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Vào tháng 8-2010 tại Bamiyan, Zemaryalai Tarzi hy vọng tìm ra một pho tượng Phật thứ ba 
tại thung lũng này.  Ông cũng chỉ huy một vụ khai quật tại một tổ hợp kiến trúc Phật giáo 
được xây dựng vào thế kỷ thứ ba mà ông gọi là Tự Viện Hoàng Gia. 
 
(Zemaryalai Tarzi, in Bamiyan this past August, hopes to uncover a third Buddha in the 
valley. He also directs a dig at a third-century Buddhist complex he calls the Royal 
Monastery.) 
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Khi khảo cổ gia Zemaryalai Tarzi biết vụ phá hủy hai tượng Phật khổng lồ vào năm 2001 thì 
ông đang sống lưu vong bên Pháp.  Tấm hình trên là pho tượng ở hốc vách hướng Tây, lúc 
chưa bị phá hủy (nguyên vẹn) vào năm 1997. 
 
(Archaeologist Zemaryalai Tarzi was living in exile in France when he learned of the 2001 
destruction of the two colossal Buddhas. Shown here is the intact western-niche figure as it 
appeared in 1997.) 
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Lỗ trống rỗng như xuất hiện ngày nay 
 

(The empty cavity as it appears today) 
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Các tượng Phật Bamiyan, được khắc từ nham thạch mỏng của vách núi, tọa lạc lâu dài tại 
thung lũng yên bình này, và được bảo vệ bởi vị trí gần như bất khả xâm phạm giữa dãy núi 
Hindu Kush về phía Bắc và dãy Koh-i-Baba về phía Nam. 

(The Buddhas of Bamiyan, carved out of the cliff's malleable rock, long presided over this 
peaceful valley, protected by its near impregnable position between the Hindu Kush mountains 
to the north and the Koh-i-Baba range to the south.)  
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Mặc bộ đồ đi săn, đội nón che nắng, mang giày đi núi và găng tay da, Zemaryalai Tarzi dẫn 
đường đi từ lều của ông đến một sơn cốc hình chữ nhật ở thung lũng Bamiyan, thuộc vùng Bắc 
Afghanistan.  Bị rỗ như tổ ong cùng với hang động nhân tạo, các vách đá sa thạch lởm chởm 
răng cưa hiện ra lờ mờ phía trên chúng tôi.  Hai hõm đá khổng lồ cách nhau khoảng nửa dặm 
đánh dấu vùng đất có hai pho tượng Phật rất lớn được tạc vào thế kỷ thứ sáu - tồn tại được 1,500 
năm cho đến khi bị Taliban phá hủy cách nay một thập niên.  Tại nền vách đá của phần chính 
diện một khu đất mà Tarzi gọi là Tự Viện Hoàng Gia 1, một tổ hợp được xây dựng tỉ mỉ trong thế 
kỷ thứ ba, gồm có hành lang, chỗ dạo mát và những phòng dùng lưu trữ các vật thiêng liêng.  
 
"Chúng tôi đang tìm kiếm một chỗ mà trước đây là một ngôi chùa có tường được trang trí bằng 
bích họa," nhà khảo cổ học 71 tuổi nói với tôi trong khi chăm chú nhìn về sơn cốc.  Hàng năm, 
các vua chúa tại vương quốc Phật giáo - một tôn giáo vốn đã bắt rễ khắp các vùng nằm dọc theo 
Con Đường Tơ Lụa -  đến đây chiêm bái 2 và cúng dường cho các sư để hồi đáp lại ân phước 
nhận được.  Sau đó, vào thế kỷ thứ tám, Hồi giáo truyền đến thung lũng, và Phật giáo bắt đầu suy 
yếu.  Tarzi nói, "Trong khoảng thời gian 3/4 của thế kỷ thứ chín, một nhà chinh phục Hồi giáo 
phá hủy tất cả mọi thứ, kể cả tự viện.  Người này cho Bamiyan một phát súng kết liễu,3 nhưng đã 
không thể phá hủy các tượng Phật khổng lồ."  Tarzi nhìn chăm chăm về phía hai hốc trống rỗng, 
một cái ở hướng Đông cao 144 feet 4 và một cái ở hướng Tây cao 213 feet.5  "Phải đợi đến tay 
Taliban để làm chuyện đó." 
 
Các tượng Phật Bamiyan, được khắc từ nham thạch mỏng của vách núi, tọa lạc lâu dài tại thung 
lũng yên bình này, và được bảo vệ bởi vị trí gần như bất khả xâm phạm giữa dãy núi Hindu Kush 
về phía Bắc và dãy Koh-i-Baba về phía Nam.  Các tượng đài vẫn tồn tại qua sự xâm nhập của 
Hồi giáo, qua tai họa gây ra bởi nhà chinh phục Hồi giáo Yaqub ibn Layth Saffari 6, qua cuộc 
xâm lăng và tiêu diệt gần hết dân chúng Bamiyan bởi các chiến sĩ Mông Cổ do Thành Cát Tư 
Hãn 7 cầm đầu vào năm 1221, và qua các cuộc chiến tranh Anh-Afghanistan vào thế kỷ thứ 19.  

                                                           
1 Tự Viện Hoàng Gia dịch chữ Royal Monastery, Hán tự là 皇家寺院: hoàng gia tự viện, trong đó tự: chùa, chỗ của 
các sư ở và viện: nơi ở có vách tường bao quanh 
2 "chiêm bái" dịch chữ pilgrimage: cuộc đi lễ xa, đi hành hương,v.v. 
3 "một phát súng kết liễu" dịch chữ Pháp coup de grâce 
4 feet: số nhiều của foot: đơn vị đo lường. 1 ft =30.48 cm; 144 ft = 4,389.12 cm = 43.89 m 
5 213 ft = 6,492.24 cm = 64.92 m 
6 Ya'qub bin Laith as-Saffar hay Ya'qub-i Laith Saffari (840-June 5, 879) là người sáng lập đế quốc Saffarid tại 
Sistan (một thành phố ở phía Tây Nam Afghanistan), trải rộng từ khắp Iran đến Afghanistan và Pakistan ngày nay.  
Ya'qub vốn sống cơ cực, nhiều lúc chỉ ăn bánh mì và củ hành vì quá nghèo.  Năm 852, khi triều đại Tahirid của 
Khorasan tiến về hướng Nam để xâm chiếm thì Ya'qub đang chiến đấu dưới trướng của Saleh, một thủ lãnh của 
vùng Bost (bây giờ là Lashkar Gah.)  Yaqub ibn Layth Saffar tự lập sự nghiệp.  Đầu tiên, Dirham ibn Nasr bổ nhiệm 
Yaqub làm Tướng chỉ huy quân đội.  Vào năm 861, Yaqub chiếm quyền cai trị thủ đô Sistan từ Dirham và bắt đầu 
bành trướng lãnh thổ.  Khởi đầu, Yaqub tấn công về hướng Đông, chiếm được Bost và Kabol từ tay lãnh chúa 
Ratbil.  Kế đó, Yaqub chiếm Harat từ triều đại Tahirid, được bổ làm lãnh chúa các vùng Balkh, Tokharestan, Fars, 
Kerman, Sistan và Sind.  Ngày 5 tháng 6-879, Yaqub chết vì bệnh đau ruột già (do hậu quả của chứng sạn thận) tại 
Jondishapur.  Người em là Amr Saffari kế vị. 
7 Thành Cát Tư Hãn (成吉思汗), tên thật là Thiết Mộc Chân (鐵木真), sinh năm 1162, tại vị từ năm 1206 mãi cho 
đến lúc qua đời (25-8-1227), là người thiết lập đế quốc Mông Cổ.  Ngày nay, Thành Cát Tư Hãn vẫn là một thần 
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Nhưng các tượng này không thể tồn tại đối với sự phát triển vũ khí tối tân, hoặc kiểu cách cuồng 
tín của Hồi giáo nương vào uy thế có được tại Afghanistan sau cuộc chiến giữa Liên Xô và thánh 
chiến quân 8 trong thập niên 1980s: gần mười năm trước, tháng 3 năm 2001, sau khi nhóm cuồng 
                                                                                                                                                                                           
tượng anh hùng đối với người Mông Cổ nhưng là một bạo chúa khát máu đối với các nước khác.  Theo Wikipedia, 
thống kê của nhà sử học Iran, Rashid-ad-Din Fadl Allah, thì "người Mông Cổ đã giết khoảng trên 70,000 dân ở 
Merv và trên một triệu dân ở Nishapur.  Trung quốc bị tàn sát nặng nề hơn.  Trước khi người Mông Cổ xâm lược, 
Trung Quốc có khoảng 100 triệu dân; sau khi hoàn thành việc xâm lấn năm 1279, điều tra dân số năm 1300 cho thấy 
chỉ còn khoảng 60 triệu dân.  Điều này không có nghĩa là Thành Cát Tư Hãn và những người thừa kế phải chịu trách 
nhiệm trực tiếp đối với cái chết của 40 - 60 triệu người nhưng nó cho thấy mức độ tổng quát của sự tàn bạo trong 
các cuộc giao tranh."  Có nhiều tài liệu về Thành Cát Tư Hãn nên ở đây, tôi chỉ ghi lại hai tập tục đáng lưu ý về 
người Mông Cổ: 
- Về nơi chôn Thành Cát Tư Hãn:  Gần đây, ngày 6-10-2004, người ta tìm được khu "cung điện Thành Cát Tư Hãn" 
và giả sử đó là nơi chôn.  Tuy nhiên, nếu xét đến một tập tục chôn cất của người Mông Cổ thì tôi có thể đưa ra một 
giả sử khác.  Người Mông Cổ là dân du mục, thường xuyên di chuyển chỗ ở qua những thảo nguyên rộng bát ngát 
nên họ có một tập tục chôn cất rất đặc biệt: rắc máu dê mẹ lên ngôi mộ.  Sau đó, cỏ mọc dầy lên nên không ai có thể 
nhận biết được chỗ chôn - kể cả người đào huyệt.  Khi nào muốn cúng tế thì gia đình dẫn dê con đi tìm.  Dê con 
ngửi được mùi máu dê mẹ, và đó chính xác là chỗ chôn.  Nếu dựa trên giả sử này thì vào lúc chôn Thành Cát Tư 
Hãn, dê con đã chết từ lâu rồi.  Do đó, chỗ chôn Thành Cát Tư Hãn vĩnh viễn không thể nào tìm thấy được.  
- Đối với người Nhật Bản, cái chết để giữ danh dự là mổ bụng (seppuku hay harakiri) nhưng đối với người Mông Cổ 
là được chết mà không bị đổ máu.  Đây là trường hợp của Trác Mộc Hợp, một người bạn từ thời thơ ấu của Thiết 
Mộc Chân.  Thiết Mộc Chân đã đáp ứng lời yêu cầu cho Trác Mộc Hợp được chết bằng cách bẻ gãy lưng. 
Nhà văn kiếm hiệp Kim Dung hư cấu Thành Cát Tư Hãn (Nhà Nguyên) trong Xạ Điêu Anh Hùng truyện.   
8 Nổi tiếng trong cuộc chiến chống Liên Xô (1979 - 1989),  "Thánh chiến quân," dịch chữ Mujahedeen, là từ ngữ để 
gọi các tập hợp kháng chiến lỏng lẻo tại Afghanistan.  Cuộc xâm lăng và chiếm đóng của Liên Xô đã giết đến hai 
triệu người Afghanistan, nhưng về phía Liên Xô cũng rất tốn kém.  Sau khi Liên Xô rút quân, thánh chiến quân 
không thành lập được một chính phủ để đoàn kết các phe phái - họ quay lại chiến đấu lẫn nhau để tranh dành quyền 
lực.  Sau vài năm chiến tranh khốc liệt với nhau, một lãnh tụ Hồi giáo tên Mohammed Omar tổ chức một phong trào 
vũ trang mới với sự hỗ trợ của Pakistan.  Phong trào này được biết với tên Taliban (nghĩa là "sinh viên" trong tiếng 
Ả Rập), do liên hệ đến các trường tôn giáo do Saudi Arabia yểm trợ, có khuynh hướng cực đoan.  Đến năm 1996, 
với hỗ trợ của cơ quan tình báo Pakistan (Inter-Services Intelligence - ISI) và Lực Lượng Vũ Trang Pakistan, cũng 
như của al-Qaeda, lực lượng Taliban đánh bại hầu hết các nhóm quân sự và kiểm soát gần hết Afghanistan.  Các 
nhóm đối lập lại liên kết với nhau để chống lại Taliban, được biết dưới tên Liên Minh Phía Bắc (Northern Alliance.)  
Năm 2001, với sự can thiệp của Mỹ và khối NATO, Taliban bị tước bỏ quyền lực, một chính phủ mới được thành 
lập.  Hiện nay, từ ngữ "thánh chiến quân" đôi khi được dùng để chỉ các nhóm nổi dậy (kể cả Taliban và al-Qaeda) 
chống quân đội NATO, và chính quyền Afghanistan và Pakistan đương nhiệm.  Trong khoảng thời gian xảy ra cuộc 
chiến với Xô Viết (1979-1989), thánh chiến quân nhận được sự hỗ trợ đặc biệt to lớn từ Mỹ - về tài chính, vũ khí và 
huấn luyện qua Cơ Quan Tình Báo Trung Ương States (Central Intelligence Agency - CIA) trong thời chính phủ 
Carter và Reagan, và cũng nhận được viện trợ từ Saudi Arabia, Pakistan, Iran, Trung quốc và các nước Âu châu.  Cơ 
quan tình báo Pakistan (ISI) được sử dụng như là một trung gian để ngụy trang nguồn gốc yểm trợ cho kháng chiến.  
CIA đã trải qua những điệp vụ kéo dài nhất, yểm trợ hàng tỷ đô-la vũ khí cho các nhóm thánh chiến quân 
Afghanistan để chống trực thăng Xô Viết; tuy nhiên về sau, những vũ khí này lọt vào tay bọn khủng bố và được 
dùng để bắn các phi cơ thương mại.  Tổng số viện trợ vũ khí được ước tính vào khoảng từ 20 đến 40 tỷ đô-la.  Ngày 
21-3-1983, Tổng Thống Ronald Reagan tuyên bố: "Theo dõi các chiến sĩ chiến đấu cho tự do Afghanistan can đảm 
chống kho vũ khí tối tân bằng những vũ khí cầm tay đơn giản là một nguồn cảm hứng đối với những người yêu tự 
do. ("To watch the courageous Afghan freedom fighters battle modern arsenals with simple hand-held weapons is 
an inspiration to those who love freedom." 
U.S. President Ronald Reagan, March 21, 1983. 
Ngay cả Osama bin Laden cũng được dẫn chứng là một trong những nhóm "thánh chiến" nhận viện trợ vũ khí Mỹ 
vào thời điểm đó; tuy nhiên việc này có tranh luận.  Đêm 30-4-2011, lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ đột nhập 
vào nhà và giết Osama bin Laden bằng hai phát súng: một vào ngực và một vào mắt trái.  Xác Osama bin Laden 
được liệng xuống biển ngay trong đêm đó. 
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tín Taliban tố cáo là "thần tượng giả dối" thì các tượng Phật bị nghiền thành bột bằng chất nổ 
hạng nặng và bị hỏa tiễn bắn.  Đó là một hành động gây ra phẫn nộ trên toàn thế giới và kéo dài 
như là một biểu tượng của sự mạo phạm vô ý thức và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.  
 
Hầu như ngay lập tức vào lúc Taliban bị tước bỏ quyền lực vào cuối năm 2001, các sử gia nghệ 
thuật, bảo tồn gia và những người khác đã có ước mơ khôi phục các tượng Phật.  Tuy nhiên, 
Tarzi có suy nghĩ khác.  Ông tin rằng một nơi nào đó trong vùng phụ cận của các hốc vách, có 
một tượng Phật thứ ba - một pho tượng khổng lồ nằm nghiêng dài đến 1,000-foot,9 được kiến 
trúc vào khoảng cùng thời điểm với hai tượng Phật đứng.  Niềm tin của ông đặt trên một căn cứ 
được mô tả cách nay 1,400 năm bởi một nhà sư Trung Hoa, Sư Huyền Trang 10, người đã thăm 
viếng vương quốc này trong vài tuần lễ.  Tarzi bỏ ra bảy năm trắc nghiệm mặt đất nằm dưới các 
hốc vách để tìm kiếm pho tượng được lưu truyền.  Ông đã khám phá ra bảy tự viện, các mảnh vỡ 
của một tượng Phật Nằm, dài 62-foot 11 và nhiều mảnh gốm cùng các di tích khác của Phật giáo. 
 
Nhưng các học giả khác nói rằng nhà sư Trung Hoa có lẽ đã nhầm lẫn hình dáng của một tảng đá 
thành ra một điêu khắc tượng Phật, hoặc đã nhầm lẫn về vị trí của tượng Phật.  Ngay cả nếu pho 
tượng Phật Nằm Nghiêng đã từng hiện hữu thì một số học giả đặt giả thuyết rằng tượng đã sụp 
đổ thành bụi đất trong nhiều thế kỷ trước đây.  Ông Kazuya Yamauchi, một nhà khảo cổ của 
Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản về Bảo Tồn, và là người đã tự thực hiện công cuộc tìm 
kiếm, nói rằng, "Đức Phật nhập Niết Bàn" - thường gọi như vậy bởi vì cảnh Đức Phật đang nằm 
ngủ được mô tả như là Ngài sắp sửa nhập vào trạng thái siêu việt của cõi Niết Bàn12 - vẫn còn là 

                                                                                                                                                                                           
  
9 1,000 ft = 30,480 cm = 304.80 m.  "vùng phụ cận của các hốc vách" dịch chữ in the shadow of the niches, trong đó, 
chữ  shadow có nghĩa là a nearby or adjoining region; vicinity. 
10 Huyền Trang (玄奘): một đại sư Trung Hoa, còn gọi là Đường Tam Tạng, đi Ấn Độ thỉnh kinh.  Xem thêm Phụ 
Lục A: Kinh lộ tuyến toàn đồ của Pháp Sư Huyền Trang ở cuối bài. 
11 62 ft = 1,889.76 cm = 18.90 m 
12 Tại Kushinagar (ký âm Hán: 拘尸那 Câu Thi Na), Đức Phật nằm nghiêng bên tay mặt,  đầu quay về hướng Bắc 
và dần dần nhập niết bàn.  Đó là vào khoảng năm 487 và 483 trước Tây lịch.  Tuy nhiên, theo truyền thống Á châu, 
người ta tin rằng Đức Phật nhập niết bàn vào năm 544-543 trước Tây lịch.  Sau đó, thân xác của Đức Phật được hỏa 
thiêu, để lại rất nhiều tinh thể hình tròn, sáng lấp lánh  như ngọc trai, lẩn trong tro hỏa táng - Phật giáo gọi đó là 
những xá lợi (xá và lợi không có nghĩa vì do ký âm tiếng sarira 舍利 hay Sàrìrikadhàtu) và xem như những bảo vật 
để tôn thờ.  Không chỉ Đức Phật, mà các cao tăng Phật giáo, khi hỏa thiêu, cũng cho rất nhiều xá lợi; và đây là một 
hiện tượng mà cho đến nay, khoa học chưa thể giải thích được tại sao khi hỏa thiêu thân xác của những người ăn 
chay hoặc ăn rau (vegetarian) hoặc người bị sạn thận, sỏi mật thì không lưu xá lợi - chỉ có thân xác của cao tăng mới 
lưu xá lợi mà thôi.  Trong ý nghĩa triết lý, con người phải tự sửa và tự tập để chấm dứt đau khổ, diệt những nguyên 
nhân gây ra đau khổ để đạt đến niết bàn (涅槃), do ký âm từ chữ Sanskrit: Nirvana.  "Nir" nghĩa là ra khỏi và"vana" 
nghĩa là rừng mê.  Niết bàn là ra khỏi rừng mê.  Con người lú lẫn trong dục vọng nên không nhận thức được sự vô 
thường của vạn vật, ngỡ "cái tôi" là trường tồn; vì vậy, bị khổ hoài, và cứ mãi mãi luân hồi.  Khi nào chấm dứt hoặc 
thoát được đau khổ thì khi đó đạt được niết bàn.  Nói đơn giản là cứ sống tự nhiên, tự chủ, chấp nhận mọi người mọi 
vật chung quanh, không mưu tìm điều gì cả mà cũng không né tránh mọi việc xảy đến cho mình.  Đó là cung cách 
ung dung tự tại của nhà Nho.  "Niết bàn là sự chấm dứt đau khổ một cách toàn diện, tuyệt đối và vĩnh viễn.  Đây là 
mục tiêu tối hậu của đạo Phật.  Đức Phật Thích Ca mô tả niết bàn là cực lạc (hạnh phúc tột đỉnh), thanh bình và 
không còn sanh tử.  Tương tự như vậy, Ngài mô tả niết bàn không do ai tạo ra, không có hình dáng, vượt ra khỏi 
đất, nước, lửa, không khí, vượt ra khỏi mặt trời, mặt trăng, không thể hiểu thấu được và không đo lường được."  
(Nirvana, the total, absolute and permanent cessation of suffering.  This is the ultimate and final goal of Buddhism.  
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một trong các bí ẩn lớn nhất của các nhà khảo cổ.  Tìm kiếm pho tượng này chính là giấc mơ của 
các nhà khảo cổ."    

