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Lời nói đầu

(cho ấn bản lần thứ hai) 

          Trong nội dung của ấn bản lần thứ hai của quyển “Tư tưởng 

Phật giáo trong Văn học thời Lý”, chúng tôi vẫn giữ những điểm 

chính quan trọng của ấn bản lần thứ nhất. Tuy nhiên, chúng tôi đã 

sửa chữa và bổ sung một vài nơi. Chúng tôi đánh giá cao sự góp ý 

và phê bình của: GS Lưu Khôn (Cựu GS tại trường ĐHVK Saigon 

và Cần Thơ), GS Khiếu Đức Long (Cựu GS tại ĐH Vạn Hạnh), Ô. 

Nguyễn Kim Quang (Cựu học sinh Lycée Petrus Ký 1953-1960), 

cố Kỹ Sư Nguyễn Thành Danh (Vancouver, Canada). 

          Trong khi viết quyển sách này lần thứ nhất vào năm 1995, 

chúng tôi đã được sự giúp đỡ và góp ý của các thân hữu: cố Hoà 

Thượng Thích Nguyên Tịnh (Cựu Trú trì Chùa Thiền Tôn, 

Vancouver, Canada), cố GS Nguyễn Bình Tưởng (Cựu Hiệu 

Trưởng trường Trung Học Vĩnh Bình, và Cựu Giám Học trường 

Trung Học Nguyễn An Ninh, Saigon), chúng tôi chân thành cám 

ơn quý vị này. Đặc biệt chúng tôi cám ơn cố Tiến Sĩ Nguyễn 

Thanh Liêm (Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hoá Giáo Dục và Thanh 

Niên, Việt Nam Cộng Hòa, Sài Gòn) và Tiến Sĩ Nguyễn Khắc 

Phụng (University of Toronto) đã dành thời giờ quý báu để đọc 

bản thảo, góp ý: TS NTL đã viết lời giới thiệu và TS NKP đã viết 

lời cuối sách cho ấn bản lần thứ nhất của quyển sách này. 

          Chúng tôi chân thành cám ơn NKP (Cựu học sinh Petrus Ký 

1956 – 1963) đã  dành  thời giờ, tâm lực và tận tình giúp đỡ chúng 

tôi hoàn thành ấn bản lần thứ hai của quyển sách này. 

          Cám ơn quý độc giả đã dành nhiều thời giờ quý báu để đọc 

và chia sẻ các bài viết trong cuốn sách này. 

Lời nói đầu (cho ấn bản lần thứ hai) 
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          Cuối cùng chúng tôi xin hồi hướng công đức biên soạn cuốn 

sách này để cầu nguyện cho nhân loại mau chóng vượt qua đại 

dịch Virus Corona, và nhân loại được sống bình an. 

Toronto, ngày 05 tháng 05 năm 2020. 

Tác giả cẩn chí, 

Nguyễn Vĩnh Thượng 
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Lời Giới Thiệu 

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, 

cựu Thứ trưởng Bộ Văn hoá Giáo dục và Thanh niên, 

Việt Nam Cộng Hoà, Sài Gòn. 

      Nếu quí vị là người thích đọc để tìm hiểu về những vấn đề liên 

quan đến văn hoá, lịch sử nước nhà, nhất là ở những thời kỳ xa xưa 

cách đây hàng bao thế kỷ, thì quyển sách này có thể thỏa mãn ý 

thích của quí vị. Nếu quí vị là những đệ tử của nhà Phật, hoặc là 

những người có ít nhiều liên hệ tới Phật giáo hoặc có cảm tình với 

tôn giáo nầy thì quí vị cũng sẽ tìm thấy ở quyển sách những tài liệu 

và tư tưởng quí giá của một tôn giáo lớn vào bậc nhất ở nước mình 

từ xưa đến giờ. Nếu quí vị là những người thích sưu tầm nghiên 

cứu về tôn giáo, triết lý, văn chương hoặc văn hoá Việt Nam, thì 

quyển sách này có thể là một công cụ hữu ích cho việc nghiên cứu 

của quí vị. Nếu quí vị là một học giả, đã có những công trình khảo 

cứu lớn lao về văn chương chữ Hán hay về Phật giáo Việt Nam thì 

quí vị có thể nhìn thấy ở soạn phẩm này một sự nối tiếp của những 

công trình đã được thực hiện của quí vị và là một đóng góp tuy 

khiêm nhường nhưng rất đáng kể trong công cuộc bảo tồn và phát 

huy văn hoá dân tộc. Nói tóm lại quyển “Tư Tưởng Phật giáo 

trong Văn học thời Lý”  này có thể thỏa mãn được nhiều độc giả. 

nhất là những độc giả trí thức, những người thích đọc để tìm hiểu, 

để suy tư, để biết thêm về tư tưởng Phật giáo, về văn học Việt Nam 

ở một thời xa xưa trong lịch sử nước nhà, và do đó quyển sách rất 

xứng đáng được một chỗ đứng quan trọng trong bảng liệt kê các 

sách tham khảo cần yếu trong các công trình biên khảo sau này. 

      Sở dĩ quyển sách này đóng trọn được vai trò của một tác phẩm 

biên khảo đáng kể như thế là vì nó chứa đựng những giá trị đặc 

biệt phải có của một công trình nghiên cứu đích thực đúng nghĩa 

Lời giới thiệu 
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của nó, từ giá trị của những tài liệu tham khảo đến giá trị ở cách 

phân tích tìm hiểu cũng như giá trị của phần bình luận tổng hợp. 

     Thời Lý là thời “Phật giáo độc tôn” hay thời “Phật học độc 

thịnh” theo như nhiều văn học sử gia (Dương Quảng Hàm, Nghiêm 

Toản, Phạm Văn Diêu, Phạm Thế Ngũ…) đã mệnh danh cho thời 

đại đó. Nhưng đặc tính đó chỉ được các văn học sử gia xác định 

chớ ít người thật sự triển khai sâu rộng với những bằng chứng cụ 

thể. Phần lớn các sách văn học sử thường chỉ đề cập sơ qua thời kỳ 

bắt đầu của nền văn học thành văn này. Nếu có trích dẫn thì sách 

chỉ nhắc đến bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt chứ 

ít người nói đến các thiền sư và những sáng tác của họ. Đối với các 

văn học sử gia, văn chương chữ Hán thường chỉ bao gồm các tác 

phẩm của nho gia từ đời Trần trở đi mà thôi. Thật ra sinh hoạt trí 

thức ở nước ta đã có từ bao nhiêu thế kỷ trước. Giới trí thức đã 

thành hình trong xã hội ta từ thời Bắc thuộc. Tuy hiếm hoi nhưng 

vẫn có người có học thức, có đọc nhiều, hiểu biết nhiều, và có viết 

thành văn để phát biểu tư tưởng. Nhưng vì chữ viết của người 

mình không có ở thời đại đó cho nên người làm văn làm thơ phải 

dùng chữ viết của người Trung Hoa mà mình đã có cơ hội gần gũi, 

học hỏi và vay mượn. Nhưng người trí thức đó không phải là “Kẻ 

Sĩ” hay nhà nho ở các triều đại Trần, Lê, Nguyễn sau này, mà là 

các “thiền sư” từ thời Bắc thuộc cho đến các triều đại Đinh, Lê, 

Lý. Họ là những người hoặc từ Trung Hoa sang hoặc là người Việt 

Nam chịu nhiều ảnh hưởng của các thiền sư Trung Quốc. Sau khi 

nhà Hán suy vong, phần lớn phía Bắc nước Tàu thường bị những 

giống dân từ phương Bắc xâm nhập. Những người Trung Hoa thật 

sự là Hán tộc bắt đầu di chuyển dần xuống phương Nam. Cùng lúc 

với sự bành trướng về phương Nam của người Hán, Phật giáo cũng 

phát triển mạnh mẽ, thay thế dần cho Nho giáo vốn rất thịnh hành 

hồi đời Hán. Dưới các triều đại Tuỳ, Đường, Phật giáo rất được 

sùng kính. Nhà sư đóng vai nhà nho, giúp vua trị nước. Vai trò của 

nhà sư đối với triều đình Trung Hoa lúc nầy tương tự như vai trò 

của các nhà tôn giáo trong Thiên Chúa giáo đối với các triều đại 
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vua chúa ở Âu Châu hồi thế kỷ XVI, XVII. Nhà sư phải là người 

học rộng biết nhiều, ngoài kinh sách Phật giáo, họ còn phải am 

tường cả Nho giáo và Đạo giáo. Chính họ phải truyền bá cả đạo 

Nho và đạo Lão bên cạnh đạo Phật là đối tượng chính. Vai trò đặc 

biệt đó của nhà sư cũng được truyền sang Việt Nam vào cuối thời 

Bắc thuộc sang những triều đại độc lập Đinh, Lê, Lý. 

        Trong lãnh vực sáng tác, giữa người trí thức Phật giáo (nhà 

sư) với người trí thức Nho giáo (nhà nho) có sự khác biệt này: nhà 

sư không làm thơ làm văn để tiêu khiển, để giải sầu, hay để bộc lộ 

tình cảm của con người như nhà nho, mà chỉ làm văn làm thơ để 

nói lên cái nhìn của mình về một điểm triết lý cao siêu nào đó 

trong Phật giáo qua hình ảnh thi ca hay qua câu văn xuôi trong 

trường hợp đặc biệt nào đó thôi. Những bức thư đối đáp giữa Lý 

Miễu và các thiền sư Đạo Cao và Pháp Minh hồi thời Bắc thuộc 

cũng như những bài thơ của các thiền sư Vạn Hạnh, Mãn Giác, 

Huệ Sinh… sau này có thể cho thấy trường hợp sáng tác của các vị 

cao tăng này. Trường hợp sáng tác của họ rất giới hạn và vì thế sự 

sáng tác của họ rất hiếm hoi bởi nó không nhằm diễn tả tình cảm 

của con người như trường hợp sáng tác của nhà nho lúc trà dư tửu 

hậu, lúc nhàn rỗi hay lúc chán nản uất hận cuộc đời. Các thiền sư 

lại cũng không cố ý phổ biến hay lưu truyền những vần thơ của họ, 

cho nên rất dễ bị thất thoát mai một. Số thơ văn tìm được quá ít so 

với thời gian dài trên hai thế kỷ. Số tác phẩm rất hiếm và số học 

giả để công nghiên cứu về thời kỳ văn học này cũng chẳng có bao 

nhiêu. Thành ra tài liệu về thời đại văn chương này nói chung rất 

hiếm hoi khó tìm. 

       Ở Mỹ khi cần duyệt qua các sách báo tài liệu (literature 

review) liên quan tới đề tài mình muốn viết để biết người ta nói gì 

về đề tài đó rồi (hoặc những gì liên hệ tới đề tài), người nghiên cứu 

có thể nhờ máy điện toán in ra tất cả những nhan đề của bao nhiêu 

sách vở, luận án, bài vở đăng trên các tạp chí chuyên môn 

(professional journals); chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ người ta 
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có thể có được một bảng liệt kê có khi đến năm bảy trăm tác phẩm 

để tìm đọc và nghiên cứu. Học giả nghiên cứu về Việt Nam chưa 

có được những điều kiện và phương tiện kỹ thuật thuận lợi đó. 

Nghiên cứu về Việt Nam học giả phải theo đường lối cổ xưa, mò 

mẫm sưu tầm một cách khó khăn, mất rất nhiều thì giờ. Nếu là 

người sống trên đất lạ quê người, không có thư viện Việt Nam, 

không có môi trường quen thuộc, thì việc sưu tầm tài liệu lại càng 

gay go hơn nữa. Sống trên xứ Canada mà có thể sưu tập được một 

mớ tài liệu về văn học đời Lý như tác giả quyển sách này thì thật là 

một công trình đáng kể đối với công việc bảo tồn và phát huy văn 

hoá nước nhà. Huống chi những tài liệu đó lại được sưu tầm 

nghiên cứu bởi những học giả có tiếng tăm ở trong nước trước đây 

như Ngô Tất Tố, Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Duy 

Cần, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Đăng Thục… Tài liệu còn bao gồm 

cả những công trình nghiên cứu được xuất bản gần đây ở Hà Nội. 

Nói chung tài liệu tham khảo của tác giả khá đầy đủ và rất có giá 

trị. 

      Muốn hiểu thơ văn của các thiền sư nói chung và của các thiền 

sư thời Lý nói riêng thì trước hết cần phải thấu hiểu triết lý Phật 

giáo, nhưng triết lý Phật giáo ở đây không phải chỉ triết lý thường 

nghe nói đến như Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Bát Chánh 

Đạo, hay thuyết quả báo luân hồi. Triết lý Phật giáo ở đây là phần 

siêu hình và luận lý rất cao siêu của Thiền Tông mà không phải tất 

cả mọi người đều có thể dễ dàng lãnh hội được. Ở đây là triết lý 

của cái “có”, cái “không”, cái “không có cũng không không”, hoặc 

là đi từ cái “có” đến cái “không” để trở lại cái “không không” 

(double negation) mà là “có”. Cái triết lý sâu sắc đó lại không 

được giải bày bằng văn xuôi cho dễ hiểu mà lại được chứa đựng 

một cách súc tích bằng hình ảnh của thi ca. Các thiền sư đã tư 

tưởng bằng hình ảnh như các nhà thơ vậy. “Les poètes pensent par 

images” như một nhà phê bình văn học Pháp nói. Người đọc phải 

có một căn bản hiểu biết về triết lý Phật giáo, nhất là Thiền tông, 

mới có thể cảm thức được những câu thơ hàm súc của nhà Phật. Từ 
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triết lý “tánh không” của Phật giáo đến cái đạo bất khả đạo của Lão 

tử, từ Thiền tông đến Mật tông, từ nghệ thuật xây cất chùa Một Cột 

đến địa lý phong thủy, pháp thuật, sự phân tích tìm hiểu của tác giả 

thật thấu đáo, quán triệt. Qua phần phân tích tác giả có thể dẫn dắt 

người đọc đi một vòng quanh vườn tư tưởng của những nhà trí 

thức thời Lý dù họ là thiền sư, các cao tăng, các vua chúa hay các 

triều thần. Vườn tuy không rộng lớn nhưng có đủ tầm vóc để chứa 

đựng đủ loại kỳ hoa dị thảo. 

        Người ta không phân tích để chỉ tìm hiểu suông. Mục đích sau 

cùng của sự mổ xẻ phân tích là đi đến một kết luận tổng hợp nào 

đó. Tư tưởng tổng hợp của tác giả bao gồm những điểm đặc biệt 

này: 

             (1) Văn thơ thời Lý thấm nhuần tinh thần Phật giáo vì là 

do các thiền sư tạo ra. Loại văn thơ đó có tính cách cao siêu, xuất 

thế, nhưng vừa có cả tính lạc quan nhập thế. 

             (2) Vào thời triết lý Phật giáo là một chủ đạo không những 

ở trong văn học mà còn ở trong chánh sách cai trị của các vua 

chúa. Các thiền sư rất được triều đình trọng dụng, và tư tưởng hệ 

Phật giáo được áp dụng trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo 

vệ văn hoá dân tộc trước nạn ngoại xâm. 

             (3) Các thiền sư thời Lý và Phật tử đã làm sống lại nền văn 

hoá Phật giáo Ấn-độ đồng thời dung hoà nền tín ngưỡng địa 

phương của dân tộc Việt Nam để phát huy một nền Phật giáo có 

tính chất bản địa nhờ đó Phật giáo Việt Nam đã đạt được nhiều 

thành tựu tđẹp. Các thiền sư và Phật tử đã làm tròn sứ mạng lịch sử 

trong dòng lịch sử của dân tộc dưới thời Lý. 

             (4) Tinh thần phá chấp của Thiền học và thuyết từ bi hỷ xã 

là những đặc trưng tinh thần rất thích hợp với tâm hồn của người 

Việt Nam. Chính những tư tưởng này đã đóng góp tích cực vào 

việc vun trồng tình thương người, lòng hiếu hoà, sự giúp đỡ đùm 

bọc lẫn nhau, ý thức độc lập, tự cường, tinh thần dân tộc và nhất là 
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tinh thần khai phóng để tiếp thu các tư tưởng mới với sự gạn lọc có 

ý thức. 

              Kết luận tổng hợp đặc sắc này không có nghĩa là chấm dứt 

để khép cửa lại mà là một mở rộng cho những công trình biên khảo 

nối tiếp sau này. 

              Tác giả quyển sách –giáo sư Nguyễn Vĩnh Thượng- vốn là 

một nhà giáo xuất thân từ trường Petrus Trương Vĩnh Ký, và cũng 

có lúc làm giáo sư ở trường này. Nhà giáo Nguyễn Vĩnh Thượng 

cũng như nhà giáo Phạm Thế Ngũ và một số các giáo sư khác của 

trường Petrus Ký đã đi theo con đường mà trước đây Trương Vĩnh 

Ký đã đi, tức là vừa dạy học vừa sưu tầm nghiên cứu viết lách 

mong đóng góp vào sự nghiệp biên khảo của nước mình. Sở học 

của Nguyễn Vĩnh Thượng là triết học nhưng chuyên chú nhiều hơn 

vào triết học Đông phương, nhất là Phật học. Ngoài những học hỏi 

ở trường, những hiểu biết kinh viện, giáo sư Nguyễn Vĩnh Thượng 

còn dành nhiều thì giờ để sưu tầm nghiên cứu sâu xa về Phật giáo, 

nhất là về triết lý của tôn giáo cao siêu này. Giáo sư đã từng biên 

soạn nhiều sách giáo khoa triết học, và đã xuất bản nhiều công 

trình biên khảo triết lý Đông, Tây hồi trước năm 1975. Kinh 

nghiệm sưu tầm nghiên cứu viết lách, thêm vào với những kiến 

thức sâu rộng sẵn có, đã giúp tác giả thành công tốt đẹp trong việc 

biên soạn quyển sách giá trị này. Trong hoàn cảnh sống khó khăn 

nơi xứ lạ quê người với những phương tiện và điều kiện hết sức 

chật vật cho việc khảo cứu về văn học Việt Nam thời xa xưa, việc 

biên soạn và xuất bản của Nguyễn Vĩnh Thượng hôm nay thật là 

một điều rất đáng được đề cao và khích lệ. Phải có những người 

hiểu biết, có kinh nghiệm, có chịu khó hy sinh nhiều thứ như 

Nguyễn Vĩnh Thượng người Việt Nam chúng ta mới có những 

đóng góp đáng kể vào công cuộc bảo tồn và phát huy văn hoá dân 

tộc. 

San Jose, ngày 30 tháng 12 năm 1995.                                  

Nguyễn Thanh Liêm, Ph.D. 
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Lời nói đầu 

(trong ấn bản lần thứ nhất) 

      Văn học thời Lý đã được nhiều vị để công biên soạn trong hơn 

nửa thế kỷ nay. Có những sách rất có giá trị như quyển “Văn học 

đời Lý” của Ngô Tất Tố xuất bản năm 1942, quyển “Văn học thời 

Lý” của Lê Văn Siêu xuất bản năm 1957. Tuy chưa triển khai một 

cách sâu sắc ảnh hưởng của triết lý Phật giáo trong văn học thời 

Lý, nhưng những sách này đều là những biên khảo công phu có thể 

làm tài liệu tham khảo. 

       Chúng tôi không dám đua đòi biên khảo với các bậc tiền bối, 

nên công trình này chỉ là một sự góp nhặt rồi tổng hợp lại những gì 

tôi đã được đọc và biết qua, để cố gắng xây dựng lại đề tài “Tư 

tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý” nhằm cống hiến cho bạn 

đọc không có nhiều thì giờ đi vào việc khảo cứu. Cách viết có nơi 

hơi khác với những qui tắc thông thường. Những dẫn chứng, thí 

dụ, giải thích và những dữ kiện lịch sử được trình bày nhằm giúp 

cho bạn đọc nhìn vấn đề dưới nhiều lăng kính nhận thức khác nhau 

để thấy cái thâm thuý của tư tưởng Phật giáo trong văn học Việt 

Nam dưới thời Lý.       

      Việc biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những chỗ sai sót, 

chúng tôi ước mong được sự lượng thứ của các bậc cao minh, sự 

sửa sai và bổ khuyết của quí vị độc giả để quyển sách này được 

đầy đủ và hoàn hảo hơn trong lần tái bản; đó quả thật là niềm vinh 

hạnh của chúng tôi. 

Toronto, ngày 15 tháng 7 năm 1995. 

 Tác giả cẩn chí, 

 Nguyễn Vĩnh Thượng 

Lời nói đầu  (trong ấn bản lần thứ nhất) 
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Chương 1       

Dẫn luận 

 

          Nhà Tiền Lê đã trị vì được cả thảy là 29 năm, qua các đời 

vua: Lê Đại Hành (980 – 1005), Lê Trung Tông (lên làm vua chưa 

quá ba ngày thì bị ám sát), Lê Long Đỉnh (1005 – 1009). Lê Long 

Đỉnh là một ông vua nổi tiếng ác độc và hiếu sát trong lịch sử Việt 

Nam. Tương truyền Long Đỉnh cho róc mía trên đầu các nhà sư và 

giả bộ lỡ tay hạ đao lên đầu các nhà sư cho  máu chảy để mua vui. 

Năm 1009, Lê Long Đỉnh bị bệnh mất, thọ được 24 tuổi. 

          Lúc bấy giờ, Lý Công Uẩn giữ chức Điện tiền Chỉ huy sứ, 

quân đội của triều đình ở trong tay ông, hơn nữa ông là người có 

nhiều tư cách đạo đức và năng lực rất xứng đáng hơn hết trong 

triều đình lúc đó. Lòng dân thì chán ghét chính sách tàn bạo của Lê 

Long Đỉnh, cho nên việc chấm dứt triều đại nhà Lê cũng là điều 

phù hợp với nguyện vọng của nhân dân cả nước. Lý Công Uẩn đã 

có được những yếu tố tất thắng, nên cuộc cách mạng bất bạo động 

của ông đã thành công một cách mỹ mãn. 

          Lý Công Uẩn lên ngôi vua tức là vua Thái Tổ của nhà Lý, để 

đảm nhiệm một sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc Việt Nam. Triều 

Lý đã kéo dài được 216 năm (1010 – 1225) trải qua 9 đời như sau: 

1. Lý Thái Tổ             (1010 - 1028) 

2. Lý Thái Tông         (1028   1054) 

3. Lý Thánh Tông      (1054 - 1072) 

4. Lý Nhân Tông        (1072 - 1127) 

5. Lý Thần Tông         (1128 - 1138) 

6. Lý Anh Tông          (1138 - 1175) 

Chương 1 Dẫn luận     
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7. Lý Cao Tông           (1176 -  1210) 

8. Lý Huệ Tông          (1211 - 1224) 

9. Lý Chiêu Hoàng     (1224 - 1225) 

 

          Nhà Lý đã có nhiều đóng góp cho dân tộc Việt Nam trong 

việc giữ nước và xây dựng đất nước trong suốt 216 năm trị vì, đặc 

biệt là việc Lý Thường Kiệt đã chận đứng được cuộc xâm lăng của 

quân nhà Tống vào năm 1076 mà chiến công hiển hách đó đã được 

lưu danh trong lịch dử của dân tộc Việt nam. 

* * * 

          Dòng văn học viết  của dân tộc ta đã dùng ba loại chữ viết 

khác nhau là chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Đó là ba thứ 

văn tự đã xây nên toà lâu đài văn học Việt Nam trong lịch sử của 

nước ta. 

            Chữ Hán là thứ chữ mượn của người Trung Hoa, có khi gọi 

là chữ Nho. Sứ thần Thương Hiệt - người Tàu - đã đặt ra thứ chữ 

này vào đời Hiên Viên hoàng đế (khoảng 2700 – 2600 trước Tây 

lịch) và từ đó chữ Hán được phát triển ở Trung Hoa cho đến ngày 

nay. 

          Chữ Nôm được hình thành dựa trên cơ sở của chữ Hán để 

ghi tả tiếng nói của người Việt Nam. Chữ Nôm là một thứ chữ xuất 

hiện sớm trong lịch sử của dân tộc ta, có lẽ vào thời Triệu Đà (năm 

207 - 111 trước Tây lịch), nhưng mãi đến đời Trần, Hàn Thuyên và 

các nhà làm văn thơ chữ Nôm mới đặt ra các nguyên tắc cấu tạo 

nên chữ Nôm một cách rõ rệt. 

          Chữ Nôm có hai loại: chữ Nôm-Việt và chữ Nôm-Tày. Chữ 

Nôm-Việt được sử dụng bởi người Việt ở miền đồng bằng, tất cả 

những tác phẩm viết bằng chữ Nôm ở trong văn học Việt Nam đều 

dùng chữ Nôm-Việt. Chữ Nôm-Tày được sử dụng bởi người miền 
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núi là các dân tộc Tày, Nùng, nhiều tác phẩm và thơ văn dân gian 

của họ được ghi chép bằng tiếng Nôm-Tày. 

          “Chữ Nôm là thứ chữ dân tộc của ta đã được dùng trong 

gần mười thế kỷ, mãi đến gần đây, cuối thời Pháp thuộc nó mới trở 

thành, cũng như chữ Hán, một thứ cổ tự không dùng trong đời 

sống hàng ngày nữa.” 

(Đào Duy Anh, Chữ Nôm: Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến, Hà Nội: 

Khoa học Xã hội, 1973, tr. 9). 

          Vài chứng tích xưa nhất của chữ Nôm: 

1. Nhà học giả người Pháp H. Maspéro trong bài “Nghiên cứu về 

ngữ âm học lịch sử của tiếng Việt Nam” đăng trong tập san của 

trường Viễn Đông Bác Cổ tập XII (B.E.F.E.O, XII) đã ghi ở 

mục chú thích  (1) rằng ông đã thấy chứng tích chữ Nôm khắc 

trên bia đá đề năm 1343 dựng trên Hộ Thành Sơn (núi Dục 

Thuý) ở Ninh Bình, trên tấm bia ấy ông đã thấy có khoảng hai 

chục chữ Nôm ghi tên làng xóm. 

2. “Một cái chuông đồng của chùa Vân Bản ở Đồ Sơn đã được 

ngư dân vùng Đồ Sơn vớt ở đáy biển lên vào năm 1958 có hai 

chữ Nôm “ông Hà”, chuông ấy được đúc vào năm Bính Thìn 

đời Lý Nhân Tông, tức năm 1076, tức 19 hay 18 năm sau khi 

xây dựng tháp Đồ Sơn.”(Đào Duy Anh, sách đã dẫn , tr. 12) 

3. “Tấm bia chùa Tháp Miếu huyện Yên Lãng tỉnh Vĩnh Phú đề 

đầu năm 1210 đời Lý Cao Tông là chứng tích xưa có nhiều chữ 

Nôm hơn nữa” (…) Thấy có hơn hai chục chữ Nôm khác nhau. 

Phân tích cách dùng chữ Nôm trong bài văn bia thời Lý này thì 

“thấy rằng đến đời Lý Cao Tông chữ Nôm đã được cấu tạo với 

qui cách có thể nói là đầy đủ rồi, suốt các triều đại sau qui 

cách ấy vẫn không hề thay đổi...” (Đào Duy Anh, sách đã dẫn, 

tr. 14, 18) 
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          Chữ Quốc ngữ là chữ đã dùng các mẫu tự La-tinh (a, b, c ...) 

để ghép vần lại mà ghi tả tiếng nói của người Việt Nam. Đây là 

sáng kiến của các nhà truyền giáo Âu Châu để đáp ứng nhu cầu 

giảng đạo Cơ-đốc giáo ở nước ta từ trước thế kỷ XVII. Trước năm 

1645, chữ Quốc ngữ chưa có dấu và cách phiên âm chịu ảnh hưởng 

của Ý ngữ; sau năm 1645, chữ Quốc ngữ bắt đầu có dấu: hỏi, 

huyền, ngã, và cách phiên âm cũng từ bỏ ảnh hưởng Ý ngữ mà tiến 

gần đến Bồ ngữ. Năm 1651, hai cuốn sách Quốc ngữ đầu tiên được 

in ở La-mã do Bộ truyền giáo La-mã ấn hành là quyển: “Phép 

giảng tám ngày” và “Tự điển dịch tiếng Việt ra tiếng Bồ-đào-nha 

và La-tinh” do Cố Alexandre de Rhodes biên soạn. Năm 1838, hai 

cuốn tự điển “Annam-La-tinh” và “La-tinh-Annam” của Cố Taberd 

được in tại Serempor, Ấn-độ. Văn học chữ Quốc ngữ đã chính thức 

ra đời vào năm 1865 khi Suý phủ ở Sài Gòn cho ấn hành tờ Công 

báo Việt Nam, tờ Gia Định báo đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ, 

do Paulus Huỳnh Tịnh Của trông nom. Đến năm 1868, Petrus 

Trương Vĩnh Ký được giao phó việc trông nom tờ báo này. Nhà 

bác học Petrus Trương Vĩnh Ký, hay Petrus Ký, và Đốc Phủ Sứ 

Paulus Huỳnh Tịnh Của, hay Paulus Của, là những nhà văn tiền 

phong đã có nhiều đóng góp lớn lao trong việc xây dựng chữ Quốc 

ngữ. Sau khi phát triển buổi ban đầu ở Nam kỳ, chữ Quốc ngữ đã 

tiến về phía Bắc và được phát triển mạnh mẽ hơn qua những đóng 

góp của “ông già bến Ngự” Phan Bội Châu với phong trào Đông 

du (1905 – 1908), Nguyễn Văn Vĩnh với Đông Dương tạp chí 

(1913), Phạm Quỳnh với Nam Phong tạp chí (1917)… Hiện nay, 

chữ Quốc ngữ đã là một thứ chữ viết của người Việt Nam, chữ 

Quốc ngữ đã thay thế chữ Hán, chữ Nôm. Chữ Quốc ngữ là một 

phương tiện truyền đạt, chuyên chở những tư tưởng, cảm nghĩ của 

người Việt Nam. Chữ quốc ngữ đã có một lịch sử trên 300 năm, kể 

từ khi còn được dò dẫm đến chỗ phát triển tột bực như ngày nay. 

So với chữ Hán và chữ Nôm, chữ Quốc ngữ có nhiều ưu điểm hơn: 

học nhanh, viết dễ. Chỉ cần một thời gian ngắn là có thể đọc và viết 

thông thạo tiếng Việt chữ Quốc ngữ.   
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* * * 

       Ai cũng đồng ý rằng những tác phẩm được viết bằng chữ Nôm 

hoặc chữ Quốc ngữ là những tác phẩm đã sử dụng ngôn ngữ của 

dân tộc trong việc truyền đạt tư tưởng của tác giả thì rất được xứng 

đáng xếp vào kho tàng văn học Việt nam. Tuy nhiên, việc các tác 

phẩm được viết bằng chữ Hán có được xếp vào kho tàng văn học 

Việt nam hay không đã trở thành một đề tài tranh luận của nhiều 

học giả khảo cứu về văn học Việt Nam. 

          Quan điểm thứ nhất cho rằng vì chữ Hán không phải là ngôn 

ngữ của dân tộc Việt Nam mà chỉ là thứ chữ vay mượn của người 

Tàu nên không thể xếp các tác phẩm viết bằng chữ Hán vào trong 

kho tàng văn học Việt Nam. 

          “Văn học một quốc gia, một dân tộc, không thể viết bằng 

chữ nước người được. Các tác phẩm chữ Hán của người Việt xưa 

thông thường gọi là “Văn học Hán Việt”, tản văn có, vận văn có, 

nhưng ngoại trừ cái phần đối với học giới nay còn hữu dụng là 

phần văn xuôi có giá trị về mặt lịch sử thì phần cốt tử gồm thi ca, 

từ, phú chung qui chỉ là công dã tràng xe cát. 

           […] Nói cách khác, trong phạm vi văn học, bao nhiêu kho 

tàng Hán văn của tiền nhân xưa đều không thể liệt nhập vào lĩnh 

vực của văn học Việt Nam, mà chỉ là những tài liệu để soi sáng, 

giúp ta đi sâu vào sự hiểu biết những tác giả, những tác phẩm Nôm 

ngày trước mà thôi”. (Phạm Văn Diêu, Văn học Việt Nam, Sài 

Gòn: Tân Việt, 1960, tr. 31, 32, 33). 

          Trước đó, ông Phan Khôi cũng đã từng phủ nhận các tác 

phẩm chữ Hán của ta, và cho rằng đó là một con số không đồ sộ, 

ông kết luận: 

          “Tội không tại người mà cũng không tại chữ. Tội tại người 

nước này mà lại dùng chữ nước kia.” (Phan Khôi, Khái luận về 

văn học chữ Hán ở nước ta, Tao Đàn số 2, ngày 16-3-59, tr. 114; 
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trích dẫn bởi Phạm Văn Diêu trong quyển Văn học Việt Nam, sđd, 

tr. 32). 

          Quan điểm thứ hai cho rằng: 

          “Vì tình hình lịch sử gây nên, hồi xưa các văn gia nước ta 

học chữ Nho, thi chữ Nho, lúc làm quan lại viết công văn bằng chữ 

Nho. Nói tóm lại, lấy chữ Nho làm chữ ta, nên khi các nhà ấy 

muốn diễn đạt tư tưởng tính tình của mình, muốn bàn bạc ghi chép 

điều gì, cũng thường dùng chữ Nho. Vì thế, những tác phẩm viết 

bằng Hán văn của các bậc tiền nhân nước ta lại nhiều hơn số tác 

phẩm viết bằng văn Nôm, mà phần nhiều những sách có quan hệ 

đến văn hoá nước ta (như chính trị, lịch sử, địa dư, phong tục, lễ 

nghi v.v.) lại viết bằng Hán văn. Bởi vậy khi xét đến văn học nước 

ta, không thể không xét đến Hán văn được.” (Dương Quảng Hàm, 

Việt Nam văn học sử yếu, Nha Học Chánh Đông Pháp, xuất bản 

lần 1 năm 1944, tr. 196. Tái bản tại Sài Gòn do Bộ Quốc Gia Giáo 

Dục, 1961). 

          Như vậy, cái văn chương chữ nghĩa Hán Văn đã ăn sâu vào 

văn học Việt Nam từ thuở xa xưa. Nguyên do là bởi dân tộc ta bị lệ 

thuộc người Tàu cả ngàn năm. Mãi đến khi nước nhà thu hồi được 

độc lập vào thế kỷ thứ X: năm 939, Ngô Quyền xưng vương mở 

đầu cho kỷ nguyên độc lập của Việt Nam. Một ngôn ngữ dân tộc 

(chữ Nôm) mới được phát triển để chống lại ngôn ngữ ngoại lai 

(chữ Hán). Mặc dầu các tác phẩm chữ Hán đã không sử dụng ngôn 

ngữ của dân tộc nhưng có rất nhiều tác phẩm chữ Hán vẫn chuyên 

chở những tình tự, những tư tưởng, những cảm nghĩ của người 

Việt. Hơn thế nữa, nhiều tác phẩm chữ Hán đã hàm chứa một linh 

hồn của dân tộc với tình yêu nước đậm đà, ví dụ như bài thơ “Nam 

quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt, bài “Bình Ngô đại cáo” của 

Nguyễn Trãi, v.v. 

          Tóm lại, theo chúng tôi thì các tác phẩm viết bằng chữ Hán 

rất xứng đáng được xếp vào kho tàng văn học Việt Nam. 
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          Chúng tôi xin mạn phép tạm bàn thêm ở đây một vấn đề hiện 

đại tương tự: có nên xếp những tác phẩm do người Việt sáng tác tại 

hải ngoại vào kho tàng văn học Việt Nam hay không? – Câu trả lời 

tuỳ thuộc vào nội dung của tác phẩm. Nếu các tác phẩm đó nói lên 

những tình tự của dân tộc, biểu hiện được linh hồn dân tộc và tinh 

thần mến yêu dân tộc, thì dù diễn tả bằng Việt ngữ, Anh ngữ hay 

Pháp ngữ đi nữa, các tác phẩm đó đều xứng đáng được xếp vào 

“dòng văn học hải ngoại” trong kho tàng văn học Việt Nam. 

* * * 

          Các tác phẩm vào thời Lý (1010 – 1225) đều được viết bằng 

chữ Hán. Phần lớn là do các vị thiền sư sáng tác, ngoại trừ các bài 

“Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt, “Thiên Đô chiếu” (Bài 

chiếu dời Kinh Đô) của Lý Thái Tổ, “Lâm chung di chiếu” (Bài 

chiếu để lại lúc sắp chết) của Lý Nhân Tông, “Thiên Vị chiếu” (Bài 

chiếu truyền ngôi) của Lý Chiêu Hoàng. 

          Tất cả các “điệp” của thời Lý đều viết bằng thứ chữ tượng 

thanh tương tự như chữ Phạn, [điệp (牒) có nghĩa là tờ trình, công 

văn (văn thư việc quan)]. 

          Trong buổi bình minh của dòng văn học viết của nước ta, kể 

từ đời Đinh các vị thiền sư đã có công đầu tiên khai mở nền văn 

học nước nhà bằng những tác phẩm thấm đượm tinh thần dân tộc 

và triết lý đạo Phật một cách sâu sắc. Các tác phẩm chữ Hán này 

ngày nay còn được lưu giữ một phần lớn là nhờ nó đã được sự giữ 

gìn của các thiền sư ở trong chùa. Dẫu cho khói lửa chiến tranh 

triền miên đã tàn phá biết bao di tích và văn hoá của dân tộc, 

nhưng nhà chùa vẫn là nơi tôn nghiêm nên tránh được sự tàn phá 

khốc liệt của chiến tranh. Vào thời Lý, các chùa đã biết khắc bản in 

để in Kinh Phật và các tác phẩm của các thiền sư cũng được in để 

phổ biến. 

         “Chỗ nào có người ở tất có chùa Phật, bỏ đi rồi dựng lên, 

nát đi rồi lại sửa lại, lâu dài chuông trống chiếm đến nửa phần so 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%92
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với dân cư. Đạo Phật thịnh rất dễ mà được rất mực tôn sùng”.                

(Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản dịch chữ Quốc ngữ 

của nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1967, tập II, tr. 161, 

trích dẫn bởi Phan Đại Doãn, sách sẽ dẫn, tr. 264). 

       Bây giờ xin mời quí độc giả hãy cùng chúng tôi thả hồn về 

một khung cảnh xa xưa, gần 1.000 năm về trước, để sống lại những 

ngày thanh bình với một tâm hồn thanh tĩnh và thoát tục cùng với 

những vị thiền sư. Chúng ta sẽ đi tìm những tư tưởng Thiền tông, 

Mật tông, và tình thiền qua những tác phẩm bất hủ dưới thời Lý. 
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Chương 2  

Tư tưởng Thiền tông                         

trong văn học thời Lý 

                

          Phật giáo truyền vào Việt Nam ở cuối thế kỷ thứ nhất sang 

đầu thế kỷ thứ hai của Tây lịch. Phật giáo truyền vào nước ta bằng 

hai đường: một là từ Ấn độ truyền trực tiếp vào bằng đường biển 

do các thương nhân và tăng sĩ Ấn độ; hai là bằng đường bộ từ 

Trung Quốc. Cách phiên âm chữ Phạn “buddh” còn để lại hai cách 

như sau: lối phiên âm trực tiếp từ Ấn độ đọc là Bụt (Buddh), ở 

miền quê xứ Bắc Việt Nam thường phát âm theo lối này; cách phát 

âm từ chữ Hán Việt truyền từ ngõ Trung quốc đọc là Phật 

(Buddh).   

 

          Phật (佛) là phiên âm Hán Việt, do người Trung Hoa phiên 

âm từ chữ Phạn Buddh, nói đủ là Phật - đà (佛 陀).  

                   

          Phật giáo (佛 教) là những niềm tin và thực hành căn cứ 

vào những lời dạy của Đức Phật. Phật Pháp (佛 法)là những lời 

dạy của Phật. 

 

          Chúng ta thấy có nhiều nơi sử dụng danh từ “Phật giáo” và 

“Phật học” (Buddhist studies) gần như đồng nghĩa. Tuy nhiên hai 

danh từ này có chỗ phân biệt tế nhị: - Phật giáo ý chỉ yếu tố tôn 

giáo của đạo Phật, còn Phật học ý chỉ yếu tố triết học, sự nghiên 

cứu về đạo Phật, về học thuyết của đạo Phật. 

          Phật (Buddh, 佛, Anh văn: Buddha) có nghĩa là bậc đã giác 

ngộ (the awakened one or the enlightened one). Phật, hay Giác giả 

Chương 2 Tư tưởng Thiền tông trong văn học thời Lý 
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hay Thế Tôn là danh hiệu tôn xưng (the reverend title, very 

respected title) về đức độ của Phật. Ngài là một con người lịch sử 

(the historical person) đã khám phá con đường giải thoát (the path 

to nirvana), cách chấm dứt khổ đau (the cessation of suffering) và 

truyền bá những khám phá nầy cho nhân loại để họ cũng có thể đạt 

được sự giải thoát. 

 

          Phật còn có một danh hiệu khác là Thích-ca Mâu-ni (Shakya 

– Muni, 釋 迦 牟 尼) có nghĩa là bậc trí tuệ (Muni, 牟 尼) trong 

bộ tộc Thích-ca (Shakya, 釋 迦). 

 

          Ngài có tên chính là Cù-Đàm Tất-đạt-đa (Siddharta 

Gautama) nên còn gọi là Phật Cù-đàm (Gautama Buddha). 

 

          Ngài là bậc giác giả đã khai sáng ra đạo Phật. Đức Phật đã 

sanh sống và thuyết giảng giáo lý của Ngài ở miền Đông - Bắc Ấn 

Độ. Phật giáo (Buddhism) là những niềm tin và thực hành căn cứ 

trên những lời giảng dạy của Ngài. 

 

          Siddhartha Gautama (Cù-đàm Tất-đạt-đa) ra đời vào khoảng 

thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch (khoảng 624 trước C.N-544 trước C.N ) 

ở vùng Đông -Bắc xứ Ấn Độ và xứ Nepal.  

 

          Phái Thiền tông đã chiếm địa vị chủ yếu trong Phật giáo lúc 

bấy giờ, vào thế kỷ thứ sáu, thiền sư Vinitaruci (Tì-ni-đa-lưu-chi), 

ông gốc người Ấn-độ, đã sang Trung Hoa rồi mới đến Việt Nam, 

đã sáng lập ra một dòng thiền lớn nhất ở nước ta vào thời bấy giờ, 

dòng thiền này rất mạnh và đã chi phối Phật giáo Việt Nam trong 

thời Đinh, Lê và đầu Lý, thiền sư Vạn Hạnh cũng đã thuộc dòng 

thiền Tì-ni-đa-lưu-chi, và các vị sư nổi danh khác như Pháp Thuận, 

Sùng Phạm, Đạo Hạnh cũng thuộc phái thiền này. Đặc biệt phái 
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thiền Tì-ni-đa-lưu-chi còn dung hợp cả Mật giáo nữa, phái thiền 

này sử dụng phù chú Mật giáo. Dòng thiền này đã đào tạo nhiều 

bậc cao tăng hữu danh, và các thiền sư này đã đóng góp tích cực 

trong việc xây dựng đất nước và phát huy tư tưởng cùng nền văn 

học trong lịch sử của dân tộc ta. Pháp Thuận thiền sư đã giúp vua 

Lê Đại hành, Vạn Hạnh thiền sư đã giúp Lý Thái Tổ xây dựng đế 

nghiệp nhà Lý. 

 

          Đến thế kỷ thứ chín, thiền sư Vô Ngôn Thông, gốc người 

Trung Hoa, đã đến nước ta khai sáng dòng thiền Vô Ngôn Thông. 

Đến thế kỷ mười một, thiền sư Thảo Đường, gốc người Trung 

Hoa, đã đến nước ta lập dòng Thiền Thảo Đường. Đến thế kỷ thứ 

mười ba, thiền phái Trúc Lâm được thành lập, thiền Trúc Lâm đã 

có nhiều ảnh hưởng sâu đậm trong tư tưởng thiền Việt Nam. Sau 

đó có nhiều phái thiền khác ra đời như Tào Động (thế kỷ thứ mười 

sáu), Liễu Quán (thế kỷ thứ mười tám) vân…vân… 

 

          Từ lúc nhà Ngô lên ngôi (939) đến cuối đời nhà Trần (1413), 

các vị thiền sư đã đóng góp một cách tích cực cho các vương triều 

bằng những nỗ lực xây dựng một nền độc lập cho quốc gia Việt 

Nam về mọi mặt văn hoá, kinh tế, chính trị và quân sự. Những sự 

đóng góp này không những đã xây dựng nền móng cho sự độc lập 

của nước Việt Nam sau một ngàn năm nô lệ người Tàu, mà còn 

được dùng làm ánh đuốc soi đường trong những tranh đấu bảo vệ 

và phát huy giang san hàng trăm năm về sau nữa. Những phương 

thức triết lý của thiền Vạn Hạnh và thiền Trúc Lâm đã bao lần 

được đem ra sử dụng trong công cuộc tranh đấu bảo vệ dân tộc và 

xây dựng đất nước của tiền nhân. Lúc bấy giờ, các thiền sư là 

những thành phần có học thức uyên bác trong xã hội Việt Nam. 

Các thiền sư không những rất uyên thâm về Phật học mà còn về 

Nho học, Lão học nữa. Về mặt ngôn ngữ, các thiền sư còn thông 
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thạo cả chữ Phạn và chữ Hán cho nên nhiều vị đã dịch kinh Phật từ 

chữ Phạn ra chữ Hán. Nước ta lúc ấy quả thật là nơi giao lưu văn 

hoá giữa Tàu và Ấn-độ. 

 

          “[. . .] Khang Tăng Hội gốc ở xứ Khương-cư (Sogdiane) 

thuộc Tây-vực (tức là miền Tây-Bắc Ấn-độ), gia đình ông đã mấy 

đời sống trên đất Ấn, từng theo cha sang Giao Châu buôn bán, khi 

cha mất thì xuất gia, rất uyên thâm Phật pháp, đã dịch kinh chữ 

Phạn ra Hán văn ở Giao Châu vào đầu thế kỷ III. Sau Khang lại 

sang nước Ngô, giảng đạo cho vua Tôn Quyền, dịch nhiều kinh 

Phạn ra Hán và mất tại Ngô năm 280. [. . .] 

 

          Giao Châu, về phương diện Phật giáo, theo đó chỉ là một 

trạm chuyển tiếp, không phải là một trung tâm truyền giáo sau 

cùng, các vị sư truyền đạo hoặc tìm học đạo đã từ Tàu sang Ấn và 

ngược lại từ Ấn sang Tàu, từng qua và ở đất Giao Châu, hẳn đã 

lưu lại nơi này kinh nghiệm và tư tưởng học hỏi nơi đất lạ. 

