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Tóm tắt
Văn hóa Phật giáo ảnh hưởng khá sâu đậm đối với văn hóa Việt Nam truyền thống. Văn học trung đại
Việt Nam chịu tác động của văn hóa Phật giáo trong các giai đoạn phát triển. Từ “Truyền kỳ mạn lục” của
Nguyễn Dữ, bài viết phân tích một số biểu hiện của nhân sinh quan Phật giáo như báo ứng nhân quả, tu nhân
tích đức, kiếp khác và địa ngục... ảnh hưởng đối với nội dung, hình thức nghệ thuật của tác phẩm truyền
kỳ. Trong bài viết này, bằng nỗ lực phân tích một số biểu hiện nhân sinh quan Phật giáo trong “Truyền kỳ
mạn lục”, người viết mong góp phần lý giải những phẫn uất đầy cảm giác bất lực trong lời gào thét lên án
thời cuộc của Nguyễn Dữ.
Từ khóa: Đầu thai, địa ngục, nhân duyên, nhân quả, Truyền kỳ mạn lục, văn hóa Phật giáo.
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1. Đặt vấn đề
Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ rất sớm,
khoảng thế kỷ thứ I trước Công nguyên. Đến thời
kỳ độc lập (từ thế kỷ X), Phật giáo đã phát triển cực
thịnh, ảnh hưởng mọi phương diện đời sống của
người Việt Nam. “Phật giáo từ Hậu Lê đến thời hiện
đại thường được cho rằng là thời kỳ suy yếu của Phật
giáo Việt Nam, thực tế là người Việt Nam thời kỳ này
đã thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Phật giáo hóa thành
máu thịt, tâm hồn của người Việt. Với một số hoạt
động thực tiễn như tín ngưỡng Quan âm, niệm Phật,
phóng sinh, ăn chay,... Phật giáo không còn bị xem
là tôn giáo ngoại lai, mà là tôn giáo của người Việt.
Hơn nữa Phật giáo còn làm thoả mãn “cầu được ước
thấy” mang lại một số lợi ích thực tế của nhân dân.
Sự hòa hợp của tín ngưỡng Phật giáo, Đạo giáo và tín
ngưỡng dân gian có mối quan hệ mật thiết với cuộc
sống của nhân dân” (Nguyễn Công Lý và Đoàn Lê
Giang, 2016, tr. 194). Thời Truyền kỳ mạn lục ra đời,
các nhà nho tìm đến Phật giáo là tìm đến một triết
lý sống, một chỗ dựa tinh thần cho cuộc sống nhiều
đau khổ, đối với người dân, Phật giáo tồn tại như
một dòng suối mát thỏa mãn cơn khát tinh thần và
là một chỗ dựa tâm linh để lánh nạn. Đối với những
vấn đề mà Nho giáo không thể cho được một giải
đáp thỏa đáng, một nhà nho như Nguyễn Dữ cũng đã
cố tìm lời giải đáp trong thế giới của tư tưởng Phật
giáo. Truyền kỳ mạn lục có giá trị hiện thực và nhân
đạo sâu sắc, những quan điểm lý giải số phận nhân
vật lại thấm đẫm màu sắc nhân sinh quan Phật giáo.
Tất cả các truyện trong Truyền kỳ mạn lục về cơ bản
“đề cao cái tốt và trừng phạt cái xấu” (khuyến thiện
trừng ác), mệnh đề đóng vai trò cơ bản đối với một
thể loại truyện chữ Hán được xem là “sách đạo đức”
(thiện thư) này. Trong bài viết này, bằng nỗ lực
phân tích một số biểu hiện nhân sinh quan Phật giáo
trong Truyền kỳ mạn lục, người viết mong góp phần
lý giải những phẫn uất đầy cảm giác bất lực trong lời
gào thét lên án thời cuộc của Nguyễn Dữ.
2. Nội dung
2.1. Tác giả Nguyễn Dữ và tác phẩm Truyền
kỳ mạn lục
Văn học thế kỷ XVI ghi nhận bước đột khởi của
văn xuôi tự sự chữ Hán qua một tập truyện được Vũ
Khâm Lân đánh giá là “thiên cổ kỳ bút”: Truyền kỳ
mạn lục. Lê Quý Đôn trong Kiến văn tiểu lục có giới
thiệu về Nguyễn Dữ: “Nguyễn Dữ người xã Đỗ Tùng
huyện Gia Phúc. Cha là Nguyễn Tường Phiêu, Tiến

sĩ khoa Bính Thìn đời Hồng Đức (1496), làm quan
đến Thượng thư Bộ Hộ. Dữ từ nhỏ đã nổi tiếng học
rộng nhớ nhiều, có thể lấy văn chương nối nghiệp
nhà. Ông đỗ Hương tiến, nhiều lần thi Hội, trúng
Tam trường, được bổ chức Tri huyện Thanh Tuyền,
mới được một năm, lấy cớ nơi làm việc xa xôi, xin
về phụng dưỡng (cha mẹ ?). Sau vì nguỵ Mạc thoán
đoạt, thề không đi làm quan nữa; ở làng dạy học,
không đặt chân đến chốn thị thành, viết Truyền kỳ
mạn lục 4 quyển, văn từ thanh lệ, người đương thời
rất khen” (Viện Sử học, 1977, tr. 51). Nguyễn Dữ
sinh ra gặp buổi đất nước loạn lạc thời kỳ Lê - Mạc,
cảm nhận một cách sâu sắc sự khủng hoảng của tư
tưởng Nho giáo, nhận thức rõ nét tình trạng xã hội
đen tối và tai họa chiến tranh, trong sáng tác của mình
ông bộc lộ thái độ bất mãn với thời cuộc. Nguyễn
Dữ được phỏng đoán đã viết Truyền kỳ mạn lục vào
những năm 1509-1547 và tác phẩm được người đời
sử dụng cụm từ “phát phẫn mà viết sách” để mô tả.
