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Để mở đầu, nghiên cứu này cố gắng đưa ra quan điểm rằng hình ảnh 
của Đức Phật Cồ Đàm1, theo cách được truyền đến cho chúng ta 

ngày nay, không phải là một hình ảnh mang tính thân thiện với giới nữ 
hoặc chí ít là không thiên lệch về vấn đề giới như một số người trong 
chúng ta ngày nay có lẽ vẫn mong đợi (mặc dầu có nghiên cứu cho rằng 

(*) Tài liệu trình bày tại Hội nghị Khoa học nhân dịp LHQ Kỷ niệm Ngày Vesak 
2014  do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Chùa Bái Đính, Việt Nam từ 7-11 
tháng 5 năm 2014

(**) Khoa Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học, Đại học Malaya
Tác giả đầu tiên đang tiến hành dự án nghiên cứu Tiến sĩ dưới sự dẫn dắt của Tác 

giả thứ hai về đề tài Chân dung của Tất –đạt-đa Cồ đàm (Siddhatta Gotama) trong tác 
phẩm Đức Phật của Karen Armstrong tại Khoa Ngôn ngữ và Ngôn ngữ học tại Đại học 
Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.

1. Trong khuôn khổ của tài liệu này, tất cả các thuật ngữ, Cồ Đàm, Đức Phật Cồ 
Đàm, Tất Đạt Đa Cồ Đàm, Đức Phật, vị hiền triết Phật học, vị Thầy đều dùng để chỉ 
một nhân vật lịch sử đến từ Tiểu lục địa Ấn Độ đã sáng lập ra Đạo Phật, truyền dạy 
Phật Pháp từ cách đây hơn 2500 năm.
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điều này không phải là một sự thật toàn hảo2). Trên thực tế, vì “hình ảnh 
này” đã tồn tại cùng sự phát triển của truyền thống Phật giáo, hình ảnh cá 
nhân của Đức Phật là một thứ mà trên thực tế lại nuôi dưỡng một hệ giá 
trị và một cấu trúc xã hội có tính chất phụ quyền truyền thống. Ở đây cần 
phải nhấn mạnh rằng người ta vẫn vẫn lý giải sự tồn tại của hệ giá trị cũng 
như cấu trúc xã hội theo kiểu này bằng lý do tại nhiều nước (nghèo) theo 
đạo Phật ở phương Đông trong số các nước ở Thế giới thứ ba, văn hóa xã 
hội duy trì sự lệ thuộc, vai trò yếu ớt và phi quyền lực của phụ nữ3.

Do vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng những hệ quả nặng nề 
của việc bất bình đẳng giới ngày nay lại trở thành một trong tám mối 
quan tâm lớn nhất của cơ quan quyền lực cao nhất thế giới ngày nay, thể 
hiện một cách rất rõ ràng trong Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ 
của Liên Hợp Quốc - UN’s Millennium Development Goals (MDG’s).4  
Chính cái cách mô tả, thể hiện chân dung của Đức Phật như được nêu 
ở trên – một hệ quả trực tiếp của việc nam giới tiếp tục giữ một vai trò 
chính yếu trong xã hội , hoặc của chủ nghĩa sô-vanh (nói cách khác là 
chủ nghĩa tự tôn giới) – dường như đã trở thành đặc tính chung của các 
tài liệu viết về cuộc đời của Đức Phật Cồ Đàm trong suốt những năm 
vừa qua. Tuy nhiên, do chưa từng có bất kỳ một sự cố gắng nghiêm túc 
nào trong việc đưa ra hình ảnh của Đức Thế tôn theo một cách khác đi, 
“nên vòng quay (của tư tưởng5) cũ vẫn cứ tiếp tục, giống như cái cách nó 

2. Ví dụ như Rita M. Gross, một nữ học giả nổi tiếng đã có nhiều bài viết về vị 
trí của phụ nữ trong Phật giáo, có lần đã nói rằng, trái với niềm tin của đa số, Đức 
Phật Cồ Đàm “rất xác quyết  về việc thành lập ni đoàn” (2001: 232 Chú thích số 2) 
và rằng Ngài “biết rằng chẳng bao lâu sau khi chứng ngộ, Ngài sẽ nhận các đệ tử nữ 
và truyền giới xuất gia cho họ …, và rằng cuộc đời thánh đạo của Ngài hẳn sẽ trở 
nên bất toàn nếu Ngài đã không cho phép nữ giới xuất gia” (2001: 232 Chú thích 
số 2). Học giả này thậm chí còn đi xa hơn khi nói rằng, theo như Kinh Chánh giác 
Tông trong tạng kinh Pali, thì tất cả Chư Phật trong đời quá khứ đều luôn độ cho 
người nữ xuất gia (2001: 232 Chú thích số 2).

3. Việc cá biệt hóa một cách rõ ràng các nước phương Đông ở đây, và đối lập 
các nước này với các nước có phần dân chủ hơn ở phương Tây, là dựa trên một giả 
định phổ biến khá rộng rãi rằng không giống như ở phương Tây, có lẽ chỉ có phụ nữ 
ở phương Đông mới còn cái mong muốn tuân thủ theo các phương pháp thực hành 
Phật pháp mang nặng tính phụ quyền theo kiểu truyền thống  (cf. Gross, 2001: 230).

4. Xem thêm website chính thức của Liên Hợp Quốc tại www.un.org/
millenniumgoals.

5. Chú giải của người dịch
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vẫn quay hằng bao đời nay trong lịch sử Phật giáo,” mượn lời của Gross 
(2001: 229). 

Tuy nhiên, nhu cầu cấp thiết của những người phụ nữ bị đè nén của 
chúng ta (cũng có thể đọc là ‘những người mẹ, người chị, người con gái 
của chúng ta’), những người đang ở bên kia của chiếc rào chắn, đòi hỏi có 
một sự bình đẳng giới lớn hơn nữa hoặc/và một sự công nhận đầy đủ hơn 
nữa (về quyền của họ6) giờ đây đã trở nên không thể đừng lại được hơn 
nữa, và vì thế, chúng ta cũng không thể còn tiếp tục cứ nín lặng hay tảng 
lờ đi những nhu cầu này. Trên thực tế, theo như Runzo và Martin (2000), 
tiếng thét gào trên quy mô toàn thế giới này đã trở thành một trong hai lực 
đẩy tác động và tạo nên tính cách của lĩnh vực tôn giáo trong thời đại thế 
kỷ 21. Các loại tôn giáo có tổ chức, theo như Runzo và Martin, cần phải 
cấp thiết tiến hành việc “xác định lại thái độ [của mình]  đối với vấn đề 
giới vì nữ giới đã tiến thêm một bước  trong việc đòi hỏi sự công nhận một 
cách đầy đủ quyền con người của mình trong cả lĩnh vực tôn giáo cũng 
như xã hội” (2000: 1).

Một trong những người phụ nữ có tư tưởng tự do như vậy, người mà 
trong thời kỳ hiện đại đã đưa vấn đề này trở nên trung tâm, với mục đích 
đưa các quan điểm này của mình được xã hội thừa nhận rộng rãi, là Karen 
Armstrong, một học giả nữ và một tiểu sử gia  nổi tiếng thế giới. Ngoài 
cuốn sách được liệt vào hàng bán chạy nhất của bà viết về ba tôn giáo 
theo truyền thống của nhà tiên tri Abraham cũng như các cuốn Tiểu sử về 
những người thành lập ra các tôn giáo này7, Armstrong cũng đã cho ra một 
cuốn sách về cuộc đời của Đức Phật. Và, chính trong cuốn tiểu sử này, 

6. Chú giải của người dịch
7.Armstrong đã viết trên 20 cuốn sách về tôn giáo và văn hóa, trong đó bao gồm 

cả cuốn được coi là bán chạy nhất Lịch sử của Chúa Trời (1993);Cuộc chiến vì 
Chúa Trời: Chủ nghĩa chính thống trong Do Thái giáo, Thiên chúa giáo và Hồi giáo 
(2000); Đạo Hồi: Lịch sử thu gọn  (2000); Đức Phật (2001); và Muhammad: Tiểu 
sử Nhà tiên tri (2006). Bà còn là tác giả của một số cuốn khác như: Qua Cánh Cổng 
Hẹp (1982); Người Công giáo đầu tiên: Ảnh hưởng của Thánh Paul (Saint Paul)
với Thiên chúa giáo (1983); Hình thành thế giới (1983); The Gospel According to 
woman: Christianity’s Creation of the Sex War in the West (1986); Holy War: The 
Crusades and their Impact on Today’s world (1988); the End of Silence: Women 
and the Priesthood (1993); Jerusalem: One City, Three Faiths (1996); Faith After 
11 September (2002); The Spiral Staircase (2004); The Case for God (2009); and, 
Twelve Steps to a Compassionate Life (2010).
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với mong muốn làm cho mọi người ý thức được tiếng nói bất bình của bà 
đối với sự phân biệt giới tính hay sự bất bình đẳng giới đã tồn tại hàng thế 
kỷ nay, bà đã cố gắng vén lên bức màn chân dung của vị Đạo sư vốn vẫn 
được tô vẽ là không thân thiện với nữ giới này.

