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Ghi Chú về Phương Pháp: Bài này nêu bật nghiên cứu khoa học gần 
đây được hình thành bởi phương pháp khảo cổ văn hóa đặt ra để xác 

định các yếu tố yoga cổ xưa được bảo tồn trong các truyền thống nghệ 
thuật-tu khổ hạnh tại miền Nam, Đông Nam, và Viễn Đông Châu Á đương 
thời, và để xác định các giá trị của mối liên hệ hình thành của chúng liên 
quan đến lĩnh vực tự sự học Phật giáo đang tái hiện lại. Chúng tôi muốn 
chuyển tải 3 điểm tự khám phá: (i) yoga chắc chắn là thuật ngữ Pāli được 
kiểm chứng dồi dào trong các kinh điển, (ii) từ theravāda cũng được 
khẳng định nhưng việc tìm thấy nó là vô cùng hiếm hoi trong các văn bản, 
và (iii), Đức Phật kinh điển nói rõ những chữ này theo nhiều cách khác 
lạ hơn là đã từng tưởng tượng bấy lâu nay. Theo quan điểm của khung 
thể thức bản văn này và việc kiểm tra phê bình-văn học-phim-nghệ thuật 
của nó về nhân vật chính của các văn bản phổ biến, đa dạng, và không 
đồng nhất được khảo sát ở đây, chúng ta xem “Đức Phật” như là một nhân 
vật tưởng tượng thuần túy, thực chất là một “chữ mật mã” tượng trưng 
cho một khối lượng chưa được giải mã về tri thức triết học-pháp sư-ẩn sĩ 

(*) sritantra@gmail.com
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(asceto-shamano-philosophical lore) mà có thể lần trở lại tiếng Ba Tư Cổ. 
Vả lại, ý thức rằng lời ám chỉ đơn thuần về quan điểm khác nhau gây rủi 
ro cho mối nguy hại cá nhân, chúng tôi ngừng đột ngột việc nhấn mạnh 
những chấp nhận này và trình bày một loạt những điểm tiếp giáp nhau, 
loại liên kết với tâm thức làm phấn chấn khi kết nối, trong khi kéo về phía 
chúng tôi “Đức Phật của Gombrich” (Gombrich Buddha) như là một bản 
tốc ký đối với tác giả của các văn bản nguyên thủy với những thái độ và 
quan điểm khác nhau.1 Cuối cùng, bài nghiên cứu này chúng tôi chỉ đứng 
trên lập trường thẩm quyền khoa học chứ không phải Phật học.

YOGA SỐNG KHỎE VÀ TRONG THẾ GIỚI TOÀN CẦU HÓA

Bài nghiên cứu này thừa nhận Yoga Sống Khỏe như là suối nguồn nhận 
thức và phương hướng tạm thời của một truyền thống truyền miệng cổ 
xưa về “Đức Phật” (Bauddha) – là thuật ngữ mang tính cách nội sinh, bản 
địa, và tự gán được thay thế bằng từ ngữ hiện đại “Buddhism” (Phật Giáo) 
vào đầu thế kỷ 19.2 Yoga với tư cách là lĩnh vực bao quát của bài nghiên 
cứu này được trình bày để cung cấp cho “Phật Giáo” cổ truyền cơ sở hợp 
lý cần thiết của nó khi nó lay động với sự mất mát làm ảnh hưởng đến bất 
cứ vai trò nào trong việc nâng cao việc sống khỏe trên phạm vi toàn cầu. 
Phù hợp với Các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc 
được chứa đựng trong bản văn của Tuyên Ngôn Thiên Niên Kỷ (2000), 
chúng tôi tôn vinh chủ đề của Ngày Hội Nghị Vesak của Liên Hiệp Quốc 
năm 2014 này bằng việc công bố một khái niệm “Yoga Sống Khỏe” đồng 
thời như là nguồn gốc và nguyên lý hoạt dụng của di sản Phật Giáo hậu 
hiện đại thời cổ đại. Hơn nữa, chúng tôi thách thức “Phật Giáo” cổ truyền 
can đảm đánh giá lại và tiến đến những thuật ngữ thật sự với cái tương 
phản chát chúa của sự nhận dạng mang tính rời rạc của nó; để chấm dứt 
ám ảnh về những tín điều đã tạo thành bản chất và tận dụng chính nó đối 

1. Richard F. Gombrich, How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the 
Early Teachings, 1996: 78-9. 

2. We are well aware that unmediated use of the term “Buddhism” without 
mitigation or variant term would achieve little more than to preserve the immutable, 
dull, and pointless tradition of its recall. But there is much more to it than that. 
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với những “thực tế cục bộ”3; để phát triển cái lãnh vực di sản bị kìm hãm 
từ lâu của nó và để thấy nó hoàn toàn không gì ngoài Yoga. 

Nhưng cũng đúng là rằng Yoga Sống Khỏe – ngoài khả năng giúp con 
người có thân hình đẹp – đã được thừa nhận hơn hai ngàn năm qua như là 
những nhu cầu thiết yếu nhất của nhân loại: dinh dưỡng, sức khỏe, giáo 
dục, và phương tiện để đạt tới hạnh phúc trong thế giới này. Và trong khi 
mà sự hưởng thụ thịnh vượng vật chất được ủng hộ, mục đích phát triển 
của Yoga Sống Khỏe lại là sự biến dạng của nhận thức con người. Như 
thế tại sao “Phật Giáo” hoàn toàn không còn là ước muốn của nhân loại 
để nâng cao giá trị sức khỏe trong những thuật ngữ chắc chắn, có thể đo 
lường, và thẳng thắn? Sau khi đã buộc chặt tuyên bố của mình vào thế lực 
vương quốc thời trung cổ trong sự sao nhãng và thờ ơ đối với cơ thể: Có 
thể nào các tu sĩ đã từng nâng cao những mô hình của việc tập luyện thân 
thể đẹp, những hướng dẫn chuyên môn cho cuộc sống khỏe? Có thể nào 
họ từng tìm thấy lời an ủi trong sự khẳng định của Đức Phật rằng “Yoga 
tinh thần dẫn tới trí tuệ”?4 Chúng tôi trích một cách ngôn truyền khẩu của 
Phật Giáo thời cổ – “Nếu bạn muốn chữa trị cho những người khác, thì 
trước hết hãy học cách tự chữa trị mình.” 

Nhưng có phải Phật Giáo truyền thống “không có gì” để cung cấp? 
Phải chăng các chuyên gia ngày nay của Phật Giáo truyền thống – những 
người có thẩm quyền về tâm linh – “hoàn toàn” – không có khả năng điều 
hướng nền văn minh theo con đường sống khỏe? Nhiều nghiên cứu gần 
đây cho thấy rằng gần một nửa tu sĩ tại Thái Lan bị béo phì và chịu nhiều 
chứng rối loạn về lối sống như cao huyết áp, tiểu đường loại 2, dị ứng, và 
ung nhọt.5 Các tài liệu không chính thức cho thấy tình trạng tương tự trong 
số hàng tu sĩ Tích Lan.6 Những phát hiện này là sự cảnh báo. Các nhà 
nghiên cứu y khoa đề cập đến 3 yếu tố kết hợp dẫn đến béo phì. Không tập 

3. Thomas Hylland Eriksen, “Between Universalism and Relativism: A critique 
of the UNESCO concepts of culture,” in Culture and Rights: Anthropological 
Perspectives, Cambridge, 2001: 127–48. 

4. Dhammapada (282): yoga ve jayati bhuri, ayoga bhuri sankhayo. 
5. “Rub my belly: Why half of Thailand”s Buddhist monks are now obese,” Mail 

Online news story, accessed Saturday, Feb 01, 2014, <http://www.dailymail.co.uk/
news/article-2182070/Thailands-Buddhist-monks-obese.html>. 

6. “Sri Lanka draws up healthy menu for monks,” BBC online news story, 27 
November 2012, <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-20512718>. 
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thể dục và ăn uống đủ thứ là rõ ràng, nhưng các yếu tố môi trường cũng 
có thể đóng góp tới 80%.7 Tính lười biếng và các loại thức ăn nhanh là 
các nguyên nhân khác, cùng với sự phơi bày trên “truyền thông,” gợi lên 
hình ảnh những người quá cân lượng vất vả để giảm béo nhưng liên tục bị 
tấn công bởi những người nổi danh thon thả thuyết phục họ phải ăn thực 
phẩm không lành mạnh.8 Béo phì còn gia tăng hơn nữa nguy cơ hợp đồng 
với rối loạn lối sống như cao áp huyết, xơ cứng động mạch, và rối loạn 
chức năng thận và tim kinh niên. Ngăn chặn là sự phòng ngừa tốt nhất. 
Chìa khóa là tập thể dục đúng cách. 

Yoga phổ biến rộng rãi giữa những người có ý thức về sức khỏe trên 
toàn cầu. Điều này chủ yếu là vì đối với những ấn tượng tích cực của các 
hệ thống tập luyện trụ lỏng lẻo trên khái niệm về āsana, “tư thế thân thể” 
hay “luyện tập,” điển hình bởi việc cong người, vặn, và xoay, và các tư 
thế lộn ngược như đứng bằng đầu. Những điều này làm tăng sức sống, sự 
bình tĩnh, sức mạnh, và sự làm chủ vượt xa hơn giá trị của phương pháp 
chữa bệnh. Nhưng trong kinh Yoga Sutras nổi tiếng khoảng thế kỷ thứ 
3 trước Tây Lịch của tác giả Patañjali, āsana xếp hạng thứ 3 khiêm tốn 
trong hướng dẫn Aṣṭāṅga gồm 8 nấc thang cũng được diễn giải như là 
Rāja-yoga. Nấc thang luyện tập thứ 4, prāṇāyāma, đánh dấu lối vào thực 
sự yoga. 

Bình luận về Yoga với sự tôn trọng đối với khung thể thức thiết lập 
cho bài viết này, chúng tôi không tán thành “thể thức ban sơ” tiền sử hay 
trường phái cổ xưa, hay tiền hiện đại lố bịch, hay bất cứ loại nhãn hiệu xu 
hướng kỹ nghệ nào. Chúng tôi muốn nói tới loại Yoga Sống Khỏe, được 
xây dựng trên những quan điểm phổ quát vốn có, được khắc vào tâm trí 
của những khách hàng hiện đại bởi một ngành công nghiệp yoga mang 
tính tập thể mang tới nhiều tỉ đô la. 

Mặc dầu vậy, việc duy trì bản tóm tắt của nó về các yếu tố nghệ thuật-
khổ hạnh thấm nhuần sâu sắc với một tinh thần vượt thời gian, Yoga Sống 
Khỏe giữ hứa hẹn tương lai và an lạc trong sự phát triển của nó như là 

7. Melinda S. Sothern; Gordon, Stewart T. “Prevention of Obesity in Young 
Children,” 2003, 42(2): 101-111. 

8. “The role of media in childhood obesity,” Henry J. Kaiser Family Foundation, 
2004: 1 <http://kff.org/other/issue-brief/the-role-of-media-in-childhood-obesity/>. 
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sự biểu hiện rốt ráo của cách sống khỏe mạnh toàn cầu. Và dù những mô 
phỏng kỹ nghệ tai hại như biến thế xoay yoga thành nhãn hiệu truy hoan 
của chủ nghĩa bí truyền lạc thú bệnh hoạn và bạo động thể xác, dù nói thế, 
nghề kinh doanh khổng lồ này tiếp tục giữ vị thế như Tiêu Chuẩn Vàng 
Toàn Cầu của Chỉ Số Sống Khỏe. Và ở đây “Phật Giáo” hiện đại cần thâm 
nhập vào. Sau cùng thì nó giữ một nguyên tắc chủ quyền sử dụng. Tuy 
nhiên, cần cảnh giác hiểm họa mà nó lôi cuốn giữa một môi trường mua 
đứt có tác dụng thù địch. 

Điều gì là sự khác biệt? So sánh theo một cách rõ ràng đơn giản, mục 
đích căn bản của “Yoga Sống Khỏe” là phát triển thân thể mạnh và khỏe. 
Mục đích căn bản của “Yoga” được hiểu theo cách thông thường (đó là, 
yoga truyền xuống qua truyền thống khẩu truyền) là phát triển một tâm 
hồn mạnh và khỏe. Việc phát triển một cơ thể mạnh và khỏe giống như 
vào học trung học. Phát triển tâm hồn mạnh và khỏe giống như vào học 
đại học. Thật dễ dàng tôi luyện một tâm hồn mạnh và khỏe nếu trước tiên 
quý vị tôi luyện một thân thể khỏe và mạnh. 

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY (THERAVĀDA) VÀ SỰ THANH LỌC 
BAN ĐẦU CỦA YOGA

Chúng ta bắt gặp một dãy các thuật ngữ suy luận: yoga, theravāda (Phật 
Giáo Nguyên Thủy), và buddhavacana (lời dạy của Đức Phật - Phật 
Pháp), hộp Pandora [cội nguồn của mọi rắc rối] về công ước để khám phá 
như bức màn kéo lên về các vị đạo sư tiền bối Āḷāra Kālāma và Udraka 
Ramaputra, chỉ những trưởng lão (theras) được chứng thực trong kinh 
điển, đặt trong nhiều lĩnh vực nghi vấn. Yoga đã đóng vai trò gì trong sự 
phát triển của Phật Giáo? Liệu người khai sáng Đạo Phật hay những diễn 
viên sáng lập có ý thức gì về bất cứ vai trò mà họ có thể đóng góp? Có cơ 
hội nào đã từng ghi trong các văn bản được sửa đổi để nêu ra một sự phơi 
bày rõ ràng nhất về Yoga? Có sự khẳng định nào được cho là của chính 
Đức Phật có liên quan trực tiếp đến chủ đề yoga? 

Trong những ngày còn ít sự thu hút của kỹ thuật số, nhiều học sinh 
tiếng Pāli thường bị ngạc nhiên bởi sự vắng bóng rõ ràng của “yoga” trong 
các kinh điển và liền nghi ngờ những người duyệt xét các bản Pāli cổ đã 
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cố tình thanh lọc từ này khỏi toàn bộ các bản văn. Họ đặc biệt nghi ngờ vì 
rõ ràng rằng các ngôn ngữ Vedic (Vệ Đà) và Sanskrit (Phạn) cổ xưa – mà 
tiếng Pāli bắt nguồn – có tới 42 nghĩa chỉ với một từ yoga đơn độc.9 Như 
thế có vẻ như thể các ban xét duyệt cổ đã cố công tìm kiếm cẩn thận chữ 
“yoga” và mỗi lần có chữ nào gồm 4 chữ cái xuất hiện thì xóa, xóa, xóa. 
Sự nghi ngờ vội vã chỉ làm tăng thêm nghi ngờ. “Sự phức tạp tư tưởng 
nền tảng gì đã dẫn tới việc phá hoại chống lại chữ yoga gian lận như thế? 
Có phải các nhà biên dịch đã cắt bỏ yoga hoàn toàn?” Các học sinh thông 
minh đã dám hỏi như thế. 

Tuy nhiên, hiện nay với các dụng cụ tiên tiến, những câu hỏi kiểu này 
được giải đáp với một vài gõ nhẹ của ngón tay mang tới hơn 30 nghĩa khác 
nhau, 60 liên hệ,10 và 100 ý nghĩa khác nhau của yoga. Khi là một chữ đơn 
độc, khi được biến cách, hay kết hợp, yoga được chứng thực khoảng 200 
lần trong tiếng Pāli. Nó còn được nói bởi chính Đức Phật. Người ta có thể 
không tưởng tượng được một tuyên bố nào tích cực hơn. Yoga ve jayati 
bhuri, ayoga bhurisankhayo – Yoga dẫn tới trí tuệ, không có yoga dẫn tới 
vô minh (Dhammapada, 282 – Pháp Cú).11 Theo những chữ này mà được 
cho là của Đức Cồ Đàm (Gautama), yoga là cái dẫn đến trí tuệ, trong 
khi “không có yoga” (Pāli là ayoga) thì dẫn đến vô minh. Nhưng có một 
vướng mắc nhỏ. Rất ít học giả chấp nhận Pháp Cú (Dhammapada) như 
là “lời dạy của Đức Phật” (buddhavacana). Tuy nhiên ở một thời điểm 
không rõ nào đó, lời Phật “yoga” lại trở thành bị ghét cay ghét đắng đối 
với một số trường phái Phật Giáo và tình cảm chống lại yoga vẫn còn dai 
dẳng tới ngày nay. 

