi Da-du-ñaø-la vaø thaùi toân La-haàu-la. Beân hoâng 
ngoâi thaùp naøy laïi laø ngoâi thaùp coù hình chuù beù ñang hoïc taäp. 

   Phía ñoâng nam cuûa kinh thaønh laø moät ngoâi thaùp thôø töôïng thaùi 
töû ñang côûi moät con tuaán maõ traéng. Ñaây laø nôi thaùi töû ñaõ rôøi cung 
thaønh. Beân ngoaøi moãi coång thaønh ñeàu coù moät ngoâi thaùp, moãi ngoâi thaùp 
ñeàu coù töôïng cuûa moät laõo giaø, moät ngöôøi bònh, moät ngöôøi cheát vaø moät 
sa moân. Ñoù chính laø nhöõng nôi maø thaùi töû treân ñöôøng du ngoaïn ñaõ muïc 
kích caùc caûnh sanh, laõo, bònh, töû vaø chieâm ngöôõng baäc sa moân ... 

   Phía ñoâng baéc caùch cung thaønh khoaûng 40 lyù coù moät ngoâi thaùp 
ñaùnh daáu söï kieän thaùi töû trong moät ngaøy leã haï ñieàn, ñaõ ngoài döôùi goác 
caây vaø ñaït ñöôïc sô thieàn. Nhaø vua ñaõ chöùng kieán caûnh thaùi töû ngoài 
traàm laëng döôùi goác caây trong khi aùnh döông quang chieáu roïi chung 
quanh ngaøi, trong khi boùng caây hoaøn toaøn khoâng xeâ dòch. Nhaø vua voâ 
cuøng lo laéng khi nhaän ra thaùi töû coù moät ñôøi soáng noäi  taâm cao. 

   Phiaù ñoâng nam cuûa cung thaønh coù traêm ngaøn ngoïn thaùp, ñaùnh 
daáu nôi doøng hoï Thích bò saùt haïi. Vua Tyø-löu-li ñaõ ñaùnh chieám vaø baét 
taát caû doøng hoï Thích 9990 ngöôøi, sau ñoù ra lònh xöû cheùm taát caû. Thaây 
hoï chaát thaønh ñoáng nhö rôm vaø maùu hoï chaûy thaønh hoà. Caùc vò Ñeá 
Thích ñaõ kích ñoäng loøng ngöôøi ñeå hoï thu thaäp xöông taøn maø ñem choân. 

   Phía taây nam cuûa nôi doøng hoï Thích bò vua Tyø-xa-ly saùt haïi coù 
boán ngoâi thaùp nhoû…  

   Phía nam cuûa thuû ñoâ khoaûng 3 hay 4 lyù laø moät vöôøn caây Ni Caâu 
Ñaø (Nyagrodha) nôi Theá Toân sau khi thaønh ñaïo ñaõ hoäi ngoä vôùi vua cha 
vaø giaûng daïy giaùo phaùp.  

   Khoâng xa beân hoâng cuûa taêng xaù laø moät ngoâi thaùp kyû nieäïm nôi 
Ñöùc Phaät khi ngoài döôùi goác caây lôùn höôùng maët veà phöông ñoâng ñaõ nhaän 
moät taám y baèng chæ kim tuyeán cuûa dì vaø cuõng laø nhuõ maãu cuûa ngaøi daâng 
cuùng. Khoâng xa nôi ñoù laø moät thaùp ñaùnh daáu nôi Ñöùc Phaät caõm hoùa taùm 
vò vuông töû cuøng naêm traêm ngöôøi hoï Thích. 

   Beân trong coång thaønh ñoâng phía beân traùi cuûa ñöôøng cuõng coù moät 
ngoâi thaùp, nôi thaùi töû Só Ñaït Ta ñaõ chôi caùc cuoäc theå thao. 

   Beân ngoaøi thaønh laø moät ngoâi ñeàn thôø Ñeá Thích (Isvara). Trong 
ñeàn coù moät böùc töôïng Ñeá Thích trong tö theá ñang quyø vaø ñöùng daäy. 
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Ñaây laø ngoâi ñeàn maø khi thaùi töû coøn sô sanh ñaõ vaøo. Vua Tònh Phaïn sau 
khi ñi ñeán vöôøn Laâm-tyø-ni ñeå gaëp thaùi töû vaø treân ñöôøng trôû veà ngang 
qua ngoâi ñeàn nhaø vua ñaõ noùi: “ Ngoâi ñeàn naøy noåi tieáng laø linh thieâng. 
Nhöõng ñöùa treû doøng hoï Thích ñeàu caàu söï gia hoä cuûa thaàn ñeàn vaø cuùng 
döôøng nhöõng gì thaàn yeâu caàu. Chuùng ta phaûi ñem thaùi töû ñeán ñaây ñeå 
cuùng baùi”. Khi ñoù ngöôøi vuù boàng thaùi töû vaøo ñeàn, boãng nhieân böùc töôïng 
ñöùng daäy vaø chaøo thaùi töû. Khi thaùi töû ñi khoûi thì böùc töôïng trôû veà 
nguyeân vò. 

   Beân ngoaøi cöûa thaønh nam phía beân traùi ñöôøng laø moät ngoâi thaùp 
ñaùnh daáu nôi thaùi töû ñaõ cuøng caùc hoaøng töû khaùc tranh taøi vaø muõi teân 
cuûa ngaøi ñaõ cheû ñoâi caùi ñích baèng saét. 

   Töø nôi thaùp naøy ñi veà phiaù ñoâng nam 30 lyù coù moät ngoâi thaùp 
khaùc. Nôi ñaây coù moät voøi nöôùc vaø nöôùc trong vaét nhö maët göông. Ñaây 
chính laø muõi teân nôi thaùi töû sau khi cheû ñoâi caùi ñích ñaõ ghim saâu xuoáng, 
töø ñoù moät voøi nöôùc ñaõ chaûy ra. Thoâng thöôøng ngöôøi daân ôû ñaây goïi ñoù laø 
tieãn tónh. Nhöõng ngöôøi bònh phaàn ñoâng nhôø uoáng nöôùc naøy maø ñöôïc 
khoûi. Moät soá ngöôøi ñaõ ñeán töø phöông xa ñeå laáy moät chuùt buøn nôi ñaây 
maø ñaép leân choã ñau cuûa hoï cuõng ñeàu laønh laën”. 

NHÖÕNG DI TÍCH COØN LAÏI NÔI THAØNH CA-TYØ-LA-VEÄ  

1) THAØNH CA-TYØ-LA-VEÄ: ñoù laø taøn tích neàn moùng cuûa nhöõng 
caên phoøng hình chöõ nhaät lôùn. Coù moät taám baûng ñeà phía goùc ñoâng: Ñaây 
laø thaønh ñoâng, nôi thaùi töû vöôït thaønh xuaát gia. Thaät ra hieän nay trong 
giôùi khaûo coå hoïc vaãn chöa xaùc ñònh nôi naøo ñuùng laø kinh ñoâ Ca-tyø-la-
veä. Hieän nay coù hai nôi ñang nghi ngôø laø thaønh Ca-tyø-la-veä. Moät naèm 
taïi Nepal caùch Laâm-tyø-ni 27 m veà phía taây vaø Taulihawa 4,8 km veà 
phía taây baéc. Vaø hai laø Pipprahwa thuoäc vuøng Basti cuûa tieåu bang Uttar 
Pradeesh, AÁn-ñoä caùch nhaø ga Naugarh treân chuyeán ñöôøng Gorakpur 
Gonda 25km vaø cuõng caùch Ca-tyø-la-veä taïi Nepal 25km.  

Hieän giôùi khaûo coå vaø söû hoïc ñang nghieân cöùu vaø keát quaû seõ cho 
bieát sau. Tuy nhieân, haàu heát ñeàu  coâng nhaän laø caùch Laâm-tyø-ni 27 m veà 
phía taây vaø Taulihawa 4,8 km veà phía taây baéc laø thaønh Ca-tyø-la-veä vaø 
taát caû khaùch haønh höông ñeàu ñeán vieáng nôi ñoù.  

2) NIGLIHAWA (truï ñaù kyû nieäm nôi Ñöùc Phaät Caâu-na-haøm-maâu-
ni ñaûn sanh):   Caùch Ca-tyø-la-veä  khoaûng 6, 7 km veà höôùng baéc. Nôi 
laøng naøy coù moät hoà nöôùc vôùi nhieàu buïi caây xung quanh.  Beân hoà nöôùc 
ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy hai phaàn truï ñaù cuûa vua A-duïc vaøo naêm 1895. 



 174

Phaàn treân cuûa truï daøi khoaûng 4,5m vaø phaúng. Treân truï coù hình hai con 
coâng vaø haøng chöõ vuûa  ngaøi Ripu Malla. Coù hai doøng chöõ:  moät laø “Om 
Mani Padme Hum” (AÙn Ma Ni Baùt Di Hoàng) cuûa Phaät giaùo Ñaïi-thöøa vaø 
hai laø “Shri RipuMalla” (Ngöôøi ñaõ chieán thaéng töø laâu) 1234 (thôøi ñaïi 
Saka töùc naêm 1312). Phaàn döôùi cuûa truï 1,52m ghim saâu döôùi ñaát 
khoaûng 0,76m vaø mang haøng chöõ: 

“Ñöùc vua  Priyadasin vaøo naêm trò vì thöù 14 ñaõ truøng tu laàn thöù hai 
thaùp thôø Ñöùc Phaät Caâu-na-haøm-maâu-ni vaø vaøo naêm trò vì thöù 20 ñaõ thaân 
haønh ñeán ñaây ñeå döïng truï ñaù kyû nieäm vaø leã baùi”.  

  Trong quaù khöù, laøng Niglihawa ñöôïc xem laø xoùm döôùi cuûa tænh 
Shobawati, nôi Phaät Caâu-na-haøm-maâu-ni haï sanh. Töông truyeàn thaân 
Phaät cao 9,1m vaø tuoåi thoï ngaøi ñeán 30 ngaøn naêm. Caâu-na-haøm-maâu-ni 
laø vò Phaät thöù 23 trong coõi Nam-dieâm-phuø-ñeà. 

   Maëc daàu vaäy vaãn coù nhöõng söï cheânh leäch trong vaán ñeà phaân  
ñònh choã kyû nieäm cuûa ngaøi. Trong khi nôi naøy naèm khoaûng 8 daëm veà 
phía taây cuûa Ca-tyø-la-veä  thì ngaøi Phaùp Hieàn ghi nhaän laø Phaät Caâu-na-
haøm-maâu-ni haï sanh naèm caùch Ca-tyø-la-veä veà phía nam khoâng quaù 8 
daëm vaø ngaøi Huyeàn-trang laïi cho laø nôi ñoù phaûi naèm veà phía ñoâng baéc 
cuûa nôi Phaät Caâu-löu-toân haï sanh khoaûng 30 lyù.183 

   Trong kyù söï cuûa ngaøi Phaùp-Hieàn khoâng nhaéc gì ñeán truï ñaù ñaàu 
sö töû. Ngoaøi ra ngöôøi  ta coøn phaùt hhieän nôi daây neàn ñaù cuûa ngoâi thaùp 
xöa. Chính truï ñaù vua A-duïc nôi ñaây ñaõ xaùc nhaän vò trí ñaûn sanh cuûa 
Phaät Caâu-na-haøm-maâu-ni vaø giaùn tieáp giuùp vieäc xaùc ñònh vò theá cuûa Ca-
tyø-la-veä . 

3) GOTIHAWA (Nôi ñaûn sanh Phaät Caâu-löu-toân):    Ñi töø thaønh 
Ca-tyø-la-veä veà phía taây nam khoaûng 4km laø laøng Gotihawa, Phaät Caâu- 
löu-toân (vò Phaät thöù tö trong haøng baûy vò Phaät quaù khöù) ñaõ thò hieän nôi 
ñaây vaø ngöôøi ta cuõng tin raèng Ñöùc Phaät Thích-ca sau khi giaùc ngoä ñaõ 
trôû laïi vaø gaëp phuï vöông.  Giöõa laøng laø truï ñaù vua A-duïc ñaõ bò gaõy ñænh 
do nhaø khaûo coå Caarllyle phaùt hieän vaøo naêm 1904. Phaàn coøn laïi cao 
khoaûng 3,04m, chu vi khoaûng 2,6m.  

4) KUDAN (Nôi Ñöùc Phaät gaëp vua Tònh Phaïn - Vöôøn caây 

                                                 
183 Samuel Beal, Buddhist Records of Western World, Mortilal Banarsidass Publishers, Delhi, 1994, 
p.19ff. 
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Nigrodharna):   Caùch Tulihawa khoaûng 1 km veà höôùng taây nam laø laøng 
Kudan. Nôi ñaây oâng P.C. Mukherjee ñaõ khai quaät ñöôïc neàn moùng cuûa 
nhöõng böùc töôøng vaø moät soá beå nöôùc. OÂng ta cho raèng ñaây chính laø di 
tích cuõa vöôøn Niggrodharna nôi vua Tònh Phaïn gaëp Ñöùc Phaät. Nhöng di 
tích naøy cuõng coù theå laø phaàn coøn laïi cuûa ngoâi thaùp kyû nieäm nôi Di maãu 
Kieàu-ñaøm-di ñaõ cuùng döôøng ñöùc Phaät y caø-sa kim tuyeán.  

5) SAGARHAWA (nôi doøng hoï Thích bò thaûm saùt):  Töø Taulihawa 
ñi veà phía baéc 5km chuùng ta seõ ñeán moät khu röøng, naèm giöõa  khu röøng 
laø moät caùi beå hình chöõ nhaät daøi coù teân laø Lamba Sagar. Di tích naøy ñaõ 
ñöôïc nhaø khaûo coå ngöôøi Ñöùc tieán só Fuhrer phaùt hieän vaøo naêm 1898. 
Nôi naøy ñöôc ghi nhaän laø nôi thaùi töû Tyø-löu-li, vua cuûa nöôùc Kosala, 
thaûm saùt doøng hoï Thích.  

6) BARADHAWA (gieáng teân rôi):  Caùch Taulihawa 6,4km veà 
höôùng taây nam laø laøng Baradhawa, nôi ñaõ ñöôïc phaùt hieän moät soá di tích 
coå xöa. Ngöôøi ta tin raèng nôi ñaây coù ngoâi thaùp chöùa xaù lôïi cuûa chính 
Ñöùc Phaät. Khoâng xa nôi naøy laø moät beå nöôùc ñöôïc xaùc ñònh laø nôi muõi 
teân cuûa thaùi töû Só-ñaït-ña ñaõ ghim xuoáng trong cuoäc thi taøi ngaøy xöa.  

7) VIEÄN BAÛO TAØNG TILAURAKOT: coù moät vieän baûo taøng khaûo 
coå gaàn thaønh coå Ca-tyø-la-veä ôû nôi goïi laø Tilaurakot. Nôi ñaây tröng baøy 
nhöõng coå vaät ñöôïc tìm thaáy töø coâng cuoäc ñaøo xôùi taïi vuøng naøy cuõng nhö 
ôû vuøng phía Nam nhö Mustang.  

Nepal coù hai ñieàu noåi tieáng: moät laø ngoïn nuùi Everest cao nhaát theá 
giôùi vaø hai laø Laâm-tyø-ni nôi Ñöùc Phaät, ngöôøi laõnh ñaïo cho cuoäc hoøa 
bình theá giôùi ñaõ ñaûn sanh taïi ñaây vaø thaønh Ca-tyø-la-veä, nôi thaùi töû Só-
ñaït-ña traûi qua thôøi kyø sô sanh ñeán tröôûng thaønh. 

Laâm-tyø-ni, nôi Ñöùc Phaät ñaûn sanh laø moät trong nhöõng nôi quan 
troïng nhaát cho nhaân loaïi treân theá giôùi. Ñoái vôùi caùc Phaät töû treân theá giôùi, 
nôi naøy ñöôïc bieát laø nôi thieâng lieâng nhaát treân traùi ñaát nhö thaønh phoá 
Kashi (Varanasi / Ba-la-naïi) cuûa ñaïo Hindu, thaønh Mecca-Madina cuûa 
ñaïo Mohammadan (Hoài giaùo) vaø thaønh Bethelhm cuûa Thieân chuùa giaùo. 
Uenka Jensin, ngöôøi Nhaät  vaø laø nhaø hoïc giaû Phaät giaùo noåi tieáng ñaõ 
phaùt bieåu:  

‘Ngöôøi Nhaät-baûn xem Laâm-tyø-ni nhö laø trung taâm haønh höông 
thieâng lieâng nhaát cuûa chính hoï nhö thaønh phoá Kashi ñoái vôùi ñaïo Hindu, 
hoaëc thaønh Mecca-madina ñoái vôùi ngöôøi  Mohammadans (Hoài giaùo)’. 

 Maëc duø laø trung taâm haønh höông noåi tieáng nhaát cuûa Phaät giaùo 
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nhöng nôi naøy vaãn laø vuøng ñaát bò queân laõng trong nhieàu theá kyû. ÔÛ moät 
thôøi gian naøo ñoù, ngöôøi daân ñòa phöông naøy ñaõ thôø töôïng cuûa hoaøng 
haäu Ma Ya ôû Laâm-tyø-ni, töôïng thaàn naøy nhö bieåu töôïng cuûa leã Thaùnh 
ñaûn cuûa Ñöùc Phaät, ñôn giaûn nhö laø töôïng moät nöõ thaàn trong röøng. 
Ngöôïc laïi vôùi tinh thaàn Phaät giaùo, hoï cuõng ñaõ laøm nhieàu leã teá thuù vaät ôû 
ñaây. Ñoái vôùi hoï thaät töï nhieân ñeå laøm nhö vaäy bôûi vì thaät söï trong Phaät 
giaùo vôùi nhöõng tö töôûng baát baïo ñoäng luùc ñoù chöa ñöôïc thònh haønh vaø 
truyeàn baù taïi Nepal vaøo thôøi gian ñoù. Hôn nöõa, ngöôøi daân ñòa phöông 
trong thôøi gian ñoù khoâng bieát ngoâi thaùp naøy nhö laø nôi sanh cuûa Ñöùc 
Phaät. Chính nhaø khaûo coå hoïc noåi tieáng cuûa Ñöùc ñaõ khaùm phaù nôi naøy laø 
nôi ñaûn sanh cuûa Ñöùc Phaät vaøo ngaøy 1-12-1985. Trong khi ñoù nhöõng 
quan ñieåm veà teá thaàn vaãn coøn thònh haønh ôû caùc ngoâi thaùp khaùc ôû Nepal, 
vì vaäy noù khoâng phaûi laø khoâng töï nhieân cho hoï teá caùc thuù vaät ôû ngoâi 
thaùp naøy. Tuy nhieân, truyeàn thoáng teá thaàn trong ñeàn naøy ñaõ bò thuû töôùng 
chính phuû Chandra Shamsher Rana ra lònh huûy boû töø naêm 1925. 

Trong naêm 1956, Hoäi nghò Phaät giaùo Quoác teá laàn thöù tö ñöôïc toå 
chöùc taïi Nepal. Töø thôøi gian ñoù trôû ñi, nhieàu vieäc ñöôïc thöïc hieän cho 
thaùnh ñòa Laâm-tyø-ni. Chính coá ñöùc vua Mahendra Bir Bikram Shah Dev 
ñaõ coáng hieán haøng ngaøn Rupees cho vieäc phaùt trieån vuøng thaùnh ñòa 
Laâm-tyø-ni. Vôùi soá tieàn ñoù, hoï ñaõ laøm ñöôïc con ñöôøng lôùn, moät nhaø nghæ 
vaø phaùt trieån vaøi quang caûnh xung quanh. Nhöng roài coâng vieäc khoâng 
ñöôïc tieáp tuïc trong moät thôøi gian daøi hoaëc noùi chính xaùc khoâng ñöôïc 
ñaåy maïnh ñaùng keå. Keát quaû nhöõng coâng vieäc xaây döïng baét ñaàu bieán 
maát töø töø. Trong hoaøn caûnh nhö vaäy, nhöõng maãu khai quaät döôùi loøng 
ñaát trong vuøng naøy phaûi ñöa ñeán nhöõng ñaát nöôùc khaùc treân theá giôùi, ñaëc 
bieät ôû AÁn Ñoä ñeå thí nghieäm vaø khaûo cöùu giuøm. Chính ñieàu naøy ñaõ taïo 
AÁn Ñoä coù moät cô duyeân ñeå tuyeân boá thaønh Piparhava nhö laø cung ñieän 
xöa kia thieáu thôøi thaùi-töû Só-ñaït-ña ñaõ töøng soáng. Bhuvan Lal Pradhan, 
nhaø lòch söû hoïc noåi tieáng cuûa Nepal ñaõ noùi raèng: “Nhöõng di saûn ñöôïc 
tìm thaáy suoát trong kyø khai quaät ñaõ bò chaùnh quyeàn AÁn Ñoä trong kyû 
nguyeân Vikram 2018 chuyeån tôùi thuû phuû Patna ñeå traéc nghieäm. Khoâng 
ai bieát caùi gì ñaõ xaûy ra cho soá löôïng khoång loà caùc di saûn bò ñöa tôùi 
Patna”. Nhöõng vaät naøy khoâng ñöôïc mang traû laïi. Chính döïa treân neàn 
taûng cuûa nhöõng di vaät ñöa ñeán AÁn Ñoä 2018 V.E. maø huyeàn thoaïi thaønh 
Piparhawa thuoäc vuøng Basti cuûa tieåu bang Uttar Pradeesh, AÁn-ñoä  laø 
thaønh Ca-tyø-la-veä ñöôïc ñöa ra.  

Naêm 1967, söï quan taâm phaùt trieån Laâm-tyø-ni nhö laø moät trung taâm 
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haønh höông quoác teá nhö ñöôïc khôi daäy khi Toång thö kyù Boä chính trò 
Lieân hieäp quoác Myõ (UNO) ñaàu tieân vieáng thaêm Laâm-tyø-ni. OÂng ñaõ 
giuùp vaán ñeà thieáu nöôùc cho ngöôøi daân ñòa phöông baèng caùch gôûi nhöõng 
kyõ sö ñeán ñeå khoan maïch nöôùc ngaàm. Theâm vaøo ñoù, Ratna Sundar 
Shakya noùi: “Hoøa thöôïng Anirudha ñaõ xaây moät nhaø nghæ raát lôùn cho 
khaùch chieâm baùi löu truù”… 

Hoaøng gia chæ taäp trung ñöôïc quyeàn löïc tröôùc khi söï thieát laäp laïi 
neàn ñoäc laäp ôû Nepal vaøo naêm 1990. Nhöõng vò vua trong thôøi ñoù laø 
Mahendra Bir Bikram Shah vaø roài Birendra Bir Bikram Shah ñaõ chuù yù 
quaù nhieàu veà laõnh vöïc chính trò ñeán noåi khoâng coù thôøi gian ñeå taâm ñeán 
nhöõng vaán ñeà toân giaùo. Keát quaû laø hoï khoâng bieát ñeán vaán ñeà phaùt trieån 
Laâm-tyø-ni. Sau khi vò vua cha Phaät töû Tribhuvana Bir Bikram Shah 
baêng haø, nhöõng vò vua keá nghieäp noã löïc truyeàn baù ñaïo Hindu treân khaép 
theá giôùi, ñaëc bieät ôû AÁn Ñoä. Ñoù laø lyù do taïi sao vua Mahendra vaø ngay 
caû vò vua keá tieáp laø Birendra ñaõ laäp hieán phaùp laáy ñaïo Hindu laøm quoác 
giaùo. Trong nhöõng hoaøn caûnh nhö vaäy, Laâm-tyø-ni khoâng theå phaùt trieån 
trôû thaønh toát ñeïp ñöôïc.  

Sau khi thieát laäp laïi neàn daân chuû 1990, traùch nhieäm phaùt trieån 
Laâm-tyø-ni laïi rôi vaøo chaùnh quyeàn hoaøng gia. Moïi ngöôøi vui möøng hy 
voïng raèng chaùnh quyeàn môùi seõ laøm toát, nhöng tình hình chính trò taïi 
Nepal vaãn roái loaïn, hoaøng gia laäp ra Hoäi Traùch nhieäm Phaùt trieån Laâm-
tyø-ni, soá tieàn trang traûi ñeå traû löông cho nhaân vieân nhieàu hôn laø nhöõng 
hoaït ñoäng thöïc teá cho phaùt trieån Laâm-tyø-ni. Laïi nöõa, chính luùc ñoù moät 
noã löïc khai quaät toaøn khu thieâng lieâng Laâm-tyø-ni naøy nghóa laø thaùp thôø 
töôïng hoaøng haäu Maya ñöôïc thöïc hieän. Trong khi giaät suïp thaùp naøy, laïi 
khoâng chuaån bò keá hoaïch xaây laïi, neân khieán cho khu thaùnh tích phaûi 
chòu tình traïng ngoãn ngang trong moät thôøi gian daøi vaø ñaõ laøm treäch 
höôùng nguyeân thuyû cuûa thaùp hoaøng haäu Maya. UÛy ban quoác teá Phaùt 
trieån Laâm-tyø-ni noã löïc ñaùnh giaù laïi toaøn boä nôi ñaây vaø vôùi danh nghóa 
Laâm-tyø-ni naèm trong danh saùch Di saûn Theá giôùi neân hoï hoaøn toaøn tin 
töôûng vaøo Unesco.  

Laâm-tyø-ni laø nôi sanh cuûa Ñöùc Phaät vaø thaønh Ca-tyø-la-veä  nôi maø 
Ñöùc Phaät traûi qua thôøi nieân thieáu 29 naêm cuûa mình laø hai nôi thieâng 
lieâng nhaát cuûa Nepal ñoái vôùi taát caû caùc Phaät töû treân toaøn theá giôùi. Ñoù laø 
lyù do taïi sao söï khaùm phaù cuûa hai nôi naøy ñaõ baét ñaàu ngay töø khi söï 
thieát laäp neàn cai trò cuûa chaùnh quyeàn Anh treân ñaát nöôùc AÁn ñoä ñöôïc 
thaønh laäp. Naêm 1896, Tieán só Fuhrer ñaõ tuyeân boá vôùi theá giôùi vôùi baøi 
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töôøng trình cuûa mình raèng Ñöùc Phaät ñaõ sanh ôû vuøng Nepal trong laøng 
Laâm-tyø-ni vaø töø ñoù caùc nhaø khaûo coå ñaõ thöïc hieän nhieàu coâng cuoäc khai 
quaät vaø nhieàu di vaät ñöôïc ñöa ra aùnh saùng ñeå chöùng minh raèng Laâm-tyø-
ni laø nôi thieâng lieâng quan troïng cho khaùch chieâm baùi töø thôøi ñaïi 
Khoång-töôùc (Maurya), Sunga, Kushuwa, Gupta vaø Pala ñeán theá kyû 
XIV. Hoaøng ñeá A-duïc, ngaøi Phaùp-hieàn, Huyeàn-trang vaø Ripu Mall… laø 
nhöõng nhaø chieâm baùi noåi tieáng taïi Laâm-tyø-ni beân caïnh voâ soá nhöõng 
khaùch taêng khaùc cuûa Nepal, AÁn ñoä vaø Taây-taïng... Ngay caû trong nhöõng 
thôøi hieän ñaïi, nhieàu nhaân vaät quan troïng trong  giôùi quan quyeàn, nhieàu 
ngöôøi coù ñòa vò cao trong xaõ hoäi taïi ñaát nöôùc Nepal, AÁn ñoä vaø Taây-
taïng… cuõng ñaõ ñeán vieáng Laâm-tyø-ni vaø uûng hoä Laâm-tyø-ni vôùi nhieàu 
phöông tieän ña daïng cho vieäc phaùt trieån moâi tröôøng Laâm-tyø-ni.  

Nhöõng coâng cuoäc khai quaät Laâm-tyø-ni töø thôøi ñaïi Khadga 
Samesher Rana vaø Fuhrer ñaõ ñöa moät soá lôùn nhöõng maãu kieán truùc xung 
quanh coät truï ñaù vua A-duïc vaø ñaëc bieät ôû phía ñoâng vaø ñoâng nam cuûa 
ngoâi thaùp thôø hoaøng haäu Maya vaø môùi ñaây moät nhoùm caùc nhaø khaûo coå 
cuûa Nhaät baûn vaø Nepal ñaõ môû ra nhöõng hy voïng môùi cho vieäc nhaän 
daïng nôi Ñöùc Phaät ñaûn sanh naøy khieán cho nhieàu khaùch haønh höông töø 
caùc nôi treân theá giôùi ñaõ ñoå xoâ ñeán chieâm ngöôõng.  

Maëc duø chaùnh phuû ñaõ thöïc hieän nhieàu bieän phaùp cho vaán ñeà caûi 
thieän moâi tröôøng vaø phöông tieän vaät chaát, tuy nhieân vaãn coøn nhieàu ñieàu 
caàn söï hôïp taùc quoác teá giuùp ñôõ. Ngaøy nay, Laâm-tyø-ni coù nhieàu khaùch 
saïn, phoøng troï, nhaø haøng, nhöõng saïp baùn ñoà phaùp khí vaø coù caû vieän baûo 
taøng vaø moät thö vieän raát lôùn cung caáp nhieàu phöông tieän cho khaùch 
chieâm baùi. Khaùch saïn Hokke, khaùch saïn Tích-lan vaø thö vieän laø nhöõng 
nôi noåi baät, beân caïnh ñoù caùc ngoâi chuøa hieän ñaïi cuûa nhöõng ñaát nöôùc 
nhö Vieät nam, Ñaïi haøn, Nhaät baûn, Trung quoác, Mieán ñieän, Nepal… ñaõ 
ñoùng goùp lôùn trong vieäc tìm hieåu tö töôûng vaø phöông phaùp tu taäp Phaät 
giaùo ña daïng cuõng nhö mang ñeán moät maøu saéc toân giaùo toång hôïp quoác 
teá ôû ñaây. 

Baây giôø Laâm-tyø-ni ñöôïc Unesco chaáp nhaän nhö moät Di-saûn Vaên-
hoaù Theá-giôùi (World Heritage) vaø hy voïng raèng trong töông lai gaàn seõ 
ñöôïc Unesco giuùp ñôõ vaø taïo moái hôïp taùc quoác teá giöõa caùc nhaø moâi 
tröôøng vaø khaûo coå hoïc cho söï phaùt trieån Laâm-tyø-ni  treân bình dieän quoác 
teá. 

Theo UÛy ban quoác teá Phaùt trieån Laâm-tyø-ni cho bieát moät trôû löïc lôùn 
nhaát trong vieäc phaùt trieån Laâm-tyø-ni laø chaùnh saùch cuûa chính phuû Nepal 
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thöôøng thay ñoåi nhaân vieân laøm vieäc khi coù söï thay ñoåi trong boä  haønh 
chaùnh. Thaät toát vaø lôïi ích ñeå coù moät ñoäi nhaân vieân ñaëc bieät laøm vieäc 
laâu daøi, coù kinh nghieäm vaø cung caáp moät boä maùy quaûn lyù coù khaû naêng 
cho vieäc phaùt trieån nôi naøy. 

Nepal laø moät quoác gia phong phuù veà caùc nguoàn du lòch töï nhieân 
nhö laø daõy nuùi tuyeát Hi-maõ-laïp-sôn huøng vó vaø voâ soá voán quyù vaên hoùa 
coù yù nghóa lòch söû lôùn lao. Soá löôïng khaùch du lòch vaø chieâm baùi thaùnh 
ñòa Laâm-tyø-ni vaø thaønh Ca-tyø-la-veä ngaøy caøng gia taêng haøng naêm. 

   Thôøi gian chaàm chaäm troâi nhanh nhö boùng caâu qua cöûa soå, ñeán 
nay Laâm-tyø ni vaø thaønh Ca-tyø-la-veä ñaõ traûi qua bao nhieâu theá kyû, bao 
nhieâu thaêng traàm cuûa cuoäc ñôøi. Hai cuoäc theá chieán lôùn ñaõ tieáp noái nhau 
khai môû vaø keát thuùc, bieát bao tang toùc vaø ñau thöông ñaõ chaát choàng treân 
chuoãi ngaøy khaéc khoaûi. Ca-tì-la-veä cuõng khoâng naèm ngoaøi ñònh luaät 
ñaøo thaûi voâ tình cuûa thieân nhieân. Ngaøy nay neáu chuùng ta ñeán ñoù thì chæ 
coøn nhöõng buïi coû hoang daïi vaø nhöõng haøng caây khoâng thaønh haøng, chæ 
coøn nhöõng neàn gaïch ñoû quaïch, nhöõng ñoáng gaïch vuïn chöùng tích cuûa 
nhöõng ñeàn ñaøi xöa, nhöõng daõy thaønh lôùn... Chung quanh laø caây coái 
hoang daïi raäm raïp bao truøm. 

   Nhöõng côn gioù thoåi maïnh töø ñænh nuùi tuyeát Hi-maõ-laïp-sôn tôùi taáp 
aøo aøo cuoän tôùi, khieán buïi ñoû bay muø mòt ñaát trôøi. Chuùng toâi phaûi nhaém 
maét bòt loã tai, muõi mieäng laïi. Maây muø quaàn vuõ treân baàu trôøi, boùng toái 
bao phuû khoâng theå chuïp hình ñöôïc nöõa. Chuùng toâi mieãn cöôõng quay veà 
laïi Laâm-tyø-ni (may maø luùc naûy chuïp nhanh ñöôïc vaøi taám aûnh, chôù chaäm 
gaëp thôøi tieát theá naøy thì ñaønh chòu thua) maø loøng buoàn voâ haïn. Coù leõ 
ñaây laø moät trong nhöõng thaùnh tích hiu quaïnh aûm ñaïm nhaát. ÔÛ nhöõng nôi 
khaùc thì coù nhieàu chuøa Phaät giaùo xung quanh, coù ngöôøi troâng coi tu söõa, 
khaùch haønh höông keùo ñeán nöôïm nöôïp, daân cö ôû ñoâng ñuùc, buoân baùn 
taáp naäp thì ôû ñaây raát thöa thôùt. Toâi chaép tay quì xuoáng vaø ñaõnh leã nôi 
ñaát thaùnh naøy - nôi ñaõ nuoâi döôõng thaùi töû Só-ñaït-ña töø sô sinh cho ñeán 
tröôûng thaønh ñeå roài töø coång Taây ngaøi ñaõ vöôït thaønh ñeå baét ñaàu cuoäc ñôøi 
ñaïi xuaát theá cöùu ñoä nhaân sinh maø 26 theá kyû sau chuùng ta cuõng ñöôïc 
höôûng nguoàn tueä giaùc ñoù. Thôøi gian khoâng cho pheùp nöõa, chuùng toâi gaït 
leä töø giaû quay maët böôùc ñi. 

   Roài leä cuõng khoâng theå ñoïng maõi treân khoen mi. Baây giôø chuùng 
toâi phaûi ñoái dieän vôùi moät thöïc teá eùo le. Trôøi baét ñaàu möa to nhö vuõ baõo. 
Saám seùt röïc saùng lieân tieáp treân baàu trôøi ñen kòt. Chuùng toâi khoâng ai 
mang theo aùo möa (vì thaùng naêm ôû AÁn ñang noùng nhö ñieân chöa coù 
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möa, coøn Nepal thì möa taàm taû roài). Maùy chuïp hình phaûi boû bòt niloâng 
roài giaáu vaøo buïng vaø ñi khom khom ñeå che khoûi öôùt. Xe buyùt 6 giôø 
chieàu laø heát. Gheù vaøo quaùn aên xieâu veïo beân ñöôøng aên vaøi moùn AÁn cho 
qua côn ñoùi vaø nhôø hoï ñi thueâ xe taxi duøm. Taøi xeá taxi baûo möa gioù hoï 
khoâng ñi (duø coù traû giaù cao 500 Rupees), trong khi neáu ñi xe buyùt töø 
ngaû ba Laâm-tyø-ni ñeán ñaây chæ coù 3 Rupees. Khaùch saïn ôû ñaây raát hieám 
vaø khoâng an toaøn laém vì nôi ñaây du khaùch ít daùm ôû laïi. Laâm-tyø-ni chæ 
caùch coù 28 caây soá thoâi, trôøi ñöøng möa vaø ñöøng quaù toái thì vieäc ñi boä 
khoâng coù gì trôû ngaïi... 

   Sau khi toáng vaøo bao töû moät ít baùnh chapati (coøn goïi laø roti, moät 
loaïi baùnh laït nöôùng thöôøng duøng trong moãi böõa aên AÁn-ñoä nhö côm  ôû 
moãi böõa aên Vieät-nam) vaø ít  ñoà chaám, boán coâ gaùi chuùng toâi quyeát ñònh 
ñi boä roài gaëp xe naøo ñoùn xe naáy. Treân ñöôøng ñi gaëp xe naøo veà höôùng 
Laâm-tyø-ni thì coâ Sanya seõ soå tieáng Nepal ñeå xin quaù giang. Chuùng toâi 
“seõ baêng möa gioù ñi, khoâng ngaïi xa, chæ sôï loøng khoâng beàn”. Nhôù laïi 
luùc ôû Vieät Nam, nhaø toâi taïi Baø Ñieåm, Hoùc Moân, trong moät ngoâi laøng 
xung quanh chæ laø caùnh ñoàng ruoäng vaø xình laày, luùc ñoù cuõng chæ lô thô 
maáy noùc nhaø laù nhö taïi thaønh Ca-tyø-la-veä naøy. Vaøo nhöõng naêm 1978-
1985, toâi ñaõ töøng ñi boä töø nhaø toâi leân Thaønh Phoá Hoà Chí Minh khoaûng 
hôn 20 caây soá ñeå hoïc oân thi vì xe ñaïp luùc ñoù bò hö, cöù ñi khi thaáy xe ñoø 
leân thì ñoùn ñi. Toâi ñaõ quen ñi boä nhö vaäy roài. Neân giôø gaëp tröôøng hôïp 
naøy duø toâi coù laø nöõ nhi tay yeáu chaân meàm ñi nöõa, toâi cuõng xoâng xaùo 
tieân phong xaùch baloâ ñi tröôùc. 

   Ñi giöõa trôøi toái ñen nhö möïc. Nhöõng ngoïn ñeøn daàu le loùi töø 
nhöõng maùi nhaø laù hai beân ñöôøng nhö nhöõng con ñom ñoùm khoâng ñuû soi 
ñöôøng cho chuùng toâi. Möa nhö truùt nöôùc cho haû côn giaän. Chuùng toâi chæ 
bieát döïa loaùng thoaùng vaøo aùnh chôùp saùng cuûa saám seùt ñeå baùm vaøo con 
ñöôøng chaùnh loä ñaày oå gaø maø ñi ñeå khoûi laïc neûo, traùnh khoûi rôùt xuoáng 
ruoäng vaø möông nöôùc hai beân ñöôøng. Ngöôøi öôùt nhö chuoät loät. Laïnh run 
caàm caäp nhöng cöù nieäm Phaät laàm luõi böôùc nhanh. Toâi boãng trôû thaønh 
ngöôøi huøng cuûa nhoùm. Vöøa ñi, toâi baét ñaàu vöøa huyeân thuyeân keå khoâng 
bieát bao nhieâu laø chuyeän ñeå ñoäng vieân nhoùm, cuõng nhö ñeå nghe maø 
queân ñi noãi sôï haõi lo laéng ñang bao truøm toái ñen phiaù tröôùc. 

   Vaãy tay hoaøi maø khoâng xe naøo chòu ngöøng. Cuoái cuøng moät chieác 
xe haøng chòu cöùu chuùng toâi.  Chuùng toâi möøng huù vía. Chuû xe moät chaøng 
thanh nieân ñaïo Shik thöông haïi chuùng toâi ñaõ chôû veà taän chuøa vôùi giaù 
200 Rupees. Toâi hoûi töø Taulihawa Tilaurakot ñeán ñaây maáy caây soá roài? 
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Chuû xe cho bieát ñaõ 15 caây. OÀ nhö vaäy laø chuùng toâi – thaân gaùi daëm 
tröôøng ñaõ ñi 15 caây soá trong khoaûng hai tieáng ñoàng hoà treân nhöõng con 
ñöôøng ñoàng ruoäng vaéng hoe, döôùi côn möa truùt nöôùc döõ doäi, cuõng laø 
moät thaønh tích ñaùng keå nhaát trong ñôøi ñoù chöù. 

   Ñeán chuøa Vieät-nam trôøi vaãn chöa heát giaän, möa vaãn xoái xaû baõo 
buøng. Thöôïng toaï Huyeàn Dieäu ñoäi noùn laù, maëc aùo möa thaân haønh chaïy 
ra taän coång tieáp chuùng toâi. Coång vaãn coøn môû nhöng ngöôøi vaãn ra ñeå 
ñoùn chuùng toâi, khieán Thöôïng-toïa cuõng bò öôùt laây luoân. Söï taän tình lo 
laéng cuûa Thöôïng-toïa khoâng bieát luõ nöõ nhi chuùng toâi ñi coù gaëp chuyeän gì 
khoâng khi trôøi möa gioù? (Vì khi ñi chuùng toâi noùi laø seõ trôû veà duøng côm 
toái vôùi thaày, taïi möa vaø khoâng coù xe, neân veà treã) laøm chuùng toâi caõm 
ñoäng heát söùc. Toâi bieát raèng nöôùc maét cuûa toâi moät laàn nöõa taïi Nepal laïi 
hoaø vôùi nöôùc möa, rôi xuoáng vaø thaám maën moâi toâi. Duø gì ñi nöõa giöõa 
xöù laï, nhöõng ngöôøi tha höông gaëp nhau ñaõ laø möøng roài, huoáng gì laø 
nhöõng taám chaân tình ñoái ñaõi öu aùi vôùi nhöõng taám chaân tình. Toâi khoâng 
bieát sau naøy coù ñöôïc ñi vaø ñöôïc gaëp Thöôïng toaï nöõa khoâng? Tuy nhieân 
loøng toâi vaãn höôùng ñeán tri ôn Thöôïng toaï. Caàu nguyeän Tam Baûo gia hoä 
Thöôïng toaï thaân taâm thöôøng laïc, Phaät söï tröôùc maét, nhöõng coâng trình vó 
ñaïi - thaønh laäp nhöõng ngoâi chuøa Vieät-nam cuûa Thöôïng toaï treân xöù AÁn 
cuõng nhö xöù Nepal naøy ñöôïc thaønh coâng myõ maõn, myõ maõn. Thöôïng toaï 
laø moät nieàm haõnh dieän cuûa chuùng con cuõng nhö cuûa ñaát nöôùc Vieät-nam 
chuùng ta, phaûi khoâng? 

   Chuùng toâi ñaõ duøng böõa aên toái vaø cheø ñaäu ñoû göøng do thaày nhôø 
coâ Muøi phaät töû naáu ñaõi. Moät böõa côm vui veõ, ñaàm aám ñaày tình ñaïo vò, 
duø beân ngoaøi trôøi vaãn gaøo theùt. Trong böõa côm coù vò sö Mieán Ñieän laø vò 
Phoù Quaûn lyù ôû ñaây vaø coâ Muøi (ngöôøi Vieät, quoác tòch UÙc, qua ñaây laøm 
coâng  quaû cho Thöôïng toaï). 

   Toâi phaûi nhôø coâ caïo gioù duøm vì toâi ñaõ daàm möa hôn hai tieáng 
ñoàng hoà, neáu khoâng noùi laø ba tieáng. Sôï seõ bò caûm laïnh, naèm bònh ñoù 
laøm trôû ngaïi chuyeán haønh höông coøn daøi phía tröôùc. 

Ñoù laø moät chuyeán haønh höông chieâm baùi Phaät tích taïi Nepal. Sau 
ñoù, chuùng toâi vaãy tay chaøo Nepal vaø trôû laïi xöù AÁn thaêm thaùnh tích Caâu-
thi-na (Kushinagar)-nôi ñöùc Töø Phuï nhaäp Nieát-baøn, thaùp Amaravathi vaø 
ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï. 

CAÂU-THI-NA 

Chuùng toâi thueâ moät chieác xe taxi töø bieân giôùi Sonauli ñeán Caâu-thi-
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na (Kushinagar) xa khoaûng 120km vôùi giaù 700 Rupees. Ñeán nôi laø 11 
giôø tröa. Hôi noùng 45 ñoä muøa heø cuûa AÁn baét ñaàu höïc leân ngöôøi chuùng 
toâi.  

Caâu thi na (Kushinagar, Kushinara hoaëc Kasia) vôùi daân soá: 26.000, 
caùch Gorakhpur 55 caây soá, Laâm-tyø-ni 175 caây soá, Thaønh Ca-Tyø-La-Veä 
(Kapilavastu) 146 caây soá, Xaù-veä (Sravasti) 274 caây soá vaø Varanasi  270 
caây soá. 

Moät trong nhöõng lôøi tuyeân boá cuoái cuøng cuûa Ñöùc Phaät tröôùc khi 
nhaäp dieät laø Kushinagar-nôi ngaøi nhaäp Nieát-baøn laø moät trong nhöõng 
thaùnh ñòa quan troïng. Coù ba lyù do maø Ñöùc Phaät ñaõ choïn nôi ñaây ñeå 
nhaäp dieät. Moät, ñaây laø nôi thích hôïp ñeå thuyeát kinh Ñaïi-thieän-kieán 
Vöông (Maha-sudassana suttanta); hai laø ñeå nhaän du só ngoaïi ñaïo Tu-
baït-ña-la (Subhadda) vaøo taêng ñoaøn tröôùc khi ngaøi nhaäp dieät vaø ba laø 
coù Baølamoân Drona, ngöôøi coù theå giaûi quyeát vieäc phaân chia xaù lôïi. Hôn 
nöõa, chính taïi nôi ñaây ñaõ baûy laàn trong nhöõng kieáp tröôùc Ñöùc-Phaät ñaõ 
boû thaân maïng vaø ñaây laø laàn thöù taùm. 

Ñöùc Phaät cuøng vôùi Toân giaû A-Nan rôøi nuùi Linh-thöùu ñeå ñi veà phía 
Baéc AÁn ñoä khi ngaøi 81 tuoåi. Sau khi nghæ ñeâm taïi Nalanda, ngaøi ñaõ vöôït 
qua soâng Haèng taïi Varanasi laàn cuoái vaø ñi veà laøng Beluva gaàn Tyø-xaù-ly 
(Vaishali). Trong khi ôû laïi laøng Beluva ñeå traùnh muøa möa, Ñöùc Phaät ñaõ 
noùi vôùi Toân giaû A-Nan ngaøi caûm thaáy bònh yeáu coù leõ vì tuoåi giaø vaø ngaøi 
ñaõ tieát loä raèng ngaøi seõ nhaäp Nieát-baøn trong voøng ba thaùng nöõa. Taïi Tyø-
xaù-ly, Ñöùc Phaät cuõng ñaõ ba laàn noùi vôùi Toân giaû A-Nan khaû naêng cuûa 
Ñöùc Phaät coù theå keùo daøi maïng soáng cho tôùi taän kieáp naøy.  

“Naøy Ananda, baát cöù ai thöôøng tu Boán Thaàn-tuùc nhuaàn nhuyeãn, 
chaéc chaén, beàn vöõng vaø kheùo leùo, thôøi vò aáy coù theå keùo daøi maïng soáng 
cho ñeán moät kieáp hay phaàn kieáp coøn laïi. Naøy A-Nan, Nhö-lai ñaõ thöôøng 
tu Boán Thaàn Tuùc nhuaàn nhuyeãn, chaéc chaén, beàn vöõng vaø kheùo leùo. Naøy 
A-Nan, neáu muoán Nhö-lai coù theå soáng ñeán moät kieáp hay phaàn kieáp coøn 
laïi”. 

Nhöng toân giaû A-Nan khoâng nhaän hieåu söï gôïi yù saâu saéc naøy. Ñöùc 
Phaät lieàn boû yù ñònh keùo daøi maïng soáng cuûa mình. Sau ñoù khi ngaøi A-
Nan hieåu ñöôïc lôøi cuûa Ñöùc Phaät, ngaøi lieàn khaån khoaûn xin Ñöùc Phaät 
keùo daøi maïng soáng cuûa mình, nhöng Ñöùc Phaät ñaõ töø choái vì quaù treã vaø 
ngaøi ñaõ höùa vôùi caùc aùc ma sau ba thaùng ngaøi seõ nhaäp nieát-baøn roài. Duø 
bònh yeáu, ngaøi cuõng coá gaéng du haønh ñeán Tyø-xaù-ly, ngaøi keâu goïi trieäu 
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taäp taát caû chö taêng ñang truù taïi Tyø-xaù-ly hay ngoaøi Tyø-xaù-ly haõy ñeán 
nhoùm hoïp taïi Mahavana Kutagarasala vaø ngaøi khuyeán nhaéc chuùng ñeä 
töû raèng taát caû nhöõng lôøi daïy cuûa ngaøi ñöôïc goùi troïn trong 37 Phaåm Trôï 
Ñaïo. 

“Naøy caùc Tyø-kheo, nhöõng phaùp do Nhö-lai chöùng ngoä vaø giaûng 
daïy cho caùc ngöôi, caùc ngöôi phaûi kheùo hoïc hoûi, thöïc chöùng tu taäp vaø 
truyeàn baù ñeå phaïm haïnh ñöôïc lan roäng tröôøng toàn, vónh cöûu, vì haïnh 
phuùc, vì an laïc cho chuùng sanh vaø vì loøng thöông töôûng cho coõi trôøi vaø 
ngöôøi. Nhöõng gì laø caùc phaùp do Nhö-lai chöùng ngoä? Chính laø Boán Nieäm 
Xöù, Boán Chaùnh Caàn, Boán Thaàn Tuùc, Naêm Caên, Naêm Löïc, Baûy Boà Ñeà 
Phaàn vaø Taùm Thaùnh Ñaïo”. 

37 Phaåm Trôï Ñaïo ñöôïc chia thaønh 7 nhoùm nhö sau: 

1) Boán Nieäm Xöù (Smrityupasthana, Satipatthanas): 
Chaùnh nieäm quaùn saùt caùi gì xaûy ra nôi thaân (kaya), thoï (vedana), 
taâm (citta), phaùp (Dhamma). Ñaây laø con ñöôøng ñoäc nhaát  
(ekayana) ñeå ñaït giaûi thoaùt. 

2) Boán Chaùnh Caàn (Samyakaprahana, 
sammappadhanas): laø Tính taán ñoaïn tröø caùc aùc phaùp ñaõ sanh 
khôûi, Tinh taán ngaên caûn caùc aùc phaùp sanh khôûi, Tinh taán laøm phaùt 
sanh thieän phaùp ñaõ sanh khôûi vaø Tinh taán phaùt trieån caùc thieän 
phaùp ñaõ sanh khôûi. 

3) Töù Nhö YÙ Tuùc (Riddhipada, Iddhipadas): Duïc thieàn 
ñònh, Tinh Taán thieàn ñònh, Chaùnh taâm thieàn ñònh vaø Tö duy thieàn 
ñònh. 

4) Naêm Caên (Indriya, Indriyas): Tín caên, Taán caên, 
Nieäm caên, Ñònh caên vaø Tueä caên. 

5) Naêm Löïc (Balas): Tín löïc, Taán löïc, Nieäm löïc, Ñònh 
löïc vaø Tueä löïc. 

6) Thaát Giaùc Chi (Sambodhyanga): Nieäm, Traïch phaùp, 
Tinh taán, Hæ, Khinh an, Ñònh vaø Xaû. 

7) Trung Ñaïo (Marga, Magga): Con ñöôøng Trung ñaïo 
laø khoâng quaù cöïc ñoan haønh haï xaùc thaân hoaëc quaù thuï höôûng duïc 
laïc. Ñöùc Phaät ñaõ daïy raèng chaân lyù cuûa ngaøi cuõng khoâng phaûi laø ôû 
hai cöïc ñoan thöôøng haèng (shashvata) hay huyû dieät (annihilation). 
Do giaùc ngoä nguoàn goác vaø söï bieán ñoåi cuûa thoï (vedana), Ñöùc 
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Phaät ñaõ giaûi thoaùt moïi raøng buoäc vaø nhaän ñöôïc chaân lyù toái haäu. 
Chaân lyù naøy raát saâu vaø teá nhò vöôït ngoaøi lyù luaän bieän chöùng.184 

Hoaëc coù nôi noùi Baùt Chaùnh Ñaïo (Ariya Atthangika Magga) thay 
cho Con Ñöôøng Trung Ñaïo laø tu taäp Chaùnh Kieán, Chaùnh Tö Duy, 
Chaùnh Ngöõ, Chaùnh Nghieäp, Chaùnh Maïng, Chaùnh Tinh Taán, Chaùnh 
Nieäm vaø Chaùnh Ñònh.185 

Can ñaõm chòu ñöïng theå löïc giaø yeáu, Ñöùc Phaät laïi cuøng vôùi Toân 
giaû A-Nan du haønh höôùng veà Caâu-thi-na (Kushinagar) ngang qua 
laøng Pava vaø nghæ chaân taïi gaàn laøng nôi maø vöøa coù moät ñoaøn ngöôøi 
ñi buoân môùi ñi ngang. Khi ñeán laøng Pava, Chunda (Kunda) con trai 
cuûa baø Metalsmith ñaõ daâng cuùng Ñöùc Phaät moät böõa côm vôùi nhieàu 
loaïi naám thôm. Sau khi duøng xong, Ñöùc Phaät baûo raèng ñi choân soá 
thöùc aên coøn laïi ñeå khoâng ai bò nhieãm ñoäc. Ngaøi noùi raèng khoâng thaáy 
moät ai ôû coõi Trôøi, Ngöôøi, Ma giôùi, Phaïm Thieân giôùi, khoâng moät 
ngöôøi naøo trong chuùng sa moân, Baø-la-moân, giöõa nhöõng Thieân vaø 
Nhaân duøng moùn naám naøy maø coù theå tieâu hoaù ñöôïc tröø Nhö-lai. Sau 
ñoù, Chunda raát ñau khoå vaø hoái haän vì chính mình maø Ñöùc Phaät bò 
bònh. Ñöùc Phaät an uûi oâng baèng caùch taùn thaùn coâng ñöùc voâ löôïng vì 
oâng ñaõ cuùng döôøng thöïc phaåm cuoái cuøng tröôùc khi ngaøi nhaäp dieät. 
Coâng ñöùc naøy cuõng baèng nhö cuùng döôøng cho ngaøi tröôùc khi giaùc 
ngoä. 

“Coù hai söï cuùng döôøng thöïc phaåm ñoàng moät phöôùc baùo vaø ñoàng 
moät quaû dò thuïc, lôïi ích hôn caùc söï cuùng döôøng thöïc phaåm khaùc. Theá 
naøo laø hai? Moät laø böõa aên tröôùc khi Nhö-lai chöùng Voâ-thöôïng 
Chaùnh-ñaúng chaùnh-giaùc, hai laø böõa aên tröôùc khi Nhö-lai nhaäp Nieát-
baøn, khoâng coøn bò sanh töû. Hai böõa aên naøy ñoàng moät phöôùc baùo vaø 
ñoàng moät quaû dò thuïc, lôïi ích hôn caùc söï cuùng döôøng thöïc phaåm 
khaùc. Nhôø coâng ñöùc naøy, Chunda seõ ñöôïc taêng tuoåi thoï, taêng saéc 
ñeïp, höôûng an laïc, ñöôïc tieáng thôm, sanh leân coõi trôøi vaø ñöôïc nhieàu 
uy quyeàn”.186 

Sau khi duøng moùn côm naám cuûa Chunda, Ñöùc Phaät bò nhieãm bònh 
kieát lî naëng, ñau ñôùn gaàn nhö cheát, nhöng vôùi chaùnh nieäm tænh giaùc, 
ngaøi  nhaãn chòu côn ñau haønh haï. Roài Theá Toân noùi vôùi Toân giaû A-Nan 
haõy ñi ñeán Caâu-thi-na (Kushinagar).  Ñi moät ñoaïn Theá toân caûm thaáy 
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 Digha Nikaya, taäp I, p. 30. 
185 Digha Nikaya, taäp II, pf. 160. 
186 Digh NikÅya, II, trang 164 trôû ñi. 
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meät moõi, ngoài nghæ döôùi boùng caây caïnh con soâng nhoû vaø keâu A-Nan 
haõy ñem nöôùc cho Theá toân uoáng. Khi nghe noùi nhö vaäy, Toân giaû A-Nan 
baïch raèng: 

“Baïch Theá Toân vöøa môùi coù naêm traêm coã xe chaïy qua laøm nöôùc bò 
khuaáy ñoäng vaø vaãn ñuïc. Baïch Theá Toân, gaàn ñaây coù soâng KakutthÅ nöôùc 
saïch maùt meõ, chuùng ta coù theå ñeán ñoù ñeå uoáng”. 

