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Mục đích của nghiên cứu là phân tích chiến lược giảng dạy và phương 
pháp học tập phản ánh trong chương trình giảng dạy tại đại học (tại 
Khoa Mỹ thuật Đại học Peradeniya, Sri Lanka).Ở đây các bộ môn của 
Phật Pháp được giảng dạy và học tập thông qua nghiên cứu thiết kế 
kiến   trúc của khu phức hợp Phật giáo Anuradhapura

Nghiên cứu này nhằm thu thập thông tin chi tiết bằng cách sử 
dụng bằng chứng về thiết kế kiến   trúc đặc biệt, các tu viện Phật giáo 
cổ xưa được tìm thấy trong hệ thống tu viện và Pabbataviharas ở 
Anuradhapura.Phương pháp định tính trong nghiên cứu này phân 
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tích cách chương trình giảng dạy đại học hiện nay góp phần vào giảng 
dạy và học Phật pháp qua các thiết kế kiến   trúc.Đó là trọng tâm của 
nghiên cứu.

Dữ liệu sẽ được thu thập từ nhiều nguồn như phần còn lại tu viện 
ở Anuradhapura, chứng cứ   nghiên cứu khoa học và văn bản tài liệu 
cũng như các chương trình đào tạo đang được sử dụng hiện nay tại 
Cục Mỹ thuật, Khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Peradeniya.

Các tu viện cổ ở Anuradhapura cung cấp minh chứng thị giác vĩ đại 
cho việc giảng dạy và học tập Phật phápvề một sự kiện lớn. Họ minh 
họa sự soi sáng của Phật giáo thông qua các cấu trúc, vị trí của tu viện 
khác nhau, mối quan hệ giữa các mô hình hình học, và những sự sắp 
xếp các công trình kiến   trúc phù hợp nhu cầu thực hành Phật giáo và 
nhu cầu xã hội,..vv

Chương trình giảng dạy đại học của khoa Mỹ thuật được thiết kế để 
cung cấp 36 khóa họctrong bốn năm bao gồm văn bản như một phần 
của chứng chỉ danh dự cho lĩnh vực Mỹ thuật.Trong số 36 khóa học 
này, có bốn khóa học về thiết kế kiến   trúc Phật giáo.Là một phần của 
hai khóa học (FNA101, 102) kiến trúc được dạy trong một năm học.
Vàibài học được dạy về thiết kế kiến trúc qua việc tiếp cận Phật giáo.
Ngoài ra, học kỳ đầu tiên của năm học thứ hai, chức năng xã hội của 
kiến   trúc Phật giáo được cung cấp dưới tên khóa học “Xã hội học và 
nghệ thuật Tâm lý học”.(FNA 210).Trong đó, một mô-đun trên mối 
quan hệ giữa nghệ thuật, nghi lễ và tôn giáo được bao gồm.Cũng trong 
học kỳ đầu tiên của năm học thứ hai, khóa học “Nghệ thuật Châu Á” 
(FNA 211) giới thiệu không chỉ Phật giáo ở Sri Lanka mà còn ởkiến   
trúc phía Nam và Đông Nam Á.

Theo kinh nghiệm giảng dạy, tôi đã nhận ra rằng sinh viên học kiến 
trúc Phật giáo tiếp cận có hệ thống Phật giáo và họ đang tiến hành 
nghiên cứu nâng cao kiến thức Phật giáo.Cách tiếp cận này gián tiếp 
như là tài liệu giảng dạy cũng như chiến lược học tập hiệu quả liên 
quan đến giảng dạy và học tập giáo pháp trong đại học.Vì vậy, tôi hy 
vọng kinh nghiệm của tôi trong giảng dạy chứng minh lập luận của 
nghiên cứu này.

