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Editor’s Words
Buddhist Study Magazine
online, presented by Vietnam
Buddhist Temple – Los Angeles,
will be issued on the first
Monday of every month and
posted on the website:
www.chuaphatgiaovietnam.com
The Magazine focuses on
various issuesof Buddhist Study,
including: Buddhist Literature,
History of Buddhism, Buddhist
Scriptures, and Translations…
Thank you.
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Nghiên cứu Phật Giáo
nguyên thủy.
Tuệ Lạc - Nguyễn Ðiều

I- Hoàng Ðịa : Suvannabhùmi.
Nước Việt có ñiểm may mắn, là nằm giữa hai
cái nôi phát triển Phật Giáo, ñã một thời cực
thịnh, là Trung Hoa và Hoàng Ðịa. –Ngày
xưa Ấn Ðộ là trung tâm của vùng Hoàng Ðịa
(Suavannabhùmi) nầy.
Vậy chúng ta thử tìm hiểu hai cái «nôi» phát
triển Phật Giáo vừa nói :
Trung Hoa thì ai cũng biết, nhưng Hoàng Ðịa,
hay «Ðất Vàng» (dịch từ Nam Phạn ngữ
Suvannabhùmi), theo kinh ñiển Phật Giáo
Nguyên Thủy, thì ít người nhắc ñến. Nó bao
gồm một vùng rộng lớn, kéo dài từ Lưỡng Hà
Ðịa (Mésopotamie), cổ nước Ba Tư (Perse)
với văn minh Gandhara, qua A-Phú-Hãn, Hồi
Quốc, Ấn Ðộ, Tích Lan, Miến Ðiện, Xiêm la,
Cao Miên, Thủy Chân Lạp, ra ñến các quần
ñảo Mã Lai, và Nam Dương.
Phía Trung Hoa thì duyên theo con ñường Tơ
Lụa (route de la soie) từ phía Tây Bắc, và
qua ngõ truyền bá Tây Tạng, Phật Giáo ñã
phát triển mạnh, rồi lan tràn sang Mông Cổ,
Cao Ly, Nhật Bản, ñã ñể lại cho các quốc gia
nầy những nền văn hóa ñộc ñáo, mà ñến nay
Phật Giáo vẫn còn chỗ ñứng xứng ñáng, làm
cho thế giới chú ý, kính nể.
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Nhưng nhìn vào thực tế, chúng ta thấy
truyền hệ Phật Giáo Trung Hoa phần
nhiều ñã bị ñịa phương hoá xuyên qua giòng
thời gian, và ñược gọi chung một cái tên là
Phật Giáo Bắc Tông, vì họ ñang dùng kinh
ñiển bằng Hán Tự, hầu hết bắt nguồn từ học
giả Huyền Trang ñời nhà Ðường bên Tàu, ñể
làm cơ sở luận cứ.
Phía Hoàng Ðịa (Suvannabhùmi) cũng một
thời Phật Giáo ñã huy hoàng không kém,
nhất là dưới triều ñại-ñế A-Dục (Asoka), vào
thế kỷ thứ 3 trước tây lịch. Thời ấy ñã có rất
nhiều ñoàn Như-Lai Sứ-Giả (Dhammaduta),
duyên theo ñường biển, ñem Phật Giáo từ ñất
Phật ñến gieo rắc tại những Trung Tâm Phật
Giáo ñầu tiên ngoài Ấn Ðộ (Bharatta), trong
ñó có Trung Tâm Luy-Lâu (Bắc Việt Nam),
vào thế kỷ thứ 2 sau tây lịch. Và hệ thống
giáo ñiển hoàng ñịa nầy ñã ñược ghi bằng
chữ Nam Phạn (Pàli), hay Bắc Phạn
(Sanskrit). Ngày nay, nhiều nhà nghiên cứu
Phật Giáo còn gọi một cách ñơn giản hệ
thống nầy là Phật Giáo Nam Truyền, ñể ám
chỉ các nước phật giáo : Tích Lan, Ấn Ðộ,
Miến Ðiện, Thái Lan, Cao Miên, Ai Lao, và
một phần Tây Nam miền Nam Việt Nam, như
các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Bình, Sa Ðéc.v.v…
Tuy nhiên, cả hai hướng phổ biến Phật Giáo,
là Bắc truyền và Nam truyền, cũng ñã
không tránh khỏi luật thăng trầm. Nếu Bắc
truyền Phật Giáo, khi thất thế ñã bị Tần Thủy
Hoàng ñốt sách, giết sư…., thì Nam truyền
Phật Giáo, cũng từng bị một cuộc xâm lăng
qui mô của Hồi giáo, do An-Lộc-Sơn ñệ nhị
(Alexandre II) thống lãnh làm cho ñổ nát,
hoang tàn không kém.
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Biết bao nhiêu di sản vô giá của văn minh
Phật Giáo ñã bị phá hủy, chôn vùi, rồi «ñổi
chủ» một cách tang thương, oan uổng, trong
khắp vùng Suvannabhùmi (Hoàng Ðịa) !?
Bằng chứng của nền văn minh hạn hữu ấy là
tại làng Bamiyan thuộc nước A-Phú-Hãn
(Afghan) hiện nay, có nhiều tượng Phật với tư
thế ngồi tham thiền, khắc sâu trong những
hộc ñá trên vách núi mà các nhà khảo cổ trên
thế giới ñã không ngừng nói ñến. Trong số ñó
có hai tượng Phật khổng lồ với tư thế ñứng
rất ñẹp, cao ñến hàng trăm thước, ñã bị phe
cuồng tín Hồi giáo Talibans, cầm quyền tại
Kaboul giật sập cách nay không lâu, trước khi
bị Liên Minh Hoa Kỳ chống khủng bố quốc tế
ñánh bại. Gần ñây nhất, theo ñặc phái viên
Bernard-Henri Levy tiết lộ trên nhật báo Le
Monde ngày 7-3-2002, thì tại trung tâm
Bamiyan còn một tượng Phật khổng lồ thứ ba
khác , với tư thế nằm, chôn sâu trong lòng
ñất, mà nhiều thế kỷ trước ñây, những ñoàn
hành hương Trung Hoa ñã thường ñến chiêm
bái. Cũng may là tượng "Phật Nằm" nầy ñã
chưa bị nhóm Talibans khám phá, nên mới
còn nguyên vẹn !
Theo sử liệu, thì sau cuộc xâm lăng của
Alexandre II (An-Lộc-Sơn ñệ nhị), nhiều di
sản vô giá thuộc văn minh Phật Giáo nam
truyền
trong
vùng
Hoàng
Ðịa
(Suvannabhùmi), ñã bị Hồi Giáo (Islamisme)
lẫn Ấn Ðộ giáo ñục ñẽo, biến dạng thành
những kiến trúc ñiêu khắc theo hình tượng
của họ. Duy nhất chỉ có quốc ñảo Tích Lan
(Lanka hay Ceylan) may mắn nằm ngoài
tầm phá hoại nầy. Do ñó về sau người ta vẫn
nói «cổ kinh chữ Phạn (Pàli) của Phật giáo
Tích Lan là nguồn thánh ñiển gần với Phật
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Giáo thời ñức Phật nhất». Ðiều ấy cũng
không lấy gì quá ñáng. Và cũng ñể gợi chú ý
trên khía cạnh ñó, một số nhà viết sách Phật
Giáo cận ñại, ñã gọi Phật Giáo Tích Lan là
Phật Giáo Nguyên Thủy.

II-Sơ lược về cái tên Phật Giáo Nguyên
Thủy.
«Phật Giáo Nguyên Thủy» là cái tên ñược
dịch thoát nghĩa của danh từ Theravàda,
một ngôn ngữ, theo kinh ñiển chữ Phạn
(Pàli), ñã thông dụng từ thời ñức Phật ñến
thời kết tập tam tạng Phật Giáo lần thứ ba
(Tatiya sangìti), khoảng non 200 năm sau
khi ñức Phật nhập diệt, tức là hơn 300 năm
trước Thiên Chúa giáng sinh.
Thời ấy có sự bất ñồng ý kiến giữa 2 tăng
ñoàn nòng cốt trong Phật Giáo. Tăng ñoàn
thứ nhất ít người hơn (tiếng Phạn gọi là
hinavagga), gồm những vị tôn túc hay
trưởng lão (thera), hầu hết là thánh tăng.
