BỒ TÁT DI LẶC: HÌNH TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA
TRONG TRUYỀN THỐNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM
GS Nguyễn Triân
Bồ tát Di Lặc, vị Phật tương lai, có một vị trí quan trọng trong nền tín ngưỡng và văn hoá
Phật Giáo. Di Lặc là vị bồ tát duy nhất ñược các tông phái Phật Giáo, từ tiểu thừa, ñại thừa và mật
tông tôn kính. Các kinh ñiển trong cổ ngữ tiếng Phạn Pali và Sanskrit, cũng như kinh tạng ñại
thừa chữ Hán và tiếng Tây Tạng ñều có nói ñến vị Phật tương lai này. Các bộ sử lớn trong truyền
thống Phật giáo Tích Lan, các bộ luận ñại thừa trong truyền thống Phật Giáo Tây Tạng ñã ñề cập
rất nhiều về Di Lặc. Trên mặt tạc tượng mỹ thuật Phật Giáo, hình ảnh bồ tát Di Lặc ñã xuất hiện
khá sớm từ thế kỷ thứ hai tây lịch và trải qua gần 2000 năm lịch sử phát triển, hình ảnh Di Lặc ñã
phát triển rất ña dạng, có khi là bồ tát qua hình tướng một vị thái tử, có khi là một vị bồ tát ñang
ngồi trầm tư, cũng có lúc ñược thờ cúng như một vị Phật, có khi ñược diễn tả như một vị hoà
thượng thiền sư. Trong truyền thống Phật Giáo Việt Nam, ngài Di Lặc có một vị trí khá quan
trọng. Người Việt ñã tôn thờ ngài gần cả nghìn năm kể từ thời Lý cho ñến ngày nay. Phật giáo
Việt Nam chịu ảnh hưởng khá lớn nền văn hoá Phật Giáo ðại Thừa từ Trung Hoa nhu nhập vào,
do vậy tín ngưỡng và hình tượng thờ Di Lặc tại Việt Nam, chịu ảnh hưởng nền văn hoá phật giáo
Trung Quốc, nhất là nền văn hoá Phật Giáo từ thời Minh do các vị tăng người Trung Quốc cuối
thời Minh qua truyền ñạo ở Việt Nam.
Bài viết này sẽ chú trọng về lãnh vực văn hoá nghệ thuật và cách thờ bồ tát Di Lặc ở Việt
Nam. Phần ñầu của bài sẽ bàn sơ qua về ý nghĩa hình tượng bồ tát Di Lặc ñược thờ ở các chùa
Việt. Phần hai sẽ bàn về lịch sử tín ngưỡng của Di Lặc trong truyền thống Phật Giáo Việt Nam
khởi ñầu từ thời Lý và Trần, ñược phát triển trong thời Trịnh Nguyễn, và hình thành trong các
thập niên cận ñại. Phần thứ ba, bài viết sẽ bàn một vài hình tượng ñiêu khắc tiêu biểu về bồ tát Di
Lặc có từ thế kỷ 17 và ñạt ñến trình ñộ nghệ thuật vào cuối thế kỷ 18. ðể hiểu thêm về hình tướng
của tượng Di Lặc thờ ở các chùa tại Việt Nam, trong phần thứ tư bài viết sẽ tóm lược thân thế và
sự nghiệp của hoà thượng Bố ðại, ñược xem như là hoá thân của Di Lặc bồ tát. Cũng như qua
hình ảnh vị hoà thượng thiền sư này, Phật Giáo Viêt Nam qua ảnh hưởng của Phật Giáo thời
Minh Thanh, ñã ñồng hoá Bố ðại là Di Lặc. Xuất thân từ bối cảnh lịch sử cuối thời ðường và
trong thời Tống khi văn hoá thiền tông cực kỳ phát triển, phần năm của bài viết sẽ cho chúng ta
những hình ảnh và vị trí của hoà thượng Bố ðại ban ñầu qua tranh thiền, từ bức tranh thứ 10
trong thập mục ngưu ñồ ñến các chủ ñề khác về hoà thượng thiền sư Bố ðại qua các bức hoạ thủy
mặc, cũng như tranh vẽ màu theo truyền thống cổ ñiển. Chùa Nhạc Lâm quận Ninh Ba và núi Phi
Lai Phong tại chùa Linh Ẩn ñất Hàng Châu tỉnh Triết Giang là nơi xuất thân của tín ngưỡng Di
Lặc qua hoá thân của ngài Bố ðại, do vậy phần cuối cùng của bải viết sẽ truy nguyên những hình
tượng ñiêu khắc tạo hình ñầu tiên của Di Lặc ñể chúng ta hiểu thêm sự liên quan mật thiết hình
tượng bồ tát Di Lặc ñược thờ ở các chùa Phật Giáo Việt Nam hiện nay với những hình tượng ñã
ñược hình thành từ thế kỷ 13-14, là những khuôn mẫu cho các hình tượng Di Lặc hiện ñại. Nói
tóm lại, bài viết chú trọng về mặt phát triển lịch sử mỹ thuật phật giáo của bồ tát Di Lặc xuyên
qua hình ảnh hoà thượng Bố ðại, do ñó, bài này sẽ không bàn tới lịch sử phát triển tôn giáo và
tính ngưỡng của Di Lặc trong các truyền thống khác.

Ý Nghĩa tượng Bồ Tát Di Lặc
Nhìn về mặt hình tướng, chúng ta thấy các chùa Việt Nam từ Bắc chí Nam ñều thờ bồ tát
Di Lặc theo hoá thân của Bố ðại, một vị hoà thượng Trung Quốc thế kỷ thứ 10, cuối thời nhà
ðuờng, mà biểu tướng và tín ngưỡng của ngài ñược phát triển vào các thời ñại kế tiếp ñể trở
thành một truyền thống tôn giáo về sau. Tranh thuỷ mặc theo Thiền phái thời Tống, tượng của
ngài vào thời Nguyên, và các hình ảnh nghệ thuật tôn giáo diễn tả vê ngài càng ñược hệ thống và

phát triển vào thời Minh, và cuối cùng phổ biến rộng rãi trong nhân gian. Nhìn chung, ñối với
người Phật tử Việt, bồ tát Di Lặc ñược tô tạo như một bậc thoát trần luôn luôn hoan hỉ tươi cười.
Ngài có thân hình mập lùn, bụng bự như chứa cả thế gian, và ngài có một thế ngồi vô tư thoải
mát. Ngài mặc áo rộng không cài nút ñể hở cả bụng lẫn ngực. So với Phật Thích Ca ngồi kết già
thiền ñịnh trang nghiêm trên toà sen, hoặc Phật Di ðà từ bi duỗi tay tiếp ñộ chúng sinh về cõi tịnh
ñộ, thì bồ tát Di Lặc ñi vào thế gian một cách an nhiên tự tại, ở giữa hồng trần mà không bị dính
bụi trần.

Tranh vẽ Bố ðại Di Lặc bằng màu,
ñời Minh, thế kỷ 15, Trung Quốc

ðứng trên mặt ngoại tướng và nội tâm mà bàn, ngài Di Lặc mập
mạp béo tốt bụng bự tượng trưng cho sự sung túc, giàu có, ăn
nên làm ra. Bên cạnh ñó, một số tượng tạc ngài ñeo theo một cái
túi thật lớn như chứa cả càn khôn vũ trụ, ñầy một trời công ñức,
tượng trưng cho phúc ñức ñầy nhà, lộc trời sung mãn. Thêm vào
ñó thân hình no béo mập mạp và có nhiều trẻ con kháu khỉnh,
nghịch nghợm vui tươi như một hình ảnh tuyệt vời ñầu xuân
mang ñến cho mọi nhà. ðó là sự sum họp bên cạnh cội nguồn
của sự hạnh phúc, ñó là sự chúc phúc cho con cái (ngụ ý là con
trai, theo truyền thống xưa) ñầy nhà, ñó là phúc lộc của bồ tát Di
Lặc ban bố trong dịp ñầu năm. Nhìn về mặt nhân gian thì ñây là
biểu tướng cho phúc lộc ñầy nhà, lắm con nhiều cháu, hạnh phúc
sung mãn. Nhìn về mặt tôn giáo mà nói thì ngài không bị hệ luỵ
trần gian khổ ñau, của “lục căn, lục trần” làm phiền não quấy
nhiễu. Ở tây phương các tiệm cơm của người Trung Quốc
thường an trí tượng Phật Di Lặc trước cửa ñể cho khách hàng
xoa vào cái bụng bự của ngài ñể ñược ăn ngon và ñem tiền bạc
tới cho chủ tiệm. Trong quán thường treo ngược chữ phúc, tượng
trưng cho “phúc ñáo.”

Có lẽ ñây là ảnh hưởng của nền văn minh Phật Giáo Trung Quốc pha ñậm lên nếp sống của người
thương mãi Hoa kiều vì các chùa Hoa họ thờ bồ tát Di Lặc sau cổng tam quan. Như thế, khi
khách thập phương ñến viếng cảnh chùa lễ Phật, bước vào cổng tam quan, khách ‘diện kiến” ngay
bồ tát Di Lặc ngồi “chiểm chệ” sau khi bước vào cổng chùa. ðúng là “tiên bái Di Lặc, hậu bái
Thích Ca” như câu phương châm thường nói. Riêng ở Việt Nam chúng ta thấy chỉ có chùa Linh
Mụ tại Huế ñặt tượng Di Lặc sau khi qua cổng tam quan, và trước khi vào chánh ñiện lễ Phật. Có
thể ñây là ảnh hưởng sự xếp ñặt của Hoà Thượng ðại Sán, vị sư nổi tiếng nhà Thanh xứ Quảng
ðông qua hoằng pháp tại triều ñình nhà Nguyễn vào thế kỷ 19, hoặc là một sự sắp xếp có ý nghĩa
sau khi ñiện Di Lặc trong quần thể kiến trúc của chùa bị lũ lội tàn phá và hoà thượng trụ trì dời
pho tượng ra phía trước chánh ñiện.
Về mặt tâm linh mà bàn thì chúng ta thấy ngài Di Lặc là biểu trưng cho sự hoan hỷ. Di
Lặc tiếng Phạn Sankrit là Maitreya, có nghĩa là từ, là tình thương yêu vô giới hạn, là tâm rộng
lượng bao dung, là kẻ không làm tổn hại một loài nào, hoặc một chúng sinh nào, là người ñem lại
niềm vui và sự không sợ hãi ñau thương cho một ai. Do vậy chúng sinh có lòng cảm mến ñể gần
gủi ngài. Trong tứ vô lượng tâm, “từ, bi, hỷ, xả”, từ ñứng ñầu trong bốn tâm cao thượng nhiệm
mầu nhất của ñạo Phật. Người Phật tử Việt Nam thường cho rằng bồ tát Quán Thế Âm mới thật là
hiện thân cho từ bi, còn Di Lặc là hình ảnh của sự hỷ xả. Nhưng theo nguyên nghĩa của chữ Phạn,
Maitreya, dịch nghĩa là “Từ Thị” hay bản chất của từ (bi) là cội nguồn của bồ tát Di Lặc. Nguyên
nghĩa này cũng bắt nguồn từ hạnh bồ tát của ngài là không giết hại một loài nào, mà lại thương
yêu hết thảy các loài. ðệ tử và những người tu theo hạnh của ngài ăn chay hoặc là trường trai,
hoặc ít nhất một tháng vài ngày, thường thực hành hạnh phóng sinh, và luôn luôn ñem lại niềm
vui, ñiều hoan hỷ cho người khác.
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Tranh thứ 10 trong thập mục ngưu
ñồ của họa sĩ Shubun, thể kỷ 15, Nhật

Trên mặt bồ tát hạnh là vậy. Nhưng trên mặt nhập thế,
ngài là người “thỏng tay vào chợ”, chẳng mặc thị phi của
trần gian, của cuộc thế. Theo tiểu sử Hoà thượng Bố ðại
ghi trong Tống Cao Tăng Truyện, thì người ta cúng gì
ngài ăn cái ñó, cúng thịt ăn thịt, cúng rượu, uống rượu.
Ngài tự tại vô ngại, là một hình ảnh giải thoát cao tột của
thiền tông. Khi ñói thì ngài ăn, khi buồn ngủ thì ở ñâu
ngài ngủ cũng ñặng. Tranh thiền tông trong một số bộ
thập mục ngưu ñồ vẽ ngài ở bức tranh thứ mười, là
người nhẹ nhàng nhập vào cuộc thế. Tranh vẽ ngài quảy
cái bị lớn thỏng tay vào chợ như ñi vào cõi thế tục, như
trở về nhà của chính mình. Bồ tát không vào cõi nhân
gian ñể ñộ sinh thì ai là kẻ vào cõi ñó.