Tác giả sáng tác tác phẩm Truyền kỳ mạn lục, trên
cơ sở khai thác từ văn học dân gian Việt Nam cùng
với việc tiếp nhận thành tựu truyện truyền kỳ Trung
Quốc. Trong Truyền kỳ mạn lục, ông nhiều lần dùng
hình thức kỳ ảo, hoang đường để phản ánh hiện thực
xã hội, hướng đến trừng phạt kẻ xấu, thương người
nghèo xót kẻ oan khuất. Đó cũng là cách nhà nho biểu
lộ chính kiến của mình tránh bị chính quyền phong
kiến chú ý. Thủ pháp phản ánh hiện thực của Truyền
kỳ mạn lục khá đặc thù. Tác phẩm này có mối quan
hệ với tư tưởng Tam giáo đương thời và văn hóa
dân gian truyền thống, trong đó liên quan đến nhân
sinh quan Phật giáo có một số truyện sau: Chuyện Lý
tướng quân, Chuyện gã trà đồng giáng sinh, Chuyện
Phạm Tử Hư lên chơi Thiên Tào, Chuyện chức phán
sự đền Tản Viên, Cây gạo, Chuyện yêu quái ở Xương
Giang, Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây, Chuyện oan nghiệp
của Đào thị, Từ Thức lấy vợ tiên, Chuyện tướng Dạ
Xoa, Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu, Chuyện
cái chùa hoang ở huyện Đông Triều, Chuyện người
con gái Nam Xương, Chuyện nàng Lệ Nương. Một
số biểu hiện của nhân sinh quan Phật giáo được thể
hiện trong tập truyện Truyền kỳ mạn lục trên các
phương diện sau.
2.2. Nội dung nhân sinh quan Phật giáo trong
Truyền kỳ mạn lục
2.2.1. Quan niệm “Nghiệp Báo - Nhân Quả” tìm đến sự công bằng
Theo Thích Đức Nghiệp, “thuyết Nghiệp Báo
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cũng là một tên gọi khác của quy luật nhân quả báo
ứng. Lý do: Nghiệp = Nhân; Báo = Quả. Nghiệp hàm
chứa: Thiện nghiệp (kasala), Ác nghiệp (akusala)”
(Thích Đức Nghiệp, 1995, tr. 143-144). “Nguyên tắc
của nghiệp là “gieo gió gặt bão” và nguyên tắc ấy chi
phối toàn thể đời sống của Phật tử; bởi vì, sự thực, cái
dựng lên cá biệt tính của một người không có gì khác
hơn chính là nghiệp của y” (Daisetz Teitaro Suzuki,
1992, tr. 403). “Tất cả các loại hữu tình sinh ra theo
nghiệp của chúng: Thiện nhân sinh thiên đường, ác
nhân sinh địa ngục và ai thực hành chánh đạo thì
chứng đắc niết bàn. Do tu tập lục độ nên có thể làm
ích lợi chúng sinh bằng nhiều đường hướng, và chắc
chắn sẽ được hưởng phước lạc, không những chỉ đời
này mà cả đến đời sau. Nghiệp có thể chỉ có hai loại:
Tư (catara) hay nội tâm và tư sở tác (Cetayitva) phát
hiện bằng lời và bằng vận động của thân” (Daisetz
Teitaro Suzuki, 1992, tr. 403).

Ngược lại, nội dung truyện Chuyện gã trà đồng
giáng sinh lại điển hình cho triết lý “Thiện nghiệp”
của Phật giáo. Do con người hành thiện từ tiền kiếp
dẫn đến quả ở kiếp sau: Dương Đức Công làm quan
thanh liêm, công bằng, nhân từ. Đến 50 tuổi, ông ta
chưa có con trai, ốm nặng mà chết. Nhưng vì nhân
đức nên trời cho ông sống lại, cho một trà đồng đầu
thai làm con trai. Người con trai có tên là Tích Thiên.
Như vậy, ở đây triết lý nghiệp báo, quả báo có màu
sắc siêu hình của Phật giáo gặp gỡ tư tưởng Nhân quả
ít nhiều mang màu sắc thực tiễn, thực tế của người
dân Việt “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, “Cây
xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho
con”, “Gieo gió gặt bão”, “Ở hiền gặp lành”...

Nội dung quan niệm về nghiệp chỉ rõ, con người
tạo nghiệp tốt cho quả báo tốt, tạo nghiệp xấu cho
quả báo xấu và “chuyển nghiệp” chính là chỉ việc
con người có thể chuyển biến nghiệp theo hướng
tốt hay hướng xấu. Nếu đứng từ nội dung này thì rõ
ràng nhiều truyện trong Truyền kỳ mạn lục khi miêu
tả cuộc đời nhân vật chịu ảnh hưởng quan niệm về
chữ nghiệp của Phật giáo.