                                                                                                                                                                                           
The Buddha described Nirvana as supreme happiness, as peace, as immortal.  Similarly, He has described Nirvana 
as uncreated, unformed, as beyond the earth, as beyond water, fire, air, beyond the sun and moon, unfathomable, 
unmeasurable.)   Ông Phạm Quỳnh viết về niết bàn trong quyển "Phật giáo lược khảo," 1920, Thượng chi văn tập, 
quyển IV, nguyên văn như sau: 
 
"Đạo Phật rút lại chỉ là một đạo cứu khổ.  Trong trời đất, trên cõi đời, duy có sự khổ là hiển nhiên. Bởi sao mà khổ ?  
Bởi cái lòng tham sống nó thúc giục người đời cứ quay cuồng xuẩn động hoài để tự mình làm cực cho mình, không 
biết rằng hành động tức là tạo nghiệp, tạo nghiệp  tất có nghiệp báo, nghiệp báo ắt phải luân hồi, luân hồi là cứ chết 
đi sống lại hoài, đời đời kiếp kiếp phất phơ như cái ma trơi, phiêu dạt trong khoảng vô tận, khi mờ, khi tỏ, khi thấp, 
khi cao, vĩnh kiếp không bao giờ được nghỉ ngơi, yên ổn, bình tĩnh, êm đềm.  Ở đời đã khổ, làm người đã nhọc như 
thế, thời người trí giả chỉ nên hết sức thoát sự khổ, tránh sự nhọc, mà hy vọng tới một nơi thập phần tịch mịch.  Nơi 
ấy sách Phật gọi là Nát bàn (nirvana.)" 
"Song người đời vẫn lấy sự hư vô làm sợ: nếu mãn kiếp tu hành, hết sức học đạo mà cứu cánh chỉ đến tiêu nhập vào 
chốn hư vô, thời kinh hãi biết dường nào!  Phật cũng biết thế, nên Phật đối với vấn đề cứu cánh cũng giữ một thái độ 
như Khổng phu tử đối với quỉ thần vậy: không hề nói rõ bao giờ, mỗi khi đề cập đến vấn đề có ý thoái thác.  Khổng 
tử thời môn đệ hỏi đến việc quỉ thần, đến sự chết, trả lời rằng: "Các anh chưa biết việc đời người ta đã hỏi việc quỉ 
thần làm gì ?"  Phật tổ thời đệ tử hỏi cõi cứu cánh có phải là cõi hư vô không, và linh hồn đến khi nhập niết bàn còn 
gì nữa không, bèn dùng cách tỉ dụ mà hỏi lại rằng:  "Ta hỏi: nay có một người bệnh thập tử nhất sinh, có kẻ đem 
thuốc lại cứu cho khỏi chết, người ấy có chịu uống ngay không, hay là còn hỏi thuốc kia ở đâu mà lại, thuốc kia làm 
bằng vật gì ?  Như Lai thấy chúng sinh trầm luân trong bể khổ, muốn ra tay tế độ cho siêu thoát, khác nào như kẻ 
cho thuốc người bệnh: bệnh nặng, thuốc sẵn, cứ việc uống, còn hỏi gì ?" 
"Xưa nay những bậc triết nhân quân tử đã sáng suốt muôn lẽ, đã thấu hiểu mọi sự, muốn ra tay tế độ cho quần sinh, 
thường có nhiều điều tự mình biết mà không thể truyền bá ra được, cũng tức như ông thầy thuốc biết rằng bệnh 
trạng nguy mà không nói rõ cho bệnh nhân biết vậy.  Phật tổ cũng vậy: chắc trong ý riêng vẫn biết rằng linh hồn sau 
khi tịch diệt rồi là vào cõi tịch mịch hư vô, chứ chẳng phải nơi thiên đường cực lạc gì; nhưng không hề thuyết minh 
cho ai biết bao giờ, là sợ có kẻ chưa thoát sạch trần tục, nhân thế mà ngã lòng tu đạo chăng, vì những sự biết như thế 
là sự biết "chết người" vậy.  Bởi thế nên dầu các nhà bác học, tìm khắp trong kinh sách, cũng không thể giải được 
Nát bàn là thế nào.  Ông Oldenberg đã phải chịu thú thực rằng: "Chúng tôi đã hết sức nghiên cứu mà kết quả cũng lạ 
thay: chỉ có hai thuyết không ra ngoài được, một rằng Nát bàn là cõi hư vô, hai rằng Nát bàn là nơi cực lạc, thời rút 
lại chẳng thuyết nào là đúng cả". 
"Bởi Phật không hề nói quyết bên nào, nên về sau trong những người tín ngưỡng đạo Phật chia ra làm hai hạng: một 
hạng những người trí tuệ thông minh thời ức đoán thâm ý Phật mà kết luận rằng Nát bàn là hư không, đã tịch diệt 
rồi, không còn gì nữa; một hạng những người trình độ bình thường- mà phần đó là phần nhiều, có thể nói là gần hết 
các tín đồ của Phật- thời cứ theo sự hoài vọng tự nhiên trong lòng người mà tưởng tượng cõi Nát bàn là nơi cực lạc, 
người ta tiêu diệt rồi thời linh hồn mới tới đó, được khoái lạc vô cùng.  Rồi về sau có phái nghiễm nhiên quyết đoán 
Nát bàn là cực lạc (sukhavâti), và đến khi các phái Bắc tôn khuynh hướng về Phật Di Đà (amitâbha), là một vị Phật 
huyền không có thực, thời Nát bàn tức là "Tây thiên tĩnh thổ" vậy." 
"Nếu như vậy thời ra tôn chỉ đạo Phật mập mờ lắm sao ?  Cứ lý luận thời tôn chỉ đạo Phật thật là rõ ràng lắm, trước 
sau duy nhất, không gì phân minh bằng; nhưng cứ thực tế thời Phật để cho người ta tự suy mà kết luận lấy, người trí 
tuệ thời không phải kiêng kị gì, suy đến cùng cực là cõi hư vô; người tầm thường thời tùy lòng hi vọng muốn tưởng 
tượng ra một cõi đời tốt đẹp hơn đời nay, hết cuộc luân hồi, làm nơi thường trụ, cũng mặc dầu.  Song cứ bản ý Phật 
thời có lẽ cho những vấn đề ấy không quan trọng gì.  Nát bàn là hư vô hay là cực lạc, biết hay không cũng chẳng hề 
gì" 
 
"Những kẻ trí giả nhân tu niệm đã thành công, trong lòng được bình tĩnh, thời dầu đương sống trong trần tục mà 
cũng đã được nếm mùi Nát bàn rồi.  Như vậy thời đạo Phật là trọng nhất sự tu hành, mà tu hành chẳng qua là gồm 
trong bốn chữ chính tâm diệt dục mà thôi, chính tâm mới hiểu được lẽ đạo, diệt dục mới hết được khổ não; đó mới 
là phần cốt yếu, còn những sự nghị luận viễn vông thời là phần phụ thuộc vậy." 
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Thời gian có thể không còn nhiều nữa.  Kể từ khi các lực lượng Mỹ, liên minh và Liên Minh 
Vùng Bắc Afghanistan đẩy lực lượng Taliban ra khỏi Afghanistan thì vùng hẻo lánh Bamiyan - 
bị chế ngự bởi tộc người Hazaras là nhóm đã thách đấu với tộc người Pashtun (bị thống trị bởi 
chế độ Taliban và bị thảm sát tập thể bởi bàn tay Taliban) - trở thành một ốc đảo bình yên.  
Nhưng tháng 8 vừa qua, quân nổi dậy, giống như Taliban, đã phục kích và giết một người lính 
New Zealand ở vùng Bắc Bamiyan - một vụ giết lính tráng đầu tiên tại vùng này kể từ khi chiến 
tranh bắt đầu.  Tỉnh Trưởng Bamiyan và là người phụ nữ lãnh đạo duy nhất trong toàn quốc, bà 
Habiba Sarabi, nói rằng, "Nếu Taliban nảy nở mạnh mẽ hơn ở những nơi khác của Afghanistan 
thì họ có thể xâm nhập Bamiyan từ nhiều hướng khác nhau."  Gần đây, dân chúng Bamiyan - 
cũng như các nhà khảo cổ và bảo tồn - lên tiếng e sợ rằng nếu các tượng Phật mới, được tái kiến 
trúc, và được dựng lên tại các hốc vách cũ thì chỉ khiến Taliban sẽ lại phá hủy một lần nữa.  
 
Để đến thăm viếng Tarzi tại khu khai quật trong bảy tuần lễ mùa hè mỗi năm của ông ở 
Bamiyan, nhà nhiếp ảnh Alex Masi và tôi rời Kabul vào lúc bình minh bằng chiếc Land Cruiser, 
trong một cuộc hành trình dài 140 dặm, mất tám giờ lái trên một con đường đất mà nơi đó, một 
thiết bị chất nổ thô sơ đã tập kích đoàn xe của Liên Hiệp Quốc chỉ mới vài ngày trước đây.  Ba 
giờ đầu tiên, đi qua lãnh thổ Pashtun, là tối nguy hiểm.  Chúng tôi lái xe mà không ngừng lại, 
ngồi thụt xuống thấp, cẩn thận tránh bị nhận diện là người ngoại quốc.  Sau khi luồn lách qua 
một thung lũng có sông xanh tốt, được bao bọc bởi những đỉnh núi đá hoa cương và đá đen lởm 
chởm, chúng tôi đến một cây cầu treo đánh dấu điểm bắt đầu lãnh thổ Hazara.  Người tài xế nói 
với chúng tôi, "Đến đây thì tình trạng an ninh tốt rồi.  Các ông có thể thả lỏng, nghỉ ngơi." 
  
Tại của ngõ Thung Lũng Bamiyan, chúng tôi đi qua một pháo đài xây bằng bùn vào thế kỷ thứ 
19 và một con đường nhựa thuộc mạng lưới xây dựng trị giá $ 200 triệu của chính phủ Mỹ và 
Ngân Hàng Phát Triển Á châu.  Sau đó, thung lũng mở rộng ra để bộc lộ một khung cảnh mỹ lệ 
tuyệt vời: những cánh đồng lúa mì màu vàng tươi, xen kẽ với những dãy xanh lá cây của khoai 
tây và những ngọn núi cao 18,000-foot của dãy Hindu Kush có tuyết bao phủ trên đỉnh, cùng với 
các vách đá sa thạch cứng đơ về hướng Bắc.  Cuối cùng, chúng tôi đến một tầng đất cao và 
phóng cái nhìn đầu tiên đến những lỗ hổng, nơi mà các tượng Phật khổng lồ đã từng đứng tại đó. 
 
Có lẽ quang cảnh không khác gì lắm so với lúc nghênh đón Sư Huyền Trang, một nhà sư rời quê 
nhà ở vùng Đông Trung Hoa vào năm 629 sau Tây lịch và đi theo hướng Tây của Con Đường Tơ 
Lụa xuyên qua Sa Mạc Taklamakan13, và vài năm sau thì đến Bamiyan.  Sư Huyền Trang được 
nghênh đón vào một vùng đất Phật giáo cường thịnh - vốn đã hiện hữu trong khoảng 500 năm.  
Tại đây, được tạc từ  vách đá, những biểu tượng vĩ đại nhất của vương quốc đứng sừng sững: 
một tượng Phật cao 180-foot 14 ở hướng Tây và một tượng nhỏ hơn, cao 125-foot 15 ở hướng 
Đông đối diện - cả hai tượng được sơn vàng, trang sức bằng màu ngọc bích và bao phủ bởi 

                                                           
13 Sa Mạc Taklamakan thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung quốc, là một trong những sa mạc lớn 
nhất thế giới.  Người ta lưu truyền rộng rãi ý nghĩ rằng Sa Mạc Taklamakan "đi vào nhưng không đi ra được," và gọi 
đó là "biển tử vong." (有一種流傳廣泛的以訛傳訛: "塔剋拉瑪幹" 在維吾爾語中是 "有入無齣" 的意思,  

人們稱之為 "死亡之海": Hữu nhất chủng lưu truyền quảng phiếm đích dĩ ngoa truyền ngoa: "tháp khắc lạp mã 
cán" tại Duy Ngô Nhĩ ngữ trung thị "hữu nhập vô xuất" đích ý tư, nhân môn xưng chi vi “tử vong chi hải." 
14 180 ft = 5,486.40 cm = 54.86 m 
15 125 ft = 3,810 cm = 38.10 m 
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những bích họa vẽ bằng màu nước nhằm miêu tả các cảnh trên Trời.  Hai tượng này mang bộ 
mặt bằng gỗ và đất sét, dưới ánh trăng cho thấy ấn tượng của những đôi mắt phát hào quang, có 
lẽ bởi vì người ta nạm hồng ngọc vào.  Thân tượng được trát vữa hồ thành hình áo khoác dài 
(trường bào), giống như kiểu áo của các chiến sĩ của Alexander Đại Đế - là người đã đi qua vùng 
này trên bước đường hành quân đến Ải Khyber gần 1,000 năm trước đây.  Sư Huyền Trang đã 
viết, "Màu vàng (của tượng) lấp lánh mọi hướng, và các đồ trang sức quý trọng (của tượng) làm 
chói mắt bởi độ sáng của chúng." 16 
 
Là thành viên của một nhánh hoàng gia Afghanistan, lần đầu tiên Tarzi đến viếng hai tượng Phật 
như là một sinh viên khảo cổ vào năm 1967.  (Ông sẽ có bằng cấp từ Đại Học Strasbourg, Pháp, 
và trở thành một sử gia nghệ thuật và khảo cổ gia nổi tiếng tại Kabul.)  Trong thập niên kế tiếp, 
ông trở lại Bamiyan nhiều lần để điều nghiên công việc phục hồi; bộ mặt và một số trang phục 
bằng vữa hồ đã bị xói mòn đi hoặc bị cướp trong nhiều thế kỷ trước đó; hai tượng Phật cũng 
đang bị đổ nát. 
 
Ông nói với tôi, "Tôi đã đến viếng từng phân vuông của tỉnh Bamiyan.  Chính trong thời gian 
này, tôi trở nên tin rằng, dựa trên mô tả của Sư Huyền Trang, có một tượng Phật thứ ba hiện hữu.  
Nhà sư đề cập đến một tự viện thứ hai, ngoài Tự Viện Hoàng Gia, nằm gần pho tượng Phật ở 
hướng Tây.  Sư viết, "Bên trong tự viện, có một tượng Phật nằm, ở vị thế đang ngủ, như thể Phật 
đạt đến cõi Niết Bàn.  Tượng này dài khoảng chừng 1,000 feet."17 

                                                           
16 Câu trên dịch từ nguyên ngữ tiếng Anh: "[Their] golden hues sparkle on every side, and [their] precious 
ornaments dazzle the eyes by their brightness," wrote Xuanzang."   Nguyên văn của Đại Sư Huyền Trang viết trong 
Đại Đường Tây Vực ký như sau: (Xem thêm chi tiết ở Phụ Bản B: quyển đệ nhất - 34 nước): 
Hán: 王城東北山阿有立佛石像, 高百四五十尺, 金色晃曜, 寶飾煥爛. 
Hán Việt: Vương thành Đông Bắc sơn a hữu Lập Phật thạch tượng, cao bách tứ ngũ thập xích, kim sắc hoảng diệu, 
bảo sức hoán lạn. 
Việt: Ở thành vua về  hướng Đông Bắc, tại một hõm núi có tượng đá Phật Đứng, cao 145 thước, màu vàng chói 
chang, đồ trang sức quý báu chiếu sáng rực rỡ.  Chú giải: 
山阿 sơn a: một hõm hốc trong núi (a nook in the mountains)  

立 lập : đứng thẳng.  

尺 xích: đơn vị đo lường của Tàu: một thước, mười tấc là một thước.  Đừng nhầm với thước Tây (mètre) 

晃曜: hoảng diệu: chói chang không mở được mắt, sáng quắt, sáng chói (radiant.)  

寶: phàm cái gì quý đều gọi là bảo cả.  

飾 sức : trang trí - chẳng hạn như sơn, như vẽ, như thêu, như khắc cho đẹp thêm đều gọi là sức. 

焕爛 hoán lạn: rất sáng sủa, rực rỡ (very bright/luminous; shining and flourishing) 
17 1,000 ft = 30,480 cm = 304.80 m. 
Câu trên dịch từ nguyên ngữ tiếng Anh: "there is a figure of Buddha lying in a sleeping position, as when he attained 
Nirvana. The figure is in length about 1,000 feet or so."  Nguyên văn của Đại Sư Huyền Trang viết trong Đại Đường 
Tây Vực ký như sau: (Xem thêm chi tiết ở Phụ Bản B: quyển đệ nhất - 34 nước): 
Hán: 城東二三里伽藍中有佛入涅槃臥像, 長千餘尺. 
Hán Việt: Thành Đông nhị tam lý già lam trung hữu Phật nhập niết bàn ngọa tượng, trường thiên dư xích. 
Việt: Bên trong ngôi chùa, cách thành khoảng hai, ba dặm về hướng Đông, có một tượng Phật Nằm nhập niết bàn 
(nghĩa là viên tịch), dài hơn 1,000 thước (thước Tàu).  Chú giải: 
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Năm 1978, một vụ đảo chính do nhóm chủ nghĩa Mác cực đoan lãnh đạo và ám sát vị tổng thống 
đầu tiên của Afghanistan; công cuộc tìm kiếm pho tượng Phật nằm ngủ của Tarzi phải đình lại.  
Nghĩ rằng sinh mệnh bị nguy hiểm, Tarzi trốn khỏi nước.  Ông nói với tôi, "Tôi đi Paris và trở 
nên một người tỵ nạn.  Ông làm bồi bàn tại một nhà hàng ở Strasbourg, kết hôn hai lần và có ba 
con, hai con gái Nadia và Carole, và con trai David.  Tarzi bắt đầu dạy khảo cổ học và trở thành 
một giáo sư tại Đại Học Strasbourg.  
 
Trở lại Bamiyan, rắc rối đang sôi sục.  Tháng 9-1998, sau vài cố gắng bị thất bại để chinh phục 
tỉnh này, lực lượng Taliban đạt được thỏa thuận với các lãnh đạo của Tajik và Hazara, và tiến 
quân vào tỉnh mà không gặp kháng cự nào.  Nhiều người Hazara bỏ chạy ngay trước khi bị 
chiếm đóng.  Thông dịch viên của tôi, Ali Raza, người Hazara 26 tuổi, lớn lên trong vùng phụ 
cận với pho tượng hướng Đông và lúc còn là trẻ em, anh đã chơi đùa chung quanh hai pho tượng 
Phật khổng lồ.  Anh nhớ vào một buổi chiều, cha anh gọi hết gia đình lại và nói, "Mọi người phải 
lo thu xếp quần áo; chúng ta phải ra đi càng sớm càng tốt bởi vì Taliban đã đến.  Nếu không bị 
Taliban giết thì đó là điều may mắn cho chúng ta."  Họ tập họp lừa và khởi sự cuộc hành trình đi 
bộ về hướng Nam, qua các ải núi tuyết để đến tỉnh lân cận là Wardak Maidan; sau đó Raza bỏ 
trốn sang Iran.  Trong vòng năm năm sau, gia đình anh đã không trở lại quê nhà. 
 
Tháng 2-2001, nhóm Taliban cực đoan, ủng hộ Al Qaeda, thắng cuộc đấu tranh quyền lực đối 
với nhóm ôn hòa, lên án các tượng Phật là "sùng bái hình tượng" và "không Hồi giáo" và thông 
báo ý định phá hủy tượng.   Lời thỉnh cầu tối hậu của các nhà lãnh đạo thế giới gửi đến Mullah 
Omar 18 - một nhà lãnh đạo độc nhãn, đang lẩn trốn - bị thất bại.  Trong tháng tiếp theo, Taliban 
- với sự giúp đỡ của các chuyên viên đạn dược Ả Rập - đã dùng đạn pháo và chất nổ hạng nặng 
để phá hủy cả hai pho tượng.  Một công nhân kiến trúc Hazara tên là Abdul, người mà tôi gặp 
bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo chưa xây cất xong, tại ngọn đồi phía trên Bamiyan, nói với tôi 
rằng Taliban trưng dụng ông và 30 người Hazaras khác để đặt chất nổ plastic trên nền đất dưới 
chân của tượng Phật lớn hơn.  Phải mất ba tuần để phá sập pho tượng.  Sau đó, "bọn Taliban làm 
lễ ăn mừng bằng cách giết chín con bò."  Koichiro Matsuura, Trưởng UNESCO, một tổ chức văn 
hóa của Liên Hợp Quốc, tuyên bố vụ này thật là "đáng ghét khi chứng kiến sự phá hủy lạnh lùng 
và có tính toán đối với những tài sản văn hóa, tức là những di sản của ... toàn thể nhân loại."  
Ngoại Trưởng Mỹ Colin Powell cho rằng đó là một "bi kịch." 
 
Tarzi đang ở Strasbourg khi ông nghe tin này.  Ông nói, "Tôi theo dõi qua truyền hình, và tôi nói, 
'Điều này không thể xảy ra được.  Thảm thương 19.'" 
 
Trong bữa ăn trưa tại căn nhà do ông thuê vào mỗi mùa hè ở Bamiyan, ông thuật lại cuộc vận 
động để trở về Afghanistan sau khi Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ và Liên Minh Vùng Bắc tước bỏ 

                                                                                                                                                                                           
伽藍: già lam: dịch âm chữ Phạn samgharama, nghĩa là cái chùa, tự viện (temple, monastery), đôi khi gọi tắt là lam: 
nơi thờ Phật. 
臥 ngọa: phàm cái gì nằm hay để ngang đều gọi là ngọa.  Vương Hàn 王翰 có câu: 

醉臥沙場君莫笑, 古來征戰幾人回: Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, nghĩa là: 
Say nằm ở sa trường xin bạn đừng cười, xưa nay chinh chiến mấy người về (Thiều Chửu, Hán Việt từ điển.) 
18 Mullah: danh xưng của một người lãnh đạo tinh thần và cộng đồng trong Hồi giáo. 
19 "Thảm thương" dịch chữ Pháp Lamentable  
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quyền lực của các người bảo vệ cho Osama bin Laden.  Năm 2002, nhờ sự giúp đỡ của những 
người quen biết như nhà triết học Pháp Bernard-Henri Lévy, Tarzi thuyết phục chính phủ Pháp 
tài trợ cho ông (nằm trong ngân khoản tương đương $US 40,000 đến $US 50,000 một năm) để 
tìm kiếm pho tượng Phật thứ ba.  Tháng 7- 2002, ông bay tới Bamiyan và thông báo cho một 
lãnh chúa hung bạo đang nắm quyền chỉ huy tại khu vực mà ông dự trù khởi sự khai quật.  Tarzi 
nhận được lệnh phải rời khỏi đó ngay lập tức.  "Tại đó không thực sự có chính phủ, và tôi không 
có gì bằng văn bản.  Tổng Thống (Hamid) Karzai (Afghanistan) không biết về công tác này.  Vì 
vậy tôi về lại Pháp."  Năm tiếp theo, Tarzi trở lại Kabul, được Karzai tiếp đãi ông một cách nồng 
nhiệt và đưa cho một bảo đảm của chính Karzai để đi lại an toàn.  
 
Một buổi sáng nọ, tôi đến viếng Tarzi trong một chiếc lều kế bên khu vực khai quật; chúng tôi đi 
dọc theo một rãnh đang được đào bới.  Năm 2003, trong vụ khai quật đầu tiên, ông nói với tôi  
với vẻ kiêu hãnh, "Thung lũng có đầy mìn, nhưng tôi không sợ.  Hãy theo tôi, và nếu tôi bị trúng 
mìn nổ tung ra thì ông có thể đi theo một con đường khác.  Tôi đã tự tháo gỡ rất nhiều mìn, trước 
khi các đội gỡ mìn đến đây."  Tarzi đứng lại trước một hố khai quật thứ hai và gọi một trong các 
người thợ đào, một người đàn ông Hazara, ốm, để râu quai nón, bước đi có chút khập khiễng.  
Tarzi nói với tôi rằng người đàn ông này đã trúng mìn, mất cả hai chân cách nay năm năm.  Tarzi 
nói thêm, trong khi tôi trở nên căng thẳng, "Ông ấy bị nổ tung lên ngay ở mé trên chỗ chúng ta 
đang đứng, kế pho tượng Phật khổng lồ.  Chúng tôi cung cấp chân tay giả cho ông ấy, và ông ấy 
làm việc trở lại." 
 
Nhà khảo cổ và tôi leo lên chiếc xe minibus và lái đến một khu vực khai quật thứ hai, nằm ngay 
dưới hốc vách hướng Đông, nơi mà tượng Phật nhỏ đã đứng đó.  Ông dừng lại trước các tàn tích 
của một ngôi tháp cất vào thế kỷ thứ bảy - hoặc là một phòng di vật - chỉ còn là một đống đất sét 
và đá cuội.  Tarzi nói, "Đây là nơi chúng tôi bắt đầu đào trở lại vào năm 2003, bởi vì ngôi tháp 
đã bộc lộ ra.  Khu vực này tương ứng với mô tả của Sư Huyền Trang, 'hướng Đông của Tự Viện 
Hoàng Gia.'  Vào lúc bắt đầu, tôi nghĩ rằng pho tượng Phật sẽ phải nằm tại đây, ở phía dưới các 
cánh đồng lúa mì.  Vì vậy, tôi đào ở đây, và tôi tìm ra nhiều đồ gốm, điêu khắc, nhưng không tìm 
được tượng Phật." 
 
Bây giờ Tarzi nhìn đăm đăm vào ngôi tháp với vẻ mất tinh thần.  Tàn tích 1,400 năm được bao 
phủ với tất vớ, áo sơ mi, quần và đồ lót, đồ giặt được phơi ra cho khô bởi các gia đình sống trong 
hang động gần đó.  Ông nói với một trong năm sinh viên Cao Học của Đại Học  Strasbourg đi 
theo ông, "Hãy chụp một tấm hình có đồ giặt phơi khô trên đỉnh cái tháp giùm tôi."  Tarzi quay 
về phía mặt vách đá, nhìn lướt qua nền đất thô.  Ông nói, "Nếu có pho tượng Phật thì tượng phải 
ở chỗ này, nằm dưới chân các vách đá to lớn này." 
 
Không hẳn ai cũng bị thuyết phục.  Trước hết cần đoan chắc rằng bản tường thuật của Sư Huyền 
Trang được chấp nhận một cách rộng rãi.  Nancy Dupree, một chuyên viên Mỹ về văn hóa và 
nghệ thuật Afghan, đã sống tại Kabul trong năm thập niên, nói rằng Sư chính xác một cách phi 
thường.  Sự kiện mà Sư đề cập có nghĩa là phải có cái gì đó tại đó."  Kosaku Maeda, một giáo sư 
khảo cổ đã về hưu tại Tokyo và là một trong những chuyên viên thượng thặng trên thế giới về 
Thung Lũng Bamiyan, đồng ý rằng có lẽ Sư quả thực đã thấy một tượng Phật Ngủ.  Nhưng 
Maeda tin rằng pho tượng, hầu chắc được làm bằng đất sét, sẽ phải sụp đổ thành đất bụi vào 
nhiều thế kỷ trước đây.  Ông nói, "Nếu bạn nghĩ đến một pho tượng Phật nằm nghiêng, dài 
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1,000-foot, thì tượng này sẽ cần phải cao từ 100 đến 130 feet.  Bạn nên thấy đó là cả một quả 
đồi.  Nhưng ở đây không có gì hết."  Kazuya Yamauchi, một nhà khảo cổ Nhật Bản, nghĩ rằng 
mô tả của Sư Huyền Trang về địa điểm của pho tượng là mơ hồ.  Ông cho ý kiến là pho tượng 
nằm ở một nơi khác của thung lũng, Shari-i-Gholghola, hay "Thành phố Gào Thét," là nơi nhà 
chinh phục Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn tàn sát hàng ngàn cư dân.  
 
