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Borobudur – Thung lũng các vị Phật và Bồ Tát 

Nhìn trên bản đồ địa hình, miền Trung Java là một vùng rất nhiều núi non tương đối hiễm 

trở, có một thung lũng nỗi danh gọi là Borobudur, nằm giữa 3 ngọn núi trong đó, có hai 

ngọn núi Mebatu (3,145 m) và ngọn Merapi nỗi danh. Thung lũng này cách Tỉnh 

Yogyakarta khoảng 42 km đường bộ chạy xuyên qua đồng bằng Yogya, qua những ngọn 

đồi và những hẽm núi trước khi đến. Thung lũng được đặt tên theo một ngôi đền vĩ đại 

mà hầu như cả thế giới đều biết, đã được Unesco công nhận là Di sản văn hoá thế giới .  

Chúng tôi đã mất khoảng hơn 90 phút trên chiếc 5 chỗ ngồi để đi đến nơi này. Lúc này, 

đã xấp xỉ 8 giờ 30 sáng ngày 02/9/2012 . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trong lòng chúng tôi rất hồi hộp mong ngóng được trông thấy ngôi đền vĩ đại này, nhưng 

xuống xe rồi, nhìn quanh quất mà chẳng thấy gì, ngoài những cây cao bóng mát .  

Ố, còn xa, hãy mua vé vào cổng rồi sẽ thấy. Hướng dẫn viên trẻ tuổi nói. Mua vé vào 

cổng tại một phòng máy lạnh, sạch sẽ, văn minh và thủ tục vẫn là vấn một sarong . Qua 

khỏi của phòng bán vé một đoạn, chúng tôi thấy một bức tường đá chạm trổ cao hơn đầu 

người, dài có lẽ đến 7 hay 8 mét, như một bình phong báo hiệu cho chúng tôi biết là sắp 

đến ngôi đền, khỏi bức bình phong một đoạn, đến một khoảng trống lớn vẫn chưa thấy gì, 

cuối cùng, đến một con đường thẳng tắp dưới hai hàng cây xanh che mát với rất nhiều du 

khách đổ về, xa xa, bóng dáng đền Borobudur nổi bật lên trời cao làm lòng chúng tôi tràn 

đầy hoan hỷ - đến rồi, đã đến, đã thấy, đã chiến thắng… niềm mơ ước – chúng tôi nhại  

 



câu nói nỗi tiếng của Caesar . 

 

 

 

 

 

 

Tiến đến gần cổng đền, một tấm bảng chỉ dẫn cách đi vào đền và một thùng đựng rác. 

Phải thán phục rằng, từ bãi đỗ xe đến phòng bán vé và đường vào cho đến cổng đền đều 

rất sạch sẽ, ngoại trừ vài chiếc lá vàng rơi, Đố ai quét sạch lá rừng mà sao nơi đây lá 

cũng được quét gần sạch đến 99 % , phải nói là sạch trơn mới đúng hơn ! Trông người 

mà nghĩ đến ta với 4000 năm văn hiến. Đường vào đền, từng nơi, đều có chỉ dẫn hoặc 

cảnh báo . Chúng tôi theo dòng người tuần tự tiến vào .  

 

 

 

 

 

Theo Wiki, Borobudur có ngữ nguyên từ Sanskrit là Vihara Buddha Ur , nghĩa là “Đền 

thờ Phật trên ngọn núi” , nhưng thực ra, núi là một ngọn đồi cao nhất trong thung lũng . 

Đền được xây dựng cách nay khoảng 1200 năm, dưới Vương triều Sailendra theo Phật 

giáo, xây dựng trên lưng chừng đồi, cách chân đồi khoảng 15,5 mét, nên chúng tôi phải 

leo lên 2 cấp bậc thang mới đến chân đền nhưng người ta lại gọi là tầng thứ nhất .  