 

          Lịch sử còn cho biết rằng, từ thế kỷ III đến thến kỷ X liên 

tiếp có những phái đoàn ngoại giao và truyền giáo nối liền hai 

nước Hoa với Ấn đã đi qua Giao Châu, nhiều vị sư hữu danh từng 

sống qua trên đất nước này. Sử cũng xác nhận rằng những vị sư 

Việt đã đóng vai trò quan trọng trong sự truyền giáo vào hồi bấy 

giờ, và dưới thời thuộc Đường khi mà Phật giáo ở Trung Hoa rất 

thịnh, cũng có nhiều vị tăng già Việt Nam được mời sang giảng 

trong cung vua Tàu và đã được các thi hào đời Đường trọng vọng. 

Người ta có thể hiểu rằng sở dĩ phái đoàn tăng già Giao Châu 

chiếm được vị trí quan trọng nói trên, chắc là vì họ là những người 

ở một nước trung tâm nên vừa biết Hán văn ở phía Bắc nước họ, 

lại vừa biết được tiếng Phạn, tiếng Qua-oa (Java) qua người 

Chàm ở biên thuỳ mặt Nam. Do đó các nhà sư Ấn sang Tàu và các 
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nhà sư Tàu sang Ấn đều phải tìm nhờ họ làm thông ngôn hoặc 

cộng tác dịch kinh chữ Phạn ra chữ Hán. Và cũng sẽ không lấy 

làm lạ rằng có nhiều bản kinh Phật trong số những bản dịch đầu 

tiên được chào đời ở Giao Châu.”]  (Phạm Văn Diêu, 200 năm 

lịch sử văn học nhà Lý, Bài giảng ở trường Đại Học Văn Khoa 

Saigon và Đại Học Sư Phạm Sài Gòn, niên khoá 1966 – 1967, in 

ronéo, tr. 39 - 40). 

 

          Vào thời bấy giờ, các tăng sĩ là thành phần học rộng biết 

nhiều. Các vị là những nhà giáo dục, họ mở lớp dạy học cho mọi 

người. Họ còn là những thầy thuốc trị bịnh, hốt thuốc cho toa cho 

mọi bịnh nhân. Họ còn giúp nhiều người chọn ngày lành tháng tốt 

cho nhiều cuộc hôn nhân, chọn ngày khai trương cửa hàng, lo việc 

cầu an, ma chay cho mọi người khi cần đến. Họ còn vấn an cho 

người đang có mối lo âu. 

 

          Thực vậy, lúc bấy giờ chùa chiền không những là nơi phát 

huy Phật học và truyền bá Phật giáo mà còn là nơi phát triển đời 

sống xã hội của dân gian nữa. 

 

          “Chùa là nơi thờ Phật, nơi hội hè hàng năm, có thể còn là 

nơi giải quyết các công việc hành chánh. Phật giáo đã sáng tạo ra 

ngôi chùa và biến ngôi chùa thành trung tâm văn hoá ở nông thôn. 

Phật giáo đó vừa mang hình thức tôn giáo vừa thể hiện được đặc 

trưng văn hoá dân gian, vừa giải quyết nhu cầu tín ngưỡng, vừa 

chứa đựng những sinh hoạt hội hè văn nghệ và góp phần tổ chức 

xã hội”. (Phan Đại Doãn, Phật giáo thời Đinh Lê, trong quyển Thế 

kỷ X, Những vấn đề lịch sử, Hà Nội: Khoa học Xã hội, 1984. tr. 

272). 
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          Như vậy, tư tưởng Thiền của Phật giáo Việt Nam trải qua 

các triều đại Ngô, Đinh, Lê, Lý và Trần không phải hoàn toàn là 

một tư tưởng xuất thế mà còn là một tư tưởng nhập thế. 

 

          Những biểu hiện đã trình bày ở trên, đã cho thấy Phật giáo 

Việt Nam đã đi vào cuộc đời từ thời xa xưa. Các thiền sư và Phật 

tử đã dấn thân vào xã hội để phụng sự cho đất nước và dân tộc ở 

nhiều lãnh vực. Nên Phật giáo đã có những đóng góp thực tiễn cho 

nhân dân Việt Nam và chính quyền dân tộc của nước ta. 

 

          Trong chương 2 Tư tưởng Thiền tông trong văn học thời Lý 

này, chúng tôi sẽ trình bày các mục sau đây: 

 

I. Triết lý căn bản của Thiền tông. 

II. Ý niệm về vô thường trong văn học thời Lý. 

III. Vấn đề sống và chết trong văn học thời Lý. 

IV. Triết lý “tánh không” trong văn học thời Lý. 

V. Từ thái độ sống “tự lực” của Thiền học đến ý thức 

độc lập, tự chủ và việc xây dựng đất nuớc của ý 

thức hệ dân tộc thời Lý. 

 

 

I. Triết Lý căn bản của Thiền tông 

 

          Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 

 

A. Định nghĩa: Thiền. 

B. Thiền tông ở Trung Hoa. 

C. Chủ trương của Thiền: bất lập văn tự. 

 

A. Định nghĩa: Thiền 
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          Thiền 禪 là tiếng Hán-Việt (người Trung Hoa đọc là Ch’an, 

người Nhật đọc là Zen), phiên âm từ chữ Jhana của tiếng Pali, 

hoặc chữ Dhyana của tiếng Sanskrit. Chữ Dhyana, trong sách 

Upanishad, có nghĩa là hạng người có tấm lòng cao cả và được 

người đời kính trọng lễ bái. Trong tiếng Trung Hoa, Thiền có 

nghĩa là tập trung tư tưởng vào một đối tượng để quan sát, tư duy. 

 

B. Thiền tông ở Trung Hoa 

                                              

          Thiền tông (禪 宗) là một đặc trưng của sự phát triển Phật 

giáo ở Trung Hoa. Vị sơ tổ của thiền tông Trung Hoa là Ngài Bồ-

đề-đạt-ma (Bodhidharma, ? – 535) đến Trung hoa từ năm 520 vào 

đời vua Lương Võ Đế (502 – 549), tổ thứ hai là Tuệ Khả, tổ thứ ba 

là Tăng Xán, tổ thứ tư là Đạo Tín. Thiền vừa áp dụng phương pháp 

tọa định, vừa dùng trí tuệ tập trung tư tưởng vào một đối tượng để 

quan sát, tư duy để thể nhập vào tâm thanh tịnh, ngộ nhập Phật 

tánh. Đến đời Đường (618 – 907) thì Thiền tông truyền đến vị tổ 

thứ năm là Hoằng Nhẫn (弘 忍, 602 – 675). Ngũ tổ Hoằng Nhẫn 

có rất nhiều đệ tử mà trong đó có hai Ngài Thần Tú và Huệ Năng 

là được xếp vào bậc tuấn kiệt. Hai vị này là đại biểu của Thiền 

tông đời Đường với hai khuynh hướng tu hành khác nhau: 

 

1. Thần Tú ( 神 秀, 606 – 706): Trước khi ngũ tổ Hoằng Nhẫn 

quyết định trao truyền tâm ấn, Thần Tú đã trình bài kệ: 

 

Nguyên tác chữ Hán: 

 

 身 是 菩 提 樹  

 心 如 明 鏡 臺  
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時 時 勤 拂 拭                                                                                                                             

勿 使 惹 塵 埃 

Phiên âm Hán Việt: 

Thân thị bồ-đề thụ, 

Tâm như minh kính đài, 

Thời thời cần phất thức, 

Vật xử nhạ trần ai. 

 

Dịch nghĩa: 

Thân là cây bồ đề, 

Tâm như đài gương sáng, 

Luôn luôn siêng lau chùi, 

Chớ để nhuốm bụi trần. 

          Ngài Thần Tú đã chủ trương phương pháp “Thật tu tiệm 

ngộ”: ngài chấp nhận có tâm sinh diệt nên hành giả phải cố gắng 

lau chùi cái tâm sinh diệt này để tâm được sáng tỏ mà giác ngộ. 

Thần Tú đi về phương Bắc, gọi là Bắc Thiền, lấy hai kinh thành 

Tràng An và Lạc Dương làm trung tâm để truyền bá thiền tiệm tu. 

2.  Huệ Năng  (慧 能,638 – 713): mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ, 

không có cơ hội đi học nên không biết chữ, sống bằng nghề bán 

củi trong chợ. Nhân một hôm đi ngang qua chùa, lắng nghe tiếng 

tụng kinh Kim Cang/Cương [đầy đủ là Kim cang (cương) bát-

nhã-ba-la-mật-đa kinh (金 剛 般 若 波 羅 密 多 經

, Srt.Vajracchedikā-prajñāpāramitā-sūtra) ] đến câu: “Ưng vô sở 

trụ nhi sanh kỳ tâm” (應 無 所 住 而 生 其 心, Không trụ vào 
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đâu cả thì cái tâm (giác ngộ) mới xuất hiện, Av.Give rise to a 

mind that is not based on anything)  thì được giác ngộ. Nên Ngài 

liền xin Ngũ tổ Hoằng Nhẫn nhập môn tu thiền. 

 

           Sau khi nghe bài kệ của Thần Tú, Huệ Năng liền nhờ người 

viết lên vách bài kệ của mình vì Ngài không biết chữ: 

Nguyên tác chữ Hán: 

菩 提 本 無 樹 

明 鏡 亦 非 臺  

 本 來 無 一 物 

 何 處 惹 塵 埃 

Phiên âm Hán Việt: 

 

Bồ đề bản vô thụ 

Minh kính diệc phi đài 

Bản lai vô nhất vật  

Hà xứ nhạ trần ai? 

 

Dịch nghĩa: 

Vốn không cây bồ-đề, 

Cũng không đài sương sáng, 

Xưa nay không một vật, 

Lấy đâu nhuốm bụi hồng? 
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          Sau khi đọc xong bài kệ này, Ngài Ngũ tổ Hoằng Nhẫn thấy 

rõ căn tánh siêu việt của Huệ Năng nên đã trao truyền tâm ấn, trao 

y bát cho Huệ Năng để kế thừa làm Tổ thứ 6. Huệ Năng liền đi 

ngay về phương Nam, tỉnh Quảng Đông, để truyền thừa phương 

thức “Đốn ngộ diệu tu”, tức là có thể giác ngộ Phật tính ngay trong 

chốc lát, ngay ở cõi đời này. Sau này phái Nam Thiền lại chia 

thành 5 tông phái mới là Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Tào Động, Vân 

Môn và Pháp Nhãn. 

          Lục tổ Huệ Năng đi thuyết pháp luôn luôn có một người đệ 

tử là sư Pháp Hải đi theo để ghi chép các lời giảng của mình, vì 

Lục tổ không biết chữ. Sư Pháp Hải đã đúc kết các lời giảng của 

Huệ Năng thành bộ sách “Tôn Bảo”, sau này được sửa tựa lại là 

“Pháp Bảo Đàn Kinh”. Kinh Pháp Bảo Đàn là một kinh văn thiền 

đã được sáng tác ở Trung Hoa vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8 và thế 

kỷ thứ 13. 

          Tư tưởng Thiền học của Huệ Năng được Ngài giảng dạy 

trong “Pháp Bảo Đàn Kinh”: Theo Ngài thì hành giả phải bỏ hết 

ngôn ngữ văn tự, xa lìa những lý giải,  hành giả cần phải thấu triệt 

tâm nguyên, an trí vào trí tuệ Bát-nhã; bởi vì vi diệu lý của Phật 

Pháp chẳng dính dáng gì với ngôn ngữ văn tự, chữ nghĩa, nên 

hành giả cần đạt được ý mà quên lời chớ nên chấp vào ngôn 

ngữ văn tự. Ngài Huệ Năng cho rằng định và huệ là một: 

 

          “Định và Huệ là nhất thể, không có gì khác nhau. Định là 

thể của Huệ. Huệ là dụng của Định. Tức là trong khi Huệ phát 

chiếu thì đã có Định tương ứng, và trong khi Định tâm tư thì đã có 

Huệ tồn tại [ . . .] Ngoài thì xa lìa các tướng trạng gọi là Thiền, 

trong thì đoạn trừ các vọng tưởng gọi là Định”. (Lục Tổ Huệ 

Năng, Pháp Bảo Đàn Kinh).  

3.  “Thiền ở Trung Hoa là sự kết hợp giữa tư tưởng Phật giáo với 

tư tưởng Lão, Trang và tư tưởng Nho gia: 
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“Bồ-đề-đạt-ma đã đặt nền tảng triết lý cho Thiền tông: 

Nguyên tác chữ Hán: 

教 外 別 傳 
  

不 立 文 字 
  

直 指 人 心 
  

見 性 成 佛 
  

  

Phiên âm Hán Việt: 

 
"Giáo ngoại biệt truyền,  

 Bất lập văn tự, 

Trực chỉ nhân tâm, 

Kiến tánh thành Phật". 
 

Dịch nghĩa: 

 
Việc truyền bá (đạo lý) không lệ thuộc vào kinh điển, 

Không dựa vào văn tự (kinh sách), 

Đi thẳng vào lòng người, 

Thấy được bản tánh mà thành Phật.” 

          Quan niệm “giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự” là một 

bước tiến xa hơn của quan niệm “bất ngôn chi giáo” (不言之教)  

của Lão tử; tức là dạy bảo mà không cần đến lời nói có nghĩa là 

lời nói chỉ là phương tiện để khêu gợi, để giúp cho người khác suy 

nghĩ mà tìm hiểu chân lý. Bởi vậy trong quyển Đạo Đức Kinh (道 

德 經), Lão tử đã viết: 

知 者 不 言  

言 者 不 知  
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“Tri giả bất ngôn, 

Ngôn giả bất tri.” 

dịch: 

 

“Biết thì không nói, 

Nói thì không biết”. 

          Từ đó, Lão học đưa ra khái niệm về Đạo, một nguyên lý 

tuyệt đối bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị có nghĩa là không thể 

nào dùng lý trí mà suy xét, và không thể nào dùng lời nói mà luận 

bàn được: 

道 可 道, 非 常 道; 名 可 名, 非 常 名. 

“Đạo khả đạo, phi thường đạo; Danh khả danh phi thường danh”. 

 

có nghĩa là: “Đạo mà có thể diễn tả bằng lời nói, bằng ngôn ngữ 

được thì không phải là cái đạo thường hằng, vĩnh cữu và bất biến. 

Tên mà có thể đặt ra được thì không phải là cái tên thường hằng, 

vĩnh cữu và bất biến”. 

          Quan niệm đốn ngộ, là quan niệm cho rằng hành giả có thể 

đạt được Phật tính trong chốc lát, và ở ngay trong cõi đời hiện tại 

này, có thể là phản ánh của tư tưởng Nho gia khi cho rằng ai ai 

cũng có thể trở thành vua Nghiêu, vua Thuấn miễn là đạt được 

những đức độ đáng tôn kính. 

C.   Chủ trương của Thiền tông  

          Thiền chủ trương “bất lập văn tự”, nói như thế nhưng mà 

không phải như thế đâu. Ngày nay các sách vở viết về Thiền thật là 

vô số kể với nhiều ngôn ngữ khác nhau ở trên thế giới. Thiền tông 

được truyền qua các nước Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam v. v. Kể 

từ giữa thế kỷ thứ 20, Thiền tông được hoằng truyền sang Tây 

phương: Âu Châu, Úc Châu, Bắc Mỹ v. v.  Ngày nay văn hoá 
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Thiền đã ảnh hưởng đến nhiều nền văn hoá trên thế giới: 

 

          “Văn hoá Thiền là văn hoá phong phú bên trong, là văn hoá 

tạo sức mạnh trong các cõi tế vi của tâm hồn, không như những 

nền văn hoá khác của cõi trời Âu Mỹ có được bao nhiêu màu sắc 

thì đã trải ra bên ngoài của cõi nhân sinh bấy nhiêu. Thiền là 

sống, là linh động. Thiền là luồng như luồng gió, luồng sóng. 

Thiền gây một sức mạnh, khi lên thì lên vun vút, khi xuống thì 

xuống tận vực sâu thăm thẳm, nhưng khi phát hiện ra thì thiền lại 

lặng lẽ: đó là một chiếc lá, trời về chiều, nhẹ rơi trên mặt hồ thu, 

rồi yên lặng dừng lại; đó là một hơi gió đang thổi bỗng ngưng lại 

rồi phản vọng trên mặt nước làm  làn nước lăn tăn, chỉ có thị giác 

của thi nhân mới đón nhận được”. (H.T Thích Minh Châu, “Lời 

giới thiệu” trong quyển Lịch Sử Triết học Ấn độ của H.T Thích 

Mãn Giác, Sài Gòn: Đại Học Vạn Hạnh, 1968). 

 

II.   Ý niệm về vô thường trong văn học thời Lý 

 

          Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 

                          

A.  Định nghĩa: Vô thường. 

B.  Vô thường không phải là một ý niệm xấu. 

C.  Ý niệm về vô thường trong văn học thời lý: 

1. Vạn Hạnh thiền sư. 

2. Các nhà thơ khác: Nguyễn Du, Trần Tế Xương, Xuân     

    Diệu. 

D.  Các quan niệm về vô thường của các triết gia khác: 

        1.  Heraclitus. 

        2.  Khổng Tử. 

E.  Thái độ của người quân tử và bậc đạt đạo trước sự thịnh suy 

của cuộc đời. 
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A.  Định nghĩa : Vô thường 

 

         Triết học Phật giáo có 4 đặc điểm (Four Characteristics / 

Four Dharma Seals) là: 

1. Vô thường. 

2. Khổ.    

3. Vô ngã. 

4. Niết-bàn. 

 

Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm của vô thường. 

                      

          Vô thường (無常, Sa. anitya, Pa. anicca, Av. 

Impermanence) nghĩa là không có thường hằng tức là biến chuyển, 

thay đổi không ngừng trong vũ trụ vạn vật. Trong “Duy thức tam 

thập tụng” đã viết: “Hằng chuyển như bộc lưu” có nghĩa là 

“thường biến chuyển như dòng thác chảy”. Theo Phật giáo thì 

những giai đoạn thay đổi của một sự vật là “thành, trụ, hoại, diệt” 

hoặc là “sanh, lão, bệnh, tử”. Sự vật ở đời thay đổi từng giây, từng 

phút, nhà Phật còn nói sự việc thay đổi theo từng sát-na (Sa. 

Ksana), sát-na là một đơn vị thời gian rất ngắn, theo Kinh Sách 

Phật giáo thì một ý tưởng thoáng qua trong đầu đã có 90 sát-na, 

một cái duỗi và co cánh tay lại đã có 60 sát-na trôi qua. 

 

          Quan niệm vô thường của đạo Phật thường được áp dụng 

vào các đối tượng sau đây:   

 

   -  Thân vô thường: thân thể con người thay đổi không ngừng, 

thân xác chúng ta trở nên già đi một cách liên tục rồi đi đến cái 

chết: sanh, lão, bệnh, tử. 

   -  Tâm vô thường: trạng thái tâm lý của con người thay đổi 

không ngừng, thay đổi từng giây, từng phút.  
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(Xem thêm bài viết Ngũ Uẩn của NVT https://an-phong-an-

binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.html). 

  

    -  Hoàn cảnh vô thường: sự đời, sự vật cũng thay đổi không 

ngừng, thời tiết thì biến đổi liên tục: vật đổi sao dời; hoàn cảnh, địa 

vị của người đời và đời người cũng thay đổi không ngừng: thành, 

trụ, hoại, diệt. 

          Mọi hiện tượng đều vô thường, liên tục phát khởi và suy tàn, 

liên tục đến rồi đi, bởi vì mọi hiện tượng đều được kết hợp bởi 

nhiều yếu tố. Mọi hiện tượng được kết hợp bởi nhiều yếu tố thì 

trước sau gì cũng bị rã ra từng phần, chứ không thể nào giữ nguyên 

trạng mãi mãi. Theo thuyết Duyên Khởi của Đức Phật, mọi sự, mọi 

vật thì sinh sinh diệt diệt, biến hóa không ngừng; mọi sự, mọi vật 

đều quay nhanh như bánh xe: đó là cái lý vô thường. Nhưng trong 

cái vô thường này, có một điều không biến đổi, một điều vĩnh cữu 

là tính liên tục của sự biến đổi. Ví dụ như nước sông Hằng 

(Ganges) luôn luôn chảy mãi nhưng có cái hình sông Hằng về đại 

thể thì không biến đổi nên giúp chúng ta nhận thức được đó là sông 

Hằng. 

          Mọi sự vật đều được kết hợp bao gồm hai yếu tố không gian 

và thời gian. Không gian kết hợp nên hình thể của mọi vật thì biến 

đổi liên tục/ vô thường (impermanence). Còn thời gian là yếu tố 

được kết hợp cũng biến đổi liên tục/ vô thường; thực vậy nếu 

không có quá khứ và tương lai thì cũng không có hiện tại. Nhưng 

nếu giây phút hiện tại là bất biến/ thường hằng (permanence) thì 

chúng ta sẽ không có tương lai bởi vì hiện tại luôn tồn tại ở đây. 

Mọi sự vật đều trải qua thành, trụ, hoại và diệt. Nói khác, cái gì 

cũng trải qua giai đoạn bắt đầu, giai đoạn ở giữa và giai đoạn chấm 

dứt (beginning, middle and end). 

          Thánh Kinh Brahmana là một tư tưởng tôn giáo có trước 

thời Đức Phật lịch sử, đã quan niệm về thời gian như sau: 

 

         “Trong Thánh kinh Brahmana, có vị thần Prajapati là vị 

https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.html
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thần sáng tạo nên vũ trụ vạn vật. Sự vật sinh ra rồi tự hủy, rồi lại 

phát sinh lại, có sự luân lưu di chuyển mãi mãi không ngừng. Tuy 

nhiên, muốn vạn vật được trường tồn thì còn phải có một yếu tố 

nữa là “thời gian” (kala) nếu không có thời gian luân lưu dây 

chuyền thì vạn vật cứ đứng một chỗ, mãi mãi ở chỗ hiện hình lúc 

ban đầu, nguyên hình không thể nào biến thiên, sanh sanh hóa hóa 

được. Bởi thế nên thần sáng tạo ra vũ trụ Prajati mới lấy dòng 

nước làm dòng thời gian, nước chảy xuôi rồi chảy ngược lên vô 

cùng tận và không bao giờ ngừng nghỉ. “Thời gian” là chất liệu 

để sanh thành, để biến hóa vạn vật trong vũ trụ. 

Thời gian quả thật nhiệm mầu. Dòng thời gian bao gồm quá khứ, 

hiện tại và tương lai. Quá khứ cũng như tương lai đều là sự di 

chuyển của hiện tại. Nếu hiện tại nhiệm mầu và thì quá khứ cũng 

nhiệm mầu và tương lai lại còn nhiệm mầu hơn”. (Xem thêm “Tư 

tưởng Triết học Tôn giáo Ấn độ có trước và cùng thời với Đức 

Phật Thích-ca” của NVT               https://an-phong-an-

binh.blogspot.com/2018/12/tu-tuong-triet-hoc-ton-giao-o-co-

truoc.html ) 

 

B.  Vô thường không phải là một ý niệm xấu 

 

          Nhiều người nghĩ rằng tư tưởng triết học Phật giáo thì bi 

quan (pessimistic) khi nói tới ý niệm về vô thường: sanh, lão, bịnh, 

tử; thịnh suy ở đời, có tài sản có thể tiêu tán. Nhưng thật ra đây chỉ 

là cái nhìn phiếm diện, ở phương diện tích cực, triết lý Phật giáo 

rất lạc quan (optimistic): nhờ thấu hiểu được lý vô thường chúng ta 

sẽ tự tin, bình thản trước mọi thay đổi của cuộc đời, trước mọi biến 

chuyển của thân xác, thân tâm sẽ được bình an và thưởng thức 

những gì đang xảy ra, chúng ta bớt sự bất bình với những bất trắc 

xảy ra. Ý niệm vô thường không làm chúng ta đau khổ trước sự 

thịnh suy của cuộc đời; ý niệm thường hằng làm cho chúng ta đau 

khổ vì khi ta nghĩ rằng mọi sự, mọi vật thì thường hằng, nhưng 

mọi sự, mọi vật thì vô thường. Nếu không có sự thay đổi liên tục/ 

https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2018/12/tu-tuong-triet-hoc-ton-giao-o-co-truoc.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2018/12/tu-tuong-triet-hoc-ton-giao-o-co-truoc.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2018/12/tu-tuong-triet-hoc-ton-giao-o-co-truoc.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2018/12/tu-tuong-triet-hoc-ton-giao-o-co-truoc.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2018/12/tu-tuong-triet-hoc-ton-giao-o-co-truoc.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2018/12/tu-tuong-triet-hoc-ton-giao-o-co-truoc.html
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vô thường thì cuộc đời không thể hiện hữu. Nếu không có sự vô 

thường thì con cái của chúng ta không thể lớn lên, không thể đi 

học… Nếu không có sự biến đổi liên tục/ vô thường thì một chế độ 

độc tài, ác độc cướp bóc sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ 

suy tàn và chấm dứt. 

          Ý niệm về vô thường giúp chúng ta yêu mến những gì chúng 

ta đang có, những gì đang hiện hữu. Khi nghĩ rằng tình yêu là vô 

thường, nên chúng ta hãy yêu thương, tận hưởng tình yêu đang có, 

chúng ta yêu thương trân trọng quý mến những gì tốt đẹp mà ta 

đang có, và ngược lại chịu đựng những gì không tốt đẹp mà ta 

đang có vì rồi điều xấu này sẽ biến đổi. 

          Nói tóm lại, thấu hiểu được ý niệm vô thường đã giúp chúng 

ta tận hưởng hết mình những gì tốt đẹp đang có, khi nó thay đổi thì 

ta không có gì hối tiếc. Thấu hiểu được ý niệm vô thường giúp 

chúng ta có thể chuyển đổi sự bất hài lòng, sự khổ đau hiện tại để 

sống ở đời, để sự khổ đau vơi đi. 

 

C.  Ý niệm về vô thường trong văn học thời Lý 

1.  Vạn Hạnh thiền sư. Trong văn học thời Lý, các vị thiền sư 

thường lấy thiên nhiên để làm đề tài tư duy triết học mà họ đã tiếp 

thu từ tư tưởng Thiền tông. Nhìn cây lá thay đổi theo mùa, nhìn 

sấm chớp thoáng hiện, các thiền sư đã liên tưởng đến cái mong 

manh của kiếp người, đến sự thăng trầm của cuộc đời: 

Nguyên văn chữ Hán: 

示 第 子 

身 如 電 影 有 還 無  

萬 物 春 榮 秋 又 枯  

任 運 盛 衰 無 怖 畏  

盛 衰 如 露 草 頭 舖  

  
Phiên âm Hán Việt: 
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Thị đệ tử 
 

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 

Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô 

Nhậm vận thịnh suy vô bố uý 

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. 

[Vạn Hạnh (929-1025)] 

Dịch thơ: 

Bảo đệ tử 

Thân như bóng chớp chiều tà, 

Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rờ. 

Sá chi suy thạnh việc đời, 

Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. 

(Thích Mật Thể dịch) 

 

Dịch nghĩa: 

Dạy học trò 

Thân người như sấm chớp, có rồi lại không, 

Mùa xuân cây cỏ tốt tươi, rồi héo tàn khi mùa thu tới. 

Mặc cho sự thạnh hay suy của vận đời, đừng sợ hải, 

Thạnh suy chẳng khác nào như giọt sương đọng trên ngọn cỏ. 

          Theo Vạn Hạnh thiền sư, cuộc đời thì vô thường, thế sự thì 

thăng trầm. Ngài muốn cảnh tỉnh người đời chớ có bon chen một 

cách điên cuồng để khỏi bị mê hoặc bởi vòng danh lợi, hãy tìm đến 

sự giải thoát để tâm hồn được thanh tịnh. 

“[...] qua bài kệ “Thị đệ tử” của Vạn Hạnh, chúng ta thấy cái tư 

tưởng vũ trụ quan Dịch rất rõ. Câu đầu “Thân như điện ảnh hữu 

hoàn vô” có nghĩa là thiền sư đã vượt lên trên sống chết, có không 

của thế giới hữu hình, với tinh thần lạc quan yêu đời chứ không 

một chút yếm thế, cho nên thiền sư vội tiếp “Vạn mộc xuân vinh, 

thu hựu khô” nghĩa là thế giới hữu hình biến đổi không ngừng, 
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không có sự vật nào, sự gì tự nó độc lập tồn tại trong chớp mắt, tất 

cả đều hiện ra rồi biến đi như tuồng ảo hóa vậy. Tuy rằng xét 

riêng từng vật lẻ loi thì nó không có, không tồn tại, nhưng xét toàn 

thể thì sinh vật nọ liên đới với vật kia,  tuy biến đổi nhưng vẫn nằm 

trong cái sinh thành đại đồng, vẫn là một nguồn sống “sinh sinh 

bất tức” tràn ngập vũ trụ “chu lưu lục hư”. Cái ấy là Dịch, là 

nguồn sống vĩnh cữu “sinh sinh chi vị Dịch”. Và Vạn Hạnh đã 

cảm thông đồng nhất hóa tâm mình với cái nguồn sống đại đồng 

ấy, cho nên mới có được cái tín ngưỡng mãnh liệt vào vận mệnh 

tuần hoàn bất diệt của vòng thời tiết bốn mùa: “Xuân sinh, Hạ 

trưởng, Thu liễm, Đông tàn”. Đã thế thì còn lo sợ điều chi nữa, chỉ 

cần làm sao sống theo nhịp điệu vận hành của vũ trụ, của nguồn 

sống biểu hiện ra thiên hình vạn trạng, đấy là cái ý thức "nhậm 

vận": 

 

           “Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, 

             Thịnh suy như lộ thảo đầu phô!” 

 

Đã nhậm vận nghĩa là hợp nhất với vận hành của nguồn sống vĩnh 

cữu thì hết lo thịnh suy, còn mất, bởi vì cũng như phải biết biến 

thông mới tốt. 

 

Biết tuỳ thời là điều rất khó, phải bình tĩnh vô tư, sáng suốt, phải 

có trí. Dịch trọng cả đức lẫn trí, giống Khổng, khác Lão.” 

(Nguyễn Hiến Lê, Kinh Dịch: đạo của người Quân tử, California 

(USA): Văn Nghệ, 1991, tr. 191 - 192). 

 

 2.   Các nhà thơ khác 

          Trong khi đó, các nhà thơ có nhiều cảm xúc hơn trước cảnh 

đổi đời, thay ngôi đổi chủ, thương hải tang điền (bãi biển nương 

dâu), thăng trầm, vinh nhục, lên voi xuống chó đã làm đại thi hào 

Nguyễn Du đau đớn lòng: 
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             Trải qua một cuộc bể dâu, 

             Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 

             (ND, Truyện Kiều) 

          Trước cảnh vật đổi sao dời, nhà thơ Trần Tế Xương vẫn còn 

ấn tượng của thời quá khứ. Ông tìm về kỷ niệm xa xưa, những 

hình bóng cũ, những âm hưởng sâu đậm vẫn hãy còn trong tâm 

thức: 

 

                Sông kia rày đã nên đồng, 

               Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. 

               Đêm nghe tiếng ếch bên tai, 

               Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. 

                (Trần Tế Xương, Sông lấp Nam Định) 

        Gần đây hơn, lãng mạn hơn, nhà thơ lớn Xuân Diệu đã diễn tả 

tâm tư của thế hệ trẻ thời tiền chiến luyến tiếc những giây phút trôi 

qua quá nhanh: 

                    Ôi ngắn ngủi là những giờ họp mặt! 

                    Ôi vội vàng là những phút trao yêu! 

                    Vừa nắng mai sao đã đến sương chiều ... 

                    (Xuân Diệu, Kỷ niệm) 

         So sánh thái độ của các nhà thơ vừa trích dẫn ở trên, chúng ta 

nhận thấy thái độ của các thiền sư thời Lý quả thật là an nhiên tự 

tại trước cảnh vô thường, trước cái biến đổi của thế sự và hoàn 

cảnh thiên nhiên. Các thiền sư đã hoà đồng với thiên nhiên, với sự 

sinh hoá của vũ trụ và các vị sư ấy đã tìm thấy được cái định luật 

thường hằng là cái vô thường của vũ trụ vạn hữu.  

D.  Các quan niệm về vô thường của các triết gia khác 
                              
1.  Heraclitus (Greek, Herakleitos; Pháp, Héraclite; khoảng 535 tr. 

CN - 475 tr. CN) chủ trương rằng mọi sự vật đều thay đổi liên tục, 

đó là kết quả của những sự xung đột và đối lập nội tại trong sự vật. 
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Héraclite đã ví mọi vật đều biến chuyển như một dòng nước qua 

câu nói thời danh: 

 

You cannot step twice into the same river, for fresh waters are ever 

flowing in upon you. The sun is new every day. (Bertrand Russel, 

History of Western philosophy, London: George Allen & Unwin, 

1979, p. 63). 

(Bạn không thể nào bước vào hai lần trong cùng một dòng sông, vì 

dòng nước mới luôn luôn trôi chảy qua người bạn. Mỗi ngày mặt 

trời đều đổi mới) 

Nước của dòng sông luôn luôn chảy, luôn luôn trôi đi mãi. Nhưng 

có cái không thay đổi là chính dòng sông, nhờ đó mà chúng ta xác 

định được dòng sông. Quan niệm này tương tự với quan niệm vô 

thường của Đức Phật.   

 

2.  Khổng Tử (孔子, 551 tr. CN - 479 tr. CN): trong sách Luận 

Ngữ (論 語) đã ghi: 

子 在 川 上 曰:   逝 者 如 斯 夫,  不 舍 晝 夜 (Tử Hãn 子

罕)  
Tử tại xuyên thượng viết:  Thệ giả như tư phù,  bất xả trú dạ.  

        
Dịch:  (Một hôm) Khổng Tử đứng trên bờ sông mà than rằng: Trôi 

chảy mãi như thế này ư! ngày đêm không ngừng. 

 

          Thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt cả ngày đêm 

không ngừng nghỉ.Vũ trụ vạn hữu thì luôn luôn thay đổi, đổi thay 

không ngừng. Cái này qua đi thì cái kia kế tục không ngừng nghỉ. 

Đây là cái Đạo tự nhiên của trời đất. Hiện tượng dễ nhận thấy nhất 

là dòng nước chảy, thời gian đi qua như dòng nước chảy suốt ngày 

đêm không ngừng. 

http://hvdic.thivien.net/whv/論
http://hvdic.thivien.net/whv/語
http://hvdic.thivien.net/whv/子
http://hvdic.thivien.net/whv/在
http://hvdic.thivien.net/whv/川
http://hvdic.thivien.net/whv/上
http://hvdic.thivien.net/whv/曰
http://hvdic.thivien.net/whv/逝
http://hvdic.thivien.net/whv/者
http://hvdic.thivien.net/whv/如
http://hvdic.thivien.net/whv/斯
http://hvdic.thivien.net/whv/夫
http://hvdic.thivien.net/whv/不
http://hvdic.thivien.net/whv/舍
http://hvdic.thivien.net/whv/晝
http://hvdic.thivien.net/whv/夜
http://hvdic.thivien.net/whv/子
http://hvdic.thivien.net/whv/子
http://hvdic.thivien.net/whv/罕
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          Việc đời thịnh rồi tới suy, suy rồi tới thịnh theo nguyên lý vô 

thường. Ví như nhà Lý (1009-1225) là triều đại thịnh trị nhất trong 

lịch sử Việt Nam nhưng rồi cũng đi tới chỗ suy tàn: triều Lý đã trải 

qua 9 đời vua, tổng cộng 216 năm trị vì. Rồi đến triều nhà Trần 

(1225 - 1400) chiếm ngôi của nhà Lý rồi cũng đi tới chỗ suy tàn, 

trải qua 12 đời vua, trị vì được 175 năm. Tần Thủy Hoàng (259 

tr.CN - 210 tr. CN) là vua của nước Tần ở Trung Hoa, là vị vua đã 

đốt sách, chôn sống học trò, rồi cũng không tránh khỏi bịnh hoạn 

và chết vào năm 49 tuổi. 

E.  Thái độ của người Quân tử và bậc đạt đạo trước sự thịnh 

suy của cuộc đời: luôn luôn lạc quan. Thế sự thăng trầm là cái 

thường tình của cuộc đời. 

1.  Thái độ của người Quân tử trước sự thịnh suy của cuộc đời 

 

           “Nó (triết lý của kinh Dịch) biết rằng có dương thì có âm, 

có thịnh thì có suy, việc đời thành rồi bại, bại rồi thành, không bao 

giờ hết, lúc xong việc là lúc việc mới bắt đầu, sinh là bắt đầu tử, tử 

là bắt đầu sinh: nó biết vậy, nhưng nó không chán nản, thấy việc 

phải thì cứ làm, theo đạo trung chính. Một cuộc sống như vậy 

nghiêm túc biết bao. 

          Nhưng nó không như Khổng tử “tri kì bất khả nhi vi” (
*
1), 

nó hữu vi có mực độ, giữ mức trung, thấy thời còn có thể làm được 

thì làm, không thì hãy tạm ẩn nhẫn chờ thời, chờ thời mà không 

buông xuôi, không bỏ chí hướng. Nó biết giá trị của hạng cao sĩ, vì 

một lẽ gì đó không dự được vào việc đời thì làm như con chim 

hồng bay bổng trên chín từng mây. Một cuộc đời như vậy đẹp biết 

bao, mà ai bảo được là vô ích? 

          - Nhất là nó lạc quan. 

          Nó thực tế nên nhận thấy trong xã hội nhiều cảnh nghịch 

hơn cảnh thuận, và mới xét, chúng ta tưởng như vậy là bi quan. 

Không phải nó an ủi ta rằng trong họa nấp phúc, suy rồi sẽ thịnh, 

cho nên những quẻ ý nghĩa xấu nhất thì hào cuối cùng lại thường 

tốt nhất, như mục trên tôi đã nói. Trong hoạ nấp phúc thì trong 
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phúc cũng nấp hoạ cho nên nó khuyên ta gặp thời thịnh nên thận 

trọng đề phòng, để tránh hoạ sau này, chứ nó không bảo ta đừng 

nên hưởng phúc. 

         Tinh thần lạc quan đó hiện rõ cả trong cách quân tử chiến 

đấu với tiểu nhân. 

         Dịch không ghét tiểu nhân, vì có tiểu nhân mới có quân tử, 

có âm mới có dương, có thiện thì có ác không sao diệt hết được ác, 

cuộc chiến đấu với ác, với tiểu nhân không bao giờ chấm dứt.”    

(Nguyễn Hiến Lê, Kinh Dịch: Đạo của người Quân tử, California 

(USA): Văn Nghệ, 1991, tr. 200). 

          Người Quân tử thấu hiểu triết lý của kinh Dịch sẽ không nao 

núng, chán nản trước sự thịnh suy, sự được thua, sự còn mất ở 

trong cuộc đời và đời người. 

----------------------------------------------------------------------------- 

(
*
1) Trong triết học Trung Hoa có hai chủ nghĩa của hai nhà tư 

tưởng: 

     - Khổng tử nói: “Tri kì bất khả nhi vi” (知其不可而為)= biết 

là không thể làm được, nhưng vẫn cứ làm. Có nghĩa là khi làm một 

việc gì hãy gác bỏ ý nghĩ về thành công hay thất bại qua một bên, 

cứ kiên trì cố gắng làm thì vẫn làm được. 

     - Lão tử nói: “Vi nhi bất hữu” (為而不有)= làm việc gì không 

cần được báo đáp, được sở hữu việc đó. Có nghĩa là làm vì muốn 

làm, không cần trao đổi một lợi ích nào cả. 

Cả hai chủ nghĩa đều có cùng một ý hướng triết lý đạo đức nhưng 

cách diễn tả như là hai mặt khác nhau. 

                             

2. Thái độ của bậc đạt đạo trước cuộc đời  

 
          Mặc dầu thân mạng trọng bịnh, Mãn Giác thiền sư (1051 - 

1096) vẫn có một thái độ lạc quan khác thường vì Ngài biết rằng 

đàng sau cái sinh diệt thì có cái bất sinh bất diệt: 
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-  Nguyên văn chữ Hán: 

 

告 疾 示眾 

 

春 去 百 花 落 

春 到 百 花 開 

事 逐 眼 前 過 

老 從 頭 上 來 

莫 謂 春 殘 花 落 盡 

庭 前 昨 夜 一 枝 梅 

 
Phiên âm Hán-Việt: 

 

Cáo tật thị chúng 

 

Xuân khứ bách hoa lạc 

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhãn tiền quá 

Lão tùng đầu thượng lai 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai 

      (Mãn Giác) 

Dịch thơ: 

Cáo bệnh, bảo với mọi người 

Xuân đi trăm hoa rụng 

Xuân đến trăm hoa cười 

Trước mắt việc đi mãi 

Trên đầu, già đến rồi 

Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, 

Đêm qua, sân trước một cành mai. 

     (Thích Thanh Từ dịch) 
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Dịch nghĩa: 

Mùa xuân đi qua thì trăm hoa rụng, 

Mùa xuân tới thì trăm hoa nở. 

Việc đời trôi qua trước mắt, 

Cảnh già hiện lên trên đầu. 

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 

Đêm qua, một cành mai nở trước sân. 

          Lòng thiền sư quả đã an nhiên tự tại trước cảnh sinh hoá, và 

đã giữ được một thái độ lạc quan trước cảnh thịnh suy, trước cái vô 

thường của đời người và cuộc đời. 

          Mãn Giác thiền sư đã thuyết giảng cho chúng ta thấy rằng vũ 

trụ vạn hữu thì luôn luôn biến đổi, đổi thay không ngừng. Nhưng 

đàng sau những cái thay đổi, cái sinh hoá ấy là một cái gì bất di, 

bất dịch, cái trường tồn siêu việt; đó là cái bản thể “Chân Như” có 

giá trị bất biến trước những cái tương đối biến đổi của thời gian và 

không gian. Khi mùa xuân đã tàn, trăm hoa rụng hết thì hình ảnh 

một cành mai nở giữa buổi xuân tàn là một hình ảnh đẹp đẽ, tươi 

mát gợi lên được cái Chân như, cái nguyên lý tuyệt đối trường tồn, 

đã khiến thiền sư an nhiên tự tại trước lẽ biến dịch của trời đất. 

III.   Vấn đề sống và chết trong văn học thời Lý 

          Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 

A.   Dẫn nhập. 

B.  Cái chết theo quan niệm của Phật giáo. 

C.  Vấn đề sống và chết trong văn học thời Lý: 

  1.  Diệu Nhân ni sư. 

  2.  Đạo Hạnh thiền sư. 

D.   Quan niệm sống và chết của thi sĩ nỗi tiếng: Văn Thiên 

Trường. 

E.   Quan niệm sống và chết của Sư Lama Yeshe, thuộc Phật giáo 

Tây Tạng. 

A.  Dẫn nhập 
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          Vấn đề sống và chết là một vấn đề trọng đại. Con người ai ai 

cũng muốn sống, có người muốn đi tìm trường sanh bất tử để rồi 

họ không đạt được ý nguyện. Tất cả mọi người cuối cùng đều phải 

chết. Thân phận của chúng sanh đều phải trải qua các giai đoạn 

sinh, lão, bệnh, tử. Cái âu lo của con người trước cái chết, và nhiều 

khi sanh tử là mối ưu tư của nhiều người, cũng là một đề tài lớn 

của triết học, tôn giáo và đạo học. 

          Sự sống (life): để có sự sống trong thế giới này, chúng ta cần 

đến nhiều vật, nhiều điều để giúp chúng ta sống sót: thực phẩm, 

nước, quần áo, nơi ẩn náo, khi bịnh hoạn thì cần thuốc men v.v. 

 

          Sự chết (death) sẽ đến với chúng sanh khi các điều kiện cần 

thiết đã nêu trên đi đến chỗ chấm dứt. Như đã biết có nhiều điều 

kiện giúp chúng ta hiện hữu tức sanh; và nhiều điều kiện khác giúp 

ta tiếp tục hiện hữu ở đây tức là sống. 

 

          Sự chết là điều được khẳng định rằng nó sẽ xảy đến cho tất 

cả mọi người. Ai cũng đi đến cái chết. Tuy nhiên, người ta thường 

nghĩ đến hoặc chứng kiến  cái chết xảy ra với những người khác 

mà hay nghĩ rằng cái chết chưa đến với họ. 

 

          Đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni đã nhận thức rằng “cái 

chết thì không thể tránh được” (death is inevitable). Chính “cái 

chết” đã là trợ lực cho Thái tử Siddhartha Gautama thực hiện một 

hành trình tôn giáo hướng tới sự giải thoát tâm linh và sự an bình 

trong tâm hồn (religious journey to spiritual freedom and inner 

peace). Đó là hành trình tư duy đi tìm sự chấm dứt khổ đau/ chấm 

dứt những điều không bằng lòng.  

 

          Trong lần thứ ba khi đi ra cửa phía Tây của hoàng thành, 

Thái tử Siddhartha đã gặp một đám tang đang đưa người chết đi 

chôn, thân nhân khóc lóc thê thảm. Anh nài ngựa giải thích rằng 
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mọi người đều có thể chết. Thái tử đang đối diện với định mệnh tối 

hậu của con người, con người không có cách nào để thoát khỏi 

cảnh tử vong. Tinh thần Thái tử bị căng thẳng trước những suy tư 

về thân phận của con người. 

 

          Như vừa nói trên, “cái chết” là một điều chắc chắn xảy ra, và 

xảy đến cho từng cá nhân; nhưng hình như có vị nghĩ rằng cái chết 

chỉ xảy đến cho người khác trong khi chính họ thì sống mãi, 

trường sanh bất tử. Họ chỉ đối diện với cái chết khi họ đối diện với 

cái chết của người thân hoặc khi họ đang bị một cơn bịnh hiểm 

nghèo có thể đưa đến cái chết. Nhiều khi sau một thời gian, người 

thân của họ đã chết thì họ cũng quên đi “cái chết” ấy. 

 

          Trên thế giới, nơi chúng ta đang sống, có khoảng 7,5 tỷ 

người, mỗi giây phút đều có rất nhiều người được sinh ra và được 

tái sanh vào cõi người. Đây là điều rất tốt. Trong khi đó, cũng 

trong thế giới này, có hàng tỷ sinh vật được sanh sống với con 

người. Chúng tôi muốn nói rằng con người đã có cơ hội quý giá là 

được tái sanh vào cõi người, như vậy chúng ta cần phải nhận thức 

được “sự sống” là một cơ hội đáng giá ngàn vàng để giúp chúng ta 

tạo nên những điều tốt trong thời gian chúng ta còn sinh sống trên 

cõi đời này. 