Khi kết tập tam tạng (hay thuật lại những
lời Phật dạy), các Ngài chủ trương lấy hành
ñộng nghiêm trì giới luật, và sự tu chứng
của sa-môn ñể làm gương mà hoằng hóa ñộ
sinh, lưu truyền Phật giáo về sau nầy,
nên các Ngài tâm nguyện giữ nguyên văn
lời Phật dạy, không vô tình hay cố ý canh
cải ngữ lục. Tăng ñoàn thứ hai ñông người
hơn (mahàvagga) nêu ra rằng «các Như Lai
sứ giả (dhammaduta), hay còn gọi là giảng
sư du thuyết (acariya) phải bôn ba ñây ñó,
ñể truyền bá giáo lý giải thoát. Họ không thể
không giữ tiền bạc, và những nhu yếu phẩm
(như ñường, sữa, muối, y phục.v.v...) ñể tùy
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thân và bảo vệ sức khỏe...( ?)», nên họ chủ
trương canh cải một số ñiều dạy, thuộc các
phần luật Ưng-Xả Ðối-Trị, và «dễ dãi
hóa» những ñiều Phật cấm mà họ xem là
«ít quan trọng»(?), cho hợp với thời gian và
ñịa phương, hầu dễ dàng trong việc truyền
bá Phật Giáo. (!?)
Triều ñại A-Dục ñã ñỡ ñầu cuộc kết-tập tamtạng ñó, khi nghe ñôi bên phát biểu, hoàng
ñế ñều cho là có lý, nên vương gia thành tâm
hộ trì cả hai tăng ñoàn, trong việc kết-tập
tam-tạng lần thứ ba ấy.
Kết quả, Tam Tạng Kinh Ðiển (Tipitakà)
do các vị trưởng lão tụng lại, ñược mệnh
danh là Theravàda. Và toàn thể Kinh Ðiển
kia, ñược tăng ñoàn ña số «cấp tiến» lập
thành, lại ñược gọi là Acariyavàda. -Chữ
vàda có nghĩa là thuyết, chữ thera ám chỉ
tôn túc, và chữ Acariya có nghĩa là giáo
thọ. Nếu dịch sát nghĩa thì danh từ
Theravàda phải ñược gọi ra Việt ngữ là
Thượng Tọa thuyết hay Thượng Tọa Bộ.
Và tương tự như thế,Tam-Tạng Kinh Ðiển
canh cải kia, cũng ñược dịch ñúng là Giáo
Thọ Thuyết, hay Giáo Thọ Bộ. Ðặc biệt chữ
Acariya còn ñược Tàu âm là A-Xà-Lê, nên
danh từ Acariyavàda còn ñược chuyển ra
Việt ngữ là A-Xà-Lê Thuyết hay A-Xà-Lê
Bộ nữa. –«Thuyết» hay «Bộ» ở ñây chỉ ñể
lưu ý rằng kinh ñiển ñã ñược ghi lại «bỡi
ai». -Và trong hoàn cảnh nào, những lời Phật
dạy ñã ñược kết tập, từ ñó có sự canh cải ñầu
tiên, ñể cho toàn thể các thế hệ Phật tử mai
sau biết rõ sự thật mà nghiên cứu, hầu thích
ứng với khả năng tu tập của mình. -Chứ
chúng tôi thiết nghĩ dữ kiện ấy không phải
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là nguyên nhân ñể hợp thức hóa việc
phân biệt tông phái về sau nầy ! -Vì theo
Phật giáo phân biệt là chấp trước và chia
rẽ, mà chấp trước hay chia rẽ chính là
nguyên nhân của nhiều ác pháp, sẽ ñưa
ñến mắc dính và ñố kỵ, khởi ñầu của mọi
hẹp hòi trong tâm linh, và suy ñồi trong
ñạo Phật !
Danh từ Phật Giáo Nguyên Thủy, do trên
suy ra, có lẽ ñược dùng dựa theo tinh thần
giữ nguyên lời Phật dạy trong Trưởng Lão
Thuyết hay Trưởng Lão Bộ, và nó bắt ñầu
xuất hiện từ khi kết tập tam tạng lần thứ ba.
Như trên ñã nói, Việt Nam có cái may mắn là
nằm giữa hai cái «nôi» phật giáo Bắc Truyền
và Nam Truyền. Nhưng sự may mắn nầy chỉ
có giá trị nếu nền phật học Việt Nam biết
chọn lọc, thu thập ñược những tinh túy của
Bắc Tông lẫn Nam Tông, và can ñãm loại bỏ
những giáo ñiều, hay tin tưởng sai lạc, lai căn
từ những ñịa phương khác, có thể ñưa ñến
nhầm lẫn, hay mê tín dị ñoan cho dân tộc
mình, dù những giáo ñiều hay tin tưởng ấy
ñã có mặt trong tập tục của chúng ta từ lâu
rồi, vì lý do nầy hay vì lý do khác !
Một trong những pháp học hàng ñầu của
người phật tử Việt Nam, là xác nhận ân ñức
của Tam Bảo, tức Phật Bảo, Pháp Bảo, và
Tăng Bảo, -nhất là Phật Bảo -Bất cứ một
ñức tính nào qui về ñức Phật, dù thậm thâm
vi diệu, hay thực tế dễ hiểu, dễ thấy ñến ñâu,
ñối với Phật Giáo cũng phải ñều chính ñáng
hợp lý, và có khả năng vẹt tan màng vô
minh, khai sáng trí tuệ của con người. Vì
ñạo Phật là con ñường dẫn ñến trí tuệ giác
ngộ, và người phật tử chỉ có ñức tin trong
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giới ñức chân chánh, chứ không tin tưởng
vào cái gì khác, dù cho cái ñó ñang có quyền
lực, và ñang ñược thế gian ca tụng !
Chính ñức Phật, khi chưa nhập Niết-Bàn,
cũng ñã nhiều lần khuyên nhủ những người
hữu duyên ñến nghe Ngài thuyết pháp,
rằng : «Chớ tin những ñiều không hợp lý,
những ñức hạnh tuyên truyền, những
phép lạ thuật lại, dù cho những ñiều ấy
ñược phát ra từ cửa miệng của một nhân
vật có rất nhiều uy quyền, có rất nhiều
tiền bạc, có rất nhiều danh tiếng, nhiều
bằng cấp, hay nhiều hậu thuẫn.» -Nghĩa
là một sự việc chợt nghe qua có vẻ lộng lẫy,
ñẹp ñẽ, nhưng trong chiều sâu hàm chứa một
số mâu thuẫn, vô lý, ngu dân, dù nhất thời
có ñược hàng trăm hàng ngàn người xu phụ,
cổ võ một chiều ñi nữa, người phật tử cũng
không vì vậy mà tùy thuộc vào số ñông,
nhắm mắt tin theo, chỉ vì nghĩ rằng «nếu có
lắm người tán trợ thì chắc phải ñúng» !

III-Phật Bảo là nguồn gốc của Pháp Bảo
và Tăng Bảo.
Theo kinh ñiển Phật Giáo Nguyên Thủy, thì
Phật Bảo có ba quả vị là Toàn Giác
(Sammàsambuddha),
Ðộc
Giác
(Paccekabuddha), và Thinh Văn Giác
(Sàvakabuddha).
Phật Toàn Giác là bậc ñã tự tu chứng ñược
phẩm vô lượng thanh tịnh, tuyệt ñối trong
sạch, và giác ngộ thấu triệt tất cả các pháp
hành trong vũ trụ, từ vi tế ñến thô kệch, từ
hữu vi ñến vô vi. Phật Toàn Giác ñã tự giải
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thoát hoàn toàn ra khỏi vòng sinh tử luân
hồi, tiêu diệt hẳn ba nguồn gốc vướng
mắc tội lỗi, là tham lam, sân hận, và si
mê, trước khi Ngài ñem giáo lý cứu khổ ấy ra
phổ cập ñến muôn loài chúng sinh. Thân
pháp của một vị Phật Toàn Giác cao siêu vô
lượng, trời và người chẳng sánh bằng, và
không ai có thể diễn tả ñược tánh Phật.
Phật Ðộc Giác cũng ñầy thánh ñức như Phật
Toàn Giác, nhưng Ngài không có nguyện lực
bôn ba thuyết pháp trong tam giới. Trên con
ñường ñắc thành qủa Phật và trước khi nhập
Niết-Bàn, Phật Ðộc Giác chỉ từ bi cứu ñộ
những ai hữu duyên gặp Ngài.
Còn chư Thinh Văn Giác là những bậc ñã
viên mãn thánh ñức, nhưng kiếp chót các
Ngài phải hiệp ñến chu kỳ gặp Phật Toàn
Giác tiếp ñộ, mới chứng ñược quả vị vô
thượng giải thoát, rồi các Ngài lại noi gương
Phật Toàn Giác mà thuyết pháp cứu ñời.