Chúng tôi đi dọc theo một cạnh của đền để ngắm khung cảnh tổng quan, đồng thời nhìn 

kỹ cách xây các viên đá chồng lên nhau . Theo Wiki, tầng thứ nhất này hình vuông, mỗi 

cạnh dài 123 m, vị chi diện tích mặt bằng là 123x123 = 15,129 m2, hơn một mẫu đất . 

Giữa mỗi cạnh có một đường đi, hai bên có hai con sư tử đồ sộ ngồi chầu trên một bệ đo 

được cao 1,7m, dài 1,26 m và rộng 0.8 m . Ngay bậc thềm đầu tiên, cũng có hai con sư tử 

nhỏ ngồi chầu . Trên cao nhìn xuống, chân đền hình vuông với con đường thẳng chạy vào  

   

   



giữa, thành hình tượng Yoni quen thuộc của Hindu. Sử liệu cho rằng đền Phật được xây 

trên nền của đền Hindu bị bỏ rơi. 

  

 

 

 

 

 

Chúng tôi phải leo qua 2 tầng bậc thang để đến tầng 2, gần đoạn tường mà chuyên gia 

Unesco đang phục chế, các cạnh của tầng này vẫn song song theo 4 cạnh chính nhưng 

biến cách thành một đa giác, mỗi cạnh gồm khoảng 5 đoạn, tường được chạm trổ cực tinh 

vi, đoạn thì ở chân, đoạn thì ở trên cao, cuối mỗi cạnh có một lỗ thoát nước dưới hình 

dáng một con voi ngậm đầu con sư tử với mồm há tròn . Thật đáng nể phục các nhà thiết 

kế và thi công công trình hy hữu này. Trên cao là các stupa nhỏ, trong đó, có một vị Phật 

thiền toạ, có stupa còn nguyên, có cái không còn tượng Phật, có cái thì tượng mất đầu, cái 

khác thì mất tay…. . Bên ngoài là khoảng không gian rộng mở .  

 

 

 

 

 

 

Các phù điêu hình như nói về thời khai thiên lập địa sao ấy, mà hình người giống như 

loài linh trưởng và có cái cây, làm chúng tôi liên tưởng đến cây tiến hoá của học thuyết 

tiến hoá các loài trên trái đất (?) .  

 

 

 

 

   

   

   



Tầng thứ 3 trở lên, các cạnh trở thành hành lang mà hai bên đều chạm trổ, vì là hành lang 

không rộng lắm, nên trở nên thẳng thớm và vuông vức, có lẽ người xưa làm như thế để dễ 

đi thiền hành và tránh tai nạn xảy ra.  Hành lang tầng thứ 3 không cao bằng các tầng trên  

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi lần lượt tham quan từng tầng một, chụp ảnh và quay phim, lúc này, chúng tôi 

chỉ im lặng ngắm nhìn, trong lòng vô cùng cảm khái không sao nói nên lời trước khung 

cảnh huy hoàng vĩ đại, mà người xưa đã gởi gấm những lời Phật dạy vào trong kiến trúc 

và điêu khắc. Có thể nói, từng hình ảnh, từng khối đá đã, đang và sẽ thuyết Chánh pháp 

trong sự im lặng sấm sét, cho đến ngàn đời sau nữa.  

Trước khi leo lên 4 tầng cuối cùng, chúng tôi ngồi xuống một góc để nghỉ ngơi vui đùa, 

uống nước . Chúng tôi nghĩ rằng, đời người Phật tử chỉ một lần đến đây, nhìn phù điêu 

mới thấy giáo lý trong ta tương tác với các phù điêu và tượng đài như thế nào .  

Tầng thứ 5 hình vuông, các vách phẳng phiu không còn phù điêu, hành lang tương đối 

rộng với lan can đá cao khoảng 1,4 mét, nhìn ra bên ngoài là khoảng xanh của đồng bằng 

và rừng núi, nhìn lên tầng trên là các tháp chuông to lớn có lỗ đều đặn. Các tháp chuông 

của các tầng dưới thì nhỏ, càng lên các tầng trên thì càng lớn dần, nhưng trơn tru kín mít, 

được trang trí khắp các bờ tường.  

