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*
NguyÅn V)nh Th°ãng

Con
ng°ÝiÂ sÑng qui tå
l¡i thành mÙtÂ xã
hÙi, và phát triÃn t-p thÃ này rÙng
lÛnÂ d§n d§nÂ thành
mÙtÂ quÑc gia.
M×iÂ cá nhânÂ trong
t-p thÃ ó không thÃ tñ sÑng riêng mà cing không thÃ
cóÂ tñ doÂ hoàn
toànÂ Ã muÑn làm
gì thì làm.Â Cá
nhânÂ trong t-p thÃ
ph£iÂ tuân theoÂ mÙt
sÑ qui lu-t mà t-p thÃ °a ra Ã l¥y nó làmÂ tiêu
chu©nÂ h°Ûng d©nÂ Ýi
sÑngÂ cça mình, và
chính nhïngÂ tiêu
chu©nÂ sÑng này s½
giúpÂ cá nhânÂ hòa
hãpÂ °ãc giïaÂ cá
nhânÂ mình vÛi ng°Ýi
khác sÑng trong cùng mÙtÂ xã
hÙi.

Do
ó, trong mÙtÂ xã
hÙiÂ nào cing ph£i
°a ra mÙt sÑ qui lu-t Ã m×iÂ cá
thÃÂ sÑng trong
óÂ tuân theo,
và có nh°Â v-y
thìÂ xã hÙiÂ mÛi
có mÙtÂ tr-t tñ,
mÛi có mÙtÂ n¿p
sÑngÂ t°¡ng hãpÂ vÛi
t¥t c£Â mÍi ng°Ýi.
Nhïng qui lu-t cçaÂ xã
hÙiÂ có thÃ do mÙt
sÑ ng°Ýi cóÂ Ýi
sÑngÂ ¡o écÂ kh£
kính °a ra ÃÂ mÍi
ng°ÝiÂ l¥y ó làm
ánh sáng soi tÏ các hành Ùng cça mình; nh°ng thông
th°Ýng nhïng qui lu-t này °ãcÂ thÃ
hiÇnÂ d°ÛiÂ hình
thécnhïngÂ lu-t
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lÇÂ xã hÙi,
cácÂ lu-t lÇÂ xã
hÙiÂ này do nhïng
ng°Ýi ang n¯mÂ v-n
mÇnhÂ cçaÂ quÑc
giaÂ ·t ra. Ng°Ýi
ang n¯m quyÁnÂ chç
tÃÂ cçaÂ quÑc
giaÂ bao giÝ cing muÑn
iÁu khiÃnÂ quÑc
giaÂ theo nhïng Ënh
h°Ûng cça mình; nh¥t là bình Ënh nhïngÂ rÑi
lo¡nÂ trongÂ xã
hÙi, và sau ó có thÃ cing cÑÂ Ëa
vË, ngai vàng cça mình cho °ãc lâu
bÁn.

KhiÂ ban
hànhÂ mÙt bÙ lu-t,
vËÂ chç tÃÂ quÑc
giaÂ Â °a vào ó
mÙtÂ quan niÇm,
mÙtÂ thái ÙÂ sÑng
cça mình tr°ÛcÂ cuÙc
Ýi, vàÂ nói
úngÂ h¡n là hÍ s½
l¥y mÙtÂ cn
b£nÂ tri¿t lý Ã
làm nÁn t£ng cho bÙ lu-t cça mình tr°Ûc khiÂ ban
hànhÂ nó. TrongÂ ph¡m
viÂ bài này,Â chúng
tôiÂ s½Â tìm
hiÃuvà xác Ënh mÙtÂ cn
b£nÂ tri¿t lý
cçaÂ pháp lu-tÂ triÁu
Lý.Â Chúng taÂ Áu
bi¿t r±ng b¥t cé mÙtÂ hÇ
thÑngÂ t° t°ßngÂ nào,
b¥t cé mÙt tri¿t lý nào,Â hay
nóiÂ h¡n h¹p
trongÂ ph¡m viÂ ta
angÂ nghiên céuÂ là
mÙt bÙ lu-t nào ra Ýi cing Áu chËuÂ £nh
h°ßngÂ cçaÂ hoàn
c£nhÂ lËch sí,
cçaÂ xã hÙilúc
ó. Th-t v-y, chínhÂ hoàn
c£nhÂ lËch síÂ s½
t¡o nên mÙtÂ quan
niÇmÂ cai trË cça
vËÂ chç tÃÂ ÃÂ thích
éngÂ và °¡ng §u
vÛiÂ thÝi cuÙc.