Trong truyện Chuyện Phạm Tử Hư lên chơi
Thiên Tào, chính nhân vật Dương Trạm - thầy học
của Tử Hư - đã đúc rút rằng “Trồng dưa được dưa,
trồng đậu được đậu. Lưới trời thênh thang thưa nhưng
chẳng lọt” (Nguyễn Dữ, 1999, tr. 113), “trời đất báo
ứng, luân hồi” (Nguyễn Dữ, 1999, tr. 113). Trong
xã hội phong kiến Việt Nam, nhất là xã hội của thời
đại Nguyễn Dữ, bọn thống trị bất nhân, lừa lọc, hại
người. Thời đại có bao nhiêu nước mắt thảm sầu, bao
nhiêu con người bị oan trái, bao nhiêu mối tình hờn
tủi, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan…, khiến cho con
người phải băn khoăn về cái lẽ sống chết của mình.

Chuyện Lý tướng quân là một truyện điển hình
của “Ác nghiệp”. Truyện kể về nhân vật Lý Hữu Chi
được tiến cử làm tướng quân của vua Giản Định. Khi
có chức trọng quyền cao, chuyên làm điều càn rỡ,
bạc ác kết cục không thể tránh được “ác giả ác báo”
- xuống âm phủ chịu đủ loại cực hình “lấy nước sôi
rửa ruột”, “lấy lưỡi chuỷ thủ moi ruột”,... “Nghiệp
Báo - Nhân Quả” là tư tưởng cơ bản của Phật giáo
nói rõ tất cả các mối quan hệ trong thế giới. Tư tưởng
này gần gũi với tư duy “quả báo” của dân gian. Và
phải chăng, Nguyễn Dữ tâm đắc với Phật giáo nên
lấy chữ Nghiệp của đạo Phật bổ sung cho chữ Mệnh
của Nho giáo để kết án: Tự mình gieo mầm khổ ở
kiếp trước, thì tự mình phải chịu lấy quả khổ ở kiếp
này. Nguyên tắc của “Nghiệp Báo - Nhân Quả” là:
Hình phạt nhất định đi theo tội đã gây ra, chính là định
mệnh mà không tháo gỡ được. Đã là định mệnh thì
con người không thể biết trước được, và đối với tội
mà mình gây ra, thì nhất định có ứng báo tương ứng
với tội đó. Nội dung truyện Chuyện Lý tướng quân
thể hiện rõ điều đó.

Ở những truyện trên, “Nghiệp Báo - Nhân Quả”
không chỉ biểu hiện trong nội dung của tác phẩm, mà
nó trở thành hình thức nghệ thuật phát triển tình tiết
truyện, tức là thông qua “Nghiệp Báo - Nhân Quả”
khiến tình tiết câu chuyện thay đổi đồng thời thúc
đẩy câu chuyện phát triển. Trong Chuyện nghiệp oan
của Đào thị, sau một loạt biến cố trong đó Đào thị là
nạn nhân, sau đó cô ta dạt vào chùa Pháp Vân. Tại
đây nghiệp chướng của cô trở nên nặng nề khi tiếp
tục tư thông với sư Vô Kỵ. Và câu chuyện tiếp tục
với cái chết của hai người, rồi sự trả thù của Đào thị
với gia đình viên quan Nhược Chân. Xây dựng nên
tình huống nghệ thuật và cuộc đời nhân vật như thế,
Nguyễn Dữ mới thỏa mãn được nỗi lòng căm giận
của mình đối với xã hội phong kiến đương thời. Vận
dụng triết lý đạo Phật “Nghiệp báo” để nói lên tầm
quan trọng của việc thực hành đức hạnh Khổng giáo
và cũng là cách Nguyễn Dữ xoa dịu và an ủi nỗi khổ
đau của con người. Khi con người đang sợ hãi trước
một cuộc sống đầy rẫy bất công thì triết lý đạo Phật
mang chất bi quan yếm thế lại trỗi dậy trong tâm trạng
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bất an của con người, nhất là phụ nữ, nạn nhân cực
khổ nhất của xã hội phong kiến, cũng là nạn nhân khổ
cực nhất của thời đại Nguyễn Dữ.