Một chốc lát sau chuyến viếng thăm Tarzi, tôi leo lên một giàn giáo lỏng lẻo bằng kim loại bên 
trong hốc vách hướng Đông với Bert Praxenthaler, một sử gia nghệ thuật có trụ sở tại Munich và 
cũng là điêu khắc gia của Hội Đồng Quốc Tế về Di Tích và Khu Vực, một tổ chức phi chính phủ 
có nhận tài trợ của UNESCO để chống đỡ các bức tường hốc vách đã bị hư hại nghiêm trọng do 
các vụ nổ của Taliban.  Praxenthaler nhớ lại, trong một chuyến viếng thăm đầu tiên tại đây vào 
vài năm trước, khi nhận thấy hốc vách sắp sửa sụp đổ 20, ông đeo dây thừng tuột xuống bên trong 
21 hốc vách.  Ông nói, "Hốc vách chỉ có bùn và đá sỏi hầm chung với nhau qua hàng triệu năm.  
Nó thiếu xi-măng thiên nhiên 22 nên đá khá dễ vỡ.  Một trận động đất nhẹ sẽ phá hủy tất cả mọi 
thứ."  Praxenthaler và nhóm của ông bơm 20 tấn hồ vào các vết nứt nẻ trong hốc vách, sau đó 
khoan hàng chục thanh thép dài vào các bức tường để chống đỡ hốc vách.  Ông nói, "bây giờ 
chúng đã ổn định."  Chỉ vào một số vết mờ trên bức tường thô, ông nói thêm: "Ông có thể thấy 
dấu ngón tay của các công nhân Phật giáo từ 1,500 năm trước đây."  Công việc của Praxenthaler 
đưa ông đến một số khám phá ngẫu nhiên, gồm có một túi vải nhỏ - "cột lại bằng dây thừng và 
niêm bằng hai con dấu" - được giấu trong một kẽ hở phía sau pho tượng Phật khổng lồ vào thời 
điểm kiến tạo tượng.  Ông nói với tôi, "Chúng tôi vẫn chưa mở túi vải.  Chúng tôi nghĩ có một di 
tích Phật giáo ở bên trong đó." (Praxenthaler đang tổ chức một dự án nghiên cứu nhằm khảo sát 
các vật, được giả sử là mong manh, bên trong đó.)  
 
Bảo tồn các hốc vách - công tác ở hốc vách phía Tây được dự kiến sẽ bắt đầu sớm - Praxenthaler 
cho biết đó là bước đầu tiên mà nhiều người hy vọng sẽ là công cuộc phục hồi những pho tượng 
đã bị phá hủy.  Trong thập niên vừa qua, các nhà bảo tồn, nghệ sĩ và những người khác đã đưa ra 
nhiều dự án, từ việc xây dựng bản sao cụ thể đến việc để mặc cho hốc vách trống rỗng.  Hiro 
Yamagata, một nghệ sĩ Nhật Bản có trụ sở tại California, đề nghị dùng tia sáng laser tạo hình các 
tượng Phật để chiếu lên mặt vách đá - một ý kiến bị hủy bỏ vì quá tốn kém và không thực tế. 
 
Về phần mình, Praxenthaler ủng hộ một phương pháp được gọi là tái lắp ráp 23, trong đó tập hợp 
các mảnh còn sót lại của hai tượng Phật với các vật liệu hiện đại.  Ông nói, "Đầu tiên, nó sẽ là 
một tượng Phật vỡ vụn, với những khoảng trống và lỗ, và sau đó, người ta có thể lấp những lỗ 
này trong cách thức thích hợp."  Khuynh hướng này đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của Tỉnh 
Trưởng Sarabi, cũng như của các nhà khảo cổ và bảo tồn nghệ thuật, nhưng có lẽ không khả thi, 
bởi vì hầu hết các phần nguyên thủy của hai pho tượng đã bị nghiền nát, chỉ còn lại một ít các 
mảnh vỡ có thể xác nhận được.  Ngoài ra, vài viên chức Afghanistan nghĩ một cách khôn ngoan 

                                                           
20 "sắp sửa sụp đổ" dịch chữ to be about to cave in 
21 "đeo dây thừng tuột xuống bên trong" dịch chữ rappel inside 
22 "xi-măng thiên nhiên" dịch chữ natural cement: loại xi-măng nước làm bằng cách nghiền và đun nóng đá vôi 
(limestone containing clay, magnesia, and iron.) 
23 "tái lắp ráp" dịch chữ anastylosis: sự tái lắp ráp có tính chất khảo cổ cho các mảnh vỡ vụn của tượng đài do bị sụp 
đổ hay hư hỏng (bổ sung bằng vật liệu mới, nếu cần thiết) - the archeological reassembly of ruined monuments from 
fallen or decayed fragments (incorporating new materials when necessary. 
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về mặt chính trị - dựa trên sự kiện: lòng nhiệt tình Hồi giáo và tâm tư bài ngoại khá nhiều trong 
nước, đặc biệt trong tộc người Pashtun, thì khó mà đón nhận một dự án kỷ niệm quá khứ Phật 
giáo tại đất nước này.   Praxenthaler nói, "Bảo tồn là phải rồi, nhưng vào lúc này, họ đang chỉ 
trích về những gì có vẻ như nhằm tái kiến tạo tượng Phật."  Những người khác, kể cả Tarzi, nghĩ 
rằng các hốc vách vẫn nên để trống.  Nancy Dupree nói, "Tượng Phật mới sẽ biến Bamiyan 
thành một công viên giải trí, và sẽ là một mạo phạm đến các nghệ sĩ đã tạo ra những tượng 
nguyên thủy. Các hốc vách rỗng có sự đau xót riêng cho nó."  Tarzi đồng ý.  Ông nói với tôi, "Để 
lại hai hốc vách tượng Phật như hai trang lịch sử để cho các thế hệ tương lai biết rằng vào một 
thời điểm nhất định, sự ngu xuẩn đã chiến thắng lý lẽ tại Afghanistan."  
 
Ngân sách mà Tarzi hiện đang nhận được từ chính phủ Pháp cho phép ông và các sinh viên của 
ông bay từ Strasbourg đến Bamiyan mỗi tháng 7, trả tiền thuê nhà cho ông và mướn các nhân 
viên bảo vệ và một đội khai quật.  Ông nói rằng ông không bị áp lực nào thúc giục đẩy nhanh 
cuộc tìm kiếm của ông, nhưng công việc tiếp tục càng lâu thì càng có nhiều khả năng khiến các 
nhà hảo tâm sẽ hết kiên nhẫn.  Ông nói, "Tôi đã khám phá các tác phẩm điêu khắc, tôi đã khám 
phá ngôi tháp Phật, tôi đã khám phá các tự viện, tôi đã khai triển một bức tranh toàn cảnh của 
nền văn minh Bamiyan từ thế kỷ thứ nhất đến sự xuất hiện của Thành Cát Tư Hãn.  Đạt kết quả 
khoa học tốt đẹp." 
 
Tarzi cũng tiếp tục vui hưởng hỗ trợ từ các viên chức Afghanistan và nhiều đồng nghiệp của ông.  
Brendan Cassar, chuyên viên văn hóa của UNESCO có trụ sở tại Kabul, tuyên bố Bamiyan là 
một khu vực Di Sản Thế Giới vào năm 2003, nói rằng, "Tarzi là một nhà khảo cổ có trình độ cao, 
kinh nghiệm, và chúng ta cần thật nhiều người, nếu có thể được."  Nancy Dupree nói với tôi rằng 
Tarzi "muốn trả lại một cái gì đó cho người Afghanistan để củng cố lòng tự tin và niềm tin (trong 
quyền năng của) di sản của họ.  Đối với Tarzi, việc đó quan trọng hơn việc khảo cổ."  Nhưng bà 
e rằng mục tiêu tối hậu của ông có thể không bao giờ thực hiện được.  "Những gì mà ông ấy đã 
làm không thể xem thường, ông đã tìm được đồ vật ở đó, nhưng tôi thực sự hoài nghi rằng liệu 
ông sẽ tìm được tượng Phật nằm nghiêng hay không."  
 
Sau bảy năm tìm kiếm, ngay cả Tarzi đã bắt đầu kiềm chế đánh cuộc.  Trong khi chúng tôi đi qua 
những cánh đồng khoai tây được dẫn thủy nhập điền tại ven khu khai quật hướng Đông, ông nói 
với tôi, "Tôi vẫn hy vọng.  Nhưng tôi đang trở nên già lão hơn - và yếu hơn.  Ba năm nữa, tôi sẽ 
phải chấm dứt làm việc." 
 
Bổ sung: 
 
- Tượng Phật ở hướng Tây, cao 213 ft (65 mét) là biểu tượng cho Phật Dīpankara, nghĩa đen 
trong tiếng Sanskrit (Phạm văn hay Phạn văn) là "người đốt đèn."  Trung quốc dịch theo nghĩa  
Dīpankara là Nhiên Đăng Phật, nhưng cũng ký âm là Định Quang Phật, Đĩnh Quang Phật.  Khác 
với Phật Thích Ca, Phật Dīpankara là một vị Phật không có thật trong cuộc sống.  Theo truyền 
thuyết, Phật Dīpankara đã sống trên trái đất hơn 100,000 ngàn năm trước đây - lý thuyết Phật 
giáo giả sử rằng Phật Thích Ca là vị Phật gần đây nhất, trước đó có vô số các vị Phật khác.  Phật 
Dīpankara thường được trình bày dưới hình thức ngồi, nhưng tại Thái Lan, Nepal, Trung quốc lại 
trình bày dưới hình thức đứng. 
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- Tượng Phật ở hướng Đông, cao 144 ft (44 mét) là biểu tượng cho Phật Vairocan, một vị Phật 
chỉ có trong truyền thuyết, không phải là người thật như Phật Thích Ca Mâu Ni nhưng được tin 
là pháp thân của Phật Thích Ca.  (Lý thuyết Phật giáo cho rằng Đức Phật có ba thân: pháp thân, 
hóa thân và báo thân.  Khi Đức Thích Ca sinh ra và sống trên trái đất thì đó là hóa thân của Phật, 
còn khi đắc đạo thành chánh giác thì thân đó là pháp thân, là Chân Như, không thể diễn tả bằng 
ngôn ngữ, chỉ khi chứng ngộ mới hiểu được).  Trong tiếng Sanskrit, Vairocan có nghĩa là ý nghĩ 
biến hóa và chiếu sáng.  Trung quốc ký âm Vairocan là Bì Lô Già Na Phật, Bì Lô Chiết Na Phật, 
Bì Lô Xá Na Phật, nhưng cũng dịch theo nghĩa là Đại Nhật Như Lai - Sanskrit: Mahavairocana).  
Phật Vairocan thường được trình bày ở vị thế ngồi trên tòa sen, dưới cây bồ đề, bao quanh bởi 
muôn ngàn đóa hoa và mỗi đóa hoa tượng trưng cho hàng trăm triệu thế giới, trong mỗi thế giới 
đều có một vị Phật Thích Ca. 
 
Có khá nhiều bất đồng quan điểm về Phật Vairocan trong các tông phái Phật giáo.  Hoa Nghiêm 
Tông nhận là báo thân Phật.  Thiên Đài Tông nhận là pháp thân Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni là 
hóa thân Phật.  Mật Tông nhận làm pháp thân Phật tối cao duy nhất. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Nhiên Đăng Phật: 燃燈佛, Định Quang Phật: 定光佛, Đĩnh Quang Phật: 錠光佛, Bì Lô Già Na Phật: 

毗盧遮那佛, Bì Lô Chiết Na Phật: 毗盧折那佛, Bì Lô Xá Na Phật: 毗盧舍那佛, Đại Nhật Như Lai: 大日如來, 

Hoa Nghiêm Tông: 華嚴宗, Thiên Đài Tông: 天台宗, pháp thân Phật: 法身佛, hóa thân Phật: 化身佛, báo thân 

Phật: 報身佛, Mật Tông: 密宗, 至高的唯一法身佛: chí cao đích duy nhất pháp thân Phật. 
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Searching for Buddha in Afghanistan 
 
 
An archaeologist insists a third giant statue lies near the cliffs where the Bamiyan Buddhas, 
destroyed in 2001, once stood  
 
 
 
By Joshua Hammer 
Photographs by Alex Masi 
Smithsonian magazine, December 2010 
 
 

A cliff-face cavity is all that remains of one of two sixth-century Buddha sculptures, sublime 
expressions of Bamiyan's ancient kingdom.  
 
Clad in a safari suit, sun hat, hiking boots and leather gloves, Zemaryalai Tarzi leads the way 
from his tent to a rectangular pit in the Bamiyan Valley of northern Afghanistan. Crenulated 
sandstone cliffs, honeycombed with man-made grottoes, loom above us. Two giant cavities 
about a half-mile apart in the rock face mark the sites where two huge sixth-century statues of 
the Buddha, destroyed a decade ago by the Taliban, stood for 1,500 years. At the base of the cliff 
lies the inner sanctum of a site Tarzi calls the Royal Monastery, an elaborate complex erected 
during the third century that contains corridors, esplanades and chambers where sacred objects 
were stored. 
 
"We're looking at what used to be a chapel covered with murals," the 71-year-old archaeologist, 
peering into the pit, tells me. Rulers of the Buddhist kingdom—whose religion had taken root 
across the region along the Silk Road—made annual pilgrimages here to offer donations to the 
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monks in return for their blessings. Then, in the eighth century, Islam came to the valley, and 
Buddhism began to wane. "In the third quarter of the ninth century, a Muslim conqueror 
destroyed everything—including the monastery," Tarzi says. "He gave Bamiyan the coup de 
grâce, but he couldn't destroy the giant Buddhas." Tarzi gazes toward the two empty niches, the 
one to the east 144 feet high and the one to the west 213 feet high. "It took the Taliban to do 
that." 
 
The Buddhas of Bamiyan, carved out of the cliff's malleable rock, long presided over this 
peaceful valley, protected by its near impregnable position between the Hindu Kush mountains 
to the north and the Koh-i-Baba range to the south. The monumental figures survived the coming 
of Islam, the scourge of Muslim conqueror Yaqub ibn Layth Saffari, the invasion and 
annihilation of virtually the entire Bamiyan population by Mongol warriors led by Genghis Khan 
in A.D. 1221 and the British-Afghan wars of the 19th century. But they couldn't survive the 
development of modern weaponry or a fanatical brand of Islam that gained ascendancy in 
Afghanistan following the war between the Soviet Union and the mujahedeen in the 1980s: 
almost ten years ago, in March 2001, after being denounced by Taliban fanatics as "false idols," 
the statues were pulverized with high explosives and rocket fire. It was an act that generated 
worldwide outrage and endures as a symbol of mindless desecration and religious extremism. 
 
From almost the first moment the Taliban were driven from power at the end of 2001, art 
historians, conservationists and others have dreamed of restoring the Buddhas. Tarzi, however, 
has another idea. Somewhere in the shadow of the niches, he believes, lies a third Buddha—a 
1,000-foot-long reclining colossus built at roughly the same time as the standing giants. His 
belief is based on a description written 1,400 years ago by a Chinese monk, Xuanzang, who 
visited the kingdom for several weeks. Tarzi has spent seven years probing the ground beneath 
the niches in search of the fabled statue. He has uncovered seven monasteries, fragments of a 62-
foot-long reclining Buddha and many pieces of pottery and other Buddhist relics. 
 
But other scholars say the Chinese monk may have mistaken a rock formation for the sculpture 
or was confused about the Buddha's location. Even if the reclining Buddha once existed, some 
hypothesize that it crumbled into dust centuries ago. "The Nirvana Buddha"—so called because 
the sleeping Buddha is depicted as he was about to enter the transcendent state of Nirvana—
"remains one of archaeology's greatest mysteries," says Kazuya Yamauchi, an archaeologist with 
the Japan Center for International Cooperation in Conservation, who has carried out his own 
search for it. "It is the dream of archaeologists to find it." 
 
Time may be running out. Ever since U.S., coalition and Afghan Northern Alliance forces 
pushed the Taliban out of Afghanistan, remote Bamiyan—dominated by ethnic Hazaras who 
defied the Pashtun-dominated Taliban regime and suffered massacres at their hands—has been 
an oasis of tranquillity. But this past August, insurgents, likely Taliban, ambushed and killed a 
New Zealand soldier in northern Bamiyan—the first killing of a soldier in the province since the 
beginning of the war. "If the Taliban grows stronger elsewhere in Afghanistan, they could enter 
Bamiyan from different directions," says Habiba Sarabi, governor of Bamiyan province and the 
country's sole female provincial leader. Residents of Bamiyan—as well as archaeologists and 
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conservationists—have lately been voicing the fear that even if new, reconstructed Buddhas rise 
in the niches, the Taliban would only blow them up again. 
 
To visit Tarzi on his annual seven-week summer dig in Bamiyan, the photographer Alex Masi 
and I left Kabul at dawn in a Land Cruiser for a 140-mile, eight-hour journey on a dirt road on 
which an improvised explosive device had struck a U.N. convoy only days before. The first three 
hours, through Pashtun territory, were the riskiest. We drove without stopping, slumped low in 
our seats, wary of being recognized as foreigners. After snaking through a fertile river valley 
hemmed in by jagged granite and basalt peaks, we arrived at a suspension bridge marking the 
start of Hazara territory. "The security situation is now fine," our driver told us. "You can relax." 
 
At the opening of the Bamiyan Valley, we passed a 19th-century mud fort and an asphalt road, 
part of a $200 million network under construction by the U.S. government and the Asian 
Development Bank. Then the valley widened to reveal a scene of breathtaking beauty: golden 
fields of wheat, interspersed with green plots of potato and bordered by the snowcapped, 18,000-
foot peaks of the Hindu Kush and stark sandstone cliffs to the north. Finally we came over a rise 
and got our first look at the gaping cavities where the giant Buddhas once stood. 
 
The vista was probably not much different from that which greeted Xuanzang, the monk who 
had left his home in eastern China in A.D. 629 and followed the Silk Road west across the 
Taklamakan Desert, arriving in Bamiyan several years later. Xuanzang was welcomed into a 
prosperous Buddhist enclave that had existed for some 500 years. There, cut from the cliffs, 
stood the greatest of the kingdom's symbols: a 180-foot-tall western Buddha and its smaller 125-
foot-tall eastern counterpart—both gilded, decorated with lapis lazuli and surrounded by colorful 
frescoes depicting the heavens. The statues wore masks of wood and clay that in the moonlight 
conveyed the impression of glowing eyes, perhaps because they were embedded with rubies. 
Their bodies were draped in stucco tunics of a style worn by soldiers of Alexander the Great, 
who had passed through the region on his march to the Khyber Pass almost 1,000 years before. 
"[Their] golden hues sparkle on every side, and [their] precious ornaments dazzle the eyes by 
their brightness," wrote Xuanzang. 
 
A member of a branch of Afghanistan's royal family, Tarzi first visited the Buddhas as an 
archaeology student in 1967. (He would earn a degree from the University of Strasbourg, in 
France, and become a prominent art historian and archaeologist in Kabul.) During the next 
decade, he returned to Bamiyan repeatedly to survey restoration work; the masks and some of the 
stucco garments had eroded away or been looted centuries earlier; the Buddhas were also 
crumbling. 
 
"I visited every square inch of Bamiyan," he told me. It was during this time, he said, that he 
became convinced, based on Xuanzang's description, of the existence of a third Buddha. The 
monk mentioned a second monastery, in addition to the Royal Monastery, which is near the 
western Buddha. Inside it, he wrote, "there is a figure of Buddha lying in a sleeping position, as 
when he attained Nirvana. The figure is in length about 1,000 feet or so." 
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In 1978, a coup led by radical Marxists assassinated Afghanistan's first president; Tarzi's search 
for the sleeping Buddha was put on hold. Believing his life was in danger, Tarzi fled the country. 
"I left for Paris and became a refugee," he told me. He worked as a waiter in a restaurant in 
Strasbourg, married twice and had three children—daughters Nadia and Carole, and son David. 
Tarzi began teaching archaeology and became a full professor at the University of Strasbourg. 
Back in Bamiyan, trouble was brewing. After several failed attempts to conquer the province, 
Taliban forces cut deals with Tajik and Hazara military leaders and marched in unopposed in 
September 1998. Many Hazara fled just ahead of the occupation. My interpreter, Ali Raza, a 26-
year-old Hazara who grew up in the shadow of the eastern Buddha and played among the giant 
statues as a child, remembers his father calling the family together one afternoon. "He said, 'You 
must collect your clothes; we have to move as soon as possible, because the Taliban have 
arrived. If they don't kill us, we will be lucky.'" They gathered their mules and set out on foot, 
hiking south over snowy mountain passes to neighboring Maidan Wardak province; Raza later 
fled to Iran. The family didn't return home for five years. 
 
In February 2001, Al Qaeda-supporting Taliban radicals, having won a power struggle with 
moderates, condemned the Buddhas as "idolatrous" and "un-Islamic" and announced their 
intention to destroy them. Last-ditch pleas by world leaders to Mullah Omar, the Taliban's 
reclusive, one-eyed leader, failed. During the next month, the Taliban—with the help of Arab 
munitions experts—used artillery shells and high explosives to destroy both figures. A Hazara 
construction worker I'll call Abdul, whom I met outside an unfinished mosque in the hills above 
Bamiyan, told me that the Taliban had conscripted him and 30 other Hazaras to lay plastic 
explosives on the ground beneath the larger Buddha's feet. It took three weeks to bring down the 
statue, Abdul told me. Then "the Taliban celebrated by slaughtering nine cows." Koichiro 
Matsuura, the head of UNESCO, the U.N.'s cultural organization, declared it "abominable to 
witness the cold and calculated destruction of cultural properties which were the heritage of...the 
whole of humanity." U.S. Secretary of State Colin Powell deemed it a "tragedy." 
 
Tarzi was in Strasbourg when he heard the news. "I watched it on television, and I said, 'This is 
not possible. Lamentable,'" he said. 
 
Over lunch in the house he rents each summer in Bamiyan, he recounted the campaign he waged 
to return to Afghanistan after U.S. Special Forces and the Northern Alliance drove Osama bin 
Laden's protectors from power. In 2002, with the help of acquaintances such as the French 
philosopher Bernard-Henri Lévy, Tarzi persuaded the French government to give him funding (it 
has ranged from the equivalent of $40,000 to $50,000 a year) to search for the third Buddha. He 
flew to Bamiyan in July of that year and announced to a fiercely territorial warlord who had 
taken charge of the area that he planned to begin excavations. Tarzi was ordered to leave at once. 
"There was no real government in place, and I had nothing in writing. [Afghan] President 
[Hamid] Karzai wasn't aware of the mission. So I went back to France." The following year, 
Tarzi returned to Kabul, where Karzai received him warmly and gave a personal guarantee of 
safe passage. 
 
One morning, I joined Tarzi in a tent beside the excavation site; we walked along a gully where 
some digging was going on. During his first excavation, in 2003, he told me with a touch of 
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bravado, "The valley was filled with mines, but I wasn't afraid. I said, 'Follow me, and if I 
explode, you can take a different route.' And I took out a lot of mines myself, before the de-
mining teams came here." Tarzi stopped before a second excavation pit and called to one of his 
diggers, a thin, bearded Hazara man who walked with a slight limp. The man, Tarzi told me, had 
lost both legs to a mine five years ago. "He was blown up just above where we're standing now, 
next to the giant Buddha," he added, as I shifted nervously. "We fitted him with prostheses, and 
he went back to work." 
 
The archaeologist and I climbed into a minibus and drove to a second excavation site, just below 
the eastern niche where the smaller Buddha stood. He halted before the ruins of a seventh-
century stupa, or relic chamber, a heap of clay and conglomerate rock. "This is where we started 
digging back in 2003, because the stupa was already exposed," Tarzi said. "It corresponded with 
Xuanzang's description, 'east of the Royal Monastery.' I thought at the beginning that the Buddha 
would be lying here, underneath the wheat fields. So I dug here, and I found a lot of ceramics, 
sculptures, but no Buddha." 
 
Tarzi now gazed at the stupa with dismay. The 1,400-year-old ruin was covered with socks, 
shirts, pants and underwear, laundry laid out to dry by families living in nearby grottoes. "Please 
take a picture of the laundry drying on top of my stupa," he told one of the five University of 
Strasbourg graduate students who had joined him for the summer. Tarzi turned toward the cliff 
face, scanning the rough ground at its base. "If the great Buddha exists," he said, "it's there, at the 
foot of the great cliffs." 
 
Not everyone is convinced. To be sure, Xuanzang's account is widely accepted. "He was 
remarkably accurate," says Nancy Dupree, an American expert on Afghan art and culture who 
has lived in Kabul for five decades. "The fact that he mentioned it means that there must have 
been something there." Kosaku Maeda, a retired professor of archaeology in Tokyo and one of 
the world's leading experts on the Bamiyan Valley, agrees that the monk probably did see a 
Sleeping Buddha. But Maeda believes that the figure, which was likely made of clay, would have 
crumbled into dust centuries ago. "If you think of a 1,000-foot-long reclining Buddha, then it 
would require 100 to 130 feet in height," he said. "You should see such a hill. But there is 
nothing." Kazuya Yamauchi, the Japanese archaeologist, believes Xuanzang's description of the 
figure's location is ambiguous. He contends it lies in a different part of the valley, Shari-i-
Gholghola, or the "City of Screams," where the Mongol conqueror Genghis Khan massacred 
thousands of inhabitants. 
 