Như vậy, nghiên cứu về công phu của một
ñấng Toàn Giác, chúng ta không những
ñang sưu tầm ơn ích của toàn thể Phật
Bảo, mà chúng ta còn nhân dịp nầy hướng
dẫn tâm linh mình quy về uyên nguyên
thánh thiện của ñức hạnh vô song, ñể từ
ñó chúng ta may ra nhận chân ñược phần
nào giá trị cứu khổ của Pháp Bảo, và
gương sáng tuyệt vời của Tăng Bảo. Ðây
chính là lý do mà chúng tôi không ngại trình
ñộ còn thiếu sót, cố gắng sưu tầm viết ra
phần nghiên cứu sau ñây :
Công phu nào ñể một Bồ-Tát trở thành
Phật Toàn Giác..
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Như trên ñã nhấn mạnh qua, thành quả của
một vị Phật Toàn Giác, tuy giới thiệu vắn tắc
là như thế, nhưng khi nghiên cứu vào chiều
sâu, thì công phu vô lượng ấy quả thật
không ñơn giản !
Nếu kể từ khi một thiện sĩ hay Bồ-Tát có
phật tánh hùng hậu phát nguyện trong tâm
không xa lìa ñạo ñức, cho ñến lúc hoàn
toàn thành Phật, «thời gian» phải trải qua
bao lâu ñể thực hành viên mãn công hạnh
toàn giác, thì dù chúng ta có dùng cả tuổi
thọ của ñịa cầu cũng khó ñếm nổi, còn nói
chi ñến chuyện tính bằng ñơn vị ngắn ngủi
của ñời sống một kiếp người ? Tuy nhiên, ñể
diễn tả tạm ñủ ñiều ñó, trong kinh Phật cũng
có những thuật ngữ so sánh hay ví dụ dựa
theo ước lệ, ñể giúp chúng ta tạm hiểu thấu
cái thời gian hành ñạo dài kinh khủng ấy.
Kinh ñiển Phật Giáo Nguyên Thủy gọi rất
hiếm các «thiện sĩ» ấy là Bodhisatta (Nam
Phạn=
Pàli)
hay
Bodhisatvà
(Bắc
Phạn=Sanskrtit), còn Bồ-Tát là cái tên ñược
phiên âm ra Hán tự, của danh từ Phạn ngữ
Bodhisatvà nầy. Thực ra Bodhisatvà khi phiên
âm ñầy ñủ, thì gồm 4 chữ là Bồ-Ðề TátÐỏa, và dịch là «chúng hữu tình», tức là
«sinh-linh ñầy thiện-tâm». -Bồ-Tát là bậc
chắc chắn sẽ thành Phật, nhưng chưa
thành Phật !
Bồ-Tát có ba hạnh là : -Bồ-Tát trí tuệ
(Pannàdhika),
-Bồ-Tát
ñức
tin
(saddhàdhika),
và
-Bồ-Tát
tinh
tấn
(Viriyadhika).
Vô số tiền thân Phật Thích Ca (Sakya) là
Bồ-Tát hạnh trí tuệ, nên hiện tại trong giáo
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lý Phật Thích ca, kinh Bác Nhã (Prajnasutra,
Tàu dịch : kinh Trí Ðộ), là kinh rất quan
trọng, và liên quan thường xuyên ñến các
kinh khác.
Theo Vi Diệu Tạng (Abhidhammapitaka, Tàu
âm : A-Tỳ-Ðàm), thì cả ba hạnh Bồ-Tát vừa
nêu, trên lộ trình tiến ñến quả Phật, khi họ
càng tới gần mục tiêu, thì bốn loại tâm ñại
hạnh (mahaggatà), như từ (mettà), bi
(karunà), hỷ (mudità), và xả (upekkhà) dần
dần trở nên vô cùng dũng mãnh, và tỏa ra
không biên giới.
Do ñó, các cộng ñồng Phật tử theo truyền hệ
bắc tông, nhất là người Trung Hoa, thường
tin tưởng rằng : «Bồ-Tát có lòng từ-bi vô
lượng, sẵn sàng xả thân cứu giúp những ai
hiền lành mà gặp khổ nạn, hay bị oan ức…»
là một niềm tin phổ thông. Hiện tượng một
Quán Thế Âm Bồ-Tát hằng ñưa người vô tội
qua khỏi tai ách vốn nằm trong ý nghĩa nầy.
Tuy nhiên, trong Tam Tạng Kinh Ðiển chữ
Phạn, thuộc hệ thống các nước nam truyền,
hay Phật Giáo Nguyên Thủy, chúng tôi không
tìm thấy ñoạn nào nói ñến Bồ-Tát Quán thế
Âm, mà chỉ có chỗ ñề cập ñến Bồ-Tát Di Lạc
(Metreyya Bodhisatta) mà thôi. Và cũng theo
nguồn kinh nầy, thì Bồ-Tát Di Lạc ñã từ vô
lượng kiếp trước tu hạnh tinh tấn
(Viriyàdhika), và ñến lúc mãn giáo pháp do
Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni
Sammàsambuddha) ñể lại (còn non 2500
nữa), thì Ngài Di Lạc sẽ giáng trần kiếp chót,
và sẽ ñắc quả Phật Toàn Giác kế vị. Ðây
chính là lý do mà ngay từ bây giờ ñã có nhiều
sách nói ñến «ñương lai hạ sinh Di Lạc Tôn
Phật». Nghĩa là một vị Phật sẽ xuất hiện
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trong tương lai, sau khi giáo pháp của ñức
Phật Thích Ca viên mãn và biến mất.
Kinh Abhidhammasangaha (tạm dịch là ViDiệu-Pháp phân loại tâm thức) còn liệt kê 4
tâm ñại hạnh từ-bi-hỷ-xả nầy vào nhóm
những tâm-sở-thiện (kusalacetasikà). Và 2
tâm ñầu (từ và bi) của 4 tâm-sở-thiện ấy
cũng có thể là một loại phiền não, nhưng mà
là phiền não thiện. Phiền não khi hành giả
chưa ñạt tới toàn xả, vô nhiễm. Chư thánh
nhân mới nhập lưu (như Tu-Ðà-Hườn chẳng
hạng) lòng có ñầy từ bi loại nầy. Tuy nó
không thúc ñẩy các Ngài gây nghiệp ác,
nhưng ñộng lực của nó vẫn làm cho «bận»
tâm không ít !
Còn nói qua công phu và «thời gian», thi từ
khi một thiện-sĩ phạm hạnh trở thành Bồ-Tát
cho ñến chứng ñạt quả Phật, phải trải qua
một lịch trình tu tập «bao lâu», chúng tôi
mạn phép rút từ kinh ñiển Pàli, ghi lại như
sau :
1/ Hạnh trí tuệ
-Thời gian nguyện trong tâm và âm thầm
thực hành : 7 A–Tăng-Kỳ.
-Phát nguyện ra lời và chính thức thực hành :
9 A–Tăng-Kỳ.
-Sau khi ñược Phật thọ ký rồi tinh tấn thực
hành : 4 A–Tăng-Kỳ và một trăm ngàn ñại
kiếp.
2/ Hạnh ñức tin :
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-Thời gian nguyện trong tâm và âm thầm
thực hành : 14 A–Tăng-Kỳ.
-Phát nguyện ra lời và chính thức thực hành :
18 A–Tăng-Kỳ.
-Sau khi ñược Phật thọ ký rồi tinh tấn thực
hành : 8 A–Tăng-Kỳ và một trăm ngàn ñại
kiếp.
3/ Hạnh tinh tấn :
-Thời gian nguyện trong tâm và âm thầm
thực hành : 28 A–Tăng-Kỳ.
-Phát ra lời nguyện và chính thức thực hành :
36 A–Tăng-Kỳ.
-Sau khi ñược Phật thọ ký rồi tinh tấn thực
hành : 16 A–Tăng-Kỳ và một trăm ngàn ñại
kiếp.
-Giải về "A–Tăng-Kỳ", trong kinh cũng có
mượn sự so sánh, ñể mô tả thế nào là một ATăng-Kỳ như sau : -Ấy là một khoảng thời
gian lâu thăm thẳm, ví như có một tảng ñá
lớn, vuông vức mỗi chiều 16 ngàn thước. Cứ
một trăm năm có một tiên nữ ñến lấy một
giải lụa quét lên một lần. Làm như vậy cho
ñến khi nào cả tảng ñá kia mòn nhẵn biến
mất, thì thời gian ấy ñược gọi là một A–TăngKỳ.
