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Pháp  Hiển  :  người  hành  hương  vĩ  đại 

 

Tác giả : Hoàng Diệu Kiệt 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Thời  niên  thiếu. 

 

Ông họ Dung, người Đông Tấn sinh ở Bình Dương, Võ Dương (nay thuộc 

tỉnh Sơn Tây). Ba người anh mất sớm, thọ không quá 8 tuổi. Cha mẹ sợ ông 

cũng giống họ, nên khi ông lên 3 đã đưa ông vào chùa làm chú tiểu. Sau khi 

xuống tóc làm tiểu thì kỳ lạ thay hễ ông ở chùa thì không sao cả, nhưng nếu 

về nhà cha mẹ thì bị ốm đau. Nhiều lần bị như thế, nên ông không về nhà nữa. 

Năm ông 10 tuổi, cha ông qua đời, bác ông thương mẹ ông lủi thủi một mình, 

bắt ông hoàn tục, ông không chịu thưa : 

-Con vốn không vì bố mà xuất gia, mà là muốn xa lánh trần tục. 

Ông bác nghe rồi kinh ngạc, biết ông còn nhỏ mà lòng đã kiên quyết hướng 

về Đạo pháp nên không ép nữa. Mẹ ông vì thương con nên dựng nhà cạnh 

chùa để gần gũi ông. Được vài năm thì bà mất, từ đó Pháp Hiển quyết chí xuất 

gia. Có một ngày, khi ông còn là chú tiểu, cùng các bạn đồng tu ra đồng gặt 

lúa. Lúc đó, có vài tên giặc đói đến cướp lúa. Đồng tu sợ hãi bỏ trốn cả, chỉ có 

Pháp Hiển ở lại. Ông từ tâm, dũng cảm bảo bọn họ : 

-Nếu các ông muốn lấy lúa, muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chỉ là kiếp 

trước các ông không biết đến hạnh bố thí nên kiếp này phải làm người khốn 

khổ nghèo đói : đó là luật nhân quả. Nếu kiếp này còn chiếm đoạt tài vật của 

người chỉ sợ kiếp sau còn nghèo khó hơn. Tôi chỉ lo báo ứng của các ông thôi. 

Nói rồi về chùa. Bọn cướp nghe rồi xấu hổ, để các bó lúa đã cướp được 

xuống, bỏ đi. Chư tăng nghe chuyện đều khen ngợi long từ bi, dũng cảm của 

Pháp Hiển. 
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II- Đi Thiên Trúc cầu pháp. 

 