 

          Điều khẩn thiết là chúng ta phải nhận thức rằng từng giây, 

từng phút, từng sát-na (Srt. Ksana, là đơn vị thời gian rất ngắn) 

chúng ta đến gần “cái chết” hơn, nên chúng ta phải khẩn thiết thực 

hiện những nghiệp tốt, đó là những gì Phật giáo khuyến khích 

chúng ta phải làm. Từ quan điểm của Phật giáo, chúng ta phải thực 

nghiệm tâm linh để giải thoát những khổ đau và những sự bất hài 

lòng trong cõi đời này, và đem lại hạnh phúc cho chúng ta và 

người khác. 
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          Những suy niệm về “cái chết” có thể giúp chúng ta tìm 

những giải pháp tốt đẹp trong cuộc sống hằng ngày: 

 

1.  Nếu một người đang bị bịnh hiểm nghèo, bác sĩ cho biết có thể 

còn sống được khoảng 2 năm nữa, có lẽ nỗi lo âu, buồn rầu, sợ hãi, 

ăn năn, hối tiếc sẽ hiện lên trong tâm trí người ấy. Người này cần 

nghĩ rằng linh hồn/ thần thức/ nghiệp thức của họ sẽ rời khỏi thân 

xác họ, những lỗi lầm mà họ đã làm, nghĩ đến những người mình 

cần gặp gỡ … trước khi chết; rồi người ấy phải suy nghĩ những gì 

thật cần thiết mà người ấy phải hoàn thành trước khi chết, những gì 

không thể hoàn thành trước khi chết, những gì phải buông bỏ, 

buông bỏ không có nghĩa là buông trôi để mặc tình cho dòng đời 

lôi cuốn trôi dạt long bông như thuyền không lái, không có một 

chủ đích; và dọn đường cho “một cái chết thanh thản”. 

2. Hiểu được “cái chết” là điều xác thực và không thể nào ngăn 

cản được, bởi vì “cái chết” là một điều chắc chắn xảy ra, và nhất là 

phải hiểu rằng thời gian còn lại để sống thì ngắn lại từng giây, từng 

phút, từng sát-na. Mọi vật biến chuyển vô thường, không có gì tồn 

tại mãi mãi. Rồi đây thân xác này cũng trở thành “cát bụi” vào một 

ngày nào đó cho nên chúng ta phải tạo nên một tương lai tốt đẹp 

bằng cách tạo nên những nghiệp nhân tốt để ngăn chận khổ đau 

trong hiện tại và trong tương lai.  

Trong Kinh Pháp Cú đã nói: 

Nguyên văn chữ Hán: 

 諸 惡 莫 作 

眾 善 奉 行 

自 淨 其 意 

是 諸 佛 教 
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[Kinh Pháp Cú 183]  

Phiên âm Hán Việt: 

Chư ác mạc tác 

Chúng thiện phụng hành 

Tự tịnh kỳ ý 

Thị chư Phật giáo. 

Dịch: 

Chớ làm các điều ác, 

Nguyện làm các việc lành, 

Giữ tâm ý trong sạch,  

Đó là lời chư Phật dạy.                      

Dịch Anh văn: 

Not to do any evil,  

to cultivate good,  

to purify one's mind,  

this is the Teaching of the Buddhas. 

          Người Phật tử bình thường có 5 giới hay 5 điều cấm, chỉ cần 

giữ năm giới thật cẩn trọng, tránh làm điều ác, nguyện làm điều 

thiện trong cuộc sống hằng ngày thì thân tâm sẽ được thanh tịnh. 

 

          5 giới hay 5 điều cấm (Srt. Pancasilani, Av. the five 

precepts) là: 1. Không sát sanh (no killing), 2. Không trộm cắp (no 

stealing), 3.  Không tà dâm (non-sexual misconduct), 4. Không 

được nói dối, nói xấu, chửi rủa, dùng lời hoa mỹ để mê hoặc người 

khác (non-incorrect speech), 5. Không được uống rượu say sưa 

(refraining from intoxicants). 
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3.   Chúng ta phải nhận thức rằng “cái chết” xảy ra trong đời người 

thì không thể xác định thời điểm một cách chắc chắn. Mặc dầu có 

những khoa học huyền bí như “Khoa tử vi”, “Khoa coi chỉ tay”, 

“Khoa coi tướng” có thể dự đoán được phần nào về thời điểm của 

cái chết của một con người. 

          Theo thống kê thì tuổi thọ trung bình của con người hiện nay 

là khoảng 85 tuổi, và tuổi thọ này có thể hơn nữa theo đà tiến triển 

của y học. Nhưng không có gì bảo đảm một người sẽ sống tới tuổi 

đó. Người trẻ có thể chết trước người già, người đang khỏe mạnh 

có thể chết trước người đang bệnh hoạn. 

 

          Nhiều yếu tố khách quan có thể làm cho con người đi đến 

cái chết: thực phẩm có thể gây bệnh; hoặc trong khi đi nghỉ mát để 

tìm thư giản, một người có thể chết vì một tai nạn. Cơ thể có thể bị 

nhiểm trùng, hoặc bị một dịch cúm cũng có thể gây “sự chết” v.v.  

“Cái chết” đến lúc nào nhiều khi chúng ta không biết, dù là kẻ giàu 

hay người nghèo, người có đầy quyền thế cũng đều đi đến chỗ 

chết. Ngay cả bác sĩ y khoa cũng không giúp chúng ta trường sanh 

bất tử. Khi chết, con người không thể đem bất cứ vật gì, dù nhỏ 

hay lớn theo người ấy. Càng bám chặt vào vật sở hữu nào, hoặc 

vào người thân yêu nào, hoặc bạn bè thân nào thì lúc chết sẽ thấy 

khó khăn, thật là khó khăn để tìm một sự thanh thản trước khi chết. 

 

B.  Cái chết theo quan niệm của Phật giáo 
 

          Sự chết là sự kiện cuối cùng của đời người. Khi chết phần 

tinh thần hay linh hồn/ thần thức/ nghiệp thức rời khỏi thân xác. 

Các triết gia Hy-Lạp thường suy niệm về “cái chết”, họ tập chết, 

và do đó các Ngài là những người ít sợ chết nhất, thí dụ trường hợp 

của triết gia Hy-Lạp Socrate (khoảng 470 – 399 trước CN). 
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          Mặc dầu các truyền thống Phật giáo đều chia sẻ những quan 

điểm, những thái độ về cái chết có nhiều điểm tương đồng.  Trong 

Kinh Nikaya ghi rõ con người chết là do sắc thân đoạn diệt, do thọ 

mạng hết, hoặc do nghiệp ở đời hết, nhưng cũng có trường hợp 

chết ở ngoài ba trường hợp nói trên đó là “cái chết bất đắc kỳ tử”, 

bất thần xảy ra tai nạn rồi chết. Nhưng trong chi tiết, mỗi truyền 

thống Phật giáo có một quan niệm về sự chết hơi khác nhau. 

 

   -  Trong truyền thống Phật giáo nguyên thủy (Original 

Buddhism/ Early Buddhism), Đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni đã 

giải thích về sự hiện hữu của vòng lẩn quẩn gồm có sanh, tử, tái 

sanh, đó là vòng luân hồi. Trong quỷ đạo của vòng luân hồi thì 

chúng sanh luôn luôn thấy những điều bất như ý. Ngài đã dạy rằng 

mục đích tối hậu của cuộc đời là tìm cách thoát khỏi vòng lẩn quẩn 

này (vicious circle) bằng cách diệt trừ tham sân si để giải thoát 

khỏi những khổ đau, và những điều không hài lòng để đạt được 

tâm trạng an bình, an nhiên tự tại,  đó là Niết-bàn. 

“Sự chết” là ranh giới giữa sự chấm dứt đời sống này để bắt đầu 

một đời sống mới tiếp theo. Khi “tái sanh”, những khổ đau và 

những điều bất hài lòng thì không thể đoạn diệt, chúng sanh chỉ có 

thể đoạn diệt khổ đau/ những điều bất hài lòng bằng cách đoạn diệt 

vòng lẩn quẩn luân hồi tức là phải đoạn diệt tái sanh như vừa nói 

trên. 

 

   -   Theo truyền thống  Phật giáo Tây Tạng thì các Đại Sư đều 

thực hành “việc chết” nhiều lần trước khi đi đến chỗ cuối cùng của 

cuộc đời. Các Ngài thực hành thiền định, suy niệm và thực hành 

kinh nghiệm về cái chết. Các Ngài dùng suy niệm và thực tập về 

cái chết như là một con đường tâm linh để hướng dẫn đến “giác 

ngộ”.  Các Sư Thầy Tây Tạng đích thực luôn luôn tập chết, và do 

đó các Ngài ít sợ chết nhất. Phật giáo Tây Tạng khuyến khích các 
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Phật tử Tây Tạng trực diện với cái chết, coi đó như là một phần 

của đời sống. Phật giáo Tây Tạng có quyển Tử Thư của Tây Tạng 

(Tibetan Book of the Dead) đã nghiên cứu về cái chết, và những 

bước tiếp theo sau cái chết. Sách Tử Thư giúp mọi người hiểu sâu 

sắc về cái chết, và buông xả những lưu luyến đến tinh thần và thân 

xác. Người Ai Cập thì có quyển Tử thư của Ai cập (Egyptian Book 

of Dead). 

 

          Đối với chúng ta, ai cũng hiểu rằng chúng ta là chúng sanh 

đang đi dần tới “cái chết”. Nhưng có điều về “tái sanh” thì tùy 

theo mỗi người: - có vị thì cho rằng “tái sanh” là điều có thật -,  

nhưng có nhiều vị thì không tin chắc rằng “tái sanh” có thật hay 

không? Theo Phật giáo, “tái sanh” là do nghiệp lực chuyển từ kiếp 

sống này sang kiếp sống khác. Hiểu như thế thì những bí ẩn 

(riddle) của sanh, tử và tái sanh có thể được giải đáp phần nào. 

 

  -   Theo truyền thống Phật giáo Tịnh độ (Pure Land Buddhism) 

thì các Phật tử hãy tin vào Đức Phật A-di-đà và nên nguyện cầu 

vãng sanh về cõi Phật A-di-đà tức là cõi tịnh độ sau khi chết. 

Những suy niệm thực hành về “kinh nghiệm chết” khi còn sống là 

con đường tâm linh dẫn đến sự giác ngộ. Những suy niệm/ thiền 

định này đã dựa vào lòng mộ đạo, vào niềm tin Đức Phật A-di-đà, 

sẽ làm phát triển tâm linh để vượt qua những trở ngại do sự lo sợ 

về “cái chết”. 

 

   -  Theo truyền thống  Phật giáo Thiền tông, các thiền sư thực tập 

thiền định để không sợ hãi “cái chết”. Các Ngài tin rằng thân xác 

có thể chết, thân xác này đi đến chỗ chấm dứt, nhưng có những 

hiện hữu không sanh, không chết, đó là linh hồn (soul)/ thần thức/ 

nghiệp thức hay tinh thần vĩ đại (big mind) nằm sâu thẳm đằng sau 

của “sự sống” và “sự chết”. Do đó, các thiền sư thường khuyến 
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khích đệ tử thực hiện, chiêm nghiệm về cái chết từng giây, từng 

phút, từng sát-na trong đời sống hằng ngày trước khi chết thực sự; 

tức là đừng bám víu, đừng quyến luyến mọi sự, mọi vật, hãy buông 

xả tất cả những gì không cần thiết để được ra đi thanh thản trong 

giờ phút chết. 

 

C. Vấn đề sống và chết trong văn học thời Lý 
 

          Như đã biết, sinh và tử là mối ưu tư của con người, sự lo âu 

về cái chết trong kiếp người là một đề tài lớn trong tư tưởng triết 

học, tôn giáo và đạo học. 

 

     Chúng tôi sẽ trích dẫn hai bài thơ của hai vị thiền sư thời Lý 

quan niệm về “Sanh và Tử”: 

 

1.  Diệu Nhân ni sư (1042 – 1114) đã cho biết những biến đổi vô 

thường: “sanh, lão, bệnh, tử” là cái gì thường nhiên của vũ trụ vạn 

hữu. Ni sư đã phá tan mối âu lo về sự sống và sự chết để đem lại 

sự bình thản nơi tâm hồn cho mọi người trong bài thơ sau đây: 

 

Nguyên văn chữ Hán: 

示 寂 偈 

生 老 病 死， 

自 古 常 然。 

欲 求 出 離， 

解 縛 添 纏。 

迷 之 求 佛， 

惑 之 求 禪。 

禪 佛 不 求， 

杜 口 無 言。 

http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A4%BA
http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%82
http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%88
http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
http://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%81
http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%97%85
http://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%BB
http://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%AA
http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A4
http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B8
http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%B6
http://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%B2
http://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%BA
http://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A2
http://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A7%A3
http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B8%9B
http://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%BB
http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BA%8F
http://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%B7
http://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
http://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
http://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%9B
http://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%91
http://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
http://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
http://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%9B
http://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
http://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%82
http://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%9C
http://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A3
http://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
http://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
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Phiên âm Hán Việt: 

Thị tịch kệ 

Sinh lão bệnh tử, 

Tự cổ thường nhiên. 

Dục cầu xuất ly, 

Giải phược
(1)

 thiêm
(2)

 triền
(3)

. 

Mê chi cầu Phật, 

Hoặc chi cầu Thiền. 

Thiền Phật bất cầu, 

Đỗ
(4)

 khẩu vô ngôn. 

----------------------------------------------------------------------------- 

Cước chú: 

(1)  phược: lấy dây mà buộc thành cái gút. 

      giải phược: gở bỏ cái gút buộc của sợi dây. 

(2)  thiêm: thêm lên. 

(3)  triền: ràng rịt, quấn quanh, vây bọc. 

(4)  đỗ: lấp, bịt lại. 

 

Dịch thơ: 

Bài kệ dặn trước khi mất 

“Sống, già, bệnh, chết, 

Từ xưa thường nhiên, 

Muốn tìm giải thoát, 

Gỡ mãi thêm phiền, 

Ngu mê tìm Phật, 

Ngờ vực tìm Thiền, 

Thiền Phật chẳng tìm, 

Ngậm miệng không nói.” 

(Nguyễn Đăng Thục dịch) 
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Dịch nghĩa: 

Bài kệ dặn đệ tử trước khi chết 

Lúc mới sanh, lúc già, lúc bệnh, lúc chết, 

Xưa nay là lẽ thường tình. 

Muốn cầu sự thoát tục, 

Như muốn cởi gút của sợi dây, mà lại mắc phải ràng buộc thêm. 

Vì “mê” nên cầu Phật, 

Vì “nghi ngờ” nên cầu Thiền, 

Thiền Phật chẳng cầu, 

Ngậm miệng, đừng nói gì nữa.” 

Bài kệ trên có ý nói rằng: 

          Theo Phật giáo, đời người trải qua “sanh, lão, bệnh, tử”, “có 

sanh thì có tử”, “cuộc đời vốn dĩ vô thường, vốn dĩ phù du”. Tục 

ngữ Việt Nam có câu: “sinh ký, tử quy” (sống gởi, thác về).         

         Con người âu lo trước “sanh, lão, bệnh, tử” làm cho thân tâm 

vọng đọng, tâm trí rối bời. Nên cần phải “giải phược”, cần phải gở 

bỏ cái gút của sợi dây để thân tâm được yên tỉnh. Nếu thân tâm 

giao động thì không thể điều khiển “bàn tay” để cởi bỏ cái gút 

được. 

 

           Khi “mê”, khi “hoặc” thì cầu Phật, cầu Thiền có ích lợi gì? 

Vì khi đó, kẻ cầu Phật, cầu Thiền chỉ muốn Phật, chỉ muốn Thiền 

làm theo điều họ đang ước muốn chứ đâu có coi Phật, coi Thiền 

như là ngọn đuốc sáng để họ noi theo. Ni sư Diệu Nhân  muốn 

cảnh tỉnh rằng: “ Phật không có phép lạ”, “Thiền cũng không có 

phép lạ”. Đây là lời dạy của bậc thiền sư đã đạt đạo, đã giác ngộ. 

Tuy nhiên đối với đại đa số người bình thường thì họ cần phải dựa 

vào tha lực, dựa vào phép mầu của Đức Phật, của Đức Mẹ Quán 

thế Âm, của Thiền định.  
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2.   Đạo Hạnh thiền sư (1072 – 1127)  đã kết hợp Thiền giáo với 

sự thần bí của Mật giáo để biết trước được nhiều chuyện tương lai. 

Lúc sắp lâm chung, Sư tắm sạch sẽ, thay đổi y phục, và gọi các 

môn đồ đến bảo rằng: “ Thầy sắp tạm biệt khỏi kiếp này để hoá 

thân vào kiếp khác cũng ở thế gian này”. Tất cả các môn đồ đều 

sầu thảm và rưng rưng lệ thương tiếc. Thấy vậy, Sư mới đọc bài kệ 

như sau: 

Nguyên văn chữ Hán: 

偈 示 寂 

 

秋 來 不 報 雁 來 歸，  

冷 笑 人 間 暫 發 悲。  

為 報 門 人 休 戀 著，  

古 師 幾 度 作 今 師。 

Phiên âm Hán Việt: 

Kệ thị tịch  
 

Thu lai bất báo nhạn lai quy,  

Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bi.  

Vị báo môn nhân lưu luyến trước,  

Cổ sư kỉ độ tác kim sư. 

Dịch thơ: 

  

Bài kệ dặn trước khi mất 

“Thu về chẳng hẹn nhạn cùng bay,  

 Cười lạt người đời luống xót vay, 

Thôi! hỡi môn đồ đừng lưu luyến, 

Thầy xưa mấy lượt hóa thầy nay.” 

     (Thích Thanh Từ dịch) 
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Dịch nghĩa: 

Bài kệ dặn đệ tử trước khi chết 

 

Mùa Thu đến, không báo tin chim nhạn bay về, 

Nực cười cho người đời cứ xót xa trước cái chết, 

Khuyên các đồ đệ đừng lưu luyến ta nữa, 

Thầy xưa đã mấy lần hoá kiếp thành thầy nay. 

          Bài kệ trên có ý nói rằng: 

          “Người đời sống thác cũng như thời tiết thay đổi, mùa hè hết 

thì mùa thu về, cái lúc mùa thu sắp tới, không bao giờ báo tin cho 

những con nhạn cùng theo. Ta nay cũng vậy, không thể đem được 

các người cùng đi. Nhưng ta qua đời chỉ là chuyển đổi khiếp này 

sang kiếp khác, không có gì đáng thương xót. Ai thương xót ta 

người ấy thật không hiểu lẽ đạo khiến ta không khỏi cười thầm. 

Vậy ta khuyên các môn đồ, không nên quyến luyến làm chi. Từ xưa 

đến nay, ta đã hoá kiếp nhiều lần rồi. Sự đổi kiếp của ta, chỉ là một 

sự rất bình thường.” (Ngô Tất Tố, Văn học đời Lý, Hà Nội: Mai 

Lĩnh, 1942, tr. 71- 72). 

          Tóm lại, đối với các thiền sư đời Lý, “sống và chết” chỉ là 

những hình thức biến hóa rất bình thường, như sự vận chuyển của 

bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Chết chẳng qua chỉ là chuyển đổi 

từ trạng thái này sang trạng thái khác, tức là sự biến chuyển từ 

dòng sinh mệnh này sang dòng sinh mệnh khác như diễn biến của 

sự “thành, trụ, hoại, diệt” trong vòng sinh hoá của trời đất. Chết 

không phải là hết, chết là một sự bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc 

sống mới có tốt đẹp hay không là do nghiệp mình tạo ra ở đời này. 

Vậy con người phải tạo một nghiệp nhân thiện để bình tỉnh đón 

nhận một cuộc sống mới tốt đẹp khi tái sanh. Hiểu được như vậy 

thì thân tâm mới an nhiên tự tại, không ham sống, không sợ chết, 

luôn luôn vui vẻ trong từng giây, từng phút, từng sát-na của cuộc 

đời, đó là trạng thái an lạc. Đây là cái triết lý nhiệm mầu của đạo 
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Phật để giúp ta giữ cái chân tâm được an lạc trước sự sinh hoá của 

vũ trụ vạn hữu. 

D.  Quan niệm sống và chết của thi sĩ nỗi tiếng: Văn 

Thiên Trường 

          Thi sĩ nỗi tiếng Văn Thiên Trường (Trung Hoa, 1236 – 

1283) đã viết trong bài thơ Quá Linh Đinh dương (過零丁洋, Việt 

dịch: Đi qua biển Linh Đinh): 

 

人 生 自 古 誰 無 死 

留 取 丹 心 照 汗 青 
 

Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, 

Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. 

 

(Xưa nay hỏi có ai không chết, 

Lưu lại lòng son sáng sử xanh.)             

E.  Quan niệm sống và chết của Sư Lama Yeshe thuộc Phật giáo 

Tây Tạng, Ngài cũng đã luận bàn về cõi chết và sự hoá kiếp: 

          “Với mục đích làm êm dịu cái ấn tượng đau thương trong 

giây phút cuối cùng của đời người, chữ “chết” thường được thay 

thế bằng những uyển từ như “qua đời”, “ra đi”, “từ trần”, “viên 

tịch”. Nhưng theo những lời dạy về sự suy niệm siêu hình thì 

“chết” không có nghĩa là một sự huỷ diệt hoàn toàn mà nhiều 

người thường hay lo sợ. Nhưng “chết” chỉ là một giai đoạn của 

một quá trình được tinh luyện dần dần của tâm thức con người. 

Ngay sau khi linh hồn rời khỏi thân xác thì sự tinh luyện này vẫn 

còn tiếp nối. Trong khi thân xác bắt đầu tan rã thì linh hồn vẫn tồn 

tại và sẽ hoá kiếp khi gặp “căn duyên” thích hợp. 
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          […] Như đã giảng, nếu một người đã không chuẩn bị các túc 

duyên như tu nhân tích đức để tạo nghiệp tốt từ trước thì người ấy 

sẽ không có sự chủ động trong việc chọn lựa một hoá thân tốt đẹp 

hơn. Linh hồn của người ấy sẽ chuyển từ dòng sinh mệnh này để 

đầu thai vào dòng sinh mệnh khác một cách vô thức, có nghĩa là ở 

kiếp sau có thể cũng gặp những hoàn cảnh bất như ý như kiếp 

trước, hoặc có khi còn tệ hơn. Nhưng đối với các vị Bồ-tát hay Đại 

sĩ thì tình trạng có khác xa, Bồ-tát có tâm rất thanh tịnh, có một sự 

chủ động trong tâm thức và với lòng thương người sẵn có, nên sẽ 

hưởng được quả phước vô vàn một khi “qua đời”. Với hạnh 

nguyện từ bi luôn luôn muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi cảnh khổ 

đau, khi “viên tịch” vị Bồ-tát này sẽ chủ động trong sự chọn lựa 

để đi đầu thai vào một hoá thân mà hiện thân của kiếp sau sẽ làm 

trợ duyên cho Ngài tiếp tục phụng sự chúng sanh.” 

[“Expressions such as “passed away” and “departed” are usually 

little more than euphemisms employed to soften the grim finality of 

death. But here they have a special significance, for according to 

the tantric teachings just presented, death is not the total 

annihilation that some people fear it is. Rather, it is a stage in the 

progressive refinement of consciousness that continues until the 

mind achieves its greatest possible subtlety, after which it departs, 

leaving the body behind. While the body then begins to 

disintegrate, the mind continues on, eventually meeting the 

appropriate conditions for the next embodiment, or incarnation”. 

[…] As explained, if a person has not prepared sufficiently, this 

movement from one life to the next takes place without control or 

choice and one dies and is reborn in the same state of ignorantly 

conditioned grasping and aversion in which he or she had 

previously lived. But for the well-trained bodhisattva the situation 

is very different. With clear-minded, conscious control, such an 

altruistically motivated person takes full advantage of death’s 

blissfully subtle clear light consciousness and - always guided by 

the compassionate intention to be of greatest benefit – choose a 

rebirth that will allow him or her to continue serving others.” 
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(Lama Yeshe, Introduction to Tantra, Boston: Wisdom 

Publications, 1987, p.p. 155-156). 

          Theo Lama Yeshe thì “chết” không có nghĩa là một sự hủy 

diệt hoàn toàn mà nhiều người hay lo sợ [. . .]. Trong khi thân xác 

bắt đầu tan rã thì linh hồn vẫn tồn tại và sẽ hoá kiếp khi gặp căn 

duyên thích hợp”. 

          Cái làm cho con người tin vào “sự sống ở kiếp sau” không 

phải là do lý luận mà là do các cảm xúc. Trong tất cả các cảm xúc 

thì cảm xúc quan trọng nhất là sự sợ hãi về cái chết, đây là một bản 

năng rất tự nhiên về sinh học. Nếu con người tin vào đời sống ở 

kiếp sau như Lama Teshe thì con người ta sẽ hoàn toàn hết sợ chết, 

con người sẽ khắc phục được sự sợ hãi trước cái chết. 

          Các đại sư Phật giáo và các triết gia Tây phương đích thực 

luôn luôn “tập chết”, và do đó họ là những người ít sợ hãi cái chết. 

IV.  Triết lý Tánh Không trong văn học thời Lý 

          Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 

 

A.  Định nghĩa: triết lý Tánh Không. 

B.  Ý nghĩa của triết lý Tánh Không qua thời gian trong lịch sử  

      Phật giáo: 

      1.  Phật giáo Nguyên Thuỷ và Thượng Tạo Bộ. 

      2.  Phật giáo Đại thừa (Phật giáo Phát triển). 

C.  Ý nghĩa của “Tự Tánh”. 

D.  Triết lý “Tánh Không” trong văn học thời Lý: 

       1.   Vua Lý Thái Tông. 

       2.   Huệ Sinh thiền sư. 

       3.   Đạo Hạnh thiền sư. 

 A.   Định nghĩa : triết lý Tánh Không 
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          Tánh Không (Srt. Sunyata, Av. Emptiness) không có nghĩa 

là không có gì cả (nothingness) mà có nghĩa là mọi vật đều có quan 

hệ liên kết với nhau (interrelated), đều nối kết với nhau 

(interconnected), đều có sự tùy thuộc liên kết với nhau 

(interdependence).  

          Trong lịch sử triết học Đông phương và lịch sử triết học Tây 

phương, mỗi trường phái triết học, mỗi triết gia đều tạo ra một hay 

nhiều tiếng mới, và họ định nghĩa các từ này theo khái niệm gắn bó 

với học thuyết hay tư tưởng của họ. Để hiểu rõ ràng tư tưởng của 

một triết gia hay của một học thuyết, chúng ta cần phải hiểu rõ 

ràng ý nghĩa của các từ ngữ (terms) được chính họ sử dụng. Một số 

từ ngữ chỉ được họ sử dụng vào một số trường hợp nào đó mà thôi. 

Thậm chí có khi họ mượn một từ cũ để diễn đạt một ý nghĩa mới. 

Thí dụ trong tiếng Hán Việt chữ Đạo (道) nghĩa là đường đi, sau 

nghĩa biến thành cái đạo lý phải theo như đạo làm người, ý chỉ tôn 

giáo như đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành…; Lão Tử đã 

dùng chữ Đạo để chỉ bản nguyên của vũ trụ, một trật tự thiên 

nhiên. Lão Tử mở đầu “Đạo đức kinh” bằng câu:   

道 可 道 非 常 道. 名 可 名 非 常 名  

Đạo khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh.   

Dịch:  

 

          Đạo mà có thể nói ra được thì không phải là Đạo vĩnh cửu. 

Tên mà có thể đặt ra cho Đạo được thì không phải là tên vĩnh cửu.   

          Theo Lão tử, Đạo thì huyền diệu, vi diệu vô cùng, vĩnh cửu 

bất biến; Đạo không có hình tượng, tỏa ra khắp nơi, như vậy không 

thể nào đặt cho Đạo một cái tên thích hợp được.  

          Trong học thuyết Phật giáo cũng vậy, việc nghiên cứu Phật 

học (Av. Buddhology/ Buddhist Studies) cần phải hiểu biết nhiều 

thuật ngữ Phật giáo (Buddhist terminology). Trong bài Bát- nhã 
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Tâm Kinh, có hai thuật ngữ Phật học rất quan trọng là Sunyata 

(tĩnh từ là Sunya), các Đại sư Trung Hoa phiên âm là Thuấn-nhã-

đa, dịch là hư không, hay không, ngày nay thường dùng là Tánh 

Không (Emptiness/ Voidness, tính từ là Empty/Void); Sunya 

nguyên nghĩa là số không (zero), không có gì (nothing). Và 

Svabhava dịch là tự tánh (nature of its own/ own being/ inherent 

existence/intrinsic existence).   

 

B.   Ý nghĩa của triết lý Tánh Không  qua thời gian 

trong lịch sử Phật giáo 

          Trong sự diễn tiến (evolution) của tư tưởng Phật giáo theo 

dòng lịch sử, ý nghĩa triết học của Sunyata cũng có thay đổi.   

1.  Theo Phật giáo nguyên thủy (Original Buddhism) và Thượng 

Tọa Bộ (Theravada Buddhism) thì Sunyata (Pa. Sunnata) ý chỉ về 

Vô ngã (Srt. Anatman, Pa. Anatta, Av. not-self) hay sự thiếu mặt 

của ngã (Srt. Atman, Av. Self) đối với bản tánh của ngũ uẩn (sắc, 

thọ, tưởng, hành và thức) và 18 giới. Sunnata (Pali) còn được dùng 

để chỉ trạng thái thiền định.  

          Ngũ Uẩn (Srt. Panca Skandha, Av. Five Aggregates) có 

nghĩa là “5 nhóm kết hợp lại” để tạo thành con người: phần vật 

chất có hình dáng gọi là Sắc uẩn; phần tâm lý không có hình dáng, 

gồm có 4 uẩn là: Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn.  

(Xem thêm bài Ngũ Uẩn của NVT https://an-phong-an-

binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.html )  

          18 giới vực (Eighteen Constituents) gồm có 12 xứ (twelve 

Sources)[6 căn + 6 trần] + 6 thức (six Sense of Consciousnesses):   

   -   6 căn/ 6 giác quan (six Sense Organs):  Nhãn (eye) = mắt dùng 

để nhìn;  Nhĩ (ear)= lỗ tai dùng để nghe; Tỷ (nose) = lỗ mũi dùng 

để ngửi; Thiệt (tongue) = cái lưỡi dùng để nếm; Thân (body) = da 

https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/01/ngu-uan.html
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thịt bọc ngoài xương con người dùng để biết cảm giác nóng lạnh, 

cứng mềm… Ý (mental sense/mind) = tư tưởng dùng để phân biệt.   

   -   6 trần còn gọi là cảnh (six Sense Objects), là đối tượng của 6 

căn gồm có:  Sắc (màu sắc, colors; hay hình dáng, forms): do mắt 

nhận được; Thanh (sounds): âm thanh phát ra do lỗ tai nhận được; 

Hương (odors): mùi thơm, thúi… do mũi ngửi được; ; Vị (tastes): 

chất do lưỡi nếm được: đắng, cay, ngọt, mặn… Xúc (tangible 

objects): cảm giác do thân thể nhận được như cứng mềm, nóng, 

lạnh… Pháp (Phenomena/ Objects of mind): những hình ảnh, màu 

sắc, hương vị, cảm giác được lưu lại từ 5 trần nói trên.   

    -   6 thức (six Sense of Consciousnesses): Nhãn thức (eye/color 

consciousness): ý thức về màu sắc, về hình dáng; Nhĩ thức 

(ear/sound consciousness): ý thức về âm thanh;  Tỷ thức 

(nose/smell consciousness): ý thức về mùi thơm, thúi… Thiệt thức 

(tongue/taste consciousness): ý thức về các vị đắng, cay… Thân 

thức (body/touch consciousness): ý thức về những gì thân thể nhận 

được như nóng lạnh; Ý thức (mind consciousness/ mental 

phenomena consciousness): ý thức về tất cả các hiện tượng vật 

chất và tinh thần.   

2.   Phật giáo Đại thừa (Phật giáo Phát triển)           

          Theo Phật giáo Đại thừa thì Sunyata là sự vắng mặt của tự 

tánh (Srt., Svabhava, Av. Inherent Existence) hơn là sự vắng mặt 

của Ngã (Srt. Atman, Av. Self) như quan niệm của Tiểu thừa Phật 

giáo. Các nhà tư tưởng Phật giáo Đại thừa đã dùng lăng kính nhận 

thức này để nhìn tất cả các hiện tượng - các sự vật, các sự kiện -, 

và họ cho rằng tất cả các hiện tượng đều không có tự tánh/tự thể:   

-  All things are empty of inherent existence.  

- All dharmas are sunya/ all phenomena are empty, they are 

without inherent existence.   
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          Nói cách khác, “tánh không” không có nghĩa đơn giản là 

không tồn tại/ không hiện hữu, “tánh không” có ý chỉ là sự không 

có tự tánh. (Emptiness does not mean simply non existence, 

emptiness implies the emptiness of inherent existence). Điều này 

nhấn mạnh rằng chúng ta không nên hiểu rằng tất cả các hiện 

tượng chẳng phải không có mặt/không tồn tại mà chỉ nên hiểu rằng 

tất cả các hiện tượng không có tự tánh. Như Bát-nhã Tâm kinh nói: 

“Vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý” thì không nên hiểu rằng “không có 

con mắt, không có lỗ tai, không có lỗ mũi, không có cái lưỡi, 

không có thân xác và không có ý” mà chỉ nên hiểu rằng “không 

có” ở đây là “không có tự tánh”. Thử rờ vào mắt, vào mũi…, 

chúng ta thấy rõ con mắt có tồn tại, tương tự cái mũi cũng tồn tại 

v.v.  Mắt là do tứ đại (đất, nước, gió, lửa) hợp thành, rồi mỗi thành 

phần này đều do những yếu tố như nguyên tử luôn luôn chuyển 

động v.v. do đó mắt không có tự tánh, lý luận tương tự cho tai, mũi 

v.v.   

         Mỗi uẩn trong 5 uẩn thì tùy thuộc lẫn nhau cho nên mỗi uẩn 

đều không có tự tánh. Vậy ngũ uẩn là Không bởi vì ngũ uẩn là các 

sự vật tùy thuộc lẫn nhau, chúng không có tự tánh (the five 

skandhas are empty, since they are interdependent dharmas and 

have no self qualities).    

C.   Ý nghĩa triết học của tự tánh (Srt. Svabhava, Av. 

nature of its own/ own-being, inherent existence/intrinsic 

existence): 

          Theo nghĩa thông thường thì tự tánh có nghĩa là đặc tính 

(characteristics) của một sự vật (thing), của một đối tượng (object). 

Thí dụ củi đang cháy là một vật, còn sức nóng là tự tánh/đặc tính 

của nó. Như vậy, tự tánh là thuộc tính của một vật, nó gắn liền với 

vật ấy mà không đi theo một vật nào khác.  

          Theo nghĩa trong hệ thống triết học Bát-nhã/ triết học tánh 

Không của Phật giáo Đại thừa thì tự tánh có nghĩa là “cái gì đó” 



                                                        Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 

65 
 

chỉ quan hệ với chính nó (own-being) chứ không có quan hệ với 

bất cứ cái gì ở bên ngoài nó. Điều này có nghĩa là tự tánh không lệ 

thuộc vào duyên khởi/ nhân quả, nó không tùy thuộc vào một thực 

thể khác (Srt. Bhava, Av. entity), nó không biến đổi, nó thường 

hằng, vĩnh cửu. Như vậy, theo định nghĩa này thì không có một 

thực thể hiện hữu/tồn tại (an existent entity) nào có thể tìm được tự 

tánh riêng biệt của nó. Nói cách khác, sự hiện hữu của tự tánh là 

chuyện không thể có được. Suy ra: tất cả các hiện tượng/sự vật/sự 

kiện thì có hiện hữu/có tồn tại, nhưng hoàn toàn không có tự tánh. 

Đây là mấu chốt của các kiến giải của triết lý tánh không về tất cả 

các pháp (dharmas).  Trong tiếng Sanskrit phiên âm bởi mẫu tự 

Latin thì Dharma, viết D hoa có nghĩa là Phật Pháp, còn dharma 

viết d thường có nghĩa là hiện tượng, sự vật.    

          Chúng ta là người bình thường, tất cả các sự vật xuất hiện 

trước mắt chúng ta thì chúng ta cho rằng nó hiện hữu/tồn tại biệt 

lập tự nó. Các đối tượng ấy thì biệt lập khỏi tâm trí chúng ta, và 

phân biệt với những sự vật hay những hiện tượng khác (other 

phenomena). Vũ trụ hiện hữu gồm có những đối tượng không có 

dính liền với nhau và chúng hiện hữu tự chính nó (their own side). 

Các đối tượng hiện hữu tự chúng nó: thí dụ như cái bàn, các ngôi 

sao, các hành tinh, các ngọn núi, các nhân vật khác v.v.; tất cả các 

sự vật, các sự kiện này được nhận biết bởi chúng sanh có ý thức. 

Thường thường thì chúng ta không có can thiệp vào sự hiện 

hữu/tồn tại của các sự vật, các sự kiện hay các hiện tượng. Mỗi sự 

vật, mỗi hiện tượng hiện hữu/ tồn tại hoàn toàn không tùy thuộc 

vào chúng ta, và không tùy thuộc vào các đối tượng khác. Tuy 

nhiên nếu chúng ta quán chiếu qua các yếu tố cấu tạo của nó thì 

chúng ta sẽ thấy rằng các sự vật, các hiện tượng thiếu vắng tự tánh. 

Thí dụ: khi nhìn cái bàn qua nhận thức thông thường thì cái bàn là 

vật biểu lộ trước mắt chúng ta, nhưng nếu vượt qua cái nhìn này để 

phân tích các yếu tố kết hợp nên cái bàn thì chúng ta sẽ nhận thức 

rằng: “cái bàn thiếu vắng tự tánh của nó” [the table lacks intrinsic 

existence/ inherent existence (Srt. Svahava)].  
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          Nagarjuna đã đặt nền tảng cho “bản thể luận” (ontology) 

trong tư tưởng Phật giáo khi quan niệm “thực tại tuyệt đối như là 

“Không” của một bản thể vĩnh cửu” (ultimate reality as empty of 

an unchanging essence). Ngài đã được Phật giáo Ấn độ tôn xưng là 

vị Phật lịch sử thứ hai.  

          Nagarjuna (HV phiên âm. Long-Thọ, 龍樹, khoảng thế kỷ 

thứ 3 sau Tây Lịch, tức khoảng 700 năm sau ngày Đức Phật Thích 

ca nhập diệt, ông thuộc dòng dõi Bà-la-môn) đã lấy quan niệm 

“con đường đứng giữa”/ con đường Trung đạo của Đức Phật lịch 

sử, và phát triển thêm để đưa ra học thuyết Trung đạo 

(Madhyamaka) được luận giải trong quyển Mula-madhyamaka 

Karika (中論, Trung luận, Av. Fundamental verses on the middle 

way) được viết vào khoảng năm 150 Tây Lịch).   

          Madhyamaka là tiếng Sanskrit có nghĩa là con đường ở 

giữa/con đường trung đạo (the middle way). Trung luận đặt trên 

một lý luận rằng không có gì tuyệt đối, mọi sự vật đều tương đối, 

không có sự vật nào tự tồn tại, mọi sự vật đều tùy thuộc lẫn nhau 

(everything is interdependent). Ngài Long Thọ còn phát triển 

thuyết Trung đạo sâu xa hơn nữa bằng cách căn cứ vào thuyết 

Duyên Khởi để lập nên một biện chứng “Bát Bất”/Tám cái Phủ 

định/ của con đường Trung đạo (the Eight Negation of the Middle 

Way) gồm những phủ định của các cặp cực đoan với nhau: “Bất 

sanh, bất diệt, Bất đoạn, bất thường, Bất nhất, bất dị, Bất khứ, bất 

lai.” (trong Trung Quán Luận, đoạn tóm tắt từ Tạp A-hàm Kinh):  

         “It neither exists nor not exists, It is not permanent nor 

discontinuous, It is not one nor different, It is not coming nor 

going.” (in the Madhyamika Sustra, an abstract from Samyukta 

Agama , Av. Connect Discourses)   

           Ngài Long Thọ đã đưa ra tám điều phủ định, để nhấn mạnh 

các điều mâu thuẫn chính, tám điều phủ định này chỉ là  tám điều 

tượng trưng mà thôi.Trong thực tế có rất nhiều cặp cực đoan đối 
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đãi với nhau, thí dụ: nóng-lạnh, đẹp-xấu, thiện-ác, chủ nghĩa duy 

tâm và chủ nghĩa duy vật…   

          Từ lý luận này, Trung luận đi đến khái niệm về tánh không 

(sunyata). Sunyata nghĩa là trống không (Sunyata means 

emptiness). Điều này không có nghĩa là không có cái gì hiện có. 

Nó có nghĩa là không có cái gì tự nó hiện hữu, cái đó là một phần 

của “mạng lưới phổ biến” của hiện hữu (a part of a universal web 

of being). Quan niệm này là trọng tâm tư tưởng của các trường 

phái trong Phong trào Phật giáo Phát triển/ Phật giáo Đại thừa. 

Thực ra quan niệm “tánh không” là một hình thức diễn tả lại quan 

niệm về vô ngã (anatman, Av. not soul, not self possessed), về vô 

thường (anitya, Av. impermanent), khổ (dukkha, Av. 

dissatisfactoriness, pain, sorrow). (Xem thêm bài Con đường 

Trung đạo của NVT  https://an-phong-an-

binh.blogspot.com/2017/03/con-uong-trung-ao.html).  

 

D.   Triết lý Tánh Không trong văn học thời Lý         

1.   Vua Lý Thái Tông (1028 – 1054): Vua Lý Thái Tông nhân lúc 

viếng chùa Vạn Phúc đã làm ra bài kệ về Tánh Không trong tư 

tưởng Bát-nhã của Thiền tông: 

Nguyên văn chữ Hán: 

 般 若  

 

般 若 真 無 宗 

人 空 我 亦 空 

過 現 未 來 佛 

法 性 本 相 同 

    

Phiên âm Hán Việt: 

https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/03/con-uong-trung-ao.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/03/con-uong-trung-ao.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/03/con-uong-trung-ao.html
https://an-phong-an-binh.blogspot.com/2017/03/con-uong-trung-ao.html
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Bát-nhã 

Bát-nhã
(1)

 chân vô tông ,  

Nhân không, ngã diệc không.  

Quá, hiện, vị lai Phật ,  

Pháp tính bản tương đồng. 

  (Lý Thái Tông, Dữ chư kỳ túc giảng cứu thiền chỉ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Cước chú: 

(1)  Prajna (Tàu phiên âm là Bát-nhã) dịch là trí tuệ (wisdom): 

Trong tiếng Sanskrit thì chữ gốc Jna có nghĩa là biết (to know), 

được nhấn mạnh bởi tiếp đầu ngữ pra. Như vậy, Prajna không chỉ 

có nghĩa là nhận thức, sự hiểu biết bình thường mà còn là sự hiểu 

biết về thực tại tuyệt đối, sự hiểu biết về mọi sự, mọi vật tận sâu 

thẳm. Prajna là trí tuệ siêu việt (perfect wisdom), là trí tuệ thâm 

sâu (profound wisdom) của các bậc giác ngộ dùng để soi sáng và 

quán chiếu được bản tánh của các hiện tượng/ các pháp (dharmas), 

và nhận thức rõ ràng rằng các pháp đều không có tự tánh. Prajna là 

trí tuệ siêu việt vượt qua khỏi thế giới hiện tượng, vượt qua khỏi 

nhận thức nhị nguyên. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Dịch thơ: 

Bát-nhã 

Bát-nhã vốn không tông, 

Người không, mình cũng không. 

Ba đời các đức Phật, 

Pháp tính vốn chung cùng. 

 

(Lý Thái Tông cùng cao niên bàn về ý nghĩa đạo Thiền) 

Dịch nghĩa: 
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Trí-tuệ bát-nhã chẳng đến từ đâu, 

 Không phải là ai, cũng chẳng phải chính ta. 

 Quá khứ, hiện tại, vị lai Phật, 

 Pháp tính vốn cùng giống nhau. 

          Ý nghĩa bài trên là “Trí tuệ Bát-nhã là Chân-như thực tại 

tuyệt đối không có đầu mối khởi thuỷ. Hễ hết tha nhân làm đối 

tượng thì ngã chủ thể cũng hết. Đấy là trực giác, năng tri và sở tri 

hợp làm một. Thể và Dụng hợp nhất ở tại Bát-nhã Chân-như. Cái 

ấy đã không có vị trí không gian, thì cũng không có thời gian tính 

để chúng ta gọi là quá khứ, hiện tại và vị lai Phật. Vì Phật đây là 

Phật tính, là bản tính đại đồng đồng nhất thể, tự biểu hiện ra thiên 

hình vạn trạng gọi là pháp. Vậy pháp hay là vũ trụ biểu hiện, với 

Tính vũ trụ bản thể thì đồng nhất không li khai dời nhau ra được 

một li một giây vậy”. (Nguyễn Đăng Thục, Thiền học Việt Nam,  

2.  Huệ Sinh thiền sư (không rõ  – 1063): bấy giờ là Tăng Thống 

đã làm bài kệ ứng đối lại nhà vua để nói lên cái siêu việt của Tánh 

Không: 

Nguyên văn chữ Hán: 

答 李 太 宗 心 願 之 問 

    

法 本 如 無 法， 

非 有 亦 非 空。 

若 人 知 此 法， 

眾 生 與 佛 同。 

 

寂 寂 棱 伽 月， 

空 空 渡 海 舟。 

知 空 空 覺 有， 

三 昧 任 通 週。 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%94%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A3%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BC%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B5%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%80%B1
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Phiên âm Hán Việt: 

Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn  

  

Pháp bản như vô pháp, 

Phi hữu diệc phi không. 

Nhược nhân tri thử pháp, 

Chúng sinh dữ Phật đồng. 

 

Tịch tịch Lăng-già nguyệt, 

Không không độ hải chu 

Tri không, không giác hữu, 

Tam muội
(1)

 nhậm thông chu. 

 

 (Huệ Sinh, Đáp Lý Thái Tông tâm nguyện chi vấn) 

----------------------------------------------------------------------------- 

(1)   Tam muội  (三 昧 phiên âm từ chữ Phạn "samādhi")  

dịch là “chính định” (正 定), nghĩa là tập trung tinh thần, 

giữ tâm tĩnh lặng không tán loạn. 

Dịch thơ: 

Pháp vốn như không pháp, 

Chẳng có cũng chẳng không. 

Nếu hiểu được pháp ấy, 

Chúng sanh, Phật vẫn đồng. 

Trăng Lăng-già phẳng lặng, 

Thuyền Bát-nhã chơn không, 

Biết không rồi biết có, 

Tam muội mặc dung thông. 

