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Tóm Tắt 

Theo truyền thống, Phật giáo ở Nam Á và Đông Nam Á mà bây giờ 

chúng ta gọi là Phật giáo Trưởng Lão Bộ (Theravāda) đã nói ngôn 

ngữ của Đức Phật là tiếng ‘Pāli’ và do vậy là ngôn ngữ của thánh 

điển (Tipiṭaka=Ba Rỗ Kinh hay Tam Tạng Kinh Điển). Trong bài 

viết này tôi tìm hiểu khái niệm về tiếng Pāli bằng cách tái dựng 

những kinh văn tiếng Pāli hiện có và những công trình nghiên cứu 

đương đại về tiếng Pāli. Ngoài ra, sự tìm hiểu này cũng khám phá 

những vấn đề sau: ngôn ngữ (vacana) mà Đức Phật đã dùng,  sự đa 

ngôn ngữ và địa chính trị, quê hương và nguồn gốc của tiếng Pāli. 

 

01: Mở Đầu 

Trong bài viết này, tôi gợi ý coi lại chữ Buddhavacana (Lời nói 

đích thực của Phật, khẩu ngữ của Phật), và đưa ra một sự đánh giá phê 

bình về ngôn ngữ được dùng trong kinh văn Phật giáo Trưởng Lão Bộ. 

Ngay từ đầu, tôi muốn làm rõ sự khác biệt giữa ngôn ngữ Phật đã dùng 

(Buddhavacana, Phật ngôn) và ngôn ngữ của Tam Tạng Kinh Điển Pāli 

(Tipiṭaka). Ở đây, cụm chữ ngôn ngữ Phật đã dùng là chỉ ngôn ngữ hay 

phương ngữ mà Phật đã dùng để nói và thuyết giảng, trong khi đó ngôn 

ngữ của Tam Tạng Kinh Điển là ngôn ngữ được phát triển sau đó mà 

sau này chúng ta gọi là tiếng Pāli. Mặc dù về mặt ngữ nghĩa, chữ 

‘Buddhavacana’ có nghĩa là ‘những lời Phật đã nói’, tuy nhiên ở đây 

tôi sẽ dùng chung một chữ là “ngôn ngữ Phật đã dùng”. Ngôn ngữ Phật 

đã dùng để nói là tiếng gì? Là tiếng Pāli, tiếng Phạn, hay tiếng khác? Ai 

 
1 [Nguyên văn tên bà i nghiên cứu “Phật đã dùng tiếng Pali hay không?”. Người dịch 

đã đổi thành “Phật đã dùng ngôn ngữ nào?’ cho rộng nghĩa  hơn.]  
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có thể chứng mình được Phật đã dùng tiếng Pāli (Pālibhaāsā) để nói? 

Trong lần thuyết giảng vào năm 2005 ở Khoa Nghiên Cứu Phật Giáo 

của Đại Học Tribhuvan ở Nepal, tôi đã trình bày sự phê bình về sự khác 

nhau giữa ngôn ngữ Phật đã dùng và ngôn ngữ của Tam Tạng Pāli 

(Tipiṭaka). 

Tôi muốn cảm ơn giáo sư Asanga Tilokaratne (Đại Học Colombo) 

vì những lời góp ý đầy trí tuệ về bản thảo ban đầu tôi đã viết hồi năm 

2004-2005, cảm ơn giáo sư Sikder Monoare Murshed vì sự kiên nhẫn 

và phát hành bản thảo đó, và cảm ơn nhà sư Sushupta Gouri Srinidhi vì 

đã đọc duyệt. 

Chữ “Buddhavacana” (theo nghĩa là ‘Những lời của Phật’, thường 

được dịch Việt là ‘Phật ngôn’) thường được dùng chung để chỉ những 

lời dạy của Phật được bảo lưu trong kinh điển Pāli. Ngoài chữ này còn 

có chữ được dùng ít hơn là “bhagavato-vacana” (Lời của đức Thế Tôn) 

cũng được ghi trong kinh điển Pāli theo cùng nghĩa là ‘lời nói đích thực 

hay khẩu ngữ của Phật’ [coi Bond 24]. Trong suốt lịch sử ngôn ngữ của 

Phật giáo Trưởng Lão Bộ, người ta thường quan niệm rằng ngôn ngữ 

của kinh điển Phật giáo Trưởng Lão Bộ là tiếng ‘Pāli’. Đối với những 

người theo Phật giáo Trưởng Lão Bộ, kinh điển Pāli là đại diện cho lời 

nói của Đức Phật [Bond 1]. Nhà sư học giả người Thái Lan là Phra 

Payutto đã nói ‘những lời của Phật’ hay ‘Phật ngôn’ (Buddhavacana) 

trong kinh điển Pāli là những lời kinh nguyên gốc có thẩm quyền nhất 

[coi Seeger 9]. 

Kể từ lúc bắt đầu có những sự nghiên cứu về Phật giáo Trưởng Lão 

Bộ và tiếng Pāli ở phương Tây, đặc biệt là ở Anh Quốc, càng ngày càng 

có thêm nhiều sự quan tâm nghiên cứu ngôn ngữ học về tiếng Pāli 

(Pālibhāsā) và những kinh văn được ghi bằng tiếng Pāli trong Ba Rỗ 

Kinh, nhưng ít ai đặt những câu hỏi về ngôn ngữ Phật và những vị đệ tử 

đã dùng để nói và thuyết giảng là gì; có lẽ họ đều mặc nhiên cho rằng 

đó là tiếng Pāli.  