Chúng ta đã nghe từ (hầu hết) các tu sĩ chống yoga của Phật Giáo 
Nguyên Thủy rằng “Yoga là sự luyện tập của Ấn Độ Giáo.” Ở khía cạnh 
tốt nhất, từ quan điểm của nhóm kiểm soát tiêu chuẩn này, yoga được cho 
là có chút theo đuổi sức khỏe tốt và thu hút những thành viên mới – trong 
khi ở khía cạnh xấu nhất, nó được chế giễu như là loại lạc thú, một thứ 
dị giáo, không đàng hoàng, và trụy lạc. Thực tế, những chỉ trích như thế 

9. Monier Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 1899. 
10. The Pali-English Dicitonary, T.W. Rhys Davids, W. Stede, Pali Text Society, 

Chipstead, 1921-1925. 
11. Dhammapada: 282. Cf. Juan Mascaro, trans. Penguin, 1973: 75.
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phản ánh một thành kiến chống yoga chạy dài suốt lịch sử hình thành 
Phật Giáo. Ở đâu có tính khí kinh khủng như vậy? Đó là sự bài ngoại, chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa Quốc Xã?12 Tại sao những vấn đề 
này lại nói ít như thế? Điều gì trong đặc tính này? 

Trên mặt tích cực, có những ngoại lệ đáng chú ý đối với quan điểm 
then chốt về lịch sử tôn giáo làm sáng tỏ di sản của yoga cổ xưa. Tương 
tự như thế là trường hợp của Ngài Buddhadasa (1906-1993) mà qua đó 
chúng ta có thể nhìn đại cương về ưu thế đặc biệt của một nghệ sĩ khổ 
hạnh thực hành, thuyết giảng, và phát huy yoga. Con trai của người đàn 
ông nói tiếng Hokkien [tiếng Trung Hoa địa phương] từ miền nam Vương 
Quốc Siam [Thái Lan], Buddhadasa trở thành một triết gia, nhà văn nổi 
tiếng thế giới, và dịch giả của nền văn học dân gian Phật Giáo phổ biến. 
Ông đệ trình các lễ “thọ giới” được quốc gia kiểm soát và bắt đầu nghiên 
cứu sớm trong lãnh vực tôn giáo tỉ giảo với mục đích học hỏi cách giải 
thích Đức Phật (Bauddha) qua ngôn ngữ và tư tưởng của những niềm tin 
khác, hệ thống triết học, và khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, vì sự từ chối 
không rõ rệt của Buddhadasa về sự nhận dạng tôn giáo được hệ thống 
hóa, nên không có sự chứng nhận nào đối với sự cao tột ban cho của ông 
đối với bất kỳ loại khái niệm tín ngưỡng theravāda thứ yếu nào. Chúng 
ta cũng không thể dáng nhãn “Phật tử” cho ông.13 Trong tác phẩm Không 
Tôn Giáo (1993), ông trình bày lý do căn bản của ông như sau: 

… những ai đạt đến sự hiểu biết cao nhất sẽ cảm nhận rằng điều được 
gọi “tôn giáo” là không hiện hữu. Không có Phật Giáo; không có Thiên 
Chúa Giáo; không có Hồi Giáo. Làm sao họ có thể là giống nhau hay xung 
đột với nhau khi mà họ không từng hiện hữu?14

Chúng tôi sống với Buddhadasa trong giữa đến cuối thập niên 80s. Một 
buổi sáng mát trời, ngồi gần ông dưới tàng lá xanh và những cội cây cao 

12. “The Face of Buddhist Terror,” Colombo Telegraph, online news story, 
accessed July 03, 2013, <https://www.colombotelegraph.com/index.php/full-text-of-
the-banned-time-story-the-face-of-buddhist-terror/>. 

13. Though he was branded once a “communist” and nearly forced to abandon his 
robes. 

14. Buddhadasa, No Religion, my translation after Punno, Dhamma Foundation, 
Chaiya, First electronic edition, 1996. 
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ngất, ông nói, “Bất cứ người nào hiểu bản chất tôn giáo của họ thì hiểu 
được bản chất của tất cả tôn giáo.” Những thảo luận thường xuyên của 
chúng tôi hay tập trung vào Ấn Độ, Vệ Đàn Đà (Vedanta), và Rāja-Yoga. 
Ông nói với phong cách tuyên bố và thẳng thắn. “Các tu sĩ nên thực tập 
yoga – nhưng trong chỗ riêng tư,” ông cho biết.15

SỰ KHỞI LÊN CỦA THÁI ĐỘ CHỐNG YOGA

Tại sao có nhiều thành kiến chống lại yoga trong hình thái của “Phật 
Giáo”? Nơi nào tạo ra câu thúc cảm xúc và sự ghét bỏ từ bên trong tác 
động mạnh mẽ đến các cộng đồng tăng lữ; những người đánh tráo biểu 
ngữ “Phật Giáo Nguyên Thủy” và tuyên bố như thể thái độ của họ được 
giáo lý chứng thực, và qua mặt tất cả những thứ khác với sự mù quáng dẫn 
tới đàn áp vai trò nguyên gốc của Yoga trong Phật Giáo? Bằng cách nào 
chúng ta có thể đào lên những gốc rễ chua xót nhất và nghiền nát chúng 
trong cái cối thuốc tốt nhất? 

Những sai lệch này có nền tảng lịch sử?16 Chúng ta có thể truy tìm lịch 
sử y như thế từ thời kỳ thần thoại – qua những chuyện kể và các hệ thống 
hình ảnh được cung cấp – và do đó hỏi ở đâu, tại sao, bằng cách nào, và 
khi nào thì sự thanh trừng của yoga thực sự bắt đầu? Những điều xảy ra 
này bắt nguồn từ những ngày còn Đức Phật, hay có lẽ ngay cả nhiều thế 
kỷ trước khi Đức Phật ra đời? Tài liệu và văn bản nào mà chúng ta có 
thể tham khảo để mong ước xác định những hoang mang đe dọa sự linh 
thiêng của văn hóa bất hủ này, chỗ di sản không được bảo vệ này là nơi mà 
Yoga đã giúp làm sản sinh ra Giáo Pháp của Phật (Bauddhamata)? 

Có thể nào những phỉ báng xuất phát từ các quan điểm chống Bà 
La Môn vào đầu thế kỷ thứ tư trước Tây Lịch đối với một số bộ phái 
chủ trương “nhân thể” Phật Giáo, những bộ phái tập trung nghiên cứu 

15. Curious to note that while the early Mūlasarvāstivāda-Vinaya holds a narrowed 
but not at all depreciative view of “yoga” as “contemplation on the generally 
unsavoury aspects of the body,” on the “fasting days” this form of yoga was “shielded 
from public view” [apparent out of deference to yoga] (see Bronkhorst, Buddhism in 
the Shadow of Brahmanism, 2011: 165). 

16. In the present paper we set aside questions of precise historical, chronology, 
and geographical extent. 
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về pudgala (nhân thể)? Chúng ta ám chỉ tới một thời kỳ triết học sớm 
khoảng một trăm ba mươi bảy năm liên đới tới điểm thời gian được mọi 
người đồng thuận mà những nỗ lực ghi dấu ngày nhập diệt của Đức Phật. 
Cuộc tranh luận học thuyết gay gắt khởi lên chung quanh sự giải thích 
có tính cách cấp tiến cao độ về điểm chính ngoài quan điểm lãng tránh 
về pudgala (“cá nhân, con người”). Mối bất hòa trong sự xung đột mãnh 
liệt về giáo lý này là sự xuất hiện kỳ lạ của một pudgalavāda (“lý thuyết 
nhân thể”) được đề cao bởi sự hiện hữu của một con người về nguyên tắc 
bù đắp cho sự hợp lý hóa cao độ của anātman (“vô ngã, không có thực 
thể”) và sự trống rỗng của lý thuyết về skandha (“các yếu tố tinh thần”) 
qua cách giải thích sự kết nối của thọ, tưởng, hành, và thức, v.v...”17 Và 
ngược lại với điều này là chống lại sự chính thống của Bà La Môn. Nhưng 
Pudgalavāda không chỉ là kỳ cục. Các nguồn tài liệu ban đầu đề cập chi 
tiết 5 bộ phái phân chia ra được nổi lên từ “bộ phái mẹ” Vātsīputrīya (Độc 
Tử Bộ, khoảng thế kỷ thứ 3 truớc Tây Lịch),18 mà theo Przyluski, đã hưng 
thịnh tại miền tây Ấn Độ trong các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi các quy 
tắc tiêu chuẩn Bà La Môn.19 

Tuy nhiên, 8 thế kỷ sau đó một bộ phái Nhân thể khác gọi là Chánh 
Lượng Bộ (Sāmmitīya) đã phát triển rất mạnh tại miền đông Ấn Độ chiếm 
một phần tư tất cả số lượng tăng sĩ Phật Giáo, vượt hơn cả Nhất Thiết Hữu 
Bộ (Sarvāstivāda) tại Sarnath.20 Chánh Lượng Bộ (Sāmmitīya) đã thịnh 
hành gần một thiên niên kỷ [một ngàn năm]. Đại cương lịch sử như các 
tài liệu của họ21 có thể cho thấy, các vị tăng sĩ Đông Á và cũng là nhà hành 
hương chiêm bái Huyền Trang (Hsüan-tsang) và Nghĩa Tịnh (I-ching) xác 
nhận sự hoạt động thịnh hành của Chánh Lượng Bộ (Sāmmitīya). Ngài 

17. Thich Thien Chau, The Literature of the Personalists (Pudgalavadins) of Early 
Buddhism, 1996: 137. See John Locke letter to Edward Stillingfleet, “Vindication 
of the Doctrine of the Trinity” (1696), in The Philosophy of Edward Stillingfleet; 
Including His Replies to John Locke, ed. Rogers, University of Keele, 6 Volumes (Vol. 
4), 1999. 

18. Chau, 1996: 5. 
19. J. Przyluski, Le Concile de Rajagraha, 1926-29: 309-10. 
20. André Bareau, Les sectes bouddhiques du petit véhicule, Paris, 1955: 121; 

cited in Chau: 12. 
21. Peter Skilling, “The Advent of Theravāda Buddhism in Mainland Southeast 

Asia,” Journal of the International Association of Buddhist Studies, Vol 20, No.1, 
1997: (93-107): 93. 
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Huyền Trang đến Ấn Độ qua khu vực Gandhara (Kiền-đà-ra) vào năm 
630 [Tây Lịch] và phỏng đoán có khoảng hơn 1,351 tu viện của Chánh 
Lượng Bộ tỏa khắp lục địa nhỏ này, có khoảng 66,500 tu sĩ ở đó.22 Vào 
năm 673 [Tây Lịch], ngài Nghĩa Tịnh đến bờ biển miền đông Ấn Độ 
bằng thuyền từ vùng Sunda xa xôi nơi mà ngài đã ghi có sự hiện diện của 
Chánh Lượng Bộ (Sāmmitīya). Ngài cũng đã cho biết có một nhóm lớn 
tại Champa, nơi mà họ chiếm đa số.23 Độc Tử Bộ (Vātsīputrīya) và một 
nhánh của Chánh Lượng Bộ (Sāmmitīya) tồn tại ở Ấn Độ ít nhất tới đầu 
thế kỷ thứ mười khi bộ phái pudgalavāda cuối cùng bị phân hóa từ những 
khuynh hướng chính thống của sự phát triển.24 Phải chăng cùng sự đụng 
độ về mặt học thuyết này mà về sau được tái hiện bởi những kiến trúc sư 
của quốc gia Sinhala xúi giục những căng thẳng chủng tộc giữa chính họ 
và những đối thủ bá chủ khắp Eo Biển Palk Strait [giữa Ấn Độ và Tích 
Lan]? Đối tượng xã hội-chính trị nào được thúc đẩy qua sự che đậy tiếp 
tục và giả vờ không quan tâm đối với những quan sát làm cho sự nổi bật 
của nghiên cứu này như là duy nhất trong cục diện nghiên cứu về Yoga-
Đức Phật? Những cách suy nghĩ như thế có thể kiểm chứng được chăng? 
Đối với học giả Stcherbastsky, viết vào năm 1927, sự phát triển Nhân thể 
học đã báo trước sự ra đời của Đại Thừa.25

AI LÀ TRƯỞNG LÃO VÀ BỘ PHÁI CỦA HỌ LÀ GÌ? 

 Gần như có một dấu hiệu “khẩu ngữ” phú bẩm trên mỗi truyền thống nghệ 
thuật khổ hạnh Nam Á đặt nền móng chính nó vào *vāc (ngôn ngữ, hay 
vāk, veda, hay vāda), hay trên bất cứ phả hệ nào – truyền thống hay huyết 
thống – lần về di sản của nó từ thời cổ đại. Nhưng điều được nói bằng lời 
khi nối kết với tình trạng lệ thuộc gợi lên những ấn tượng mạnh về những 
người du cư không đất đai, về những người di trú bất hợp pháp (như được 
nhận xét bởi ngài Nghĩa Tịnh), đặc biệt khi họ rút vào các rìa của một lãnh 

22. Hsüan-tsang, Buddhist Records of the Western World, trans. S. Beal, 1981 
[1884]; cited in Chau: 14-14. 

23. Chau: 15, citing Bareu: 121, citing I-ching, A Record of the Buddhist Religion 
as Practised in India and the Malay Archipelago (AD 671-695), trans. J. Takakusu, 
1896: 14, 20. 

24. Leonard Priestley.  2005. “Pudgalavada Buddhist Philosophy.” Internet 
Encyclopedia of Philosophy, <http://www.iep.utm.edu/pudgalav/>. 

25. Theodor Stcherbatsky, The Conception of Buddhist Nirvana, 1927. 
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thổ. Như thế nhiệm vụ chính của chúng ta là chuyển ngữ những lời tuyên 
bố này phù hợp với theo hình tượng linh thiêng biến tướng. 

Kỹ thuật viết chữ đến tương đối trễ với tiểu lục địa Ấn Độ, tuy nhiên 
họ lại nổi trội về trí nhớ của mình. Khoảng thế kỷ thứ năm trước Tây Lịch 
Đức Phật dường như không viết gì cả. Chúng ta thậm chí không biết Ngài 
nói ngôn ngữ gì. Tuy nhiên, lời dạy của Đức Phật (buddhavacana) như 
“những lời dạy nguyên văn” đã được truyền đi qua nhiều thế kỷ theo từ 
ngữ qua các truyền thống của các bhanikas (“những người đọc tụng”). 
“Những trú xứ chuyên biệt” của họ gọi là những tịnh xá (vihāras) đặc biệt 
được dành cho các vị tu sĩ, và qua sự bảo trợ của hoàng gia và “những 
thí chủ” (dānapatis) thuần thành mà những cơ sở này được tăng nhanh. 
Nhiều ngôi làng kế cận cũng được cống hiến cho sự duy trì của họ. Một 
thế kỷ sau khi vị khai sáng thị tịch có hai mươi hay nhiều hơn bộ phái 
Phật Giáo với những hệ thống giáo lý và triết lý khác nhau. Mỗi bộ phái 
có giới luật riêng, tuyên bố độc lập như một bộ Kinh Nikāya hay thánh 
giáo (ācariyavāda) riêng biệt, chi nhánh, bộ phái, hay chi phái tự trị được 
hướng dẫn bởi một vị thầy hay người kế thừa vị này. Tuy vậy, những 
khác biệt về dáng vẻ giữa những bộ phái này không luôn luôn rõ rệt. Giới 
luật của họ được giữ vững chủ yếu là những ấn bản được nhiều lần duyệt 
xét với thường là ít bao gồm những điều không nổi bậc hay loại bỏ từ 
một nguồn chung của những tài liệu đã xét duyệt. Nhưng ngôn ngữ thì 
luôn thay đổi: Tiếng Phạn (Sanskrit), tiếng địa phương của người Ấn gốc 
Aryan ở Bắc Ấn Độ Apabhraṃśa, tiếng Ấn Độ-Ba Tư (Indo-Iranian), và 
tiếng Ấn Độ cổ thời Paiśācī, cùng với nhiều thứ tiếng bản xứ trung gian,26 

tiếng địa phương, các thứ tiếng Ấn Độ từ thế kỷ 3 trước Tây Lịch tới thế 
kỷ 4 sau Tây Lịch prakrits, và thổ ngữ, mà chúng ta đã giả định. 