(Thích Mật Thể dịch, Đáp lời Lý Thái Tông hỏi về ý nghĩa đạo 

thiền) 
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Dịch nghĩa: 

Hiện tượng vốn như không có, 

Chẳng phải rằng có, cũng chẳng phải là không. 

Nếu hiểu được triết thuyết ấy, 

Chúng sanh và Phật là đồng nhất. 

Như trăng ở núi Lăng-già thì lặng lẽ, 

Thuyền Bát-nhã vuợt biển như chơn không. 

Hiểu được cái không thì không là cái có, 

Khi tâm tĩnh lặng không vọng động thì dung thông được cõi tương 

đối với tuyệt đối. 

          Ý nghĩa bài trên là: “Vũ trụ hiện tượng (pháp) nhìn ở quan 

điểm tri thức luận thì giống như không phải hiện tượng. 

          Cái (pháp) ấy không có hẳn cũng chẳng phải không hẳn, 

tương đối không phải tuyệt đối. 

          Nếu người ta biết được pháp ấy là tương đối, do một bản thể 

biểu hiện ra thì chúng sinh là tương đối với Phật tính là bản thể 

cùng với nhau là một, Thể với Dụng là hai phương diện của một 

thực tại linh động. Như thế là “biết pháp ấy” vậy. 

          (…) Cái biết yên lặng như ánh trăng chiếu xuống đỉnh núi 

Lan-kha đảo Tích Lan mà Phật đã thuyết pháp Đại thừa lần đầu 

tiên. Đối với thực tại ấy người ta phải thực hiện, không thể đối 

tượng hoá thành chủ và khách được như ở cái biết lý trí. Cho nên 

phải dùng biện chứng pháp “không không”, “phủ định phủ định” 

nghĩa là hai lần phủ định làm cái bè vượt biển tương đối của điều 

kiện thời gian không gian nhân quả. Với cái biết không không ấy 

tức là với sự thực hiện cái ý thức biện chứng (conscience 

dialectique) của Bát-nhã (Prajna) người ta kiến tính tức giác ngộ 

cái “có tuyệt đối”,thật có. Cái ý thức biện chứng trực giác ấy 

chính là cái ý thức siêu lý trí, siêu cảm nghĩ (sensori-intellectuel) 
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dung thông cõi tương đối với tuyệt đối. (Nguyễn Đăng Thục, Thiền 

học Việt Nam, Saigon: Lá Bối, 1966, tr. 414, 415).  

          Như vậy, triết lý thiền là đi đến chỗ phá chấp, tới chỗ vô 

phân biệt để thấy mọi người đều bình đẳng. 

         Đại thiền sư người Nhật Daisetz T. Suzuki (1871 – 1966) 

trong lời tựa cho quyển “A flower does not talk” (Đoá hoa vô 

ngôn) của thiền sư Zenkei Shibayama đã viết đoạn sau đây mang 

nhiều ý nghĩa rất là thâm thuý, là cả một chiều sâu của triết lý 

Thiền tông: 

          “Zen teaches us that in order to understand a mountain to be 

a mountain in the Zen way, the experience is to be negated first- a 

mountain is not a mountain- and it is only when this negation is 

understood that the affirmation “mountain is a mountain becomes 

Reality”. (Trích dẫn bởi Juan Mascaro trong bản dịch tiếng Anh 

The Dhammapada (Kinh Pháp Cú), New York: Penguin books, 

1973, tr. 18). 

          Dịch : Thiền học dạy cho chúng ta rằng để hiểu cái núi là 

cái núi trong phương cách của tư tưởng thiền, trước hết là phải 

trải qua kinh nghiệm phủ định: Cái núi không phải là cái núi, và 

rồi chỉ khi hành giả hiểu được thấu đáo cái ý nghĩa của sự phủ 

định thì một ý niệm hiện thực sẽ giúp hành giả ngộ rằng “cái núi là 

cái núi”. 

          Thiền sư Suzuki đã ngụ ý rằng: “Một người khi chưa tu học 

Thiền thì thấy cái núi là cái núi, khi đang học Thiền thì thấy núi 

không phải là cái núi. Đến khi đã học được Thiền rồi, đã đạt được 

thực chứng rồi thì người ấy thấy cái núi quả là cái núi”.  

          Ngày xưa, trong lịch sử Thiền học ở Trung Hoa, thiền sư 

Thanh Nguyên Duy Tính đã giảng dạy pháp môn đốn ngộ của 

Thiền học cho các học tăng của Ngài qua lời dẫn dụ như sau: 
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          “Lão tăng ba mươi năm trước lúc chưa tham thiền, thấy núi 

là núi, thấy sông là sông. Kịp đến sau này thân cận yết kiến thiện 

tri thức có chỗ ngộ nhập thì thấy núi chẳng phải núi, thấy sông 

chẳng phải sông. Đến nay được chỗ nghỉ ngơi, buông bỏ xuống, 

thì thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông.”  

          Thực ra thì núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, đều không biến 

động, mà Duy Tính sở dĩ có ba thứ kiến giải nầy là do ở chỗ ngộ 

đạo có sâu có cạn chẳng giống nhau. Ở lúc chưa tham thiền thấy 

núi là núi, thấy sông là sông, ấy là dùng ý thức xem, tự mình dùng 

mắt thịt thấy vạn vật, vì thế không tránh khỏi chấp ở ngã thức, trệ 

ở vật cảnh, chưa có thể trông ngoài thấu suốt. Sau nầy lúc tâm có 

chỗ ngộ, thấy núi chẳng phải núi, thấy sông chẳng phải sông, ấy là 

đã tiếp xúc đến cảnh giới “vong” (vong có nghĩa là quên, theo 

Trang Tử có ba khuôn sáo công phu của cái quên là: quên mình, 

quên vật, quên chân chính). Lúc nầy đã đành là chẳng phải núi, 

chẳng phải sông, quên ngoại vật rồi, đồng thời cũng quên tự mình 

một cách tương đối rồi. Nhưng cảnh giới quên chỉ là cảnh giới đi 

qua trên vận dụng, chẳng thể thường trụ. Vì rằng một khi trụ ở 

vong tức là rơi vào cái không. Cho nên sau khi quên một cách chân 

chính, liền ắt phải lập tức có thể hoá. Vì vậy, sau rốt thấy núi chỉ là 

núi, thấy sông chỉ là sông, ấy là chỗ được cái chân tri sau khi biến 

thành chân nhân. Lúc nầy thấy núi thì tự mình tức là núi, thấy sông 

thì tự mình tức là sông, chẳng quên mà tự mình quên, hoàn toàn 

tiến vào cái chỗ mà Trang Tử gọi là hoá cảnh “đồng với đại 

thông”. (Ngô Di, Thiền và Lão Trang, bản dịch của Đồ Nam, 

Saigon, 1973, tr. 193). 

3.   Đạo Hạnh thiền sư (? – 1115) thời Lý đã có một nhận xét sâu 

sắc về “Tánh Không” như sau: 

Nguyên tác chữ Hán: 

 有 空  

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
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作 有 塵 沙 有， 

為 空 一 切 空。 

有 空 如 水 月， 

勿 著 有 空 空。 

 

Phiên âm Hán Việt: 

  

Hữu không 

Tạc hữu trần sa hữu, 

Vi không nhất thiết không. 

Hữu, không như thuỷ nguyệt, 

Vật trước hữu không không. 

(Đạo Hạnh thiền sư, Hữu Không) 

 

Dịch thơ: 

 

Có Không 

Có thì có tự mảy may, 

Không thì cả thế gian này cũng không. 

Kìa xem bóng nguyệt dòng sông, 

Ai hay không có có không thế nào. 

(Thích Mật Thể dịch) 

 

Dịch nghĩa: 

 

Nếu Có thì hạt bụi, hạt cát đều Có, 

Còn Không thì cả vũ trụ này cũng Không. 

Có và Không tương liên như dòng sông và ánh trăng, 

Đừng để mắc kẹt vào cái Không và cái Không của cái Có. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%91%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A9%BA
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V.    Từ thái độ sống tự lực của thiền học đến ý thức 

độc lập tự chủ và việc xây dựng đất nước 

 

         Trong mục này, chúng tôi sẽ trình bày: 

A.   Thiên Đô Chiếu của Lý Thái Tổ. 

B.   Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt 

C.   Cảnh sắc của quê hương: 

       1. Viên Chiếu thiền sư. 

       2.  Cảnh chùa Báo An. 

D.   Chùa Một Cột: 

       1.   Sự tích chùa Một Cột: Theo Việt Sử lược và Sử Ký toàn   

             thư. 

        2.    Kiến trúc của chùa Một Cột. 

        3.   Ý nghĩa triết lý nghệ thuật của chùa Một Cột. 

 

          Thiền tông chịu ảnh hưởng của Phật giáo Tiểu Thừa ở nơi 

tinh thần tự lực, người hành giả có lòng tin nơi mình sẽ trở thành 

Phật qua quá trình thực nghiệm tâm linh của mình. Còn Phật giáo 

Đại Thừa thì tin vào tha lực là sự cứu độ của Bồ-tát. Tinh thần tự 

lực của Thiền tông, đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng một 

tinh thần tự lập, tự chủ của các nhà lãnh đạo cũng như của nhân 

dân nước Đại Việt trong thời kỳ phục hưng cho toàn thể dân tộc và 

đất nước. Chúng ta có thể nhận thấy tinh thần tự chủ, tự lập nầy 

qua bài “Thiên Đô Chiếu” của Lý Thái Tổ, bài “Nam Quốc Sơn 

Hà” của Lý Thường Kiệt, bài kệ của Viên Chiếu thiền sư đề cao 

cảnh sắc của quê hương, và kiến trúc độc đáo của Phật giáo đời Lý 

là chùa Một Cột. 

 

A.  Thiên Đô Chiếu (Chiếu dời Đô) đã phản ảnh một ý thức muốn 

xây dựng một nền tự chủ quốc gia trường tồn. Chiếu là lời vua ban 

bố hiệu lịnh cho thần dân. Thật ra tác giả thật sự của bài “Thiên đô 
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chiếu” là Quốc sư Vạn Hạnh. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng khi lên 

ba Lý Công Uẩn được sư Khánh Vân trú trì chùa Cổ Pháp thương 

nuôi. Khi khôn lớn, Lý Công Uẩn vào triều làm quan cho vua Lê, 

giữ chức Điện tiền Chỉ Huy Sứ. Đến năm 1010, nhờ sự vận động 

và yểm trợ của Vạn Hạnh thiền sư mà Lý Công Uẩn đã lên ngôi 

vua tức là Thái Tổ nhà họ Lý và ban cho Vạn Hạnh chức Quốc sư. 

Thành ra sự nghiệp nhà Lý phần lớn đã nhờ sự tạo dựng của Vạn 

Hạnh thiền sư. 

          Chiếu dời đô đã quyết định dời Kinh đô từ Hoa Lư ra Đại La 

và đặt tên Kinh đô mới là “Thăng Long” có nghĩa là “con rồng bay 

lên”, biểu hiện cho lòng tự hào dân tộc và tin tưởng ở sự trường 

tồn của dân tộc. Ngày nay là Hà Nội. Vạn Hạnh thiền sư là người 

đã chọn địa điểm cho Kinh đô mới ở một nơi rất vượng địa: “Ở 

vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi. Đã 

đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. 

Địa thế rộng bằng, đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh 

khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem 

khắp đất Việt ta chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chọn tụ hội trọng 

yếu của bốn phương đất nước; cũng là Kinh đô bậc nhất của đế 

vương muôn đời”. 

 

Nguyên tác chữ Hán: 

 

遷 都 詔 

 

昔 商 家 至 盤 庚 五 遷，周 室 迨 成 王 三 徙。 

豈 三 代 之 數 君 徇 于 己 私，妄 自 遷 徙。 

以 其 圖 大 宅 中，為 億 萬 世 子 孫 之 計，上 謹 天命

，下 因 民 志，苟 有 便 輒 改。 

故 國 祚 延 長，風 俗 富 阜。 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A9%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BA%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BF%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B1%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%84%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AC%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A5%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BF%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%9C


                                                        Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 

77 
 

而 丁 黎 二 家，乃 徇 己 私，忽 天 命，罔 蹈 商 周 之

跡，常 安 厥 邑 于 茲，致 世 代 弗 長，算 數 短 促，百 

姓 耗 損，萬 物 失 宜。 

朕 甚 痛 之，不 得 不 徙。 

 

況 高 王 故 都 大 羅 城，宅 天 地 區 域 之 中，得 龍蟠 

虎 踞 之 勢。 

正 南 北 東 西 之 位，便 江 山 向 背 之 宜。 

其 地 廣 而 坦 平，厥 土 高 而 爽 塏。 

民 居 蔑 昏 墊 之 困，萬 物 極 繁 阜 之 丰。 

遍 覽 越 邦，斯 為 勝 地。 

誠 四 方 輻 輳 之 要 會，為 萬 世 帝王 之 上 都。 

 

朕 欲 因 此 地 利 以 定 厥 居，卿 等 如 何？ 

 

Phiên âm Hán Việt: 

 

Thiên đô chiếu 

 

Tích Thương gia chí Bàn Canh ngũ thiên
(1)

, Chu thất đãi Thành 

Vương tam tỉ
(2)

. Khởi Tam Đại
(3)

 chi sổ quân tuẫn vu kỷ tư, vọng tự 

thiên tỉ. Dĩ kỳ đồ đại trạch trung, vi ức vạn thế tử tôn chi kế; 

thượng cẩn thiên mệnh, hạ nhân dân chí, cẩu hữu tiện triếp cải. Cố 

quốc tộ diên trường, phong tục phú phụ. Nhi Đinh Lê nhị gia, nãi 

tuẫn kỷ tư, hốt thiên mệnh, võng đạo Thương Chu chi tích, thường 

an quyết ấp vu tư, trí thế đại phất trường, toán số đoản xúc, bách 

tính hao tổn, vạn vật thất nghi. Trẫm thậm thống chi, bất đắc bất 

tỉ. 

 

Huống Cao Vương
(4)

 cố đô Đại La thành 
(5)

,trạch thiên địa khu vực 

chi trung; đắc long bàn hổ cứ chi thế. Chính Nam Bắc Đông Tây 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BB%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B7%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BD%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B9%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%91%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B7%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%8E
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%87%B4
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A3
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A7%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%90%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9C
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https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B3%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%95%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BE%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9F%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B8%9E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%A2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8C%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A5%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B1%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%83%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%B6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BB%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9D%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%80%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%94%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A2%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%89%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A5%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B9%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%98%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%B6%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%82%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8B%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%BC%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%82%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%83%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AC%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9B%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8E%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%AD%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
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chi vị; tiện giang sơn hướng bội chi nghi. Kỳ địa quảng nhi thản 

bình, quyết thổ cao nhi sảng khải. Dân cư miệt hôn điếm chi khốn; 

vạn vật cực phồn phụ chi phong. Biến lãm Việt bang, tư vi thắng 

địa. Thành tứ phương bức thấu chi yếu hội; vi vạn thế đế vương 

chi thượng đô. 

Trẫm dục nhân thử địa lợi dĩ định quyết cư, khanh đẳng như hà? 

---------------------------------------------------------------------------- 

Cước chú: 

*   Chiếu dời đô do Lý Thái Tổ ban hành vào mùa xuân năm 1010 

để di chuyển Kinh đô của nước Đại Việt từ Hoa Lư (thuộc tỉnh 

Ninh Bình ngày nay) đến thành Đại La ( Hà Nội ngày nay). Tương 

truyền khi đến đây vua thấy con rồng bay lên, nên vua đổi tên 

thành này ra Thăng Long. 

 

(1) Bàn Canh dời đô lần thứ năm: vua Thành Thang đóng đô ở 

phía Đông Nam huyện Thương Khâu (thuộc tỉnh Hà Nam ở Trung 

Hoa ngày nay). Trọng Đỉnh dời đô đến huyện Thành Cao (thuộc 

tỉnh Hà Nam). Hà Đản Giáp dời đô đến phủ Chương Đức (cũng 

thuộc Hà Nam). Tổ Ất dời đô đến phủ Thuận Đức (Tỉnh Sơn Tây ở 

Trung Hoa ngày nay). Bàn Canh dời đô đến huyện Yên Sư (ngày 

nay là Ân Sư cũng thuộc tỉnh Hà Nam).  

 

(2)  Chu Thành Vương dời đô lần thứ ba: Chu Văn Vương đóng đô 

ở phía Đông tỉnh Thiểm Tây. Chu Vũ Vương dời đô đến huyện 

Tương Yên (cũng thuộc tỉnh Thiểm Tây). Chu Thành Vương dời 

đô đến huyện Lạc Dương (tỉnh Hà Nam). 

 

(3) Tam Đại: ba đời vua trong lịch sử Trung Hoa: nhà Hạ, nhà 

Thương, nhà Chu. 
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(4)-(5)  Cao Vương tức Cao Biền là Tiết độ sứ Tỉnh Hải Quân ( tức 

là quan đô hộ Giao Châu ngày trước). Cao Vương đắp thêm thành 

Đại La vào khoảng năm 866. 

 

Dịch tiếng Việt: 

 

          Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh năm lần dời đô, nhà 

Chu đến đời Thành Vương ba lần dời đô, há phải các vua thời Tam 

Đại ấy theo ý riêng tự tiện dời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp 

lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính 

mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu có chỗ tiện thì dời đổi, cho nên vận 

nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại 

theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương 

Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vận 

số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp. Trẫm rất đau 

đớn, không thể không dời. 

 

          Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào 

nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam 

bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng 

mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp 

trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp 

nước Việt đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn 

phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. 

 

           Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ 

thế nào? (Bản dịch tiếng Việt của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 

Việt Nam, in trong Đại Việt sử ký toàn thư, Nhà Xuất bản Khoa 

học Xã hội, Hà Nội, 1993). 

 

B.  Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt (1019 – 1105) là một 

bài thơ bất hủ, có thể coi như là bản “Tuyên ngôn độc lập” (The 

Declaration of Independence) đầu tiên của dân tộc ta. Bài này được 

viết vào năm 1076 đúng 700 năm trước bản tuyên ngôn độc lập của 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Th%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0n_Canh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Chu
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chu_Th%C3%A0nh_v%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_%C4%90inh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_L%C3%AA
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_La
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_Bi%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_H%C3%A0n_l%C3%A2m_Khoa_h%E1%BB%8Dc_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87n_H%C3%A0n_l%C3%A2m_Khoa_h%E1%BB%8Dc_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_s%E1%BB%AD_k%C3%BD_to%C3%A0n_th%C6%B0
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nước Hoa Kỳ (ngày 4 tháng 7 năm 1776). Lý Thường Kiệt, tác giả 

bản Tuyên ngôn độc lập này là tướng lãnh tài ba, tinh thông thao 

lược, làm quan trải qua ba triều, đánh Tống, bình Chiêm, được nhà 

vua cưng yêu không ai sánh bằng, đến khi chết được tặng phong 

“Kiểm hiệu Thái Uý Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Việt Quốc 

Công” (Thông Giám Cương Mục) . 

 

          Bài thơ này đã xuất hiện trong trận đánh chống quân xâm 

lăng nhà Tống vào năm 1076 trên sông Như nguyệt: 

 

Nguyên văn chữ Hán: 

 

南 國 山 河 

 

南  國  山  河  南  帝  居 

截  然  定  分  在  天  書 

如  何  逆  虜  來  侵  犯 

汝  等  行  看  取  敗  虛 

 
Phiên âm Hán Việt: 

 

Nam quốc sơn hà 

 

Nam quốc sơn hà Nam đế cư, 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 

(Lý Thường Kiệt) 

 

Dịch thơ: 

 

“Sông núi nước Nam 
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Sông núi nước Nam vua Nam ở 

Rành rành định phận ở sách trời 

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm? 

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời!” 

(Trần Trọng Kim dịch) 

 

Bản dịch tiếng Anh của Diên Hồng History Foundation: 

 

“Mountains and rivers of the South territories belong to the South 

Emperor, 

Its border and sovereignty were written in the Book of Heaven. 

Any stranger aggressors who dare to invade the land. 

Everyone and anyone shall be totally annihilated.” 

 

          Trong một bài giảng về tư tưởng thời Lý ở Viện Cao đẳng 

Phật học Saigon vào khoá mùa Thu năm 1964, giáo sư Nguyễn 

Đăng Thục đã viết: 

          “Bốn câu thơ bất hủ đã toát yếu khúc chiết cái quan niệm 

quốc gia dân tộc Việt Nam. 

          Quan niệm chủ quyền vừa thuộc về điều kiện thiên nhiên 

(Nam Quốc Sơn Hà) vừa thuộc về siêu nhiên (Thiên Thư định 

phận) quả là quan niệm thuộc về nhân bản toàn diện có khuynh 

hướng tâm linh tôn giáo hơn là duy vật hay duy tâm như các chủ 

nghĩa dân tộc ngày nay, hoàn toàn căn cứ vào quyền lợi kinh tế 

chính trị. Bởi tính chất linh thiêng của quốc gia, dân tộc mệnh 

danh là “xã tắc sơn hà” như một vị thần linh cho nên mỗi khi cất 

quân đánh giặc hay thắng trận khải hoàn đều có đại lễ để nhà vua 

cùng triều đình minh thệ hay tạ ơn Tổ Quốc, và Xã, Tắc, Sơn, Hà 

không phải chỉ là vật cụ thể hữu hình như đất đai, thóc lúa, núi 
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sông mà còn là biểu thị cho Thần linh, cho Hồn Nước. Đặc biệt 

thời nhà Lý, vị thần Tổ quốc ấy lại hiện ra ảo tưởng của Thái Tông 

là Thần núi Trống Đồng để bảo vệ chính nghĩa quốc gia.”            

(Nguyễn Đăng Thục, Bài giảng về tư tưởng thời Lý). 

     

C.   Cảnh Sắc của quê hương: “Đại Việt” ngàn năm 

mến thương 

          Viên Chiếu thiền sư (999 – 1090) đã khám phá và phát hiện 

được vẻ đẹp mến yêu của phong cảnh thiên nhiên của tổ quốc. Vẻ 

đẹp của cảnh sắc quê hương đã làm cho người cảm nhận được đất 

nước là một dải giang sơn đầy gấm vóc, cùng với khí thiêng sông 

núi đã tạo nên linh hồn của tổ quốc. Tất cả những cảnh sắc ấy nói 

lên một tình yêu quê hương đậm đà với nhiều sắc thái đặc thù của 

dân tộc: 

Nguyên văn chữ Hán: 

 

          

Phiên âm Hán Việt: 

“Giốc hưởng tuỳ phong xuyên trúc đáo, 

Sơn nham đới nguyệt quá tường lai.” 

 

Dịch thơ: 

“Theo gió tiếng còi luồn bụi trúc, 

Kèm trăng, bóng núi quá đầu tường.” 
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(Ngô Tất Tố dịch) 

và 

 
Nguyên văn chữ Hán: 

 

 
   

Phiên âm Hán Việt: 

 

Vũ trích nham hoa Thần nữ lệ, 

Phong sao đình trúc Bá Nha cầm
(1)

.” 

----------------------------------------------------------------------------- 

Cước chú: 

 

(1)  Bá Nha và Tử Kỳ, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có tình bạn 

thâm sâu qua âm nhạc. Bá Nha là người nước Sở, làm quan chức 

Thượng Đại Phu ở nước Tấn, ông có ngón đàn thất huyền cầm rất 

quyến rũ và rất nỗi tiếng vào thời ấy. Tử Kỳ là một danh sĩ ẩn dật, 

làm nghề đốn cũi ở gần núi Mã Viên, ở cửa Sông Hán Giang. Một 

hôm Bá Nha đi ngang qua sông Hán Giang vào một đêm trăng sao 

thơ mộng, ông khải đờn. Tử Kỳ thưởng thức tiếng đờn và muốn 

kết bạn tri âm với Bá Nha. Hai người đã kết bạn tri âm. 

 

Dịch thơ: 

 

Hoa núi mưa sa, Thần nữ khóc, 

Tre sân gió thổi, Bá Nha đờn.” 

 

(Ngô Tất Tố dịch) 

 

          Với cái nhìn qua lăng kính Đại thừa Phật giáo một nhà phân 

tích văn học đã nhận định bài thơ trên theo một chiều hướng khác: 
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     “Nếu không biết đời Lý cực thịnh về Phật giáo Đại thừa, lại 

không biết xác định một lần nữa về thuyết Nhất Như coi vũ trụ với 

ta là một, một Đại Ngã, một Đại Hồn thì không thể hiểu được. Câu 

trên ám chỉ Đại Hồn như có như không ở khắp cả mà không ở đâu 

cả - vô hình vô ảnh, vô sắc vô tướng nhưng từ thế giới ba ngàn đến 

lòng khe bụi trúc đều thẩm thấu, đều hiện diện - như dư vang của 

tiếng còi theo gió; và câu dưới, lúc giác ngộ, lúc ý thức của Đại 

hồn của Hoàn vũ mà cũng ở đáy của lòng mình hiện lên với mình 

như bóng núi kèm trăng lịch nổi đầu tường.” (Thạch Trung Giả, 

Văn học phân tích toàn thư, Sài Gòn: Lá Bối, 1973, tr. 438). 

 

          Cái nhận định trên được chia sẻ với nhà phê bình thi ca: 

 

          “Đời Lý, hầu hết các thi sĩ đều là thiền sư và hầu hết các 

thiền sư đều hân hoan chia sẻ nỗi phấn khởi của cả dân tộc vừa 

giành được độc lập. Hình tượng thiên nhiên tuy đậm đà màu sắc 

triết lý song lúc nào cũng ánh lên một vẻ trong sáng, thanh thoát 

đến lạ.” (Nguyễn Hưng Quốc, Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam, 

Paris: Quê Mẹ, 1988, tr. 137). 

 

           Thiên nhiên (trăng, hoa, mây khói, cỏ cây, cảnh sắc…) được 

coi là nguồn cảm hứng của các nhà thơ, nhất là nhà thơ thiền: 

 

          “Rất lâu trong lịch sử thi ca, thiên nhiên là đối tượng được 

mô tả. Thiên nhiên là bối cảnh của những cuộc tình. Thiên nhiên 

“phát ngôn” những tâm sự u uẩn. Thiên nhiên hoà âm với những 

niềm vui. Thiên nhiên làm nguôi khuây những nỗi buồn. Thiên 

nhiên là cái đẹp; hơn nữa, thiên nhiên còn là cõi bình yên làm lắng 

dịu những giông bão của cuộc đời. Có khi nhà thơ mượn thiên 

nhiên để gửi gấm một tư tưởng: 

           “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 

             Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.” 

                

             (Mãn Giác thiền sư) 
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 Dịch: 

 

             “Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 

             Đêm qua sân trước nở cành mai.” 

 

(Nguyễn Hưng Quốc, Tìm hiểu nghệ thuật thơ Việt Nam, Paris: 

Quê Mẹ, 1988, tr. 136). 

 

   -   Cảnh chùa Báo An: Trong bài “Văn bia chùa Báo An ở núi 

An Hoạch” có đoạn miêu tả cảnh chùa Báo An rất là sinh động: 

 

          “Ôi, cảnh chùa này phía tây tiếp giáp cầu Đằng, suốt ngày 

nhộn nhịp, tiếng chèo khua, thuyền mảng qua lại. Phía nam có non 

huyền cao ngất, cảnh sắc, xinh tươi, chim về ríu rít. Bên bờ cây 

xuân thơm phức, cảnh đẹp nhờ vẻ linh thiêng. Phiá bắc bát ngát 

đồng Bi, ruộng từng khoảnh tiếp liền một dải. Phiá đông mênh 

mông nội cỏ, sáo mục đồng (hôm sớm vi vu)…” (Bản dịch trong 

“Thơ văn Lí-Trần”, tập I, trích dẫn bởi Bùi Văn nguyên trong 

quyển Văn họcViệt Nam: từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XVIII). 

 

 

D.  Chùa Một Cột 
 

          Chùa Một Cột  có tên Hán Việt là “Nhất Trụ Tự”, nguyên có 

tên là “Chùa Diên Hựu” được vua Lý Thái Tông xây dựng vào 

năm 1049 ở tại thành Thăng Long, hiện nay là Hà Nội. Chúng ta sẽ 

tìm hiểu về sự tích, cách kiến trúc và ý nghĩa triết lý nghệ thuật của 

chùa Một Cột. 

 

1.   Sự tích chùa Một Cột: trong các nguồn sử liệu về sự tích chùa 

Một Cột, chúng ta thấy “Việt Sử lược” và “Sử Ký toàn thư”  có thể 

nói là chính xác nhất:   

  

          “1049 dựng chùa Diên Hựu tức chùa Một Cột. Nguyên vua 

mộng thấy Phật bà Quán Âm ngồi trên đài hoa sen đến dẫn vua lên 

trên đài. Lúc tỉnh vua kể truyện lại, triều thần cho là điềm gở. Sư 
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Thiền Tuệ khuyên nên xây chùa dựng cột đá ở giữa hồ, đặt đài hoa 

sen có tượng Quán Âm ở trên, như thấy trong mộng. Tăng đồ đi 

vòng quanh đài, tụng kinh để cầu cho vua sống lâu.”   

 

2.  Kiến trúc của chùa Một Cột: một nghệ thuật độc đáo. Chùa 

Một Cột tượng trưng cho hoa sen nở trên mặt hồ. Cây cột chính 

làm bằng đá gồm hai khúc tròn chồng khớp lên nhau đường kính 

1,20 mét đội toà chùa lên trên và toà chùa nổi trên mặt hồ. Toà 

chùa vuông vức mỗi cạnh đo được 4,20 mét có hành lang cùng bao 

lơn nhỏ chạy quanh bốn phía, dưới góc đao vương cong lại thành 

một hình khối đẹp. Trải qua thời gian dài lâu, chùa đã bị xuống cấp 

nên đã được trùng tu nhiều lần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          “Hình dáng kiến trúc: Chùa Diên Hựu, chùa Một Cột, này 

gồm có nhiều bộ phận như phần nhiều các ngôi chùa khác ở Bắc 

Việt: a) Tam quan, b) Điện thờ Mẫu, c) Tăng phòng, d) Ngoại 

cung, đ) Nội cung thờ Phật, e) Nhà hậu, g) Chùa Một Cột, h) 

Tháp. 
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          Nhưng đặc trưng đáng chú ý nhất là ngôi chùa Một Cột độc 

đáo ở tại phía đàng sau vườn. Đây là một ngôi chùa xinh nhỏ, 

dựng trên một cột đá lớn, đứng sừng sững ở giữa cái hồ nước 

vuông xinh nhỏ. Mái chùa lợp ngói đỏ thẳm, góc mái cong vươn 

lên như cánh hoa sen nở. Cột đá lớn nhô lên trên mặt hồ, khiến 

người thoạt nhìn đã liên tưởng ngay đến cuống một bông hoa sen 

từ trong nước nhô lên. Kiến trúc sư Nguyễn Bá Chí gần đây, sau 

khi hoạ đồ toàn diện ngôi chùa ấy ở Hà Nội, có ghi chú thêm rằng:  

“Về ý nghĩa cổ tích, và về kiến trúc, ngôi chùa Một Cột này được 

coi như viên ngọc của nghệ thuật Việt Nam. Tuy diện tích nhỏ 

nhắn nhưng thật xứng cái danh của nó.” (Nguyễn Bá Chí, kiến 

trúc sư cố vấn E.F.E.O., La Pagode Một Cột, Hà Nội: Viễn Đông 

Bác Cổ xuất bản, 1949. Trích dẫn bởi Nguyễn Đăng Thục trong 

Thiền học Việt Nam, tr. 463). 

 

3.  Ý nghĩa triết lý nghệ thuật của chùa Một Cột  

 

          Muốn tìm hiểu ý nghĩa triết lý nghệ thuật của chùa Một Cột, 

chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa tượng trưng của hoa sen trong triết 

lý đạo Phật và trong văn hoá Việt Nam. 

 

         “Ý nghĩa tượng trưng hoa sen trong tư tưởng Đông phương 

và Diệu pháp Liên hoa Kinh: 

          Trong tư tưởng truyền thống Đông phương thế giới sự vật 

thiên hình vạn trạng chỉ là những tượng trưng, những phù hiệu cho 

một thế giới thực tại thâm sâu hơn, cho những ý nghĩa tiềm tàng 

sâu rộng và linh động. Bởi vậy mà mỗi sự vật phải được nhìn như 

một cặp phù hiệu ý nghĩa, ví dụ như cây trúc là phù hiệu cho ý 

nghĩa quân tử Nho, tiết tháo vô tư, hay là như cây thông là tượng 

trưng cho ý nghĩa sống chịu đựng bền chí. 

 

          Cũng như cây trúc, cây thông, hoa sen đã được các dân tộc 

Á đông như ở Ấn độ và Việt Nam, nhân dân nhìn là phù hiệu tượng 

trưng cho một ý nghĩa siêu hình “thực sen thì chẳng sợ bùn”. Cái 

lý tưởng ngụ ở hoa sen là một đời sống tâm linh phấn đấu với hoàn 
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cảnh vật dục thực tế trái nghịch với ý muốn kết cục không bị hoàn 

cảnh tiêm nhiễm, xuất tự trong bùn hôi tanh mà vượt được lên trên 

để nở ra thơm đẹp, thanh cao, tự do giải thoát. Ấy là đặc trưng 

cuộc đời chiến sĩ tinh thần của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, từ 

trong mê vọng của phú quí giàu sang đi vào rừng núi thực hiện 

giác ngộ Niết-bàn. Nguyên lai của ý nghĩa triết lý ấy sâu xa trong 

tư tưởng truyền thống Ấn-độ. 

 

        Sau này Phật giáo trong toàn cõi Á đông đã công nhận cái ý 

nghĩa tượng trưng hoa sen làm tượng trưng cho tinh thần Phật 

giáo, cho nên có cả một bộ kinh Đại thừa mang tên là kinh “Hoa 

sen của Giáo lý mầu nhiệm” [Diệu pháp Liên hoa Kinh 

(Saddharma Pundarika Sutra)]. (Nguyễn Đăng Thục, Thiền học 

Việt Nam, Sài Gòn: Lá Bối, 1966, tr. 468,469).       

 

          Kinh Diệu pháp Liên hoa còn gọi là Kinh Pháp Hoa, được 

phổ biến tại Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam. Thái Hư đại sư 

(Trung Hoa, 1809 – 1947) đã giải thích ý nghĩa của danh từ “Diệu 

pháp” và “Liên hoa” như sau: 

 

          “Diệu pháp: hoàn toàn thiện mỹ mầu nhiệm gọi đó là diệu, 

diệu đây lại được đi đến mức tuyệt đối không thể diễn đạt suy 

lường được. Pháp có hai nghĩa: a) giữ gìn tự tánh, b) làm thành 

hình dáng hay khuôn thức để khi có người nhìn đến biết nó là vật 

gì. 

 

          Liên hoa (hoa sen): Kinh này lấy hoa sen làm biểu tượng 

cho diệu pháp, xưa nay các nhà giải thích về hoa sen có thể tóm tắt 

lại làm ba: 

   1.   Vì để kết thành gương hột cho nên có hoa. Lúc hoa vừa trổ 

đã sẵn có gương hột bên trong. 

   2.   Hoa nở gương hột hiện ra. Tức là hoa quả đồng thời vi diệu 

hiếm có không như các loại hoa mai, lan, đào, lý, hoa quả không 

đồng thời, hoặc có loại có hoa trước rồi mới kết quả, hay quả 

trước rồi hoa sau, hoặc có hoa không quả, có quả không hoa. 
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   3.  Cánh hoa rụng còn trơ lại gương hột. Tức là khi hoa tàn cánh 

rơi rụng hết chỉ còn lại gương hột. 

 

          Vì hoa sen có ba đặc chất như trên, vượt bực hơn các loài 

hoa khác đó là điểm độc đáo của nó cho nên dùng làm một biểu 

tượng để dụ cho diệu pháp”. (Thái Hư đại sư, Huyền luận về Kinh 

Diệu pháp Liên hoa, bản dịch của Thích Minh Lễ, Gia Định: Vạn 

Đức tự, 1968, tr. 43,43). 

 

          Hoa sen đã trở nên một biểu tượng triết lý tinh thần của 

người Việt nam: 

 

      “Trong đầm gì đẹp bằng sen, 

      Lá xanh bông trắng lại xen nhụy vày. 

      Nhụy vàng bông trắng lá xanh, 

      Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” 

      (Ca dao) 

 

Ngộ Ấn thiền sư đã diễn tả diệu tính của hoa sen trong bài kệ Thị 

Tịch:  

 

Nguyên văn chữ Hán: 

 

 示 寂   

妙 性 虛 無 不 可 攀， 

虛 無 心 悟 得 何 難。 

玉 焚 山 上 色 常 潤， 

蓮 發 爐 中 濕 未 桿。 

 

Phiên âm chữ Hán: 

  

Thị tịch 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A4%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%80%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%94%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%9B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%82%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%A3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%89%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%93%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%99%BC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BF%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A1%BF
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Diệu tính hư vô bất khả phàn, 

Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. 

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, 

Liên phát lô trung thấp vị can. 

 (Ngộ Ấn thiền sư) 

  

Dịch nghĩa: 

 

Lời dặn trước khi mất 

 

Diệu tính rỗng không, khó thấy thay, 

Nhưng khi tâm rỗng không, ý thức giác ngộ thì hiểu được (diệu 

tính) ngay. 

Giống như ngọc đốt trên đỉnh núi cao màu sắc vẫn tươi nhuần 

nhã, 

Như hoa sen nở trong lò lửa mà hương sắc vẫn chưa phai. 
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Chương 3             

Tư tưởng Mật tông, Sấm vĩ học và 

Phong thuỷ học trong văn học thời Lý 

 

Nói tới Phật giáo Việt Nam, nhiều người thường nghĩ rằng Thiền tông là 

một môn phái truyền thống chính yếu. Nhưng thật ra, ngay từ đời nhà Lý 

các thiền sư cũng đã tu luyện nhiều pháp thuật của Mật tông nữa. Quyển 

“Thiền uyển tập anh” đã ghi lại rằng thiền sư Vạn Hạnh đã có nhiều pháp 

thuật cao cường, Ngài có thể sai khiến được thú vật ở núi rừng cũng như 

ở nơi đồng bằng phì nhiêu, các lời nói của Ngài là những sấm ký có 

nhiều ứng nghiệm, và ngay cả việc dùng thần lực để cứu chữa bệnh tật. 

Sách này còn ghi lại những thần lực của đạo sĩ Thông Huyền và thiền sư 

Giác Hải về việc các Ngài niệm thần chú để bắt hai con cắc kè im ngay 

tiếng kêu đã làm điếc tai của vua Lý Nhân Tông. 

           Thiền phái Tì-ni-đa-lưu-chi đã có sự kết hợp với Mật giáo, thật 

vậy Ngài Tì-ni-đa-lưu-chi đã dịch kinh “Đại-thừa Phương-quảng Tổng-

trì” (Mahayana Vaipulga Dharani Sutra). Kinh Đà-la-ni là một trong 

những kinh của Mật giáo. Mật giáo sử dụng các thế lực của thần linh, 

thần chú và các ấn quyết để tạo nên những thần lực chế ngự quỷ thần. 

Đây là một tín ngưỡng đại chúng của dân tộc Việt Nam cũng như ở Ấn 

độ và Trung Hoa. Các thiền sư Việt Nam không thể chỉ ngồi toạ thiền 

một đời trong tịnh thất để mong chờ một sự đắc đạo một cách “đốn ngộ”. 

Các thầy đã đi vào cuộc đời để giúp đỡ các nhu cầu tín ngưỡng của quần 

chúng. Các thầy đã đến các chùa chiền, các đạo tràng mà thuyết pháp và 

nhiều khi để tăng cường uy lực của Thiền giáo, họ đã sử dụng các thần 

lực của Mật giáo để chế ngự sự phá hoại của quỷ thần, để giúp đỡ cho 

đại đa số quần chúng Phật tử. Hơn nữa Vạn Hạnh thiền sư có một khiến 

thức uyên bác, Ngài không những rất giỏi về Phật học mà còn giỏi về 

Chương 3 Tư tưởng Mật tông, Sấm vĩ học và Phong 

thuỷ học trong văn học thời Lý 
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Khổng học và Lão học nữa. Ngài đã sử dụng kinh Dịch mà tiên đoán 

việc tương lai và đã soạn các bài sấm ký. Thêm vào đó, Ngài cũng đã sử 

dụng môn phong thuỷ học để giúp vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư 

đến Thăng Long. 

         Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu: 

        Tư tưởng Mật tông, 

        Sấm vĩ học và Phong thuỷ học trong văn học nhà Lý. 

I.   Tư tưởng Mật tông trong văn học thời Lý 

          Để tìm hiểu Mật giáo trong văn học đời Lý chúng tôi sẽ trình bày: 

          A. Triết lý căn bản của Mật tông. 

          B.  Di tích khảo cổ về Mật giáo ở Việt Nam. 

          C.  Tư tưởng Mật tông trong thơ văn thời Lý. 

   A.  Triết lý căn bản của Mật tông 

         Chủ trương căn bản của Mật tông là một sự gìn giữ bí mật về 3 việc 

sau đây: Thân mật, Ngữ mật và Ý mật. 

           a.  Thân mật là sự giữ gìn bí mật về thân thể, để thực hiện người ta 

dùng những pháp ấn tức là các lối bắt ấn bằng bàn tay trong khi cử hành 

nghi lễ để tạo nên những huyền năng pháp thuật. 

            b.  Ngữ mật hay khẩu mật là gìn giữ bí mật về ngôn ngữ bằng 

cách miệng đọc các câu thần chú bằng tiếng Phạn gọi là “chú”. Chú đà-

la-ni hay chơn ngôn giúp chúng ta trừ khử các sự độc ác cùng với mọi 

phiền não chướng, chơn ngôn còn có thể dùng để cầu mưa hoặc để trừ 

quỷ thần hoặc để chữa bệnh… Tuỳ theo mỗi trường hợp được sử dụng, 

thiền sư hay pháp sư sẽ đọc các câu chú khác nhau. 

           Thật ra, chú đà-la-ni không hẳn chỉ có ở Mật giáo, chúng ta còn 

thấy nhiều câu chú ở các kinh Nhật tụng, Bát-nhã Tâm Kinh… 
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            c.  Ý mật là sự gìn giữ về tư tưởng, thực hành bằng cách tham 

thiền. Các sư Mật giáo còn dung các linh phù tức là bùa chú. Linh phù là 

các lá khăn ấn có giá trị như một lá bùa hộ mạng, có thể đem đến sự may 

mắn, hạnh phúc, có thể trừ tà ma và giúp cho sự phát triển tâm linh. 

          “Đà-la-ni, Pháp ấn, Linh phù là những phương tiện thiện xảo, 

những ký hiệu mật truyền để tạo pháp thuật nhiệm mầu, nói chung là 

dung để giữ gìn thiện pháp và ngăn ngừa ác pháp. Nhà đạo học thấy 

được ý nghĩa của Đà-la-ni, Pháp ấn và Linh phù thì tay bắt ấn, miệng 

đọc chú, ý quán tưởng linh phù thì thấy được 3 cái mật: thân mật, khẩu 

mật và ý mật, và hành theo 3 cái mật đó mà giữ mình và cứu đời.”    

(Triệu Phước, Mật tông Phật giáo tinh hoa, Colorado, USA: Hội Ái hữu 

Mật giáo Hoa Kỳ, 1985, tr. 32). 

          Nơi hành lễ của các vị sư Mật giáo được gọi là đàn pháp hay đạo 

tràng (tiếng Phạn gọi là Mandala). Trong cuộc hành lễ có một nghi lễ rất 

quan trọng là lễ Quán-đảnh (tiếng Phạn gọi là Abhiseka) tức là lễ rưới 

nước phép hay nước Cam-lồ bất tử (tiếng Phạn gọi là Amita). Thiền phái 

Vạn Hạnh và thiền phái Trúc Lâm cũng đã sử dụng nghi thức này. 

          Trong lời giới thiệu bản dịch tiếng Việt từ chữ Hán quyển “Kinh 

Chuẩn-đề Đà-la-ni” của Thượng Toạ Thích Viên Đức, cư sĩ Ngô Trọng 

Anh đã trình bày các nét chính yếu sau đây của Mật giáo: 

          “Mật tông là một phương pháp tu đạo Phật như những tông phái 

khác (phương tiện thiện xảo) để tự giải thoát đạt Niết-bàn. Mỗi phương 

pháp có một sắc thái riêng hợp với căn cơ tu sĩ. Thiền tông hợp với tâm 

hồn của thế hệ trước chú trọng về nghệ thuật. Tịnh độ tông hợp với căn 

cơ của thế hệ ngày nay hợp về chữ Tín. Pháp tướng tông có một thời 

thịnh hành với những luận sư say sưa với chữ Huệ. Mật tông cũng vậy, 

đã và đang được duy trì bên Tây Tạng và Thiên Trúc với những cao tăng 

đi vào giải thoát bằng con đường Pháp thuật.” (Ngô Trọng Anh, Lời giới 

thiệu trong bản dịch Kinh Chuẩn-đề Đà-la-ni của Thích Viên Đức, Sài 

Gòn: Chùa Thiền Tịnh, 1973, tr. 6). 
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          Các Kinh điển Mật giáo hay Lạt-ma giáo thuộc vào thời kỳ cuối 

cùng của Phong trào Phật giáo Phát triển trong lịch sử Phật giáo Ấn độ. 

Chúng tôi sẽ trình bày về tư tưởng Mật giáo như sau: 

I.  Thời kỳ cuối cùng của Phong trào Phát triển Phật 

giáo: các Kinh điển của Mật giáo / Lạt-ma giáo 

 

          Mật tông ( 密 宗,Srt. Tantra, Av.Tantrism/ Tantric religion/Tantric 

Buddhism) còn gọi là Mật giáo tức Bí mật giáo, và các tên khác là Chân 

ngôn tông, Kim cương thừa, Mật thừa. Mật giáo có nguồn gốc từ một 

truyền thống xa xưa của người Ấn độ về sự thực hành các nghi quỹ 

(tantra), nghi quỹ (儀 軌) là phép tắc, nghi thức hành lễ, nhằm mục đích 

cầu phước, trừ tai ách cho người đời. Mật giáo phát khởi khoảng thế kỷ 

thứ 5 Tây lịch, đây là giai đoạn phát triển cuối cùng của Phật giáo ở Ấn 

độ.  

 

          Mật giáo, về phương diện tư tưởng thì được dẫn xuất từ tư tưởng 

Phật giáo Phát triển, về phương diện tín ngưỡng thì chịu ảnh hưởng các 

nghi thức hành lễ của Tân Bà-la-môn giáo, tức Ấn độ giáo như cách tụng 

Thần chú để cầu phúc, trừ tai ách chịu ảnh hưởng của các tập tục cổ 

truyền và của Bà-la-môn giáo. 