Tuy nhiên, trái với truyền thống quan niệm như vậy về tiếng Pāli, 

những học giả tiếng Pāli của thế kỷ 19, đặc biệt là H. Bechert (1980), K 

R. Norman (1983-2002), Williams Pruitt (1987), Oscar von Hinüber 
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(1996), nhà sư Walpola Rahula (1997) và gần đây có thêm Kate Crosby 

(2004) đã bắt đầu đặt câu hỏi ngôn ngữ mà Phật đã dùng là tiếng gì và 

ngôn ngữ Pāli của Tam Tạng Kinh Điển (Tipiṭaka) từ đâu mà có. Với 

sự xem xét kiểm chứng mang tính phản biện về những kinh văn Pāli và 

những thời sử Phật giáo dưới nhiều góc-nhìn từ những bằng chứng 

thuộc âm vị học, triết học, ngữ âm học, khảo cổ học và bia khắc chữ, và 

không lâu sau đó tất cả họ đều đi đến một kết luận giống nhau rằng: 

tiếng Pāli không phải là ngôn ngữ mà Phật đã nói và thuyết giảng. 

Học giả Hinüber còn lập luận rằng “Tiếng Pāli không phải là ngôn 

ngữ ở xứ Ma-kiệt-đà (Magadha) hay ở đâu cả. Bởi vì có thể suy ra từ 

những đặc thù ngôn ngữ học của tiếng này rằng nó được chế ra như một 

loại tiếng phổ thông (ngôn ngữ dùng chung cho nhiều vùng) để dùng 

chung cho một vùng miền rộng lớn vào thời gian khá lâu sau thời Đức 

Phật tại thế” [coi Hinüber 5]. Về mặt lý thuyết và cả về mặt bằng 

chứng, nếu đúng là tiếng Pāli đã chưa từng được Phật dùng để nói và nó 

thậm chí cũng không phải là tiếng để nói vào thời Phật còn tại thế như 

học giả Hinüber đã tự tin khẳng định, vậy thì câu hỏi hiển nhiên là: Phật 

đã đích thực dùng ngôn ngữ nào để nói và thuyết giảng? Phật đã dùng 

[những] ngôn ngữ nào hay [những] phương ngữ nào để giao tiếp và 

thuyết giảng cho những vị đệ tử cũng như những người đã nghe Phật 

nói? 

Một mặt khác, những học giả Phật giáo cũng đã biết Phật giáo Bắc 

truyền, tức Phật giáo Đại Thừa, thì đã bảo lưu kinh văn của họ bằng 

tiếng Phạn. Điều này liệu có nghĩa Phật đã dùng tiếng Phạn để thuyết 

giảng? Không phải vậy. Chúng đã biết rằng Đức Phật ngay từ đầu đã 

không ưa thích dùng tiếng Phạn để thuyết giảng và truyền thụ giáo lý. 

Trong Luật Tạng tiếng Pāli đã ghi rõ Phật đã quở trách nặng các Tỳ 

kheo đã dùng hình thức ngôn từ tiếng Phạn để nói và truyền bá giáo lý 

của Phật [coi Horner 194]. Do vậy, học giả KR. Norman, một nhà triết 

học Pāli ở Đại Học Cambridge đã kết luận “Do vậy, có lẽ hầu như chắc 

chắn rằng những kinh kệ mà Phật đã thuyết giảng bằng ngôn ngữ không 

phải là tiếng Phạn” [coi Norman 2002:137]. Đây là sự bí ẩn, các học giả 

nghiên cứu Pāli khó mà quyết định được ngôn ngữ thực sự mà Phật đã 
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dùng để nói và thuyết giảng là gì. Và nếu Phật đã không dùng tiếng 

Phạn hay tiếng Pāli vậy thì Phật đã dùng thứ tiếng gì để nói chuyện 

hàng ngày và để thuyết giảng bấy nhiêu kinh kệ đó? 

Với lịch sử đã già hơn 2500 năm, câu trả lời là không hề dễ dàng và 

thẳng thắn cho được. Tuy nhiên, dựa trên tiêu chí nghiên cứu ngôn ngữ 

học của riêng tôi, đó là những tiêu chí về triết học, ngữ văn học, âm ngữ 

học, âm vị học, nghĩa bóng, cấu trúc phong cách và sự sai lệch ngữ 

nghĩa, tôi mạnh dạn cảm thấy rằng có một cách khác để nhìn vào chữ 

“vacana” [ngôn ngữ, lời] của Đức Phật và cách khác để nhìn vào ngôn 

ngữ Pāli của Tam Tạng Kinh (Tipiṭaka). Với tiêu chí hay cách tiếp cận 

này, mục tiêu rõ rệt của tôi là nhắc lại vấn đề nan giải hóc búa của chữ 

“Buddhavacana” [ngôn ngữ của Phật, lời của Phật] và chữ Pālibhāsā 

[ngôn ngữ Pāli, tiếng Pāli] bằng cách dựng lại những công trình nghiên 

cứu của những học giả đương đại về Phật giáo và Pāli. Trong một cách 

tiếp cận liên quan, tôi xem xét làm đúng theo những phương pháp luận 

kiểm định xuyên qua những kinh văn cho những đề mục sau: (1) Những 

vùng miền địa lý chính trị vào thời Phật hay ít nhất vào thời trước triều 

đại vua A-dục (Aśoka), (2) những ghi chép trong các Thời Sử (Vaṃsa) 

của Nam Á và Đông Nam Á, (3) quê hương của tiếng Pāli, và (4) cách 

dịch nghĩa về mặt từ nguyên học của chữ nirutti và chandasa. Tuy 

nhiên, tôi không bảo đảm rằng cách tiếp cận này sẽ mang lại cho chúng 

ta câu trả lời chính xác về ngôn ngữ Phật đã dùng là tiếng gì. 