Nhưng tính chất hiện đại đã đến Nam Á sớm một cách kỳ lạ. Được thiết 
lập mạnh mẽ bởi triều đại gần năm mươi năm của Vua A Dục (Asoka) (bắt 
đầu từ năm 269 trước Tây Lịch) từ Ngai Vàng ngạo nghễ tại thành Hoa 
Thị (Pāṭaliputra), một hoàng đế bạo tàn đã cai trị một lãnh địa sư tử rộng 
lớn. Những tiếng nói bất đồng và bên lề phải im lặng khi những tiếng nói 
khác khởi lên. Những gì thuộc về Phật Giáo lúc ban đầu giữ lại được rất 
ít. Vương hiệu của bánh xe Pháp Luân trở thành một ẩn dụ áp chế của các 

26. Skilling, 1997. 
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mức độ linh thiêng. San bằng bối cảnh văn hóa, giảm sự đa dạng, và xóa 
bỏ sự đồng nhất, vị Quan Tòa Dị Giáo thực hiện di sản của ông với một 
ngày đi điền dã khủng khiếp bằng việc chặt đầu với tên gọi tẩy sạch đức 
tin được quốc gia bảo trợ của những ngoại đạo (tīrthakas), những kiến 
giải khổ hạnh về tư tưởng phi Phật Giáo. Nhiều di dân được thúc đẩy đến 
các vùng biên cương – Himavanta, Kashmir, Punjab, các vùng thuộc văn 
hóa Tây Bắc của Uḍḍiyāṇa và Gandhara, và Bactria pha trộn Hy Lạp. Các 
hệ thống thương mại năng động đóng vai trò chính trong việc nới rộng 
các kiểu mẫu huy động liên khu vực vượt qua khỏi vùng biên giới tây bắc 
tới các vùng chuyển tiếp Trung Á của thượng lưu sông Indus và lưu vực 
Tarim bằng những con đường tiếp xúc thương mại và trao đổi đa văn hóa. 
Zürcher mô tả điều này như là “sự mở rộng tiếp xúc,”27 nói theo kinh tế là 
một sự phát tán “ăn bám” theo con đường mậu dịch thương mại nối kết xa 
tới Trung Quốc bằng Đường buôn bán Tơ Lụa. Điều này mang đến một 
cuộc cách mạng trong việc chỉnh sửa văn bản. Ba bản kinh về Cực Lạc 
(Sukhavāti) nói về Cõi Tây Phương Cực Lạc (Amitābha) của Đức Phật A 
Di Đà có thể tất cả đều bắt nguồn từ Trung Á, có thể nằm trong vùng di 
trú của Nhất Thiết Hữu Bộ (Sarvāstivāda) nơi mà mục tiêu thống nhất là 
loại hóa sanh và vãng sanh tới Miền Cực Lạc (Sukhavāti), được mô tả như 
là hóa thành an lạc của sự hiện hữu giả tạm (antarābhava – trung ấm) để 
hoàn thành những công việc cứu rỗi cá nhân. Nhưng thực tế, họ tin vào 
vô số cõi Phật (buddha-loka), - cảnh giới, - hành tinh, - xứ sở - quốc độ. 

Trở lại với bình nguyên sông Hằng phía đông và ngôi vị của đế quốc 
Maurya của A Dục (Asoka), một dấu hiệu mới của “trưởng lão” (thera) 
(bất cứ nghĩa gì) trở thành người mang tiêu chuẩn được phong cho và sự 
biểu thị không thể tranh cãi về điều mà Đức Phật muốn nói đến chữ tăng 
già (saṃgha) là gì. Kho giáo lý của Nguyên Thủy và những bắt buộc về 
văn hóa che khuất những con đường thương mại mở rộng này được che 
đậy với những thương ước và cống nạp, và trả lại khả năng mà loại ẩn dụ 
về con đường (mārga) và danh hiệu của Đức Phật như là một “người lãnh 

27. Erik Zürcher, “Buddhism Across the Boundaries: The Foreign Input,” in E. 
Zürcher, Lore Sander, et al., Collection of Essays 1993, Buddhism Across Boundaries: 
Chinese Buddhism and the Western Regions, Sanchung, Taiwan: Fo Guang Shan 
Foundation for Buddhist & Cultural Education, 1999: 1-60. 
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đạo đoàn thương buôn” (sārthavāha).28 Những nối kết phía Nam cũng 
được tiến triển, bằng đường bộ và đường biển. Tại Tích Lan (Ceylon), 
những trung tâm xuất nhập cảng xuất hiện dọc bờ biển khắp quần đảo, 
trong khi tại thủ đô, Pāṭaliputra, một mầm non thuộc dòng dõi quý tộc 
đã đến với Ngài Mahādeva29 và được tiếp nhận cho thọ giới Tỳ Kheo 
với pháp hiệu Mahinda. Ngài đã lãnh đạo một phái đoàn nhỏ các tu sĩ đi 
thuyền qua Tích Lan để dẫn đạo những người dân bản xứ Sinhalese. Toàn 
bộ kinh điển được mang tới đảo dưới sự lãnh đạo của Thầy Mahinda và 
những đồng đạo chân tu; và ở đó giáo pháp được củng cố. Người em gái 
của ngài Mahinda cũng xuất gia theo ngài không bao lâu sau đó – thành 
một tỳ kheo ni (bhikkhuni) – và chuyện một gia đình đã bắt đầu từ đó. 
Trong cách nói ngày nay nó được gọi là theravāda (bộ phái trưởng lão), 
nhưng chúng ta không biết đó là trường phái gì mà những người vận động 
ban đầu có thể đã đại diện, hay những tập hợp kinh văn gì mà họ đã mang 
theo (nếu chỉ có trong đầu họ), và không được viết thành văn mãi đến 2 
thế kỷ sau. Thomas viết vào năm 1933 rằng, “Ở đó có thể đã có sự ghi 
chép chính thức như thế, nhưng những gì chúng ta có thì không phải Kinh 
Tạng như được khởi đầu vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch.”30 

Dựa vào tài liệu lịch sử không chắc này thì thật là kỳ lạ rằng chúng ta 
không bao giờ ngừng hỏi từ ai mà chư trưởng lão (theras) này nói là kẻ 
truyền thừa của họ (paramparā), ai đại diện những trưởng lão gốc gác 
(mūla theras) của họ, và khi nào người Tích Lan (Sinhalese) đã cùng 
nhau chuyển đổi vào cái gọi là Phật Giáo “Nguyên Thủy”? Đó là kết quả 
để định hình những câu hỏi thực nghiệm. Những câu trả lời có thể làm 
giật mình nhưng cũng bộc lộ hoàn toàn. Thí dụ, chữ bộ phái nguyên thủy 
(theravāda) được chứng thực chỉ hai lần trong kinh điển Pāli (Trường Bộ 
Kinh 26.15 và 16 – Majjhima-nikāya 26.15 and 16), và không có trích 
dẫn kinh điển chủ yếu nào đối với thuật ngữ đó ngoài các chứng thực lời 
Phật này. Tuy nhiên, nhiều thế kỷ sau đó, lần đầu và chỉ hai trích dẫn về từ 

28. Jason Neelis, Early Buddhist Transmission and Trade Networks (Mobility and 
Exchange within and beyond the Northwestern Borderlands of South Asia), Brill, 
2010: 2-4. 

29. Jonathan Silk, “Kern and the Study of Indian Buddhism (with a speculative 
note on the Ceylonese Dhammarucikas),” [revised version], The Journal of the Pali 
Text Society, Vol. XXXI (2012), 125-154: 142. 

30. Edward J. Thomas, The History of Buddhist Thought. London, 1933. 
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ngữ bộ phái nguyên thủy (theravāda) này, các bên đã dùng chữ theravāda 
trong cách làm trệch đi ý nghĩa gốc của nó trong nỗ lực lấy cắp uy thế 
của nó, dù không có “uy thế” nào được gắn vào như thế được chứng thực 
trong truyền thuyết, truyền khẩu, hay chữ khắc. Mười bốn hay mười lăm 
thế kỷ sau, tất cả tín đồ Thiên Chúa Giáo chấp nhận sự tham nhũng ngữ 
nghĩa cực kỳ quan trọng. Họ đã cụ thể hóa ý nghĩa của nó và thông qua đó 
khởi đầu như là bộ mặt ban đầu của “Phật Giáo.” Phương Đông đã đi theo 
luận chứng đầu tiên của “tín ngưỡng thần linh đem hàng hóa ngược lại” có 
giá trị của Mensing.31 Tuy nhiên chúng tôi chưa bao giờ ngừng thắc mắc 
về ý nghĩa thực sự của từ ngữ này là gì – chưa nói đến xác định từ nguyên 
chính xác của nó. Tại sao? Có phải vì sợ mà phải thừa nhận những gì rất 
có thể dẫn tới sự đàn áp truyền thống Phật Giáo ban đầu? Có thể nào hoàn 
toàn không hài lòng về Bộ Phái Nguyên Thủy (Theravāda) hiện đại để 
thừa nhận từ nguyên lạ lùng của tên gọi trùng hợp của nó tiết lộ kẽ nứt về 
sự thất bại nhận dạng của nó? Cấp độ của sự phi lý giữa “những bộ phái 
trưởng lão” (theravādas) này gợi lên hai câu hỏi nghiêm trọng đối với vấn 
đề; những câu hỏi có tính khám phá nhất trong lịch sử Phật Giáo. Ai là 
những trưởng lão và bộ phái của họ là gì? 

SỰ TÁI NGOẠI LAI HÓA NGỮ NGHĨA CỦA BAUDDHA (PHẬT GIÁO)

Nhưng trước hết chúng ta hãy xem kỹ từ ngữ bauddha (Phật Giáo) qua 
ngôn ngữ, văn phạm và ngữ nghĩa. Chúng tôi tán thán Donald Lopez 
([trong tác phẩm] The Story of Buddhism, 2001 -- Lịch Sử Phật Giáo, xb 
2001): nhà nghiên cứu Phật học duy nhất mà chúng tôi nhìn thấy ám chỉ 
tới sự gần như triệt tiêu của bauddha (Phật Giáo) theo sau sự xuất hiện 
vào năm 1816 của từ ngữ “Buddhism” lai căn mới nhất. Nhưng với chủ 
đích của ông ấy làm cho có giá trị lịch sử sự sửa đổi ngữ nghĩa và không 
phù hợp chính tả, Lopez bóp méo và lạm dụng bauddha (Phật Giáo) như 
là một phương tiện duy nhất, “một từ ngữ có thể được diễn tả chính xác là 
Buddhist (Phật Giáo)”.32 Điều này rất không thích đáng. 

Chúng tôi đứng về phía những người tin rằng một số chữ và quan 

31. John Mensing, personal correspondence, ca. 2008. 
32. Donald S. Lopez, The Story of Buddhism: A Concise Guide to Its History & 

Teachings, 2001: 12. 
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điểm nên giữ nguyên, duy trì hình thái học gốc gác của chúng và bảo trì 
âm vị học tái cấu tạo. Rồi cách nào để tái nhìn nhận lại “bauddha” (Phật 
Giáo) nguyên bản đối với và chống lại kẻ truất phế mới – phải chăng điều 
đó không có gì ngoài việc làm hoang mang bởi cách dùng từ mới? Làm 
sao để phân chiết cái non trẻ chỉ mới một trăm năm tuổi này? Thuật ngữ 
“buddhism” (Phật Giáo) thuộc nguồn gốc ngôn ngữ gì? Có vẻ là từ chữ 
“buddha” (Phật), nhưng làm sao có thể như vậy? 

Học giả thời kỳ thực dân thực sự hoàn toàn tử tế trong việc chuyển 
đổi phân loại qua các ngành khoa học Ấn Độ, thể hiện niềm tin tốt với 
các hình thái nội sinh và việc chống lại việc hậu tố từ hóa hiện đại “ism.” 
Các học giả để lại các thuật ngữ kỹ thuật nguyên bản như Yoga (Du Già), 
Vedānta (Vệ Đàn Đà), Veda (Vệ Đà), và Sāṃkhya (Số Luận), Jaina (Kỳ 
Na), Śaiva (Thấp Bà), Vaiṣṇava (Tỳ Nữu), và Nyāyá (Chánh Lý Luận); 
Vaiśeṣika (Thắng Luận), Mīmāṃsā (Nhĩ Mạn Sa), Cārvāka (Hiện Thực), 
Ājīvika (Tà Mạn), v.v… thực sự các hệ phái như thế, chúng ta dễ thấy sự 
giống nhau trong việc thêm hậu tố từ “a” sau chủ từ. Rồi thì, có hợp lý để 
chúng ta hỏi rằng tại sao có sự nô dịch hóa với chữ Buddh(a)ism ngoại lai 
thiếu tổ chức cao độ trong khi một thuật ngữ nội sinh lành mạnh và thích 
hợp đã có trên tay? Tại sao chúng ta mắc kẹt vào sự tổng hợp giữa chữ 
Buddha và cái đuôi “ism” trong khi chữ gốc tốt đẹp chưa bao giờ mất đi? 
Có phải chúng ta cũng muốn thấy chữ Vedant(a)ism và chữ Yog(a)ism, và 
cắt xén hình thái âm vị thêm nữa? Chúng ta không muốn. 

Về từ nguyên của chữ “Buddhism” (Phật Giáo) mới, nó xuất hiện lần 
đầu vào năm 1801, lúc đầu được đánh vần “Boudhism” như là mục từ 
ngữ trong Từ Điển Oxford English Dictionary. Mười lăm năm sau chánh 
tả của nó được xác định là “Buddhism” (Asiatic Journal, 1815 -- Tạp Chí 
Asiatic Journal năm 1815).33 Nhưng “Buddhism” bắt nguồn từ thuật ngữ 
nào: bauddha hay buddha? Sự lừa dối che đậy của chữ “Buddhism” bị lột 
trần trên lãnh vực triết lý hiện đại nằm ở chỗ lạm xưng rằng nó bắt nguồn 
từ “Buddha” (một danh từ riêng), đúng hơn là “Bauddha” (một “tĩnh từ sở 
hữu giá trị danh từ”).

33. Mythologus, “On the Religion of Buddha - Letter 1,” The Asiatic Journal and 
Monthly Register for British India and its Dependencies, Vol. 1. From January to June 
1816, London), <http://bit.ly/1krfnZN>. 
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Thêm sự lộn xộn và lẫn lộn khởi lên từ thực tế rằng cả hai chữ đều bắt 
nguồn từ ngữ căn tiếng Phạn budh. Chữ này có hai nghĩa: “biết” và “tỉnh 
thức”; chữ thứ nhất là tha động từ, chữ thứ hai là tự động từ. Rồi, đối với 
chữ “Buddhism,” nó áp dụng cho điều gì: nghiên cứu khoa học về “con 
người” Đức Phật hay về địa thế truyền thống của những người chủ trì nghi 
lễ cổ xưa của hệ thống nghi lễ cứu rỗi Vệ Đà? Nhưng chữ “buddha” đó 
thuộc duy nhất hay độc quyền đối với một nhân vật lịch sử hay thần thoại 
sẽ tương đương với tuyên bố rằng (i) nhân vật và biểu hiện của nó cùng 
xuất hiện, (ii) thuật ngữ này chưa được chứng thực trước sự xuất hiện 
của nhân vật, hay (iii) thuật ngữ này được sáng chế chỉ sau sự xuất hiện 
với sự đơn độc của nhân vật ứng dụng độc quyền. Bất cứ một trong ba sự 
thừa nhận này có thể xác minh? Liên quan đến những nền tảng triết lý mà 
trong đó việc phân tích từ nguyên này sẽ diễn tiến tốt nhất, nó không phải 
ngữ nghĩa học hay các tín ngưỡng hiện đại; nó cũng không phải thần thoại 
học so sánh: nó là văn phạm sơ đẳng. Chúng tôi không thể chấp nhận ý 
nghĩa của “buddha” (Đức Phật) được gán cho một cách cứng nhắc đối với 
sự sùng bái cá nhân mang tính thần thoại của hóa thân thứ chín của thần 
Víṣṇu, cũng không phải bất cứ nhân vật thuộc văn học nào khác. 