2.2.2. Tư tưởng “Phật tại tâm”, “Tu nhân tích
đức” - con đường giải thoát
Trong Truyền kỳ mạn lục, Nguyễn Dữ đã mô tả
nhiều tình tiết, sự kiện đậm chất nhân sinh quan Phật
giáo, như: Sự nghiệt ngã của cuộc đời người phụ nữ
được bắt đầu từ cuộc hôn nhân định mệnh (Chuyện
người nghĩa phụ ở Khoái Châu, Chuyện nàng Lệ
Nương...), sự gặp gỡ đầy nghiệp chướng giữa Đào
thị và sư Vô Kỵ (Chuyện nghiệp oan của Đào thị),
lời tiên báo của quan đại phu họ Thạch (Chuyện gã
trà đồng giáng sinh), sự hồi sinh từ cái chết (Chuyện
Lý tướng quân, Chuyện người con gái Nam Xương,
Chuyện tướng Dạ Xoa...), cuộc hội ngộ với chồng
(Chuyện đối tụng ở Long cung, Chuyện người con
gái Nam Xương...), hình ảnh các nhà sư không có
đức của Phật tử, chùa chiền không còn là chốn thanh
tịnh (Chuyện cái chùa hoang ở huyện Đông Triều,
Chuyện nghiệp oan của Đào thị)... Cuộc đời là bể
khổ. Cuộc sống của người dân dưới chế độ phong
kiến quân chủ thế kỷ XVI chìm trong khổ ải, hạnh
phúc của mỗi một cá nhân đều bị đe doạ. Tuy nhiên,
điều này được xem như “Nghiệp báo - Nhân quả” từ
kiếp trước, và họ tin rằng nếu kiếp này tu nhân tích
đức thì kiếp sau sẽ được hưởng ân phúc. Phật tại tâm
tức là ăn uống, ngủ nghỉ, đi đứng, làm lụng đều là
thiền cả. Tư tưởng “Phật tại tâm”, “Tu nhân tích đức”
khuyên người ta cố gắng tu tâm, bỏ đi những điều
ân oán, hận thù. Con người có thể tu Phật tại tâm và
tìm được hạnh phúc ngay ở cuộc sống đời thường.
Triết lí sống này lại gần với tư tưởng tu thân của Nho
giáo và với triết lí sống vô vi, ẩn dật của Lão Trang.
Chính vì vậy để tu tâm tích đức, người ta thấy
trong Truyền kỳ mạn lục, các nhân vật rất xem trọng
trung thành, hiếu thảo, trinh tiết, nghĩa tình. Những
giá trị đạo đức Nho giáo này giúp duy trì trật tự gia
đình và xã hội phong kiến thời bấy giờ có nguồn mạch
liên kết với thuyết luân hồi, với quan niệm từ bi, bác
ái, tích thiện của Phật giáo. Thiền tông Việt Nam đề
cao tinh thần “Phật tại tâm” rất phù hợp với đạo lý,
tập quán của người Việt. Đặc biệt, tinh thần bình dị và
thiết thực của nó phù hợp với óc thực tiễn của người
Việt Nam, gần gũi với nhân sinh quan của con người
Việt Nam trong xã hội xưa nay “Ở hiền thì lại gặp
lành/ Những người nhân đức trời dành phúc cho”...

Nhân vật Thúc Khoản trong Chuyện Lý tướng quân
được miêu tả như một con người biết tu tâm tích đức.
Nhận thức được việc làm của cha mình là gây nghiệp,
anh ta đã thay đổi lối sống, tu tâm dưỡng tính khiến
phúc phận trở lại. Phật giáo cho rằng để tránh mọi
bi kịch trong cuộc đời, con người phải đi theo giải
pháp “diệt dục”, một trong bốn phạm trù cơ bản của
Phật giáo. “Bốn lời dạy bảo thiêng liêng”, “Tứ diệu
đế” - bốn phạm trù cơ bản của triết lý Phật giáo: Khổ,
Tập, Diệt, Đạo, đã khuyên con người hãy từ bỏ, hãy
tiêu diệt mọi dục vọng, mọi ước muốn trần tục của
cá nhân. Con người không biết tiêu diệt những dục
vọng “tội lỗi” để đi vào con đường “tu”, tất nhiên sẽ
phải gánh lấy hậu quả “sống đoạ thác đày”.
Ở truyện Chuyện nghiệp oan của Đào thị tác giả
trực tiếp đề cập đến chùa chiền, đến tầng lớp tăng lữ
với hình ảnh sư Vô Kỵ không nghe lời dạy của Pháp
giới, lại cứ dấn sâu vào mê muội trong dục vọng bản
năng. Do đó, dù thân họ có ở cõi thiền nhưng tâm
không tịnh độ thì vẫn bị cái xấu xa, dục vọng, bản
năng mời gọi. Quan niệm Phật giáo đã được Nguyễn
Dữ chuyển tải qua tác phẩm: Cát, hung, họa, phúc
là thứ sẵn có trong tâm, phải tu hành thì phúc mới
đến, do tình cảm với con người tục thế mà sư Vô
Kỵ rơi vào bể khổ ải, và sư cũng đang đón nhận và
cam chịu nó như một định mệnh đời mình. Ở đây,
tư tưởng Phật giáo hòa quyện trong triết lý dân gian
rằng mọi việc thiện ác phúc họa ở đời đều xuất phát
từ tâm, và khuyên rằng con người nên từ bỏ cái ác
phục tòng điều thiện. Thực tế là sau khi triều Lê độc
tôn Nho học, Phật giáo một mặt phải sống trong tâm
của người bình dân nơi làng xóm, một mặt trở nên
suy yếu, tăng lữ không theo Phật pháp khiến xã hội
không ổn định.
Trong Chuyện cái chùa hoang ở Đông Triều,
tác giả ngang nhiên công kích: “Than ôi! Cái thuyết
nhà Phật thật vô ích mà có hại quá lắm. Nghe lời nói
năng thì từ bi, quảng đại, tìm sự ứng báo thì bắt gió
mơ hồ. Dân kính tin theo đến nỗi có người phá sản
để cúng cho nhà chùa. Nay xem cái dư nghiệt ở trong
một ngôi chùa nát còn gớm ghê như thế” (Nguyễn Dữ,
1999, tr. 160). Tinh thần phê phán những dục vọng
xấu xa trong xã hội phong kiến thối nát đã làm cho
ngòi bút hiện thực của ông biến hóa vô cùng sắc sảo.