Â MÙt
bÙ lu-t ra Ýi là doÂ h-u
qu£Â cça mÙtÂ hoàn
c£nhÂ lËch sí,
l¥y nÁn t£ng qua mÙtÂ cn
b£ntri¿t lý. Do v-y,Â chúng
taÂ s½Â l§n
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l°ãtÂ tìm hiÃuÂ hoàn
c£nhÂ lËch
síÂ cçaÂ triÁu
¡iÂ nhà Lý,
vàÂ nguyên nhânÂ ban
hànhÂ bÙ lu-t nhà
Lý; rÓi sau óÂ chúng
taÂ s½ xác Ënh
mÙtÂ cn b£nÂ tri¿t
lý cho bÙ lu-t cçaÂ triÁu
¡iÂ nhà Lý.

TriÁu
¡iÂ nhà Lý kéo dài
të nm 1010 ¿n nm 1225Â tr£i
quaÂ chín vË vua là:

1*
LýÂ Thái TÕÂ (1010
- 1028)

2* Lý Thái Tông (1028 - 1054)

3* Lý Thánh Tông (1054 - 1072)

4* Lý Nhân Tông (1072 - 1127)

5*Lý Th§n Tông (1128 - 1138)

6* Lý Anh Tông (1138 - 1175)

7*Â Lý
CaoÂ Tông (1176 - 1210)

8*
LýÂ HuÇ TôngÂ (1211
- 1224)

9* Lý Chiêu Hoàng (1224 - 1225)

ây
là mÙtÂ triÁu
¡iÂ ángÂ l°u
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ýÂ vÁ mÍiÂ ph°¡ng
diÇnÂ vì nó kéo dài
hai trm m°Ýi sáu nm (216 nm), vÛi hai th¿ k÷ này,
nhà Lý ã ·t mÙt nÁn t£ngÂ vïng
ch¯cÂ cho chính thÃ
quân chç và nÁnÂ Ùc
l-pÂ cho n°Ûc ta. Có
thÃ nói nhà Lý ã £m nhiÇm mÙt sé mÇnhÂ lËch
síquan trÍng trong quá trình ti¿n hoá
cça dân tÙc ViÇt-Nam.

Vua
LýÂ Thái TÕÂ ãÂ sáng
l-pÂ ra nhà Lý,
nguyên là Lý Công U©n, thuß nhÏ ã vào sÑng Ý chùa
të nm lên ba, °ãcÂ nhà
s°Â Lý Khánh VânÂ trú
trìÂ chùa CÕ Pháp
nuôi n¥ng. Khi ¿n tuÕiÂ tr°ßng
thành, ông vàoÂ phång
sñÂ nhà TiÁn Lê ß
Hoa-l°,Â trong suÑtÂ thÝi
gianÂ này ông em t¥t
c£ mÍi kh£ nng ÃÂ chu
toànÂ cácÂ nhiÇm
vå, ông có nhiÁu Â éc
ÙÂ áng kínhÂ Ã
Ñi xí vÛiÂ mÍi
ng°ÝiÂ nên ã °ãc
nhiÁu ng°ÝiÂ quý
m¿n.

Nguyên
Lê Long Énh, vË vuaÂ cuÑi
cùngÂ cça Ýi TiÁn
Lê,Â tính tìnhÂ b¡o
ng°ãc vàÂ ác Ùc.
Lòng dân ã oán gi-n Long Énh vàÂ chán
ngánÂ nhà TiÁn Lê.
Nm 1009, Lê Long Énh bË bÇnh m¥t giïa lúc n°Ûc nhà
ang nguy ng-p: n°Ûc Tàu lm le xâm lng, các phe
pháiÂ tranh ch¥pÂ ngôi
vË,Â nhân dânÂ m¥tÂ niÁm
tinÂ n¡i nhà TiÁn Lê.
Bßi v-y nênÂ thiÁn
s° V¡n H¡nhvà ¡i quan ào Cam MÙc
ãÂ v-n ÙngÂ các
triÁu th§n, tôn Lý Công U©n Â lên
ngôiÂ vua.