 

02: Sự Đa Ngôn Ngữ và Địa Lý Chính Trị 

Nói về chữ “vacana” của Phật, điều quan trọng là phải có những ý 

tưởng về lập trường ngôn ngữ học xã hội và những vùng địa lý chính trị 

của Ấn Độ cổ. Một trong những bộ kinh tiền thân của Phật giáo là bộ 

kinh Tăng-Chi (AN, Aṅguttara-nikāya), chúng ta đọc thấy trong đó một 

danh sách 16 các nước độc lập và các nước cộng hòa lớn 

(solasamahājanapada) vào thời Ấn Độ cổ [kinh AN: I.213; iv.252 …]. 

Tương tự trong bộ kinh Dài (DN, Dīgha-nikāya) cũng có nói về 07 

nước đế quyền (satta-bharatā) với các kinh đô của chúng [kinh DN: II, 

235]. Trong 06 vương quốc hay thù địch nhau thì về mặt quyền lực 
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chính trị và kinh tế có 04 vương quốc Māgadha (Ma-kiệt-đà), Kosala 

(Kiều-tất-la), Vaṃsa, và Avānti đã được thành lập từ thế kỷ thứ 5 trước 

Công Nguyên (BC) [theo Cakravarti 8]. Trong tập Kinh Tập 

(Suttanipāta) bằng tiếng Pāli có ghi rõ rằng dân tộc Thích-Ca (Sakya) 

[được thành lập và đứng đầu bởi vua Tịnh Phạn (Suddhodana), là vua 

cha của Phật] là nước chư hầu thần phục của vương quốc Kiều-tất-la 

(Kosala) [kinh Sn: kệ 422]. 

Theo học giả Hajima Nakamura, dân tộc Thích-Ca có một chính 

phủ cộng hòa [coi Nakamura, 36]. Cũng theo lời của Nakamura (và 

theo các bộ kinh) thì vua Tịnh Phạn không quyền lực thống trị to lớn 

bằng vua Ba-tư-nặc (Pesanadi) của Kiều-tất-la (vì vua Tịnh Phạn và 

nước Thích-Ca là vua và một nước chư hầu, còn vua Ba-tư-nặc và nước 

Kiều-tất-la là vua và một nước đế quyền). 

Quay lại vấn đề ngôn ngữ Phật đã dùng là gì, có thể giả định rằng 

Phật đã dùng nhiều loại phương ngữ (nhiều tiếng bản xứ, nhiều quốc 

ngữ) và những tiếng bản địa khác nhau vốn được dùng phổ biến trong 

khắp những nước đó. Từ những ghi chép về mặt địa lý chính trị, chúng 

ta có thể hình dung rằng Phật đã đi đến tất cả các nơi và nói giảng giáo 

pháp cho những dân chúng. Tiểu sử của Đức Phật, mặc dù đã được biên 

tập về sau, chỉ đơn giản ghi rằng Phật đã được sinh ra ở Ca-tỳ-la-vệ 

(Kapilavatthu), kinh đô của vương quốc Thích-Ca [theo Kalupahana 1] 

ngày nay thuộc nước láng giềng Nepal, nhưng Phật đã trải qua hầu hết 

nhiều thời gian sống ở nước Ma-kiệt-đà. Tôi có nghi ngờ ngôn ngữ của 

kinh đô Ca-tỳ-la-vệ chính là tiếng Ma-kiệt-đà, nếu không hoàn toàn 

giống thì cũng chỉ khác một phần so với tiếng Ma-kiệt-đà. Vấn đề chỗ 

này là, (những) ngôn ngữ nào hoặc (những) phương ngữ nào Phật đã 

dùng để giao tiếp và truyền dạy giáo pháp trong những lần Phật đi du 

hành từ nước này qua những nước khác? Khó có thể cho rằng Phật chỉ 

nói một thứ ngôn ngữ, cho dù đó là tiếng Ma-kiệt-đà hay tiếng Kiều-tất-

la. 

Cho dù ngôn ngữ nào Phật đã dùng vẫn còn là vấn đề được bàn cãi, 

những nhà phê bình ngôn ngữ học về tiếng Pāli giống như bản thân tôi 

đều hoàn toàn nghĩ rằng Đức Phật có thể đã dùng nhiều tiếng bản xứ và 
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tiếng địa phương (của những nơi Phật đến). Khi Phật nói chuyện với số 

đông quần chúng, với những nhà vua và quan thần ở những kinh đô và 

nơi chốn khác nhau, có lẽ Phật đã dùng nhiều thứ tiếng bản xứ khác 

nhau. Phật có lẽ là một người đa ngôn ngữ, người biết nhiều thứ tiếng 

thời đó. 

Không may là những ngôn ngữ bản xứ thời đó giờ không còn nữa. 

Và do vậy chữ “Buddhavacana” [ngôn ngữ của Phật, ngôn ngữ Phật đã 

dùng] vẫn còn là bí ẩn. Cho dù những ngôn ngữ bản xứ của các dân tộc 

đó hay những quốc ngữ của các vương quốc thời đó không còn nữa, 

những học giả ngôn ngữ học Ấn Độ nói chung đều coi chúng là một 

phần của dòng ngôn ngữ Trung Ấn-Arya (Middle Indo-Arya) [gọi tắt là 

MIA]. Học giả Dhanesh Jain đã nghiên cứu ngôn ngữ Ấn-Arya, ông đã 

viết: “những biến thể khác nhau của dòng ngôn ngữ MIA đã được chọn 

làm tín ngưỡng tôn giáo [Phật giáo và Kỳ-na giáo] đã chọn dùng ngôn 

ngữ nói.” [coi Jain 50]. 

Nhưng những ngôn ngữ nói được chọn đó là những thứ tiếng nào? 