Các loại nghệ thuật thị giác tôn giáo như hội họa, điêu khắc và kiến 
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trúc phản ánhcảm nhận thẩm mỹ cũng như cảm nhận về tôn giáo. Tác 
động của môi trường tôn giáo góp phần phát triển quá trình suy nghĩ 
của con người và trao đổi nhận thức tôn giáo giữa những người khác 
nhau. Trong lĩnh vực kiến trúc, nó mô tả ý tưởng này thông qua chất 
lượng và chức năng của nhu cầu xã hội.Nó cũngthể hiện sự bố cục 
nhịp nhàng các chi tiết tạonên kiến trúc tôn giáo và bằng cách ấy,nhấn 
mạnh một nhận thứcrằng nó là thế tục hay tôn giáo. Bối cảnh xã hội 
của thế giới vật lý đại diện cho nền văn hóa nhất định được bao gồm 
trong tôn giáo, phong tục, bản sắc ngôn ngữ… vv

Vì vậy, tôi đã lựa chọn thiết kế kiến   trúc phù hợp bao gồm các 
phương tiện truyền thông trực quan tốt nhất cho việc dạy và học 
Giáo Pháp, cũng gồmcả lịch sử nghệ thuật và thẩm mỹ. Kiến trúc 
thuộc thể loại nghệ thuật thị giác, nó không phải là nghệ thuật 
biểu hiện như hội họa, điêu khắc vv,thiết kế kiến   trúc Phật giáo 
dựa trên giải thích chủ quan của các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ sử dụng 
nó để truyền thông điệp Phật pháp.Vì lý do này, dường nhưthiết 
kế kiến   trúc Phật giáo và pháp môn tu tập là phương pháp tốt 
nhất. Lập luận của tôi trong nghiên cứu là giáo lý Phật có thể 
được đưa vào chương trình giảng dạy đại học.Điều đó được giảng 
dạy tốt hơn thông qua việc nghiên cứu thiết kế kiến   trúc.Theo 
chương trình giảng dạy của chúng tôi tại khoa Mỹ thuật, chúng 
tôi đang giảng dạy nghệ thuật thị giác kết hợp kiến trúc Phật giáo 
bằng cách tham chiếu chất lượng của kiến   trúc.Bằng bối cảnh 
này, chúng tôi giới thiệu cho học sinh nhiều loại hình tu viện ở 
châu Á với tham chiếu đặc biệt tới Sri Lanka.Trong số đó, nghiên 
cứu này, chúng tôi đã chọn hệ thống tu viện và pabbhataviharas 
trên cơ sở môi trường tự nhiên của họ.

Sự đóng góp của thiết kế kiến   trúc tu viện cho việc giảng 
dạy và học Phật pháp qua các chương trình đào tạo đại 
học

Cấu trúc đồng nhất của tu viện được xem như một chuỗi các hoạt 
động tôn giáo và sự sinh sốngcủa tu sĩ cũng như người thế tục.
Bandaranayke nói “nó cho thấychiều dài lịch sử của đời sống tu viện 
Phật giáo và kiến   trúc Phật giáo” (Bandaranayke, 1974: 4).

Sau khi thành lập Phật giáo ở Sri Lanka, dưới thời trị vì của vua 
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Devanampiya Tissa (247-207B.C.), các nhà sư đã sống trong hangđộng 
tự nhiên hoặc nhân tạo. Các hang động tự nhiên nổi tiếng ở Vessagiri 
và Mihinthale, Sri Lanka là những ví dụ, gần 2000 hang động được 
tìm thấy ở thời kỳ Sri Lanka cổ (Gunawardhana, 2010:31).

Theo giáo lý Phật giáo, thiền định là hoạt động chính của các nhà 
sư, do đó họ chọn sống trong rừng, hang động… vv để thực hành thiền 
định và đạt tinh thần xuất sắc. Tuy nhiên, đối với nhu cầu xã hội của 
chúng sinh, tu sĩ đã phải bước ra khỏi hang động mà giảng giải Phật 
pháp. Do đó, tu viện được thiết lập tại làng và thành thị. Sau đó, với 
thời gian, thiết kế kiến   trúc khác nhau được thêm vào những tu viện 
cũ, đơn giản nhằm phục vụ nhu cầu và tập tục đời sống tôn giáo, bên 
cạnh việc duy trì tính toàn vẹn các góc độ khác nhau của sự hiệp nhất 
khu tu viện phức hợp.