Công trình nghiên cứu này, dựa vào phương pháp nghiên cứu phân tích 
các kinh điển chính yếu  (CDA8) của Norman Fairclough, cố gắng phác 
họa và thẩm định lại chân dung  của Đức Phật theo cách truyền thống, 
đặc biệt ở các khía cạnh cho thấy những tương tác có tính phức hợp hơn 
nhiều của Đức Phật với nữ giới. Mục đích của bài viết là khám phá xem 
tác giả Armstrong đã có thể bảo vệ luận điểm của mình đến mức độ nào 
trong việc chống lại cách thức phác họa chân dung vị Phật mang đầy tính 
phụ hệ theo kiểu truyền thống và, quan trọng hơn là, đưa ra quan điểm về 
việc xác định lại chân dung của Đức Phật theo hướng ủng hộ việc chấm 
dứt những phân biệt giới tính hay kêu gọi việc thực hiện ngay lập tức sự 
trao quyền cho phụ nữ.

Thông qua việc đưa vấn đề giới ra xem xét, công trình nghiên cứu này 
hy vọng sẽ đóng góp, mặc dù có thể chỉ bằng hình thức gián tiếp, cho việc 
nâng cao nhận thức của công chúng một cách sâu rộng hơn với tầm quan 
trọng của Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ thứ 3 của Liên Hợp Quốc về 
đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Ngoài ra, những cố 
gắng hiện tại hy vọng sẽ có khả năng hỗ trợ về tinh thần được ít nhiều cho 
những phụ nữ hiện nay vẫn đang chịu sự đè nén dưới nhiều hình thức khác 
nhau tại các quốc gia khác nhau trên thế giới.

PHÁC HỌA TIỂU SỬ CỦA KAREN ARMSTRONG 

Sinh ngày 14 tháng 11 năm 1944  trong một gia đình Công giáo Ai-len 
(Ireland) tại Wildmoor, Worcestershire, Armstrong đã trở thành một nữ tu 
khi đang còn ở độ tuổi thiếu niên khi tham gia vào Hội các Nữ Tu Thánh 
Chúa Giêsu. Sau bảy năm sống khá chật vật tại tu viện, bà rời bỏ nhà thờ 
vào năm 1969 để theo học tại Oxford. Tuy nhiên, do không tốt nghiệp 
được bằng tiến sĩ văn học Anh tại Đại học Oxford vì một lý do hành chính, 

8. Viết tắt của cụm từ Anh ngữ Critical Discourse Analysis
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Armstrong đã từ bỏ ảo tưởng cũng như ước mơ theo đuổi sự nghiệp học 
thuật của mình.

Tuy nhiên, vào năm 1976, bà bắt đầu dạy tiếng Anh tại một trường nữ 
tại Dulwich trong khi viết cuốn hồi ký về những kinh nghiệm sống trong 
tu viện của mình mang tên Qua Cánh Cổng Hẹp. Bà cũng đã giảng dạy 
tại trường Cao Đẳng Leo Baeck cho Khoa Nghiên cứu Do Thái giáo và 
Đào tạo Giáo sĩ và các Thầy dòng. Khi đó, một điều trở nên rõ ràng với 
bà là bà sẽ phải đổi những ước mơ về việc trở thành một giáo sư giảng 
dạy tiếng Anh lúc ban đầu thành nghề viết lách và nghiên cứu. Vì vậy, vào 
năm 1982, cũng là năm bà cho xuất bản cuốn tự truyện Qua Cánh Cổng 
Hẹp, Armstrong bắt đầu làm công việc của một nhà viết văn và một phóng 
viên truyền hình hành nghề tự do.

Năm 1983, để thực hiện một chuyên đề do Kênh Truyền hình số 4 của 
Anh quốc giao cho bà triển khai biên niên lại về đời sống và các tác phẩm 
của Thánh Phao-lô cho một loạt phim tài liệu truyền hình dài sáu tập, 
Armstrong đã đến thăm vùng Đất Thánh. Chính tại nơi đây, những trải 
nghiệm khi du lịch của bà đã trở nên một bước ngoặt khiến bà bước sang 
con đường trở thành một sử gia tôn giáo, một học giả và một nhà tư tưởng. 
Sau này, bà đã phát nguyện đóng góp cho việc hòa giải tôn giáo, đặc biệt 
là hòa giải giữa các tín đồ của ba tôn giáo Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi 
giáo qua các tác phẩm và công trình nghiên cứu của mình. Bà tin rằng thời 
đại này chính là lúc mà tinh thần từ bi và Quy tắc vàng đã thay thế các trào 
lưu chính thống tôn giáo phổ biến trong thế giới ngày nay.

Chỉ đến năm 1993, Armstrong mới chính thức trở nên nổi tiếng với tư 
cách một nhà văn khi bà xuất bản cuốn Lịch sử của Thiên Chúa: Hành 
trình tìm kiếm 4.000 năm của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Cảm 
hứng để bà sáng tác ra tác phẩm viết về ‘Những quy tắc vàng’9 này, những 

9. Những Quy tắc Vàng mà Armstrong đề cập đến trong rất nhiều tác phẩm của 
mình chính là những giá trị cơ bản mà được tất cả các tôn giáo có tổ chức thừa nhận, 
và chính trên khía cạnh này, là điểm hòa hợp của mọi tôn giáo ở mức độ cơ bản. Các 
Quy tắc này được Triết gia lớn của Trung Quốc Khổng Tử nhắc đến lần đầu tiên 
(trong Luận ngữ 12: 2) nêu rằng một người không nên làm cho người khác những gì 
mà mình không mong đợi họ làm với mình (Armstrong, 2004: 147, xem thêm  www.
ted.com/speakers/karen_armstrong.html; Matthew 7: 12 trong Kinh Thánh; Tương 
Ưng Bộ Kinh 3: 1-8 trong Tam tạng Kinh điển). 
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điều mà bà tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng có thể trở thành cơ sở để 
thống nhất và hòa hợp tín đồ của ba tôn giáo theo truyền thống nhà tiên tri 
Abraham, chính là chuyến thăm miền đất Jerusalem này. 

Kể từ dấu mốc này, bà tham gia nhiều hoạt động chuyên môn khác 
mà ở đây có thể điểm ra một vài dấu ấn quan trọng nhất được tóm tắt 
dưới đây. Năm 1996, Armstrong tham gia vào bộ phim truyền hình của 
Đạo diễn Bill Moyers “Nguồn cội” (Genesis). Bà cũng đã được trao giải 
thưởng Truyền thông của Hội đồng Công vụ Hồi giáo vào năm 1999. Năm 
2005, bà được Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan bổ nhiệm tham gia vào 
sáng kiến   của Liên Hợp Quốc có tên gọi “Liên minh các nền văn minh”, 
do Thủ tướng Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng, nhằm chống lại 
lý thuyết  về “sự đụng độ của các nền văn minh”.

Trong năm 2007, Armstrong đã được Chính phủ Ai Cập trao tặng huy 
chương vì những cống hiến của bà cho đạo Hồi dưới sự bảo trợ của Madrassa 
Al-Azhar (bà là người nước ngoài đầu tiên đã nhận được giải thưởng này 
cho đến nay). Trong cùng năm đó, bà được Chính phủ Malaysia mới đến 
nói chuyện với công chúng tại Kuala Lumpur. Bà cũng đi giảng loạt bài về 
Muis tại Singapore. Cũng trong năm đó, Armstrong đã trở thành một diễn 
giả chính về đề tài Nỗi ám ảnh sợ Người Hồi giáo ở Istanbul. Năm 2008, 
tại Lahore, Islamabad và Karachi, bà đưa ra một loạt các bài giảng về đạo 
Hồi. Năm 2008, do những thành công của bà trong việc thúc đẩy tự do tôn 
giáo, bà đã được trao giải thưởng Bốn Loại Tự do của Học viện Franklin & 
Eleanor Roosevelt. Và, vào tháng Hai năm 2008, sau khi giành được giải 
thưởng TED, Armstrong bắt đầu một dự án quốc tế lớn của mình nhằm gây 
dựng, khởi động và tuyên truyền Hiến chương về Từ Tâm. 