Bước theo công trình nghiên cứu so sánh của học giả Despande về tiếng 

Phạn và tiếng Prākrit [coi Despande 1993], học giả Jain cũng tin rằng 

Đức Phật đã dùng tiếng phương ngữ là tiếng Prākrit để truyền dạy giáo 

lý của mình [Jain 50]. Chỗ này, với sự phỏng đoán này, theo lập trường 

của tôi thì còn quá sớm để kết luận rằng Đức Phật đã dùng phương ngữ 

Prākrit để truyền bá giáo pháp. Bởi vì như trên chúng ta đã nói rằng 

Đức Phật đã đi du hành từ nơi này đến nới khác, qua nhiều địa phương, 

xứ sở, và chắc chắn rằng mỗi địa phương và bản xứ đều dùng phương 

ngữ riêng của họ. Để phù hợp với những nhu cầu của những người nghe 

khác nhau và những năng lực hiểu biết khác nhau của họ, có lẽ Phật đã 

dùng cả những tiếng địa phương khác nhau và cả những tiếng loại phổ 

thông gồm cả tiếng Prākrit. (Coi thêm về tiếng Prākrit Ma-kiệt-đà: 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Magadhi_Prakrit). 

 

03: Biên Tập Thêm 

Nối kết với những ghi chép về địa lý chính trị và những lập trường 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Magadhi_Prakrit
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khác nhau về ngôn ngữ xã hội học về dòng ngôn ngữ MIA, tôi muốn 

tập trung ngắn gọn vào những thời sử của Phật giáo (vaṃsa), đặt câu 

hỏi về ngôn ngữ có thẩm quyền và sự tự hào về ngôn ngữ trong những 

quyển thời sử đó. Chữ “vacana” của Đức Phật càng trở nên nan giải 

hơn khi chúng tôi đọc những thời sử của Phật giáo Trưởng Lão Bộ 

(Theravāda). Giống như hầu hết những tác giả Ấn Độ, những tác giả 

Phật giáo thời trung cổ ở Nam Á và Đông Nam Á đã rất tự hào về chất 

lượng của văn bản về mặt ngôn ngữ mà họ đã chọn để viết. Những văn 

học của những thời sử (vaṃsa) đó, cho dù chúng được viết bằng tiếng 

Pāli sau đó, không bao giờ nên được coi là ngôn ngữ của Đức Phật. Đó 

là các công trình của các ‘cá nhân’ cũng như của ‘một số người cùng 

viết’ được viết vào những thời rất lâu sau khi Phật bát-Niết-bàn. 

Những thời sử của Nam Á hay Đông Nam Á như bộ Mahāvasaṃsa 

(Đại Sử của Tích Lan) [coi học giả Geiger 1938], bộ Sāsanāvaṃsa 

(Thời Sử Phật Giáo Miến Điện) [coi học giả Law 1952] và các quyển 

thời sử khác của Phật giáo, đều tự hào tuyên bố rằng Đức Phật Thích-

Ca Cồ-Đàm đã từng ghé qua những đất nước của mỗi họ. Chẳng hạn 

như, Bộ Đại Sử của Tích Lan (Mahāvasaṃsa) được viết lúc thế kỷ thứ 

5 sau Công Nguyên (ADE) đã mở đầu bằng phần ghi giới thiệu về 03 

cuộc viếng thăm của Đức Phật đến nước Tích Lan [coi Bullis 36 trở đi]; 

trong khi đó bộ Thời Sử Phật Giáo Miến Điện (Sāsanāvaṃsa), được 

biên soạn vào năm 1897, đã kể lại rằng Đức Phật cùng với 500 vị đệ tử 

đã đến thăm nước Miến Điện 04 lần [coi Bischoff 5 trở đi]. Tương tự 

vậy, học giả Donald Swearer đã tìm thấy rằng Đức Phật đã dùng thần 

thông để đến thăm nước Thái Lan [coi Swearer 93]. Một trong số những 

nhà sư từ Lào hiện đang cư trú ở bang Colorado, Hoa Kỳ, đã nói với tôi 

rằng Đức Phật đã viếng thăm nước Lào một số lần. Tôi không thể kiểm 

chứng lời của vị ấy từ những nguồn kinh sử hay ghi chép của Phật giáo 

ở Lào bởi vì Phật giáo ở Lào còn tương đối mới đối với những người 

nghiên cứu, chưa nhiều người nghiên cứu và do vậy không có nhiều 

nguồn thông tin để tra cứu khi tôi bắt đầu viết bài luận văn này. 

Không có gì quá ngạc nhiên khi tất cả những thời sử này đều được 

viết bằng tiếng Pāli, có quyển viết sớm, có quyển viết trễ hơn. Tuy 
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nhiên, chúng được viết bằng tiếng Pāli không có nghĩa rằng ngôn ngữ 

Phật đã dùng là tiếng Pāli, chỉ là do những tác giả viết những thời sử đó 

đã chọn tiếng Pāli để viết mà thôi. Sự kiện kỳ diệu Phật đã đến thăm 

nước Tích Lan vẫn còn là nghi vấn vì một số lý do. Và những lý do này 

cũng có thể áp dụng cho những nước khác cũng tuyên bố có Phật đã 

đến thăm. Phật đã đến thăm nước Tích Lan bằng cách nào? Đáng tiếc là 

bộ Đại Sử của Tích Lan không có câu trả lời cho câu hỏi này. Có lẽ 

những quyển thời sử là những sự viết sáng tạo và thông tin chế biến của 

họ dùng cho nước họ chứ đó không phải là thực tế lịch sử. Vì vậy tôi 

cũng không ngạc nhiên khi đọc thấy kết luận nhà sư học giả tiến sĩ 

Rahula Wapola rằng: nhà sư Tích Lan này đã không đồng tình với quan 

điểm và niềm tin của xứ sở của mình cho rằng Đức Phật đã từng viếng 

thăm nước Tích Lan và là người đầu tiên đưa Phật giáo vào Tích Lan; 

thay vì vậy ngài đã kết luận thực tế lịch sử người đầu tiên truyền bá đạo 

Phật vào Tích Lan chính là nhà sư Mahinda (Ma-hi-đà), là hoàng tử yêu 

quý của vị hoàng đế Phật tử là vua A-dục (Aśoka), đã dẫn đầu phái 

đoàn truyền bá Phật giáo qua đảo quốc Tích Lan [coi Rahula 1966: 48]. 