A short while after my outing with Tarzi, I climbed up some rickety metal scaffolding inside the 
eastern niche with Bert Praxenthaler, a Munich-based art historian and sculptor from the 
International Council on Monuments and Sites, a nongovernmental organization that receives 
UNESCO funding to shore up the niche walls, which were badly damaged by the Taliban blasts. 
In one of his first visits here some years ago, Praxenthaler recalls, he was rappelling inside the 
niche when he realized it was about to cave in. "It is just mud and pebbles baked together over 
millions of years," he said. "It lacks a natural cement, so the stone is rather weak. One slight 
earthquake would have destroyed everything." Praxenthaler and his team pumped 20 tons of 
mortar into cracks and fissures in the niche, then drilled dozens of long steel rods into the walls 
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to support it."They are now stable," he said. Pointing to some faint smudges on the rough wall, 
he added: "You can see traces of the fingers of Buddhist workers, from 1,500 years ago."  
Praxenthaler's work led him to some serendipitous discoveries, including a tiny fabric bag—
"closed with rope and sealed with two stamps"—concealed in a crevice behind the giant Buddha 
at the time it was constructed. "We still haven't opened it yet," he told me. "We think there is a 
Buddhist relic inside." (Praxenthaler is organizing a research project that will examine the 
presumably fragile contents.) 
 
Preservation of the niches—work on the western one is scheduled to begin soon—is the first 
step, Praxenthaler said, in what many hope will be the reconstitution of the destroyed statues. 
During the past decade, conservationists, artists and others have floated many proposals, ranging 
from constructing concrete replicas to leaving the niches empty. Hiro Yamagata, a Japanese 
artist based in California, suggested that laser images of the Buddhas be projected onto the cliff 
face—an idea later abandoned as too costly and impractical. 
 
For his part, Praxenthaler supports a method known as anastylosis, which involves combining 
surviving pieces of the Buddhas with modern materials. "It would be a fragmented Buddha, with 
gaps and holes, and later, they could fill in the gaps in a suitable way," he said. This approach 
has gathered strong backing from Governor Sarabi, as well as from archaeologists and art 
conservators, but it may not be feasible: most of the original Buddhas were pulverized, leaving 
only a few recognizable fragments. In addition, few Afghan officials think it politically wise, 
given the Islamic fervor and xenophobic sentiment of much of the country, especially among the 
Pashtun, to embrace a project celebrating the country's Buddhist past. "Conservation is OK, but 
at the moment they are critical about what smells like rebuilding the Buddha," Praxenthaler said. 
Others, including Tarzi, believe the niches should remain empty. New Buddhas, says Nancy 
Dupree, would turn Bamiyan into "an amusement park, and it would be a desecration to the 
artists who created the originals. The empty niches have a poignancy all their own." Tarzi agrees. 
"Leave the two Buddha niches as two pages of history," he told me, "so that future generations 
will know that at a certain moment, folly triumphed over reason in Afghanistan." 
 
The funding that Tarzi currently gets from the French government allows him and his graduate 
students to fly from Strasbourg to Bamiyan each July, pay the rent on his house and employ 
guards and a digging team. He says he has been under no pressure to hasten his search, but the 
longer the work continues, the greater the likelihood his benefactors will run out of patience. 
"I've discovered sculptures, I've discovered the stupa, I've discovered the monasteries, I've 
developed a panorama of Bamiyan civilization from the first century to the arrival of Genghis 
Khan," he says. "The scientific results have been good." 
 
Tarzi also continues to enjoy support from Afghan officials and many of his peers. "Tarzi is a 
well-educated, experienced Afghan archaeologist, and we need as many of those as we can get," 
says Brendan Cassar, the Kabul-based cultural specialist for UNESCO, which declared Bamiyan 
a World Heritage site in 2003. Nancy Dupree told me that Tarzi "wants to return something to 
Afghans to bolster their confidence and their belief [in the power of] their heritage. It's more than 
archaeology for him." But his ultimate goal, she fears, may never be realized. "What he has done 
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is not to be sniffed at, he's found things there, but whether he will find the reclining Buddha, I 
really doubt." 
 
After seven years of searching, even Tarzi has begun to hedge his bets. "I still have hope," he 
told me as we walked through irrigated fields of potatoes at the edge of his eastern excavations. 
"But I'm getting older—and weaker. Another three years, then I'll be finished." 
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Phụ bản A: Kinh lộ tuyến toàn đồ của Pháp Sư Huyền Trang 
(玄奘法師取經路線全圖 : Huyền Trang Pháp Sư thủ kinh lộ tuyến toàn đồ: bản 

đồ đầy đủ con đường bộ thỉnh kinh được chọn bởi Pháp Sư Huyền Trang) 

 
Kinh lộ tuyến của Pháp Sư Huyền Trang: 

- - - - - - -: chuyến đi 
. . . . . . . . : chuyến về 

 
 (Nguồn gốc bản đồ: Tansen Sen, The Travel Records of Chinese Pilgrims Faxian, 
Xuanzang, and Yijing, Volume 11, Number 3, Education about Asia, Winter 2006) 
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Bản đồ ngày nay để đối chiếu địa danh với bản đồ ở trên 
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Bức họa vào thế kỷ thứ 14, vẽ hình Pháp Sư Huyền Trang trên đường trở về 
Trung quốc cùng với kinh điển Phật Giáo 

 
(A fourteenth-century painting of the monk Xuanzang returning to China 

with Buddhist texts.  Image source: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Xuanzang_w.jpg) 
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The Mahabodhi Temple (Great Awakening Temple: Đại Giác Ngộ Tự) tại Bodh Gaya, nơi Đức 
Phật Siddhartha Gautama (ký âm Hán Việt: Tất Đạt Đa Cồ Đàm) giác ngộ.  Bodh Gaya cách  
Patna, tiểu bang Bihar, Ấn Độ 96 km (60 mi).  Kế bên chùa, về hướng Tây, là cây bodhi (ký âm 
Hán Việt: bồ đề).  Tháp cao nhất là 55 m (180 ft).  Nguồn gốc: Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bodh_Gaya
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Tóm lược về Đại Đường Tây Vực Ký và Pháp Sư Huyền Trang 
 

Phạm Văn Bân 
 
Đại Đường Tây Vực Ký do vị cao tăng trứ danh Huyền Trang kể lại và Sư Biện Cơ tại chùa Đại 
Tổng Trì biên soạn mà thành vào năm Đường Trinh Quan (năm 646), gồm có 12 quyển tường 
thuật cuộc hành trình dài đăng đẳng và đầy gian nan của Sư Huyền Trang từ  Trung quốc qua Ấn 
Độ để chiêm bái các di tích lịch sử Phật giáo và thỉnh kinh, qua đó mô tả địa lý, giao thông, khí 
hậu, sản vật, chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, văn tự ngữ ngôn, giáo dục, lễ nghi, phong tục nhân 
văn (kể cả một vài bộ lạc sống lõa thể), đồng thời ghi lại các truyền thuyết Phật giáo, v.v. 
 
Sư Huyền Trang, tục danh tính là Trần Vĩ, sinh vào khoảng năm 600-602, tại huyện Yển Sư, tỉnh 
Hà Nam, Trung quốc và mất năm 663.  Huyền Trang là pháp danh, kính xưng Tam Tạng Pháp 
Sư, tục xưng Đường Tăng. 25   
 
Thời gian sinh sống của Sư Huyền Trang đặc biệt trùng hợp với sự phát sinh và lớn mạnh của làn 
sóng hung hãn Hồi giáo tại vùng Trung Á châu.  Đây là một sự kiện nên được đào sâu để có thể 
giải thích tại sao trên đường trở về Trung quốc, Sư Huyền Trang đã dừng lại Đôn Hoàng để 
phiên dịch và chôn cất một số kinh điển tại các hang hốc Mạc Cao, cũng như sự kiện trong thế 
kỷ thứ 8- 11 về việc chôn giấu các thánh kinh Thiên chúa giáo tại một mảnh đất hẻo lánh và khắc 
nghiệt, có tên gọi là Qumran, thuộc vùng West Bank - nơi mà các văn bản Thiên chúa giáo quan 
trọng nhất trong thế giới Tây phương đã được tìm thấy vào năm 1947. 26   
 
Năm 627 Đường Thái Tông Trinh Quan năm thứ nhất, Sư Huyền Trang một thân một mình đi 
đường bộ qua Ấn Độ thỉnh kinh, xuất phát từ Tràng An (cố đô của Trung quốc, nay là Tây An, 
thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây) và đi qua Liangzhou, Anxi, Hami, Turfan, Agni, Kucha, Aksu, 27 
v.v., nay thuộc các nước  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, 
Pakistan, rồi vào phía Bắc Ấn Độ (thời bấy giờ Ấn Độ chia làm năm phần, gọi là Ngũ Ấn Độ 
hoặc Ngũ Thiên Trúc), vào vùng Trung Ấn Độ (lưu vực sông Hằng), và ở tại chùa Nalanda trong 
năm năm, thọ giáo Giới Hiền Pháp Sư để học tập và nghiên cứu Phạm văn và các ngôn ngữ Ấn 
                                                           
25 Đại Tổng Trì Tự Sa Môn (Sa Môn: ký âm tiếng Phạn: thầy tu) Biện Cơ: 大總持寺沙門辯機, Huyền Trang: 玄奘, 

pháp danh: 法名, Tam Tạng Pháp Sư: 三藏法師, Đường Tăng: 唐僧 
26 Xin tìm đọc cả hai bài Chinese Caves, đăng trong National Geographic Magazine, Tháng 6-2010 của tác giả 
Brook Larmer và Who Wrote the Dead Sea Scrolls? đăng trong Smithsonian Magazine, Tháng 1-2010 của tác giả 
Andrew Lawler.  Tôi cảm thấy chủ đề "Tác động của làn sóng Hồi giáo vào Phật giáo và Thiên chúa giáo từ thế kỷ 
thứ VII - XI" có thể là một luận án rất lý thú cho sinh viên bậc Cao Học trở lên..  
Giáo chủ Hồi giáo Muhammad sinh vào khoảng năm 570 tại Mecca, và qua đời vào tháng 6-632.  Vào năm 621, sau 
khi dân chúng Mecca chống đối và tản cư qua thành phố Medina, ông thành lập một cộng đồng và chính phủ Hồi 
giáo đầu tiên, và trong vòng 10 năm sau, ông đã có thể tập trung kiểm soát toàn vùng bán đảo Ả Rập.  Những người 
thừa kế Giáo chủ Hồi giáo Muhammad tiếp tục chế ngự, với sự bành trướng rất mạnh của Hồi giáo, toàn vẹn vùng 
Tây Á châu, một phần lớn vùng Trung Á châu, Bắc Phi châu, và một phần lớn Tây Ban Nha. 
27 Chang'an (長安: Tràng An), Xi'an (西安: Tây An), Liangzhou (涼州區: Lương Châu khu, tỉnh Cam Túc), Anxi 

(安溪: An Khê, tỉnh Phúc Kiến), Hami (哈密地區: Cáp Mật địa khu, khu tự trị Tân Cương), Turfan (吐魯番: Thổ 
Lỗ Phiên) 
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Độ.  Sau đó, Sư Huyền Trang đi trở lại các vùng trung, Đông, Nam và Tây Ấn Độ, và trở về 
chùa Nalanda.  Tại đây, Giới Hiền Pháp Sư truyền lệnh cho Sư Huyền Trang giảng giải cho 
chúng tăng trong chùa về Đại Thừa luận và kinh điển Phật giáo 28 khiến thanh danh của Sư vang 
dội khắp nơi, danh chấn Ngũ Thiên Trúc và được cực kỳ kính trọng. 
  
Năm 643 Đường Thái Tông Trinh Quan năm thứ 17, Sư Huyền Trang tạ tuyệt tại chùa Nalanda 
để trở về Trung quốc qua phía cực Bắc Pakistan, qua Afghanistan.  Sau khi về Trung quốc, Sư 
Huyền Trang bắt tay ngay vào việc dịch thuật kinh điển Phật giáo cho đến khi qua đời, cùng với 
khoảng 100 học giả lúc bấy giờ. 29  Vào thời Đường Cao Tông, Sư Huyền Trang dùng Đại Nhạn 
Tháp - nguyên có tên là "Từ Ân Tự Phù Đồ" hoặc "Từ Ân Tự Tháp" - làm nơi tàng trữ tàngcác 
kinh Phật, tượng Phật và xá lợi đã thỉnh được từ Tây Vực.  Năm 652, Đường Vĩnh Huy đích thân 
chủ trì xây dựng và thiết kế Đại Nhạn Tháp.  Hiện nay, Tháp cao 5 tầng, cao khoảng 60 mét, 
gạch ngói dài, có đất ở giữa, không thể leo trèo lên được. 30 
 
Học Giả Lương Khải Siêu khen tặng Sư Huyền Trang danh dự "học giả thượng thặng đệ nhất," 
kể cả Tây phương ngày nay đã tuyển chọn Sư Huyền Trang là "nhà thám hiểm tối vĩ đại trong 
lịch sử nhân loại." 31 
 
Ngoài Sư Huyền Trang, việc đi Ấn Độ để chiêm bái thánh tích, thỉnh kinh và phiên dịch ra Hán 
tự còn có hai đại sư nổi tiếng khác; đó là Sư Pháp Hiển (337 - 422) và Sư Nghị Tịnh (635 - 713).  
Tuy nhiên, lộ trình và tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký của Sư Huyền Trang là một tài liệu hiếm 
có đối với hậu thế, đặc biệt cho những người muốn tìm hiểu về phong tục tập quán của dân 
chúng tại các vùng mà Sư đi qua, cũng như cho những nhà khảo cổ muốn truy tìm thực tế của 
những nhân vật hoặc chứng tích lịch sử. 
 
Tiểu thuyết gia Ngô Thừa Ân (1500 ? - 1581) hư cấu Đại Đường Tây Vực ký và thành công to 
lớn qua tác phẩm Tây du ký.  Do tính chất hoang đường, dễ dãi, phù hợp với tiềm thức phiêu lưu 
của mọi người, nên Tây du ký có tác dụng phổ biến rộng rãi hơn Đường Tây Vực ký rất nhiều. 
 

                                                           
28 Ngũ Ấn Độ hoặc Ngũ Thiên Trúc: 五印度或五天竺, Giới Hiền Pháp Sư: 戒賢法師, Đại Thừa luận: 大乘論, Phật 

điển: 佛典: kinh điển Phật giáo 
29 Xin xem kết quả thỉnh kinh ở Phụ Bản C cuối bài. 
30曆史大雁塔原名 "慈恩寺浮屠" 或 "慈恩寺塔," 始建於唐代永徽年閒. 唐高宗時, 玄奘 (三藏法師) 為貯藏從 

西域取回的佛經佛像龢捨利, 於永徽三年 (652 年) 主持修建大雁塔, 竝親自按印度窣堵坡形式設計. 當時塔 

高 5 層, 約 60 米, 磚麵土心, 不可攀登.  Hán Việt: Lịch sử Đại Nhạn Tháp nguyên danh "Từ Ân Tự Phù Đồ" hoặc 
"Từ Ân Tự Tháp," thủy kiến ư Đường Đại Vĩnh Huy niên gian. Đường Cao Tông thời, Huyền Trang (Tam Tạng 
Pháp Sư) vi trữ tàng tùng Tây vực thủ hồi đích Phật kinh, Phật tượng hòa xá lợi, ư Vĩnh Huy tam niên (652 niên) 
chủ trì tu kiến Đại Nhạn Tháp, tịnh thân tự án Ấn Độ tốt đổ pha hình thức thiết kế.  Đương thời tháp cao 5 tằng, ước 
60 mễ, chuyên miến thổ tâm, bất khả phàn đăng. 
31 http://taipei.tzuchi.org.tw/rhythms/subject/2003/buddhism.htm: 
"學者梁啟超讚譽為 "中國第一流學者," 並被當代西方選為 "人類史上最偉大的探險家." Hán Việt: Học Giả 
Lương Khải Siêu tán dự vi "Trung Quốc đệ nhất lưu học giả," tịnh bị đương đại tây phương tuyển vi "nhân loại sử 
thượng tối vĩ đại đích thám hiểm gia." 

http://www.bestbeez.com/HvDict/servlet/xHanVietChuThich
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Trong thời cận đại, Sir Marc Aurel Stein (hay Aurel Stein, 1862 - 1943) là một nhà khảo cổ 
không lương thiện - dùng mánh khóe để lấy cắp tài liệu như được tường thuật trong bài viết 
Hang động Trung Hoa (Chinese Caves), đăng trong National Geographic Magazine, Tháng 6-
2010, tác giả Brook Larmer có đoạn: 
 
"Aurel Stein, một học giả người Hungary, đang làm việc cho chính phủ Anh tại Ấn Độ và Viện 
Bảo Tàng Anh quốc, đến Đôn Hoàng vào đầu năm 1907 bằng cách sử dụng các mô tả vào thế kỷ 
thứ 7 của Sư Huyền Trang để giúp vượt qua sa mạc Taklimakan. Đạo sĩ Vương từ chối cho ông 
Stein xem xét các bao gói cổ quyển của Hang Thư Viện - mãi cho đến khi đạo sĩ nghe rằng ông 
Stein cũng là một người ngưỡng mộ nồng nhiệt đối với Sư Huyền Trang.  Sự thật bộc ra: có 
nhiều văn bản viết tay là những bản phiên dịch kinh điển Phật giáo của Sư Huyền Trang do Sư 
mang về từ Ấn Độ. 
 
Sau những lúc dỗ dành, vòi vĩnh đạo sĩ Vương vào ban ngày và tháo gỡ các cổ quyển vào ban 
đêm, Stein rời Đôn Hoàng với 24 kiện văn bản viết tay, lại thêm năm kiện chứa đầy tranh và di 
tích.  Đây là một trong những mẻ vơ vét lớn nhất trong lịch sử khảo cổ - tất cả 29 kiện lấy đi chỉ 
tốn có 130 đồng bảng Anh.  Đối với những nỗ lực này, Stein đáng được phong tước hiệp sĩ tại 
Anh quốc và đáng bị phỉ báng mãi mãi tại Trung Hoa. 
 
29 kiện do Stein ma mảnh lấy đi đã cho thấy một thế giới đa văn hóa sống động, vượt ra ngoài trí 
tưởng tượng của mọi người.  Có gần một tá ngôn ngữ xuất hiện trong các văn bản này, bao gồm 
tiếng Phạn, Đột Quyết, Tây Tạng, và ngay cả tiếng Do Thái-Ba Tư, cùng với Hán ngữ.  Loại giấy 
được sử dụng để sao chép kinh điển giúp thoáng thấy một cách đáng ngạc nhiên: một bản hợp 
đồng mua bán nô lệ, một báo cáo về việc bắt cóc trẻ em, thậm chí có cả cách thức xin lỗi theo 
phong cách Miss Manners đối với hành vi say rượu.  Một trong những vật quý báu nhất là bộ 
kinh Kim Cương 32 dười hình thức cổ quyển, dài 16 bộ, được in bằng phiến gỗ (mộc bản) vào 
năm 868, tức là gần sáu thế kỷ trước Thánh Kinh Gutenberg. 
 
Những người khác - Pháp, Nga, Nhật Bản, và Trung Hoa - nhanh chóng đi theo con đường của 
Stein.  Rồi vào năm 1924, đến lượt một sử gia về nghệ thuật và cũng là một nhà thám hiểm, 
người Mỹ, tên là Langdon Warner.  Ông có thể là nguồn cảm hứng cho cuốn phim hư cấu 
Indiana Jones.  Bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của hang động - ông viết, "Không có gì phải làm ngoại 
trừ há hốc miệng vì ngạc nhiên" - dù vậy, Warner đã đóng góp vào sự phá hoại hang động, đốn 
đẽo hàng tá mảnh bích họa và tháo gỡ một tác phẩm điêu khắc tinh mỹ đời nhà Đường; đó là pho 
tượng bồ tát đang quỳ gối tại Hang số 328.  Tác phẩm này vẫn còn nằm trong sự lưu giữ cẩn thận 
của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Harvard.  Tuy nhiên, những bích họa bị đẽo mất bề mặt - và 
khoảng trống nơi tác phẩm điêu khắc quỳ xuống - đều gây đau xót như nhau. 
 
Phụ họa với các đối tác của họ tại Ai Cập và Hy Lạp, một số viên chức Trung Hoa kêu gọi hoàn 
trả các vật phẩm nghệ thuật Mạc Cao.  Ngay cả một cuốn sách khách quan của Học Viện Đôn 
Hoàng cũng có một chương với tựa đề "Những kẻ săn bảo vật đê hèn."  Trong khi đó, các quản 

                                                           
32 Có lẽ đây là bộ Kim Cương Bát Nhã Kinh (金剛般若經): một quyển, có nhiều bản dịch kinh này: Cưu Ma La 
Thập, Bồ Đề Lưu Chi, Chân Đế, Nghị Tịnh, nhưng bản dịch của Sư Huyền Trang là bản dịch tiêu chuẩn.  Cần phân 
biệt với bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh (大般若波羅蜜多經): gồm có 600 quyển.  
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trị gia thư viện ngoại quốc cho rằng viện bảo tàng của họ đã bảo tồn báu vật - nếu không thì 
chúng đã bị thất lạc vĩnh viễn - do bị phá hủy trong các trận chiến tranh và cách mạng Trung Hoa 
vào thế kỷ thứ 20." 33 
 
Trong bài viết Đi tìm tượng Phật ở Afghanistan (Searching for Buddha in Afghanistan), công 
việc của nhà khảo cổ Zemaryalai Tarzi tại Thung Lũng Bamiyan cho thấy sự quan tâm của giới 
khảo cổ và học giả khắp nơi đối với Đại Đường Tây Vực ký.  Bài viết đề cập một giả sử rất có lý 
về ngôi tượng Phật nhập niết bàn như sau: 
 
"Kosaku Maeda, một giáo sư khảo cổ đã về hưu tại Tokyo và là một trong những chuyên viên 
thượng thặng trên thế giới về Thung Lũng Bamiyan, đồng ý rằng có lẽ nhà sư quả thực đã thấy 
một tượng Phật Ngủ.  Nhưng Maeda tin rằng pho tượng, hầu chắc được làm bằng đất sét, sẽ phải 
sụp đổ thành bụi vào nhiều thế kỷ trước đây.  Ông nói, "Nếu bạn nghĩ đến một pho tượng Phật 
nằm nghiêng, dài 1,000-foot, thì tượng này sẽ cần phải cao từ 100 đến 130 feet.  Bạn nên thấy đó 
là cả một quả đồi.  Nhưng ở đây không có gì hết."   
 
Nếu liên kết nhận xét nêu trên với các diễn biến của pho tượng Nhân Sư (the Great Sphinx) ở 
Cao Nguyên Giza, Ai Cập, cùng các kỹ thuật kiến trúc tại Ấn Độ cách nay hơn 1,500 năm (Sư 
Huyền Trang có mô tả tổng quát trong quyển thứ hai của Đại Đường Tây Vực ký) thì tôi hoàn 
toàn đồng ý rằng pho tượng quả thực sẽ phải sụp đổ thành bụi vào nhiều thế kỷ trước đây. 
                                                           
33 "Aurel Stein, a Hungarian-born scholar working for the British government in India and the British Museum, 
made it to Dunhuang in early 1907 using Xuanzang's seventh-century descriptions to guide him across the 
Taklimakan Desert. Wang refused to let the foreigner see the bundles from the Library Cave—until he heard that 
Stein too was a keen admirer of Xuanzang. Many of the manuscripts, it turned out, were Xuanzang's translations of 
the Buddhist sutras that he had brought from India. 
After days of wheedling Wang and nights of removing scrolls from the cave, Stein left Dunhuang with 24 cases of 
manuscripts and five more filled with paintings and relics. It was one of the richest hauls in the history of 
archaeology—all acquired for a donation of just 130 pounds sterling. For his efforts, Stein would be knighted in 
England, and for-ever vilified in China. 
Stein's cache revealed a multicultural world more vibrant than anyone had imagined. Nearly a dozen languages 
appeared in the texts, including Sanskrit, Turkic, Tibetan, and even Judeo-Persian, along with Chinese. The used 
paper on which many sutras had been copied offered startling glimpses into daily life along the Silk Road: a contract 
for trading slaves, a report on child kidnapping, even a Miss Manners-style apology for drunken behavior. One of 
the most precious objects was the Diamond Sutra, a 16-foot-long scroll that had been printed from woodblocks in 
868, nearly six centuries before Gutenberg's Bible. 
Others—French, Russian, Japanese, and Chinese—quickly followed in Stein's path. Then in 1924 came American 
art historian Langdon Warner, an adventurer who might have served as inspiration for the fictional Indiana Jones. 
Enthralled by the beauty of the caves—"There was nothing to do but to gasp," he later wrote—Warner nevertheless 
contributed to their destruction, hacking out a dozen mural fragments and removing an exquisite Tang-era sculpture 
of a kneeling bodhisattva from Cave 328. The art is still in the careful custody of the Harvard Art Museum. But the 
defaced murals—and the empty space where the sculpture once knelt—are heartrending all the same. 
 