Hiến chương về Từ Tâm nổi tiếng này do các nhà các nhà tư tưởng và 
các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới (bao gồm cả Đức Đạt Lai Lạt Ma và 
Đức Giám mục Desmond Tutu) cùng nhau xây dựng và đưa ra thông qua 
một trang web đa ngôn ngữ được chia sẻ trên mạng vào ngày 12 tháng 
11 năm 200910. Hiến chương này có lẽ là bản văn thể hiện tốt nhất quan 

10. Mặc dầu Armstrong là người khởi xướng, bản thảo cuối cùng của Hiến 
chương này là tác phẩm chung của 14 nhà tư tưởng và nhà lãnh đạo tôn giáo có uy 
tín trên thế giới. Xem thêm tại http://www.ted.com/speakers/karen_armstrong.html.
ang 
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điểm căn bản và tất cả những triết lý đi kèm với nó của Armstrong. Khi 
bàn về những gì cần được làm ngay từ cấp cơ sở để thúc đẩy sự hiểu biết 
[lẫn nhau] trên phạm vi toàn thế giới cũng như sự hòa hợp giữa các truyền 
thống tôn giáo và các nền văn hóa lớn, bà luôn cho rằng chỉ bằng cách 
“đặt tâm từ trở lại đúng vào vị trí trung tâm của đời sống tôn giáo, đạo đức 
và chính trị” thì thế giới mới có thể có hòa bình. Ví dụ minh chứng cho 
điều này có thể tìm thấy trong Chương 3 của Hiến chương, nói: 

“Do đó chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người lấy từ tâm đặt lại đúng 
vào vị trí trung tâm của đạo đức và tôn giáo - để trở về nguyên tắc cổ 
xưa rằng bất kỳ một giải thích Kinh điển nào mà gieo rắc hạt giống 
của bạo lực, thù hận hoặc thái độ khinh thị đều là sai trái - để đảm bảo 
rằng thế hệ trẻ được tiếp nhận những thông tin chính xác và đáng tôn 
trọng về các truyền thống, các tôn giáo và các nền văn hóa khác - để 
khuyến khích một sự đồng cảm trên cơ sở hiểu biết đối với nỗi khổ 
đau của tất cả những người khác - ngay cả những ai vốn vẫn được coi 
là kẻ thù11. 

KAREN ARMSTRONG VỚI NHỮNG NGƯỜI KHINH THỊ NỮ GIỚI 

Ngoài các tôn giáo theo truyền thống Abraham, Armstrong cũng đã nuôi 
dưỡng một niềm đam mê đối với Phật giáo. Trên thực tế, quyết định viết 
và xuất bản một cuốn tiểu sử của Đức Phật cho các độc giả phương Tây12 
của bà có thể tự giải thích cho điều này. Tuy nhiên, vẫn cần phải nhấn 
mạnh ở đây rằng mối quan tâm sâu sắc của bà với các tôn giáo độc thần 
như Do Thái giáo, Kitô giáo và đặc biệt là Hồi giáo vẫn  lớn mạnh hơn 

11.http://charterforcompassion.org/the-charter; ngoài ra xem thêm tại  http://
www.huffingtonpost.com/amy_novogratz/new-charter-for-copmpassion.

12.Armstrong  cũng cho rằng người phương Tây thường tìm thấy một số giáo lý 
trong tôn giáo mang tính chất cổ súy cho “chủ nghĩa hư vô và khiến con người ta 
dễ thất vọng chán chường” (Armstrong, 2004: 113) và đôi khi thậm chí cảm thấy 
“bối rối và giận dữ” (Armstrong, 2004: 87) vì không thể hiểu được kinh nghiệm 
chứng ngộ của Đức Phật và Niết Bàn mà họ đôi khi đánh đồng với “sự diệt tận” 
(Armstrong, 2004: 87). Theo Armstrong, điều khiến những nhận thức trên còn trở 
nên nặng nề hơn là chính ở thực tế các kinh điển Phật giáo thường “đề cập rất chi 
tiết đến các kỹ thuật thiền định” (Armstrong, 2004: 88). Vì thế, tiểu sử gia này 
dường như nuôi dưỡng một hy vọng rằng Đức Phật của bà có thể giúp cho việc giải 
quyết vấn đề.  
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nhiều và bao trùm lên trên mối quan tâm bà dành cho Phật giáo hay các 
tôn giáo phương Đông khác.

Có một điều sẽ trở nên rõ ràng hơn sau này, là Armstrong đã tìm thấy 
trong Đạo Phật những bằng chứng của việc Phật pháp có phần phân biệt 
và thiếu tôn trọng nữ giới. Bà cho rằng ngay từ đầu, việc mô tả Đức Phật 
dường như đã thể hiện nội dung phân biệt này một cách hết sức rõ ràng 
và nhất quán theo tư tưởng trật tự văn hóa xã hội mang nặng tính phụ hệ. 
Trong cuốn viết về tiểu sử Đức Phật, Armstrong đã không thể che giấu 
được nỗi thất vọng của bà trước điều này. Bà đã thốt lên, “chúng tôi đã 
làm gì mà phải trở thành nạn nhân của thói khinh thường phụ nữ này?” 
(Armstrong, 2001: 153). Bà cũng thể hiện quan điểm phản đối rõ ràng với 
việc ngược đãi  ni chúng xuất gia mà theo bà, đã bị đối xử như “một giống 
loại hèn kém” (Armstrong, 2001: 153).

 Tuy nhiên, thay vì tấn công Phật giáo một cách trực diện dựa vào 
sự khái quát hóa trên diện rộng, bà lại chỉ ra nguồn gốc của việc khinh 
thường phụ nữ  là do “chủ nghĩa Sô vanh (hay chủ nghĩa tự tôn về giới) 
trong giáo đoàn” (Armstrong, 2004: 154) cho dù bà cũng không bỏ quên 
hẳn thái độ chấp thuận của Đức Phật trước việc này (Armstrong, 2004: 
154). Dưới ánh sáng thuyết nhị nguyên của Arvind Sharma (2000) dưới 
đây, có lẽ có thể giải thích là, thay vì đổ lỗi cho giáo pháp mang tinh thần 
giải thoát của Phật giáo không đề cập gì đến giới tính, Armstrong đã tập 
trung phê phán cái hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ đã tác động đến cách 
thức hình thành cấu trúc trong cộng đồng Phật giáo. Và, vì để hiểu được 
quan điểm của Armstrong, cần phải có kiến thức về sự khác biệt giữa các 
khái niệm được sử dụng trong thần học và xã hội học, bài viết này xin giới 
thiệu tóm tắt lý thuyết nhị nguyên “tôn giáo và nữ giới” và “nữ giới với 
tôn giáo” dưới đây.Theo Sharma thì:

“Học thuyết tổng quát về “tôn giáo và phụ nữ” không thể hoán đổi, 
cũng không đồng nghĩa với học thuyết tổng quát về “phụ nữ và tôn giáo.” 
Học thuyết về “tôn giáo và phụ nữ” sẽ nghiêng theo hướng xác định tôn 
giáo như một cấu trúc có tính chất cữu rỗi về tinh thần còn phụ nữ là 
con người, trong khi học thuyết về “phụ nữ và tôn giáo” sẽ nghiêng theo 
hướng lý giải cơ cấu quyền lực xã hội, phụ nữ trong mối quan hệ với 
những người đàn ông và trong các vai trò tôn giáo (và đặc biệt trên khía 
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cạnh cứu rỗi tinh thần) trong toàn bộ tổng thể các quan hệ này (Sharma, 
2000: 171). 

Thông qua việc tham chiếu đến quan điểm của Sharma nêu trên, tài 
liệu này đưa ra quan điểm rằng, mặc dù Armstrong có một sự phản kháng 
hết sức mạnh mẽ với tư tưởng bài bác nữ giới trong Phật giáo và bà cũng 
không thể che giấu nổi sự bất mãn hay thất vọng to lớn của mình với tư 
tưởng xã hội học Phật giáo, song trong hầu hết các trường hợp, Armstrong 
vẫn có xu hướng kính ngưỡng giáo pháp của Đức Phật “từ góc độ lấy giải 
thoát hay cứu rỗi tinh thần làm mục tiêu nhất quán chưa bao giờ thay đổi” 
(Sharma, 2000: 169). Trong cuốn Đức Phật, bà đã, đưa ra quan sát sau đây:

“Vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, một số nhà tu hành chắc chắn 
đã coi những ham muốn tình dục của phụ nữ làm nguyên nhân cản trở họ 
đạt đến giác ngộ. Phụ nữ cũng bị coi là các chướng ngại chung trong việc 
đạt được các tiến bộ về tinh thần. Một số học giả khác thì  cho rằng Đức 
Phật, ngay cả với khả năng chứng ngộ của Ngài, cũng đã không thể thoát 
khỏi sự ràng buộc của các hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ, và rằng Ngài 
đã không thể tưởng tượng ra một xã hội không mang tính phụ quyền” 
(Armstrong, 2001: 154).

Mặc dù là người phản đối mạnh mẽ tư tưởng hạ thấp phụ nữ trong Đạo 
Phật, cần phải nhấn mạnh rằng ở giai đoạn này, Armstrong vẫn không 
được liệt vào số các nhà phê bình chuyên về đề tài phân biệt giới tính hay 
bất bình đẳng giới. Bà đặc biệt nổi tiếng với tư cách một nhà bình luận tôn 
giáo, và đặc biệt là sau bi kịch ngày 11/9 ở Mỹ, người ta thường thấy bà 
vận động mạnh mẽ cho tự do tôn giáo. 

Tuy nhiên, dù thế nào, bà cũng đã thể hiện một quan điểm phản đối hết 
sức rõ ràng, thông qua các tác phẩm của mình, đối với sự bất bình đẳng  
giới hoặc những bất công đè nặng lên nữ giới, bắt nguồn từ cách giải thích 
hay xây dựng giá trị của các tôn giáo theo truyền thống Abraham của một 
số tín đồ nam giới theo chủ nghĩa tự tôn  Abraham.  