Bồ tát tâm ñã thoát phiền não, thì ñâu cũng là cõi tịnh, ñâu cũng là niết bàn, ñâu cũng là nhà. Chỉ
có kẻ ñang tu mới có tâm phân biệt phiền não và bồ ñề, chúng sinh và niết bàn, mê và ngộ, sinh
tử và giải thoát. ðối với các bậc bồ tát giác ngộ thì không còn tâm phân biệt, vô trụ, vô trước, vô
nhiễm tâm là niết bàn.
Trong nền văn hoá Phật giáo Việt Nam, ñối với Phật tử và quần chúng ngài Di Lặc biểu
trưng cho niềm vui, cho sự hoan hỷ và hỷ xả, cho may mắn, và cho phúc lộc và thịnh vượng no
ñủ. Lẽ vậy ngày tết nguyên ñán các chùa và tự viện thường gọi ngày mồng một tết là ngày lễ vía
Di Lặc, là ngày Phật Di Lặc hạ sinh. Nói một cách dễ hiểu ñó là ngày lễ sinh nhật của bồ tát Di
Lặc. Phải chăng vì hiểu sâu những hình ảnh và ý nghĩa thâm thúy này, ñạo Phật Việt Nam ñã Việt
hoá ngày tết nguyên ñán thành ngày lễ vía Di Lặc. Trong ngày mồng một ñầu năm, người Phật tử
ăn chay ñi chùa lễ phật, tụng kinh cầu phước, sám hối cầu an, cầu tai qua nạn khỏi, cầu phúc lộc
ñầy nhà, cầu con cháu sum họp hạnh phúc, cầu thị phi dừng lại ngoài ngỏ, cầu tự tại an nhiên
trong cuộc sống. Tất cả sự cầu nguyện này ñược biểu hiện qua hình ảnh hoan hỷ an vui của bồ tát
Di Lặc. Không biết truyền thống này ñược Việt hoá từ lúc nào và xuất phát từ ñâu. Về mặt tôn
giáo ñôi lúc chúng ta ít quan tâm về vấn ñề lịch sử và niên ñại thời gian.