Hoặc có một thùng khổng lồ, vuông vức mỗi
chiều 16 cây số. Thùng ấy ñựng ñầy hạt cải
(lớn chừng 1/3 hạt mè). Cứ một trăm năm có
một chim phượng hoàng ñến mổ lấy một hạt
cải trong thùng. Chừng nào thùng ấy chẳng

15

còn hạt nào cả, thì thời gian ấy là một ATăng-Kỳ.
Các nhà toán học nghiên cứu cổ kinh chữ
Phạn theo Phật Giáo Nguyên Thủy, cũng ñã
tính phỏng chừng bằng : Viết con số 1 trước
140 số 0, thì có thể ñó là số năm ñại diện cho
một A–Tăng-Kỳ.
-Còn thế nào là Ðại Kiếp ? -Phạn ngữ
"Mahàkappa", dịch là "ñại kiếp", trong kinh
ghi gồm có bốn giai ñoạn : thành, trụ, hoại,
và không.
-Giai ñoạn "thành": Từ khi quả ñịa cầu cấu
tạo, bắt ñầu lơ lửng, phất phơ giống bọt
nước, sau ñó kết tinh như bột, rồi cứng như
ñất, lăn tròn theo một quỷ ñạo thật lâu, khó
ñịnh ñược là bao nhiêu năm, nhưng chưa có
sinh vật nào xuất hiện, thì ñó là giai ñoạn
thành
-Giai ñoạn "trụ" bắt ñầu từ khi nảy ra rong
rêu và cây cỏ, từ những vi-tế hữu-cơ, rồi sinh
nở ñộng vật, gồm cả loài người. Và nhân loại
tiến bộ ñến văn minh tuyệt ñỉnh, nhưng sau
ñó vì tham-sân-si tàn sát lẫn nhau, cố chấp
dưới chiêu bài nầy hay chiêu bài khác, không
thể ngừng kiếp nạn ñược. Rồi theo ñuổi cố
chấp mù quáng, muốn thõa mãn tham vọng,
giết chóc nhau cho ñến cùng.
-Giai ñoạn "hoại" kể từ khi qủa ñịa cầu
không còn một ñộng vật nào nữa, cho ñến
khi toàn thể nước trong bốn bể khô hết, cỏ
cây làm mồi cho sức nóng của mặt trời, rồi
bốc cháy toàn diện như một hòn lửa khổng
lồ, làm nổ tung trái ñất thành muôn triệu
mảnh...
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-Và giai ñoạn "không" kể từ khi quả ñịa
cầu không còn nữa, chỉ có khí u-minh vô-cực,
không cùng, không tận. Và ñó là giai ñoạn
cuối chu kỳ.
Bốn giai ñoạn trên tự nó họp thành một
ñại-kiếp, mà một Bồ-Tát, ngoài những A–
Tăng-Kỳ phải thực hiện viên mãn 10 pháp
Ba-La-Mật (Tàu âm của Phạn ngữ Paramità,
dịch là Ðáo-Bỉ-Ngạn, hay tới bờ thoát khổ),
các Ngài còn phải tiếp tục hành thiện ñến
chừng "ấy" ñại kiếp nữa. Số ñại kiếp dài hay
ngắn tùy theo một trong ba hạnh Bồ-Tát nói
trên.
Như vậy, một vị Bồ-Tát trước khi thành Phật,
ñã luân hồi cứu ñộ ñến vô tỷ chúng sinh rồi.
Và cuối cùng trong thời gian thành Phật tại
tiền, như Phật tổ Thích-Ca Mâu-Ni suốt 45
năm trường ñộ ñời chẳng hạng, Ngài ñã sống
trong
phẩm
cách
"hữu-dư
niếtbàn"(Parinibbàna), ñể ban bố phúc lành khắp
tam-giới, cho chí giờ nhập-diệt...là một viên
mãn chân lý tuyệt ñối.
Do ñó, nếu có thuyết nào cho rằng : "Ðức
Phật vì lòng từ bờ vô bờ bến, ñến khi nhậpdiệt, Ngài "không nỡ" an nghĩ Niết-Bàn, phải
tự ñầu thai luân hồi trong tam-giới, dưới hình
thức "Bồ-Tát", ñể ñộ tận chúng sinh", là một
ñiều chỉ ñúng với tâm lý phàm tình, cần
có "cứu tinh" ñể van cầu, "lo lót" bằng lễ
lộc của thế gian, chứ không hợp với giáo
lý ñích thật của ñạo Phật !
Chúng tôi dám nói không hợp với giáo lý, vì
dựa trên những cơ sở tìm thấy trong kinh
ñiển sau ñây :
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Theo Abhidhammapitaka (A-Tỳ-Ðàm), tức
Vi-Diệu-Tạng (cũng gọi là Tạng Luận), phần
Abhidhammasangaha (tạm dịch là Vi-DiệuPháp phân loại tâm thức), thì một vị Phật
khi ở hữu-dư niết-bàn, tức là khi Ngài còn
thân thể khỏe mạnh, ñể thuyết pháp ñộ
ñời, nhục thân của Phật luôn luôn sinh hoạt
dưới một trong hai loại "tâm thức" sau ñây :
Loại thứ nhất : Ngài sống với những tâmsở-thiện (kusalacetasikà), gồm 52 tất cả,
trong ñó có tứ vô-lượng-tâm (từ, bi, hỷ,
xả), và những tâm ñại-hạnh (mahaggatà)
khác. Với loại sinh hoạt nầy, Ngài thường
xuyên mở rộng thần thông, thấu biết hết mọi
khổ ñau của tam-giới chúng sinh, ñể tùy
duyên cứu ñộ.
Mỗi ngày ñêm (tổng cộng 24 giờ), thân Phật
lúc nào cũng thuần thục trong như-lai-thiền
Tứ-Niệm-Xứ (Catusatipatthàna). Bốn ñức
lành từ-bi-hỷ-xả của Phật luôn luôn tự phối
hợp một cách thanh tịnh, ñể trở thành "tiếpñộ-pháp vô cực", nhưng chẳng dính mắc
vào một ñối tượng nào cả.
-Không như phàm nhân chúng ta quan niệm
rằng : Phật thương xót chúng sinh, rồi "tâm
thức" Ngài "ñau khổ" vì cái khổ của chúng
sinh. Phật "xót thương" ñến nỗi mà Ngài
nhập-diệt không ñành(?), phải tiếp tục tái
sinh cứu giúp hoài hoài, cho ñến khi không
còn một sinh linh nào luân hồi trong tam-giới
nữa, như chúng ta tưởng tượng. Ðây là một
ñiều hoàn toàn không ñúng với qủa vị viên
mãn thập-ñộ của một ñức Phật !
Loại thứ hai : Tâm thức Phật sống bằng
"kim cương pháp" qua các bậc thiền
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(jhàna). Ðây là lúc xác thân tứ-ñại của Phật
ñang ở thời ñiểm tàn úa, hư hoại sau cùng,
theo luật tự nhiên của tất cả hình thức hữuvi, tan hợp, xoay vần. Ðó là lúc Phật sắp
nhập Niết-Bàn, vì xác thân tứ ñại của Ngài
không còn trẻ trung, khỏe mạnh như trước
nữa. Phàm nhân trong trường hợp nầy thì
hoảng hốt, ñau ñớn, lẫn lộn, chới với, nhưng
Phật lúc ấy lại là lúc linh-quang thanh
tịnh nhất. Ngài nhập ñịnh, thâu thần vào
các bậc thiền, từ hữu-sắc ñến vô-sắc, từ
dục-giới lên sắc-giới, rồi vô-sắc-giới, và
tuần tự ñến các phẩm-thiền, như khôngvô-biên,, thức-vô-biên, vô-sở-hữu-xứ,
phi-tưởng, phi-phi-tưởng.v.v...
-Thức tái-sinh hay "tâm ham sống" của
Phật ñã tiêu trừ lâu rồi, từ lúc Ngài còn làm
những kiếp Bồ-Tát phạm hạnh cao nhất sắp
viên mãn. Vào kiếp chót thành Phật, nhất là
vào giây phút nhập Niết-Bàn, thì "nó" ñâu
còn nữa, ñể Phật có thể ñi tái sinh, vì bất cứ
lý do gì ?!
Càng nhầm lẫn hơn nữa, là so sánh cho rằng
: Bồ-Tát "cao hơn" Phật, vì Phật nhập NiếtBàn là "ích kỷ", chỉ lo giải thoát riêng mình,
còn Bồ-Tát "dám" quay lại tam giới ñể "ñộ
tận" chúng sinh, tức là từ-bi, ñại lượng hơn.