Some Chinese officials, echoing their counterparts in Egypt and Greece, have called for the Mogao artifacts to be 
returned. Even the Dunhuang Academy's otherwise dispassionate book on the grottoes has a chapter titled "The 
Despicable Treasure Hunters." Foreign curators, meanwhile, contend that their museums have saved treasures that 
might otherwise have been lost forever—destroyed in the wars and revolutions of 20th-century China." 
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Phụ bản B: 大唐西域記卷第一(三十四國) 
Đại Đường Tây Vực Ký - quyển đệ nhất (tam thập tứ quốc) 

 
 
Nguồn gốc: 
 
CBETA 中華電子佛典協會 
CBETA Trung Hoa Điện Tử Phật Điển Hiệp Hội  
 
11246 台北市北投區光明路276號4樓 
11246 Đài Bắc thị Bắc Đầu khu Quang Minh lộ 276 hiệu 4 lầu  
 
Web-site: http://www.cbeta.org 
Copyright ©1998-2010 CBETA   
 
Hán: 
 
【經文資訊】大正新脩大藏經第五十一冊 No. 2087《大唐西域記》  

【版本記錄】CBETA 電子佛典 Big5 App 版，最近更新日期：2009/04/15  

【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會（CBETA）依大正新脩大藏經所編輯  

【原始資料】蕭鎮國大德提供，北美某大德提供，萬金川大德提供新式標點  

【其他事項】本資料庫可自由免費流通，詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權
宣告】  
 
Hán Việt: 
【Kinh văn tư tấn】 Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh đệ ngũ thập nhất sách No. 2087 "Đại 
Đường Tây Vực ký" 
【Bản bản kí lục】 CBETA Điện Tử Phật Điển Big5 App bản, tối cận canh tân nhật 

kỳ：2009/04/15  

【Biên tập thuyết minh】 bổn tư liệu khố do Trung Hoa Điện Tử Phật Điển Hiệp Hội 

（CBETA） y Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh sở biên tập  

【Nguyên thủy tư liệu】 Tiêu Trấn Quốc đại đức đề cung, Bắc Mỹ Mỗ đại đức đề cung, Vạn 
Kim Xuyên đại đức đề cung tân thức tiêu điểm  
【Kỳ tha sự hạng】 bổn tư liệu khố khả tự do miễn phí lưu thông, tường tế nội dung thỉnh tham 

duyệt 【Trung Hoa Điện Tử Phật Điển hiệp hội tư liệu khố bản quyền tuyên cáo】 
 

http://www.cbeta.org/
http://www.cbeta.org/copyright.htm
http://www.cbeta.org/copyright.htm
http://www.cbeta.org/copyright.htm
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Anh: 
 
Taisho Tripitaka Vol. T51, No. 2087 大唐西域記  
CBETA Chinese Electronic Tripitaka Big5 App Version, Release Date:2009/04/15  
Distributor: Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBETA)  
Source material obtained from: Text as provided by Mr. Hsiao Chen-Kuo, Text as provided by 
Anonymous, USA, Punctuated text as provided by Mr. Wan Jin-Chuan  
Distributed free of charge. For details please read at The Copyright of CBETA DATABASE  
 
Trích một đoạn văn liên quan đến hai tượng Phật bị phá hủy: 
 
Hán: 
 
T51n2087_p0873a29(00)║東南入大雪山，山谷高深，峰巖危險， 

T51n2087_p0873b01(03)║風雪相繼，盛夏合凍，積雪彌谷，蹊徑難涉。 

T51n2087_p0873b02(02)║山神鬼魅，暴縱妖祟，群盜橫行，殺害為務。 

T51n2087_p0873b03(02)║ 行六百餘里，出都貨邏國境，至梵衍那國。 

T51n2087_p0873b04(00)║梵衍那國，東西二千餘里，南北三百餘里， 

T51n2087_p0873b05(01)║在雪山之中也。人依山谷，逐勢邑居。 

T51n2087_p0873b06(02)║國大都城據崖跨谷，長六七里，北背高巖， 

T51n2087_p0873b07(02)║有宿麥，少花果，宜畜牧，多羊馬。氣序寒烈， 

T51n2087_p0873b08(02)║風俗剛獷，多衣皮褐，亦其所宜。文字、風教， 

T51n2087_p0873b09(03)║貨幣之用，同都貨邏國。語言少異，儀貌大同。 

T51n2087_p0873b10(02)║淳信之心，特甚鄰國。上自三寶，下至百神， 

T51n2087_p0873b11(02)║莫不輸誠，竭心宗敬。商估往來者，天神現徵祥， 

T51n2087_p0873b12(00)║示祟變，求福德。伽藍數十所，僧徒數千人， 

T51n2087_p0873b13(00)║宗學小乘說出世部。 
T51n2087_p0873b14(09)║ 
王城東北山阿有立佛石像，高百四五十尺，金色晃曜，寶飾煥爛。 

T51n2087_p0873b15(00)║東有伽藍，此國先王之所建也。 

T51n2087_p0873b16(04)║伽藍東有金石釋迦佛立像，高百餘尺，分身別鑄， 

T51n2087_p0873b17(02)║總合成立。 

T51n2087_p0873b18(00)║城東二三里伽藍中有佛入涅槃臥像， 

T51n2087_p0873b19(02)║長千餘尺。其王每此設無遮大會，上自妻子， 

http://www.cbeta.org/copyright_e.htm
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T51n2087_p0873b20(01)║下至國珍，府庫既傾，復以身施， 

T51n2087_p0873b21(05)║群官僚佐就僧酬贖，若此者以為所務矣。 

T51n2087_p0873b22(00)║臥像伽藍東南行二百餘里，度大雪山， 

T51n2087_p0873b23(02)║東至小川澤，泉池澄鏡，林樹青蔥。有僧伽藍， 

T51n2087_p0873b24(01)║中有佛齒及劫初時獨覺齒，長餘五寸， 

T51n2087_p0873b25(02)║廣減四寸；復有金輪王齒，長三寸，廣二寸； 

T51n2087_p0873b26(03)║商諾迦縛娑(舊曰商那和修，訛也)大阿羅漢所持鐵缽， 

T51n2087_p0873b27(04)║量可八九升。凡三賢聖遺物，並以黃金緘封。 

T51n2087_p0873b28(02)║又有商諾迦縛娑九條僧伽胝衣，絳赤色， 

T51n2087_p0873b29(03)║設諾迦草皮之所績成也。商諾迦縛娑者， 

T51n2087_p0873c01(03)║阿難弟子也，在先身中，以設諾迦草衣， 

T51n2087_p0873c02(04)║於解安居日，持施眾僧。承茲福力，於五百身中陰、 

T51n2087_p0873c03(01)║生陰，恒服此衣。以最後身，從胎俱出， 

T51n2087_p0873c04(03)║身既漸長，衣亦隨廣；及阿難之度出家也， 

T51n2087_p0873c05(03)║其衣變為法服；及受具戒，更變為九條僧伽胝。 

T51n2087_p0873c06(00)║將證寂滅，入邊際定，發智願力， 

T51n2087_p0873c07(03)║留此袈裟，盡釋迦遺法。法盡之後，方乃變壞。 

T51n2087_p0873c08(03)║今已少損，信有徵矣。 從此東行入雪山， 

T51n2087_p0873c09(03)║踰越黑嶺，至迦畢試國。 
 
Hán Việt: 
 
Đông Nam nhập đại tuyết sơn, sơn cốc cao thâm, phong nham nguy hiểm,  
Phong tuyết tương kế, thịnh hạ hiệp đống, tích tuyết di cốc, hề kính nan thiệp.  
Sơn thần quỷ mị, bạo túng yêu túy, quần đạo hoành hành, sát hại vi vụ.  
Hành lục bách dư lý, xuất Đô Hóa La quốc cảnh, chí Phạm Diễn Na quốc.  
Phạm Diễn Na quốc, Đông Tây nhị thiên dư lý, Nam Bắc tam bách dư lý,  
Tại tuyết sơn chi trung dã.  Nhân y sơn cốc, trục thế ấp cư.  
Quốc đại đô thành cứ nhai khóa cốc, trường lục thất lý, Bắc bội cao nham,  
Hữu túc mạch, thiểu hoa quả, nghi súc mục, đa dương mã.  Khí tự hàn liệt,  
Phong tục cương quánh, đa y bì hạt, diệc kì sở nghi.  Văn tự, phong giáo,  
Hóa tệ chi dụng, đồng Đô Hóa La quốc.  Ngữ ngôn thiểu dị, nghi mạo đại đồng.  
Thuần tín chi tâm, đặc thậm lân quốc.  Thượng tự tam bảo, hạ chí bách thần,  
Mạc bất thâu thành, kiệt tâm tông kính.  Thương cô vãng lai giả, thiên thần hiện chinh tường, 
Thị túy biến, cầu phúc đức.  Già lam số thập sở, tăng đồ số thiên nhân, 
Tông học Tiểu Thừa Thuyết Xuất Thế Bộ. 
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Vương thành Đông Bắc sơn a hữu Lập Phật thạch tượng, cao bách tứ ngũ thập xích, kim sắc 
hoảng diệu, bảo sức hoán lạn. 
Đông hữu già lam, thử quốc tiên vương chi sở kiến dã.  
Già lam Đông hữu kim thạch Thích Ca phật lập tượng, cao bách dư xích, phận thân biệt chú,  
Tổng hợp thành lập.  
Thành Đông nhị tam lý già lam trung hữu Phật nhập niết bàn ngọa tượng,  
Trường thiên dư xích.  Kì vương mỗi thử thiết vô già đại hội, thượng tự thê tử,  
Hạ chí quốc trân, phủ khố ký khuynh, phúc dĩ thân thí  
Quần quan liêu tá tựu tăng thù thục, nhược thử giả dĩ vi sở vụ hĩ.  
Ngọa tượng già lam Đông Nam hành nhị bách dư lý, độ đại tuyết sơn,  
Đông chí tiểu xuyên trạch, tuyền trì trừng kính, lâm thụ thanh thông.  Hữu tăng già lam, 
Trung hữu Phật xỉ cập kiếp sơ thời Độc Giác xỉ, trường dư ngũ thốn, 
Quảng giảm tứ thốn; phức hữu Kim Luân Vương xỉ, trường tam thốn, quảng nhị thốn;  
Thương Nặc Già Phược Sa (cựu viết Thương Na Hòa Tu, ngoa dã) đại a la hán sở trì thiết bát, 
Lượng khả bát cửu thăng.  Phàm tam hiền thánh di vật, tịnh dĩ hoàng kim giam phong.  
Hựu hữu Thương Nặc Già Phược Sa cửu điều tăng già chi y, giáng xích sắc, 
Thiết Nặc Già thảo bì chi sở tích thành dã.  Thương Nặc Già Phược Sa giả, 
A Nan đệ tử dã, tại tiên thân trung, dĩ Thiết Nặc Già thảo y, 
Ư giải an cư nhật, trì thí chúng tăng.  Thừa tư phúc lực, ư ngũ bách thân trung âm, 
Sanh âm, hằng phục thử y.  Dĩ tối hậu thân, tùng thai câu xuất, 
Thân ký tiệm trường, y diệc tùy quảng; cập A Nan chi độ xuất gia dã.  
Kỳ y biến vi pháp phục; cập thụ cụ giới, canh biến vi cửu điều tăng già chi.  
Tương chứng tịch diệt, nhập biên tế định, phát trí nguyện lực, 
Lưu thử cà sa, tận Thích Già di pháp.  Pháp tận chi hậu, phương nãi biến hoại. 
Kim dĩ thiểu tổn, tín hữu chinh hĩ.  Tùng thử đông hành nhập tuyết sơn,  
Du việt Hắc lĩnh, chí Già Tất Thí quốc.  
 
Dịch nghĩa: 
 
Đi hướng Đông Nam thì vào núi tuyết rất lớn, thung lũng cao sâu, núi cao ngất trời nguy hiểm,  
Gió và tuyết nối tiếp nhau, nước đông lạnh vào giữa mùa Hè, các lớp tuyết đầy khắp thung lũng, 
đường sá khó lội qua.  
Thần núi quỷ quái, yêu ma hung bạo, bè lũ trộm cắp hoành hành, có hành vi giết người.  
Đi hơn 600 dặm thì ra khỏi cảnh nước Đô Hóa La, tới nước Phạm Diễn Na.  
Nước Phạm Diễn Na, chiều Đông Tây hơn 2,000 dặm, chiều Nam Bắc hơn 300 dặm,  
Nằm ở trong khu núi tuyết.  Người ta sống trong thung lũng, tranh dành đất đai để ở.  
Hầu hết thành thị nương nhờ nơi hõm hốc hiểm trở, chiều dài 67 dặm, trên hướng Bắc có hang 
núi rất cao,  
Có nhiều lúa (tiểu mạch và đại mạch), ít hoa quả, hợp cho gia súc, nhiều dê, ngựa.  Thời tiết lạnh 
căm căm,  
Phong tục rất vững chắc, mặc nhiều áo vải to, cũng tiện nghi.  Có chữ viết, phong tục và văn hóa 
có tác động,  
Sử dụng tiền bạc, giống như nước Đô Hóa La.  Tiếng nói ít khác nhau, dáng mặt giống nhau.  
Lòng dạ mộc mạc, khác rất xa với nước kế bên.  Từ tam bảo ở trên cho đến thần thánh ở dưới,  
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Mọi người đều có lòng thành, hết lòng hết dạ kính đạo.  Có khách thương gia mua bán đi lại, có 
chứng cớ thiên thần hiện ra rõ ràng, 
Mách bảo mưu chước của ma quỷ, hết lòng tìm phúc đức.  Chùa ở xứ này có 10 ngôi, số sư sãi 
Phật giáo khoảng 1,000 người, 
Trường của hoàng gia theo Tiểu Thừa Thuyết Xuất Thế Bộ. 
Ở thành vua về  hướng Đông Bắc, tại một hõm núi có tượng đá Phật Đứng, cao 145 thước (thước 
Tàu), màu vàng chói chang, đồ trang sức quý báu chiếu sáng rực rỡ. 
Hướng Đông có một ngôi chùa, ấy chính là do các đời vua trước dựng lên.  
Chùa hướng Đông có tượng đá đứng, màu vàng, đúc Phật Thích Ca, cao hơn 100 thước (thước 
Tàu), thân phận của tượng được đúc riêng,  
Tổng hợp mà lập thành.  
Bên trong ngôi chùa, cách thành khoảng hai, ba dặm về hướng Đông, có một tượng Phật Nằm 
nhập niết bàn (nghĩa là viên tịch), 
Dài hơn 1,000 thước (thước Tàu).  Vua thường thiết lập đại hội sám hối và hỉ xả, trên từ vợ con,  
Dưới đến vật quý của đất nước, kho của chính phủ đã dốc hết ra, dùng áo giúp cho mọi người.  
Nhóm quan liêu đều tới các sư để mời lễ, vì vậy mọi người nghĩ rằng đó là việc phải làm.  
Đi hướng Đông Nam hơn 200 dặm thì đến ngôi chùa có tượng Phật Nằm, đi qua ngọn núi có 
tuyết phủ dầy đặc,  
Hướng Đông dẫn đến đầm lầy,ao suối lắng trong như gương, cây rừng xanh tốt.  Có một tự viện, 
Bên trong có răng Phật cùng răng kiếp ban đầu của Phật Độc Giác (Bích Chi Phật), chiều dài hơn 
năm tấc (Tàu),  
Chiều rộng giảm bốn tấc; chồng lên có răng của vua Kim Luân, dài ba tấc, rộng hai tấc 
Đại A La Hán Thương Nặc Già Phược Sa (xưa gọi là Thương Na Hòa Tu là sai) cầm bát ăn bằng 
sắt,  
Đong có thể đến 8, 9 thưng.  Các thánh di vật của tam hiền, tất cả được niêm lại bằng vàng.  
Lại có áo tăng già màu đỏ, chín tua của Thương Nặc Già Phược Sa, 
Tại đây thành tích là chiếc áo bằng cỏ và da của Thiết Nặc Già.  Thương Nặc Già Phược Sa, 
Chính là đệ tử của A Nan, trước đó đã dùng cái áo cỏ của Thiết Nặc Già, 
Giảng giải ngày an cư, giúp đỡ chúng tăng.  Thừa hưởng phúc đó, ôi 500 năm thân trong chốn 
trần tục, 
Lúc sinh tăm tối nên thường mặc áo ấy.  Lấy áo mà phòng thân, theo đầu thai mà xuất (tái sinh), 
Thân đã dần dần lớn, áo cũng tùy theo đó mà rộng ra; cùng A Nan đi đến việc xuất gia vậy.  
Áo biến thành y phục Phật giáo; cùng chịu nhận đầy đủ giới răn, đổi thành 9 điều cho chúng tăng  
Lúc sắp có triệu chứng qua đời, đi vào mức độ tận cùng của định, xuất ra trí khôn và sức mạnh 
của lời thề, 
Bèn lưu giữ áo cà sa, truyền hết pháp để lại của Thích Ca.  Sau đó pháp được truyền hết, nhưng 
phương hướng bị suy đồi. 
Ngày nay bị yếu đi, lòng tin là chứng cớ vậy.  Đi theo hướng Đông thì vào núi tuyết,  
Đi qua đỉnh núi Đen thì tới nước Già Tất Thí.  
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Nhận xét: 
 
Khi dịch một ít đoạn văn trong Đại Đường Tây Vực ký, tôi nhận thấy vài điểm như sau: 
 
1) Qua 1,400 năm, các địa danh trên con đường bộ (lộ tuyến) thỉnh kinh - đi và về - đã bị thay 
đổi.  Vào lúc Sư Huyền Trang đi thỉnh kinh, Ấn Độ, còn gọi là Thiên Trúc, chia ra làm Đông, 
Tây, Nam, Bắc và Trung Ấn Độ (Ngũ Ấn Độ hay Ngũ Thiên Trúc).  Ngày nay Ngũ Ấn Độ đã 
thay đổi thành nhiều nước khác nhau.  Từ ngữ "quốc gia hay nước" mà Đại Đường Tây Vực ký 
tường thuật việc Sư Huyền Trang đi qua 110 nước: nước không có nghĩa như khái niệm quốc gia 
vào ngày nay, mà chỉ là những thị trấn, thành phố hay bộ lạc. 
 
2) Có sự lẫn lộn của một số tiếng Hán Việt đã khá phổ biến (thí dụ: Ấn Độ, Trung quốc, Trường 
An, Tây An, Tây Tạng, Nhật Bản, Mông Cổ, Hy Mã Lạp Sơn) với những tiếng Hán Việt chưa 
được phổ biến (thí dụ: A Phú Hãn/Afghanistan, Ba Cơ Tư Thản/Pakistan, Sa Mạc Tháp Khắc 
Lạp Mã Cán/ Taklamakan Desert, Ba Mễ Dương/Bamiyan).  Có lẽ trong thực tế ngôn ngữ, người 
Việt Nam cứ sử dụng những từ ngữ Hán Việt đã phổ biến, còn những gì chưa phổ biến thì dùng 
tiếng Anh: nước Afghanistan, nước Pakistan, Sa Mạc Taklamakan, Thung Lũng Bamiyan.  Điều 
cần lưu ý là khi người Trung Hoa nhìn vào mặt chữ của các tiếng A Phú Hãn, Ba Mễ Dương, 
v.v. thì họ có thể phát âm đúng như tiếng địa phương.  Vấn đề nằm ở chỗ phiên âm qua tiếng 
Hán Việt, và đó là một khổ nạn lớn cho người Việt Nam mà thôi.  Thực ra, các địa danh tiếng 
Anh trong thí dụ nêu trên không phải là tiếng Anh bởi vì đó là danh từ riêng và chỉ là cách ký âm 
Pinyin (được quốc tế chính thức thừa nhận) dựa theo giọng nói địa phương. 
 
3) Các từ ngữ ghép trong tiếng Hán (cũng như trong âm Hán Việt) rất thường đổi nghĩa của từng 
chữ; vì vậy, khi dịch chữ Hán, người dịch cần lưu ý để không dịch nghĩa của từng chữ, nếu 
không sẽ dịch trật nghĩa.  Thí dụ: ghép một chữ sau chữ "tính" như cách, chất, danh, dục, hạnh, 
khí, mạng, năng, tình, v.v.  Hoặc như: 轉法輪: chuyển pháp luân: giảng giải, truyền bá Phật pháp 

(preach the doctrines of Buddhism), 三寶: tam bảo (mang ý nghĩa của một khái niệm): Phật Đà, 
pháp, và tăng già (trong đó Phật Đà và tăng già là hai tiếng Hán Việt ký âm tiếng Phạn: Buddha 
và sangha.  Tiếng Anh dễ hiểu hơn: Buddha, dharma (law), and sangha (community of monks: 
chúng tăng).  Trong tiếng Việt cũng có cùng một cách ứng biến như thế.  Thí dụ: ghép một chữ 
sau chữ "ăn" như nằm, ngủ, trộm, bẩn, bận, năn, lông ở lỗ, v.v.  Ở cuối phần này và Phụ Bản C, 
tôi có chú giải thêm nhiều chữ Hán ghép, làm thay đổi nghĩa. 
 
4) Có một lẫn lộn rất khó khăn cho người Việt Nam là ý nghĩa của từ ngữ Hán Việt; vì quá rộng 
nên tôi chỉ đề cập ngắn gọn ở đây về cách phiên dịch của người Trung Hoa.  Để dịch, người 
Trung Hoa dùng cả hai cách: hoặc là ký âm tiếng địa phương, do đó, hoàn toàn không có một 
nghĩa nào từ âm được ký (thí dụ: niết bàn, sát na, bồ đề, bồ tát, xá lợi, Bà La Môn, Sát Đế Lợi, 
Phệ Xá, Lâm Tỳ Ni), hoặc dịch theo ý nghĩa và công dụng (thí dụ: an cư, kết tập, Đại Thừa, Tiểu 
Thừa, tịnh xá, đạo trường, giới, định, tuệ, tín đồ).  Thích thú nhất là Sư Huyền Trang đã nhận 
thức được và làm đúng như thế trong việc phiên dịch kinh Phạn! 
 
5) Một khó khăn nan giải là hiện tượng đồng âm, dị nghĩa trong cả ba loại tiếng: Hán, Hán Việt 
và Việt.  Rồi trong ngữ vựng tiếng Việt lại pha trộn quá nhiều tiếng Hán Việt khiến người dịch 
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nào bất cẩn sẽ có thể dịch sai nghĩa.  Thí dụ: vợ chồng phải tương kính như tân.  Tân là tiếng 
đồng âm dị nghĩa của hai tiếng tân (新): mới và tân (賓): khách.  Để hiểu đúng nghĩa thì cần tra 

về gốc chữ Hán, đó là 相敬如賓: vợ chồng phải kính trọng lẫn nhau giống như là khách vậy. 
 
6) Trật tự chữ (word order) 
 
Trật tự chữ trong tiếng Hán thường đảo ngược so với tiếng Việt.  Thí dụ đơn giản và viết đúng về 
trật tự chữ : 
Việt: Tôi làm việc ở ngân hàng. 
Hán Việt: Ngã tại ngân hàng công tác.  
Hán: 我在銀行工作. 
 
7) Quy ước viết hoa/không hoa và chấm phết 
 
Trong một bài văn, tất cả chữ Hán đều là những ô vuông cùng một khổ cỡ nên rất khó phân biệt 
chữ nào là danh từ riêng (được viết hoa trong quy ước Anh, Pháp) và chữ nào là danh từ chung 
(không được viết hoa trong quy ước Anh, Pháp).  Do đó, cần cẩn thận để phân biệt, nếu không 
thì dịch sai nghĩa.  Ngoài ra còn có vấn đề dấu chấm và dấu phết.  Trong cổ văn Hán, người ta 
viết một dọc chữ từ tay phải, từ trên xuống dưới và qua mé tay trái; không bao giờ có dấu chấm 
(cú句) và dấu phết (đậu讀).  Vì vậy, khi học, người ta phải đọc to chữ Hán lên để cho thấy sự 
ngắt câu: cứ đến chỗ đứt mạch văn thì ngừng lâu, gọi là cú, còn như tạm ngừng một tý, chưa đứt 
mạch văn thì gọi là đậu.  Ngày nay, chữ Hán đã áp dụng cú đậu rồi nên bớt được khá nhiều suy 
diễn - đôi khi đưa đến suy diễn sai be bét nghĩa do sự có hay không có dấu phết hay dấu chấm. 
 