Lịch sử thờ Di Lặc tại Việt Nam
Trong phần này chúng ta sẽ ñiểm sơ qua về lịch sử thờ Phật Di Lặc trong tín ngưỡng Phật
Giáo tại Việt Nam. Trước khi bàn về vấn ñề lịch sử, chúng ta cũng cần nói rõ là chúng ta nên tôn
xưng Di Lặc là Bồ Tát hay Phật? Trên danh nghĩa mà nói, chúng ta có thể gọi Di Lặc là vị bồ tát
vì ngài chưa chính thức thành Phật. Các kinh ñiển Phật Giáo Nguyên Thủy trong Pali tạng, và hệ
thống kinh ñiển ðại Thừa Phật Giáo bằng tiếng Phạn (Sanksrit), tiếng Trung Quốc, và Tây Tạng
cũng ñều gọi ngài là vị Bồ Tát. ðồng thời chúng ta cũng có thể gọi ngài là Phật vì ngài là vị Phật
Tương Lai.Về phong cách nghệ thuật mà nói, trong truyền thống Ấn ðộ ngày xưa, ñức Di Lặc
thường ñược diễn tả như một vị Bồ Tát, có khi ngài ñược biểu hiện như một vị hoàng tử chân di
dép, tay cầm bình nước, và ñeo nhiều châu báu. Có khi ngài ñược biểu hiện như một hoàng tử anh
tuấn ñang ngồi trầm tư. Vào thời Bắc Ngụy ở Trung Quốc, có khi ngài ñược tạc như vị bồ tát ngồi
chéo chân theo thế trầm tư mặc tưởng, và cũng có khi ngài ñược tạc như một vị Phật. Vào thời
ðường, tín ngưỡng ñối với ngài cực thịnh và thờ như một vị Phật. Có nhiều công trình rất vĩ ñại
ñiêu khắc tôn tượng của Ngài tại ñộng ðôn Hoàng ở Trung Á và ở Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên. Vấn
ñề này chúng ta bàn trong một bài khác.
Ở Việt Nam, tượng Di Lặc ñã xuất hiện khá sớm từ thời nhà Lý (1009–1225) và nhà Trần
(1225–1400). Rất tiếc chúng ta không may mắn có ñược một pho tượng bồ tát hoặc Phật Di Lặc
nào tồn tại từ hai triều ñại Phật giáo thời này. Bên cạnh ñó chúng ta cũng không có bia văn hoặc
tài liệu lịch sử nào miêu tả cụ thể hình tướng tượng Di Lặc thời ñó. Vào thời Lý Phật Di Lặc chỉ
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ñược nhắc một lần qua tư liệu sử học. Sách ðại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng năm 1041 vua Lý
Thái Tông (trị vì 1028-1054) ñến núi Tiên Du (hiện nay thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)
xem làm viện Từ Thị Thiên Phúc. Khi về vua xuống chiếu phát 7,560 cân ñồng trong kho ñể ñúc
tượng Phật Di Lặc, tượng hai vị bồ tát Hải Thanh và bồ tát Công ðức, cũng như ñúc chuông ñồng
ñể ở viện ấy. Theo giáo sư Hà Văn Tấn, cựu viện trưởng Viện Khảo Cổ Việt Nam, viết trong sách
Chùa Việt Nam, thì Viện Từ Thị Thiên Phúc hẳn là một ngôi chùa thờ Phật Di Lặc. Từ Thị là dịch
nghĩa của bồ tát Di Lặc như chúng ta ñã ñề cập ở phần trên. Theo truyền thống Phật giáo Trung
Quốc vào thời Bắc Nguỵ và thời ðường, thời ñại mà Phật Di Lặc ñược sùng bái cực thịnh và
mạnh mẽ nhất, nếu thờ Di Lặc Tam Tôn thì có tượng Phật Di Lặc ñứng ở giữa, bên phải có bồ tát
ðại Diệu Tướng, bên trái có bồ tát Pháp Âm Luân. ðứng trên phương diện Phật Di Lặc có hai vị
bồ tát ñứng hai bên, chúng ta có thể phỏng luận rằng Phật Giáo thời Lý tại Việt Nam, nhất là về
nghệ thuật tạc tượng và cách thờ tự chịu ảnh hưởng theo Phật Giáo thời ðường (618-906), mặc
dù niên ñại của triều Lý (1010-1225) cùng thời với triều ñại nhà Tống (960-1279).
Vào triều ñại nhà Trần vị Phật tưong lai này ñược phổ biến rộng rãi hơn và có một vị trí
khá quan trọng. Tín ngưỡng thờ Di Lặc ñược vị tổ thứ hai của phái thiền Trúc Lâm xiển dương và
có phần ủng hộ của vua quan nhà Trần. Theo sách Tam Tổ Thực Lục vào năm 1328 nhị tổ Pháp
Loa ñã ñúc một pho tượng Di Lặc bằng ñồng rất lớn ñể thờ ở viện Di Lặc chùa Quỳnh Lâm (nay
là huyện ðông Triều, tỉnh Quảng Ninh, trên ñường ñi Yên Tử). Pho tượng rất lớn và rất nặng ñến
nổi phải ñợi một năm sau khi vua Trần Minh Tông (trị vì 1314-1329) ñến thăm chùa, Pháp Loa
mới tâu vua xin cho cấm quân kéo tượng từ nền ñiện lên bảo toạ ñể dát vàng. Tam Tổ Thực Lục
cũng cho biết rằng trong dịp này Pháp Loa ñã ñúc rất nhiều tượng ñể làm lễ Nghìn Phật ở chùa
Quỳnh Lâm trong bảy ngày ñêm và có hàng nghìn quần chúng tham dự. Từ thông tin này chúng
ta có thể suy luận rằng trong lễ Nghìn Phật có thể có nhiều tượng Di Lặc ñược ñúc vào dịp này.
Chắc rằng sau ngày lễ bế mạc một số tượng ñược thờ tại viện Di Lặc, và cũng có thể một số
tượng ñược ban cho quan quân triều ñình về thờ tại tư gia. Ở ñây chúng ta không còn tư liệu lịch
sử nào ngoài Tam Tổ Thực Lục ñể biết thêm về tín ngưỡng thờ Di Lặc vào thời này. Bên cạnh ñó
chúng ta cũng không có tài liệu nào diễn tả hình tướng Phật Di Lặc như thế nào và lễ hội thời ñó
ñược tổ chức ra sao.
Vấn ñề này chúng ta phải nương vào tư liệu kinh ñiển ñại thừa mới có chút hy vọng thắp
sáng phần nào. Dựa vào ñại tạng Trung Quốc chúng ta thấy có sáu bộ kinh dùng làm nền tảng cho
tín ngưỡng Di Lặc. Sáu bộ kinh này ñược các vị Tam Tạng Pháp Sư lừng danh, như ngài Trúc
Pháp Hộ, ngài Cưu Ma La Thập, và ngài Nghĩa Tịnh, dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Trung Quốc. Sáu
bộ kinh gồm có: (1) Kinh Quán Di Lặc Thượng Sinh; (2) Kinh Di Lặc Hạ Sinh; (3) Kinh Di Lặc
Lai Thời; (4) Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Hạ Sinh; (5) Kinh Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật; và (6)
Kinh Di Lặc ðại Thành Phật. Dựa trên các kinh này, các pháp hội ở Trung Hoa thời Bắc Nguỵ và
thời ðường ñã thành lập với hai cách hành trì. Cách thứ nhất gọi là “thượng sinh” tức là nguyện
sinh lên cung trời ðâu Suất là nơi bồ tát Di Lặc ñang trú ngụ và thuyết pháp. Do vậy trời ðâu
Suất ñược xem như là cõi tịnh ñộ của bồ tát Di Lặc, cũng như về sau khi tông Tịnh ðộ phát triển
mạnh thì người Phật tử nguyện vãng sinh về cảnh tây phương cực lạc là cõi tịnh ñộ của ñức Phật
A Di ðà. Cách thứ nhất là tu theo phép quán tưởng thiền ñịnh cầu nguyện sinh vào cõi tịnh ñộ
của ngài Di Lặc tại cung trời ðâu Suất ñể nghe bồ tát Di Lặc giảng pháp. Trong cách hành trì này,
khi một lễ hội ñược tổ chức, trước hết phải có một tượng Phật Di Lặc, hoặc một bức tranh vẽ ngài
Di Lặc rất lớn ñược bày ở giữa ñại ñiện, hoặc một nơi rộng rãi cho các tín ñồ hết lòng chú tâm
quán tưởng theo hình tướng của tượng và miệng một lòng xưng niệm danh hiệu của bồ tát Di Lặc.
Ngoài ra, nếu là phật tử tại gia thì phải tu và thọ giữ bát quan trai và thập thiện giới, giữ gìn thân
khẩu ý thanh tịnh, làm việc bố thí tích luỹ công ñức ñể hồi hướng nguyện sinh lên cung trời ðâu
Suất. Cách hành trì này rất thịnh hành trong thời Bắc Nguỵ và thời ðường. Các vị tổ nổi tiếng của
Trung Quốc như ngài An Thế Cao, ngài Huyền Trang, ngài Khuy Cơ, cũng như các vị tu theo
Duy Thức Tông, ñều hành trì và cầu nguyện sinh về cung trời ðâu Suất diện kiến (gặp mặt) ñức
Di Lặc.
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Kiểu tu thứ hai là nguyện sinh vào hội Long Hoa ñể ñược nghe Phật Di Lặc thuyết pháp.
Lễ hội này dựa vào sự miêu tả trong các bản kinh thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu kể ở
trên. Nội dung ñại ý nói bồ tát Di Lặc trong tương sẽ hạ sinh vào thế giới này làm con một vị vua
chuyển luân thánh vương, sau ñó xuất gia, học ñạo, hành thiền và thành Phật dưới cội cây Long
Hoa. Sau khi Di Lặc thành ñạo, ngài Ca Diếp là vị ñể tử tu hạnh ñầu ñà nổi tiếng của Phật Thích
Ca, sẽ xuất ñại ñịnh, từ trong núi ñi ra và trao bình bát của Phật Thích Ca cho Phật Di Lặc. Vị
Phật mới thành này sẽ mở hội Long Hoa thuyết pháp ñộ trên 84,000 chúng sinh. Trong cách hành
trì thứ hai này ñòi hỏi người dự lễ hội phải tu theo các hạnh lành về ba nghiệp (thân, miệng và ý),
tụng các kinh ñiển của ñức Phật Thích Ca nói về bồ tát Di Lặc, cũng như niệm danh hiệu vị Phật
tương lai này. Tất cả ñều nguyện sẽ sinh cùng thời với ñức Phật Di Lặc khi ngài hạ sinh từ cung
trời ðâu Suất xuống trần gian, và nguyện ñược dự hội Long Hoa nghe Phật Di Lặc thuyết pháp ñể
giác ngộ. Ngày trước một số hội cư sĩ Phật Giáo ở Nha Trang và Sàigon lập ra hội Long Hoa, tu
theo phương pháp hơi tương tự như thế ñể nguyện sẽ sinh ra cùng thời với vị phật Di Lặc trong
tương lai. Họ thường niệm “Nam Mô Long Hoa Hội Thượng ðương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn
Phật.”
Tam Tổ Thực Lục không nói rõ lễ hội Nghìn Phật ñược tổ chức như thế nào. Phải chăng
ñây là dịp chư tăng và Phật tử quy tụ về viện Qùynh Lâm tu hành ñể cầu nguyện sinh về cung trời
ðâu Suất mong nghe bồ tát Di Lặc thuyết pháp. Trong hai loại hành trì ñược ñề cập trong sáu
kinh vừa kể trên, thì cách hành trì thứ nhất có vẽ gần gũi với cách tu thiền và quần chúng trí thức,
và ñệ tử của ngài Pháp Loa hơn là phương pháp thứ hai.
Về mặt tượng bồ tát Di Lặc thời Trần, chúng ta không có một tư liệu nào miêu tả về sắc
tướng của ngài. Khi khảo sát các chùa nhà Trần nổi tiếng ở miền Bắc như chùa Phổ Minh ở Nam
ðịnh nơi có tháp thờ sơ tổ Trúc Lâm ðiều Ngự Giác Hoàng (vua Trần Nhân Tông); chùa Thanh
Mai ở tỉnh Hải Dương từng là trú xứ của ngài Pháp Loa có bia và tháp thờ ngài; chùa Tư Phúc ở
Côn Sơn, là trú xứ và là nơi thờ tổ thứ ba Thiền Sư Huyền Quang; và chùa Vĩnh Nghiêm, làng
ðức La tại tỉnh Bắc Giang là nơi ñược ba vị tổ sư giòng Trúc Lâm thường tổ chức an cư kiết hạ
và thuyết giảng kinh ñiển. Tại Phật ñiện của các chùa này, chúng ta không thấy bóng dáng một
pho tượng Phật hoặc bồ tát nào có niên ñại nhà Trần. Huống hồ là tượng Bồ Tát Di Lặc.
Từ thời Hậu Lê cho ñến thời ñầu thời Lê Trịnh (còn gọi là thời Trịnh Nguyễn) tức
khoảng ñầu thế kỷ 15 ñến ñầu thế kỷ 17, chúng ta không thấy bóng dáng của bồ tát Di Lặc ñược
nhắc nhở trong văn bia, và cũng không có một pho tượng Di Lặc nào còn lưu tồn cả. Mặc dù theo
các tài liệu của Viện Khảo Cổ và Viện Nghiên Cứu Lịch Sử Mỹ Thuật Việt Nam, cho chúng ta
biết rằng có rất nhiều tượng Phật và Bồ Tát có niên ñại của thế kỷ 16 còn ñược thờ tại các chùa
xây vào thời Mạc. Thời Mạc là thời tín ngưỡng Quán Âm rất thịnh hành vì nhiều chùa thời Mạc
thờ tượng Quan Âm nhiều tay tại chính ñiện.
Vào thế kỷ 17 khi Phật giáo Việt Nam ñược trùng hưng bởi một số cao tăng người Trung
Quốc qua hoằng pháp tại Việt Nam. Các vị tăng này ủng hộ triều Minh và không muốn làm con
dân triều Thanh do người Mãn châu trị vì, do ñó ñã “tỵ nạn” qua nước Việt Nam. Vào thời này ở
miền Bắc chúa Trịnh cho trùng tu các ngôi danh lam cổ tự hư nát và xây dựng những ngôi chùa
mới, cũng từ ñó, chúng ta thấy tượng bồ tát Di Lặc từ từ ñược ñưa vào thờ ở ñiện Phật. Tuy thế
trong thế kỷ 17, có chùa thờ tượng bồ tát Di Lặc và có chùa không. Thí dụ ngôi chùa Mía nổi
tiếng ở Sơn Tây xây năm 1734 có thờ Di Lặc Bồ Tát, nhưng chùa Bút Tháp, một ngôi chùa nổi
tiếng khác tại tỉnh Bắc Ninh xây năm 1647, không thấy thờ tượng bồ tát Di Lặc. Tại miền Nam,
với sự ủng hộ của chúa Nguyễn, chùa chiền cũng ñược xây cất nhiều nơi, và tăng sĩ người Hoa ñã
theo người Trung Quốc qua lánh nạn và lập nghiệp ở Việt Nam. Tuy thế, cho tới nay chúng ta
vẫn chưa rõ lý do tại sao các chùa nổi tiếng ở Huế xây vào thế kỷ 17 không có thờ tượng bồ tát Di
Lặc, ngoại trừ chùa Linh Mụ. Một số chùa cổ ở Hội An (ðà Nẵng) như chùa Chúc Thánh, chùa
Phước Lâm, ñược thành lập vào thế kỷ 17, không thấy thờ tượng Bồ Tát Di Lặc. Chùa Thập
Tháp, ngôi chùa cổ nhất tại Bình ðịnh do hòa thượng Nguyên Thiều, người Quảng ðông dựng
vào năm 1680, cũng không có thờ tượng Di Lặc. Chùa này thờ chính là Phật Di Dà, mặc dù ñây
là tổ ñình xưa nhất của dòng phái thiền Lâm Tế tại giải ñất miền trung Trung Việt. Tại Saigon
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ngôi chùa cổ nhất là Giác Lâm, xây năm 1744, có thờ bồ tát Di Lặc. Vào thời ñiểm giữa thế kỷ
18, ở các chùa ở miền Bắc thờ Di Lặc ñã khá phổ biến. Vấn ñề này khá phù hợp với sự lý luận
của một số học giả Việt Nam là bồ tát Di Lặc bắt ñầu phổ thông ở trong Phật ñiện từ thế kỷ 18 trở
về sau. Qua thế kỷ 18, tượng Di Lặc khá phổ biến hơn trong Phật ñiện. Nhưng cũng có chùa thờ,
chùa không. Từ thể kỷ 19 cho ñến nay tượng bồ tát Di Lặc càng ngày càng thờ phổ biến, và
phong trào thờ Phật Di Lặc ñã nở rộ trong các thập niên gần ñây.