Mâu thuẫn với câu chuyện được kể trong bộ Đại Sử của Tích Lan 

bằng tiếng Pāli, kinh Laṅkāvatara sūtra (Lăng-già) được viết bằng tiếng 

Phạn của Phật giáo Đại Thừa thì đề cập Phật đã đến nước Tích Lan và 

sự chỉ dạy giáo lý cho yêu ma Rāvana [coi Suzuki 1973]. Tích Lan là 

đảo quốc gần Ấn Độ hơn Miến Điện và Thái Lan. Những nước này là 

khác với Ấn Độ về về mặt địa lý, văn hóa và về ngôn ngữ bởi vì chúng 

cách xa Ấn Độ bởi đại dương rộng lớn và những vùng núi cao. Giả sử, 

coi như Phật đã từng đến Tích Lan và những nước Đông Nam Á [thực 

tế hầu như là không có], vậy thì (những) ngôn ngữ nào hay (những) 

tiếng địa phương nào Phật đã dùng để giao tiếp với những người ở 

những nước đó? Trong số những câu hỏi khác, có những câu hỏi cũng 

quan trọng về vấn đề này: Phật có giảng dạy bằng tiếng Pāli hay tiếng 

Sinhala Prākrit (tiếng Prākrit Tích Lan cổ) khi Phật đến Tích Lan hay 

không? Làm sao biết chắc Phật đã thuyết giảng giáo lý cho yêu ma 

Rāvana bằng tiếng Phạn khi Phật đến Tích Lan? Kinh Lăng-già 

(Laṅkāvatara) được viết bằng tiếng Phạn không có nghĩa là Đức Phật 

lịch sử nói giảng bằng tiếng Phạn. Ngay cả khi chúng ta giả sử Phật đã 
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từng đến Tích Lan, thì cũng khó tin được rằng Đức Phật đã dùng tiếng 

Pāli, tiếng Phạn, hay tiếng Tích Lan. Nếu Phật có đến Tích Lan thì có 

thể Phật sẽ dùng tiếng địa phương ở đó mà học giả Gair đã nhận dạng là 

tiếng Prākrit Tích Lan cổ (Sinhala-Prākrit) [coi Gair 2003]. 

Theo cố nhà sư Walpola Rahula, ngài Mahānāma (Đại Danh) là tác 

giả của bộ Đại Sử của Tích Lan (Mahāvaṃsa) đã buộc phải viết bộ Đại 

Sử của Tích Lan bởi vì “đã từng có một bộ lịch sử viết cùng đề tài được 

viết bởi những tiền bối cổ nhân (porāṇehi) mà đầy lỗi sai, chẳng hạn có 

quá nhiều sự (câu chữ, sự việc) lặp lại và nhiều chi tiết không cần thiết” 

[coi Rahula 1966: xxii]. Vì nhà sư Rahula đã không đặt câu hỏi bộ lịch 

sử trước đã được viết bằng tiếng gì, cho nên bây giờ tôi mới tò mò về 

ngôn ngữ ‘trước khi có Phật giáo’ ở Tích Lan là gì, tức là tiếng bản xứ 

của Tích Lan là gì trước khi có Phật giáo du nhập vào. Dựa trên những 

bằng chứng những văn bia và chữ khắc bia đá, học giả James Gair đã 

suy xét như vầy: “Dạng ngôn ngữ có sớm nhất được xác thực, đó là 

tiếng Prākrit Tích Lan cổ (Sinhala-Prākrit), ra đời vào thế kỷ thứ 3 và 

thứ 2 trước Công Nguyên sau khi có sự du nhập Phật giáo vào thế kỷ 

thứ 3 trước Công Nguyên” [coi Gair, 2003]. Ngôn ngữ của Đảo quốc 

(laṅkadipa) lúc đó có lẽ là tiếng Prākrit Tích Lan cổ (Sinhala-Prākrit), 

nhưng dù vậy vẫn khó mà biện minh cho được rằng Đức Phật lịch sử 

biết tiếng Prākrit Tích Lan cổ này hoặc dân chúng ở đảo quốc biết một 

thứ tiếng nào của Phật ở Ấn Độ. (Không có căn cứ gì để biết chắc). 

 

04: Quê Hương của Tiếng Pāli 

Quê hương của tiếng Pāli là ở đâu? Ngôn ngữ được dùng trong 

kinh điển của Phật giáo Trưởng Lão Bộ có nguồn gốc từ đâu? Những 

nhà Ấn Độ học và Phật giáo học, từ đông sang tây, đều loay hoay khó 

khăn để đạt tới sự đồng thuận kết cuộc về những vấn đề liên quan đến 

nơi chốn quê hương của tiếng Pāli. Thay vì vậy, họ đưa ra những kết 

luận mâu thuẫn nhau [coi Harza 1994; Gieger 1978; Lamotte 1988]. 

Những tác giả của những tác phẩm tiếng Pāli như những quyển luận-

giảng (aṭṭhakathā), tiểu luận-giảng (ṭikā) và thời-sử (vaṃsa) đều nhận 

định nguồn gốc của tiếng Pāli là xứ Ma-kiệt-đà và tiếng Ma-kiệt-đà 
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(Māgadha/ Māgadhī), một trong những vương quốc hùng mạnh nhất về 

chính trị kinh tế vào thời Đức Phật và sau Đức Phật. Những quyển luận-

giảng, không có tài liệu dẫn chứng đi kèm, còn khẳng định thêm rằng 

tiếng Ma-kiệt-đà là những ngôn ngữ gốc của tất cả mọi ngôn ngữ khác 

(ở Ấn Độ) (sabbesaṃ mūlabhāsāya māgadhāya niruttiyā: coi Mhv 

XXXVII: 224; Thanh Tịnh Đạo Vsm: 441, 34). Đối với những người 

theo Phật giáo Trưởng Lão Bộ thì những bằng chứng thuộc các luận-

giảng và các thời-sử khác là đáng tin cậy đủ để tin rằng Buddhavacana 

[ngôn ngữ của Phật, ngôn ngữ Phật đã dùng] đích thực là tiếng Ma-kiệt-

đà (Māgadhī). 