Một đòi hỏi văn phạm học quan trọng bắt buộc trong nỗ lực của chúng 
tôi đối với sự tái ngoại lai hóa ngữ nghĩa học của bauddha (Phật giáo). 
Buddha (Đức Phật) như một danh hiệu tôn kính thì rất khác với sự xuất 
hiện tinh giản về mặt văn phạm của chữ buddha (Phật) như được hình 
thành từ ngữ căn tiếng Phạn budh (“thức tỉnh, đánh thức”). Tới đây được 
ghép vào hậu tố “-a” chuyển thành danh từ là tiêu biểu của các danh từ 
chuyển hóa (taddhita) thứ yếu. Chữ “d” gấp đôi được ghép thêm vào 
là để biểu thị hình thức quá khứ phân từ. Do đó cấu trúc từ theo thứ 
tự là: budh>budha>Buddha (“tỉnh thức, đánh thức”). Sự thay đổi tiếp 
theo xảy ra khi chữ “u” nhận sự mở rộng vṛddhi và đổi thành “au” để 
hình thành chữ bauddha, một “tĩnh từ sở hữu giá trị danh từ,” chỉ rõ ý 
nghĩa “liên hệ hay thuộc về”, “duy trì mối liên hệ hay nối kết với bất cứ 
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gì mà chữ đứng trước muốn nói tới.”34 Vì thế cấu trúc chữ là như sau: 
budh>budha>Buddha>bauddha, “về sự tỉnh thức.” 

Đối với người dân từ các quốc gia Sri Lanka, Nepal, North India (Bắc 
Ấn Độ), Burma (Miến Điện), Cambodia (Cam Bốt), Lao (Lào), và Thái 
Lan, và các nước khác nữa, nơi mà chữ bauddha là thuật ngữ tiếng địa 
phương tìm thấy chữ “Buddhism” (Phật Giáo) một cách lạ lẫm không 
tự nhiên cho đến cuối cùng họ bị buộc phải nuốt nó: phong cách Đông 
Phương lâu đời. Việc sử dụng hiện nay của cấu trúc vô nghĩa này bị chất 
đầy với sự gượng gạo và xuẩn ngốc mang tính triết học, đặc biệt trong ánh 
sáng của Phật Giáo (bauddha) Nam và Đông Nam Á được phổ biến một 
cách rộng rãi về di sản nghệ thuật khổ hạnh to lớn. 

BỘ PHÁI NGUYÊN THỦY VÀ LỜI QUẢ QUYẾT CỦA ĐỨC PHẬT

Tại sao chúng ta lờ đi lời quả quyết của Đức Phật với sự đề cập tới ý 
nghĩa căn bản của theravāda? Sự trệch đi của từ nguyên nên theo đuổi 
nhằm cố gắng tạo thành ý nghĩa của thành phần tồn tại chính yếu này 
mà truyền thống tôn giáo và kinh viện đều tuyên bố như thể ý nghĩa 
đó là rõ ràng trong suốt “khi nó hoàn toàn không phải.”35 Chúng ta 
chưa từng nghe bất cứ người nào nỗ lực nghiêm chỉnh để khảo sát 
việc phối hợp triết lý căn bản của sự thiết lập không thể vượt qua 
của từ theravāda để thách thức việc từ nguyên hóa. Các từ nguyên 
tiếng Pāli phần lớn dựa vào sự quyết định rất thông thường ngữ căn 
Vedic>Sanskrit. Nhưng điều này không phải là trường hợp lúc nào 
cũng xảy ra. Tác giả Skilling (năm 2009) có vẻ cảm thấy như là chữ 
theravāda không phải bắt nguồn, như được cho là vậy, từ tiếng Phạn 
sthaviravāda (sthaviravādin - Nhà Thượng Tọa Bộ) được cho là trừu 
tượng hóa, mà ông ấy gán cho nhãn hiệu “những thuật ngữ ma, sự xuất 

34. “But they are also freely used substantively; the masculine and feminine 
as appellatives, the neuter, especially and frequently, as abstract. Often they have 
a patronymic or gentile value” (William Dwight Whitney, A Sanskrit Grammar, 
Including both the classical language and the older dialects, of Veda and Brahmana, 
Liepzig, 1879: 405). 

35. Peter Skilling, “Modern use of “Theravada,” online post, H-Buddhism 
Discussion, 22 Dec 2006, <http://bit.ly/18oHALg>. 
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hiện của chữ mới được cho là một chữ quen thuộc bắt nguồn từ nó.”36 

Nhưng có phải chữ Pāli thera (trưởng lão) bắt nguồn từ gốc chữ Vệ Đà-
Phạn (Vedic-Sanskrit) hay bắt nguồn từ chữ Ba Tư Cổ (Iranian-Avestan)? 
Nếu nó bắt nguồn từ chữ Phạn thì ngữ căn phải là sthā gốc từ chữ Ấn-Âu 
(Indo-European) cùng gốc với tất cả dòng họ gia đình Ấn-Âu gồm, dĩ 
nhiên, cả tiếng Anh.37 Không còn chọn lựa nào khác. Nhưng không giống 
chữ ghép theravāda, chữ “thera,” được chứng thực rõ trong tiếng Pāli, 
có vẻ đã trôi giạt khỏi ngữ căn Ấn-Âu của nó, nhưng nó vẫn, rõ ràng là 
Ấn-Âu. 

Michael Witzel (vào năm 1999) thảo luận sự cùng nguồn gốc và có 
thể cùng gốc từ chữ Ấn-Ba Tư sthūna, stūnā, stunā; chữ Ba Tư Cổ stūnā, 
“cột trụ” - ngoại trừ, nó là, thuộc chữ Vệ Đà (Vedic) sthūra “cao, dày”; 
chữ Ba Tư Cổ Avestan stura; Khotanese stura, và xin lưu ý “Trung Á như 
là nguồn rõ ràng của những chữ Ấn Độ-Ba Tư Nguyên thủy (Proto-Indo-
Iranian) được tìm thấy trong tiếng Ấn-Aryan và Ba Tư Cổ nhưng không 
có các từ nguyên Ấn-Âu.”38 Từ nguyên của Witzel về chữ sthūra là nhầm 
lẫn. Theo ngữ âm học và ngữ nghĩa học thì nó vừa không có âm giống 
mà cũng không có cùng hạng ngữ nghĩa như ngữ căn stha-. Điều này giúp 
nhiều không gian đối với sự suy đoán chỉ thuyết phục một nửa. Chữ stha-
vira là hình thức có thể đứng vững trong tiếng Phạn nếu chúng ta chấp 
nhận rằng sthura bắt nguồn từ chữ stha-. Nhưng nhờ chữ sthura, chúng ta 
có thể phân tích chữ sthavira không như chữ stha-vira, nhưng đúng hơn 
như là chữ sthav-ira, chữ -ira ở đây là hậu tố từ tĩnh từ cho thêm giá trị 
danh từ đối với chữ gốc. Rồi nó trở thành bình thường theo cách cấu tạo 

36. Peter Skilling,”Theravāda in History,” in Pacific World, III, 11, Fall 2009: 
61-93: 65. 

37. Itself derived from the Indo-European root(s) *sta (or *stehen), cognate to 
the English words stain and stone (things that endure). The Indo-European suffix 
-stan is also related, a widely dispersed toponimical reference vis-à-vis Afghanistan, 
Tajikistan, etc. 

38. Hence Mayrhofer, Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen (1986–
2001, II: 768),” cited in Witzel, “Substrate Languages in Old Indo-Aryan,” in Mother 
Tongue, Special Issue, Oct. 1999: 54. 
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chữ và có thể chấp nhận.39 Liên quan tới ngữ nghĩa học: chữ sthavira, 
nghĩa đen “đứng thẳng,” vì thế có nghĩa là “mạnh, khả kính, kinh nghiệm, 
thông minh,” do vậy chữ thera có nghĩa như là “được thành lập, cứng rắn, 
chắc chắn, già, trưởng lão.” Đối với chữ vāda, bắt nguồn từ ngữ căn vāc, 
có các nghĩa như “tiếng nói, chữ lời, quan điểm, đọc rõ ràng, ghi chép, 
chuyện dân gian, chuyện ngụ ngôn được chép ra, thảo luận, thuyết giảng.” 

Về diễn giải văn bản, chúng ta trở lại điểm chính của chúng ta về 
theravāda (bộ phái nguyên thủy) trong khuôn khổ cụ thể của lời Phật dạy 
(buddhavacana). Những người trao truyền cùng thời có thể trình bày điều 
bí ẩn như “truyền thống khẩu truyền cổ xưa được tôn kính” và nhẹ nhàng 
tách khỏi thera- cô độc để biểu thị một “truyền thống nghệ thuật khổ hạnh 
không theo thứ hạng thông lệ” mà có thể trải lùi lại xa hơn dòng dõi có thể 
được kể lại những vị đạo sư như từ Udraka và Āḷāra, tới Rājaka con của 
Trimaṅḍika, tới Raivata vị hiền triết Bà La Môn, tới các nữ hiền triết Bà 
La Môn Padmā và Śākī nơi được báo hiệu bởi vị đạo sư gốc Bhaggava. 
Điều này ít giống với một cái biểu đồ treo tường đạo sĩ của dòng dõi phả 
hệ hậu Śakan mường tượng, cũng không liên quan nhiều tới đám người 
tinh nghịch hình thành những ban chỉ đạo nhiều tham vọng, tập họp các 
Hội Đồng Toàn Thể không thẩm quyền và chuyển tư tưởng tự do thành 
những tuyên bố được lập thành luật lệ như một vỏ bọc cho hành động. 
Nhưng chúng ta cần đặt vấn đề rằng ở đâu mà việc sử dụng từ ngữ mới 
ngụ ý “Theravāda” nhận được sự chứng thực lịch sử của nó? Đó không 
phải, chúng tôi nói, là Trung Bộ Kinh (Majjima-nikāya – vào khoảng 
thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch), mà là Đảo Sử (Dīpavaṃsa) một thiên niên 
kỷ sau. Chữ theravāda của kinh văn nguyên bản (chúng tôi lập lại) xuất 
hiện chỉ hai lần trong một bản văn (MN 26.15-16) mà ở đó Đức Phật nói, 
theravādañca jānāmi passāmī”ti. Điều này được nói hai lần (những từ 
ngữ đều giống nhau), mỗi lần liên hệ đến các vị trưởng lão của ngài, các vị 
thầy được chứng thực của ngài là Āḷāra và Udraka. Nội dung của lời dạy 
nguyên thủy này hoàn toàn khác và thực sự ngược lại với bộ phái nguyên 
thủy (theravāda) được nêu ra trong Đảo Sử (Dīpavaṃsa) hay “Biên Niên 

39. We note great reliance on Avestan scholar George Thompson and his highly 
instructive personal correspondence, January 2014. See also analysis of sthavira in 
Jacob Wackernagel and Albrecht Debrunner, Altindische Grammatik, Band II, 2, Die 
Nominalsuffixe, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1954: 361. 
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Sử Của Đảo,” được biên soạn sớm nhất và nghệ thuật nhất trong ba bộ 
sử sớm nhất của người Sinhalese như những kho tàng văn bản của di sản 
văn hóa. Nó thể hiện dự án được hoàng gia bảo trợ cống hiến cho sự hình 
thành quốc gia và bộ phái40 và rèn luyện nhu cầu cá tính của người dân 
Sinhalese liên hệ tới hai cuộc thăm viếng hư cấu của Đức Phật đến với 
hòn đảo với nhiều sự du nhập sau đó của tôn giáo có tổ chức của ngài, 
và vận mệnh hiển nhiên của dân tộc Sinhala. Hai bộ phái nguyên thủy 
(theravāda) này hoàn toàn khác nhau. 

Ý nghĩa đoạn văn này thì đơn giản như sau: “hội đồng của những 
trưởng lão là bộ phái nguyên thủy” – therehi katasaṃgaho theravādi 
“ti vuccati (4:8). Nó khẳng định “hiệu quả” và lặp lại rằng “Ur-sthavira 
người chưa bao giờ tách ly và chưa bao giờ thay đổi, điều mà Đảo Sử 
(Dīpavaṃsa) và dòng dõi đang sống thừa nhận” (Skilling 2006). Nói cách 
khác, truyền thống Sinhala dựa chủ yếu trên đoạn văn ngắn đơn độc này 
được sáng tác khoảng một ngàn năm sau khi Đức Phật đặt ra thuật ngữ 
theravāda với sự áp dụng riêng rõ ràng cho chư vị theras được chứng 
thực đầu tiên, Āḷāra và Udraka và di sản nghệ thuật khổ hạnh dòng suối-
âm thanh cổ xưa của họ. Đối với tuyên bố được cho là của Đức Phật, 
“theravādanca janami passami,” mà trong đó theravāda chỉ xuất hiện 
trong kinh văn gốc: thuật ngữ “theravāda” được diễn tả theo thông lệ là 
“nhận thức vững chắc,” trong khi đó cụm từ được cho trên là một kiểu 
dịch nhàm chán, “Ta nói về nhận thức và sự kiên định.” Và dù cưu mang 
bởi những ngữ căn Ấn-Âu – stā, sthā, stehe (“ở lại, đứng lại, ngưng trệ”), 
hay khác đi như sthūra (như được đề cập ở trên) – người ta ngạc nhiên 
tại sao sự chú ý đã bị cám dỗ như thế bởi nội dung kinh điển về sai khác 
nhau hoàn toàn? Không có sự xuất hiện của thuật ngữ theravāda ngoại trừ 
Trường Bộ Kinh (Majjima-nikāya 26.15. và 16), cả hai sự tìm thấy này 
đều là lời dạy của Đức Phật (buddhavacana). Còn thêm tài liệu chủ yếu 
gì nữa mà có thể chúng ta muốn khám phá hơn là môi trường mà trong đó 
người diễn thuyết đã nói, hay đặc biệt hơn, đối với ai hay điều gì mà bộ 
phái nguyên thủy của ngài ám chỉ? Tại sao chúng ta đã loại bỏ nguyên văn 
của Đức Phật? Dĩ nhiên, chúng tôi nói về mặt phê bình văn học. Tại sao 
chúng ta đã hoàn toàn không nhìn thấy đối với hiện lượng du già của Đức 

40. Skilling, “Theravāda in History,” 2009: 63. 
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Gautama (yoga-pratyākṣa-pramāṇa), tức là “năng lực tâm linh xác chứng 
hiện tiền” của bậc thầy Āḷāra và Udraka? Có phải tự sự học khô cứng, giả 
tạo một cách lúng túng và bó buộc vào phép chuyển nghĩa của sự ủng hộ 
chống yoga, làm kiệt quệ tất cả vốn liếng của sự dũng cảm học thuật? Tại 
sao Phật Giáo (Bauddha) quá xa rời khỏi bản thệ của mình? 

Nhiều người bắt đầu thừa nhận sự hiện diện ngổn ngang của việc dùng 
sai từ ngữ vào cuối thế kỷ thứ mười chín mà được sử dụng rộng rãi trong 
số các viện Phật Giáo (Bauddha) như là sự mệnh danh theo phân loại thích 
hợp.41 Nhưng vào năm 1950 tên gọi Theravāda đã được đưa vào tại hội 
nghị sáng lập tổ chức Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới tại Thủ Đô Colombo, 
Tích Lan, loại bỏ một cách khéo léo từ ngữ Hinayāna (Tiểu Thừa) có vẻ 
khinh khi “được những nhà Phật Giáo Bắc Truyền thông thái dáng nhãn 
hiệu như thế”42 (những nhà Đại Thừa [Mahayanists] cổ xưa) và thống trị 
một thời gian dài. Cuộc vận động có kế hoạch tốt đã chứng tỏ rất thành 
công để trong vòng ba mươi năm thế giới đã thừa nhận “Theravāda” (Bộ 
Phái Nguyên Thủy) như là hình thái đầu tiên của Phật Giáo. 