Tượng bồ tát Di Lặc tiêu biển trong nền mỹ thuật Việt Nam
Trong truyền thống Phật giáo Việt Nam cách thờ Phật Di Lặc không có một hệ thống
nhất ñịnh. Mỗi thời và mỗi miền thờ một cách khác nhau. Trên mặt lịch sử mà bàn, như ñã ñề cập
ở phần trước là chúng ta không có một pho tượng nào của ngài Di Lặc còn lưu giữ lại từ thời Lý
Trần, hậu Lê và nhà Mạc. Văn bia thời Lý Trần chỉ hé mở cho thấy một cách khá mơ hồ về biệt
ñiện thờ Phật Di Lặc. Có lẽ ñây là giai ñoạn chuyển tiếp từ Phật tướng Di Lặc thời Lý mà phải
ñến thời Lê trung hưng mới có tượng bồ tát Di Lặc kiểu mới tạc theo chân dung Hoà Thượng Bố
ðại do ảnh hưởng nhà Minh, chúng ta sẽ bàn tới phần sau.
Trước khi khảo tả về một vài pho tượng tiêu biểu, chúng ta cũng nên bàn sơ qua về cách
thờ bồ tát Di Lặc tại các chùa Việt Nam. Khi khảo cứu Phật ñiện ở các chùa Việt Nam nơi có thờ
Bồ Tát Di Lặc, chúng ta nhận thấy rằng tượng bồ tát Di Lặc ñưa vào Phật diện rất muộn và không
có một hệ thống nhất ñịnh nào cả. ðại loại một số lớn các chùa miền Bắc, bồ tát Di Lặc tôn trí tại
Phật ñiện ở giữa bồ tát Văn Thù và bồ tát Phổ Hiền (như chùa Trấn Quốc và chùa Kim Sơn tại Hà
Nội; chùa Trung Nghiêm huyện Gia Lâm, chùa Tây Phương và chùa Mía (Sơn Tây) ở tỉnh Hà
Tây; chùa Long ðọi (Duyên Ứng) tại tỉnh Hà Nam. Nhìn chung các chùa có thờ tượng bồ tát Di
Lặc tại chánh ñiện thường không thờ tượng Quán Âm nhiều tay hoặc tượng Quán Âm Chuẩn ðề.
Các chùa tại miền Trung có niên ñại sớm hơn các chùa tại miền Nam, nhưng cũng ít chùa thờ bồ
tát Di Lặc. Có chăng là các thập niên gần ñây. Chỉ ngoại trừ chùa Linh Mụ ở Huế có hai pho
tượng bồ tát Di Lặc bằng ñồng, một pho thờ trong chánh ñiện trước ba pho tượng Tam Thế Phật,
và một pho ở tiền ñường như ñã ñề cập ở phần trên.
Tượng bồ tát Di Lặc tạc theo hình tướng của hoà thượng Bố ðại có thể chia làm ba loại
tạo hình nghệ thuật. Loại thứ nhất tạc ngài ngồi một mình thoải mái, chân phải co lên ñể lấy ñầu
gối làm ñiểm tựa cho tay phải, còn chân trái thì xếp bằng và bàn tay trái thường gác nhẹ trên ñùi.
Thế ngồi thoải mái của ngài ñể lộ cái bụng phệ có nhiều ñường da béo gần mép ngực. Hầu hết các
tượng Di Lặc thờ ở các chùa Việt Nam ñều thuộc loại tượng thứ nhất. Loại tượng thứ hai tạc ngài
với sáu bé nhi ñồng ñùa giỡn bu quanh. Loại thứ hai này mới xuất hiền ở các chùa ở Sài Gòn và
miền nam trong mấy chục năm gần ñây. Có lẽ các pho tượng này bắt nguồn từ các pho tượng làm
bằng gốm của Trung Quốc hoặc ðài Loan ñưa vào thị trường Việt Nam trong những thập niên
gần ñây, hoặc tạc theo các bức vẽ hoặc ảnh lịch treo tường.
Loại tượng thứ ba thường thấy một số chùa ở miền Nam
trùng tu hoặc xây mới trong những thập niên cuối thế kỷ
20 và ñầu thế kỷ 21, tạc tượng Di Lặc ñứng lộ thiên (ngoài
trời). Thí dụ chùa Hội Sơn, quận 9, thành phố Hồ Chí
Minh có tượng Di Lặc ñứng trên ñầu rồng, như một mô
phỏng theo tượng Quán Thế Âm lộ thiên cỡi rồng chúng ta
thường thấy ở các chùa. Hoặc chùa Thiên Phước, quận
Thủ ðức có tượng bồ tát Di Lặc ñang quảy bình hồ lô và
kéo cái ñảy khổng lồ và có sáu chú bé níu lại. Tổng quát
mà nói, chúng ta thấy các tượng lộ thiên tạc vào các thập
kỷ gần ñây ảnh hưởng tranh lịch của ðài Loan và sự tạo
hình của ngài tại các chùa ở Việt Nam theo sở thích của
các vị trụ trì trong tinh thần hoằng pháp lợi sinh.

Tượng Di Lặc lộ thiên, chùa Hội Sơn,
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
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Tượng Di Lặc bằng ñồng, chùa Vĩnh
Bảo, Hải Phòng, thế kỷ 17.

Bốn pho tượng Di Lặc tiêu biểu cho nền mỹ thuật Phật
GiáoViệt Nam của thế kỷ 17, 18 và 19 ñược tôn thờ tại ba
ngôi chùa ở miền Bắc và một ngôi chùa ở Huế. Pho tượng có
niên ñại sớm nhất hiện thờ ở chùa Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng.
Có lẽ ñây là pho tượng bằng ñồng cổ nhất trong thể loại
tượng bồ tát Di Lặc. Cách diễn tả ngài theo dáng
hoà thượng Bố ðại, bụng phệ, thân hình mập mạp, thân
không mặc áo hậu mà chỉ khoác chiếc y có vành khuy nối
liền hai chéo y phía trên ngực gần bờ vai bên phải. Tay phải
gác trên ñầu gối, ngón tay giữa và ngón tay cái cầm một viên
ngọc châu ở giữa tạo thành thế ấn rất ñẹp. Thầy trụ trì cho
biết ñây là pho tượng xưa nhất còn lại của chùa, và ñã mấy
lần tránh khỏi nạn ăn trộm. Theo tư liệu sử và bia ký cho
chúng ta biết rằng các chùa lớn ở trong vùng nầy hoặc ñược
trùng tu hoặc ñược dựng mới thế kỷ 16 và 17. Dựa trên
phong cách mỹ thuật các pho tượng thờ trong chùa, thì các
tượng chùa Vĩnh Bảo có niên ñại thế kỷ 17.

Tượng Di Lặc chùa Hương Trai, Hà Tây.

Tượng Di Lặc chùa Tây Phương, Hà Tây

Môt pho tượng Di Lặc khác có niên ñại giữa thế kỷ 17 hoặc ñầu thể kỷ 18, hiện thờ tại
chánh ñiện chùa Hương Trai, huyện ðan Phượng, tỉnh Hà Tây. Pho tượng này cũng hơi tương tự
pho tượng tượng chùa Vĩnh Bảo. Tượng tạc bằng gỗ mít, phủ sơn. Pho tượng không ñẹp lắm,
thân hình hơi thiếu cân ñối, ñầu nhỏ lại cao, bụng quá bự và có nếp lằn của da ñầy nhô lên sát
ngực. ðôi mắt nhắm nghiền, miệng hơi mở nhưng không tạo ñược nét cười, và hai lằn nhăn hai
bên khoé miệng không tạo cho chúng ta thấy nụ cười hoan hỉ của bồ tát Di Lặc. Theo các nhà
khảo cứu lịch sử nghệ thuật Phật Giáo Việt Nam như Chu Quang Trứ và Trần Lâm Biền khi thẩm
ñịnh về kiến trúc, bia văn và phong cách nghệ thuật tại chùa Hương Trai cho rằng các pho tượng
thờ trong chùa có niên ñại khoảng khoảng cuối thế kỷ 17 hoặc ñầu thế kỷ 18.
Phải ñến ñầu thế kỷ 18 chúng ta mới thấy sự hoàn thành mỹ thuật về tượng Di Lặc ở một
số chùa miền Bắc. Pho tượng Di Lặc bằng gỗ sơn ñen thờ tại gian trung ñường tại ñiện Phật chùa
Tây Phương, tỉnh Hà Tây, cho ta thấy những nét mỹ thuật khéo léo về cách tạc tượng của các
nghệ nhân vào thời này. ðức Di Lặc ñược tạc rất cân ñối, mũi cao dầy, cặp mắt ñẹp và tươi sáng,
miệng cười vừa phải và lộ nét hoan hỷ như lan toả ra tận ñôi má phín, cổ thấp, vai tròn và rộng
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làm nổi bật ñôi tai dài mập mạp phúc hậu. Sự khéo léo của nghệ nhân ñược biểu lộ qua cách miêu
tả làn áo rộng và hai chéo áo cột vào nhau ở phía dưới mé bụng, nổi bật cái lỗ rốn bự và tròn nằm
ở trung tâm, như làm cân ñối cho ba nếp da bụng cuộn dài nối ngang dưới cái ngực. Theo ông
Nguyễn ðổ Cung, vị cựu giám ñốc và là nhà sáng lâp Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam tại Hà
Nội, ñồng thời là người có công trong việc tìm ra một số chùa ở miền Bắc xây vào thời Tây Sơn
(1778–1802), cho biết chùa Tây Phương ñược trùng tu và mở rộng vào cuối thế kỷ 18. Ông Cung
kết luận rằng các pho tượng nổi tiếng của chùa Tây Phương tạc vào thời này. Do vậy pho tượng
Bồ Tát Di Lặc phủ sơn ñen tại chùa thuộc vào cuối thế kỷ 18, tạc dưới thời Quang Trung Nguyễn
Huệ.
Tiêu biểu cho tượng bồ tát Di Lặc tại
miền Trung, chúng ta phải nhắc tới pho tượng Di
Lặc bằng ñồng thờ ở phía tiền ñường phía trước
chánh ñiện chùa Linh Mụ. Pho tượng khá lớn, cao
80cm, rộng khoảng 120cm. Pho tượng ñược lồng
trong khung kính hình bát giác, ñặt trên bệ gạch tô
vôi cao hơn một mét. ðiểm ñặc biệt của tượng là
tấm y của bồ tát hình như làm bằng chất ñồng ñen,
hoặc tô sơn màu ñen làm nổi bật thân hình bằng
ñồng sáng bóng, khuôn mặt rạng rỡ và nụ cuời dòn
tan của bồ tát Di Lặc. ðiều này khiến chúng ta liên
tưởng
ñến nụ cười hoan hỷ của thầy Trí Tựu,
Tượng Bồ Tát Di Lặc, bằng ñồng, chùa Thiên Mụ, Huế.
ñương kim trụ trì chùa Linh Mụ.
So với cung cách mỹ thuật ñiêu khắc tượng Di Lặc chùa Tây Phượng thì tượng Di Lặc
bằng ñồng chùa Linh Mụ không ñẹp và khéo bằng. Về mặt thể học (anatomy) thì pho tượng thiếu
cân ñối, bề ngang quá dài so với chiều cao. Có lẽ người tạc tượng vì muốn diễn tả bồ tát Di Lặc
ngồi thoái mái chống tay trái lên cái bị rất lớn bị áo hậu trùm lên. Thêm vào ñó hai gò má béo phệ
trĩu xuống che mất hết cái cổ ngắn của ngài. Cái khéo léo là nhờ nụ cười rạng rỡ hoan hỷ biểu lộ
trên khuôn mặt làm nhẹ ñi những nét không cân xứng của thân hình.
Nhìn chung tín ngưỡng thờ Phật Di Lặc tại Việt Nam rất mới so với các quốc gia khác tại
Á Châu. Trong lịch sử tạc tượng Phật giáo tại nước nhà, chúng ta không thấy có tượng Di Lặc
ñứng, trên ñầu có ñội bảo tháp, hoặc có hình bảo tháp gắn trên mũ, như truyền thống Phật Giáo
Ấn ðộ, Tây Tạng, hoặc, hoặc các nước ðông Nam Á vào trước thế kỷ thứ 9. Hoặc tượng Di Lặc
ngồi theo thế trầm tư mặc tưởng chúng ta thường thấy nhiều nhất vào thời Bắc Nguỵ ở Trung
Quốc; hoặc tượng Di Lặc như ngồi trên nghế và thỏng hai chân xuống ñất, như các pho tượng
thời ðường. ðiển hình nhất là pho tượng Phật Di Lặc khổng lồ ở Lạc Sơn, gần ñịa phận núi Nga
My, tỉnh Tứ Xuyên. Hoặc tượng bồ tát Di Lặc ñứng và ñeo nhiều chuỗi ngọc anh lạc và trang sức
quý, như tượng Di Lặc tạc bằng một cây gỗ chiên ñàn cao 25 mét thờ tại chùa Ung Hoà Cung, thủ
ñô Bắc Kinh.