Lên
ngôiÂ xong, ngài dÝi
kinh ô të Hoa-l° là n¡iÂ hiÃm
trßÂ vÁ ¥t ¡i-la
mà sau này Õi ra Thng Long thành, là n¡i trù phúÂ rÙng
rãiÂ và bao quát
c£Â thiên h¡.
Do ch×Â xu¥t thânÂ të
cía chùa, nên Lý Công U©n r¥t h-u ãi và khuy¿n
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khích viÇc khu¿ch tr°¡ngÂ ¡o
Ph-t; và các vË vua sau céÂ ti¿p
tåcÂ truyÁn nÑi
công viÇc ¥yÂ cho
¿nÂ nm 1224
khiÂ công ChúaÂ Chiêu
ThánhÂ lên ngôiÂ téc
là Lý ChiêuÂ Hoàng thì quyÁn hành ã n±m trong tay
cça Tr§n Thç Ù, Ã rÓi tr°ÛcÂ th¿
lñcÂ quá m¡nh cça
hÍ Tr§n, nhà Lý ph£iÂ cáo
chungÂ të nm ó.

VÛi
cái nhìn tÕng quát trên hai th¿ k÷ cçaÂ triÁu
¡iÂ nhà Lý,Â chúng
taÂ nh-n th¥yÂ nhà
Lý ãÂ lãnh hÙiÂ và
rút tÉa nhiÁuÂ kinh
nghiÇmÂ cça cácÂ triÁu
¡iÂ tr°Ûc, nên
các vua nhà Lý ãÂ h¿t
séccçng cÑÂ chính
quyÁn trung °¡ng Ã t¡o mÙt nÁn qu£n chçÂ vïng
ch¯c, và l-p mÙt nÁnÂ Ùc
l-pÂ hoàn toànÂ Ñi
vÛi Trung-hoa sau h¡n mÙt ngàn nmÂ lÇ
thuÙcÂ d°Ûi ách cça
ng°Ýi Tàu. Sau khiÂ uy
quyÁnÂ ã vïng
m¡nh, nhà Lý b¯t §u mß mang vàÂ ki¿n
thi¿tÂ quê h°¡ng xé
sß trong cácÂ lãnh
vñcÂ vn hÍc,Â tôn
giáo, chính trË, kinh t¿... Nhà Lý
ãÂ ki¿n t¡oÂ mÙtÂ công
trìnhvn hoá v) ¡i vàÂ dÓi
dàoÂ cho dân tÙcÂ ViÇt
NamÂ và t¡o mÙtÂ niÁm
tinÂ vàoÂ tinh
th§nÂ tñ l-pÂ cça
mÙt dân tÙc ang v°¡n mình lên khÏi sñÂ lÇ
thuÙcÂ cça nÁnÂ vn
hóaÂ Trung-hoa.Â Óng
thÝicho th¥y mÙt cá tínhÂ Ùc
l-pÂ cça vn hoá
ViÇt-Nam Ñi vÛi các nÁn vn hoá Á châu °¡ng thÝi.
Do nhïngÂ ·c
iÃmÂ này,Â chúng
taÂ s½ th¥y rõ vì
sao mà nhà Lý ãÂ v°ãt
quaÂ °ãc mÍi trß
ng¡i vàÂ ki¿n
t¡oÂ mÙt sñÂ phÓn
thËnhÂ cho triÁu d¡i
mình.