Caû ba laàn Ñöùc Phaät ñeàu töø choái ñi vaø keâu Toân giaû A-Nan ñi laáy 
nöôùc. Toân giaû ñaønh mang baùt vaø ñi muùc nöôùc, nhöng khi ñeán nôi thì töï 
nhieân nöôùc trôû thaønh trong treûo, saùng laëng vaø khoâng coù vaãn ñuïc. Toân 
giaû thoát leân: 

“Thaät vi dieäu thay! Thaät hy höõu thay! Thaàn löïc cuûa Nhö-lai ñaõ 
khieán con soâng caïn bò khuaáy ñoäng vaø vaãn ñuïc naøy trôû thaønh trong treûo, 
saùng laëng vaø khoâng bò vaãn ñuïc.”187 

Vaø Toân giaû mang nöôùc veà thænh Ñöùc Phaät uoáng. Luùc baáy giôø, oâng 
Pukkusa thuoäc doøng hoï Malla, ñeä töû cuûa ñaïo só Uaát-ñaø-ka-la-ma (ÄlÅra 
KÅlÅma laø vò ñaïo só cho laø ñaït ñöôïc thieàn Voâ sôû höõu xöù laø toái thöôïng) 
töø Caâu-thi-na (Kushinagar) ñi ngang vaø ñeán baïch vôùi Theá Toân raèng coù 
moät laàn khi ngaøi Uaát-ñaø-ka-la-ma ngoài nghæ döôùi goác caây coù khoaûng 
naêm traêm coã xe ñi ngang qua gaàn maø vaãn khoâng heà hay bieát hay nghe 
tieáng vaø buïi ñoû töø caùc coã xe khuaáy ñoäng nôi ñöôøng ñaát ñaõ baùm ñaày aùo 
ngaøi Uaát-ñaø-ka-la-ma. Söï traàm tónh vaø ñònh löïc cuûa baäc xuaát gia thaät laø 
hy höõu. Khi aáy Ñöùc Phaät ñaõ noùi leân moät söï so saùnh raèng: 

“Naøy Pukkhusa, oâng nghó theá naøo? Caùi gì khoù thöïc hieän hôn? Moät 
ngöôøi trong khi giaùc tænh, coøn thöùc maø khoâng thaáy hay nghe tieáng naêm 
traêm coã xe vöøa ñi ngang vôùi moät ngöôøi ñang giaùc tænh, coøn thöùc cuõng 
khoâng thaáy hay nghe tieáng trôøi ñang möa taàm taû aøo aøo, saám chôùp saùng 
loaø vang ñoäng?” 

“Baïch Theá Toân, chaúng nhöõng naêm traêm coã xe maø cho ñeán saùu 
traêm, baûy traêm, taùm traêm, chín traêm, hoaëc moät ngaøn, cho ñeán traêm ngaøn 
coã xe cuõng khoâng theå so saùnh ñöôïc vôùi ngöôøi ñang giaùc tænh, ñang thöùc 
maø khoâng thaáy hay nghe tieáng trôøi ñang möa taàm taû, aøo aøo saám chôùp 
saùng loaø vang ñoäng”. 

Naøy Pukkhusa, coù moät laàn Nhö-lai ôû AtumÅ, ñi qua ñi laïi ngoaøi 
trôøi tröôùc nhaø ñaäp luùa. Luùc aáy trôøi möa taàm taû aøo aøo, saám chôùp saùng 

                                                 
187 Nhö treân. 
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loaø vang ñoäng, coù hai anh em oâng phu vaø boán con boø ñöïc bò seùt ñaùnh 
cheát. Nhöng Ta vaãn khoâng thaáy hay nghe bieát. Moät hieàn giaû ñi ñeán vaø 
taùn thaùn raèng “Thaät vi dieäu thay! Thaät hy höõu thay! Söï traàm tónh cuûa vò 
xuaát gia, khi thöùc tænh, duø trôøi ñang möa taàm taû aøo aøo, saám chôùp saùng 
loaø vang ñoäng, coù hai anh em oâng phu vaø boán con boø ñöïc bò seùt ñaùnh 
cheát maø vaãn khoâng thaáy hay khoâng nghe gì heát!” 

Nghe ñeán ñaây, Pukkhsa baïch Theá Toân raèng:  

“Baïch ñöùc Theá Toân, loøng tin cuûa con ñoái vôùi ñaïo só Uaát-ñaø-ka-la-
ma nhö bò cuoán theo luoàng gioù lôùn vaø thaû troâi theo doøng nöôùc cuoán. Vi 
dieäu thay! Hy höõu thay! Baïch Theá Toân, nhö ngöôøi döïng ñöùng laïi nhöõng 
gì bò quaêng xuoáng, phôi baøy ra nhöõng gì bò phuû kín, chæ ñöôøng cho ngöôøi 
laïc höôùng, chieáu ñeøn vaøo boùng toái, chaùnh phaùp ñaõ ñöôïc Theá Toân duøng 
nhieàu phöông tieän trình baøy. Nay xin cho con ñöôïc quy y Theá Toân, 
Phaùp vaø Taêng. Mong cho con ñöôïc laøm ñeä töû cuûa ngaøi, töø ñaây trôû ñi cho 
ñeán ngaøy maïng chung, con troïn ñôøi quy ngöôõng.” Roài Pukkusa thaønh 
taâm daâng cuùng Phaät hai boä y maøu kim saéc, saùng choùi. Sau khi Pukkusa 
töø bieät ñi, Toân giaû laáy boä y choaøng cho Theá Toân vaø khi ñaët leân thaân 
Theá Toân, maøu saéc saùng choùi cuûa y nhö bò lu môø. Toân giaû A-Nan ngaïc 
nhieân thoát raèng: 

“Baïch Theá Toân, thaät laø vi dieäu thay! Thaät laø hy höõu thay! Söï thanh 
tònh vaø saùng choùi maøu da cuûa Nhö-lai. Khi con con choaøng y maøu kim 
saéc vaøng choùi leân thaân ngaøi thì maøu saéc saùng choùi cuûa aùo nhö bò lu môø 
ñi”. 

“Naøy A-Nan thaät vaäy, coù hai tröôøng hôïp maøu da cuûa Nhö-lai saùng 
choùi vaø thanh tònh. Theá naøo laø hai? Ñoù laø vaøo ñeâm Nhö-lai chöùng Voâ- 
thöôïng Chaùnh-ñaúng chaùnh-giaùc vaø vaøo ñeâm Nhö-lai nhaäp Nieát-baøn”. 

“Naøy A-Nan, hoâm nay khi canh cuoái ñaõ maõn, taïi Upavattana ôû 
Caâu-thi-na (Kushinagar), trong röøng Sala cuûa daân MallÅ, Nhö-lai seõ 
dieät ñoä”.  

Roài Theá Toân cuøng vôùi Toân giaû A-Nan vaø chuùng Tyø-kheo ñi ñeán 
soâng KakutthÅ, xuoáng taém vaø loäi qua bôø kia, ñi ñeán röøng xoaøi vaø taïi 
ñaây Ñöùc Phaät meät moõi naèm nghæ. Sau ñoù, laïi ñi tieáp qua bôø beân kia 
soâng Hirannavati, ñeán Caâu-thi-na, Upavatama-röøng SÅla cuûa toäc MallÅ. 
Vöøa ñi ñeán nôi Ñöùc Phaät daïy: 

“Naøy A-Nan, haõy traûi choã naèm, ñaàu höôùng veà phía Baéc giöõa hai 
caây SÅla song thoï. Naøy A-Nan, nay Ta raát meät moõi vaø muoán naèm nghæ”. 
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Vôùi chaùnh nieäm, tænh giaùc Theá toân ñaõ naèm xuoáng phía hoâng beân 
phaûi nhö daùng naèm con sö töû vaø hai chaân ñeå choàng leân nhau. 

Khi ñoù, caây SÅla song thoï troå hoa traùi muøa, traøn ñaày caønh laù. Hoa 
SÅla rôi xuoáng, phuû ñaày treân thaân Nhö-lai ñeå cuùng döôøng ngaøi. Nhöõng 
thieân hoa töø treân khoâng trung cuõng rôi xuoáng, phuû ñaày thaân Nhö-lai ñeå 
cuùng döôøng ngaøi. Nhaïc trôøi treân khoâng trung troåi daäy ñeå cuùng döôøng 
Nhö-lai. Nhaân cô hoäi ñoù, Ñöùc Phaät daïy raèng: 

“Naøy A-Nan, caây SÅla song thoï troå hoa traùi muøa, traøn ñaày caønh laù. 
Hoa SÅla rôi xuoáng, phuû ñaày treân thaân Nhö-lai ñeå cuùng döôøng. Nhöõng 
thieân hoa töø treân khoâng trung rôi xuoáng, phuû ñaày thaân Nhö-lai ñeå cuùng 
döôøng. Nhaïc trôøi treân khoâng trung troåi daäy ñeå cuùng döôøng Nhö-lai. 
Nhöng, naøy A-Nan, nhö vaäy khoâng phaûi kính troïng, toân  suøng, cuùng 
döôøng hay kính leã Nhö-lai. Naøy A-Nan, neáu coù Tyø-kheo, Tyø-kheo-ni, 
cö só nam hay nöõ naøo thaønh töïu Chaùnh phaùp vaø Tuyø phaùp, soáng chôn 
chaùnh trong Chaùnh phaùp, haønh trì ñuùng nhö Chaùnh phaùp, thôøi ngöôøi aáy 
môùi ñuùng laø kính troïng, toân suøng, ñaõnh leã vaø cuùng döôøng Nhö-lai vôùi söï 
cuùng döôøng toái thöôïng. Do vaäy, naøy A-Nan, caùc ngöôi phaûi tu taäp nhö 
vaäy”. 

Luùc baáy giôø Toân giaû UpavÅna ñöùng tröôùc maët vaø quaït cho Theá 
Toân, nhöng ngaøi keâu haõy ñöùng traùnh qua moät beân vì coù chö thieân ôû treân 
hö khoâng, Thieân thaàn ôû treân ñaát nhöng coøn taâm phaøm ñang laên loän döôùi 
ñaát vaø khoùc than raèng: “Theá Toân nhaäp dieät quaù sôùm, Con Maét Phaùp cuûa 
theá gian bieán maát quaù sôùm”. Vaø coù caùc chö thieân ñaõ dieät tröø aùi duïc, 
bình thaûn, tænh giaùc tueä tri nhö sau: “Caùc haønh laø voâ thöôøng khoâng theå 
thay ñoåi ñöôïc!”  

Sau ñoù Ñöùc Phaät daïy coù boán Thaùnh tích maø Phaät töû neân ñeán ñaûnh 
leã toân kính vaø cuùng döôøng ñeå gieo troàng coâng ñöùc. Ñoù laø Laâm-tyø-ni nôi 
Nhö-lai ñaûn sanh, Boà-ñeà-ñaïo-traøng nôi Nhö-lai chöùng ngoä Voâ-thöôïng 
Chaùnh-ñaúng-giaùc, Loäc-uyeån nôi Nhö-lai chuyeån phaùp luaân vaø Caâu-thi-
na nôi Nhö-lai nhaäp Nieát-baøn.  

“Naøy A-Nan, nhöõng ai vôùi taâm hoan hæ ñeán chieâm baùi ñaûnh leã 
nhöõng Thaùnh tích naøy, sau khi thaân hoaïi maïng chung seõ sanh veà coõi 
Thieän thuù vaø coõi trôøi ”. 

Luùc ñoù, A-Nan ñaïi dieän chö taêng baïch Nhö-lai veà vaán ñeà haäu söï 
sau khi Nhö-lai nhaäp Voâ thöôïng Nieát-baøn. Ñöùc Phaät daïy raèng: 

“Naøy A-Nan, caùc ngöôi ñöøng neân quaù lo laéng veà vaán ñeà cung kính 
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xaù lôïi Nhö-lai. Naøy A-Nan haõy noã löïc, tinh taán höôùng veà Töï löïc, soáng 
khoâng phoùng daät. Naøy A-Nan, coù nhöõng hoïc giaû Saùt-ñeá-lôïi, baø-la-moân, 
Phaät töû tín taâm… seõ lo söï thôø phöôïng xaù lôïi cuûa Nhö-lai”. 

Vaø Ñöùc Phaät cuõng aân caàn daïy baûo veà vieäc traø tyø (hoûa taùng) nhuïc 
thaân vaø toân thôø xaù lôïi cuûa ngaøi neân ñöôïc toân thôø gioáng nhö toân thôø xaù 
lôïi cuûa moät baäc Chuyeân luaân thaùnh vöông.188Ñöùc Phaät ñaõ chæ daïy caùch 
thöùc chuaån bò leã traø tyø vaø xaây thaùp thôø xaù lôïi taïi giao loä cuûa ngaõ tö ñeå 
nhöõng ai vôùi taâm hoan hyû kính tin ñaûnh leã xaù lôïi Phaät seõ ñeán deã daøng 
vaø töø coâng ñöùc naøy hoï ñöôïc haïnh phuùc an laïc laâu daøi. 

‘Naøy A-Nan, thaân cuûa Chuyeån-luaân-thaùnh-vöông ñöôïc quaán troøn 
trong vaûi lanh môùi. Roài laïi ñöôïc quaán theâm vôùi vaûi gai beän, vaûi môùi vaø 
tieáp tuïc nhö vaäy cho tôùi naêm traêm lôùp vaûi. Roài thaân ñöôïc ñaët vaøo moät 
caùi hoøm daàu baèng saét. Hoøm saét naøy laïi ñöôïc ñaët trong moät hoøm saét 
khaùc. Sau khi ñaët hoøm leân giaøn thieâu, hoï ñaõ töôùi ñuû loaïi höông thôm vaø 
xaây thaùp thôø xaù lôïi ôû ngaõ tö giao loä ñeå töôûng nhôù. Naøy Änanda, ñoù laø 
nhöõng gì hoï ñaõ laøm cho baäc Chuyeån luaân thaùnh vöông vaø hoï neân xöû söï 
thaân Nhö-lai cuõng nhö vaäy. Thaùp thôø xaù lôïi neân ñöôïc xaây ôû ngaû tö giao 
loä. Vaø baát cöù ai ñaët voøng hoa hoaëc daàu thôm hoaëc höông boät nhieàu maøu 
vôùi loøng thaønh cuùng döôøng, ñaõnh leã thaùp hay khôûi taâm hoan hæ, vò aáy seõ 
ñaït ñöôïc coâng ñöùc lôùn vaø an laïc laâu daøi”. 

Ñöùc Phaät cuõng daïy raèng coù boán baäc thaùnh xöùng ñaùng ñöôïc xaây 
thaùp cuùng döôøng. Moät laø Nhö-lai, A-la-haùn, Chaùnh-ñaúng Chaùnh-giaùc, 
hai laø baäc Ñoäc-giaùc, ba laø Thanh-vaên vaø cuoái cuøng laø Chuyeån-luaân 
thaùnh-vöông. Sau ñoù, toân giaû A-Nan ñaõ baïch raèng: 

“Baïch Theá Toân, Theá Toân chôù coù dieät ñoä taïi thò traán nhoû beù naøy, 
taïi thò traán hoang vu naøy. Baïch Theá Toân, coù nhöõng thaønh phoá lôùn nhö 
Chieâm-baø (CampÅ), Thaønh Vöông-xaù (RÅjagaha), Thaønh Xaù-Veä 
(SrÅvati), Sa-Kyø (SÅketa), Kieàu Thöông Di (Kosambi), Ba-la-naïi 
(VÅrÅnasi). Neáu Theá Toân dieät ñoä taïi caùc thaønh phoá ñoù seõ coù caùc chuùng 
Saùt-ñeá-lôïi, Baø-la-moân, thöông gia tín taâm vôùi Nhö-lai seõ cuùng döôøng 
thaân xaù lôïi cuûa Nhö-lai”. 

“Naøy A-Nan, chôù coù noùi ñaây laø thò traán nhoû beù vaø hoang vu. Naøy 
A-Nan thuôû xöa coù vò vua teân Ñaïi-thieân-kieán (Mahasudassana). Vò naøy 
laø Chuyeån-luaân-vöông, trò vì nhö phaùp, laø vò phaùp vöông, thoáng laõnh 
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boán thieân haï, chinh phuïc hoä trì quoác daân, ñaày ñuû baûy baùu. Naøy A-Nan, 
Caâu-thi-na (Kushinagar) laø kinh ñoâ cuûa vua Ñaïi-thieân-kieán, teân laø Caâu-
xaù-baø-ñeà (KusÅvati), phía Ñoâng vaø phía Taây roäng ñeán möôøi hai do 
tuaàn, Phía Baéc vaø phía Nam roäng ñeán baûy do tuaàn”. 

“Naøy A-Nan, kinh ñoâ Caâu-thi-na naøy raát giaøu coù, thònh vöôïng vaø 
daân cö ñoâng ñuùc, thöïc phaåm giaøu coù sung maõn… Naøy A-Nan, kinh ñoâ 
Caâu-thi-na ngaøy ñeâm vang daäy chín loaïi tieáng töùc laø tieáng voi, ngöïa, 
xe, troáng lôùn, troáng nhoû, tieáng tyø-baø, tieáng xaäp xoaû, tieáng chuoâng vaø 
tieáng thöù möôøi laø ‘Haõy aên uoáng ñi!’” 

Roài Toân giaû A-Nan ñi vaøo Caâu-thi-na baùo vôùi daân MallÅ raèng ñeâm 
nay vaøo canh cuoái cuøng, Nhö-lai seõ dieät ñoä. Daân MallÅ nghe xong lieàn 
laên loän döôùi ñaát khoùc than thaõm thieát: “Theá Toân nhaäp dieät quaù sôùm! 
Con maét Phaùp cuûa Theá gian bieán maát quaù sôùm”. Luùc baáy giôø du só 
ngoaïi ñaïo Tu-baït-ñaø-la (Subhadda) ñaõ 120 tuoåi tu theo phaùi ngoaïi ñaïo 
Ni-kieàn-töû nghe tin naøy, lieàn nghó raèng ñeán ñaûnh leã Nhö-lai laàn cuoái vaø 
coù theå Nhö-lai giaûi nghi giuøm oâng, nhöng caû ba laàn xin vaøo ñeàu bò ngaøi 
Anan töø choái vì Ñöùc Phaät ñang bònh raát yeáu khoâng theå tieáp ñöôïc. Bieát 
ñöôïc nhaân duyeân ñaõ ñeán, Ñöùc Phaät cho môøi du só Tu-baït-ñaø-la vaøo. 
Ñöùc Phaät giaûng cho oâng nghe veà Baùt-chaùnh-ñaïo laø con ñöôøng toái 
thöôïng vi dieäu ñöa ñeán giaûi thoaùt an laïc maø Nhö-lai vaø caùc ñeä töû ngaøi 
ñaõ tu taäp. Nghe phaùp xong, Tu-baït-ña-la ñaït phaùp nhaõn chöùng quaû A-la-
haùn. Sau khi ñöôïc Ñöùc Phaät nhaän laøm ñeä töû xuaát gia, oâng xin pheùp 
ñöôïc nhaäp dieät tröôùc Ñöùc Phaät moät chuùt vì ñau loøng khi nhìn thaáy Ñöùc 
Phaät nhaäp nieát-baøn. Noùi xong, oâng ñeán beân röøng ngoài ngay thaúng an 
laønh maø nhaäp ñònh. Chö taêng vaø ñaïi chuùng thaáy caûnh nhö theá boãng roä 
leân khoùc nöùc nôõ, than khoùc vang ñoäng caû khu röøng. Ñöùc Phaät troâng thaáy 
caûnh ñau loøng aáy lieàn oân toàn daïy raèng ñöøng coù buoàn thöông saàu ñau 
nhö nhöõng ngöôøi theá gian. Ñöøng ñeå maát chaùnh nieäm, haõy giöõ taâm thanh 
tònh, moät loøng tu taäp ñeå caàu giaûi thoaùt. Luaân hoài laø coõi khoå voâ cuøng do 
voâ minh sai xöû, duyeân theo traàn caûnh maø taïo nghieäp sanh töû, tham saân 
si ñaày daõy khieán maõi leânh ñeânh trong saùu neõo khoå. Baäc trí neân xa laùnh 
vaø nhôøm gôùm. Roài ngaøi daïy caùc chuùng Tyø-kheo sau khi Nhö-lai nhaäp 
dieät haõy laáy giôùi luaät laøm Thaày nhö sau: 

“Naøy A-Nan, Phaùp vaø Luaät, Nhö-lai ñaõ giaûng daïy, sau khi 
Ta dieät ñoä, chính Phaùp vaø Luaät aáy seõ laø Ñaïo sö cuûa caùc ngöôi”.  

“Naøy caùc Tyø-kheo, caùc phaùp höõu vi laø voâ thöôøng, haõy tinh 
taán, chôù coù phoùng daät”.  
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Ñoù laø lôøi cuoái cuøng cuûa Nhö-lai. Sau ñoù Theá Toân nhaäp ñònh Sô 
thieàn. Xuaát Sô thieàn, ngaøi nhaäp Nhò thieàn. Xuaát Nhò thieàn, ngaøi nhaäp 
Tam thieàn. Xuaát Tam thieàn, ngaøi nhaäp Töù thieàn. Xuaát Töù thieàn, ngaøi 
nhaäp Khoâng voâ bieân xöù. Xuaát Khoâng voâ bieân xöù, ngaøi nhaäp ñònh Thöùc 
voâ bieân xöù. Xuaát Thöùc voâ bieân xöù, ngaøi nhaäp ñònh Voâ sôû höõu xöù. Xuaát 
Voâ sôû höõu xöù, ngaøi nhaäp ñònh Phi töôûng phi phi töôûng xöù. Xuaát Phi 
töôûng phi phi töôûng xöù, ngaøi nhaäp Dieät thoï töôûng ñònh.  

Xuaát Dieät thoï töôûng ñònh, ngaøi nhaäp Phi töôûng phi phi töôûng xöù 
ñònh. Xuaát Phi töôûng phi phi töôûng xöù, ngaøi nhaäp Voâ sôû höõu xöù ñònh. 
Xuaát Voâ sôû höõu xöù, ngaøi nhaäp Thöùc voâ bieân xöù ñònh. Xuaát Thöùc voâ 
bieân xöù, ngaøi nhaäp Hö khoâng voâ bieân xöù ñònh. Xuaát Hö khoâng voâ bieân 
xöù ñònh, ngaøi nhaäp Töù Thieàn. Xuaát Töù thieàn, ngaøi nhaäp Tam thieàn. 
Xuaát Tam thieàn, ngaøi nhaäp Nhò thieàn. Xuaát Nhò thieàn, ngaøi nhaäp Sô 
thieàn. Xuaát Sô thieàn, ngaøi nhaäp Nhò thieàn. Xuaát Nhò thieàn, ngaøi nhaäp 
Tam thieàn. Xuaát Tam thieàn, ngaøi nhaäp Töù thieàn. Xuaát Töù thieàn, ngaøi 
lieàn dieät ñoä.189 

Khi Theá Toân nhaäp dieät, hoa SÅla ñaõ rôi xuoáng laû chaû nhö möa. Ñaïi 
ñòa chaán ñoäng khuûng khieáp, raâu toùc döïng ngöôïc vaø saám trôøi vang ñoäng 
khaép möôøi phöông.  

Khi aáy nhöõng Tyø-kheo chöa giaûi thoaùt tham aùi, chö thieân ôû treân hö 
khoâng vaø Thieân thaàn ôû treân ñaát nhöng coøn taâm phaøm bieát raèng Nhö-lai 
ñaõ nhaäp Nieát-baøn vónh vieãn neân ñaõ laên loän qua laïi khoùc than thaõm thieát 
raèng: “Theá Toân nhaäp dieät quaù sôùm. Con Maét Phaùp cuûa theá gian ñaõ bieán 
maát quaù sôùm”. Nhöng nhöõng Tyø-kheo hay chö thieân ñaõ dieät tröø tham aùi, 
an truù chaùnh nieäm, tænh giaùc tueä tri nhö sau: “Caùc phaùp laø voâ thöôøng 
khoâng thay ñoåi ñöôïc”. 

Saùu ngaøy lieân tuïc sau ñoù, daân Caâu-thi-na mang nhieàu höông, traøng 
hoa, nhaïc khí, naêm traêm cuoän vaûi ñeán röøng cuûa doøng hoï MallÅ, cuùng 
döôøng thaân Theá toân. Vaøo ngaøy thöù baûy, daân xöù Malla ñaûm nhieäm tang 
leã chuaån bò cöû haønh leã traø tyø nhuïc theå cuûa Ñöùc Phaät, theá nhöng giaøn 
hoûa khoâng theå naøo ñoát chaùy ñöôïc vaø ñôïi maõi ñeán khi ngaøi Ñaïi Ca- dieáp 
(MahÅkassapa), moät trong caùc ñaïi ñeä töû cuûa Ñöùc Phaät trôû veà ñeå ñaûnh leã 
Ñöùc Phaät laàn cuoái: 

“Toân giaû Ñaïi Ca-Dieáp ñaõ ñi ngang thaùp thôø ôû Malla, Makuta-
Bandhana, roài ñeán giaøn hoûa thieâu Ñöùc Phaät vôùi y phuû moät beân vai, ngaøi 
                                                 
189 Ñaïi Taïng Kinh Vieät Nam, H.T. Minh Chaâu, Kinh Tröôøng Boä, Taäp I, 1991, trang 665-6. 
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chaáp tay ñaûnh leã, ñi nhieãu ba voøng quanh giaøn hoûa, laïy chaân Phaät vaø 
500 tyø-kheo cuõng laøm nhö theá. Khi vieäc ñaûnh leã ñaõ xong, giaøn hoûa töï 
boác chaùy. 

Vaø khi nhuïc thaân cuûa Ñöùc Phaät ñaõ chaùy, nhöõng gì laø töø da ngoaøi 
cho ñeán da moûng, thòt, daây gaân hay nöôùc giöõa caùc khôùp xöông, taát caû 
ñeàu chaùy saïch khoâng coù tro, than, chæ coøn coù xöông xaù lôïi maø thoâi. 
Gioáng nhö khi daàu bò chaùy, thì taát caû ñeàu chaùy saïch khoâng coù tro hay 
than. Vaø taát caû 500 lôùp vaûi quaán, ngay caû lôùp trong vaø ngoaøi ñeàu bò 
chaùy ruïi. Khi thaân cuûa ñöùc Theá toân chaùy ruïi, moät doøng nöôùc töø hö 
khoâng chaûy xuoáng, moät doøng nöôùc töø caây SÅla cuõng phun leân ñeå töôùi taét 
giaøn hoûa Theá toân vaø daân xöù Malla cuûa Caâu-thi-na duøng nöôùc vôùi moïi 
loaïi höông ñeå daäp taét giaøn hoûa. Roài daân Malla ñaët xaù lôïi Phaät vaøo 
giaûng ñöôøng trong baûy ngaøy toân troïng cung kính, ñaõnh leã cuùng döôøng 
vôùi caùc ñieäu muùa haùt nhaïc vaø nhieàu voøng hoa höông cuùng döôøng”.190 

Trong leã traø tyø thaân cuûa caùc A-la-haùn giaùc ngoä thöôøng tìm thaáy 
ñöôïc xaù lôïi (moät soá ngöôøi noùi noù baèng tinh theå) maø ngöôøi maét thöôøng 
khoâng tìm thaáy ñöôïc. Töø Sar≠ra ñöôïc duøng ñeå chæ vaät theå. Lôøi töôøng 
thuaät trong kinh Ñaïi Baùt Nieát-baøn (MahÅparinibbÅna sutta) roõ raøng laø 
sau cuoäc hoûa taùng Ñöùc Phaät ‘khoâng coù tro taøn … chæ coù xöông xaù lôïi 
maø thoâi’. Caùc nhaø khaûo coå cuõng ñaõ tìm thaáy nhöõng maãu xöông cuûa Ñöùc 
Phaät. Trong kinh Ñaïi Baùt Nieát-baøn (MahÅparinibbÅna), sÅr≠ra laø aùm chæ 
cho thaân theå cuûa Ñöùc Phaät. Sau khi hoûa taùng, yù nghóa cuûa töø naøy ñöôïc 
chæ cho xaù lôïi cuûa Phaät. Ñeå traùnh söï mô hoà, töø ‘sÅr≠ra’ (‘lieân quan ñeán 
thaân theå’ nghóa laø vaät chaát cuï theå) coù theå thích hôïp hôn khi aùm chæ xaù 
lôïi cuûa Ñöùc Phaät.  

Thôø xaù lôïi Phaät thì khoâng phaûi laø toâ ñieåm cho chính baûn thaân Phaät 
maø laø coâng ñöùc cho nhöõng ai ñeán ñaõnh leã, cuùng döôøng vôùi loøng thaønh 
nhö ñaõ ñöôïc noùi trong kinh: 

“Luùc nhôù töôûng: ‘Ñaây laø thaùp thôø xaù lôïi cuûa Nhö-lai…’, taâm 
chuùng sanh trôû neân an laïc vaø roài sau khi nhuïc thaân cuûa hoï tan raõ, hoï seõ 
sanh vaøo moät caûnh giôùi toát, trong coõi chö thieân. Ñoù laø lyù do taïi sao xaây 
thaùp ôû ngaõ tö giao loä…” 

Khi tin truyeàn Ñöùc Phaät ñaõ nhaäp nieát-baøn, nhöõng vò laõnh ñaïo cuûa 
taùm nöôùc ñaõ muoán thænh caàu xaù lôïi cuûa Ñöùc Phaät. Moät Baø-la-moân teân 
Dona ñaõ laøm ngöôøi trung gian vaø ñoïc baøi keä khuyeân nhuõ raèng: 
                                                 
190 Digh NikÅya, II, 164-5. 
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‘Naøy caùc Toân giaû, haõy laéng nghe lôøi toâi noùi 

Nhaãn nhuïc laø lôøi Ñöùc Phaät daïy 

Thaät khoâng toát neáu coù tranh chaáp 

Khi phaân chia xaù lôïi cuûa ñaáng giaùc ngoä  

Haõy lieân keát trong tình thöông yeâu hoøa hôïp  

Hoan hæ chia nhau xaù lôïi taùm phaàn 

Haõy xaây thaùp ôû khaép nôi 

Ñeå khaép möôøi phöông taêng theâm loøng tín kính’. 

Baø-la-moân Dona ñaõ chia xaù lôïi thaønh taùm phaàn baèng nhau cho 
nhöõng söù thaàn cuûa nhöõng ñaát nöôùc hoï nhö:  

1) Nöôùc Ma-kieät-ñaø do vua Vua A-xaø-theá 
(AjÅtasattu Vedehiputta) cai trò 

2) Toäc ngöôøi Licchav≠ ôû Tyø-xaù-ly (VesÅli / 
Vaisaly) 

3) Doøng hoï Thích (SakyÅ) ôû thaønh Ca-tyø-
la-veä (Kapilavatthu)  

4) Toäc ngöôøi Buli ôû Allakappa 

5) Toäc ngöôøi Koli ôû RÅmagÅma 

6) Baø-la-moân Vethad≠paka 

7) Toäc ngöôøi MallÅ ôû PÅvÅ  

8) Caâu-thi-na (Kushinagar / KusinÅrÅ) 

 Moãi thaønh phoá cuûa taùm nöôùc naøy ñeàu xaây thaùp ñeå thôø xaù lôïi Phaät. 
Rieâng Baø-la-moân Dona cuõng xaây thaùp ñeå thôø bình ñong chia xaù lôïi 
Phaät. Toäc ngöôøi MoriyÅ ôû Pipphalavana ñaõ ñeán quaù treã neân chæ nhaän 
ñöôïc tro taøn töø goã. Hoï cuõng xaây thaùp thôø tro naøy taïi thaønh phoá 
Pipphalavana cuûa hoï. Nhö vaäy, 10 ngoâi thaùp ñöôïc xaây. Trong ñoù taùm 
thaùp thôø xaù lôïi, thaùp thöù chín thôø bình ñong chia xaù lôïi vaø thöù möôøi thôø 
tro taøn töø goã. 

Cuõng coù nguoàn taøi lieäu191 noùi xaù lôïi cuûa Ñöùc Phaät ñöôïc chia laøm 
thaønh ba phaàn: Chö thieân, Roàng vaø coõi ngöôøi. Coõi ngöôøi chia thaønh 8 

                                                 
191 Rana B.P.Singh, Where the Buddha Walked, Varanasi, 2003, trang 260. 
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(hay 10) phaàn nhö treân. Roài theo thôøi gian taùm phaàn chính naøy laïi ñöôïc 
chia thaønh nhieàu phaàn nhoû nöõa ñeå thôø nhö Vua A-duïc ñaõ cho xaây 
84.000 ngoâi thaùp ñeå thôø xaù lôïi Phaät vaø hieän nay cuõng coù nhieàu ngoâi 
thaùp coù xaù lôïi cuûa Ñöùc Phaät ôû raûi raùc khaép Chaâu AÙ. 

Sau khi Ñöùc Phaät nhaäp dieät chaúng bao laâu thì vuøng Caâu-thi-na 
thuoäc boä toäc Malla bò saùt nhaäp vaøo vöông quoác Ma-kieät-ñaø. Hai theá kyû 
sau ñoù Caâu-thi-na khoâng trôû thaønh trung taâm höng thònh nöõa, cho tôùi khi 
vua A-duïc (270-232 tröôùc Taây lòch) trì vì, vua ñaõ cho xaây nhieàu thaùp vaø 
truï ñaù taïi ñaây ñeå töôûng nieäm ñeán Ñöùc Phaät. Ñieàu naøy ñöôïc chöùng minh 
qua Kyù Söï Haønh Höông cuûa ngaøi Phaùp-hieàn (399-414) khi ngaøi vieáng 
thaêm Caâu-thi-na thì thaáy coù ba thaùp, hai truï ñaù vaø nhieàu ñieåm quan 
troïng khaùc taïi ñaây, chöùng minh luùc baáy giôø nôi ñaây ñang laø moät trung 
taâm tu hoïc phoàn thònh. Ñeán trieàu ñaïi Gupta, Phaät giaùo laïi caøng phaùt 
trieån maïnh vaø caùc nghaønh veà ngheä thuaät, myõ thuaät Phaät Giaùo cuõng ñaõ 
ñaït ñeán ñieåm cao nhaát trong thôøi gian naøy. Trong trieàu ñaïi Kumargupta 
(413 - 455), coù ngheä thuaät gia teân laø Haribhadra ñaõ taïc moät töôïng Phaät 
theo tö theá nhaäp Nieát-baøn raát tuyeät ñeïp vaø sau khi taïc xong oâng ta ñaõ 
cho an vò vaøo ngoâi chuøa Nieát-baøn, oâng ta cuõng cho truøng tu moät soá caùc 
thaùp vaø chuøa vieän taïi ñaây. Böùc töôïng ñoäc ñaùo cuûa nhaø ngheä thuaät gia 
Haribhadra sau moät thôøi gian daøi ñaõ bò tan vôõ vaø vuøi laáp döôùi ñoáng 
gaïch vuïn nhöng ngaøy nay qua caùc cuoäc khai quaät ngöôøi ta ñaõ tìm thaáy 
ñöôïc vaø raùp laïi, cuõng nhö ñöa trôû veà vò trí cuõ trong Chuøa Nieát-baøn. 

  Ngaøi Huyeàn-trang (naêm 629-644) ñaõ vieáng nôi ñaây vaø thaáy caùc 
laøng xoùm hoang vaéng ñoå naùt, ít coù daân cö vaø ñöôøng phoá bò hö naùt. Veà 
höôùng ñoâng baéc cuûa Caâu-thi-na coù moät truï ñaù cuûa vua A-duïc ñaùnh daáu 
ñaây laø nhaø cuûa ngöôøi thôï saét Chunda, nôi maø Ñöùc Phaät ñaõ nhaän böõa aên 
cuoái cuøng. Coù ngoâi thaùp kyû nieäm nôi Ñöùc Phaät nhaäp dieät laø ngoâi thaùp 
baèng gaïch lôùn coù thôø töôïng Phaät naèm nghieâng beân phaûi. Ngaøi naèm 
trong tö theá höôùng veà phía baéc. Caïnh ñoù laø truï ñaù cuûa vua A-duïc coù bia 
khaéc, maëc duø noù ñang trong tình traïng saép ngaõ, nhöng vaãn coøn chieàu 
cao 200 feet. Tröôùc ñoù coù moät coät truï khaéc söï kieän Ñöùc Phaät nhaäp dieät. 
Raûi raùc xung quanh laø nhieàu ngoâi thaùp khaùc kyû nieäm moät kieáp tröôùc  
cuûa Ñöùc Phaät khi ngaøi haønh Boà-taùt ñaïo mang thaân chim vaø vaøo moät 
ngaøy khu röøng bò chaùy döõ doäi, chim ñaõ bay ñeán gioøng suoái gaàn beân laáy 
nöôùc vaø raåy leân ñaùm chaùy ñeå cöùu nhieàu sinh vaät trong röøng.  

Caû hai nhaø chieâm baùi Phaùp-hieàn vaø Nghóa-tònh ñeàu ñeà caäp ñeán 
moät ngoâi thaùp ñaùnh daáu ngaøi Kim-cang Thuû Boà-taùt (Vajrapani) ñaõ buoàn 
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baõ neùm chaøy Kim-cang cuûa mình khi nghe tin Ñöùc Phaät nhaäp dieät, caùch 
ñoù moät khoaûng laø ngoâi thaùp kyû nieäm nôi hoaû taùng nhuïc theå cuûa Ñöùc 
Phaät vaø moät ngoâi thaùp khaùc do vua A-duïc xaây kyû nieäm nôi phaân chia xaù 
lôïi. 

Nhaø chieâm baùi Nghóa Tònh (672-693) khoâng ghi nhieàu veà thoâng tin 
caùc di tích ôû Caâu-thi-na, coù leõ töø thôøi ñaïi cuûa ngaøi Huyeàn-trang trôû ñi 
thì taïi Caâu-thi-na Phaät giaùo caøng giaûm maát daàn. Vua chuùa khoâng coøn 
uûng hoä vaø nôi naøy trôû thaønh hoang vaéng nhö thuôû naøo. Caùc söû lieäu gaàn 
nhö khoâng ñeà caäp gì ñeán nôi naøy keå töø theá kyû thöù VII ñeán XII. Coù leõ do 
ñòa theá quaù xa xoâi vaø heûo laùnh maø Phaät giaùo ñaõ khoâng ñuû söùc phaùt trieån 
vaø hoaït ñoäng maïnh taïi nôi naøy. Theo bia khaéc nieân ñaïi theá kyû 10-11 
döôùi söï trò vì vua Kalachuri, coù moät ngoâi chuøa thôø töôïng Ñöùc Phaät ngoài 
thieàn. Sau ñoù, Caâu-thi-na cuøng vôùi caùc thaùnh ñòa khaùc cuõng hö hoaïi vaø 
chìm vaøo queân laõng. Nhaát laø sau theá kæ thöù XIII trôû ñi do vì chieán tranh 
loaïn laïc khaép nôi xaûy ra taïi AÁn Ñoä luùc baáy giôø vaø cuõng do ñoäi quaân 
Hoài Giaùo töø caùc nöôùc Trung Ñoâng traøn xuoáng ñaùnh chieám vaø vô veùt 
cuûa caûi ôû khaép AÁn Ñoä cuõng nhö ñaõ ñaäp phaù haàu heát caùc thaùnh tích Phaät 
Giaùo taïi AÁn Ñoä vaøo thôøi ñieåm aáy.  

Cho tôùi hôn moät thieân nieân kyû, oâng Buchanan, moät coâng nhaân cuûa 
moät xí nghieäp ôû phía Ñoâng AÁn-ñoä tình côø khaùm phaù ñöôïc nôi ñaây. Naêm 
1854, oâng H.H.Wilson ñeà nghò neân khai quaät ôû Caâu-thi-na vaø Kasia. 
Tuy nhieân chính Alexander Cunningham, nhaø Giaùm saùt Khaûo coå hoïc ñaõ 
vieáng thaêm nôi ñaây vaøo naêm 1861-2 ñaõ khaúng ñònh ñaây laø Caâu-thi-na. 
Döïa vaøo Kyù söï cuûa ngaøi Huyeàn-trang, caùc cuoäc khai quaät ñaõ tìm ra 
theâm nhieàu caùc neàn moùng töï vieän, tònh xaù vaø nhöõng thaùp thôø.  

Naêm 1876-7, phuï taù cuûa Alexander Cunningham laø oâng A. C. L. 
Carlleyle ñaõ môû roäng khu vöïc ñaøo xôùi vaø khaùm phaù moät moâ gaïch raát 
lôùn chung neàn vôùi moät ngoâi Ñaïi thaùp vaø neàn naøy coù ñoä daøy 7 feet. Ñaïi 
thaùp töøng ñöôïc xaây döïng treân neàn naøy coù leõ khoaûng theá kyû  thöù XI_XII 
vaø neàn naøy coù leõ laø ngoâi thaùp nguyeân thuyû vaø taïi ñaây cuõng tìm thaáy 
töôïng Ñöùc Phaät to lôùn naèm nghieâng beân phaûi ñaõ bò beå beä.  

Naêm 1904-7 oâng J. Ph. Vogel vaø naêm 1910-1912 oâng Hirananda 
Shastri chính thöùc khai quaät theâm nôi ñaây vaø ñaõ minh ñònh theâm nhieàu 
di tích phaät giaùo. Thaät laø laï luøng khoâng coù moät bia khaéc naøo ghi nhaän 
tröïc tieáp teân cuûa Caâu-thi-na hoaëc töø ñoàng nghóa cuûa noù. Naêm 1956 coâng 
cuoäc taùi thieát Chuøa Nieát-baøn ñöôïc hoaøn thaønh vaø kieán truùc aáy ngaøy nay 
vaãn hieän höõu vôùi hình maùi voøm, coù caùc cöûa soå lôùn vôùi song saét thoâng ra 
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boán beân vaø sau chuøa Nieát-baøn naøy laø ñaïi thaùp Nieát-baøn. Söï khai quaät 
vaø truøng tu taïi ñaây cuõng coù söï ñoùng goùp raát nhieàu cuûa Tyø-kheo 
Mahavira, ngöôøi ñaõ tu hoïc vaø phuïng söï Phaät phaùp taïi ñaây vaøo naêm 
1890-1920.  

Caâu-thi-na ñöôïc khaùm phaù vaøo cuoái theá kyû XIX. Nhieàu cuoäc khai 
quaät ñaõ cho bieát nhieàu tu vieän cuûa caùc truyeàn thoáng phaät giaùo khaùc 
nhau ñaõ hieän dieän ôû ñaây moät thôøi gian daøi. Neàn moùng cuûa möôøi tu vieän 
töø theá kyû IV-XI ñaõ ñöôïc tìm thaáy. Haàu heát nhöõng taøn tích naøy gaàn coâng 
vieân, giöõa ñoù coù ngoâi thaùp to lôùn hieän ñaïi coù thôø moät töôïng Phaät naèm. 
Vaøo theá kyû XXI, taêng ni Phaät töû Mieán ñieän truøng tu laïi ngoâi thaùp naøy. 
Khoâng xa ñoù laø coù ngoâi thaùp nhoû ñaùnh daáu nôi Ñöùc Phaät truùt hôi thôû 
cuoái cuøng döôùi caây SÅla song thoï, nay cuõng ñöôïc tu boå. Phía ñoâng khu 
vöïc naøy coù ngoâi thaùp Ramabhar lôùn. 

DI TÍCH HIEÄN ÑAÏI 

1) CHUØA NIEÁT-BAØN: Ñi vaøo coång chính khoâng tôùi 100m seõ thaáy 
chuøa Nieát-baøn naèm tröôùc maët laø thaùnh ñòa chính taïi Caâu-thi-na nôi maø 
chö taêng vaø Phaät töû thöôøng ñeán chieâm baùi. Naêm 1956, nhaân dòp kyû 
nieäm 2500 naêm ñaûn sanh cuûa Ñöùc Phaät, chuøa Nieát-baøn ñöôïc chính phuû 
AÁn ñoä taùi thieát vôùi kieán truùc hình maùi voøm, coù caùc cöûa soå lôùn vôùi song 
saét thoâng ra boán beân.  

Chính oâng Carlleyle ñaõ khaùm phaù nôi ñaây ñaàu tieân vaøo naêm 1876 
vaø thaáy moät töôïng Phaät vôùi tö theá naèm nhaäp dieät ñaõ bò beå beä. Nhieàu 
phaàn beå bò laïc maát. Töôïng daøi 6.1m ñöôïc khaéc ñuùc baèng moät taûng sa 
thaïch ñoû nguyeân. Ñaây laø bieåu töôïng hình aûnh Ñöùc Phaät nhaäp dieät naèm 
nghieâng beân phaûi vôùi maët höôùng veà phöông Taây. Töôïng ñaët treân moät 
beä gaïch lôùn vôùi boán truï ñaù ôû boán goùc. 

Ñöùc Phaät naèm moät caùch bình an, thanh thaûn vôùi maët höôùng veà phía 
Baéc, ñaàu goái treân tay phaûi vaø tay traùi ñeå doïc theo thaân. Loøng baøn tay vaø 
baøn chaân cuûa Ñöùc Phaät coù khaéc nhöõng neùt hoa vaên cuûa hoa sen bieåu 
töôïng moät trong 32 haûo töôùng vaø 84 ngaøn veõ ñeïp cuûa Ñöùc Phaät. Chuøa 
Nieát-baøn hình truï naøy ôû phía taây coù ba khung töôøng nhoû thôø ba töôïng. 
Töôïng beân traùi laø moät phuï nöõ toùc daøi vôùi maët maøy ñau khoå vaø coù leõ 
töôïng tröng cho toäc MallÅ buoàn khoùc khi Ñöùc Phaät nhaäp dieät. Töôïng 
chính giöõa laø vò xuaát gia thieàn ñònh vôùi maët xoay vaøo phía trong töôøng. 
Töôïng beân phaûi cuõng laø vò xuaát gia vôùi ñaàu ñeå treân tay phaûi, neùt maët  
thaät traàm tónh. Hai töôïng xuaát gia naøy coù leõ laø nhöõng vò ñaõ giaûi thoaùt 
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khoûi tham, saân vaø si neân coù theå ñieàu phuïc ñöôïc taâm khi Ñöùc Phaät nhaäp 
nieát-baøn viõnh vieãn. Töôïng Ñöùc Phaät thöôøng ñöôïc khoaùc moät taám y 
baèng luïa vaøng môùi, ñeïp do caùc Phaät töû thöôøng xuyeân cuùng döôøng.  

Theo bia khaéc treân beä töôïng Ñöùc Phaät Nhaäp dieät coù ghi do Hoaø 
thöôïng Haribala thuoäc nieân ñaïi vua Kamargupta (413-455) cuùng döôøng. 
Cuõng coù baèng chöùng cho thaáy coù söï tu söõa chuøa Nieát-baøn naøy trong 
nhöõng theá kyû tieáp ñoù. Ngaøi Huyeàn-trang ñaõ vieáng thaêm chuøa naøy vaø 
cho bieát loaïi chöõ khaéc thuoäc theá kyû thöù V. Hieän nay töôïng ñöôïc naèm 
theo vò trí cuõ trong Chuøa Nieát-baøn.  

Cuoäc khai quaät gaàn ñaây vaøo naêm 1976 ñaõ tìm thaáy nhieàu maãu 
xöông, than, cuõi vaø maãu soï ngöôøi… ñaõ cho thaáy coù theå nôi ñaây ñaõ bò 
Hoài giaùo ñoát phaù nhieàu laàn tröôùc khi Caâu-thi-na rôi vaøo queân laõng. 

2) ÑAÏI THAÙP NIEÁT-BAØN: Phía sau Chuøa Nieát-baøn chính laø Ñaïi 
thaùp Nieát-baøn ñöôïc xaây choàng leân goø ñaát chính nôi Ñöùc Phaät nhaäp dieät 
giöõa hai caây SÅla song thoï. Gioáng nhö haàu heát caùc ngoâi thaùp khaùc, ñaïi 
thaùp naøy bao goàm nhieàu ngoâi thaùp khaùc, caùi naøy xaây choàng leân caùi 
khaùc. Ngoâi thaùp beân trong ñaàu tieân (sôùm nhaát) laø coøn nguyeân veïn nhaát, 
coù nhöõng maãu than cuûi vaø ñaát ñen ñaõ tìm thaáy chöùng minh ñaây laø nôi 
hoaû taùng. Ñaïi thaùp chính do oâng Carlleyle khai quaät naêm 1876, noù laø 
moät khoái ñaù to lôùn coù ñænh nhoïn trong tình traïng saép suïp ñoå, cao khoaûng 
45.72m. Thaùp coù cuøng chung neàn vôùi chuøa Nieát-baøn vôùi ñoä cao 2.74m 
töø maët ñaát. Treân ñænh troøn cuûa thaùp laø moät hình truï cao 5.5m coù daáu veát 
cuûa moät haøng caùc hoa vaên khaéc. Moät bia baèng ñoàng khaéc noäi dung cuûa 
kinh Nhaân-duyeân (Nidana) baèng tieáng Phaïn vaø ghi raèng Hoaø thöôïng 
Haribala ñaõ ñuùc töôïng Ñöùc Phaät Nhaäp Nieát-baøn noåi tieáng ôû Chuøa Nieát-
baøn, nôi thaùnh tích trung taâm taïi Caâu-thi-na. Ñaïi thaùp Nieát-baøn naøy 
cuõng ñöôïc Hoaø thöôïng Haribala xaây lôùn ra treân neàn nguyeân thuyû. Sau 
ñoù, naêm 1927, thaùp naøy hoaøn toaøn ñöôïc truøng tu vôùi söï ñoùng goùp cuùng 
döôøng cuûa Phaät töû Upokya vaø Upihliang, Mieán ñieän vaø laàn sau cuøng laø 
naêm 1972 cuõng do Phaät giaùo Mieán ñieän uûng hoä tònh taøi. 

3) KHU VÖÏC KHAÛO COÅ: Chung quanh Ñaïi thaùp vaø Chuøa Nieát-
baøn laø moät khu vöïc khaûo coå roäng lôùn goàm raát nhieàu neàn moùng cuûa caùc 
töï vieän vaø ñeàn thaùp khi xöa xaây ñeå töôûng nhôù ñöùc Theá Toân nhaäp dieät 
vaø cuõng ñaùnh daáu ñaõ coù moät thôøi nôi ñaây caùc hoaït ñoäng phaät giaùo raát 
höng thònh. 

4) NEÀN MATHA-KUAR (Hoaøng töû maát): Caùch 200m phía Taây 
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baéc cuûa Ñaïi thaùp Nieát-baøn chính laø khu vöïc khai quaät cuûa khaûo coå hoïc, 
ñi veà phía baéc xuoáng con ñöôøng loä chính laø thaùp Matha-kuar, nôi coù thôø 
töôïng Ñöùc Phaät ngoài kieát giaø baèng ñaù ñen cao khoaûng 3.05m thuoäc nieân 
ñaïi theá kyû thöù V. Theo nhö tín ngöôõng ñòa phöông ñaây laø nôi Ñöùc Phaät 
nhaät dieät sau khi ban lôøi giaùo huaán cuoái cuøng. Töôïng naøy ñöôïc goïi laø 
Matha-Kuar nghóa laø ‘Hoaøng töû maát’, coù leõ ñoái vôùi doøng hoï Thích-ca 
thì Ñöùc Phaät vaãn laø moät Thaùi töû cuûa doøng hoï Thích neân hoï ñaõ laäp thaùp 
kyû nieäm vôùi teân “Hoaøng töû maát”. Töôïng trong tö theá ñòa-xuùc aán 
(Bhumisparsha mudra) dieãn taû giaây phuùt tröôùc khi Ñöùc Phaät ñaït giaùc 
ngoä khi ngaøi keâu Thaàn ñaát leân chöùng kieán söï hieän thaàn thoâng cuûa ngaøi 
vaø cuoäc chieán thaéng ma nöõ. Khi oâng Carlley khai quaät thaáy töôïng naøy 
thì töôïng trong tình traïng bò gaõy laøm hai nhöng ngaøy nay töôïng ñöôïc raùp 
laïi vaø ñöa veà vò trí cuõ thôø trong ngoâi thaùp hieän ñaïi do phaùi ñoaøn haønh 
höông Mieán ñieän xaây naêm 1927. 

5) THAÙP HOAÛ THIEÂU: khoaûng 1.6 caây soá phía ñoâng cuûa neàn 
thaùp Hoaøng töû maát (Matha-kuar) toaï laïc treân con ñöôøng töø Kasia ñeán 
Deoria laø thaùp Hoaû thieâu nhuïc theå Nhö-lai, cuõng coøn goïi laø thaùp 
Ramabhar vì gaàn hoà Ramabhar. Thaùp naøy laø uï ñaù khoång loà hình troøn 
nhö caùi troáng lôùn vôùi ñöôøng kính 34.24m vaø treân caùi beä 47.24m. UÏ ñaù 
cao 15.4m. Thaùp Hoaû thieâu hieän nay ñöôïc xaây theo moâ hình haøi hoaø 
cuûa vuõ truï töôïng tröng cho naêm yeáu toá cuûa ñôøi soáng laø beä thaáp nhaát 
hình vuoâng töôïng tröng cho traùi ñaát, keá ñeán laø hö khoâng, löûa, nöôùc vaø 
aùnh saùng. Thaùp ñöôïc toaï laïc trong moät coâng vieân ñaày hoa töôi xinh ñeïp 
vaø ñöôïc chaêm soùc caån thaän. 

Theo nhö ñöôøng kính cuûa thaùp thì noù lôùn gaáp ñoâi ngoâi ñaïi thaùp 
chính. Xung quanh thaùp hoaû thieâu naøy coù nhieàu neàn moùng cuûa tu vieän 
vaø chuøa chieàn. 

6) VIEÄN BAÛO TAØNG: Ñoái dieän xeùo vôùi chuøa Nhaät baûn-Tích lan 
(Srilanka Japan Monastery) vaø toïa laïc phía beân traùi treân con ñöôøng trôû 
veà töø Thaùp Hoûa Thieâu laø vieän baûo taøng to lôùn vaø uy nghi naèm laãn giöõa 
nhöõng haøng caây kieång xanh cao maùt. Nôi ñaây tröng baøy raát nhieàu töôïng 
Phaät vaø coå vaät quyù giaù do caùc nhaø khaûo coå ñaõ khai quaät taïi Caâu-thi-na.  

CHUØA PHAÄT GIAÙO QUANH  VUØNG  

1) CHUØA LINH SÔN: Doïc theo con ñöôøng ñeán khu vöïc thaùnh ñòa 
Caâu-thi-na, ta seõ gaëp chuøa Linh sôn ñaàu tieân naèm phía beân traùi. Chuøa 
naøy nguyeân tröôùc kia cuûa ni sö Trung quoác teân Song-laâm-töïÏ, xaây vaøo 
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naêm 1948-1950. Sau khi ni sö vieân tòch, chuøa naøy ñöôïc baøn giao laïi cho 
coá Hoaø Thöôïng Huyeàn-vi, vieän chuû chuøa Linh Sôn Phaùp quoác vaø Hoaø 
Thöôïng ñaõ cöû sö coâ Trí Thuaän quaûn lyù. Chuøa ñuôïc truøng tu vaø taùi taïo 
laïi raát toát, coù töôïng Phaät Quan aâm loä thieân cao khoaûng 2m tröôùc saân, 
xung quanh saân coù moâ hình nhoû boán thaùnh tích quan troïng cuûa phaät 
giaùo vaø chuøa cuõng coù nhieàu phoøng nghæ ñaày ñuû tieän nghi cho khaùch 
haønh höông. Chuøa cuõng tham gia nhieàu maët hoaït ñoäng töø thieän vaø giaùo 
duïc taïi ñaây nhö phaùt chaån cho daân vaø hoïc sinh ngheøo hoaëc xaây tröôøng 
caùc tröôøng tieåu hoïc töø thieän... 

2) CHUØA MIEÁN ÑIEÄN: Saùt chuøa Linh Sôn laø chuøa Mieán ñieän treân 
moät chu vi raát roäng lôùn. Chuøa ñaõ xaây döïng vaøo naêm 1945 vôùi nhöõng 
maùi chuøa cong vuùt raát ngheä thuaät. Chuøa coù moät hoà sen hình chöõ nhaät 
roäng chính giöõa laø thaùp moät coät coù thôø Phaät vôùi phong caûnh ngoaïn muïc 
cho caùc Phaät töû chuïp aûnh löu nieäm. Ngoaøi ra doïc böùc töôøng raøo baèng 
gaïch cuõng coù nhieàu böùc bích hoaï ñaày maøu saéc moâ taû veà caùc söï kieän 
quan troïng trong cuoäc ñôøi Ñöùc Phaät  vaø nhieàu phoøng khaùch cho khaùch 
haønh höông nghæ ngôi.   

3) CHUØA TAÂY-TAÏNG:Töø chuøa Nieát-baøn ñi tôùi moät chuùt laø chuøa 
Taây-taïng trong khuoân vieân khieâm toán. Phía döôùi laø giaûng ñöôøng, chaùnh 
ñieän naèm taàng treân. Cuõng coù nhieàu daõy taêng phoøng ñöôïc xaây taïi ñaây 
nhaèm ñaùp öùng nôi ôû cho chö taêng Taây-taïng ñeán ñaây vaøo moãi dòp haønh 
höông. Hình nhö Phaät söï taïi ñaây khoâng höng thònh baèng caùc chuøa Taây-
taïng ôû Boà-ñeà-ñaïo-traøng hay Laâm-tyø-ni, vì troâng raát vaéng veõ vaø khu 
vöôøn hoa hoang daïi thieáu tay ngöôøi chaêm soùc. 