Chúng tôi không bị lôi kéo bởi những đoàn múa rối chú thích về “những 
nhà Nguyên Thủy” sau này đã mắc bẫy trong những thành phần của giáo 
điều vô ích. Sự chấp nhận không phê phán của thuật ngữ theravāda như là 
dòng dõi tu viện có tổ chức gồm cả tín ngưỡng tô tem, bộ tộc có thể được 
giải thích như là hiểu sai lầm quá mức. Nó được tuyên bố như là không có 
nơi nào ngoài bởi Đảo Sử (Dīpavaṃsa) đã phát ra từ Cộng Đồng thường 
trực của Tăng “rằng không thể vượt hơn tổng số 500” (Kosambi, 1976).43 

Họ nhắc lại và tụng lại, duyệt lại và xác định toàn bộ bản tóm tắt của các 
truyền thống khẩu truyền tại Thành Vương Xá (Rājagriha) trong khoảng 
một năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. 

Những người truyền thừa kinh văn truyền khẩu bất đồng quan điểm có 
thể đọc rõ vấn đề một cách khác – sự xuất hiện thuộc bản thể học của các 

41. See Anil Sakaya, “Contextualizing Thai Buddhism,” draft of unpublished 
paper for Korea-Thai Buddhist Cultural Forum 2010, Gyeongju Hilton Hotel, Korea, 
April 1-2, 2010. 

42. D.D. Kosambi, An Introduction to the Study of Indian History, India: Popular 
Prakashan, 1975: 261. 

43. D.D. Kosambi. The Culture & Civilization of Ancient India in Historical 
Outline, Delhi, 1976: 154, 169. 
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vị đạo sư của thành Tỳ Xá Ly (Vaiśālīn) về di sản truyền miệng dòng-âm 
thanh cổ xưa mà những chú ý của họ dừng lại ở tiến trình hơn là mục tiêu, 
và trên những phương pháp của triết học về triết học, chưa nói đến hệ tư 
tưởng, hệ thống tín ngưỡng, và tín điều. Tuy nhiên, cứ liệu nền tảng cơ 
bản mà vượt quá khả năng chúng ta, từ quan điểm triết học nghiêm túc, là 
bằng chứng Đức Phật nói rằng chẳng có điều gì hay tồn tại trong cơ thể 
(được bàn đến dưới đây). Người ta có thể cho rằng, như Correia, trong 
trường hợp triết gia Socrates ở đó một người được bảo hộ có thẩm quyền 
duy nhất được tin là đã trả lại và trao truyền mọi thứ mà chúng ta biết. 
Nhưng trong trường hợp của Śakan, bức tranh tổng thể thì càng rườm rà 
mông lung và không chắc chắn hơn từ lúc khởi đầu, vì Anānda có thể sai 
cho nên phải chứng thực đầy đủ, và là nơi vượt quá sự đáng tin cậy của 
ngưỡng cửa triết lý mà chúng ta chỉ được để lại với nhiều giải thích khó 
tin. Chọn lấy những cái ưu thích có thể không bao giờ tạo ra một cơ sở 
triết lý hoàn chỉnh.44 

“Điều nổi bật dựa trên một bộ phái nguyên thủy (theravāda) thật chất 
và phi lịch sử làm ngăn cản việc nghiên cứu về lịch sử tư tưởng và lịch 
sử biểu hiện xã hội của Phật Giáo Nam và Đông Nam Á,” Skilling đã 
viết như thế vào năm 2009.45 Chúng ta nên đi thêm chút nữa. Sự khác biệt 
được trao cho “Phật Giáo” (Buddhism) hiện đại tương phản với một nền 
“Phật Giáo” (Bauddha) tự phát sinh vào thời xa xưa, bóp méo ý nghĩa tốt 
đẹp và đóng lên nó một thành tố phủ bằng sắt của việc hiện thực hóa đối 
với lý do không rõ ràng nhưng thiết lập một bản sắc tương phản, đối diện 
với con yêu quái “Ấn Độ Giáo” hiện đại đối kháng của nó – chỉ như vậy. 
Chúng ta cũng có thể nhìn thấy cách những ý niệm hiện thực hóa như 
“Phật Giáo” (Buddhism) và “Nguyên Thủy” (Theravāda), trong khi phần 
còn lại thì không xác định và giải thích sai hoàn toàn, trở thành nơi cất 
giữ thiêng liêng trong sự giả vờ của “những thuật ngữ thánh thiện” mà cụ 
thể hóa những dòng tranh luận không có kết quả và lấn át và làm trệch 
hướng các đàm luận tích cực. Có phải toàn bộ đặc tính ngoại lệ của phạm 
vi chung, việc làm giảm giá trị lịch sử của họ, và những mục khác, không 
được mô tả tốt hơn như kỹ nghệ hóa, hay tầm thường hóa, hay đại chúng 

44. Jesualdo Correia, private correspondence, 2013. 
45. Skilling, “Theravāda in History,” 2009: 72. 
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hóa kể cả ngu ngốc hóa? Hiện thực hóa quá thánh thiện một thuật ngữ cho 
những chữ mới này đã thực sự đạt được. 

Có phải những manh mối đã thắp sáng đủ gần để đặt câu hỏi về tính 
chân thực lịch sử của Đảo Sử (Dīpavaṃsa) và do đó suy ra rằng Bộ Phái 
Nguyên Thủy (Theravada) hiện đại đang thực hiện công việc kinh doanh 
dựa trên đặc quyền khai thác dịch vụ kỳ cục? Sau khi khoan thủng tính 
ngoan cố “thera, riêng như Đức Phật không có tiền lệ, chúng ta không 
được lùi lại trước sự tối tăm của vāda, mà nhắm tới những từ nguyên 
chắc chắn rõ ràng khi chúng ta hướng sự chú ý của mình tới Ṛgvedic Vāk 
(từ IE vāc), sự xuất hiện sớm nhất của bà như là vợ của Sanh Chủ Thần 
(Prajāpati), rồi là Mẹ của Vệ Đà, “sự nhân cách hóa của sự phát âm” nói 
đến người đời xưa và phả hệ (paramparā) được trao cho “sự truyền khẩu” 
thời chưa có chữ viết nên các vị trưởng lão đơn độc của chúng ta than 
khóc, và rồi “vòng sự kiện cổ xưa” sau cùng của bà cùng phái tính pha 
trộn với thần Diệu Âm Thiên (purānic Sarasvatī) trong truyện cổ tích của 
“dòng chú giải” và dữ liệu đã cho tự do phủ nhận sự khảo cổ mà khuynh 
hướng không bị cản trở đối với kiểu tạo ra những khám phá của những 
khai quật của chính nó qua sự tích hợp nghệ thuật hội họa sơ sài của mỹ 
học và nghệ thuật phê bình nhắm vào toàn bộ một thống kê nhân khẩu 
mới. Chúng ta ôm giữ phép chuyển nghĩa của cái nghĩa địa nơi mà những 
phát hiện chính yếu vẫn còn chôn cất một nửa. 

Đối với thế hệ đầu tiên của những nhà bình luận thời kỳ thực dân, các 
công cụ được uốn nắn tốt hơn cho điểm xác định vị trí dân tộc học với 
phân loại và trích dẫn những nguồn [tài liệu] xa xôi. Và việc lâm vào tình 
cảnh này, sự lệ thuộc vào sự phụ thuộc số đông của truyền khẩu cổ xưa 
với những hình ảnh ám ảnh của những người du cư không đất đai bị đẩy 
ra bên lề của xã hội biết chữ. Như thế có thể đó là bổn phận của chúng ta 
để truyền thừa lời tuyên bố như thể thiên nhiên không thể tự bày tỏ trong 
khi bảo vệ danh sách tinh hoa của chúng ta về những điều thiếu suy xét 
bằng phép chuyển nghĩa cũ kỹ của sự tế lễ nhiều sai sót. Có bất cứ điều 
gì thay đổi kể từ khi sự nổi lên của Globalistan,46 nó là “sức mạnh tự do 
hóa cấp tiến dung tục mới với âm mưu theo đuổi bá chủ cài sẵn vào bộ 

46. See Pepe Escobar, Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into 
Liquid War, Nimble Books, 2007. 
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máy của kỹ nghệ giải trí (Trường Frankfurter) đối với việc nhân cách hóa 
của môi trường tự nhiên trong sự giản dị của các thuật ngữ thánh thiện 
về văn hóa, du lịch, thời trang, những mối tương quan đã phô trương như 
là “Đại Sử Thi thuộc phần ngắn” (mini-epistemic Mahābhāratas) diễn ra 
trong và ngoài chính chúng ta, và điều gì sẽ xảy ra bên trong và ngoài của 
thành bang Hy Lạp?”47 Có bất cứ cuộc đảo chính nào mang tính phương 
pháp luận hay đoạn tuyệt nhận thức luận có thể nhìn thấy được? Tuy nhiên 
chúng tôi đứng ở đây trước bạn với tư cách là người phụ trách nghệ thuật 
khổ hạnh, và không phải là những sử gia địa lý chính trị.

TRUYỀN THỐNG SUỐI NGUỒN 

Rất nhiều điểm tương đồng giữa Yoga và Phật Giáo (Bauddha) đã khiến 
nhiều học giả thừa nhận nguồn gốc tiền sử chung của họ. Bài viết này đi 
thêm một bước nữa xác nhận nguồn gốc lý thuyết này như là Yoga. Theo 
các truyền thuyết, chúng ta biết sự kiện rằng vị Samāna (Sa môn) còn non 
trẻ đắm mình trong việc xem xét kinh văn khẩu truyền của nhà khổ hạnh 
thứ sáu Āḷāra Kālāma. Āḷāra là “trưởng lão dòng Sát Đế Lỵ (Ksatriya) của 
thành Xá Vệ (Kosala) đã hướng dẫn Đức Cồ Đàm (Gautama) bảy bước 
chánh định (Samādhi)” (tập trung mãnh liệt)”48 trong khi sống ở giữa rừng 
gần thành Tỳ Xá Ly (Vaiśālī) và những hang động của dãy núi Vindhya. 
Đó là từ Āḷāra và vị đạo sư trưởng lão thứ hai, Udraka Ramaputra, mà 
Đức Cồ Đàm (Gautama) đã học được những nguyên tắc của yoga. Dựa 
trên tài liệu như thế Senart (1900) đã đưa ra tuyên bố: “Chính từ mảnh đất 
của Yoga mà Đức Phật xuất hiện; bất luận là sự đổi mới gì ngài cũng đã 
có thể khai mở nó, khuôn mẫu của Yoga là những gì hình thành trong tư 
tưởng của ngài.”49 Đây là truyền thống khẩu truyền là nền giáo dục dóng 
lên tiếng nói tinh thần cho sự giải thoát khẩn cấp. 

Chúng ta hãy thúc đẩy một Phật Giáo (Bauddha) ảnh dụ điển hình như 
là truyền thống suối nguồn của một dòng suối ẩn dụ như là dòng truyền 

47. Jesualdo Correia, “Oral Tradition,” Facebook discussion thread, redacted, 
August, 2012, <http://on.fb.me/1cSoP9Q>. 

48. Kosambi, 1975: 164. 
49. Émile Senart, «Bouddhisme et Yoga,» Revue de l”Histoire des Religions 43 

(2), 1900, 345–364. 
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thừa như dòng nước thường đọc là upasampadā (truyền thọ giới cụ túc). 
Thuật ngữ này có bất cứ nguồn gốc thiết lập nào không? Ở đây chúng 
tôi có nguồn “tiền Phật Giáo” truyền khẩu của những điều vị Sa Môn 
tham dự qua các vị đạo sư đi trước của ngài -- những vị truyền thừa của 
truyền thống khẩu truyền như là bộ phái truyền thừa (sampradāya-vada) 
mà chúng ta hay diễn dịch là dấu ấn yoga. Tuy nhiên, thật quan trọng để 
chúng ta dành một chút ngoài lề và xem rằng yoga có thể đã nắm nhiều ý 
nghĩa khác vào thời cổ xưa. Nhưng, dĩ nhiên, từ quan điểm hiện đại hay 
hậu hiện đại thì chúng ta biện minh rằng cuộc đời của Đức Phật, dù truyền 
thuyết có thể, hoàn toàn xoay quanh nguyên tắc chỉ đạo của yoga. Phải 
chăng yoga đã định hình siêu hình học bảo chứng của ngài và đưa ngài 
đến giao phó cho hai trưởng lão yoga với những vị mà ngài tham dự vào 
giáo dục nghệ thuật khổ hạnh. Cũng thật là kỳ lạ, phải chăng những người 
kể chuyện khẳng định rằng chỉ có hai vị trưởng lão này được kiểm chứng 
trong kinh văn là nằm trong số người Angirasa đầu tiên được nhắc đến 
chỉ sau cuộc thử thách tại Ưu Lâu Tần Loa (Uruvelā)? Sự nối kết chân 
thành nào giữa họ, người học trò Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuni) và những 
vị thầy yoga của ngài (yogācariyas)? Độc giả tinh ý có thể tự nhiên thắc 
mắc. Nhưng những người biên soạn bất ngờ trở chiều trong phục vụ đối 
với dụng cụ được dùng thường xuyên của “việc giảm bớt những nỗ lực 
về những vị tỉền bối của Đức Phật.” Rằng Đức Phật được chuẩn bị để đi 
tới và bảo vệ họ nhưng quan sát bằng viễn kiến thấy rằng cả hai vị đều đã 
qua đời. Không thích đáng làm sao việc ghi rõ thái độ này lại xảy ra, việc 
vấp ngã này thì vị anh hùng của bất cứ di sản nào cũng đều chia xẻ, đặc 
biệt trong môi trường Ấn Độ nơi mà người con trai hiếu thảo thường vinh 
danh người cha, và người học trò chính trực luôn tôn kính vị trưởng lão. 
Đâu là mục tiêu của sự xen vào thiếu tao nhã này, giọt lệ định mệnh này 
trong cơ cấu xã hội? 

Các truyền thuyết đã có khuynh hướng trộn lẫn những thành tựu 
(siddhis) của Đức Phật vào người biểu diễn thần thông ủng hộ mật tông 
phôi thai của lịch sử—một pháp sư tiên đoán khoe khoang những khả năng 
siêu nhiên và những thành tựu phi thường. Một số điều này trông giống 
như Pātañjala siddhiḥ hay “những năng lực huyền bí” có được khi sinh 
ra, do uống thuốc, tụng đọc thần chú, tu khổ hạnh, hay samādhi—janma 
auṣadhi mantra tapaḥ samādhijāḥ (Yoga Sutras, IV). Những trường hợp 
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phù hợp là các khả năng nhập vào cơ thể của người khác, đi trên mặt nước, 
đi xa chỉ trong một khoảnh khắc, biết trước sự chết của người khác, và 
khả năng nghe được âm thanh người khác không nghe được. Những thực 
hành yoya khác cũng có thể được nhận biết. Đại Kinh Saccaka (Trung 
Bộ 36) châm biếm về việc huấn luyện năng lượng sống (prāṇāyāma) của 
vị Sa Môn (Samāna) như “ngưng hơi thở ở miệng, mũi, và tai, cảm thọ 
những cơn gió mãnh liệt kéo mạnh ở bụng, cảm thọ về bụng bị đâm với 
một con dao của người đồ tể; sự đốt cháy mãnh liệt bên trong cơ thể như 
thể một người đang lăn vào trong một cái rãnh than đá đang cháy.” Có rất 
nhiều điều kỳ diệu. Hàng ngàn người được thực hiện tại Uruvelā trong sự 
khởi đầu mạnh mẽ của ẩn sĩ Gautama. Những tình tiết mô tả về cơ thể rực 
cháy của Đức Phật có thể chứng minh những đặc điểm pháp sư và ủng 
hộ mật tông, trong khi đó các cảnh biểu diễn thần thông do Đức Phật thể 
hiện cắt phần thân thể của ngài thành từng mãnh và rồi phục hồi lại như 
cũ, tất cả trước cảnh tượng kinh hoàng của những người thân --để chiến 
thắng tất cả.50

 Các chữa trị triệu chứng về chủ nghĩa biểu trưng mang tính ép buộc 
che khuất sự xuất hiện của bà giáo thứ ba (đáng tin cậy) của Đức Phật 
dưới một bức màn mờ đục hơn là một tấm y với mãnh vải tồi tàn. Chúng 
ta sẽ chú trọng vào mãnh vải mà Gautama sử dụng ở Uruvelā chỉ khoảng 
thời gian mà ngài giao thiệp với người con gái của trưởng làng-Sujātā. Là 
vị thầy thứ sáu và cuối cùng của ngài? (là hợp lý). Dẫn chứng kinh Đại 
Trang Nghiêm (Lālitavīstara Sutra 194-95), John Strong (Relics of the 
Buddha [Xá Lợi của Đức Phật], 2004)51 đưa ra một khung cảnh tráng lệ 
trực tiếp trước sự chấp thuận của Đức Cồ Đàm là đi theo nàng Sujātā vào 
nhà cô ta để nhận thức ăn từ tay nàng. Liên quan đến chiếc y mà ngài mặc 
trên người suốt những năm tháng khổ hạnh buồn bả quan trọng này, vị Sa 
Môn đã lùng sục một cái nghĩa địa, tìm tòi và lấy ra những mảnh vải khâm 
liệm chưa bị đốt cháy (pāmśukūla) “mà đã từng bọc xác của một người 
nữ tỳ đã chết trong nhà của một trưởng làng kề cạnh” (Strong, 2004: 
216). Tiếp tục dẫn một điểm khác biệt của câu chuyện này như được mô 

50. See Mircea Eliade, Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy, 1964: 311-41; 
and E.H. Brewster, The Life of Gotama the Buddha, London:, 1926: 79. 