(?!)
Chúng tôi mạn phép dựa vào kinh ñiển PhậtGiáo Nguyên-Thủy, ñể nói thẳng như vậy, là
vì chỉ muốn ñưa Phật học VN ñến chỗ chính
xác, ñúng với những gì ñức Phật ñã dạy. Vã
lại, thế gian chế-ñịnh-pháp (tục ñế) thì có
thể tùy duyên, tùy thời, uyển chuyển, canh
cải cho thích hợp với thời ñại, nhưng xuấtthế-gian-pháp (chân ñế) là pháp tuyệt
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ñối và hằng ñúng của vũ trụ, vì tiến trình
của vạn vật uyên nguyên là như thế.
Tục-ñế (pháp chế-ñịnh do con người ñặt ra)
thì có thể bóp méo, chế tạo ra sao cũng
ñươc, tùy trường hợp. Nhưng chân-ñế nếu
ñem biến cải nó cho hợp với nhãn quan
phàm tình, hay tâm lý mong ñợi, ỷ lại tha
lực, vì lòng tham và biếng tu của người
ñời, thì chỉ vô ý làm hại Phật Giáo, và dẫn
nhân loại ñi vào nẻo mê tín, xem thường
tội lỗi do tin tưởng có tha lực siêu ñộ cho
mình !
Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi dám
xâm phạm ñến ân ñức chư vị Bồ-Tát, vì BồTát chính là những gương sáng hợp lại
thành phẩm hạnh tuyệt vời của chư
Phật. Và ñể chứng minh ñiều ấy, sau ñây
chúng tôi xin trình bày sơ qua 10 tuyệt hạnh
Ba–La-Mật, hay còn gọi là Thập-Ðộ Ba–LaMật, của tam hạnh Bồ-Tát trước khi thành
Phật, ñể chúng ta cùng nghiên cứu, hầu noi
gương trong muôn một :
Mười pháp Ba–La-Mật (Dasa Pàramità),
dịch là 10 pháp Ðáo-Bỉ-Ngạn, hay 10 pháp
siêu-ñộ qua bờ khổ), mà một vị Bồ-Tát cần
thực hành tròn ñủ ñể thành Phật là :
1-Bố thí Ba–La-Mật (Dàna Pàramì),
2-Trì giới Ba–La-Mật (Sìla Pàramì),
3-Xuất gia Ba–La-Mật (Nekkhamma Pàramì),
4-Trí tuệ Ba–La-Mật (Prajna Pàramì),
5-Tinh tấn Ba–La-Mật (Viriya Pàramì),
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6-Nhẫn nhục Ba–La-Mật (Khanti Pàramì),
7-Chân thật Ba–La-Mật (Sacca Pàramì),
8-Nguyện vọng Ba–La-Mật (Adhitthàna
Pàramì),
9/Từ bi Ba-La-Mật (Metta Pàramì)
10/Hỷ xả Ba-La-Mật (Upekkhà Pàramì)
Hai chữ "tròn ñủ" mà chúng tôi cố ý gạch
ñít trên ñây, là ñể ám chỉ sự viên mãn tận
cùng, không còn hạnh nào ñể tu thiện cao
hơn nữa, trên con ñường thực hiện 10 phẩm
Ba-La-Mật của chư vị Bồ-Tát, trước khi ñắc
quả toàn-giác Phật.
Chi-tiết-hóa ra, ñó là sự siêu ñộ qua bờ
khổ, gồm 3 bậc là bậc-kia, bậc-trên, và bậc
tuyệt-ñối.(-Chữ "ngạn" trong nhóm từ "ñáobỉ-ngạn" ở ñây tuy có nghĩa là "bờ", nhưng
chúng tôi ñề nghị nên hiểu như "bậc" ñể dễ
diễn ñạt hơn).. Nếu lấy 10 pháp siêu ñộ BaLa-Mật mà nhân cho 3 bậc, thì tất cả tròn ñủ
phải là 30 phẩm hạnh xuất thế. -Xuất thế
bằng cách tròn ñủ nhập thế, cứu ñộ chúng
sinh, trước khi giải thoát nhập Niết-Bàn !
Bây giờ thử nêu pháp Ba-La-Mật ñầu tiên là
bố-thí ba-la-mật, ñể diễn tả tiêu biểu như
sau :
-Một Bồ-Tát thấy cảnh khốn cùng xung
quanh mình, mà bố-thí hết của cải lẫn vợ
con, thì ñó mới chỉ thực hiện ñược bố-thí
ñến bậc-kia mà thôi. Nhưng nếu Bồ-Tát ấy
thấy kẻ khác cần duy trì sự sống, mà hoan
hỉ bố-thí ñến cả những bộ phân trong
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thân thể của mình, như mắt, tai, mũi, tay,
chân, da, thịt, gan, phổi, thận.v.v...,-Nghĩa là
bố-thí xong mà còn sống, thì Bồ-Tát ấy chỉ
mới ñạt ñến bố-thí bậc-trên. Còn khi Bồ-Tát
vì chúng sinh mà bố thí cả sinh mạng (quả
tim hay bộ óc), và kết thúc cuộc sống hiện
tại, ñể sang kiếp khác tiếp tục phạm hạnh hy
sinh nữa, thì ñó là bố-thí bậc tuyệt ñối.
Ðệ nhị Ba-La-Mật pháp là trì-giới cũng vậy
: Nếu Bồ-Tát trì-giới (nghĩa là giữ ñiều cấm,
tránh làm ñiều ác), mà phải mất hết tài sản,
vợ con, Ngài vẫn trì-giới, thì ấy mới chỉ là trìgiới ñến bậc-kia. Và nếu Bồ-Tát trì-giới mà
phải bị kẻ ác chặt hết tay chân, lóc tai, xẻo
mũi.v.v...cũng nhất ñịnh trì giới, gọi là Ngài
trì giới ñến bậc-trên. Còn cao tuyệt là khi
Bồ-Tát trì-giới mà phải mất mạng, vẫn vui vẻ
thản nhiên trì giới, thì ấy chính là trì-giới
bậc-tuyệt-ñối.
Trên ñây, chúng tôi chỉ mạn phép trình bày
ñệ nhất và ñệ nhị pháp Ba-La-Mật, là bố-thí
và trì-giới, mỗi pháp có 3 bậc như thế, hy
vọng quí vị từ ñó có thể suy diễn ra 8 pháp
Ba-La-Mật còn lại mỗi pháp theo 3 bậc, thì
quí vị sẽ có tròn ñủ 30 pháp Ba-La-Mật, của
một Bồ-Tát ñã, ñang, và sẽ thực hành ñể
viên mãn thành Phật.
Ðối với khả năng phàm nhân như chúng ta,
dĩ nhiên khỏi nói ñến cả 30 pháp Ba-La-Mật,
chỉ cần một Ba-La-Mật «dễ nhất» thôi, chúng
ta cũng ñã cảm thấy thiên nan vạn nan,
không biết ñến kiếp nào mới làm nổi rồi.
Chưa kể yếu tố thời gian rất nhiều A-Tăng-Kỳ
và trăm ngàn ñại kiếp, ñể tu hành viên mãn,
ñối với người thường lại thật là dài thăm
thẳm, có thể nói là vô tận. Nhưng ñối với chư
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Bồ-Tát, ấy mới chỉ là thời gian tạm ñủ, ñể các
Ngài vừa tu hành tiến hóa, vừa cứu ñộ tất cả
những chúng sinh nào hữu duyên.
Giáo lý nhà Phật là một rừng triết học thực
tiễn, và là một khoa học hướng dẫn tâm
linh hướng thiện, ñể áp dụng vào ñời sống
nhân loại hằng ngày. Mỗi pháp môn của ñức
Phật Thích Ca là một chìa khóa, mở cữa ñi
vào thanh tịnh, dẫn ñến kho ánh sáng trítuệ, nằm sẵn trong mỗi sinh linh, hầu mỗi
hành giả có thể tự phá tung màng lưới vô
minh, thấy rõ ñâu là bờ thoát khổ.