4) CHUØA THAÙI: keá beân laø moät chuøa Thaùi ñang xaây caát vaø chö 
taêng ñang ôû taïm trong nhöõng leàu vaûi ñeå ñieàu khieån coâng trình. 

5) CHUØA NHAÄT: ñoái dieän xeùo vieän baûo taøng laø chuøa Nhaät baûn do 
chö taêng Tích-lan quaûn lyù (Srilanka Japan Monastery). Chuøa kieán truùc 
theo daïng hình voøm troøn, coù leõ laáy kieåu töø chuøa Nieát-baøn. Trong chaùnh 
ñieän coù moät töôïng Phaät neùt ngheä thuaät Nhaät Baûn vaø xung quanh treân 
töôøng laø caùc böùc tranh caùc Ñöùc Phaät, Boà-taùt vaø chö Toå ñöôïc hoïa theo 
loái Nhaät raát ñeïp vaø sang. Chuøa cuõng coù moät Trung taâm Thieàn Quoác teá, 
moät traïm Y teá töø thieän vaø hieän ñang xaây caùc nhaø nghæ cho khaùch haønh 
höông. 

6) CHUØA THAÙI-LAN: töø chuøa Nhaät ñi ngöôïc veà Chuøa Nieát-baøn laø 
chuøa Thaùi do chaùnh phuû Thaùi uûng hoä cuùng döôøng, naèm phía beân phaûi  
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vaø coù chu vi raát roäng lôùn. Ñaây laø ngoâi chuøa khang trang nhaát ôû Caâu-thi-
na hay laø chuøa Thaùi ñeïp nhaát trong caùc chuøa Thaùi ôû AÁn ñoä maø toâi coù 
dòp chieâm baùi. Chuøa coù chaùnh ñieän raát to vaø thoaùng treân laàu moät vôùi 
nhöõng maùi voøm maøi vaøng oùng vaø mang neùt ngheä thuaät cuûa phaät giaùo 
Thaùi-lan. Cuõng coù nhieàu phoøng hoïc, giaûng ñöôøng vaø phoøng nghæ. Saân 
roäng daøi vaø troàng nhieàu hoa ñeïp vôùi haøng lieãu ruõ xanh möôït nhö trong 
vöôøn thöôïng uyeån. Phong caûnh chuøa raát höõu tình vaø chö taêng tu hoïc taïi 
ñaây cuõng ñoâng. 

Doïc raûi raùc khu vöïc naøy cuõng coù nhieàu khaùch saïn nhö Nekko 
Lotus, International Buddhist Guest House, Hindu Birla Buddha 
Dharmashala, Nepali Dharmashala, Pathik Niwas Hotel, Chandramani 
Bhikshu Dharmashala, UP State Tourist Bungalow, Ashok Traveler’s 
Lodge… vaø caùc nhaø haøng coù caùc moùn aên Nhaät, Thaùi, Trung-hoa, Nepal, 
Taây-taïng, Mieán ñieän vaø AÁn ñoä… ñeå phuïc vuï khaùch chieâm baùi quoác teá. 

Ñaõ haønh höông chieâm baùi boán nôi thaùnh ñòa quan troïng  - boán moác 
chính cuûa cuoäc ñôøi Ñöùc Phaät, chuùng ta thaáy raèng ñöùc Phaät moät con 
ngöôøi bình dò, moäc maïc, luùc naøo cuõng hoøa mình vôùi thieân nhieân, vôùi caây 
coû töï nhieân cuûa ñaát trôøi. Khi sanh ra ngaøi ñaõ khoâng ôû maøn nhung neäm 
aám, giöôøng cao sang troïng maø laïi sinh taïi vöôøn caây thieân nhieân nôi coù 
hoa voâ öu ñoû röôïu vaø ngaøn hoa noäi coû. Khi thaønh ñaïo thì döôùi coäi goác 
boà ñeà beân caïnh doøng soâng Ni Lieân xanh maùt. Khi baét ñaàu chuyeån phaùp 
luaân cho naêm anh em Kieàu Traàn Nhö ñaõ laøm rung chuyeån ñaát trôøi thì 
chæ xuaát phaùt töø khu vöôøn Nai (Loäc Uyeån) chôù khoâng trong ñaïi phaùp hoäi 
tieän nghi hieän ñaïi vaø cuoái cuøng giöõa hai caây sala song thoï nôû roä thôm 
ngaùt taïi moät laøng heûo laùnh cuûa Caâu-thi-na, ngaøi ñaõ an nhieân thaâu thaàn 
thò tòch giöõa ñaát trôøi.  

   Chuùng con xin ñaûnh leã taï ôn ngaøi - Ngöôøi ñaõ tieân phong vaïch môû 
laïi chaân lyù cho chuùng con thaáy töø 26 theá kyû ñaõ troâi qua, töø xöù Vieät xa 
xoâi, chuùng con ñöôïc veà nôi ñaây ñaûnh leã ñuû caû boán nôi thaùnh ñòa quan 
troïng laø Laâm-tyø-ni, Boà-ñeà-ñaïo-traøng, Vöôøn-nai vaø Caâu-thi-na. Thaät laø 
nhaân duyeân phöôùc baùo nhieàu ñôøi cho chuùng con. Nguyeän phöôùc baùo 
naøy cho chuùng con ñöôïc caûm öùng ñaïo giao vôùi töø löïc gia hoä cuûa ngaøi, 
cho con ñöôïc ñôøi ñôøi ruû saïch ba chöôùng: nghieäp chöôùng, baùo chöôùng, 
phieàn naõo chöôùng, cho chuùng con luoân soáng trong haïnh töø bi vaø trí tueä, 
töï giaùc - giaùc tha vaø giaùc haïnh vieân maõn.  
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NGOÂI THAÙP AMARAVATHI  
Sau khi giaû töø Caâu-thi-na, chuùng toâi baét ñaàu chuyeán vieáng thaêm 

Amaravathi laø moät ngoâi thaùp Phaät giaùo. Töông truyeàn Ñöùc Phaät cuõng 
ñaõ töøng nhaäp haï taïi ñaây. 

Theá laø chuùng toâi leân ñöôøng ñoùn xe löûa ñi töø Madras192 ñeán 
Hyderabad, nhöng treân ñöôøng chöa tôùi Hyderabad thì chuùng toâi xuoáng 
taøu taïi saân ga Vijayawada ñeå vieáng thaêm thaùp Amaravathi. Xuoáng taøu 
trôøi quaù sôùm môùi 3g30 saùng. Chuùng toâi phaûi vaøo phoøng ñôïi cuûa ga, ngoài 
chôø trôøi saùng. Trong phoøng cuõng coù raát nhieàu ngöôøi ñang ngoài nguû gaø 
nguû gaät vôùi nhöõng ñoáng haønh lyù lænh khænh keá beân. Hoï cuõng ñôïi trôøi 
saùng hoaëc ñang ñôïi taøu khaùc ñeán. Caûnh naøy laø thöôøng thaáy ôû caùc beán 
xe, beán taøu vaø ngay caû taïi nhöõng phi tröôøng. Luõ chuùng toâi luïc ñuïc keùo 
nhau vaøo. Sau khi coät tuùm laïi taát caû haønh lyù vôùi nhau, chuùng toâi ai naáy 
baét ñaàu lim dim maét, böôùc tieáp vaøo coõi moäng nguû thieàn cuûa mình. 

   5 giôø trôøi baét ñaàu saùng. Toâi keâu traø cho caû nhoùm uoáng. Traø ôû ñaây 
khaùc vôùi traø Vieät nam. ÔÛ ñaây, hoï pha traø vôùi söõa töôi, boû tí ñöôøng, coù 
nôi cho moät chuùt göøng thôm. Nhöõng thöù naøy troän laãn nhau neân coù maøu 
nhö caø pheâ söõa. Taát caû daân AÁn ñoä ngaøy naøo hoï cuõng uoáng traø naøy vaø 
moät ngaøy uoáng tôùi 2, 3 cöû neân treân taøu hay doïc ñöôøng coù raát nhieàu quaùn 
traø hay baùn traø daïo giaù chæ 3, 4 Rupees moät ly noùng hoãi, vöøa thoåi vöøa 
uoáng. Coù ngöôøi ngaøy uoáng 4, 5 hay caû 10 cöõ, ghieàn traø luoân. Rieâng taïi 
kyù tuùc xaù cuûa toâi phuïc vuï hai laàn, moät laø giôø ñieåm taâm, hai laø giôø uoáng 
traø (tieáng Anh goïi laø ‘tea time’ khoaûng 4:30 giôø chieàu). Ngay caû ñöùa beù 
con cuõng taäp thoùi quen naøy. Moät hoâm toâi ñeán thaêm coâ Anita Sharma 
(coâ laø Tutor - töùc ngöôøi quaûn lyù trong kyù tuùc xaù chuùng toâi vaø cuõng laø 
giaùo vieân daïy tieáng Trung-hoa cho taát caû sinh vieân khoa Phaät hoïc), coâ 
vaø toâi ñang troø chuyeän vui veû thì baát ngôø Manik, ñöùa con trai 9 tuoåi 
maäp phuùng phính cuûa coâ chaïy tôùi noùi nhoû vaøo tai meï noù vaøi caâu. Coâ 
cöôøi vaø xin pheùp toâi cho ra nhaø beáp vaøi phuùt vì ñaõ ñeán tea time töùc ñeán 
giôø uoáng traø roài, thaèng beù uoáng quen giôø giaác naøy roài. Theá laø toâi cuõng 
xuoáng beáp phuï pha vôùi coâ. Vaø caû ba chuùng toâi ñaõ cuøng nhau uoáng ngon 
laønh vaø vui veû. Traø cuûa coâ dó nhieân ngon hôn traø kyù tuùc xaù, traø kyù tuùc 
xaù laø phuïc vuï cho caû 400 sinh vieân neân phaûi pha nhieàu nöôùc, loaõng (con 
ñoâng phaûi chòu) chôù khoâng coøn nguyeân chaát nöõa. Toâi keït laém môùi uoáng 
vì toâi ñau tim uoáng traø, caø pheâ, ca cao... nhaïy tim nguû khoâng ñöôïc. Theá 

                                                 
192 Xem chuyeán vieáng thaêm Madras taïi chöông Caûnh ñeïp höõu tình. 
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maø khoâng hieåu sao thaày Rana (giaùo sö phuï traùch moân phaät giaùo Trung-
hoa) vaø moät soá ngöôøi khaùc thì laïi baûo traø uoáng deã nguû. Chòu! Ñuùng laø 
chuû theå nhaän thöùc vaø ñoái töôïng nhaän thöùc moãi ngöôøi moät khaùc. Ñeà taøi 
naøy coù ñem ra tranh luaän thì seõ khoù ñi ñeán moät keát luaän ñoàng nhaát. 

   Sau khi uoáng traø tænh taùo roài, chuùng toâi rôøi khoûi traïm ga 
Vijayawada tænh leû buoàn nhaït naøy. Chaéc neáu coù xaây cho toâi moät caùi 
chuøa lôùn maø baét toâi ôû ñaây moät mình khoâng coù ñoàng höông thì thaø toâi veà 
laïi Baø Ñieãm ñoàng queâ vaéng veõ cuûa laøng toâi xaây caùi choøi thaát baèng laù 
vaãn hôn. 

  Thò traán Vijayawada naèm doïc theo con soâng Krishna, caùch 
Hyderabad  256 caây soá veà phía ñoâng, laø moät trung taâm coù neàn coâng 
nghieäp cao cuûa tieåu bang Andhara Pradesh. Vijayawada cuõng laø ñieåm 
gheù nghæ chaân ñeå du khaùch ñi vieáng Amaravathi vaø laø moät Sanchi Phaät 
giaùo cuûa tieåu bang Andhra Pradesh naøy (bôûi vì cuõng coù moät Sanchi Phaät 
giaùo raát lôùn taïi tieåu bang Madhya Pradesh). 

Sau khi oån ñònh phoøng oác vaø aên uoáng no neâ, chuùng toâi thueâ moät 
chieác taxi ñi töø Vijayawada ñeán thaùp Amaravathi vaø trôû veà laïi vôùi 500 
Rupees (vì hoï phaûi ñôïi caû buoåi saùng).  

   Amaravathi caùch Vijayawada 30 caây soá veà phía taây, doïc bôø soâng 
Kriskna. Ngaøy xöa Amaravathi naøy laø thuû ñoâ cuûa vöông toäc 
Satvahanas, laø nhöõng ngöôøi keá thöøa doøng hoï Khoång Töôùc (Maurya) ñeå 
laõnh ñaïo vuøng ñaát naøy.  Ñöôøng ñi raát nhieàu oå gaø vaø ngang qua caùnh 
ñoàng hoang vaéng chaùy naéng chæ coøn löa thöa goác raï ngaén cuït côõn hoaëc 
ngang nhöõng caùnh röøng laù gai, ít coù daân cö vaø chæ moät vaøi quaùn laù doïc 
hai beân ñöôøng. Thænh thoaûng môùi coù vaøi chieác xe ñoø chôû ñaày ngheït 
ngöôøi ñeo toøn ten tröôùc sau vaø thaäm chí ôû treân mui cuõng ñaày nhoùc 
nhöõng anh thanh nieân ngoài laéc qua laéc laïi ca haùt moät caùch thích thuù duø 
luùc ñoù trôøi noùng khoaûng 48 ñoä. Ñuùng laø trôøi sanh voi sanh coû. Sanh ra 
gioáng ngöôøi naøy thì hoï phaûi thích hôïp vôùi coû, vôùi thôøi tieát ôû ñaây. May 
maø thueâ taxi hai voøng, chôù tieác tieàn thueâ moät voøng thì coù nöôùc nguû ñeâm 
doïc ñöôøng, vì laâu laém môùi coù moät chieác xe ñoø ñi ngang. Nghe noùi moät 
ngaøy chæ coù 2,3 chuyeán thoâi. Ñuùng laø vuøng queâ ngheøo toäi nghieäp, thieáu 
ñuû phöông tieän. Chuùng toâi cuõng cuï bò theo ñaày ñuû ñoà aên neân khoâng 
ngaïi gì caû. Sau hai tieáng ñoàng hoà ñeán nôi (vì ñöôøng khoù ñi) phaàn nöõa laø 
phaûi ñi tìm vaø hoûi vì hình nhö baùc taøi naøy môùi ra ngheà quaù neân khoâng 
bieát caùi gì heát. Cuoái cuøng ñuùng 9 giôø saùng môùi tìm ra ñöôïc thaùp 
Amaravathi. 
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Thaùp Amaravathi thuoäc tieåu bang Andhra Pradesh, beân bôø soâng 
Krishna. Trong thôøi kyø ñaàu phaät giaùo, vuøng xung quanh thung luõng 
Krishna naøy laø moät trung taâm hoaït ñoäng phaät giaùo raát tích cöïc. Khi 
khaùm phaù ngoâi thaùp naøy vaøo theá kyû XIX, thì nôi ñaây chæ coøn laïi moät goø 
ñaát noåi vôùi neàn thaùp xung quanh bôûi vì ñöôïc bieát tröôùc ñoù ngöôøi daân ñòa 
phöông ñaõ tôùi gôõ troäm nhöõng ñaù caåm thaïch, gaïch … cuûa thaùp ñeå veà söû 
duïng cho muïc ñích rieâng xaây nhaø hay tö dinh cuûa mình.  

Teân cuõ cuûa thaùp Amaravathi laø Dhammakada hoaëc Dhanyakataka. 
Amaravathi  ñaõ töøng laø trung taâm tu hoïc Phaät phaùp. Hoaøng ñeá A-duïc ñaõ 
ra saéc lònh Tyø-kheo Mahadeva ñeán xaây moät ngoâi thaùp taïi Amaravathi 
vaø nôi ñaây trôû thaønh nôi thieâng lieâng cho ñeán theá kyû thöù IV, sau ñoù thì 
noù bò suy taøn. Ngaøi Huyeàn-trang ñaõ ñeán vieáng thaêm nôi ñaây vaøo naêm 
693 ñaõ chöùng kieán thaùp bò boû rôi khoâng ai chaêm soùc. Sau naøy vôùi söï 
ñieàu khieån cuûa chính quyeàn luùc ñoù, ngoâi thaùp Amaravathi hoaøn toaøn bò 
phaù huyû, tuy nhieân moät soá maùi chaán, bia ñaù… khaéc cuoäc ñôøi haønh Boà-
taùt haïnh cuûa Ñöùc Phaät trích töø nhöõng maãu chuyeän trong kinh Boån sanh 
ñöôïc tu söõa vaø tröng baøy ôû vieän baûo taøng Madhras. Roài laïi coù nhieàu 
cuoäc khai quaät ñöôïc thöïc hieän taïi ñaây vaø nhöõng coå vaät quyù baùu aáy bao 
goàm caû xaù lôïi cuûa Ñöùc Phaät vaø nhöõng di vaät khaùc ñöôïc khai quaät taïi 
caùc vuøng laân caän cuõng ñöôïc tröng baøy taïi vieän baûo taøng Amaravathi  
saùt caïnh thaùp Amaravathi. 

Thaùp Amaravathi lôùn hôn thaùp Sanchi vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø moät 
trong nhöõng maãu kieán truùc ngheä thuaät thaønh ñaït vaøo thôøi ñoù cuøng vôùi 
nhöõng ngoâi thaùp ôû Barhut vaø Sanchi.  Maãu ngheä thuaät cuûa thaùp 
Amaravathi cuõng ñaõ aûnh höôûng ñeán nhieàu nöôùc Ñoâng vaø Ñoâng nam aù. 
Moät bia khaéc ôû tu vieän Gadaldeniya ôû Kandy, Tích-lan ñaõ vieát raèng 
moät ñoaøn haønh höông Tích-lan ñaõ vieáng thaêm thaùp Amaravathi vaø ñaõ 
thöïc hieän nhieàu coâng cuoäc tu boå cho thaùp Amaravathi vaøo naêm 1344.  

   Chuùng toâi ñi voøng thaùp chieâm baùi vaø chuïp hình laøm taøi lieäu. Ñaây 
laø tu vieän coå xaây kieåu troøn nhö thaùp Hoøa Bình cuûa Nhaät baûn ôû nuùi Linh-
thöùu vaø Tyø-xaù-ly. Baây giôø thaùp cuõng chæ coøn khoái caùt to ñoà soä, maùi voøm 
ôû treân vaø neàn xung quanh. Moät vaøi nôi coøn coù löu laïi vaøi maãu ñaù caåm 
thaïch vaãn coøn oùng aùnh saùng. Xung quanh thaùp coù bia ñaù khaéc ñôøi soáng 
cuûa Ñöùc Phaät vaø taêng chuùng. Töông truyeàn raèng khi xöa Ñöùc Phaät cuõng 
ñaõ töøng nhaäp haï nôi ñaây. 

   Sau khi chuïp hình löu nieäm xong, chuùng toâi ñeán vieän baûo taøng 
cuûa thaùp Amaravathi coù chu vi khieâm toán nhöng cuõng xinh xaén vôùi saân 
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coû xanh maùt xen laãn boâng hoa nhieàu maøu xung quanh. Nhöng 10 giôø 
saùng môùi môû cöûa, coøn 30 phuùt nöõa, theá laø chuùng toâi ñi voøng voøng tham 
quan quanh ñoù. Thaáy coù moät caùi chôï nhoû leøo teøo vaøi ngöôøi ngoài döôùi 
ñaát baùn thöùc aên, ruoài nhaëng bu ñaày... Moät vaøi quaùn nhoû cuõng baùn le te 
vaøi moùn, moät chieác xe ñoø ñang ñôïi khaùch vaéng teânh, baùc taøi ngoài löø ñöø 
khoâng buoàn, khoâng vui ngoù moâng lung. Ñôøi soáng daân ôû ñaây coøn ngheøo, 
ñôn ñieäu vaø toäi nghieäp quaù... 

   Toâi gaëp vaøi baùc AÁn ñoä ñang ñeán vieän baûo taøng laøm vieäc, nhöng 
ngöôøi giöõ chìa khoùa coång chöa ñeán neân chuùng toâi coù theå baét chuyeän 
laøm quen. Vì laøm ôû vieän baûo taøng hay tieáp phaùi ñoaøn nöôùc ngoaøi neân 
haàu nhö hoï cuõng bieát tieáng Anh ñoâi chuùt. Toâi hoûi löông baùc laøm bao 
nhieâu moät thaùng? Baùc noùi 3,000 Rupees do nhaø nöôùc traû. AØ! Nhö vaäy 
löông cuõng taïm. Vì nhöõng ngöôøi laøm vieäc ôû ñaây töông ñoái saùng suûa vaø 
bieát ít tieáng Anh neân löông nhö vaäy cuõng taïm oån. Baùc noùi baùc môùi ñöôïc 
laøm ôû ñaây thoâi, coù ñöôïc vieäc laøm baùc möøng laém vì baùc phaûi nuoâi moät 
vôï noäi trôï vaø baûy ñöùa con ñi hoïc. Toâi hôûi ôi, vaäy bao nhieâu tieàn löông 
laø ñi tuoát, cuõng may löông oån ñònh so vôùi nhöõng choã laøm khaùc löông raát 
thaáp.  

    Cöûa môû baùc taän tình höôùng daãn chuùng toâi, giôùi thieäu ñuû nôi 
vaø moät laàn nöõa toâi ñöôïc dieän kieán, chieâm ngöôõng vaø leã xaù lôïi cuûa Phaät 
(laàn thöù nhaát taïi SÅrnÅth ñi vôùi ñoaøn ñaïi ñöùc HT vaø sö BC). Xaù lôïi cuûa 
Phaät ñöôïc loàng trong moät caùi loàng kieáng, vieân xaù lôïi oùng aùnh maøu nhoû 
baèng haït ñaäu naønh. Toâi coù mua moät cuoán saùch noùi veà lòch söû thaùp 
Amaravathi cuõng nhö nhöõng di tích coøn laïi ôû thaùp naøy. 

   Bieáu baùc 20 Rupees chuùng toâi töø taï ra veà. Treân giöõa ñöôøng veà, 
toâi chôït phaùt hieän phía beân phaûi coù moät tröôøng ñaïi hoïc raát lôùn teân laø 
Tröôøng Ñaïi Hoïc Long-thoï (Nagarjuna University). Hoï kính quí Boà-taùt 
Long-thoï, ngöôøi ñaõ saùng laäp ra tröôøng phaùi Trung-luaän Taùnh khoâng noåi 
tieáng theá giôùi khoâng nhöõng rieâng cho Phaät giaùo maø coøn cho caùc moân 
hoïc thuaät hay trieát hoïc khaùc nöõa neân laáy teân ngaøi ñaët cho tröôøng. Trong 
caùc moân trieát AÁn ñoä ñöôïc daïy taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc, Trieát Trung-luaän 
cuûa ngaøi Long-thoï cuõng raát ñöôïc nhieàu sinh vieân duø khoâng phaûi laø phaät 
giaùo cuõng ñeán nghieân cöùu tham hoïc. Tröôøng lôùn vaø yeân tónh. Chung 
quanh loái vaøo coù ñaày caây xanh maùt vaø hoa nhieàu maøu. Coù leõ ñaây laø dòp 
heø, sinh vieân veà nghæ heø heát neân troâng coù veõ vaéng veõ vaø cuõng coù leõ môùi 
xaây neân moïi thöù ñeàu môùi toanh. 

   Veà ñeán thò traán Vijayawada laø ñuùng 12 giôø tröa. Theo chöông 
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trình saùng mai boïn chuùng toâi môùi ñi Hyderabad, chuùng toâi ñaõ mua veù xe 
buyùt tröôùc roài. Nhöng thaáy giôø vaãn coøn kòp giôø ñeå ñi Hyderabad vaø laïi 
ôû ñaây quaù noùng böïc boäi trong ngöôøi, ñi vaãn hôn laø ôû. Theá laø chuùng toâi 
buø loã, ñoåi veù ñi  lieàn luùc 3 giôø chieàu. Theá laø veà vaãn kòp aên côm, taém röûa 
vaø leân ñöôøng, raát tieän khoâng phí thôøi gian nöõa. 

 Xe buyùt coù maùy laïnh, laïi coù video phuïc vuï suoát doïc ñöôøng. Vì 
ñaây laø loaïi delux thaät söï chôù khoâng nhö nhöõng xe khaùc chæ coù danh maø 
khoâng coù chaát neân khaùch treân xe cuõng raát laø lòch söï, aên maëc töôm taát, 
saïch seõ… Ñi ñaõ hôn moät tieáng roài sao thaáy xe vaãn khoâng cho döøng 
xuoáng ñi veä sinh. Phaàn trôøi noùng nhö löûa, boïn chuùng toâi uoáng khoâng 
bieát bao nhieâu laø nöôùc ngoït vaø nöôùc chanh trong buïng. Chòu heát xieát 
Lal Zikpuii ñaønh heùt lôùn cho boïn chuùng toâi xuoáng. Taøi xeá traû lôøi baèng 
tieáng Hinhdi vôùi Lal Zikpuii “Mein jalti vuktee hun” (nghóa laø toâi saép 
döøng roài). Toâi noùi nhoû vôùi Lal Zikpuii, hoï noùi saép ñeán töùc chöa ñeán, maø 
noùi ñeán roài töùc saép ñeán, bieát bao laâu nöõa maø chôø, neân xin xuoáng ñi lieàn. 
Theá laø taøi xeá phaûi döøng laïi thoâi, chuùng toâi chaïy aøo xuoáng. Ñi veä sinh 
giöõa ñöôøng nhö vaäy laø chæ tìm buïi caây maø taáp vaøo thoâi. Khoå noãi oâng taøi 
xeá laïi döøng choã gì maø thöa thôùt caây quaù (hoãng bieát coù chôi boïn toâi 
khoâng nöõa). Theá naøy laø ñaønh phaûi chòu, chaïy boä khaù xa môùi tìm ñöôïc 
luøm caây. Giaûi quyeát xong nhu caàu ‘sing a song’ (haùt moät baøi ca) töï 
nhieân, luõ chuùng toâi nheï nhö maây, bay phoùng leân choã ngoài vaø nhaän ra laø 
coù boán ñöùa con gaùi chuùng toâi xuoáng giaûi quyeát, treân xe khoâng ai xuoáng 
caû. Thaän cuûa hoï thaät toát, toâi noùi thì thaøo cho Yansa vaø Lal Zikpuii nghe. 
Xe vöøa queïo qua goùc traùi ñeán moät quaùn aên lôùn vaø döøng laïi , lô xe noùi 
nghæ ngôi aên uoáng nöûa tieáng roài xe seõ chaïy. A! thì ra giôø toâi môùi vôõ leõ, 
heøn chi khoâng ai xuoáng vì hoï laø khaùch thöôøng ñi tuyeán ñöôøng naøy quen 
roài, bieát gaàn ñeán ñieåm döøng, coøn mình caû ñôøi môùi moät laàn ñi vaø vì chòu 
khoâng xieát neân phaûi baét taøi xeá döøng. Luõ chuùng toâi vôõ leõ quay nhìn nhau 
cöôøi tröø. 

NGOÏN ÑOÀI CUÛA NGAØI LONG-THOÏ 
(NÄGÄRJUNAKOÛÆÄ) 

   Hôn 9 giôø ñeâm xe buyùt ñeán Hyderabad. Cuõng gioáng nhö thò traán 
Vijayawada, thaønh phoá Hyderabad thuoäc tieåu bang Andhra Pradesh, 
naèm phía taây giaùp ranh vôùi tieåu bang Karnataka. Hyderabad laø moät 
trung taâm quan troïng cuûa vaên hoùa Hoài giaùo. Hai thaønh phoá Hyderabad 
vaø Secunderabad laø thuû ñoâ cuûa tieåu bang Anhhra Pradesh naøy vaø noåi 
tieáng nhö laø moät cöïu truï sôû chính cuûa trieàu ñaïi vua Hyderabad giaøu coù 
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huøng maïnh.  

   Nôi ñaây cuõng coù nhöõng chôï buùa taáp naäp. Noùi veà söï saïch seõ, 
ñöôøng xaù roäng raõi...rieâng toâi nghó Hyderabad hôn Madras nhieàu maëc duø 
Madras ñöôïc tính laø thaønh phoá lôùn thöù tö cuûa AÁn vaø Hyderabad laø 
thaønh phoá lôùn thöù naêm cuûa AÁn. Nhöõng töôïng ñaøi, ñeàn thôø coå kính cuûa 
Hoài giaùo ñaõ coù töø theá kyû XVI_XVII. Khoâng gioáng nhö nhöõng thaønh phoá 
veà phía nam, Hyderabad vaãn coøn ñöôïc höôûng raát nhieàu baàu khoâng khí 
cuûa theá kyû XIX. Noù cuõng laø ñoäc nhaát voâ nhò giöõa caùc thaønh phoá phía 
nam laø ñaõ söû duïng ngoân ngöõ Urdu nhö laø ngoân ngöõ chính cuûa cuûa ñaïo 
Hoài. Nôi ñaây khaùch du lòch ñoâng hôn ôû Madras (theo toâi) vaø khaùch saïn 
nhaø haøng... cuõng khang trang hôn. 

   Ñeán nôi laø hôn 9 giôø toái, phaûi maát caû hai tieáng ñoàng hoà, chuùng 
toâi môùi oån ñònh ñöôïc choã aên ôû, nhöng phoøng oâùc khoâng ñöôïc nhö yù. ÔÛ 
taïm moät ñeâm vì khuya roài. Saùng mai chuùng toâi ñi tìm nôi khaùc toát hôn 
maø laïi reõ hôn. 

   Tröôùc heát, chuùng toâi ñi tham gia du lòch tour do coâng ty du lòch 
Hyderabad toå chöùc baèng xe buyùt töø 7:30 saùng ñeán 6 giôø chieàu veà, giaù 
100 Rupees cho moãi ngöôøi, ñeå vieáng nhöõng thaéng caûnh hay di tích taïi 
thaønh phoá Hyderabad tröôùc. Chuyeán ñi tour naøy seõ vieáng thaêm Buddha 
Purnima, laêng moä Qutab Shahi, thaønh Golconda, vieän baûo taøng Salar 
Jung, Mecca Maasjid, Charmiar, sôû thuù, Trung taâm thöông maïi haøng thuû 
coâng vaø thaønh Birla Mandir. Trong nhöõng ñòa ñieåm vieáng thaêm naøy 
khoâng coù gì ñaët bieät, toâi chæ muoán noùi ñeán thaønh Golconda. 

   Ñaây laø moät thaønh phaùo ñaøi noåi tieáng nhaát vaø coù ñòa hình phöùc 
taïp nhaát taïi AÁn ñoä. Nieân ñaïi cuûa di tích phaùo ñaøi ñöôïc tính töø theá kyû 
XVI-XVII, maëc duø nguyeân thuyû thaønh naøy coù theå ñöôïc thaønh laäp vaøo 
nhöõng thôøi ñaïi Hindu tröôùc ñoù, roài trieàu ñaïi Yadavas, roài sau ñoù trieàu 
ñaïi Kakatiyas  cai trò toaøn laõnh thoå AÁn Ñoä. 

   Naêm 1512, Sultan Quily Qutab Shah ôû Trung AÙ vaø thoáng ñoác cuûa 
Bahmani ñaõ tuyeân boá ñoäc laäp vaø laáy thaønh Golconda laøm thuû ñoâ cuûa 
mình. 

   Golconda vaãn laø thuû ñoâ cho tôùi naêm 1590 khi trieàu ñaïi chuyeån 
tôùi thaønh phoá môùi Hyderabad. Thaønh trì naøy sau ñoù trôû thaønh phaùo ñaøi. 
Theá kyû XVII, quaân ñoäi Hoài giaùo (Mulhal) töø Delhi taán coâng kinh ñoâ ñeå 
baét buoäc daâng trieàu coáng. Abul  Hasaan, vò vua cuoái cuøng cuûa trieàu vua 
Qutab Shahi ñaõ toå chöùc moät cuoäc taán coâng 7 thaùng choáng laïi quaân Hoài 
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giaùo döôùi söï chæ huy cuûa hoaøng ñeá Aurangzeb, cuoái cuøng do söï phaûn 
boäi trong noäi boä, thaønh trì loït vaøo tay giaëc. Sau khi hoaøng ñeá Aurangzeb  
baêng haø, phoù vöông laäp Hyderabad laøm thuû ñoâ cuûa mình. 

   Thaønh luõy naøy ñöôïc xaây treân moät ngoïn ñoài coù chaïm ñaù cao 
120m xung quanh bao boïc bôûi thaønh luõy loã chaâu mai baèng nhöõng taûng 
neà naëng côû vaøi taán. Coång lôùn ñöôïc xaây baèng ñaù taûng lôùn vôùi haøng raøo 
ñinh saét nhoïn ñeå ngaên chaën söï taán coâng cuûa voi (voi ñi ñaùnh giaëc) vaø xa 
hôn nöõa  laø haøng raøo coù nhöõng ngöôøi  caûnh saùt ñang caàm suùng  ñöùng 
canh vì ñaây laø khu quaân söï. Beân ngoaøi thaønh luõy chính caùch xa xa laïi 
coù moät thaønh luõy loã chaâu mai khaùc vôùi voøng ñai daøi 11 caây soá. Taát caû 
böùc töôøng thaønh naøy laø nhöõng böùc chaán raát vöõng chaéc ñeå baûo veä cung 
thaønh. 

   Nhöng khoâng may maén thay! Nhöõng caáu truùc naøy, cung ñieän beân 
trong, nhöõng phoøng daønh cho cung phi myõ nöõ cuûa vua Qutab Shahi, 
phoøng quaân söï, kho vuõ khí, doanh traïi... ñaõ bò huûy hoaïi nhieàu. Nhöng 
nhöõng di tích coøn laïi cuõng ñuû gaây aán töôïng maïnh cho ta bieát tröôùc ñaây 
nôi naøy thaät qui moâ. Moät trong nhöõng ñieåm ñaët bieät cuûa phaùo ñaøi naøy laø 
heä thoáng aâm höôûng hoïc (system of acoustics). Khi baïn voã tay trong gian 
Grand Portico thì aâm vang coù theå ñeán taän tieàn saûnh Durbar vaø ôû treân 
ñænh cuûa thaønh trì cao ngaát raát xa cuõng nghe, vì vaäy khi coù giaëc ñeán hoï 
truyeàn tin nhau baèng heä thoáng voã tay naøy. Trong ñaây laïi coù haøng traêm 
tieàn saûnh, phoøng lôùn nhö vaäy laøm baèng moät loaïi gaïch ñoû raén chaéc. Coù 
nhöõng loái ñi baèng nhöõng naác thang ñaù xuyeân thoâng nhöõng toaø thaønh vôùi 
nhau. Ñi leân tôùi ñænh laø muoán ngaát ngö huït hôi, ngoù xuoáng döôùi ñaát 
muoán choùng maët, con ngöôøi ôû döôùi beù xíu. 

   Trôû laïi thaønh phoá oàn aøo cuûa Hyderabad, chuùng toâi thueâ moät 
chieác taxi ñeå mai ñi Nagarjunakonda (laø ngoïn ñoài cuûa Ngaøi Long-thoï). 
Ñaây laø muïc tieâu chính ñeå chuùng toâi gheù Madras vaø Hyderabad. Giaù 
1200 Rupees cho caû ngaøy. Saùng ñi toái veà. Moïi vieäc ñaõ thu xeáp xong 
chuùng toâi veà phoøng nghæ. 

Saùng mai khi trôøi coøn môø söông 5 giôø saùng laø chuùng toâi ñaõ baét ñaàu 
khôûi haønh. Treân con ñöôøng roäng raõi môùi traùng nhöïa, xe chaïy bon bon 
eâm aû. Treân ñöôøng giao thoâng coù nhieàu xe buyùt môùi sang troïng cuûa 
khaùch du lòch vaø cuûa xe khaùch qua laïi thöôøng xuyeân (thaät laø traùi vôùi thò 
traán Vijayawada khi chuùng toâi vieáng thaùp Amaravathi nôi ñöùc Phaät ñaõ 
töøng an cö kieát haï). Coù leõ nôi ñaây coù tuyeán du lòch cho khaùch taïi AÁn ñoä 
vaø nöôùc ngoaøi neân moïi thöù coù veõ coù khí theá sang troïng hôn vaø saïch seõ 



 207

hôn.  

   Nagarjunakonda caùch 150 caây soá phía ñoâng nam cuûa thaønh phoá 
Hyderabad, doïc theo con soâng Krishna. Nôi ñaây ñaõ töøng laø moät trong 
nhöõng trung taâm quan troïng nhaát vaø lôùn nhaát ôû Nam AÁn töø theá kyû thöù 
hai tröôùc coâng nguyeân ñeán theá kyû thöù ba sau coâng nguyeân. Cho ñeán 
ngaøy nay Vijayapur, Nagarjunkonda vaãn laáy teân cuûa luaän sö noåi tieáng 
Nagarjuna (Long-thoï) laøm teân cuûa vuøng naøy. Long-thoï laø moät trong 
nhöõng vò taêng thoâng minh trí tueä baäc nhaát, ngaøi ñaõ thaønh laäp tu vieän ñoä 
taêng chuùng taïi ñaây gaàn 60 naêm (theá kæ thöù II sau coâng nguyeân) vaø chính 
ngaøi saùng laäp ra tröôøng phaùi Trung-luaän laø moät tröôøng phaùi noåi tieáng coù 
moät khoâng hai treân theá giôùi, chaúng nhöõng vang doäi trong giôùi Phaät giaùo 
maø coøn vöôït hôn taát caû trieát lyù beân ngoaøi maø thôøi ñaïi ngaøy nay taêng tuïc 
vaãn theo tham hoïc trieát lyù cuûa ngaøi. 

Naøo chuùng ta haõy ñi vaøo sô löôïc tieåu söû cuûa Ngaøi cuõng nhö söï 
ñoùng goùp cuûa ngaøi cho Phaät giaùo:  

   Long-thoï (Nagarjuna) cuõng goïi laø Long Thaéng hay Long Maõnh, 
ngöôøi thuoäc chuûng toäc Na-Ga (Roàng-Long) ôû mieàn Nam AÁn Ñoä. Long-
thoï ra ñôøi khoaûng theá kyû thöù hai taây lòch trong moät gia ñình Baø-la-moân 
giaùo. 

   Trong Long-thoï truyeän noùi raèng: Meï ngaøi khi ñeán goác caây AÙ-
chaâu-ñaø-na (Arjuna) thì haï sanh ngaøi. Cho neân gheùp hai chöõ 
Naga+Arjuna thaønh teân Nagarjuna (Long-thoï). Long-thoï luùc coøn thieáu 
thôøi hoïc roäng thoâng hieåu caùc saùch söû Baø-la-moân vaø caùc thöù huyeãn thuaät 
ngoaïi ñaïo. Moät ngaøy noï oâng cuøng ba ngöôøi baïn khaùc, luyeän taäp phöông 
phaùp aån thaân, taøng hình, cuøng nhau vaøo vöông cung haønh laïc. Vua hay 
ñöôïc, truyeàn lònh ñoäi phoøng veä ñoùng taát caû cung moân vaø cho traêm löïc só 
duøng göôm giaùo ñaâm cheùm khaép hö khoâng trong hoaøng thaønh. Ba ngöôøi 
baïn bò ñaâm cheùm cheát, chæ coøn moät mình Long-thoï, nhôø aån vaøo caùi maõo 
treân ñaàu vua neân ñöôïc thoaùt naïn. Sau ñoù hoái ngoä toäi loãi ñaõ laøm tröôùc 
kia, beøn ñi tìm ñeán moät ñoäng sôn xin xuaát gia ñaàu Phaät.  

   Trong Long truyeän keå: Sau khi Long-thoï xuaát gia vaøo nuùi Linh 
sôn, trong nuùi coù ngoïn thaùp, nôi ñaây coù moät laõo tyø-kheo, thaáy Long-thoï 
lieàn beøn ñem kinh ñieån Ñaïi-thöøa truyeàn daïy. Long-thoï laáy laøm vui 
möøng nhaän thoï Ñaïi-thöøa kinh giaùo. Song töï nhaän laø chöa ñuû, ngaøi beøn 
chu du khaép nôi caàu hoïc. Moät böõa noï Long-thoï töï nghó, Phaät phaùp vi 
dieäu thaäm thaâm, coøn bieát bao nhieâu giaùo lyù ta chöa thaâu nhaäp ñeå truyeàn 
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daïy cho haäu lai. Ngaøi töï taïo y haäu, töï laäp giaùo giôùi (tröôøng hôïp naøy coù 
khaùc vôùi truyeàn thoáng yeát ma truyeàn thuï giôùi luaät ñoâi chuùt) ñeán ngoài 
trong moät phoøng thuûy tinh chung quanh ñaày nöôùc, suy tö thieàn ñònh. 
Baáy giôø coù Ñaïi Long Boà-taùt thaáy Long-thoï ñem loøng caûm meán, môùi 
ñöa ngaøi vaøo thuûy cung (cung ñieän döôùi bieån), khai Thaát  Böûu Lieân 
Hoa, ñem Ñaïi-thöøa Phöông Ñaúng kinh giaûng daïy dieäu lyù cho Long-thoï. 
Long-thoï nghieàn ngaãm ñoïc tuïng trong 90 ngaøy. Thaáu trieät nhieàu dieäu 
lyù. 

   Trong Taây Vöùc truyeän ghi cheùp: Long-thoï Boà-taùt ñeán Long cung 
thaáy kinh Hoa Nghieâm Ñaïi-thöøa baát khaû tö nghì giaû thuyeát, goàm ba 
baûn, beøn thænh ñem veà löu truyeàn ôû Dieâm Phuø Ñeà vaäy. 

   Long-thoï Boà-taùt khoâng nhöõng laø vò Toå saùng laäp Tam Luaän toâng, 
taïo Trung Quaùn luaän phaùt huy trieát thuyeát taùnh khoâng (÷ânyatÅ) maø 
Long-thoï cuõng laø toå sö cuûa taùm toâng naøy. Nay chæ ñeà caäp Long-thoï Boà-
taùt laø toå saùng laäp Tam-Luaän-Toâng, goàm coù ba boä luaän laøm caên baûn (tröø 
Boä Trí Ñoä Luaän): 1) Trung-quaùn-luaäïn (Madhyamika) 2) Thaäp-nhò-moân 
luaän (Dvadasadvara-asatra) vaø 3) Quaõng-baùch-luaän (Sata-sastra) laø vì 
baáy giôø taïi AÁn ñoä  coù hai toâng phaùi ñöôïc xem laø tö töôûng chính cuûa 
Ñaïi-thöøa giaùo laø Trung-quaùn-luaän (Madhyamika) cuûa Long-thoï vaø Du-
giaø (Yogacara/ Tieàn thaân cuûa Duy Thöùc) cuûa Di Laëc (Maitrya), Theá 
Thaân (Vasubandhu), Voâ Tröôùc (Asanga). 

   Theo söû cheùp, ñôøi quaù khöù cuûa Long-thoï laø tieàn thaân Dieäu Vaân 
Töï Taïi Vöông Nhö-lai. Trong Kim-cang chaùnh trí kinh noùi: Thöôû ñôøi 
quaù khöù Maõ Minh thaønh Phaät hieäu laø Ñaïi Quang Minh Nhö-lai, coøn 
Long-thoï hieäu laø Dieäu Vaân Töôùng Nhö-lai. 

   Nhö theá, Long-thoï Boà-taùt tieàn thaân laø Phaät Dieäu Vaân Töôùng hoùa 
hieän taïi AÁn ñoä trong theá kyû thöù hai trôû thaønh vò toå sö thöù 14 trong 28 vò 
toå sö tieáp noái truyeàn thöøa taâm aán sau khi Phaät Thích-ca nhaäp Nieát-baøn. 
28 toå sö töông tuïc truyeàn ñaêng goàm coù: 

1)  Ñaïi Ca Dieáp toân giaû (Maha Kasyapa) 

2)  A-nan  (Ananda) 

3)  Thöông-Ba-Hoaø-Tu (Sanakavasa) 

4)  Öu-Baø-Cuùc-Ña (Upagupta) 

5)  Ñeà Ca Ña (Dhrtaka) 

6)  Di Giaù Ca (Mikkaka) 
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7)  Baø Tu Maät (Vasumitra) 

8)  Phuøø Ñaø Nan Ñeà (Buddhanand) 

9)  Phuø Ñaø Maät Ñaø (Buddhamitra) 

10) Nhieáp Toân Giaû (Parsva) 

11) Phuù Na Ya Saù (Punyayasa) 

12) Maõ Minh Ñaïi Só (Asvagghosa) 

13) Ka Tyø Ma La (Kalimala) 

14) Long-thoï Ñaïi Só (Nagarjuna) 

15) Ca Na Ñeà Baø (Kanadeva) 

16) La Haàu La Ña (Rahulata) 

17) Taêng Giaø Nan Ñeà (Sanghanandi) 

18) Yaø Na Xaù Ña (Gayasata) 

19) Cöu Ma La Ña (Kumarata) 

20) Xaø Daï Ña (Jayata) 

21) Theá Thaân (Vasubandhu) 

22) Ma Noa La (Manorhita) 

23) Öng Laëc Na (Maklena) 

24) Sö Töû Hoáng toân giaû (Arya Simha) 

25) Baø Xaù Tö Ña (Basiasita)  

26) Baát Nhö Maät Ña (Punyamitra) 

27) Baát Nhaõ Ña La (Praynataia) 

28) Boà Ñeà Ñaït Ma (Bodhi Dharma) 

   Töø thieân taùnh thoâng minh saün coù, ngaøi Long-thoï theâm vaøo ñoù söu 
taàm hoïc hoûi caùc hoïc thuyeát thuoäc heä phaùi Baø-la-moân giaùo, keá ñeán laø tö 
töôûng truyeàn thoáng cuûa tieåu thöøa Phaät giaùo. Long-thoï con ngöôøi suy tö, 
thích lyù luaän vaø pheâ bình phaùn ñoaùn. Do ñoù, tö töôûng truyeàn thoáng, hình 
thöùc baûo thuû ñöôïc xem nhö khoâng thích hôïp vôùi ngaøi. Nhaát laø sau ngaøy 
xuaát gia ñaàu Phaät, Long-thoï ñöôïc thaám nhuaàn tö töôûng Ñaïi-thöøa qua 
nhöõng boä kinh Phöông Ñaúng, Hoa Nghieâm... laø nhöõng giaùo lyù cao sieâu 
huyeàn dieäu. Taâm hoàn ngaøi nhö Long Vöông phi haønh khaép khoâng gian, 
khoâng muoán truï xöù. Truï xöù töùc ñöùng döøng laïi moät choã, laø yù nieäm an truï 
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chaáp tröôùc thieân leäch. Nhö kinh Kim-cang Baùt Nhaõ noùi: “Öng voâ sôû truï 
nhi sanh kyø taâm” (nôi khoâng choã naøo maø sanh taâm). 

   Long-thoï laø moân ñeä cuûa Ka-tì-ma-la (Kapimala) ñeä töû cuûa Maõ 
Minh Boà-taùt (Asvaghosa). Song Long-thoï khoâng ñoàng tö töôûng vôùi phaùi 
Maõ Minh, laïi töï laäp moät thuyeát raát laø caáp tieán - hoïc thuyeát Taùnh khoâng 
(÷ânya). Long-thoï saùng taùc ba boä luaän. Boä Trung-quaùn-luaän 
(Madhyamika) ñöôïc coi laø ñoäc ñaùo nhaát, vôùi moät thöù lyù luaän saéc beùn, 
vöõng chaéc duøng bieän minh cho trieát thuyeát Taùnh Khoâng (÷ânyatÅ) cuûa 
ngaøi. Trieát thuyeát Khoâng (÷unya) cuûa Long-thoï phuû nhaän taát caû nhöõng 
gì ñöôïc cho laø thaät höõu. Cho neân truyeát thuyeát Baûn Theå Chaân Khoâng 
(Pure negative ontology) cuûa Long-thoï khaùc bieät vôùi thuyeát taâm thöùc 
(Positive idealism) cuûa Voâ Tröôùc (Asanga) vaø Theá Thaân (Vasubandhhu) 
thuoäc heä phaùi Du Daø (Yogacara) cuûa Di Laëc (Maitrya). 

   Ngoaøi taùnh khoâng (÷ânyatÅ), ngaøi Long-thoï coøn noùi veà vaán ñeà 
Duyeân sanh, nguõ aám, luïc chuûng, sanh - truï - dieät, taùc nghieäp, linh hoàn, 
baûn theå luaân hoài nhaân quaû, höõu voâ, nghieäp baùo, Nieát-baøn... cuõng raát 
sieâu xuaát. Tö töôûng caùch maïng Ñaïi-thöøa cuûa Maõ Minh baét nhòp caàu laøm 
ñaø cho ngaøi Long-thoï tieán qua vaø phaùt trieån toaøn dieän vôùi nhöõng lyù luaän 
chaët cheõ, saéc beùn. P.T.Raju, taùc giaû quyeån ‘Idealistic Thought of India’ 
ghi nhaän raèng: “Laø moät bieän chöùng gia, Long-thoï ñöùng haøng ñaàu, coù 
moät khoâng hai treân theá giôùi”. 

  Vì ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï caùch Hyderabad 150 caây soá neân 
chæ  chaïy khoaûng 3 giôø sau laø chuùng toâi ñeán nôi. Nhöng truù xöù hoaèng 
phaùp cuûa ngaøi Long-thoï toaï laïc treân moät hoøn ñaûo xung quanh laø soâng 
Krishna thaønh ra phaûi ñi taøu ra ñaûo khoaûng 45 phuùt nöõa. Moãi ngaøy coù 
hai chuyeán taøu ñi vaø veà (treân cuøng moät chieác). Chuyeán ñi saùng 10:30, 
chieàu 1:30 vaø chuyeán veà laø 1:30 vaø 4:30 chieàu. Neáu treã coi nhö nguû taïi 
ñaûo cuûa ngaøi Long-thoï saùng mai môùi coù taøu veà. Treân ñaûo cuõng coù nhieàu 
nhaø nghæ an toaøn cho khaùch chieâm baùi. Thôøi gian coøn sôùm, môùi coù 9 giôø 
neân chuùng toâi ñaønh ñi voøng voøng tham quan. 

   Caûnh tröôùc maét laø moät caùi ñaäp nöôùc thaät lôùn, khoâng bieát ñaäp ôû 
Vieät-nam mình theá naøo, chôù ñaäp ôû ñaây thì beà ngang to gaáp ba caàu Saøi 
Goøn. Hoï xaây töøng ngaên, töøng ngaên giöõ nöôùc laïi, roài töø nhöõng ngaên, 
nöôùc trong vaét chaûy xuoáng töø töø ñeàu ñaën nhö taám vaûi xanh möôït oùng aû. 
Chieàu daøi cuûa soâng thì khoâng tính xieát vì noù chaûy doïc theo soâng 
Krishna. Khi noù chaûy ngang ñöôøng loä thì nôi ñoù laøm thaønh caàu lôùn. Doïc 
theo caàu coù nhöõng ngoïn ñeøn ñöôøng traéng môùi raát ñeïp maét. Ñaäp xaây 
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naêm 1960 neân moïi thöù ñeàu môùi vaø vì ñeå töôûng nhôù ñeán ngaøi Long-thoï 
neân hoï ñaët caùi teân ñaäp naøy laø Nagarjuna Dam (Dam töùc laø ñaäp, nghóa 
laø ñaäp nöôùc cuûa ngaøi Long-thoï). 

   Theá laø chuùng toâi chuïp vaøi taám aûnh löu nieäm. Toâi noùi ñuùng thaáy 
saïch seõ trang nhaõ töôm taát laø bieát ngay ñaây laø ñieåm cuûa du lòch vaø coù 
boä du lòch cuûa chính phuû quaûn lyù. Quaû vaäy 3, 4 chieác xe delux loaïi 50, 
60 choã ngoài ñoå khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc xuoáng vaøo  ñuùng 10 giôø baùn 
veù qua taøu. Nhìn hoï, toâi phaân vaân khoâng bieát coù phaûi Phaät töû khoâng vì 
ñaây laø di tích Phaät giaùo maø? hoï ñeán ñaây phaûi ñi xa chôù (hôn 150 caây soá 
maø) thì phaûi vì lyù do gì. Tröôùc heát hoï thaêm caùi ñeàn thaàn Siva cuûa hoï 
cuõng naèm treân ñaûo cuûa Ngaøi Long-thoï (AØ thì ra baát cöù ñieåm thaùnh tích 
Phaät giaùo naøo nhö ôû Boà-ñeà-ñaïo-traøng (Bodhgaya), Loäc Uyeån (Sarnath), 
Laâm-tyø-ni (Lumbini), Caâu-thi-na (Kurshinagar)… chuùng toâi ñaõ coù dòp 
chieâm baùi qua, neáu muoán ñoâng khaùch, nhaát laø khaùch chieâm baùi ngöôøi 
AÁn ñoä, thì töï nhieân coù moät caùi ñeàn cuûa AÁn ñoä  seõ hieän leân (khoâng bieát 
do ai xaây) ñeå hoï vieáng thaêm ñeàn cuûa hoï roài gheù Phaät luoân. Hoï coi Ñöùc 
Phaät nhö laø oâng thaàn thöù chín trong danh saùch möôøi thaàn AÁn ñoä cuûa hoï. 
Ñoù cuõng laø moät phöông tieän uyeån chuyeån kheùo leùo. Neáu chæ thuaàn Phaät 
giaùo, ngaønh du lòch sôï khoâng ai tôùi vieáng, maø chæ coù vaøi Phaät töû nöôùc 
ngoaøi thoâi. Lyù do thöù hai hoï ñi thaêm ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï vì ngaøi 
cuõng vaø moät vò toå noåi tieáng ñaõ laäp ra phaùi Trung-luaän vaø ngay caû tröôøng 
Ñaïi hoïc treân ñöôøng ñi ñeán ngoâi thaùp Amaravati cuõng mang teân ngaøi. Lyù 
do thöù ba laø hoïc sinh trai gaùi baïn beø giaø treû ñeàu keùo ñeán ñaây, vì ñöôïc ñi 
taøu (30 Rupees cho hai voøng ñi vaø veà) ñöôïc ngaém caûnh bôø soâng, xa xa 
laø nhöõng daõy nuùi môø môø aån aån, soùng nöôùc nhaáp nhoâ, doøng soâng uoán 
khuùc, gioù thoåi maùt röôïi... ñaõ laøm thay ñoåi khoâng khí oi böùc cuûa hoï ôû 
thaønh phoá phaûi khoâng? Chaéc vì nhöõng lyù do ñoù, theá neân hoï keùo ñeán ñaây 
raát ñoâng, nhaát laø vaøo nhöõng ngaøy nghæ. Toâi cuõng möøng nhôø vaäy maø ñaûo 
cuûa ngaøi Long-thoï tôùi ngaøy höng thònh. 

   Sau khi leân taøu ngaém caûnh hai beân, coù nöôùc, baùnh, traùi caây phuïc 
vuï (mình traû theâm tieàn, giaû caû cuõng phaûi chaêng), khoaûng 45 phuùt sau 
chuùng toâi taáp vaøo moät ñaûo vôùi nhieàu caây xanh naèm rieâng reõ boán beà laø 
soâng nöôùc meânh moâng. Treân ñaây nhieàu coâng trình ñang xaây döïng vaø tu 
boå, neân gaïch, xi maêng, saét, theùp… ngoãn ngang vaø coâng nhaân xaây döïng 
ñi tôùi lui cuõng roän ròp.  

   Moät chuù thanh nieân AÁn nhieät tình theo höôùng daãn, giôùi thieäu 
baèng Anh ngöõ, thænh thoaûng cheâm tieáng Hindi cho Lal Zikpuii, Sanya 
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vaø Yankna nghe. Naøo laø nôi ñaây laø caùi gieáng nôi maø ngaøi Long-thoï ñaõ 
töøng taém giaët, xaùch nöôùc gieáng naøy leân uoáng, phoøng nôi taêng chuùng ôû, 
hoïc tu döôùi söï höôùng daãn cuûa ngaøi… Chuùng toâi tôùi ngay moät neàn ñaù 
ñöôïc bieát ñaây laø phoøng thieàn vì coù töôïng Phaät lôùn ngay trung taâm döôùi 
beä töôïng coù ghi ñöôïc ñuùc vaøo theá kyû thöù hai.  Ñænh ñaàu vaø maët töôïng 
coøn nguyeân vaø vaãn môùi, tuy nhieân loã muõi vaø caùnh tay ñaõ bò gaõy. Toâi 
ñaép y thaønh taâm leã laïy, duø sao moät ñöùc con cuø baát cuø bô xa xoâi giöõa ñaát 
Vieät ñaâu ñaâu ñoù cuõng coù duyeân veà tôùi ñaây ñaûnh leã ngaøi. Mong cho nhôø 
phöôùc ñöùc naøy toâi ñöôïc thoâng hieåu laõnh hoäi taát caû giaùo lyù Trung-luaän 
cuûa ngaøi (vaû laïi vì gaùnh naëng vieát luaän aùn tieán só cuûa toâi laø veà Taùnh 
khoâng (÷ânyatÅ) cuûa ngaøi maø). 

Ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï (NÅgÅrjunakonda) (vó tuyeán phía 
Baéc16 ¨31, phía ñoâng daøi 79 ¨14) toïa laïc taïi thò traán PalnÅd Taluk thuoäc 
Guntâr, tieåu bang Andhra Pradesh phía Nam AÁn. Ñaây laø moät thung luõng 
caùch vuøng naøy 23 km vuoâng. NÅgÅrjunakoÙØa ñöôïc bao quanh bôûi soâng 
Krishna chaûy phía taây baéc vaø xa xa moät daõy ñoài nhoû maø moät phaàn cuûa 
chuùng baét nguoàn raëng Nallamalai. Chính taïi nôi ñaây vaøo theá kyû thöù III 
Taây lòch laø thuû ñoâ Vijayapuri cuûa trieàu ñaïi Ikshvaku huøng maïnh. 

NÅgÅrjunakoÙØa nghóa laø ngoïn ñoài (koÙØa) cuûa ngaøi Long-thoï 
(NÅgÅrjuna). Truyeàn thoáng Taây-taïng ñaõ keát hôïp teân nôi ñaây vôùi baäc ñaïi 
sö tröù danh Long-thoï, ngöôøi ñaõ soáng vaøo khoaûng theá kyû thöù II taây lòch. 
Nhaø söû hoïc TÅranÅtha ñaõ ghi nhaän raèng ngaøi Long-thoï ñaõ traûi qua 
nhöõng ngaøy cuoái cuøng cuûa ñôøi mình ôû àr≠ Parvata, nôi vua SÅtavÅhana 
ñaõ xaây moät ngoâi thaùp vaø moät tu vieän lôùn taïi ñaây ñeå cuùng döôøng cho 
ngaøi. Ngaøi Thaùnh-ñeà-baø (Äryadeva) töø àr≠ Parvata ñeán hoïc vôùi ngaøi 
Long-thoï vaø trôû thaønh moät trong nhöõng ñeä töû gioûi cuûa ngaøi. Sau khi 
ngaøi Long-thoï nhaäp dieät, ngaøi Thaùnh-ñeà-baø ñaõ tieáp tuïc söï nghieäp cuûa 
thaày, vieát nhieàu baøi sôù giaûi ñeå giuùp cho vieäc hình thaønh neàn taûng phaùi 
Trung-luaän. àr≠ Parvata ñöôïc bieát nhö laø moät cao nguyeân gaàn thuû ñoâ coå 
SÅtavÅhana, Vijayapur≠. Cao nguyeân sau naøy trôû thaønh NÅgÅrjunakoÙØa 
(ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï).  

Döôùi trieàu ñaïi cuûa nhöõng vò vua Ik±vÅku thuoäc theá kyû thöù III, Phaät 
giaùo raát höng thònh ôû NÅgÅrjunakoÙØa. NÅgÅrjunakoÙØa ñaõ phaùt trieån 
thaønh moät trung taâm Phaät giaùo lôùn nhaát ôû phía nam AÁn Ñoä. Nôi  ñaây coù 
ít nhaát 30 tu vieän vôùi 4 truyeàn thoáng Phaät giaùo:  

1. AparamahÅvinaseliya (moät chi nhaùnh sau naøy cuûa Ñaïi-
chuùng boä)  
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2. Mah≠±aùsaka 

3. Bahu±rut≠ya (moät chi nhaùnh khaùc cuûa Ñaïi-chuùng boä) 

4. Nguyeân thuûy Phaät giaùo (TheravÅda) 

Nhöõng vò taêng töø GandhÅra, Bengal, Baéc AÁn cuõng nhö töø caùc nöôùc 
ngoaøi nhö Tích-lan, Trung-hoa… cuõng ñeán ñaây tham hoïc. 
AparamahÅvinaseliya (moät chi nhaùnh sau naøy cuûa Ñaïi-chuùng boä) döôøng 
nhö laø truyeàn thoáng chính ôû NÅgÅrjunakoÙØa. Coù nhöõng vò taêng thuoäc 
nhöõng tröôøng phaùi Phaät giaùo khaùc nhö Tröôûng-laõo-thuyeát boä 
(SthaviravÅda), moät nhaùnh cuûa Tröôûng-laõo-thuyeát boä (Mahi-÷Åsakas), 
Ñaïi-chuùng boä (MahÅsÅnghika), tieàn thaân cuûa haäu Ñaïi-thöøa 
(Bahusrutiyas), moät trong nhöõng nhaùnh cuûa Ñaïi-chuùng boä 
(Chaityakas)… cuõng phaùt trieån trong chính tu vieän cuûa hoï. Sau doøng hoï 
vua Ik±vÅku, nhöõng vò vua cuûa trieàu ñaïi Pallava cuõng ñeán ñaây nhöng 
khoâng uûng hoä Phaät giaùo. Caùc tu vieän töø töø suy giaûm vaø bò hoang pheá. 
Phuø sa vaø röøng raäm töø töø bao phuû laáy khu NÅgÅrjunakoÙØa. 

Naêm 920, moät thaày giaùo cuûa tröôøng Andhra vôùi söï giuùp ñôõ cuûa 
nhöõng daân laøng ñòa phöông ñaõ tìm thaáy moät bia khaéc trong moät thung 
luõng NÅgÅrjunakoÙØa aån trong röøng raäm. Ñieàu naøy daãn ñeán söï khaùm 
phaù vaøi moâ gaïch. Söï khai quaät sau naøy ñaõ cho thaáy raèng nôi ñaây cöïc kyø 
phong phuù veà caùc coâng trình vaø ñieâu khaéc Phaät giaùo. A.H. Longhurst, vò 
quaûn lyù veà Khaûo coå hoïc ôû AÁn Ñoä ñaõ ñieàu khieån cuoäc khai quaät ôû ñaây töø 
naêm 1927 ñeán 1931.193 Naêm 1938, T. N. Ramachandran ñaõ thöïc hieän 
cuoäc ñaøo xôùi laïi.194 

Töø ñoù, nhieàu cuoäc khai quaät nôi ñaây ñöôïc thöïc hieän vaø ñaõ ñi ñeán 
khaúng ñònh raèng ñaây laø Loäc Uyeån cuûa Nam AÁn (Sarnath of South 
India)195 trong khi Sarnatha taïi Varanasi laø Loäc-uyeån cuûa Baéc-aán. Haàu 
heát nhöõng coâng trình kieán truùc ôû ñaây ñöôïc xaây döïng vaøo khoaûng theá kyû 
III-IV suoát trong trieàu ñaïi IkshvÅku vì teân cuûa caùc vò vua naøy ñöôïc khaéc 
treân ñaù vaø caùc ñoàng tieàn taïi ñaây. Daân chuùng luùc ñoù soáng raát an laïc thaùi 
bình vaø tín taâm ñaïo Phaät neân coù nhieàu gia ñình quyù toäc cuõng nhö Phaät 
töû haûo taâm ñeán xaây döïng nhieàu chuøa thaùp taïi ñaây vaø uûng hoä taêng chuùng 
tu hoïc. Nhieàu ñoàng tieàn ñöôïc khaùm phaù taïi ñaây thuoäc trieàu ñaïi 
Gautamiputra Satakarni, Pulumavi, Yajina Satakarni ñaõ cho thaáy ngoïn 

                                                 
193 Memoirs of the Archaeological Survey of India, Vol. 54. 
194 Memoirs of the Archaeological Survey of India, Vol. 71. 
195 Buddhist Art of NÅgÅrjunakonda, K. Rama, Delhi 5, 1995, trang 2. 
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ñoài cuûa ngaøi Long-thoï cuõng ñöôïc bieát ñeán trong caùc trieàu ñaïi cuûa 
Satavahana.  

Hôn 30 tu vieän goàm chaùnh ñieän lôùn, giaûng ñöôøng, ngoâi thaùp, caùc 
daõy phoøng taêng ôû ba beân ñöôïc tìm thaáy ôû ñaây. Nhieàu teân caùc boä phaùi 
Phaät giaùo ñöôïc laáy ñaët teân cho caùc tu vieän. Caùc bia khaéc cuõng cho thaáy 
raát nhieàu toâng phaùi phaät giaùo thònh thaønh taïi ñaây noåi baät nhaát laø Tröôûng 
Laõo Thuyeát Boä (SthaviravÅda), moät nhaùnh cuûa Tröôûng Laõo Thuyeát Boä 
(Mahi-÷Åsakas), Ñaïi-chuùng boä (MahÅsÅnghika), tieàn thaân cuûa haäu Ñaïi-
thöøa (Bahusrutiyas), moät trong nhöõng nhaùnh cuûa Ñaïi-chuùng boä 
(Chaityakas) vaø phaùi Trung luaän (MÅdhyamika).196 Ñöùc Phaät thuyeát baøi 
phaùp thöù nhaát veà Con ñöôøng Trung ñaïo taïi Loäc Uyeån, Varanasi (phía 
Baéc AÁn ñoä) laø ñöøng neân quaù ñaém say vaøo nguõ duïc vaø cuõng ñöøng neân 
quaù haønh haï xaùc thaân, ñoù laø hai cöïc ñoan neân traùnh; trong khi ñoù Trung-
luaän cuûa ngaøi Long-thoï laø khoâng chaáp thuû caùc quan ñieåm ñoái ñaõi giöõa 
toàn taïi vaø khoâng toàn taïi, tröôøng toàn vaø khoâng tröôøng toàn, ngaõ vaø voâ ngaõ, 
xaáu vaø toát… nghóa laø trung ñaïo cuûa Ñöùc Phaät nghieâng veà maët ñaïo ñöùc 
coøn Trung-luaän cuûa ngaøi Long-thoï nghieâng veà maët khaùi nieäm tröøu 
töôïng. Nhaø thaønh laäp tröôøng phaùi naøy laø Long-thoï (theá kyû thöù II). Noái 
nghieäp ngaøi Long-thoï laø Voâ Tröôùc (Äryadeva, theá kyû thöù III), Phaät-hoä 
(BuddhapÅlita - ñeä töû ngaøi Taêng-hoä thuoäc theá kyû thöù V-VI), Thanh-bieän 
(BhÅvaviveka - cuõng ñeä töû ngaøi Taêng-hoä thuoäc theá kyû thöù VI), Nguyeät-
xöùng (Chandrakirti thuoäc theá kyû thöù VI laø nhaø thaønh laäp phaùi 
Prasangika- moät chi nhaùnh cuûa Trung-luaän) vaø Thaùnh Thieân (÷Åntideva, 
theá kyû thöù VII).  

Tu vieän MahÅcetiya laø kieán truùc lôùn nhaát vaø laø tu vieän trung taâm 
quan troïng nhaát ôû NÅgÅrjunakoÙØa. Tu vieän naøy tu taäp theo truyeàn 
thoáng Aparamahavinaseliya (chi nhaùnh sau naøy cuûa Ñaïi-chuùng boä). Tu 
vieän goàm coù: moät ñaïi thaùp (MahÅcetiya), moät giaûng ñöôøng vôùi moät ngoâi 
thaùp ñaù (cetiya-ghara), chaùnh ñieän coù 3 chaùi chung quanh moät hoäi 
tröôøng (mandapa) vôùi 36 coät ñaù. 

Ñaïi thaùp (MahÅcetiya) laø kieán truùc thieâng lieâng vaø coå nhaát ôû 
NÅgÅrjunakoÙØa. Bia khaéc ghi nieân ñaïi cuûa ngoâi thaùp khoaûng 246 taây 
lòch, nhöng caùc nhaø khaûo coå cho raèng ñaây laø ngaøy ngoâi thaùp ñöôïc truøng 
tu laïi, chôù thaät ra ngoâi thaùp nguyeân thuyû coù theå coå hôn. Coâng trình naøy 
do ChÅÚtisiri, chò cuûa vò vua ñaàu tieân ChÅÚtamâla cuûa trieàu ñaïi 

                                                 
196 Buddhist Art of Nagarjunakonda, K. Rama, New Delhi-5, 1995, trang 7. 
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Ik±vÅku vaø meï vôï vua thöù hai V≠rapurushadatta cuûa trieàu ñaïi Ik±vÅku 
xaây döïng. 

Ngoâi thaùp ñoà soä naøy coù ñöôøng kính 28m, nhöng chieàu cao nguyeân 
thuûy khoâng bieát vì phaàn treân cuûa thaùp ñaõ bò hö suïp roài. Ngoâi thaùp naøy 
ñöôïc xaây baèng gaïch. Beân trong khoâng nhöõng ñöôïc loùt baèng gaïch chaéc 
maø coøn coù moät heä thoáng nhöõng böùc töôøng saép xeáp theo hình baùnh xe, 
vôùi moät caùi vaønh baùnh xe vaø tay quay vôùi moät caùi truïc quay ôû giöõa. Bôûi 
vì kích thöôùc lôùn lao cuûa noù, nhöõng phaàn ñôõ theâm vaøo nhöõng vaønh ñoàng 
taâm chung quanh caùi loõi trung taâm. Kieåu nhöõng böùc töôøng toûa troøn vaø 
ñoàng taâm ñöôïc taïo neân 3 voøng phoøng phía beân trong cuûa ngoâi thaùp (8 
phoøng beân trong cuøng, 16 phoøng trong voøng chính giöõa vaø 16 phoøng ôû 
voøng ngoaøi cuøng). Beà maët ngoaøi cuøng cuûa ngoâi thaùp coù moät lôùp traùn 
vöõa maøu vaøng chanh. 

Khi A.H. Longhurst khai quaät ngoâi thaùp naøy naêm 1929, oâng ta ñaõ 
thöïc hieän moät cuoäc khaùm phaù coù yù nghóa laø chính taïi moät phoøng ngoaøi 
cuøng cuûa daõy phoøng phía ñoâng baéc, oâng ñaõ tìm thaáy moät hoäp ñöïng xaù 
lôïi ñaët trong moät hoäp vaøng vôùi vaøi hoa baèng vaøng, ngoïc vaø nhöõng ngoïc 
maøu hoàng löïu vaø pha leâ ñöôïc giöõ beân trong moät caùi traùp nhoû baïc. Caùi 
traùp naøy cuøng vôùi ba hoät pha leâ lôùn vaø moät hoa tai ñöôïc ñaët trong caùi loï 
hoa baèng ñaát. Bia khaéc nôi ñaây ñaõ ghi raèng ñaây laø ‘Ngoâi thaùp lôùn cuûa 
ñöùc Theá toân’. Vì vaäy, caùc nhaø khaûo coå suy ra raèng xaù lôïi ñöïng trong 
ñaây laø cuûa Ñöùc Phaät197.  

Suoát trong thaäp nieân 1950, tieåu bang Andhra Pradesh ñaõ traûi qua 
moät cuoäc haïn haùn vaø nhieàu ngöôøi phaûi cheát. Ñieàu naøy khieán chính phuû 
phaûi leân keá hoaïch laäp keânh daãn thuûy bao goàm vieäc xaây moät caùi ñaäp 
NÅgÅrjunasagar ngang qua soâng Krishna. Nhöõng cuoäc khai quaät quy moâ 
ñöôïc thöïc hieän suoát 7 naêm lieàn töø 1954 ñeå taän duïng tìm laáy nhöõng ñoà 
coå coøn ôû NÅgÅrjunakoÙØa. Do coâng trình xaây ñaäp NÅgÅrjunasagar, toaøn 
boä thung luõng bò ngaäp luït vaø nhaän chìm khu khai quaät NÅgÅrjunakoÙØa. 
Nhöõng di vaät ñoà coå tìm thaáy ôû nhöõng khu tu vieän lôùn hôn ñöôïc trieån laõm 
ôû baûo taøng vieän ñöôïc xaây treân moät ngoïn ñoài (ngaøy xöa laø Vijayapur≠) 
treân caùi ñaäp. Nhieàu coâng trình kieán truùc bao goàm ñaïi thaùp MahÅcetiya 
thaät söï ñaõ bò dôøi ñi töø thung luõng vaø chuyeån ñeán ngoïn ñoài. Tröôùc khi 
laøm nhöõng ñieàu naøy, xaù lôïi cuûa Ñöùc Phaät ñaõ ñöôïc  chaùnh phuû AÁn-ñoä 
cuùng döôøng cho chuøa Mâlagandhakuti, Sarnath ôû phía baéc AÁn ñeå toân 
                                                 
197 Tham Weng Yew, The Cracred Relic, Buddhist Research Society, The Buddhist Library 
Singapore, 1999, p 25. 
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thôø. 

Döôùi söï höôùng daãn cuûa chuù thanh nieân AÁn, chuùng toâi laàn löôït 
vieáng thaêm ngoâi ñaïi thaùp (MahÅ-chaitya), nôi thôø xaù lôïi cuûa Ñöùc Phaät 
coù ñöôøng kính 91’ñöôïc xaây baèng gaïch coù traùt vöõa vaø coù caùc truï ñaù 
Äyaka ôû boán phía. Keá ñoù laø phoøng taêng Aparamahavinaseliya (laáy teân 
moät phaùi cuûa Ñaïi-chuùng boä ñeå ñaët) xaây baèng gaïch hình chöõ nhaät do 
moät nöõ quyù toäc teân Chamtisiri cuùng döôøng. Moãi phía ba daõy coù 9 phoøng 
taêng vaø coù moät phoøng taäp theå phía baéc. Moät trong 36 truï coät mandapa 
coù bia khaéc teân chö taêng cuûa phaùi  Aparamahavinaseliya (chi nhaùnh sau 
naøy cuûa Ñaïi-chuùng boä). Caïnh ñoù treân ñænh moät goø caùt ñaù cao döôùi chaân 
ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï, coù moät tu vieän Mahasasaka hình vuoâng 
vôùi moät daõy 20 phoøng coù bia khaéc do nöõ thí chuû Mahadevi Kodabalisiri 
xaây cuùng döôøng chö taêng phaùi Mahasasaka. Tu vieän naøy ñaõ bò suïp ñoå 
nhöng taïi ñaây coù tìm thaáy moät traùp ñöïng xaù lôïi coøn toát beân trong coù 
nhöõng hoa sen, hoa nhaøi baèng vaøng, nhöõng vieân ngoïc vaø san hoâ… 
Nhöõng nöõ trang sang troïng nhö ñeå trang ñieåm cuùng döôøng cho xaù lôïi 
cuûa danh taêng.  Traùp naøy ñöôïc ñaët trong moät thaùp vaøng nhoû. Thaùp vaøng 
laïi ñöôïc ñaët trong moät thaùp baïc. Thaùp baïc naøy laïi ñöôïc ñaët trong thaùp 
ñoàng vaø cuoái cuøng thaùp ñoàng naøy laïi ñöôïc ñaët trong moät thaùp ñaù nhoû 
xaây baèng nhöõng maãu sa thaïch nhoû vaø coù traùng men xanh phía trong.  

Ñi moät chuùt laø ñeán moät neàn ñaát thoai thoaûi, taïi ñaây coù moät ngoâi 
ñaïi huøng baûo ñieän Bahu±ritiya coù baùnh xe phaùp vôùi 12 caêm ôû boán phía, 
phía trong laïi coù 8 caêm. Taùm caêm laø töôïng tröng cho Baùt chaùnh ñaïo198, 
möôøi hai caêm laø töôïng tröng cho möôøi hai nhaân duyeân.199 Caïnh ñoù laø 
ngoâi chuøa Chuladhammagiri  cuûa chö taêng Tích-lan tu hoïc do Bodhisiri 
xaây döôùi trieàu ñaïi Virapurushadatta. Khoâng gioáng nhö caùc ngoâi chuøa 
khaùc caùc coät truï baèng ñaù, nôi ñaây toaøn baèng goã.   

Caïnh ñoù laø coù nhöõng ngoâi chuøa coù baùnh xe phaùp boán caêm neân goïi 
laø Chuøa Baùnh xe Phaùp Boán Caêm. Boán caêm naøy töôïng tröng cho Töù 
Dieäu ñeá200, chuøa coù baùnh xe phaùp saùu caêm neân goïi laø chuøa Baùnh Xe 
Phaùp Saùu Caêm töôïng tröng cho Luïc ñoä201, coù baùnh xe phaùp taùm caêm 
goïi laø Chuøa Baùnh Xe Phaùp Taùm Caêm töôïng tröng cho Baùt chaùnh ñaïo. 
Taïi ñaây ñaõ tìm thaáy hai hoäp ñöïng xaù lôïi, moät baèng vaøng vaø moät vôùi beä 
                                                 
198 Chaùnh Tri Kieán, Chaùnh Tö Duy, Chaùnh Ngöõ, Chaùnh Nghieäp, Chaùnh Maïng, Chaùnh Tinh Taán, 
Chaùnh Nieäm Vaø Chaùnh Ñònh. 
199 Voâ minh, Haønh, Thöùc, Danh saéc, Luïc Nhaäp, Thoï, AÙi, Höõu, Thuû, Sanh, Giaø Bònh vaø Töû. 
200 Khoå, Khoå Taäp, Khoå Dieät vaø Con Ñöôøng ñi ñeán Khoå dieät. 
201 Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh vaø Trí tueä. 
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baèng baïc, beân trong laø nhöõng boâng hoa vaøng, ñaù quyù vaø tro (coù theå tro 
cuûa moät danh taêng). Chuøa Baùnh Xe Phaùp Möôøi Caêm töôïng tröng cho 
Thaäp ñoä.202 Chuøa Swastika xaây baèng gaïch, boán phía coù baäc thang leân 
xuoáng. Coâng trình kieán truùc vaø ngheä thuaät cuûa chuøa Swastika ñöôïc coi 
nhö laø ñoäc ñaùo treân ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï naøy. Ngoaøi ra cuõng coøn 
coù nhieàu chuøa nhö chuøa Dharani, chuøa KumÅranandi, Chuøa Harithi… 
vôùi chaùnh ñieän thôø Phaät vaø nhieàu phoøng cho chö taêng truù. Nhieàu maùi 
hieân, coät truï, maùi töôøng, phieán ñaù… coù khaéc saéc saûo nhöõng söï kieän 
quan troïng trong ñôøi Ñöùc Phaät chaúng haïn khi Thaùi töû Só-ñaït-ña ñaûn 
sanh, Ñaïi xuaát theá, Ñöùc Phaät Thaønh Ñaïo, Thuyeát Phaùp, Nhaäp Nieát-
baøn… vaø nhöõng kieáp soáng tröôùc cuûa ngaøi khi coøn haønh ñaïo Boà-taùt maø 
trong kinh Boån sanh ñaõ töôøng thuaät nhö chuyeän Boån sanh Gia-la 
(Ghata), Thi-tyø-vöông (÷ibi), Ñaûn-sanh vöông (MÅndhÅtu), Ma-ha-ba-
ñaàu-ma (MahÅpaduma), Sa-si (÷as≠), Thaäp-baûo (DasÅratha), Cam-pha-
da (Camppeya), Ve-sa-ta-ra (Vessantara), Ñi-ghi-ti Kieàu-taùt-la (Dighiti 
Kosala)... Caùc ngheä nhaân thaám nhaäp tinh thaàn Phaät giaùo vaø kinh Thaàn 
Thoâng Du Hí cuõng aûnh höôûng khieán hoï ñaõ minh hoaï caùc chuû ñeà moät 
caùch ñaëc saéc taïo thaønh nhöõng tuyeät taùc ngheä thuaät chuyeän Phaät giaùo taïi 
ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï. Ñieàu naøy cho thaáy ñaõ coù thôøi phaät giaùo 
(theá kyû  thöù II-IV) raát höng thònh taïi ñaây döôùi söï höôùng daãn tu taäp cuûa 
ngaøi Long-thoï, nhöõng vò ñeä töû keá thöøa ngaøi cuõng nhö nhieàu boä phaùi 
Phaät giaùo khaùc. Ngheä thuaät cuûa ngoïn ñoài cuûa ngaøi Long-thoï ñaõ ñaùnh 
daáu moät böôùc ngoaët quan troïng trong lòch söû ngheä thuaät phaät giaùo ôû AÁn 
ñoä.  

Ngoaøi nhöõng di tích lòch söû nhö treân, taïi ñaây hieän nay coù moät baûo 
taøng vieän raát lôùn ñeå tröng baøy caùc coå vaät quyù giaù vaø raát ñeïp ñöôïc khai 
quaät taïi ñaây, moät coâng vieân hoa cuøng caùc ñoà chôi treû con nhö caàu tröôït, 
xích ñu… (chaéc cuõng muoán bieán nôi ñaây chaúng nhöõng laø ñieåm thu huùt 
khaùch haønh höông maø caû khaùch du lòch ngöôøi lôùn laãn treû con… Boä du 
lòch phaûi toå chöùc nhö theá thì nôi ñaây môùi sung tuùc vaø coù lôïi nhuaän ñeå 
duy trì vaø baûo quaûn thaùnh tích naøy. Ñaây laø moät phöông tieän) vaø cuõng coù 
caû moät ñeàn cuûa thaàn Siva naèm trong moät goùc ñaûo neân nhieàu ngöôøi ñaïo 
Hindu cuõng luõ löôït ñeán ñaây chieâm baùi, nhaát laø vaøo nhöõng ngaøy leã cuûa 
hoï hay ngaøy nghæ. Taïi ñaây, cuõng coù vaøi phoøng troï vaø nhaø haøng phuïc vuï 
ñaày ñuû. Phoøng troï taïi ñaây chæ taïm cho khaùch keït ñoø khoâng trôû veà bôø 
thoâi hoaëc hoï muoán ôû ñaây nghieân cöùu tham khaûo theâm, chôù treân ñaát lieàn 

                                                 
202 Boá thí, Trì giôùi, Nhaãn nhuïc, Tinh taán, Thieàn ñònh, Trí tueä, Phöông tieän, Löïc, Nguyeän vaø Tri. 
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nhieàu khaùch saïn vaø nhaø haøng sang troïng töôm taét hôn. 

   Theá laø keát thuùc cuoäc haønh höông hôn moät thaùng heø töø 05-05-
1997 ñeán 10-05-1997, chuùng toâi chuaån bò trôû laïi Delhi. Luùc naøy mua veù 
môùi caêng, vì khoâng bieát ngaøy naøo veà neân khoâng ñaët veù tröôùc. Lal 
Zikpuii chen vaøo mua chæ coøn veù Waiting list (laø veù chôø, töùc treân taøu 
mình phaûi ñöùng). Trôøi aø! Phaûi ñöùng ñuùng 33 tieáng ñoàng hoà röôõi môùi tôùi 
Delhi, gaàn hai ngaøy trôøi, sao chòu noåi. Phaûi ñöùng ñôïi, cho tôùi khi ai coù 
veù boû thì mình ngoài, hoaëc ai ñoù thaáy toäi cho ngoài keù thì ñöôïc... ñeán 
nöôùc naøy ñaønh phaûi chòu chôù khoâng leõ phaûi ñôïi ñeán tuaàn sau nöõa môùi 
coù choã veù ngoài. May quaù coù toâi laø ngöôøi nöôùc ngoaøi neân toâi saép haøng 
choã Foreiner du lòch, vì ngaønh du lòch bao giôø cuõng ñeå daønh saün vaøi choã 
cho vieäc öu tieân naøy vaø phaûi traû baèng tieàn ñoâ, hình nhö laø 9 ñoâ moät veù. 
Theá laø moät mình toâi maø cöùu maïng caû ba naøng kia. Chuùng toâi coù veù 
ñaøng hoaøng veà thaúng  Delhi. 

   Trôû laïi Delhi oâi thoâi voâ cuøng oi böùc, nhöng nhaän ñöôïc keát quaû 
ñieåm thi M.A. khaù cao trong lôùp. Toâi möøng quaù chaéc ngaøi Long-thoï gia 
hoä neân trong loøng caûm thaáy voâ cuøng maùt meõ. Vôùi soá ñieåm naøy toâi coù 
theå ñi thaúng khoaù Tieán só (Ph.D). Theá laø toâi chuaån bò ñoïc saùch laøm 
‘synopsis’ töùc baøi toùm taét luaän aùn noäp cho tröôøng ñeå xin giaáy nhaäp hoïc 
cho khoaù Tieán só Phaät hoïc. 
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CHÖÔNG V 

SINH HOAÏT TU HOÏC 

Hoâm nay ngaøy 15-02-1996 töùc ñaõ 25-12 naêm AÁt Hôïi roài, coøn naêm 
ngaøy nöõa laø böôùc sang teát Bính Tí. Giôø naøy queâ höông Vieät-nam ñang 
roän ròp laém maø ôû Delhi, Ñaïi söù quaùn Vieät-nam toaï laïc taïi 17 Kautilya 
Marg, Chanakiyapuri, New Delhi, 110021, AÁn Ñoä cuõng roän raøng khoâng 
keùm. Khu vöïc Chanakiyapuri naøy laø daønh cho taát caû Ñaïi söù quaùn cuûa 
caùc nöôùc treân theá giôùi toaï laïc neân ñöôøng xaù raát roäng raõi, thoaùng maùt, 
ñaày boùng caây vaø luùc naøo coù löïc löôïng an ninh caûnh saùt ñöùng baûo veä. 
Chæ coù nhöõng vila lôùn, nhöõng bieät thöï, nhöõng toøa thò saûnh ñeå laøm vieäc, 
chôù ít coù cö daân truù nguï, neân khu vöïc naøy  raát yeân tónh vaø sang troïng. 
Haøng naêm Söù quaùn Vieät-nam ñaõ môøi taát caû sinh vieân, giaùo vieân, coâng 
chöùc, coâng daân Vieät-nam ñang löu truù taïi AÁn ñoä... tuï hoäi veà Söù quaùn ñeå 
döï tieäc lieân hoan cuoái naêm ñöôïc toå chöùc ngoaøi trôøi tröôùc saân Ñaïi söù 
quaùn. 

Chuùng toâi tôùi söù quaùn luùc 6giôø chieàu (giôø naøy ôû Delhi laø toái thui 
roài ñoù). ÔÛ ñaây vaøo muøa ñoâng thì ngaøy raát ngaén. Maët trôøi leân raát treã 
khoaûng 9 hoaëc 10 hoaëc 11 giôø thaäm chí coù ngaøy khoâng leân, roài laën raát 
sôùm, neân chöøng 4, 5 giôø chieàu laø thaáy trôøi toái ñen nhö möïc roài. Coøn 
trong muøa heø thì ngöôïc laïi. Ngaøy daøi ñeâm ngaén, vì naéng chang chang 
caû ngaøy, môùi  5, 6  giôø saùng sôùm maø trôøi ñaõ böøng con maét, roài maõi cho 
ñeán 7 hay 8 hay 9 giôø toái roài maø trôøi vaãn coøn saùng quaét nhö luùc 5, 6 giôø 
chieàu taïi Vieät Nam. Vì thôøi tieát baát thöôøng nhö vaäy, neân toâi ñi hoïc tieáng 
Trung Vaên cuõng thay ñoåi. Ngaøy thöôøng thì lôùp hoïc baét ñaàu töø 8 giôø ñeán 
9:30 giôø saùng, nhöng trong muøa ñoâng thì phaûi ñoåi giôø giaác laø töø 9:00 giôø 
môùi vaøo hoïc vaø tan hoïc luùc 10:30g. Cho neân baây giôø ñang laø muøa ñoâng 
khoaûng 6:00 chieàu taïi Delhi maø nhö ôû Vieät-nam 9,10 giôø ñeâm toái thui 
nhö möïc roài ñoù. Taïi söù quaùn, chuùng toâi ñöôïc dòp gaëp nhöõng ngöôøi tha 
höông Vieät-nam ñang cö nguï ôû Delhi (chöù haøng ngaøy ít coù dòp gaëp ñöôïc 
vì moãi ngöôøi ôû moãi nôi vaø baän roän trong vieäc hoïc haønh, nghieân cöùu vaø 
coâng vieäc) vaø ñöôïc aên nhöõng moùn aên Vieät-nam nhö chaû gioø, ñaäu huû 
chieân, baùnh phoàng chieân, baùnh ñaäu xanh..., cuõng nhö ñöôïc nghe nhöõng 
baûn nhaïc Vieät-nam thaân quen. Caùc em sinh vieân ñaùnh ñaøn guitar vaø 
haùt, ngay caû caùc coâ chuù lôùn tuoåi ñang laøm vieäc trong söù quaùn cuõng tham 
gia ca haùt, khoâng thuoäc baøi nhaïc thì caàm giaáy haùt. Thaät laø deã thöông! 
Söï xuaát hieän cuûa caùc ca só nghieäp dö naøy khieán chuùng toâi hoan hæ voã tay 



 220

uûng hoä thaät lôùn khieán cho khoâng khí buoåi lieân hoan theâm vui nhoän leân. 
Noùi veà sinh hoaït vaên ngheä, cuõng theâm moät ñieàu laï nöõa laø vieäc ñaùnh 
ñaøn guitar raát phoå bieán trong giôùi sinh vieân, hoïc sinh Vieät nam. Toâi nhôù 
laø coù laàn toâi vaøo thaêm ñöùa em gaùi ñang ôû kyù tuùc xaù nöõ cuûa tröôøng Cao-
ñaúng Sö-phaïm gaàn ñöôøng Nguyeãn-Chí-Thanh vaø moät kyù tuùc xaù ôû 
ñöôøng Tröông-Minh-Giaûng cuõ töùc laø Leâ Vaên Só baây giôø thì thaáy thì haàu 
heát phoøng coâ naøo cuõng treo caây ñaøn guitar. Coøn kyù tuùc xaù nöõ Post 
Graduated, Delhi coù gaàn 400 nöõ sinh vieân, maø chæ coù moät ngöôøi coù ñaøn 
guitar vaø khi hoûi thì caùc coâ traû lôøi, hoï khoâng caûm thaáy thích chôi ñaøn 
guitar theá thoâi. Tuy nhieân hoï raát meâ aâm nhaïc maø haàu nhö laø nhaïc nhaûy 
taäp theå. ÔÛ trong kyù tuùc xaù nöõ Post Graduated naøy hieän coù taùm sö coâ 
Vieät-nam vaø chuùng toâi phaûi nhaãn chòu caùi caûnh vaøo nhieàu ngaøy leã hay 
chuû nhaät, hoï môû nhaïc nhaûy suoát ñeâm cho ñeán quaù nöûa ñeâm maø heã ñaõ 
môû thì loa phaùt lôùn ñeán noåi khoâng phoøng naøo maø khoâng nghe. “Ta baø 
maø!” “Ba coõi khoâng yeân” luùc ñoù ñaønh phaûi phaûi loâi caùi “laù buøa” coâng 
haïnh cuûa Ngaøi Xaù-lôïi-phaát trong Ñaïi Phaät Ñænh Thuû Laêng Nghieâm 
Kinh ra “Taâm bình thì theá giôùi bình”. 

Nhöõng dòp teát naøy ñöôïc gaëp ngöôøi ñoàng höông thaân thöông, noùi 
chuyeän tieáng Vieät, aên thöùc aên queâ höông, nghe nhöõng baøi nhaïc ngôïi ca 
queâ höông ñaát nöôùc…  khieán ai cuõng töôûng chaân mình ñang ñaïp loøng 
ñaát meï Vieät-nam caû. Buoåi tieäc thaät vui vaø thaät ñaàm aám cho nhöõng 
ngöôøi con xa xöù tuï hoäi vôùi nhau vaø cuøng höôùng veà leã teát Nguyeân ñaùn 
truyeàn thoáng cuûa xöù sôû queâ höông... Tan tieäc, böôùc ra baõi ñaäu xe ñeå leân 
xe buyùt röôùc quyù thaày coâ trôû veà laïi boån xöù tu hoïc. Ñeâm khuya gioù thoåi 
loàng loäng. Toâi ngöôùc coå nhìn leân baàu trôøi ñaày sao nhaáp nhaùnh vaø móm 
cöôøi vôùi gioù. Xin ngöôøi haõy ñem lôøi nhaén nhuû chuùc laønh naêm môùi cuûa 
chuùng toâi veà vôùi queâ höông, nôi ñoù coù nhöõng con ngöôøi Vieät thaân 
thöông hieàn hoøa lam luõ soáng gaén boù vôùi nhau. 

Ngaøy 25-02-1996, toâi bò soát naëng. Bònh nôi xöù ngöôøi cuõng thaät tuûi. 
Chöa laàn naøo maø toâi yeáu nhö vaäy ñeán noåi muoán trôû veà Vieät Nam. Toâi 
muoán soáng trong söï ñaèm aám chaêm soùc cuûa huynh ñeäâ, gia ñình, phaät töû... 
ÔÛ Vieät Nam, haàu nhö chöa bao giôø toâi bieát tuûi vì bònh hoaïn caû. ÔÛ ñaây 
neáu khoâng tænh thöùc, khoâng laøm chuû mình thì deã tuûi vaø deã coâ ñôn laém. 
Bao nhieâu kieâu maïn, haêng say, bao nhieâu hôn thua haêng haùi, tranh ñua, 
bao nhieâu söï nghieäp töông lai... ñaõ suïp ñoå vôùi thaân xaùc bònh hoaïn cuûa 
toâi. Thaät ñuùng trong 10 ñieàu taâm nieäm Ñöùc Phaät ñaõ daïy trong Luaân Baûo 
Vöông Tam Muoäi: 
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1) Nghó ñeán thaân theå thì ñöøng caàu khoâng taät bònh, vì 
khoâng taät bònh thì tham duïc deã sanh. 

2) ÔÛ ñôøi ñöøng caàu khoâng khoù khaên, vì khoâng khoù khaên 
thì kieâu caêng noåi daäy. 

3) Xeùt taâm taùnh mình ñöøng caàu khoâng khuùc maéc, vì 
khoâng khuùc maéc thì sôû hoïc deã vöôït böïc. 

4) Söï nghieäp ñöøng mong khoâng bò choâng gai, vì khoâng 
choâng gai thì chí nguyeän khoâng kieân cöôøng. 

5) Laøm vieäc ñöøng mong deã thaønh, vì vieäc deã thaønh thì 
loøng thò thöôøng kieâu ngaïo. 

6) Giao tieáp ñöøng mong lôïi mình, vì lôïi mình thì maát 
ñaïo nghóa. 

7) Vôùi ngöôøi ñöøng mong chìu yù mình, vì ñöôïc thuaän 
chìu yù mình thì taát sanh töï kieâu. 

8) Thi aân ñöøng caàu ñaùp traû, vì caàu ñaùp traû laø thi aân coù 
möu tính. 

9) Thaáy lôïi ñöøng nhuùng tay, vì nhuùng tay thì haéc aùm 
taâm trò. 

10) Oan öùc khoâng caàn baøy toû, vì baøy toû thì heøn nhaùt maø 
traû thuø thì oaùn ñoái keùo daøi. 

Bôûi vaäy Ñöùc Phaät thieát laäp chaùnh phaùp, laáy bònh khoå laøm thuoác 
hay, laáy hoaïn naïn laøm thaønh coâng, laáy gai goác laøm giaûi thoaùt, laáy ma 
quaân laøm ñaïo baïn, laáy khoù khaên laøm söï taùc thaønh, laáy baïn teä baïc laøm 
ngöôøi giuùp ñôõ,  laáy keû choáng nghòch laøm ngöôøi ngao du, laáy söï thi aân 
nhö ñoái deùp boû, laáy xaû lôïi laøm vinh hoa. Laáy oan öùc laøm ñaø tieán thuû. 
Theá neân ôû trong chöôùng ngaïi maø vöôït qua taát caû. 

Lôøi Phaät daïy thaät tuyeät dieäu quaù. Toâi nhö ngöôøi bònh ñöôïc baùc só 
cho uoáng ñuùng thuoác. Ngöôøi phuùt choác khoûe maïnh voâ vaøn. Baây giôø taát 
caû bònh hoaïn, vinh nhuïc, hôn thua... ñaõ töø töø rôi ruïng trong toâi. Khoa 
hoïc hieän ñaïi, baùc só, thaïc só... coù theå chöõa laønh caùi bònh cuûa thaân xaùc, 
nhöng khoâng theå chöõa laønh ñöôïc taâm bònh. Ñöùc Phaät, Baäc Trí Tueä voâ 
thöôïng baèng ngoân thuyeát, baèng haønh ñoäng, baèng moïi phöông tieän, ngaøi 
ñaõ chæ cho ta thaáy taän cuøng cuûa phieàn naõo, taän cuøng cuûa söï thaät nhö noù 
ñang laø, ñeå töï chính ta thaáy nhö thaät caùc phaùp, thì khi ñoù tueä giaùc phaùt 
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sanh, khoâng baûo khoâng buoäc töï nhieân ta cuõng buoâng xaû phieàn naõo moät 
caùch deã daøng. Lôøi cuûa Ñöùc Phaät nhö cam loà, nhö thuoác uoáng laøm cho 
tinh thaàn toâi maïnh meõ hôn trong thaân theå yeáu ñuoái. Vaø toâi coù ngôø ñaâu 
raèng khi taâm thaám nhuaàn töøng lôøi daïy tuyeät dieäu cuûa Ñöùc Phaät thì nhö 
laøm maïnh theâm thaân theå vaät chaát töù ñaïi baát hoaø hoaëc coù theå thaân bònh 
maø taâm khoâng bònh.  

Ngaøy 27-02-1996, hoâm nay ñaõ ñeán gaàn ngaøy thi roài, toâi môùi bôùt 
soát vaø baét ñaàu caàm tôùi saùch vôû laïi. Tröôùc ñaây moät tuaàn sö coâ M.H. bò 
soát caû thaùng, toâi leân ôû phoøng coå vaøi ngaøy vaø saên soùc cho coâ. Sau ñoù thì 
toâi bò bònh. Ngöôøi ta noùi soát hay laây hoaëc thôøi tieát ñang chuyeån vaøo heø, 
moãi khi chuyeån ñoåi sang muøa thì deã bò bònh laém... Thoâi thì ñoù laø cuûa töù 
ñaïi roài cuõng traû laïi cho töù ñaïi, quan troïng haõy giöõ taâm chaùnh nieäm. Vaäy 
maø khi nghe tieáng vuø vuø ‘uuu…uuu…’cuûa maùy bay treân khoâng (hình nhö 
chieàu naøo cuõng coù chuyeán bay bay treân baàu trôøi kyù tuùc xaù) hay nhìn 
nhöõng chieác xe ñoø chôû ñaày khaùch chaïy ngang... maø loøng toâi höôùng veà 
Vieät-nam thaät laø: 

Chieàu chieàu ra ñöùng ngoû sau 

Troâng veà queâ meï ruoät ñau chín chieàu. 

Ngaøy 27-01-1997 töùc cuõng laø ngaøy moàng moät cuûa Teát Nguyeân ñaùn 
Bính Tyù taïi Vieät Nam. Ñaây laø ngaøy vui cuûa moïi ngöôøi con Vieät-nam 
maø cuõng laø ngaøy raát vui cuûa rieâng toâi vì ñuùng 9 giôø saùng cuûa moàng moät 
teát naøy toâi ñaõ nhaän ñöôïc thö cuûa Thöôïng toaï Nhö Ñieån laø thaày cuûa 
Ñ.Ñ. Haïnh Taán vaø Ñ.Ñ. Haïnh Nguyeän hieän ñang truï trì chuøa Vieân 
Giaùc, Karlsruher str. 6, 30519, Hannover, Germany, moät ngoâi chuøa sinh 
hoaït Phaät phaùp raát maïnh vaø ñoâng Phaät töû ôû Chaâu AÂu. Thöôïng-toïañaõ 
ñoàng yù giuùp cho khoaûng 12 vò taêng ni sinh Vieät-nam hieän ñang hoïc taïi 
AÁn Ñoä moãi thaùng 100 ñoâ trong ñoù coù toâi. Coøn gì vui hôn, nhö vaäy laø toâi 
raát yeân taâm cho vieäc hoïc cuûa mình ñöôïc thaønh töïu ñeán ngaøy cuoái toát 
nghieäp. Toâi ñaõ höôùng ñeán nöôùc Ñöùc ñaûnh leã vaø tri ôn Thöôïng toaï voâ 
cuøng. Vaø cuõng phaûi caùm ôn Ñ.Ñ. HC, Ñ.Ñ. ÑM, Ñ.Ñ. HT ñaõ trình baøy 
hoaøn caûnh toâi ñeán Thöôïng toaï. Theá laø moät naêm môùi ñaày vui veõ vôùi moät 
tin môùi quaù ö toát laønh. Coù leõ naêm haïn 33 tuoåi ñaõ qua. 

   Cuõng trong thaùng naøy sö MT, Ñ.Ñ. NT, sö BC coù toå chöùc hoäi 
Seminar (nhoùm nghieân cöùu chuyeân ñeà) nhaèm trao ñoåi kieán thöùc Phaät 
hoïc laãn nhau. Trong ñoù hoäi vieân luaân phieân trình baøy baát cöù ñeà taøi naøo 
mình öa thích hoaëc luaän aùn cuûa mình ñeå cuøng nhau moã xeû, baøn luaän 
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pheâ bình, haàu laøm cho toát hôn. Phía ni giôùi coù sö coâ LT, toâi vaø chò T 
phaät töû (ñoàng queâ Baø Ñieåm, Vöôøn traàu). Luùc ban ñaàu cuûa nhoùm chæ coù 
saùu vò. Vaøo buoåi chieàu khai maïc coù sö Minh Tuyeân ngöôøi Vieät soáng taïi 
Myõ ñang haønh höông chieâm baùi Phaät tích AÁn ñoä vaø ñang truù taïi tònh 
thaát cuûa sö MT neân chuùng toâi cuõng môøi sö tham döï chöùng minh. Hoâm 
ñoù sö MT thuyeát trình ñaàu tieân vôùi ñeà taøi luaän aùn cuûa sö “The concept 
of Citta trong tripitaka” (Khaùi nieäm Taâm trong Tam taïng kinh ñieån). 

Ngaøy 14-09-97, hoäi löu hoïc sinh Vieät-nam cö nguï taïi Delhi ñöôïc 
môøi veà Ñaïi söù quaùn Vieät-nam taïi AÁn Ñoä ñeå döï buoåi hôïp sinh vieân haøng 
naêm baùo caùo tình hình hoïc taäp vaø baàu ban chöùc söï môùi. 

    Baùc Ñaïi söù Vu leân phaùt bieåu, baùo caùo tình hình trong nöôùc vaø 
nhöõng thaønh töïu môùi cuûa ñaát nöôùc. Sau ñoù Baùc taïm bieät, tuaàn sau Baùc 
seõ rôøi AÁn Ñoä trôû veà Vieät-nam laøm coâng taùc khaùc vì ñaõ maõn nhieäm kyø 
coâng taùc taïi AÁn roài. Seõ coù ngöôøi töø Vieät-nam qua thay chöùc vuï cuûa baùc. 
Sau ñoù chuù Vu  (moät vò khaùc cuõng teân Vu) phuï traùch veà Hoäi Löu Hoïc 
Sinh baùo caùo tình hình chung cuûa sinh vieân trong naêm qua vaø phaùt moãi 
vò sinh vieân moãi tôø Qui cheá Quaûn lyù Löu hoïc sinh Vieät-nam taïi AÁn ñoä. 
Cuoái cuøng laø baàu ban ñaïi dieän sinh vieân. Keát quaû cuûa cuoäc baàu laø ñaïi 
ñöùc HC laøm chuû tòch Ban Chaáp Haønh, ñaïi ñöùc TÑ laøm phoù, coâ Leâ 
Minh, anh Khueâ, chò Hueä cuõng naèm trong Ban Chaáp Haønh cho nieân 
khoùa 1997-1998 naøy. 

BAÛN QUI CHEÁ QUAÛN LYÙ LÖU HOÏC SINH VIEÄT NAM 

Ñaïi söù quaùn Vieät-nam          Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät-
nam            taïi AÁn Ñoä                                   Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh 
phuùc 

                                             New Delhi, ngaøy 1 thaùng 9 naêm 1997             

QUI CHEÁ QUAÛN LYÙ LÖU HOÏC SINH VIEÄT-NAM TAÏI VIEÄT NAM 

1) Ñoái töôïng: 

   Löu hoïc sinh (LHS) noùi ôû ñaây bao goàm taát caû sinh vieân, 
nghieân cöùu sinh, thöïc taäp sinh, coäng taùc vieân khoa hoïc, coâng 
nhaân hoïc ngheà ñang hoïc taäp vaø coâng taùc taïi AÁn Ñoä do cô quan, 
ñoaøn theå trong nöôùc cöû ñi hoïc coù hoïc boång hoaëc töï tuùc ñi hoïc.  

2) Löu hoïc sinh coù nghóa vuï: 

2.1. Hoaøn thaønh toát chöông trình hoïc taäp, nghieân cöùu ñaõ 
ñöôïc xaùc ñònh. 
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2.2. Chaáp haønh nghieâm tuùc luaät phaùp vaø toân troïng phong 
tuïc, taäp quaùn cuûa nöôùc sôû taïi. 

2.3. Khoâng tieát loä bí maät quoác gia; khoâng noùi nhöõng ñieàu 
khoâng coù lôïi cho ñaát nöôùc; khoâng lieân heä vôùi ngöôøi nöôùc 
ngoaøi vaø caùc cô quan nuôùc ngoaøi ngoaøi phaïm vi khuoân khoå 
caùc hoaït ñoäng hoïc taäp, nghieân cöùu vaø sinh hoaït do cô sôû ñaøo 
taïo mình toå chöùc; khoâng nhaän caùc loaïi baùo chí, thoâng tin töø 
nöôùc ngoaøi coù theå gaây chia reõ coäng ñoàng ngöôøi Vieät; khoâng 
tham gia caùc cuoäc tranh luaän chính trò vaø caùc hoaït ñoäng chính 
trò lieân quan tôùi coâng vieäc noäi boä cuûa nöôùc sôû taïi vaø cuûa caùc 
nöôùc khaùc. 

2.4. Nghieâm chænh thi haønh caùc chuû tröông, chính saùch, 
luaät leä, quy ñònh cuûa toå chöùc Ñaûng, cuûa nhaø nöôùc vaø cuûa Söù 
quaùn. 

3) Thay ñoåi chöông trình hoïc taäp, thöïc taäp hoaëc nghieân cöùu 
cuûa löu hoïc sinh ñöôïc cöû ñi hoïc coù hoïc boång: 

a) Caù nhaân khoâng ñöôïc töï yù thay ñoåi chöông trình 
hoïc taäp vaø nghieân cöùu vaø nôi ñaøo taïo.  

b) Vieäc thay ñoåi chöông trình hoïc taäp vaø nghieân 
cöùu do cô quan trong nöôùc cöû ñi hoïc quyeát ñònh; vieäc thay 
ñoåi cô sôû ñaøo taïo do phía AÁn Ñoä cuøng vôùi söù quaùn xem xeùt 
quyeát ñònh. 

4) Veà nöôùc hoaëc ñi sang nöôùc thöù ba: 

Trong khi chôø ñôïi thoâng tö höôùng daãn cuï theå veà vaán ñeà naøy, 
söù quaùn taïm thôøi qui ñònh nhö sau: 

4.1. Giaûi quyeát cho löu hoïc sinh veà nöôùc nghæ heø, thaêm 
thaân nhaân neáu khoâng aûnh höôûng ñeán chöông trình hoïc taäp / 
nghieân cöùu. 

Löu hoïc sinh khi veà nöôùc nghæ heø phaûi laøm thuû tuïc thò 
thöïc xuaát nhaäp caûnh bình thöôøng nhö caùc coâng daân khaùc 
theo höôùng daãn cuûa laõnh söï. Ñeå coù cô sôû xem xeùt, LHS 
caàn phaûi laøm ñôn gôûi söù quaùn (thoâng qua caùn boä phuï traùch 
LHS) noùi roõ thôøi gian vaø ñòa ñieåm ñi vaø quay laïi, keøm theo 
giaáy tôø xaùc nhaän cuûa nhaø tröôøng hoaëc cô sôû ñaøo taïo / 
nghieân cöùu ñaõm baûo khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc hoïc taäp vaø 
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nghieân cöùu. 

4.2. Giaûi quyeát cho LHS ñi coâng taùc sang nöôùc thöù ba 
neáu chuyeán ñi ñoù naèm trong chöông trình hoïc taäp / nghieân 
cöùu taïi AÁn Ñoä. 

Ñeå laøm vieäc naøy, LHS caàn baùo caùo vôùi söù quaùn caùc 
giaáy tôø caàn thieát lieân quan ñeán chuyeán ñi (keå caû giaáy pheùp 
ñoàng yù cuûa cô quan caáp hoïc boãng cuûa AÁn Ñoä hoaëc cuûa toå 
chöùc quoác teá) thoâng qua caùn boä phuï traùch LHS cuûa söù 
quaùn. 

4.3. Trong luùc chôø höôùng daãn cuûa Boä Giaùo Duïc vaø 
Ñaøo Taïo, caùc LHS ñöôïc cöû ñi hoïc khoâng vì nhieäm vuï hoïc 
taäp khoâng ñöôïc pheùp ñi nöôùc thöù ba. 

Caùc hoä chieáu ñöôïc pheùp ñi nhieàu nöôùc cuûa coâng daân 
Vieät-nam giaûi quyeát thuû tuïc vaøo nöôùc thöù ba theo höôùng 
daãn cuûa nöôùc ñoù. 

Söù quaùn khoâng laøm thay vieäc xin Visa vaøo nöôùc thöù 
ba cho caùc coâng daân khoâng thuoäc dieän caùn boä ngoaïi giao, 
nhaân vieân ngoaïi giao vaø gia ñình hoï. 

5) Cheá ñoä baùo caùo: 

5.1. Ñaêng kí khi ñeán: Trong thôøi gian moät tuaàn sau khi 
ñeán AÁn Ñoä, LHS caàn ñeán ÑSQ laøm thuû tuïc ñaêng kí vôùi boä 
phaän quaûn lyù LHS cuûa söù quaùn. Caùc LHS ôû caùc bang khaùc 
ngoaøi New Delhi coù theå gôûi thö veà ÑSQ ñeå ñaêng kí. 

5.2. Baùo caùo: Cuoái moãi naêm hoïc (ñoái vôùi sinh vieân vaø 
nghieân cöùu sinh) hoaëc cuoái khoùa thöïc taäp / coâng taùc (ñoái 
vôùi coâng nhaân hoïc ngheà, thöïc taäp sinh vaø coäng taùc vieân 
khoa hoïc), LHS caàn laøm baùo coù keát quaû hoïc taäp göûi cho boä 
phaän quaûn lyù löu hoïc sinh cuûa söù quaùn ñeå neâu roõ keát quaû 
hoïc taäp /  nghieân cöùu vaø caùc yù kieán ñeà xuaát, cuøng vôùi baûn 
sao chöùng chæ keát thuùc khoùa hoïc hoaëc vaên baèng toát nghieäp. 

6) Xin veà nöôùc tröôùc haïn, xin hoïc theâm hoaëc ôû laïi sau khi 
chöông trình ñaøo taïo chính thöùc keát thuùc: 

Tröôøng hôïp LHS muoán xin veà nöôùc tröôùc haïn, muoán ôû laïi vì 
vieäc rieâng, hoaëc xin hoïc theâm sau khi chöông trình ñaøo taïo chính 
thöùc keát thuùc, söù quaùn chæ giaûi quyeát treân cô sôû coù söï ñoàng yù baèng 
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vaên baûn cuûa cô quan chuû quaûn LHS ñoù ôû trong nöôùc vaø Boä Giaùo 
Duïc vaø Ñaøo Taïo. Ñoái vôùi LHS ñöôïc caáp hoïc boång coøn phaûi coù ñeà 
nghò cuûa cô quan caáp hoïc boång. 

7) Hoäi Löu Hoïc Sinh: 

Hoäi LHS laø toå chöùc nhaân chuùng cuûa taát caû LHS. Hoäi coù muïc 
ñích taäp hôïp taát caû LHS, giuùp nhau trong hoïc taäp vaø sinh hoaït, toå 
chöùc caùc hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí boå ích, toå chöùc thoâng tin tình 
hình vaø hoaït ñoäng xaây döïng queâ höông ñaát nöôùc. 

Ban laõnh ñaïo Hoäi do LHS töï baàu. Ban laõnh ñaïo Hoäi sau khi 
ñöôïc baàu coù nhieäm vuï baùo caùo vôùi söù quaùn thaønh vieân cuûa mình 
vaø thöôøng xuyeân lieân heä, phoái hôïp vôùi caùn boä phuï traùch LHS cuûa 
söù quaùn ñeå quaûn lyù toát vieäc hoïc taäp vaø sinh hoaït cuûa LHS vaø kòp 
thôøi phaûn aûnh nhöõng yeâu caàu vaø nguyeän voïng chính ñaùng cuûa LHS 
phuïc vuï cho vieäc hoïc taäp vaø sinh hoaït toát hôn. 

8) Ñieàu khoaûn thi haønh: 

Ban qui cheá naøy ñöôïc phoå bieán tôùi töøng LHS vaø coù hieäu löïc 
töø ngaøy kyù ban haønh. Nhöõng quy ñònh tröôùc ñaây traùi vôùi baûn quy 
cheá naøy khoâng coøn hieäu löïc. 