Trong nghiên cứu này, đầu tiên tôi sẽ giải thích làm thế nào để kết 
hợp các thiết kế kiến   trúc Phật giáo vào quá trình giảng dạy và học tập 
giáo pháp,bằng sự tham khảo hang động dùng để ở của các nhà sư. 
Hầu hết hang động được đặt trên núi hay rừng. Các nhà sư sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn hướng đến mục đích bảo vệ môi 
trường hang động.Hang động là vị trí lý tưởng cho thiền định bởi nó 
có hình dạng đơn giản với không gian mở. Vị trí này được mô tả là 
quyến rũ và yên tĩnh; nó có thể thay đổi cảm xúc của chúng ta về thế 
giới vật chất với vô tham (không đính kèm), vô sân (thiện chí),và vô si 
(không ảo tưởng) (xem hình 2).

Hơn nữa, vị trí ấy còn thúc đẩy tự thanh lọc, tự kiểm soát và tự giác 
ngộ của các tu sĩ cũng như Phật tử (xem hình 1.).Ba yếu tố này cho 
thấy sự hài lòng trong tâm trí các nhà sư, những người sống ở hang 
động. Nó được khẳng định bởi tuyên bố của sư Rahual “những người 
được coi là nhà sư ở hang động đạt nhiều trí tuệ, tâm hồn cao cả và 
tâm hồn tôn giáo hơn người khác”.(La Hầu La, 1956: 112). Ngay cả xã 
hội Phật giáo đương đại cũng chấp nhận và phê duyệt báo cáo này vì 
quan điểm chung rằng đó là môi trường tự nhiên, là nơi tốt nhất cho 
thiền định.

Một loại bằng chứng khác được ghi nhận từ   các mẫu thiết kế kiến 
trúc là văn bản chữ khắc tìm thấy trên vách hang động. Một số chữ 
khắc đề cập đến tên nhà tài trợ như vua, hoàng hậu, bộ trưởng hoặc 
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người bình thường… vv nội dung hầu hết đưa vào phối cảnh của khái 
niệm bố thí (trách nhiệm) trong Phật giáo.Hang động này thường 
dành riêng cho Tăng thân đến từ các khu vực khác nhau hay từ bốn 
hướng. Nó có nghĩa, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể sử dụng hang động 
thiền định. Không có chủ sở hữu cụ thể cho hang động, mà chúng 
được tạo thành bởi môi trường tự nhiên. Tôi thường dạy cả giáo lý 
Phật Pháp khi giải thích thiết kế kiến   trúc của hang động.Học sinh 
học chủ đề này đã được trợ giúp qua hình ảnh hang động. Hàng năm, 
chúng tôi tổ chức chuyến đi thực địa ghé thăm những nơi liên quan 
đến chương trình giảng dạy.Chúng ta phải phát triển kỹ năng sư phạm 
như thế, ngay cả trong bài giảng đại học để đưa thiết kế kiến trúc Phật 
giáo thành trợ giảng hữu ích khi giảng dạy Phật pháp.

Hang động trở thành biểu tượng nghệ thuật cũng như văn hóa Phật 
giáo với khát vọng tinh thần Phật pháp. Ví dụ chứng minh thực tế này 
từ Thanh Tịnh Đạo đề cập đến hang động được vẽ, gọi là Kurundaka 
mahalena của Cittaguttathera. Theo câu chuyện thiền sư đã và đang 
sống trong hang động này suốt sáu mươi năm,nhưng ông chưa từng 
nhìn thấy những bức tranh vẽ trên trần và cũng chưa bao giờ thấy 
cây rồng lớn (sắt-gỗ) phía trước hang động. Câu chuyện cho thấy việc 
kiểm soát cảm xúc của thiền sư.Nó cho rằng chúng ta nên cảm nhận 
cảm giác của nhà sư và quan tâm đến tự tánh của chúng ta hơn so với 
bên ngoài.