          Tư tưởng Mật giáo được thành lập bởi 2 bộ kinh chính yếu là: 

1.  Đại Nhật Kinh ( 大 日 経, Srt. Maha-Vairocana Sutra, Av. Great Sun 

Sutra/ Discourse of the Great Illuminator) xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 7 

CN, căn cứ theo đó, Mật giáo đã chính thức được thành lập. Phái “Chân 

ngôn thừa” (Mantra Yana)/ Chân ngôn tông đã lấy bộ kinh này làm căn 

cứ lý luận cho các giáo nghĩa của Mật giáo. Kinh này giải nghĩa các đức 

tính của Đại Nhật Phật (Maha- Vairocana Buddha/Great Sun Buddha), 

và dạy rằng thân xác của chúng sanh thì bình đẳng với Phật. Khi chúng 

sanh hoàn thành được những đức tính của Phật trong tâm thức của họ, 

khi tâm thức này chứ đựng được các đức tính của Phật thì tâm này được 

giác ngộ. 

2.   Kim Cương Đỉnh Kinh ( 金 刚 顶 经 , Sa. Vajra- Sekhara Sutra, 

Av. Diamond Peak Sutra) xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ thứ 7 CN. 

Phái Kim Cương Thừa (Varja Yana) lấy bộ kinh này làm căn cứ. Phái 
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Mật giáo này kết hợp với phái Sakta của Ấn độ giáo. Phái Sakta sùng bái 

nữ thần Durga, có nhiều nghi thức bí mật, có nhiều trò ma thuật, và có 

nhiều hình thức “làm tình” (Tantra/ Tantric sex) trong nghi quỹ. Do đó, 

phái Mật giáo này lấy chủ nghĩa khoái lạc, dục vọng làm lý tưởng, như 

vậy phái này đã làm mất đi cái tư tưởng cao quý của Phật giáo.  

                     

          Mật tông nhấn mạnh về địa vị của Gurus (religious Teachers), tức 

là các đạo sư tinh thông những bí mật về nghi thức hành lễ với những 

bùa chú để giúp người thường về việc cầu phước, trừ tai ách như đã nói 

trên. Người Tây Tạng dịch chữ guru là “lama” (lạt-ma), nên Mật tông 

còn được người Hoa gọi là Lạt-ma giáo. 

 

          Mật tông đã dùng nhiều kỹ thuật bùa chú, nỗi tiếng nhất là: 

 

1.   Mandala: tiếng Việt Hán dịch là “luân viên cụ túc”, đây là một nghệ 

thuật bao gồm các hoa văn hình tròn và hình vuông đồng tâm, biểu hiện 

hệ thống đại vũ trụ (macrocosm), thế giới bản thể, và hệ thống tiểu vũ trụ 

(microcosm), thế giới hiện tượng. Mandala được làm bằng đất, được 

dùng làm lễ vật cho nghi thức hành lễ, cầu nguyện, tu luyện… 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                

Mandala 

 

2.   Mantra: là các thần chú gồm nhiều chữ hoặc nhiều câu được tin 

tưởng rằng có một nội dung chứa đựng ý nghĩa thâm sâu và có một phép 

mầu huyền diệu, thường được viết hoặc được phiên âm từ tiếng Sanskrit. 

Câu thần chú nỗi tiếng nhất là “chú lục tự đại minh” (the six character 

great bright Mantra) tức là câu chú, hay chân ngôn, gồm có 6 chữ. Mỗi 

chữ đều phóng ra một luồng ánh sáng có công năng biến đổi sự tối tăm 

của 6 nẻo luân hồi trở nên sáng lạn, đó là câu thần chú: 

 

           “Om Mani Padme Hum”  

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz6uy4gpXQAhVEKiYKHZqcCVkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/explore/mandala-buddhist/&bvm=bv.137904068,d.eWE&psig=AFQjCNEMhrcElcySsHaubrLPoxBbP-8-6A&ust=1478552235201441
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phiên âm Hán Việt: “Án Ma-ni Bát- di Hồng 

dịch: “Om, ngọc quý trong hoa sen, Hum.” 

nghĩa:   

- Om hay Án: là một âm tiết thiêng liêng trong Ấn độ giáo, tiếng mở đầu 

cho các câu chú để làm cho quỷ thần khiếp đảm, không dám gây rối. 

- ngọc quý (mani nghĩa là jewel=ngọc quý): biểu hiện cho Bồ-đề tâm 

(bodhicitta).  

- hoa sen (padme nghĩa là  lotus flower= một loài hoa linh thiêng của 

Phật giáo); hoa sen: chỉ tâm thức con người. 

- ngọc quý trong sen có ý nghĩa là tâm Bồ- đề nở trong lòng người.  

- Hum hay Hồng có nghĩa là đại diện cho tinh thần của sự giác ngộ, còn 

có nghĩa là sự che chở của thiên thần đến với người niệm chú để được tai 

qua nạn khỏi. 

 

                                             

 

 

 

Mantra 

 

          Dharani là một dạng câu thần chú như Mantra, nhưng những câu 

Đà-la-ni thường dài hơn. 

 

3.   Mudra: là thủ ấn hay dùng ngón tay để bắt ấn (hand positions).                  

Thủ ấn là biểu tượng của các vị trí của bàn tay, tùy theo vị trí của bàn tay 

để biết dấu hiệu biểu lộ một ý nghĩa đặc biệt liên quan đến Phật tánh và 

trình độ giác ngộ. 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudra 
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         Vào khoảng thế kỷ thứ 8 sau Tây Lịch, một chùa lớn của Mật giáo 

được thành lập: Vua Dharmapada (766-829 TL) đã xây chùa Vikramasila 

ở vùng Tây Bắc Ấn độ, ngày nay thuộc khu vực Sultanganja ở Bhagalpu 

thuộc tiểu bang Bihar. Đây là trung tâm phát huy tư tưởng và thực hành 

tín ngưỡng của Mật giáo. 

          Mật giáo đã có những Đại sư như Subha Karasimha (Thiện vô Úy,  

善 無 畏,  637-735, người Trung Ấn), Vajra Bodhi (Kim cương Trí,  金 

剛 智, 671-741, người Nam Ấn), Amoghavajra (Bất không kim cương,  

不 空 金 剛, 705-774, người Tích Lan), Nhất Hạnh ( 一 行; 683 – 727)  

là vị sư người Trung Hoa đã giúp việc dịch  Đại Nhật Kinh với 3 vị Đại 

sư Ấn độ và phát triển Mật giáo ở Trung hoa. 

          Đại sư Padmasambhava (Hán-Việt. Liên hoa sinh, cuối thế kỷ thứ 

8) đã đem Mật giáo truyền qua Tây Tạng, và sáng lập nên Lạt-ma giáo. 

Mật tông ở Tây tạng có nhiều kinh điển, đặc biệt là tàng lục là những 

văn bản được trước tác, nhưng được chôn giấu để người đời sau tìm ra 

theo thông báo vào một thời điểm nhất định. Bộ tàng lục nỗi tiếng nhất là 

bộ Tử Thư. 

          Tử thư (死 書)/ Cuốn sách của người chết (Av. The book of the 

Dead), tiếng Tây Tạng là “bardo thodol”, nguyên nghĩa là “Giải thoát 

qua âm thanh trong (tình trạng) thân trung hữu/ thân trung uẩn/ thân 

trung ấm” (Av. Liberation through hearing during the Intermediate 

state).  

B.   Di tích khảo cổ về Mật giáo ở Việt Nam 

          Nhà khảo cổ học Hà Văn Tấn đã cho biết vào năm 1963, tại kinh 

đô Hoa Lư cũ của nhà Đinh đã khai quật được bia đá, trên bia có khắc 

những câu kệ và chú Đà-la-ni dựng vào năm 973 dưới thời Đinh. Bia này 

là một trụ đá có tám mặt, mỗi mặt rộng sáu phân rưỡi. Trên mặt bia đều 

có khắc chữ Hán, bắt đầu bằng câu “Phật đỉnh Tôn thắng gia cú linh 

nghiệm Đà-la-ni” do Tinh hải quân Tiết chế Nam Việt Vương Đinh Liễn 

tạo lập. Những cột khắc kinh Phật như vậy người ta gọi là Kinh tràng.  

          “Những dòng chữ trên cột đá không phải là kinh Phật mà chỉ là 

bài thần chú trong kinh Phật. Trong các bản dịch kinh tiếng Trung quốc 

https://vi.wikipedia.org/wiki/683
https://vi.wikipedia.org/wiki/727
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_T%C3%A2y_T%E1%BA%A1ng
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các bài thần chú không dịch nghĩa mà chỉ dịch âm theo tiếng Phạn 

(Sanskrit). Những thần chú ấy đối với những người theo Phật giáo có 

một ý nghĩa bí mật thiêng liêng, họ gọi là “chân ngôn” hay Dharani 

(Đà-la-ni): Bài chú trên cột đá Hoa Lư là ở trong kinh “Phật đỉnh Tôn 

thắng Dharani” (Unjavijaya dharani). Câu đầu tiên cũng cho biết như 

vậy: “Phật đỉnh Tôn thắng gia cú linh nghiệm Dharani viết”. Gia cú linh 

nghiệm ở đây là chỉ vào những câu thần chú linh thiêng này. Từ đời 

Đường ở Trung quốc, những người theo đạo Phật đã quen gọi lời chú 

của bài kinh này là “Gia cú linh nghiệm bản”. Triều Nghị đại phu đời 

Đường là Vũ Triệt đã từng viết bài: “Gia cú linh nghiệm Phật đỉnh tôn 

Đà-la-ni ký” năm 819 (Đại Tạng Kinh, q. 19, trang 368). (Hà Văn Tấn, 

Từ một cột kinh Phật năm 973 vừa phát hiện ở Hoa Lư trong tạp chí 

Nghiên cứu Lịch sử số 76 tháng 7 năm 1965, Hà Nội; trích dẫn bởi 

Nguyễn Đăng Thục trong Thiền của Vạn Hạnh, Sài Gòn: Kinh Thi, 

1973, tr. 40-41). 

          Di tích ở thế kỷ X nói trên cho biết sự hành trì các chú Dharani của 

Mật giáo rất được phổ thông trong tín ngưỡng Việt Nam vào các triều 

Đinh, Tiền Lê, Lý. Có thể nói Mật giáo đã thịnh hành tại Việt Nam kể từ 

ngày thiền sư Tì-ni-đa-lưu-chi đến Việt Nam để phổ biến qua các triều 

Đinh, Tiền Lê, Lý. 

C.   Tư tưởng Mật tông trong thơ văn thời Lý 

1.    Không Lộ thiền sư: 

          Sách của nhà chùa có nói rằng: “Sau khi đắc đạo, ông Không Lộ 

thiền sư (? – 1119) có thể bay ở trên không, đi ở mặt nước, có thể làm 

cho cọp phải cúi núp, rồng phải hàng phục, những sự kỳ quái không ai 

lường.”  (Ngô Tất Tố, Văn học đời Lý, Hà Nội: Mai Lĩnh, 1942, tr. 66). 

          Không Lộ thiền sư diễn tả phép đốn ngộ của Thiền giáo hoà lẫn 

với ma thuật của Mật giáo và hào khí của Pháp sư: 

Nguyên văn chữ Hán:     
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言 懷   

擇 得 龍 蛇 地 可 居， 

野 情 終 日 樂 無 餘。 

有 時 直 上 孤 峰 頂， 

長 叫 一 聲 寒 太 虛。 

 

Phiên âm Hán Việt: 

  

Ngôn hoài 

 

Trạch đắc long xà địa khả cư, 

Dã tình chung nhật lạc vô dư. 

Hữu thì trực thướng cô phong đính, 

Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. 

 

Dịch thơ: 

 

Lựa nơi rồng rắn đất ưa người, 

Cả buổi tình quê những mảng vui. 

Có lúc thẳng lên đầu búi thẩm, 

Một hơi sáo miệng, lạnh bầu trời. 

(Ngô Tất Tố dịch, Bày tỏ lòng mình) 

 

Dịch nghĩa: 

 

Cái đất hang rồng, ổ rắn đối với mình là chỗ rất hợp và có thể ở được. 

Chọn được chỗ ấy, mối tình yêu đồng quê sẽ khiến mình vui vẻ suốt ngày. 

Có lúc lên thẳng trên đỉnh núi, và thổi một bài sáo, 

Núi cao, cảnh vắng, tiếng sáo đìu hiu làm lạnh cả bầu trời. 

 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%87%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BE%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%9B%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%9C%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B5%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%84%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A4%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%A4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B3%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A0%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%95%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%9B
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2.   Đạo Hạnh thiền sư (? – 1115) là một vị pháp sư có phép thuật cao 

cường, đã sử dụng sự thần bí của Mật giáo với sự kết hợp của Thiền 

giáo. 

          Sau khi tu luyện pháp thuật viên mãn, Đạo Hạnh thấy mình có đủ 

khả năng để trả thù cho cha, nên mới tìm đến sư Đại Diên, đánh sư Diên 

đến phát bệnh mà chết. Từ đấy, thù xưa rửa sạch, việc đời vắng lặng, 

Đạo Hạnh mới đi chu du khắp các tùng lâm để tìm học pháp Thiền. Nghe 

nói Kiều Trí Huyền thiền sư hoá đạo ở chùa Thái Bình, Đạo Hạnh đích 

thân đến tận nơi tham yết và trình bài kệ hỏi về chân tâm: 

 

Nguyên văn chữ Hán: 

 

問 喬 智 玄   

 

久 混 凡 塵 未 識 金， 

不 知 何 處 是 真 心。 

願 乘 指 的 開 方 便， 

了 見 如 如 斷 苦 尋。 

 

Phiên âm Hán Việt: 

  

Vấn Kiều Trí Huyền 

Cửu hỗn phàm trần vị thức câm (kim), 

Bất tri hà xứ thị chân tâm. 

Nguyện thuỳ chỉ đích khai phương tiện, 

Liễu kiến như như đoạn khổ tầm. 

 

Dịch thơ: 

 

Lẫn lộn phàm trần chưa hiểu vàng, 

Chẳng biết nơi nào phải chơn tâm? 

Cúi mong chỉ thẳng bày phương tiện, 

Thấy rõ như như hết khổ tâm. 

(Thích Thanh Từ dịch) 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%95%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%96%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%BA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%87%A1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%B5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AD%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9F%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BD%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%99%95
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9C%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A1%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B9%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9A%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BE%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BA%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8B%A6
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8B
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Dịch nghĩa: 

 

Đã từ lâu đệ (em) còn lẫn lộn trong bụi trần, chưa biết đến vàng (chân 

lý), 

Chẳng biết chân tâm ở nơi nào cả? 

Vậy xin Ngài hãy mở phương tiện để chỉ cho thấy được cái đích mà đi 

tới, 

Để cho đệ (em) thấy được chân như mà khỏi phải đi tìm kiếm một cách 

khổ sở. 

 

3.   Kiều Trí Huyền: 

           

          Thế rồi Kiều Trí Huyền thiền sư mới đáp lại bằng bài kệ: 

 

Nguyên văn chữ Hán: 

 

答 徐 道 行 真 心 之 問 

 

玉 裏 秘 聲 演 妙 音 

個 中 滿 目 露 禪 心 

河 沙 境 是 菩 提 道 

擬 向 菩 提 隔 萬 尋 

 

Phiên âm Hán Việt: 

  

Đáp Từ Đạo Hạnh chân tâm chi vấn 

 

Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm 

Cá trung mãn mục lộ thiền tâm 

Hà sa cảnh thị Bồ Đề đạo 

Nghĩ hướng Bồ Đề cách vạn tầm. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%8E%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A3%8F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A7%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BC%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9F%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%80%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%BB%BF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%9B%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9C%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B2%99
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A2%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%93%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%90%91
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8F%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8F%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%AC
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B0%8B
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Dịch thơ: 

 

Mình ngọc vang đưa tiếng ảo huyền, 

Ở trong vẫn lộ tấm lòng thiền, 

Cát sông đành cõi Bồ-đề đó, 

Muốn tới , còn xa mấy dậm nghìn. 

(Ngô Tất Tố dịch, Kiều Trí Huyền trả lời về chân tâm) 

 

Dịch nghĩa: 

 

Trả lời Từ Đạo Hạnh hỏi về chân tâm 

 

Trong cái thân thể bằng ngọc của Phật vẫn có những âm thanh huyền 

diệu diễn ra, 

Lòng thiền hiện ra một cách rõ ràng. 

Như hột cát hằng hà sa số ở bờ sông, chỗ nào cũng là cõi chính giác (Bồ-

đề), 

Tuy nhiên muốn đi đến cõi chánh giác cũng phải vượt qua muôn ngàn xa 

cách. 

 

          Như đã trình bày, những lời chú là những “câu nói bí mật” thường 

không có ý nghĩa đối với người thường, nhưng đối với các vị pháp sư và 

các đạo sĩ thì “chú” là một phương tiện để tập trung tinh thần cho đồng 

điệu với “ý niệm bí mật” mà ý nghĩa biểu lộ trong khi thực hiện có sự 

liên hệ đến những trạng thái ý thức cùng một cơ cấu “làn sóng luôn luôn 

chuyển động” với ý thức của vũ trụ. Bởi vì tất cả vũ trụ hiện tượng ở ba 

cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới chỉ là ba động: làn sóng âm thanh, 

làn sóng màu sắc, làn sóng ánh sáng. Bởi thế nên, Kiều Trí Huyền thiền 

sư đã trả lời câu hỏi của Đạo Hạnh về chân tâm bằng một bài kệ như là 

một bài chú. 

 

          Nguyễn Đăng Thục đã kết luận về tinh thần ma thuật thần thông 

với Thiền tông vào đời Lý như sau: 
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          “Nhưng có một điều chúng ta phải công nhận là khuynh hướng ma 

thuật thần thông là một khuynh hướng thực tiễn tiên phong cho tinh thần 

khoa học thực nghiệm và kỹ thuật. Vào bước đầu công cuộc xây dựng 

nền tự chủ của dân tộc tinh thần ấy hẳn có trả lời cho nguyện vọng 

chung của quốc gia Việt Nam thời Đinh, Lý; cho nên Phật giáo Thiền 

tông bấy giờ thiên về ma thuật thần thông, tưởng không có chi đáng lạ 

vậy. 

 

         [. . .] Tư tưởng ma thuật ấy muốn làm chủ những quyền năng thiên 

nhiên, cả thiên nhiên ngoại giới lẫn thiên nhiên nội giới, chính là tinh 

thần thiền học thần thông, như chúng ta đã thấy ở các thiền sư trứ danh 

đời Lý.” (Nguyễn Đăng Thục Sđd, tr. 272, 273, 274). 

 

II.   Sấm vĩ học trong Văn học thời Lý 

    

       Sấm vĩ học là môn học suy đoán về tương lai của đất nước hay một 

đấng cứu thế nào sẽ ra đời. Sấm vĩ học thường dựa vào khoa bói toán của 

kinh Dịch, căn cứ trên lý thuyết âm dương và lý thuyết Ngũ hành để suy 

đoán tương lai thường là thời vận của một nước. Bởi thế nên, sấm vĩ học 

thường được sử dụng trong địa hạt chính trị. 

          Vua Lê Long Đỉnh tính tình bạo ngược và tàn ác, dân tình chán 

ghét. Khi vua Lê Long Đỉnh còn tại vì thì một hôm trời mưa to, sét đánh 

ngã một cây gạo lớn ở làng Diên Uẩn (thuộc châu Cổ Pháp) là nơi quê 

quán của Lý Công Uẩn. Vỏ cây lộ ra một bài sấm, và bài sấm này được 

lưu truyền trong dân chúng lúc bấy giờ, coi như là điềm báo hiệu của một 

việc thay ngôi đổi chủ. 

          “Vua (Lý Thái Tổ) khi còn bé đã thông minh khí độ rộng rãi. Du 

học ở chùa Lục Tổ. Sư Vạn Hạnh trông thấy vua, lấy làm lạ, nói rằng: 

“Đây là một người phi thường!” … Trong làng vua ở, có cây gạo bị sét 

đánh, để dấu vết thành chữ như sau: 

Nguyên tác chữ Hán: 

 

讖 言  

 

樹 根 杳 杳， 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AE%96
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A8%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A0%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%B3
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樹 根 杳 杳， 

木 表 青 青。 

禾 刀 木 落， 

十 八 子 成。 

震 宮 見 日， 

兌 宮 隱 星。 

六 七 年 間， 

天 下 太 平。 

 

Phiên âm Hán Việt: 

 

Sấm ngôn 

 

Thụ căn liểu liểu (yểu), 

Mộc biểu thanh thanh. 

Hoà đao mộc lạc, 

Thập bát tử thành. 

Chấn cung hiện nhật, 

Đoài cung ẩn tinh. 

Lục thất niên gian, 

Thiên hạ thái bình. 

  

Dịch thơ: 

 

Lời sấm  

      

Rễ cây thăm thẳm, 

Vỏ cây xanh xanh,  

Cây “hoà đao” rụng, 

Mười tám hạt thành. 

Phương Đông hiện nhật, 

Non đoài ẩn tinh. 

Khoảng sáu bảy năm, 

Thiên hạ thái bình. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A8%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A0%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%90%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%88%90
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9C%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A6%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%97%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9A%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%98%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%96%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%B8%8B
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B9%B3
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------------------------------------------------------------------------------------- 

Cước chú: 

    Bài thơ không đề tác giả, nhưng có thể tiên đoán chính Vạn Hạnh 

thiền sư là tác giả. Bài thơ được truyền miệng khắp dân chúng. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

          Sư Vạn Hạnh bèn nói với Lý Công Uẩn rằng: “Gần đây tôi thấy 

lời sấm lạ, biết rằng nhà Lê tất phải mất mà nhà Nguyễn (Lý) tất phải 

lên. Họ Nguyễn (Lý) không còn ai nhân từ khoan dung như ông, lại được 

lòng dân. Tôi đã hơn 70 tuổi, chỉ ân hận không kịp thấy đời thịnh trị mà 

thôi.” Lý Công Uẩn sợ lời nói ấy bị tiết lộ, bảo Vạn Hạnh đến ẩn náu ở 

Ba Sơn”. (Việt Sử Lược, II, 1b, trích dẫn bởi Nguyễn đăng Thục trong 

quyển “Thiền của Vạn Hạnh”, tr. 75, 79). 

  

          Ai cũng tiên đoán chính Vạn Hạnh thiền sư đã làm ra bài sấm này, 

sau khi ý thức được lòng dân oán ghét Lê Long Đỉnh, nên tiên đoán vận 

nước. Bài sấm có một giá trị tâm lý chính trị là tuyên truyền ngầm trong 

dân gian để chuẩn bị nhân tâm và dọn đường cho đệ tử của mình là Lý 

Công Uẩn bước lên ngôi vua. 

          Tương truyền thiền sư Vạn Hạnh đã giải đoán bài sấm trên và phổ 

biến lời tiên đoán này trong dân chúng, chúng ta có thể giải nghĩa như 

sau: 

  * câu 1: “thụ căn liểu liểu”: thụ là cây cối lớn, căn 根 là gốc rễ, gốc là 

vua, còn chữ liểu thì đồng âm với chữ yểu 夭 là chết non; như vậy câu 

này ý nói nhà vua chết yểu. 

  * câu 2: “mộc biểu thanh thanh”: mộc là cây có lá xanh, biểu là bên 

ngoài, mộc biểu là vỏ cây nghĩa bóng là bề tôi; thanh 青 là màu xanh, âm 

gần giống với chữ thạnh 晟  có nghĩa là thịnh vượng; câu này có nghĩa là 

một người trong quần thần (bề tôi) sẽ lên nắm chính quyền. 

   * câu 3: “hoà đao mộc lạc” thì ba chữ hoà 禾 (có nghĩa là lúa còn có 

vỏ), chữ đao 刀 (là cái đao), hoà đao là tên một loài cây, hợp lại thành 

chữ Lê 黎 là họ Lê, mộc là một loài cây, lạc là rơi xuống hay suy bại; 

như vậy câu này có nghĩa là nhà Lê suy tàn. 

    * câu 4: “thập bát tử thành” thì ba chữ thập  十 ( có nghĩa là số mười), 

bát 八  (có nghĩa là số tám), tử 子 (là con cái) hợp lại thành chữ Lý  李 

(họ Lý), thành là dựng nên, như vậy có nghĩa là nhà Lý dựng lên sự 

nghiệp. 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A0%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%AD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%99%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%88%80
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8D%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%85%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AD%90
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     * câu 5: “Chấn cung hiện nhật”: chấn   震 là phương Đông, cung là 

nhà lớn hay là một tiếng trong ngũ âm, chấn cung là phương Đông, hiện 

là có mặt, nhật là mặt trời ý chỉ thiên tử tức là vua; như vậy câu này có 

nghĩa có nghĩa là thiên tử xuất hiện ở phương Đông. 

      * câu 6: “ Đoài cung ẩn tinh”:  đoài cung là phương Tây, ẩn là dấu 

đi, trái với hiện, tinh là ngôi sao; như vậy câu này có nghĩa là một vì sao 

lặn ở phương Tây ý nói nhà Tiền Lê bị mai một. 

      * câu 7: “Lục thất niên gian”: có nghĩa là khoảng sáu bảy năm. 

      * câu 8: “Thiên hạ thái bình”: có nghĩa là cả nước được hưởng cảnh 

rất bình yên. 

 

          Thiền sư Vạn Hạnh còn đã áp dụng rất nhiều phương cách tâm lý 

chính trị khác tỉ như cho loan truyền rằng ở làng Cổ Pháp có một con chó 

lông trắng xuất hiện mà trên lưng con chó lại có lấm tấm các lông đen 

mọc thành hai chữ “thiên tử”, và cho đồn trong thiên hạ rằng con chó là 

tượng trưng cho năm Tuất và một bực thiên tử (mới) sẽ xuất hiện cũng 

vào năm Tuất (1010). 

         Khi Lê Ngọa Triều vừa băng hà, thiền sư Vạn Hạnh liền tung lời 

tiên đoán trong mọi từng lớp dân chúng.  

          Rồi Vạn Hạnh thiền sư cho dán các thông báo trên các ngã đường 

đi lại: 

 

          “Nhà Lê chìm biển Bắc, 

           Nhà Lý nẩy phương Nam. 

           Bốn phương hết đâm chém, 

           Khắp nước hưởng bình an.” 

 

          Sau cuộc bàn thảo với Lý Công Uẩn, Đào Cam Mộc, một vị quan 

có nhiều thế lực trong triều đình, liền họp trăm quan trong triều đình 

ngay và tuyên bố “cuộc cách mạng” suy tôn Lý Thân Vệ lên ngôi vua để 

chấm dứt nhà Tiền Lê. Cuộc cách mạng đã thành công: ngoài sự yểm trợ 

của Vạn Hạnh thiền sư và Đào Cam Mộc, chính bản thân của Lý Công 

Uẩn là một người có tư cách xứng đáng hơn ai hết ở trong triều lúc bấy 

giờ. Hơn thế nữa, Lý Thân Vệ là người đang thống lãnh quân lính của 

triều đình, quyền lực quân đội ở trong tay cũng là một trong những yếu 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9C%87
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tố tất thắng của cuộc cách mạng bất bạo động. Lý Công Uẩn lên ngôi 

Hoàng đế năm 1010 tức là vua Thái Tổ nhà Lý. 

 

III.   Phong thuỷ học trong văn học thời Lý 

 

          Phong thuỷ học là môn học có các nguyên tắc đặt trên nền tảng 

triết lý của khoa học kinh nghiệm (a practical science / an experimental 

science) để xem xét một địa điểm làm sao gia tăng được càng nhiều điều 

tốt lành càng tốt để xây nhà cửa, đền đài, chùa tháp, mộ phần và thành 

quách. Môn phong thuỷ học cũng căn cứ vào lý thuyết về khí, về âm 

dương và lý thuyết ngũ hành trong kinh Dịch. Bởi vậy, nên khi chọn 

phương hướng xây cất còn căn cứ vào Hà Đồ và Lạc Thư  trong kinh 

Dịch. 

          Vua Lý Thái Tổ vừa lên ngôi thì ban hành “Thiên đô chiếu” có 

những nhận định như sau: 

                

         “Đất Hoa Lưu chật hẹp không có thể mở mang ra làm chỗ đô hội 

được, nên phải dời kinh đô về Đại La, vì thành Đại La là đất vượng địa, 

là nơi thượng đô của đế vương muôn đời. Ở vào giữa khu vực của trời 

đất có thế hổ cứ long bàn, chính ngôi đông tây nam bắc, tiện thế hướng 

bội của núi sông, đất rộng và phẳng, cao và sáng sủa, dân cư không lo 

ẩm thấp muôn vật đều được giàu nhiều, khắp xem trong cõi nước Việt ta, 

thì ở đấy là hơn cả, thực là chỗ yếu hội bức tấu của bốn phương, nơi 

thượng đô của đế vương muôn đời, ta nay muốn nhân cái địa lợi ấy để 

định chỗ ở.” (Trần Trọng Kim dịch, Chiếu dời đô, trong Việt Nam sử 

lược, Sài Gòn: Bộ Giáo Dục VNCH Sài Gòn tái bản, 1971). 

 

          Khi dời đô về Đại La xong, Lý Thái Tổ lấy cớ có điềm trông thấy 

rồng vàng hiện ra nên bèn đổi Đại La thành là Thăng Long thành, tên 

kinh đô mới của nhà Lý. Thăng Long có nghĩa nôm là “con rồng bay 

lên” biểu hiệu cho long tự hào dân tộc, tin tưởng ở sự vươn lên và sự 

trường tồn của dân tộc. 

 

         Đến đầu tháng Giêng năm Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung đã đại 

phá quân Thanh, tiến chiếm kinh đô Thăng Long của nhà Hậu Lê. Lúc 
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bấy giờ dòng họ nhà Hậu Lê vẫn muốn khôi phục lại vương triều. Bởi 

thế nên, vua Quang Trung đã cho Nguyễn Thiếp xây tại Nghệ An một 

kinh đô gọi là “Trung đô”. Khi Trung đô vừa thành lập xong, vua liền 

cho lịnh đổi Thăng Long ra là Bắc Thành hẳn để dân chúng quên dần cố 

đô Thăng Long mà nhà Hậu Lê đã làm kinh đô cho một vương triều dài 

361 năm (1428 – 1789). Nhiều kỷ niệm sâu đậm trong lòng của nhân dân 

như đã thể hiện qua nhiều tác phẩm “hoài Lê” sau này. Thăng Long, kể 

từ khi được thành lập vào năm 1010 đến khi được đổi tên là Bắc Thành 

năm 1789, đã là kinh đô nước ta suốt 779 năm. Vào năm 1831, tức là 

năm Minh Mạng thứ 12, vua Minh Mạng đã đổi tên Bắc Thành ra là Hà 

Nội. Hiện nay Hà Nội là thủ đô nước Việt Nam bao gồm thành Hà Nội 

cũ và các quận ở ngoại thành như Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm và 

Thanh Trì. 

 

          Ngay từ trước khi Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, đất Thăng 

Long đã gắn liền với một lịch sử xa xăm nhứt của dân tộc Việt Nam. 

Thời Hùng Vương thứ VI, Phù Đổng Thiên Vương, người làng Phù 

Đổng, quận Gia Lâm, ngoại thành Thăng Long, đã đánh đuổi giặc Ân. 

Thủ đô nước Âu Lạc đời Thục An Dương Vương (đầu thế kỷ III trước 

Tây lịch) ở vùng Cổ Loa thuộc quận Đông Anh, ngoại thành Thăng 

Long. Vào thế kỷ VI chính quyền đô hộ quận Giao Chỉ dời thủ phủ đến 

thành Tống Bình, tức là thành Đại La. Ngô Quyền ở thế kỷ X cũng đóng 

đô ở Cổ Loa. Hai triều Đinh (968 – 980) và Tiền Lê (980 – 1009) lấy 

Hoa Lưu làm thủ đô được 42 năm. Năm 1010, Lý Công Uẩn dời đô từ 

Hoa Lư về Thăng Long. 

 

          Do sự tin tưởng vào phong thuỷ học mà việc chọn địa điểm, 

phương hướng và coi ngày, giờ khởi công xây dựng một ngôi chùa đã 

được chọn lựa rất kỹ lưỡng. Các ngôi chùa lớn đều được dựng lên ở 

những nơi có sơn, có thuỷ, và cách kiến trúc thường phối hợp với cảnh 

sắc thiên nhiên. Cảnh chùa tô điểm thêm vẻ đẹp của thiên nhiên, và 

ngược lại thiên nhiên tô điểm thêm nét đẹp tâm linh của cảnh chùa. Nơi 

nào được xem là “danh lam thắng cảnh” thì thấy ở đó hình ảnh của ngôi 

chùa nổi bật trong cảnh sắc của thiên nhiên. Trong quyển “An tượng” do 

chùa Thiền Pháp, ở thôn An Trạch (Hà Nội), ấn tống có đoạn nói về việc 

lập chùa theo sự tin tưởng của thuyết phong thuỷ như sau: 
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          “Lập chùa ở xứ nào, nên chọn đất lành, ngày lành, giờ lành. Đất 

lành là bên trái nên rộng trống, hoặc có sông ngòi, ao hồ ôm bọc,  bên 

phải hổ sơn (tay hổ) nên cao dày, lớp lớp quay đầu lại; hoặc có hoa sen, 

tràng phan, bảo cái
(1) 

hoặc có rồng, phượng, rùa rắn
(2)

 chầu bái. Ấy là đất 

dương cơ ưa (tay) hổ vậy. Cũng lại nên cưỡi đảo lại, như người cưỡi 

ngựa đi thi đầu phải ở phía trước, dòng nước chảy đảo sang bên trái. Nếu 

là đảo kỵ (cưỡi đảo lại); mạch vào từ phía trước vậy. Trước mặt hoặc có 

minh đường hoặc không minh đường đều được cả. Đàng sau không nên 

có núi (áp) bức. Thế là đất lành. (Còn muốn coi) ngày tốt, giờ tốt, nên 

dùng sách Ngọc Hạp, Tu Cát, xem nhận cho kỹ. 

              

          Nếu hay (được) những phương cách như thế, thì hay (được) hưng 

hiển đạo Pháp, người trú trì (ở chùa) sinh trí tuệ, người thí chủ được đại 

công đức, âm phúc đến con cháu vậy. Nếu không được như thế, thì sau 

tất sớm hư hoại không có công đức gì. Hãy cẩn thận vậy.”… 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ghi chú: 

(1) Những gò đất có hình thể giống những vật ấy. 

(2) Đất xây dựng nhà cửa, trái với đất âm phần là đất để mồ mả. 

(Trích dẫn bởi Kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng trong quyển Kiến trúc Phật 

giáo Việt Nam, tập I, Sài Gòn: Đại học Vạn Hạnh, 1972, tr. 42, 43). 
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                  Chương 4    

Tình thiền trong văn học thời Lý 

 

          Chúng tôi gọi “tình thiền” để chỉ những tình cảm sâu đậm 

giữa thiền sư và quần chúng. Thiền sư có một đời sống đạo đức 

trong sáng như pha lê, nên cuộc đời của các thiền sư được quần 

chúng coi như là tấm gương sáng để noi theo. Các thầy không 

những lo việc hướng dẫn đời sống đạo đức mà còn lo giúp đỡ các 

nhu cầu thực tế trong đời sống hằng ngày của quần chúng nữa. Dân 

chúng đều có lòng tôn kính thiền sư và ngược lại các thiền sư cũng 

hết lòng lo lắng cho họ: mối tình thiền nhờ vậy mà sâu sắc và tràn 

đầy kính yêu. Bởi thế nên, trong văn học thời Lý, ta thấy có nhiều 

vua, quan đã hết lời ca tụng thiền sư, ngược lại cũng có nhiều thiền 

sư đã tán dương công đức của các bậc vua, quan, anh hùng của dân 

tộc trong việc phát huy Đạo Pháp. 

1. Vua Lý Thái Tông (999-1054) tôn vinh thiền sư 

Tì-ni-đa-lưu-chi (Srt. Vinitaruci [? – 594]) 

Nguyên văn chữ Hán:                       

創 自 南 來 國， 

聞 君 久 習 禪。 

應 開 諸 佛 信， 

遠 合 一 心 源。 

皎 皎 楞 枷 月， 

芬 芬 般 若 蓮。 

何 時 臨 面 見， 

相 與 話 重 玄。 

Chương 4 Tình thiền trong văn học thời Lý 
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(Lý Thái Tông, Truy tán Pháp Vân tự Tì-ni-đa-lưu-chi thiền sư) 

Phiên âm Việt Hán: 

 

“Sáng tự Nam lai quốc, 

Văn quân cửu tập thiền. 

Ứng khai chư Phật tín, 

Viễn hợp nhất tâm nguyên. 

Hạo hạo Lăng Già nguyệt, 

Phân phân Bát Nhã liên. 

Hà thời lâm diện kiến, 

Tương dữ thoại trùng huyền”. 

 

(Lý Thái Tông, Truy tán Pháp Vân tự Tì-ni-đa-lưu-chi thiền sư) 

 

Dịch thơ: 

“Cõi Nam đầu bước tới,  

Nghe đã đượm mầu thiền, 

Tin Phật mong thêm rộng, 

Nguồn lòng khéo hợp duyên. 

Non già lồng bóng nguyệt, 

Cõi Nhã nức mùi sen. 

Hợp mặt chừng bao tá? 

Cùng nhau giảng lẽ huyền.” 

 

(Ngô Tất Tố dịch, Khen Thiền sư Tì-ni-đa-lưu-chi) 

Dịch nghĩa: 

“Thiền sư Tì-ni-đa-lưu-chi đã tình nguyện đến nước Nam trước 

tiên, 
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Nghe nói ông đã học đạo Phật từ lâu. 

Vì muốn phát triển đạo thiền, 

Không quản ngại đường xa đến đây từ nước Ấn-độ. 

Bây giờ Ngài đã mất, nhưng đạo hạnh của Ngài vẫn còn trong 

sáng vằng vặc như ánh sáng trăng rầm ở trên núi Lăng-già, 

Đạo hạnh ấy cũng toả hương thơm nồng của mùi hoa sen ở trong 

cõi Bát-nhã. 

Không biết đến bao giờ tôi mới gặp mặt Ngài, 

Để cùng nhau đàm đạo về cái lẽ huyền vi và mầu nhiệm của đạo 

Phật”. 

(Lý Thái Tông, Khen Thiền sư Tì-ni-đa-lưu-chi) 

          Thiền sư Vinitaruci (phiên âm Hán việt. Tì-ni-đa-lưu-chi) là 

một thiền sư người Ấn độ đã sang Trung Hoa vào khoảng năm 574 

để truyền bá Phật giáo. Khoảng năm 580, Ngài sang Việt Nam để 

tiếp tục truyền bá giáo lý nhà Phật, Ngài đã lập nên thiền phái Tì-

ni-đa-lưu-chi. Vạn Hạnh thiền sư đã thuộc về đời thứ XII của thiền 

phái này. Ngài trú trì tại chùa Pháp Vân, tức chùa Dâu, ở Bắc Ninh 

ngày nay. 

2.   Vua Lý Nhân Tông (1064 – 1127) tán dương thiền 

sư Vạn Hạnh, thiền sư Giác Hải và đạo nhân Thông 

Huyền  

a. Tán dương Vạn Hạnh thiền sư         

Nguyên văn chữ Hán: 

萬 行 融 三 際， 

真 符 古 讖 詩。 

鄉 關 名 古 法， 

拄 錫 鎮 王 畿。 
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Phiên âm Hán Việt: 

 

Vạn Hạnh dung tam tế, 

Chân phù cổ sấm thi. 

Hương quan danh Cổ Pháp, 

Trụ tích trấn vương kỳ. 

 

(Lý Nhân Tông, Truy tán Vạn Hạnh thiền sư) 

Dịch thơ: 

“Vạn Hạnh họp ba cõi, 

Chân thật lời sấm xưa. 

Quê hương Cổ Pháp, 

Gậy Phật giữ nghiệp vua.” 

 

(Nguyễn Đăng Thục, Ca tụng Vạn Hạnh thiền sư) 

Dịch nghĩa: 

Vạn Hạnh có cái hiểu biết thông suốt cả ba cõi Trời, Đất, Người, 

Những lời nói của Ngài cũng giống như lời sấm đời xưa. 

Quê hương của Ngài ở Cổ Pháp, 

Ngài đã dùng “gậy nhà Phật” mà giúp cho kinh đô của nhà vua 

được vững bền. 

 

(Lý Nhân Tông, Tán dương thiền sư Vạn Hạnh) 

          Vạn Hạnh thiền sư (929 – 1025) là vị sư đã chủ động trong 

việc xây dựng đế nghiệp nhà Lý như đã trình bày ở trên, bởi thế 

nên vua Lý Nhân Tông đã hết lòng ca tụng Ngài. Vạn Hạnh thiền 

sư đã từng giúp các vua thời Tiền Lê, Vạn Hạnh thiền sư đã từng 
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được vua Lê Đại Hành (trị vì từ 980 đến 1005) hỏi ý kiến trước khi 

xuất quân đánh Tống, vì vua rất tôn kính Ngài. 

          “Đầu hiệu Thiên Phúc, nước ta bị tướng nhà Tống là Hầu 

Nhân Bảo đem quân sang đánh, vua Lê mời ông vào triều để hỏi về 

sự được thua. Ông đoán trong ba ngày quân giặc tất nhiên phải lui. 

Rồi sau quả đúng như lời ông nói. Khi Lý Thái Tổ sắp thay nhà Lê 

làm vua, trong nước cũng xảy ra nhiều điềm lạ, ông đều đoán trúng 

được cả. Vì vậy, sang đời nhà Lý, ông lại càng được trọng đãi.”  

(Ngô Tất Tố, Văn học đời Lý, Hà Nội: Mai Lĩnh, 1942, tr. 29).   

 b.   Tán dương thiền sư Giác Hải và đạo nhân Thông 

Huyền:         

Nguyên văn chữ Hán: 

覺 海 心 如 海， 

通 玄 道 又 玄。 

神 通 兼 變 化， 

一 佛 一 神 仙。 

(Lý Nhân Tông, Tặng thiền sư Giác Hải và đạo nhân Thông 

Huyền) 

 

Phiên âm Hán việt: 

 

Giác Hải tâm như hải, 

Thông Huyền đạo hựu huyền. 

Thần thông kiêm biến hoá, 

Nhất Phật, nhất thần tiên. 

 
(Lý Nhân Tông, Tặng thiền sư Giác Hải và đạo nhân Thông 

Huyền) 
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Dịch thơ: 

 

Giác Hải lòng như bể, 

Thông Huyền đạo rất huyền. 

Thần thông mà biến hoá, 

Một Phật, một là Tiên. 

 

 (Đinh Gia Khánh dịch, Tặng thiền sư Giác Hải và đạo nhân 

Thông Huyền) 

 

Dịch nghĩa: 

 

Giác Hải có tâm rộng bao la như biển cả, 

Thông Huyền có đạo giáo rất huyền diệu. 

Hai vị đều là bậc có thần thông, biến hoá, 

Một vị theo Phật giáo, một vị theo Lão giáo. 

 

(Lý Nhân Tông, Tán dương thiền sư Giác Hải và đạo nhân Thông 

Huyền). 

          Vua Lý Nhân Tông rất quí trọng thiền sư Giác Hải và đạo 

nhân Thông Huyền. Vua thường cho vời hai vị vào cung để hỏi 

quốc sự. Phật giáo và Lão giáo rất có thế lực vào lúc ấy. 

 

3.   Cụ Đoàn Văn Khâm (1020 – 1134) làm thơ tặng 

Quảng Trí thiền sư và thơ truy điệu Chân Không 

thiền sư 

 

          Cụ Đoàn Văn Khâm làm quan đến chức Thượng Thư Bộ 

Công đời Lý Nhân Tông. Ông rất yêu mến đạo Phật và rất tôn kính 
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các thiền sư. Ông đã sáng tác nhiều bài thơ để tỏ cái tình thiền giữa 

ông và các thiền sư. Chúng tôi xin trích dẫn hai bài thơ sau đây: 

a. Tặng Quảng Trí thiền sư: 

            
Nguyên văn chữ Hán: 

 

拄 錫 危 峰 擺 六 塵, 

默 居 幻 夢 問 浮 雲。 

殷 勤 無 計 參 澄 什， 

索 絆 簪 纓 在 鷺 群。 

 

(Đoàn Văn Khâm, Tặng Quảng Trí thiền sư) 

 

Phiên âm Hán Việt: 

 

“Trụ tích nguy phong bãi lục trần(1), 

Mặc cư huyễn mộng vấn phù vân. 

Ân cần vô kế tham Trừng, Thập(2), 

Sách bạn trâm anh tại lộ quần(3).” 

 

(Đoàn Văn Khâm, Tặng Quảng Trí thiền sư) 

_____________________________________________________ 

 

Cước chú: 

(1) lục trần:  gồm có: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Trần là 

bụi bậm dơ bẩn, có thể làm cho tâm linh người ta bị hoen ố, nên 

người tu hành cần phải bỏ hết lục trần. 

(2) Trừng, Thập: Trừng, Thập tức là Phật-Ðồ-Trừng và Cưu-Ma- 

La-Thập, hai vị sư nổi tiếng người Ấn-độ đến Trung Quốc vào đời 

Hậu Tấn, thường du hành thuyết pháp, viết và dịch rất nhiều kinh 

Phật. 
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(3) lộ quần: Nghĩa đen là đàn cò. Giống cò này thường bay từng 

đàn, có hàng ngũ thứ tự, nên văn ngôn dùng danh từ này để tượng 

trưng triều thần sắp hàng ngũ đứng chầu vua. 

 

Dịch thơ: 

 

“Chống gậy non cao rũ bụi đời, 

Nằm trong mộng huyễn ngắm mây trôi. 

Ân cần khôn cách theo Trừng Thập, 

Trót vướng bầy cò lớp mũ đai.” 

 

(Ngô Tất Tố dịch, Tặng Quảng Trí thiền sư) 

 

Dịch nghĩa: 

 

Quảng Trí thiền sư chống gậy tầm xích, giũ sạch lục trần, mà lên 

núi cao để tu hành, 

Im lặng trong cuộc đời mộng huyển mà đến hỏi chuyện với những 

đám mây lơ lửng ở trên không. 

Ngài thật là một chân tu đắc đạo, chẳng khác nào các Ngài Phật-

đồ-trừng và Ngài Cưu-ma-la thập. Nhiều đệ tử vẫn muốn theo 

thiền sư để học đạo nhiệm mầu. 

Nhưng vì đã trót vướng vào vòng làm quan (lộ quần có nghĩa là 

đàn cò, chỉ thứ tự các quan trong triều có áo mũ khác nhau chẳng 

khác nào đàn cò, con nhỏ bay theo con lớn, người chức nhỏ phải 

theo người chức lớn). 