Theo bộ Đại Sử của Tích Lan (Mahāvaṃsa), nhà sư Mahinda đã 

mang theo Tam Tạng Kinh tiếng Pāli (Tipiṭaka) cùng với những bộ 

luận-giảng của nó và ngài đã dịch qua tiếng Tích Lan [Sīhalabhāsā] là 

ngôn ngữ của Tích Lan vì phúc lợi của dân chúng của Đảo quốc này 

[Adikaram 1964]. Vài thế kỷ sau đó, ngài Phật Âm (Buddhaghosa) đã 

được thầy của mình yêu cầu dịch lại ‘những lời của Phật’ qua tiếng Ma-

kiệt-đà [coi Ñānamoli 1999: xxiv]. Tác giả của quyển Duṭhavaṃsa là 

Dhammakitti đã viết rằng ông đã biên soạn bằng ‘giọng nói’ (tiếng mẹ 

đẻ) của xứ Ma-kiệt-đà (niruttiya māghadikāya) vì phúc lợi của dân 

chúng của nhiều nước khác [coi Rahula 1997]. Tương tự, Vacissara là 

tác giả của quyển Thūpawaṃsa (Lịch Sử Những Bảo Tháp) đã tuyên bố 

ông đã viết theo thành ngữ của Ma-kiệt-đà (yasmā ca māghada-

niruttikato pi thūpavaṃsa) [coi Thup: 4/Jayawikrama 147]. 

Trong bộ Tiểu Sử (Cūlavaṃsa) có ghi: chính nhà vua Vijayabāhu 

II đã viết một bức thư xuất sắc nhất theo ‘ngôn ngữ nói’ của Ma-kiệt-đà 

và gửi đi Miến Điện [coi Cul: LXXX-6-7; Geiger 1973:176]. Những 

nhà luận giảng Pāli này đã chỉ dẫn dứt khoát (nguồn gốc) tiếng Pāli 

[Pāli bhāsā] là tiếng Ma-kiệt-đà [Magadhī bhāsā], điều này chúng ta có 

thể hiểu được lý do; bởi vì chính ở xứ Ma-kiệt-đà Đức Phật đã trải qua 

nhiều thời gian ở đó với nhà vua Tần-bì-sa-la (Biṃbisāra), một trong 

những vị vua bảo trợ cho Phật giáo Ấn Độ. Ma-kiệt-đà cũng là một 

trung tâm thành lũy cho những hoạt động Phật giáo sau khi Phật mất. 

Từ bằng chứng này được thấy từ trong kinh kệ cho thấy rằng tiếng 
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Ma-kiệt-đà có thể đã trở thành ngôn ngữ đa quốc gia thời đó. Do dựa 

vào những bằng chứng hỗ trợ từ các luận giảng và kinh kệ này cho nên 

những nhà đông phương học tiên phong đầu tiên như Geiger [coi 

Geiger 1943: 1-8] và Winternitz đã quy kết rằng ngôn ngữ của kinh 

điển của Phật giáo Trưởng Lão Bộ (tiếng Pāli) là một thứ tiếng Ma-kiệt-

đà cổ, bởi vì trường phái Phật giáo Trưởng Lão Bộ không có sự phân 

biệt giữa tiếng Pāli và tiếng Ma-kiệt-đà mà họ coi đó là một [coi 

Winternitz 7]. Dựa trên nền tảng ngữ văn học, những nhà đông phương 

học khác, đặc biệt là H. Kern [coi Kern 7] đã chỉ định luôn địa phương 

quê gốc của tiếng Pāli là Kalinga, và Franke thì chỉ định là Ujjeni [coi 

Thomas 41]. Rồi một bức tranh hoàn toàn khác đã nổi lên từ ý kiến của 

học giả tiến sĩ Rhys Davids (người sáng lập hội kinh điển Pali, PTS), là 

người vẫn kiên định nghĩ rằng ngôn ngữ văn học Pāli hình thành từ 

phần ‘ngôn ngữ nói’ của tiếng Kiều-tất-la (Kosala). Thêm vào đó, ông 

còn lập luận rằng “tiếng Kiều-tất-la không phải chỉ giới hạn trong thời 

Đức Phật mà nó cũng được dùng sang miền đông và miền tây từ Delhi 

tới Patna, và được dùng sang miền nam và bắc từ Sāvatthi tới Avanti” 

[coi Davids 153-154]. Những ý kiến khác nhau về địa phương quê 

hương của Pāli đã được thảo luận sâu rộng hơn bởi học giả Kanai Lal 

Hazra [coi Hazra 1994]. 