Sự đóng góp của thiết kế kiến   trúc Pubata Vihara để 
giảng dạy và học Phật pháp qua các chương trình đào 
tạo đại học

Cấu trúc của pabhataviharais là một trong những tu viện phức hợp 
lớn ở Anuradhpura.Nó là ví dụ điển hìnhtrong nghiên cứu của chúng 
tôi, vì thiết kế kiến   trúc của nó cho chúng ta thấy một phần Phật giáo 
đem lại qua những phân đoạn giáo lý nhất định.Loại tu viện phức 
hợp này nằm trên những ngọn núi hoặc đồi ở tỉnh lẻ.Có hai bộ phận 
chính của pabbatavihara, phần bên trong và phần bên ngoài.Phần bên 
trong được đặt các công trìnhlinh thiêng như bảo tháp, Bodhighara, 
uposathaghara và patimaghara.Phần bên ngoài Bhikkus là nhà ở và 
nhà phụ.Bandaranayake nhận xét, “đây là hình thức nguyên mẫu 
của tu viện Sinhalese trong suốt toàn bộ lịch sử tu viện ở Tích Lan” 
(Bandaranayake, 1974:70).Theo hiểu biết của tôi, công trình kiến   
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trúc phục vụ ba chiều bởi vì nó nằm trên ngọn đồi hoặc trên núi.Ngoài 
ra, thiết kế kiến   trúc pabbatavihara có thể được đánh giá cao về cấu 
trúc phức tạp.Sự phức tạp này tạo ra một số góc độ khác nhau cả từ 
bên trong lẫn bên ngoài tùy thuộc vào nhu cầu xã hội và tôn giáo.

Tuy nhiên, vị trí của bốn đền thờ lớn có thể được tìm thấy trong các 
pabbathavihara bao gồm một khu vực hình chữ nhật và hình tứ giác.
Nếu chúng ta xem xét mô hình nằm trong bốn đền thờ ở các khu vực 
khác nhau, thì chúng dường như được hệ thống hóa và đôi khi vị trí 
của bốn đền thờ cũng khác nhau. Theo Bandaranayake, có ba biến thể 
của vị trí bốn đền thờ. Các đơn vị cấu trúc khác nhau thể hiện sự hiểu 
biết tâm linh Phật giáo.

Trong bốn điện thờ, bảo tháp là thiết kế kiến   trúc chính.Vào thời 
Anuradhapura, nó đã nằm (nước-Pavilion-tại-cổng) ở lối vào của sân. 
Paranavithana quan sát trong cuốn sách của ông về Bảo Tháp ở Tích 
Lan, 68 trang có hàng chữ Pankuliya đề cập về đá padoni (dùngrửa 
chân), nội dung của dòng chữ cho thấy các tín đồ phải rửa đôi chân 
của mình và thay quần áo.

Bước vào khuôn viên thiêng liêng với bàn chân và trang phục sạch 
sẽ có nghĩa là trước khi phát triển thanh tẩy nội tâm, chúng ta nên 
chú ý đến yếu tố vật lý mà làm cho nó thoải mái hơn để lắng nghe 
Giáo Pháp.Ngoài ra, có hai sân bên trong (valikanga) và bên ngoài 
(valikangana), valikangana đề cập đến giảng đường được bao phủ bởi 
cát trắng.Nó tượng trưng cho sự tinh khiết và sạch sẽ.Sân bên trong 
nằm trên độ cao cao hơn so với sân bên ngoài và có bốn cổng chính. 
Bandaranayake chỉ ra một hoặc hai ví dụ được tìm thấy với một cơ sở 
hình bát giác và cánh hoa sen đúc tại căn cứ của các mái vòm trên bảo 
tháp (Bandaranayake, 1974, 75).