 

b.   Truy điệu Chân Không thiền sư 

 

Nguyên văn chữ Hán: 
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行 高 朝 野 振 清 風， 

錫 拄 如 雲 暮 習 龍。 

仁 宇 忽 驚 崩 惠 棟， 

道 林 常 嘆 偃 冥 松。 

墳 縈 碧 草 添 新 塔， 

水 蘸 青 山 認 舊 容。 

寂 寂 禪 關 誰 更 叩？ 

經 過 愁 聽 暮 天 鐘 ?。 
 

(Đoàn Văn Khâm, Truy điệu Chân Không thiền sư) 

 

Phiên âm Hán-Việt: 

  

“Hạnh cao triều dã chấn thanh phong, 

Tích trụ như vân mộ tập long. 

Nhân vũ hốt kinh băng tuệ đống, 

Đạo lâm trường thán yển trinh tùng. 

Phần oanh bích thảo thiêm tân tháp, 

Thuỷ trám thanh sơn nhận cựu dung. 

Tịch tịch thiền quan thuỳ cánh khấu? 

Kinh qua sầu thính mộ thiên chung?” 

 

(Đoàn Văn Khâm, Truy điệu Chân Không thiền sư) 

 

Dịch thơ: 

 

“Triều quê nô nức, thói cao bay, 

Gậy chống như rồng quấn bóng mây. 

Phút chốc cửa từ cây cột đổ, 

Bùi ngùi rừng đạo gốc thông lay. 

Mồ quanh cỏ biếc thêm từng tháp, 

https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%A1%8C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%AB%98
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9C%9D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%87%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8C%AF
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B8%85
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A2%A8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%8C%AB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%8B%84
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A6%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9B%B2
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%BF%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%BE%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E4%BB%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%87
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%BF%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%A9%9A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%83%A0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%A3%9F
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9E%97
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B8%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%98%86
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%81%83
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%86%A5
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9D%BE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A2%B3
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B8%88
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A2%A7
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%8D%89
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B7%BB
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%96%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A1%94
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%B0%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%98%B8
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%9D%92
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%B1%B1
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%8D
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%88%8A
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AE%B9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%AF%82
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%A6%AA
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%97%9C
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%AA%B0
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9B%B4
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%8F%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E7%B6%93
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%81%8E
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%84%81
https://hvdic.thivien.net/whv/%E8%81%BD
https://hvdic.thivien.net/whv/%E6%9A%AE
https://hvdic.thivien.net/whv/%E5%A4%A9
https://hvdic.thivien.net/whv/%E9%90%98


                                                        Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 

119 
 

Nước chiếu non xanh nhận nét mày. 

Quanh nhẹ âm mây, ai gõ cửa? 

Chuông chiều xa lắng dạ khôn khuây?” 

 

(Ngô Tất Tố dịch, Truy điệu Chân Không thiền sư) 

 

Dịch nghĩa: 

 

“Thiền sư Chân Không (1045 – 1100) tu ở chùa Từ Sơn, có đạo 

hạnh đáng kính nổi tiếng từ triều đình đến thôn quê. Vào đời Lý 

Nhân Tông, Ngài thường được vời vào triều giảng kinh Pháp Hoa. 

Học trò đến học rất đông, họ theo cây “tích trượng”
(1)

 (còn gọi là 

gậy tầm xích) của Ngài chẳng khác nào như mây quấn lấy rồng. 

Bỗng chợt nghe tin Ngài đã mất, cửa Phật như bị gãy một cây cột 

trí tuệ, 

Luống những bùi ngùi cho rừng thiền bị đổ mất một cây thông cao 

ngất. 

Cỏ xanh đã bao quanh bảo tháp mới, đó là phần mộ của Ngài. 

Ngọn núi biếc phản chiếu dưới làn nước trong, dường như là phản 

ánh hình dung của Ngài. 

Ngài đã viên tịch rồi, thì ngôi chùa của thầy trú trì ngày xưa đã trở 

nên một nơi quạnh quẽ vì không còn ai đến gõ cửa để tham vấn 

đạo thiền, 

Mỗi khi đi qua ngôi chùa này, nghe tiếng chuông chiều vương nhẹ 

trong không gian mà cảm thấy bi sầu khôn nguôi vì nhớ đến vị 

thiền sư đạo cao đức trọng”. 

 

Cước chú: 

(1) Tích trượng (Srt. Khakhara) là một trong 18 pháp khí của nhà 

tu hành Phật giáo. Thời xưa, chư Phật, chư tăng và các đệ tử đi 

khất thực, thuyết pháp thường mang theo cây tích trượng với ý 
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nghĩa là để dẹp trừ những chướng ngại vô minh làm trở ngại bước 

chân của các Ngài. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Địa Tạng Vương Bồ Tát tay phải cầm Tích Trượng để biểu dương 

sức mạnh của Chánh Pháp. 

 

4.   Hải Chiếu thiền sư tán dương công đức của vị 

Thái Uý tài ba xuất chúng là Lý Thường Kiệt 

          Hoàng Xuân Hãn trong sách “Lý Thường Kiệt”, quyển II đã 

sưu tầm được tấm bia tại chùa Linh Xứng ở núi Ngưỡng Sơn, nay 

thuộc làng Ngô Xá, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Bài văn bia 

có đầu đề là “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bi Minh” nghĩa là “Tấm 

văn Bia tại chùa Linh Xứng ở trên núi Ngưỡng Sơn”. Bia nầy được 

khắc vào tháng Ba năm Bính Ngọ (1128). Văn bia này không 

những chứng minh sự phát triển và hưng thịnh của Phật giáo dưới 

thời Lý mà còn giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn về vị anh hùng xuất 

chúng Lý Thường Kiệt trong lịch sử dân tộc Việt nam. Hải Chiếu 

thiền sư đã hết lời tán dương công đức của Lý Thường Kiệt: vị 
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quan Thái Uý này đã giúp việc chính sự cho vua Lý nhờ vào trí tuệ 

sang suốt và lối sống giản dị, nên muôn dân được ấm no là nhờ ơn 

của ông. Mặc dầu Thái Uý bận rộn với chính sự, với việc đời 

nhưng lòng ông vẫn hướng về với đạo Phật, ông luôn luôn muốn 

phát triển và bảo vệ Phật Pháp. Nhân chuyến viếng thăm núi 

Ngưỡng Sơn với Hải Chiếu thiền sư, Lý Thường Kiệt dạo bước 

trên núi thấy phong cảnh cây cối sầm uất, ráng mây lơ lửng bay 

quanh quẩn, cảnh sắc thật là thanh tịnh và siêu thoát, quan Thái Uý 

mới đề nghị với thiền sư rằng: 

         “Nhân trí sở nhạo sơn dã thuỷ dã, thế đại sở truyền đạo yên 

danh yên. Nhược phi thác kỳ sơn nhi trứ đạo danh bất túc dĩ quí 

hồ.” 

(trích từ “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bi Minh”) 

 Dịch nghĩa: 

           “Kẻ nhân trí ưa thích núi sông vũ trụ. Đời đời truyền tụng 

là danh thơm với đạo lý. Nếu mở mang núi nầy để làm cho đạo và 

danh rạng rỡ thì không đáng quý hay sao?” 

(trích từ “Văn Bia tại Chùa Linh Xứng ở núi Ngưỡng Sơn” ) 

          Thế rồi Lý Thường Kiệt cùng với Hải Chiếu thiền sư và rất 

nhiều Phật tử, kẻ góp công người góp của để xây ngôi chùa Linh 

Xứng. Bia chùa Linh Xứng được khắc lên sau ngày hoàn thành 

ngôi chùa tôn nghiêm này. 

          Phần kết luận của “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bi Minh” là 

phần văn vần với lời lẽ giản dị hùng tráng vừa tỏ lòng tán dương 

của bậc tu hành - Hải Chiếu thiền sư - đối với công đức phi thường 

của  bậc vĩ nhân xuất chúng là tướng công Lý Thường Kiệt: 

Nguyên văn chữ Hán: 
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            [. . .] 

       

 (trích từ “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bi Minh” ) 

Phiên âm Việt Hán: 

                   [. . .] 

        Việt hữu Lý công, 

        Cổ nhân duy thức 

        Mục quân ký ninh, 

        Chưởng sư tất khắc. 

        Danh dương kíp hạ, 

        Thanh chấn hà vực. 
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        Tông giáo qui sung, 

        Cảnh phúc thị tổ. 

 

             Sơn chi tuấn hề tủng tình không, 

             Hiền tể trị hề sưởng quyết công. 

             Tuyệt đỉnh nguy hề điện tháp sùng, 

             Trắc kim nghiêm hề bửu giới hùng. 

             Phúc tường tập hề chúc thần trung, 

             Bảo lịch miên hề thế xương long. 

             Cốc ngạn biến hề tích hà cùng, 

             Khắc minh vĩnh trác yên lam trung.” 

(trích từ “Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bi Minh” ) 

Dịch nghĩa: 

                  […] 

               Nước Việt có tướng công họ Lý, 

               Noi theo đúng mẫu mực của người xưa. 

               Xuất quân thì tất thắng, 

               Cai trị dân thì dân được yên. 

               Tên tuổi vang lừng khắp bốn phương, 

               Tiếng thơm nức tới phương xa. 

               Tôn sùng và thuận theo tông giáo (Phật giáo), 

                Vun trồng phúc đức. 

                Cao vời vợi như ngọn núi vút lên từng không gian, 

                Bậc hiền tể trị nước, mở rộng công đức của mình. 

                Điện tháp nguy nga với đỉnh cao chót vót, 

                Vàng son rực rỡ, cõi báu oai hùng. 

                Chúc vua phước lành dồn dập tới, 

                Ngôi báu được lâu dài, đời đời thịnh vượng. 
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                Tuy hang sâu có dời đổi, nhưng dấu vết khôn cùng. 

                Tấm văn bia này sẽ sừng sững mãi trong khói lam. 

(trích từ “Văn Bia tại Chùa Linh Xứng ở núi Ngưỡng Sơn” ) 

 

          Mối “tình thiền” ở đây thật đáng quí: một bên là vị tướng 

lãnh tài ba nhập thế, một bên là vị thiền sư đạo cao đức trọng xuất 

thế. 

 

                     

Cước chú: 

Chùa Linh Xứng là một trong các cổ tự danh tiếng dưới thời Lý. 

Chùa toạ lạc ở trên sườn núi phía Đông của núi Ngưỡng Sơn, nay 

thuộc xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Tỉnh Thanh 

Hoá được thành lập vào năm 1029 dưới thời vua Lý Thái Tông 

(1028 – 1054). Thái Uý Lý Thường Kiệt đã là Tổng Trấn Thanh 

Hoá suốt 19 năm (1082 – 1101). Lý thường Kiệt, Hải Chiếu thiền 

sư và các Phật tử khác đã chọn đất và vận động xây dựng chùa 

Linh Xứng trong vòng 4 năm (1085 – 1089).  
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                               Chương 5       

Kết Luận 

 

          Thơ văn thời Lý thấm nhuần tinh thần Phật giáo, vì các nhà 

thơ phần lớn là các thiền sư. Thơ thiền và văn thiền đời Lý vừa có 

tính cao siêu, xuất thế, vừa có tính lạc quan, nhập thế. Các bài thơ 

triết lý này đã diễn bày cái uyên thâm của tư tưởng nhà Phật, một 

trong các đỉnh cao của tư tưởng nhân loại từ Đông sang Tây. Vào 

thời Lý, triết lý Phật giáo là một tư tưởng chủ đạo không những ở 

trong văn học mà còn ở trong chính sách cai trị nước của các vua 

và các quan văn võ thời Lý. Trước đó, các vị vua kể từ thời Ngô, 

Đinh, Tiền Lê đã từng trọng dụng các vị sư, nhưng đỉnh cao của sự 

trọng dụng này có thể nói là vào thời Lý. Mở đầu bài văn bia 

“Ngưỡng Sơn Linh Xứng Tự Bi Minh” [Tấm văn bia ở chùa Linh 

Xứng trên núi Ngưỡng Sơn] Hải Chiếu thiền sư đã viết: 

       “Tự Phật giáo chi lai, đãi kim nhị thiên dư tải, nhi kính phụng 

tân. Phàm hữu danh sơn thắng cảnh mạc bất khải tác dĩ kiến giác 

tràng, nhiên đãn vô vương công đai nhân hoằng hộ khuông duy nhi 

mạc năng thành yên”. 

 Dịch nghĩa: 

 

      “Từ buổi Phật giáo du nhập vào đất này đến nay hơn hai ngàn 

năm, mà sự kính thờ càng tăng tiến. Phàm ở đâu có danh sơn 

thắng cảnh, là có sự sang sửa để xây dựng chùa chiền. Tuy vậy, 

nếu không có vua, quan, đại nhân bảo vệ thì cũng không có thể 

thành công được vậy.” 

Chương 5 Kết Luận 
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(trích từ “Tấm văn bia ở chùa Linh Xứng trên núi Ngưỡng Sơn”). 

          Nếu chỉ có triết lý cao siêu và đạo hạnh cao quý của các 

thiền sư thì Phật giáo đã không mạnh, không vững vàng như đã 

thấy dưới triều Lý. Từ triều Ngô, Đinh, Lê đến Lý, Trần, các triều 

đình đã trọng dụng thiền sư và đã áp dụng tư tưởng hệ Phật giáo 

trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ văn hoá dân tộc trước 

nạn ngoại xâm. Hơn thế nữa, các nhà vua còn góp phần thiết lập 

nên “một trật tự mới” cho Phật giáo với những chức vị như Tăng 

Thống và Quốc Sư. 

      Các thiền sư thời Lý và Phật tử đã dung hoà nền văn hoá Phật 

giáo Ấn-độ với nền tín ngưỡng địa phương của dân tộc Việt nam 

để phát huy một nền Phật giáo có tính chất bản địa, nhờ đó Phật 

giáo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp, thậm chí còn 

phát triển ở nhiều lãnh vực trội hơn cả Ấn-độ, nơi phát xuất đạo 

Phật. Lòng tự hào tôn giáo của người Phật tử quả đã dâng cao vời 

vợi trước những thành tựu này. Các thiền sư và Phật tử quả đã làm 

tròn sứ mạng lịch sử trong dòng lịch sử của dân tộc dưới thời Lý. 

Trong thực tế dòng lịch sử Việt Nam nói chung và vận mệnh chính 

trị của triều Lý nói riêng rồi cũng trôi qua với thời gian: từ đó đến 

nay biết bao cảnh non sông thay ngôi đổi chủ, cảnh vật đổi sao dời, 

tuy nhiên văn học thời Lý vẫn còn những âm vang sâu đậm trong 

tâm thức của người Việt Nam. Trong quá khứ, cứ mỗi lần lịch sử 

dân tộc bị giao động thì ông bà ta đã nhiều lần sử dụng mô thức tư 

tưởng của thiền Vạn Hạnh đời Lý và thiền Trúc Lâm đời Trần sau 

này để xây dựng lại đất nước nhằm ý hướng đưa nước ta trở lại 

thuở phồn vinh Lý, Trần mà các triều đại này đã vang bóng nghìn 

năm. 

       Tinh thần phá chấp của thiền học và thuyết từ, bi, hỉ, xả là 

những đặc trưng tinh thần rất thích hợp với tâm hồn của người Việt 

Nam. Chính những tư tưởng này đã đóng góp tích cực vào việc 
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vun trồng tình thương người, lòng hiếu hoà, sự giúp đỡ đùm bọc 

lẫn nhau, ý thức độc lập, tự cường, tinh thần dân tộc và nhất là tinh 

thần khai phóng để tiếp thu các tư tưởng mới với sự gạn lọc có ý 

thức. Ví dụ: tinh thần tổng hợp tam giáo: Nho, Phật, Lão ở đời Lý 

đã được ghi rõ nơi văn bia ở chùa Linh Xứng. Tinh thần phóng 

khoáng hay khai phóng của Phật giáo đã ăn sâu vào tận tiềm thức 

dân tộc Việt Nam: 

         “Người Việt Nam có tinh thần phóng khoáng nên đã phát huy 

và tổng hợp được không những ba trào lưu tôn giáo: Nho, Phật, 

Lão mà còn có tinh thần tổng hợp cả các trào lưu tư tưởng triết 

học Tây phương và các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Tin Lành 

giáo dưới thời kháng Pháp và sau này nữa.  

          […] Tinh thần phóng khoáng của người Việt Nam sẵn sàng 

chấp nhận nhiều lý tưởng hay nhiều tư tưởng khác nhau để tiếp thu 

các tinh hoa của tư tưởng này với ý thức gạn lọc những cái cao quí 

thích hợp với tâm hồn của người Việt rồi tổng hợp lại thành tư 

tưởng Việt Nam. Chính nhờ ở tinh thần phóng khoáng sâu sắc này 

mà dân tộc Việt Nam đã giữ được đất nước mình, đã bảo tồn dân 

tộc mình trước biết bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, trước biết 

bao thay đổi của vận mệnh đất nước. 

          […] Chính tinh thần tổng hợp này của người Việt Nam đã 

khiến cho văn hoá Việt Nam tiếp thu và chọn lọc các luồng tư 

tưởng ngoại lai như là một lớp “phù sa văn hoá” bồi đắp thêm cho 

nền văn hoá Việt Nam mỗi ngày một phong phú thêm. Dân tộc ta 

đã đồng hoá các tư tưởng ngoại lai và cực đoan đó để biến các tư 

tưởng đó trở thành tư tưởng Việt Nam. Nói cách khác, dân tộc ta 

đã Việt Nam hoá các luồng tư tưởng triết học ngoại lai để thích 

ứng với hoàn cảnh xã hội và văn hoá Việt Nam. Sự tổng hợp này 

đã giúp cho văn hoá Việt nam trở thành một cánh rừng văn hoá 

đầy kỳ hoa dị thảo.” 
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(Nguyễn Vĩnh Thượng, Vái nét đặc trưng của văn hoá Việt Nam, 

Toronto: Đặc san Chánh Giác, xuân Quý Dậu, 1993, tr. 61-62) 
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Chương 6   

Phụ lục 1 

Ảnh hưởng Phật giáo 

trong pháp luật triều Lý 

 

Lời tác giả:  Bài tiểu luận "Ảnh hưởng Phật giáo trong pháp luật 

triều Lý" đã được viết vào tháng giêng năm 1971 tại Sài Gòn. Tạp 

chí Từ Quang đã đăng từ số 225 đến 228 (từ tháng 6 đến 9 năm 

1974). Tạp chí Từ Quang là Cơ quan truyền bá đạo Phật của Hội 

Phật Học Nam Việt, trụ sở ở chùa Xá Lợi tại Saigon (bên hông 

trường Gia Long cũ), do cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, cố Quốc 

Vụ Khanh đặc trách Văn Hoá thời Đệ Nhị Cộng Hoà miền Nam, 

làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Sau khi cụ Mai Thọ Truyền qua đời 

thì cụ Minh Lạc Vũ Văn Phường làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. 

  

Toronto, ngày 01 tháng 04 năm 1991. 

NVT 

 

I.   Dẫn nhập 

          Con người sống qui tụ lại thành một xã hội, và phát triển tập 

thể này rộng lớn dần dần thành một quốc gia. Mỗi cá nhân trong 

tập thể đó không thể tự sống riêng mà cũng không thể có tự do 

hoàn toàn để muốn làm gì thì làm. Cá nhân trong tập thể phải tuân 

Chương 6 Phụ lục 1 Ảnh hưởng Phật giáo trong pháp luật 

triều Lý 
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theo một số qui luật mà tập thể đưa ra để lấy nó làm tiêu chuẩn 

hướng dẫn đời sống của mình, và chính những tiêu chuẩn sống này 

sẽ giúp cá nhân hòa hợp được giữa cá nhân mình với người khác 

sống trong cùng một xã hội. Do đó, trong một xã hội nào cũng phải 

đưa ra một số qui luật để mỗi cá thể sống trong đó tuân theo, và có 

như vậy thì xã hội mới có một trật tự, mới có một nếp sống tương 

hợp với tất cả mọi người. Những qui luật của xã hội có thể do một 

số người có đời sống đạo đức khả kính đưa ra để mọi người lấy đó 

làm ánh sáng soi tỏ các hành động của mình; nhưng thông thường 

những qui luật này được thể hiện dưới hình thức những luật lệ xã 

hội, các luật lệ xã hội này do những người đang nắm vận mệnh của 

quốc gia đặt ra. Người đang nắm quyền chủ tể của quốc gia bao 

giờ cũng muốn điều khiển quốc gia theo những định hướng của 

mình; nhất là bình định những rối loạn trong xã hội, và sau đó có 

thể củng cố địa vị, ngai vàng của mình cho được lâu bền. 

          Khi ban hành một bộ luật, vị chủ tể quốc gia đưa vào đó một 

quan niệm, một thái độ sống của mình trước cuộc đời, và nói đúng 

hơn là họ sẽ lấy một căn bản triết lý để làm nền tảng cho bộ luật 

của mình trước khi ban hành nó. Trong phạm vi bài này, chúng tôi 

sẽ tìm hiểu và xác định một căn bản triết lý của pháp luật triều Lý. 

Chúng ta đều biết rằng bất cứ một hệ thống tư tưởng nào, bất cứ 

một triết lý nào, hay nói hạn hẹp trong phạm vi ta đang nghiên cứu 

là một bộ luật nào ra đời cũng đều chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh 

lịch sử, của xã hội lúc đó. Thật vậy, chính hoàn cảnh lịch sử sẽ tạo 

nên một quan niệm cai trị của vị chủ tể để thích ứng và đương đầu 

với thời cuộc. 

          Một bộ luật ra đời là do hậu quả của một hoàn cảnh lịch sử, 

lấy nền tảng qua một căn bản triết lý. Do vậy, chúng ta sẽ lần lượt 

tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử của triều đại nhà Lý, và nguyên nhân 
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ban hành bộ luật nhà Lý; rồi sau đó chúng ta sẽ xác định một căn 

bản triết lý cho bộ luật của triều đại nhà Lý. 

Triều đại nhà Lý kéo dài từ năm 1010 đến năm 1225 trải qua chín 

vị vua là: 

1.  Lý Thái Tổ (1010 - 1028) 

2. Lý Thái Tông (1028 - 1054) 

3. Lý Thánh Tông (1054 - 1072) 

4. Lý Nhân Tông (1072 - 1127) 

5. Lý Thần Tông (1128 - 1138) 

6. Lý Anh Tông (1138 - 1175) 

7. Lý Cao Tông (1176 - 1210) 

8. Lý Huệ Tông (1211 - 1224) 

9. Lý Chiêu Hoàng (1224 - 1225) 

          Đây là một triều đại đáng lưu ý về mọi phương diện vì nó 

kéo dài hai trăm mười sáu năm (216 năm), với hai thế kỷ này, nhà 

Lý đã đặt một nền tảng vững chắc cho chính thể quân chủ và nền 

độc lập cho nước ta. Có thể nói nhà Lý đã đảm nhiệm một sứ mệnh 

lịch sử quan trọng trong quá trình tiến hoá của dân tộc Việt-Nam. 

          Vua Lý Thái Tổ đã sáng lập ra nhà Lý, nguyên là Lý Công 

Uẩn, thuở nhỏ đã vào sống ở chùa từ năm lên ba, được nhà sư Lý 

Khánh Vân trú trì chùa Cổ Pháp nuôi nấng. Khi đến tuổi trưởng 

thành, ông vào phụng sự nhà Tiền Lê ở Hoa-Lư, trong suốt thời 

gian này ông đem tất cả mọi khả năng để chu toàn các nhiệm vụ, 

ông có nhiều  đức độ đáng kính để đối xử với mọi người nên đã 

được nhiều người quý mến. 

          Nguyên Lê Long Đỉnh, vị vua cuối cùng của đời Tiền Lê, 

tính tình bạo ngược và ác độc. Lòng dân đã oán giận Long Đỉnh và 

chán ngán nhà Tiền Lê. Năm 1009, Lê Long Đỉnh bị bệnh mất 
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giữa lúc nước nhà đang nguy ngập: nước Tàu lăm le xâm lăng, các 

phe phái tranh chấp ngôi vị, nhân dân mất niềm tin nơi nhà Tiền 

Lê. Bởi vậy nên thiền sư Vạn Hạnh và đại quan Đào Cam Mộc đã 

vận động các triều thần, tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Lên ngôi 

xong, ngài dời kinh đô từ Hoa-lư là nơi hiểm trở về đất Đại-La mà 

sau này đổi ra Thăng Long thành, là nơi trù phú rộng rãi và bao 

quát cả thiên hạ. Do chỗ xuất thân từ cửa chùa, nên Lý Công Uẩn 

rất hậu đãi và khuyến khích việc khuếch trương đạo Phật; và các vị 

vua sau cứ tiếp tục truyền nối công việc ấy cho đến năm 1224 khi 

công Chúa Chiêu Thánh lên ngôi tức là Lý Chiêu Hoàng thì quyền 

hành đã nằm trong tay của Trần Thủ Độ, để rồi trước thế lực quá 

mạnh của họ Trần, nhà Lý phải cáo chung từ năm đó. 

          Với cái nhìn tổng quát trên hai thế kỷ của triều đại nhà Lý, 

chúng ta nhận thấy nhà Lý đã lãnh hội và rút tỉa nhiều kinh nghiệm 

của các triều đại trước, nên các vua nhà Lý đã hết sức củng cố 

chính quyền trung ương để tạo một nền quân chủ vững chắc, và lập 

một nền độc lập hoàn toàn đối với Trung-Hoa sau hơn một ngàn 

năm lệ thuộc dưới ách của người Tàu. Sau khi uy quyền đã vững 

mạnh, nhà Lý bắt đầu mở mang và kiến thiết quê hương xứ sở 

trong các lãnh vực văn học, tôn giáo, chính trị, kinh tế... Nhà Lý đã 

kiến tạo một công trình văn hoá vĩ đại và dồi dào cho dân tộc Việt 

Nam và tạo một niềm tin vào tinh thần tự lập của một dân tộc đang 

vươn mình lên khỏi sự lệ thuộc của nền văn hóa Trung-Hoa. Đồng 

thời cho thấy một cá tính độc lập của văn hoá Việt-Nam đối với 

các nền văn hoá Á Châu đương thời. Do những đặc điểm này, 

chúng ta sẽ thấy rõ vì sao mà nhà Lý đã vượt qua được mọi trở 

ngại và kiến tạo một sự phồn thịnh cho triều đại mình. 

          Về nội bộ, nhà Lý vẫn phải đối phó với nhiều cuộc nổi loạn, 

nhất là các cuộc âm mưu tiến chiếm vương quyền. Bất cứ triều đại 

nào cũng vậy, mối ưu tư của nhà cầm quyền là phải đề phòng mọi 
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âm mưu đảo chính, mọi mưu toan lật đổ ngai vàng. Trong suốt 

triều đại nhà Lý đã xảy ra nhiều cuộc nổi loạn tại vương cung 

nhầm lật đổ nhà Lý; những cuộc nổi loạn thường xảy ra vào lúc có 

một vị vua vừa băng hà. Có thể kể cuộc nổi loạn trong Vương triều 

tiêu biểu nhất là sau khi Lý Thái Tổ vừa băng hà (năm 1028), anh 

em Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương, Đông Chính Vương đem 

quân đại náo Kinh thành. Nhưng nhờ có Võ Vệ tướng quân là Lê 

Phụng Hiểu dẹp tan được loạn này và Thái tử Phật Mã mới lên 

ngôi tức vua Lý Thái Tông. Còn trong dân gian thì cũng có một vài 

cuộc nổi loạn của các người Thổ ở vùng thượng du Cao-bằng, 

Lạng-sơn do dòng họ Nùng cầm đầu. 

          Về đối ngoại, nhà Lý phải đương đầu với nhiều mối lo âu 

lớn lao là nhà Tống lăm le thôn tính Việt-Nam. Nhờ binh chế Việt-

Nam lúc bấy giờ đã tổ chức hoàn bị, và còn có các vị tướng lãnh 

tài ba là Lý Thường Kiệt đã áp dụng các phép dụng binh đặc sắc để 

chiến thắng quân Tống trong các trận đánh vào cuối năm 1075 tại 

Quảng-đông, tại Quảng-tây vào năm 1076; và nhất là trận đại 

thắng quân Tống vào cuối năm 1076 khi nhà Tống cử binh sang 

báo thù, Lý Thường Kiệt đã làm tiêu hao binh lực của Tống, tạo ra 

một ưu thế cho Đại Việt để nghị hòa với quân Tống. Chúng ta còn 

thấy mộng mở mang bờ cõi của nhà Lý trong việc chinh phạt 

Chiêm-thành để mở rộng biên cương về phương Nam, điển hình là 

các cuộc chinh phạt Chiêm-thành vào các năm 1044, năm 1069, 

năm 1079 và năm 1082. 

          Nói tóm lại, chúng ta thấy các vua thuộc triều đại nhà Lý đã 

phải đối phó với những kẻ nội phản ở vương triều và vài cuộc nổi 

loạn của bọn người Thổ trong dân chúng, còn bên ngoài thì phải 

đối phó với nạn ngoại xâm của đế quốc Trung-hoa. Nhưng đồng 

thời nhà Lý cũng không quên việc mở mang bờ cõi về phía Nam 

bằng các cuộc chinh phạt Chiêm-thành. Ngoài việc củng cố  uy 
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quyền Lý triều nói riêng và của nước Đại Việt nói chung, nhà Lý 

còn lo kiến thiết xứ sở trong mọi lãnh vực, đặc biệt đáng lưu ý nhất 

là dưới các triều Vua Thái Tổ (1010 -1028), Thái Tông (1028 - 

1054), Nhân Tông (1072 - 1127), Anh Tông (]138 - 1175). 

          Trên kia chúng ta đã điểm qua những biến cố quan trọng của 

triều đại nhà Lý về quân sự và chính trị. Như đã biết, vua Lý Thái 

Tổ xuất thân từ chốn thiền môn nên hết lòng sùng mộ đạo Phật, và 

với sự hổ trợ của nhà Sư Vạn Hạnh nên Lý Thái Tổ đã từ chốn 

Phật đài mà bước vào chính trị để cuối cùng thu giang sơn về tay 

mình. Do lẽ đó, nên ngài đã đặc biệt ưu đãi và hết lòng phù trợ cho 

Phật giáo đạt đến chỗ phát triển cao nhất và các vua kế nghiệp vẫn 

tiếp tục việc tôn sùng Phật giáo. Vua Lý Thái Tổ đã xây gần hai 

mươi cảnh chùa và sai Nguyễn Đạo Thành sang Tống thỉnh Tam 

Tạng Kinh điển vào năm 1018. Vua Lý Thái Tông đã cho lập chùa 

Diên Hựu (tức chùa Một Cột) với lối kiến trúc đặc biệt mà hiện 

nay vẫn còn di tích ở tại Hà-nội. Lý Thánh Tông xây tháp Bảo-

Thiên cao 12 tầng. Lý Nhân Tông đã cho xây trên một trăm cảnh 

chùa tại các nơi danh lam thắng cảnh khắp nước. 

“Nếu ở Trung-hoa, đời Đường là đời Phật giáo được thịnh hành 

nhất, thì ở Việt-nam, đời Lý là đời Phật giáo được thạnh hành 

nhất.” (Thích Thiện Hoa, Phật học phổ thông, khoá V, trang 51). 

          Thêm vào đó, triều đình cũng đã thành lập một hệ thống tăng 

già rộng lớn từ triều đình trung ương ở thành Thăng-Long đến các 

thôn xóm nhằm mục đích hướng dẫn mọi tầng lớp quần chúng 

trong nhân dân, và nắm vững nhân tâm. Song song với mặt này, 

triều đình cần phải sử dụng một lớp người trí thức để giữ việc cai 

trị và phổ biến những văn thư và các hịch do triều đình trung ương 

ban hành. Nhưng số trí thức lúc bấy giờ hiếm hoi, mà các nhà sư 

phần lớn đều là những người thông thái và hiểu biết hơn cả, nên 

triều đình còn trưng dụng các nhà sư vào các dịch vụ hành chánh 
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và làm việc như các quan lại. Ngoài công việc này, các nhà sư còn 

giữ một vai trò quan trọng trong việc giáo dục quần chúng ở khắp 

mọi nơi trong nước. Do đó, “mỗi ngôi chùa vào thời ấy là một nơi 

diễn đàn, một chốn học đường mà số người theo học không những 

là thường dân mà là cả những công hầu khanh tướng. Mỗi chùa có 

thể gọi là một trường đại học về tâm học. Ở đó có sự học hỏi nhất 

luật bình đẳng, không phân biệt sang hèn, già trẻ. Học trò không 

quản công lao gian khổ, các bực danh thần như Thái-uý Tô Hiến 

Thành và Thái-bảo Ngô Hoà Nghĩa cũng phải xin thụ giáo theo lễ, 

học với thiền sư núi Cao-dã, trải qua mười năm học mới được gặp 

mặt thầy. Người nào được thầy truyền cho tâm ấn mới là mãn 

nguyện". (Trần Thạc Đức, Phật giáo Việt-nam và hướng đi nhân 

bản đích thực, Sài Gòn 1967, trang 22-23). 

          Nói tóm lại, các vị cao tăng là tầng lớp trí thức quan trọng 

trong buổi đầu của thời kỳ độc lập, và tầng lớp này đã gây nhiều uy 

thế ảnh hưởng đến quần chúng trong xã hội Việt-Nam lúc bấy giờ 

về mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá và trong phạm vi 

riêng biệt, chúng ta có thể nói là Phật giáo đã ảnh hưởng đến pháp 

luật của nhà Lý rất nhiều. Nói cách khác, luật pháp nhà Lý đã lấy 

đạo Phật làm nền tảng căn bản cho triết lý của bộ luật đương thời. 

Ai cũng biết rằng sự ra đời của một bộ luật của một nước về nội 

dung cũng như hình thức đều tuỳ thuộc vào chế độ chính trị đương 

thời của nước ấy. Sự tìm hiểu pháp luật đời Lý sẽ giúp ta thấu triệt 

được lịch sử của thời đại ấy cũng như mọi khía cạnh khác, là vì 

luật pháp là sản phẩm riêng của một thời đại và do sự kết thành của 

những sự kiện lịch sử của dân tộc ta trong giai đoạn đó. 

          Sau đây chúng ta sẽ xét về nguồn gốc phát sinh luật triều Lý, 

ảnh hưởng của triết lý Phật giảo đối với luật triều Lý và cuối cùng 

xét hiệu quả của pháp luật triều Lý sau khi được đem ra áp dụng. 
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II.   Nguồn gốc phát sinh bộ luật triều Lý 

          Duyệt qua các sử liệu còn lưu lại, chúng ta thấy những sử 

liệu về luật pháp triều Lý rất thiếu thốn. Bộ luật triều Lý không còn 

lưu lại, do đó chúng ta không thể tìm hiểu nội dung cũng như hình 

thức của bộ luật triều Lý một cách trực tiếp được. Chúng ta chỉ có 

thể tìm hiểu nội dung cũng như hình thức của bộ luật triều Lý một 

cách gián tiếp qua các quyển sách còn lưu lại sau đây: 

- Lịch triều Hiến chương loại chí của Phan Huy Chú, có lẽ được 

soạn vào khoảng năm 1821. Tác phẩm này cung cấp một nguồn tài 

liệu rất dồi dào về vấn đề luật pháp của các triều dại. 

- Việt sử lược của một tác giả khuyết danh dưới đời Trần vào 

khoảng năm 1377. Đây là một tài liệu xưa nhất do người Việt Nam 

biên soạn, và cung cấp rất nhiều tài liệu về luật pháp nhà Lý. 

- An-nam chí lược của Lê Tắc được soạn ra dưới đời Trần vào 

khoảng năm 1333. Tác phẩm này cũng đã cung cấp nhiều tài liệu 

về luật pháp đời Lý. 

- Đại Việt Sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên dựa vào Đại Việt Sử Ký 

của Lê Văn Hưu. Bộ sách này được viết vào cuối thế kỷ thứ 15, có 

lẽ soạn ra vào năm 1474. Tác phẩm này cũng giúp cho ta nhiều tài 

liệu đáng lưu ý về pháp luật đời Lý. 

- Khâm-định Việt Sử Thông giám cương mục do cụ Phan Thanh 

Giản làm chủ biên, soạn xong vào năm 1859. Đây là tác phẩm sử 

học do các quan triều Nguyễn hợp soạn, cũng cung cấp cho chúng 

ta nhiều tài liệu để biết về tinh thần pháp luật triều Lý. 

          Và trong một số tác phẩm mới viết về triều Lý, đặc biệt đáng 

lưu ý là quyển Lý Thường Kiệt của Hoàng Xuân Hãn. Tác phẩm 

này đã được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1950 tại Hà-Nội và 
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được tái bản lần thứ nhứt vào năm 1967 do Đại học Vạn Hạnh ở 

Sài Gòn ấn hành với nhiều điểm bổ sung mới mẻ của tác giả. Đây 

là một tác phẩm trình bày rất rõ ràng và đầy đủ về quá trình lịch sử 

ngoại giao và tôn giáo của triều đại nhà Lý; đồng thời tác phẩm 

này cũng cung cấp cho chúng ta nhiều tài liệu liên quan tới luật 

pháp triều Lý. 

          Ngoài ra, các quyển Dân luật khái luận và Cổ luật Việt-Nam 

của giáo Sư Vũ Văn Mẫu hiện đang dùng làm tài liệu giáo khoa 

cho sinh viên Đại học Luật khoa Sài-gòn (năm 1971) cũng đã ghi 

lại nhiều khảo cứu có giá trị về luật pháp đời Lý. 

         Theo Lịch triều Hiến chương loại chí của Phan Huy Chú đã 

chép lại tại quyển số 33, thì nguyên nhân đã khiến cho vua Lý Thái 

Tông ban hành quyển Hình thư vào năm 1042 như sau: 

          “Trước các cuộc cải cách quan trọng ở trong nước, các vụ 

án gia tăng gấp bội, vì vậy các quan giữ việc xử kiện, đã áp dụng 

luật một cách quá nghiêm khắc, nhiều khi đã trở nên bất công. 

Tình trạng ấy đã khiến vua Lý Thái Tông phải động lòng trắc ẩn 

và ra lệnh cho viên quan Trung-thư san định lại luật hình.” 

       Như vậy, vua Lý Thái Tông ( 1028 - 1054) đã ra lệnh cho viên 

quan Trung-thư san định bản Hình-thư bằng cách lấy những luật lệ 

cũ, châm chước với những phong tục tập quán đương thời để qui 

định lại các hình phạt và các cách điều tra phạm nhân. Ngoài ra, 

pháp luật bấy giờ còn định rõ những cấm lệ về việc mua bán nô lệ, 

sự trừng phạt các tội ăn trộm, tội thông gian với vợ của người 

khác, tội ăn trộm trâu bò, tội trộm của công. Cho đến đời Lý Thần 

Tông (1128-1138), triều đình lại hai ba lần hạ những dụ qui định 

việc mua bán và việc tranh tụng về điền thổ, những dụ này có thể 

nói là đã mở đầu cho nền luật hộ của Việt Nam về sau này. 
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          Thêm vào đó, sử liệu cũng đã có ghi chép rằng: “Vua Lý 

Thải Tông đã ban hành quyển Hình-thư vào năm 1042” (Phan Huy 

Chú, Lịch triều Hiến chương loại Chí, 1821, quyển 33). 

          Qua những sử liệu trên, chúng ta nhận thấy rằng mặc dầu 

quyển Hình-thư không còn lưu lại nữa, nhưng có thể quyết đoán 

rằng quyển Hình-thư đã được vua Lý Thái Tông ban hành vào năm 

1042, và có thể lấy đó làm bộ luật căn bản cho luật pháp triều Lý. 

          Triều đại nhà Lý đã trị vì trên hai thế kỷ (1010 - 1225), với 

thời gian cai trị lâu dài như vậy thì tất nhiên phải có một bộ luật để 

áp dụng. Hơn nữa, lúc ấy văn hoá nước ta đã mở mang và hiện còn 

lưu lại nhiều bài kệ và bài thơ của các vị thiền sư đời Lý, điều này 

chứng tỏ là lúc bấy giờ chúng ta đã sử dụng Hán tự để ghi chép. 

Nói tóm lại, dưới triều đại nhà Lý, dân tộc ta đã có một bộ luật 

thành văn và pháp luật triều Lý là pháp luật thành văn đầu tiên của 

dân tộc ta vậy. Đó là một nền pháp luật đã được đem thi hành trên 

khắp lãnh thổ nước Đại Việt lúc bấy giờ, có thể nói rằng bộ Hình-

thư của vua Lý Thái Tông là một điểm son quan trọng trong lịch sử 

pháp quyền tại nước Việt Nam ta và bộ luật này chứng tỏ rằng bộ 

máy cai trị của triều đại nhà Lý đã có một cơ cấu khá hoàn bị. 

III.   Ảnh hưởng triết lý Phật giáo trong pháp 

luật triều Lý 

         Pháp luật thường lấy căn bản triết lý hoặc là pháp trị hoặc là 

nhân trị. 

          Đối với quan niệm pháp trị thì các nhà làm luật nghĩ rằng 

con người không có bản tính thiện và con người thường có lòng vị 

kỷ và vị lợi nên thường gây ra những xáo trộn trong xã hội. Do đó, 

để giữ trật tự trong xã hội, cần phải áp dụng luật pháp một cách 

nghiêm minh tức là phải đưa ra những hình phạt cứng rắn để sửa 
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sai các việc vi phạm. Quan niệm pháp trị cho rằng càng nghiêm 

khắc và công minh thì những kẻ mưu toan phạm pháp sẽ sợ hãi và 

không dám vi phạm. Do đó trật tự xã hội được ổn định và con 

người sẽ được hạnh phúc. 

          Còn đối với quan niệm nhân trị, các nhà làm luật tin tưởng 

rằng con người có một bản tính thiện vốn sẵn có. Do đó chỉ cần tu 

dưỡng nhân cách và phát triển bản tính thiện ấy thì trật tự xã hội sẽ 

ổn định. Phái này cho rằng luật pháp là điều thừa và chỉ cần lấy lễ, 

lấy đạo đức, lấy tình thương để cảm hoá con người là đủ. 

          Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy cả hai quan niệm pháp trị và 

nhân trị đều có nhiều khuyết điểm khi áp dụng vào trong thực tế 

của xã hội con người. Chúng ta biết rằng pháp trị là một biện pháp 

rất cần thiết để tạo lập một trật tự, nhưng nếu áp dụng quá nhiều 

biện pháp khắt khe và sử dụng nhiều hình phạt cứng rắn thì nhiều 

khi con người không thể chịu đựng nổi mà đâm ra trở thành những 

kẻ hung dữ, đó là những mầm mống đi đến chỗ sa đọa và gây ra sự 

rối loạn trong xã hội. Phái nhân trị thì quá lý tưởng khi chú trọng 

vào lễ, nhạc để cảm hoá và hướng dẫn con người, nhưng trong 

thực tế khi áp dụng chính sách nhân trị cũng khó mà đưa đến kết 

quả tốt. 

          Có lẽ vì những khuyết điểm của quan niệm nhân trị và quan 

niệm pháp trị đã nêu trên mà nhà cầm quyền triều Lý đã áp dụng 

một luật pháp theo con đường chiết trung. Tức là khi thì nhân trị, 

khi thì pháp trị, tuỳ theo trường hợp mà áp dụng. Khi áp dụng con 

đường chiết trung, luật pháp nhà Lý đã chịu ảnh hưởng sâu xa của 

triết lý Bát-nhã của Phật giáo. Triết lý Bát nhã đưa ra quan niệm 

về trung đạo với quá trình biện chứng bát bất để phủ nhận tất cả 

mọi cực đoan và không chấp nhất vào một quan điểm nào cả. Do 

đó, triết lý Bát-nhã đã đưa ra quan niệm “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 

tâm” (Đừng khởi vọng tâm trụ chấp một nơi nào - Kinh Kim 
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Cang). Hơn nữa, việc áp dụng khi thì nhân trị, khi thì pháp trị tuỳ 

theo trường hợp của luật pháp nhà Lý, đã cho chúng ta thấy rằng 

đó là đường lối của Phật giáo trong quan niệm “Khế lý và Khế cơ” 

tức là phải tùy duyên mà áp dụng, tuỳ theo mỗi hoàn cảnh mà áp 

dụng những giáo lý cho thích ứng. Việc “thích ứng với hoàn cảnh” 

là một đặc điểm của pháp luật nhà Lý, vì nó không chấp vào tội mà 

chỉ xét xử tội ấy trong một hoàn cảnh riêng biệt. 

          Tinh thần chiết trung của luật pháp nhà Lý có thể được soi 

sáng qua hai vụ xử án như sau: 

- Theo Khâm-định Việt sử Thông giám Cương mục (được soạn 

dưới triều Nguyễn), chính biên. quyển ba, tờ II chép về luật lệ thời 

Lý: “Theo luật lệ định trước: phàm các quan chức, hể ai bỏ trốn, 

phạt 100 trượng, thích 50 chữ vào mặt và phải tội đồ. Quân lính 

đào ngũ mà cướp của cải, đồ vật của người khác, phạt 100 trượng, 

thích 30 chữ vào mặt. Người giữ trấn hay trại mà bỏ trốn cũng bắt 

tội như vậy. Quân lính bỏ trốn hơn một năm, phạt 100 trượng, 

thích 50 chữ vào mặt. Người nào bỏ trốn không theo xa giá khi vua 

đi chơi, phạt 100 trượng, thích 10 chữ vào mặt. 

Nay định rõ lại điều lệ cấm: quân lính nào bỏ trốn thì khép vào 

một tội trong ba hạng tội lưu. Kẻ coi ngựa không được sai khiến 

làm việc cho mình, nếu kẻ nào vi phạm, phạt 80 trượng và bắt đi 

phối dịch.” 

          Đoạn văn trên cho thấy rõ tinh thần pháp trị trong pháp luật 

triều Lý. 

- Theo Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, quyển 2 chép: 

“Năm 1038. Lý Thái Tông thân chinh đi đánh giặc và bắt được 

Tồn Phúc cùng con trưởng là Trí Thông, một đứa con thứ là Trí 
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Cao trốn thoát. Sau khi đem bọn Tồn Phúc về Thăng Long, có 

xuống chiếu cho rằng họ Nùng phản quốc nên ra lệnh xử tử. 