Tôi có xem qua vài trang của một bản dịch Đại Đường Tây Vực ký của một nhà sư Việt Nam và 
hai sư khác phụ giúp (ở Đức quốc), và tôi hết sức kinh ngạc trước hiện tượng ba sư Việt Nam ghi 
rõ ràng là đã dịch xong sách trong vòng đúng 40 ngày!  Chỉ xem một đoạn dịch chữ Hán ở trên 
và một đoạn mà tôi trích dùng làm Phụ Bản C dưới đây, tôi có thể thấy nhiều lỗi không thể chấp 
nhận được.  Trong thực tế, Nhật Bản và Trung Hoa phải tổ chức cả một ban dịch thuật, gồm rất 
nhiều người, mỗi người lo một địa khu mà Sư Huyền Trang đi qua để bảo đảm mọi mặt, nhất là 
về ngôn ngữ, và họ miệt mài làm việc trong nhiều năm mới có thể hoàn tất.   Dưới đây là hai câu 
dùng làm thí dụ về việc dịch sai của ba sư Việt Nam mà tôi đề cập: 
 
Bản gốc chữ Hán: 
 
T51n2087_p0947b03(02)║多所闕漏；或有盈辭，尚無刊落。昔司馬子長， 

T51n2087_p0947b04(00)║良史之才也，序《太史公書》，仍父子繼業， 

T51n2087_p0947b05(01)║或名而不字，或縣而不郡。故曰一人之精， 

T51n2087_p0947b06(01)║思繁文重，蓋不暇也。其況下愚之智， 
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Hán Việt - giả sử viết theo cách không phân biệt viết hoa và không hoa trong chữ Hán thì sẽ thấy 
như sau: (bỏ 12 chữ đầu: đa sở khuyết lậu; hoặc hữu doanh từ, thượng vô san lạc và 6 chữ cuối: 
kỳ huống hạ ngu chi trí, còn lại hai câu): 
 
T51n2087_p0947b03(02)║ tích tư mã tử trường, 
T51n2087_p0947b04(00)║ lương sử chi tài dã,  tự "thái sử công thư," nhưng phụ tử kế nghiệp,  
T51n2087_p0947b05(01)║ hoặc danh nhi bất tự, hoặc huyện nhi bất quận.  cố viết nhất nhân chi 
tinh, 
T51n2087_p0947b06(01)║ tư phồn văn trọng, cái bất hạ dã.   
 
Sau đây là nguyên văn do ba sư dịch: 
 
"Ngày xưa Tư Mã là sứ giả của Trương Lương là bậc tài đức đã viết tựa công thơ cho Thái Sứ 
nhưng cha con kế nghiệp, hoặc có tên mà không có chữ, hoặc có tên huyện mà không có tên 
quận. Cho nên nói rằng một người mà tinh thông suy nghĩ thì câu văn già dặn, vì không rõ vậy." 
 
Các sai lầm khi dịch như trên: 
 
1) Ba sư không phân biệt được Tư Mã Tử Trường là tên của Tư Mã Thiên, tự là Tử Trường 
(司馬遷, 字子長, sinh vào khoảng năm 145 và mất vào khoảng năm 86 trước Tây lịch) rồi từ đó 
các sư suy diễn thành: "Tư Mã là sứ giả của Trương Lương là bậc tài đức"  Chữ trường và lương 
bị đoán ra là Trương Lương, chữ sử được đoán là sứ giả (đúng phải là sử (sử học) mặc dù chữ sử 
còn có thể đọc là sứ (sứ giả) nhưng trong trường hợp này có nghĩa là một sử gia tài giỏi.  Dịch 
đúng là: Tư Mã Tử Trường chính là một sử gia tài giỏi. 
 
2) Do ngưỡng mộ tài năng của Tư Mã Thiên nên người ta tôn xưng tác phẩm của ông bằng tên 
gọi Sử Ký, Thái Sử Công thư (史記, 太史公書), gọi tắt là Sử Ký hoặc sách Thái Sử Công (được 
viết vào khoảng năm 109 đến năm 91 trước Tây lịch) do Tư Mã Thiên làm quan Thái Sử, và 
Công là cái tước quan lớn nhất (tam công) - danh hiệu Thái Sử Công được tặng cho cả hai cha 
con Tư Mã Đàm và Tư Mã Thiên.  Có lẽ không biết như vậy nên ba sư dịch "tự thái sử công thư"  
thành "đã viết tựa công thơ cho Thái Sứ."  Dịch đúng là: viết lời tựa cho sách "Thái Sử Công" 
 
3) Không thể hiểu (?) tại sao ba sư dịch chữ danh và tự trong nhóm chữ "hoặc danh nhi bất tự" 
或名而不字 thành "hoặc có tên mà không có chữ."  Mỗi người đều có tên riêng (danh 名), 

nhưng trong giao tiếp thì thường xưng hô bằng họ (tính 姓).  Sau khi chết, đến lễ tốt khốc (tức là 
100 ngày sau khi chết) thì người nhà viết tên riêng vào bài vị để thờ, và cũng từ lúc ấy kiêng cữ, 
không nói đến tên người quá cố; do đó tên riêng trở thành tên húy.  Do đó, các từ điển đời sau 
như Khang Hi, Từ Hải đều ghi thẳng nghĩa: húy là tên người đã chết (Khang Hi: Sinh viết danh, 
tử viết húy: tên người khi còn sống gọi là danh, sau khi chết gọi là húy.  Từ Hải: Tử giả chi danh 
viết húy: tên người đã chết gọi là húy.")  Tên tự (字) được kiêng nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn 
bằng cách viết bớt nét hoặc gia dạng thêm bằng các dấu gãy <<<< trên mặt chữ.  Tên tự, theo 
kinh Lễ, là tên đặt cho con trai khi tới tuổi trưởng thành (20 tuổi), làm lễ đội mũ (Cổ giả nam tử 
nhị thập nhi quán vị chi thành niên) hoặc cho con gái khi đã nhận lời gả chồng và lúc đó mới 
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được cài trâm.  (Tự có nghĩa gốc là việc sinh sản con cái, gọi văn tự để ngụ ý văn sinh sôi nảy nở 
ra như người ta sinh con vậy).  Thích một biệt hiệu nào đó thì người ta cũng lấy biệt hiệu đó làm 
tên, gọi là tên tự hay tên hiệu.  Người ta xưng danh (tên riêng, thí dụ ở đây là Thiên) đối với 
người trên và xưng tự (tên hiệu, ở đây là Tử Trường) đối với bạn hữu.  Dịch đúng là: hoặc dùng 
tên riêng mà không dùng tên hiệu. 
 
4) Tiếng Hán Việt nhưng (có nghĩa là luôn luôn, vẫn còn) bị ba sư hiểu lầm thành chữ nhưng mà 
trong tiếng Việt.   Nhóm chữ "nhưng phụ tử kế nghiệp" ở đây có nghĩa là cha con luôn luôn nối 
nghiệp viết sử, Tư Mã Thiên tiếp tục nghề viết sử của cha mình là Tư Mã Đàm. 
 
5) Không hiểu nghĩa của chữ ghép phồn văn nên ba sư diễn dịch khá kỳ quái thành câu văn già 
dặn.  Phồn văn có nghĩa là những quy cách rườm rà thái quá.   
 
6) Nhóm chữ "蓋不暇也 cái bất hạ dã" được ba sư suy diễn là "vì không rõ vậy"  Xét nghĩa chữ: 
-cái: phủ lấp, bao trùm 
-bất hạ: không nhàn hạ, rất bận rộn 
dã: tiếng đệm cuối câu, dùng nhấn mạnh cái ý trong câu.  
Đối chiếu với "vì không rõ vậy" của ba sư thì quả là tôi không biết phải nhận xét như thế nào. 
 
Tôi dịch sát nghĩa như sau: 
 
"Ngày xưa, Tư Mã Tử Trường,  
Chính là một sử gia tài giỏi, viết lời tựa cho sách "Thái Sử Công," cha con luôn luôn kế nghiệp,  
Hoặc dùng tên riêng mà không dùng tên hiệu, hoặc ở huyện mà không ở quận.  Cho nên đó là sự 
tinh tế của một người,  
Suy nghĩ thái quá về các quy cách rườm rà nên bị phủ lấp mà không được nhàn hạ vậy."   
 
Để hiểu văn nghĩa của cổ văn Hán, thông thường người ta phải đọc hết nhiều câu văn trong bài, 
đã có sẵn kiến thức về các điển tích, điển cố, và bỏ thời gian để tự tổng hợp và nghiền ngẫm các 
ý lại - không như trong cách hành văn Anh, Pháp: phần lớn người đọc có thể tách từng câu để 
hiểu trực tiếp.   
 
Người Việt Nam nào ái Phật pháp sẽ chuốc lấy tất cả phiền não nêu trên khi đọc bằng Việt ngữ 
đầy rẫy tiếng Hán Việt.  Nếu có thể, xin đọc bằng Anh ngữ vì đại đa số tài liệu tiếng Anh được 
dịch thuật khá chính xác và nghiêm chỉnh.  Sư Huyền Trang (600 ? - 664) nói: 
 
"Mặc dù Đức Phật sinh ở Tây phương nhưng giáo luật của Ngài truyền bá đến Đông phương.  
Trong diễn trình phiên dịch, lỗi lầm có thể lẩn bên trong bản văn dịch, và thành ngữ có thể bị 
ứng dụng sai.  Khi từ ngữ sai thì ý nghĩa mất đi, và khi một câu bị sai lầm thì học thuyết trở nên 
sai lạc." 34 

                                                           
34 Tansen Sen, Ibid, Li The Great Tang Dynasty, Numata Center for Buddhist, 1997, page 19-20: 
"Though the Buddha was born in the West, his Dharma has spread to the East.  In the course of translation, 
mistakes may have crept into the texts, and idioms may have been misapplied.  When words are wrong, the meaning 
is lost, and when a phrase is mistaken, the doctrine becomes distorted."   
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Chú giải: 
 
谷: cốc.  Theo từ điển Thiều Chửu: 
1: Lũng, suối, hai bên núi giữa có một lối nước chảy gọi là cốc.  
2: Hang, núi có chỗ thủng hõm vào gọi là cốc.  
山谷: sơn cốc: thung lũng có núi 

里 lý: dặm (đơn vị đo chiều dài của Tàu, cứ 360 bước là một dặm). Đừng lộn với mile: dặm 

盛夏: thịnh hạ: giữa mùa Hè 

積雪: tích tuyết: lớp tuyết, đống tuyết 

蹊徑: hề kính: con đường, lối đi tắt 

逐勢: trục thế: tranh dành quyền lực và ảnh hưởng 

大都: đại đô: hầu hết 

高巖: cao nham: hang núi, hay núi cao ngất trời 

畜牧: súc mục: gia súc 

氣序: khí tự: thời tiết 

文字: văn tự: chữ viết  

風教: phong giáo: tác động, ảnh hưởng của phong tục và văn hóa 

貨幣: hóa tệ: tiền bạc 

之用: chi dụng: sử dụng 

三寶: tam bảo: Phật, pháp, và chúng tăng (tăng già).  

莫不: mạc bất : không có ai làm, không có ai là 

輸誠: thâu thành: lòng thành  

竭心: kiệt tâm: hết lòng hết dạ vào 

往來: vãng lai: đi lại  

伽藍: già lam:  ngôi chùa, tự viện, ký âm tiếng sangharama (temple, monastery) 

僧徒: tăng đồ: các sư sãi Phật giáo 

宗學: tông học: trường dành cho hoàng gia  

山阿 sơn a: một hõm hốc trong núi (a nook in the mountains)  

立 lập : đứng thẳng.  

尺 xích: đơn vị đo lường của Tàu: một thước, mười tấc là một thước.  Đừng nhầm với thước Tây 
(mètre) 
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晃曜: hoảng diệu: chói chang không mở được mắt, sáng quắt, sáng chói   

寶: bảo: phàm cái gì quý đều gọi là bảo cả.  

飾: sức : trang trí - chẳng hạn như sơn, như vẽ, như thêu, như khắc cho đẹp thêm đều gọi là sức. 

焕爛: hoán lạn: rất sáng sủa, rực rỡ  

先王: tiên vương: các vua đời trước 

立像: lập tượng: tượng đứng (standing statue) 

無遮大會: vô già đại hội: đại hội vô già: đại hội để sám hối và hỉ xả tội lỗi (great gathering of 
the faithful for confession and remission of sins).  Theo từ điển Thiều Chửu: 
 - Vô minh 無明: ngu si không có trí tuệ.  

 - Vô lậu 無漏: một phép tu dùng trí tuệ chân thật trừ sạch cỗi rễ phiền não.  

 - Vô sinh 無生: tu chứng tới bậc nhẫn được không có pháp nào sinh ra nữa.  

 - Một âm là mô. Nam mô 南無 , nguyên tiếng Phạm là Namanab, nghĩa là quy y, là cung  
  kính đỉnh lễ. 
妻子: thê tử: vợ con 

府庫: phủ khố: kho của chính phủ 

若此: nhược thử: vì vậy  

以為: dĩ vi: nghĩ rằng 

大雪山: đại tuyết sơn: ngọn núi có tuyết phủ dầy đặc 

至小: chí tiểu : ít ra, ít nhất 

川澤: xuyên trạch: đầm lầy  

僧伽藍 tăng già lam: tự viện (monastery) 

初時: sơ thời: lúc ban đầu 

獨覺: độc giác: tự ngộ, không nhờ Thầy giúp.  Theo Wikipedia:   

 Bích-Chi Phật (辟支佛), còn được gọi là Độc Giác Phật (獨覺佛), có gốc từ 
 chữ pratyeka trong tiếng Phạn (hay paccekabuddha  trong tiếng Pali). Đôi khi còn được 
 biết với tên Duyên Giác Phật.  Vị Phật là người đạt được Phật quả do tự mình chứng ngộ. 
 Người ta cho rằng Độc Giác Phật không đạt được các năng lực như Nhất thiết trí 
 (sarvajñatā) hay Mười lực (daśabala) của một vị Tam-miệu Tam-phật-đà (samyak-sam).  
 Độc Giác Phật được xem như bậc ở quả vị giữa A-la-hán và Phật.  Có khi Độc Giác Phật 
 là danh hiệu chỉ người đạt giác ngộ trong thời không có vị Phật nào xuất hiện trên Trái 
 Đất.  Độc Giác thừa là một trong ba cỗ xe để đạt Niết Bàn. 
寸: thốn: tấc (Tàu), cứ 10 phân là 1 tấc 

阿羅漢: a la hán: đệ tử của Phật; thánh thần; ký âm tiếng arhat 
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缽 hay 鉢: bát: cái bát ăn của nhà sư; nhà chùa dùng bát xin ăn đời đời để truyền cho nhau, cho 

nên đời đời truyền đạo cho nhau gọi là y bát 衣鉢 (Từ điển Thiều Chửu) 

升: thăng: (đơn vị đo lường của Tàu): Thưng, mười lẻ là một thưng. 

緘封: giam phong: niêm lại 

績成: tích thành: thành tích 

在先: tại tiên: trong quá khứ, trước đây 

安居: an cư: xem Phụ bản D ở phía dưới.    

中陰: trung âm: cuộc đời trần tục (từ lúc sinh ra đến khi chết đi) 

出家: xuất gia: vào chùa đi tu, thành sư sãi 

變為: biến vi: đổi thành 

法服: pháp phục: y phục chính thức của sư sãi Phật giáo 

寂滅: tịch diệt: qua đời, vào cõi niết bàn.  Nhà Phật cho tu hành sạch hết mê vọng, vào nơi rỗng 

lặng, hưởng thú chân thường là tịch diệt 寂滅 tâm thần lặng yên, tự nhiên soi tỏ, không sót tí gì 

gọi là tịch chiếu 寂照 . 

邊際 biên tế: mức độ tận cùng của sự vật 

願力: nguyện lực: sức mạnh của lời thề 

袈裟: cà sa: áo khoác ngoài của nhà sư; ký âm của chữ kasaya 

釋迦: Thích Ca: danh hiệu của vị sáng lập ra Phật giáo.  Cho nên các sư gọi là "Thích tử" 釋子, 

Phật giáo gọi là "Thích giáo" 釋教 , v.v. 

遺法: di pháp: pháp truyền lại.  Theo từ điển Thiều Chửu: 

 Nhà Phật gọi đạo là pháp, cho nên giảng đạo gọi là thuyết pháp 說法 , tôn xưng các sư 

 giảng đạo là pháp sư 法師 , v.v. 

之後: chi hậu: sau đó, từ đó 

變壞: biến hoại: suy đồi 
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Phụ bản C: 大唐西域記卷第十二 (二十二國) 

Đại Đường Tây Vực Ký - quyển đệ thập nhị (nhị thập nhị quốc) 
 
Nguồn gốc: 
 
CBETA 中華電子佛典協會 
CBETA Trung Hoa Điện Tử Phật Điển Hiệp Hội  
Web-site: http://www.cbeta.org 
 
 
 
Trích một đoạn gần cuối sách về kết quả thỉnh kinh: 
 
Hán: 
 
T51n2087_p0946b07(04)║會八表之無虞，以貞觀三年仲秋朔旦，褰裳遵路， 

T51n2087_p0946b08(01)║杖錫遐征。 

T51n2087_p0946b09(01)║資皇化而問道，乘冥祐而孤遊。出鐵門、 

T51n2087_p0946b10(01)║石門之阨，踰凌山、雪山之險，驟移灰管， 

T51n2087_p0946b11(01)║達于印度。宣國風於殊俗，喻大化於異域。 

T51n2087_p0946b12(00)║親承梵學，詢謀哲人。宿疑則覽文明發， 

T51n2087_p0946b13(01)║奧旨則博問高才；啟靈府而究理， 

T51n2087_p0946b14(03)║廓神衷而體道。聞所未聞，得所未得， 

T51n2087_p0946b15(03)║為道場之益友，誠法門之匠人者也。 

T51n2087_p0946b16(05)║是知道風昭著，德行高明，學蘊三冬，聲馳萬里。 

T51n2087_p0946b17(01)║印度學人，咸仰盛德，既曰經笥，亦稱法將。 

T51n2087_p0946b18(00)║小乘學徒，號木叉提婆(唐言解脫天)；大乘法眾， 

T51n2087_p0946b19(00)║號摩訶耶那提婆(唐言大乘天)。 

T51n2087_p0946b20(06)║斯乃高其德而傳徽號，敬其人而議嘉名。 

T51n2087_p0946b21(05)║至若三輪奧義，三請微言，深究源流，妙窮枝葉， 

T51n2087_p0946b22(02)║奐然慧悟，怡然理順，質疑之義，詳諸別錄。 

T51n2087_p0946b23(01)║既而精義通玄，清風載扇，學已博矣， 

T51n2087_p0946b24(03)║德已盛矣，於是乎歷覽山川，徘徊郊邑。 

http://www.cbeta.org/
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T51n2087_p0946b25(03)║出茅城而入鹿苑，遊杖林而憩雞園， 

T51n2087_p0946b26(05)║迴眺迦維之國，流目拘尸之城。降生故基， 

T51n2087_p0946b27(04)║與川原而膴膴；潛靈舊趾，對郊阜而茫茫。 

T51n2087_p0946b28(03)║覽神跡而增懷，仰玄風而永歎，匪唯麥秀悲殷， 

T51n2087_p0946b29(00)║黍離愍周而已。是用詳釋迦之故事， 

T51n2087_p0946c01(02)║舉印度之茂實，頗採風壤，存記異說。 

T51n2087_p0946c02(03)║歲月遄邁，寒暑屢遷，有懷樂土，無忘返跡。 

T51n2087_p0946c03(02)║請得如來肉舍利一百五十粒；金佛像一軀， 

T51n2087_p0946c04(02)║通光座高尺有六寸； 

T51n2087_p0946c05(11)║擬摩揭陀國前正覺山龍窟影像金佛像一軀，通光座高三尺三寸； 
T51n2087_p0946c06(01)║ 
T51n2087_p0946c07(18)║擬婆羅斯國鹿野苑初轉法輪像刻檀佛像一軀，通光座高尺有五寸 

T51n2087_p0946c08(07)║擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀寫真像刻檀佛像一軀， 

T51n2087_p0946c09(00)║通光座高二尺九寸； 

T51n2087_p0946c10(08)║擬劫比他國如來自天宮降履寶階像銀佛像一軀， 

T51n2087_p0946c11(04)║通光座高四尺；擬摩揭陀國鷲峰山說《法花》 

T51n2087_p0946c12(03)║等經像金佛像一軀，通光座高三尺五寸； 

T51n2087_p0946c13(03)║擬那揭羅曷國伏毒龍所留影像刻檀佛像一軀， 

T51n2087_p0946c14(00)║通光座高尺有三寸； 

T51n2087_p0946c15(08)║擬吠舍釐國巡城行化像。大乘經二百二十四部； 

T51n2087_p0946c16(06)║大乘論一百九十部；上座部經律論一十四部； 

T51n2087_p0946c17(04)║大眾部經律論一十五部；三彌底部經律論一十五部； 

T51n2087_p0946c18(00)║彌沙塞部經律論二十二部； 

T51n2087_p0946c19(06)║迦葉臂耶部經律論一十七部；法密部經律論四十二部； 

T51n2087_p0946c20(00)║說一切有部經律論六十七部； 

T51n2087_p0946c21(05)║因論三十六部；聲論一十三部；凡五百二十夾； 

T51n2087_p0946c22(03)║總六百五十七部。將弘至教，越踐畏途， 

T51n2087_p0946c23(03)║薄言旋軔，載馳歸駕。出舍衛之故國， 

T51n2087_p0946c24(04)║背伽耶之舊郊，踰蔥嶺之危磴，越沙磧之險路。 

T51n2087_p0946c25(01)║十九年春正月，達于京邑，謁帝雒陽。 
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T51n2087_p0946c26(02)║肅承明詔，載令宣譯，爰召學人，共成勝業。 

T51n2087_p0946c27(02)║法雲再蔭，慧日重明。黃圖流鷲山之化， 

T51n2087_p0946c28(02)║赤縣演龍宮之教。像運之興，斯為盛矣。 

T51n2087_p0946c29(04)║「法師妙窮梵學，式贊深經，覽文如已，轉音猶響； 

T51n2087_p0947a01(00)║敬順聖旨，不加文飾；方言不通， 

T51n2087_p0947a02(03)║梵語無譯，務存陶治，取正典謨，推而考之， 

T51n2087_p0947a03(02)║恐乖實矣。有搢紳先生，動色相趣， 

T51n2087_p0947a04(04)║儼然而進曰：『夫印度之為國也，靈聖之所降集， 

T51n2087_p0947a05(02)║賢懿之所挺生。書稱天書，語為天語；文辭婉密， 

T51n2087_p0947a06(00)║音韻循環；或一言貫多義，或一義綜多言； 

T51n2087_p0947a07(00)║聲有抑揚，調裁清濁。梵文深致，譯寄明人， 

T51n2087_p0947a08(00)║經旨沖玄，義資盛德。若其裁以筆削， 

T51n2087_p0947a09(01)║調以宮商，實所未安，誠非讜論。傳經深旨， 

T51n2087_p0947a10(00)║務從易曉，苟不違本，斯則為善。 

T51n2087_p0947a11(03)║文過則豔，質甚則野。讜而不文，辯而不質， 

T51n2087_p0947a12(02)║則可無大過矣，始可與言譯也。李老曰： 

T51n2087_p0947a13(04)║「美言者則不信，信言者則不美。」韓子曰： 

T51n2087_p0947a14(05)║「理正者直其言，言飾者昧其理。」是知垂訓範物， 

T51n2087_p0947a15(02)║義本玄同，庶袪蒙滯，將存利喜，違本從文， 

T51n2087_p0947a16(01)║所害滋甚。率由舊章，法王之至誠也。』緇、 

T51n2087_p0947a17(02)║素僉曰：『渝乎，斯言讜矣！昔孔子在位聽訟， 

T51n2087_p0947a18(01)║文辭有與人共者，弗獨有也；至於修《春秋》， 

T51n2087_p0947a19(00)║筆則筆，削則削，游、夏之徒，孔門文學， 

T51n2087_p0947a20(02)║嘗不能贊一辭焉。法師之譯經，亦猶是也。 

T51n2087_p0947a21(01)║非如童壽逍遙之集文，任生、肇、融、叡之筆。 

T51n2087_p0947a22(00)║況乎方為圓之世，斲彫從朴之時， 

T51n2087_p0947a23(01)║其可增損聖旨，綺藻經文者歟。』 

T51n2087_p0947a24(06)║「辯機遠承輕舉之胤，少懷高蹈之節，年方志學， 

T51n2087_p0947a25(03)║抽簪革服，為大總持寺薩婆多部道岳法師弟子。 

T51n2087_p0947a26(01)║雖遇匠石，朽木難彫；幸入法流，脂膏不潤。 
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T51n2087_p0947a27(00)║徒飽食而終日，誠面牆而卒歲。幸藉時來， 