Điều này có thể được liên kết vào việc học tập giáo lý Phật pháp 
qua cơ quan đại diện tượng trưng của bảo tháp.Có ba bậc thang chính 
trong ngôi tháp; thấp, trung và thượng.Tầng thấp là cố định với mười 
sáu bước chân tại các điểm thường xuyên và những điểm này được 
đặt xung quanh bảo tháp.Khi tín đồ đi bộ xung quanh bảo tháp, họ 
dừng lại ở mỗi điểm và có thể quỳ xuống hành lễ.Tầng giữa sử dụng để 
cung cấp hoa.Theo Coomarswami giải thích, ba bậc thang tượng trưng 
cho đầu, thân và chân của Ngài.Mái vòm là người đứng đầu, tầng giữa 
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là cơ thể và cơ bản là bàn chân. Ngoài ra, bảo tháp còn tượng trưng 
cho Niết Bàn (sự ra đi) của Đức Phật. Mahaparinirvasutta của Digha 
Nikayađề cập đến cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Đức Phật và Ananda 
Thero tại giường. Đức Phật dặn dò thị giả A Nan sau khi Ngài chết 
hãy để nhục thânNgài trong bảo tháp.Theo đó, xá lợi Phật được đặt 
trong một bảo tháp.Từ đó, tất cả bảo tháp đại diện cho những bậc cao 
đức.Ba bậc thang của tháp tượng trưng cho thriloka (lĩnh vực của vũ 
trụ). Theo quan điểm này, mặt đất đại diện trái đất, lan can tầng giữa 
là không gian và lan can trên là thiên đường. (Mital và Ashvin, 1993: 
163).Có một mái che bao quanh bảo tháp, nó có chức năng như nơi 
trú ẩn được sử dụng để bảo vệ tín đồ khỏi nắng mưa.

Cây Bồ Đề là một thiết kế kiến   trúc chính của pabbatavihara.Cây 
thiêng liêng này nằm gần bảo tháp, tượng trưng cho sự giác ngộ của 
Ngài Cồ Đàm.Sau sự giác ngộ, Đức Phật dành bảy tuần dưới cây Bồ 
Đề và các vùng lân cận.Tuần thứ hai của bảy tuần, Đức Phật dạy thế 
giới giá trị của lòng biết ơn bằng cách đứng phía trước cây Bồ đề một 
khoảng cách nhất định và nhìn chăm chú vào cây với đôi mắt bất động 
suốt tuần, vì cây bồ đề này che chở Đức Phật trong sự nghiệp đạt 
đến giác ngộ.Trước khi Ngài diễn thuyết, hình ảnh cây bồ đề tượng 
trưng cho Đức Phật trong nghệ thuật Phật giáo.Nhiều hình ảnh như 
vậy có thể tìm thấy trong các bảo tháp ở Bharhut, Ấn Độ. Cây bồ đề 
không thể được chặt như chúng tamuốn và chỉ khi có vấn đề không 
thể tránh khỏi, nó mới được chặt.Nó nhắc nhở giá trị thực tế của cây 
như bóng râm, thực phẩm, thuốc men, gỗ… vv Nếu chúng ta bảo vệ 
cây xanh như chúng ta làm đối với cây Bồ Đề, chúng ta sẽ có thể kiểm 
soát cuộc khủng hoảng môi trường trên thế giới hiện đại.Có mái che 
xung quanh bảo tháp và cây Bồ đề trong pabbataviaha tu viện phức 
tạp.Một số mái che Bồ Đề là vòng tròn và một số là hình vuông trong 
khi mái che bảo tháp là các vòng tròn.

Trong Phật giáo, hình dạng của vòng tròn, bánh xe biểu tượng bài 
giảng đầu tiên của Phật (Dhmmacakkapavattana) tại Isipathnarama, 
Benares. Hơn nữa vòng tròn còn tượng trưng cho sự luân hồi (vòng 
tròn của sự tồn tại và liên tục).Nó không có khởi đầuvà kết thúc giống 
như cuộc sống của chúng ta sinh ra, tồn tại và chết.

Nhà tượng trưng (mái che pattima) là công trình xây dựng quan 
trọng tiếp theo trong tu viện pubbatha. Xã hội Phật giáo Sri Lanka 
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xem ngôi nhà tượng trưng là nơi quan trọng của tu viện Phật giáo.
Sau thế kỷ thứ năm, hình ảnh Đức Phật đã được phổ biến đến các Phật 
tử.(La Hầu La, 1956: 128). Những bức tượng Phật của ngôi nhà tượng 
trưng miêu tả cử chỉ tay khác nhau và sắp xếp chỗ ngồi. Do đó, việc 
dạy và học tác phẩm điêu khắc Phật giáo có thể được giải thích liên 
quan đến các cử chỉ tay và sắp xếp chỗ ngồi của Đức Phật; và các nhà 
tượng trưng cũng được xem xét qua những giá trị tượng trưng.