TM. Ñaïi Söù 

Nguyeãn Chí Vu 

(Ñaõ kyù vaø ñoùng daáu) 

Ngaøy 01-10-1997, chuùng toâi ñöôïc nghæ thu. Ñaïi ñöùc HC chuû tòch 
hoäi sinh vieân Vieät-nam taïi Delhi cuøng vôùi ñaïi ñöùc TÑ phoù hoäi toå chöùc 
ñi Naini Tal taïi tieåu bang Uttar Pradesh. Vì nôi ñaây coù nhieàu hoà lôùn, nuùi 
tuyeát vaø phong caûnh höõu tình. Vaên thö thoâng baùo nhö sau: 

 

HOÄI LÖU HOÏC SINH VIEÄT-NAM TAÏI DELHI  

                                                                      Delhi, ngaøy 21-9-1997 

THOÂNG BAÙO 

   Ban chaáp haønh Hoäi Löu Hoïc sinh taïi VN taïi Delhi seõ toå chöùc 
moät cuoäc tham quan du lòch taïi Naini Tal (U.P.) töø ngaøy 02-10-1997 ñeán 
ngaøy 05-10-1997.  

Thôøi gian khôûi haønh: 22: 00 PM ngaøy 02 - 10 - 1997 
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Thôøi gian vaø ñòa ñieåm taäp trung: 

• 21:00 PM taïi I.S.H. (Intrenational Students House) 
cho sinh vieân ôû phía baéc Delhi. 

• 22:00 PM taïi söù quaùn VN cho sinh vieân ôû phía nam Delhi.  

Leä phí xe khoaûng 350 Rupees vaø aên ôû khoaûng 800-1000 Rupees 
cho moãi ngöôøi. Thôøi gian ñaêng kyù chaäm nhaát vaøo ngaøy: 17-9-1997 taïi 
hai ñòa ñieåm: 

• Thaày HC ôû 1806 Oustam Lines hoaëc thaày TÑ ôû 9 E 
Vijay Nagar cho caùc sinh vieân ôû phiaù baéc Delhi. 

• Coâ Phaïm Leâ Minh cho caùc sinh vieân ôû phía Nam Delhi. 

  Ban chaáp haønh raát mong quyù thaày, coâ vaø caùc sinh vieân tham döï 
ñoâng ñuû buoåi tham quan giao löu naøy. 

T/ M Ban chaáp haønh 

Chuû Tòch 

Thích Haïnh Chaùnh                              

    Ngaøy 06-11-1997 

   Vaøo naêm naøy Tröôøng Cao Caáp Phaät hoïc khoaù III tp HCM môùi 
toát nghieäp neân quyù thaày coâ ñaõ qua AÁn Ñoä du hoïc raát ñoâng. Naêm 1995 
danh saùch taêng ni khoâng tôùi 30 vò, baây giôø taêng ni ñaõ leân ñeán 75 vò roài 
(nhöng hieän nay naêm 2005 ñaõ leân tôùi gaàn 200 vò). Lyù do cuõng deã hieåu, 
töông ñoái hoïc phí taïi AÁn ñoä khoâng maéc laém, giaù caû möùc sinh hoaït hôi 
maéc hôn Vieät-nam moät tí thoâi (moãi naêm khoaûng 2000 ñoâ) vaø lyù do 
chính vì AÁn ñoä laø xöù Phaät thì öôùc mô cuûa haàu heát ngöôøi con Phaät laø 
ñöôïc veà tu hoïc ngaønh Phaät hoïc taïi ñaây vaø haønh höông chieâm baùi caùc 
thaùnh tích nôi löu daáu chaân cuûa Ñöùc Phaät vaø chö toå phaûi khoâng? 

Vì thaáy soá löôïng taêng ni luùc naøy ñaõ ñoâng, thaày HC muoán toå chöùc 
buoåi Boá taùt theo truyeàn thoáng taêng ñoaøn taïi ñaát Phaät naøy, cuõng nhö 
nhaân cô hoäi naøy quyù thaày coâ coù dòp gaëp nhau trao ñoåi yù kieán hoïc taäp, 
sinh hoaït ñeå taïo theâm tình thaân phaùp löõ, nhaát laø khi chuùng ta ñang ôû xa 
queâ höông. Vì vaäy, thaày ñaõ ñaùnh moät vaên thö vôùi noäi dung nhö sau: 

 

Phaät lòch 2541                          Delhi, ngaøy 06 thaùng 11 naêm 1997 

Kính thöa Chö Ñaïi ñöùc Taêng ni, 
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   Theo truyeàn thoáng taêng ñoaøn, moãi thaùng chö Taêng, Ni vaân taäp 
veà moät truï xöù ñeå haønh leã Boá Taùt-Tuïng giôùi. Chuùng ta, chö taêng ni ñang 
tu hoïc taïi Delhi, AÁn Ñoä, chöa ñuû nhaân duyeân ñeå thöïc hieän truyeàn thoáng 
toát ñeïp naøy trong thôøi gian qua. Ñeå duy trì truyeàn thoáng aáy, chuùng toâi 
xin kính môøi Chö Ñaïi Ñöùc Taêng Ni hoan hæ tham döï buoåi hôïp maët vaøo 
luùc: 16 giôø, thöù hai, ngaøy 10 thaùng 11 naêm 1997 taïi baõi coû tröôùc Central 
Library, Art Faculty, University of Delhi cuøng nhau thaûo luaän vaán ñeà 
treân. 

   Kính mong söï hieän dieän cuûa chö Ñaïi Ñöùùc Taêng Ni. Caàu nguyeän 
Tam Baûo gia hoä phaùp söï naøy ñöôïc thaønh töïu vieân maõn. 

Nay Kính, 

Thích Haïnh Chaùnh       

 

4giôø 30 chieàu, ngaøy 10-11-1997, 

  Khi raùng chieàu hoaøng hoân coøn chan hoøa khaép saân coû cuûa tröôøng 
ñaïi hoïc Delhi thì chuùng toâi ñaõ tuï hoïp tröôùc coång thö vieän Central 
Reference Library vaø ngoài döôùi böùc töôïng giaùo sö Swami Vivekananda, 
nhaø trieát hoïc löøng danh AÁn theá kyû XIX vaø cuõng laø ngöôøi ñaõ saùng laäp 
neân tröôøng Ñaïi hoïc Delhi naøy. Döï buoåi hôïp noùi treân coù 40 taêng ni. Sau 
khi noùi laïi ích lôïi cuûa vieäc boá taùt, taát caû ñeàu ñoàng yù neân toå chöùc leã boá 
taùt. Sö GN ñaïi dieän taêng ni Khaát só xin boá taùt rieâng vì nghi thöùc giöõa 
Baéc toâng vaø Khaát só khaùc nhau. Sö BC ñaïi dieän cho heä phaùi Nguyeân 
Thuyû xin ñöôïc tuïng giôùi vôùi quyù thaày Baéc Toâng (vì sö cuõng ñaõ töøng 
nhaäp haï ôû thieàn vieän Vaïn-haïnh roài). Thöôïng toaï TS phaùt taâm cuùng 
döôøng tieàn hoa quaû vaø xe coä moãi kyø boá taùt. Sö GN cuùng moãi taêng ni 
sinh moät lon coka vaøo kyø boá taùt ñaàu tieân. Ñaïi chuùng coù cöû Thöôïng toaï 
TS, Ñaïi ñöùc NTø, Ñaïi ñöùc TÑ vaø Ñaïi ñöùc  ÑV ñi tìm hoûi ñòa ñieåm ñeå boá 
taùt nhö chuøa Phaät Giaùo Taây-taïng hoaëc Tích-lan hoaëc Nhaät baûn... Sau 
khi tìm coù ñòa ñieåm seõ tieán haønh boá taùt moãi thaùng moät laàn vaøo ngaøy 
traêng troøn. 

   Buoåi hôïp keát thuùc luùc 6 giôø chieàu moät caùch vui veû vôùi moãi ngöôøi 
moät lon coka. Toâi laáy ñem veà (vì dö nhieàu) cho sö coâ MH, sö coâ TV vaø 
MT (nhöõng vò vaéng maët) trong kyù tuùc xaù moãi vò moät lon. 

 

Ngaøy 11-11-1997 
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   Nhoùm taêng ni sinh goàm 15 vò (trong ñoù coù toâi) do Ñaïi ñöùc HC 
laøm tröôûng ñoaøn, ñi tham döï chöông trình giao löu vaên hoaù giöõa sinh 
vieân AÁn Ñoä vaø Quoác teá ñeå bieåu loä tình höõu nghò laãn nhau do ICCR toå 
chöùc. 

Indian Council for Culture Relations 

Friendship Presents Culture 

International and Indian Students 

   Chöông trình naøy seõ toå chöùc ngoaøi trôøi ôû quaõng tröôøng 
Hamsadhwani, Pragata Maiden, New Delhi, luùc 6 giôø chieàu ngaøy 11-
11-1997. 

   Trong chöông trình naøy, phía Vieät-nam coù tieát muïc muùa noùn laù 
“Hueá Tình yeâu cuûa toâi” do nhoùm caùc coâ beù Haø Noäi: Linh, Huyeàn vaø hai 
em nöõa trình dieãn. Vì ñaïi ñöùc Haïnh Chaùnh laø chuû tòch cuûa toaøn sinh 
vieân (trong ñoù coù taêng ni vaø nam nöõ sinh vieân ngoaøi ñôøi) neân phaûi coù 
traùch nhieäm tham döï ñeå toå chöùc vaø chuùng toâi ñi voã vuõ, uûng hoä ñoäi nhaø. 

   Nhieàu nöôùc tham gia vôí caùc tieát muïc muùa, ca haùt, dieãn kòch 
caâm... do caùc nöôùc Nga, Trung-hoa, Thaùi, Vieät Nam, Pakistan, Nepal, 
Tibet vaø Iran... Chaúng coù gì ñoäc ñaùo ngoaøi maøn muùa con buùp beâ hoàng 
cuûa nöôùc Nga laø môùi laï vaø maøn trình dieãn cuûa Vieät-nam vôùi nhöõng 
chieác noùn laù baøi thô nghieâng nghieâng, vôùi ñoâi tay meàm maïi uoán löôïn 
cuûa caùc coâ beù cuõng chieám ñöôïc nhieàu tình caõm töø phía khaùn thính giaû. 

Ngaøy 12-11-1997 

   Thöôïng-toïa TS, ñaïi ñöùc NTø, TÑ vaø ÑV ñaõ hoûi ñöôïc ñòa ñieåm boá 
taùt ôû chuøa Taây-taïng Ladakh Buddh Vihara (gaàn ISBT – beán xe buyùt 
trung taâm cuûa Delhi). Chaùnh ñieän seõ daønh cho taêng boá taùt vaø thö vieän 
nhoû keá beân cuõng coù thieát baøn thôø Phaät vaø phoøng ñoïc seõ laø nôi cho ni 
giôùi thuyeát giôùi. 

  Sau ñoù ñaïi ñöùc HC ñaõ ñaùnh vaên thö ñeå môøi taêng ni sinh ñi boá taùt, 
phaùt ñeàu cho taát caû chæ tröø quyù sö vaø sö coâ thuoäc heä phaùi khaát só. Noäi 
dung vaên thö nhö sau: 

 

Nam Moâ Boån Sö Thích-ca Maâu Ni Phaät 

                                                                      Delhi, ngaøy 13-11-1997 
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GIAÁY MÔØI 

                               V/v: Ñi döï leã boá taùt taïi Ladakh Buddh Vihara 

Kính chö Ñaïi Ñöùc Taêng Ni,  

   Do phaân coâng cuûa ñaïi chuùng, chuùng toâi ñaõ lieân heä ñöôïc ñòa ñieåm 
boá taùt taïi Ladakh Buddh Vihara nhö döï tính. Leã boá taùt haøng thaùng seõ 
ñöôïc toå chöùc taïi ñaây vaøo moãi buoåi chieàu ngaøy 15 aâm lòch luùc 03 giôø vaø 
vieäc di chuyeån seõ ñöôïc tieán haønh nhö sau: 

• Ñòa ñieåm taäp trung: Intrenational Students House (ISH) 

• Thôøi gian xe buyùt khôûi haønh: 3 giôø chieàu 

Leã boá taùt ñaàu tieân seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 14-11-1997 (töùc raèm 
thaùng möôøi aâm lòch). 

Kính mong ñaïi chuùng tham döï ñoâng ñuû. 

                                                                                       Ban toå chöùc 

 

Ngaøy 14-11-1997, 

 Nhoùm hoäi thaûo Seminar goàm coù Sö MT, ñaïi ñöùc NT, Sö BC, ñaïi 
ñöùc TP, sö coâ LT, toâi vaø chò T tính ñeán nay ñaõ sinh hoaït hôn baûy thaùng. 

Sau laàn sö MT khai maïc nhoùm Seminar hoäi thaûo vôùi ñeà taøi thuyeát 
trình: “A Study of the Concept of Citta as depicted in the Pali Tipitaka” 
(Nghieân cöùu veà khaùi nieäm ‘Taâm’ trong Tam Taïng Pali) vaøo thaùng 2, 
1997. 

Thaùng 03-1997, Chò Taâm vôùi ñeà taøi “Phaät giaùo qua Vaên chöông 
Vieät Nam”. 

Chuùng toâi phaûi taïm hoaõn nghæ moät thaùng vì sö BC vaø toâi baän thi 
lôùp Final M.A (Cao hoïc naêm thöù hai) Phaät Hoïc, ñaïi ñöùc NT baän thi lôùp 
Cao hoïc Trieát vaø ñaïi ñöùc TP thì thi beân lôùp Cöû nhaân cuûa Giaùo duïc hoïc. 
Sau ngaøy 18-4 sö BC vaø toâi thi xong, neân hoäi Seminar tieáp tuïc. Rieâng 
ñaïi ñöùc NT vaø TP chöa thi xong, neân cuoái thaùng naêm hai thaày môùi coù 
maët. 

 21-04-1997, Sö BC thuyeát trình “The Philosophy of Abhdhamma”  
(Trieát hoïc veà A-Tyø-Ñaøm). 

 Sö coâ LT “Vai Troø Nöõ giôùi trong Phaät giaùo Vieät Nam” 
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 Toâi thuyeát trình vôùi ñeà taøi “Kinh  Kim-cang trong söï Lieân heä 
vôùi naêm boä Nikayas”. 

 Ñaïi ñöùc TP “Lòch söû Giaùo duïc Vieät-nam  (töø thôøi Lyù ñeán 
nay)”. 

 Ngaøy 05-09-1997, ñaïi ñöùc NT vôùi noäi dung “Vaán ñeà Phöông 
phaùp Luaän nghieân cöùu caùc ñieåm Nguïy taïo trong Kinh ñieån Phaät 
giaùo”. 

 21-09-1997 Sö MT vôùi ñeà taøi “Khaùi quaùt veà Ñaïi vaø Tieåu 
thöøa”. 

 12-10-1997 Sö BC vôùi ñeà taøi “Thö muïc Tam Taïng Pali” 
(Chaùnh taïng, tuïc taïng, chuù giaûi vaø bieân nieân söû). 

 19-10-97 chò T vôùi ñeà taøi “Phaät giaùo qua Tuïc ngöõ Vieät Nam” 

 01-11-1997 Toâi trình baøy noäi dung Synopsis cuûa mình vôùi ñeà 
taøi “The Concepts of Boddhisattva and Sunyata in the Pali Nikayas 
and the Mahayana Sutra: An Analysis” (Phaân taùch Khaùi nieäm Boà-taùt 
vaø Taùnh khoâng trong Kinh taïng Pali vaø Ñaïi-thöøa). Trong cuoäc hoäi 
thaûo sö MT, ñaïi ñöùc NT... ñaëc bieät ñaõ goùp yù raát nhieàu ñeå ñieàu chænh 
trong baøi vieát cuûa toâi. Toâi raát vui ñöôïc tham döï hoäi Seminar, ñöôïc 
dòp gaàn guûi vaø hoïc taäp ñöôïc nhieàu ñieàu môùi meõ töø nhöõng hieåu bieát 
roäng raõi, nhöõng kinh nghieäm vieát baøi, phöông phaùp luaän, nhöõng saùng 
suoát saéc beùn nhaän nhanh vaán ñeà lieàn... cuûa nhöõng baäc sö huynh nhö 
sö MT, ñaïi ñöùc NT, TP, sö BC vaø nhöõng baäc ñaøn chò nhö sö coâ LT 
vaø chò T. 

   Luùc naøy coù sö GN, ñaïi ñöùc LT, sö CÑ, sö GH, sö MD cuõng xin 
tham gia vaøo hoäi Seminar. 

• 05-11-1997, ñaïi ñöùc TP vôùi ñeà taøi “Vaøi Suy nghó veà Muïc 
tieâu Giaùo duïc Ñaïi hoïc Phaät giaùo”. Ñeà taøi taïo neân khoâng khí bình 
luaän raát soâi noåi trong hoäi. 

• 09-11-1997, Sö GN baét ñaàu trình baøy Synopsis nghieân cöùu 
veà Luaät vôùi ñeà taøi: “A Comparative Study of the Rules for the 
Bhikkhus and the Boddhisattvas as Practised in Theravada and 
Mahayana Traditions with special reference to Pali Bhikkhu 
Patimokkha sutta and Chinese Brahma-jala Bodhisattva” (So saùnh 
Giôùi Luaät Tyø-kheo vaø Boà-taùt trong Phaät giaùo Nguyeân thuûy vaø Ñaïi-
thöøa, ñaëc bieät tham khaûo Giôùi boån Tyø-kheo (thuoäc Pali taïng) vaø Giôùi 
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boån thuoäc Haùn Taïng). 

23-11-1997 Sö coâ LT noùi ñeán söï vöôn leân cuûa Ni giôùi Vieät-nam vaø 
nöôùc ngoaøi qua ñeà taøi “Vaøi neùt veà Ni Giôùi Phaät Giaùo qua moät soá nöôùc”. 

   Lôùp Seminar chuùng toâi taïm nghæ vì sö BC vaø toâi baän lo hoïc thi 
cho lôùp hoïc M.Phil vaø Ph.D tôùi, seõ thi vaøo hai ngaøy 19 vaø 23-1-1998. 
Baøi luùc naøy raát khoù vì coù moân Phöông phaùp hoïc Khaûo cöùu (Research 
Methodology) laø moät laõnh vöïc môùi. 

   Ngaøy 30-11-1997, hoäi Seminar toå chöùc buoåi lieân hoan cuoái naêm, 
seõ taëng quaø laãn nhau (trò giaù 100 Rupees trôû leân). Toâi boác thaêm nhaän 
ñöôïc caùi ñoàng hoà ñeå baøn xinh xaén cuûa ñaïi ñöùc TP vôùi baøi thô nhö sau: 

Gioït Caøn Khoân 
(Xin taëng ngöôøi ñuû duyeân!) 

Chung nhau höôûng gioït caøn khoân 

Thaân trong caûnh tuïc, taâm hoàn thoaùt ly 

Taø döông ruõ  nhaùnh döông chi 

Truøng muoân tieáng gôïi taâm tö 

Keát thaønh thô taëng Ta - Ngöôøi hoâm nay 

Löu trang söû vieát ngaøy mai 

Khoái Tình keát maõi, ñöôïm hoaøi coù - khoâng! 

Delhi, ngaøy 30-11-1997 

Taâm Phaùp 

Coøn nhöõng goùi quaø khaùc thì yeâu caàu keå chuyeän vui, haùt ca; sö GN 
tröôûng laõo taêng ôû ñaây vôùi yeâu caàu ñoäc ñaùo laø baét ñöông söï nhaän quaø 
cuûa sö thì phaûi haùt laøm sao cho ngöôøi ta buoàn, khoùc chöù khoâng ñeå vui, 
laøm ñaïi ñöùc LT phaûi haùt khoâng bieát bao nhieâu baøi maø vaãn chöa laøm ai 
buoàn caû, cuoái cuøng thaày phaûi caát gioïng oanh vaøng taáu ca taân coå giao 
duyeân cuûa mieàn Taây Nam boä vôùi moät gioïng naõo nuøng theâ thaõm dieãn taû 
taâm söï ‘ngöôøi con trai giaû töø laøng queâ ngheøo leân thaønh ñoâ hoïc’ môùi 
vöøa loøng chuû toaï vaø khaùn thính giaû ôû ñaây… Taøn cuoäc vui moïi ngöôøi 
chuaån bò veà, thì trôøi möa ñoå xuoáng xoái xaû khoâng döùt, ñuùng laø ‘möa giöõ 
chaân khaùch’. Theá laø muïc vui ngoaïi leä laïi ñeán laø sö MT döïa theo cuoán 
boùi “Orient Horoscope” (Ñoaùn töû vi cuûa phöông ñoâng), cuoán naøy moãi 
ñaàu naêm baùn eâ heà ngoaøi chôï). Vôùi taøi huøng bieän, sö pha theâm maém 
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muoái khoâi haøi, boùi cho töøng vò trong hoäi, khieán chuùng toâi moät phen cöôøi 
beå buïng nhö vôõ chôï. Ñeâm ñoù veà ai cuõng nguû thaät ngon vôùi nhöõng giaác 
mô ñeïp vaø ñaày vui töôi. 

Chuû nhaät 01-3-1998, Sö BC tieáp tuïc chöông trình Seminar sau thôøi 
gian nghæ thi ba thaùng, vôùi ñeà taøi “The Four Noble Truth in 
Dhammapada” (Töù ñeá trong kinh Phaùp Cuù). 

Ngaøy 05-04-1998, sö MT vôùi baøi hoäi thaûo “Giôùi thieäu Naêm boä 
kinh theo höôùng Phaân taàng vaø Trao ñoåi moät soá khaùi nieäm veà Taâm lyù 
hoïc Phaät Giaùo”. 

Ngaøy 03-05-1998, Chò T vaãn tieáp tuïc baøi luaän aùn “Phaät Giaùo qua 
Tuïc ngöõ Vieät nam”. 

Vaø cuõng chieàu ngaøy aáy laø  ngaøy toâi trôû veà thaêm Vieät-nam sau hai 
naêm, möôøi moät thaùng ôû AÁn. Hoäi Seminar taïm nghæ heø, vì thôøi tieát raát 
noùng. Ña phaàn sinh vieân Vieät-nam noùi rieâng vaø nöôùc ngoaøi noùi chung 
neáu khoâng trôû veà queâ höông thì hoï tìm nôi traùnh naéng ôû caùc vuøng cao 
nguyeân AÁn ñoä ñeå nghæ heø nhö Sikim, Dajeeling, Simla, Manali, Naini 
Tal vaø ñaëc bieät laø vuøng nuùi Dharamsala, ñaây laø khu chaùnh phuû AÁn ñoä 
daønh cho ñaát nöôùc Phaät giaùo Taây-taïng soáng löu vong, naèm phía cöïc 
baéc, khí haäu maùt laïnh quanh naêm. 

   Tröôùc khi veà Vieät Nam, toâi coù nhaän ñöôïc giaáy môøi töø ñaïi ñöùc 
HC veà döï ñònh toå chöùc buoåi leã Phaät ñaûn, 1998 nhö sau: 

 

Phaät lòch 2542                 New Delhi, ngaøy 15, thaùng 4, naêm 1998 

 
THÖ MÔØI HÔÏP 
  

Kính baïch chö Ñaïi Ñöùc taêng, ni, 

   Ngaøy Phaät ñaûn laø ngaøy thieâng lieâng cuûa nhöõng con Phaät. Vôùi 
nhöõng ngöôøi xa xöù vaø ñang tu hoïc nôi Ñöùc Phaät ñaûn sanh nhö chuùng ta, 
ngaøy naøy caøng theâm nhieàu yù nghóa. Trong ñoù, naêm nay Ban Chaáp Hoäi 
Löu Hoïc Sinh taïi Delhi quyeát ñònh toå chöùc buoåi leã ñoùn möøng Phaät ñaûn 
vaøo ngaøy chuû nhaät, 10-05-1998. 

   Ñeå buoåi leã phaàn vieân maõn, Ban Chaáp Haønh seõ toå chöùc cuoäc hôïp 
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vaøo luùc 17 giôø ngaøy 01-05-1998 taïi tröôùc Central Library gaàn Phaân 
Khoa Phaät Hoïc, Ñaïi Hoïc Delhi nhaèm thaûo luaän vieäc toå chöùc Leã Phaät 
Ñaûn. Tieän theå xin thoâng baùo vaøi vaán ñeà lieân quan ñeán sinh hoaït hoïc 
taäp. 

   Ban Chaáp Haønh kính môøi thaày / sö coâ.........hoan hæ ñeán tham döï 
buoåi hôïp. Raát mong söï hieän dieän cuûa thaày / sö coâ. 

T.M. Ban Chaáp Haønh,                           
Chuû Tòch 

Thích Haïnh Chaùnh 

  Vì saép veà nöôùc, baän roän toâi khoâng theå döï buoåi hôïp ñöôïc cuõng nhö 
buoåi Phaät ñaûn ôû ñaây. Nghe ñaâu thaày toå chöùc buoåi leã khaù thaønh coâng, coù 
quay video kyû nieäm. Theá naøo toâi cuõng möôïn xem cho bieát. 

Ngaøy 30-04-1998, toâi ñi gôûi haøng Cargo khoaûng 80 kyù saùch vôùi 
giaù 50 Rupees / 1kyù (chôù gôûi daïng haønh lyù ñi theo maùy bay tôùi 8.8 ñoâ 
moät kyù). Cöïc ôi laø cöïc! Thuû tuïc raát röôøm raø vaø chôø ñôïi laâu. Töø 10 giôø 
saùng maø maõi ñeán 5 giôø chieàu môùi veà ñeán Delhi. 

Ngaøy 03-05-1998, sau nhöõng ngaøy baän roän, mua quaø caùp vaø saép 
xeáp coâng vieäc giaáy tôø, toâi ñaõ rôøi AÁn ñoä treân chuyeán bay TG- 316 cuûa 
haõng Thaùi luùc 5 phuùt ngaøy 03- 05- 98 ñeå ñeán Bangkok (khoaûng 5 giôø 
saùng). Toâi ngoài ñôïi ñeán 11-giôø tröa taïi phi tröôøng Thaùi môùi chuyeån 
sang maùy bay TG–680 ñeå töø Bangkok veà Tp HCM. Ñeán Vieät-nam vöøa 
ñuùng 1giôø tröa. Ñoùn toâi taïi phi tröôøng Taân-sôn-nhaát laø ñaïi ñöùc MT (truï 
trì Linh Sôn coå töï), ñaïi ñöùc TÑ, sö coâ TN, ÑN, sö coâ Kim Loan, hai vôï 
choàng chuù Thuaän, beù Myõ Phöông, Ba toâi vaø gia ñình. 80 kí saùch vaø 
nhöõng video vaên hoaù AÁn ñoä ñeàu bò giöõ laïi taïi phi tröôøng chôø boä Vaên 
hoaù kieåm duyeät. 

Ngaøy 09-07-1998, toâi baét ñaàu ñoïc naêm boä Nikayas vaø boä kinh 
Baûo Tích (11 cuoán). Ñoïc choã naøo coù lieân quan ñeán Boà-taùt vaø Taùnh 
khoâng (ñeà taøi luaän vaên tieán só cuûa toâi) vaø laøm daáu baèng buùt chì roài nhôø 
khoaûng 7, 8 em nam nöõ phaät töû laøm thö kyù ghi vaøo trong vôû duøm toâi, vì 
toâi chæ  mang nhöõng quyeån vôû naøy sang AÁn. Vieäc laøm keùo daøi hôn moät 
thaùng ñeán 15-8 laø xong. Nhö vaäy kyø naøy veà taïm toâi coù hoïc vaø ñoïc qua 
qua: 

 Maha Baùt Nhaõ Ba-la-maät  (3 cuoán) 

 Kinh boä Nikayas. Tieåu boä ñaõ ñoïc ñöôïc Boån Sanh (2 cuoán), 
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Cuoán Ngaï Quó söï möôïn ñöôïc cuûa sö GT taïi Vuõng Taøu. Nhôø ñoïc 
cuoán naøy gôïi ra ñeà taøi hay veà caûnh giôùi ma quyõ cho toâi giaûng trong 
nhöõng kyø saùm hoái lieân tieáp taïi chuøa Linh Sôn. Phaät töû raát thích ñeà taøi 
naøy vì taâm lyù hoï sôï ma nhöng laïi thích nghe chuyeän ma, muoán bieát 
trong ñaïo Phaät giaûi thích theá naøo veà nhaân duyeân hoaëc aùc nghieäp gì maø 
bò thaønh ma vaø raèm thaùng baûy laø ngaøy xaù toäi vong nhaân neân chuû ñeà naøy 
raát laø hôïp lyù. 

   Nhö vaäy kyø naøy veà Vieät-nam raát ích lôïi. Boài boå theâm ít tö löông 
kieán thöùc. 

Ngaøy 20-07-1998 Toâi coù ñeán tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc, thaønh phoá 
Hoà Chí Minh, 652 bis, Nguyeãn Traûi, quaän 5 ñeå xin hieán xaùc cho khoa 
hoïc. Noäi dung ñôn nhö sau: 

Tôø ñeå laïi trong gia ñình: 

Toâi laø... 

Sinh ngaøy... 

Chöùng minh nhaân daân... 

Ngheà nghieäp... 

Ñòa chæ... 

Khi toâi qua ñôøi, ñeà nghò chuyeån toâi tôùi boä moân Giaûi Phaãu Tröôøng 
Ñaïi Hoïc Y Döôïc thaønh phoá Hoà Chí Minh, soá 217, An Döông Vöông, 
Q.5. 

Ñieän thoaïi: 8558411. Saùng töø 7 giôø ñeán 11 giôø. Chieàu töø 13giôø 30 
phuùt ñeán 16 giôø 30 phuùt. Ñeå phuïc vuï cho giaûng daïy vaø nghieân cöùu y 
khoa. 

Neáu vaøo ngaøy nghæ leã hoaëc chuû nhaät, xin goïi soá: 090707746 

Sau khi nhaø tröôøng ñaõ xöû duïng xong cho vieäc giaûng daïy vaø nghieân 
cöùu, coøn  “Tro – Coát” cuûa toâi, xin ñeà nghò: 

• Ñöôïc ñaët taïi nôi an taùng chung. 

• Ñöôïc traû laïi cho gia ñình theo ñòa chæ. 

                                                                        Ngaøy... thaùng...naêm… 
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                                                                                              Kyù teân 

  

Sau khi toâi ñieàn ñôn, noäp laïi cho tröôøng Ñaïi Hoïc y khoa, thì hoï göûi 
cho toâi tôø ñôn nhö sau: 

Tröôøng Ñaïi Hoïc Y Döôïc,  Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû nghóa Vieät Nam 

Thaønh Phoá Hoà Chí Minh                Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc 

Boä Moân Giaûi Phaãu Hoïc 

THÖ CAÛM ÔN 
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 20 - thaùng 7 naêm 1998 

Kính gôûi coâ PTND, 

Thöa coâ,  

   Chuùng toâi ñaõ nhaän ñöôïc di chuùc tình nguyeän hieán thaân xaùc sau 
khi qua ñôøi cuûa coâ ngaøy 20 - 7- 98. Nghóa cöû cao quí cuûa coâ laøm chuùng 
toâi voâ cuøng xuùc ñoäng. Thay maët cho caùc thaày coâ vaø sinh vieân tröôøng 
Ñaïi Hoïc Y Döôïc TP Hoà Chí Minh, chuùng toâi xin gôûi ñeán coâ lôøi caùm ôn 
chaân thaønh vaø loøng kính troïng saâu saéc nhaát. 

Thöa coâ, 

   Trong quaù trình ñaøo taïo ñeå trôû thaønh baùc só y khoa, sinh vieân 
phaûi traûi qua raát nhieàu moân hoïc quan troïng maø moân Giaõi Phaãu Hoïc laø 
moät trong nhöõng moân cô sôû cuûa taát caû caùc moân y hoïc khaùc. Ñeå hoïc 
ñöôïc toát moân naøy, ñieàu quan troïng nhaát, quyeát ñònh nhaát laø tieâu baûn 
ngöôøi thaät. Daãu raèng hieän nay, vôùi söï phaùt trieån ngaøy caøng cao cuûa 
khoa hoïc kyõ thuaät, vôùi caùc phöông tieän nghe nhìn hieän ñaïi... nhöng taát 
caû chæ coù moät tính caùch hoã trôï cho sinh vieân hoïc toát hôn chöù khoâng theå 
naøo hoaøn toaøn thay theá ñöôïc caùc tieâu baûn ngöôøi thaät. Caùc theá heä sinh 
vieân cöù ñoâng daàn theo yeâu caàu ñaøo taïo moãi naêm, coøn tieâu baûn ngöôøi 
thaät ñeå phuïc vuï cho vieäc  giaûng daïy, thöïc taäp vaø nghieân cöùu khoa hoïc 
laïi voâ cuøng  thieáu thoán. Hieän nay sinh vieân khoâng coù ñuû tieâu baûn vaø xaùc 
ñeå tröïc tieáp moã vaø phaåu tích maø chæ coù theå kieán taäp. Tröôùc tình hình 
naøy, tröôøng chuùng toâi raát lo laéng cho söï hoïc taäp vaø nghieân cöùu cuûa sinh 
vieân trong thôøi gian hieän taïi cuõng nhö cho neàn y hoïc Vieät-nam töông 
lai. Nhöng cuõng raát may maén, nhöõng khoù khaên cuûa nhaø tröôøng ñaõ ñöôïc 
ñoâng ñaûo caùc taàng lôùp nhaân daân chia seû vaø giuùp ñôû giaûi quyeát baèng 
caùch tình nguyeän hieán thaân xaùc sau khi qua ñôøi. Ñoäi nguõ nhöõng ngöôøi 
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tình nguyeän ngaøy moät ñoâng ñaûo vaø hoâm nay chuùng toâi raát caûm ñoäng 
ñöôïc tieáp nhaän di chuùc tình nguyeän hieán xaùc cuûa coâ. 

   Chuùng toâi voâ cuøng caûm phuïc nhöõng con ngöôøi Vieät Nam, nhöõng 
con ngöôøi bình thöôøng, duø maùi toùc ñaõ ñoùm baïc, duø thaân hình nhoû beù, 
vôùi nhöõng veát nhaên khaéc khoå cuûa cuoäc möu sinh vaát vaû nhöng vaãn coù 
nhöõng suy nghó traên trôû vì söï phaùt trieån cuûa neàn y hoïcVieät Nam, vaãn coù 
nhöõng traùi tim vaøng coi söï daâng hieán laø haïnh phuùc. Ñoù khoâng nhöõng laø 
nhöõng taám göông, nhöõng baøi hoïc ñaàu tieân veà y ñöùc cho sinh vieân maø söï 
tình nguyeän cuûa coâ coøn ñi saâu vaøo taâm hoàn vaø traùi tim cuûa lôùp lôùp sinh 
vieân y khoa nhö moät daáu son ñoû thaém nhaát cuûa ñöùc hy sinh vaø loøng 
nhaân aùi. 

   Tröôùc nghóa cöû cao ñeïp cuûa coâ, chuùng toâi xin seõ ñem heát khaû 
naêng vaø trí tueä cuûa mình ñeå hoïc taäp, nghieân cöùu, ñeå trôû thaønh nhöõng 
ngöôøi thaày thuoác gioûi, coù löông taâm vaø danh döï, saün saøng phuïc vuï 
ngöôøi bònh, phuïc vuï voâ tö vaø trong saùng cuõng gioáng nhö söï hy sinh voâ tö 
vaø trong saùng maø coâ ñaõ daønh cho chuùng toâi. 

Kính chuùc coâ maïnh khoûe, soáng laâu vaø haïnh phuùc. 

BM. Giaûi Phaåu Tröôøng ÑHYD TPHCM 

P. Chuû Nhieäm Boä Moân 

BS. Phan Baûo Khaùnh 

(Ñaõ kyù) 

Tröôùc ngaøy toâi trôû laïi AÁn ñoä, phaät töû Nhö Lieân taëng toâi taám thieäp 
trong ñoù coù baøi thô do coâ saùng taùc nhö sau: 

Thaám thoaùt thôøi gian qua raát mau 

Thu ñoâng xuaân haï noái lieàn nhau 

Ra ñi hoïc Phaät ba muøa naéng. 

Veà nöôùc haønh thieàn chæ kieáp sau 

Sanh töû luaân hoài troâi kieáp maõi 

Traùnh voøng tuïc luïy thoaùt traàn lao 

Coâ ñem taøi ñöùc hoaûng döông ñoä 

Phaät töû tri aân phaùp nhieäm maàu. 

   Trôû laïi AÁn ñoä, toâi noäp ñôn hoïc tieáp khoaù Chöùng chæ  Trung vaên 
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naêm thöù ba (Advanced Diploma Course in Chinese). Leä phí hoïc baây giôø 
ñaõ leân ñeán 12.600 Rupees cho sinh vieân nöôùc ngoaøi vaø 1900  Rupees 
cho leä phí cuûa khoa (giaù ñoâ luùc naøy laø 42.010 Rupees cho 100 ñoâ Myõ, 
nhö vaäy tôùi gaàn 350 ñoâ cho 1 naêm hoïc. Quaù ñaéc!) 

Ngaøy 23-09-1998, toâi nhaän ñöôïc thieäp môøi cuûa Söù quaùn Vieät Nam 
môøi hoïp. Cöù moãi naêm vaøo thôøi gian ñaàu nieân hoïc, taát caû löu hoïc sinh 
Vieät-nam taäp trung taïi söù quaùn ñeå baùo caùo tình hình hoïc taäp. Sau ñoù laïi 
baàu Ban Chaáp Haønh Hoäi Löu hoïc sinh. 

    Chuù Vu, ngöôøi phuï traùch veà sinh vieân ñaõ baùo caùo veà keát quaû 
hoïc taäp chung cuûa sinh vieân vaø coù lôøi khen ngôïi ñaïi ñöùc HC ngöôøi ñaõ 
‘ñöùng muõi chòu saøo’ gaùnh vaùc moïi coâng vieäc cuûa hoäi moät caùch nhieät 
tình vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao vaø coù nhieàu ñoùng goùp cho hoäi. Sau 
ñoù ñaïi ñöùc HC baùo caùo tình hình cuûa sinh vieân vaø cho bieát sæ soá Löu 
Hoïc Sinh taïi Delhi trong naêm 1998 laø 125vò (trong ñoù taêng ni chieám 95 
vò). Sau ñoù ñeán cuoäc boû phieáu kín baàu Ban chaáp haønh môùi. Keát quaû 
cuoái cuøng laø ñaõ baàu ra ñöôïc naêm vò trong ban chaáp haønh, ñaïi ñöùc HC 
cao phieáu nhaát, keá ñeán sö MT vaø ba vò sinh vieân ngoaøi ñôøi. Ñaïi ñöùc HC 
vaãn laøm Hoäi Tröôûng hoäi Löu Hoïc sinh taïi Delhi. Sö MT töø chöùc chöùc 
hoäi phoù, khoâng coù ai chòu laøm, cuoái cuøng ñaïi ñöùc HC môøi ñaïi ñöùc QT 
laøm phoù. Ñaïi ñöùc HC laø ngöôøi nhieät tình soát saéng, coù ñoùng goùp nhieàu 
cho hoäi Löu Hoïc Sinh, xöùng ñaùng laøm chuû tòch cuûa hoäi.  

   Saün ñaây toâi cuõng muoán giôùi thieäu danh saùch quí thaày coâ hieän 
ñang hoïc taïi Delhi cho ñeán ngaøy 30-10-1998, sæ soá leân tôùi 101 vò. Ñaây 
laø moät ñieàu ñaùng möøng cho cho giôùi Phaät Giaùo noùi chung vaø Phaät Giaùo 
Vieät-nam noùi rieâng. Vaø ñaây cuõng laø moät söï kieän lòch söû Phaät Giaùo Vieät-
nam coù moät khoâng hai töø tröôùc tôùi nay laø taêng ni du hoïc xöù Phaät soá 
löôïng ñaõ leân tôùi hôn moät traêm roài. Ñieåm laïi lòch söû maø chuùng ta ñöôïc 
bieát trong theá kyû XX vöøa roài coù Hoaø Thöôïng Minh Chaâu, coá HT Huyeàn 
Vi, coá HT Thieän Chaâu, HT Chôn Thieän... con soá cuûa caùc baäc Toân Tuùc 
Tröôûng Thöôïng ñöôïc ñi du hoïc raát laø khieâm nhöôøng (vì tình hình khoù 
khaên, kinh teá taøi chaùnh... ñuû thöù). Vaø cuõng töø nhöõng böôùc khai ñöôøng 
tieân phong cuûa caùc ngaøi maø haäu taán chuùng ta môùi coù ñöôïc nhö ngaøy 
hoâm nay.  

Ñaây laø danh saùch cuûa Quí Thaày coâ ñang hoïc taïi Delhi nhö sau: 

 PH.D (TIEÁN SÓ): 

1) Haø Thanh Lieâm  Ñaïi ñöùc Haïnh Chaùnh 
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2) Nguyeãn Xuaân Kinh  ÑÑ Taâm Ñöùc  

3) Hoà vaên Minh   ÑÑ Taâm Minh 

4) Huyønh Ngoïc Hieàn  ÑÑ Chôn Minh 

5) Nguyeãn Söï   ÑÑ Kieân Tueä 

6) Hoaøng Ngoïc Duõng  ÑÑ Vieân Trí 

7) Leâ Coâng Thuaän  ÑÑ Nguyeân Ñaït 

8) Buøi Só Lanh   ÑÑ Ñoàng Vaên 

9) Voõ Höõu Trí   ÑÑ Giaùc Trí 

10) Traàn vaên Taâm  Sö Giaùc Ngoân 

11) Nguyeãn Vaên Thöôûng Sö Minh Thaønh 

12) Buì Xuaân Mai  ÑÑ Taâm Töôøng 

13) Leâ Haø   Sö Böõu Chaùnh 

14) Nguyeãn Huøng  ÑÑ Thieän Höông   

15) Phan Ñoàng Thieän  ÑÑ Thò Quaû 

16) Nguyeãn thò Yeán  Sö Coâ Lieân Tín 

17) Voõ thò Hoàng Nga  SC Minh Hueä 

18) Nguyeãn thò Loan  SC Ñoàng Anh 

19) Hoaøng Mai   SC Tònh Vaân 

20) Phaïm thò Ngoïc Dung SC Giôùi Höông (töï 
Dieäu Höông) 

21) Ñaëng thò Moäng Thuûy SC Minh Thoâng 

22) Tröông thò Baïch Hueä SC Hueä Lieân 

23) Nguyeãn thò Xuaân  SC Vaân Lieân 

24) Ñaøm thò Haäu  SC Haèng Lieân 

25) Leâ thò Thanh Tuyeàn SC Lieân Töôøng 

26) Nguyeãn thò Tuyeát  SC Trí Lieân 

M.PHIL (PHOÙ TIEÁN SÓ):  

28) Trònh Ngoïc Baïch  Ñaïi ñöùc Thieän Myõ 

29) Haø Thanh Phöông  Sö Coâ Lieân Phuïng 
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M.A. (THAÏC SÓ): 

M.A. FINAL (NAÊM THÖÙ HAI CUÛA CAO HOÏC) 

30) Tröông Thaùi Sieâu  Thöôïng toaï Thaùi Sieâu 

31) Löu Höõu Loäc   ÑÑ Ñoàng Phöôùc  

32) Ñoaøn vaên Thöøa  ÑÑ Ñoàng Trí 

33) Ñinh Ngoïc Dieäp  ÑÑ Chôn Taâm 

34) Voõ Thaønh thaéng  ÑÑ Nhuaän An 

35) Nguyeãn Ngoïc Anh  ÑÑ Nhö Hoaèng 

36) Nguyeãn Thanh Taêng ÑÑ Phöôùc Hieàn  

37) Tröông Buøi Tuaán  ÑÑ Haïnh Ñöùc 

38) Traàn Tuaán Kieät  ÑÑ Nguyeân Anh 

39) Nguyeãn Ñình Nu  ÑÑ Haïnh Taán 

40) Traàn Xuaân Nhaøn  ÑÑ Quang Thaïnh 

41) Löông Thanh Lieâm  ÑÑ Chôn Phaùt 

42) Nguyeãn Tieán Thieän ÑÑ Ñöùc Thieän 

43) Phan Ñình Duõ  ÑÑ Thieän Thaùi 

44) Traàn Ñöùc Laønh  ÑÑ Thanh Chöông 

45) Tröông Ñình Nha  ÑÑ Nhuaän Thoâng 

46) Löông Theá Loäc  ÑÑ Phöôùc Haïnh 

47) Leâ Höõu Phöôùc  ÑÑ Hueä Sanh 

48) Nguyeãn Haûi Haø  ÑÑ Thoâng Lyù 

49) Huyønh vaên Phöôùc  ÑÑ Minh Thoï  

50) Mai Vaên YÙ   ÑÑ Thanh Hoøa 

51) Nguyeãn vaên Phuïng  Sö Giaùc Hoaøng 

52) Traàn Vaên Lyù   Sö Minh Dieäu 

53) Buøi vaên Nhaøn  Sö Trí Quaõng 

54) Phan vaên Haït  ÑÑ Kieân Ñònh 

55) Traàn Kim Naêng  Sö Chaùnh Ñònh 

56) Ñoaøn laâm Taán  Sö Töôøng Quang 
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57) Leâ Ñöùc Trí   ÑÑ Quaõng Thöùc 

58) Traàn Thanh Chöông ÑÑ Ñöùc Tröôøng 

59) Nguyeãn Tieán Duõng  ÑÑ Hueä Khai 

60) Traàn vaên Quí   ÑÑ Leä Thoï 

61) Voõ thò Thanh Vaân  SC Lieân Dung 

62) Nguyeãn thò Dung  SC Lieân Ñaït 

63) Nguyeãn thò Lôïi  SC Lieân Chöông  

64) Phaïm thò myõ Hieàn  SC Lieân Hoøa 

65) Leâ thò Sen   SC Lieân Hieáu 

66) Buì thò Thu Thaûo  SC Lieân Maãn 

67) Nguyeãn thò Gaãm  SC Lieân Hieäp 

68) Nguyeãn thò Myõ Hoøa SC Haïnh Baûo 

69) Nguyeãn thò Mai  SC Hueä Phuùc 

70) Nguyeãn thò Ngoïc Lieân SC Nguyeân Höông 

71) Hoaøng thò Phöông Thaûo SC Höông Nhuõ 

72) Traàn Phöôùc Phöông Thaûo -SC Huyeàn Taâm  

73) Traàn thò Myõ Haïnh  SC Hueä Phuùc 

74) Phaïm thò Hoùa  SC Minh Hieäp 

75) Leâ thò Myõ Chaâu  SC Huyeàn Dung 

76) Nguyeãn thò Thu Haø  SC Hueä Nguyeät 

77) Traàn Kim Phöôïng  SC Baûo Chaâu 

M.A. PREVIOUS ( NAÊM THÖÙ NHAÁT CUÛA CAO HOÏC) 

78) Nguyeãn vaên Haäu  ÑÑ Taâm Phaùp  

79) Nguyeãn Haûi Baèng  ÑÑ Thieän Hueä 

80) Traàn Ñöùc Hoaøng  ÑÑ Phöôùc Chí 

81) Nguyeãn Thanh Lieâm ÑÑ Nguyeân Só 

82) Leâ Ñöùc Bình   ÑÑ Phaùp Taùnh 

83) Nguyeãn Thanh Töôûng ÑÑ Thieän Quang  

84) Nguyeãn Xuaân Vinh  ÑÑ Taâm Haïnh 
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85)  Leâ höõu Huøng  ÑÑ Phöôùc Löôïng 

86) Phuønh Thanh Duõng  ÑÑ Thieän Nghieâm 

87) Traàn Ñoâng Nhaät  ÑÑ Nghieâm Quang 

88) Huyønh vaên Phöông  ÑÑ Thieän Quyù 

89) Leâ Maäu Thaân  ÑÑ Giaùc Tín 

90) Nguyeãn Quang Taâm ÑÑ Nhuaän Trí 

91) Nguyeãn thò Myõ Loäc SC Hueä Phöôùc 

92) Ñaëng thò Phuoân g  SC Nhö Töø 

93) Döông Thò Thanh Höông-SC Lieãu Phaùp 

94) Nguyeãn thò Thuïy  SC Thoaïi Maãn 

95) Nguyeãn Thò Vui  SC Tònh Thieän  

96) Buøi Quang Duõng  ÑÑ Minh Lyù 

97) Nguyeãn Vaên Can  ÑÑ Quaõng Long 

98) Nguyeãn Thanh Ñao Sö  Giaùc Haønh 

99) Voõ Thò Thanh Höông SC Haïnh Hueä 

100) Ñaøo Quang Tröïc  Sö Chaùnh Kieán 

101) Voõ Thò Thanh Thuùy SC Xuaân Lieân 

• Rieâng ñaïi ñöùc Nhaät Töø ñang hoïc ôû tröôøng Ñaïi Hoïc Madras  
ôû phía Nam AÁn, trong khi Dekhi naèm phía Baéc AÁn. 

   Nhö vaäy toång soá Taêng ni ñeán ngaøy 30-10-1998 laø 102 vò. 

Tieán só: 27 vò [ Taêng 16 vò (Ñaïi-thöøa 13, Khaát só  2, nguyeân 
thuûy 1). Ni 11 (Ñaïi-thöøa 5, khaát só  6)]. 

Phoù tieán só: coù 2 [Taêng 1 (Ñaïi-thöøa), Ni 1 (Khaát só)]. 

Cao Hoïc naêm thöù hai: 48 vò [Taêng 31 (Ñaïi-thöøa 26, khaát só 2, 
nguuyeân thuûy 3) Ni 17 (khaát só 7, Ñaïi-thöøa 10)].  

Cao hoïc naêm thöù nhaát: 24 vò [Taêng 17 (Ñaïi-thöøa 15, khaát só 1, 
nguyeân thuûy 1) Ni  7 (Ñaïi-thöøa 5,  khaát só 1, nguyeân thuûy 1)]. 

Nhö vaäy rieâng khoái Phaät hoïc coù 97 vò, trieát hoïc coù 4, chính trò hoïc 
coù 1, ngoân ngöõ hoïc coù 1. Taát caû laø 101 vò [ Ñaïi-thöøa 75 vò, khaát só 20 vò 
vaø nguyeân thuûy 6 vò]. 
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 Taêng 65 (Ñaïi-thöøa 55, khaát só 5, nguyeân thuûy 5). Ni 36 (Ñaïi-thöøa 
20, khaát só 15, nguyeân thuûy 1) = 101 vò. 

Ngaøy 25-09-1998, toâi baét ñaàu oân baøi Trung vaên (Chinese) cho kyø 
thi saép tôùi. Laät cuoán saùch giaùo khoa Trung vaên coù baøi vieát veà ba lôïi ích 
khi vieát nhaät kyù (toâi chæ ñaùnh chöõ chôù khoâng daùnh daáu ñöôïc, vì maùy vi 
tính naøy chöa coù caøi heä thoáng ñeå ñaùnh203 tieáng Hoa) nhö sau: 

Xe riji you xia bian san ge hao chu 
1)  Neng banchu ziji jinbu. Mei tian ba gong zuo huo xue xi fang  

mian de hao ching zen xie xia lai, ke yi rang  ziji geng you xinxin nu li 
xue xi, ba gong zuo zuo hao. Ru guo you te di fang zuo de bu dui, ye 
ke yi qian cha yi xia, li ke gai guo lai. Zhe yang zi yi jiu jin bu de 
geng kuai le. 

2)  Yi tian gong zuo hen duo, gong zuo  hen mang, tao shi you 
she ma si jing xiang bu gi lai ze ma ban ne ? Na ma jiu ke yi cha yi 
cha ri li. 

3)  Xie riji hai you yi ge hao chu jiu shi ke yi lian xi xie wen 
zhang. You ren shou xie riji gen xie wen zhang yi yang, zhe huo hen 
duai. Yin wei xie de hen duo le, xie wen zhang  de neng li ye jiu ti gao 
le. 

Taïm dòch: Vieát Nhaät Kyù coù ba ñieàu thuaän lôïi: 
1)  Coù theå giuùp cho mình tieán boä. Moãi ngaøy baát cöù traûi qua kinh 

nghieäm toát naøo veà maët hoïc taäp hay laøm vieäc ñeàu vieát xuoáng. Coù theå 
giuùp cho mình theâm tin töôûng vaø sieâng naêng hoïc taäp, coøn coâng vieäc 
thì laøm toát theâm. Neáu nhö coù maët naøo ñoù laøm khoâng toát, thì coù theå 
kieåm tra laïi, lieàn coù theå söûa ñoåi. Ngöôøi maø laøm ñöôïc nhö vaäy thì söï 
tieán boä moãi ngaøy caøng nhanh. 

2)  Moãi ngaøy coâng vieäc raát nhieàu, ccâng vieäc raát baän. Neáu nhö 
muoán nhôù laïi vieäc gì, thì khoù nhôù noåi. Vaäy phaûi laøm sao? Môû nhaät 
kyù xem lieàn bieát. 

3)  Vieát nhaät kyù cuõng coù moät caùi thuaän lôïi nöõa laø coù theå taäp vieát 
luaän vaên. Coù ngöôøi noùi vieát luaän vaên vôùi vieát nhaät kyù thì gioáng nhau. 
Lôøi noùi naøy raát ñuùng. Bôûi vì vieát caøng nhieàu thì khaû naêng vieát luaän 
vaên cuûa mình caøng ñöôïc naâng cao vaäy. 

                                                 
203 Elementary Chinese Readers, Book Four, Beijing, 1987, tr. 39. 
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   Baøi vieát naøy ñaõ taùc ñoäng maïnh xuùc ñaåy toâi tieáp tuïc vieát cuoán 
nhaät kyù maø toâi lôõ dôõ vieát trong ba naêm qua. Neáu coù ñieàu toát, nhöõng 
kinh nghieâïm traûi qua nhôø vieát maø toát hôn. Neáu coù maët xaáu do vieát maø 
cuõng ñöôïc söûa ñoåi. Vì vieát nhaät kyù theo töøng thaùng ngaøy thì khaû naêng 
vieát vaên cuûa mình cuõng nhö quaù trình tu söûa cuûa mình cuõng theo ñoù maø 
thaúng tieán. 

   Nhö vaäy thì ñaây cuõng laø moät phöông phaùp söûa nhöõng thoùi quen 
xaáu. Haõy suy nghó moãi ngaøy nhöõng vieäc gì ñaõ laøm chuùng ta vui, nhöõng 
vieäc gì ñaõ laøm chuùng ta buoàn, ñau ñôùn, vieát xuoáng taát caû. Khi khoå ñau 
chuùng ta phaûn öùng ra sau; luùc vui ta phaûn öùng theá naøo, ghi xuoáng heát. 
Moãi ngaøy vieát nhaät kyù, vieát nhöõng öu ñieåm cuûa chuùng ta vaøo, cuõng nhö 
coù nhöõng khuyeát ñieåm gì chuùng ta khoâng thích, maø chuùng ta muoán söûa 
ñoåi, thì cuõng vieát vaøo nhaät kyù. Moãi ngaøy töï kieåm thaûo, laøm ñöôïc bao 
nhieâu chuyeän toát, bao nhieâu chuyeän xaáu. Traûi qua khoaûng moät thôøi 
gian, chuùng ta seõ caûi tieán raát nhieàu. Neáu chuùng ta khoâng töï gaït mình vaø 
thaønh taâm kieåm thaûo, vaøi naêm sau raát coù theå söûa ñoåi taát caû. Vöøa tu haønh 
töï kieåm thaûo laáy mình, vöøa caàu tha löïc vôùi loøng tin kieân coá thì chaéc seõ 
coù söï thaønh coâng. 

   Theá laø toâi quyeát ñònh söû duïng kyø nghæ thu naøy 01-9-1998 ñeán 19-
10-1998 boå sung laïi nhöõng gì toâi ñaõ vieát, baét ñaàu ñaùnh vaøo maùy vi tính 
vaø ñoù cuõng laø lyù do cho taäp ‘Ban Mai Xöù AÁn’ ñöôïc ra maét ñoïc giaû. 

Khi baét ñaàu leân keá hoaïch laøm thì maùy vi tính laïi bò hö. Ñuùng laø 
‘vaïn söï khôûi ñaàu nan’. Maùy lôùn raát baát tieän cho toâi moät ngöôøi nöõ “tay 
yeáu chaân meàn”, noù thì cuõng deã bò hö, ra leänh sai laø noù error (bò loãi) lieàn; 
maø thôï söõa vi tính thöôøng laø ñaøn oâng khaùc phaùi khoâng ñöôïc vaøo taän 
phoøng kyù tuùc xaù ñeå söûa (thaäm chí toâi coù ñieän thoaïi hoûi chuû tieäm vi tính 
laø nöõ thôï maùy khoâng, nhöng khoâng coù). Phaûi vaùc ra ngoaøi söûa roài laïi 
vaùc vaøo, noù naëng caû maáy chuïc kyù, luû khuû, vaùc khoâng noåi, roài qua traïm 
gaùt maáy oâng gaùt coång thaáy kheä neä vaùc naëng seõ hoûi, ai khieâng phuï mình, 
ai ñi söûa phuï mình... Baét ñaàu töø ñoù trong toâi hình thaønh moät tö töôûng 
naëng neà thaáy maùy vi tính laø moät gaùnh naëng vaø muoán leân keá hoaïch ñoåi 
maùy nhoû, xaùch tay (laptop). Nhöng khoå noåi tính hoaøi cuõng khoâng xong, 
baùn loã quaù, toâi ñaønh vaùc maùy töï mình ñi söûa. Noù haønh toâi maáy ngaøy 
lieân tuïc, boû aên saùng, côm tröa ngoài canh, ngoài chôø... roài cho ñeán noåi giôø 
toâi nhö quen vôùi söï khoù khoå ñoù vaø thaáy khoâng coù gì phieàn caû, raùng caûm 
thaáy noù nheï nhö tô maây, khoâng coù gì to taùt naëng gaùnh nhö trong ñaàu toâi 
ñaõ töôûng töôïng. Vieäc naøy laøm toâi lieân töôûng ñeán moät caâu chuyeän trong 
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nhaø thieàn. 