51. Strong, John. 2004. Relics of the Buddha, Princeton.
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tả trong Pāmśukūlānisamsam (mô tả về những thuận lợi của chiếc y bằng 
vải rác) tiếng Pāli về sau này, Strong đưa ra một phơi bày gây kinh ngạc 
về sự phân nhánh chú giải chặc chẻ. Còn văn bản phơi bày rằng người 
con gái mà tấm vải không bị đốt cháy đã bọc kín thân thể khi cô ta chết 
là “trong giai đoạn phát triển của thai kỳ” và khi Gautama kéo tấm vải dơ 
dáy mới bảy ngày này lên thì “một cái thai và nhau thai đang phân hủy rơi 
xuống đất” (Strong, 2004: 221) và trái đất rung động sau đó.52 Yên lặng 
đáng kinh ngạc làm sao chiếc máy quay phim thảm kịch này cứ quay tròn. 
Chúng ta có ý định suy luận qua những truyền thống chắp vá này về việc 
sửa chữa tiếng Pāli hết sức thiếu thuyết phục, tác động đến tính nhẹ dạ, và 
sự liên tưởng dồi dào làm cằn cỗi rằng Đức Phật được mặc trong Vesak 
trong một tấm vải khâm liệm hỏa thiêu mà ngài đã lấy ra từ xác người nữ 
tỳ đang mang thai của nàng Sujātā?53

TÍNH NGUYÊN VĂN TRUYỀN KHẨU NGUYÊN THỦY HẬU HIỆN ĐẠI

Chúng ta không nói về yoga như là giáo điều và ý thức hệ, nhưng nhìn 
chung là những từ ngữ về tài khéo léo về nghệ thuật khổ hạnh. Chúng ta 
thừa nhận về phương thức thân mật trong thời gian theo học của học trò 
và những truyền đạt sau đó qua những nhịp cầu nói năng bắt qua những 
khoảng cách của thời gian trong sự tin cậy (śraddhā) -như là một nền 
giáo dục được truyền lại cho Đức Phật bởi các vị đạo sư của ngài, có lẽ 
số lượng là tám, và có thể khám phá qua quan hệ giáo dục mô phạm: đây 
là điều kiện thiết yếu của truyền thống truyền khẩu. Các hóa thạch sống 
như là các mẫu được khai quật, chuyện bí mật được khôi phục, tháo ra, 
và chuyển lén lút qua śrota (tai) khai mở như các dòng suối “âm thanh-
hơi thở” như mẫu phê bình của loci classici [đoạn trích nhằm mô tả và 
giải thích một từ hay chủ đề] - phương pháp giáo dục kế tục (paramparic) 
qua nhiều năm. Và do vậy chúng ta đúng hơn nên nói về yoga như là 

52. Strong, John. 1992. The Legend and Cult of Upagupta, Princeton: 72. 
53. “Did Śākyamuni have a robe in mind?” It is worth here noting the archaeological 

evidence contained in Sāratthappakāsinī, a commentary to the Samyutta-nikāya, 
where Gautama is depicted in a charnel ground picking up a vile rag “teeming with 
growth” (Pāli, tumbamatta). (Pāli Text Society, 1932, trans. Woodward: 199.27-200.9 
[XVI.11]). See also Jonathan Silk, “A difficult Pāli word,” Archives of Indology, 14 
Feb 2001, online post <http://list.indology.info/pipermail/indology_list.indology.
info/2001-February/025443.html>. 
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một di sản suối nguồn đẹp đẽ của khuynh hướng không lay chuyển ấn 
vào trong phương ngữ cổ điển của sự hiện diện tin tưởng đối với những 
tâm hồn “ngược dòng”, ngọn đèn hiệu sáng nhất. Yoga là nguồn cơ bản 
của những nhà nguyên thủy (theras) mà họ đã tự mình đi đến những giả 
thuyết tương tự. 

Nguyên văn sâu xa có thể được khai thác từ Đại Kinh Sư Tử 
Hống (Mahā-Sīhanāda Sutta) có tính cách dân tộc học nơi mà các 
tác giả của bản kinh sinh động nhất của kinh điển miêu tả một khung 
cảnh Kāpālika lộng lẫy để ủng hộ những biểu hiện hoang dã rõ ràng 
của họ mà có lẽ đã đi trước các Tỳ kheo đã được thuần hóa. Nhưng 
để thâm nhập các tầng mức của sự thái quá linh thiêng người ta cần 
phải nâng cao “Đức Phật” lên một mánh khóe văn học, lời ám chỉ 
một bản tốc ký đối với người giữ vai trò chủ đạo của kinh điển, một 
chữ mật mã cho những tác giả của nó. Ngăn cản sự cưỡng bách đối 
với sự hoài nghi đang còn lơ lững, người ta tiếp tục trở nên kín đáo 
đối với đề nghị lĩnh vực dữ liệu chú giải, chẳng hạn, rằng Đức Phật 
đã tham gia vào thực hiện lễ nghi được biết đến trong thời kỳ cổ xưa 
như là śavavāda (nghĩa đen là tu tập xác chết), chủ yếu liên quan 
đến những hành động loạn dâm xác chết phổ biến đối với những 
giáo phái hối lỗi nguyên thủy. Các “yogins” (sử dụng một trong 
nhiều danh hiệu) này đều nổi danh với những điều ưa thích tục tĩu 
của họ, sự mê hoặc bệnh hoạn với chết chóc và xác chết, ham muốn 
sống trong nghĩa địa (śmaśāna) và ăn thịt của các xác chết thối 
rữa. Chúng ta không biết chính xác khi nào thì các tập tục này xuất 
hiện, nhưng một số xem Kāpālika-vrata như là hình mẫu đã rõ ràng 
phát ra từ sự hối cải Bà La Môn mô tả với các Bà La Môn giết các 
thành viên đồng nghiệp thuộc giai cấp cao. Sự hối cải rõ ràng gọi là 
Kāpālika-vrata đã để lại một đặc điểm bất biến không thay đổi của 
văn học Dharmasūtra hợp pháp của Ấn Độ từ khoảng 600-400 trước 
Tây Lịch đến ngày nay.54 Làm sao để hiểu rõ sự dày vò cực kỳ của 
căn bệnh này trong các tập tục khổ hạnh tại Nam Á thời kỳ đầu này? 
Theo Mayer (1990), các tập tục Kāpālika và śavavāda kỳ quái này 

54. See Sritantra, “The Savage Buddha: Gautama & the Kāpālika-vrata,” Ashé 
Journal, 5(3): 304-315, 2006. 
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đã thể hiện một mức độ cực kỳ căng thẳng về sự thôi thúc lặp lại 
của nhà khổ hạnh cổ xưa để thực hiện những nghi lễ chôn cất biểu 
trưng của riêng họ được thực hiện lần đầu tiên tại thời điểm nhập 
đạo (dīkshā) của ngài bởi vị thầy của ngài. Hay diễn đạt một cách ủ 
rủ hơn, đó là mục tiêu của nhà ẩn sĩ Ấn Độ khủng khiếp này nhằm 
thực hiện hành vi giết người của riêng ông.55 

Có những thực hành tương tự trong Đại Kinh Sư Tử Hống (Mahā-
Sīhanāda)56 nơi Đức Phật thuật lại vốn tiết mục nghệ thuật khổ hạnh 
của ngài kheo khoang một cách thực tế về sự tự bắt mình phải chịu 
nhiều suy giảm hơn là bất kỳ ai trong số những người khổ hạnh đương 
thời. Ngài sống trong nghĩa địa (śmaśāna) và ngủ trên những đống 
xương người khiến chúng ta nhớ về thể thức xác chết (śavavāda) vừa 
được đề cập. Bò vào trong các chuồng bò để ăn phân bò mới thải ra là 
một cách thực hành gọi là govrata, nghĩa đen là “con bò-lời nguyền”57 

Văn bản nói về những hoạt động mà Phật giáo vô cùng ám ảnh khi 
trích dẫn. Trong những từ ngữ của Giáo sư Richard Gombrich Đại học 
Oxford, là “tác giả của văn bản” cho thấy nói rằng, “Bất cứ thứ gì vị 
thầy của các bạn đã làm, chúng ta làm còn tốt hơn.”58

55. We note reliance on Robert Mayer 1990. “The Origins of the Esoteric 
Vajrayāna,” unpublished seminar paper for The Buddhist Forum, London SOAS, 
Centre of Religion and Philosophy, October 17 1900.

56. Majjhima-nikāya, 12.
57. The Sanskrit word vrata may, as in the present context, have originally meant 

“behaviour like” a particular creature, and later “observance, ritual, vow, austerity, 
penance.” But it certainly held the supplementary meanings of “feeding exclusively 
on (something)” and “an article of (ritual) diet.” It also bore features of totemism, 
the identification of man with his totem. The Buddha”s meeting with Acela Seniya, 
a follower of the dog-vrata (DN 24, MN 57), may be considered. He imitated a dog 
in all things as an ascetic practice. After his death, as predicted by the Buddha, he 
would naturally be reborn as a dog, or in a special zone of the underworld reserved for 
followers of his vrata. The Buddha”s Koliyan friend at the time, named Parma, was 
a bull-vrata tribesman and made by the Buddha to expect a similar fate—”the fear 
of which converted him.” A bull-vrata layer of the underworld is also mentioned in 
Mahabharata 5.97.13-14. Bat-, goat-, and elephant-vratas were also taken as ascetic 
practices in imitation of the animal like that of Acela. See D.D. Kosambi, Combined 
Methods in Indology and Other Writings, ed. Brajadulal Chattopadhyaya, Oxford, 
2002: 173; and An Introduction to the Study of Indian History, Popular Prakashan, 
India, 1975: 131-32. 

58. Gombrich, 1996: 78-9.



QUAN ĐIỂM PHẬT GIÁO VỀ LỐI SỐNG LÀNH MẠNH310

TRUYỀN THỐNG KHẨU TRUYỀN CÓ THỂ NÓI?59

Trong phần kết luận này chúng ta dự định khảo sát việc lấy mẫu về ngôn 
ngữ học lịch đại về dữ liệu lịch sử từ giữa thế kỷ 19 đến thời gian khá gần 
đây để chứng thực sự thay thế lý thuyết, sự thực hành và phê bình yoga 
trong cái khung của giáo lý Phật giáo đương thời. Chúng ta nhanh chóng 
nhận ra rằng ngành học thuật đương thời đã bỏ sót nhiều chuyển động 
của Theravada hiện đại. Trong Theravada hiện đại chúng ta nhận ra một 
dấu hiệu hay nhãn hiệu theo một tiến trình toàn cầu hóa của “hình thành 
xã hội,” một phản ảnh về sự tưởng tượng thiếu thực tế và tính hoài cổ 
trong trong suy nghĩ của những người dân thành thị có giáo dục chủ yếu 
ở Phương Tây phục vụ bởi các nhà xuất bản toàn cầu khao khát muốn xây 
dựng, duy trì và mở rộng những ước mơ và khát vọng về thị trường đang 
nổi lên trước đây. Điều này hoàn toàn tương phản với các thế hệ trước đây 
của các học giả được đào tạo theo khuynh hướng triết học và khoa học 
mà những việc làm của họ cho thấy nhiều khuynh hướng hoài nghi mạnh 
mẽ nói riêng liên quan đến khả năng có được của bằng chứng chứng nhận 
tính lịch sử của Đức Phật (in stricto senso) và sự vi phạm căn bản giáo 
dục của ngài là không có gì hơn ngoài yoga. Các phương pháp chiết phân 
của họ gọi là những dấu ấn thú vị. Hoàn toàn không bối rối trong việc 
chuyển tải tính hoài nghi đối với khái niệm về sự hiện hữu cá nhân của 
Đức Phật; họ chưa bao giờ nghi ngờ về sự tin cậy của Phật giáo về yoga.60 
Nhưng khó khăn vẫn còn đó; làm sao để biết được Đức Phật trong giai 
đoạn sớm nhất khi những văn bản còn lại của chúng ta thì chỉ là những 
phụ phẩm của những người xây dựng tín ngưỡng về sau do các vua chúa 
ra lệnh cho các vị tăng buồn chán khi biết phụng sự chính yếu để chứng 
thực giáo điều?61 Nhưng có phải Phật giáo dharmavādik nguyên thủy là 
CHẲNG CÓ GÌ ngoại trừ yoga? Yoga Ấn Độ? Có lẽ nào yếu tố “tantric” 

59. To consciously steal Ms. Spivak”s title. See Gayatri Chakravorty Spivak, “Can 
the Subaltern Speak?” in Marxism and the Interpretation of Culture, Cary Nelson and 
Lawrence Grossberg, eds, Urbana: Univ. of Illinois Press, 1988: 271-313.

60. For example, A.B. Keith, Buddhist Philosophy in India and Ceylon, Oxford 
1923; H. Beckh, „Der ganze Buddhismus ist durch und durch nichts als Yoga—
Buddhism is absolutely nothing but Yoga,“ Buddhismus, 1916, II: 11; Friedrich 
Heiler, Die Buddhistiche Bersenkung, München, 1918: 7, cited in Caroline Rhys-
Davids, Sakya, 1931. 

61. Stcherbatsky, The Conception of Buddhist Nirvana, 1927: 27. 
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cũng được nêu ra? 

Nhiều nhà chuyên môn về Châu Âu thời kỳ đầu đã nghĩ như thế - nghĩa 
là, quyền lực chính yếu của Đức Phật được cô đọng trong giai tầng của sự 
lắng đọng ban sơ, bản địa.62 Biểu thị điều gì? - một sự pha trộn giữa trò ảo 
thuật thô tháo và lối say đắm kiểu xuất thần gọi hồn, những gã ăn xin với 
mái tóc cuốn lọn dài sắc xảo? Những người khác giật phăng nó ra một lọn 
tóc trong lúc băng qua những con đường vắng lặng lúc bình minh, những 
cái bát của họ có hình dáng như những chiếc đầu lâu người - những người 
lang thang khổ hạnh đắm mình trong ánh sáng bình minh của phương 
pháp tu lõa thể. Có thể thừa nhận một Đức Phật bị thiếu tôn kính bởi việc 
đánh giá đạo đức và triết lý không ngừng? Hoặc là như nhiều nhà sáng 
lập khác của các phong trào tôn giáo - đơn giản là không thể suy nghĩ một 
cách hợp lý?63 Người nữ lãnh tụ dị giáo của ông có xứng đáng với cân 
nặng của một sợi lanh không? Có phải cùng sự “giải thích hoài nghi” giờ 
đây là một kẻ phản đạo? 

Edward Thomas (1927) đã kiểm chứng bản chú giải Therīgāthā tiếng 
Pāli cũng như bản Lālita-vīstara tiếng Phạn để trích dẫn năm vị đạo sư có 
trước đạo sư Āḷāra. Bản chú giải đầu đã chỉ ra vị đạo sư Bhaggava, hình 
như là vị đạo sư được chứng thực đầu tiên của Śakan mà nơi trú ẩn của 
ngài ông ta đã đến thăm. Bản chú giải sau cung cấp nhiều hơn. “Sau khi 
nhận lấy những tấm y khổ hạnh của mình, vị hoàng tử Ấn Độ được chào 
đón tại chốn ẩn dật của nữ Bà La Môn Śākī, và sau đó thì nữ Bà La Môn 
Padmā, rồi Bà La Môn uyên bác Raivata, và rồi thì Rājaka con trai của 
Trimaṅḍika, cho đến khi ngài đi đến Vaiśālī và gia nhập đạo sư Āḷāra.64 
Tuy nhiên dựa trên căn bản lịch sử nào mà chúng ta có thể phán xét những 
truyền thuyết này nằm ngoài lịch sử của chính những truyền thuyết đó? 