Thực ra có lẽ không cần thiết phải bàn cãi với kết luận của tiến sĩ 

Rhys Davids. Bởi vì có lẽ theo lý của ông thì kinh đô Ca-tỳ-la-vệ 

(Kapilavatthu) là nơi sinh của Phật, là nơi Phật đã học các khoa học và 

ngôn ngữ, và kinh đô này là một trong xứ chư hầu thuộc vương quốc 

Kiều-tất-la (Kosala). Và đó cũng là trung tâm chính về giáo dục và học 

ngôn ngữ của Phật. (Cho nên ông đã cho rằng ngôn ngữ Phật đã dùng 

chính là tiếng Kiều-tất-la hay tiếng Pāli có nguồn gốc từ đó). Cho dù 

quê gốc của tiếng Pāli là ở đâu, điều chúng ta biết là tiếng Pāli không 

phải là tiếng Ma-kiệt-đà và tiếng Ma-kiệt-đà không phải là tiếng Pāli, 

cho dù có một số kết nối về mặt phương ngữ giữa hai thứ tiếng. Học giả 

Norman đã nói thêm về điều khẳng định này: “Chúng ta biết về tiếng 

Ma-kiệt-đà như đã được mô tả bởi những nhà ngữ pháp trong những 

thời sau này, tuy nhiên chúng ta cũng có thể nói rằng tiếng Pāli không 

phải là tiếng Ma-kiệt-đà, và mặc dù chúng ta không có bằng chứng trực 
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tiếp về những đặc thù của tiếng Ma-kiệt-đà trong những thế kỷ trước 

triều đại vua A-dục (Asoka), nhưng chúng ta có thể suy luận với sự 

chắc chắn rằng tiếng Pāli không giống với tiếng đó.” [Norman 1983: 3]. 

 

05: Thái Độ Đa Nguyên và Tự Do đối với Tiếng Pāli 

Về thái độ tự do đối với sự tiếp cận về ngôn ngữ học trong Phật 

giáo Pāli, điều thú vị là khám phá hàm nghĩa của chữ “chandasa” và 

“nirutti.” Trong bộ Mahāvagga (Quyển Lớn, Đại Phẩm) của Luật Tạng 

(Vinaya) chúng ta thấy sự khẳng định của những điều giới luật trong đó 

xác nhận rằng Đức Phật đã hoàn toàn phản đối việc dùng tiếng Phạn 

bản xứ. Phật thậm chí đã cấm các Tỳ kheo dùng tiếng Phạn là phương 

tiện để nói về giáo pháp: “Này các Tỳ kheo, lời của bậc Giác Ngộ 

không nên được trình bày theo dạng vận luật (tạm dịch) [chandaso 

āropema]. Ai trình bày nó [giáo lý, giáo pháp] như vậy thì phạm một 

tội làm điều sai trái [dukkhatāpatti, tội tác ác] [coi Horner 194]. Cũng 

trong Kinh Tạng cũng có những bài kinh có những từ ngữ có hàm nghĩa 

bí ẩn khó hiểu khó dịch, ở đây trong Luật Tạng cũng không làm rõ 

nghĩa của chữ “chanda”. Trong quyển Samantapāsādikā (Chú Giải 

Luật Tạng, bản dịch từ tiếng tiếng Tích Lan cổ qua tiếng Pali bởi ngài 

Phật Âm), ngài Phật Âm đã nhận định chữ chanda là chữ thuộc phương 

ngữ âm-điệu Vệ-đà [coi Smk 306]. Trong một luận giảng khác, ngài đã 

quy rõ thêm nó là thuộc tiếng Sakata-bhasa, tức tiếng Phạn [coi VA 

1214]. Nếu chữ “chanda” chỉ hoàn toàn là tiếng Phạn hoặc tiếng âm-

điệu như ngài Phật Âm đã nhận ra, vậy thì chúng ta càng có cơ sở để 

lập luận rằng ngôn ngữ Phật đã dùng [Buddhavacana] không phải là 

tiếng Phạn. Vậy thì, những tăng đoàn (sangha) tiền thân đã dùng ngôn 

ngữ nào để học giáo pháp của Phật (Buddhadhamma)? Câu trả lời được 

tìm thấy trong kinh văn Luật Tạng. Chẳng hạn, kinh văn Luật Tạng đã 

ghi: “Này các Tỳ kheo, ta cho phép các thầy học lời dạy của bậc Giác 

Ngộ theo như ngôn ngữ của bậc ấy [sakāya niruttiyā]” (tức tiếng của 

Phật) [coi Horner 194]. Đến chỗ này, sẽ đúng đắn khi nói rằng Đức 

Phật đã rất thực tế trong việc chọn ngôn ngữ và cách tiếp cận về ngôn 

ngữ để học hỏi giáo lý của mình. 
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Tự điển Pāli đã cung cấp một phạm vi nhiều nghĩa của chữ 

“nirutti” chẳng hạn nhiều nghĩa về mặt phân tích văn phạm, diễn dịch 

về từ nguyên học; sự phát âm; phương ngữ bản địa; và cách nói [coi 

PED q.v.]. Học giả Edward J. Thomas coi chữ “nirutti” là văn phạm và 

chữ “chando” là vận luật [coi Thomas 253]. Cách dịch nghĩa đen của 

chữ này của học giả Thomas là đáng đặt nghi vấn. Thực tế, học giả 

Winternitz đã phản bác cách dịch này của Thomas và tranh luận rằng : 

“ông ấy (Thomas) không nghĩ được rằng có thể chữ ‘sakaya nirutti’ 

cũng có thể có nghĩa là ‘ngôn ngữ riêng của mình’ (tức tiếng của mỗi 

Tỳ kheo) [coi Winternitz vol.ii. 577]. 