   Chuyeän raèng: Coù moät nhaø sö ngoài thieàn thaáy con nheàn nheän haêm 
doaï döõ tôïn muoán voà mình... Sö voäi nhieáp taâm chaùnh nieäm, quaùn khoâng, 
quaùn giaû, nieäm Phaät, baét aán, trì danh Boà-taùt...Nhöng sö vaãn bò aùm aûnh, 
sö muoán gieát quaùch con nheän ñoù. 

   Moät ngöôøi baïn baøy phöông keá, haõy laáy phaán gaïch laøm daáu tröôùc 
khi gieát noù. Xuaát thieàn, sö ñi tìm daáu phaán gaïch. Tìm khaép nôi ñuû choã 
khoâng thaáy, cuoái cuøng veùn aùo leân, thaáy nôi buïng mình.  

   Theá ñoù, thoâng thöôøng chöôùng ngaïi ta nghó ôû ngoaøi ñeán, ôû con 
nheän döõ daèn kia, ôû caùi maùy vi tính to taùt noï khieâng moät mình khoâng 
xueå, ôû caùi oâng gaùt coång sanh nghi seõ hoûi, ôû caùi vieäc mang ñi xa quaù 
maùy seõ hö theâm... caû moät khoái cuûa töôûng töôïng. Nhöng kyø thaät noù ôû 
ngay trong ta, bieát noù laø do mình taïo ra thì noù seõ bieán maát. Ñoù laø yù 
nghóa ‘Taát caû do taâm taïo’. Theá laø nhöõng noåi aùm aûnh nhaên nhoù ñoøi mua 
maùy laptop khoâng coøn nöõa. Toâi seõ xaøi maùy naøy cho tôùi ngaøy toâi veà 
Vieät-nam roài ñònh lieäu. Chôù khaêng khaêng ñoøi deïp, boû, baùn maùy... nhö  
thieàn sö kia khaêng khaêng ñoøi phaûi gieát con nheän kia cho baèng ñöôïc. Khi 
taùch bieät noù vaø ta, xem noù nhö thuø nghòch (nhö toâi ñaõ töøng gheùt boû maùy 
vi tính cuûa toâi) thì coi chöøng ta huûy dieät ngay chính mình, nhö nhaø sö noï 
vì muoán ñaâm con nheän maø suyùt thoïc muõi dao vaøo buïng mình. 

Ngaøy 18-10-1998, Thöôïng-toïa Nguyeân Haïnh truï trì chuøa 
Vietnamese Buddhist Center, soá 10002, Synott rd Sugar Land, TX 
77478 ôû Myõ cuøng phaùi ñoaøn Phaät töû Vieät-nam soáng taïi Myõ sang vieáng 
thaêm Phaät Tích. Tröôùc khi ra phi tröôøng trôû laïi Myõ, Thöôïng toaï ñaõ coù 
nhaõ yù môøi taát caû taêng ni ñeán khaùch saïn The Oberoi Maidens nôi phaùi 
ñoaøn ñang ôû ñeå döï böõa côm toái thaân maät. Phaùi ñoaøn goàm 56 vò, boán 
thöôïng toaï (Thöôïng toaï Nguyeân Haïnh, T.T. Nguyeân Ñaït, ñaïi ñöùc Tri 
Theå vaø moät thaày nöõa queân teân roài). Boán sö coâ (Sö baø Taùnh Khoâng, Sö 
coâ Thieàn Lieân, sö coâ Thanh Löông, coâ Dieäu Thieän) vaø 48 vò Phaät töû ñeàu 
cö nguï taïi Myõ. Taêng ni ñang du hoïc taïi Delhi tham döï 34 vò (22 taêng, 12 
ni) vì moät soá vò khaùc ñang treân ñöôøng vieáng Phaät tích trong dòp nghæ thu 
naøy chöa trôû veà Delhi kòp. 

   Beân ngoaøi möa nhö vuõ baõo, truùt nöôùc xoái xaû; beân trong nôi gian 
phoøng khaùch vôùi nhöõng chuøm ñeøn traàn treân cao hình troøn ñaày hoa vaên 
tuyeät ñeïp toaû aùnh saùng vaøng nhö söôõi aám taâm tö cuûa traêm ngöôøi con 
Vieät nôi hai mieàn ñaát nöôùc xa xoâi ñang sum vaày taïi ñaát trôøi Delhi ñaây. 
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   Khai maïc chöông trình vôùi baøi haùt cuûa moät coâ beù gaùi Vieät nhöng 
sinh taïi Myõ neân aâm ñieäu Vieät hôi treäch treäch Myõ. Tuy nhieân, söï nhieät 
tình cuûa em muoán goùp vui cuõng nhö noäi dung baøi haùt laøm chuùng toâi boài 
hoài vaø vui laây. 

Boán phöông trôøi ta veà ñaây chung vui, 

Khoâng phaân chia gioïng noùi tieáng cöôøi, 

Cuøng naém tay nhau ta keát ñoaøn thaân aùi, 

Ta trao nhau nhöõng lôøi thieát tha... 

Ta trao nhau nhöõng lôøi thieát tha... 

   Roài moät soá em phaät töû khaùc cuõng leân tham gia ca nhöõng baøi haùt 
Phaät giaùo. Sau ñoù caùc em yeâu caàu Thöôïng toaï Nguyeân Ñaït (Phoù ñoaøn) 
vaø quí thaày coâ khaùc tham gia. TT Nguyeân Ñaït töø choái lia lòa: “Ñöøng baét 
thaày haùt! Ñöøng baét thaày haùt! Thaày haùt laø keït laém ñoù!” Coù tieáng noùi phía 
khaùn thính giaû voïng leân hoûi: “Sao keït?”  Thaày traû lôøi: “Thaày seõ laøm nhö 
caäu beùù nhoû ñoù” vaø thaày baét ñaàu keå chuyeän ‘Caäu beù’ nhö sau: 

   Moät phuï nöõ noï moãi khi tieáp khaùch, hay bò caäu beù trai cöng con 
cuûa mình leân ñoøi xin: “Ñi teø!” “Ñi teø!” Meï caäu daën, coù khaùch con ñöøng 
ñoøi vaäy maát lòch söï laém. Con neân noùi: “Meï ôi! con muoán haùt quaù, laø meï 
töï hieåu, meï seõ daãn con ñi nha”. Caäu thuoäc loøng vaø thöïc haønh raát ngoan. 
Moät hoâm neï caäu ñang baän tay naáu aên chöa leân tieáp khaùch ñöôïc. Moät 
oâng khaùch trong khi ngoài ñôïi, thaáy caäu beù khaùu khænh, vaãy tôùi noùi 
chuyeän cho qua thôøi gian, oâng ñeà nghò: “Chaùu bieát haùt khoâng? Haùt cho 
chuù nghe ñi!”.  OÂng ñeà nghò maáy laàn, thaèng beù nín thinh, roài noùi: “Ñeå 
chaùu raùng haùt!” Roài caäu goàng vaø raùng raën ra: “...”. Baø meï ñi leân vaø maát 
hoàn. Thaèng beù ngaây thô traû lôøi: “Con khoâng muoán haùt, nhöng chuù naøy 
baét con haùt hoaøi thaønh con phaûi raùng...”.  Ñoù, cho neân quí vò ñöøng baét 
thaày haùt, lôõ thaày cuõng raùng nhö thaèng beù aáy thì chaéc cheát quaù”. 

Nghe ñeán ñaây, khaùn thính giaû chuùng toâi khoaùi chí voã tay taùn 
thöôûng raàm trôøi ñaát tröôùc ‘söï töø choái dí doõm kheùo leùo’ cuûa thaày. 

   Sau ñoù thì Thöôïng-toïa Nguyeân Haïnh (khoaûng 50 tuoåi, goác Hueá, 
gioïng noùi Hueá) vôùi chieác aùo naâu baïc maøu giaûn dò, baét ñaàu cuoäc ñaøm 
ñaïo vôùi taêng ni sinh. Thaày ñaõ xa queâ höông 18 naêm, nay ñöôïc gaëp 
nhöõng ngöôøi con cuûa queâ höông qua hình boùng cuûa nhöõng taêng ni ñaây 
thaày raát caõm ñoäng vaø vui möøng. Vaø vui möøng nöõa khi thaáy soá löôïng 
taêng ni caøng ngaøy caøng ñoâng thì caøng ñoùng goùp nhieàu cho Phaät giaùo. 
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Thaày nhaán maïnh: “Ñaây laø nhöõng ngöôøi sau naøy quyeát ñònh cho Phaät 
giaùo Vieät nam, xaây ñaép söï nghieäp Trí duïng cuûa Phaät giaùo mai sau”. 
Con ñöôøng “Duy tueä thò nghieäp coù nhieàu loái, nhieàu neõo, nhieàu phöông 
tieän khaùc nhau, ngay caû nhieàu suy nghó khaùc bieät... Nhöng daàu coù khaùc 
bieät thì choã saâu xa nhaát, chuùng ta vaãn laø nhöõng ngöôøi con Phaät, vaãn laø 
nhöõng thaân baèng quyeán thuoäc, thieän höõu tri thöùc laãn nhau, cuøng chung 
vai xaây döïng ngoâi nhaø Tam Baûo. Duø Thaày ôû nöôùc ngoaøi nhöng thaày 
vaãn höôùng veà nöôùc Vieät, vaãn luoân theo doõi tình hình Phaät giaùo nöôùc 
nhaø vaø cuõng raát möøng khi thaáy Phaät giaùo Vieän Nam ñaõ baét ñaàu coù 
nhöõng thaønh töïu nhö nhöõng vieän Ñaïi Hoïc Phaät giaùo, nhöõng tröôøng lôùp 
Sô vaø Trung caáp ñaõ môû, boä Ñaïi Taïng Vieät-nam hình thaønh... Ñoù laø 
nhöõng böôùc ñaàu cuûa söï thaønh coâng. Vaø cuoái cuøng thaày keå moät caâu 
chuyeän vui maø luùc nhoû thaày coù ñoïc ñöôïc ôû Hueá do ai ñoù ñaët ra, khoâng 
thaät nhöng voâ cuøng coù yù nghóa neân thaày cuõng muoán san seû cuøng vôùi ñaïi 
chuùng nhö sau: 

   Moät hoâm Ñöùc Phaät baûo ngaøi A-nan cuøng xuoáng coõi traàn xem ñaïo 
Phaät tình hình luùc naøy ra sao (sau khi maø ngaøi ñaõ thò tòch roài)? Vöøa 
chaïm chaân leân maët ñaát, thaáy coù nhieàu nhöõng tu vieän, ñeàn to, chuøa lôùn... 
moïc leân nhan nhaõn nhö naám vaø treo daùn ñaày nhöõng côø, phöôùng, nhöõng 
caâu Phaät ngöõ...; roài coøn coù nhieàu nhöõng kyù nhi vieän, nhöõng vieän döôõng 
laõo, nhöõng tröôøng hoïc... Ngaøi vui möøng khoân taû, trong loøng phaát phôùi, 
lieàn ruû A-nan cuøng nhau neân tieán vaøo saâu beân trong nöõa xem chuùng 
sanh tu hoïc vaø laøm töø thieän ra sao... thì ngaøi baát giaùc thôû daøi, ngaùn 
ngaãm khi nhaän ra raèng chuøa to Phaät lôùn chæ ñeå cho khaùch du lòch tham 
quan chuïp hình ngaém nghía, hay chæ ñeå cho nhöõng toå chöùc leã laïc cuùng 
quaûy linh ñình. Coøn vaøo trong tröôøng chæ thaáy ñaày chöõ treân baûng ñen, 
giaáy traéng... maø khoâng thaáy yù nghóa ñaâu; roài vaøo trong coâ nhi vieän chæ 
thaáy caùc nhaân vieân laøm vieäc nhö caùi maùy saên soùc, nhö caùi ngheà ñi laøm 
ñeå laõnh löông, chôù khoâng thaáy haønh ñoäng taän tuïy, dòu daøng... ñöôïc bieåu 
loä vaø xuaát phaùt töø tình thöông vaø loøng maãn caûm  chaân thaät...Ngaøi buoàn 
quaù quay maët böôùc ñi. 

   Chuyeän chæ coù theá. Nhöng yù cuûa thaày cuõng nhö taát caû caùc baäc 
toân tuùc khaùc laø muoán chuùng ta phaûi coù caùi thaät. Thaät tu, thaät hoïc, thaät 
haønh...töø beân trong chôù khoâng phaûi töø caùi voõ beân ngoaøi phaûi khoâng? 
Sau ñoù, thaày coøn thaân tình chia seû nhöõng nhaãn chòu maø quyù taêng ni phaûi 
traûi qua khi du hoïc xöù AÁn. Chaúng haïn nhö phaûi nhaãn chòu khí haäu quaù 
noùng vaø quaù laïnh cuûa AÁn, phaûi nhaãn chòu thöùc aên khaùc khaåu vò vôùi Vieät 
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nam, phaûi nhaãn chòu ngoân ngöõ khaùc vôùi Vieät-nam vaø treân taát caû laø phaûi 
nhaãn chòu tình caûm xa chuøa chieàn, thaày toå, thieän höõu, phaät töû vaø gia 
ñình cuûa quyù taêng ni... Lôøi thaân tình cuûa thaày dòu daøng hoøa cuøng tieáng 
möa beân ngoaøi kia song cöûa ñaõ thaám maùt bao taâm hoàn luõ con treû chuùng 
con. Chuùng con thaät voâ cuøng hoan hæ, ñoäi ôn vaø ghi nhôù maõi. 

Delhi 14-11-1998, 

   Ñaïi söù quaùn Vieät-nam taïi New Delhi môøi taát caû sinh vieân VN 
hoïp vaø thoâng baùo veà vieäc ñoåi hoä chieáu nhö sau: 

THOÂNG BAÙO 

1)  Taát caû caùc coâng daân Vieät-nam ñeán AÁn Ñoä coâng taùc, hoïc 
taäp hoaëc cö truù ñeàu phaûi khai phieáu Ñaêng kyù coâng daân taïi cô quan 
ñaïi dieän. Moãi ngöôøi khai hai baûn, (Ñaïi söù quaùn giöõ moät baûn, ngöôøi 
khai giöõ moät baûn). Phieáu ñaêng kyù coù ñoùng daáu giaùp lai vaø coù giaù 
trò trong voøng moät naêm. Khi giaáy heát haïn phaûi ñaêng kyù laïi chöù 
khoâng gia haïn. Khi ñaêng kyù laïi chuù yù khai baùo boå sung veà moïi söï 
thay ñoåi veà thaân nhaân (Cha, meï, nôi cö truù, ngheà nghieäp, ñòa 
chæ...). Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ thoâi quoác tòch Vieät Nam, ñeà nghò 
ñöông söï noäp laïi giaáy xaùc nhaän coâng daân ñaõ ñöôïc caáp. Leä phí 
phieáu ñaêng kyù coâng daân 5 ñoâ la Myõ hoaëc 250 Rs moät tôø. 

2)  Thöïc hieän thoâng tö QÑ57 - Moïi coâng daân Vieät-nam mang 
hoä chieáu caáp tröôùc ngaøy 26-11-1997 ñeàu phaûi ñoåi laáy hoä chieáu 
môùi. 

  Ngöôøi coù hoä chieáu ñoåi phaûi tröïc tieáp ñeán cô quan ñaïi dieän 
khai tôø khai theo maãu, keøm theo 4 aûnh côû 4cm x 6cm môùi chuïp 
trong thôøi gian 3 thaùng gaàn ñaây. 

Ñaïi söù quaùn chòu traùch nhieäm laøm caùc thuû tuïc vôùi trong nöôùc 
ñeå xem xeùt caáp hoä chieáu môùi (Neáu coù ñieàu gì caàn laøm roõ ñeà nghò 
ñöông söï cung caáp). 

_ Moãi ngöôøi ñoåi hoä chieáu môùi traû leä phí 40 ñoâla / 2000 Rs. 

_ Khi xeùt caáp hoä chieáu môùi, ñöông söï phaûi noäp laïi hoä chieáu cuõ. 

_ Trong hoä chieáu môùi coù ghi (Hoä chieáu naøy caáp thay cho hoä 
chieáu cuõ soá PT...). Vì vaäy ñöông söï neáu thaáy caàn thieát neân chuïp 
laïi hoä chieáu cuõ ñeå tieän chuyeån ‘Visa ñang ôû AÁn Ñoä’ sang hoä 
chieáu môùi, coøn hoä chieáu cuõ seõ huûy. 
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New Delhi, 14-11-1998 

Phoøng Laõnh Söï 

 

Delhi, ngaøy 28-11-1998 

Hoaø Thöôïng Phaùp Chuû Thích Giaùc Nhieân cuøng vôùi Sö Minh Hieáu 
vaø phaät töû Vieän Nam cö nguï taïi Myõ qua haønh höông xöù Phaät, coù gheù 
Delhi môøi taêng ni duøng böõa côm toái taïi nhaø haøng vaø ngaøi ñaõ taëng moãi 
taêng ni sinh Vieät-nam (101 vò) moãi vò 250 ñoâ UÙc vaø moät caùi ñoàng hoà coù 
hình Phaät Baø Quan AÂm do Ngaøi veõ kieåu. Khai maïc böõa côm thaân tình 
Hoøa Thöôïng ñaõ coù cuoäc noùi chuyeän hoûi thaêm söùc khoûe vaø tình hình hoïc 
taäp cuûa taêng ni sinh, sau ñoù ngaøi laøm moät soá baøi thô, nhaát laø nhöõng baøi 
thô keâu goïi Phaät töû phaùt taâm cuùng döôøng uûng hoä taêng ni sinh. Hoaø 
thöôïng raát ña ñoan phaät söï neân khoâng coù nhieàu thì giôø, ngaøi phaûi tranh 
thuû laøm thô ngay caû treân maùy bay, neân moïi ngöôøi ñeàu ñaët danh hieäu 
ngaøi laø ‘Hoøa Thöôïng thô’. Ngaøi taëng taêng ni sinh 19 baøi thô noäi dung 
keâu goïi phaät töû uûng hoä taêng ni cuõng nhö khuyeán khích taêng ni tinh taán 
tu hoïc nôi xöù AÁn nhö sau: 

LÔØI KHUYEÁN KHÍCH 

Lôøi khuyeân giuùp ñôõ taêng ni 

Ñoù laø phöôùc baùu khoâng chi saùnh baèng 

Xin quí vò ra coâng ñoàng goùp söùc 

Giuùp taêng ni tu hoïc ôû nöôùc ngoaøi 

Vì töông lai môû ñaïo phaùp hoaèng khai 

Tre taøn luïn, thì mang choài ñôm moïc 

Quí taêng ni, hieän giôø ñang tu hoïc 

ÔÛ Ñaøi Loan, Trung quoác vaø Hoa Kyø 

ÔÛ UÙc chaâu, Nhaät Boån hoaëc Paris 

ÔÛ Taây Ñöùc, Hoøa Lan cuøng Thuïy Ñieån... 

Raát nhieàu nöôùc ñöôïc phaùt minh taân tieán 

Canada vaø AÁn Ñoä khaù ñoâng  

Khen taêng ni coá gaéng quyeát moät loøng 

Lo tu hoïc raát voâ cuøng cao quyù 
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Toâi caûm ñoäng, quí taêng ni coù chí 

Vì tieàn ñoà ñaïo phaùp ôû töông lai 

Neân beàn taâm, kieân nhaãn gaéng mieät maøi 

Bao khoå cöïc, gian lao ñeàu chaúng neä 

Toâi chöùng kieán nhöõng ñieàu toâi ñaùng keå 

Chö taêng ni hoïc AÁn Ñoä quaù nhieàu 

Soá ñöôïc xin hoïc boång chaúng bao nhieâu 

Coøn soá lôùn phaàn ñoâng laø töï tuùc 

Quí tu só ôû cuøng nhau chen chuùc 

AÊn chay tröôøng coøn thieáu tröôùc huït sau 

Phaàn kinh saùch thì thöû hoûi theá naøo? 

Cuõng tuùng thieáu coù tieàn ñaâu mua saém 

ÔÛ AÁn Ñoäï kieám vieäc laøm khoù laém 

Laøm suoát ngaøy cöïc nhoïc chæ vaøi ñoàng 

Toâi nhuõ khuyeân, quí vò raùng ra coâng 

Lo tu hoïc, cho choùng mau thaønh ñaït 

Toâi khuyeán khích, quí ñaïo taâm choã khaùc 

Ñoùng goùp vaøo moãi thaùng ñoâi ba ñoàng 

Nhôø nhieàu ngöôøi chung söùc goùp gia coâng 

Haàu giuùp ñôõ taêng ni ñang tuùng thieáu 

Chung ñoùng goùp, cuûa moãi ngöôøi ña thieåu 

Nhieàu baøn tay chaéc chaén seõ thaønh coâng 

Taêng ni sinh hoïc AÁn Ñoä quaù ñoâng 

Hôn traêm vò raát caàn ngöôøi giuùp ñôõ 

Cho ñòa chæ ñeå tuøy taâm töï gôûi 

Hoaëc nhôø toâi chuyeån hoä giuùp giuøm cho 

Quí taêng ni ñöôïc ñaày ñuû aám no  

Sau thaønh ñaït cöùu giuùp ñôøi raát quí 

Bôûi  töông lai, quí vò laø Tieán só 
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Ñem taøi naêng dòch vieát giaûng kinh luaân. 

Cho nhaân sanh baù taùnh ñöôïc thaám nhuaàn  

Hieåu ñaïo phaùp haàu tieán tu giaûi thoaùt 

Coâng ñöùc aáy nhieàu ví nhö sa maïc 

Taïo taêng taøi, xaây döïng laäp chuøa chieàn 

Ñoù laø ñieàu gieo taïo keát phöôùc duyeân 

Coâng ñöùc lôùn thaät voâ cuøng voâ löôïng. 

 

TRÔÏ ÑAÏO CÖÙU ÑÔØI 

Giuùp ñôõ taêng ni ñöôïc hoïc haønh 

Ñoù laø trôï ñaïo cöùu nhaân sinh 

Taêng ni tu hoïc khi thaønh ñaït 

Hoaèng phaùp lôïi sanh höôùng thieän laønh 

Dòch caùc kinh luaân ra phoå bieán 

Thuyeát kinh giaûng daïo thaät laø nhanh 

Cuõng nhôø quí vò nuoâi aên hoïc  

Keát quaû ngaøy nay ñöôïc tröôûng thaønh. 

 

ÑAØO TAÏO TAÊNG NI TAØI ÑÖÙC 

Ñaøo taïo taêng taøi ích lôïi chung 

Töông lai ñaïo phaùp ñöôïc truøng höng 

Nhôø aân quí vò chung nhau giuùp 

Trong luùc ngaët ngheøo tuùng thieáu hung 

Saùch vôû khoâng tieàn neân keùm khuyeát 

ÔÛ aên haúm huùt chæ khieâm cung 

Mong chö phaät töû ñoàng taâm hoä 

Phöôùc ñöùc khoâng chi ñöôïc saùnh cuøng. 

 

GIUÙP ÑÔÕ CHOÃ ÑAÙNG GIUÙP 



 252

AÁn Ñoä xöù ngheøo thieáu thoán thay! 

Taêng ni tu hoïc giöõ tröôøng chay 

Mong sao döa muoái töông rau ñaïm 

Phoøng oác thoâ sô cuõng heát ngaøy 

Chí quyeát hoïc haønh cho keát quaû 

Ñeàn aân tín chuû baáy laâu nay 

Döôõng nuoâi chaêm soùc neân coâng nghieäp 

Ñaùp laïi aân saâu thoûa daï naøy. 

 

KHUYEÂN NGÖÔØI CUÕNG GIUÙP NHÖ MÌNH 

Moät naém khi ñoùi baèng goùi khi no 

Cuûa tuy tô toùc, nghóa so ngaøn truøng 

Taêng ni sinh ñang hoïc tuùng thieáu hung 

Ai maø giuùp ñôõ voâ cuøng bieát ôn! 

Töï mình giuùp ñôõ ñaõ hay 

Coøn khuyeân huynh ñeä nhieàu tay giuùp vaøo 

Moïi ngöôøi chung söùc cuøng nhau 

Taêng ni ñaày ñuû phöôùc cao maây truøng 

Thay lôøi quí vò hoïc chung 

Caùm ôn troïng nghóa voâ cuøng saâu thaâm  

Loøng vaøng cuûa quí ñaïo taâm 

Danh thôm tieáng toát ngaøn naêm vaãn coøn. 

 

TAØI PHAÙP LÖÔÕNG THÍ ÑAÏO MAÀU NHÖ YÙ 

Ñaøo taïo taêng taøi ñeå môû mang 

Töông lai ñaïo phaùp khaép cuøng ñaøn 

Ñuû taøi ñuû ñöùc ñi hoaèng hoùa 

Theá giôùi giaùo truyeàn khaép nhaân gian 

Ñeàn ôn chö Phaät coâng thaày toå 
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Ñaùp nghóa ñaøn na hoä cuùng daøng 

Taøi phaùp töông ñoàng nhôø töông thí 

Ñaïo maàu nhö yù bôûi töông quan. 

 

TU ÍCH LÔÏI CHUNG 

Ngöôøi tu ñaõ quyeát hieán ñôøi mình 

Cho caû nhaân loaøi vôùi chuùng sinh 

Quyeát hoïc thaønh taøi troøn boån phaän 

Giuùp ñôøi trôï ñaïo ñöôïc quang vinh 

Ñaùng ta giuùp ñôõ khi caàn ñeán 

Khuyeân quí baø con raùng taän tình 

Vì lôò ích chung cho taát caû 

Töø ñôøi laãn ñaïo chaúng rieâng mình. 

 

GIÖÕ ÑAÏO TAÂM BAÁT THOÁI 

Ñaây laø vieäc ích lôïi chung 

Neân toâi baøy toû khaép cuøng ñeä huynh 

Mong chö lieät vò nieäm tình 

Heát loøng trôï giuùp baûo gìn taêng ni 

Thoï aân neân raùng tu trì 

Ñaïo taâm baát thoái cuõng vì nhôù aân 

Hoïc tu coá chí chuyeân caàn, 

Nhôø coâng tín chuû goùp phaàn nuoâi ta. 

Duø gaëp taø quæ yeâu ma, 

Khoâng loâi cuoán noåi ñoïa sa bieån traàn. 

Ñoù laø phöông phaùp toái caàn, 

Moïi ngöôøi taän löïc goùp phaàn chung lo. 

 

GOÙI QUAØ TÌNH THÖÔNG 
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Quí phaät töû boán phöông ñoàng goùp nhaët 

Trao cho toâi gôûi  taëng ñeán taêng ni 

Ñang hoïc haønh taïi AÁn Ñoä, New Delhi 

Toång coäng heát moät traêm hai möôi vò 

Toâi taùn thaùn quí taêng ni coù chí 

Tuoåi aáu nieân ñaõ phaùt thí qui y 

Giöõ giôùi trai, nghieâm tuùc quyeát tu trì 

Coù ñöùc haïnh ñöôïc thaày ñöa du hoïc 

Xöù AÁn Ñoä daân cö coøn laên loùc 

Caûnh ñoùi ngheøo, thieáu thoán muoân vaïn truøng 

Ngöôøi ñòa phöông coøn cöïc khoå lao lung 

Khoù kieám vieäc ñeå tìm möu nuoâi soáng 

Quí taêng ni soá ít xin hoïc boång 

Coøn phaàn ñoâng laø töï tuùc maø thoâi 

Toâi caõm thoâng hoaøn caûnh quaù thöông oâi! 

Neân coá gaéng toâi xin chö phaät töû 

Keû nhieàu ít, goùp gom boøn tích tröõ 

Moãi moät naêm toâi ñeán vieáng moät laàn 

Goùi quaø naøy laø an uûi tinh thaàn 

Ñeå khích leä quí taêng ni thaêng tieán 

Quí phaät töû khoâng ñuû ñaày phöông tieän 

Ñöôøng xa xoâi khoâng deã ñeán nôi ñaây 

Neân nhôø toâi mang quaø taëng choán naøy 

Ñeán taän choã, trao taän tay quí vò 

Vaø nhaén gôøi taám loøng thaønh raát quí 

Chuùc taêng ni hoïc mau choùng thaønh coâng 

Chuùc taêng ni tuoåi thoï ñöôïc taêng long 

Haàu tieáp noái, truyeàn thöøa neàn Phaät Giaùo 

Goùi quaø ñaây laø goùi quaø taâm ñaïo 
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Taám loøng vaøng cuûa taát caû ñaøn na 

Hoài höôùng veà phaùp giôùi cao xa 

Ñoàng chöùng ngoä ñaoï quaû voâ thöôïng giaùc. 

Nam Moâ Thöôøng Hoan Hyû Boà-taùt Ma Ha Taùt. 

 

TAËNG QUAØ KHUYEÁN TAÁN 

Quaø gôûi cuùng döôøng ñeán taän nôi 

Vaø xin trao gôûi vôùi ñoâi lôøi 

Mong taêng ni hoïc mau thaønh ñaït 

Ñem kieán giaûi mình giuùp khaép nôi 

Tieáp daãn moïi ngöôøi tu höôùng thieän 

Goùp phaàn xaây döïng ñaïo vaø ñôøi 

Ñeàn aân ñaùp nghóa trong muoân moät 

Tieáng toát danh thôm khaép coõi trôøi. 

 

TRAO QUAØ TÒNH TAØI 

Tieàn gôûi hoâm nay cuûa baù gia 

Toâi xin thay maët trao tay quaø 

Khaép nôi phaät töû huøn chung cuùng 

Gôûi ñeán taêng ni hoïc quaù xa 

Vaøi lôøi nhaén nhuû nieàm hi voïng 

Quí vò thaønh coâng noái Phaät Ñaø 

Hoaèng phaùp lôïi sanh cuøng khaép choán 

Noái truyeàn chö toå ñaïo thieân gia. 

 

PHAÙI ÑOAØN MYÕ UÙC 

Phaùi ñoaøn Myõ UÙc ñeán nôi ñaây 

Xin gôûi goùi quaø ñeán taän tay 

Cuûa ít taâm thaønh vì moä ñaïo 
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Mong chö lieät vò nhaän loøng naøy 

Nhöùt taâm caàu nguyeän möôøi phöông Phaät 

Hoä ñoä taêng ni hoïc thieät hay 

Taát caû ñaäu baèng laø tieán só 

Veà sau hoùa ñaïo khaép ñoâng taây. 

 

LÔØI KHUYEÂN BAÛO VEÄ CHO NHAU 

Quí Tu Só phaûi thöông nhau ñoaøn keát 

Tình ñeä huynh cuøng chung moät oâng cha 

Meán thöông yeâu, ñöùc khieâm toán nhaãn hoaø 

Thöôøng naâng ñôõ, giuùp nhau trong moïi vieäc 

Cuøng soá phaän, hoïc tu tìm hieåu bieát 

Lyù nhieäm maàu cuûa chö Phaät nghìn xöa 

Nôi xöù ngöôøi, bao daàu daõi naéng möa 

Gaéng chuyeân hoïc, mong sao cho thaønh ñaït 

Ñoàng con Phaät baûo veä nhau duø thaùc 

Cuõng khoâng heà thuø gheùt toá tuïng nhau 

Duø ñoùi no cöïc khoå ñeán böïc naøo 

Cuõng baûo veä chia seû nhau maø soáng 

Chö toå daïy, baûo giöõ theo truyeàn thoáng 

Ñoàng Thích Toân, Thích Töû phaûi thöông nhau 

Bôûi cuøng chung moät lyù töôûng khaùc naøo 

Phaät daïy baûo soáng Luïc - Hoaø Tam - Tuï 

Thaân hoøa hieäp soáng chung nhau laø chuû 

Mieäng hieäp hoøa, khoâng caõi laãy tranh nhau 

YÙ hieäp hoaø, dieät sôû chaáp da maàu 

Giôùi hoaø hieäp, giöõ cuøng nhau tu tieán 

Kieán hoaø giaûi, phaûi cuøng nhau thöïc hieän 

Giôùi luaät hoaø, ñoàng trì giöõ nghieâm minh 
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Lôïi loäc hoaø, phaân chia seû coâng bình 

Caàn vaâng giöõ y theo lôøi Phaät daïy 

Phaùp Tam - Tuï, döùt tröø tieâu oan traùi 

Toäi aùc gì, beù nhoû cuõng khoâng coøn 

Vieäc thieän laønh, duø tí beù coûn con 

Cuõng coá gaéng laøm sao cho kyø ñöôïc 

Loøng töø aùi, ñoä sanh daàu traùi ngöôïc 

Haïng baäc naøo cuõng ñoä taän raùo trôn 

Duø gian lao cöïc khoå chí khoâng sôøn 

Môùi chöùng toû, loøng töø bi roäng löôïng 

Haøng tu só, ñoàng thaønh taâm tín ngöôõng 

Ñoaøn keát nhau, ñeå phuïng söï chuùng sanh 

Ñoaøn keát nhau, ñeå moät taám göông laønh 

Môùi xöùng ñaùng laøm göông cho mai haäu. 

 

TÌNH ÑOAØN KEÁT 

Tu só thöông nhau giöõ moät loøng 

Thaønh taâm phuïng söï ñaïo thieàn toâng 

Treân toân döôùi kính ngöôøi haâm moä 

Quí meán troïng nhau quí ñaïo ñoàng 

Hoøa hieäp laøm göông haøng Phaät töû 

Naâng nhau giuùp ñôõ thaûy ñeàu mong 

Ñaùng khen treân döôùi hoøa taâm hieäp 

Theá giôùi soáng chung ñeá ñaïi ñoàng. 

 

BAÛO VEÄ CHO NHAU 

Tu haønh baûo veä toát cho nhau 

Chôù ñeå theá gian chen laán vaøo 

Tieáng toát ñeàu laø cuøng toát heát 
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Danh thôm caû thaûy vaãn thôm cao 

Ñaùng khen doøng gioáng con nhaø Phaät 

Thöû hoûi ta neân tính leõ naøo? 

Chaén chaén moïi ngöôøi ñeàu ñoàng moätyù 

Tu haønh baûo veä toát cho nhau. 

 

ÑAÏO BAÛO ÑAÏO TÖÏ TROÏNG 

Ñaïo phaùp caàn neân baûo ñeán cuøng 

Vì laø ích lôïi chuùng sanh chung 

Ñaïo mình mình kính mình toân troïng 

Ñaïo hoï hoï khen hoï phuïc tuøng 

Chôù chaïm laãn nhau laøm oá ñaïo 

Giöõ gìn cho toát phaûi trung dung 

AÁy laø baûo veä thôm danh ñaïo 

Vì bôûi ñaïo ai cuõng kính suøng. 

 

ÑÖÙC KHIEÂM TOÁN 

Ngöôøi tu töï nhuû xeùt thaân mình 

Khieâm toán khieâm hoøa ñöùc hieáu sinh 

Kính troïng beà treân naâng keû döôùi 

Noùi naêng leã ñoä ñaïo taâm gìn 

Thöông yeâu quí meán ngöôøi quen laï 

Cö xöû oân toàn haïnh nghieâm minh 

Ai naáy neã kieâng ñeàu quí troïng 

Rieâng ta khieâm toán phaûi queân mình. 

 

LOØNG TÖÏ AÙI 

Môû taám loøng töø ñoä chuùng sanh 

Gian lao cöïc khoå vaãn queân mình 
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Duø cho soáng cheát khoâng sôøn daï 

No ñoùi oám ñau cuõng laëng thinh 

Boån nguyeän ñoä sanh naøo coù neä 

Loøng töø buûa khaép phaûi coâng bình 

Quyeát taâm ñoä taän muoân sanh loaïi 

Theå hieän taâm töû vôùi chuùng sanh. 

 

TÖÏ MÌNH LAØM MAÏT PHAÙP 

Phaät phaùp maït höng cuõng töï mình 

Maït vì boû pheá chaúng hy sinh 

Ñam meâ vaät chaát hay dung döôõng 

Maát heát nghóa nhaân ñaïo chaúng gìn 

Trai giôùi khoâng coøn chi thuùc lieãm 

Ngang taøng hoáng haùch ngaïo cöôøi khinh 

Saân si noùng naûy hôn traàn tuïc 

Chaúng keå ñeán ai chæ bieát mình. 

 

Delhi, ngaøy 01-12-1998 

HOÄI LÖU HOÏC SINH VIEÄT-NAM TAÏI DELHI 

VietNamese Students Association in Delhi 

-------------------------------------------------------------- 

1806 Outramlines, Kingsway Camp, Delhi - 110009, tel: 7426978 

                     New Delhi, ngaøy 01 thaùng 12 naêm 1998 

Kính gôûi: Quí Thaày Coâ, Anh Chò Em sinh vieân 

Ban Chaáp Haønh Hoäi Löu Hoïc Sinh Vieät-nam taïi Delhi thoâng baùo 
ñeán thaày coâ, anh chò em sinh vieân ba vaán ñeà sau ñaây: 

1) Traän baõo ngaøy 27-11-1998 vöøa qua taïi Vieät-nam töø Quaõng Bình 
ñeán Bình Thuaän ñaõ gaây raát nhieàu thieâït haïi veà nhaân maïng vaø vaät chaát 
cho ñoàng baøo caùc tænh treân. Tin chính thöùc cho bieát ñaõ coù 200 ngöôøi 
cheát, 15 ngöôøi maát tích, thieät haïi vaät chaát öôùc tính 682 tyû ñoàng (50 trieäu 
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ñoâ la Myõ). Tröôùc nhöõng maát maùt to lôùn aáy, Ban Chaáp Haønh HLHSVN 
taïi Delhi keâu goïi tinh thaàn nhöôøng côm seû aùo cuûa quí thaày coâ, anh chò 
em sinh vieân hoan hæ ñoùng goùp taøi chaùnh ñeå chia seû khoù khaên vôùi ñoàng 
baøo bò thieân tai taïi queâ nhaø. Tieàn goùp ñöôïc seõ nhôø Söù Quaùn chuyeån hoä. 

2) Ban Chaáp Haønh ñaõ lieân heä cuøng Baùc Só Harish Kumar, Giaùm 
ñoác Nulife Hospital veà vaán ñeà khaùm söùc khoûe toång quaùt cho thaày coâ vaø 
anh chò em sinh vieân. Chi phí nhö sau: 

1.  Cost of check up (Giaù khaùm)                           : Rs. 50 

2.  Blood Sugar Test (Thöû Maùu)                           : Rs. 30 

3.  Blood Group ABO/ Rh (Phaân loaïi maùu)          : Rs. 50 

4.  Registration Card  (Soå khaùm söùc khoûe)           : Rs. 20 

3) Giaùo Sö Satyapala, Khoa tröôûng phaân khoa Phaät Hoïc thoâng 
baùo: Ngaøy 18-12-98 laø ngaøy khoa toå chöùc Leã veà höu cho Giaùo Sö 
Sanghasen Singh, daïy Sanskrit. Ñeå toû loøng bieát ôn veà nhöõng ñoùng goùp 
cuûa Giaùo Sö ñoái vôùi phaân khoa vaø caù nhaân cuûa moãi sinh vieân Vieät-nam 
theo hoïc phaân khoa Phaät hoïc. Ban Chaáp Haønh keâu goïi thaày coâ, anh chò 
em sinh vieân thuoäc phaân khoa Phaät Hoïc tham döï ñaày ñuû vaø ñoùng goùp 
taøi chaùnh ñeå mua quaø löu nieäm vaø goùp cuøng phaân khoa toå chöùc ngaøy leã 
neâu treân. 

Raát mong nhaän ñöôïc söï höôûng öùng cuûa Thaày Coâ, Anh Chò Em sinh 
vieân. 

Chuû Tòch Ban Chaáp Haønh 

Thích Haïnh Chaùnh 

                                                                                              

Delhi, 03-01-1999 

Thöôïng-toïa Nhö Ñieån - Vieän chuû chuøa Vieân Giaùc, Ñöùc Quoác cuøng 
vôùi 40 phaät töû Vieät-nam ôû Ñöùc, Phaùp, Hoøa Lan, Ñan Maïch, Phaùp... ñi 
chieâm baùi Phaät tích vaø tröôùc khi leân chuyeán bay trôû veà nöôùc, Thöôïng-
toïañaõ cho môøi taêng ni ñeán khaùch saïn Inter - Continental taïi New Delhi 
duøng böõa côm toái vôùi Thöôïng-toïa cuøng caùc phaät töû. 

Tröôùc khi duøng côm, Thöôïng-toïa ñaõ coù cuoäc noùi chuyeän thaân tình 
vôùi taêng ni. Thöôïng-toïa cho bieát ngaøi coù nhieàu ñeä töû nöôùc ngoaøi vaø 
ngöôøi Taây Phöông ñeán vôùi Phaät giaùo khoâng haún chæ thuaàn loøng tin (nhö 
ña soá phaät töû Vieät-nam ) maø hoï ñeán vôùi caùi nhìn xem Phaät giaùo coù hôïp 
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khoa hoïc vaø coù ích lôïi thöïc tieãn khoâng? Nhö phöông phaùp thieàn laø khoa 
hoïc. Vì lyù do ñoù maø nhöõng cuoán saùch vieát veà Thieàn laø phaùt haønh nhanh 
vaø phoå bieán nhaát treân theá giôùi. Neáu tính tyûø soá thì phaûi noùi saùch cuûa ngaøi 
Ñaït-lai-la-ma baùn chaïy nhaát, keá ñeán saùch cuûa hoaø thöôïng Nhaát Haïnh... 
vì caû hai ngaøi ñeàu noùi veà thieàn. Coøn rieâng Thöôïng-toïa Nhö Ñieån cuõng 
thieàn nhöng Thöôïng-toïa chuû tröông leã baùi saùm hoái raát nhieàu. Moãi ngaøy 
ngaøi ñeàu laïy töøng chöõ trong kinh Phaùp Hoa. Hieän giôø ñaõ laïy xong boä 
Phaùp Hoa vaø ngaøi seõ tieáp laïy ñeán töøng chöõ trong kinh Hoa Nghieâm. 
Moãi ngaøy Thöôïng-toïa ñeàu laïy nhö vaäy, phaät töû theo Thöôïng-toïa leã raát 
nhieàu. Thöôïng-toïa cho bieát ai theo ngaøi tu, ngaøi cuõng baét leã laïy raát 
nhieàu vaø raát cöïc. 

Thöôïng-toïa naêm nay khoaûng 50, daùng ngöôøi cao lôùn, phöông phi. 
Thöôïng toaï ñaõ móm cöôøi vaø noùi nhôø leã laïy moãi ngaøy maø ngaøi môùi ñöôïc 
baùo thaân cao lôùn nhö vaäy. Troâng thöôïng toaï raát treû, khoeû vaø hoàng haøo. 
Ngaøi ñaõ uûng hoä taêng ni khoâng keå thaân sô, quen bieát hay khoâng quen 
bieát, thuoäc ngöôøi mieàn Nam, Baéc hay Trung. Vöøa gaëp ngaøi, ngaøi xin 
taêng ni töï giôùi thieäu vì ngaøi khoâng bieát nhôù heát. Ngaøi ñaõ uûng hoä moät 
caùch Ba-la-maät vaø ñaõ tuyeân boá ngaøi giuùp taêng ni tieàn hoïc maø khoâng 
caàn taêng ni phaûi uûng hoä hay laøm gì cho ngaøi, ngoaøi vieäc noã löïc chuyeân 
taâm tu hoïc, ñeå sau naøy giuùp ích cho ñaïo phaùp, ñoù laø Thöôïng-toïa maõn 
nguyeän roài. 

Chuøa Vieân-giaùc taïi Ñöùc thaät lôùn. Coù phoøng ñuû cho caû ngaøn ngöôøi 
ôû vaøo nhöõng dòp leã phaät töû töïu veà. Moãi ngaøy chuøa coù khoaûng 40 phaät töû 
laøm coâng quaû. Chuøa coù cô sôû in aán rieâng vaø coù phaùt haønh taïp chí Vieân 
Giaùc (Taïp chí cuûa Kieàu baøo vaø Phaät töû Vieät-nam tî naïn taïi Coäng Hoøa 
Lieân Bang Ñöùc) vaøo moãi hai thaùng, nhaèm muïc ñích phuïc vuï  lôïi ích 
coäng ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn taïi Ñöùc Quoác treân moïi maët. Taïp chí Vieân 
Giaùc nhaèm baûo toàn vaø phaùt huy truyeàn thoáng vaên hoaù Phaät giaùo vaø daân 
toäc Vieät beân caïnh nhöõng sinh hoaït toân giaùo, xaõ hoäi... Coù nhieàu chuøa 
môøi Thöôïng-toïa veà laøm truï trì nhöng Thöôïng-toïa töø choái. Ngaøi nghó 
gioáng nhö Hoøa Thöôïng Huyeàn Vi coù hôn 50 chuøa treân khaép nöôùc neân 
Hoøa Thöôïng raát cöïc, Thöôïng-toïa nghó mình ñaõ lôùn tuoåi lo tu, leã saùm; 
ngay caû ñònh xaây moät chuøa Vieân Giaùc taïi Boà-ñeà-ñaïo-traøng, Thöôïng-toïa 
cuõng giao cho ñaïi ñöùc Haïnh Taán vaø ñaïi ñöùc Haïnh Nguyeän ñöùng troâng 
coi. Coâng trình naøy seõ tieán haønh vaøo naêm tôùi vôùi döï tính caû maáy traêm 
ngaøn dolla. Chi phí cao quaù. Neáu khoâng phaûi ngöôøi coù phöôùc ñöùc thì 
khoâng theå ñöùng keâu goïi vaø xaây caát thaønh coâng ñöôïc. Thöôïng-toïa thaät laø 
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ngöôøi coù voâ vaøn phöôùc baùo. 

Ngaøy 06-02-2001 

Hoäi Seminar toå chöùc vieát Kyû-yeáu ñeå löu nieäm. Moãi thaønh vieân 
vieát hai, ba baøi noùi leân caûm töôûng hoaëc nhöõng kyû nieäm boán naêm sinh 
hoaït vôùi nhau. Toâi vieát hai baøi ‘Taûn maïn veà Löu-buùt vaø Kyû-yeáu’ vaø 
‘Ñeâm Traêng, muoán noùi vôùi Ngöôøi’ nhö sau: 

TAÛN MAÏN VEÀ LÖU BUÙT VAØ KYÛ YEÁU 
Thôøi gian thaém thoaùt troâi nhanh nhö doøng ñôøi cuoán huùt ta vaøo 

trong dó vaõng, môùi ñoù maø ñaõ hôn boán naêm hoïc taäp nôi nhoùm seminar 
roài. Ngoài tröôùc trang giaáy traéng, toâi khoâng bieát mình phaûi vieát gì ñaây 
cho cuoán kyû yeáu "môû" (nghóa laø seõ coøn nhöõng soá tieáp tuïc trong thôøi gian 
tôùi) cuûa nhoùm seminar thaân yeâu naøy. Raùp noái laàn löôït nhöõng hình aûnh 
quaù khöù laø caû moät khung trôøi kyû nieäm. Nhöõng kyû nieäm ñeïp vaø neân thô 
nhaát trong ñôøi bao giôø cuõng laø nhöõng kyû nieäm cuûa löùa tuoåi hoïc troø nôi 
saân tröôøng röïc naéng, coù nhöõng haøng phöôïng vó hoa ñoû thaém trong tieáng 
ve saàu keâu ræ raû vaø moãi ñoä khi heø veà, nhöõng quyeån löu buùt xinh xaén naén 
noùt neùt chöõ hoïc troø cuûa chuùng toâi ñöôïc trao tay cho nhau.  

Nhôù laïi ngaøy xöa khi coøn beù teûo teo hoïc lôùp 6 nôi maùi tröôøng caáp 
II Taân Vinh, tænh Bình Tuy, toâi coøn quaù voâ tö ngaây thô chæ bieát ñuøa vui 
beân chuùng baïn. Cuoäc ñôøi luùc ñoù cuûa toâi laø lôùp hoïc vaø vì theá löu buùt cuûa 
chuùng toâi cuõng chæ chöùa ñaày nhöõng maøu hoàng cuûa hoa, böôùm, maây vaø 
gioù, chöùa ñaày nhöõng öôùc mô vôùi ñuû maøu saéc cuûa truyeän coå tích thaàn 
tieân… Theá maø vaøo luùc ñoù toâi cuõng ñaõ bieát taäp teãnh baét chöôùc caùc baïn 
cuûa toâi laøm thô, vieát löu buùt khuyeân baïn beø chaêm hoïc. Neáu ngöôøi ta coù 
tình yeâu ñaàu ñôøi vaø tình yeâu aáy ñaùng nhôù nhaát thì vôùi toâi, toâi cuõng coù 
nhöõng baøi thô ñaàu ñôøi vaø chuùng maõi maõi trong toâi khoâng bao giôø queân. 
Nhöõng caâu thô ngaây ngoâ nhö:  

"Trôøi möa thì maëc trôøi möa, 

Em ngoài gaéng hoïc ñeå thua baïn beø". 

 

Hay: "Naéng vaøng chôù boû qua, 

Tuoåi xanh khoâng trôû laïi, 

Beân cöûa caàn chaêm hoïc, 
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Mai ñaây ngaøy vinh quang". 

Hoaëc caøng ngoä nghónh nöõa nhö: 

"Gioù ñöa caønh truùc sang soâng, 

Baøi thô toâi vieát ñeán ñaây laø döøng". 

(duø baøi thô chæ môùi coù 2 caâu ). 

Ngaøy thaùng troâi ñi, toâi lôùn leân vaø löu buùt cuõng theo toâi maø leân 
tröôøng Trung hoïc Lagi, tænh Bình Tuy. Luùc ñoù taâm cuûa toâi nhö moät vaàng 
traêng troøn ñaày ñaën, khoâng vöôùng maây lo aâu vaø phieàn muoän. Löu buùt 
cuûa toâi cuõng ñaày moät khung trôøi hoa moäng vôùi nhöõng caâu thô vaø nhöõng 
baûn nhaïc aâm ñieäu tröõ tình, vôùi nhöõng ñoùa cuùc hoaøng anh, hoa baèng laêng 
tím, hoa phöôïng ñoû thaém eùp hình con böôùm, con nai… trao nhau kyû 
nieäm. 

Mai ñaây troáng ñieåm tröôøng tan 

Chia tay xin nhôù nguyeän vaøng saét son. 

Roài nhö moät con ñöôøng ñaõ vaïch saün cho moãi ngöôøi. Toâi böôùc theo 
lyù töôûng cuûa mình- lyù töôûng töø bi vaø trí tueä- toâi trôû thaønh nöõ tu. Löu buùt 
töø ñoù cuõng trôû neân cao ñeïp vaø maàu nhieäm hôn trong nhaän thöùc cuûa toâi. 
Tröôøng Cao Caáp Phaät hoïc khoùa II, tp HCM, nôi maø caùc taêng ni sinh töø 3 
toâng phaùi: Nam toâng, Baéc toâng vaø Khaát só, töø ba mieàn ñaát nöôùc Nam - 
Trung -Baéc cuøng sum hoïp, chung soáng vaø hoïc döôùi moät maùi tröôøng Phaät 
hoïc. Chuùng toâi ñaõ hoïc raát nhieàu nhöõng lôøi daïy giaûi thoaùt vaø giaùc tænh 
qua Kinh-Luaät-Luaän cuûa Ñöùc Phaät vaø chö toå cuõng nhö ñaõ  hoïc ñöôïc ít 
nhieàu nhöõng phong tuïc, taäp quaùn, nhöõng caùch soáng, caùch suy nghó khaùc 
nhau cuûa caùc heä phaùi Phaät giaùo, cuûa caùc mieàn khaùc nhau cuûa ñaát nöôùc 
trong suoát boán naêm. 

Roài khoùa hoïc cuõng keát thuùc. Nhöõng caây phöôïng vó ñaõ baét ñaàu nôû 
hoa ñoû oái, tieáng ve saàu keâu buoàn baû, baùo hieän giôø phuùt chia tay "Chia 
tay muøa phöôïng cuoái, Tieáng ve buoàn hôn xöa". Chaúng ai baûo ai, taâm 
hoàn cuûa chuùng toâi- nhöõng taêng ni sinh ñeàu vöông vaán noãi saàu ly bieät vaø 
nhöõng cuoán löu buùt vôùi neùt chöõ hoïc troø, ñöôïc voäi vaõ chuyeàn tay nhau. 
Nhöõng tình caûm thieát tha cuûa caùc vò Hoøa Thöôïng, Thöôïng Toïa, ñaïi ñöùc 
taêng ni, cuûa caùc phaùp löõ vôùi nhöõng caâu chuùc caùc tröôûng töû Nhö Lai haõy 
baét ñaàu söï nghieäp xuoáng nuùi hoaèng phaùp, lôïi sanh ñöôïc traûi leân töøng 
trang giaáy traéng löu buùt cuûa chuùng toâi. 

Chuùng toâi bòn ròn chia tay nhau theo haønh trình ngöôïc Baéc, xuoâi 
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Nam ñeå trôû veà choán toå. Doøng ñôøi laïi troâi noåi theo thaêng traàm cuûa con 
nöôùc. Moät soá quyù thaày coâ  trong lôùp ñaõ ôû laïi ñòa phöông ñeå phuïc vuï, 
coøn moät soá khaùc ñaõ  tieáp tuïc phaùt trieån vieäc hoïc cuûa mình baèng caùch 
xuaát döông du hoïc taïi caùc nöôùc nhö AÁn Ñoä, Ñaøi Loan, Trung Hoa, 
Nhaät, vaø Myõ… Vaø toâi ñaõ choïn AÁn Ñoä laøm queâ höông thöù hai, nôi ñeå 
tieáp tuïc ñaøo taïo vaø phaùt trieån kieán thöùc Phaät hoïc cuûa mình. 

Nhoùm Seminar taïi ñòa chæ soá 467 Indra Vihar, Delhi 9, AÁn Ñoä laø 
nôi chuùng toâi thöôøng hoäi thaûo, baøn baïc veà ñeà  taøi luaän aùn cuûa mình, 
hoaëc trình baøy moät nhaän ñònh, moät caùi nhìn rieâng cuûa mình veà moät lôøi 
daïy hay moät baøi kinh naøo ñoù cuûa Ñöùc Phaät. Thaønh vieân cuûa nhoùm 
khoâng phaûi laø nhöõng baïn hoïc cuûa cuøng moät lôùp taïi tröôøng Ñaïi Hoïc 
Delhi maø töø nhieàu lôùp khaùc nhau. Trong ñoù coù nhöõng vò laø nghieân cöùu 
sinh ñang vieát luaän aùn Tieán só (Ph. D) naêm thöù IV, III, II, I, coù vò ñang 
hoïc phoù Tieán só (M. Phil) vaø cuõng coù vò ñang hoïc Thaïc só (M.A.). 
Seminar laø cô hoäi ñeå taát caû chuùng toâi gaàn guõi hoïc taäp nhöõng kinh 
nghieäm, san seû nhöõng kieán thöùc vaø phöông phaùp laãn nhau nhaèm muïc 
ñích naâng cao noäi dung vaø hình thöùc cuûa luaän aùn mình ñang vieát ñeå trôû 
neân hoøan chænh hôn trong khaû naêng coù theå. Ñaây cuõng laø nhöõng dòp ñeå 
chuùng toâi quaây quaàn beân nhau noùi tieáng Vieät thaân thöông, thöôûng thöùc 
moùn aên Vieät vaø keå chuyeän vui cho nhau nghe.  

Thôøi gian troâi qua nhanh. Chieác baùnh sinh nhaät cuûa nhoùm Seminar 
moãi naêm moãi theâm töôi ñeïp vaø xinh xaén vôùi söï hieän dieän cuûa ngoïn neán 
hoàng lung linh neùt chöõ "Happy Birthday of Seminar- 31-01". Boán naêm 
qua vôùi bieát bao kyû nieäm vui buoàn cuûa nhoùm, vôùi bieát bao taâm tö, 
nguyeän voïng, noã löïc cho luaän aùn cuûa mình, cho nhoùm… taát caû  ñeàu 
xuaát phaùt töø traùi tim ñaày nhieät huyeát muoán coáng hieán kieán thöùc Phaät 
hoïc ñöôïc cuï theå hoùa tröôùc tieân qua cuoán luaän vaên toát nghieäp Tieán só 
cuûa mình cho söï nghieäp giaùo duïc cuûa Ñaïo Phaùp vaø Daân Toäc Vieät nam 
vaø taát caû nhöõng ñieàu naøy ñaõ ñeán thôøi, ñeán giao ñieåm neân ñöôïc vieát ra.  