Pháp Hiển thọ giới năm 20 tuổi, cảm thấy giới luật lúc đó không hoàn hảo, 

do đó thề sẽ sang Tây Trúc cầu kinh điển về giới luật. Long An năm thứ ba 

ông cùng 4 bạn đồng học là Đạo Chính, Huệ Ngôi, Huệ Ưng và Huệ Cảnhxuất 

phát từ kinh đô Trường An. Họ đi qua Càn Quy quốc, Nậu Đàn quốc đến 

Trương Dịch trấn (nay là tỉnh Cam Túc). Ở đây họ bị bắt, vì nghi là gián điệp 

giả làm nhà tu. Ở đây họ gập 5 người đồng tu là : Tăng Thiện, Huệ Giản, Tăng 

Cảnh, Bảo Vân và Trí Nghiêm cũng bị bắt ở đây. Sau khi được thả họ cùng đi 

tới động Đôn Hoàng.Sau đó nhóm Pháp Hiển chờ cho 5 người kia đi trước, rồi 

mới khởi hành. Khi đi qua sa mạc họ gập một trận bão cát. Pháp Hiển bảo họ 

quay tròn lại để tránh bão. Ngày hôm sau bão tạnh, trên trời không có chim, 

mặt đất không có thú, không có nước, họ chỉ thấy những bộ xương người làm 

phương hướng. Trải qua 17 ngày như thế họ tới Thiện Thiện quốc. Họ tới ở 

Càn Nê tự học tiếng Thiên Trúc với một chú tiểu nhỏ. Sau đó ít ngày họ nhắm 

hướng Tây Bắc mà đi tới Ô Di quốc. Họ đến một chùa xin quải đơn, nhưng bị 

từ chối vì luật lệ không cho phép các tu sĩ ngoại quốc quải đơn. Họ phải ra 

khách sạn tạm trú. Rất may sau đó họ gập một người Trung Hoa giầu có sống 

ở đó. Ông ta tên là Phù Mãnh, mời họ về nhà và hầu hạ cơm nước. Ở đây họ 

gập lại 5 người đồng tu cùng bị bắt ở Trương Dịch trấn. Vì không đủ kinh phí 

cho mọi người Tây du nên họ chia làm 2 nhóm. Huệ Ngôi cùng Trí Nghiêm, 

Huệ Giản đi về phía Cao Xương. Còn bọn Pháp Hiển tiếp tục tiến bước tới Vu 

Điền quốc, qua Thông Lãnh quan, Kiệt Tha quốc tới Phất sa quốc. Tới đây 

Huệ Ưng ngã bệnh rồi mất. Ba vị đồng đạo thuộc nhóm 5 người gập nhau ở 

Trương Dịch trấn là Bảo Vân, Tăng Cảnh, Tăng Thiện quyết định trở về. Vượt 

qua Tuyết Sơn Huệ Cảnh đã ngã bệnh cả bọn phải dừng lại 3 tháng đợi Huệ 

Cảnh bình phục. Sau đó họ lại lên đường vượt qua Tiểu Tuyết sơn mà tiến vào 

Trung Ấn. Chẳng may khi đi lại gập cơn bão tuyết , vì tránh cho mọi người bị 

trở ngại vì mình, Huệ Cảnh đã gieo mình xuống vực thẳm. Còn lại có 2 người, 

Pháp Hiển và Đạo Chính. họ tới La Di quốc.Ở đây họ tham bái các tháp : La 
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Hầu La, Anan, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm. 

Tới thành Xá Lợi,thăm Kỳ Viên tịnh xá. Tới thành Ca Tỳ La Vệ thăm cố cung 

của vua Tịnh Phạn.Tới thành Vương Xá ở Ma Kiệt Đà quốc và các di tích như 

cội Bồ đề, song Ni Liên Thiền, vườn Lộc Uyển. 

 

III- Sao  chép  kinh  điển. 

 

-Trưởng lão Văn Thù Sư Lợi tặng : 

*40  cuốn Ma Ha Tăng kỳ luật 

*6 cuốn Đại bàn nê tuyên kinh 

 

-Trí Quả trưởng lão cho : 1 cuốn Tát bà đa luật sao 

 

-Đạo Chính chép : 1 cuốn Diên kinh. 

 

-Pháp Hiển ở chỗ Văn Thù Sư Lợi chép được : 

*1 cuốn Ma ha tăng kỳ a tỳ đàm. 

*1 cuốn Tạp A tỳ đàm tân luận. 

 

Pháp Hiển lại đi Đông Ấn Độ 2 năm, lại đến Sư tử quốc trú 2 năm nữa để 

chép : 

- Di Sa cơ luật 

-Trường A Hàm.  

-Tạp A Hàm  

-Tạp tạng kinh.  

 

Sau đó ông đáp thuyền về nước. Khi đi được 2 ngày thì thuyền gập bão. 

Ông niệm Quán Thế Âm Bồ tát thì hết bão. Thuyền đi đến Na Ba Đề quốc, 

lưu lại đó 5 tháng rồi về Quảng Châu. Đi được 10 ngày thì gập song lớn to 

như núi. Các người Bà La Môn đề nghị ném ông xuống biển là xong chuyện. 
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Nhưng chủ thuyền không chịu. Đi Quảng Châu cần  50 ngày, nhưng nay đã 70 

ngày mà chẳng thấy đâu. Rõ rang là đã đi sai hướng rồi. Điều chỉnh thuyền đi 

về hướng Tây Bắc và thấy Lao Sơn (thuộc Trung Quốc). Thứ sử Thanh Châu 

là một Phật tử biết chuyện bèn mời ông lưu lại Thanh Châu một thời gian. Sau 

đó ông về kinh đô và cùng với Đà Bà Đà La, cùng Bảo Vân dịch các bộ kinh : 

-Ma Ha Tăng Lỳ Luật 

-Đại Bàn Nê Tuyên Kinh 

-Tăng Kỳ Tỳ Kheo Giới Bản 

-Tăng Kỳ Ni Giới Bản 

-Tạp Tạng Kinh. 

 

IV- Kết luận. 

 

Pháp Hiển là người Trung Hoa đầu tiên tới Ấn Độ. Ông ghi những gì mắt 

thấy tai nghe trong cuốn Phật Quốc Ký. Đây là một tài liệu quý giá cho những 

nhà sử học nghiên cứu về cổ sử Ấn Độ. Lúc đi có 5 người, lúc về chỉ còn có 

một mình ông. 2 người chết là Huệ Ưng và Huệ Cảnh, một người lưu lạc Cao 

Xương không rõ tung tích là Huệ Ngôi, 1 người ở lại Ấn Độ là Đạo Chính. 

Lúc ra đi có sách chép ông đã 60 tuổi, lại có sách nói là 66 tuổi. Ông đi mất 6 

năm, ở Ấn Độ 6 năm, đi về mất 3 năm, tổng cộng là 15 năm, qua 30 nước. Đã 

gập những hoạn nạn như bão cát, bão tuyết, bão biển. Đã chiêm bái các Phật 

tích.  

 

Ông mất năm nào không rõ. Ông là nhà du hành sang Thiên Trúc trước  

Huyền Trang Đường Tam Tạng 200 năm. Nhưng mục đích của 2 người thì 

khác, ông thì sưu tầm các kinh điển về giới luật, còn Huyền Trang thì thỉnh 

những kinh về luận. 

 

 