Thông qua những truyện như Cây gạo, Chuyện
kỳ ngộ ở trại Tây, Chuyện yêu quái ở Xương Giang,
Chuyện Lý tướng quân, Chuyện nghiệp oan của Đào
thị,... Nguyễn Dữ thể hiện nhận thức về dục tính như
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là nguồn cơn của tội lỗi, và đỉnh cao của thanh khiết có
khả năng tái sinh con người. Đây là một tầm mức tư
duy mới về bản chất sự sống và cái chết trong truyện
truyền kỳ. Những câu chuyện trong Truyền kỳ mạn
lục cũng cho thấy triết lý vô thường của Phật giáo:
Rằng cuộc đời là một giấc mộng, những tháng năm
tươi đẹp chẳng qua là chớp mắt, tất cả chỉ là ảo tưởng,
nên con người hãy giữ cho con tim mình trong sạch,
an bình. Theo quan niệm phương Đông, để có tâm tính
như thế thì con người không ngừng tu sửa bản thân.
Nho, Phật, Lão đã đề ra những phương pháp tu tâm
khác nhau, nhưng cả ba học thuyết đều có chung một
ý tưởng, đó là “diệt dục”, diệt trừ những ham muốn
trong con người chúng ta. Nguyễn Dữ tâm đắc với
quan niệm của nhà Phật để có một cái nhìn, một cách
giải thích hiện thực, căn nguyên của tình trạng xã hội
đảo điên. Mâu thuẫn xã hội được giải thích bằng mâu
thuẫn siêu hình của triết lý Phật giáo phải chăng là
cách nhà nho phản ánh hiện thực nhưng không bị liệt
vào loại “yêu thư, yêu ngôn”. Và ông hy vọng nó sẽ
mang lại một giá trị nhân sinh.
2.2.3. Tư tưởng “Nhân duyên”, “Luân hồi
chuyển kiếp” và khát vọng hạnh phúc
Phật giáo cho rằng linh hồn của con người là bất
diệt, linh hồn có thể rời bỏ thể xác mà tồn tại độc lập.
Sinh là sự kết hợp giữa linh hồn và hình thể mới, chết
là linh hồn rời bỏ hình thể cũ. Một con người sau khi
chết, thần linh dựa vào quy luật “nhân quả báo ứng”
đầu thai trở lại, gọi là “đầu thai chuyển kiếp”. “Đầu
thai chuyển kiếp” có thể là người, cũng có thể là vật,
quỷ, thần. Nho giáo không quan tâm đến vấn đề con
người sau khi chết, Đạo giáo thì chỉ chú ý đến cuộc
sống hiện thế. Phật giáo cho rằng con người trên con
đường chuyển kiếp đó phải trải qua 5 kiếp nạn khổ
ái luân hồi. Phật giáo nói “chuyển kiếp” là để nói rõ
thuyết nhân quả, con người hiểu được nhân quả là có
thật, từ đó mà né tránh việc ác hướng về điều thiện,
đồng thời cuối cùng là thoát khỏi nỗi thống khổ của
luân hồi sinh tử.
Tư tưởng luân hồi kiếp khác của Phật giáo và
tâm lí trọng sinh tử của người Việt Nam có điểm
tương đồng. Lấy Truyền kỳ mạn lục xem xét, chúng
ta thấy “chuyển kiếp” không chỉ trở thành nội dung
chủ yếu của yêu cầu tự sự trong câu chuyện, hơn
nữa nó trở thành một kiểu kết cấu tình tiết truyện.
Nói cách khác, “chuyển kiếp” trong nhiều truyện
Truyền kỳ mạn lục trở thành điểm then chốt trong
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kết cấu truyện (Chuyện yêu quái ở Xương Giang,
Chuyện gã trà đồng giáng sinh, Chuyện oan nghiệp
của Đào thị, Chuyện chức phán sự đền Tản Viên,
Chuyện người con gái Nam Xương, Cây gạo, Chuyện
Lý tướng quân, Chuyện tướng Dạ Xoa, Chuyện đối
tụng ở Long cung,...). Kiểu mô hình kết cấu “chuyển
kiếp” “vòng tròn cái chết, đi vào thế giới địa ngục rồi
lại tái sinh” (Nguyễn Thị Kim Ngân, 2017, tr. 181),
nhân vật truyền kỳ sau khi đã làm được nhiều việc
tốt trong đời sống, và vì thế sau cái chết, họ được tái
sinh hoặc lên thiên đường trong tư thế của một vị thần
(Chuyện yêu quái ở Xương Giang, Chuyện tướng Dạ
Xoa, Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, Chuyện
gã trà đồng giáng sinh, Chuyện người con gái Nam
Xương). Kiểu mô hình kết cấu hồn ma “chuyển kiếp”
tái sinh để trả thù (Chuyện oan nghiệp của Đào thị,
Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà Giang, Chuyện yêu quái
ở Xương Giang,...) biểu trưng cho nỗi sợ hãi của
con người khi đối diện với sự độc ác chớm nở trong
tâm hồn. Không chỉ tạo bước ngoặt quan trọng trong
phát triển tình tiết câu chuyện, kiểu mô hình kết cấu
“chuyển kiếp” trong Truyền kỳ mạn lục còn đem đến
tác dụng khác, đó là nhấn mạnh số phận khốn khổ
con người trong xã hội phong kiến.