Hoà Thượng Bố ðại là hoá thân Di Lặc
Trong phần này chúng ta sẽ ñiểm qua thân thế và hành trạng của hoà thượng Bố ðại, vị
cao tăng ñược các bậc tôn sư Trung Quốc tin rằng ngài là hoá thân của bồ tát Di Lặc. Theo Tống
Cao Tăng Truyện và Cảnh ðức Truyền ðăng Lục, hoà thượng Bố ðại tên thật là Kiết Thử, quê
quán Phượng Hoà, quận Ninh Ba, tỉnh Triết Giang. Nơi ông sinh ra và trưởng thành cách thành
phố Hàng Châu không xa mấy. Ông xuất gia và làm tăng chùa Nhạc Lâm. Theo hai bộ sách trên
thì Bố ðại mất khoảng năm 901 hoạc 902, vào cuối thời nhà ðường (618-907). Các sách ñã dẫn
không nghi ngày tháng và năm sinh của ông. Do vậy khi các chùa và tự viện Phật giáo ở Trung
Quốc và Việt Nam tổ chức lễ vía sinh nhật của ngài vào mồng một tết, chúng ta không biết xuất
xứ từ thời nào. Bố ðại là người mập bự, bụng to, lông mày xoắn, tai dài miệng rộng, luôn luôn
cười hoan hỷ. Danh hiệu Bố ðại thật như phản ảnh chân tướng của ngài. Theo tiếng Trung Hoa,
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“bố ñại” có nghĩa là cái túi vải to. Danh từ “bố ñại” theo tiếng ñịa phương thời ñó còn có nghĩa
người tham ăn ngon. Bố ðại thường ñi khất thực ở chợ. Ông ñựng các thứ xin ñược trong túi vải
và dùng cái gậy quải túi trên vai ñi ngao du ñây ñó trong vùng. Khi ông ngang qua tiệm ăn, quán
rượu, các chủ quán mến ông và cúng dường ông rượu thịt, Bố ðại ăn uống thoải mái ngon lành và
không có tâm phân biệt ñó là các thứ cấm dùng cho một vị xuất gia. Hình ảnh ñó chúng ta thường
thấy diễn tả qua Hoà thượng Tế ðiên, cách ông mấy trăm năm sau, là vị thánh tăng chùa Linh Ẩn,
Hàng Châu, nơi hoà thượng Bố ðại ñược thờ từ thời Nam Tống (1127-1279) như là hoá thân vị
Bồ Tát và cũng là vị Phật tương lai. Trước chùa Linh Ẩn có núi Phi Lai tạc khắc một số tượng rất
linh hoạt về ngài Bố ðại, chúng ta sẽ bàn tới phần sau. Thỉnh thoảng ông ngồi bệt giữa ñám ñông
và mở cái túi bự bày biện các thứ ông xin ñược như kẹo bánh, cơm, cá, rau cải, cùng các thứ thức
ăn khác. Quần chúng thường tò mò muốn biết ông xin ñược những thứ gì. Họ thấy trong túi bự
của ông còn ñựng các thứ khác như guốc gỗ, giày cỏ, bình bát, ñá cuội và gạch ngói. Ông bày hết
trên mặt ñất rồi nói rằng “Lại ñây mà xem”. Có khi ông cầm từng ñồ vật một, ñăm chiêu suy nghĩ
rồi tự hỏi “Cái này là cái gì ?”
Ông là một con ngươi khác thường, lời nói khó hiểu, hành ñộng an nhiên tư tại, bất chấp
thị phi. Hầu như rất ít người có thể ñoán ñược ông nói những gì. Có nhiều khi ông lẩm bẩm tự nói
một mình. Nếu buồn ngủ thì ông có thể ngủ ở bất cứ ñâu, khi thì ở cạnh lề ñường, khi thì ở giữa
chợ ñông người, lúc ở thành cầu, lúc thì ở dưới gốc cây. Ông tự tại vô ngại và chốn nào hình như
cũng trú xứ an ổn của ông. Những hành ñộng tự tại, những lời nói bí ẩn và khó hiểu, sự im lặng
diệu kỳ qua các hành ñộng của ông làm cho các vị thiền sư và chư tăng ñương thời cho rằng ñó là
những công án và là bí ngữ của một bậc chân sư ngộ ñạo. Một lần có vị tăng hỏi Bố ðại một câu
hỏi thông thường trong thiền tông, “Hoà thượng cho biết ý nghĩa của tổ sư ðại Ma ñến từ Tây
Trúc là gì?” Bố ðại trả lời bằng cách nhẹ nhàng ñặt cái túi vải xuống ñất rồi chấp tay cúi ñầu
chào. Khi vị tăng tiếp tục hỏi thêm, “Còn gì nữa không?” Hoà thượng Bố ðại xách túi vải lên vai
và bỏ ñi, không nói một lời.
Những hành ñộng khác thường khó hiểu vị Bố ðại rất nhiều và có thể cho thấy sự chứng
ngộ và thần thông diệu dụng của ông. Thí dụ mùa ñông trời tuyết, hoà thượng nằm trên tuyết mà
ngủ và không biết lạnh. Khi thức dậy, một hạt tuyết cũng không dính vào người. Quan sát vào các
hành ñộng lạ lùng của hoà thượng làm dân chúng quanh vùng có thể biết ñược thời tiết. Hình như
ông là cái máy dự báo thiên văn thời tiết vậy. Nếu trời sắp nắng to thì hoà thượng mang ñôi guốc
gỗ có ñế cao và nằm ngủ trên chiếc cầu chính của thành phố. Nếu trời sắp mưa to thì hoà thượng
mang ñôi dép cỏ và ñi nhanh qua các ñường phố ca hát nghêu ngao.
Theo hai bộ sách kể trên Bố ðại ñể lại một số bài thơ. Trong ñó có một bài thơ dài nói về
tâm là nguồn gốc của sự giác ngộ. Ông cũng ñể lại một số thi kệ bày tỏ sự giác ngộ và chân tướng
của ông chính là bồ tát Di Lặc. Truyện kể trước khi thị tịch, ông ngồi thẳng trên một phiến ñá ở
hành lang phía tây chùa Nhạc Lâm và ñọc bài kệ:
Di Lặc, chân Di Lặc
Hoá thân muôn vạn kiếp
Thị hiện cứu quần sinh
Không ai biết thực tướng.
Nói kệ xong ông mất. Theo truyền thuyết dân gian thì sau khi ông mất, quần chúng thỉnh
thoảng thấy ngài ñeo túi vải ñi lại trong vùng. Kể từ ñó có nhiều thần thoại, nhiều chuyện ly kỳ
hấp dẫn ñược thêm vào và làm cho cuộc ñời của ông càng lúc càng thêm hứng thú.

Thiền sư Bố ðại và thiền hoạ
Vào thời Tống, hoà thượng Bố ðại ñược xưng tụng như một vị thiền sư nổi tiếng. Hành
trạng kỳ bí của ngài, ngôn ngữ và phong cách ñối thoại giữa ngài và các vị tăng như là những vấn
ñáp của các vị thiền sư và mang nặng bản chất thiền. Các bài thơ của ngài ñể lại ñược xem như
thơ thiền biểu lộ sự giác ngộ, và ñược các thi sĩ nổi tiếng ñương thời như Tô ðông Pha hết lòng
ca ngợi. Xin trích dẫn ra ñây ba bài thi kệ mà theo truyền thống cho rằng Bố ðại là tác giả.
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Bài thứ nhất nói về diệu dụng của tâm:
Phật tức tâm, tâm ấy là Phật
Mười phương thế giới là linh vật
Tung hoành diệu dụng biết bao nhiêu
Cả thảy chẳng bằng tâm chân thật.
Bài thứ hai nói về hành trạng vô trụ, vô trước của ngài:
Bình bát cơm nghìn nhà
Thân chơi muôn dặm xa
Mắt xanh xem người thế
Mây trắng hỏi ñường qua
Bài thứ ba nói về thể tướng thanh tịnh tự nhiên của ngài như là một hoá thân của Phật.
Ta có một thân Phật,
Có ai ñặng tường tất,
Chẳng vẽ cũng chẳng tô,
Không chạm cũng không khắc,
Chẳng có chút ñất bùn,
Không phải màu thể sắc,
Thợ vẽ, vẽ không xong,
Kẻ trộm, trộm chẳng mất.
Thể tướng vốn tự nhiên,
Thanh tịnh trong vặc vặc,
Tuy là có một thân,
Phân ñến ngàn trăm ức.

Bố ðai, theo tranh vẽ của Thôi Bạch
khắc trên bia ñá, tk 11, thời Tống.

