
Wednesday, November 21, 2012 

Tâm Nhẫn 

THEO DẤU CHÂN XƯA 

TỪ MENDUT ĐẾN PAWON VÀ BOROBUDUR 

Vào đầu thế kỷ thứ 9 sau tây lịch, Vương Triều Sailendra đã cho xây dựng tuần tự 3 ngôi 

đền thẳng hàng nhau, nếu nhìn từ không trung : Mendut – Pawon – Borobudur . Mendut 

là ngôi đền được xây sớm nhất, kế đến là Pawon và sau cùng là Borobudur . Khoảng cách 

từ đền Mendut đến Pawon là 1.75 km và từ Pawon đến Borobudur là 1.15 km nên nhìn từ 

trên cao, Pawon gần như là trung điểm.  

 

 

 

 

 

 

Nếu Mendut là lúc ta khởi Bồ Đề tâm đi vào Phật đạo vì hạnh phúc của nhân thiên, thì 

Pawon như là một Hoá thành để ta thanh tẩy tinh thần, để tiếp tục đến bờ giác ngộ tại 

Borobudur. 

Bia ký để lại cho biết Mendut trước kia, được nhà vua xây dựng có tên Venuvana, có 

nghĩa là rừng tre, theo ngôn ngữ Java. Theo Wiki, ngôi tháp cao 26,4 mét nhìn về hướng 

Bắc, phần dưới những bức tường chạm trổ những chuyện Jataka, phần trên cao được 

chạm trổ những vị Phật và Bồ Tát như : Quán Thế Âm, Di Lặc, Chuẩn Đề, Địa Tạng, 

Dược Sư, Văn Thù, cùng với Bồ tát vây quanh . Chung quanh nền tháp được xây tường 

vuông vắn bao bọc, để các Tăng nhân đi kinh hành .  

 

 

 

 

 

 

Ngày xưa, Tăng nhân và Phật tử trước khi 

viếng đền Borobudur, thì trước tiên phải 

làm lễ tại Mendut. Xong, đến Pawon để 

thanh tẩy thân tâm rồi mới vào đền Boro.  

Ngày nay, mỗi năm đến ngày Vesak, Chư 

Tăng trong chùa Mendut, cùng với chư 

Tăng khắp thế giới về đây, tiếp tục làm 

sống lại truyền thống xa xưa . 

   



Bên trong lòng tháp, trong gian thờ lớn trung tâm, có 3 bức tượng, mỗi bức cao 3 mét : 

Vairocana ở trung tâm, bên phải là Quán Thế Âm, bên kia là Kim Cương Trí (Vajrapani).  

 

 

  

 

 

 

 

Xưa và nay, mỗi đêm trăng tròn ngày Vesak hàng năm, Tăng nhân và Phật tử tứ phương 

đến làm lễ tại chùa Mendut, cách đền này chưa đếm 100 mét, trước khi vào đền bắt đầu 

cuộc hành hương qua 2,9 km qua cả 3 ngôi đền.  

Chùa Mendut là ngôi chùa duy nhất tại miền Trung Java, không biết tại Indonesia có còn 

chùa nào nữa chăng ?  

Tại cổng ra vào, có bảng tên chùa Mendut, dẫn vào chùa trên con đường thẳng tắp sạch 

sẽ và tĩnh lặng. Giữa sân chùa có một cột trụ rất cao và hai bên đường được trang trí bởi 

các tháp chuông nhỏ, sự tĩnh lặng, mát mẽ và sạch sẽ nơi đây làm chúng tôi sảng khoái. 

 

 

 

 

 

 

Trước tiên, chúng tôi vào chánh điện để lễ Phật. Chánh điện tĩnh lặng như tờ với 7 tượng 

Phật lớn nhỏ, đứng và thiền toạ, trong đó, có một tượng Phật nhập diệt. Dưới bệ, để một 

tấm đồng thau đúc một bàn chân Phật . Những người vào lễ Phật, sau khi lắng lòng với 

tâm hương, sẽ lễ lạy tại bàn chân Phật . Ta nguyện đi theo bước chân của Phật . 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

Sân chùa đầy cây cao bóng mát, rất sạch nhưng chúng tôi chẳng thấy một vị Tăng nào, 

chỉ thấy vài du khách lặng lẽ bước đi, họ nói thì thầm với nhau như sợ phá vỡ không gian 

tĩnh lặng. Rãi rác, nhiều tượng Phật thiền toạ dưới gốc cây, hay thiền toạ dưới cái mang 

bành của rắn thần naga, hoặc 4 vị Phật trong tháp Đa Bảo 8 tầng, hay tượng Phật nhập 

diệt lớn trong một nhà có mái che…..sâu vào trong, trong rừng tre còn sót lại, một tượng 

Đức Phật thiền toạ gầy ốm giơ xương, chúng tôi xúc động cùng quì xuống làm lễ. Không 

có cái ngày mà cô gái dâng sữa cho Ngài lúc sức tàn lực kiệt, làm sao ta có Tam Bảo 

ngày hôm nay ?  

 

 

 

 

 

 

Cuối sân, một tháp chuông với Đức Phật kiết già, bên góc xa, có một tượng quái thú 

không hiểu tượng trưng cho điều gì ?  

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 



Rời chùa Mendut, chúng tôi đến Pawon. Theo ngôn ngữ Java, Pawon có nghĩa là “bếp”, 

mà nguyên thuỷ, nó là một lăng mộ Phật giáo của một người nào đó, cũng theo nguyên 

ngữ, Pawon là Per-awu-an, nghĩa là nơi chứa tro hài cốt, nhưng của ai, thì đến nay vẫn 

không thể biết. Dân địa phương lại gọi đền này là Bajrabanan, tên của làng mà ngôi đền 

này được dựng lên, nhưng Bajrabanan lại có nguồn gốc Sanskrit là Vajra (kim cương, 

sấm sét) Anala (lửa) – ngọn lửa trí tuệ sấm sét .  

Ngoài tường bốn bên được chạm khắc với những nét hoa mỹ thanh thoát , hình của các vị 

Bồ tát và nữ thần Tara, ….sự thanh thoát đó được các nhà khảo cổ gọi đền Pawon là viên 

ngọc Java .  

 

 

 

 

 

 

         Bên trong ngôi đền này trống không, không có gì cả, ngoài                                                                                                                             

2 lỗ         2 lỗ thông hơi phía sau vách.  

 

Ngày xưa, đền này để thanh tẩy tâm thức trước khi vào Borobudur. Nếu tại chùa Mendut, 

ta mang giáo lý đến đền Mendut với ba vị Phật trong tâm, thì Pawon là nơi buông xả, 

trong không có gì, ngã không, để dấn bước vào mạn đà la Boro . 

Miền trung Java, nơi đây ngày xưa đã chứng kiến thời buổi huy hoàng của Phật giáo xen 

lẫn Hindu mà những vết tích còn để lại qua vô số đền tháp lớn nhỏ trong vùng Yogya 

karta, Solo, Magelang, thung lũng Dieng …mà ngày nay, những ngọn tháp cổ này là một 

nguồn tài nguyên văn hoá tâm linh để ngành du lịch tại Trung Java phát triển. 

 

 

 

  