Nhà nghiên cứu Phương Đông người Nga Vasily Vasilyev (1856) đã 
tuyên bố rằng sau khi đọc xong tất cả những điều nghiên cứu, ông “vẫn 

62. See especially C. Rhys-Davids, Sakya, 1931: 239.
63. Theodor Stcherbatsky, The Central Conception of Buddhism, 1923: 5.
64. Edward J. Thomas, The Life of Buddha: as Legend and History. 3rd (revised) 

edition. London, 1949 [1927]: 69-70. 
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chưa hiểu được Phật giáo.”65 Đối với H.H. Wilson, viết cùng năm, bóng 
dáng của sự hoài nghi liên quan đến những câu chuyện đản sanh của 
Đức Phật, và thuật lại sau đó, đã đưa ra “điều nan giải là liệu có nhân vật 
nào như thế như là Sákya Sinha, hoặc là Sákya Muni, hoặc là Sramana 
Gautama, từng thực sự hiện hữu,” trong khi đó thì “bộ lạc có tên là Sákya, 
sự hiện hữu riêng biệt của nó như là một người và một cõi, không thấy 
có sự chứng thực nào từ các văn bản Ấn Độ, trong khi các truyền thuyết 
đã cho giải thích tên gọi và nguồn gốc của họ là hoàn toàn vô lý.” Mối 
quan hệ khả dĩ nhất là Ấn Độ-Ba Tư, “Saka hoặc người Scythians,” nhưng 
“hoàn toàn bị lờ đi bởi mỗi truyền thống.” Wilson cũng nhấn mạnh về 
những tên gọi huyền bí về cha mẹ của Đức Phật, đặc biệt là mẹ của ngài, 
““Máyá, or Máyádeví - tưởng tượng, tưởng tượng thiêng liêng”- một biểu 
hiện kiểu “hư cấu ẩn dụ” - và thành phố nơi sinh của ngài, “Kapila Vastu,” 
[thật chất của thần Kapila-hóa thân của thần Visnu] là nơi không có trong 
lịch sử địa lý Ấn Độ, nhưng được giải thích là “địa điểm vàng nâu,” hoặc 
diễn dịch khác đi là “thật chất của Kapila” (Kapilamuni),66 mà triết lý 
Sánkhya của nó được khắc họa một cách bao quát là một cấu trúc thành 
lập của Yoga cổ, và do vậy “cho biết thêm rằng hệ thống Sánkhya cung 
cấp các yếu tố đó (tính thường hằng của vật chất, nguyên tắc của pháp, sự 
hủy diệt cuối cùng v.v…) mà nhờ đó Phật Giáo được tạo ra một cách hiển 
nhiên.” Và mặc dầu sự xuất hiện của học thuyết đó với những mô tả đi 
kèm thì tự chúng không thể nào ngờ vực được, “có vẻ như nó không phải 
không thể cho rằng Sákya Muni rốt cuộc là một hiện hữu không thật, và 
như thế thì chúng ta hiểu biết về ngài chỉ là một hư cấu như tất cả những 
tái dựng lại những gì có trước của ngài, và tất cả những điều mầu nhiệm 
của ngài khi sinh ra, khi sống và khi diệt độ,” Wilson đã thể hiện như thế.67 

Cuốn Lịch Sử Đạo Phật Tại Ấn Độ (A History of Buddhism in India) 
của Hendrik Kern, Vol. I (1882) và cuốn Cẩm Nang Của Phật Giáo Ấn Độ 

65. Vasily Vasiliev, Buddhism, preface, 1856; cited in Thomas, The Life of Buddha, 
1949: xvi. 

66. Regarding Wilson”s rendering Sanskrit kapila as “tawny,” Śvetāśvatara 
Upaniṣad (III.4, IV.12, V.2, VI.13), which knows of Sāṃkhya, Yoga and Kapila, 
identifies the latter with hiraṇyagarbha, the “golden germ,” also known as a name of 
the sun (see Joshi, 1970: 31). 

67. Horace Hyman Wilson, “On Buddha and Buddhism,” in Journal of the Royal 
Asiatic Society, XVI (1856): 247-48. 



SUỐI NGUỒN YOGA SỐNG KHỎE: TRẢ LẠI NGUỒN GỐC PHẬT GIÁO XƯA 313

(Manual of Indian Buddhism) đã công khai bày tỏ sự loại trừ triệt để và 
sâu rộng về sắc thân của Đức Phật lịch sử. Cuộc đời của Đức Phật, theo 
Kern, là sự tái hiện lại cái thần thoại mặt trời cổ xưa, chống đỡ một cách 
chi li bằng các tính toán thiên văn.68 Cảm hứng bởi Senart và lắng nghe 
bởi Barth, nhà ngôn ngữ học Kern đã rất chú ý về vị trí không quan trọng 
về Đức Phật với tư cách là một người anh hùng văn hóa Purāṇic (cổ xưa) 
phi lịch sử. Otto Franke (1908) cũng có một khí khái khoa học tương tự: 
“điều đó cho rằng cho đến nay không có con người nào chứng minh rằng 
bất kỳ câu văn Phật giáo nào được nói ra trong suốt thời gian hiện diện 
của người sáng lập.”69 Tuy nhiên có rất ít người bày tỏ nghi ngờ những 
nền tảng thực nghiệm về sắc thân của Đức Phật. Việc tài trợ cho lĩnh vực 
nghiên cứu này thì rất khan hiếm. 

Các học giả hoài nghi về sắc thân của Phật thường cho thấy mối quan 
tâm đến bộ phái Phật giáo Vetulyaka thời kỳ đầu. Vetullyaka, cũng được 
gọi là bộ phái Vaitulya, cho rằng Đức Phật vẫn đang còn ở trên trời và 
ngài Anānda thực sự đã khơi gợi ra giáo pháp.70 Sự đề nghị với một số 
người sẽ có vẻ không thích hợp và chỉ có thể có ý nghĩa bằng việc nhìn 
vào một Đức Phật thực tế được tinh giản bỏ đi tất cả sự hóa trị thuộc gen 
trội. Nhưng thời gian và không gian và những gượng gạo về chủ đề tác 
động vào ước muốn của chúng ta nhằm tái cầu khẩn dũng khí của nền học 
thuật sớm hơn này -và đơn giản gợi ý rằng tư tưởng chống đối Đại Ngã 
nổi lên trễ hơn nhiều trong các lịch đại Tích Lan, song song với một dãy 
các yếu tố kết hợp như Vajjiputtakās, Devadatta, pudgalavāda, Mahādeva 
atmavāda, Vājirīyas, Mahāsāṃghika, Dhammarucikas, Pūrvaṣailas, và tư 
tưởng chống Đại Ngã, Yoga, mỗi một phái “dị giáo” gần gũi về mặt lịch 
sử, sự trì hoàn việc tài trợ và kiến chấp (dṛṣṭi; Pāli diṭṭhi) hoặc “tính chính 
trực” khi nó không thích nghi với những kết cục của nền chủ quyền, truyền 

68. J.W. De Jong, A Brief History of Buddhist Studies in Europe and America. 
Tokyo: Kōsei, 1997: 29; and Johannes Bronkhorst, “Hendrik Kern and the body of the 
Buddha,” in Asiatische Studien, Etudes Asiatiques, 63(1), 2009, 7-27: 2. 

69. Otto Franke, “The Buddhist Councils at Rajagaha and Vesali (as alleged in 
Cullavagga XI, XII),” trans Caroline Rhys-Davids, Journal of the Pāli Text Society, 
1908: 20; bracketed emendation [as/was] mine. 

70. Charles Eliot, Hinduism and Buddhism, a historical sketch, Vol 3, London: 
1921: 20. 
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thống, hội đồng, người thống lĩnh.71 Jonathan Silk (2012) đưa ra một trình 
bày được hoan nghênh về sự lờ đi của Kern trong tình cảm chống Đại Ngã 
có mục đích tuyên truyền lập thành mật mã trong phép chuyển nghĩa quỷ 
quái của Mahādeva. Viết vào đầu những năm 1880s, Kern hiểu rằng,

Mahādeva và Bhadra là những tên gọi của thần Śiva, là người trong 
khả năng của mình với tư cách là thần của Thời Gian, có thể được gọi là 
thần Genie hủy diệt… Khi người ta xem sự đa dạng về bản chất của thần 
Śiva, người ta không ngạc nhiên rằng Mahādeva phương nam đóng một 
vai trò hoàn toàn khác với vai trò của vị đạo sư dị giáo.72

Và thực sự chúng ta có thể đọc, nói về thuật chép sử, từ việc lặp lại 
nhân vật manga-esque kích động, từ phép ngoa dụ và sự thăng tiến của 
Mahādeva tung lên và xuống những mạng lưới thương mại Hoàng gia 
rộng lớn này, sự nhân cách hóa của nghi thức phạm thượng- là người 
trước hết “đã giao cấu với người đàn bà đã sinh ra ông, với người đàn bà 
đã giết cha ông, và giết một vị thánh, trước khi giết người phụ nữ loạn 
luân đã sinh ra ông.”73 Mahādeva được phát họa để trở thành một đạo sư 
ghê tởm nhất trong các lịch sử sớm của “Phật Giáo.” Tuy nhiên chịu đựng, 
mạnh mẽ và lan tỏa trong lập trường, được mô tả như là một sự lai tạp 
giữa kāpālika-jihadi, Mahādeva, quỷ quyệt “khác” của sự độc ác không gì 
sánh bằng, nhân vật biến thành quỷ của sự bất đồng căn bản như tối tăm 
và lan tràn như nước mực Trung Quốc, ngay cả trải dài qua đại dương đến 
đảo Tích Lan. Hai trường phái Mahādeva khác nhau đều được ghi nhận.74

Như đã đề cập trước, chính Émile Senart (1900) là người đã tuyên bố 
nhận xét sắc bén từ đầu về nơi chốn của Yoga trong các giai đoạn tiền Phật 
Giáo. “Đức Phật xuất hiện trên địa hạt của Yoga. Bất kể những cải cách 
gì mà ngài đã đóng góp, tư tưởng của ngài được hình thành qua cái khuôn 
mẫu của Yoga.”75 Hermann Oldenberg (1908) đã dành bảy trang giấy đối 

71. See André Bareau, Les Sectes Bouddhiques du Petit Véhicule, 1955. 
72. Kern 1881-1883, II: 292-93, quoted in Silk, 2012: 135. 
73. See Jonathan Silk, Riven by Lust: Incest and Schism in Indian Buddhist Legend 

and Historiography, 2012.
74. Bareau, 1955: 19. 
75. Senart, «Bouddhisme et Yoga,» 1900.
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với “Mối quan hệ giữa Phật Giáo và Yoga.”76 Đó là Beckh (1916) là người 
đã táo bạo tuyên bố, Der ganze Buddhismus ist durch und durch nichts 
als Yoga—“Phật Giáo chẳng có gì cả ngoài yoga một cách xuyên suốt.”77 

  Louis de La Vallée Poussin (1917) lỏng lẻo ủng hộ một tầng mức 
trước Phật Giáo “mà cho thấy hoàn toàn khác với những gì sau đó tạo 
thành một kinh điển Pāli.” Ông ta giải thích một động lực chính như thật 
chất là “yogic, một nghệ thuật kỳ lạ đứng bên ngoài của mỗi quan điểm 
triết học, tôn giáo hay đạo đức”—une technique étrangère en soi à toute 
morale comme à toute vue religieuse ou philosophique. Sự đột phá về 
chủ đề của nó là sự sử dụng của nhà viết kịch lễ nghi bằng “những thực 
hiện được công nhận những kế thừa nguyên thủy và tiếng Iran Cổ qua 
trung gian của những pháp sư (śramaṇa), huyễn sư, và người thực hiện 
phép màu”—pratiqués des sorciers et des thaumaturges—đồng cảm cao 
độ đối với trạng thái đê mê và sự khám phá thay đổi các trạng thái hoàn 
toàn vắng bóng của khuynh hướng phê bình đánh giá”—et dont il semble 
que la recherche des états hypnotiques soit le motif dominant (12). Sự sắp 
đặt vāmamārga của sự bất đồng mật giáo “vẫn còn ít thay đổi với khoảng 
bảy thế kỷ từ Mahāvagga đến Buddhagosha.”78 Trong việc cung cấp tiếng 
nói cho cơ sở ban đầu mang tính đặc trưng nổi lên sự bất đồng bên trên 
tính khuôn mẫu quy ước, những giải thích đưa vào của La Vallée Poussin 
chứng minh thực tiễn rằng “tác động phong phú hơn nghĩa là khi thực 
hiện thì không chỉ là những sản phẩm văn hóa mà còn là những rung động 
về mặt diễn giải (sau Elkins, 2007).79 Trong trường hợp của “tính ưu việt 
truyền khẩu” cấu tạo bởi những quy tắc nội tại và rồi bị đối mặt với “tính 
siêu hình bảo bọc” của tính hiện đại của sự tán thưởng trong nền chính trị 
chém giết,80 sự tháo dỡ kiến trúc tái diễn đá bung ra rồi kết lại từ cường 

76. Hermann Oldenberg, The Doctrine of the Upanishads and the Early Buddhism, 
trans. from German by S.B. Shriotri, Delhi, 1997 [1908].

77. “Der ganze Buddhismus ist durch und durch nichts als Yoga.” Hermann 
Bechk, Buddhismus. Buddha und seine Lehre (Buddhism: Buddha and his Teaching), 
2 volumes, Sammlung Göschen, 1916: 174, 770. 

78. Louis de La Vallée Poussin, Nirvāṇa, Paris, 1925: 11-12, 53. See also 
Dasgupta, Philosophical Essays. 1941 [1990]: 85-86. 

79. James Elkins, “On David Summers” Real Spaces,” in Elkins (ed.), Is Art 
History Global?, 2007. 

80. See Jean-Francois Lyotard, The Postmodern Condition, Minneapolis, 1993. 
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độ giao động lên xuống của một tiến trình ngấm ngầm của tình trạng tiến 
thoái lưỡng nan của thẩm mỹ sở hữu một kiểu tắm nắng nơi (với tất cả nội 
dung và mục đích) mà cái vật chất ban đầu xuyên qua một tiến trình sàn 
lọc tự nhiên sử dụng thiết bị địa phương và chưa bao giờ những thứ này 
đến được bằng thuyền. Cái phụ thuộc nhận biết và tạo hình một thực thể 
rõ ràng, một nhóm, hay nhân vật mà về mặt xã hội, chính trị, hay địa lý là 
“khác” hơn cái cấu trúc chiếm ưu thế, và hơn nữa hành động hướng đến 
bên lề của sự truyền miệng truyền thống như là thể loại không có gốc gác 
đòi hỏi phải có nơi neo đậu an toàn, hoặc như những cất giữ không cố định 
quá nghèo nàn và hoang sơ đến nổi không có thứ gì quan trọng để nói. 
Nhưng hãy đến, chúng ta hãy dẫn chứng tài liệu cảnh ngộ của chúng. Thật 
kỳ lạ làm sao các khái niệm về truyền thống truyền miệng và sự phụ thuộc 
lại có vẻ vốn rất giống nhau, và làm sao mà tính chất vô lí bậy bạ của lời 
nói phụ thuộc trong nhiều cách thức đọc nghe như là một trò lừa bịp tàn 
nhẫn. Có lẽ đây là lý do tại sao chúng ta đã tự che mặt mình lại bằng cách 
sơn phết cái khuôn mặt trước lúc xung trận và che đậy bằng bộ lông sự 
mất thể diện chỉ để làm cho mọi thứ xuất hiện ít kỳ lạ hơn. 