Löu buùt laø löu giöõ laïi lôøi hay yù ñeïp chuùc tuïng laãn nhau tröôùc khi ra 
ñi. Chuùng toâi khoâng theå laøm löu buùt bôûi vì nhoùm chuùng toâi vaãn coøn tieáp 
tuïc duy trì, duø raèng "linh hoàn" cuûa nhoùm ñaõ ñoå ñaït baûng vaøng "Doctor" 
(Tieán Só) vaø vinh quang baùi toå nay mai. Chuùng toâi cuõng khoâng theå goïi 
laø kyû yeáu nhö nhöõng kyû yeáu keát thuùc 4 naêm hoïc ôû tröôøng Cao Caáp Phaät 
hoïc do leõ "mai phaûi xa nhau, loøng löu luyeán maõi" maø chuùng toâi goïi laø 
kyû yeáu "môû". "Môû" bôûi vì noù seõ coøn nhöõng soá tieáp tuïc nöõa. Goïi noù laø 
"kyû yeáu" vì noù laø cuoán ghi cheùp caùc vieäc troïng yeáu, ñaùng nhôù ñaùnh daáu 
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moät chaëng ñöôøng boán naêm cuûa nhoùm ñaõ  ñi qua. Ñoù laø lyù do cuoán "Kyû 
yeáu môû" cuûa nhoùm seminar ñaëc bieät ñöôïc ra ñôøi trong muøa xuaân 2001 
naøy.  

Quaù khöù-hieän taïi-töông lai laø moät moái töông quan lieân ñôùi vôùi 
nhau. Neáu löu buùt hay kyû yeáu cuûa hoâm nay laø hình aûnh ñaùng nhôù cuûa 
quaù khöù thaân yeâu thì hy voïng raèng moãi vieäc laøm hoâm nay cuûa töøng 
chuùng ta treân haønh trình khoâng döøng cuûa con ñöôøng Töï giaùc- Giaùc tha 
naøy seõ laø nhöõng kyû nieäm khoù queân cho kyû yeáu cuûa chuùng ta trong ngaøy 
mai, phaûi khoâng? 

 

Moät saùng söông muø ôû Kyù tuùc xaù nöõ 
P.G. 

taïi  Delhi, 06-02-2001 

 

ÑEÂM TRAÊNG, MUOÁN NOÙI VÔÙI NGÖÔØI… 

(Ñaëc bieät vieát taëng moät ngöôøi trong nhoùm Seminar) 

Ñeâm nay gioù maùt, traêng thanh (raèm thaùng gieâng, xuaân Taân Tî) 
beân song cöûa soå töï nhieân toâi muoán san seû ñeán ngöôøi moät vaøi caûm nghó.  

Nhö ngöôøi bieát ñoù töø thuôû xa xöa do taâm taïo taùc haïnh nghieäp. Caùc 
haïnh nghieäp naøy trôû laïi huaân taäp thaønh coâng naêng nghieäp con ngöôøi nôi 
töï taâm. Khi coâng naêng nghieäp thöùc aáy thuaàn thuïc, gaëp ñuû caùc trôï duyeân 
tinh cha huyeát meï chieâu caûm maø hieän ra coù ngöôøi, coù toâi vaø vuõ truï theá 
giôùi truøng truøng duyeân khôûi. Vì theá maø Ñöùc Phaät chuùng ta coù daïy raèng 
"Tam giôùi höõu tình, giai tuøng nghieäp höõu". 

Töø nhaân quaù khöù do "voâ minh" vaø "haønh" maø taïo quaû khoå hieän taïi 
"thöùc", "danh saéc", "luïc nhaäp", " xuùc", vaø "thoï". Do hieän taïi khôûi ra 
"aùi", "thuû" vaø taïo nghieäp "höõu" cho quaû khoå "sanh, laõo töû" ôû vò lai. Nhö 
theá, töø nhaân quaù khöù, sang quaû hieän taïi vaø quaû hieän taïi laøm nhaân cho 
quaû töông lai. Ba ñôøi cöù noái tieáp xoay vaàn maõi maõi khoâng döùt nhö baùnh 
xe xoay troøn leân xuoáng, xuoáng leân khoâng döøng nghæ. 

Cöù ñoù maø suy ra thì bieát raèng ngöôøi vaø toâi chaúng nhöõng soáng moät 
ñôøi trong hieän taïi naøy, maø tröôùc kia veà quaù khöù ñaõ traûi qua khoâng bieát 
bao nhieâu ñôøi soáng roài vaø sau naøy trong vò lai cuõng coøn voâ löôïng ñôøi 
soáng nöõa. Soáng vaø cheát noái tieáp theo nhau khoâng bao giôø döùt, nhö 
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nhöõng laøn soùng, caùi naøy tan ñi ñeå hieäp laïi moät caùi khaùc, khoâng bao giôø 
heát neáu coøn coù ngoïn gioù voâ minh hieän höõu. 

Vì thaân naøy chôït hieän, chôït taét neân chuùng laø huyeãn hoùa. Khi caùc 
giaû phaùp do söï keát caáu cuûa naêm uaån taïo thaønh thì goïi laø soáng. Khi naêm 
uaån tan raõ thì goïi laø cheát. Cho neân söï hieän höõu cuûa ngöôøi vaø toâi nôi ñaây 
khoâng phaûi laø thaät hieän höõu vaø cuõng khoâng phaûi thaät khoâng hieän höõu. 
Vì ngöôøi vaø toâi tuøy duyeân nhö huyeãn sanh, neân sanh töùc voâ sanh, vì tuøy 
duyeân nhö huyeãn dieät neân dieät töùc voâ dieät, cho neân Kinh coù caâu: 
"Chuùng duyeân giaû hieäp, hö voïng danh sanh. Chuùng duyeân ly taùn, hö 
voïng danh dieät". 

Vì giaû sanh, giaû dieät, neân Phaät giaùo ñoái vôùi söï cheát khoâng ñaët naëng 
maø bieát raèng cheát chæ laø moät söï xoay bieán cuûa nghieäp thöùc nôi töï taâm, 
thay thaân cuõ laáy thaân môùi. Sanh nhö ñaép chaên boâng vaøo muøa ñoâng, töû 
nhö côûi chaên ra vaøo muøa haï. Söï sanh cuûa ngöôøi vaø toâi hieän taïi chæ laø 
moät laàn sanh trong voâ löôïng laàn sanh vaø söï cheát trong kieáp naøy cuõng 
chæ  laø moät phen cheát trong voâ löôïng laàn cheát. Vì theá ñoái vôùi söï sanh, 
khoâng coù gì tham caàu, vì noù laø voâ thöôøng, khoâng laâu, khoâng beàn, ñoái 
vôùi söï cheát khoâng sôï haõi, vì noù khoâng phaûi maát haún ñi maø chæ laø söï thay 
cuõ ñoåi môùi. Vì theá, ngöôøi ôi! Khoâng coù vieäc gì maø ngöôøi vaø toâi phaûi sôï. 
Haõy giöõ taâm an hoøa, bình thaûn khi cheát cuõng nhö khi soáng, luùc ñau cuõng 
nhö luùc maïnh ngöôøi nheù. 

Toâi khoâng bieát raèng trong nhaõn quan veà söï soáng cuûa ngöôøi nhö theá 
naøo, chaéc ngöôøi seõ troá maét nhö nai tô ngaïc nhieân khi trong ñeâm traêng 
nghe tieáng thì thaàm vaêng vaüng cuûa toâi veà nhöõng thuaät töø laï laãm nhö A-
laïi-da thöùc duyeân-khôûi, Chaân nhö duyeân-khôûi, Luïc ñaïi duyeân-khôûi vaø 
Phaùp giôùi truøng truøng duyeân-khôûi… maø tröôùc ñoù tôùi giôø ngöôøi chöa 
töøng nghe. Toâi muoán ngöôøi haõy nhaém maét laïi vaø im laëng trong tö theá 
ñieàu hoøa, thanh thaûn ñeå laéng nghe nhöõng gì toâi seõ noùi ra ñaây. 

Ñöùc Theá Toân cuûa chuùng ta ñaõ daïy raèng nguyeân nhaân cuûa khoå, cuûa 
sanh töû luaân hoài laø do hoaëc nghieäp. Vì hoaëc nghieäp neân coù haønh ñoäng 
sai laàm, vì sai laàm neân chòu quaû khoå. Voøng nhaân quaû luaân hoài naøy cöù 
tieáp tuïc maõi, taïo ra coù chaùnh baùo laø ngöôøi vaø toâi vaø y baùo laø caùc töôùng 
höõu vi nuùi soâng ñaát lieàn thöù lôùp dôøi ñoåi. Chaùnh baùo vaø y baùo naøy cuûa 
ngöôøi vaø toâi coù theå theá naøy hay theá khaùc, toát hay xaáu tuøy theo nghieäp 
laønh hay döõ maø ngöôøi vaø toâi ñaõ taïo. Nhöng duø theá naøo ñi nöõa heã coøn 
nghieäp laø coøn hieän töôïng giôùi. Döùt tröø ñöôïc nghieäp  laø trôû veà vôùi Chaân 
nhö, Nieát baøn. 
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Luaän A-laïi-da thöùc cho raèng A-laïi-da thöùc (thöùc thöù 8) laø thöùc caên 
baûn cuûa hieän töôïng giôùi, laø neàn moùng cuûa nhaân quaû luaân hoài ñöa chuùng 
ta nhieàu ñôøi nhieàu kieáp lang thang trong saùu ñaïo nhö chaøng cuøng töû maát 
cha ngheøo naøn khoán khoå, nhöng ngöôøi cuõng ñöøng lo ngaïi laém, vì maët 
khaùc cuûa thöùc A-laïi-da coù ñuû caû chuûng töû höõu laäu vaø voâ laäu. Neáu ngöôøi 
vaø toâi coøn soáng trong kieán chaáp phaân bieät thöùc tình luïc duïc thì nhöõng 
haït gioáng höõu laäu naøy phaùt sanh thieân sai vaïn bieät ra coù ngöôøi, coù toâi vaø 
ñuû hieän töôïng giôùi. Ngöôïc laïi, neáu ngöôøi vaø toâi haõy nhìn söï vaät vôùi caùi 
nhìn trong vaét cuûa tueä giaùc "nhö noù ñang laø" (as such), khoâng khôûi sanh 
voïng töôûng ñieân ñaûo thì ñoù laø hieän tieàn haït gioáng giaûi thoaùt voâ laäu.  

Trong Chaân nhö duyeân khôûi luaän thay vì noùi A-laïi-da  thöùc thì cho 
laø chaân nhö tuøy duyeân sanh ra muoân phaùp hay nhaát thieát duy taâm taïo. 
Veà phöông dieän Ñoäng thì taâm laø cöûa sanh dieät, veà phöông dieän Tònh thì 
taâm laø cöûa chaân nhö. "Tuøy duyeân baát bieán, baát bieán tuøy duyeân". Tuøy 
duyeân tònh sanh ra töù thaùnh, tuøy duyeân nhieãm sanh ra luïc phaøm coù 
ngöôøi, coù toâi, coù chuû quan, khaùch quan, töï ngaõ, phi ngaõ, vuõ truï vaø vaïn 
höõu. Theá nhöng trong Luïc ñaïi duyeân khôûi luaän cho raèng ngöôøi vaø toâi töø 
ñaát, nöôùc, gioù, löûa, khoâng (khoâng gian) vaø thöùc maø phaùt sanh ra. Nôi 
ñaây khoâng coù thöïc theå naøo cuûa ngöôøi vaø cuûa toâi sanh ra hoaëc cheát ñi 
maø chæ coù saùu ñaïi keát hôïp hay ly taùn vaø chaân nhö vaãn maõi maõi laø chaân 
theå baûn nhieân thöôøng haèng nôi ngöôøi vaø toâi. 

Toâi cuõng muoán ñöa ngöôøi cuøng vôùi toâi ñeán moät nhaän thöùc taâm lyù 
cao hôn, ñoù laø caûnh giôùi truøng truøng duyeân khôûi. Trong Phaùp giôùi duyeân 
khôûi luaän daïy raèng vuõ truï vaïn höõu laø moät duyeân khôûi raát lôùn, nghóa laø 
caùc phaùp laøm nhaân, laøm duyeân cho nhau, nöông töïa töông phaûn vaø dung 
thoâng nhau maø thaønh laäp. 

Naêng löïc chuû ñoäng cuûa phaùp giôùi duyeân khôûi khoâng phaûi thuoäc veà 
"nghieäp löïc" cuûa ngöôøi vaø toâi, khoâng phaûi "taïng thöùc" sai bieät sanh dieät 
cuûa A-laïi-da thöùc, cuõng khoâng phaûi caùi "lyù taùnh bình ñaúng" baát sanh baát 
dieät cuûa chaân nhö, maø chính do vaïn phaùp. Phaùp naøy dung thoâng vôùi 
phaùp kia, phaùp kia dung thoâng vôùi phaùp naøy, cuøng nhau laøm duyeân 
khôûi, moãi lôùp moãi lôùp khoâng cuøng toät, cho neân goïi laø "voâ taän duyeân 
khôûi", hay "truøng truøng duyeân khôûi". 

YÙ toâi muoán noùi raèng vuõ truï vaïn höõu laø moät cuoäc ñaïi hoaït ñoäng cuûa 
hieän töôïng giôùi, töø voâ thuûy ñeán voâ chung, noái tieáp vaø traøn lan voâ cuøng 
taän nhö nhöõng ñôït soùng. Vì coù hoaït ñoäng neân môùi coù ngöôøi vaø toâi sanh 
dieät chuyeån bieán. Neáu khoâng coù hoaït ñoäng thì khoâng coù chuyeån bieán, 
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khoâng coù vaïn töôïng vaø vuõ truï thöù lôùp dôøi ñoåi. Sôû dó caùc phaùp laøm nhaân, 
laøm duyeân hoøa hôïp dung thoâng nhau ñöôïc vì caùc phaùp coù nhieàu ñaëc 
taùnh nhö coù boán phaùp giôùi: söï phaùp giôùi, lyù phaùp giôùi, lyù söï voâ ngaïi 
phaùp giôùi vaø söï söï voâ ngaïi phaùp giôùi; coù saùu töôùng: toång töôùng, bieät 
töôùng, ñoàng töôùng, dò töôùng, thaønh töôùng vaø hoaïi töôùng; vaø cuõng  coù 
möôøi ñaëc taùnh kyø dieäu nhö: moät phaùp ñoàng thôøi coù ñaày ñuû caùc phaùp, caû 
thaùi hö roäng lôùn coù theå chöùa trong ñaàu moät maûy loâng nhoû beù, moät phaùp 
coù theå dung naïp nhieàu phaùp, caùc phaùp cuøng dung cuøng töùc vv… 

Phaùp giôùi truøng truøng duyeân khôûi naøy tuy roäng lôùn bao la voâ cuøng 
voâ taän nhöng phaùp giôùi naøy vôùi ngöôøi, vôùi toâi coù aûnh höôûng tröïc tieáp 
laãn nhau. Vuõ truï do nghieäp löïc cuûa chuùng ta chieâu caûm keát thaønh. 
Nghieäp laønh chieâu caûm thì chuùng ta ñöôïc töôùng haûo, saùu caên ñaày ñuû vaø 
vuõ truï xung quanh ta cuõng toát ñeïp. Nghieäp döõ chieâu caûm thì caên thaân 
xaáu xa vaø vuõ truï oâ ueá, laém tai hoïa. Taát caû caùc phaùp ñeàu ñaép ñoåi laøm 
duyeân, ñoái ñaõi vôùi nhau. Moät phaùp naøy coù ra laø do ñoái ñaõi vôùi phaùp kia. 
Caùc phaùp kia coù ra laø do ñoái ñaõi vôùi phaùp naøy. Thaân theå cuûa ngöôøi vaø 
toâi hieän coù laø nhôø vuõ truï ñoái ñaõi laøm duyeân, vuõ truï trôû laïi do ñoái ñaõi cuûa 
ngöôøi vaø toâi maø coù. Duyeân nôi vuõ truï maø coù ngöôøi vaø toâi thì ngöôøi vaø 
toâi laø vuõ truï vaø ngöôïc laïi, duyeân nôi ngöôøi vaø toâi maø coù vuõ truï thì  vuõ 
truï laø toâi vaø ngöôøi. Theá thì vuõ truï vôùi ngöôøi, vôùi toâi khoâng hai, khoâng 
khaùc. Ngöôøi laø toaøn theå vuõ truï, toâi laø toaøn theå vuõ truï, cho ñeán taát caû moïi 
ngöôøi ñeàu laø toaøn theå cuûa vuõ truï. Vuõ truï bao la theå taùnh vieân maõn thì 
ngöôøi vaø toâi theå taùnh cuõng vieân dung khoâng moät, khoâng khaùc. Ngöôøi laø 
theå xaùc cuûa nhoùm seminar vaø cuõng laø linh hoàn vaø theå xaùc cuûa rieâng toâi. 
Toâi laø thaønh vieân cuûa nhoùm, nhöng cuõng laø linh hoàn vaø theå xaùc cuûa 
ngöôøi khoâng sai, khoâng khaùc trong taùnh vieân dung. 

Trong moái töông quan theá giôùi truøng truøng duyeân khôûi naøy, moät 
con ngöïa ñau caû taøu boû coû, vì vaäy toâi tha thieát mong raèng ngöôøi haõy 
nhaän ñöôïc taùnh chaân nhö thöôøng haèng nôi ngöôøi, nôi toâi. Ñoù laø thöïc 
töôùng cuûa vuõ truï, laø thöïc theå khoâng bieán ñoåi, khoâng sanh dieät, khoâng 
coøn maát, voâ thuûy voâ chung, saùng suoát… Coøn caùi saùu ñaïi nôi ngöôøi, nôi 
toâi, neáu nhaân duyeân moät ngaøy naøo ñoù coù tan raõ thì ñoù chæ laø söï ñaép ñoåi 
ñeå coù moät saùu ñaïi khaùc, ñoù chæ laø moät phaän ñoaïn voâ thöôøng trong chuoãi 
chaân thöôøng vónh vieãn, hay ñoù chæ laø moät theå hieän dieäu duïng linh hoaït 
cuûa chaân nhö. Nghóa laø tuøy duyeân coù ngöôøi, coù toâi nhöng chaân nhö 
chuùng ta baát bieán. Baát bieán nhöng tuøy duyeân thò hieän maõi treân con 
ñöôøng khoâng döøng cuûa töï giaùc vaø giaùc tha. Vì vaäy ngöôøi haõy neân noùi vaø 
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neân soáng trong tinh thaàn chaân thöôøng ung dung töï taïi. Ñaát, nöôùc, gioù, 
löûa coù theå sanh, truï, dò, dieät, nhöng toâi tin raèng töø nay chaân nhö seõ maõi 
maõi hieån loä nôi cöû chæ, aùnh maét vaø nuï cöôøi cuûa ngöôøi. 

Nuï cöôøi nhö nôû treân moâi 

Hoa töôi moät ñoùa möøng ñôøi traêm naêm. 

Ñoù laø nhöõng gì toâi muoán gôûi ñeán ngöôøi trong traêng saùng ñeâm nay. 

 

 

Raèm thaùng gieâng, Xuaân Taân 
tî, 

Kyù tuùc xaù nöõ P.G. taïi Delhi, 

                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 270

CHÖÔNG VI 

CAÛNH ÑEÏP HÖÕU TÌNH 

MANALI 

Roài kyø nghæ muøa ñoâng nöõa laïi ñeán, maáy coâ baïn AÁn môøi ñi Manali 
tham quan.  Sö coâ H.X. vaø toâi lieàn tham gia vì ñang laø kyø nghæ hoïc ñöôïc 
15 ngaøy.  

Manali thuoäc tieåu bang Himachal Pradesh ôû phiaù Baéc AÁn, gaàn 
giaùp vôùi Trung-hoa, Taây-taïng, Nepal... Manali naèm cuoái phía baéc cuûa 
thung luõng Kulu - teân cuûa moät thò traán naèm treân ñænh nuùi cao. Maëc duø 
noù laø moät thò traán nhöng laïi laø ñieåm du lòch chính cho caû vuøng naøy vôùi 
haøng traêm khaùch saïn vaø quaùn aên. Chuùng toâi ñi vaøo thaùng 10 chæ coù thaáy 
baêng laïnh nhö nöôùc ñaù, nhöng meàm mòn, chôù chöa thaáy ñöôïc tuyeát rôi. 
Neáu ñi du lòch Manali khoaûng thaùng 2, 3 thì seõ thaáy ñöôïc caûnh tuyeát rôi 
traéng xoaù raát ñeïp vaø neân thô. 

Manali caùch Delhi 700 caây soá, ñi xe buyùt khoaûng moät ñeâm laø tôùi. 
Vì chung quanh bao boïc toaøn nuùi tuyeát vaø cao nguyeân neân raát laïnh. 
Ñöôøng ñi quanh co hieåm trôû leân nuùi xuoáng ñeøo. Toâi bò oùi leân oùi xuoáng. 
Moät beân laø vöïc thaúm toaøn ñaù, moät beân laø nuùi cao cao ngaát, maø ñöôøng 
xe chaïy laïi nhoû chuùt xíu. Ñi thaät laø nguy hieåm, taøi xeá chæ khoâng caån 
thaän moät phuùt laø nguyeân chieác xe bay xuoáng ñeøo aâm phuû lieàn. 

Nghe Lal Zikpuii keå coâ coù moät ngöôøi chò ruoät chöa laäp gia ñình 
ñang hoïc trong tröôøng ñaïi hoïc y khoa. Trong moät kyø nghæ heø, veà laïi 
Mizoram thaêm gia ñình. Chò Lal Zikpuii ñi xe buyùt vaø taøi xeá lô ñeãnh theá 
naøo maø caû chieác xe rôùt xuoáng ñeøo. Chò Lal Zikpuii vaø toaøn boä hôn 30 
ngöôøi treân xe cheát heát, khoâng ai soáng noåi duø chæ moät giaây. Neân giôø moãi 
laàn Lal Zikpuii veà thaêm nhaø laø phaûi ñi maùy bay, chôù ba maù khoâng daùm 
ñeå cho ñi xe buyùt nöõa. Nghe theá neân toâi cuõng ngaùn vaø cöù bò aùm aûnh 
maõi, khi ñi xe ôû nhöõng ñöôøng ñeøo nuùi. 

Ñi du lòch, du khaùch coù caùi thuù laø ñöôïc ngaém caûnh hai beân ñöôøng 
(ngöôøi coù gan lôùn, maïnh meõ). Moät  beân suoái lôùn chaûy aàm aàm traéng xoùa  
döôùi vöïc thaúm ñaù, coøn moät beân laø nuùi cao ñaày nhöõng haøng döông xanh 
ngaét ñöùng thaúng. Xung quanh toâi bao boïc bôûi nhöõng daõy nuùi huøng vó 
cao ngaát... Khung caûnh thaät huøng vó, traùng kieän môùi laï, ngoaïn muïc, höõu 
tình... nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi thaønh phoá hay ngöôøi soáng ôû ñoàng  baèng nhö 
toâi. Theá maø toâi cöù phaûi nhaém maét khoâng daùm ngoù, mieäng laâm raâm 
nieäm Phaät. Veà ñöôïc tôùi Delhi laø phöôùc ba ñôøi ñeå laïi chöù töôûng cheát 



 271

döôùi vöïc thaúm roài, vì ñöôøng xe chaïy nhoû quaù vöøa ñuû cho hai xe ngöôïc 
chieàu chaïy, neáu laïng laùch hôù heânh moät tí laø rôùt xuoáng vöïc  saâu lieàn. 

Toâi khoâng phaûi laø thi só nhöng khi ñeán ñaây toâi cuõng muoán côûi loát 
laøm thi só. Caûnh ñeïp nhö tranh veõ. Chuùng toâi ñi boä doïc beân nuùi ñaù, nuùi 
tuyeát, chính giöõa laø len loõi nhöõng con suoái lôùn nhoû trong vaét thaáy caû 
töøng hình thuø cuûa soûi ñaù döôùi loøng suoái. Toâi muoán ngoài haøng giôø beân 
suoái ñaù ñeå nghe tieáng roùc raùch trong veo cuûa nöôùc chaûy, ñeå nghe tieáng 
laù thoâng khua nheø nheï xì xaøo vaø ñeå ngaém caûnh tuyeät ñeïp cuûa oâng maët 
trôøi xuaát hieän treân nuùi tuyeát... Luùc ñoù thaät söôùng maét laøm sao vaø cuõng 
thaät yeân tónh vaéng laëng laøm sao! Caûnh tuyeät ñeïp nhöng khoâng coù ngöôøi 
ôû. Khoâng coù tieáng ñoäng cô, tieáng ngöôøi noùi... chæ coù vaøi tieáng chim huù 
vaø tieáng suoái reo roùc raùch vui ñuøa cuøng soûi ñaù. Trong caûnh u tòch hoang 
sô thì cuõng coù caùi thuù vò cuûa noù, vì theá caùc vò chaân tu thöôøng thích leân 
nuùi non thieân nhieân ñeå aån tu.  

ÔÛ Manali, chuùng toâi coù ñi vieáng moät nguoàn suoái nöôùc noùng, ôû 
vuøng Manikaran, nôi ñaây cuõng coù moät ngoâi ñeàn raát lôùn cuûa ñaïo Sikh. 
Thaät laø laï ñôøi giöõa xöù laïnh quanh naêm tuyeát baêng bao phuû maø laïi coù 
moät voøi ngaàm nöôùc noùng töø loøng ñaát phun ra. Chaéc trôøi ñaát muoán dung 
hoøa noùng laïnh cho ngöôøi daân Manali ngheøo chaát phaùc ñôõ khoå vì thôøi 
tieát baêng giaù reùt buoát naøy. Nguoàn nöôùc noùng chaûy thaønh soâng, thaønh 
doøng maïnh suûi boït boác khoùi noùng traéng xoùa cuoàn cuoän. Coù moät caùi caàu 
ñaù lôùn baét ngang, khoùi noùng töø döôùi boác leân noùng höøng höïc nhöng vaãn 
khoâng ñaùnh tan ñöôïc hôi laïnh cuûa muøa ñoâng töø ñænh nuùi cao nguyeân toûa 
xuoáng. Noùng laïnh hoøa nhau laøm du khaùch theâm phaàn deã chòu, saûng 
khoaùi. Teân nguoàn nöôùc suoái laø gì toâi cuõng ñaõ queân maát roài, chæ bieát 
naèm ôû vuøng Manikaran thoâi. Chuùng toâi cuõng ñi vieáng moät khu tröôït 
baêng ôû nuùi tuyeát Solang Nullah, troâng gioáng nhö caùc xöù tröôït baêng ôû 
nöôùc ngoaøi (Vieät-nam khi haäu ñieàu hoaø neân khoâng coù ñöôïc nhöõng nuùi 
tuyeát ñeå tröôït baêng naøy vaø ôû AÁn ñoä cuõng hieám coù chæ phía cöïc ñoâng vaø 
baéc môùi coù). Thaät laø thích thuù laøm sao giöõa bieån baêng traéng tinh nguùt 
ngaøn nhö boâng goøn aáy nhieàu du khaùch nöôùc ngoaøi, nhöng ña phaàn laø 
khaùch trong nöôùc nhö Delhi, Mumbai, Madras… ñeán tröôït tuyeát, vì nôi 
hoï cuõng laø ñoàng baèng khoâng coù nuùi tuyeát. Hoài ñoù tôùi giôø chæ thaáy baêng 
tuyeát qua tranh aûnh, baùo, giôø môùi ñöôïc chímh maét thaáy vaø naém laáy noù, 
thaät laø thuù vò. Toâi cuõng coù ñi vieáng moät vaøi nôi ngoaïn muïc nöõa taïi 
Manali nhöng raát tieác nhôù khoâng noåi. 
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TAJMAHAL-AGRA 

Toâi coøn nhôù ngaøy 01-01-1996 töùc teát döông lòch, chò C. laø ngöôøi 
Phaät töû quen sö coâ T.V. ôû UÙc qua AÁn chieâm baùi xöù Phaät vaø tröôùc khi veà 
nöôùc coâ ngoû yù muoán ñi thaêm Taj Mahal-Agga laø moät trong nhöõng kyø 
quan theá giôùi vaø cuõng laø moät nôi thu huùt khaùch du lòch trong vaø ngoaøi 
nöôùc. Nôi ñaây coù moät laâu ñaøi hay coù theå noùi laø moät laêng taåm vó ñaïi 
baèng ñaù caåm thaïch phaûn chieáu nhieàu maøu saéc tuyø theo aùnh naéng maët 
trôøi. Laêng taåm ñoäc ñaùo coù moät khoâng hai naøy do hoaøng ñeá Mughal xaây 
khoaûng theá kyû XVII xaây vôùi muïc ñích ñeå thôø laêng moä hoaøng haäu. Chò 
C. môøi ñaïi ñöùc TÑ, sö BC, sö coâ TV vaø toâi cuøng ñi Taj Mahal treân moät 
chieác taxi thueâ ñi vaø veà, 2 ngaøy 1 ñeâm. 

Taj Mahal naèm trong vuøng Agra thuoäc tieåu bang Uttar Pradesh 
phía baéc AÁn, caùch Delhi khoaûng 200 caây soá. Toøa laâu ñaøi laêng taåm Taj 
Mahal naøy raát ñeïp ñöôïc tính laø moät trong nhöõng kyø quan theá giôùi. 
Khaùch nöôùc ngoaøi vaø trong nöôùc saép haøng voâ tham quan nöôøm nöôïp 
khoâng ngôùt. Theo lòch söû AÁn ñoä, Agra laø thuû ñoâ cuûa AÁn vaøo thôøi ñaïi 
cuûa hoaøng ñeá Mughal (Hoài giaùo) khoaûng theá kyû XVI_XVII neân Agra 
ñaõ coù moät thaønh trì baèng ñaù kieân coá vöõng chaéc vaø nôi ñaây coù moät coâng 
trình kieán truùc lòch söû tuyeät vôøi maø baát cöù ai ñeán Agra cuõng khoâng theå 
boû qua, ñoù laø laâu ñaøi Taj Mahal. Laâu ñaøi naøy ñöôïc xaây döïng töø thôøi ñaïi 
ñoù vaø noåi danh cuõng töø daïo ñoù. Taj Mahal naèm doïc theo bôø soâng 
Yamuna eâm aû. Chung quanh laâu ñaøi coù voâ soá nhöõng con ñöôøng nhoû, ñi 
vaøo thì seõ thaáy haøng traêm nhöõng tieäm baùn haøng löu nieäm, ñaëc bieät laø 
töôïng laâu ñaøi naøy lôùn nhoû ñuû côõ ñöôïc maøi baèng ñaù caåm thaïch traéng raát 
tinh vi, saéc saûo. Ñeán Agra maø chæ coù moät buoåi thì khoâng theå naøo chieâm 
ngöôõng vaø ñaùnh giaù cao heát veõ ñeïp cuûa Taj Mahal. Vôùi nhöõng neùt veõ, 
nhöõng maøu saéc thay ñoåi xuaát hieän kyø dieäu döôùi raïng bình minh, döôùi 
aùnh naéng maët trôøi röïc rôõ, döôùi aùnh hoaøng hoân tím lòm, aùnh ñeøn ñeâm nguõ 
saéc vaø boùng traêng khuya vaéng. Ñoù laø lyù do maø khaùch du lòch thöôøng ôû 
laïi ñoù ít nhaát cuõng moät ñeâm ñeå ngaém veõ ñeïp ngheä thuaät cuûa laêng taåm 
döôùi aùnh traêng204.  

Nhaéc chuyeán ñi Taj Mahal, chuùng toâi khoâng theå naøo queân luùc 5 
giôø saùng khôûi haønh töø Delhi. Ra khoûi thuû ñoâ Delhi khoaûng 30 phuùt, trôøi  
baét ñaàu ñoå söông muø vaø söông muø daøy ñaëc buoâng xuoáng lieân tuïc suoát 
chaëng ñöôøng gaàn tôùi Tal Mahal. Theá laø xe chaïy suoát 6 tieáng ñoàng hoà 
                                                 
204 Hieän nay (naêm 2005), ngaønh du lòch ñaõ baét ñaàu baùn veù cho vieáng Taj Mahal moät thaùng 2 laàn vaøo 
moãi raèm vaø 30 aâm lòch. Giaù veù 1000 Rs cho moät vò. 
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maø khoâng coù aùnh naéng maët trôøi, ñi trong maây, khoâng thaáy xa ñöôïc, chæ 
thaáy môø môø töø ñeøn pha maøu vaøng cuûa taxi chieáu khoaûng 2m tröôùc maét. 
Maø xe coä di chuyeån treân ñöôøng thì raát nhieàu noái ñuoâi nhau nhö con traên 
daøi boø töø töø. Giôø muoán lui cuõng khoâng ñöôïc maø tieán cuõng khoâng ñöôïc, 
chaïy reà reà nhö con ruøa giöõ laáy thaân (40km/1 giôø). Chung quanh chæ laø 
söông traéng laïnh bao phuû nhö maây traéng bao phuû chieác maùy bay treân 
khoâng gian, caûm giaùc naøy töïa nhö ngoài treân maùy bay ñeå qua AÁn. Vì 
khoâng thaáy ñöôøng chaïy neân ba, boán tai naïn xe ñaõ xaûy ra. Xe naøy ñuïng 
xe kia naèm choaùng ñöôøng ñaïi loä giao thoâng. Chuùng toâi taùi maët maøy vaø 
luùc khoå, hoaûng sôï môùi baét ñaàu nhôù tôùi Phaät A Di Ñaø thaân kim saéc töø bi 
cöùu khoå maø lo nieäm ngaøi. OÂi! Caû moät ñôøi soáng trong söï roõ raøng minh 
baïch roõ raøng khoâng thaáy quí, giôø soáng trong söï môø mòt ñaày söông traéng 
môùi thaáy aùnh naéng vaøng anh coù giaù trò voâ cuøng. Ai cuõng mong cho maët 
trôøi moïc, mong cho aùnh naéng xua tan söông muø. Luùc ñoù môùi thaáy aùnh 
naéng thaät quí hieám laøm sao. Bôûi vaäy mong veà thoaùt naïn roài seõ ñeå moät 
ngaøy ngoài taém naéng trong aùnh röïc rôõ cuûa Thaàn Thaùi Döông, ñeå höôûng 
caùi chaân giaù trò cuûa trôøi ñaát cho mình moät caùch mieãn phí maø mình chöa 
töøng coù phuùt giaây yù thöùc ñöôïc söï quí troïng ñoù phaûi khoâng...Töø ñoù suy ra 
môùi thaáy raèng thaät toäi nghieäp cho nhöõng ngöôøi muø. Ngöôøi maø caû moät 
ñôøi khoâng coù le loùi moät tí aùnh saùng. Hoï soáng bòt buøng troùi buoäc trong 
boùng toái. Hoï muoán vung tay phaù tan maøn maây muø u toái ñoù, bao phuû laáy 
cuoäc ñôøi hoï, laøm suïp ñoå cuoäc ñôøi hoï, maø khaû naêng hoï khoâng chöõa ñöôïc 
vaø ngay caû y hoïc cuõng boù tay laéc ñaàu chòu thua...Töï nhieân coù moät caùi gì 
ñoù ray röùt … 

SHIMLA 

Ngaøy 05-06-1996, muøa heø tôùi roài töùc baùo hieäu Delhi raát noùng. 
Trong thôøi gian naøy, neáu sinh vieân nöôùc ngoaøi khoâng veà nöôùc, ôû laïi 
Delhi thì phaûi gaén cooler (daïng nhö quaït maùy chaïy coù nöôùc phun, giaù 
reõ hôn maùy laïnh vaø ít toán ñieän hôn maùy laïnh), hoaëc coù sinh vieân ñi 
Dharamsala, Manali, Simla… nhöõng khu cao nguyeân nuùi non coù tuyeát 
laïnh hoaëc khí haäu nhö Ñaø laït ñeå ôû traùnh naïn chaùy boûng cuûa Delhi. Coù 
khi ôû caû ba thaùng heø traùnh naéng vaø coù khi ñi chæ vaøi tuaàn. Cuõng theá, 
muøa heø naøy chuùng toâi leân chöông trình ñi Shimla moät tuaàn. Thôøi tieát luùc 
naøy taïi Delhi 48 ñoä, noùng quaù moà hoâi cöù thaám ñaãm öôùt aùo hoaøi, coù vieäc 
ñi ra ngoaøi trôøi giöõa tröa laø veà nhöùc ñaàu nhö buùa boå, phaûi nguû caû vaøi 
giôø môùi laáy laïi naêng löôïng vaø môùi tænh hoàn ñeå ñoïc ñöôïc kinh saùch. Neân 
toâi ñoàng yù cuøng vôùi coâ Uma vaø Lal Zikpuii ñi tham quan Shimla. 



 274

Shimla thuoäc tieåu bang Himachal Pradesh, naèm phía Baéc AÁn, gaàn 
giaùp ranh vôùi nöôùc Trung-hoa vaø Taây-taïng. Shimla cao 2130m, naèm daøi 
doïc theo raëng nuùi hình traêng löôõi lieàm vôùi nhöõng vöôøn caây xanh ñaày laù 
moïc doïc theo söôøn nuùi. Tröôùc ngaøy ñoäc laäp, Shimla laø moät caên cöù quaân 
söï quan troïng nhaát cuûa Anh. Ngöôøi khaùm phaù ra Shimla ñaàu tieân laø 
ngöôøi Anh vaøo naêm 1819, neân khu cao nguyeân naøy noøn goïi laø khu AÁn 
Anh, vì lyù do ñoù khi tôùi ñaây ta seõ thaáy coøn raát nhieàu toøa nhaø ñaïi saûnh 
cuûa Anh quoác, theo kieán truùc cuûa Anh quoác nhö The Mall, Lajpat Rai 
Chowk, Viceregal Lodge, Gorton Castle... roài moät nhaø thôø cuûa Anh 
quoác nöõa ñöôïc xaây döïng vaøo naêm 1857. Sau ngaøy ñoäc laäp, Shimla trôû 
thaønh thuû ñoâ cuûa tieåu bang Himachal Pradesh vaø laø ñieåm du lòch noåi 
tieáng cuûa nöôùc AÁn, nhaát laø trong dòp muøa heø raát ñoâng. Ngöôøi ta ñoå veà 
ñaây ñeå traùnh caùi naéng chaùy da chaùy thòt, neân Shimla cuõng coøn ñöôïc goïi 
laø thuû ñoâ muøa heø (The Summer Capital). Theá neân ñôøi soáng sinh hoaït xaõ 
hoäi trong muøa heø nôi ñaây raát nhoän nhòp vaø giaù caû chi phí hôi cao. Taïi 
ñaây, chuùng toâi coù ñi vieáng Wildflower Hall cao 1851m caùch 13 caây soá 
töø Shimla ñeán Kufri. Treân ñöôøng ñi coù moät caùi dinh thöï cuûa cöïu boä 
tröôûng boä tö leänh Lord Kitcherner, nhöng do sô xuaát neân bò chaùy vaøo 
naêm 1994, giôø ñang xaây laïi thaønh moät khaùch saïn naêm sao quoác teá ñöôïc 
bao quanh bôûi röøng thoâng ñaày laù xanh tuyeät ñeïp. Chuùng toâi coøn leân treân 
moät ñænh nuùi tuyeát Kufri cao 2501m, doác nuùi cao nhö döïng ñöùng chuùng 
toâi phaûi ñi baèng ngöïa leân. Coù leõ ngöïa quen loái vaø thöôøng xuyeân phuïc 
vuï du lòch neân noù leo treøo vaø ñi laïi raát nhanh. Töø treân ñænh naøy, chuùng 
ta seõ thaáy ñöôïc khaép moïi phía cuûa thaønh phoá xa xa phía döôùi, nhöõng 
daõy nuùi truøng truøng ñieäp ñieäp caây coû raát phì nhieâu vaø nhöõng ñoài hoa raát 
ñeïp. Leân ñaây nhieät ñoä khaùc hôn ôû döôùi ñaát neân chuùng toâi raát meät, maët 
xanh meùt muoán xæu luoân. Nhôù ngaøy töø Delhi khôûi haønh ñeâm toái saùng 
mai 5 giôø khuya ñeán Shimla. Luùc toái ñoù ôû Delhi nhieät ñoä khaùc, saùng 
khuya 5 giôø (vì muøa ñoâng maø treân nuùi nöõa, 5 giôø laø coøn sôùm laém, trôøi 
chöa toû) ñaõ ñeán Shimla, nhieät ñoä ñoåi 180 ñoä, toâi lieàn bò truùng gioù ñi 
khoâng noåi, trong khi coâ Uma vaø Lal Zikpuii tænh ruïi nhö khoâng. ÔÛ Simla 
maø nhieät ñoä coøn 180 ñoä, baây giôø leo ñeán ñænh nuùi tuyeát Kufri cao 
2501m thì nhieät ñoä coøn cao tôùi ñaâu nöõa, neân maët maøy toâi taùi meùt khoâng 
coøn chuùt maùu. Du lòch 7 ngaøy, veà ñeán Delhi coøn caûm ho soát ñeán caû 
thaùng. Moät chuyeán ñi khoâng vui veû vaø may maén laém. 

NEPAL 

Thaùng 05-1997 kyø nghæ heø ñeán, Lal Zikpuii, Yankna (2 coâ gaùi AÁn), 
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Sanya (coâ gaùi ngöôøi Nepal) vaø toâi sau khi haønh höông chieâm baùi Laâm-
tyø-ni vaø thaønh Ca-tyø-la-veä, chuùng toâi baét ñaàu tieáp tuïc ñi du lòch thaêm 
Nepal, thuû ñoâ vöông quoác Kathmandu cuûa coâ Sanya.  

   Saùng mai 5 giôø saùng, khi trôøi coøn môø söông, neàn ñaát beân ngoaøi 
vaãn coøn veát tích nhöõng vuõng nöôùc cuûa côn möa lôùn ñeâm qua, Thöôïng 
toaï Huyeàn Dieäu vaø quyù Phaät töû trong chuøa coøn ñang yeân giaác, chuùng 
toâi ñaõ giaõ töø chuøa Vieät-nam Phaät-quoác töï taïi Laâm-tyø-ni ñeå ñi boä ra beán 
xe  buyùt ñoùn xe tieáp tuïc vieáng ñaát nöôùc Nepal. 

  Taïi Nepal naøy, ngoaøi thaùnh tính Phaät giaùo laø Laâm-tyø-ni vaø thaønh 
Ca-tyø-la-veä thì coøn coù daõy nuùi tuyeát Hy-maõ-laïp-sôn vôùi ngoïn nuùi tuyeát 
Everest cao nhaát theá giôùi. Ñaõ ñeán xöù Nepal thì khoâng theå boû qua cô hoäi 
ñeán vieáng thaêm thaéng caûnh noåi danh ñoù vaø nhaát laø coù söï höôùng daãn cuûa 
Sanya coâ gaùi baûn xöù naøy phaûi khoâng? Theá laø chuùng toâi ñoùn xe ñi 
Pokhara. Ñöôøng ñi leân nuùi xuoáng ñeøo, moät beân laø vöïc thaüm, moät beân laø 
doác nuùi cao ñaày ñaù vaø caây xanh… nhöõng ngöôøi yeáu deã bò oùi möõa vaø 
choùng maët lieân tuïc. Toâi voäi toáng vaøo bao töû moät vieân choùng oùi vaø gaây 
buoàn nguû. Theá laø toâi ñaùnh moät giaác ñeán khi môû maét thì ñaõ thaáy mình 
laïc vaøo moät xöù sôû Pokhara xinh ñeïp roài. 

   Pokhara laø thaønh phoá lôùn thöù nhì cuûa xöù Nepal. Boán beà laø nuùi vaø 
phong caûnh xinh ñeïp. Nôi ñaây laø haäu thaân cuûa caùc gia ñình theo ñaïo 
Ba-la-moân maø truyeàn thoáng toát ñeïp aên tröôøng chay vaø khoâng saùt sanh 
vaãn ñöôïc ngöôøi ñôøi sau duy trì cho tôùi ngaøy nay. Khoâng khí tu haønh toûa 
khaép thaønh phoá, nôi maø vieäc aên chay vaø tu haønh ñöôïc coi nhö laø moät 
phaàn cuûa truyeàn thoáng vaø phong tuïc cuûa ngöôøi daân. 

   Pokhara laø moät thung luõng cao so vôùi maët bieån laø 915m, caùch 
Kathmandu, thuû ñoâ cuûa vöông quoác Nepal 200 caây soá ôû phía taây. Ñaát 
trôøi raát öu ñaõi cho thieân nhieân nôi ñaây vôùi nhöõng hoà, thung luõng, hang 
ñoäng, ñoài caây... sum sueâ, phong phuù. Phong caûnh raát höõu tình neân thô. 
Thaät ñaùng laø moät trong nhöõng ñieåm du lòch haáp daãn du khaùch. Cuõng töø 
ñaây chuùng ta seõ thaáy roõ raøng tröôùc maét daõy nuùi tuyeát Hi-maõ-laïp-sôn vaø 
naêm ñænh nhoïn cuûa daõy nuùi cao 8000m trong moät khoaûng caùch raát gaàn.  

Theá laø chuùng toâi ñaêng kyù ñi tour ôû Pokhara do caùc dòch vuï du lòch 
toå chöùc giaù 200 Rupees cho moãi ngöôøi trong moät ngaøy. 

   Chieác xe buyùt Delux khoaûng hôn 60 ngöôøi ngoaïi quoác ñi. Chuùng 
toâi vieáng ñöôïc ñeàn thôø Bindhyabasini xaây treân ñænh moät goø ñaát naèm 
giöõa trung taâm thung luõng. Ñaây laø moät trong nhöõng ngoâi ñeàn coå nhaát 
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cuûa thung luõng vaø toâi cuõng phaûi chöùng kieán caûnh ngöôøi ta laøm leã cuùng 
teá thaàn baèng caùch thieâu soáng moät con cöøu non. Raát tieác ñoâng quaù, toâi 
khoâng chen chaân loït ñeå xem vaø chuïp hình, chæ bieát chaéc löôõi toäi nghieäp 
thôû daøi vaø ñoïc ba bieán thaàn chuù vaõng sanh cho chuù cöøu ñoù neân xaû tham 
saân si maø sieâu sanh cöïc laïc, ñöøng vöôùng maéc vaøo taâm saân haän khi bò 
ngöôøi ta thieâu soáng, roài bò nhaân quaû traàm luaân: “Oaùn baùo oaùn, oaùn oaùn 
chaäp chuøng, laáy aân baùo oaùn, oaùn taát tieâu tan.” Roài toâi ñoïc thaàm caâu qui 
y Phaät phaùp taêng cho chuù cöøu non, ñeå noù keát duyeân vôùi Phaät phaùp. 

   Chuùng toâi tieáp tuïc ñeán vieáng thaêm nhöõng nôi nhö:  

   1) HANG ÑOÄNG MAHENDRA:  Hang ñoäng Mahendra ñaõ hieän 
höõu caùch ñaây vaøi thaäp kyû. Trong hang coù ñaày nhöõng nhuõ ñaù 
(Stalactites) vaø ñaù maêng (stalagmites). Böôùc vaøo hang töïa hoà nhö böôùc 
vaøo hang ñoäng non nöôùc ôû Quaõng-nam, Ñaø-naúng hoaëc hang ñoäng cuûa 
vònh Haï-long, moät di saûn vaên hoaù theá giôùi. 

2)THAÙC SETI: Thaùc Seti chaûy xoái xaû xuoáng thung luõng doác. Vôùi 
söùc chaûy maïnh laøm xoùi moøn ñaát daàn daàn ñaõ taïo cho thung luõng ngaøy 
caøng saâu hôn. Ñaù lôùn, nhoû vôùi ñuû hình thuø vaø rong reâu xanh bao phuû... 
taïo neân moät phong caûnh thaät laõng maïn, deã nhìn. 

  3)  BAÛO TAØNG VIEÄN ÑÒA PHÖÔNG (Regional Museum): Nôi 
ñaây tröng baøy nhöõng ñoà trang trí coå cuûa neàn vaên hoaù daân gian vaø vaên 
minh cuûa vuøng phía taây Nepal coå. 

4) ÑAÄP NÖÔÙC DEVIN: Ñaäp nöôùc Devin coøn goïi laø ñaäp nöôùc 
Patale Chhango, noù naèm beân ñaïi loä Siddhartha (hoï laáy teân thaùi töû SÓ-
ñaït-ña ñeå ñaët cho ñaïi loä naøy). Ñaây laø moät caùi hoà nhaân taïo raát daøi, cung 
caáp nöôùc cho daân laøng. 

5) HOÀ BEGNAS: Hoà Begnas naèm caùch thung luõng Pokhara phía 
ñoâng 17 km. Caùi hoà (toâi nghó goïi laø vònh thì ñuùng hôn, vì beà theá cuûa noù 
raát roäng, daøi vaø uoán khuùc) lôùn hôn vònh Haï Long cuûa nöôùc ta. Chuùng toâi 
thueâ ñoø ra giöõa vònh vieáng moät goø noåi coù ñeàn thôø ôû ñoù. Trôøi maùt bao la 
moät beân laø röøng xanh töôi maùt, moät beân laø soùng nöôùc vôùi nhöõng goø noåi 
coù hình daùng nhoïn nhöõng ngoïn nuùi non phuû ñaày rong reâu. Xa xa nhöõng 
daõy nuùi tuyeát môø môø aån aån. Chim töøng ñaøn töøng ñaøn ñang goïi nhau 
chíu chít bay veà toå aám. Boán ñöùa chuùng toâi leo leân xuoàng khoâng ai noùi 
vôùi ai lôøi naøo. Taát caû ñeàu ñang yeân laëng ñeå höôûng caûnh ñeïp thieân nhieân 
maø ñaát trôøi ban cho con ngöôøi chuùng ta. Sau nhöõng giôø hoïc taäp mieät 
maøi thì nhöõng giaây phuùt beân thieân nhieân naøy thaät laø ñaùng quí. Ñöùng 
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tröôùc thieân nhieân, taâm hoàn mình theâm môû roäng vaø caûm thaáy cuoäc soáng 
thaät ñaùng yeâu. 

6) HOÀ FEWA: Thaät ra caûnh ñeïp aán töôïng nhaát trong trí nhôù cuûa 
toâi taïi Pokhara laø ñænh nuùi Hi-maõ-laïp-sôn vaø hoà Fewa. Phaûi noùi hoà naøy 
ñeïp gioáng nhö nhöõng hoà maø toâi ñöôïc dòp thaáy trong nhöõng tranh aûnh 
cuûa Phaùp. Xung quanh hoà bao phuû moät maøu xanh ñaäm ñeàu cuûa nhöõng 
ñoài thoâng raäm ñaëc nhöõng laù laø laù, khoâng thaáy noåi caønh vaø caây, chuùng 
sum xueâ vaø möôït maø ñeán theá. Boùng  cuûa nhöõng ngoïn nuùi tuyeát in hình 
soùng saùnh treân maët hoà lung linh, aûo aûnh, aån hieän hieän aån nhö caûnh tieân 
boàng ñeïp tôï thô vaø chuùng toâi döôøng nhö cuõng caûm thaáy mình nheï tôï 
nhö maây, nhö gioù... 

   Chieàu daøi cuûa hoà laø 45 caây soá. Giöõa hoà coù moät hoøn noåi (gioáng 
nhö hoøn baø ôû Bình Tuy, Thuaän Haûi nhöng nôi ñaây coù baøn tay ngöôøi 
vöôn ñeán chaêm soùc tu boå, troàng caây, xaây caát neân noù ñeïp hôn). Treân hoøn 
noåi coù ñeàn thôø cuûa nöõ thaàn Varahi, neân du khaùch vaø ngöôøi AÁn ñi xuoàng 
ra cuùng leã raát ñoâng. 

7) CHUØA TAÂY-TAÏNG: Cuoái cuøng laø chuùng toâi vieáng moät chuøa 
phaät giaùo Taây-taïng. Cuõng nhö nhöõng chuøa Taây-taïng khaùc, chuøa naøy coù 
haøng traêm caùi chuoâng noái trong moät caùi khung chuoâng daøi khaéc troïn baøi 
thaàn chuù Laêng Nghieâm baèng tieáng  Nepal. Nhöõng chuoâng naøy ñöôïc ñaët 
bao quanh töôøng ngoaøi cuûa chaùnh ñieän. Sau nhöõng giôø haønh leã, phaät töû 
ñeán ñaây ñöa tay chaïm vaøo chuoâng roài ñöa tay chaïm leân ñaàu mình vôùi 
loøng tin ñöôïc höôûng chuùt phöôùc laønh töø chuoâng truyeàn sang. Tröôùc saân 
chuøa treân caùc caønh caây thì quanh naêm suoát thaùng treo ñaày nhöõng laù côø 
nhoû nguõ saéc phôi naéng phôi möa neân baïc theách maøu. Ñoù laø moät trong 
nhöõng ñaëc thuø cuûa chuøa Phaät Giaùo Taây-taïng. 

8) ÑOÀI SARANGKOT    

 Chöông trình keá tieáp laø ngaém nuùi tuyeát Hy-maõ-laïp-sôn luùc maët 
trôøi moïc töø ñænh ñoài Sarangkot. Theá laø chuùng toâi laïi thueâ bao moät taxi 
cho boán ngöôøi vôùi giaù 600 Rupees moãi chuyeán. Moät chuyeán töø 4 giôø 
saùng ñeán 9 giôø saùng laø ngaém nuùi tuyeát Hy-maõ-laïp-sôn luùc maët trôøi moïc 
töø ñænh ñoài Sarangkot (Sunirse and Himalaya View from Sarangkot). 
Hoaëc chuyeán thöù hai chieàu töø 4 giôø ñeán 8 giôø laø ngaém hoaøng hoân treân 
nuùi tuyeát Hy-maõ-laïp-sôn trôøi laën töø ñænh ñoài Sarangkot. Thöôøng khaùch 
chæ ngaém luùc ban saùng laø ñuû. 

   Sarangkot laø moät ngoïn ñoài cao 1600m höôùng veà phía baéc cuûa 
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thung luõng Pokhara. Töø Pokhara ñi maát 45 phuùt ñöôøng xe taxi leøo laùch 
treân nhöõng ñöôøng ñeøo ñaõ traùng nhöïa saïch boùng. Ñeán nôi phaûi ñi boä moät 
ñoaïn treân moät con doác uoán khuùc nhöng ñöùng thaúng khoaûng 15 phuùt. 
Trôøi coøn saùng sôùm neân söông muø coøn phuû ñaày. Khoâng khí tinh khieát 
maùt laïnh, vaäy maø chuùng toâi ai cuõng xuaát moà hoâi khi leo con doác naøy. 
Kinh nghieäm bò xæu cuûa chuyeán ñi haønh höông Linh-thöùu kyø tröôùc, neân 
kyø naøy toâi trang bò kyõ caøng hôn vôùi ñaày ñuû thuoác men vaø moät chai 
chanh ñöôøng môùi vaét saün khuya nay. Toâi ñöùng nghæ chaân cuõng maáy laàn 
vaø uoáng maáy hôi nöôùc chanh ñeå laáy söùc leo tieáp. Cuoái cuøng toâi cuõng boø 
leân ñeán nôi theo ñoaøn. Ba naøng kia thì leo khoeû nhö chôi vì naøng naøo 
cuõng daùng theå thao cao dong doõng. Treân ñænh nuùi naøy, ngöôøi ta ñaõ xaây 
moät thaønh troøn traùng xi maêng coù lan can chaán baûo veä ngöôøi tham quan 
ñöùng xem. Töôûng ñoaøn mình leân sôùm nhaát. Ai deø tôùi nôi  caû traêm ngöôøi 
ñang ñöùng chaät ñaày ôû ñaây, ai cuõng maët maøy hôùn hôû töôi roùi, tay laêm le 
caàm maùy chuïp hình ñuû loaïi, ñuû côû treân ñôøi.  

   Caû ñôøi soáng trong ñoàng baèng ruoäng luùa Hoùc Moân, Bøaø Ñieåm, coù 
ñi xa chaêng laø Vuõng Taøu, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Qua AÁn soáng ôû thuû 
ñoâ Delhi, giôø phuùt choác boãng nhö loät xaùc thaønh chaøng Phuø Ñoãng cuûa 
theá kyû XX ñöôïc ñöùng tröôùc nhöõng daõy nuùi traéng xoaù ñaày tuyeát loà loä 
söøng söõng nhö trong huyeàn thoaïi maø ngoaïi toâi thöôøng keå khi toâi coøn thô 
aáu. Ñuùng laø caûnh ñeïïp ñoäc nhaát voâ nhò. Theâm gioù maùt vaø khoâng khí 
trong laønh tinh khieát cuûa saùng sôùm nöõa. Toâi phaán chaán voâ cuøng tröôùc 
caûnh töôïng vuõ truï huøng vó bao la ñoù. 