Nếu Tam-Tạng kinh ñiển có 84.000 pháp
môn, thì 30 Ba–La-Mật pháp nằm trong
những pháp môn chính. Nó xứng ñáng ñại
diện cho phẩm hạnh viên mãn của chư
Phật, nhưng nó không phải là lý do ñể chấp
trước, như một số người lầm lẫn, bảo rằng :
«Tu pháp môn nầy thì cao hơn pháp môn
kia», hay « Kinh nào Phật thuyết cho các
hàng trí thức thì sẽ giúp giải thoát nhanh hơn
kinh Ngài thuyết cho kẻ bình dân ».v.v…
Thực ra, chính kiến chấp của người học Phật
tự nó ñã làm cho họ nhỏ lại, thấp xuống, và
mắc dính, chứ không phải vì họ chưa may
mắn nghe ñược những pháp sâu xa của Phật,
mà trở nên như thế ! Những nhà nghiên cứu
Phật Giáo ñứng ñắn hoàn toàn không ñồng ý
sự phân biệt tông phái trong ñạo Phật, qua
lăng kính thấp cao, nhỏ lớn, trí sơ, hay sâu
cạn. Hãy nhìn vào sử tích Phật Giáo : Ngài
Lục Tổ Huệ Năng ñã không phải là người
chẳng biết ñọc, biết viết là gì ? -Thế mà nhờ
kết quả của công phu tu hành, Ngài ñã
chứng ñắc ñược pháp thiền ñốn-ngộ ñể lưu
lại cho hậu thế !
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Phật ngôn ñã nói : Nếu biển là nơi tất cả
nước trên mặt ñất chảy vào, nhưng ở ñó
chỉ có một vị duy nhất là vị mặn, thì giáo
lý của ñức Phật tuy ñược diễn tả trong
nhiều hoàn cảnh khác nhau, cũng chỉ có
một vị duy nhất là vị giải thoát. –Ai xưng
mình học Phật mà nghĩ rằng : Có Phật Giáo
nầy giúp cho người tu hành giải thoát «cao
hơn» Phật Giáo kia, thì ñó là một ñiều lầm
lẫn nghiêm trọng !
Thật tế dựa vào kinh ñiển mà nói, thì chỉ có
luân hồi trong tam-giới lục-ñạo, thì mới có
cảnh thấp cảnh cao, vì bị tham-sân-si và vô
minh dắt dẫn, chứ khi ñã thanh tịnh giác
ngộ, vượt ra khỏi tam giới rồi, thì quả
Phật Giải thoát chỉ có một phẩm duy
nhất là bất sinh bất diệt, và tuyệt ñối
không còn hợp rồi tan, nối liền với những
mạng lưới vô-minh, chứa ñầy tham-sân-si,
phiền não !
Trước khi kết thúc bài nghiên cứu nầy, chúng
tôi xin chân thành lưu ý qúy vị một ñiều, là
từ ngữ vốn hạn chế, chỉ ñể truyền thông
tương ñối giữa con người với con người, dù
nó có sắc bén ñến ñâu cũng chỉ ñể trình
bày trong một giới hạn nào ñó. Chúng tôi
sau cùng phải tạm dùng nhóm từ sau ñây ñể
biểu lộ sự mở toang tri kiến trong các văn
thể tôn kính những ñấng toàn giác, siêu
xuất tam-giới, rằng :
-Phật và Bồ-Tát là những ñấng vô song
như thế !
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PHÁP NHIÊN VÀ GIÁO ĐOÀN
Điền Thôn Viên Trừng (田村圓澄, Tamura Enchō)
Thích Nguyên Tâm phiên dịch và chú thích

I. Cuộc ñời của Pháp Nhiên và sự chuyên tu
niệm Phật
Cuộc ñời của Pháp Nhiên
Vào năm 1233 (niên hiệu Trường Vĩnh
[長永] thứ 2), một năm sau khi vị Tổ khai
xướng Dung Thông Niệm Phật Tông
(融通念佛宗) là Lương Nhẫn (良忍, Ryōnin) ở
vùng Đại Nguyên (大原, Ōhara) qua ñời ở ñộ
tuổi 61, thì Pháp Nhiên (法然, Hōnen) ra ñời.
Cha ông là một võ sĩ của Quận Cửu Mễ
(久米郡, Kume-gun) thuộc tiểu quốc Mỹ Tác
(美作, Mimasaka, Okayama-ken [岡山縣] ngày
nay). Nếu ta ñi từ ga tàu ñiện Okayama
(岡山) thuộc Tuyến Sanyō-sen (山陽線), rồi
ñổi sang Tuyến Tsuyama-sen (津山線), ñi một
ñoạn khoảng chừng 40 cây số thì sẽ ñến Ga
Tanjōji (誕生寺驛). Ngôi chùa Đản Sanh Tự
(誕生寺, Tanjō-ji)1 ñược ñặt tên cho cái ga ấy
chính là ngôi chùa ñược xây dựng trên mãnh
ñất tư dinh của gia ñình Pháp Nhiên. Nơi
khoảng ñất trủng vốn ñược bao bọc bởi một
ngọn núi nho nhỏ nầy, xưa kia chính là lãnh
ñịa của phụ thân Pháp Nhiên là Tất Gian Thời
Quốc (漆間時國, Uruma Tokikuni, 1098-1141)
vị quan Áp Lãnh Sứ (押領使, Ōryōshi)2 của
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Quận Cửu Mễ. Thời bấy giờ, gặp phải lúc loạn
lạc nhiễu nhương, những cuộc tranh chấp
giữa triều ñình và tầng lớp quý tộc càng lúc
càng căng thẳng hơn; ngay trong nội bộ
chính quyền ở Kinh Đô Kyoto cũng diễn ra
những cuộc tranh giành khốc liệt giữa những
tên ác tăng, Thần quan cũng như hàng võ sĩ,
và chính trong khoảng thời gian nầy thế lực
của tầng lớp võ sĩ càng lúc càng lớn mạnh
cực ñộ.
Ngay nơi Quận Cửu Mễ do phụ thân Pháp
Nhiên lãnh hữu thì có Đạo Cang Trang
(稻岡莊) của Thượng Hoàng Quật Hà (堀川,
Horikawa). Chính tại trang viên nầy, tay võ sĩ
Định Minh (定明) ñã lén tấn công ban ñêm,
giết chết Thời Quốc; từ ñó cả gia ñình dòng
họ Tất phải chịu số phận ly tán ñó ñây. Để
tránh khỏi sự truy lùng ráo riết của Định
Minh, Pháp Nhiên, lúc ấy mới 9 tuổi, phải
chạy vào ẩn náu trong Bồ Đề Tự (菩提寺,
Bodai-ji),3 nằm trong núi cách xa khoảng 30
cây số về phía Đông Bắc.
Vận mạng buồn thảm ñem ñến cho người
cha của Pháp Nhiên là Thời Quốc cũng có thể
là lúc ñuổi theo mẹ ông. Vì thế, bóng dáng
người mẹ ấy, kể từ khi sự việc xảy ra mang
lại cái chết của người cha, cũng tiêu tan theo
như những truyền ký của Pháp Nhiên ñể lại.
Từ 9 tuổi trở ñi, Pháp Nhiên bắt ñầu trưởng
thành lớn lên mà không có sự hiện hữu của
một người nữ thân thích nào ñể yêu thương
và ñùm bọc ông cả.
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Tâm cầu ñạo rất mãnh liệt vốn ta có thể
thấy ñược qua Pháp Nhiên trong những năm
tháng về sau, có thể so sánh với vết thương
long sâu ñậm khi ñể tang nhục thân của
mình ở ñộ tuổi hoàn toàn vô tội như vậy. Và
qua ñó ta có thể thấy rằng con ñường do
Pháp Nhiên chọn lựa ñể cuối cùng trông
mong vào sự cứu ñộ của tha lực bản nguyện,
có phải chăng ñã phản ánh ñược sự cô ñơn
vĩnh hằng ở tuổi thiếu niên của ông mà
chẳng có một chút tình thương run rủi nào
cả.
Ông ñã trải qua hơn ba năm ở Bồ Đề Tự,
sau ñến năm 1145 (niên hiệu Cửu An [久安]
nguyên niên) lúc 13 tuổi, ông lên Tỷ Duệ Sơn
(比叡山, Hieizan), và ñến năm 15 tuổi thì xuất
gia, thọ giới. Vị giới sư truyền thọ giới pháp
cho ông là Hoàng Viên (皇圓, Kōen),4 nhà
trước tác nổi danh của bộ sách lịch sử Phù
Tang Lược Ký (扶桑略記, Fusōryakki). Tuy
nhiên, ba năm sau thì ông lại chuyển ñến ở
tại cái thất nhỏ của Duệ Không (叡空, Eiku)5 ở
vùng Hắc Cốc (黑谷, Kurodani), phía Tây tháp
của Duệ Sơn. Vùng Hắc Cốc nầy từ lâu ñã
tách riêng hẳn với Duệ Sơn, là vùng ñất
trung tâm chuyên tu niệm Phật; nên ñối với
một người ña cảm như Pháp Nhiên lúc 18
tuổi, ñã tìm ra một con ñường cho chính bản
thân mình ñi với tư cách là người cầu ñạo,
thay vì ñi tìm cầu sự thăng tiến trong ñời
hiện tại nầy.
