
NGÀI VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT 
 

I.  Ý NGHĨA TÊN NGÀI: 
Văn Thù:  Diệu 

Sư Lợi :  Cát tường, đức, trí tuệ không ai bằng. 
 

II.  HÀNH TƯỚNG VÀ ĐỊA VỊ NGÀI: 
1.  Ngài là một vị Phật hiện thân làm vị Tỳ-

Kheo (Thầy) theo giúp Đức Phật Thích Ca 

giáo hóa. 

2.  Ngài thường đứng bên tay trái của Đức Phật 

Thích Ca, đối diện với Ngài Phổ Hiền. Ngài 

được tôn xưng là Trí Huệ đệ nhất trong giới 

Bồ Tát. 
 

III.  NGÀI LÀ THẦY CỦA CÁC ĐỨC PHẬT: 
Nghĩa là các Đức Phật thành Phật đều nhờ vào 

trí tuệ mà thành cho nên gọi trí tuệ của ngài như 

một biểu hiệu của thầy của các Đức Phật. 
 

IV. BIỂU TƯỚNG CỦA NGÀI: 

1. Trên đầu có năm nhục kế thể hiện cho 5 

tướng hay 5 đức của Phật. 

2. Tay mặt Ngài cầm kiếm thể hiện cho sự cắt 

đứt phiền não. 

3. Tay trái cầm hoa sen, thể hiện cho trí tuệ 

thanh tịnh, không nhiễm trước. Chứng nhập 

vào chỗ vô tướng, thể hiện trí kim cang uốn 

dẹp tất cả phiền não. 

4. Ngài cỡi sư tử xanh. Sư tử là chúa của loài 

thú, ý nói trí tuệ sắt bén của Ngài chiếu sáng 

khắp mọi nơi. 

5. Ngài cầm hoa sen xanh. Màu xanh là màu 

của phương Đông, hướng mặt trời mọc, ý nói 

ánh sáng trí tuệ chiếu tan sương mù của đêm 

tối. 

 
 

V. TIỀN THÂN CỦA NGÀI: 
Trong Kinh Pháp Hoa có chép: Trước khi Đức 

Phật Nhật-Nguyệt-Đăng-Minh thành Phật, Ngài 

là một ông vua có 8 người con, sau Ngài xuất gia 

tu hành và chứng quả thành Phật. Sau khi Ngài 

nhập Niết Bàn, 8 người con đều phát tâm xuất 

gia, nhận Ngài Bồ Tát Diệu Quang làm thầy và 

dần dần đều chứng được đạo quả. Người thành 

Phật sau cùng hiệu là Nhiên Đăng.  

 

 

 
 

SUPERIOR WISDOM BODHISATTVA 
 

I. THE MEANINGS OF HIS NAME: 
Văn Thù :  Superior 

Sư Lợi :  The most virtuous, wisest person. 

 

II. HIS ROLE: 
He was a Buddha but in the past he existed as a 

venerable monk in helping Gautama Buddha by 

spreading Gautama Buddha's teachings. He 

usually stood on the left side of Gautama Buddha 

and faced Ngài Phổ Hiền. He was honored for 

having the most wisdom in the Bồ Tát class. 

 
III. HIS WISDOM WAS THE GUIDANCE FOR 

ALL BUDDHAS: 
All Buddhas achieve enlightenment through the 

practice of Wisdom. Therefore, his wisdom 

served as a symbol of a mother to all Buddhas. 

 

IV. HIS FEATURES: 

1. There were 5 special features on his head 

which represented the virtues of a Buddha. 

2. His right hand held a sword which 

represented the slashing of sufferings. 

3. His left hand held a lotus which represented 

Wisdom and annihilation of suffering. 

4. He rode a green lion. Since the lion is the 

king of all animals, it signifies that his 

wisdom is above all. 

5. He held a green lotus and rode a green lion. 

Green is the color of the East, where the sun 

rises, and emphasizes that his wisdom is as 

bright as the sun rays and will end all 

darkness. 

 
V. HIS PAST LIFE: 

In the Pháp Hoa sutra it had been written: Before 

Nhật Nguyệt Đăng Buddha achieved 

Enlightenment, Ngài Văn Thù Sư Lợi was a king 

with 8 children. He sought enlightenment and 

became a Buddha. After he passed away, his 

children sought for enlightenment with help 

 

 

 

 

 

 

 

 



Như vậy ngài là thầy của Đức Phật Thích Ca. 

Ngài Bồ Tát Diệu Quang là tiền thân Ngài Văn 

Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

 

 

VI. MỘT CÂU CHUYỆN TRỢ HÓA CỦA NGÀI: 
 Ngài Văn Thù cầm kiếm hại Đức Phật. 

 

Trong thời Đức Phật ra đời, có 500 vị La Hán 

chứng được Túc Mạng Thông, thấy tội lỗi của 

mình quá nhiều, liền sanh lòng chán nản. Ngài 

Văn Thù đứng hầu Đức Phật thấu rõ tâm ý các vị 

La Hán, liền cầm kiếm đến trước Đức Phật như 

muốn hại Ngài. Đức Phật thản nhiên nói rằng: 

"Ta đã chứng vô ngã vô pháp, không thấy ta còn 

bị sát, không thấy có người đến sát hại, làm sao 

người sát hại ta được". 500 vị La Hán hiểu ngay 

sự giả dối của pháp, sự không thật của tội ác nên 

chứng được Vô Sanh pháp nhẫn. 

 

VII. LÒNG QUY NGƯỠNG CỦA PHẬT TỬ VÀ 
KẾT LUẬN: 
 Tưởng nhớ đến trí huệ cùng tột của ngài 

 Hiểu trí huệ là trí cần thiết cho người Phật 

Tử 

 Đạo Phật là đạo của Trí Tuệ 

 Trí Huệ của Ngài Văn Thù Sư Lợi còn được 

gọi là mẹ của các Đức Phật. 

 Cầu sự giúp đỡ của Ngài để trí tuệ được sáng 

suốt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

from Ngài Bồ Tát Diệu Quang and eventually   

achieved   this   goal.  Therefore, Văn Thù Sư 

Lợi Bồ Tát was Gautama Buddha's teacher. 

 

VI.  ONE OF HIS MEMORABLE STORIES IN 
TEACHING THE FOLLOWERS WAS THE 
USE OF HIS SWORD WITH THE 
INTENTION OF HURTING THE BUDDHA. 
During Gautama Buddha's years, there were 500 

chiefs (A La Hán) who achieved the Power of 

Full Understanding of Life (Túc Mạng Thông). 

Knowing there were too many problems within 

themselves they surrendered to the problems. 

Ngài Văn Thù Sư Lợi knew their thoughts and 

confronted the Gautama Buddha with his sword 

and pretended to hurt the Buddha. The Gautama 

Buddha calmly said: "I have achieved the non-

self, I don't see myself being hurt or anyone that 

can carry out such action." The 500 A La Hán 

then awakened and realized the method of Non-

Self, the true cause of troubles. Therefore they 

achieved the Non Self Method. 

 

VII. HIS IMAGES IN BUDDHISM: 
 Look up to his Absolute Wisdom. 

 Wisdom is needed of a Buddhist. 

 Buddhism is a Wisdom religion. 

 His Wisdom can be called "The Mother of 

All Buddhas." 

 Wish for his help in the process of achieving 

wisdom. 



 

 

 

 

 

 

 