Đến năm 1041, Nùng Trí Cao trở về chiếm lại đất cũ, đổi tên nước 

là Đại Lịch, Lý Thái Tông lại thân chinh đi đánh giặc một lần nữa 

và bắt được Nùng Trí Cao. Nhưng lần này nhà vua lại khoan hồng 

cho tên phản nghịch, và nói rằng thương tình vì cha là Tôn Phúc 

và anh là Trí Thông đều bị giết mà tha tội, cho giữ Châu Nguyên 

như cũ, lại phụ thêm cho 4 động Lôi-hoả, Bình-an, Bà châu và Tư-

lang nữa.”  

          Đoạn Văn trên cho thấy rõ tinh thần nhân trị trong luật pháp 

triều Lý. 

          Đó cũng là đặc điểm của dân tộc ta là “bên ngoài là lý, bên 

trong là tình”, lý và tình phải đi đôi với nhau thì việc áp dụng luật 

pháp mới không gây ra sự bất công quá đáng. 

          Thật vậy, theo kinh nghiệm thì có nhiều vụ án thật là tế nhị, 

nếu chỉ căn cứ hoàn toàn vào các bộ luật hiện hành để áp dụng và 

tuyên án thì thấy tội nhân sẽ gánh chịu những hình phạt đe răng 

quá nghiêm khắc. Do đó cần phải chọn con đường chiết trung của 

đạo Phật, tức là ngoài việc căn cứ vào pháp luật hiện hành, còn nên 

lấy tình thương để quyết định việc tuyên án tội nhân. 

          Ngoài việc chịu ảnh hưởng tinh thần trung đạo của Phật 

giáo, luật pháp nhà Lý còn chịu ảnh hưởng sâu đậm của đạo Phật ở 

các khía cạnh khác như sau: 

          Đạo Phật quan niệm phải lấy đức từ bi làm triết lý hành 

động trong đời sống đạo đức. Từ bi là một tình thương bao la 

không phân biệt giai cấp trong xã hội, người theo đạo Phật cần 

phải thương xót tất cả mọi người khi họ gặp cơn hoạn nạn. Chính 

lòng từ bi đã giúp cho ta cảm thương được những người đang gặp 
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khốn khổ, và do đó, ta sẽ tìm cách giúp đỡ họ. Các vị Bồ-tát trong 

Phật giáo cũng đều vì lòng từ bi mà chấp nhận một hạnh nguyện là 

đi vào cuộc đời lầm than để cứu độ chúng sinh. Do chỗ thấm 

nhuần tinh thần của đạo Phật về đức hạnh từ bi, nên ta thấy ngay 

trong việc ban hành bộ Hình-thư, vua Lý Thái Tông đã biểu lộ rõ 

rệt lòng từ bi của mình đối với phạm nhân, khi thấy nhiều người có 

thể bị tội oan và phải nhận lãnh những hình phạt nặng nề nên Ngài 

mới sai viên Trung-thư (quan Trung-thư, theo chế độ nhà Tống, là 

người chuyên dự thảo những kế hoạch để tâu lên vua về mọi việc 

cải cách, mọi việc tuyển bổ quan lại, và vận truyền các mệnh lệnh) 

biên soạn quyển Hình-thư. Cũng theo Đại Việt sử ký toàn thư thì: 

“Trước kia, trong việc kiện tụng phiền nhiễu, quan giữ hình câu nệ 

luật văn, cốt làm khắc nghiệt, thậm chí oan uổng. Vua lấy làm 

thương xót, sai viên Trung-Thư san định luật lệ châm chước cho 

thích dụng với thời bấy giờ, chia ra môn loại, biên ra điều khoản, 

làm sách hình luật của một triều đại, để cho người xem dễ hiểu.” 

          Đại Việt sử ký toàn thư đã cho chúng ta biết rõ rằng sở dĩ 

Hình-thư được ban ra chỉ vì hình luật lúc bấy giờ không được 

thống nhất; do đó đã đưa đến nhiều hình phạt khắc nghiệt mà hậu 

quả là các tội nhân phải gánh chịu. Nhà vua cũng rất thương tội 

nhân, vì họ chỉ là nhũng người lầm lỡ mà phạm tội, chớ đâu có 

phải hầu hết tội nhân đều muốn gây ra tội ác để gánh chịu hình 

phạt và ngục tù đâu. Do đó việc ban hành Hình-thư là một biện 

pháp thích nghi để chỉnh đốn lại những hình phạt xử bất công mà 

nhân dân nước ta lúc bấy giờ phải gánh chịu và hành động này có 

thể quả quyết là xuất phát từ lòng từ bi mà Đức Phật đã dạy bảo 

cho hàng Phật tử chúng ta tuân theo vậy. 

          Lòng từ bi còn được thấy rõ khi vua Lý Thánh Tông cảm 

thương cho các tội nhân phải chịu cảnh lạnh lẽo và đói khát nơi 

nhà giam, nên ngài đã truyền lệnh cung cấp đầy đủ thực phẩm và 
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chiếu mền cho họ. Tình thương này quả rất rộng lớn không còn bị 

ngăn cách bởi một biên giới nào nữa cả. Cũng theo Đại Việt sử ký 

toàn thư: “Mùa đông năm Ất Mùi (1055), trời giá lạnh khủng 

khiếp, Lý Thánh Tông phán với các vị quan lại rằng: Ta ở trong 

cung kín, sưởi lò than, khoác áo lông mà còn rét run như thế này, 

ta nghĩ đến tù nhân bị nhốt trong lao chịu đói lạnh khổ sở, chưa 

biết phải trái ra làm sao. Ăn không đầy bụng, mặc không đủ che 

thân, vì gió rét nên có kẻ chết không nơi nương tựa. Ta thật lấy 

làm thương. Rồi vua truyền lấy chiếu cho tù nhân và cho mỗi ngày 

hai bữa ăn.”  

          Thật là một hành động hiếm có đối với các bậc vua chúa 

dưới thời đại quân chủ chuyên chế. Chúng ta thấy sống trong cung 

kín, nhà vua được hưởng biết bao nhiêu là tiện nghi dồi dào, nào là 

ăn những món cao lương mỹ vị, nào là có cung phi mỹ nữ, nào là 

có kẻ hầu người hạ. Nhưng nhà vua vẫn luôn luôn nghĩ đến hàng 

thứ dân, nghĩ đến đời sống của người dân coi có được sung túc 

không? Và ngay cả những tội nhân là kẻ đã gây ra xáo trộn trong 

xã hội mà vẫn được nhà vua thương xót và lo lắng cả đến việc ăn 

mặc nữa. Như vậy, vua nhà Lý đã đi sát với đời sống của nhân dân 

để tìm hiểu đời sống của họ và lo lắng cho họ. 

          Do chỗ thương xót các tội nhân, nên vua Lý Thánh Tông đã 

áp dụng nhiều biện pháp khoan hồng, vì Ngài nghĩ rằng những kẻ 

phạm tội phần lớn là vì không hiểu rõ luật lệ nên họ mới phạm 

pháp. “Năm 1064, vua Lý Thánh Tông ra ngự ở điện Thiên Khánh 

xét án, có Đông Thiên Công chúa đứng hầu bên cạnh; Thánh Tông 

chỉ vào con gái yêu mà nói với các quan rằng: Ta yêu con ta, như 

là cha mẹ dân yêu dân; vì dân không hiểu luật lệ nên mới bắt tội, 

ta lấy làm thương. Vậy từ rày về sau không kể tội nặng hay nhẹ, 

các người phải xử một cách khoan hồng cả.” (Đại Việt sử ký toàn 

thư). Nhận xét của vua Lý quả thật là xác đáng. Trong thực tế, có 
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nhiều vụ án mà phần lớn tội nhân khi ra trước vành móng ngựa đã 

hối tiếc vì mình không hiểu biết luật lệ nên mới phạm pháp. 

          Ngoài việc khoan hồng trong lúc xử án, nhà vua còn áp dụng 

các biện pháp đại xá và ân xá tội nhân trong các dịp khánh thành 

một ngôi chùa, một đền đài. Như năm 1010, cung Thúy Hoa làm lễ 

xong, xá thuế ba năm cho cả nước, những loại thuế thiếu năm 

trước đều được xoá bỏ, những tù binh người Mán bắt từ năm Cảnh 

Thuỵ (1008 - 1009) đều được phát quần áo và tha cho về quê quán. 

Trong nhiều trường hợp gặp thiên tai, nhà vua cũng ra lệnh cho ân 

xá tội nhân. Có năm, xảy ra những hiện tượng thiên nhiên lạ lùng 

như có sự xuất hiện của những vì sao lạ, nhà vua cũng coi đó là 

một duyên cớ để ân xá tội nhân. Thậm chí, nhiều khi nhà vua hạ 

lệnh xá tội một cách rộng rãi, ví dụ như trường hợp năm 1128, 

những tội nhân ở Đô Hộ phủ đều được tha, lại xá tội cho cả 130 

người bị biếm truất. 

          Sự khoan hồng còn được áp dụng đến mức triệt để khi nhà 

vua tha tội cho những kẻ nổi loạn để lật đổ vương triều nhà Lý. Đó 

là hành động xoá bỏ hận thù để thực thi chính sách “hoà giải” ngõ 

hầu cảm hoá được kẻ thù. Đây là một thái độ chính trị rất thích hợp 

trong hoàn cảnh lịch sử thời bấy giờ, vua Thái Tông đã tha tội chết 

cho Nùng Trí Cao là tên giặc đã âm mưu lật đổ vương triều nhà Lý 

(đã dẫn ở trên): “Đến năm 1041, Nùng Trí Cao… và Tư Lang 

nữa”. 

          Đối với tên tội phạm là Nùng Trí Cao đáng lẽ ra phải chịu 

hình phạt tử hình mà nhà vua lại tha tội chết, lại còn phong tước, 

ban ấn tín và cho thêm vài châu quận nữa, quả là một hành động 

“hoà giải” tuyệt mức vậy. 

          Ngoài ra, chúng ta nhận thấy nhà Lý còn tiết giảm các hình 

phạt xử tử có lẽ để thực thi giới cấm sát sanh trong ngũ giới cấm. 
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Sát sanh là một trong điều mà đạo Phật ngăn cấm. Do ảnh hưởng 

này mà chúng ta thấy có nhiều vụ án đáng xử tử như vụ án vừa dẫn 

trên, hoặc những tội sát nhân lại được giảm xuống còn phạt trăm 

trượng, thích 50 chữ và phải tội. 

          Nhà Vua còn ấn định việc cho chuộc tội bằng tiền, chỉ trừ tội 

thập ác thì không được chuộc. Tội thập ác được qui định trong luật 

của đời Đường bên Tàu mà triều Lý đã dựa theo đó, gồm có mười 

tội ác như sau: 

1. Mưu phản: Lật đổ nền cai trị của vua đương thời. 

2. Mưu đại nghịch: Phá đền đài, lăng tẩm, cung điện của nhà vua. 

3. Mưu bạn: Phục vụ cho nước địch, làm gián điệp (trong tiếng 

Hán Việt, bạn có nghĩa là phản quốc đi phục vụ cho nước địch). 

4. Ác nghịch: Đánh hay giết Ông, Bà, Cha, Mẹ, Tôn thuộc. 

5. Bất đạo: Vô cớ giết ba người cùng nhà. 

6. Đại bất kính: Lấy trộm đồ tế lễ trong lăng tẩm, làm giả ấn vua. 

7. Bất hiếu: Tố cáo hay chửi rủa Ông, Bà, Cha, Mẹ hoặc Ông, Bà, 

Cha, Mẹ chồng, không phụng dưỡng cha mẹ, tự ý bỏ nhà phân chia 

tài sản, cưới xin khi có tang Cha Mẹ, vui chơi trang sức trong khi 

tang chế, được tin Ông Bà và Cha Mẹ chết không chịu tang hoặc 

Ông, Bà, Cha, Mẹ còn sống mà nói dối là chết. 

8. Bất mục: Mưu giết hay bán các thân thuộc, đánh hoặc cáo giác 

chồng, hay các tôn thuộc. 

9. Bất nghĩa: Giết trưởng cơ quan của mình, giết quan lại tại chức, 

hoặc thầy dạy học, không để tang chồng, vui chơi bỏ tang phục để 

lấy chồng khác. 
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10. Nội loạn: Thông dâm với người trong họ phải để tang từ bực 

thứ tư trở lên, thông dâm với các vợ bé của Cha hay của Ông, và cả 

người đàn bà bằng lòng tư thông cũng bị tội. 

         Trong Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, chính 

biên, quyển 3 tờ b, đã ghi lại việc khoan hồng đã kể trên như sau: 

“Phàm nhân đản, người từ 70 tuổi trở lên, người có nhược tật 

(bệnh hoạn) và người có họ thân với nhà vua phải để tang nhau từ 

chín tháng trở lên, nếu phạm tội đều được cho chuộc tội, chỉ trừ 

người nào phạm vào tội thập ác thì không tha.” 

          Đạo Phật đã ảnh hưởng trong pháp luật không những về lòng 

từ bi, lòng khoan dung mà còn ảnh hưởng về cách đối xử với phạm 

nhân nữa. Đạo Phật rất tôn trọng giá trị của con người và vì giới 

cấm nói dối cũng được giữ gìn, nên không bao giờ dám kết tội ai 

một điều gì khi chưa nắm đủ yếu tố buộc tội; và do chỗ đó nên 

phải đối xử tử tế với người không có tội. Bởi vậy nên vua Lý 

Thánh Tông mới xét thấy cảnh khổ của các tù nhân đang bị giam 

cầm khổ cực trong khi tội vạ chưa xét rõ, và truyền đối đãi với họ 

rất tử tế: “Mùa Đông năm Ất Mùi (1055) … mỗi ngày hai bữa ăn." 

(đã dẫn ở trên). 

          Quan niệm về cách đối xử tử tế với người đang bị giam cầm 

mà chưa định tội lỗi bằng một phiên xử công khai đã cho ta thấy 

pháp luật triều Lý tôn trọng nhân quyền, đây có thể nói là bước 

đầu tiên công nhận nhân quyền trong lịch sử nước ta vậy. Quan 

niệm tôn trọng nhân quyền đã được Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân 

quyền công nhận và đã ghi: “Phàm ai bị cáo về một tội phạm gì 

đều được đoán coi như là vô tội, cho đến khi tội trạng ấy được 

chứng minh rõ rệt trang một vụ xử công khai có đủ hết đảm bảo 

cho bị cáo về quyền bào chữa.” Quan niệm tôn trọng nhân quyền 

là một đặc điểm mới mẻ trong pháp luật hiện đại, như vậy chúng ta 

nhận thấy pháp luật triều Lý đã vượt qua thời đại, đó quả là một 
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đặc điểm đáng lưu ý trong pháp luật nhà Lý. Có thể nói rằng do 

ảnh hưởng của triết lý Phật giáo về việc tôn trọng nhân phẩm của 

con người vậy. 

          Ảnh hưởng Phật giáo còn thấy rõ trong việc áp dụng quan 

niệm “Sám hối” vào chính sách hình sự để xử tội phạm nhân. Sám 

hối là quan niệm cho rằng một người khi đã phạm phải một lỗi lầm 

thì có thể ăn năn và cố gắng tìm cách chuộc tội với ước nguyện sẽ 

không tái phạm nữa. Chính sự hối cải sẽ giúp họ trở về đường ngay 

nẻo chánh và khiến họ có thể giúp được xã hội gây lại một trật tự 

ổn cố hơn. Do quan niệm về sám hối, chính sách hình sự của pháp 

luật triều Lý đã áp dụng chính sách cải hoá tội nhân, chính sách 

này được thể hiện một cách rõ ràng nhất qua chỉ thị của vua Lý 

Thánh Tông về việc xử các tội nhân một cách khoan hồng không 

kể nặng hay nhẹ: "Năm 1064, ... một cách khoan hồng cả." (đã dẫn 

ở trên) 

          Chính sách cải hoá tội nhân là một chính sách mới phát triển 

ở Âu Mỹ vào thời cận kim. Theo quan niệm của chính sách này thì 

các phạm nhân được coi như là một nạn nhân của xã hội. Do đó, 

đối với các phạm nhân, nhà cầm quyền không nên dùng những 

hình phạt quá nghiêm khắc như thể loại họ ra khỏi xã hội, nhà cầm 

quyền cần phải xét xử các phạm nhân như là một bệnh nhân cần 

phải được chữa trị, vì vậy, các sự trừng phạt phải được cân nhấc và 

ấn định một cách hợp lý và nhân đạo để giúp họ sám hối và hối cải 

tội lỗi. 

IV.   Hiệu quả của pháp luật triều Lý 

          Nói tóm lại, pháp luật triều Lý đã chịu ảnh hưởng của Phật 

giáo rất nhiều, nhất là ở các điểm khoan hồng và nhân đạo đối với 

phạm nhân. So sánh với các nền pháp luật trong thời đại đó, chúng 

ta thấy các nước phong kiến khác đều áp dụng những hình phạt rất 
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nặng nề và ác nghiệt, nhất là đối với tội phản nghịch chống chế độ 

của vương quyền đương thời. Trong khi nền pháp luật triều Lý đã 

áp dụng một nền pháp luật nhuốm đượm một tinh thần rộng rãi và 

khoan dung. Đó là do sự ảnh hưởng lòng từ bi của đạo Phật, vì như 

chúng ta đã biết dưới thời Lý, Phật giáo được tôn sùng và ảnh 

hưởng sâu đậm vào các tầng lớp vua chúa, quí tộc cũng như trong 

dân chúng. Nhất là trong dân gian, Phật giáo có ảnh hưởng rất tốt, 

các hành động phi pháp được giảm bớt, hành vi tàn bạo ít dần, là 

do những quan niệm từ bi hỉ xả, và những hành động ăn năn, sám 

hối tội lỗi vẫn được thực hành luôn luôn trong đời sống hàng ngày. 

Do vậy, nên qua các triều đại Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông là 

những triều đại thịnh trị nhất, mà bằng chứng cụ thể là năm 1054, 

Lý Thánh Tông đã xuống chiếu đốt bỏ các hình cụ trừng phạt nhân 

dân, đó là biểu trưng cho một sự ổn định quốc gia mà luật pháp đã 

giữ một vai trò quan trọng vậy. 

          Nhờ áp dụng chính sách khoan dung trong pháp luật, nên 

triều đại nhà Lý đã thu phục được nhân tâm. Thật vậy, trong nhân 

dân ai ai cũng hướng về Lý triều với lòng khâm phục về chính sách 

cai trị dân, nên triều Lý đã kéo dài trên hai thế kỷ (1010 - 1225) và 

trong suốt hai thế kỷ đó đế nghiệp nhà Lý rất vững vàng, nhân dân 

sống trong cảnh ấm no và an lạc. Do đó, nên khi thời cuộc đổi 

thay, nhà Trần chiếm ngôi vua của họ Lý vào năm 1225 dưới thời 

Lý Chiêu Hoàng, triều Lý đã đi vào lịch sử, mà trong quần chúng 

nhân dân vẫn còn lưu luyến tiền triều; trong dân gian, người dân đã 

diễn tả tâm trạng lưu luyến ấy qua hai câu ca dao sau đây: 

“Trống chùa ai đánh thùng thùng,                                                                                                                  

Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng.”                                                                                                                 

(Ca dao) 
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V.   KẾT LUẬN 

          Qua việc tìm hiểu pháp luật triều Lý, chúng ta đã thấy được 

một quá khứ vinh quang của dân tộc trong suốt thời đại nhà Lý. 

Triều đại nhà Lý đã cho chúng ta thấy rõ một sinh lực dồi dào của 

truyền thống dân tộc là sẵn sàng hy sinh để chống lại sự xâm lăng 

và âm mưu thôn tính đất nước Việt Nam của ngoại bang. 

          Tinh thần chống ngoại xâm được biểu lộ rõ rệt trong việc Lý 

Thường Kiệt đem quân đánh ba châu Khâm, Liêm, Ung của Trung 

hoa mà dân chúng  Việt Nam đã khen tặng qua hai câu ca dao sau 

đây: 

“Đem chuông đi đánh xứ người,                                                                                                             

Chẳng kêu cũng đánh vài hồi lấy danh.”                                                                                                          

(Ca dao) 

Sài Gòn, tháng Giêng năm 1971. 

Sửa chữa và bổ sung, Toronto, 01 tháng 04 năm 1991. 

 

Nguyễn Vĩnh Thượng 
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Chương 7  

Phụ lục 2 

Chùa Một Cột với tinh thần 

Phật Giáo Việt Nam thời nhà Lí 

 

 

Hạnh Cơ 
 

Lời giới thiệu: Hạnh Cơ là bút hiệu của GS Nguyễn Hữu Lợi, bài viết 

này đã được đăng trên tờ Tư Tưởng số 1 năm 1974. Nguyệt san Tư 

Tưởng là cơ quan phát huy và truyền bá tư tưởng triết học của Viện Đại 

Học Vạn Hạnh Sài Gòn. GS Nguyễn Hữu Lợi là cựu Sĩ Quan Tuyên Úy 

Phật Giáo với cấp bực Thiếu Tá trong Quân lực VNCH.  

NVT 

 

Chương 7 Phụ lục 2 Chùa Một Cột với tinh thần Phật 

Giáo Việt Nam thời nhà Lí                    
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          Cũng như triều đại nhà Đinh (968-980) trước đó, triều đại Lê 

Đại Hành (980-1005
)(1)

 là một triều đại vẻ vang trong lịch sử dựng 

nước của nước ta. Nhưng sự nghiệp ấy quá ngắn ngủi vì sự phá nát 

của vua Lê Long Đĩnh (1005-1009
)(2)

, cho nên bắt buộc phải có 

một sự đổi thay. Phú cường và an cư lạc nghiệp là những nhu cầu 

thiết yếu của quốc gia dân tộc, và đó đã là động cơ thúc đẩy Lí 

Công Uẩn
(3)

 lên nắm chính quyền (1010-1028) để phục hưng quốc 

gia, bảo vệ tinh thần đạo đức của dân tộc. Và sự lên ngôi của Lí 

Công Uẩn để khai sáng ra nhà Lí đã là một công trình, một sắp xếp 

chính trị rất khéo léo của thiền sư Vạn Hạnh
(4)

. Đó là một kết quả 

của “tinh thần Vạn Hạnh”, và Lí Công Uẩn lên ngôi, cũng như các 

vua Lí kế tiếp, là thực hiện cái sứ mệnh “đem ĐẠO vào ĐỜI” của 

Tổ Vạn Hạnh. Nói cách khác, tư tưởng của Vạn Hạnh đã ảnh 

hưởng sâu xa và quyết định phần lớn cho tinh thần giới lãnh đạo 

suốt triều đại nhà Lí; đó là tinh thần tập thành Thiền và Mật, có 

kiến thức cao siêu thần toán, thấu suốt và nối liền quá khứ, hiện tại, 

vị lai, sử dụng các thuật phong thủy và sấm vĩ, làm lợi khí cho 

những hành động ích quốc lợi dân, phụng sự quốc gia và bảo vệ 

chủ quyền dân tộc. Nhà Lí đã xây dựng một quốc gia tiến bộ khác 

hẳn Đinh, Lê trước đó, và chùa Một-cột đã xuất hiện một cách độc 

đáo trong cái tinh thần tiến bộ toàn diện đó. 

1.   Sự Hình Thành và Ý Nghĩa Chùa Một Cột 

          Chùa MỘT-CỘT được hình thành là do một giấc mộng của 

vua Lí Thái-tông (1028-1054)
(5)

. Đại Việt Sử Kí Toàn 

Thư chép: “Tháng hai, mùa xuân năm Kỉ-Sửu (1049) đổi niên hiệu 

là Sùng-hưng-đại-bảo (1049-1054
)(6)

 năm đầu. Trước đó vua mộng 

thấy Phật Quán Âm ngồi trên đài hoa sen, dẫn vua lên đài. Khi 

tỉnh dậy, vua nói lại với triều thần. Có người cho là điềm gở, 

nhưng nhà sư Thiền Tuệ thì khuyên vua nên xây chùa, dựng cột đá 

giữa hồ, xây đài hoa sen có tượng Phật Quán Âm ở trên, đúng như 

hình ảnh đã thấy trong mộng. Các nhà sư chạy đàn chung quanh, 

tụng kinh cầu sống lâu, nhân đó đặt tên chùa là Diên-hựu.”
(7)
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       Theo đó thì chùa Một-cột đã lấy nguồn cảm hứng từ giấc 

mộng đài sen với Phật Bà Quán Âm. Cảm hứng từ mộng là một 

thứ tâm lí nghệ thuật của các dân tộc Đông-phương, và hình dáng 

chùa đã bao hàm nhiều ý nghĩa nghệ thuật tôn giáo. 

 

         Theo giáo sư Nguyễn Đăng Thục (trong sách Lịch Sử Tư 

Tưởng Việt Nam) thì từ thời nhà Đinh đã dựng cột bia đá “Đà-la-

ni”, gọi là cột “nhất-trụ”, để cầu tuổi thọ, cầu cho vận nước dài lâu 

bên cạnh cái không khí luôn luôn đe dọa nặng nề của Trung-quốc. 

Đến nhà Lí thì cây cột “nhất-trụ” ấy lại bao hàm nhiều ý nghĩa hơn 

nữa, khi vua Lí Thái-tông đã biến hình “nhất-trụ” thành hình hoa 

sen (bằng cách cho xây trên đỉnh cột một cái điện nhỏ bằng gỗ lợp 

ngói, mái cong), để trở thành chùa Diên-hựu (tức Một-cột). Chùa 

có hình dáng một hoa sen, và nếu nhìn từ xa thì quả đó một hoa 

sen lớn mọc lên từ hồ nước, – dĩ nhiên, cây cột đã trở thành cọng 

sen. 

 

          Vẫn theo giáo sư Nguyễn Đăng Thục thì hình ảnh hoa sen 

cũng đã có những ấn tượng rõ nét trong tinh thần dân tộc ta từ thời 

nhà Đinh: Đinh Bộ Lĩnh (tức vua Đinh Tiên-hoàng-đế, 968-979) ở 

cạnh đền Sơn-thần, ngoài cửa có đám sen núi có dấu chữ “thiên 

tử”; mẹ Lê Hoàn (tức mẹ vua Lê Đại Hành) có mang nằm mộng 

thấy trong bụng sinh hoa sen; tháng sáu, niên hiệu Long-thụy-thái-

bình (1054-1058)
(8)

 thứ 5 (1058), vua Lí Thánh-tông (1054-

1072)
(9)

 cho xây điện Linh-quang, bên trái dựng điện Kiến-lễ, bên 

phải dựng điện Sùng-nghi; phía trước điện dựng lầu chuông một 

cột sáu cạnh hình hoa sen.
(10)

 

 

          Vậy thì, hoa sen luôn luôn mang một ý nghĩa tốt đẹp, tượng 

trưng cho những gì cao quí nhất trên đời. Nơi nào có hoa sen là nơi 

đó có Phật, Bồ-tát ngự trị; nơi nào có dấu sen là nơi đó có dấu vết 

hiền nhân; nơi nào có hồ sen nhất định phải là nơi thanh tịnh; và 

chính hoa sen đã được người bình dân tôn quí để ví với những 

người có tâm hồn thanh cao, sống nơi bụi trần đầy danh lợi mà 

không bị những thứ ô uế cám dỗ, ràng buộc: 
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Trong đầm gì đẹp bằng sen, 

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng; 

Nhụy vàng bông trắng lá xanh, 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. 

  

(Ca Dao) 

 
          Cuối cùng, hoa sen có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, đến 

nỗi nó đã được dùng làm tựa đề cho một bộ kinh cao thâm của 

Phật giáo đại thừa: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó có thể thấy, 

tín ngưỡng HOA SEN là tín ngưỡng PHẬT THỪA vậy. 

 

          Cũng vì hoa sen mang những ý nghĩa như thế, nên hễ người 

ta nói đến hoa sen là nói đến Phật. Sen là chỗ Phật ngự. Tòa sen là 

tòa Phật. Và bộ ba “Tam Thánh”: Di Đà – Quán Âm - Thế Chí đã 

dính liền mật thiết với hoa sen trong tín ngưỡng Tịnh Độ tông. 

 

          Cõi Cực-lạc là cả một thế giới hoa sen. Vì vậy, vua Lí Thái-

tông đã mộng thấy hoa sen với Phật Bà Quán Âm đứng trên đài 

sen, và giấc mộng ấy đã được hiện thực bằng ngôi chùa Một-cột có 

hình dáng hoa sen với tượng Bồ Tát Quán Thế Âm được thờ trong 

đó. 

 

          Tín ngưỡng Phật Bà Quán Âm trong tâm thức dân tộc Việt 

cũng là một tín ngưỡng đặc biệt, nó biểu hiện cho lòng yêu thương 

vô bờ của MẸ, hòa đồng với tín ngưỡng sùng bái Nữ Thần cố hữu 

trong tư tưởng bình dân Việt-nam. Người bình dân Việt-nam với 

tâm hồn chất phác, chân thật, luôn luôn có khuynh hướng nguyện 

cầu một “tha lực” từ bi cứu khổ cứu nạn như Bồ Tát Quán Thế 

Âm, hay là Nữ Thần của họ. Họ nương tựa vào đó như một nơi an 

lành, như đứa bé cảm thấy được yên ổn trong lòng mẹ. Họ luôn 

luôn yên tâm khi tin tưởng có Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên cạnh để 

che chở, độ trì. 

 

          Xem thế, chùa Một-cột quả là một tác phẩm nghệ thuật tân 

kì, thể hiện trọn vẹn cái tâm linh độc đáo của dân tộc. Với cây cột 
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độc nhất dựng sừng sững giữa hồ, nó biểu hiện cho tín ngưỡng về 

nguồn sống vũ trụ, về âm dương hòa hợp của tư tưởng Bà-la-môn 

giáo và Chiêm-thành – vốn cũng đã ảnh hưởng ngấm ngầm vào 

tinh thần dân Việt từ lâu. Với cái điện hình hoa sen mọc lên từ hồ 

nước, nó nói lên cái tinh thần phấn đấu âm thầm với dục vọng để 

tự kiến tánh thành Phật của các thiền sư, tức là giới trí thức bác 

học. Và với tượng Phật Bà Quán Âm, nó bộc lộ cái tình Mẹ, tượng 

trưng cho Nữ Thần, một tha lực từ bi luôn luôn cứu độ chúng sinh, 

đó là tín ngưỡng của giới bình dân chơn chất. Vì vậy, chùa Một-cột 

quả đã gói ghém hoàn toàn tinh thần tín ngưỡng đặc biệt của Việt-

nam thời đó. 

 

     Tinh thần chùa Một-cột là một tinh thần tổng hợp của Phật 

giáo Việt-nam thời Lí. Tinh thần đó đã dung hòa các tư tưởng vừa 

Thiền, vừa Mật, vừa Nho, vừa Lão, vừa trí thức, vừa bình dân, nhất 

là nó thể hiện một tinh thần dung hợp sáng tạo nhưng độc lập của 

quốc gia; và chính cái tinh thần đó đã là nguyên nhân sâu xa của 

việc thành lập thiền phái Thảo Đường, một phái thiền Việt-nam 

độc đáo thời nhà Lí. 

2. Thiền Phái Thảo Đường: Một Kết Tinh Của Tinh 

Thần Phật Giáo Việt Nam Thời Nhà Lí 

          Thời đại nhà Lí là thời đại toàn thịnh của Phật giáo Việt-

nam, mà cũng là thời đại có ý thức dân tộc cao nhất, tinh thần quốc 

gia hùng mạnh nhất trong lịch sử độc lập của Việt-nam. Về điểm 

này, giáo sư Hoàng Xuân Hãn có nói: “Lí Thánh-tông là vua ta 

đầu tiên có óc lập một đế quốc có danh ngang với một nước thiên 

tử. Vua đặt quốc hiệu là Đại-việt (1054), tôn các vua trước là 

Thái-tổ, Thái-tông, coi các nước nhỏ là chư hầu, và muốn ngăn 

cấm Chiêm-thành thần phục Tống.”
(11) 

Và chính ở trong cái ý thức 

dân tộc và tinh thần độc lập, tự cường cao độ đó mà phái thiền 

Thảo Đường đã xuất hiện, như học giả Trần Văn Giáp đã 

nói: “Đến thế kỉ XI, đạo Phật rất thịnh vượng ở Việt-nam. Những 

người nhiệt thành với đạo này không phải chỉ là quần chúng mà cả 

những quan lớn ở triều đình, và cả những vua chúa nữa. Những 



                                                        Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 

155 
 

ông vua ấy muốn thiết lập một phái mới. Nhưng thay vì trực thuộc 

với Bồ Đề Đạt Ma, họ lại chọn một thiền sư Trung-hoa tên là Thảo 

Đường đã đến Chiêm-thành và ngụ một thời gian ở đó. Chắc chắn 

họ đã theo giáo huấn của vị sư trưởng này và thực hành giáo pháp 

của ông. Thời kì thứ tư này quả là thời kì Thiền học Việt-nam.”
(12) 

 

          Từ Lí Thái-tông, ta thấy nhà vua đã có khuynh hướng xây 

dựng một nền Phật giáo riêng biệt, đặc thù cho Đại-cồ-việt
(13)

 qua 

việc xây cất chùa Một-cột. Đến vua Lí Thánh-tông thì cái khuynh 

hướng ấy lại càng mạnh mẽ hơn nữa, đến nỗi đã đưa đến việc sáng 

lập một phái thiền mới lấy tên của thiền sư Thảo Đường. 

 

          Về sự tích Tổ Thảo Đường, sách An Nam Chí Lược 

chép: “Thảo Đường đi theo sư phụ sang ở đất Chiêm-thành. Khi 

vua Lí Thánh-tông đánh Chiêm-thành, bắt được làm tù binh, giao 

cho quan tăng lục làm gia nô. Quan tăng lục viết sách Ngữ Lục, để 

ngỏ trên bàn và đi khỏi. Nhà sư Thảo Đường xem trộm, có sửa 

chữa đi. Quan tăng lục về thấy thế lấy làm kinh ngạc về anh gia 

nô, bèn tâu lên vua. Vua bái Thảo Đường làm quốc-sư.”
(14)

 

 

          Tinh thần của tài liệu này cho ta thấy gì? Đọc lại lời của giáo 

sư Hoàng Xuân Hãn ở trên thì triều đại Lí Thánh-tông quả là một 

triều đại oanh liệt, có tinh thần dân tộc cao sáng nhất. Vua Lí 

Thánh-tông nuôi mộng xây dựng quốc gia thành một đế quốc hùng 

cường, xứng danh “Đại-việt”; trong đó bao gồm ý tưởng sáng lập 

một tông phái Phật giáo Đại-việt đặc thù, hoàn toàn mang màu sắc 

dân tộc, mặc dù trước đó đã có hai phái thiền Tì Ni Đa Lưu Chi và 

Vô Ngôn Thông từ ngoại quốc truyền vào. Và mộng ước ấy đã 

được thành tựu do một thiện duyên hãn hữu, đó là việc nhà vua đi 

đánh Chiêm-thành, bắt nhiều tù binh, và trong đám tù binh ấy có 

thiền sư Thảo Đường. Thảo Đường là một tù binh được cắt đặt làm 

thị giả cho vị tăng lục (vị tăng sĩ cao cấp trông coi về tăng sự). Lại 

do sự khám phá của chính vị tăng lục mà Thảo Đường được nhà 

vua tôn làm quốc sư. Ấy là vua đã nhặt được viên ngọc vô giá từ 

trong bùn lầy! Ý vua đã mong ước thành lập một tông phái đặc biệt 

Việt Nam, nhưng nhà vua là cư sĩ, không thể đứng làm tổ khai sơn 
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cho một môn phái, lại không muốn chọn các vị thiền sư đã sẵn có 

môn phái đương thời, nhân cơ hội khám phá được viên ngọc vô giá 

là thiền sư Thảo Đường (dù vốn có nguồn gốc từ Trung-hoa), bèn 

lập tức tôn lập ngài làm Tổ, lấy tên ngài làm tên môn phái, rồi 

chính nhà vua làm đồ đệ đầu tiên đời thứ nhất. Thật là một cơ hội 

nghìn vàng để vua thực hiện giấc mộng. Quan tăng lục là một vị 

cao tăng, mà viết “ngữ lục” còn bị Thảo Đường sửa chữa, thì Thảo 

Đường quả xứng đáng với sự trông đợi và kính ngưỡng của vua Lí 

Thánh-tông. 

      

          Vậy thì cái tinh thần đặc biệt của Tổ Thảo Đường là gì? Đó 

là một tinh thần tổng hợp Thiền và Tịnh. Theo tinh thần 

bài “Kinh” của Tổ thì con đường tu hành không phải chỉ có một, 

mà phải gồm cả ba phương diện: tham thiền, quán chiếu và niệm 

Phật. Tham thiền và quán chiếu tức là tập trung tinh thần nhắm vào 

một điểm, ngưng đọng tất cả mọi vọng niệm trong tâm, để cho tâm 

ý thanh tĩnh, không còn vọng động. Lúc đó cả năng tri và sở tri đều 

mất, trí tuệ phát sinh, kiến tánh giác ngộ. Đó là con đường tự lực 

đốn ngộ, có thể giải thoát ngay ở đời này, được áp dụng chung cho 

cả tăng lẫn tục. Nhưng đó là con đường trí thức, chỉ thích hợp cho 

những bậc thượng nhân; còn đối với kẻ độn căn mà đa số là quần 

chúng nông dân thì không thích hợp. Do vậy mà Tổ đã đưa ra con 

đường niệm Phật để dẫn dắt đám quần chúng nông dân đông đảo 

ấy. Tổ nói: “Thiền vốn không có cửa vào nhất định, nếu không đủ 

căn bản tâm linh thì phần nhiều rơi vào lầm lạc, trọn đời trôi nổi, 

khó mà giác ngộ. Pháp quán tâm thì rất tế nhị, tinh vi, nếu không 

có trí tuệ bát nhã thì ít có thể tiến bộ trên đường chứng nghiệm. 

Chỉ còn có lối niệm Phật là rất mau lẹ, tiện lợi. Từ xưa đến nay, 

người thông minh hay ngu độn đều tu, đàn ông hay đàn bà đều 

chuộng, muôn người không một sai lầm như bốn lời dạy của phái 

Lâm Tế đã tỏ rõ. Chỉ cần tự phân tích lấy tâm mình, chớ nghi ngờ 

mình làm không được.”
(15)

 

 

          Người nông dân vốn dồi dào tình cảm và giàu tưởng tượng. 

Hơn nữa, trải qua bao cảnh bạo tàn, đau thương của giặc giã, chiến 

tranh từ các đời trước, họ chỉ mong được một đời sống thanh bình, 
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an cư lạc nghiệp với sự độ trì của thần linh, cho nên sự tin tưởng 

vào Phật Bà Quán Âm với lòng từ bi của Mẹ Hiền cứu khổ cứu 

nạn đã phổ biến mau lẹ và sâu rộng trong quần chúng bình dân. 

Tín ngưỡng vào Bồ Tát Quán Thế Âm cứu khổ độ trì là một lòng 

tin vào tha lực. Bởi thế, con đường niệm Phật dành cho người bình 

dân đã được đề cao bên cạnh con đường tham thiền và quán chiếu 

dành cho bậc đại trí tin tưởng vào tự lực; đó là cái chủ tâm của vua 

Lí Thánh-tông trong việc thành lập thiền học Thảo Đường, nhằm 

tổng hợp tín ngưỡng của toàn dân, làm thành một sức mạnh vô 

địch để thực hiện cái mộng “Đại-việt” trong tinh thần dân tộc cao 

sáng của mình. 

 

          Như vậy, đứng về phương diện lịch sử, chúng ta phải công 

nhận người sáng lập ra phái thiền Thảo Đường là vua Lí Thánh-

tông. Tinh thần Thảo Đường chính là tinh thần Lí Thánh-tông 

trong ý hướng sáng lập một môn phái đặc biệt dân tộc. Tinh thần 

Lí Thánh-tông là một tinh thần cởi mở, sẵn sàng thâu hóa nhiều tín 

ngưỡng khác nhau. Vua rất sùng thượng Phật pháp nên đã xây cất 

và tu bổ rất nhiều chùa tháp. Tinh thần từ bi của Phật giáo đã ảnh 

hưởng sâu đậm nên nhà vua có tiếng là một ông vua nhân từ. Vua 

đã từng ban chăn chiếu cho tù nhân, cho họ ăn cơm đầy đủ vì nghĩ 

thương cái hoàn cảnh đói lạnh của họ trong ngục xá; và đối với dân 

chúng thì: “Lòng trẫm yêu dân như yêu con trẫm vậy; hiềm vì trăm 

họ ngu dại làm càn phải tội, trẫm lấy làm thương lắm; vậy từ nay 

về sau, tội gì cũng giảm nhẹ bớt đi.”
(16) 

Đối với Khổng giáo nhà 

vua cũng rất chú trọng. Vua là người đầu tiên ở nước ta dựng lập 

văn miếu, tạc tượng Chu Công, Khổng Tử và tứ-phối để thờ 

phượng (1070). Vua cũng rất hâm mộ âm nhạc Chiêm-thành và tin 

Thần đạo, xây chùa Nhị-thiên-vương thờ Nhật Thiên (Civa Deva) 

và Nguyệt Thiên (Visnu Deva) thuộc tín ngưỡng Ấn-độ giáo. 

 

          Vì vậy, khi nhận xét về Lí Thánh-tông, giáo sư Nguyễn 

Đăng Thục đã viết: “Xem thế thì biết rằng khuynh hướng tín 

ngưỡng của nhà vua cũng như của toàn quốc thời bấy giờ không 

có tính cách giáo điều, hết sức cởi mở để thỏa hiệp nhiều tín 

ngưỡng khác nhau.”
(17)
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3.  Quán Âm Nữ 

          Nói đến Lí Thánh-tông, chúng ta còn phải đề cập đến một 

điểm đặc biệt khác nữa, đó là sự liên quan gần như mật thiết giữa 

nhà vua với hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm. Sử chép: “Nhà vua 40 

tuổi, chưa có con trai, thường đi các đền chùa để cầu tự. Ngự giá 

đến đâu, người xem chật đường. Khi đến làng Thổ-lỗi, có người 

con gái hái dâu đứng dựa vào khóm cỏ lau, nhà vua lấy làm lạ, 

cho vào cung, lập nàng làm Ỷ Lan phu nhân. Đến khi có mang, 

sinh hoàng tử Càn Đức, nhà vua mừng lắm. Ngày hôm sau lập làm 

thái tử, đổi niên hiệu, đại xá, phong Ỷ Lan phu nhân làm thần phi, 

lại gọi là nguyên phi, đổi làng Thổ-lỗi làm làng Siêu-loại, vì là 

nguyên quán của nguyên phi.”
(18)

 

 

          Và: “Vua thân đi đánh Chiêm-thành, lâu không thắng, trở về 

đến châu Cư-liên, nghe tin nguyên phi điều khiển nội trị được lòng 

dân hòa hợp, trong nước yên ổn, tôn sùng Phật giáo, tục gọi là 

Quán Âm Nữ. Vua tự bảo, kẻ kia là một nữ nhi mà còn có thể được 

thế, ta là trai còn dùng làm chi! Bèn quay lại đánh mới thắng 

được.”
(19)

 

 

          Trong chế độ quân chủ xưa, việc vua sinh được hoàng nam 

là một điều vui mừng trọng đại không những cho nhà vua, cho 

triều đình, mà cho cả nhân dân trong nước. Vua Lí Thánh-tông đã 

40 tuổi mà chưa có con trai, nay gặp được Ỷ Lan phu nhân thì sinh 

hoàng nam, đó chẳng là điều đại phúc cho triều đình và cho cả 

thiên hạ ư? Vì vậy, từ một cô thôn nữ, Ỷ Lan đã được bước lên địa 

vị một nguyên phi, và đối với nhân dân thì được tôn kính là Quán 

Âm Nữ (con gái của Phật Bà Quán Âm), nàng quả đã được mọi 

người, mọi tầng lớp trong toàn quốc coi là một cứu tinh của dân 

tộc. Nàng là cứu tinh của dân tộc không những sinh được vị thái tử 

anh minh, mà còn vì ở tư cách lãnh đạo nhân dân, làm cho họ được 

sống thanh bình trong cảnh an cư lạc nghiệp. Người dân vốn đã sẵn 

lòng sùng bái Phật Bà Quán Âm, nay họ có dịp hiện thực hóa Phật 

Bà Quán Âm vào đối tượng Ỷ Lan phu nhân, chứng tỏ đã có một ý 

thức cảm thông, một sợi dây nối kết giữa tự lực và tha lực, giữa trí 
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thức bác học và nông dân quê mùa, giữa giới thống trị và giới bị 

trị; và sợi dây đó chính là nàng thôn nữ Ỷ Lan. Ỷ Lan đối với nhà 

vua là hình ảnh Quán Âm Nữ, không những đã đem đến cho nhà 

vua hiếm hoi một vị thái tử anh minh nối nghiệp, mà còn là một 

động lực phấn khởi nhiệm mầu khiến cho nhà vua thắng trận khải 

hoàn; còn đối với nhân dân thì Ỷ Lan cũng là hình ảnh Quán Âm 

Nữ vì đã đem lại cho họ một xã hội an cư lạc nghiệp. Vì vậy, sau 

khi thắng giặc Chiêm-thành trở về, vua Lí Thánh-tông đã sáng lập 

tại kinh đô Thăng-long thiền phái Thảo Đường, cũng với ý chí 

thống nhất tín ngưỡng sùng bái của bình dân với tín ngưỡng trí 

thức của bác học để lấy sức mạnh toàn dân mà thực hiện mộng 

“Đại-việt” nói về phương diện quốc gia, và thực hiện một môn 

phái Thiền “Đại-việt” nói về phương diện Phật giáo. 

 

* 

        

          Nhìn một cách tổng quát, chúng ta thấy Phật giáo thời Lí quả 

đã chứng tỏ cái năng lực phi thường trong việc giáo hóa con người 

về cả hai phương diện, xuất thế cũng như nhập thế. Từ Lí Thái-tổ 

đến Lí Chiêu Hoàng (1224-1225), trải qua chín đời vua, trị vì suốt 

một thời gian 215 năm (1010-1225), Phật giáo luôn luôn nắm vai 

trò chủ động. Mọi phương diện hệ trọng của quốc gia, từ chính trị, 

quân sự, đến giáo dục, văn học, nghệ thuật v.v.. đều mang tinh 

thần Phật giáo. Ba phái thiền Tì Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông 

và Thảo Đường cùng nhau hợp tác, truyền bá song hành, và cùng 

chung qui vào một chí hướng phục vụ quốc gia dân tộc. 