Trong tác phẩm nổi tiếng nhất của bà Lịch sử của Thiên Chúa (1993), 
Armstrong đã truy tìm dấu vết và nguồn gốc của cách thức hành xử khinh 
thường phụ nữ trong các cộng đồng tôn giáo kiểu truyền thống Abraham 
và bà đã tìm ra điểm khởi đầu cuả vấn đề này bắt nguồn từ cấu trúc xã 
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hội. Bà nêu một cách hết sức rõ ràng rằng số phận khắc nghiệt mà những 
người phụ nữ Do Thái, Kitô giáo và Hồi giáo đang phải chịu đựng là sản 
phẩm của một cấu trúc xã hội mà trong đó người nam giữ vai trò chủ đạo”, 
chứ không phải là một cái gì đó mang tính áp đặt từ phương diện giáo lý 
(1993 : 158).

Trích dẫn một ví dụ, trong một tác phẩm sau này mang tên Sự Biến 
đổi Vĩ đại (2007), Armstrong đã nói về Thời đại Axis (tính từ khoảng năm 
800-200 TCN)-khoảng thời gian mà các tôn giáo lớn nhất thế giới như 
Ấn Độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Do Thái giáo , và Hỏa giáo 
(Zoroastrianism) có một đặc trưng nổi bật là “sự thờ ơ đối với nữ giới” 
(2007: xxi). Thấy rằng đây là nguồn gốc của thói khinh thường phụ nữ tồn 
tại cho đến cho đến nay, Armstrong nêu:

“Không phải là các bậc thánh nhân của Thời đại Axis coi thường phụ 
nữ; họ chỉ đơn giản là đã không chú ý tới giới này. Khi các bậc thánh nhân 
này nói về sự “vĩ đại” hay “chứng ngộ” của con người, họ không định cắt 
nghĩa con người ở đây là bao hàm “những người đàn ông và những người 
phụ nữ”- mặc dù hầu hết bọn họ, nếu bị thách thức, có lẽ đều thừa nhận 
rằng phụ nữ cũng có khả năng giác ngộ giải thoát “(Armstrong, 2007: 
xxii).

PHƯƠNG PHÁP CDA CỦA NORMAN FAIRCLOUGH

Một kinh điển13 - tất nhiên, bao gồm cả kinh điển viết về tiểu sử cuộc đời 
của Đức Phật - thường được sử dụng bởi ngươì viết ra nó nhằm duy trì 
quyền lực thống trị hay ý thức hệ trong xã hội ( Fairclough , 1989 : 86 , 
xem thêm Henderson, 2005: 16). Điều này được thực hiện đặc biệt là thông 
qua một cơ chế được gọi là in sâu vào tâm trí ( Fairclough , 1989 : 75).

Tập quán xã hội đối với các kinh điển kể về cuộc đời Đức Phật hay, 
nói một cách đơn giản, là việc áp đặt mang tính truyền thống một tập hợp 
các giá trị , quy tắc, quy ước lên toàn bộ các tiểu sử gia về Đức Phật liên 

13. Thuật ngữ “kinh điển” ở đây được Fairclough sử dụng theo nghĩa hàm ý  
“toàn bộ quá trình tương tác xã hội mà trong đó bản văn chỉ là một yếu tố. Quá trình 
này thêm vào đó bao gồm tiến trình trước tác, để ra được tác phẩm; và tiến trình luận 
giải trong đó sử dụng kinh điển làm nguồn” (Fairclough, 1984: 24).
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quan đến điều cần làm và điều không nên làm, tạo ra điểm khởi đầu quan 
trọng nhất đối với  việc xây dựng bất kỳ cuốn tiểu sử nào của Đức Phật 
; và, do vậy, về căn bản song dễ hiểu là các cuốn sách này ít nhiều mang 
tính thiên lệch.

Tuy nhiên , cần phải nói ngay từ đầu rằng , Armstrong dường như 
không có ý định phải thuận theo cái áp lực dành cho các tiểu sử gia viết về 
cuộc đời Đức Phật. Trên thực tế, thậm chí có thể coi cuốn Đức Phật của bà  
như  một luận, và thực tế thì đúng là như vậy. Việc phân tích CDA được 
đề xuất ở đây, cũng như việc làm sáng tỏ tư tưởng phụ quyền đặc trưng 
trong các bản viết về tiểu sử  Đức Phật truyền thống, hy vọng sẽ giúp làm 
rõ lập luận phản  đề của Armstrong. Nhưng, để làm điều này, trước hết 
cần giới thiệu ngắn gọn công cụ CDA của Fairclough để mọi người có 
thể đánh giá được ưu điểm của công cụ này trong việc làm rõ quan điểm 
phản đề của bà.

Dựa trên quan điểm của Halliday, Foucault , Học thuyết phê phán , 
trường phái Frankfurt, vv, Fairclough được biết đến một cách rộng rãi với 
tư cách của một trong những nhà phân tích phê bình kinh điển quan trọng, 
người đã đóng vai trò tiên phong trong việc giới thiệu công cụ CDA hoặc 
cái mà ông gọi là CLS (Nghiên cứu Ngôn ngữ Phê phán) (Fairclough , 
1989 : 5 ) ở giai đoạn đầu mới phát triển. Ông đã xuất bản cuốn sách có 
ảnh hưởng nhất của mình mang tên Ngôn ngữ và Quyền lực năm 1989 - 
mười năm sau khi Fowler và các cộng sự đưa ra thuật ngữ “ngôn ngữ học 
phê phán” trong tác phẩm của “Ngôn ngữ và sự kiểm soát” rồi đổi tên 
phương pháp này thành CDA ( Xin, 2000 : 20).

Còn được gọi là Phương pháp tiếp cận thay đổi văn hoá xã hội,  phương 
pháp CDA của Fairclough bao gồm ba lớp phân tích liên tiếp, cụ thể là, 
phân tích phần chánh văn, phân tích việc thực hành kinh điển, và phân 
tích sự thực hành của xã hội tương ứng . Các giai đoạn đã được Fairclough 
gọi là giai đoạn mô tả, giảng thuật và giải thích ( Fairclough , 1989 : 109). 
Trong khi triển khai công cụ CDA của Fairclough, mà chủ yếu là một 
phân tích dựa trên kinh điển (xem Jorgensen & Phillips , 2002: 65), cũng 
cần phải nghiên cứu  việc giảng thuật và thực hành xã hội của kinh điển 
này một cách triệt để tương xứng.
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Ở mức độ mô tả, một bản phân tích kinh điển xem xét đầu tiên và quan 
trọng nhất là các tính năng từ vựng- ngữ pháp của bản văn cần nghiên 
cứu. Những tính năng này có liên quan đến từ vựng, cấu trúc câu và / 
hoặc sự gắn kết /liên kết trong kinh điển. Đặc biệt, nhà nghiên cứu sẽ cố 
gắng tìm ra (1 ) làm thế nào những tính năng này giúp cho việc đưa ra 
các ý tưởng nhất định (tính ý tưởng), (2 ) làm thế nào chúng chỉ ra một 
số mô hình quan hệ giữa những người tham gia vào việc diễn ngôn trong 
kinh điển (tính quan hệ), và, cuối cùng, (3) làm thế nào những đặc tính 
từ vựng - ngữ pháp này giúp nhà nghiên cứu xây dựng được bản sắc của 
tất cả những người tham gia có liên quan (tính bản sắc) (xem Fairclough 
, 1989 : 112).

Tiếp theo, ở mức độ luận giải, nhà phân tích sẽ xem xét quá trình hình 
thành văn bản. Người này cố gắng tìm hiểu xem bằng cách nào văn bản đã 
ra đời (đọc: quá trình sản xuất văn bản ) cũng như phương thức tiếp nhận 
văn bản của xã hội hay tập thể (đọc: sự tiếp nhận văn bản) (xem Fairclough 
, 1989 : 141 - 162) . Nói cách khác, các nhà phân tích ở đây tiến hành phân 
tích bản văn trong mối tương quan đến trật tự của kinh điển.

Có ba điều cần được thực hiện ở đây. Đầu tiên , các nhà phân tích sẽ 
tìm hiểu phương thức phản hiện nhân thân của người soạn kinh điển vào 
trong văn bản. Thứ hai , nhà phân tích sẽ xem xét các trích dẫn chéo hay 
liên kết chéo của văn bản đang nghiên cứu để xác định xem liệu có bất 
kỳ một đóng góp bên ngoài nào có một tác động lớn đến việc hình thành 
văn bản. Cách đầu tiên có nghĩa là người soạn kinh điển chỉ tham chiếu 
một cách ẩn mật các tài liệu khác; trong khi cách thứ hai người soạn kinh 
điển thể hiện rõ rệt sự vay mượn từ các tài liệu khác ( Wu , 2011 : 97). Nói 
cách khác, các nhà phân tích sẽ tiến hành phân tích thể loại và phân tích 
chéo kinh điển cần xem xét. Cuối cùng, người này sẽ nghiên cứu các đối 
tượng mục tiêu của kinh điển này đã ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng 
của bản văn này như thế nào.