Theo ngài Phật Âm đã ghi rằng chữ ‘sakaya-niruttiya’ thể hiện là 

một dạng của tiếng Ma-kiệt-đà (Māgadhabhāsā), ngôn ngữ của nước 

Ma-kiệt-đà, đã được dùng bởi Đức Phật lịch sử: sakaya niruttiya ti ettha 

saka nirutti nama sammāsambuddhena vuttappakaro māghadhako 

vohāra [coi luận giảng Luật Tạng Vinaya; VA 1214]. Trong một sách 

khác ngài đã khẳng định thêm rằng Đức Phật đã ủy thác lời dạy của 

mình được chứa đựng trong truyền thống mà Phật đã lập nên, chỉ bằng 

tiếng Ma-kiệt-đà [VibA: 388]. Dữ liệu này không ủng hộ cho phỏng 

đoán của chúng tôi rằng chữ ‘sakaya-nirutti’ không là gì khác hơn là 

tiếng của Ma-kiệt-đà mà Phật đã dùng để chỉ dạy về giáp pháp. Bởi vì 

chữ ‘sakaya-nirutti’ cũng có thể có nghĩa là ‘ngôn ngữ riêng hay 

phương ngữ riêng của chúng ta’. Theo học giả Bimala C. Law thì đó có 

nghĩa là tiếng mẹ đẻ hay tiếng nói bản xứ (của một người). Ông nói 

rằng: “tiếng mẹ đẻ hay tiếng bản địa của một người cũng có thể là cách 

dịch chữ ‘sakaya-nirutti’ phù hợp với hoàn cảnh cũng như với tinh thần 

hữu lý (thực tế) của Phật” [coi Law xiv]. Học giả Hazra cũng nghĩ 

giống vậy. Theo nghĩa số nhiều, ông viết rằng: “Nghĩa diễn tả không 

chỉ là vậy, đó có thể một phương tiện để diễn đạt, một cách đọc, một 

thành ngữ, và một thứ tiếng, mà một người có thể nói đó là tiếng (bản 

xứ, phương ngữ) của mình, chứ không nhất thiết phải giả định đó chỉ là 

lời nói của Phật” (coi Hazra 5 trở đi). (Ý học giả Hazra muốn nói là: 

Phật cho phép các Tỳ kheo truyền đạt những lời của Phật bằng tiếng địa 

phương của mỗi Tỳ kheo, chứ không nhất thiết phải nói đúng y lời của 

Phật theo ngôn ngữ của Phật. Tức là các Tỳ kheo có thể truyền dạy giáo 
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lý theo tiếng của mình, trừ tiếng Phạn).  

 

06: Những Nhận Xét Kết Luận 

Ở trên chúng ta đã khám phá mấy vấn đề thuộc khái niệm và những 

kết luận mâu thuẫn nhau trong số những học giả về Phật giáo về vấn đề 

“ngôn ngữ Phật đã dùng” và về tiếng Pāli. Mặc dù đây là những ý kiến 

mâu thuẫn nhau giữa những nhà ngôn ngữ học Pāli, riêng tôi vẫn giữ 

theo quan điểm rằng Đức Phật đã nói nhiều phương ngữ bản địa khác 

nhau, và những tiếng bản xứ cổ xưa đó giờ không còn. Học giả Steven 

Collins có lần đã viết rằng: “Như được biết rõ, danh từ “Pāli” không 

phải là tên của một ngôn ngữ, mà là một chữ có nghĩa đen đầu tiên là 

một ‘đường thẳng, cái cầu (bắt qua), hay đường (vượt qua)’, và do vậy 

có nghĩa là một ‘văn bản’.” [coi Collins 1990: 91]. Ngài Phật Âm cũng 

chứng thực trong sách của mình khi ngài viết rằng ngài đã dịch lại từ 

tiếng Tích Lan [Sinhalabhāsā] qua một ngôn ngữ đẹp đẽ đáng thích 

(manoramābhāsā) phù hợp theo phong cách của tiếng Tanti, chứ không 

phải ngài dịch qua tiếng Pāli [coi Rahula 1997]. Cả hai sự nhận xét từ 

học Collins và ngài Rahula đều rõ rệt cho thấy rằng tiếng Pāli chưa bao 

giờ được nói hay là một ngôn ngữ riêng biệt nào cả, mà đó chỉ là ‘văn 

bản’ (lời ghi, kinh văn), tức là kinh văn Phật giáo, tức Tam Tạng Kinh 

(Tipiṭaka). Trong những văn bản Phật giáo của các nước Đông Nam Á 

và Tích Lan trung cổ, chúng ta tìm thấy một quan niệm chung (sai lầm, 

thiếu cơ sở) của họ về “Pāli” là một ngôn ngữ chính thức, là tiếng Pāli 

(Pālibhāsā) của Đức Phật và do vậy nó là ngôn ngữ của Tam Tạng 

Kinh Pāli (Tipiṭaka). Theo những học giả Pāli của Phật giáo Trưởng 

Lão Bộ thì cho rằng chữ “Pālibhāsā” [ngôn ngữ Pāli, tiếng Pāli] là một 

ngôn ngữ riêng biệt có tên gọi như vậy được phát triển từ thế kỷ 12 đến 

thế kỷ 17 [coi Pruitt 1987; Crosby 2004]. 

Chúng ta cũng đã cố gắng tìm ra quê hương của tiếng Pāli, nhưng 

đó vẫn còn là bí ẩn. Học giả Lamotte đã viết: “Chắc chắn rằng ngôn 

ngữ [Phật đã dùng] là (ngôn ngữ) có từ đại lục Ấn Độ, nhưng quê 

hương của nó (tức loại tiếng phổ thông nào hay tiếng bản xứ nào Phật 

đã dùng) thì vẫn chưa được xác định một cách chắc chắn” [coi Lamotte 
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551]. Tuy nhiên hầu hết những học giả, gồm cả Norman, đều nghĩ đó là 

Ma-kiệt-đà [coi Norman 2002]. Cho dù ngôn ngữ đích thực Phật đã 

dùng và nguồn gốc của tiếng Pāli vẫn chưa được xác định, nhưng sự có 

mặt của những kinh điển tiếng Pāli trong đó những lời dạy của Phật và 

những vị đại đệ tử đã được lưu giữ luôn có giá trị lớn lao đối với những 

người học hỏi về triết học Phật giáo, tâm lý học, nghiên cứu các tôn 

giáo, khoa học, lịch sử, văn hóa dân gian, ngữ pháp, ngữ âm học, ngôn 

ngữ học … vân vân. 

++++ 
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