Mái che Uposatha là một công trình xây dựng khác của khu phức 
hợp Pabbatavihara. Tòa nhà này không được dùng để thờ hoặc theo 
nghi lễ Phật giáo,mà Bhikkus đã tụ tập hình thành các hoạt động giới 
luật. Có bốn lối vào và bốn cổng để đến Uposathagara; với các thần hộ 
vệ ở cửa (dvarapalakarupas) (La Hầu La, năm 1956, 130). Những con 
số này cũng hài hoà với tu viện xung quanh. Một vài pabataviharas mô 
tả vị trí của mái che uposataa phù hợp với nhà tượng trưng (xem hình 
3).Đề cập trên về pubbathavihara được đặt bên trong tu viện.

Phần ngoài của tu viện pabbata là nơi cư trú của Bhikkus.Nó được 
thiết kế nhỏ và vuông vức, bao quanh bởi khu vực linh thiêng.Những 
tòa nhà được bố trí trong mô hình hình học.Nếu chúng ta xem xét 
toàn bộ quy hoạch của tu viện pabbata, tasẽ thấy mô hình đối xứng 
trên một đường thẳng đứng.Đường thẳng đứng có thể đại diện cho 
nguyện vọng tâm linh (xem hình. 3 & 4). Ngoài các phòng ở, có vài tòa 
nhà khác như bhojanasala (phòng ăn), yjantaghara (nhà tắm),….Cũng 
có những hào tự nhiên hoặc sông bao quanh tu viện pubbatha.

Kết luận

Như đã đề cập ở trên, xem xét các thiết kế kiến   trúc trong tu viện và 
chuỗi tu viện pabbatha chúng ta có thể hiểu giá trị của sự cân bằng 
và nó dạy chúng ta thông qua kế hoạch sơ đồ kiến trúc. Nếu chúng ta 
chú ý đến hệ thống hóa cuộc sống theo cách này, thì cuộc sống có thể 
trở nên hòa bình và tươi đẹp hơn. Cũng như góc độ bên trong và bên 
ngoài, các chi tiết khác nhau của tòa nhà xuất hiện như nhữngchi tiết 
hài hòa.

Nghiên cứu cho thấy các kiểu dáng kiến trúc khá gần nhau.Tín đồ 
cảm thấy ảnh hưởng từ quá trình gắn kết các bộ phận khác nhau vào 
một tòa nhà hoàn chỉnh.Vì sự hài hòa của từng chi tiếttrong các tòa 
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nhà, người xem sẽ có thể tránh lo lắng về tầm nhìn của mình.Đây là 
bài học tốt hoặc ví dụ tốt cho cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra, không 
gian của tòa nhà tượng trưng cho sự cân bằng tâm trí và ba dòng: 
sinh, tồn tại và chết, trong vòng luân hồi cuộc sống.Nó có nghĩa hình 
thức kiến trúc phục vụ sự kiện thực tế và tâm lý.Ví dụ bảo tháp tập 
trung tại tu viện là vũ trụ. Đức Phật nói rằng vũ trụ là vô hạn về mọi 
mặt; mức độ, thời gian…v.v. Tuy nhiên công trình xây dựng hang động 
và chuỗi tu viện pabbata nhắc nhở tính vô hạn của thế giới cũng như 
cuộc sống của chúng ta. Tính vô hạn sẽ có hai hướng:thu nhỏ và mở 
rộng. Như nhà quan sát giáo pháp, chúng ta luôn đảm bảo và liên 
tục cuộc sống của chúng ta với những giao dịch tốt trong xã hội. Các 
thiết kế kiến   trúc đại diện cho chất lượng và số lượng khung vật chất. 
Các nguồn tự nhiên từ môi trường có thể được sử dụng theo sự điều 
chỉnh hiệu quả sức mạnh của tâm. Những thiết kế kiến   trúc liên quan 
như vậy trong văn hóa Phật giáo có thể được đưa vào quá trình giảng 
dạy và học tập giáo pháp tại đại học.

Hình 1: Kế hoạch tu viện tại Vessagiri 
(Bandaranayake, 1974:44)

Hình 2. Phân tích biểu đồ của 
tu viện _ miêu tảdi tích chính 
(Bandaranayake, 1974:45)
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