Bố ðại, hình khắc trên bia ñá thời Kim,
thế kỷ 12, Trung Quốc

Từ ngôn ngữ, ñối thoại, hành trạng, và thi kệ của
Bố ðại, vị cao tăng này ñã trở thành một ñề tài nổi tiếng
cho các hoạ sĩ và thi sĩ trong giới thiền tông. Thi sĩ Tô
ðông Pha và hai vị hoàng ñế thời Nam Tống ñều có làm
thơ ca ngợi con người và hành trạng diệu kỳ của Bố ðại.
Thôi Bạch một nhà hoạ sĩ thời Bắc Tống, người nổi
tiếng với bút pháp linh hoạt tự nhiên và ñầy khí chất
hùng tráng ñã vẽ hình hình tướng của Bố ðại trên giấy
hoặc trên lụa. Rất tiếc nguyên bản các bức hoạ về hoà
thượng Bố ðại của Thôi Bạch nay không còn, nhưng
may mắn một bức vẽ ñan thanh về hoà thượng Bố ðại
vẫn còn khắc trên bia ñá. Khắc bản này có niên ñại 1070
dựng ở một ngôi chùa tại Hàng Châu vẽ Bố ðại trên vai
quảy cái bị lớn và như ñang ñi về phía trước. Các nếp áo
rộng quấn quanh người và trên ñâu có vòng hào quang
tỏa rạng biểu lộ cho sự giác ngộ. Bên cạnh nét hoạ của
Thôi Bạch còn có bút pháp và của thi hào Tô Thức (Tô
ðông Pha).
Một họa bản khác triều ñại nhà Kim (11151234) ñã ñược khắc trên ñá vào năm 1223 dưới triều vua
Viên Quang. Bức hoạ thời Kim thế kỷ 13 cho chúng ta
thấy nét bút và hình ảnh của Bố ðại do hoạ sĩ Thôi Bạch
vẽ ñã làm nền tảng cho các bản vẽ về sau. So sánh hai
thác bản, chúng ta thấy bản khắc thời Kim có nhiều chi
tiết cụ thể hơn so với thạch bản của thời Bắc Tống.
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Trong thác bản thời Kim diễn tả Bố ðại có thân hình vừa lùn vừa mập hơn, lông mi, ngấn
cổ và chéo áo dài hơn, trên ñâu không có vành hào quang nhưng cổ có ñeo tràng hạt. So sánh hai
thác bản, chúng ta thấy rằng từ thế kỷ 11hình ảnh về ngài Bố ðại ñã khá rất phổ biến trong các
thiền viện. Qua hai bức họa ñược khắc trên ñá, chúng ta thấy người họa sĩ chỉ cần một số ít nét
khắc hoạ ñã diễn tả ñược hình ảnh và con người khó quên của hoà thượng Bố ðại: vừa mập vừa
lùn, ngực trần bụng phệ, miệng cười hoan hỷ, tai dài, vai rộng, lưng quải bị lớn, bàn tay ngắn,
ngón tay mập.
Từ thế kỷ 13 trở về sau, Bố ðại là một ñề tài nổi tiếng trong các bức vẽ trong
thiền viện. Truyền thống tranh thiền rất ñược chú trọng khi dòng thiền Lâm Tế và
Tào ðộng truyền từ Trung Quốc qua Nhật Bản vào các thế kỷ 13 và 14. Kể từ ñó
cho tới ngày nay tranh vẽ của hoà thượng thiền sư Bố ðại vẫn còn nổi tiếng trong
giới thiền tông Nhật Bản. Bức tranh thiền của Lý Xác, môt hoạ sĩ thiền phái
người Trung Quốc, hoạt ñộng vào giữa thế kỷ 13, miêu tả Bố ðại tay trái ñang
ôm cái bụng bự, ñầu tóc bù xù, mắt ngước nhìn mặt trăng và miệng cười lớn như
làm vang ñộng cả thái hư. ðây là một bức thiền họa ñược các tăng sĩ người Nhật
qua học ñạo với các thiền sư Trung Quốc và khi về nước mang theo. Hiện nay
bức tranh này ñược Bộ Văn Hoá Nhật liệt kê như là một bảo vật văn hoá quan
trọng, ñang ñược bảo tồn tại Thiền Viện Diệu Tâm, Kyoto. Qua bức tranh, Lý
Xác ñã miêu tả Bố ðại mặc áo rộng chỉ che phía lưng còn phía trước ñể hở ngực
và bụng biểu lộ con người tự tại của ông. Cánh tay áo rộng bên tay phải như ñang
xách cái bị lớn. Qua nét bút ñầy phong thái thiền chỉ cần vài nét bút ñậm nhạt
khác nhau là có thể biểu lộ phong cách của vị hoà thượng hoạt kê này. Tranh
thiền thường chú trọng về bút pháp và thư pháp, trong bút pháp có nét hùng tráng
và uyển chuyển của thư pháp, và trong thư pháp có nét tinh anh và ñiêu luyện của
hoạ pháp. Người hoạ sĩ chỉ ñặt cây bút xuống vẽ vài ñường ñậm nhạt khác nhau
là có thể tạo nên một bức tranh. Khác với theo lối tranh vẽ màu sắc truyền thống,
Tranh thiền Bố ðại
tranh
thuỷ mặc thiền tông có rất ít ñường nét, bố cục cực kỳ ñơn giản, toàn bộ
của Lý Xác, giữa
thế kỷ 13, chùa
không gian của bức tranh rộng rãi thanh thang như bầu trời không gợn mây, như
Diệu Tâm, Kyoto.
một không gian tĩnh mịch, và giữa cái tịch mịch im lặng tuyệt vời ñó, hiện lên
những nét chấm phá ñể tạo nên hình sắc và biểu lộ của tâm. Tranh thiền là sự
biểu lộ của tâm, tâm giác ngộ thì hoạ ảnh có thiền ý. Người vẽ tranh thiền như
làm bài thơ ngộ ñạo dâng lên vị thầy của mình ñể ñược tâm chứng.
Truyền thống tranh thiền về ñề tài hoà thượng Bố ðại rất nhiều,
và rất ña dạng diễn tả con người hoan hỷ và hành ñộng diệu kỳ của ông.
Có bản vẽ ông ñang chống gậy trúc ngắm nhìn ñôi gà chọi ñá nhau mà
tâm không một mảy may lay ñộng. Có bản vẽ miêu tả ông ñang ñứng
nhìn trăng và ñưa tay rờ bụng một cách an nhiên. Có hoạ bản tả ông ngồi
ôm cái bị lớn cười híp cả mắt và nói chuyện với hoa cỏ ñá cuội như nói
chuyện với con người. Có bức tranh diễn tả ông một mình ñứng lặng
thinh giữa không gian vô cùng. Cũng có bản họa diễn tả ông ôm gối ngủ
khì tự tại vô ngại. Shokei (Tùng Khê), một nhà hoạ sĩ vẽ tranh thiền nổi
tiếng của Nhật thế kỷ 15, miêu tả hoà thượng Bố ðại ñang lim dim ôm
cái túi vải lớn gác tay ngồi ngủ, áo hở phía trước ñể bày cái bụng mập
tròn. Phía trên có bút pháp của một vị thiền sư nổi tiếng ñương thời. Nói
chung tranh thiền bao giờ cũng gồm ñủ hoạ pháp và thư pháp. Bức họa
này ñược các hoạ sĩ Nhật cho là một trong các bức danh hoạ của thiền
Bố ðại, tranh của Shokei,
tông diễn tả bản chất “ngộ” của Bố ðại. Bức hoạ này có giá trị rất cao và
Nhật Bản, thế kỷ 15.
hiện ñang lưu trữ tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia ở Kyoto, Nhật Bản.
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Ngoài thể loại tranh thiền kể trên, chúng ta cũng cần nhắc tới một loại tranh theo lối
truyền thống dùng màu sắc và bố cụ khá phức tạp ñể miêu tả Bố ðại. Như ñã bàn ở phần trên,
tranh thiền chuyên dùng bút lông và mực ñen ñể vẽ những nét ñơn sơ nhất, ít chi tiết nhất mà con
người chỉ chiếm chưa ñến phân nửa không gian của nền tranh. Trong tranh thiền không gian
chiếm một vị thế ưu ñiểm và như là sự biể lộ cái “không” của tâm. Qua bức tranh thí dụ ở trên, ta
thấy tranh thiền chỉ họa một mình ngài Bố ðại và không bao giờ có sáu em bé thơ ñùa giỡn
quanh ngài. Trái lại, truyền thống tranh màu (một số người Việt dịch là trường phái kinh viện
theo danh từ Anh ngữ academic painting) miêu tả Bố ðại một cách khá phức tạp với nhiều chi
tiết tỷ mĩ về ñường nét và bố cục. Không gian ở ñây là khung cảnh thiên nhiên thường có cội tùng
già, có những tảng ñá sần sù, có cành trúc xanh nhỏ nhỏ, và luôn luôn có những trẻ thơ bu quanh
ñùa giỡn. Khác với loại tranh thiền thường treo trong các thiền viện, loại tranh này theo truyền
thống cổ ñiển này thường treo trong các chùa thuộc Thiên Thai Tông, Tịnh ðộ Tông, hoặc tại nhà
các vị cư sĩ Phật tử.
Một thí dụ ñiển hình là bức tranh diễn tả Bố ðại ñang vui vẽ ngồi dưới cây tùng và có sáu
em bé trai tóc còn ñể chỏm ñào nghịch ngợm ñùa vui chung quanh. Bức tranh thuộc thời Minh,
thế kỷ 15 (xem bức tranh ở trang 1). Qua bức tranh, chúng ta thấy tất cả có sáu em bé ñược vẽ rất
chi tiết cách chơi nghịch ngợm của các em. Hai em ở phía bên phải một em mặc áo ñỏ một em
mặc áo xanh. Em áo ñỏ ñang ñứng giang chân bồng em bé mặc áo xanh ngồi lên vai mình ñể cho
em áo xanh dùng ngón tay ngoáy vào lỗ tai của Bố ðại. Hai em ngồi phía trước một em tuột dây
lưng quần của ông, còn em kia ngồi bẹt xuống mặt ñất dùng một chân ñạp vào chéo áo của ông ñể
lấy thế giật xâu chuỗi thuỷ tinh màu trắng ông ñang cầm trên tay. Hai em bên trái cùng dang tay
dùng lực cầm chung một cái cây thọc vào nách ông ý như muốn cho hoà thượng phải cười. Nhìn
chung, mỗi em mỗi vẽ tinh nghịch ñùa cợt vui nhộn khiến cho bức tranh vô cùng sống ñộng.
Trung tâm của bức tranh là bồ tát Di Lặc qua hoá thân của hoà thượng Bố ðại tuy bị phá quấy
như vậy nhưng ngài vẫn tươi cười hoan hỷ cùng chơi với các cháu bé. Không gian ở ñây chẳng
còn là một khoảng trống mà ở một góc ñồi cao thoai thoải có cội tùng già, có hoa rừng trắng, có
trúc xanh biếc, có tảng ñá xám sần sù, có dây hoa dại nằm lư lửng trên cành tùng. Bức tranh vẽ
theo lối cổ ñiển, cách dùng màu sắc ñiêu luyện ñã thay thế cho nét bút hùng tráng ñen ñậm vẽ trên
nền giấy trắng, và bố cục vô cùng tỷ mỹ và chặt chẽ thay thế cho nét ñơn giản của tranh thiền.
Tại sao tranh thiền vẽ hoà thượng Bố ðại một mình và không có 6 trẻ em ñùa nghịch
quanh ngài. Theo Phật Tổ Thống Ký, một tập sách của phái Thiên Thai viết khoảng thế kỷ 13, khi
viết về hoà thượng Bố ðại cho ta thêm một chi tiết khá quan trọng. ðó là hoà thượng Bố ðại có
một ñám trẻ gồm 16 em thường chạy theo ñùa giỡn, ñứa giành túi, ñứa kéo áo, ñứa bứt râu ông.
Có lẽ vì thế mà các tranh vẽ thời nhà Minh trở về sau ñều có một nhóm sáu ñứa trẻ luôn luôn bu
xung quanh người Bố ðại. Ở ñây, bức tranh chỉ vẽ 6 em bé, vì thế chúng ta cho rằng sáu em biểu
trưng cho lục căn, lục trần và lục thức, hoặc nói một cách ñơn giản là lục căn (tai, mắt, mũi, lưỡi,
thân và ý). Tại sao như thế? Phải chăng hoà thượng Bố ðại ñã hàng phục ñược sáu căn, cho nên
ñối với sáu trần—sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp—ngài không một mãy may bị lay ñộng. Như
ñã nêu ở trên, Phật Tổ Thống Ký không phải sách thuộc Thiền Tông, do vậy một số tranh vẽ màu
sắc về Bố ðại có nhóm trẻ em ñùa giỡn chung quanh có thể là bắt nguồn từ tông Thiên Thai và
sau ñó lan truyền ra các tông phái khác và phổ biến rộng rãi trong quần chúng. Do vậy chúng ta
không bao giờ thấy loại tranh này treo trong các thiền viện Nhật Bản. Nói một cách khác, ñây
không phải là tranh thiền tông, mà là tranh của các chùa theo tông Thiên Thai hoặc tông phái
Tịnh ðộ, hoặc ñể cho các phật tử hâm mộ về ngài Bố ðại Di Lặc.