Việc “chuyển kiếp” quyết định ở “duyên”. Chữ
Duyên (hàm nghĩa là duyên khởi, duyên sinh, nhân
duyên) trong tiếng Sanskrit là pratĩtyasamutpãda
(chữ Hán: 缘起). Nguyên gốc chữ “Duyên” bắt nguồn
từ chữ Sanskrit “paccaya” có hàm nghĩa vô cùng rộng
lớn: chuyển động, nương nhờ, nâng đỡ, nguyên do,
nền tảng của mọi sinh tồn và chuyển hóa. Thuật ngữ
Thập nhị nhân duyên là bài học vỡ lòng vĩnh viễn
cho những ai hướng về đạo Phật, thuật ngữ này có
mặt trong bộ thứ 7 của tạng Thắng pháp, gọi là bộ
Pathãna. Bộ này có hai phần: Duyên hệ (hỗ trợ cho
các pháp sinh được vững mạnh) và Duyên sinh (từ
cái này, cái kia có). Chữ Duyên cốt tuỷ là một định
danh triết học về đời sống, nhưng bản thân nó không
đóng đinh trên đài kinh điển mà đi vào đời sống, biến
triết học tư tưởng thành triết lý đời sống. Chữ Duyên
đi vào cuộc sống Việt Nam gần gũi và đượm màu thế
tục, không chỉ còn cắt nghĩa một vòng đời đau đớn
của vô minh và luân hồi mà còn tự sản sinh ra một
mối tình với các trạng thái tinh thần khác - “nhân
duyên”. Điều này cho thấy triết lý Phật giáo tồn tại
bền bỉ và sâu thẳm trong cuộc sống người dân Việt
xưa. Nguyễn Dữ với các truyện Từ Thức lấy vợ tiên,
Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái Châu, Cây gạo,
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Chuyện yêu quái ở Xương Giang, Chuyện kỳ ngộ ở
trại Tây, Chuyện oan nghiệp của Đào thị,... đề cập
đến chữ “nhân duyên”. Các truyện Cây gạo, Chuyện
yêu quái ở Xương Giang, Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây,
Chuyện oan nghiệp của Đào thị kể về “nhân duyên”
giữa người với ma quỷ.
Các truyện Chuyện người nghĩa phụ ở Khoái
Châu, Từ Thức lấy vợ tiên, Chuyện nàng Lệ Nương
lại kể về “nhân duyên” giữa con người với nhau,
con người với thần tiên. Ở các truyện trên, luân hồi
chuyển kiếp là chỗ dựa của tình cảm bền lâu. Năm
tháng đi qua, sinh tử vô tình, u minh trăm lối, nhưng
tất cả đều không thể chia cắt nổi tình cảm chân thành
giữa nhân gian. Các truyện Cây gạo, Chuyện yêu quái
ở Xương Giang, Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây, Chuyện
oan nghiệp của Đào thị, Từ Thức lấy vợ tiên lại nhấn
mạnh “nhân duyên” của hai thế giới, là tình cảm chân
thành tha thiết không đổi thay giữa giới hạn người
với thần tiên, người với ma quỷ. “Nhân duyên” nam
nữ giữa con người với lực lượng thần kỳ được nói
đến trong các truyện của Truyền kỳ mạn lục là thứ
tình cảm vượt qua không gian và thời gian. Với hình
thức “chuyển kiếp” và “nhân duyên” tình yêu được
biểu hiện lên thật đẹp đẽ và cảm động lòng người. Ở
đây, có thể thấy rằng, tư tưởng Phật giáo trong truyện
truyền kỳ của Nguyễn Dữ đã có những thay đổi căn
bản. Trong Truyền kỳ mạn lục, thế giới quan, nhân
sinh quan Phật giáo với nhân duyên, chuyển kiếp,
giải thoát đã có những điểm gần gũi với nhân sinh
quan của người dân Việt, gắn với Phật giáo thế tục
hóa. Một mặt, phản ánh thời kỳ Lê - Mạc là thời kỳ
Phật giáo thế tục hóa. Phật giáo đi sâu vào đời sống
hiện thế của người dân Việt. Chỗ quan tâm của con
người thời kỳ này không phải là giải thoát, xuất thế,
mà là đem Phật giáo làm trung gian để khẩn cầu lợi
ích hiện thế. Con người mượn tín Phật, cầu Phật để
đạt được hạnh phúc hiện thế, tiến lên một bước cầu
mong vinh hoa an lạc thế giới bên kia. Dưới tâm lý
chung như thế, sắc màu thế tục của nhân sinh quan,
thế giới quan Phật giáo được nhấn mạnh.
Một mặt, Truyền kỳ mạn lục miêu tả những hiện
thực thời Lê - Mạc với triều đại đổi thay, xã hội rối
loạn bất an, người dân khốn cùng lưu lạc trong nội
chiến. Hiện thực rối ren khiến con người chịu đựng
bao khổ đau đã bắt đầu tìm kiếm sự an ủi tinh thần.