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Về cuộc sống của Pháp Nhiên ở Hắc Cốc
như thế nào, hầu như không ai biết ñược.
Tuy nhiên, ta cũng có thể hiểu ñược rằng
Pháp Nhiên ñã chuyên tâm khắc phục sự bất
an vốn luôn luôn ñè nén lên bản thân ông, và
tiếp tục tinh tấn tu hành không hề thối chí
vậy.
Trong khoảng thời gian nầy, ông ñã ñến tu
khép mình ở Thích Ca Đường, một lòng cầu
nguyện ñược ơn pháp nhũ; sau ông ñến vùng
Nam Đô, học Pháp Tướng với Tạng Tuấn
(藏俊, Zōsbun),6 rồi học thêm cả Tam Luận
cũng như Luật. Đặc biệt trong thời gian ñi
tham vấn học ñạo ở vùng Nam Đô, Pháp
Nhiên ñã có tiếp xúc trực tiếp với Tịnh Độ
Giáo vùng nầy do Vĩnh Quán (永觀, Eikan),7
Trùng Dự (重譽, Chōyō),8 Trân Hải (珍海,
Chinkai),9 Xương Hải (昌海, Shōkai)10 và Thật
Phạm (實範, Jippan)11 truyền trao. Nói chung,
ñối ứng với Thiên Thai Tịnh Độ Giáo chủ yếu
chuyên quán tướng do Nguyên Tín (源信,
Genshin)12 khởi xướng, thì Tịnh Độ Giáo của
vùng Nam Đô là giáo phái công nhận bộ
Quán Kinh Sớ (觀經疏)13 của danh tăng Thiện
Đạo (善導),14 bộ sớ xem trọng tha lực bản
nguyện, giống như trong Vãng Sanh Thập
Nhân (徃生拾因)15 của Vĩnh Quán cũng như
trong
Quyết
Định
Vãng
Sanh
Tập
16
(決定徃生集) của Trân Hải có ñề cập ñến.
Đến ñoạn cuối của con ñường cầu ñạo dài
thăm thẳm, cuối cùng vào năm 1175 (niên
hiệu Thừa An [承安] thứ 5), lúc ông 43 tuổi,
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Pháp Nhiên mới thể nghiệm ñược sự sáng
suốt của tinh thần. Ông ñã biết ñược chính
bản thân mình cầu ñược ñiều gì, và biết chắc
ñiều ấy sẽ ñem ñến hiệu lực như thế nào.
Quay về với pháp môn Chuyên Tu Niệm
Phật
Cái ñem lại sự hồi tâm của Pháp Nhiên
chính là những lời dạy của Thiện Đạo qua bộ
Quán Kinh Sớ, rằng:
“Một lòng chuyên niệm danh hiệu Di Đà,
chẳng kể ngày giờ ñi ñứng nằm ngồi,
không xả bỏ các niệm, ấy gọi là nghiệp
chánh ñịnh, bởi vì thuận theo nguyện của
Phật kia.”
Chính niệm Phật bản nguyện là pháp môn
do Đức Phật Di Đà ñã chuẩn bị vì tất cả
chúng sanh trong ñời ác thế mạt pháp. Kẻ
phàm phu trong ñời Ngũ Trược17 không niệm
Phật thì không thể vãng sanh về cõi Tịnh Độ,
và nếu không vãng sanh về cõi Tịnh Độ thì
vĩnh viễn không bao giờ ñược cứu ñộ cả. Về
sau, khi nhìn lại mà cảm kích về sự hồi tâm
của mình, Pháp Nhiên ñã có ghi lại trong
Tuyển Trạch Tập (選擇集) rằng:
“Xưa kia, bần ñạo nhân ñọc bộ nầy [Quán
Kinh Sớ], mới biết ñược ý chỉ rõ ràng, bèn
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bỏ qua hết thảy, mà quay về với niệm
Phật.”
Sự quay trở về với pháp môn chuyên tu
niệm Phật của Pháp Nhiên là căn cứ trên cơ
sở của lời nguyện thứ 18 của Bồ Tát Pháp
Tạng (法藏)18 như trong Vô Lượng Thọ Kinh
(無量壽經) có dạy rằng:
“Nếu khi ta thành Phật, chúng sanh trong
mười phương ñều chí tâm tín nhạo, muốn
sanh về cõi nước ta, cho ñến trong mười
niệm, nếu không sanh về cõi nước ấy, ta
không thành Chánh Giác.”
Sự gặp gỡ của Pháp Nhiên với bản nguyện
của Đức Di Đà như ñã có ghi trong Quán Kinh
Sớ của Thiện Đạo là “kim chỉ nam ñến Tây
Phương, là mắt chân của hành giả.”
Nhờ bộ Quán Kinh Sớ mà Pháp Nhiên chọn
lựa ra một hạnh duy nhất là chuyên tu niệm
Phật, việc nầy nếu nói ngược lại, thì nó có ý
nghĩa rằng xả bỏ ñi các hạnh nghiệp khác mà
như Nguyên Tín có ñề cập trong Vãng Sanh
Yếu Tập (徃生要集) vậy. Nói tóm lại, trong
khoảng 30 năm trường, mặc dầu ñược bồi
dưỡng và dẫn dắt với Thiên Thai giáo học,
ngay chính giờ ñây Pháp Nhiên bắt buộc phải
trở lại phê phán và chia tay với giáo học ấy.
Thiên Thai giáo ñoàn lấy việc cầu nguyện
trấn hộ quốc gia ñể sống trong tinh thần
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tương tức của phép vua và pháp Phật, tuy
nhiên giáo ñoàn nầy lại phải ñương ñầu trực
tiếp với sự băng hoại rộng lớn của quốc gia
thời xưa, và phải duy trì trật tự giáo ñoàn với
chính bàn tay của mình. Đặc biệt những cuộc
ñấu tranh dữ dội của bọn ác Tăng cũng như
Thần quan vốn tập trung chủ yếu dưới thời
kỳ Viện Chính, ñã trở thành phe ñối lập với
quốc gia ngày xưa; từ ñó thể hiện sự bất tín
ñối với quyền lực ngày xưa (tức phép vua).
Đó cũng chính là ñiềm báo trước nguy cơ
nghiêm trọng ñến kỳ giải thể chế ñộ quốc gia
ngày xưa.
Việc Pháp Nhiên quy hướng về với pháp
môn chuyên tu niêm Phật là dấn thân vào
con ñường nhằm khắc phục nguy cơ nghiêm
trọng như ñã trình bày ở trên. Nói về Thánh
Đạo Môn (聖道門)19 vốn bao gồm cả Thiên
Thai, Pháp Nhiên có tuyên bố rằng: “Nếu
muốn chóng lìa xa sanh tử, trong hai loại
thắng pháp thì hãy tạm lìa Thánh Đạo Môn,
chọn Tịnh Độ Môn mà vào” (xem Tuyển Trạch
Tập [選擇集]). Đó chính là do phát xuất từ
những kinh nghiệm của Pháp Nhiên, người ñã
từng không tìm thấy ñược sự nương tựa vững
chắc vào Thánh Đạo Môn mà thường kết cấu
chặt chẽ với triều ñình. Và cũng chẳng cần
phải nói nhiều ta cũng hiểu ñược rằng Tịnh
Độ Môn mà do Pháp Nhiên chọn lựa, không
có khế cơ thắt chặt với quốc gia mà nhằm chí
hướng cứu ñộ linh hồn của mỗi cá nhân.
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Chia tay với Duệ Sơn
Pháp Nhiên, người ñã quy hướng về pháp
môn chuyên tu niệm Phật, nay rời khỏi vùng
Hắc Cốc của Duệ Sơn, nơi mà ông ñã từng
sống quen thuộc trong vòng 20 năm trường,
và chuyển ñến sống ở vùng ñất Đại Cốc
(大谷, Ōtani) ở vùng Kinh Đô Kyoto. Sự hồi
âm của Pháp Nhiên nằm trong giới hạn lấy sự
khắc phục phê phán Thánh Đạo Môn mà bao
gồm cả Thiên Thai làm tiền ñề, ngoài việc ấy
ra thì việc sống ở Duệ Sơn cũng chẳng làm
cho bản thân ông hài long tí nào.