   Daõy nuùi naøy coù teân laø daõy nuùi Annapurna. Toaøn daõy coù chín ñænh 
nhoïn theo thöù töï töø phaûi sang traùi laø ñænh Daularigi, ñænh Annpurna (cao 
7,219m), ñænh Annapurna I (cao 8,091m), ñænh Hiunchuli (cao 6,441m), 
Machapuchre (6, 993m), Annapurna III (7,555m), Annapurna IV 
(7,525m), Annapurna II (7,937m) vaø cuoái cuøng laø ñænh Lamjung Himal 
(6,905m). Chín ñænh naøy coù theå thaáy töø thung luõng Pokhara, nhöng rieâng 
ñænh Everest cao nhaát theá giôùi thì phaûi ñi Kathmandu, thuû ñoâ cuûa vöông 
quoác Nepal thì môùi coù theå thaáy ñöôïc. 

    Ñuùng 6:30 saùng, nöõ thaàn maët trôøi môùi baét ñaàu xuaát hieän (vì 
söông ñaõ tan bôùt). Vôùi nuï cöôøi ñaày ñoä löôïng, khuoân maët hoàng haøo e 
theïn, thaàn maët trôøi thong thaû ñænh ñaïc töø töø böôùc ra moät caùch kieâu sa 
phuù quí. Maøu hoàng nhaït phuû treân maët tuyeát aùnh hoàng pha saéc thaém. Taát 
caû moïi ngöôøi nín thôû. Chæ coù nhöõng tieáng bí boâ chaïy nhaûy cuûa nhöõng treû 
nhoû ngoaïi quoác töø caùc mieàn AÂu, UÙc, AÁn... ñeán vaø nhöõng tieáng laùch caùch 
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lieân tuïc cuûa haøng traêm caùi maùy chuïp hình thay phieân nhau baám nhö theå 
sôï nöõ thaàn ñoät nhieân bieán maát giöõa coõi ñôøi hoa moäng naøy. Nöõ thaàn 
caøng xuaát ñaàu loä dieän roõ thì aùnh quang töø ngaøi caøng ñoû öûng khieán cho 
tuyeát traéng nhö say cuøng vôùi maøu cuûa ngaøi - ñoû thaém oùng a, oùng aùnh 
nhö kim cöông ñoû treân neàn nhung traéng. Maõi chieâm ngöôõng ngöôøi, giôø 
toâi môùi chôït nhôù phaûi chuïp hình ñaép y haäu vôùi thaàn maët trôøi treân nuùi 
tuyeát nhanh keûo thaàn bieán maát. Toâi voäi tìm moät choã ngoài thieàn treân coû, 
phía sau bình phong laø nöõ thaàn ñang daïo chôi treân ñænh nuùi, ñeå chuïp laáy 
vaøi boâ laøm kyû nieäm. 

   Ngaøy xöa nghe caùc toå vaø caùc vò chaân tu nöôùc ngoaøi hay ñeáán nuùi 
Hi-maõ-laïp-sôn aån tu. Sau moät thôøi gian mai danh aån tích, caùc ngaøi 
chöùng ñaïo vaø xuoáng nuùi ñoä sanh. Toâi cuõng töøng öôùc mô seõ coù ngaøy 
mình ñöôïc nhö theá vaø nghó raèng chuyeän ñeán vaø thaáy nuùi laø chuyeän 
ngoaøi khaû naêng cho pheùp, raát khoù, raát khoù, maø giôø thì ñaõ ñeán ñöôïc roài, 
nhöng muïc ñích laïi khaùc. Thay vì loäi vaøo nuùi tìm sö phuï ñeå aån tu nhaäp 
thaát haønh thieàn thì toâi laïi chæ “ngoài thieàn caûnh” chuïp hình. Nhö vaäy laø 
ñeán ñaây toâi chæ coù ñöôïc caùi “boùng” chöù chöa coù ñöôïc caùi “thöïc” phaûi 
khoâng ? Maø giaù trò giöõa “thöïc“ vaø “hö” thì caùch xa caû vaïn daëm, vaïn 
daëm (toâi chaët löôõi vaø nhaém maét thôû daøi).  

   Caûm thaáy vieáng nuùi vaøo buoåi saùng ñuû khoâng caàn ngaém hoaøng 
hoân treân nuùi tuyeát nöõa, neân chuùng toâi töø giaû thaønh phoá Pokhara tieán veà 
Kathmandu, thuû ñoâ Nepal ñeå thaêm ngoïn Everst cao nhaát theá giôùi, roài seõ 
ngaém hoaøng hoân treân ñænh Everest taïi ñaây luoân. 

9) CHUØA TAÂY-TAÏNG 

   Nepal laø moät ñaát nöôùc nhoû nhieàu vôùi nhieàu daân toäc ngoaïi lai 
nhöng soáng raát thanh bình vaø ñoaøn keát. Phía baéc tieáp giaùp vôùi Taây-taïng, 
phía nam tieáp giaùp AÁn Ñoä. Ñaát roäng 147,181 km2. Coù khoaûng hai trieäu 
daân. Hoï coù toân giaùo vaø ngoân ngöõ rieâng cuûa hoï. Nhöõng ngoïn nuùi phía 
baéc cuûa Nepal laø nôi hieän dieän coù haøng traêm ngoâi ñeàn, thaùp, tu vieän... 
haàu heát laø Phaät giaùo. Chuùng toâi coù leân thaêm moät chuøa Taây-taïng, teân gì  
queân roài naèm treân moät ñænh nuùi raát cao phía baéc naøy. Coù nhöõng naác 
thang ñaù cao vaø daøi gaáp 3, 4 laàn Thích-ca Phaät ñaøi ôû Vuõng Taøu. Treøo 
boä leân tôùi nôi muoán taét thôû, thaâu thaàn tòch luoân khoûi xuoáng nuùi nöõa. Coù 
khoaûng 50 sö Taây-taïng ôû ñaây tu hoïc vaø ñang tuïng kinh. Toâi cuõng vaøo 
döï khoùa leã vôùi chö taêng. Toâi khoâng hieåu caùc ngaøi tuïng gì, giôø naøy laø 
coâng phu chieàu, khoâng bieát coù phaûi laø thôøi khoùa Moâng Sôn Thí Thöïc 
khoâng? Thoâi thì chæ bieát ñònh thaàn laéng nghe vaø caàu nguyeän. Thôøi khoaù 
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keùo daøi hôn 30 phuùt, sau ñoù toâi cuùng döôøng vaøo thuøng phöôùc xöông 50 
Rupees ñeå keát duyeân vôí Tam Baûo taïi Nepal, roài quay trôû xuoáng nuùi. 

10) JUNGLE EXPRESS CAMP 

   Taïi trung taâm Nepal thì coù haøng ngaøn nhöõng töôïng thaàn vaø ñeàn 
coå bieåu thò cho vaên hoaù Hinhu. Coøn ñaát coù naêng suaát troàng troït naèm haàu 
heát ôû phía nam Nepal thì goïi laø Terai. Nôi coù nhöõng caùnh röøng phì 
nhieâu phong phuù vaø muoân thuù muoân caàm ñang sinh soáng. Coâng ty du 
lòch Jungle Express Camp, moãi ngaøy ñeàu toå chöùc tour ñi du lòch thaùm 
hieãm moâi tröôøng sinh thaùi taïi khu röøng naøy. Khu röøng naèm doïc theo bôø 
soâng Rapti vaø caùch Kathmandu 165 km. Ngaøy chuùng toâi vieáng thaêm khu 
röøng naøy laïi töï nhieân truøng hôïp vaøo ngaøy sinh nhaät cuûa toâi 21-05. Nhoùm 
boán ngöôøi chuùng toâi cuøng ngoài treân moät con voi vaø ngöôøi naøi ngoài 
tröôùc. Hai beân mang tai con voi coù nhöõng ñoám hoa traéng raát deã thöông. 
Ñöôïc bieát coâ voi naøy ñaõ 6 tuoåi chöa laäp gia ñình. Ñöôïc chuû reøn luyeän 
neân coâ gaùi voi raát ngoan, tuy nhieân cuõng raát phaù phaùch. Khi naøng cöôõi 
chuùng toâi ñi qua moät con soâng, coù leõ trôøi noùng quaù, laïi thaáy nöôùc nhö 
naéng haïn gaëp möa, coâ töï ñoäng naèm xuoáng maø queân raèng treân vai mình 
coøn coù boán ngöôøi khaùch nöôùc ngoaøi quaàn aùo laùng keùng. Nöôùc ngaäp tôùi 
buïng chuùng toâi, laøm chuùng toâi hoaûng, phaûi xaùch maùy chuïp hình giô leân 
cao, quaàn aùo öôùt cuõng khoâng sao. Chuû cuûa coâ caøng la, ñaùnh keâu coâ 
ñöùng leân chöøng naøo thì coâ caøng nhoûng nheõo laáy caùi voøi cuûa mình huùt 
ñaày nöôùc roài phun vaøo chuû cuûa noù giôõn, baùo haïi chuùng toâi ngoài öôùt luoân 
töø ñaàu tôùi cuoái. Tuy nhieân chuùng toâi khoâng coù giaän, traùi laïi raát vui, hoan 
hæ vaø cuøng cöôøi thaäït thoaûi maùi giöõa nuùi röøng ñeå chia seû nieàm haïnh phuùc 
töï nhieân cuûa coâ gaùi voi naøy. 

   Trong röøng coù nhieàu loaïi thuù nhö nai, beo, gaáu... ñaëc bieät laø con 
teâ giaùc raát nhieàu. Khi voi vaø teâ giaùc gaëp nhau, coù leõ chuùng quen thaáy 
nhau haøng ngaøy roài (vì voi chôû khaùch thaùm hieãm röøng moãi ngaøy maø)  
neân quen, khoâng ai aên hieáp ai caû. Nghe noùi ôû ñaây coù hôn 450 loaïi chim, 
nhöng chuùng toâi ñi vaøo dòp heø neân ít chæ thaáy vaøi loaïi, khoâng bieát dòp 
naøo môùi nhieàu, coù leõ vaøo muøa xuaân. 

11) KATHMANDU 

   Cuõng nhö Hoàng Koâng, taïi Kathmandu, nhaát laø khu Thamelkhu 
daønh cho du khaùch nöôùc ngoaøi raát ñoâng vaø taáp naäp. Ñöôøng coä chaät heïp, 
phoá xaù cao nghieäu chen chuùc nhau ñöùng choùt voùt, coù chieàu cao nhöng 
khoâng coù chieàu ngang. Phaät giaùo raát thònh haønh taïi ñaây, neân coù nhieàu 
ngoâi thaùp Phaät giaùo, thaäm chí caùc quaùn aên, khaùch saïn cuõng  mang teân 
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Phaät giaùo moät caùch raïch roøi nhö Buddhist Restaurant (Quaùn aên Phaät 
giaùo), Buddhist Guest House (Nhaø troï Phaät giaùo)... Khaåu vò thöùc aên ôû 
ñaây töông ñoái gioáng Taøu, neân ngöôøi Vieät-nam mình coù theå duøng ñöôïc. 
Giaù caû töông ñöông nhö ôû AÁn ñoä vaø Vieät nam. Chuùng toâi khoâng mua 
ñöôïc gì laém ôû Nepal ngoaøi moät ít tranh caûnh cuûa nuùi tuyeát Hi-maõ-laïp-
sôn,  ngoïn Everest vaø moät ít xaû khoâ (tieáng Anh goïi laø dry lemon grass 
nghóa laø coû chanh phôi khoâ) saûn xuaát taïi Thaùi-lan, xaû naøy ôû AÁn khoâng 
thaáy baùn. 

    Ñeán Kathmandu, chuùng toâi ñi thaêm ñænh Everst laø chính. Neáu 
muoán thaáy daõy Annapurna thì phaûi töø thung luõng Pokhara ngoù sang, coøn 
muoán thaáy ñænh Everest  thì phaûi töø ñænh nuùi gì ñoù maø toâi cuõng queân teân 
roài. Chæ bieát raèng di xe buyùt cuõng caû buoåi môùi tôùi. Khi tôùi nôi laø baét ñaàu 
hoaøng hoân. 

   Sau khi saép xeáp choã aên ôû oån ñònh chuùng toâi voäi leân treân ñænh nuùi 
xem thì thaáy caû moät daõy nuùi tuyeát raát ñeïp, coù nhöõng cuïm maây, cuïm 
maây traéng bay ngang bay ngang. Thaáy roõ nhö ban ngaøy. Treân nuùi coù 
troàng nhöõng caây döông lieãu vaø nhieàu caây xanh. Xung quanh laø truøng 
ñieäp nhöõng ngoïn ñoài thaáp cao cao thaáp, ña phaàn ñang troàng luaù töøng 
taàng, töøng taàng naác thang theo ñòa hình cuûa trieàn ñoài raát ñeïp maét. Vì nôi 
ñaây laø ñieåm chính cho du khaùch vieáng neân daân cö ôû ñoâng, nhieàu nhaø 
haøng, khaùch saïn, ñieän thoaïi, fax ... raát tieän lôïi. Ngoaøi ra hoï coøn boá trí caû 
moät saân bay cho nhöõng du khaùch naøo coù nhu caàu muoán ngaém nuùi tuyeát 
Everest thì mua veù 50 ñoâ (luùc ñoù khoaûng 1850 Rupees) ñi moät tieáng 
ñoàng hoà bay voøng voøng phía treân nuùi ngoù xuoáng chôù khoâng theå ñaùp 
xuoáng hoaëc bay beân hoâng vì sôï va chaïm phaûi nuùi. Thaáy khoâng caàn thieát 
vaø phí tieàn neân chuùng toâi khoâng tham gia. Maëc duø baây giôø môùi laø thaùng 
5 cuûa muøa heø, nhöng ñaây laø cao nguyeân maø laïi gaàn nuùi tuyeát nöõa, neân 
trôøi luùc naøo cuõng laïnh vaø söông muø bao phuû  raát nhieàu. Söông phuû caû 
buoåi saùng daøy ñaët neân ngoïn Everest khoâng theå xuaát hieän. Chuùng toâi coá 
gaéng saép xeáp ôû laïi moät ñeâm nöõa ñeå thaáy cho baèng ñöôïc ngoïn Everest 
vì khoù coù cô hoäi ñi ñöôïc laàn nöõa laém, laïi xa xoâi nöõa, ñaát nöôùc khaùc nöõa 
chöù khoâng phaûi thuoäc Vieät-nam hay AÁn Ñoä, nhöng roát cuoäc loã voán to 
tieàn veù, vì tôùi ngaøy hoâm sau vaãn chöa thaáy ñöôïc ngoïn Everest cao nhaát 
theá giôùi ñoù. Daân ñòa phöông noùi neáu ñi trong muøa ñoâng laø chaéc aên nhaát. 
Thoâi thì neáu coøn coù duyeân nöõa thì heïn dòp khaùc “Höõu duyeân thieân lyù 
nan töông ngoä “ maø phaûi khoâng? 

   Chæ coù vôùt vaùt chuùt ñænh tieàn veù laø chuùng toâi coù chuïp ñöôïc vaøi 
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taám aûnh hoaøng hoân treân nuùi - quaù trình maët trôøi töø töø chaäm chaäm ñi nguû 
roài maát haún sau nuùi. Vaøi con chim laïc ñaøn lô thô bay tìm meï, tìm baïn. 
Nhöõng nhaùnh döông lieãu ñung ñöa theo tieáng chuoâng cuûa ai ñoù ñaùnh 
ngaân vang. Roài ñöôïc vaøi taám aûnh aùnh traêng moïc troøn vaønh vaïch nhoû 
nhaén nhö caùi ñiaõ traéng treo lô löõng treân neàn trôøi xanh nhaït phía sau 
raëng nuùi. 

   Caûnh chung quanh troâng thaät buoàn. Coù leõ chuùng toâi laø khaùch 
vieãn xöù chöù khoâng phaûi laø cö daân thöôøng truï ôû ñoù, neân khoâng theå ôû laâu 
nôi ñaây ñöôïc. Khí trôøi luùc naøo cuõng laønh laïnh, nhaát laø caøng veà ñeâm vaø 
muøa ñoâng thì caøng laïnh döõ. Toâi vaãn khoâng hieåu vì sao muøa ñoâng laïnh 
ñaày söông muø  maø laïi deã thaáy ngoïn Everest?  Xung quanh ñoài xanh xa 
xa trong maøn söông aån hieän vaøi maùi nhaø hoaëc vaøi khaùch saïn, nhaø 
haøng...Trôøi caøng veà chieàu, veà ñeâm, caøng ít thaáy coù ngöôøi qua laïi. Sinh 
hoaït ôû ñaây coù veõ eâm ñeàm vaø nheï nhaøng. Leân ñaây ñeå döôõng bònh, ñeå 
nghæ ngôi thö thôùi thì ñuùng hôn. Khoâng leõ toâi laïi noùi leân ñaây thích hôïp 
cho ngöôøi lôùn tuoåi, hay trong ñaïo Phaät mình laø nhöõng ngöôøi ôû aån tu thì 
thích hôïp hôn. Vì nôi ñaây ñaõ xa haún roài thaønh phoá naùo nhieät, bon chen 
tranh giaønh... 

   Nepal, thuû ñoâ Kathmandu coøn ñeå laïi trong toâi hình aûnh nhöõng 
haøng caây hoa thaïch thaûo vôùi boâng hoa nhoû maøu tim tím buoàn ñeán nao 
loøng. Hoa ñöôïc troàng hai beân ñaïi loä, khoâng thaáy laù, chæ thaáy hoa vaø xaùc 
hoa rôi ruïng xuoáng ñöôøng phoá nhö moät taám thaûm hoa thuyû chung thaät 
deã thöông vaø treân trôøi laø rôïp moät maøu tím nheï nhaøng, laõng maïn. Nhöõng 
boâng hoa troøn nhoû nhö ñaàu ngoùn caùi xinh xaén, chuùng sum sueâ vaø xoeø 
roäng taøng caây cuûa mình nhö nhöõng taøng caây vuù söõa roäng maùt cuûa Vieät 
nam. 

   Theá thoâi! Chuùng toâi vaãy tay chaøo vöông quoác Nepal laõng maïn 
vaø trôû laïi xöù AÁn thaêm thaùnh tích Phaät laø Kushinagar (Caâu Thi Na)-Nôi 
ñöùc Töø Phuï nhaäp Nieát-baøn, thaùp Amaravathi vaø ñaûo cuûa ngaøi Long-thoï 
... vaø nhaân ñoù cuõng ñi vieáng nhöõng caûnh ñeïp vaø di tích lòch söû taïi thaønh 
phoá thöông maïi Mumbai, Madras, Vijayawada vaø Hyderabad … 

MUMBAI 

Sau khi chieâm baùi Caâu-thi-na, nôi Ñöùc Phaät nhaäp Nieát-baøn roài205, 
chuùng toâi trôû laïi ga xe löûa cuûa tænh Gorakpur. Taïm bieät baùc taøi xeá taxi 
nhieät tình, toát buïng vaø vui veõ ñaõ ñöa chuùng toâi töø ga Gorapur ñeán Caâu-

                                                 
205 Xem chuyeán vieáng thaêm Kushinagar ôû chöông Phaät tích chieâm baùi. 
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thi-na roài trôû laïi ga taøu ñeå ñi Mumbai (Bombay) vì 5giôø chieàu cuøng 
ngaøy taøu seõ khôûi haønh. Töø Gorakpur ñeán Bombay xa 1690 km taøu chaïy 
maát khoaûng 35 giôø. Chuùng toâi ñi loaïi veù thöôøng 273 Rupees cho moãi 
ngöôøi vaø chuùng toâi phaûi ñaët veù tröôùc caû thaùng môùi coù. Ñeán Bombay 
khoaûng 9 giôø saùng vaøo ngaøy moát. 

   Mumbai (teân cuõ laø Bombay) laø thaønh phoá cuûa tieåu bang 
Maharashtra vaø laø trung taâm kinh teá thöông maïi vaø phim tröôøng cuûa 
AÁn-ñoä. Mumbai, moât thaønh phoá coâng nghieäp hieän ñaïi nhaát, giaøu coù 
nhaát cuûa AÁn, laø moät thaønh phoá caûng vaø  saân bay quoác teá taáp naäp nhaát 
cuûa AÁn. Haàu heát 50 % khaùch ngoaïi quoác taäp trung nôi ñaây ñeå kinh 
doanh mua baùn. Noù laø moät thaønh trì cuûa AÁn veà xí nghieäp coâng ty saûn 
xuaát maäu dòch töø xe hôi, xe ñaïp, döôïc phaãm, daàu khí... ñeán nhöõng caùi 
nhoû nhö caây kim, sôïi chæ... 

   Ngoaøi ra, chaùnh phuû coøn ñang môû roäng moät haûi ñaûo saùt beân ñaët 
teân laø New Mumbai. Ñaûo New Mumbai Mumbai thoâng thöông qua laïi 
baèng chieác caàu hoaëc baèng ñöôøng thuyû. Trung taâm chính cuûa thaønh phoá 
taäp trung ôû cuoái phía nam cuûa quaàn ñaûo naøy. Saân bay quoác teá Sahar thì 
caùch 30 km töø trung taâm thaønh phoá veà phía baéc. Taïi trung taâm thaønh 
phoá coù ba ga xe löûa chính (ñuû bieát vieäc nhu caàu giao thoâng vaän chuyeån  
cuûa Mumbai tôùi ñaâu). 

   Söï ñònh höôùng veà Mumbai töông ñoái ñôn giaûn. Muõi ñaát nhoâ ra 
bieån phía nam laø Colaba Causeway vaø cöïc baéc cuûa baùn ñaûo laø Colaba. 
Haàu heát khaùch du lòch töø nöôùc ngoaøi ñeán trong nöôùc ñeàu taäp trung nôi 
ñaây. Vì khaùch saïn, nhaø haøng, ñieåm giaûi trí (ôû gaàn saùt bôø bieån) ôû ñaây giaù 
töông ñoái reû vaø coù hai ñieàu noåi baäc nôi ñaây nöõa laø coù Coång AÁn Ñoä 
(Indian Gateway) vaø khaùch saïn Taj Mahal, moät khaùch saïn 5 sao ñeïp vaø 
to lôùn nhö laâu ñaøi nguy nga naèm ñoái dieän maët bieån. Caûnh ñeïp naøy 
thöôøng ñöôïc thaáy trong caùc Postcard (böu aûnh) nhö töôïng tröng cho 
thaønh phoá hoa leä Mumbai. Töø saùng tôùi chieàu, nhaát laø khi trôøi maùt du 
khaùch taáp naäp taäp trung taïi ñaây ñeå höôûng gioù bieån vaø tham quan caùc 
chuyeán du lòch do Coâng ty phaùt trieån nghaønh du lòch cuûa tieåu bang 
Maharashtra (Maharashtra Tourist Development Corporation) toå chöùc.  

   Nôi ñaây coù hai töôïng ñaù lôùn: Moät laø ngay coâng vieân coù töôïng 
cuûa nhaø trieát hoïc Swami Vivekananda löøng danh cuûa AÁn ñoä thuoäc theá 
kæ XIX vaø cuõng laø nhaø saùng laäp ra tröôøng Ñaïi hoïc Delhi vaø hai laø moät 
töôïng cuûa ngaøi Maratha leader Shivaji ñang cöôõi ngöïa ñöôïc döïng chính 
giöõa boàn binh giöõa trung taâm ngaõ naêm ñöôøng ñoái dieän coång AÁn ñoä. 
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 HANG ÑOÄNG ELEPHANTA 

   Chuùng toâi cuõng mua veù ñi taøu ñeå qua quaàn ñaûo Elephanta ñoái 
dieän phía beân bôø kia cuûa bieån, giaù 50 Rupees cho moãi ngöôøi ñeå vieáng 
thaêm moät soá hang ñoäng nôi ñaây. Khôûi haønh luùc 9 giôø saùng vaø trôû ra taøu 
luùc 2 giôø chieàu. 

   Hang ñoäng naøy nghe noùi khoâng to lôùn baèng hang ñoäng Phaät giaùo 
Ajanta, Ellora cuõng thuoäc tieåu bang Maharashtra naøy. Hang naøy ñoái vôùi 
toâi cuõng raát lôùn môùi laï vaø ñaùng neå, vôùi coâng söùc cuûa con ngöôøi ñeøo ñuïc 
maø neân. Hang naèm treân ñænh quaàn ñaûo vaø saâu chìm döôùi loøng ñaát, raát 
laïnh vaø raát toái phaûi roïi ñeøn pin maø ñi. Caùc töôïng ñaù khaéc ñuïc noåi treân 
vaùch nuùi, khoâng sôn pheát maøu, cuõng maøu cuûa ñaù nuùi neân phaûi nhìn kyõ 
môùi thaáy hoaëc ñöa tay sôø môùi nhaän ra nhöõng hình chaïm noåi treân maët 
nuùi. Haøng chuïc nhöõng töôïng lôùn gaáp ba, boán ngöôøi thöôøng nhö vaäy. Toâi 
neå quaù khoâng bieát laøm sao söùc ngöôøi moãi ngaøy moãi ngaøy maøi ñuïc ñeå 
thaønh neân nhöõng kieät taùc nhö theá naøy. Noù cuõng gioáng nhö moät phaàn cuûa 
vaïn lyù tröôøng thaønh ôû Trung-hoa cuõng töø baøn tay, moà hoâi, nöôùc maét cuûa 
con ngöôøi maø neân. Coâ Lal Zikpuii giôùi thieäu neáu ñi hang ñoäng Ajanta 
vaø Ellora coù 30 hang ñoäng lôùn nôi thuaàn thaùnh tích Phaät giaùo, nôi nhöõng 
ñeä töû lôùn cuûa ñöùc Phaät vaø nhöõng vò toå  ñaõ aån tu. Toâi lieàn noùi tröôùc khi 
veà Vieät-nam luoân, theá naøo toâi cuõng tìm cô hoäi ñeå ñeán thaêm nôi ñoù môùi 
ñöôïc. 

    Noåi tieáng cuûa hang ñoäng Elephanta naøy laø moät töôïng cuûa Thaàn 
Maheshmurti coù ba ñaàu. Vì ngaøi ñoùng vai troø nhö Brahma laø ñaáng saùng 
taïo vaø nhö thaàn Vishnu laø ñaáng duy trì vaø baûo quaõn. Hoaëc coù töôïng 
khaùc laø thaàn Siva xuaát hieän nhö Ardhanari nôi maø thaàn keát hôïp hai giôùi 
tính (nam vaø nöõ) trong  moät thaân theå. Coù nhieàu töôïng leã cöôùi cuûa thaàn 
Siva vaø phu theâ laø Parvati. Hoaëc töôïng khaùc cuûa thaàn Siva nhaûy muùa 
vôùi Tandava. Khi thaàn ñang muùa haùt nhö vaäy thì traùi ñaát rung 
chuyeån.206 Roài coù töôïng thaàn Ravana ñang choaøng tay oâm vò hoân theâ 
cuûa mình laø Kailasa (töôïng naøy raát phoå bieán ôû AÁn ñoä), töôïng quæ 
Lanka... Chuùng toâi khoâng coù chuïp hình nhieàu nôi ñaây vì ñaây khoâng phaûi 
toân giaùo cuûa mình, trong khi Lal Zikpuii maëc daàu laø thieân chuùa giaùo 
nhöng cuõng chuïp laáy chuïp ñeå troâng coâ beù coù veû thích thuù laém, vì maëc 
duø coâ ôû AÁn ñoä nhöng ñaây laø laàn ñaàu tieân ñeán ñaây nhö chuùng toâi khoâng 
khaùc. 

                                                 
206 Hugh Finlay and  other authors, India, India, 1996, P. 798. 
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   Nôi ñaây khæ raát nhieàu vì coù hang ñoäng vaø caây röøng cao moïc doïc 
theo nuùi maø (vaäy chôù coâng vieân nôi thuû ñoâ Delhi maø chuùng toâi ôû cuõng 
khoái laø khæ vaø soùc…) Toâi trong luùc thong thaû böôùc töøng böôùc xuoáng tam 
caáp ñaù cuûa nuùi ñeå trôû ra taøu, tay caàm ñung ñöa moät bòch ni loâng (coù 
chai daàu xanh, keïo, chuøm chìa khoaù) coù leõ ngöûi ñöôïc höông thôm ngoït 
cuûa keïo, baày khæ a vaøo toâi laøm toâi giöït mình, hoaûng vía … roài chôïp 
nhanh caùi bòch nilon treân tay toâi doâng bieán maát. Maáy chuù beù con AÁn ñoä 
ñi baùn daïo doïc ñöôøng thaáy vaäy röôït theo. Chæ coù chuøm chìa khoùa phoøng 
laø coù giaù trò thoâi, coøn laïi boû cuõng ñöôïc. Moät cuoäc röôït ñuoåi ñaày haøo 
höùng. Caùc chuù beù naøy ñaõ töøng ôû hang ôû nuùi roài neân chaïy, nhaûy, 
phoùng… khoâng  khaùc gì khæ. Theá laø giöït laïi ñöôïc, chuù khæ hoaõng quaù 
chaïy tuoát maát treân caønh caây cao raäm raïp. Toâi laáy laïi chuøm chìa khoùa 
coøn taát caû bao nhieâu taëng chuù heát. 

   Sau ñoù, chuùng toâi coù ñi vieáng bieån Mumbai vaø coù xuoáng taém 
khoaûng 15 phuùt. Bieån khoâng saïch laém, nöôùc caïn vaø khoâng xanh. Vôùi 
toâi, bieån Bombay coù veõ khoâng quyeán ruõ vaø ñeïp hôn bieån Nha Trang vaø 
Vuõng Taøu. Coù leõ tình caõm queâ höông cuõng chi phoái laøm cho mình thaáy 
gaàn guõi hôn vaø ñeïp hôn vôùi nhöõng phong caûnh cuûa nöôùc mình. Nhö vaäy 
quaùn xeùt chuû quan quaù, khoâng hôïp khoa hoïc khaùch quan tí naøo caû phaûi 
khoâng? Toâi cuõng chæ nhôù raèng moät goùc naøo ñoù cuûa bieån Bombay coù 
nhöõng haøng phöôïng vó ñoû nôû roä (vì chuùng toâi ñang ôû ñaây vaøo muøa heø 
thaùng naêm maø) doïc theo bôø caùt traéng vaø phía beân kia cuûa bôø caùt chaïy 
daøi laø nhöõng ñaïi loä sang troïng keøm vôùi daõy nhaø cao taàng vuùt taäng maây 
xanh (gioáng nhö ôû caùc thaønh phoá lôùn cuûa Hoàng Koâng, Myõ… vaäy) cuõng 
ñeïp, theá laø toâi chuïp vaøi taám aûnh nhöõng chuøm hoa phöôïng maøu maêng 
cuïc thaém phía sau neàn laø soùng bieån laên taên vaø xa xa laø nhöõng cao oác 
nguy nga ñöùng thaúng. Caûnh bieån theá naøy thì ôû Vieät-nam mình khoâng coù 
phaûi khoâng? 

   Chuùng toâi cuõng coù ñi vieáng tröôøng Ñaïi hoïc Bombay. Böôùc vaøo 
khuoân vieân cuûa tröôøng töïa nhö böôùc vaøo moät thaùnh ñöôøng cuûa thieân 
chuùa giaùo hôn böôùc vaøo moät tröôøng ñaïi hoïc coå kính cuûa Anh Quoác. Vì 
tröôøng naøy laø do Anh thaønh laäp vaøo theá kæ XVIII khi Anh baét ñaàu ñaët 
neàn thoáng trò ôû AÁn ñoä, neân daùng daáp kieán truùc ñeàu laø cuûa Anh. Tröôùc 
saân coù moät thaùp ñænh nhoïn nhö nhaø thôø. Treân ñænh coù moät ñoàng hoà raát 
lôùn. Moãi giôø laø chuoâng ñoå, aâm thanh vang vang raát xa vaø uy kính. Töø xa 
maáy caây soá ta cuõng thaáy ñöôïc ñænh thaùp ñoàng hoà naøy, coøn aâm vang thì 
chaéc cuõng doäi xa. 
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   Chuùng toâi coù vieáng vaøi ñeàn AÁn ñoä, vaøi nhaø thôø lôùn, khu thöông 
maïi buoân baùn... nhöng coù leõ laø tu só Phaät giaùo, neân vaøo ñaây hôi “hôù 
keânh” thaønh khoâng coù gì ñaùng noùi vaø löu taâm, maëc duø ba naøng coâng 
nöông cuûa toâi cöù naèn naëc ñoøi vaøo maø chaû mua gì caû. Töø Mumbai ñeán 
haûi ñaûo New Mumbai phaûi ñi taøu hôn moät tieáng ñoàng hoà môùi tôùi ñöôïc, 
vì ñaây laø moät khu vöïc môùi ñang xaây döïng coù moät nhaø ga nhieàu taàng 
hieän ñaïi, sang troïng khoâng khaùc gì saân ga ôû Ñaøi baéc hieän ñaïi, nhöõng 
khu thöông xaù ñang môû...tieàm naêng nôi ñaây sau naøy chaéc seõ phaùt trieån 
maïnh vaø saàm uaát. Noùi chung, Mumbai ñoái vôùi moät nöõ tu nhö toâi thì 
khoâng coù gì ñaëc saéc laém. 

MADRAS 

   Theá laø tröa hoâm sau, töø giaõ Mumbai chuùng toâi ñaùp taøu ñi 
Madras. Giaù veù khoaûng 300 Rupees do chuùng toâi ñaët veù tröôùc caû thaùng 
neân keá hoaïch ñi khoâng coù gì thay ñoåi. Ngoài treân xe löûa khoaûng gaàn 31 
tieáng ñoàng hoà, chuùng toâi ñeán saân ga Madras luùc 7 giôø toái. 

   Saân ga dó nhieân luùc naøo cuõng ñoâng ñuùc oàn aøo ngay caû veà ñeâm, 
ngöôøi naøo ngöôøi naáy cuõng hoái haû chen laán nhau. Khoâng bieát ngöôøi ñaâu 
maø ñoâng theá! Chaúng nhöõng ban ngaøy maø veà ñeâm khuya cuõng ñoâng 
ngheït ngöôøi chôø taøu vaø nhaát laø ngöôøi naèm, khoâng phaûi hoï chæ laø nhöõng 
ngöôøi voâ gia cö. Ngay caû nhöõng haønh khaùch ñôïi taøu cuõng traûi khaên naèm 
daøi moät caùch töï taïi (daân soá ñoâng, vaän chuyeån chæ coù taøu môùi ñaùp öùng 
noåi, moãi con taøu caû ngaøn ngöôøi … chôù khoâng coù xe buyùt, xe hôi naøo taûi 
noåi). Daân soá AÁn ñoä chieám thöù hai treân theá giôùi (chæ coù sau Trung quoác) 
naêm 1961 thoáng keâ daân AÁn ñoä khoaûng 439 trieäu; naêm 1971 laø 547 trieäu; 
naêm 1982 laø 687 trieäu; naêm 1991 laø 943 trieäu; naêm 1995 laø 930 trieäu vaø 
baây giôø 1998 thì con soá coøn taêng leân döõ trong khi Vieät-nam hình nhö 
khoaûng hôn 80 trieäu, con soá quaù ö khieâm nhöôøng so vôùi AÁn ñoä phaûi 
khoâng? Laïi laø thaùng naêm muøa heø noùng nöïc, maø daân AÁn ñoä aên haønh toûi 
döõ laém, haàu nhö moãi ngaøy. Luùc ñaàu ña soá taêng ni mình qua ñaây cuõng 
giöõ giôùi Boà-taùt khoâng aên haønh toûi, nhöng roài cuõng phaûi aên vì noù choáng 
caõm maïo thöông haøn, vaû laïi ñi ñöôøng hoaëc ñi hoïc maø phaûi mua ñoà aên 
cuûa AÁn ñoä aên thì haàu nhö moùn naøo noù cuõng coù haønh toûi caû, nhaát laø 
nhöõng vò ôû trong kyù tuùc xaù, hoï phuïc vuï ñoà chay nhöng coù haønh toûi; laïi 
baän roän vaø khoâng coù thôøi gian naáu nöôùng moãi ngaøy nöõa neân chuùng toâi 
aên tuoát luoát luoân. Nhöng ñaëc bieät haønh ôû ñaây khoâng haêng nhö ôû Vieät-
nam. 

   Madras laø thaønh phoá lôùn thöù tö cuûa AÁn ñoä, laø thaønh phoá cuûa tieåu 
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bang Tamil Nadu. Nôi ñaây coù leõ ít khaùch nöôùc ngoaøi du lòch hay kinh 
doanh mua baùn, hoïc taäp hôn ôû Mumbai vaø Delhi neân toâi thaáy ñöôøng xaù 
cuõ kó, nhaø cöûa coå ñaày buïi baäm ñoû vaø khoùi xe mòt muø, xe oâ toâ riskshaw 
laø khaù phoå bieán ôû ñaây chôù xe taxi ít thaáy. Ra ñöôøng chæ thaáy haàu heát laø 
nhöõng ngöôøi ñaøn oâng AÁn-ñoä taát baät, tay xaùch naùch mang, quaàn aùo 
khoâng ñöôïc töôm taát, saïch seõ vaø cuõng khoâng ñöôïc lòch söï laém... Chôï 
buùa, sieâu thò ñôn giaûn. Thaønh phoá cuõng coù baùn haøng gì ñaëc bieät, sang 
troïng cho laém, ôû Delhi vaäy maø phong phuù. Nôi ñaây hoï cuõng coù ngoân 
ngöõ Marathi cuûa rieâng hoï vaø hoï cuõng coù moät xöôûng phim rieâng cho 
thaønh phoá cuûa mình. Tính töï löïc, töï cöôøng cuûa hoï maïnh, duø kinh teá hoï 
khoâng baèng Mumbai hay Delhi. 

   Chuùng toâi coù vieáng thaêm bieån Madras. Bieån lôùn, ngaøy ñoù môùi 
saùng sôùm maø soùng raát maïnh (trong khi ôû Mumbai luùc chuùng toâi vieáng 
thì haàu nhö soùng bieån nheï tôn vaø thuûõy trieàu ruùt neân bieån hieàn nhö moät 
con nöôùc ñang nguû). Bieån maïnh theá maø Sanya, Yankna vaø Lal Zikpuii 
cuõng ruû xuoáng taém cho baèng ñöôïc. Taém 20 phuùt laø chuùng toâi laïnh coùng, 
leo leân moät caùi hoà gaàn ñoù chuùng toâi taém nöôùc ngoït. Taïi bôø bieån hoï coù 
xaây moät quaõng tröôøng vôùi caùi coång tam quan kieán truùc hieän ñaïi raát laï 
nhö nhöõng tranh aûnh toâi thaáy ôû Trung-hoa. Caïnh ñoù cuõng coù moät coâng 
vieân lôùn saùt bieån, coù töôïng cuûa Mahathma Gandhi (nhaø laõnh ñaïo taøi ba 
cuûa AÁn ñoä ñaõ cuøng daân toäc AÁn ñaáu tranh vaø thoaùt khoûi aùch ñoâ hoä cuûa 
thöïc daân Anh) raát saéc saûo troâng nhö ngöôøi thaät.  Vì giaùp vôùi bieån gioù 
thoåi loàng loäng, maùt meõ neân ngöôøi vieáng ñaây raát ñoâng. 

    Madras coøn coù moät thaønh trì raát kieân coá goïi laø Fort st. George 
(thaønh George). Thaønh ñöôïc xaây naêm 1653 do Hieäp Ñoaøn ngöôøi Anh ôû 
Ñoâng AÁn thaønh laäp (Bristish East India Company), ñeán nay ñaõ traûi qua 
nhieàu thay ñoåi hö hao tu boå, baây giôø thaønh nôi toå chöùc Hoäi Nghò Laäp 
phaùp vaø boä Haønh chaùnh cuûa chaùnh quyeàn Madras.  

  Ñaëc bieät ôû Madras coù moät vieän baûo taøng Nhaø nöôùc (Government 
Museum) ôû treân ñöôøng Pantheon giöõa Egmore vaø Anna Salai. Toøa cao 
oác naøy tröôùc kia thuoäc veà moät nhoùm coâng daân Anh noåi tieáng thaønh laäp 
nhö laø moät vieän tröng baøy caùc laêng taåm caùc danh nhaân, caùc quan quyeàn 
coù traùch nhieäm caûi thieän ñôøi soáng xaõ hoäi cuûa daân Anh ñang soáng taïi 
Madras. 

   Gian chính cuûa vieän baûo taøng coù nhöõng maãu ñaù, ñoàng coå do caùc 
nhaø khaûo coå hoïc tìm thaáy ôû ngay vuøng Nam AÁn töø thôøi ñaïi Chola, 
Vijayanagar, Hoysala, Chalukya… Nôi ñaây cuõng tröng baøy nhöõng di 



 288

tích söu taäp ñaày ñuû veà nhaân chuûng hoïc. Nhöõng gian nhaø keá beân laø trieån 
laõm nhöõng ñoà ñoàng, ñaëc bieät nhöõng töôïng ñaù, ñoàng veà  cuoäc  ñôøi Ñöùc 
Phaät töø luùc xuaát gia, thaønh ñaïo döôùi coäi boà ñeà, chuyeån phaùp luaân, nhaäp 
Nieát-baøn, baøn chaân cuûa ngaøi... raát nhieàu vaø raát nhieàu ôû ñaây. Phaûi coâng 
nhaän laø noùi veà vieän baûo taøng thì nôi ñaây laø ñoà soä vaø nhieàu vaät tröng baøy 
nhaát trong nhöõng vieän baûo taøng maø toâi ñaõ töøng ñeán vieáng. Khoâng bieát 
bao nhieâu laø maáy chuïc gian phoøng to nhö vaäy, treân laàu döôùi laàu, ñi deã 
laïc nhö chôi. Raát tieác hoâm chuùng toâi ñeán laø chieàu thöù naêm, môùi vieáng 
coù moät chuùt ñaõ ñeán giôø ñoùng cöûa. Saùng mai, boán ñöùa chuùng toâi ñeán laïi 
ñeå chuïp moät soá hình töôïng xöa cuûa Ñöùc Phaät ñeå laøm tö lieäu nhöng ruûi 
thay vaøo thöù saùu, baûy vaø chuû nhaät ñoùng cöûa, phaûi ñeán thöù hai môùi môû, 
khoâng theå naøo ngoài ñôïi tôùi ba ngaøy (moät ngaøy thì ñöôïc) neân chuùng toâi 
ñaønh neùn loøng giaõ töø vieän baõo taøng ñaùng ñeå nghieân cöùu naøy, heïn coù dòp 
seõ gheù laïi maø trong loøng voâ cuøng tieác nuoái. Khoâng bieát sau naøy gheù coù 
ñöôïc khoâng? 

     Sôõ dó chuùng toâi gheù thaønh phoá Madras vì hai lyù do. Moät, 
Madras laø ñieåm döøng chaân ñeå chuùng toâi ñi ñeán Vijayawada vaø 
Hyderabad vaø hai, Madras laø thaønh phoá thöù tö cuûa AÁn, nhöng ñeán nôi 
thì thaáy thaát voïng quaù, chæ tröø vieän baûo taøng Nhaø nöôùc noùi treân, thaät ra 
ñeán Madras chæ ñeå vieáng vieän baûo taøng ñoù xem nhöõng di tích cuûa Phaät 
thì cuõng xöùng ñaùng.  Chuùng toâi cuõng nghe noùi coù moät Trung taâm thieàn 
Phaät giaùo Quoác teá taïi ngoaïi thaønh Madras, ñaõ coù moät soá quyù thaày coâ 
Vieät-nam mình vieáng thaêm roài nhöng raát tieác chuùng toâi khoâng naém roõ 
ñòa chæ neân cuõng khoâng theå gheù ñöôïc vaø ñaønh taïm bieät Madras. 

NAINI TAL 

Hoäi Löu hoïc sinh Vieät-nam taïi Delhi do Ñaïi Ñöùc H.C. toå chöùc 
tham quan hoà Naini Tal trong kyû nghæ thu naêm 1997 naøy. Chuyeán ñi 
Naini Tal kyø naøy goàm coù 30 taêng ni sinh vaø 10 em nam nöõ sinh vieân 
Vieät Nam. 10 giôø ñeâm chuùng toâi coù maët ñaày ñuû, nhöng ñôïi ñeán 11 giôø 
xe vaãn chöa ñeán. Chuû xe hoï khoâng giöõ uy tín gì caû, neáu khoâng coù xe 
hay coù vaán ñeà gì thì baùo cho mình, ñaøng naøy ñôïi nöôùc tôùi chaân, caû 
nhoùm 40 ngöôøi phaûi  nheo nhoùc ñöùng leân ngoài xuoáng soát ruoät, roát cuoäc 
ñoå veà nhaø thaày HC nguû. Saùng mai ñaïi ñöùc TÑ phaûi ñi tìm choã thueâ xe 
maõi ñeán tröa môùi coù. ÔÛ nhaø ñaïi ñöùc Haïnh Chaùnh nhoùm nöõ, baûy naøng 
chuùng toâi baét tay naáu côm. Sau khi aên côm no neâ, chuùng toâi baét ñaàu 
khôûi haønh ñi treân moät chieác xe buyùt cuõng khoaûng 40, 50 choã ngoài vöøa 
ñuû moät chuyeán. Chôù luùc ñaàu ñònh thueâ hai chuyeán thì maát vui. 
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   Naini Tal naèm doïc theo daõy söôøn ñoài Kumaon, cao khoaûng 
1938m thuoäc tieåu bang Uttar Pradest. Ñaây laø moät caùi hoà bao quanh laø 
daõy ñoài raát lyù töôûng, töø nôi nay cuõng coù theå thaáy nuùi tuyeát neân khí haäu 
quanh naêm maùt meõ, trong muøa heø du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc keùo 
leân raát ñoâng, neân nôi ñaây ñöôïc goïi laø thuû ñoâ muøa heø. 

   Nhöõng khaùch saïn, nhöõng bieät thöï cuûa nôi nghæ maùt tröù danh naøy 
ñeàu naèm chung quanh hoà Naini, coøn goïi laø Tal, do vaäy ñaët teân laø Naini 
Tal. Naini Tal laø moät vuøng ñaát ñaày thuù vò vôùi maøu xanh maùt thaûo 
nguyeân vaø maøu xanh ngoïc bích cuûa hoà toaùt veû meàm maïi trong hôi 
söông. Hoà naøy do oâng Barron khaùm phaù, ngöôøi ñaõ thöïc hieän cuoäc thaùm 
hieåm cuûa mình baèng chieác thuyeàn vaøo naêm 1840. Töø ñoù daân chuùng baét 
ñaàu tuï taäp veà sinh soáng. Roài vaøo ngaøy 16-9-1880 coù moät traän lôû ñaát xaûy 
ra ñaõ choân soáng 151 ngöôøi taïi vuøng Assembly Halls naøy. Sau ñoù, daân 
chuùng ñaõ taùi taïo vuøng ñaát naøy nhö laø ñaát baèng raát maøu môõ vaø hoï ñaõ 
döïa vaøo taøi nguyeân, ñòa hình Naini Tal ñeå phaùt huy xaây döïng, neân nôi 
ñaây trôû thaønh moät trong nhöõng ñieåm du lòch raát lyù töôûng. Caâu laïc boä 
Maini Tal laø chuû nhaân cuûa nhöõng ngoâi nhaø goã naèm ven bôø vaø naèm 
duyeân daùng ôû nhöõng goùc queïo uoán khuùc cuûa hoà. Nôi ñaây cuõng coù toå 
chöùc nhöõng cuoäc ñi boä vaø treøo nuùi thaùm hieåm xuyeân röøng nuùi vaø ñieåm 
ñeán cuoái cuøng laø ngoïn Hi-maõ-laïp-sôn huøng vó. 

Naini laø moät caùi hoà voâ cuøng quyeán ruõ tröõ tình. Töông truyeàn laø hoà 
xanh Naini naøy laø moät con maét coù maøu xanh ngoïc luïc baûo cuûa nöõ thaàn 
Sati töùc laø phu theâ cuûa thaàn Siva. 

   Khi xöa nöõ thaàn ñaõ nhaûy vaøo ngoïn löûa teá thaàn boác chaùy cao. 
Ngöôøi choàng ñau khoå xoùt thöông ñaõ keùo nhöõng caùi coøn laïi cuûa caùi thaân 
ñang chaùy naùm ñen ñi xuyeân qua xöù AÁn. Töøng phaàn raû cuûa khoái thòt 
chaùy ñen ñoù rôi xuoáng nôi khu ñaát naøy laøm thaønh caùi hoà Naini, do ñoù coù 
ngoâi ñeàn Naini Devi ñaët ôû phía baéc cuoái cuûa hoà. Keá ñoù laø khu chôï Taây-
taïng nhoû (vì Naini gaàn giaùp ranh vôùi nöôùc Taây-taïng neân haøng Taây-taïng 
baøy baùn raát nhieàu). Khaùch du lòch sau nhöõng giôø tham quan du ngoaïn, 
ñaõ taäp trung vaøo ñaây ñeå coi vaø mua saém. Nôi ñaây coù nhieàu quaàn aùo aám 
reû hôn Delhi vaø ñaëc bieät coù nhöõng ngoïn ñeøn saùp raát kheùo leùo vôùi nhöõng 
hình thuø vaø maøu saéc troâng nhö thaät. Naøo laø ly kem, chuøm nhaõn, traùi 
nho, traùi leâ, coâ vuõ nöõ, coâ gaùi gaùnh cuûi, nöõ thaàn Töï Do, nöõ thaàn Maët 
Trôøi, chuù cuùn nhoû, chuù meøo giöông ñoâi maét nai... ñeàu laø töø saùp nguõ saéc 
caû, nhöng toâi khoâng coù mua vì chuùng troâng ñeïp nhöng khoâng beàn, coï 
traày laø maát ñeïp lieàn, neân chæ ñöùng chieâm ngöôõng thoâi. Coøn maáy coâ beù 
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Haø Noäi oâi thoâi mua khoâng bieát bao nhieâu maø xueå. 

   Ngoaøi hoà naøy coøn coù ñeàn Hanumangah vaø ñaøi thieân vaên khí 
töôïng, phaûi ñi xe khoaûng hôn moät tieáng ñoàng hoà môùi tôùi. Ñaây cuõng laø 
nhöõng caûnh ñeïp tröõ tình. Vì ngoâi ñeàn nhö ngoâi chuøa moät coät, naèm giöõa 
loøng hoà vaø nöôùc lung linh bao boïc xung quanh, phaûi ñi ñoø khoaûng 10 
phuùt môùi ra tôùi. Töø ñeàn chuùng ta nhìn xa xa laø caùc thaûo nguyeân thanh 
bình, vôùi nhöõng chuù boø thong thaû nhaâm nhi gaëm coû vaø ngaém trôøi xanh. 
Caùch khoaûng moät caây soá laø ñaøi thieân vaên khí töôïng, thænh thoaûng cuoái 
tuaàn môû coång cho du khaùch vieáng. Raát tieác saùng hoâm ñoù trôøi söông muø 
quaù (vieäc ñoå söông suoát ngaøy nôi mieàn cao nguyeân naøy laø ñieàu bình 
thöôøng. May baây giôø laø muøa thu, chôù muøa ñoâng thì caøng daøy ñaët vaø 
khoâng tan noåi), vì söông nhieàu khoâng theå thaáy gì ñöôïc neân hoï khoâng 
môû coång cho vieáng. Söông xuoáng mòt trôøi, laïnh buoát, chuùng toâi ai naáy 
khaên muõ truøm kín mít. Caøng khoâng theå chuïp hình. Chuùng toâi khoâng ai 
daùm maïo hieãm thueâ ñoø ra ñeàn vaäy maø ñaïi ñöùc HC vaø vaøi vò nöõa ñaõ ñi. 
Maët trôøi daàn daàn leân vaø cuõng daàn daàn ñaùnh tan lôùp maây muø, chuùng toâi 
môùi chuïp hình ñöôïc. Maøn söông môø môø caøng taêng theâm neùt aûo aûnh 
thaàn tieân. Toâi chuïp moät caûnh ngoâi ñeàn phía tröôùc laø maët nöôùc phaúng 
yeân vaø xung quanh laø maây vaø söông traéng hoøa laãn nhau. Caûnh ñeïp nhö 
thaàn tieân sieâu thoaùt vaäy. Thaät hieám coù!  

   Toâi cuõng muoán giôùi thieäu caûnh nuùi tuyeát. Muoán xem caûnh nuùi 
tuyeát, phaûi leân ñænh ñieåm cuûa moät ngoïn nuùi cao 2270m. Coù boä phaän cab 
treo (nhö caùi hoäp saét chöùa ñöôïc 20 ngöôøi). Giaù 30 Rupees  cho 2 voøng 
leân xuoáng. Coøn moät voøng thì 20 Rupees vì treân ñaây cuõng coù cö daân ôû, 
hoï leân coù khi laâu laém môùi xuoáng hoaëc coù khi xuoáng baèng ñöôøng boä. 

   Leân choùp nuùi chuùng ta seõ thaáy ngoïn Nanda Devi laø ngoïn nuùi cao 
nhaát cuûa xöù AÁn (7817m), coøn ñænh nuùi tuyeát Annapurna I cao nhaát cuûa 
thaønh phoá Pokhara ôû vöông quoác Nepal laø 8,091m, chöa tính ngoïn 
Everest cao nhaát theá giôùi, nhöng toâi chöa ngaém ñöôïc ngoïn Everest naøy 
cuõng do vì khi leân tôùi nôi thì söông phuû quaù nhieàu khoâng theå thaáy ñöôïc. 
Töø ñænh nuùi cuûa mieàn Naini Tal naøy, chuùng ta cuõng seõ thaáy ñöôïc daõy 
nuùi tuyeát traéng Hi-maõ-laïp-sôn. Cuõng raát tieác luoân, khoâng ñöôïc thaáy nuùi 
tuyeát naøo caû maø chæ thaáy söông muø bao phuû vaø vaøi ñaùm maây traéng voâ 
tình bay löõng thöõng. 

   Nôi ñaây chuùng ta cuõng coù theå thueâ quaàn aùo saéc phuïc cuûa ñoàng 
baøo Kumanan (nhö ngöôøi thöôïng vaäy) maëc ñeå chuïp hình. Phía sau laø 
caûnh ñeïp ngoaïn muïc cuûa daõy nuùi môø vaø chæ traû 15 Rupees cho moãi taám 
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hình. Nhöng vì khoâng thaáy ñöôïc nuùi tuyeát traéng laøm phong caûnh neân 
khoâng ai tham gia vaøo tieát muïc naøy caû.  

   Theá thoâi ñoù laø nhöõng gì Naini Tal coøn laïi trong ñaàu toâi. 

    AØ! Coøn moät tieát muïc raát ñaëc saéc nöõa laø thaày HC coù toå chöùc moät 
ñeâm tieäc Trung thu baát ngôø nhöng raát chu ñaùo, ñaày höùng thuù vaø laøm taát 
caû moïi ngöôøi ngaïc nhieân, khi nhöõng chieác baùnh deûo thôm löøng (töø Vieät 
Nam) vaø ñöôïc baøy ra giöõa Naini Tal. Qua AÁn ñaõ ba naêm nay, coù ñeå yù gì 
tôùi Trung thu thaùng taùm ñaâu vì phaàn baän roän hoïc, phaàn ñaâu coù nhöõng 
chieác ñeøn keùo quaân hay nhöõng caùi baùnh nöôùng, baùnh deûo nhaéc teát trung 
thu ñaâu maø bieát. Giôø ñi Naini Tal laïi vaøo dòp trung thu, ñaïi ñöùc HC ñaõ 
aâm thaàm saép xeáp raát chu ñaùo voâ cuøng. Chæ tieác ñeâm ôû ñaây, chôù khoâng 
phaûi ñeâm Delhi hay ñeâm Vieät-nam maø coù “Traêng thanh gioù maùt, em 
ngoài em haùt, mô leân cung traêng, em ngaém chò Haèng cuøng vôùi chuù Cuoäi 
ngoài goác caây ña” ñaâu; maø ñeâm ôû ñaây ngoài trong phoøng beân hoà cuõng reùt 
caèm caëp vôùi ñaày vôù, khaên, aùo muõ len treân ngöôøi roài, neân ñaønh ñoùn 
trung thu trong gian phoøng nhoû vôùi nhöõng ngoïn baïch laïp lung tinh toaû 
aùnh saéc vaäy. Chuùng toâi ñaõ cuøng nhau ca haùt thoaûi maùi voâ tö nhö nhöõng 
ñöùa treû thô hí höûng trong ñeâm trung thu. Ña phaàn quyù thaày coù maët ôû 
ñaây laø sinh vieân khoaù III neân troâng treû trung vaø coù tinh thaàn vaên ngheä 
nhieät tình, raát nhieàu “ca só haïng thöôïng thaëng” xuaát hieän. Vaø cuõng coù leõ 
töø khi xuaát gia tôùi baây giôø toâi môùi coù cô hoäi cuøng taêng ni sinh hoaït vaên 
ngheä nhö vaäy. Caûm ôn ñaïi ñöùc HC raát nhieàu - ngöôøi ñaõ aâm thaàm saép 
xeáp moïi ñieàu, ñeå buoåi trung thu taïi Naini Tal thaät laø moät buoåi ñaày aán 
töôïng saâu saéc khoù queân.  

Toâi nhìn ra beân ngoaøi, coù leõ trôøi ñang noåi gioù muoán ñoå möa.    
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