VÁ
nÙi bÙ, nhà Lý v«n ph£iÂ Ñi
phóÂ vÛi nhiÁu
cuÙcÂ nÕi lo¡n,
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nh¥t là các cuÙcÂ âm
m°uÂ ti¿n chi¿m
v°¡ng quyÁn. B¥t céÂ triÁu
¡iÂ nào cing v-y,
mÑiÂ °u t°Â cça
nhà c§m quyÁn là ph£iÂ Á
phòngÂ mÍiÂ âm
m°uÂ £o chính, mÍi
m°u toan l-t Õ ngai vàng.Â Trong
suÑtÂ triÁu ¡iÂ nhà
Lý ã x£y ra nhiÁu cuÙcÂ nÕi
lo¡nÂ t¡i v°¡ng
cung nh§m l-t Õ nhà Lý; nhïng cuÙc n×i lo¡n th°Ýng
x£y ra vào lúc có mÙt vË vua vëa bng hà. Có thÃ kÃ
cuÙcÂ nÕi lo¡nÂ trong
V°¡ng triÁuÂ tiêu
biÃuÂ nh¥t là sau
khi LýÂ Thái TÕÂ vëa
bng hà (nm 1028), anh em Vi éc V°¡ng, DñcÂ Thánh
V°¡ng, ông Chính V°¡ng em quânÂ ¡i
náoÂ kinh thành. Nh°ng
nhÝ có Võ VÇ t°Ûng quân là Lê Phång HiÃu d¹p tan
°ãc lo¡n này vàÂ thái
tíÂ Ph-t Mã mÛiÂ lên
ngôitéc vua Lý Thái Tông. Còn trong dân
gian thì cing có mÙt vài cuÙc n×i lo¡n cça các ng°Ýi
ThÕ ß vùngÂ th°ãng
duÂ Cao-b±ng, L¡ng-s¡n
do giòng hÍ Nùng c§m §u.

VÁ
Ñi ngo¡i, nhà Lý ph£i °¡ng §u vÛi nhiÁu mÑiÂ lo
âuÂ lÛn lao là nhà
TÑng lm le thôn tính ViÇt-Nam. NhÝ binh ch¿ ViÇt-Nam
lúc b¥y giÝ ã tÕ chéc hoàn bË, và còn có các vË
t°Ûng lãnh tài ba là Lý Th°Ýng KiÇt ãÂ áp
dångÂ các phép dång
binhÂ ·c s¯cÂ Ã
chi¿nÂ th¯ng
quânÂ TÑng trong các
tr-n ánh vàoÂ cuÑi
nmÂ 1075 t¡i
Qu£ng-ông, t¡i Qu£ng-tây vào nm 1076. Và nh¥t là
tr-nÂ ¡i th¯ngÂ quân
TÑng vàoÂ cuÑi
nmÂ 1076 khi nhà TÑng
cí binh sangÂ báo thù,
Lý Th°Ýng KiÇt ã làm tiêu hao binh lñc cça TÑng, t¡o
ra mÙtÂ °u th¿Â cho
¡i ViÇt Ã nghË hòa vÛi quân TÑng.Â Chúng
taÂ còn th¥y mÙng mß
mang bÝ cõi cça nhà Lý trong viÇc chinh ph¡t Chiêm-thành
ÃÂ mß rÙngÂ biên
c°¡ngÂ vÁ ph°¡ng
Nam, iÃn hình là các cuÙc chinh ph¡t Chiêm-thành vào
các nm 1044, nm 1069, nm 1079 và nm 1082.

NóiÂ tóm
l¡i,Â chúng
taÂ th¥y các vua
thuÙcÂ triÁu ¡iÂ nhà
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Lý ã ph£iÂ Ñi
phóÂ vÛi nhïng k»
nÙi ph£n ß v°¡ng triÁu và vài cuÙcÂ nÕi
lo¡nÂ cça bÍn ng°Ýi
ThÕ trong dân chúng, còn bên ngoài thì ph£iÂ Ñi
phóÂ vÛi n¡n ngo¡i
xâm cça ¿ quÑc Trung-hoa. Nh°ngÂ Óng
thÝiÂ nhà Lý cing
không quên viÇc mß mang bÝ cõi vÁ phía Nam b±ng các
cuÙc chinh ph¡t Chiêm-thành. Ngoài viÇcÂ cçng
cÑÂ uy quyÁnÂ Lý
triÁu nói riêng và cça n°Ûc ¡i ViÇt nói chung, nhà
Lý còn loÂ ki¿n
thi¿tÂ xé sß trong
mÍiÂ lãnh vñc,Â ·c
biÇtÂ ángÂ l°u
ýÂ nh¥t là d°Ûi
các triÁu VuaÂ Thái
TÕÂ (1010 -1028), Thái
Tông (1028 - 1054), Nhân Tông (1072 - 1127), Anh Tông (]138 1175).