Cuối cùng, ở mức độ giải thích , các nhà phân tích CDA có thể giải 
thích cho kết quả nghiên cứu của riêng mình bằng cách liên hệ các kinh 
điển này với tất cả sự thực hành có liên quan trong xã hội trước khi đưa ra 
những kết luận quan trọng về các thực hành đó (xem Fairclough , 1989 : 
162-166 ) . Người này có thể khám phá mức độ mà kinh điển đang nghiên 
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cứu đã theo đuổi, gìn giữ, duy trì , hỗ trợ hoặc, thậm chí , thách thức hoặc 
sửa đổi các giả định , ý tưởng, khái niệm , điều kiện, quy tắc hoặc giá trị 
được thông qua hoặc chấp nhận chung trong cộng đồng của kinh điển 
liên quan. Chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này, các nhà phân 
tích mới có thể được cho là đã tiến sát đến gần nhất kết luận trong chặng 
đường tìm kiếm ý nghĩa thực sự của kinh điển liên quan.

Với việc áp dụng công cụ gồm ba giai đoạn CDA của Fairclough , có 
thể chờ đợi   rằng sự phân tích sẽ trở nên đầy đủ trợ giúp cho việc  lý giải 
quan điểm đầy hoài nghi và phê phán của Armstrong đối với cách thức 
truyền thống áp dụng cho việc mô tả và tái hiện lại hình ảnh của Đức Phật 
Cồ Đàm. Tuy nhiên , do sự hạn chế của không gian bài viết này, kết quả 
các nghiên cứu ba giai đoạn riêng biệt (mặc dù không mang tính chất loại 
trừ lẫn nhau ) sẽ chỉ được tóm tắt và mô tả ba trong một trong cùng một 
phụ đề sau đây. Tất cả các tài liệu tham khảo, trích dẫn từ hay đoạn câu 
quan trọng tuy nhiên sẽ vẫn được trích dẫn một cách cẩn thận để hiển thị 
số trang tham chiếu trong cuốn Đức Phật của Armstrong. Bằng cách này, 
hy vọng rằng các độc giả của tài liệu nghiên cứu này sẽ có thể tiếp tục tiến 
hành các nghiên cứu riêng tùy theo mong muốn.

NGUỒN GỐC CỦA  THÁI ĐỘ KHINH THỊ NỮ GIỚI TRONG ĐẠO 
PHẬT

Để bắt đầu, thông qua cuốn tiểu sử được xuất bản của mình mang tên Đức 
Phật , Armstrong nằm trong số những người đã lên tiếng bày tỏ mối quan 
ngại sâu sắc của mình đối với việc thiếu sự bình đẳng giới trong cộng 
đồng Phật giáo. Bằng cách truy tìm nguồn gốc cuộc sống và con người 
của Đức Phật, được cho là người khơi nguồn cho việc này, bà đã cố gắng 
khám phá ra nguồn gốc của hệ tư tưởng phụ quyền trong nhà Phật – điều 
vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Với sự trợ giúp của khả năng ngôn ngữ, 
liên kết ngữ nghĩa, và triết học của mình, Armstrong đã cố gắng chứng 
minh cho độc giả phương Tây thấy rằng cái suy nghĩ Phật giáo không 
công bằng với phụ nữ, từ hơn 2.500 năm nay, trên thực tế gắn chặt với “tư 
tưởng phân biệt giới trong tăng đoàn” (p. 154 ) hơn là gắn với nội dung 
giảng dạy triết lý của Đức Phật.
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Việc thiếu tôn trọng đối với phụ nữ, theo Armstrong, đã khá phổ biến 
và nặng nề trong đời sống tinh thần tại xứ Ấn Độ trước khi có sự xuất 
hiện của Đức Phật. Armstrong đã sử dụng khái niệm “vô gia cư “ (trang 
1) hoặc các dẫn xuất của nó để diễn tả  “hàng ngàn người đàn ông và thậm 
chí có một số ít phụ nữ” (trang 1), có chuẩn mực đaọ đức cao sống tại Ấn 
Độ trước thời Đức Phật thực thi “một lối sống không ràng buộc gì với đời 
sống gia đình “ (trang 1). Tư tưởng này  hoàn toàn trái ngược với lối sống 
của các hộ gia đình Ấn Độ điển hình cũng như trái ngược hoàn toàn với 
quan điểm về việc  “vướng bận bởi các trách nhiệm nhỏ nhặt và vô nghĩa” 
(trang 1) .

Vì vậy, để theo đuổi các mục tiêu tinh thần, những người Ấn này nghĩ 
rằng việc từ bỏ sống gia đình vừa là cần thiết, vừa đáng làm. Nói cách 
khác, theo Armstrong, thật là “một quyết định lãng mạn “ (trang 2) khi 
định theo đuổi một lối sống khổ hạnh (phạm hạnh) trong “những khu rừng 
to lớn rậm rạp bao quanh những đồng bằng phì nhiêu của sông Hằng “ 
(trang 1) và, theo cách này, lối sống nói trên một cách tự nhiên trở nên khá 
hấp dẫn đối với cả  người nam và người nữ thời bấy giờ - “Một số người 
đã đưa vợ đi cùng và đã gây dựng gia đình mình trong thiên nhiên hoang 
dã trong khi họ theo đuổi một đời sống thánh thiện” (p.37) . Và, do được 
sinh trưởng trong môi trường tôn giáo - xã hội như vậy, Đức Phật không 
tránh khỏi việc bị lôi cuốn bởi tư tưởng này nên đã “quyết định gia nhập 
cùng họ “ (trang 2).

Dù “người ta có thể nghĩ rằng” (trang 4) mong nguyện không thể ngăn 
cản này của Đức Phật bị thúc đẩy bởi việc không còn “khả năng sống” 
(trang 4) hay do bị “trầm uất nặng” (trang 4). Tuy nhiên, theo Armstrong, 
“đó không phải là điều xảy ra với Đức Phật” (trang 4). Trong thực tế, đối 
với Đức Phật, “vòng bất tận của nhiệm vụ và trách nhiệm của một người 
có đời sống gia đình đã trở thành một biểu tượng cho cõi luân hồi sinh tử 
và cho sự xa lìa đời sống thánh thiện thanh cao” (tr. 40-41) .

Theo nghĩa này, Armstrong đã giải thích “tình trạng vô gia cư” ở giai 
đoạn này trong đời sống của Đức Phật là do Ngài đã “khước từ thế giới 
gia đình trói buộc và chối bỏ những người phụ nữ”  (tr.155 ) vì đời sống 
gia đình sẽ lấy mất đi “hy vọng được giải thoát” (trang 41). Tuy nhiên, 
cần phải nhấn mạnh ỏ đây rằng với các đệ tử của Đức Phật sau này, tình 
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trạng vô gia cư cũng đồng nghĩa với việc bỏ lại đằng sau “bản ngã của 
chính mình” (trang 158 ) hay đồng nghĩa với mong muốn “diệt trừ bản 
ngã “ (trang 50).

Khi tham chiếu đến Kinh Thánh Kitô giáo, Armstrong tìm thấy một 
điểm tương đồng nổi bật giữa Phật và Chúa Giêsu, rằng cả hai đều khước 
từ phụ nữ để theo đuổi những nhiệm vụ tinh thần thiêng liêng nói ở trên. 
Bà đã phát hiện ra rằng cả hai thánh giả “đã coi một cách đương nhiên 
rằng cuộc sống gia đình không phù hợp với các hình thức tâm linh ở mức 
độ cao nhất” (trang 2), và, do đó, “họ phải rời khỏi vợ và con cái của 
mình, từ bỏ những người thân họ đã gắn bó trong nhiều năm” (trang 2).

Đức Phật thì nhất quyết rằng Ngài theo đuổi con đường tinh thần của 
mình mà không có người vợ Da Du Đà La đi cùng. Thái độ khước từ 
phụ nữ của Đức Phật, theo ngụ ý của Armstrong ở đây, là do suy nghĩ 
cắm rễ sâu sắc trong tư tưởng của Ngài rằng “Ngài không giống như một 
số vị xuất gia đưa vợ đi cùng mình với anh ta khi ông rời nhà của mình 
để bắt đầu con đường đạo” (p. 154) . Nhưng, theo như quan điểm của 
Armstrong, ý nghĩa tiềm ẩn của hành vi này là khá rõ ràng: “Trong tâm 
Đức Phật, Ngài coi phụ nữ không xa lìa nổi “dục vọng”, thứ yếu tố ngăn 
cản việc việc đạt được giác ngộ” (p. 154) .

Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Đức Phật thấy vợ mình 
đáng khinh rẻ từ khía cạnh dục tính. Thay vào đó, Armstrong tin rằng việc 
Đức Phật chối bỏ người vợ của mình xuất nhiều hơn từ chính sự gắn bó 
của Ngài với người vợ. “Nhưng điều này không phải vì Ngài đã thấy tình 
dục đáng ghê tởm, như các Linh mục trong đạo Kitô giáo, nhưng chính 
vì những gắn kết của Ngài với người vợ” (p.154 ). Nói cách khác,  việc 
Đức Phật từ chối rõ ràng sự tham gia của người vợ là từ một lý do mang 
tính giải thoát nhiều hơn là một điều cần thiết từ khía cạnh xã hội học. Nói 
cách khác, việc Đức Phật không cho người vợ của mình tham gia cùng 
Ngài trên đường hành đạo xuất phát từ một lý do mang tính chất cứu cánh 
tôn giáo nhiều hơn là một lý do mang tính xã hội học. Nói cách khác, nhìn 
từ quan kiến của Đức Phật việc gắn kết với gia đình chỉ ràng buộc Ngài 
thêm nhiều luyến ái, trong khi việc sự tìm cầu một sự giải thoát tâm linh 
chân thật đòi hỏi một sự tách lìa hay rũ bỏ hoàn toàn đời sống gia đình .
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Nhưng , Armstrong không muốn các độc giả Tây phương của mình 
(những người mà bà  thân mật coi như chính bản thân mình thông qua 
cách xưng đại từ “chúng ta” ) quên rằng Đức Phật không xuất gia lìa nhà 
- “thiên đường của kẻ vô minh” (trang 32), vốn “ đầy rẫy ham muốn dục 
vọng, tham lam và tham vọng “ (trang 40), để thực hiện ham muốn ích kỷ 
cho riêng mình. Thay vào đó, như ngụ ý rõ ràng trong việc sử dụng phép 
ẩn dụ sau của Armstrong, điều này nhằm mục tiêu cuối cùng là để chữa 
lành căn bệnh tràn lan cho toàn bộ loài người - “Đức Cồ Đàm đã rời nhà 
để tìm phương thuốc chữa trị căn bệnh dịch  lây lan khắp nhân loại  khiến 
người ta, không phân biệt nam nữ, đầy rẫy khổ đau”(trang 6).

Ngay cả sau khi giác ngộ, người ta cũng thấy Đức Phật vẫn khước từ 
sự tham gia của nữ giới trong con đường tìm đạo giải thoát của người 
nam. Mặc dù bà mẹ nuôi của Ngài - Phu nhân Kiều Đàm Di hết lần này 
đến lần khác cầu xin Đức Phật cho phép gia nhập Tăng đoàn, Đức Phật 
đều từ chối. Armstrong đã sử dụng một từ có sắc thái rất mạnh mẽ (tức là 
ngăn cấm) để so sánh sự từ chối của Đức Phật với Phu nhân với việc Ngài 
dường như có ý “ngăn cấm [tất cả] phụ nữ không gia nhập tăng đoàn” 
(trang 152). Bà cũng đã trích dẫn Kinh Điển mà Đức Phật thuyết để thể 
hiện quan điểm kiên quyết của Ngài về việc này “Không thể cho phép phụ 
nữ gia nhập Tăng đoàn» (trang 151). Sau này, Đức Phật sau đó tiết lộ lý 
do cho Ananda, vị đệ tử thân cận nhất của mình: 

“Nếu phụ nữ đã không gia nhập tăng đoàn, Đức Phật nói với Ananda , 
giáo pháp sẽ được lưu giữ trong một ngàn năm. Giờ đây giáo pháp sẽ chỉ 
tồn tại có năm trăm năm thôi. Một bộ tộc có quá nhiều phụ nữ sẽ dễ bị tổn 
thương và bị phá hủy; tương tự, không có Tăng đoàn nào có nhiều người 
nữ có thể tồn tại lâu bền. Phụ nữ trong Tăng đoàn giống như nấm mốc trên 
đồng lúa” (trang 153).

Tuy nhiên, Armstrong đã thấy các lý luận nói trên hoàn toàn yếu ớt, và 
là những lời  bao biện kỳ cục. Bà đã dùng mẫu câu nghi vấn sau đây để 
thể hiện sự bất đồng mạnh mẽ của mình: “Nhưng giáo pháp được coi là 
dành cho tất cả mọi người : cho chư thiên, động vật, kẻ cướp, người thuộc 
mọi đẳng cấp – chẳng lẽ duy chỉ có một mình phụ nữ bị loại trừ ? Chẳng 
lẽ tái sinh làm thân đàn ông là thân tái sinh tốt nhất mà người ta có thể hy 
vọng?” (Tr.152). Và, do bà cảm nhận được rằng “có vẻ ở đây có điều gì 
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đó mâu thuẫn trong văn bản “ (trang 153) và nghi ngờ không biết đây có 
thực sự là câu trả lời của Đức Phật hay không, vì như một số học giả đã 
kết luận, những lời này có thể đã được “thêm vào sau này để phản ánh chủ 
nghĩa Sô vanh về giới trong giáo đoàn” (p. 154) - ngụ ý rằng kinh điển của 
Đức Phật có thể đã có một số sự biên tập lại trong các năm -  bà đã đặt vấn 
đề về  độ tin cậy của văn bản này cũng như pháp hội trong đó Đức Phật 
thuyết giảng kinh điển này trên ít nhất ba cơ sở sau:

Đầu tiên, Armstrong nghi vấn tính hiệu quả của phương pháp kết tập 
kinh điển Phật giáo. Mặc dù « nói chung mọi người đều đồng ý rằng các 
văn bản hữu ích nhất đều được viết bằng tiếng Pali» (p. xiii) .... tạng kinh 
Pali đã được bảo tồn qua cách thức truyền miệng và có lẽ không được 
biên soạn thành bản viết cho đến thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên “(p. 
xiii).» Các đệ tử của Đức Phật đã học được cách ghi nhớ các bản kinh mà 
Đức Phật thuyết cũng như các quy định chi tiết về giới luật. Giống như 
chính Đức Phật đã từng làm, họ đưa một phần các giáo lý của Đức Phật 
dạy thành các đoạn kệ và thậm chí còn có thể đã phổ nhạc để hát các giáo 
huấn này; các vị đệ tử này đã phát triển cách này thành công thức và lặp 
đi lặp lại”(trang xiv) .

Kết quả là, “phương thức truyền miệng đã ngăn cản việc trước tác 
thêm của cá nhân vào kinh điển” (trang xvii) , và, chính trên căn cứ này, 
“không đáp ứng được các tiêu chuẩn của lịch sử khoa học hiện đại” (trang 
xxiv) . Armstrong nói “chúng ta có rất ít thông tin có thể được coi là có 
giá trị lịch sử “ (tr. xii) và, do đó, phương thức truyền miệng này khó tránh 
khỏi việc “không có thiếu sót “ (trang xvii) . Điều này có lẽ có thể giải 
thích lý do tại sao Armstrong trong cuốn tiểu sử này sử dụng rất nhiều và 
lặp đi lặp lại rất thường các cụm từ thể hiện sự nghi vấn như “người ta kể 
lại rằng”, “một số học giả tin rằng”, “chúng ta không thể chắc chắn rằng”, 
“ chúng ta không biết”, “chúng ta không biết gì về “, vv

Thứ hai, Armstrong cho rằng trong cả một thời gian dài như vậy, hẳn 
đã có rất nhiều nỗ lực sai trái nhắm vào việc xâm nhập  tạng kinh Pali – 
“Rất nhiều bản văn đã có thể bị mất, một số bị hiểu sai, và quan điểm của 
các nhà sư sau này thì lại tin tưởng và không nghi vấn gì về những điều 
đức Phật thuyết trong kinh” (đoạn xvii). Vì thế, theo bà, hoàn toàn có khả 
năng có những ‘yếu tố hư cấu’ đã được đưa vào kinh, ví dụ đoạn về vua 
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Tần Bà Sa La đột nhiên phong cho Đức Phật Cồ Đàm vốn là người du hóa 
không ở một chỗ thành ‘người thừa kế’ của mình (trang 36) và phép lạ thể 
hiện qua việc bóng cây không thay đổi trong buổi người dân tổ chức lễ hội 
xuống đồng mà thông qua đó, Đức vua Tịnh Phạn mới ‘tỏ lòng kính trọng 
với hoàng tử bé’ (trang 67).

Bằng cách so sánh các kinh điển Phật giáo với sách Phúc Âm, 
Armstrong chỉ ra một ví dụ cụ thể. Không như sách Phúc Âm“gần như 
chẳng nói gì đến thời tuổi trẻ của chúa Jesus14” (trang 122), kinh điển Phật 
giáo chỉ ghi lại một cách chi tiết “năm năm đầu tiên khi Đức Phật bắt đầu 
chuyển pháp luân, nhưng sau đó hình ảnh Đức Phật dần biến mất và hai 
mươi năm cuối đời gần như không được ghi lại” (trang 122).