  Stcherbatsky, trong Khái Niệm Trung Tâm Của Phật Giáo (The 
Central Conception of Buddhism) (1923) trình bày cho chúng ta một 
dharmavāda khái niệm như là một giai tầng tiền “Phật Giáo” (pre-
Baudhaic) mà gọi tên là một cái có vẻ ngây thơ, nếu như tính thuyết phục 
kiểu đạo Kỳ Na (Jaina) có vẻ quyến rũ về những gì thật sự là một mô tả có 
sức hút về thể xác là hoàn toàn rốt ráo đối với những hạt nguyên tử chia 
nhỏ của nó là “hoàn toàn bị bao phủ với sự óng ánh phim quang hợp” như 
thể ánh sáng là chất keo thật sự hay là thực thể cơ bản (drāvya).81 Trong 
tác phẩm Nhận Thức Về Niết Bàn Phật Giáo (The Conception of Buddhist 
Nirvana, xuất bản lần đầu 1927), Stcherbatsky đã dành hơn 20 trang để 
nói về “vị trí Yoga trong Phật Giáo.” Ông đồng ý với La Vallée Poussin 
(1917), nhận xét rằng, “yoga không phải là yêu thuật thô tục cũng không 
phải là phép ảo thuật mà là theo thật chất là thiền định mà tạo ra một tình 
trạng phẳng lặng.” Về căn bản, yoga, hay “học thuyết yoga” được mô tả 
như “một thành phần tự thân và không thể tách rời khỏi vũ trụ đa nguyên 
của các pháp riêng biệt (yếu tố tinh thần) mà dần dần tiến tới sự tan rã.” 

81. Stcherbatsky, The Central Conception of Buddhism, 1923.
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Ông ta tin rằng yoga, hay ít nhất là “mầm mống” của nó, có thể có trước 
Đức Phật lịch sử; nhưng bất luận thế nào cũng nói rằng, “không có một 
Phật Giáo chân thật nào về mặt lịch sử tách ra khỏi học thuyết yoga.”82

Caroline Rhys-Davids (1928) thiết lập Yoga như là một điều kiện quyết 
định chính yếu đối với “quá trình sinh sản” của Phật Giáo nguyên thủy, 
điều mà bà ta thích thú gọi là “Sakya.” Lúc đầu bà mô tả yoga là “sự thành 
tâm” (śraddhā), như là “nghiên cứu tích cực về một loại đặc biệt” (35), 
nhưng cũng đồng hóa nó với ý nghĩa của từ dhyāna (thiền; Pāli jhāna), 
“suy ngẫm, trầm tư.” Bà chú thích là có khoảng hai trăm bốn mươi liên hệ 
đối với jhāna trong bốn bộ Nikāyas (171), một từ ngữ thường được hiểu 
sai thành meditation (thiền), chỉ cho sự suy nghĩ tích cực, ngược lại với 
jhāna” (65), và khẳng định và lặp lại sự phản đối của bà với “nhiều thứ đã 
được viết ra sau này” về jhāna, điều mà không có nghĩa là thiền, “tranh 
luận thẳng thắn một vấn đề về tư tưởng tập trung” (166). Nhưng “nếu 
Phật Giáo là một loại du nhập của chính cái tinh thần của Yoga Ấn Độ, 
thì chúng ta bị buộc phải nghĩ lại.” Bà chú thích (173-74), trong khi mà 
“jhāna trong truyền thống Viễn Đông về Zen lại cho là vị trí suối nguồn 
hạnh phúc của nó, vì trong yoga đã bị làm lu mờ và đánh mất đi trong Phật 
Giáo nguyền thủy” (177).83

Edward Thomas, trong cuốn Lịch Sử Tư Tưởng Phật Giáo (The History 
of Buddhist Thought, 1933) dành 16 trang về chủ đề “Yoga như là học 
thuyết Phật giáo nguyên thủy.” Ông đồng tình với quan điểm cho rằng 
việc thực tập yoga diễn ra trước “Phật Giáo” và cho rằng một số “vay 
mượn” chắc hẵn đã diễn ra. Theo Thomas, “Những điều tương tự về cách 
thực hành và những thuật ngữ của nó, và mối quan tâm cho thấy trong 
các văn bản tiếng Pāli đối với việc thực hành yoga của các trường phái 
khác, là những bằng chứng thuyết phục cho rằng các đặc điểm yoga đã 
cấu thành một phần quan trọng của Phật giáo nguyên thủy.” Ông nói thêm 
rằng, “tuy nhiên, nó không phải, được biết chính xác những gì là những 
hình thái thực sự của Yoga là thịnh hành khi Gautama học hỏi nó,” “cũng 
không phải những gì (nếu có) là những thay đổi mà ông có thể đã giới 
thiệu.” Bốn “phạm trú” hay Brahma-vihāras là thí thụ thích hợp. Chúng 

82. Stcherbatsky, The Conception of Buddhist Nirvana, Leningrad, 1927. 
83. Caroline Rhys-Davids, Sakya: Or Buddhist Origins. London: Kegan Paul, 1931.
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cho thấy như là những vay mượn sau này trực tiếp từ Yoga (80-81) vì 
chúng cũng xuất hiện trong các kinh Yoga (i, 33), và như là chính các 
kinh cũng xem chúng là không chính thống. Những điều đó không tất yếu 
chứng minh rằng chúng được vay mượn” (50).84

Trong hơn bảy thập kỷ qua, các nghiên cứu đã tiếp tục thể hiện quan 
điểm rộng rãi rằng Yoga là một yếu tố chứa đựng trong mỗi tôn giáo. Tại 
sao các nghiên cứu Phật giáo lại có sự khác biệt? Tuy nhiên, Dasgupta 
(1941) đã cho thấy điều thú vị rằng, “dù không không phải một nhánh của 
yoga, chính Phật giáo đã làm cho yoga thành chính nó.”85 Edward Conze 
(1961) đã bắt đầu với những ý định ngầm rằng “khoa học, nghệ thuật, và 
triết học Ấn Độ, xem (trong ý nghĩa bao quát nhất) kinh nghiệm về yoga 
như là nguyên liệu thô chủ yếu cho việc thiền định.” Vì đó, thật là không 
phù hợp khi, theo Conze, “với những người có học thức, phủ nhận rằng 
việc thực hành nghệ thuật-khổ hạnh Phật giáo có được những trạng thái 
phản chiếu về sự an định (śamatha) và những thực hành và trạng thái 
này là không có gì khác hơn là Yoga.”86 Lal Mani Joshi (1970) đồng hóa 
yoga như là một “yếu tố căn bản của văn hóa Śramaṇic…phi Bà La Môn 
và phi Aryan về nguồn gốc.” Rằng các munis và yatis của thời kỳ Vệ Đà 
thực hành yoga hay thiền là “rõ ràng với Ṛgveda (X.136.1–3) và Aitareya 
Brāhmaṇa [nhưng] Yoga nguyên thủy thì có lẽ giống với Yoga Phật giáo 
[…] Sāṃkhya cũng thuộc cùng truyền thống với Phật giáo nguyên thủy và 
sự thực hành Yoga là một liên kết chung giữa hai truyền thống chị trong 
nguồn gốc phi Bà La Môn.” Joshi thì đặt Phật giáo kề cận với Kapila và 
chú thích sự hiện diện của Ṛgveda của Kapila như là một Āngīrasa (X 
27.16) và đôi khi Đức Phật cũng được gọi như thế.87 Sự lưu ý này trở lại sự 
quan tâm của ông Wilson trong địa điểm nơi Phật đản sanh là Kapilavastu, 
tên gọi mà ông ghi là “thật chất của Kapila” (see p. 12 and note 67). 

 Nhà sử học Erich Frauwallner (1973) đưa ra rất nhiều khẳng định 
đanh thép nhất về vị trí của Yoga trong giai đoạn sớm nhất của sự hình 

84. Thomas, The History of Buddhist Thought, 1933.
85. Surendranath Dasgupta, Philosophical Essays, Motilal Banarsidass, 1941: 92.
86. Lal Mani Joshi, 1970 [2008], “Brahmanism, Buddhism, and Hinduism,” 

Kandy: 30-31. 
87. Lal Mani Joshi, 1970 [2008], “Brahmanism, Buddhism, and Hinduism,” 

Kandy: 30-31.
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thành Phật Giáo. Trong phần đầu trong hai tập nghiên cứu của Frauwallner, 
ông viết: “Bằng học thuyết Phật giáo Yoga được kết nối ngay từ đầu, bởi 
vì bằng cách đó mà Đức Phật, nhà sáng lập Đạo Phật, đã tìm thấy sự giải 
thoát.”88 Kanjutsu Iijima (1975) đánh giá lại văn hóa dân gian Phật giáo 
tiêu chuẩn và bày tỏ sự hoài nghi mà một người thông minh không ai sánh 
bằng như là Đức Phật có thể đã trải qua sáu năm vô ích. “Đó là một thật 
tế lịch sử không thể phủ nhận,” Iijima viết, “rằng Yoga đóng một vai trò 
trong nguồn gốc của Đạo Phật.”89 Ananda Guruge (1991) đồng ý rằng, 
“Mặc dầu sự khổ hạnh ép xác ám chỉ trong chủ nghĩa khổ hạnh Ấn Độ cổ 
đại thì không được Đức Phật tán thành, về thật chất, yếu tố yoga là căn bản 
đối với lời dạy của ngài.”90 S.N. Goenka (1990) hình như bỏ qua việc đánh 
đồng samādhi (emancipation-giải thoát) với Niết Bàn (nibbana) cũng 
như là khái niệm phi chính thống của “kaivālya.”91 Johannes Bronkhorst 
(2011) tin Phật Giáo nguyên thủy không xem chính mình như là “những 
người thực hành yoga” trong bất kỳ ý nghĩa “tôn giáo” cụ thể nào mà 
“không được thể hiện rõ ràng trong các kinh điển của nó,”92 mặc dầu vậy 
tác giả của Dhammapada (Pháp Cú) có thể là ngoại lệ, “Yoga ve jayati 
bhuri (verse 282).” Bronkhorst hơn nữa còn trích dẫn Mahāvāstu và lời 
nói thận trọng của nó mà thôi thúc những người ao ước muốn giữ khoảng 
cách với yogācāras (những người thực hành yoga).93 Gregory Schopen 
(1997), tuy nhiên, chỉ về Mūlasarvāstivāda-Vinaya [Luật Tạng Căn Bản 
Nhất Thiết Hữu Bộ] nơi mà yoga được mô tả như là một sự huấn luyện 

88. Erich Frauwallner, History of Indian Philosophy, (2 volumes), trans. by V.M. 
Bedekar, New Delhi, 1973, 1:321.

89. Kanjitsu Iijima, Buddhist Yoga, Japan Publications, Inc., USA, 1975: 21.
90. Ananda Guruge, The Society of the Ramayana, New Delhi, Abhinav 

Publications, 1991: 289, brackets mine.
91. “This samadhi is the samadhi of emancipation or nibbana or kaivalya.” S.N. 

Goenka, “Yoga – as seen in the light of Vipassana,” Talk at Kaivalyadham Yoga 
Academy, Bombay, April 30, 1990. <http://www.vridhamma.org/Yoga-as-seen-in-
the-light-of-Vipassana>.

92. Johannes Bronkhorst, Buddhism in the Shadow of Brahmanism, Leiden: Brill, 
2011: 165.

93. “The Mahāvastu expressly condemns the teaching of this school, for it makes 
adherence to it on the part of Bodhisattvas one of the causes which prevent them rising 
from the fifth bhūmi to the sixth,” The Mahāvastu (Vol. I), trans, J. Jones, London, 
1949: I, 94: (Jones, foreword, xiii).
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tích cực mà “không nên từ bỏ vì những động cơ vật chất.”94

KẾT LUẬN: BÓC TRẦN PHẬT GIÁO HẬU HIỆN ĐẠI

Làm mới lại câu chuyện ngụ ngôn về cuộc đời của Đức Phật như một sự 
bóc trần của một loại hình kể chuyện thời hậu hiện đại, Đức Phật đã dành 
sáu năm đầu để thực hành một loại nghệ thuật-khổ hạnh thời tiền cổ mà 
chúng ta chỉ đơn thuần gọi là Yoga. Nhưng sau khi từ bỏ nơi tu luyện của 
Udraka, vị trưởng lão thứ hai được kiểm chứng trong kinh điển, vị ẩn sĩ 
đã trưởng thành của chúng ta cảm thấy cần phải vượt lên trên nữa. Ba giản 
đồ nghệ thuật-khổ hạnh rộng lớn đứng trước ngài: (i) con đường sắc bén 
của nhận thức luận, (ii) nghiên cứu về vô số trạng thái của thức, và (iii) 
các thiết bị của những giám sát dựa trên cơ thể được tìm thấy trong lời 
tuyên bố rằng “chiêm nghiệm về cơ thể luôn là sự chú trọng căn bản của 
yoga.” Phương pháp thứ ba này sẽ mô tả tốt nhất đường đi của nghệ thuật-
khổ hạnh của Phật Giáo sớm nhất. Điều này được khẳng định rõ ràng qua 
satipaṭṭhāna, một chế độ tự giám sát bằng yoga mà đặt ý thức vào phần 
thân thể và chức năng thần kinh thường diễn ra một cách tự động. Hệ tư 
tưởng và giáo điều thì không cần tí nào ở đây cả; các nghi thức và hành lễ 
tương tự cũng không được mời gọi. Mọi thứ chúng ta cần đều chứa đựng 
trong cơ thể. Đúng nguyên văn lời nói của Đức Phật như sau, 

Trong chính cái thân xác này, này chư hiền, với tất cả những dòng chảy 
của tâm thức và sự nhận biết của nó mà chư vị sẽ hiện diện trong vũ trụ này, 
ta tuyên bố nguồn gốc của vũ trụ, sự diệt tận của vũ trụ, và cánh cửa mở ra sự 
vượt thoát khỏi nhận thức của vũ trụ này (Anguttara-nikāya 4.45).

 “Trong suốt thời gian thực hành khổ hạnh căng thẳng của mình, Đức 
Cồ Đàm đã cảm nhận được cách thức năng động của trạng thái xuất thần 
mà ngài đã bắt đầu xem chúng là nguy hiểm. Nhưng rồi ngài đã vượt qua 
trạng thái sợ hãi bức bách này và tăng cường sức mạnh của thân để chuẩn 
bị nền tảng cho chiến lược tái phục hồi của ngài về niềm vui—ānanda. 
Trước đó ngài đã từng tin rằng sự thống khổ tập hợp của lối khổ hạnh mới 
là phương pháp có giá trị. Tuy nhiên, giờ đây, trái ngược lại, ngài dần hiểu 
ra rằng sự an lạc tỉnh lặng của tâm định mới là con đường nội tại cho chính 

94. See Gregory Schopen, Bones, Stones, and Buddhist Monks, Hawaii, 1997: 207.
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mình noi theo” (sau Govinda 1976).95 Tương tự, Dutt (1980) thuật lại “sở 
thích của Đức Phật là giữ yoga của mình thoát khỏi bất kỳ những cái tâm 
thất thường, thô tháo, hoặc là không phù hợp với một cái tâm khỏe mạnh, 
cứng rắn, chính trực, và định tỉnh—một tiến trình giản hóa nơi mà các 
yếu tố yoga đôi khi xuất hiện với những chỉnh sửa nho nhỏ.”96 Vì thế nó là 
phù hợp trong những từ ngữ gần gũi của chúng ta để khẳng định rằng Đức 
Phật thực sự đã đạt được mục đích tối hậu của ngài trong khi thực hành 
yoga. Đó là, trong khi đang ngồi dưới cội bồ đề trong tư thế kiết già, hoặc 
là “tư thế hoa sen.” Padma nghĩa là hoa sen, āsana nghĩa là ngồi. Thể hiện 
đẹp đẽ một cách dễ dàng và thoải mái, nhưng chắc chắn và bền vững, nó 
mang đến sự xuất hiện của một nhánh hoa sen. 
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Lịch Sử]. Pacific World (Journal of the Institute of Buddhist Studies, 
III, 11, Fall, 61-93.

________. 2006. “Modern use of “Theravada.”” Online post. H-Bud-
dhism Discussion. 22 Dec 2006. <http://bit.ly/18oHALg>.

________. 2004. “Ubiquitous and Elusive: In Quest of Theravāda,” a 
paper presented at the conference Exploring Theravada Studies: In-
tellectual Trends and the Future of a Field of Study, organized by the 



SUỐI NGUỒN YOGA SỐNG KHỎE: TRẢ LẠI NGUỒN GỐC PHẬT GIÁO XƯA 327

Asia Research Institute (National University of Singapore) on 12-14 
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cứu Theravada: các khuynh hướng tri thức và tương lai của một lĩnh 
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