T51n2087_p0947a28(00)║屬斯嘉會。負燕雀之資，廁鵷鴻之末。 

T51n2087_p0947a29(02)║爰命庸才，撰斯方志。學非博古，文無麗藻， 

T51n2087_p0947b01(01)║磨鈍勵朽，力疲曳蹇。恭承志記，倫次其文， 

T51n2087_p0947b02(00)║尚書給筆札而撰錄焉。淺智褊能， 

T51n2087_p0947b03(02)║多所闕漏；或有盈辭，尚無刊落。昔司馬子長， 

T51n2087_p0947b04(00)║良史之才也，序《太史公書》，仍父子繼業， 

T51n2087_p0947b05(01)║或名而不字，或縣而不郡。故曰一人之精， 

T51n2087_p0947b06(01)║思繁文重，蓋不暇也。其況下愚之智， 

T51n2087_p0947b07(04)║而能詳備哉？若其風土習俗之差，封疆物產之記， 

T51n2087_p0947b08(02)║性智區品，炎涼節候，則備寫優薄，審存根實。 

T51n2087_p0947b09(00)║至於胡戎姓氏，頗稱其國；印度風化， 

T51n2087_p0947b10(01)║清濁群分，略書梗概，備如前序。賓儀、嘉禮、 

T51n2087_p0947b11(00)║戶口、勝兵、染衣之士，非所詳記。 

T51n2087_p0947b12(02)║然佛以神通接物，靈化垂訓，故曰神道洞玄， 

T51n2087_p0947b13(01)║則理絕人區，靈化幽顯，則事出天外。 

T51n2087_p0947b14(03)║是以諸佛降祥之域，先聖流美之墟，略舉遺靈， 

T51n2087_p0947b15(00)║粗申記注。境路盤紆，疆場迴互， 

T51n2087_p0947b16(03)║行次即書，不存編比。故諸印度，無分境壤， 

T51n2087_p0947b17(02)║散書國末，略指封域。書行者，親遊踐也； 

T51n2087_p0947b18(02)║舉至者，傳聞記也。或直書其事，或曲暢其文。 

T51n2087_p0947b19(01)║優而柔之，推而述之，務從實錄， 

T51n2087_p0947b18(02)║舉至者，傳聞記也。或直書其事，或曲暢其文。 

T51n2087_p0947b19(01)║優而柔之，推而述之，務從實錄， 

T51n2087_p0947b20(02)║進誠皇極。二十年秋七月，絕筆殺青；文成油素， 

T51n2087_p0947b21(00)║塵黷聖鑒，詎稱天規？然則遠窮遐， 

T51n2087_p0947b22(02)║寔資朝化；懷奇纂異， 

T51n2087_p0947b23(02)║誠賴皇靈。逐日八荒，匪專夸父之力；鑿空千里， 
 
Bắt đầu ở câu số T51n2087_p0946c03(02) đến câu số T51n2087_p0946c22(03) là đoạn mô tả 
các phẩm vật do Sư Huyền Trang thỉnh từ Ấn Độ về Trung quốc. 
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Hán Việt: 
 
Hội bát biểu chi vô ngu, dĩ Trinh Quan tam niên trọng thu sóc đán, khiên thường tuân lộ, 
Trượng tích hà chinh.  
Tư hoàng hóa nhi vấn đạo, thừa minh hữu nhi cô du.  Xuất thiết môn,  
Thạch môn chi ách, du lăng san, tuyết sơn chi hiểm, sậu di hôi quản,  
Đạt ư Ấn Độ.  Tuyên quốc phong ư thù tục, dụ đại hóa ư dị vực.  
Thân thừa Phạm học, tuân mưu triết nhân.  Túc nghi tắc lãm văn minh phát,  
Áo chỉ tắc bác vấn cao tài; khải linh phủ nhi cứu lý,  
Khuếch thần trung nhi thể đạo.  Văn sở vị văn, đắc sở vị đắc,  
Vi đạo trường chi ích hữu, thành pháp môn chi tượng nhân giả dã.  
Thị tri đạo phong chiêu trứ, đức hạnh cao minh, học uẩn tam đông, thanh trì vạn lý.  
Ấn Độ học nhân, hàm ngưỡng thịnh đức, ký viết kinh tứ, diệc xưng Pháp Tướng.  
Tiểu Thừa học đồ, hiệu Mộc Xoa Đề Bà (Đường ngôn Giải Thoát Thiên); Đại Thừa pháp chúng,  
Hiệu Ma Ha Da Na Đề Bà (Đường ngôn Đại Thừa Thiên).  
Tư nãi cao kì đức nhi truyền huy hiệu, kính kỳ nhân nhi nghị gia danh.  
Chí nhược tam luân áo nghĩa, tam thỉnh vi ngôn, thâm cứu nguyên lưu, diệu cùng chi diệp,  
Hoán nhiên tuệ ngộ, di nhiên lý thuận, chất nghi chi nghị, tường chư biệt lục.  
Ký nhi tinh nghĩa thông huyền, thanh phong tái phiến, học dĩ bác hĩ,  
Đức dĩ thịnh hĩ, vu thị hồ lịch lãm sơn xuyên, bồi hồi giao ấp.  
Xuất Mao thành nhi nhập Lộc Uyển, du Trượng lâm nhi khế Kê Viên,  
Hồi thiếu già duy chi quốc, lưu mục Câu Thi chi thành.  Giáng sinh cố cơ,  
Dự xuyên nguyên nhi hô hô; tiềm linh cựu chỉ, đối giao phụ nhi mang mang.  
Lãm thần tích nhi tăng hoài, ngưỡng huyền phong nhi vĩnh thán, phỉ duy mạch tú bi ân, 
Thử ly mẫn chu nhi dĩ.  Thị dụng tường Thích Ca chi cố sự, 
Cử Ấn Độ chi mậu thật, pha thái phong nhưỡng, tồn kí dị thuyết.  
Tuế nguyệt thuyên mại, hàn thử lũ thiên, hữu hoài lạc thổ, vô vong phản tích. 
Thỉnh đắc Như Lai nhục xá lợi nhất bách ngũ thập lạp; kim Phật tượng nhất khu, 
Thông quang tọa cao xích hữu lục thốn; 
Nghĩ  Ma Yết Đà quốc tiền chính giác sơn long quật ảnh tượng kim Phật tượng nhất khu, 
Thông quang tọa cao tam xích tam thốn;  
Nghĩ  Bà La Tư quốc Lộc Dã Uyển sơ chuyển pháp luân tượng khắc đàn Phật tượng nhất khu, 
thông quang tọa cao xích hữu ngũ thốn; 
Nghĩ Kiêu Thưởng Di quốc Xuất Ái vương tư mộ Như Lai khắc đàn tả chân tướng khắc đàn Phật 
tượng nhất khu, 
Thông quang tọa cao nhị xích cửu thốn; 
Nghĩ Kiếp Bỉ Tha quốc Như Lai tự thiên cung giáng lý bảo giai tượng ngân Phật tượng nhất khu, 
Thông quang tọa cao tứ xích; nghĩ Ma Yết Đà quốc Thứu Phong sơn thuyết "Pháp Hoa" 
Đẳng kinh tượng kim Phật tượng nhất khu, thông quang tọa cao tam xích ngũ thốn; 
Nghĩ Na Yết La Hạt quốc phục độc long sở lưu ảnh tượng khắc đàn Phật tượng nhất khu, 
Thông quang tọa cao xích hữu tam thốn; 
Nghĩ Phệ Xá Ly quốc tuần thành hàng hóa tượng.  Đại Thừa kinh nhị bách nhị thập tứ bộ; 
Đại Thừa luận nhất bách cửu thập bộ; Thượng Tọa Bộ kinh luật luận nhất thập tứ bộ. 
Đại Chúng Bộ kinh luật luận nhất thập ngũ bộ; Tam Di Để Bộ kinh luật luận nhất thập ngũ bộ; 
Di Sa Tắc Bộ kinh luật luận nhị thập nhị bộ; 
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Già Diệp Tý Da Bộ kinh luật luận nhất thập thất bộ; Pháp Mật Bộ kinh luật luận tứ thập nhị bộ; 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ kinh luật luận lục thập thất bộ; 
Nhân Luận tam thập lục bộ; Thanh Luận nhất thập tam bộ; Phàm ngũ bách nhị thập giáp; 
Tổng lục bách ngũ thập thất bộ.  Tương hoằng chí giáo, việt tiễn úy đồ,  
Bác ngôn toàn nhận, tái trì quy giá.  Xuất xá vệ chi cố quốc, 
Bội Già Da chi cựu giao, du thông lĩnh chi nguy đặng, việt sa thích chi hiểm lộ.  
Thập cửu niên xuân chinh nguyệt, đạt ư kinh ấp, yết đế Lạc Dương.  
Túc thừa minh chiếu, tái lệnh tuyên dịch, viên triệu học nhân, cộng thành thắng nghiệp.  
Pháp vân tái ấm, tuệ nhật trọng minh.  Hoàng đồ Lưu Thứu sơn chi hóa,  
Xích huyện diễn Long Cung chi giáo.  Tượng vận chi hưng, tư vi thịnh hĩ.  
"Pháp sư diệu cùng Phạm học, thức tán thâm kinh, lãm văn như dĩ, chuyển âm do hưởng; 
Kính thuận thánh chỉ, bất gia văn sức; phương ngôn bất thông,  
Phạm ngữ vô dịch, vụ tồn đào trị, thủ chính điển mô, thôi nhi khảo chi,  
Khủng quai thật hĩ.  Hữu Tấn Thân tiên sinh, động sắc tướng xúc,  
Nghiễm nhiên nhi tiến viết: "Phù Ấn Độ chi vi quốc dã, linh thánh chi sở giáng tập,  
Hiền ý chi sở đĩnh sanh.  Thư xưng thiên thư, ngữ vi thiên ngữ; văn từ uyển mật,  
Âm vận tuần hoàn; hoặc nhất ngôn quán đa nghĩa, hoặc nhất nghĩa tổng đa ngôn;  
Thanh hữu ức dương, điệu tài thanh trọc.  Phạm văn thâm trí, dịch ký minh nhân,  
Kinh chỉ trùng huyền, nghị tư thịnh đức.  Nhược kỳ tài dĩ bút tước,  
Điệu dĩ cung thương, thật sở vị an, thành phi đảng luận.  Truyền kinh thâm chỉ,  
Vụ tùng dịch hiểu, cẩu bất vi bổn, tư tắc vi thiện. 
Văn quá tắc diễm, chất thậm tắc dã.  Đảng nhi bất văn, biện nhi bất chất,  
Tắc khả vô đại quá hĩ, thủy khả dữ ngôn dịch dã.  Lý Lão viết: 
"Mỹ ngôn giả tắc bất tín, tín ngôn giả tắc bất mỹ."  Hàn Tử viết:  
"Lý chính giả trực kỳ ngôn, ngôn sức giả muội kỳ lý."  Thị tri thùy huấn phạm vật,  
Nghị bổn huyền đồng, thứ khư mông trệ, tương tồn lợi hỉ, vi bổn tùng văn,  
Sở hại tư thậm.  Suất do cựu chương, Pháp Vương chi chí thành dã."  Truy,  
Tố Thiêm viết: "Du hồ, tư ngôn đảng hĩ!  Tích Khổng Tử tại vị thính tụng,  
Văn từ hữu dữ nhân cộng giả, phất độc hữu dã; chí vu tu  "Xuân Thu"  
Bút tắc bút, tước tắc tước, du, hạ chi đồ, Khổng môn văn học,  
Thường bất năng tán nhất từ yên.  Pháp Sư chi dịch kinh, diệc do thị dã.  
Phi như Đồng Thọ Tiêu Dao chi tập văn, Nhậm Sanh, Triệu, Dung, Duệ chi bút. 
Huống hồ phương vi viên chi thế, trác điêu tùng phác chi thời,  
Kỳ khả tăng tổn thánh chỉ, khỉ tảo kinh văn giả dư." 
"Biện Cơ viễn thừa khinh cử chi dận, thiểu hoài cao đạo chi tiết, niên phương chí học,  
Trừu trâm cách phục, vi Đại Tổng Trì Tự Tát Bà Đa Bộ Đạo Nhạc Pháp Sư đệ tử.  
Tuy ngộ tượng thạch, hủ mộc nan điêu; hạnh nhập pháp lưu, chi cao bất nhuận.  
Đồ bão thực nhi chung nhật, thành diện tường nhi tốt tuế.  Hạnh tạ thời lai,  
Chúc tư gia hội.  Phụ yến tước chi tư, xí uyên hồng chi mạt. 
Viên mệnh dung tài, soạn tư phương chí.  Học phi bác cổ, văn vô lệ tảo,  
Ma độn lệ hủ, lực bì duệ kiển.  Cung thừa chí ký, luân thứ kỳ văn,  
Thượng Thư cấp bút trát nhi soạn lục yên.  Thiển trí biển năng, 
Đa sở khuyết lậu; hoặc hữu doanh từ, thượng vô san lạc.  Tích Tư Mã Tử Trường,  
Lương sử chi tài dã, tự "Thái Sử Công thư," nhưng phụ tử kế nghiệp,  
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Hoặc danh nhi bất tự, hoặc huyện nhi bất quận.  Cố viết nhất nhân chi tinh,  
Tư phồn văn trọng, cái bất hạ dã.  Kỳ huống hạ ngu chi trí, 
Nhi năng tường bị tai ?  Nhược kì phong thổ tập tục chi sái, phong cường vật sản chi ký,  
Tính trí khu phẩm, viêm lương tiết hậu, tắc bị tả ưu bác, thẩm tồn căn thật.  
Chí ư Hồ Nhung tính thị, pha xưng kỳ quốc; Ấn Độ phong hóa, 
Thanh trọc quần phân, lược thư ngạnh khái, bị như tiền tự.  Tân nghi, gia lễ,  
Hộ khẩu, thắng binh, nhiễm y chi sĩ, phi sở tường ký. 
Nhiên Phật dĩ thần thông tiếp vật, linh hóa thùy huấn, cố viết thần đạo đỗng huyền,  
Tắc lý tuyệt nhân khu, linh hóa u hiển, tắc sự xuất thiên ngoại. 
Thị dĩ chư Phật giáng tường chi vực, tiên thánh lưu mỹ chi khư, lược cử di linh,  
Thô thân ký chú.  Cảnh lộ bàn hu, cương trường hồi hỗ,  
Hành thứ tức thư, bất tồn biên bỉ.  Cố chư Ấn Độ, vô phân cảnh nhưỡng,  
Tán thư quốc mạt, lược chỉ phong vực.  Thư hành giả, thân du tiễn dã;  
Cử chí giả, truyền văn ký dã.  Hoặc trực thư kỳ sự, hoặc khúc sướng kỳ văn.  
Ưu nhi nhu chi, thôi nhi thuật chi, vụ tùng thực lục, 
Tiến thành hoàng cực.  Nhị thập niên thu thất nguyệt, tuyệt bút sát thanh; văn thành du tố, 
Trần độc thánh giám, cự xưng thiên quy ? Nhiên tắc viễn cùng hà,  
thật tư triều hóa; hoài kì toản dị,  
thành lại hoàng linh.  Trục nhật bát hoang, phỉ chuyên khoa phụ chi lực; tạc không thiên lý, 
 
Dịch nghĩa: 
 
Gặp dịp không lường trước, vào sáng mồng một tháng thứ hai của mùa Thu năm Trinh Quan thứ 
ba, tôi thu xếp hành trang lên đường, 
Chống gậy của vua ban, lên đường đi xa.  
Nương nhờ ơn vua mà hỏi đường đi, cậy vào thần thánh u linh (phù trợ) mà đơn độc ra đi.  Rời 
cổng sắt,  
Đi vào cổng đá của vùng đất nguy hiểm, trèo qua băng giá trên núi, vượt nguy hiểm ở các đỉnh 
núi tuyết, gặp những tảng đá vôi dời đổi không ngờ trước được,  
Mới đến Ấn Độ được.  Ôi, phong tục quá xa lạ, ôi ngoại quốc quá nhiều.  
Bản thân kém cõi tiếng Phạm (còn gọi là Phạn), tìm học với những người sáng suốt.  Khi các 
điều ngu si qua rồi, tất nhiên văn minh bộc phát,  
Ý nghĩa sâu sắc thì học hỏi ở khắp bậc tài giỏi; mở tâm ra để nghiên cứu thâm sâu,  
Khai triển cách thức tốt đẹp của thần thánh.  Nghe những gì chưa nghe, đạt được những gì chưa 
đạt được,  
Làm đạo trường trở nên hữu ích, ấy chính là cánh cửa giác ngộ Phật giáo chân chính cho người 
theo đạo.  
Đó là hiểu biết đạo một cách rõ ràng, đạo đức và hành động sáng suốt, nghiền ngẫm học tập 
trong ba mùa Đông, nức tiếng khắp nơi.  
Các học giả Ấn Độ đức hạnh to lớn đều được mọi người kính mến, đã xong kinh kệ, xứng đáng 
danh xưng Pháp Tướng 
Có người học phái Tiểu Thừa, hiệu là Mộc Xoa Đề Bà (người triều Đường gọi là Giải 
Thoát Thiên); có người thuộc phái Đại Thừa,  
Hiệu là Ma Ha Da Na Đề Bà (người triều Đường gọi là Đại Thừa Thiên).  
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Được đặc truyền danh dự, và do tôn kính mọi người mà được tiếng tốt.  
Vì vậy, để hiểu ý nghĩa thâm sâu của tam luân, tôi đã ba lần thỉnh xin những lời bí ảo, nghiên 
cứu tường tận nguyên nhân và hậu quả đến tận cùng chi tiết,  
Tự nhiên mở được cái trí sáng suốt, lý lẽ trôi chảy một cách tốt đẹp, bàn luận ý nghĩa, ghi chép 
rõ ràng tất cả sách vở.  
Sau đó thì thông suốt các ý nghĩa tối thiết yếu một cách rất sâu sắc, như chở được gió mát, sự 
học trở nên thông suốt vậy,  
Đức trở nên hưng thịnh, rành rẽ phong cảnh sông núi, bước tới bước lui các ấp lân cận.  
Ra khỏi thành Mao thì vào Vườn Nai, đi chơi rừng Trượng thì nghỉ ở Vườn Kê,  
Trở lại nước Thiếu Già Duy, đưa mắt tìm kiếm thành Câu Thi.  Cỗi gốc giáng sinh,  
Được dự vào dòng gốc (ý nói nơi sinh của Đức Phật) mà lấy làm to lớn; dấu vết của thần linh 
tiềm ẩn, đứng trước núi đất mà lòng cảm thấy vô biên.  
Thấy dấu vết của thánh thần mà tăng thêm phần nhớ thương, ngưỡng mộ ngọn gió huyền bí (ám 
chỉ Đức Phật) mà khen ngợi mãi mãi, chẳng biết gì hơn là lưu giữ ơn thương xót tốt đẹp, 
Lìa xa thương xót là mất hết tất cả.  Đó là áp dụng rõ ràng tập quán ngày xưa của Đức Thích Ca, 
Cả nước Ấn Độ tươi tốt, giàu có, đầy đủ các phong cách văn hóa, lưu giữ sách vở của các quan 
điểm bất đồng, khác lạ. 
Thời gian qua nhanh, lạnh nóng thường biến đổi, nhớ mong thiên đàng (dịch chữ lạc thổ; Tây 
phương cực lạc là thiên đàng của Phật giáo), không quên dấu vết. 
Thỉnh được 150 hạt xá lợi của Đức Như Lai; một tượng vàng đúc thân hình Phật, 
Ngồi rực rỡ, cao 6 tấc (Tàu); 
Mô phỏng cảnh tại nước Ma Yết Đà, một tượng vàng đúc thân hình Phật, tượng hình con rồng 
núi ở trong hang, lúc chưa giác ngộ (đắc đạo). 
Ngồi rực rỡ, cao 3 thước 3 tấc (Tàu); 
Mô phỏng cảnh tại nước Bà La Tư, một tượng thân hình Phật khắc bằng gỗ đàn, cảnh Phật giảng 
đạo lần đầu tiên tại vườn Lộc Dã, ngồi rực rỡ, cao 5 tấc (Tàu); 
Mô phỏng cảnh tại nước Kiêu Thưởng Di, vua Xuất Ái ngưỡng mộ Đức Như Lai, khắc trên gỗ 
đàn chân tướng một tượng Phật, 
Ngồi rực rỡ, cao 2 thước 9 tấc (Tàu); 
Mô phỏng cảnh tại nước Kiếp Bỉ Tha, một tượng bạc đúc thân hình Phật trong cảnh Đức Như 
Lai từ thiên cung giáng xuống, 
Ngồi rực rỡ, cao 4 thước (Tàu); mô phỏng cảnh tại nước Ma Yết Đà, núi Thứu Phong, nói kinh 
"Pháp Hoa" 
Một tượng vàng đúc thân hình Phật, ngồi rực rỡ, cao 3 thước 5 tấc (Tàu); 
Mô phỏng cảnh tại nước Na Yết La Hạt, khắc trên gỗ đàn một tượng thân hình Đức Phật với 
hình ảnh hàng phục Độc Long, 
Ngồi rực rỡ, cao thước 3 tấc (có lẽ bị mất một chữ?); 
Mô phỏng cảnh tại nước Phệ Xá Ly, tượng noi theo cảnh hàng hóa ở thành đô.  224 bộ kinh Đại 
Thừa; 
190 bộ luận về Đại Thừa; 14 bộ kinh, luật, luận Thượng Tọa Bộ. 
15 bộ kinh, luật, luận Đại Chúng Bộ; 15 bộ kinh, luật, luận Tam Di Để Bộ; 
22 bộ kinh, luật, luận Di Sa Tắc Bộ; 
17 bộ kinh, luật, luận Già Diệp Tý Da Bộ; 42 bộ kinh, luật, luận Pháp Mật Bộ; 
67 bộ kinh, luật, luận Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ; 
36 bộ Nhân Luận; 13 bộ Thanh Luận; gồm có 520 cặp; 
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Tổng cộng 657 bộ.  Tương lai sẽ phát triển một tôn giáo vốn rất được kính trọng, đó là cố gắng 
vượt qua một công việc đáng sợ hãi,  
Hiềm vì quay lại, chở vội vã về quê.  Rời nhà và bảo vệ kinh về cố quốc, 
Bỏ người cựu giao Già Da, trèo qua các bậc núi đá nguy hiểm của dãy núi phía Tây Trung quốc, 
đi qua những con đường nguy hiểm của sa mạc.  
Tháng Giêng, mùa Xuân năm (Trinh Quan) thứ 19, đến kinh thành, yết kiến vua tại Lạc Dương.  
Cung kính theo lệnh vua, ban bố lệnh dịch ý nghĩa kinh một cách rộng rãi, tôi (tức Huyền Trang) 
bèn vời các học giả, cùng nhau hoàn thành tốt đẹp công việc.  
Mây giáo pháp lại tỏa rợp, trí khôn của Đức Phật được sáng suốt tôn trọng.  Biến cải theo bản đồ 
màu vàng tại núi Lưu Thứu,  
Giảng dạy qua cách diễn Long Cung màu đỏ.  Hình tượng dấy lên, lấy làm cường thịnh vậy.  
"Pháp Sư (tức Huyền Trang) nghiên cứu sự học chữ Phạn một cách tuyệt diệu, biết cách dẫn 
giảng những kinh sâu sắc, xem văn từ như thể biết qua rồi, chuyển âm giống như tiếng vang lại; 
Kính theo lệnh vua, không thêm thắt, không sửa sang văn từ; bị tiếng địa phượng cản trở,  
Không dịch tiếng Phạn (ra tiếng Hán), tất giữ cách so sánh, mưu giữ lấy kinh điển làm chính, bèn 
chọn cách khảo xét,  
Bởi vì e ngại trái với sự thật vậy.  Có tiên sinh Tấn Thân bị sắc tướng thúc dục,  
Nghiễm nhiên mà nói rằng: "Chính vì Ấn Độ là một quốc gia, các thánh linh tập họp giáng 
xuống ở đấy,  
Đức tốt nảy sinh ở đấy.  Sách xứng đáng là sách Trời, câu nói là câu nói của Trời; câu văn thì 
đẹp và khắng khít,  
Âm vận luân chuyển; hoặc một câu văn thông suốt nhiều nghĩa, hoặc một nghĩa hợp được nhiều 
câu văn;  
Tiếng nói có lên và xuống, điệu thì chọn lựa trong và đục.  Chữ Phạn chuyển đạt sâu sắc, phiên 
dịch được phó thác cho người sáng suốt,  
Kinh điển rỗng không lặng lẽ một cách huyền diệu, nghị bàn là nhờ vào cái đức lớn.  Bằng như 
viết văn thì chọn lấy cách viết cho đúng,  
Điệu nhạc thì lấy tiếng cung và tiếng thương, lấy chốn yên ổn làm chân lý, thành thực không phê 
bình trực tiếp.  Truyền kinh sâu sắc,  
Chuyên theo việc dịch cho rõ ràng và có thể hiểu được, không cẩu thả để khỏi trái với bản gốc, 
ấy là khéo làm. 
Che đậy lỗi lầm thì thành hoa mỹ, nặng phần thể chất thì không đúng khuôn phép.  Nói thẳng mà 
không văn hoa, tranh biện mà không mang tính cách riêng,  
Thì chưa hẳn là lỗi lầm to lớn vậy, đó đều là phiên dịch khá vậy.  Lý Lão nói rằng: 
"Nếu nói hoa mỹ thì không tin được, nếu nói mà tin được thì không hoa mỹ."  Hàn Tử nói:  
"Nếu đúng lý chính đáng thì nói thẳng thắn, nếu sửa sang lời nói thì làm u tối sự lý."  Ấy là biết 
thuận theo chừng mực của sự vật,  
Bàn về gốc thì giống nhau, giống như vén tay áo bị trì trệ, cùng nhau giữ gìn lợi ích và niềm vui, 
lìa bỏ bản gốc để chạy theo lời văn,  
Thì tai hại tăng thêm rất lớn.  Tuân theo luật lệ đã được thiết lập, ấy chính là sự hoàn toàn thành 
thật của Đức Phật vậy."   
Tố Thiêm nói: "Vậy ôi, thôi thì tách ra lời nói thẳng thắn vậy!  Xưa khi Khổng Tử ngồi chủ tọa 
một phiên xử,  
Cách diễn đạt bằng ngôn ngữ mà có con người dự vào thì không phải là đơn lẻ; có liên quan đến 
việc tu sửa kinh "Xuân Thu"  
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Nên viết thì viết, nên nạo thì nạo (xem phần chú giải về điển tích này), vui, đấy chính là học trò 
tốt của ta, văn học của học trò Khổng Tử,  
Đã từng không còn một chữ nào để khen ngợi họ vậy.  Pháp Sư dịch kinh cũng như điều đó.  
Không giống như tập văn Đồng Thọ Tiêu Dao do Nhậm Sanh, Triệu, Dung, Duệ ghi chép. 
Huống hồ phương hướng là làm cho cuộc đời được vuông tròn, đẽo chạm theo thời cơ trung 
thực,  
Có thể thêm và bớt so với lệnh của vua, không dịch lệch lạc hảo kinh văn." 
 