Cuối cùng, do bản thân tạng kinh Pali về cơ bản gắn chặt với quan kiến 
của truyền thống  Phật giáo nguyên thủy Theravada, Armstrong nghi ngờ 
rằng nó có hàm chứa những ẩn ý nhằm các mục đích nhất định. Điều này 
là hoàn toàn có khả năng vì cho dù tạng kinh Pali có kể một số câu chuyện 
về cuộc đời Đức Phật, văn bản này cũng không chứa đầy đủ “một bản ghi 
chép liên tục về cuộc đời của Đức Phật” (trang xviii). Vì thế, Ngài Phật 
Âm (Buddhaghosa), một bậc thầy–học giả phái Theravada đã tiến hành 
việc biên niên lại cuộc đời của Đức theo “trật tự thời gian” (trang xix) 
thông qua các bộ luận giải của mình. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, 
theo Armstrong, có một khoảng trống lớn trong việc nghiên cứu cuộc đời 
Đức Phật trong các tác phẩm của Ngài Phật Âm – “Nhưng ngay cả các 
những ghi chép mở rộng này cũng vẫn có khiếm khuyết. Chúng gần như 
không đề cập đến chi tiết nào về bốn mươi nhăm năm hoằng pháp của Đức 
Phật sau khi Ngài giác ngộ” (trang xix)

Tiếp theo đó, Armstrong đã lập luận rằng cho dù “Đức Phật có huyền 
ký lại rằng chính phụ nữ sẽ hủy diệt Tăng đoàn” (trang 160), nhưng như 
đã chỉ ra ở trên, bà cho rằng đây chỉ là sự thể hiện chủ nghĩa Sôvanh của 
phái nam hoặc ‘sự va chạm của bản ngã đàn ông’ (trang 160) mà đây mới 
chính là lý do dẫn tới sự hủy diệt tăng đoàn – và vì thế, khiến điều này trở 

14. Có một điểm rất thú vị là trong quyển Buddha (Đức Phật) của Armstrong, 
các từ đồng âm với tên Kitô giáo là khá nhiều. Tên ‘Jesus’ được nhắc tới tất cả là 17 
lần, các môn đồ của ông (Matthew, Mark, Luke, John) mỗi người một lần, ‘Paul’ hai 
lần, ‘Kinh thánh’ hai lần, ‘Phúc Âm’ bốn lần.
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nên yếu tố chính dẫn tới thái độ bài phụ nữ trong Phật giáo. Armstrong 
còn trích dẫn thêm một ví dụ như sau:

“Trong kinh sách có nhắc tới một đoạn mà các học giả đều đồng ý rằng 
nó hầu như chắc chắn là một suy diễn cá nhân như sau: “Xin Thế tôn chỉ 
dạy, chúng con cần phải đối xử với phụ nữ như thế nào đây?” Ananda hỏi 
Đức Phật trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. “Hãy đừng nhìn họ, 
Ananda.” “Nếu chúng con không nhìn họ thì làm sao chúng con biết phải 
đối xử với họ thế nào?” “Đừng nói chuyện với họ, Ananda” “Còn nếu 
chúng con phải nói chuyện với họ thì sao ah?” “Giữ vững chính niệm, 
Ananda” (trang 154)15

Dù vẫn chưa chắc chắn, Armstrong ủng hộ quan điểm cho rằng các 
trích dẫn kinh điển kiểu trên thể hiện sự thiếu nhất quán với tính chất căn 
bản các bài giảng của Đức Phật. Tới mức mà bà đã thầm lặng gợi ý cho 
độc giả của mình chừa Đức Phật ra khỏi những cáo buộc quá nặng nề về 
quan điểm khinh thị phái nữ. Việc sử dụng cụm từ ‘hẳn không thể’ và tính 
từ ‘ có khả năng’ trong đoạn trích dẫn thể hiện rõ góc nhìn này: “Cá nhân 
Đức Phật hẳn không thể ủng hộ tư tưởng ghét bỏ phụ nữ đến mức cực 
đoan như vậy, nhưng có khả năng những lời nói trên cũng thể hiện một 
điều Ngài không hài lòng song cũng không khắc phục được trong một 
khoảng thời gian dài” (trang 154).

Dựa vào quan điểm của một số học giả mà Bà có trích dẫn tới, Armstrong 
qua đó chấp thuận rằng :”Mặc dù đã giác ngộ, Đức Phật cũng không thể 
thoát ra khỏi điều kiện xã hội của thời kỳ đó, và rằng Ngài cũng đã không 
thể hình dung một xã hội mà không mang tính phụ quyền.”(trang 150)

Ngoài ra, Armstrong còn đồng ý với các học giả cho rằng việc Đức 
Phật miễn cưỡng đồng ý thành lập ni đoàn là đặc biệt cấp tiến – “Việc 
thụ giới xuất gia cho phụ nữ là một hành động mang tính cấp tiến….[bởi 
vì] có lẽ là lần đầu tiên, mà [Đức Phật] đã cho phụ nữ một lựa chọn khác 
ngoài đời sống gia đình (trang 154).”

15. Quan điểm của Cf. Edward Conze trong quyển Phật giáo: Bản chất và phát 
triển (2001:43) như sau: ông coi nó là một “cơ chế bảo vệ, vì phụ nữ được xem là 
mối nguy hiểm với các nhà tu hành khổ hạnh – nhất là trong điều kiện thời tiết nóng 
bức”
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Bên cạnh đó, liên quan đến vấn đề kỳ thị phụ nữ trong Phật giáo, 
Armstrong cũng đã xác định thêm bối cảnh môi trường văn hóa xã hội và 
tôn giáo của thời kỳ đó, giai đoạn mà triết gia Carl Jasper đã miêu tả là 
thời đại Axis. Thông qua kỹ thuật trích dẫn chéo này, bà có vẻ đã thành 
công trong việc đặt Đức Phật vào một bức tranh toàn cảnh lớn hơn thay vì 
“xem xét Ngài một cách độc lập.”

Khi tham khảo các tài liệu của Jaspers, Armstrong đã chỉ ra thái độ 
kỳ thị phụ nữ trong Phật giáo thực ra hoàn toàn là một điều rất phổ biến 
– “Nếu Đức Phật đã không chế ngự những quan điểm tiêu cực về người 
nữ, thì thực ra điều đó cũng là hết sức bình thường ở thời đại Axis. Điều 
đáng buồn là nền văn minh nói chung chưa từng tử tế với người phụ nữ” 
(trang 155). Nói cách khác, không chỉ có Đức Phật, mà các thánh nhân 
khác trong thời đại Axis (như Khổng Tử, Lão Tử, Zoroaster, các nhà tiên 
tri của Do Thái giáo, Chúa Jesus, nhà tiên tri Muhammad….) cũng thể 
hiện sự thiếu tôn trọng nữ giới (Armstrong, 2007: xxii).

Như vậy, có thể kết luận rằng các phản ứng gay gắt của Armstrong đối 
với vấn đề bất bình đẳng giới qua việc cho ra đời cuốn Đức Phật của bà 
có lẽ đã thách thức một số quan niệm hay những tư tưởng hoặc giả thuyết 
trong cộng đồng Phật giáo từ lâu nay. Có thể trình bày ngắn gọn ít nhât ba 
tư tưởng trong số này như sau:

Thứ nhất, cuốn Đức Phật của Armstrong đã cố gắng chỉ ra nguồn gốc 
thái độ kỳ thị phụ nữ trong Phật giáo bắt nguồn từ chủ nghĩa sô-vanh của 
nam giới trong thời kỳ tăng đoàn mới thành lập. Tuy nhiên, ý tưởng này có 
thể không nhận được sự chấp thuận rộng rãi do khá nhiều Phật tử luôn tin 
kính các đại đệ tử của Đức Phật như các vị  A La Hán không mắc sai lầm16.

Thứ hai, cuốn Đức Phật của Armstrong đã đặt giả thuyết rằng thái độ 
khinh thị phụ nữ trong Phật giáo chỉ là một phần của tư tưởng thời đại 
Axis. Khi xác định Đức Phật như một thánh nhân của thời đại Axis (ngược 
với hình ảnh một thánh nhân Phật giáo tuyệt đối hoàn hảo), Armstrong đã 
trình bày với độc giả phương Tây của mình rằng Đức Phật, về mặt tinh 
thần tương đương với các hiền triết thời kỳ này như Khổng Tử, Lão tử, 

16. Xem ví dụ Damien Keown (1996), Đức Phât: Tóm lược (Oxford: Nhà xin 
Oxford, trang 26.)
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Zoroaster, Jesus, Muhammad. Mặc dù đây rõ ràng là một cách giải thích 
thú vỵ, nhưng cách này có thể mâu thuẫn với quan điểm mà các kinh điển 
thường đưa ra và được sự thừa nhận rộng rãi rằng Đức Phật là “đáng tối 
tôn trong vũ trụ” (Sangharakshita, 2002: 157) như ghi chép trong các 
truyền thuyết Phật giáo.

Cuối cùng, ngoài hai quan điểm có tính thách thức kể trên, cuốn Đức 
Phật của Armstrong đã khéo léo liên kết thái độ khinh thường phụ nữ 
trong Phật giáo với sự thụt lùi về mặt xã hội học của Đạo Phật (trái ngược 
với ‘sự phát triển của giáo lý giải thoát trong Phật giáo). Vấn đề bất bình 
đẳng giới, vốn đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng Phật giáo, về 
nguyên tắc, là kết quả của mối quan hệ quyền lực xấu dần đi cũng như kết 
quả của cuộc đấu tranh quyền lực giữa tăng và ni trong giáo đoàn. Bên 
cạnh đó, nó cũng là kết quả của tính chất phức tạp trong việc cả hai nhóm 
đã sử dụng giáo lý của Đức Phật về giải thoát trong cơ cấu quyền lực này.