Những pho tượng ñầu tiên của Bố ðại như hoá thân Di Lặc
Như ñã ñề cập ở trên, Bố ðại từng là tăng của chùa Nhạc Lâm, quận Ninh Ba, gần thành
phố Hàng Châu. Nói một cách khác, ông là thiền sư cao tăng của tỉnh Triết Giang. Do vậy người
thành phố Hàng Châu hết lòng ca ngợi ông và tự hào về bậc giác ngộ xuất thân trong ñịa phương
của tỉnh. Ở ñây chúng ta cũng cần nhắc rằng theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, bốn vị ñại
bồ tát mỗi vị ñều có một trú xứ nhất ñịnh. Ngũ ðài Sơn là trú xứ của bồ tát Văn Thù; Nga Mi Sơn
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của bồ tát Phổ Hiền; Phổ ðà Sơn của Bồ Tát Quán Thế Âm; Cửu Hoa Sơn của bồ tát ðịa Tạng.
Phải chăng trong lòng người phật tử Hàng Châu, Phi Lai Sơn là nơi trú xứ của Bố ðại Di Lặc.
Trên phương diện lịch sử cũng cần nhắc lại rằng khi nhà Tống bị nhà Kim ñánh chiếm các tỉnh
miền bắc, và triều ñình càng ngày càng suy yếu và thất trận mất hết ñất ñai ở miền Bắc rồi dời ñô
về Hàng Châu, ñể thành lập nhà Nam Tống (1127–1279). Sai khi thành lập thủ ñô mới ở Hàng
Châu và ổn ñịnh quốc gia, một vài vị vua triều Nam Tống ñã có dịp biết thêm về hành trạng và
con người của Bố ðại nên ñã hết lòng ngợi khen ông. Một số văn nhân ñương thời ñã viết huyền
thoại về con người bí ẩn và diệu kỳ của Bố ðại. Ban ñầu ông ñược quy kính như một thiền sư ngộ
ñạo, với những hành trạng và thơ văn ñầy tính cách thiền. Dần dần quần chúng tin ông là hoá thân
của một vị La Hán, và là hiện thân của bồ tát Di Lặc. Thạch ñộng Phi Lai Phong, một thạch ñộng
nổi tiếng toạ lạc trước mặt chùa Linh Ẩn, tại thành phố Hàng Châu, ñã ñiêu khắc nhiều tác phẩm
mỹ thuật trên vách ñá miêu tả về hình dung của Bố ðại. Cũng nên nói thêm rằng chùa Linh Ẩn là
một ngôi chùa rất nổi tiếng toạ lạc tại vùng núi phía tây bắc của Tây Hồ cách trung tâm thành phố
Hàng Châu khoảng 7 km. Chùa ñược xây lần ñầu vào năm 326 triều Ðông Tấn, và tiếp tục trùng
tu và mở rộng vào các triều ñại về sau. Vào thời Nam Tống, chùa Linh Ẩn trở thành ngôi chùa
thiền tông có quy mô lớn nhất và tăng chúng ñông nhất trong vùng. Cho tới nay, chùa Linh Ẩn
vẫn còn là ngôi danh lam cổ tự của Hàng Châu, và mỗi năm có hàng trăm nghìn khách thăm
viếng. Dãy núi trước chùa có nhiều ñộng ñá thiên nhiên, và trải qua nhiều thế kỷ, các vị vua quan
thời Ngũ ðại (907-960), thời Nam Tống (1127–1279) và thời Nguyên (1271–1368) ñã cho ñiêu
khắc trên 300 tượng Phật, Bồ Tát, La Hán và tượng một số vị cao tăng nổi tiếng trên vách ñộng
của núi ñá. Trên 300 pho tượng ñá lớn nhỏ này có nhiều pho tượng diễn tả bồ tát Di Lặc qua hoá
thân của hoà thượng Bố ðại. Có ñộng tạc bồ tát Di Lặc cùng ngồi chung với các vị bồ tát Văn
Thù và Phổ Hiền. Có ñộng tạc Di Lạc sánh vai cùng ngồi với bồ tát Quán Thế Âm và ðại Thế
Chí. Nổi bật nhất là hai pho tượng Di Lặc tạc vào thế kỷ 13 và 14 trong thời ñại nhà Nguyên, niên
ñại ñược biết rõ qua văn khắc trên vách ñá.
Pho thứ nhất nằm sâu ở ñộng Long Hoằng, toạ
lạc gần cửa ðông ñường vào quần thể kiến trúc
chùa Linh Ẩn. ðộng này có tượng Di Lặc rất lớn
và có 16 vị La Hán tùy tùng. ðộng Long Hoằng
còn gọi là ñộng bồ tát Di Lặc vì ñây là ñộng lớn
nhất tạc bồ tát và có vị 16 La Hán. Các vị La
Hán có kích thước nhỏ hơn so với tượng Di Lặc.
Xin nhắc lại ở ñây là 16 vị La Hán chứ không
phải 16 em bé ñược nhắc trong sách Phật Tổ
Thống Ký. Ngài Di Lặc ñược tạc ngồi ở giữa hơi
nghiêng về phía tay phải vì cả thân người ñều
tựa lên cái bị lớn làm cho chúng ta có cảm tưởng
Bồ Tát Di Lặc và các vị La Hán, tạc tại ñộng Long Hoằng,
ngài như một vị hoà thượng già ñang ngồi ngả
núi Phi Lai Phong, chùa Linh Ẩn, Hàng Châu, thế kỷ 13
lưng trên cái gối và ñang thân mật niềm nở tiếp
khách.
Tay trái ngài cầm xâu chuỗi dài, tay phải của ngài tựa trên một phiến ñá như cái “bị vải”. Người
mập, bụng bự có cột sợi dây thắt lưng buộc phía dưới rún, ñầu tròn, trán nhăn, miệng mở rộng
cười lớn, làm cho ta thấy ñược tác phẩm ñiêu khắc bằng ñá ñầu tiên diễn tả hình ảnh Di Lặc qua
hoá thân của hoà thượng Bố ðại. Chung quanh Di Lặc có 16 vị La Hán mỗi bên 8 vị. Các vị La
Hán ñược diễn tả rất sống ñộng và linh hoạt, có vị ñứng, có vị ngồi, có vị ñang chú tâm thiền
ñịnh, có vị hết lòng lắng nghe, có vị ñang ngắm bảo tháp trên tay, có vị ñang cầm gậy trúc bước
tới, có vị qùy trên nền ñất và ñang rờ những ngón tay bụ bẩm của vị Phật tưong lai này. Nói
chung mỗi vị La Hán, mỗi người ñược tạc một vẽ, thần thái rất linh ñộng. ðưa mắt theo dõi,
chúng ta có cảm tưởng như các vị thánh tăng này ñang hiện ra trước mặt. Theo sách ðại A La
Hán Pháp Trụ Ký do ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Phạn Sanskrit ra tiếng Trung Quốc năm
624, nói rằng khi Phật Thích Ca còn tại thế có 16 vị La Hán nguyện sẽ ở lại thế gian hộ trì Phật
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Pháp ñợi ñến khi Phật Di Lặc ra ñời. Các vị La Hán này nguyện sẽ gặp ñức Di Lặc buổi ban ñầu.
Ở ñây chúng ta thấy hoá thân của Bố ðại như là vị Phật Di Lặc có 16 vị La Hán ñến chúc mừng,
ñồng thời cũng như tuyên bố là các vị ñó ñã hoàn thành xong thệ nguyện của mình với Phật Thích
Ca.
Ngoài nhóm tượng bồ tát Di Lặc và 16 vị La Hán ở ñộng Long Hoằng, chúng ta còn thấy
một pho tượng Di Lặc khác khắc biệt lập trên vách ñá bên cạnh con suối ñường vào chùa Linh
Ẩn. Tượng Di Lặc nằm phía bên trái tượng vua trời ða Văn (một trong bốn vị Thiên Vương ủng
hộ Phật Pháp) sau chiếc cầu nhỏ bắc qua giòng suối.
ðây là tác phẩm bằng ñá ñầu tiên ñiêu khắc
Di Lặc biệt lập. Về hình tướng, pho tượng
Di Lặc khắ cuối thời Nguyên này cũng
giống hình ảnh các hoạ bản thời Tống diễn
tả hoà thượng Bố ðại mập lùn, mặt lớn hai
má chảy xệ, bụng phệ, ngực trần, miệng
cười vui vẽ an lạc. Tuy thế có vài ñiểm khác
biệt cần ñược ñề cập ñến. Thứ nhất các bức
hoạ thiền tông về Bố ðại vào thời Tống ñều
trình bày ngài ñang quẩy bị ñi chu du, còn
hai pho tượng ñá ở núi Phi Lai tạc hình Di
Bồ Tát Di Lặc, Phi Lai Phong, chùa Linh Ẩn, Hàng Châu
Lặc ñang ngồi, chân thấp chân cao thoải
mái. ðiểm thứ hai tranh thiền tông hiếm khi
vẽ Bố ðại tay cầm chuỗi hạt, còn hai pho tượng ñá dộng Phi Lai tạc Di Lặc tay trái cầm xâu
chuổi. Phải chăng từ thời Nguyên (1271 – 1368) tượng Di Lặc ñã bắt ñầu Tịnh ðộ hoá từ một
thiền sư qua hình ảnh ngài có tính cách phổ thông như là vị sư xiển dương cả thiền lẫn tịnh, là
một ñặc thù của Phật giáo thời nhà Minh trở về sau. Do vậy, ngài Di Lặc có cầm tràng hạt trong
tay. Xâu chuỗi tràng hạt, hay “sổ châu” thường liên quan ñến người tu theo phương pháp niệm
Phật A Di ðà theo pháp môn tịnh ñộ. Các vị thiền sư xưa không ñeo tràng hạt. Một vấn khác là
qua hình ảnh nghệ thuật tại ñộng Phi Lai, chúng ta thấy sự chuyển hướng của Di Lặc qua cách
diễn tả bồ tát Di Lặc. Các tác phẩm có niên ñại thời Nam Tống (1127-1279) thường khắc tượng
ngài Di Lặc chung với các vị ñại bồ tát Quán Thế Âm, ðại Thế Chí, Văn Thù và Phổ Hiền. Qua
ñầu thời Nguyên khoảng cuối thế kỷ 13 ngài thị hiện giữa các bậc La Hán, và khoảng giữa thế kỷ
14 tượng Di Lặc ñã ñộc lập, không còn tạc chung nữa. Tóm lại sự chuyển hoá của ngài từ một vị
thiền sư qua hoá thân bồ tát, nhưng phải nương vào bốn vị ñại bồ tát nổi tiếng ñể hình ảnh của
ngài mới ñược có vị trí quan trọng. Là bố tát ngài ñã có vị trí nổi bật giữa các vị La Hán, và sau
ñó tín ngưỡng của ngài càng ngày càng ñược phổ thông.