Lưu ý: 
 
Đoạn dưới đây là phần tự thuật theo phong cách khiêm nhường cố hữu của văn hóa Đông 
phương, trong đó, Biện Cơ (là người viết Đại Đường Tây Vực ký thể theo lời kể lại của Sư 
Huyền Trang) đã tự hạ mình rất thấp.  Điều này có thể khiến độc giả thời nay ngộ nhận! 
 
"Biện Cơ không tự trọng mà nhận tiến cử nối tiếp công việc, ít lo nghĩ về chi tiết của cuộc viễn 
du, chỉ có chăm lo học tập,  
Nảy ra thay đổi công việc, làm đệ tử của Pháp Sư Đạo Nhạc tại chùa Đại Tổng Trì, phái Tự Tát 
Bà Đa.  
Tuy gặp người tài giỏi nhưng (Biện Cơ như) thanh gỗ mục, khó dùng để chạm trổ được; có cơ 
may đi vào dòng giáo pháp nhưng thân này vẫn không hấp thụ được.  
Suốt ngày được ăn no, qua năm tháng rút lại là thực sự không hiểu biết.  May nhờ thời cơ đến,  
Được phó thác cơ hội tốt lành.  Để gánh vác của cải chim yến, kề cận chim hồng, chim phượng 
(ám chỉ các bậc sư phụ). 
Kẻ tầm thường lo làm tròn mệnh lệnh, soạn thuật sách riêng.  Sở học thì không rành rẽ chuyện 
xưa, văn thì không được hay ho,  
Cố gắng mài dũa tâm trí đần độn, sức tàn mỏi mệt kéo lê từng bước.  Cung kính nghe lời để ghi 
lại ký sự theo thứ tự mạch lạc,  
Quan Thượng Thư cấp cho hồ sơ để chọn lựa ghi chép.  Trí nông, tài kém, 
Có nhiều chỗ thiếu sót; hoặc bị sai đi mà không bị xóa bỏ.  "Ngày xưa, Tư Mã Tử Trường,  
Chính là một sử gia tài giỏi, viết lời tựa cho sách "Thái Sử Công," cha con luôn luôn kế nghiệp,  
Hoặc dùng tên riêng mà không dùng tên hiệu, hoặc ở huyện mà không ở quận.  Cho nên đó là sự 
tinh tế của một người,  
Suy nghĩ thái quá về các quy cách rườm rà nên bị phủ lấp mà không được nhàn hạ vậy."  Huống 
chi cái trí của kẻ đần độn này, 
Làm sao viết chi tiết rõ ràng được ?  Bằng như tập tục của các vùng địa phương khác nhau, tài 
nguyên thiên nhiên được ghi lại,  
Tính chất chia theo từng loại, thời tiết có nóng, có lạnh, tất nhiên phải dự bị gôm góp để ghi lại 
thật nhiều, xem xét gốc rễ thật sự.  
Thậm chí người rợ Hồ, rợ Nhung đều xưng là kỳ quốc; phong tục tập quán của Ấn Độ, 
Trong đục, tốt xấu hợp nhau mà chia phần, ghi chép giản lược các yếu điểm, dự bị như bài tựa đã 
viết.  Nghi thức tiếp khách, lễ cưới,  
Gia cư, binh thắng trận mặc áo làm kẻ sĩ, thì không ghi lại rõ ràng ở đây. 
Vậy thời Phật lấy phép mầu mà ứng tiếp sự vật, biến hóa linh thiêng mà giáo huấn xuống mọi 
người, cho nên đó là lẽ huyền diệu của thần đạo soi suốt,  
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Thời vào cõi người tuyệt vọng, biến hóa linh thiêng hiển hiện rõ ràng, tất là xuất phát từ cõi Trời 
xa xăm. 
Vì thế chư Phật ban phước lành từ trên Trời xuống cõi này, các thánh ngày xưa lưu chuyển cái 
đẹp đến những nơi sầm uất, để lại tinh anh của khí âm (linh- tinh anh của khi dương gọi là thần),  
Ký sự và chú giải được bày tỏ quê kệch.  Phong cảnh, đường sá quanh co, chiến trường tiếp nối,  
Ghi chép theo thứ tự xảy ra, không kén chọn.  Thành ra các xứ ở Ấn Độ, không chia thành biên 
giới,  
Được ghi chép rời rạc thành các xứ nhỏ, giản lược các vùng biên giới.  Ghi lại nơi Sư đi qua, tức 
là tự thân của Sư đã đặt bước đến vậy;  
Ghi lại cử động, lời đồn được truyền tụng.  Hoặc viết thẳng những sự việc ly kỳ, hoặc khúc văn 
chương thích thú.  
Nhiều tình tiết nhưng uyển chuyển, đổi thành tường thuật, sự việc cứ tuân theo sách sử, 
Dẫn dắt đến các luật lệ do vua ban ra.  Tháng 7 mùa Thu năm thứ 20, hoàn tất viết cuốn sách ký 
sự này; chữ nghĩa đã thành để viết sách, 
Bụi trần vẩn đục dâng lên Vua xem xét, há được gọi là khuôn phép của Vua chăng ?  Nhưng rồi 
thì nghiên cứu cho thật sâu sắc,  
của cải phẩm vật đều thuộc triều đình; một tập sách hiếm có khác thường,  
Thành thật cậy nhờ vào uy phúc của Vua.   
 
Chú giải: 
 
無虞 vô ngu: không lường trước được  

仲秋 trọng Thu: tháng thứ hai của mùa Thu, giữa Thu  

褰裳 khiên thường : vén áo quần, thu xếp hành trang  

阨 ách: vùng đất nguy hiểm.  

雪山 tuyết sơn: núi có tuyết đóng trên đỉnh 

殊俗 thù tục: phong tục xa lạ 

異域 dị vực: ngoại quốc 

奧旨 áo chỉ: ý nghĩa thâm sâu 

高才 cao tài: rất tài giỏi 

靈府 linh phủ: tâm trí 

究理 cứu lý: nghiên cứu thâm sâu  

聞所未聞, 得所未得 văn sở vị văn, đắc sở vị đắc: nghe những gì chưa nghe, được những gì chưa 
được 
道場 đạo trường: nơi thực hiện nghi lễ tôn giáo  

法門 pháp môn: cánh cửa giác ngộ Phật giáo, con đường đúng để hoàn thành điều nào đó  

昭著 chiêu trứ: sáng sủa, rõ ràng, hiển nhiên 
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德行 đức hành: đạo đức và hành động.  Ðức hạnh, nết na, còn ở tâm là đức, thi hành ra là hạnh 

高明 cao minh: sáng suốt, khôn ngoan 

萬里 vạn lý: khoảng cách xa  

學人 học nhân: học giả  

盛德 thịnh đức: đức hạnh to lớn  

嘉名 gia danh: tiếng tốt, uy tín 

至若 chí nhược: vì thế, liên quan đến 

三輪 tam luân: vòng luân hồi Thập Nhị Duyên Sanh chia thành tam luân:  
  - Phiền não luân: vô minh, lục ái và tứ thủ.  
  - Nghiệp luân: nghiệp hữu và hành.  
  - Quả luân: cảnh hữu, thức, danh sắc, lục nhập, lục xúc, lục thọ, sanh, lão tử. 
奧義 áo nghĩa: ý nghĩa thâm sâu, ẩn tàng 

微言 vi ngôn: những lời bí mật, thâm sâu  

深究 thâm cứu: nghiên cứu sâu sắc, toàn diện 

源流 nguyên lưu: nguồn gốc và hậu quả  

質疑 chất nghi: thử thách  

既而 ký nhi: sau đó 

精義 tinh nghĩa: ý nghĩa tối thiết yếu 

於是乎 vu thị hồ: vì vậy, do đó 

徘徊 bồi hồi: lui tới 

流目 lưu mục: nhìn chỗ này, chỗ kia để tìm kiếm 

茫茫 mang mang:  không bờ bến, vô biên, rộng lớn, mam mác  

而已 nhi dĩ: đó là tất cả. 

故事 cố sự: tập quán xưa cũ 

採風 thái phong: phong cách văn hóa. 

異說 dị thuyết: các quan điểm bất đồng, khác lạ 

歲月 tuế nguyệt: năm tháng, thời gian 

寒暑 hàn thử: mùa Đông và mùa Hè, lạnh và nóng  

樂土 lạc thổ: Tây phương cực lạc, thiên đường 

畏途 úy đồ: gánh vác công việc đầy nguy hiểm 

言旋 ngôn toàn: trở về 
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馳歸 trì quy: vội vã 

蔥嶺 thông lĩnh: dãy núi ở phía Tây Trung quốc 

沙磧 sa thích: sa mạc 

慧日 tuệ nhật: trí khôn của Đức Phật  

不通 bất thông: bị cản trở 

色相 sắc tướng: màu sắc và hình tướng  

抑揚 ức dương: lên và xuống, trầm bổng  

清濁 thanh trọc: trong và đục, lương thiện và bất lương 

梵文 Phạm Văn: chữ Phạn (Sanskrit) 

深致 thâm trí: v. convey/express sincerely/deeply 

盛德 thịnh đức: đức lớn 

筆削 bút tước: viết đúng cách.  Theo Từ điển Thiều Chửu: 
 Đời xưa chưa có giấy, viết chữ vào thẻ tre, nhầm thì lấy cái nạo nạo đi, gọi là cái tước.  
 Đức Khổng Tử làm kinh Xuân Thu, chỗ nào nên để thì viết, chỗ nào chữa thì nạo đi, vì 
 thế nên chữa lại văn tự cho đúng cách gọi là bút tước. 
讜論 đảng luận: sự phê bình thẳng thắn 

易曉 dịch hiểu: rõ ràng và có thể hiểu được 

為善 vi thiện: làm điều tốt 

文過 văn quá: che đậy lỗi lầm 

野: dã: Văn tự làm không đúng khuôn phép thì gọi là dã 

大過 đại quá: lỗi lầm to lớn 

滋甚 tư thậm: trở nên to lớn hơn 

率由舊章 suất do cựu chương: tuân theo luật lệ đã được thiết lập 

法王 pháp vương: dịch nghĩa của chữ Phạn: Dharmaraja: Pháp Vương, tức Đức Phật 

至誠 chí thành: hoàn toàn thành thật 

聽訟 thính tụng: chủ tọa một phiên tòa 

文辭 văn từ: cách diễn đạt bằng ngôn ngữ 

獨有 độc hữu: sở hữu đơn lẻ 

至於 chí vu: liên quan đến  

春秋 Xuân Thu: kinh Xuân Thu, thời Xuân Thu (777-476 trước Tây lịch) 

筆則筆, 削則削 bút tắc bút, tước tắc tước: nên viết thì viết, nên nạo thì nạo 
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孔門 Khổng môn: các học trò của Khổng Tử 

不能贊一辭 bất năng tán nhất từ: không còn một chữ nào để khen ngợi 

逍遙 tiêu dao: sống tự do, không bị ai ràng buộc  

增損 tăng tổn: thêm và bớt  

良史 lương sử: sử gia hoàn hảo, sách sử hoàn hảo  

繁文 phồn văn: quy cách rườm rà, tỉ mỉ thái quá 

高蹈 cao đạo: đi du lịch phương xa, viễn du 

脂膏不潤 chi cao bất nhuận: nghĩa đen: mỡ tảng không thấm; nghĩa bóng: một người không bị 
hư hỏng, không bị ảnh hưởng. 
飽食 bão thực: được ăn no 

終日 chung nhật: suốt ngày 

面牆 diện tường: nghĩa đen: đối diện với vách tường; nghĩa bóng: không chịu học tâp, hiểu biết 

卒歲 tốt tuế: vượt qua thời gian 

嘉會 gia hội: cơ hội tốt lành; yến tiệc lớn 

燕雀 yến tước: giống chim, lông chim 

庸才 dung tài: người tầm thường, sự tầm thường 

博古 bác cổ: rành rẽ các việc xưa 

麗藻 lệ tảo: ngôn ngữ, lời lẽ đúng đắn, tốt đẹp 

倫次 luân thứ:  mạch lạc, thứ tự hợp lý 

尚書 thượng thư: chức quan Thượng Thư, tài liệu lịch sử; kinh Thư 

筆札 bút trát: văn bản, hồ sơ, thư từ 

撰錄 soạn lục: chọn lựa 

褊能 biển năng: khả năng nhỏ bé 

缺 / 闕漏 khuyết lậu: thiếu sót 

刊落 san lạc: xóa đi, bôi bỏ các chữ, dòng chữ 

下愚 hạ ngu: đần độn, ngu khờ 

詳備 tường bị: chi tiết 

風土 phong thổ: vùng đất địa phương 

封疆 phong cương: biên giới 

物產 vật sản: sản vật; tài nguyên thiên nhiên 



58 

 

炎涼 viêm lương: nóng và lạnh, thay đổi thời tiết; người ham thích địa vị  

姓氏 tính thị: họ của một người 

風化 phong hóa: phong tục tập quán 

清濁 thanh trọc: trong đục, tốt xấu, lương thiện và bất lương 

梗概 ngạnh khái: yếu điểm 

嘉禮 gia lễ: lễ cưới 

戶口 hộ khẩu: tổng số người trong một gia đình; gia cư được khai báo 

神通 thần thông: quyền lực thánh thần 

接物 tiếp vật: ứng phó với sự việc 

神道 thần đạo: đạo thờ các thần mưa, thần gió. v.v. 

絕人 tuyệt nhân: đưa một người nào vào tình trạng hết hy vọng 

天外 thiên ngoại: bên ngoài cõi Trời, rất xa xôi; ở hành tinh khác 

是以 thị dĩ: vì vậy 

降祥: giáng tường: ban phước lành từ trên Trời xuống 

先聖 tiên thánh: các thánh hiền tiền bối, thường dùng để ám chỉ Đức KHổng Tử 

盤紆 bàn hu: quanh co, ngoằn ngoèo 

疆場 cương trường: chiến trường 

無分 vô phân: không can thiệp vào, bị bác bỏ tham dự 

封域 phong vực: các vùng biên giới 

傳聞 truyền văn: lời đồn đãi, chưa có bằng chứng. 

直書 trực thư: viết thẳng vào sự việc 

實錄 thực lục: hồ sơ chính thức, sách sử chính thức  

皇極 hoàng cực: các điều luật do vua ban ra cho đại chúng 

絕筆 tuyệt bút: những dòng chữ viết trước khi chết hoặc trước khi chấm dứt viết lách 

殺青 sát thanh: hoàn tất một cuốn sách/phim, v.v. 

油素 du tố: lụa tốt để vẽ hoặc viết chữ đẹp (thư pháp) 

然則 nhiên tắc: nhưng rồi thì 

懷奇 hoài kỳ: sở hữu tài năng hiếm có 

逐日 trục nhật: mỗi ngày, ngày qua ngày 
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Phụ bản D: 大唐西域記卷第二(三國) 
Đại Đường Tây Vực Ký - quyển đệ nhị (tam quốc) 

 
 
Nguồn gốc: 
 
CBETA 中華電子佛典協會 
CBETA Trung Hoa Điện Tử Phật Điển Hiệp Hội  
Web-site: http://www.cbeta.org 
 
Trích đoạn văn về lich và mùa an cư: 
 
 
Hán: 
 
T51n2087_p0875c25(03)║合為一歲。又分一歲以為六時： 

T51n2087_p0875c26(07)║正月十六日至三月十五日，漸熱也； 

T51n2087_p0875c27(10)║三月十六日至五月十五日，盛熱也；五月十六日至七月十五日， 

T51n2087_p0875c28(02)║雨時也；七月十六日至九月十五日，茂時也； 

T51n2087_p0875c29(02)║九月十六日至十一月十五日，漸寒也； 

T51n2087_p0876a01(03)║十一月十六日至正月十五日，盛寒也。 

T51n2087_p0876a02(05)║如來聖教歲為三時：正月十六日至五月十五日， 

T51n2087_p0876a03(02)║熱時也；五月十六日至九月十五日，雨時也； 

T51n2087_p0876a04(02)║九月十六日至正月十五日，寒時也。或為四時， 

T51n2087_p0876a05(00)║春、夏、秋、冬也。春三月謂制呾羅月、 

T51n2087_p0876a06(03)║吠舍佉月、逝瑟吒月， 

T51n2087_p0876a07(11)║當此從正月十六日至四月十五日。夏三月謂頞沙荼月、室羅伐拏
月、 

T51n2087_p0876a08(00)║婆羅缽陀月， 

T51n2087_p0876a09(11)║當此從四月十六日至七月十五日。秋三月謂頞濕縛庾闍月、 

T51n2087_p0876a10(03)║迦剌底迦月、末伽始羅月， 

T51n2087_p0876a11(09)║當此從七月十六日至十月十五日。冬三月謂報沙月、磨袪月、 

T51n2087_p0876a12(01)║頗勒窶拏月， 

http://www.cbeta.org/
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T51n2087_p0876a13(12)║當此從十月十六日至正月十五日。故印度僧徒依佛聖教坐兩安居 

T51n2087_p0876a14(01)║或前三月，或後三月。 

T51n2087_p0876a15(10)║前三月當此從五月十六日至八月十五日， 

T51n2087_p0876a16(09)║後三月當此從六月十六日至九月十五日。前代譯經律者， 

T51n2087_p0876a17(02)║或云坐夏，或云坐臘，斯皆邊裔殊俗， 

T51n2087_p0876a18(04)║不達中國正音，或方言未融，而傳譯有謬。 
 
Hán Việt: 
 
Hựu phân nhất tuế dĩ vi lục thời  
Chính Nguyệt thập lục nhật chí Tam Nguyệt thập ngũ nhật, tiệm nhiệt dã;  
Tam Nguyệt thập lục nhật chí Ngũ Nguyệt thập ngũ nhật, thịnh nhiệt dã; Ngũ Nguyệt thập lục 
nhật chí Thất Nguyệt thập ngũ nhật,  
Vũ thời dã; Thất Nguyệt thập lục nhật chí Cửu Nguyệt thập ngũ nhật, mậu thời dã; 
Cửu Nguyệt thập lục nhật chí Thập Nhất Nguyệt thập ngũ nhật, tiệm hàn dã;  
Thập Nhất Nguyệt thập lục nhật chí Chính Nguyệt thập ngũ nhật, thịnh hàn dã.  
Như Lai thánh giáo tuế vi tam thời: Chính Nguyệt thập lục nhật chí Ngũ Nguyệt thập ngũ nhật, 
Nhiệt thời dã; Ngũ Nguyệt thập lục nhật chí Cửu Nguyệt thập ngũ nhật, vũ thời dã; Cửu Nguyệt 
thập lục nhật chí Chính Nguyệt thập ngũ nhật, hàn thời dã. Hoặc vi tứ thời,  
Xuân, Hạ, Thu, Đông.  Xuân Tam Nguyệt vị chế Đãn La Nguyệt, 
Phệ Xá Khư Nguyệt, Thệ Sắt Xá Nguyệt, 
Đương thử tùng Chính Nguyệt thập lục nhật chí Tứ Nguyệt thập ngũ nhật.  Hạ Tam Nguyệt vị át 
Sa Đồ Nguyệt, Thất La Phạt Noa Nguyệt,  
Bà La Bát Đà Nguyệt,  
Đương thử tùng Tứ Nguyệt thập lục nhật chí Thất Nguyệt thập ngũ nhật.  Thu Tam Nguyệt vị át 
Thấp Phược Dữu Đồ Nguyệt,  
Già Lạt Để Già Nguyệt, Mạt Già Thủy La Nguyệt,  
Đương thử tùng Thất Nguyệt thập lục nhật chí Thập Nguyệt thập ngũ nhật.  Đông Tam Nguyệt 
vị Báo Sa Nguyệt, Ma Khư Nguyệt,  
Pha Lặc Cũ Noa Nguyệt,  
Đương thử tùng Thập Nguyệt thập lục nhật chí Chính Nguyệt thập ngũ nhật. 
Cố Ấn Độ tăng đồ y Phật thánh giáo tọa lưỡng an cư,  
Hoặc tiền Tam Nguyệt, hoặc hậu Tam Nguyệt.  
Tiền Tam Nguyệt đương thử tùng Ngũ Nguyệt thập lục nhật chí Bát Nguyệt thập ngũ nhật,  
Hậu Tam Nguyệt đương thử tùng Lục Nguyệt thập lục nhật chí Cửu Nguyệt thập ngũ nhật.  Tiền 
đại dịch kinh luật giả,  
Hoặc vân tọa hạ, hoặc vân tọa lạp, tư giai biên duệ thù tục,  
Bất đạt Trung Quốc chính âm, hoặc phương ngôn vị dung, nhi truyền dịch hữu mậu. 
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Dịch nghĩa: 
 
An cư là khoảng thời gian mà các sư kết tập, nghỉ ở chùa, không đi truyền pháp bên ngoài.  Đức 
Phật có ấn định khoảng thời gian nào là an cư, cùng những việc cần làm trong khi an cư.  Thời 
gian này có khác với âm lịch của Trung quốc vì các mùa mưa nắng ở Ấn Độ khác.  Dưới đây là 
phần dịch nghĩa: 
 
(Bỏ bốn chữ của câu trước: Hợp vi nhất tuế: kết hợp thành một năm).  Lại chia một năm (tính 
theo âm lịch) làm sáu mùa: 
 
-Từ ngày 16/1 đến 15/3: nóng dần dần 
-Từ ngày 16/3 đến 15/5: rất nóng 
-Từ ngày 16/5 đến 15/7: mùa mưa 
-Từ ngày 16/7 đến 15/9: mùa cây cỏ tươi tốt 
-Từ ngày 16/9 đến 15/11: lạnh dần dần 
-Từ ngày 16/11 đến 15/1: rất lạnh 
 
Đức Phật Như Lai dạy chia một năm làm ba mùa:  
- Từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 15 tháng 5: mùa nóng 
- Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 9: mùa mưa 
- Từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 1: mùa lạnh 
 
Hoặc chia làm bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.   
 
Hiện nay, ngày 16 tháng 10 đến ngày 15 tháng 1 là ba tháng mùa Xuân, lấy theo Đãn La Nguyệt, 
Phệ Xá Khư Nguyệt, và Thệ Sắt Xá Nguyệt, 
 
Hiện nay, ngày 16 tháng 1 đến ngày 15 tháng 4 là ba tháng mùa Hè, lấy Sa Đồ Nguyệt, Thất La 
Phạt Noa Nguyệt, và Bà La Bát Đà Nguyệt. 
 
Hiện nay, ngày 16 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 là ba tháng mùa Thu, lấy Thấp Phược Dữu Đồ 
Nguyệt, Già Lạt Để Già Nguyệt , và Mạt Già Thủy La Nguyệt. 
 
Hiện nay, ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng 10 là ba tháng mùa Đông, lấy Báo Sa Nguyệt, Ma 
Khư Nguyệt, và Pha Lặc Cũ Noa Nguyệt. 
 
Tăng đồ Ấn Độ xưa nghe theo lời giảng dạy của Phật mà nghỉ yên ở chùa, không đi truyền pháp, 
Hoặc trước tháng 3, hoặc sau tháng 3 
Trước tháng 3 là ngày 16 tháng 5 đến ngày 15 tháng 8 
Sau tháng 3 là ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9.  Trong thời gian an cư, trước hết là diễn 
dịch nghĩa của kinh luật,  
Một số nói nghỉ hè, một số nghỉ và chia đều ra ngoài ven biên, nơi có phong tục xa lạ,  
Không phát âm đúng tiếng Trung quốc, hoặc tiếng địa phương không hòa hợp, do đó, thông dịch 
sai lầm. 