Cuộc đời này không thể gặp nhau, niềm hy vọng hạnh
phúc sẽ được gửi gắm vào kiếp khác. Tư tưởng nhân

duyên, chuyển kiếp của Phật giáo phù hợp với sự bất
lực của con người với hiện thế và niềm ngóng trông
tương lai. Con người dựa vào lí tưởng của bản thân
vận dụng lí giải theo một cách khác tư tưởng của Phật
giáo hay mượn tư tưởng Phật giáo khoác lên hàm ý
nội dung mới. Điều này khiến tư tưởng nhân duyên,
giải thoát, chuyển kiếp của Phật giáo được thể hiện
thành một thủ pháp biểu đạt tình cảm con người.
2.2.4. Thế giới địa ngục Phật giáo và giá trị
phản ánh hiện thực
Truyền kỳ mạn lục chủ yếu viết về con người
trong các mối quan hệ xã hội nên không gian trần thế
chiếm vị trí quan trọng. Tuy nhiên, trong tác phẩm,
nhân vật ma quỷ cũng chiếm một số lượng không ít
nên không gian kỳ ảo mà ở đây là địa ngục cũng được
tác giả chú ý. Thế giới quan Phật giáo cho là có 6 cõi
luân hồi: Cõi trời (tiếng Phạn: deva), Cõi thần (tiếng
Phạn: asura), Cõi người (tiếng Phạn: manussa), Cõi
súc sinh (tiếng Phạn: tiracchānayoni), Cõi ngạ quỷ
(tiếng Phạn: petta), Cõi địa ngục (tiếng Phạn: niraya).
Đặc điểm chung của các cõi luân hồi là vô thường,
chúng sinh sau khi chết sẽ được tái sinh vào một
trong 6 cõi này. Con người không thể thoát khỏi quy
luật sinh tử, luân chuyển trong 6 cõi đó như bánh xe
vĩnh viễn không thoát ra được. Luân hồi do nghiệp
tạo thành. Do đó, nếu con người hành thiện sẽ lưu
chuyển trong 3 cõi thiện, nếu con người làm việc ác
sẽ rơi vào 3 cõi ác. Địa ngục là tầng thấp nhất trong
3 cõi ác, là nơi phán xét cuối cùng. Người làm việc
ác có thể trốn tránh báo ứng trong hiện thế, nhưng
không thể thoát khỏi sự trừng phạt ở địa ngục sau khi
chết. Trong quan niệm của người Việt Nam từ xưa,
địa ngục của Phật giáo gắn với thế giới tối tăm sau
khi chết, với hồn ma và bóng quỷ. Thế giới địa ngục
trong Truyền kỳ mạn lục được miêu tả là nơi phát sinh
những câu chuyện sau cái chết của con người. Ở đó
có 24 toà Phong Đô, ngục Cửu U lạnh lẽo tối tăm,
nơi đày đoạ kẻ ác trầm luân kiếp kiếp (Chuyện chức
phán sự đền Tản Viên, Chuyện tướng Dạ Xoa, Chuyện
Lý tướng quân, Chuyện trà đồng giáng sinh, Chuyện
yêu quái ở Xương Giang). Các câu chuyện trên đã ít
nhiều miêu tả thế giới địa ngục với các cực hình ghê
rợn. Cùng với tư tưởng “nhân quả báo ứng” là lời cảnh
báo nhân thế nếu làm việc ác sẽ nhận được cực hình
tàn khốc, sự hành hạ, đoạ đày đích đáng nơi địa ngục,
vĩnh viễn không có ngày giải thoát. Chúng ta chứng
kiến quang cảnh các phiên toà xử tội những người
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độc ác ở trần gian với các hình phạt khủng khiếp ở
Cửu U và lời tuyên của các vị thần về trầm luân kiếp
kiếp không bao giờ thoát ra được của viên quan họ
Lý (Chuyện Lý tướng quân), của lũ ma quỷ (Chuyện
tướng Dạ Xoa), của tên giặc họ Thôi (Chuyện chức
phán sự đến Tản Viên),... Kinh Địa tạng bồ tát bổn
nguyện miêu tả thế giới địa ngục với rất nhiều cực
hình khủng khiếp đáng sợ, giảng giải rất nhiều về việc
làm điều ác mà rơi vào địa ngục tối tăm, từ đó cảnh
cáo chúng sinh, cũng như khuyên con người nên dốc
lòng hướng thiện. Nguyễn Dữ mượn thế giới địa ngục
để làm nổi bật sự tối tăm, thối nát của hiện thực nhân
gian và cũng là cảnh báo với con người.