Kết Luận
Mỹ thuật Phật giáo mang ñậm cốt tuỷ tinh anh của ñạo Phật nhờ ñức tính uyển chuyển ñể
phát triển và thích nghi với từng quốc ñộ, từng thời ñại, từng tông phái, và người quy ngưỡng.
Mỹ thuật Phật Giáo bắt nguồn từ kinh ñiển của ñạo Phật và có nguồn gốc từ Ấn ðộ và con ñường
Tơ Lụa ở Trung Á, và khi truyền vào các nước ở ðông Phương ñã kết hợp với tín ngưỡng và
truyền thống của bản ñịa ñể hình thành và phát triển. Do vậy, tác phẩm mỹ thuật Phật giáo là biểu
tượng cho văn hoá và tín ngưỡng tôn giáo của thời ñương ñại, ñồng thời phản chiếu tính lịch sử,
và phong cách tính ngưỡng của quốc gia. Dù diễn tả dưới hình dạng và phong cách tương ñồng
hay khác biệt, nhưng mỹ thuật Phật giáo vẫn lưu giữ các ñiểm ñặc sắc của nó.
ðứng trên phương diện lịch sử mà bàn, khi nghiên cứu tư liệu và hình tướng tượng bồ tát
Di Lặc thờ tại các chùa Việt Nam từ thời Lý cho ñến nay, chúng ta thấy những ñiểm chính như
sau. Vào thời Lý Trần tín ngưỡng thờ phụng Phật Di Lặc ñã có mặt tại Việt Nam. Vua Lý Thái
Tông ñã cúng ñồng ñúc tượng Phật Di Lặc và hai vị Bồ Tát phụ tá thờ tại viện Từ Thị Diên Phúc
ở núi Phật Tích. ðời Trần ngài Pháp Loa, vị tổ thứ hai của giòng thiền Trúc Lâm ñã dựng tượng
Di Lặc bằng ñồng rất lớn ở chùa Quỳnh Lâm, huyện ðông Triều, và tổ chức ngày hội Nghìn Phật.
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Qua ñó cho ta biết tín ngưỡng Di Lặc ñã thịnh từ hành thời Lý Trần, tức từ thế kỷ 11 ñến thế kỷ
14. Tuy vậy, trong bốn thế kỷ này không có một tư liệu nào miêu tả hình tượng của Phật Di Lặc.
ðồng thời chúng ta cũng không có một pho tượng Di Lặc của thời ñó còn lưu lại. Sau ñó chúng ta
bị một khoảng trống lớn trong ba thế kỷ, kể từ khi Lê Lợi ñánh ñuổi quân Minh và lên ngồi hoàng
ñế vào năm 1428 cho ñến ñầu thời kỳ Trịnh Nguyễn (1627–1673), chúng ta không có một tư liệu
nào ñề cập ñến tín ngưỡng của bồ tát Di Lặc, và cũng không có một pho tượng nào của vị Phật
tương lai này còn lưu lại. Vào khoảng nữa thế kỷ 17 khi vua Lê và chúa Trịnh cho trùng tu và xây
mới các ngôi chùa ở ñằng Ngoài thì cùng lúc ñó tượng bồ tát Di Lặc bắt ñầu xuất hiện trong các
Phật ñiện. Tại ñằng Trong dưới thời chúa Nguyễn, dù có nhiều chùa mới, nhưng rất ít chùa thờ
Bồ Tát Di Lặc. Qua thế kỷ 18, tượng bồ tát Di Lặc ñã thờ khá phổ biến ở một số chùa miền Bắc.
Tuy vậy, các chùa cổ tại miền Trung và miền Nam tín ngưỡng thờ ngài vẫn chưa phổ thông. Phải
ñến giữa thế kỷ 20 trở ñi vấn ñề thờ bồ tát Di Lặc mới trở thành khá phổ biến ở các chùa miền
Nam.
Vấn ñề vắng bóng tư liệu văn bia, sách vở nói về bồ tát Di Lặc nói riêng và các hình
tượng Phật và Bồ Tát nói chung dưới thời Hậu Lê, một số học giả cho rằng các vị vua Lê vào thời
này ủng hộ tư tưởng và truyền thống Khổng Mạnh và có xu hướng không ủng hộ Phật giáo. Do
vậy Phật giáo dần dần ẩn mình trong nhân gian ñể sinh tồn và không có một sự phát triển nào.
Phải ñợi ñến thời Mạc Phật Giáo mới ñược phục hưng. Nhưng vào thời này, tín ngưỡng bồ tát
Quán Thế Âm cực kỳ thịnh hành và phát triển, như thế chưa có chỗ ñứng thích hợp cho vị Phật
Tương lai này trong các Phật ñiện chùa Việt Nam. Phải ñến giữa thế kỷ 17 khi các vị tăng người
Trung Quốc còn tâm ủng hộ triều Minh và không muốn làm con dân của nhà Thanh (1644-1912)
do người Mãn châu trị vì, do vậy ñã lánh nạn qua Việt Nam hoằng pháp. Các vị này ñã lập chùa ở
cả hai miền Bắc Nam. ðồng thời vào thế kỷ 17 và 18 cũng có một số danh tăng Việt Nam qua
học ñạo tại Trung Quốc và khi trở về nước ñã hoằng Pháp và ñem theo kiến thức học hỏi ñể xây
dựng lại chùa chiền.
Khảo cứu qua tượng bồ tát Di Lặc thờ tại các chùa ở Việt Nam thờ từ thế kỷ 17 cho ñến
nay chúng ta thấy tượng của ngài ñược tạc theo hoá thân của hoà thượng Bố ðại. Bởi vì tượng Di
Lạc thờ tại các chùa Việt Nam ñược truyền vào ñất nước cuối thời nhà Minh, do vậy hình tượng
Di Lặc tại Việt Nam ñều theo kiểu tượng hoà thượng Bố ðại. Trên mặt nghệ thuật trong hơn ba
trăm năm từ bán kỷ 17 cho ñến giữa thế kỷ 19, trong nền văn hoá nghệ thuật nước nhà chúng ta
không có tranh thủy mặc ñen trắng vẽ Di Lặc theo kiểu thiền tông như Trung Quốc và Nhật Bản,
còn lưu giữa ở các chùa ñược mạnh danh là thiền tông. Cõ lẽ trong truyền thống Phật Giáo Việt
Nam, trong những thế kỷ ñó, chúng ta không có một ngôi chùa nào thuần túy theo truyền thống
thiền tông cả. Do vậy, tượng bồ tát Di Lặc ở các chùa Việt Nam như chúng ta bàn ở trên không
hẳn thuộc trường phái thiền, mà hầu như là hình tướng của Di Lặc ñược phát triển về sau. Một
ñiều làm chúng ta thắc mắc là tại sao các pho tượng này ñều không có ñeo xâu chuổi. ðiều này
khiến cho chúng ta nghĩ rằng các pho tượng Di Lặc tạc và thờ ở Việt Nam trong thời này ñã có
thể dựa vào tranh vẽ bồ tát Di Lặc qua hoá thân của hoà thượng Bố ðại theo khuynh hướng thiền
tông chứ không phải theo truyền thống Tịnh ðộ tông.
Phải ñến những thập niên gần ñây, chúng ta mới thấy các chùa có khuynh hướng tạc
tượng bồ tát Di Lặc có ñeo tràng hạt và ñược miêu tả tuỳ theo ý của người tạc tượng. Có tượng
miêu tả ngài Di Lặc chỉ ñeo tràng hạt ở cổ, có tượng miêu tả ngài cầm chuổi hạt ở tay, và có
tượng diễn tả ngài ñeo chuổi cả tay lẫn cỏ. Thậm chí có nhiều chùa thờ tượng bồ tát Di Lặc có
thêm các yếu tố tín ngưỡng dân gian như là tay cầm quạt là vật của ông ñịa, hoặc tay cầm thỏi
vàng có hình cái mũ biểu hiệu của ông Thần Tài. Có nhiều tượng Di Lặc còn tạc bình hồ lô ñựng
rượu, một hình ảnh quen thuộc của hoà thượng Tế Công.
Một hình tướng khác khá phổ thông trong hiện nay là tranh vẽ và tượng bồ tát Di Lặc có
sáu ñứa bé bu quanh. Như ñã bàn ở trên, loại tranh tượng này có từ thời Minh bắt nguồn từ phái
Thiên Thai, và sau ñó lan rộng ra quần chúng nhân gian. Trong thiền tông chúng ta không thấy có
chủ ñề tranh vẽ Di Lặc với sáu em bé. Gần nay chúng ta thấy chủ ñề loại tượng này khá phổ biến
qua sản phẩm tượng gốm và tranh vẽ, nhất là các loại lịch lá treo tường. ðể rồi, bồ tát Di Lặc với
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sáu ñửa trẻ ñã hoá thân ra các pho tượng rất lớn dựng ở các chùa. Như là pho tượng Di Lặc rất
lớn tại tu viện Kim Sơn ở miền bắc bang California. Bên cạnh ñó chúng ta cũng thấy các bài viết
hoặc các bài giảng ñầu xuân thường nói về bồ tát Di Lặc và thâm ý của sáu em bé bu quanh ngài
dựa trên loại tượng mới.

Bồ Tát Di Lặc và sáu em bé, Tu Viện Kim Sơn, California, USA

ðiểm cuối chúng cần nhắc lại ñây là Di Lặc Bố ðại trong thời Tống ñược ghi lại như một
vị thiền sư ngộ ñạo. Ngài ñược tôn vinh qua hình ảnh của một vị cao tăng chứng ñạo và ñi vào
nhân gian hoá ñộ chúng sinh. ðây cũng là hình ảnh bức tranh thứ 10 trong bộ tranh thập mục
ngưu ñồ (tranh chăn trâu) của thiền tông, diễn tả ngài thỏng tay vào chợ. Truyền thống tranh vẽ
thập mục ngưu ñồ và ñề tài hoà thượng Thiền Sư Bố ðại vẫn còn tồn tại và thực tập trong các
thiền viện Nhật Bản, và mới phổ biến ở Việt Nam trong nhứng thập niên gần ñây. Thêm vào ñó,
hầu hết ít người liên tuởng ñến hình ảnh ñó là hoà thượng Bố ðại
Nói tóm lại, cuộc ñời và hành trạng của Bố ñại qua các hành ñộng kỳ diệu, qua ngôn ngữ
kỳ bí ñầy thiền vị, qua các ñối thoại rất thiền, và qua các kệ giác ngộ, ñã từ từ Phật hoá ngài ñể
trở thành hình ảnh quen thuộc ñại diện cho vị Phật tương lai tại Trung Quốc và Việt Nam. ðồng
thời ngài cũng là biểu tượng cho sự hoan hỉ, cho sự giác ngộ, cho phúc lộc, và cho sự giàu có,
theo cách nhìn của người bình dân. Hình ảnh ñó hiện tại rất quen thuộc với quần chúng và ñã trở
thành ñặc tính văn hoá tính ngưỡng của Phật Giáo Việt trong thế kỷ 20 và 21.

16

Tài liệu tham khảo
Phật Quang ðại Từ ðiển. ðài Bắc, ðài Loan: Phật Quang Xuất Bản Xã, 1989.
Tống Cao Tăng Truyện.
Cảnh ðức Truyền ðăng Lục. ðại Chính Tân Tu ðại Tạng Kinh, tập 51, số 2076.
Phật Tổ Thống Ký. ðại Chính Tân Tu ðại Tạng Kinh, tập 49, trang. 300-301.
Helmut Brinker. Zen: Masters of Meditation in Images and Writings. Zürich: Museum Rietberg,
1996.
Richard Edwards. “Pu-tai-Maitreya and Reintroduction to Hangchao’s Fel-lai-feng.” Ars
Orientalis, Vol. 14 (1984), pp. 5-50
Marsha Weidner, ed. The Latter Days of the Law: Images of Chinese Buddhism, 850-1850.
Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.
Zen Treasures from the Kyoto Gozan Temples. Tokyo: Nihon Keizai Shinbunsha, 2007.
Chu Quang Trứ. Chùa Tây Phương. Hà Nội: nxb Mỹ Thuật, 1998.
Di Tích Hà Tây. Sở Văn Hóa Thông tỉnh Hà Tây, 1999.
ðinh Khắc Thuân. Văn Bia Thời Mạc. Hà Nội: Nxb Khoa Học Xã Hội, 1996.
Hà Văn Tấn. Chùa Việt Nam. Hà Nội: Nxb Khoa Học Xã Hội, 1993.
Hà Xuân Trừng. Chùa Thiên Mụ. Huế: Nxb Thuận Hoá, 1997.
Trần Lâm Biền. Hình Tượng Con Người Trong Nghệ Thuật Tạo Hình Truyền Thống. Hà Nội:
Nxb Mỹ Thuật, 1993.
Võ Văn Tường. 500 Danh Lam Việt Nam. Tp Hồ Chí Minh: Nxb Thông Tấn, 2008.
Võ Văn Tường. Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam. Hà Nôi: Nxb Khoa Hoc Xa Hội, 1994
Vũ Ngọc Khánh, chủ biên. Chùa Cổ Việt Nam. Nxb Thanh Niên, 2006.

17