Trên
kiaÂ chúng taÂ ã
iÃm qua nhïngÂ bi¿n
cÑÂ quan trÍng
cçaÂ triÁu ¡iÂ nhà
Lý vÁ quân sñ và chính trË. Nh° ã bi¿t, vua LýÂ Thái
TÕÂ xu¥t thânÂ të
chÑnÂ thiÁn
mônÂ nênÂ h¿t
lòngÂ sùngÂ mÙ
¡oÂ Ph-t, và vÛi
sñ hÕ trã cçaÂ nhà
S°Â V¡n H¡nhÂ nên
LýÂ Thái TÕÂ ã
të chÑnÂ Ph-t
àiÂ mà b°Ûc vào
chính trË ÃÂ cuÑi
cùngÂ thu giang s¡n vÁ
tay mình. Do l½ ó, nên ngài ãÂ ·c
biÇt°u ãiÂ vàÂ h¿t
lòngÂ phù trã
choÂ Ph-t giáoÂ ¡t
¿nÂ ch× phát triÃn
cao nh¥t và các vuaÂ k¿
nghiÇpÂ v«nÂ ti¿p
tåcÂ viÇcÂ tôn
sùngÂ Ph-t giáo.
Vua LýÂ Thái TÕÂ ã
xây g§n hai m°¡i c£nh chùa. và sai NguyÅn ¡o Thành
sang TÑng thÉnhÂ Tam
T¡ng kinh iÃnÂ vào
nm 10l8. Vua Lý Thái Tông ã cho l-p chùa Diên Hñu
(técÂ chùa MÙt CÙt)
vÛi lÑi ki¿n trúcÂ ·c
biÇtÂ mà hiÇn nay
v«n cònÂ di tíchÂ ß
t¡i Hà-nÙi. Lý Thánh Tông xây tháp B£o-thiên cao 12
t§ng. Lý Nhân Tông ã cho xây trên mÙt trm c£nh chùa
t¡i các n¡iÂ danh lam
th¯ng c£nhÂ kh¯p
n°Ûc.
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"N¿u
ß Trung-hoa, Ýi °Ýng là Ýi Ph-t gi£o °ãcÂ thËnh
hànhÂ nh¥t,
thì ß ViÇt-nam, Ýi Lý là ÝiÂ Ph-t
giáoÂ °ãc
th¡nh hành nh¥t." (Thích ThiÇn
Hoa,Â Ph-t hÍcÂ phÕ
thông, khoá V,
trang 51).

Thêm
vào ó, triÁu ình cing ãÂ thành
l-pÂ mÙtÂ hÇ
thÑngÂ tng giàÂ rÙng
lÛn të triÁu ình trung °¡ng ß thành Thng-Long ¿n
các thôn xóm nh±mÂ måc
íchÂ h°Ûng d©n
mÍi t§ng lÛpÂ qu§n
chúngÂ trongÂ nhân
dân, và n¯m vïngÂ nhân
tâm. Song song vÛi m·t này, triÁu
ìnhÂ c§n ph£isí
dångÂ mÙt lÛp
ng°ÝiÂ trí thécÂ Ã
giï viÇc cai trË vàÂ phÕ
bi¿nÂ nhïngÂ vn
th°Â và các hËch do
triÁu ình trung °¡ngÂ ban
hành. Nh°ng sÑÂ trí
thécÂ lúc b¥y giÝ
hi¿m hoi, mà cácÂ nhà
s°ph§n lÛn Áu là nhïng ng°ÝiÂ thông
tháiÂ vàÂ hiÃu
bi¿tÂ h¡n c£, nên
triÁu ình còn tr°ng dång cácÂ nhà
s°Â vào các dËch
våÂ hành chánhÂ và
làm viÇc nh° các quan l¡i. Ngoài công viÇc này, cácÂ nhà
s°Â còn giï mÙtÂ vai
tròÂ quan trÍng trong
viÇcÂ giáo dåcÂ qu§n
chúngÂ ß kh¯pÂ mÍi
n¡iÂ trong n°Ûc. Do
ó,Â "m×i
ngôi chùa vào thÝi ¥y là mÙt n¡i diÅn dàn, mÙt chÑn
hÍc °Ýng mà sÑ ng°Ýi theo hÍc không nhïng làÂ th°Ýng
dânÂ mà
là c£ nhïngÂ công
h§uÂ khanh
t°Ûng. M×i chùa có thÃ gÍi là mÙt tr°ÝngÂ ¡i
hÍcÂ vÁÂ tâm
hÍc. Þ ó có sñÂ hÍc
hÏiÂ nh¥t
lu-tÂ bình
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 23 July, 2017, 17:56