Trong Truyền kỳ mạn lục, địa ngục không chỉ
là để giảng giải về thuyết quả báo, quan trọng hơn,
địa ngục là một hình ảnh thu nhỏ của thế giới hiện
thực. Thế giới địa ngục là một cách phản ánh thế giới
hiện thực cuộc sống trần thế. Vì thế, thế giới địa ngục
không phải khi nào cũng được hình dung như một
không gian trừng phạt sau cái chết với những dòng
sông đưa đón linh hồn, với quỷ dữ canh gác và hằng
hà sa số các loại nhục hình. Nguyễn Dữ còn xây dựng
hình ảnh địa ngục là một thế giới đem lại điều “tốt
đẹp” cho người sống “tu nhân tích đức”. Địa ngục
trong Chuyện chức phán sự đền Tản Viên, Chuyện
tướng Dạ Xoa, Chuyện Lý tướng quân,... là đối ảnh
của hiện thực. Địa ngục là nơi thay đổi thân phận,
số phận của con người (Cây gạo, Chuyện Phạm Tử
Hư lên chơi thiên tào, Chuyện người con gái Nam
Xương, Chuyện tướng Dạ Xoa). Tại địa ngục, những
kẻ sĩ khảng khái, chính trực kiên quyết chống gian
tà có cơ hội thẳng thắn vạch trần tội ác của thế lực
ma quỷ với đầy đủ chứng cớ và được ban thưởng, tái
sinh, trọng dụng (Văn Dĩ Thành - Chuyện tướng Dạ
Xoa, Ngô Tử Văn - Chuyện chức phán sự đền Tản
Viên). Ở đây, kẻ mang tội ác đã bị đền tội, người
oan khuất được minh oan, mang lại công bằng cho
người chính trực. Trong Truyền kỳ mạn lục, nhiều
trường hợp con người tìm đến địa ngục là tìm đến sự
giải thoát cho bản thân. Trong thế giới địa ngục, có
một nhân vật chúng ta phải nhắc tới là Diêm Vương.
Diêm Vương là người đứng đầu Minh ti, trực tiếp
phán xử vụ án oan khuất ở trần gian. Với tư cách là
“thẩm phán” phiên toà, Diêm Vương đã suy xét mọi
chuyện và nghị án một cách công bằng. Qua nhân
vật Diêm Vương, chúng ta có thể thấy một thế giới
địa ngục thanh bình, nhân tâm thị tài là một cách phủ
định thế giới hiện thực. Thế giới của Diêm Vương
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được phản ánh trong truyện thể hiện mơ ước về một
thế giới hiện thực công minh, bình đẳng. Thế giới
nhân gian không có bình đẳng thì mượn thế giới địa
ngục để thực hiện “nhân quả báo ứng”. Ở đây, nhân
quả báo ứng của Phật giáo gần gũi với triết lý hành
động của nhân dân, một triết lý công bằng, giàu tính
nhân văn, hợp lẽ tự nhiên. Nguyễn Dữ đã cho thấy
cái hợp lý ẩn dưới cái phi lý, nội dung xã hội dần dần
lấn bước khái niệm siêu hình, hình tượng văn học ca
ngợi khát vọng sống của nhân dân, phê phán những
thế lực phong kiến hủ bại, suy đồi. Trong xung đột,
trong đấu tranh, bài ca thắng lợi thuộc về lực lượng
chính nghĩa và tiến bộ. Ở đây địa ngục chứng minh
nhân quả báo ứng, quan trọng hơn là tương phản để
làm nổi bật thế giới đen tối, bất công của hiện thực
nhân gian và khát vọng hạnh phúc.
3. Kết luận
Tóm lại, dấu ấn nhân sinh quan Phật giáo trong
Truyền kỳ mạn lục là một dấu ấn đương nhiên trong
thời đại Nguyễn Dữ sống (một thời đại gây phiền não
sâu sắc về tinh thần của con người). Sự thấm trải triết
lý Phật giáo của nhà Nho này ở chiều sâu của cảm thức
dân gian và suy nghiệm cá nhân. Ông đã đem triết lý
nhân sinh lĩnh hội từ Phật giáo hòa vào sáng tác của
mình, khiến tác phẩm giàu dư vị triết học sâu xa và
có giá trị hiện thực sâu sắc. Đúng như nhận định của
Trần Ích Nguyên: “Nguyễn Dữ mượn Truyền kỳ mạn
lục để trữ phát niềm cô phẫn, thổ lộ nỗi bất bình đau
đớn với giới cầm quyền đương thời và với tình hình
xã hội loạn lạc; tác phẩm của ông không chỉ hạn hẹp
ở chỗ khuyên răn người đời mà còn ngụ nỗi đau đời”
(Trần Ích Nguyên, 2000, tr. 7). Có thể nhận thấy nhân
sinh quan Phật giáo có ảnh hưởng rất quan trọng quan
niệm sáng tạo, nội dung và hình thức của tác phẩm
Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Nhân sinh quan
Phật giáo trong Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ,
một kiệt tác văn học ra đời trong bối cảnh xã hội Việt
Nam thời kỳ đất nước loạn lạc, tư tưởng Nho giáo
khủng hoảng sâu sắc, bản thân ông nhận thức rõ nét
tình trạng xã hội đen tối và tai họa chiến tranh, cho
thấy thái độ bất mãn với thời cuộc của nhà Nho và là
một diễn ngôn của “giải thoát”. Thông qua sáng tác
của mình, Nguyễn Dữ khẳng định lại những giá trị
nhân sinh như nhân quả ứng báo, khuyến thiện trừng
ác, tu nhân tích đức... trong tâm linh người Việt Nam
cũng chính là mong muốn duy trì, phát triển văn hóa
truyền thống của xã hội Việt Nam. Do vậy, trong tác
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phẩm Truyền kỳ mạn lục các tư tưởng triết lí Phật
giáo được phản ánh khi thẩm thấu qua văn hóa, xã
hội Việt Nam có những tiếp biến đổi thay. Những ý
nghĩa triết lí của tư tưởng Phật giáo đã góp phần biểu
hiện ra một cách nổi bật tinh thần thế tục Việt Nam.
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