Trong ba quan điểm trên, quan điểm cuối cùng – như chính Armstrong 
đề xuất – có lẽ là quan điểm dễ được chấp nhận nhất bởi vì, theo 
Sangharakshita đã ẩn dụ: “Con người không chỉ tiến hóa từ khỉ mà còn là 
các thiên thần bị đọa” (1987: 60).

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nữ ký giả Tây phương viết tiểu sử đương đại – Karen Armstrong - đã 
bắt đầu một cuộc phản đối thầm lặng và có phần đơn độc chống lại chế 
độ phụ hệ hay hệ thống các giá trị gia trưởng đã tồn tại trong suốt 2500 
năm lịch sử Phật giáo. Đúng như một học giả Phật giáo đã từng dự đoán 
– rằng nhiều cải cách trong Phật giáo phần lớn đến từ phương Tây (Gross, 
2001:230) – vai trò của Armstrong ở đây có thể coi là một nhà tiên tri tự 
hoàn thành điều mình tiên đoán.

Thông qua cuốn Đức Phật, Armstrong đã ngụ ý rất rõ ràng rằng mặc 
dầu tư tưởng và giáo lý giải thoát  mà Đức Phật giảng dạy áp dụng cho tất 
cả mọi chúng sinh một cách bình đẳng không phân biệt, hoặc theo đúng 
như cách nhà Phật hay nói là ‘với thiên, nhân, và súc sinh là như nhau’ 
(Armstrong, 2004: xi), tình trạng phụ nữ ở những xứ sở Phật giáo mà nam 
giới chiếm đa số vẫn chưa được cải thiện, và vẫn còn rất đáng lo ngại (cf. 
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Gross, 2001: 205)17. Quan điểm của Armstrong, do đó, gợi lại rất mạnh 
quan điểm của Rita M. Gross dưới đây.

Mặc dù “đồng ý với kết luận rằng việc giới hạn quyền của phụ nữ 
không phù hợp với giáo lý nhà Phật”, tuy nhiên, Gross nhấn mạnh rằng 
“cho đến nay, hầu như chẳng có bao nhiêu điều được  làm trong phạm vi 
Phật giáo nhằm sửa sai các ‘yếu tố văn hóa’ gây hại nhiều cho nữ giới này. 
(Gross, 2001: 205).

Vì thế, cùng với việc Armstrong lên tiếng bày tỏ sự lo ngại và thể hiện 
sự đồng cảm với những tổn thương mà nữ giới phải gánh chịu trong đạo 
Phật như nói ở trên, các cư sĩ nữ phật tử hiện đại có thể gánh vác trách 
nhiệm thúc đẩy một tiến trình cải cách xã hội ngay lập tức. Họ có thể tiếp 
bước Armstrong  đứng lên chống lại chế độ phụ hệ. Có lẽ không quá khi 
nói rằng có lẽ cần phải có một thế hệ những người nữ tương tự dấn bước 
tiên phong khởi xướng một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ với quyết 
tâm không thoái lui chống lại chủ nghĩa nam quyền.

Có vẻ như chỉ có những người phụ nữ đã được giải phóng, những 
người được thừa hưởng một nền giáo dục xuất sắc, với đầy đủ kiến thức 
về thế giới cũng như kỹ năng giao tiếp tuyệt vời như Gross đã nói rõ 
(2001: 230) có thể đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy tiến trình 
‘phát triển trí tuệ và tinh thần Phật giáo) (Gross, 2001: 230).

Không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ lượng lớn thông tin tiểu sử về Đức 
Phật trong cuốn sách này và, sự thật là vô số các loại thông tin khác đã 
được truyền đến các Phật tử, cũng như những người không theo đạo Phật. 
Cần xác định thái độ thay vì như thế chấp nhận ngay,  cần tiến hành rà soát 
đánh giá lại, hoặc tốt nhất là xem xét lại toàn bộ một các cẩn thận để đảm 
bảo độ tin cậy của các thông tin này.

Các kết quả nghiên cứu trên đã chỉ ra một cách rõ ràng rằng qua dòng 
chảy thời gian, việc ghi chép lại về cuộc đời của Đức Phật (mặc dù vẫn 
còn tồn tại nhiều khó khăn trong việc lấp đầy các khoảng ghi chép trống 

17. Có lẽ điều này cũng đúng với số phận của phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới. 
Diana Kendall viết trong quyển Xã hội học thời đại (2004)  rằng “Chúng ta còn xa 
mới đạt tới thời điểm mà tất cả mọi người, nhất là phụ nữ, được coi là những con 
người chứ không chỉ là đồ vật hoặc là đối tượng phát dục.(trang 340)
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trong đó 18) đã được tái tạo với vô số chi tiết sai lệch cũng như những quan 
điểm xã hội mang tính áp đặt - những quan điểm mà mặc dù xuất phát ban 
đầu có mục tiêu xây dựng một chân dung khách quan, chân thực nhất về 
Đức Phật, song cuối cùng trên thực tế lại bị bóp méo phiến diện một chiều 
nhằm mục đích củng cố chế độ phụ quyền, hoặc, mượn lời của nhà hoạt 
động nữ quyền Pháp Marilyn là nhằ mục tiêu củng cố “sự biểu hiện hệ 
thống các giá trị phụ hệ) (1985: 23).

Việc Armstrong lên tiếng đòi hỏi tăng cường bình đẳng giới hoặc chấm 
dứt sự thống trị của cấu trúc phụ quyền thông qua quá trình bà đánh giá lại 
Đức Phật, nếu có thể được tiếp tục đánh giá cao và nhận được sự ủng hộ 
của những người đồng sự nữ giới khác của bà đang sinh sống tại các nước 
Á Đông theo đạo Phật có thể đóng vai trò là một lực đẩy quan trọng trong 
việc thúc đẩy bình đẳng giới. Cũng giống như Armstrong, người phụ nữ 
hiện đại không nên chấp nhận một cách đương nhiên việc tiếp tục duy trì 
các thông lệ xử sự bất bình đẳng giới”– hệ quả của “một lối suy nghĩ mà 
không thể tưởng tượng rằng còn có thể được chấp nhận tại đại đa phần các 
xã hội hiện đại ” (French, 1985: 23-24) .

Có lẽ họ nên chấp nhận một tiêu chuẩn quy tắc đạo đức mới bởi vì “chỉ 
có cách áp dụng một tiêu chuẩn quy tắc đạo đức mới,“ French viết thêm 
“chúng ta mới có thể phục hồi đủ trạng thái cân bằng về cảm xúc, thể chất 
và lý trí để hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn” (1985: 16).

Hy vọng rằng, nỗ lực đề xuất này có thể truyền cảm hứng cho nhiều 
người phụ nữ đang chịu thiệt thòi ở các nước phương Đông theo đạo 
Phật  vươn lên phát triển hết tiềm năng của mình. Khi đó, và chỉ khi đó, 
dự thảo mục tiêu Thiên niên kỷ MDG- thứ 3 của Liên Hợp Quốc (về xóa 
bỏ bất bình đẳng giới và thúc đẩy quyền phụ nữ) mới có thể có cơ hội 
thành hiện thực.

Hiện tại, văn bản này dường như đã có phần thiên lệch trong các luận 
điểm khi nhấn mạnh đến sự thâm nhập một cách trắng trợn của các giá trị 
nam quyền. Các giá trị này hiện  vẫn còn gây rất nhiều tác động tiêu cực 
đến phần lớn các khía cạnh của đời sống độc giới – mà đương nhiên bao 

18. Ví dụ, Armstrong, đã ghi chú rằng “Có hai mươi năm cuộc đời của Đức Phật 
mà chúng ta không có bất kỳ ghi chép gì cả” (2004: xix).
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gồm đời sống của cả các bậc hiền thánh nhà Phật mà chân dung đã được 
mô tả qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, bỏ điều này qua một bên, ít nhất chúng 
ta vẫn có thể thống nhất, rằng tất cả chúng ta đều là con người, không phân 
biệt giới tính, và vì thế, không nên có bất kỳ một nghi ngờ nào trong việc 
đề nghị mọi người, bất kể giới tính, đều được đối xử tuyệt đối công bằng. 

Để kết luận, mặc dù văn bản này có thể không đồng ý với quan điểm 
có phần cực đoan của French19 về giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng hạn 
chế quyền năng văn hóa xã hội của rất nhiều người phụ nữ đang bị đàn áp 
hiện nay, nó ít nhất cũng chia sẻ quan điểm của Bà  theo cách phổ thông 
nhất– về một phần của Quy tắc Vàng đã nêu ở trên, rằng:

Chúng ta phải thừa nhận rằng vì tất cả chúng ta  đều là con người, và có 
chung các yếu tố căn bản của con người, chúng ta cùng có chung những 
nhu cầu căn bản, và rằng điều gì mà tốt (theo nghĩa sâu nhất) đối với một 
số người trong chúng ta thì cũng tốt với tất cả chúng ta (French, 1985: 23).
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