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

³ng, khôngÂ phân
biÇtÂ sang
hèn, già tr». HÍc trò không qu£nÂ công
laoÂ gian
khÕ, các bñc danh th§n nh° Thái-uý Tô Hi¿n Thành và
Thái-b£o Ngô Hoà Ngh)a cing ph£i xinÂ thå
giáotheo lÅ, hÍc vÛiÂ thiÁn
s°Â núi
Cao-dã,Â tr£i
quaÂ m°Ýi
nm hÍc mÛi °ãc g·p m·t th§y. Ng°Ýi nào °ãc
th§y truyÁn choÂ tâm
¥nÂ mÛi
là mãn nguyÇn". (Tr§nÂ Th¡c
éc,Â Ph-t
giáoÂ ViÇt
Nam và h°Ûng iÂ nhân
b£nÂ ích
thñc, Sài-gòn 1967, trang 22-23).

NóiÂ tóm
l¡i, các vËÂ cao
tngÂ là t§ng lÛpÂ trí
thécÂ quan trÍng
trong buÕi §u cçaÂ thÝi
kóÂ Ùc l-p,
và t§ng lÛp này ã gây nhiÁu uy th¿Â £nh
h°ßngÂ ¿nÂ qu§n
chúngÂ trongÂ xã
hÙiÂ ViÇt-Nam lúc
b¥y giÝ vÁ mÍiÂ ph°¡ng
diÇnÂ chính trË,
kinh t¿, vn hoá và trongÂ ph¡m
viÂ riêng biÇt,Â chúng
taÂ có thÃ nói
làÂ Ph-t giáoÂ ãÂ £nh
h°ßngÂ ¿nÂ pháp
lu-tÂ cça nhà Lý
r¥t nhiÁu. Nói cách khác,Â lu-t
phápÂ nhà Lý ã
l¥yÂ ¡o Ph-tÂ làm
nÁn t£ngÂ cn
b£nÂ cho tri¿t lý
cça bÙ lu-t °¡ng thÝi. Ai cing bi¿t r±ng sñ ra Ýi
cça mÙt bÙ lu-t cça mÙt n°Ûc vÁ nÙi dung cing
nh°Â hình thécÂ Áu
tuó thuÙc vào ch¿ Ù chính trË °¡ng thÝi cça
n°Ûc ¥y. SñÂ tìm
hiÃuÂ pháp lu-tÂ Ýi
Lý s½ giúp taÂ th¥u
triÇtÂ °ãcÂ lËch
síÂ cçaÂ thÝi
¡iÂ ¥y cing nh°
mÍi khía c¡nh khác, là vìÂ lu-t
phápÂ là s£n ph©m
riêng cça mÙtÂ thÝi
¡iÂ và do sñ k¿t
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thành cça nhïngÂ sñ
kiÇnÂ lËch síÂ cça
dân tÙc ta trong giai o¡n ó.

Sau
âyÂ chúng
taÂ s½
xét vÁ nguÓn gÑc phát sinh lu-t triÁu Lý,Â £nh
h°ßngÂ cça
tri¿tÂ lý
Ph-tgi£o
Ñi vÛi lu-t triÁu Lý vàÂ cuÑi
cùngÂ xétÂ hiÇu
qu£Â cçaÂ pháp
lu-tÂ triÁu
Lý sau khi °ãc em raÂ áp
dång.
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