 

         Về phương diện xuất thế, các thiền sư cũng như các vua chúa 

sùng đạo đều căn cứ vào thiền học để khai phóng tâm linh, tự mình 

phát triển trí tuệ mà ngộ đạo. Về phương diện nhập thế, sau khi 

ngộ đạo, họ đã hòa mình vào đời sống xã hội, từ cung vua, kinh 

thành, cho đến làng mạc, thôn quê, họ đã mở bao nhiêu đạo tràng, 

trường học để mở mang văn hóa, giải phóng tâm hồn mông muội 

cho người đời; ở đâu có người sống là ở đó có ánh sáng đạo lí lan 

tràn tới. Bao nhiêu tinh hoa của dân tộc được khai triển triệt để, 

làm cho nền văn minh nước ta vào thời đó thật rực rỡ, sánh ngang 
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hàng với Trung quốc, khiến cho nước láng giềng to lớn này phải nể 

sợ. 

 

          Tinh thần Phật giáo thời Lí, nhất là từ khi hình ảnh hoa sen 

với tượng Phật Bà Quán Âm xuất hiện, không phải là một tinh thần 

Phật giáo Thiền tông thuần túy, mà là cả một tinh thần dung hòa 

sáng tạo. Từ thiền sư Vạn Hạnh (tịch năm 1018) với triết lí “dung 

tam tế” đến các thiền sư Từ Đạo Hạnh (tịch năm 1112), Minh 

Không (tịch năm 1141) với khuynh hướng tổng hợp Thiền-Mật, sử 

dụng quyền năng thần thông để giúp đời; rồi các thiền sư Viên 

Chiếu (tịch năm 1090), Cứu Chỉ (tịch năm 1067), Ngộ Ấn (tịch 

năm 1088), Thông Biện (tịch năm 1134), Viên Thông (tịch năm 

1151) v.v., đều khai triển cái học TAM GIÁO (Phật - Lão - Nho)để 

phụng sự quốc gia dân tộc, khiến cho cái tinh thần “Bi, Trí, Dũng” 

của Phật giáo, hay “Nhân, Trí, Dũng” của Nho giáo được các cấp 

lãnh đạo thực hành triệt để, xây dựng một nước Đại-việt hùng 

cường, thịnh vượng và nhân ái. 

 

          Tinh thần “Bi-Trí-Dũng” ấy lại là một tinh thần toàn dân 

thống nhất, do công trình nối kết từ tín ngưỡng trí thức quí tộc đến 

tín ngưỡng sùng bái bình dân qua các hình ảnh chùa Một-cột, Quán 

Âm Nữ, nhất là sự sáng lập thiền phái Thảo Đường, đã làm cho 

Phật giáo Việt-nam thời nhà Lí có một tinh thần tín ngưỡng hợp 

sáng thật đặc biệt. 

 

          Tất cả những sự kiện trên đã làm cho nước ta dưới thời đại 

nhà Lí thật xứng đáng với danh xưng “Đại-việt”. 

 

 

Chú thích: 

 
(1) Lê Đại Hành: Tên là Lê Hoàn, người làng Bảo-thái, huyện 

Thanh-liêm, tỉnh Hà-nam; là một vị tướng tài của vua Đinh Tiên-

hoàng. Năm 968 được phong chức Thập-đạo tướng quân; năm 979 

làm nhiếp chính cho Vệ vương Đinh Tuệ (con út của vua Đinh 

Tiên-hoàng, lên ngôi năm 979, lúc đó mới 6 tuổi). Năm 980, quân 
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Tống xâm lăng, Lê Hoàn cử Phạm Cự Lượng làm đại tướng cầm 

quân nghênh địch. Trước khi ra quân, Phạm Cự Lượng cùng ba 

quân đều đồng thanh tôn Lê Hoàn lên ngôi vua (lấy cớ vua Đinh 

Tuệ còn quá nhỏ dại, chư tướng sĩ đánh giặc không thể biết thưởng 

phạt công minh). Liền đó, Lê Hoàn lên ngôi, xưng là Đại Hành 

hoàng đế, phế Đinh Tuệ làm Vệ vương, mở ra nhà Tiền-Lê (980-

1009), rồi đích thân cầm quân chống giặc, thắng được cả thủy, lục 

quân Tống, giết chủ tướng Tống là Hầu Nhân Bảo (981), nhà Tống 

phải cầu hòa. Ông ở ngôi được 25 năm (980-1005), thọ 65 tuổi. 

 

(2) Lê Long Đĩnh: Ông là con út của vua Lê Đại Hành (em của 

Long Ngân, Long Kính, Long Việt). Vua Lê Đại Hành mất (1005), 

Long Việt lên ngôi (là vua Lê Trung-tông), nhưng chỉ được 3 ngày 

thì bị Long Đĩnh cho người ám sát để đoạt ngôi, trở thành vua đời 

thứ ba của nhà Tiền-Lê. Lê Long Đĩnh là ông vua nổi tiếng về độc 

ác, bạo ngược, hiếu sát trong lịch sử nước ta. Ông lại là người 

hoang dâm quá độ, đến nỗi mắc bệnh không ngồi được, phải nằm 

mà thính triều, cho nên được người đương thời gọi là “Ngọa-triều 

hoàng đế”. Ông ở ngôi được 4 năm (1005-1009), thọ 20 tuổi. 

 

(3) Lí Công Uẩn: Vua khai sáng nhà Lí (1010-1225). – Để phân 

biệt, có người gọi đây là nhà Hậu-Lí, khác với nhà Tiền-Lí (544-

602) do Lí Nam-Đế (544-548) sáng lập. – Công Uẩn người làng 

Cổ-pháp, huyện Đông-ngạn, phủ Từ-sơn, tỉnh Bắc-ninh, không biết 

cha là ai, được mẹ là bà họ Phạm đem cho thiền sư trú trì chùa Cổ 

Pháp là Lí Khánh Vân làm con nuôi, cho nên lấy họ Lí. Tuổi thơ 

ông đã sống kham khổ trong chốn thiền môn, nhưng lại được sự 

dạy dỗ tận tình của thiền sư Vạn Hạnh, nên lớn lên ông đã trở 

thành một người tài đức kiêm toàn, được vào triều phụng sự nhà 

Tiền-Lê, làm quan đến chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Ông 

được toàn thể đình thần tin yêu và kính trọng, nên sau khi vua Lê 

Long Đĩnh băng (1009), ông đã được họ tôn lên ngôi vua (tức vua 

Lí Thái-tổ), khai sáng một triều đại nhà Lí huy hoàng, áp dụng tinh 

thần BI-TRÍ-DŨNG của Phật giáo trong việc trị dân, chấm dứt 

một giai đoạn tai ách khổ đau cho dân tộc. Sau khi lên ngôi, nhà 

vua cho dời kinh đô từ Hoa-lư (Ninh-bình) ra La-thành, đặt tên lại 
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là Thăng-long (tức thành phố Hà-nội ngày nay), vẫn giữ quốc hiệu 

là Đại-cồ-việt (xin xem chú thích số 13 ở sau). Ông ở ngôi được 18 

năm (1010-1028), thọ 55 tuổi. 

 

(4) Vạn Hạnh: Vị cao tăng đời thứ 12 thiền phái Tì Ni Đa Lưu 

Chi. Thiền sư họ Nguyễn, người làng Cổ-pháp, huyện Đông-ngạn, 

phủ Từ-sơn, tỉnh Bắc-ninh. Từ thuở nhỏ đã thông minh khác 

thường, tinh thông cả Nho, Lão, Phật, nghiên cứu hàng trăm bộ 

kinh luận Phật giáo, không ham danh lợi, không trọng giàu sang. 

Năm 21 tuổi xuất gia, học với thiền sư Thiền Ông chùa Lục-tổ, 

chuyên cần tinh tấn, đạo hạnh cao dày, lại rất giỏi về sấm vĩ và 

phong thủy, được thiên hạ tin tưởng là bậc tiên tri. Thiền sư là 

thầy dạy học cho cả vua Lê Đại Hành và Lí Thái-tổ, đã giúp đỡ rất 

nhiều cho vua Lê Đại Hành trong các việc cai trị cũng như quân 

quốc đại sự. Khi đoán biết vận số nhà Tiền-Lê đã hết, thiền sư đã 

khéo léo vận động đưa Lí Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, chấm dứt 

thời kì tối tăm đầy đau khổ của dân tộc dưới triều vua Lê Long 

Đĩnh tàn ác, dâm loạn, đồng thời ngăn chận được những biến loạn 

nguy hiểm sau khi vua Lê Long Đĩnh băng. Vua Lí Thái-tổ lên 

ngôi, mở ra triều đại nhà Lí, phong cho thiền sư làm quốc sư. 

Nhân cơ hội này, thiền sư đã đem hết khả năng và tinh thần “dung 

hợp Nho-Lão-Phật” của mình để giúp vua trị quốc an dân, đúng 

với tư cách của một vị lãnh đạo không những về tâm linh, mà còn 

về hành động giúp dân an cư lạc nghiệp. Thiền sư tịch vào năm 

1018. 

 

(5) Lí Thái-tông: Con trưởng vua Lí Thái-Tổ, tên Phật Mã, nối 

ngôi năm 1028, là vua đời thứ hai nhà Lí. Ông là một vị quân 

vương thông minh, giỏi cả về chính trị cũng như quân sự. Ông 

cũng thấm nhuần đức độ của vua cha, thâm tín Phật pháp, nên rất 

thương dân và thường quan tâm đến đời sống của dân. Ông ở ngôi 

được 26 năm (1028-1054), thọ 55 tuổi. 

 

(6) Trong suốt thời gian ở ngôi, vua Lí Thái-tông đã đặt 6 niên 

hiệu: Thiên-thành (1028-1033); Thông-thụy (1034-1038); Càn-



                                                        Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 

163 
 

phù-hữu-đạo (1039-1041); Minh-đạo (1042-1043); Thiên-cảm-

thánh-vũ (1044-1048); Sùng-hưng-đại-bảo (1049-1054). 

 

(7) Trích từ sách Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam, tập II (Sài gòn: 

Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1969) của Nguyễn Đăng 

Thục. 

 

(8) Trong suốt thời gian trị vì, vua Lí Thánh-tông đã đặt 5 niên 

hiệu: Long-thụy-thái-bình (1054-1058); Chương-thánh-gia-khánh 

(1059-1065); Long-chương-thiên-tự (1066-1067); Thiên-huống-

bảo-tượng (1068); Thần-võ (1069-1072). 

 

(9) Lí Thánh-tông: Vua Thái-tông băng (1054), thái tử Nhật Tông 

lên nối ngôi làm vua đời thứ ba nhà Lí, tức Lí Thánh-tông, đổi 

quốc hiệu là Đại-việt. Ông cũng là một vị quân vương tài trí, nhân 

từ và đức độ, đã tạo một sự nghiệp hiển hách còn hơn cả các đời 

trước. Ông ở ngôi được 18 năm (1054-1072), thọ 50 tuổi. 

 

(10) Theo giáo sư Nguyễn Đăng Thục, Sđd. 

 

(11) Hoàng Xuân Hãn, Lí Thường Kiệt (Sài gòn: Ban Tu Thư Đại 

Học Vạn Hạnh, 1967). 

 

(12) Trần Văn Giáp, Phật Giáo Việt Nam, Tuệ Sĩ dịch (Sài gòn: 

Ban Tu Thư Đại Học Vạn Hạnh, 1968). 

 

(13) Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên 12 sứ quân, lên ngôi vua, 

xưng là Tiên-hoàng-đế, đặt quốc hiệu là Đại-cồ-việt (nước Việt 

lớn), đóng đô tại Hoa-lư (tỉnh Ninh-bình). 

 

(14) Nguyễn Đăng Thục, Sđd. 

 

(15) Nguyễn Đăng Thục, Sđd. 

 

(16) Thượng-tọa Mật-Thể, Việt Nam Phật Giáo Sử Lược (Nha 

Trang: Phật Học Viện Trung Phần, 1960). 
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(17) Nguyễn Đăng Thục, Sđd. 

 

(18) Nguyễn Đăng Thục, Sđd. 

 

(19) Nguyễn Đăng Thục, Sđd. 

 

Tài Liệu Tham Khảo 
 

- Hoàng Xuân Hãn, Lí Thường Kiệt, Sài gòn: Ban Tu Thư Đại Học 

Vạn Hạnh, 1967. 

 

- Nguyễn Đăng Thục, Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam, tập I, II. Sài 

gòn: Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, 1969. 

 

- Nguyễn Đăng Thục, Thiền Học Việt Nam, Sài gòn: Lá Bối, 1967. 

 

- Nguyễn Lang, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận I, Paris: Lá Bối, 

1977. 

 

- Thượng tọa Mật Thể, Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Nha Trang: 

Phật Học Viện Trung Phần, 1960. 

 

- Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Sài gòn: Tân Việt, in lần thứ 

sáu. 

 

- Trần Văn Giáp, Phật Giáo Việt Nam (Tuệ-Sĩ dịch), Sài gòn: Ban 

Tu Thư Viện Đại Học Vạn Hạnh, 1968.          

 

- Nha bưu điện Đông Dương nhiều lần phát hành tem có hình 

chùa Một Cột 
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Chương 8  

Phụ lục 3 

Mùa Xuân trong thơ Thiền 

 

 

 

 

 

 

                               

 

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.” 

(Mãn Giác thiền sư, đời Lý) 

          Tết Nguyên đán sắp đến, chúng ta sống thêm một năm xa 

quê hương nữa. Nhớ đến ngày Tết ở quê nhà thuở trước, mọi người 

đều rộn rã vui mừng đón chào một mùa xuân mới: 

“Thịt mở dưa hành câu đối đỏ 

Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” 

 

Chương 8 Phụ lục 3 Mùa Xuân trong thơ Thiền  
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Và trên hè phố tấp nập người qua lại, hình ảnh ông đồ già ngồi viết 

những vần thơ chúc Tết, cũng không thể thiếu trong bức tranh 

Xuân. 

“Mỗi năm hoa đào nở 

Lại thấy ông đồ già 

Bày mực tàu giấy đỏ 

Bên phố đông người qua…”                                                                                                                             

(Vũ đình Liên, Ông Đồ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: ảnh trên Internet) 

          Chúng ta đang sống ở Canada, chúng ta đón xuân trong tiết 

trời buốt giá mùa đông, cây cối trơ cành, không gian bao phủ màu 

tuyết trắng. Cảnh lạnh lẽo nầy, làm chúng ta luyến nhớ những ngày 
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nắng ấm ở quê nhà. Hơi ấm và hương vị thơm tho từ tách trà lan 

toả, có làm ấm lòng của những kẻ tha hương? 

          Uống trà, đọc thơ, ngâm thơ, chăm sóc chậu hoa thủy tiên… 

là một trong những thú vui tao nhã của người mình. 

          Bây giờ, chúng ta thử tìm lại hương Thiền trong những bài 

thơ Xuân… 

          Thơ Thiền là một loại thơ triết lý mà các thiền sư khi sáng 

tác đều có chuyên chở trong đó cái đạo vị thâm thuý của triết lý 

nhà Phật, về cuộc đời và người đời. Thơ Thiền, nói chung là một 

cánh rừng đầy kỳ hoa dị thảo, luôn luôn toả hương tịnh yên và 

thoát tục. 

          Thiền sư Mãn Giác (ở vào thời Lý trong lịch sử nước ta) đã 

nhìn cảnh xuân rồi gửi gấm tâm tư của mình qua bài thơ Xuân như 

sau: 

“Xuân khứ bách hoa lạc 

Xuân đáo bách hoa khai 

Sự trục nhản tiền quá 

Lảo tùng đầu thượng lai 

Mạc vị Xuân tàn hoa lạc tận, 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.” 

  

(Mãn Giác thiền sư Xuân) 
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Dịch: 

“Xuân đi trăm hoa rụng 

Xuân đến trăm hoa cười 

Trước mặt việc đi mãi 

Trên đầu già đến rồi 

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết 

Đêm qua sân trước một cành mai” 

(Ngô Tất Tố dịch Xuân) 

          Thiền sư Mãn Giác đã nhìn thấy cảnh Xuân và đã nhận định 

rằng thời gian và không gian là một dòng sinh diệt, biến chuyển 

luôn luôn. Mùa Xuân đến rồi mùa Xuân đi, mùa Xuân đi rồi thì hết 

mùa Xuân. Hoa nở rồi hoa tàn, hoa tàn rồi hoa rụng. Việc gì ở đời 

đã xảy ra, rồi nó cũng sẽ qua, qua rồi cũng mất. Ngay cả con người 

cũng bị dòng sinh diệt của thời gian và không gian lôi cuốn: 

“Xuân khứ bách hoa lạc, 

Xuân đáo bách hoa khai. 

Sự trục nhản tiền quá, 

Lảo tùng đầu thượng lai.” 

(Mãn Giác thiền sư Xuân) 

          Nhưng đứng trước dòng sinh diệt, cũng đừng khẳng định 

rằng mùa Xuân đi rồi thì hoa rụng hết, vì đêm qua vẫn còn vương 

lại một cành mai nở ở trong sân chùa thanh tịnh mà thiền sư đang 

trụ trì; “một cành mai” (nhất chi mai) ấy tức là cái “chơn tâm” cái 
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gì tốt đẹp vẫn trường tồn, vẫn vĩnh cửu trước dòng sinh diệt của 

thời gian: 

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.”  

          Khái niệm về cuộc đời vô thường là một dấu ấn của triết lý 

đạo Phật. Sau ngày đạo Phật ra đời, trong triết học Tây phương có 

một triết gia là Héraclite cũng đã chủ trương mọi vật đều di chuyển 

như một dòng nước. Héraclite đã để lại câu nói thời danh là: 

“Bạn không thể nào bước vào hai lần trong cùng một dòng sông; vì 

nước mát luôn luôn trôi chảy qua người bạn. Mỗi ngày mặt trời 

đều đổi mới.”  

[“You cannot step twice into the same river; for fresh waters are 

ever flowing in upon you. The sun is new every day”…] 

Thiền sư Quang Giác (đời nhà Tống bên Trung Hoa) nhân khi mùa 

Xuân đến, thì nhớ lại ngày nào mình vẫn còn niên thiếu mà bây giờ 

tuổi đời đã bảy mươi, thời gian trôi quá nhanh như dòng nước chảy 

và vấn đề sinh tử là một vấn đề mà con người không thể nào tránh 

khỏi . Thầy viết: 

 “Khứ niên phùng thanh xuân 

Châu nhan ánh đào lý 

Kim niên phùng thanh xuân 

Bạch phát yểm song nhỉ 

Nhân sanh thất thập niên 

Tất nhược đồng lưu thủy 
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Bất liễu bản lai tâm  

Sanh tử hà do ly” 

 

Dịch: 

 

“Năm trước gặp thanh xuân 

Má hồng khoe đào lý 

Năm nay gặp thanh xuân, 

Tóc bạc đầy cả mái 

Người đời tuổi bảy mươi 

Nhanh như dòng nước chảy 

Chẳng ngộ tâm xưa nay, 

Sanh tử làm sao khỏi” 

(Thích Thanh Từ thiền sư dịch) 

          Trong những ngày đầu năm, người đời ai gặp nhau cũng đều 

chúc những lời tốt lành cho năm mới, có khi người ta lại chúc thọ, 

giả dụ như “Chúc cụ được thêm một tuổi thọ”. Nói cách khác, 

người đời đã nghĩ theo hướng cộng thêm một tuổi thọ trong việc 

chúc tụng vào đầu năm. Nhưng thiền sư Thiện Tùng (Trung Hoa) 

thì lại có cách nhìn ngược chiều với người đời. Thầy nghĩ rằng mỗi 

khi Tết đến, mỗi khi Xuân về, là con người mất đi một năm sống, 

con người mất đi một tuổi thọ. Thiền sư Thiện Tùng đã trình bày 

cái nhìn nầy trong bài “Tuệ triều” nghĩa là “Ngày đầu năm” 
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“Kim triều tận dạo thiêm nhất tuế, 

Ngộ đạo như kim giảm nhất niên. 

Tăng giảm khứ lai vô định số, 

Duy năng tiều tận thế gian duyên.  

Tất tu thức đắc duyên trung chủ, 

Bách thiên vạn kiếp thường như nhiên. 

Vô tàng vô giảm như hà đạo, 

Nhất cú hà tu dụng khẩu truyền.” 

 

Dịch: 

“Sáng nay đều bảo thêm một tuổi, 

Tôi nói hôm nay bớt một năm. 

Thêm bớt lại qua số khôn tính, 

Chỉ hay dứt sạch duyên thế gian. 

Cốt là biết được trong niên chú, 

Trăm ngàn ức kiếp thương an nhiên. 

Không bớt không thêm làm sao nói,  

Một câu nào thiết dùng miệng truyền.” 

(Thích Thanh Từ thiền sư dịch Ngày đầu năm) 
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          Nhà hiện tượng luận người Đức là Heidegger cũng đã chịu 

nhiều ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo khi ông bảo rằng “Con 

người là hữu vị tử” tức là con người là một hữu thể đang đi dần tới 

chỗ chết từng giây, từng phút. (Xem “Heidegger trước sự phá sản 

của tư tưởng Tây phương” của GS TS Lê Tôn Nghiêm do Lá Bối 

xuất bản tại Sài Gòn năm 1969). 

          Từ quan điểm xem cuộc đời là vô thường, các thiền sư đi 

đến quan điểm cho rằng cuộc đời là một giấc mộng, cuộc đời là 

không có thực. Bởi thế nên con người cần trở về nguồn tức là trở 

về quê hương tốt đẹp muôn đời để tìm lấy một hạnh phúc an lành, 

đó là trở về cái đạo lý truyền thống của đạo Phật. Thiền sư Triệu 

Long (Trung Hoa) đã diễn bày quan niệm của Thầy như sau: 

“Thoát thân dĩ hiểu nam kha mộng 

Thử giác nhơn gian vạn sự không 

Suy khứ hoàn hương vô khổng địch 

Tịch dương tà chiếu bích vân hồng” 

 (Thiệu Long thiền sư Mộng) 

          Theo thiền sư Thiệu Long thì khi con người thoát khỏi cái 

mê chấp sai lầm về thân mình thì chừng đó mới hiểu rỏ rằng cuộc 

đời chẳng qua chỉ là một giấc mộng nam kha. Con người sẽ biết rỏ 

rằng trong nhơn gian nầy muôn việc đều trở về số không. Như vậy, 

con người phải trở về cái đạo lý của nhà Phật, tức là con người hãy 

trở về nguồn. Nhưng trở về nguồn bằng cách nào? - bằng tiếng sáo 

chiều vi vu trong cảnh trời chiều êm đềm, tiếng sáo nầy được phát 

ra từ một ống sáo không có lỗ nhưng lại có một âm hưởng vang 

dội để làm tỉnh thức con người. Rồi thì con người sẽ thấy một cảnh 

trời chiều đẹp đẽ vô cùng khi trở về cố hương: đó là cảnh mặt trời 
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chiều chiếu xuyên qua những đám mây thành rán chiều sắc đỏ. Đó 

là một cảnh thanh tịnh đầy hạnh phúc: 

“Suy khứ hoàn hương cô khổng địch 

Tịch dương tà chiếu bích vân hồng” 

          Cái quá khứ đã qua, qua mất rồi, cái hiện tại đang đến rồi 

cũng mất, cái tương lai sắp đến, đến rồi cũng đi. Như vậy, ba thời 

“quá khứ - hiện tại - vị lai” đều mất. Bởi vì, quá khứ cũng như vị 

lai đều là sự di chuyển của hiện tại, mà hiện tại rồi cũng mất, nên 

tất cả ba thời đều mất. Đã mất thì không có thực, không có thiệt. 

Nếu chúng ta hồi tưởng lại những quảng thời gian đã qua thì chúng 

ta sẽ nhận thức rõ một dòng thời gian hư ảo đã trôi qua quá nhanh: 

Hãy nhớ lại cuộc đời chúng ta vào những năm 10 tuổi, 20 tuổi 30, 

40, 50, 60 tuổi… đã lặng lẽ trôi như bóng ngựa vượt qua cửa sổ, 

như con thoi trong khung dệt vải chạy qua chạy lại rất nhanh. Thực 

là một chuỗi mộng. Khi thời gian trôi đi thì bản thân của chúng ta 

cũng bị tiêu mòn theo năm tháng, sinh diệt từng giờ, từng phút, 

từng giây, từng sát-na [sát-na (Ksana) là một đơn vị thời gian rất 

ngắn, theo kinh sách Phật giáo thì một ý tưởng thoáng qua trong 

đầu đã có 90 sát na ).  

          Nếu ngày hôm qua là mộng, ngày nay là mộng và ngày mai 

cũng là mộng nữa sao? Như vậy, suốt đời chỉ là mộng không hay 

sao? Từ một tiền đề cuộc đời nầy là vô thường, cuộc đời là mộng 

ảo, các thiền sư còn tiến xa hơn nữa chứ các thầy không dừng lại 

tại đó. Cứu cánh của tư tưởng Thiền là làm tỉnh thức con người 

đang bị mộng ảo che mờ lương tri, cho nên thiền sư sẽ hướng dẫn 

đệ tử của mình đi từ mộng để trở về nguồn là nơi tỉnh thức. Con 

người một khi ý thức được cõi mộng thì chính con người đã tỉnh 

cơn mộng rồi vậy: 
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“Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, 

Mộng tan rồi, cười vở mộng. 

Ghi lời mộng, nhắn khách mộng, 

Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. 

(Thiền sư Thanh Từ Mộng) 

          Thiền sư Thanh Từ là bậc cao tăng Việt Nam. Thầy là một 

thiền sư đạo cao, đức trọng, Phật Pháp uyên thâm, thầy viết rất 

nhiều sách khảo cứu về đạo pháp và dân tộc rất có giá trị, đặc biệt 

là pháp môn toạ thiền. Mỗi lần Hòa thượng đăng đàn thuyết pháp 

thì phật tử tham dự rất đông, chật cả giảng đường. Giọng nói của 

thầy rõ ràng, lời lẽ từ tốn, nét mặt an nhiên tươi cười, đặc biệt thầy 

có đôi mắt rất sáng chứa đựng nhiều thần lực. Những Phật tử say 

mê nghiên cứu triết lý đạo Phật và muốn thực hành pháp môn thiền 

toạ đều đến thọ giáo với thầy để được học hỏi nhiều hơn. Rất nhiều 

phật tử Việt Nam trước khi rời khỏi Sài Gòn để đi định cư các 

nước khác như Pháp, Đức, Thuỵ sỉ, Hoa kỳ, Canada, Úc… họ đều 

đem theo các cuộn băng thu các buổi thuyết giảng của thầy để làm 

hành trang cho cuộc sống tâm linh. 

          Điểm tích cực trong tư tưởng của các thiền sư là họ luôn 

luôn tâm niệm rằng trong cái sinh diệt ảo mộng của cuộc đời còn 

có cái thường hằng, cái không sinh diệt ẩn tàng ở trong đó. Bởi thế 

nên tâm hồn của các thiền sư luôn luôn an nhiên tự tại. Bởi vì sự 

vận chuyển của thời gian chẳng có gì phải lo âu, đó là một sự thực 

hiện hữu trên cõi đời nầy: 

“Xuân đến, xuân đi ngỡ xuân hết, 

Hoa nở, hoa tàn chỉ là xuân”  
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(Chân Không thiền sư) 

Dòng sinh diệt của vũ trụ vạn hữu đều đi qua một vạn thể bất sinh, 

bất diệt. 

“Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.” 

(Mãn Giác thiền sư, đời Lý) 

Dịch: 

“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, 

Đêm qua sân trước một cành mai.” 

          Thiền sư nhìn cuộc đời vô thường với một quan điểm như 

sau: ảo mộng nằm trong cái thực hữu và ngược lại cái thực hữu 

nằm trong cái ảo mộng. Từ đó, thiền sư quan niệm con người 

không cần phải đi tìm chân lý ở đâu cả, vì chân lý không ở ngoài 

sự vật vô thường. Trong cùng một quan niệm nầy, Điều Ngự Giác 

Hoàng, sư tổ phái Trúc Lâm Yên Tử (đời Trần) nói về mùa xuân 

như sau: 

“Niên thiếu hà tằng liệu sắc không, 

Nhất xuân tâm sự bách hoa trung.  

Như kim, khám phá Đông hoàng diện, 

Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.” 

Dịch: 

“Thuở bé chưa từng rỏ sắc không, 



                                                        Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 

177 
 

Xuân về hoa nở rộng trong lòng. 

Chúa xuân nay bị ta khám phá, 

Chiếu trải giường Thiền ngắm cánh hồng.” 

(Thiền sư Thanh Từ dịch) 

          Lúc hãy còn thiếu thời, Điều Ngự Giác Hoàng chưa xuất gia, 

và cứ mỗi độ xuân về trăm hoa trong vườn thượng uyển đua nhau 

nở để đón chúa Xuân thì Ngài bị lôi cuốn, bị chói mắt trước muôn 

sắc lung linh, ngây ngất bởi làn hương ngạt ngào toả ra từ muôn 

ngàn cánh hoa nơi vườn thượng uyển. Nhưng khi ngài khám phá 

được chân lý của vũ trụ thì tâm hồn của Ngài trở nên lắng động, tự 

tại, an nhiên và không còn bị lôi cuốn bởi những hương sắc trong 

vườn thượng uyển. Khi đã ngộ rồi, thì từ đó việc hoa nở hoa tàn 

không còn khiến thiền sư phải quan tâm. Lúc ấy, dòng thời gian 

cuồn cuộn trôi, hiện tượng trong không gian luôn luôn chuyển 

mình sinh diệt, nhưng dưới cái nhìn của thiền sư vẫn thấy một thực 

tại hiện hữu vượt ra ngoài luật sinh diệt của thời gian và không 

gian. 

          Nằm trong quỹ đạo của triết lý thiền, các bài thơ thiền của 

các thiền sư đã dẫn trên tuy nói về mùa xuân nhưng chủ ý là gây 

một sự tỉnh thức nơi con người để tìm thấy được cái “chơn tâm”   

là cái gì hằng cửu. Thiền là một hình thái của triết lý hiện sinh. 

Thiền giả phải thắp sáng hiện hữu của mình, phải ý thức được rõ 

ràng sự hiện sinh của chính mình, và phải ý thức được những hành 

động của mình trong cuộc sống hằng ngày để phân biệt được điều 

thiện và điều ác. Nhiều vị tự xưng là thiền sư nhưng chẳng biết 

phân biệt thiện ác, phải trái, chuyện có nói không, chuyện không 

nói có thì họ chính là “thiền sư giả” mà thôi. Một triết gia hiện sinh 
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người Pháp là Albert Camus đã viết trong quyển L’Étranger (Kẻ xa 

lạ) một câu như sau: 

“Vivre comme un mort” (Sống như một người chết) 

tức là nếu một người sống mà không biết rằng mình đang sống thì 

điều đó chẳng khác gì người đó là một người đã chết. 

          Người Trung Hoa ngày xưa đã nói: 

“Tuý sinh mộng thử” (Sống say chết mộng) cũng cùng một ý nghĩa 

như trên. 

         Thiền gia không phải chỉ lo giúp cho mình được tỉnh thức mà 

còn phải có thái độ “dấn thân” tức là phải đi vào cuộc đời để giúp 

kẻ khác tỉnh thức và vượt ra ngoài những mê mờ vọng tưởng, vượt 

lên những tham vọng cá nhân. Thiền sư Thanh Từ đã thực hiện 

đường hướng này để thuyết Pháp vào các buổi tất niên và các buổi 

đầu năm, vào các mùa xuân của quê hương Việt Nam, và nhiều bài 

thuyết Pháp khác. Vào dịp tất niên năm Ất Mão (1975), Thầy đã 

giảng: 

“Chúng ta thức tỉnh để tạo nghiệp lành […]. Nếu tính theo chiều 

sinh diệt thì thời gian rất là quí báu, hãy lợi dụng thời gian để 

chúng ta tạo tất cả phước lành.” 

(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp “Hạt chuỗi mộng ngày qua 

mất: Nghiệp thiện ác còn” vào tất niên Ất Mão (1975) tại Sài Gòn) 

Một đoạn giảng khác vào đêm giao thừa năm Giáp Dần (1974): 

“Nhưng mà nếu tất cả thời gian là mộng, không gian là mộng, thì 

rồi chúng ta chìm luôn trong mộng đó hay sao? […]. Đức Phật 

Thích-ca Mâu-ni đã dạy cho chúng ta rằng trong cái mộng ấy có 

cái không phải là mộng, cái đó là nền đạo đức của đạo Phật mà 



                                                        Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý 

179 
 

người Phật tử chân chính đang theo dõi nó và tìm thấy nó, để sống 

với nó. Cái không phải là mộng đó đối với toàn thể những cái 

mộng này lại có một giá trị to lớn vô cùng. Vì vậy, khi chúng ta 

thấy đang bị cái hư ảo huyễn mộng chi phối thì đồng thời cũng 

nhận thấy chúng ta còn có cái không phải hư ảo, không phải huyễn 

mộng luôn có mặt với chúng ta. Điều đó rất đáng mừng! Mừng cho 

mình, nhưng khi mừng cho mình chừng nào thì lại thương cho 

những người đang lao mình trong mộng ấy rồi tạo nghiệp ác, gây 

khổ đau cho người khác. Thực đó là những người đáng cho chúng 

ta thương xót. 

Chúng ta càng thương xót thấm thía đối với những người đang lao 

mình trong mộng mà tự họ không thức tỉnh được.” 

(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp vào đêm trừ tịch, năm Giáp 

Dần (1974) tại Sài Gòn) 

          Trong bài thuyết pháp vào mùa xuân năm 1977, thiền sư 

Thanh Từ giảng: 

“[…] chỉ cần có tâm lành, tâm thiện là được. Đó là cái vui nhỏ 

đầu tiên của người vào đạo. 

[…] Muốn bỏ được sự phiền muộn trong lòng, chúng ta phải thấy 

cuộc đời là vô thường, là ảo mộng. Nay chết, mai chết tới nơi, ôm 

hận mà làm gì. Đừng giận, đừng hờn để lo tu hạnh. Do nghĩ cái 

chết sắp đến mà chúng ta buông xả được hết. Ai sống đời đây mà 

cứ giận hoài, buồn hoài. Cái buồn, cái giận đó chỉ làm khổ mình, 

khổ người mà không có lợi gì hết. Biết vậy, chúng ta phải buông 

hết. Vì cái chết đến nơi, chúng ta phải ráng để cho tâm an ổn. 

Đừng có buồn giận ai. Nghĩ đến vô thường mà hỷ, xả. 
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[…] Chúng ta thấy cuộc đời như ảo mộng, ngày nay có mặt đây, 

ngày mai đã mất rồi. Sống trong tạm bợ, mình tạm bợ, người tạm 

bợ, mọi người đều sống trong tạm bợ. Tại sao không thương nhau, 

nâng đỡ nhau.” 

(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp: Những cái vui trong đạo 

Phật, mùa xuân 1977). 

Đối với những người có tâm đố kỵ, tị hiềm, thiền sư Thanh Từ 

giảng rằng: 

“Như ở thế gian thì nhiều người luôn luôn chịu đố kỵ hơn là tuỳ hỷ. 

Thấy người ta hơn mình là mình tức không bao giờ chịu chấp 

nhận, không bao giờ vui, vui với cái vui của người ta. Cho nên 

trong kinh điển, Đức Phật đã dạy: Người nào phát tâm tuỳ hỷ thì 

công đức vô lượng vô biên”. 

(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp: Một mùa xuân hạnh phúc) 

Trong một bài thuyết pháp khác, thiền sư cũng đã giảng: 

“Sống trong cuộc đời mộng ảo mà nhiều người đua nhau giành 

giựt danh lợi. Rồi trong cái mộng đó, tạo không biết bao nhiêu đau 

khổ cho người khác. Đó là vì chúng ta không biết cuộc đời là ảo 

mộng.” 

(Thanh Từ thiền sư, Bài thuyết pháp vào đêm trừ tịch, năm Giáp 

Dần 1974 tại Sài Gòn). 

Thầy thường lặp đi lặp lại nhiều lần như là một điệp khúc để cảnh 

tỉnh con người ra khỏi chốn mê lầm: 

“[…] tất cả mọi người ở đây đang sống trong mộng mà không ai 

biết mình đang sống trong mộng lại cứ tưởng là thật, nên tranh 

nhau từ lời nói, từ hành động, từ miếng ăn, từ cái mặc, đi đến mức 
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gây đau khổ cho người khác và rồi tự gây khổ đau cho chính mình 

nữa. Đã là một cuộc đời mộng, ở trong đó không đánh thức cảnh 

tỉnh nhau mà lại làm cho nhau thêm đau khổ. Tự mình đã khổ, còn 

làm khổ cho người, đây là một điều đáng thương. Thương cho 

mình và thương cho mọi người. Nếu chúng ta thấy rõ thời gian là 

mộng ảo thì chính cuộc đời của chúng ta cũng là mộng ảo. Quý vị 

nhớ lại những người trước chúng ta, những người đồng thời với 

chúng ta và cả bản thân chúng ta đều là mộng. Tại sao chúng ta 

không thức giấc mộng đó. Hết mộng này lại tạo mộng khác, hết 

mộng khác lại tạo mộng khác nữa. 

[…] cũng như vậy, chúng ta nhận thức rõ ràng cuộc đời là ảo 

mộng. Ví như tôi đã nói đầu năm thấy cuối năm là xa, nhưng rồi 

cuối năm cũng sẽ đến. Rồi ngày mai nó qua, qua rồi mất. Đến cuối 

năm khác, cũng qua rồi mất. Chúng ta thấy ông bà cha mẹ chúng 

ta sanh đó rồi mất đó, tức là sanh rồi tử, một khi mất đi chúng ta 

không thể tìm hình bóng thân yêu lại nữa. Đến lượt chúng ta, hiện 

có đây, nhưng rồi cái ngày đó sẽ đến với chúng ta. Nó đâu còn xa 

nữa. Đến rồi qua, qua rồi mất. Sự hiện hữu của chúng ta ngày nay 

cũng là mộng thôi. Nếu nó thực thì nó đâu bị qua, đâu bị mất. 

“Mà nó phải qua rồi sẽ mất, thì tự nhiên nó không phải là thực rồi. 

Vậy thì, trong khi chúng ta còn ở đây, coi như mình đang sống 

trong mộng. Trong mộng thì phải làm sao thấy là mộng. Biết mộng 

tức là chúng ta đã tỉnh rồi. 

[…] cho nên khi chúng ta biết rỏ là mình sống trong mộng, chúng 

ta phải tỉnh ngay khi biết chứ đừng để cho nó kéo dài cái mê. Đó 

là điều thiết yếu của cuộc đời mà cũng chính là cái then chốt trong 

sự tu hành” 

          Thanh Từ thiền sư, bài thuyết pháp vào dịp Tất niên 1978 

“Cái gì rồi cũng đến, đến rồi qua, qua rồi mất”. 
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Ngày vía Đức Phật Di Lặc tức là ngày Tết Nguyên Đán, ngày 

mồng một của năm mới, Thiền sư đã giảng một bài pháp để hướng 

dẫn người Phật tử đi tìm hạnh phúc ở trong cõi đời điên đảo nầy: 

“ Hạnh phúc từ đâu mà có? Hạnh phúc từ cái xả mà có, chứ chúng 

ta cứ ôm ấp phiền não trong lòng hoài thì làm sao mà hạnh phúc 

được. Quý vị nhớ, nếu trong gia đinh chúng ta không xả được, cứ 

giận vợ giận con hoài thì cũng không vui. Ra ngoài xã hội cứ nhớ 

người nầy ăn hiếp mình, người kia nói gác mình, người nọ khinh 

mình, gì gì đó, người ôm trong lòng cả bụng như vậy, thì người đó 

lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng là phiền não hết. Hãy nghĩ 

rằng lời nói gác mình của người nào đó như gió thổi ngoài tai, rồi 

ngủ khò không thèm nhớ, thì đó là hạnh phúc chớ gì. Người nào 

mà trong nhà cũng như ở ngoài gặp cái gì phật ý, xem đó là lở lầm 

của người và nó không là cái gì quan trọng hết, không có gì để 

mình phải phiền muộn hết, người nào đạt được điều nầy thì mới là 

con người hạnh phúc” 

Thanh Từ thiền sư (Bài thuyết pháp nhân ngày vía Đức Phật Di 

Lặc, ở Sài Gòn, 1980). 

          Thiền sư  Giác Hải (ở vào đời Lý) nhân một bài thơ thiền nói 

về mùa xuân cũng đã nói lên rằng chỉ có cái “chơn tâm” mới là cái 

bất sanh bất diệt, nên mọi người cần phải “hướng tâm trí” (giữ tâm 

bền chặt): 

“Xuân lai hoa điệp thiên tri thì, 

Hoa điệp ung tu cộng ứng kỳ. 

Hoa điệp bản lai giai thị huyễn, 

Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì.” 
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(Giác Hải thiền sư, ở đời Lý) 

 

Dịch: 

 

“Xuân về hoa bướm gặp nhau đây, 

Hoa bướm phải cần hợp lúc nầy, 

Hoa bướm xưa nay đều là huyễn, 

Giữ tâm bền chặc bướm hoa thây.” 

(Thanh Từ thiền sư dịch) 

          Khi mà con người giữ được cái chân tâm, cái tâm thiện hằng 

cửu thì “cảnh xuân, khách xuân, thơ xuân…” là cái gì đẹp đẻ, vui 

tươi luôn luôn hiện hữu nơi tâm hồn chúng ta mãi mãi. Khắp cả 

bầu trời đều là Xuân, đó là điều mà một thiền sư người Trung Hoa 

là Phật Nhãn đã viết trong một bài thơ thiền nổi danh như sau: 

“Xuân nhựt xuân sơn lý, 

Xuân sự tận giai xuân. 

Xuân quang chiếu xuân thuỷ, 

Xuân khí hết xuân vân. 

Xuân khách xuân tình động, 

Xuân thi xuân cánh tân. 

Duy hữu thức xuân nhơn, 
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Vạn kiếp nguyên nhứt xuân.” 

(Phật Nhãn thiền sư, Xuân) 

 

Dịch: 

 

“Ngày xuân xuân trong núi, 

Việc xuân thấy đều xuân. 

Hồ xuân ánh xuân chiếu, 

Khí xuân kết mây xuân. 

Khách xuân lòng xuân động, 

Thơ xuân xuân càng tươi. 

Chỉ có người biết xuân, 

Muôn kiếp một mùa xuân.” 

(Thanh Từ thiền sư dịch) 

 

Chúng tôi xin mượn bài thơ thiền của Phật Nhãn thiền sư nói về 

xuân để kết luận bài này. 

 

Toronto, Tết Nguyên đán 1986. 

Nguyễn Vĩnh Thượng         
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Lời cuối sách 

Trong cuộc sống bon chen, mấy ai trong chúng ta đã có dịp để tâm 

tư trầm lắng, đi tìm một triết lý cho cuộc đời, tìm lại một nét sử 

huy hoàng, hay tìm một chút gì tự hào cho văn hoá Việt Nam. 

Trong sự tò mò, tìm tòi, thì việc bới đống tro tàn lịch sử để tìm nét 

đẹp của văn hoá Việt Nam lại càng khó khăn thêm nữa. 

      Quyển Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý của 

Nguyễn Vĩnh Thượng ra đời đã làm nhịp cầu nói tiếp, đưa chúng ta 

về một thuở xa xưa, gần một ngàn năm về trước. Bằng một thể văn 

độc đáo, tác giả đã mượn những lời phân tích, giảng giải, và nhận 

xét của những người đi trước để khiêm nhường dấu đi những tư 

tưởng của riêng mình. Vô hình chung người đọc lại cảm thấy nghe 

được những tiếng hót véo von của những loại chim tân, cổ đồng 

tấu tiếng nhạc “trở về thời Lý”. Trong tiếng hát đó, người nghe đã 

tìm thấy cái chất thơ thiền, cái triết lý thâm sâu phối hợp hai nền 

văn minh Hoa - Ấn, cái hồ hởi của những người dựng nước sau 

bao năm nô lệ giặc Tàu. Cũng trong tiếng hát đó, những đóng góp 

âm thầm của tiền nhân đã được làm sống dậy. Cũng trong tiếng hát 

đó, người nghe đã tìm được cái tinh anh huyền diệu của chùa Một 

Cột, hình ảnh của sự tranh đấu kiên trì chống lại mọi thử thách của 

thời gian để duy trì một thuở vàng son trong văn học và lịch sử 

nước ta. 

       Tuy tựa đề nhấn mạnh đến tư tưởng Phật giáo, tác giả lại dung 

hoà các bối cảnh lịch sử, các biến cố, các phát triển xã hội, nhân 

văn, nên sách không nặng về Phật học. Đọc xong, người đọc còn 

cảm thấy phảng phất dư hương của những biến chuyển lịch sử năm 

nào, tìm được những đề tài suy ngẫm về triết lý cuộc đời, và nhất 

là thêm được niềm tự hào về văn hoá Việt Nam. 

Toronto, 31 tháng Giêng năm 1996. 

Nguyễn Khắc Phụng, Ph.D.                        University of Toronto         

Lời cuối sách 
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Về tác giả và tác phẩm 

GS  Nguyễn Vĩnh Thượng, nhà giáo, nhà biên khảo 

 

                         

 

Nguyễn Vĩnh Thượng là một Giáo sư trung học đã làm việc trong 

nhiều lãnh vực: giáo dục, biên khảo và công chức ngành xã hội. 

Ông còn có bút hiệu là Nguyên Thương dành cho các bài văn thơ 

diễn tả tình cảm nhẹ nhàng. Ông sanh năm 1944 tại quận Cao 

Lãnh, tỉnh Sa Đéc, Việt Nam. 

Tác phẩm 

Sách đã in 

Về tác giả và tác phẩm 
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“Tư tưởng Phật giáo trong Văn học thời Lý có thể 

thỏa mãn được nhiều độc giả, nhất là những độc giả trí 

thức, những người thích đọc để tìm hiểu, để suy tư, để 

biết thêm về tư tưởng Phật giáo, về văn học Việt Nam ở 

một thời đại xa xưa trong lịch sử nước nhà, và do đó 

quyển sách rất xứng đáng được một chỗ đứng quan 

trọng trong bảng liệt kê các sách tham khảo cần yếu 

trong các công trình biên khảo sau này”. 

Nguyễn Thanh Liêm, Ph.D. 

Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hoá Giáo Dục & Thanh Niên 

Việt Nam Cộng Hoà, Sài Gòn 

 

 

 

“Bằng một thể văn độc đáo, tác giả đã mượn những lời 

phân tích, giảng giải, và nhận xét của những người đi 

trước để khiêm nhường dấu đi những tư tưởng của riêng 

mình. Vô hình chung người đọc lại cảm thấy nghe được 

những tiếng hót véo von của những loại chim tân cổ 

đồng tấu tiếng nhạc trở về thời Lý. Trong tiếng hát đó, 

người nghe đã tìm thấy cái chất thơ thiền, cái triết lý 

thâm sâu phối hợp hai nền văn minh Hoa Ấn…” 

Nguyễn Khắc Phụng, Ph.D. 

University of Toronto 