 

 

 

 

 

 

Một điều lạ là tầng thứ 6 và 7, các tháp chuông có lỗ hình thoi, tầng thứ 8 thì tháp chuông 

   

   



có lỗ hình vuông, không hiểu tại sao ? . Chúng tôi vẫn kiên nhẫn lần theo từng tầng tròn, 

nhìn kỹ từng tháp chuông, cái thì còn nguyên với một vị Phật thiền toạ trong đó, cái thì bị 

lột ra, bức tượng bị lấy mất, cái thì lột ra, nhưng bức tượng chưa kịp lấy. Mỗi chuông có 

lỗ đều nằm trên một bệ  4 lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phải chăng trong tâm mỗi người là một vị Phật, nhưng vì vô minh đã bao phủ kín vị Phật 

này ? Phải chăng qua tu tập, màn vô minh sẽ bị phá, theo từng bậc hình tượng hoá ?  

Tầng cuối cùng hoàn toàn là một mặt phẳng tròn, giữa là một tháp chuông cực lớn, lớn 

đến nỗi mặt bằng tầng này không thể có chỗ đứng để chụp được toàn thể. Tháp này cũng 

được đặt trên một bệ hoa sen 4 lớp cao quá đầu người, có vài du khách ngồi tựa lên bệ 

nghỉ chân. Hôm nay trời đãi du khách nên trời nhiều mây, nhưng cái nóng giữa trưa làm 

người thấy mệt khi leo đến đỉnh .  

Trên tầng cao nhất này, thực là chẳng có gì, tháp lớn trơn tru, chẳng có gì, người ta nói 

bên trong tháp cũng chẵng có gì. Trong không có gì, ngoài không có gì, tất cả đều không. 

Chỉ trong lòng ta là ….có, có niềm cảm kích đấng từ phụ đã chỉ cho ta con đường có một 

không hai trong nhân loại.  

Từ trên cao nhìn xuống, cảm giác như nhìn xuống trần gian với 3 cõi đầy khổ đau và biến 

đổi vô thường, nhưng 3 cõi lại được thu nhiếp vào trong cái chẳng có gì, ngã không pháp 

không . Bất giác, chúng tôi nhớ bài thơ của Trần Tử Ngang:  

Tiền bất kiến cổ nhân (Ai người trước đã qua)                                                                   

Hậu bất tri lai giả (Ai người sau chưa đến)                                                                       

Niệm thiên hạ chi mang mang (Nghĩ trời đất vô cùng)                                                     

Độc thương nhiên nhi lệ hạ (Một mình tuôn giọt lệ) 

Nhưng muốn thay câu 3 cho hợp cảnh hợp tình :  

  



Nghĩ luân hồi vô cùng. Một mình tuôn giọt lệ . 

“Xuống núi thôi, 12 giờ rồi, còn ăn trưa và 2 đền nữa”, tiếng hướng dẫn viên gọi. Giật 

mình, đã 12 giờ rồi ư ? Sao thời gian qua nhanh ở nơi đây !.  Thung lũng Borobudur còn 

thêm 2 ngôi đền nữa, ngôi đền cô độc Pawon mà chúng tôi gọi là “Phật cô đơn” Yogya 

và ngôi đền có một ngôi chùa duy nhất tại Yogya tên Mendut mà chúng tôi gọi là Chùa 

Tre Yogya . 

Ra khỏi khu đền, ngoái nhìn lại, lòng đầy luyến tiếc như muốn ôm tất cả vào lòng. Bao 

giờ trở lại ? Sẽ trở lại thôi và sẽ viếng vào buổi chiều, vắng khách hơn và để ngắm hoàng 

hôn trên đỉnh Borobudur . 