Rời khỏi Duệ Sơn rồi chuyển ñến sống ở
vùng Đại Cốc, ông vẫn sống một cuộc ñời
thánh thiện như xưa mà không hề thay ñổi;
tuy nhiên, chỗ khác nhau giữa cái thánh
thiện của những nơi tu niệm Phật như vùng
Đại Nguyên (大原), Hắc Cốc (黑谷) hay ở Tứ
Thiên Vương Tự (四天王寺, Shitennō-ji), v.v.,
với cái thánh thiện của Pháp Nhiên là sự
tuyên cáo chia tay vĩnh viễn về mặt tinh thần
ñối với Thánh Đạo Môn vậy. Còn về hình thức
sinh hoạt thì Phap Nhiên cũng going như
những vị Tăng tu niệm Phật mặc áo nhiễm
màu ñen, như những kinh nghiệm trong lần
hồi tâm hướng ñến tha lực bản nguyện ñã
phủ ñầy thân ông.
Còn hành ñộng mà giống như Nhật Liên
(日蓮, Nichiren), người ñã từng thổ lộ một
cách rõ ràng niềm tin của chính bản thân
mình, ñối với Pháp Nhiên thì hình như không
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phù hợp tí nào. Huống chi cái thái ñộ gọi là
xem việc “bẻ phá gãy” Thánh Đạo Môn giống
như làm ra vẽ bản thân mình nói ñúng, thì ta
không hề thấy ở Pháp Nhiên. Tuy nhiên, ñể
ñối ñáp với những người mà thường ñến
thăm viếng thì ông cũng thường dạy rằng
Đức Như Lai từ bi luôn vươn tay ñến cứu ñộ
những người bần tiện hơn những người giàu
có, ñến những kẻ ngu si hơn những người có
trí tuệ, ñến những người hạng phá giới hơn
những người giữ giới. Hơn nữa, nơi mà Pháp
Nhiên trú ngụ rất thích hợp ñể truyền trao
những ñiều hay tốt ñẹp cho dân chúng trong
ngoài làng. Với tinh thần từ bi bình ñẳng
không phân biệt, Pháp Nhiên ñã lấy tầng lớp
nhân dân hạ tầng làm ñối tượng giáo hóa của
mình, có nghĩa là những hạng người bần
cùng khốn khổ, ngu ñộn hạ trí, ít nghe ít
thấy, phá giới không giới, theo ñúng như bản
nguyện của Đức Di Đà là cứu ñộ hết thảy
chúng sanh.
Trong thời giant u học trên Duệ Sơn, Pháp
Nhiên ñã từng ñọc ñi ñọc lại qua năm lần hết
thảy kinh và ñược mọi người khen là người
tài cao học rộng, tuy nhiên sau khi ñến ở
vùng Đại Cốc thì chẳng ai hề biết ông vốn là
vị Tăng của Thiên Thai cả. Có nghĩa rằng
người ta chỉ biết Pháp Nhiên dưới hình thức
của một bậc Thánh niệm Phật mà thôi. Tuy
nhiên, ông không phải là một bậc Thánh ñơn
thuần, mà qua việc ông chấp nhận hàng ngũ
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tại gia mà chuyên tu niệm Phật vào Tăng Già,
ñã làm cho ông càng nổi bật hơn thêm nữa.
Đàm nghĩa ở Đại Nguyên
Pháp Nhiên không những chỉ là một bậc
Thánh niệm Phật, mà chính từ pháp môn
chuyên tu niệm Phật do ông chủ xướng ñã lôi
kéo sự chú tâm của hàng Tăng lữ có quyền
lực trong Thánh Đạo Môn, và cuối cùng thì
ông ñã có ñược cơ hội ñể cùng nói chuyện với
mấy người nầy. Việc nầy xảy ra vào năm
1186 (niên hiệu Văn Trị [文治] thứ 2), tức
ñúng vào năm thứ 11 kể từ khi Pháp Nhiên
ñến sống ở vùng Đại Cốc. Những nhân vật
ñến tham dự cuộc họp mặt nầy trước hết
phải nói là Hiển Chơn (顯眞,20 sau nầy làm
Tọa Chủ Thiên Thai), người ñề xướng ra cuộc
ñàm nghĩa nầy, rồi Trí Hải (智海, Chikai),21
Chứng Chơn (証眞, Shōshin),22 hai bậc học
tượng trứ danh của Thiên Thai, cọng thêm
Minh Biến (明遍, Myōhen) ở Quang Minh Sơn
(光明山), Giải Thoát Phòng Trinh Khánh (貞慶,
Jōkei),23 v.v., toàn là những bậc thạc ñức
hàng ñầu ñương thời của Nam Tông và Bắc
Lãnh, ngoài ra còn có khoảng 300 thính
chúng ñến lắng nghe.
Nhân ñáp lại câu hỏi của Hiển Chơn là “lần
nầy làm thế nào ñể giải thoát khỏi sanh tử
?”, Pháp Nhiên ñã trả lời rằng tuy giáo pháp
của Thánh Đạo Môn có nghĩa lý sâu sắc và lợi
ích to lớn, “nhưng hàng ngu muội như
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Nguyên Không [tức Pháp Nhiên] nầy thì
không hợp với pháp ấy”, rồi ông tuyên bố rõ
lý do vì sao mà ñược cuus ñộ nhờ chỉ một
hạnh chuyên tu niệm Phật mà thôi, và khi ấy
cả thính chúng tại ñại hội ấy thảy lên ñều quy
phục theo lý lẽ của ông.
Như vậy, cuộc ñàm nghĩa ở vùng Đại
Nguyên ñã nâng cao giá trị tồn tại của Pháp
Nhiên trong việc khuyên răn chuyên tu niệm
Phật cho hàng thứ dân. Đó là chuyện cá
nhân, nhưng nó cũng có ý nghĩa là cuộc họp
làm cho những bậc học tượng lỗi lạc của
Thánh Đạo Môn cũng phải công nhận sự tồn
tại ấy. Hai năm sau khi ñại hội ñàm nghĩa ở
Đại Nguyên, quan Nhiếp Chính Cửu Điều
Khiêm Thật (九條兼實, Kujō Kanezane)24 ñã
mời Pháp Nhiên ñến ñể ñàm luận về Nghiệp
Vãng Sanh, và từ ñó trở ñi thì mối quan hệ
giữa gia ñình Kiêm Thật với Pháp Nhiên bắt
ñầu khắng khít.
II. Giáo ñoàn hình thành và sự áp bức
Thâu nhận môn ñệ
Thành quả hoạt ñộng ñối với xã hội của
Pháp Nhiên ñược thể hiện qua sự thật về việc
thâu nhận chúng môn ñệ của ông. Trong số
những người môn ñệ có năng lực của Pháp
Nhiên, ngoài bốn nhân vật không hề biết ñến
ñã ñược thâu nhận lúc nào như Hành Không
(行空, Gyōku),25 Không A Di Đà Phật
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(空阿彌陀佛, Kūamidabutsu),26 Tín Không
(信空, Shinkū),27 Cảm Tây (感西, Kansai),28
còn có Chứng Không (証空, Shōku),29 Nguyên
Trí (源智, Genchi),30 Thánh Quang (聖光,
Shōkō),31 Thân Loan (親鸞, Shinran),32
Trường Tây (長西, Chōsai),33 Hạnh Tây (幸西,
Kōsai).34 Nếu nhìn vào số năm ñược thâu
nhận của những vị nầy, ta thấy rằng ñối với
trường hợp vào tu sớm nhất như Chứng
Không ñi nữa thì khi ấy Pháp Nhiên cũng ñã
58 tuổi, còn ñối với trường hợp vào tu muộn
nhất như Hạnh Tây, thì Pháp Nhiên ñã 76
tuổi rồi. Nói tóm lại, kể từ khi Pháp Nhiên cao
xướng pháp môn chuyên tu niệm Phật, suốt
trong vòng 20 năm dài, thì những người mà
lãnh ñạo giáo ñoàn Tịnh Độ Giáo sau thời
phân lập, lúc bấy giờ chỉ là những kẻ bàng
quan bên ngoài mà thôi, và mãi cho ñến khi
Pháp Nhiên khoảng trên dưới 60 tuổi thì họ
mới bắt ñầu quy hướng theo Pháp Nhiên.
Các Tăng sĩ trở thành môn ñệ của Pháp
Nhiên cũng ñều là những người thuộc Thánh
Đạo Môn cả. Tuy nhiên, một khi ñã quay về
với Pháp Nhiên thì họ cũng phải chia tay với
Thánh Đạo Môn. Như vậy, nhờ những người
quay về với Tịnh Độ Môn từ Thánh Đạo Môn
mà giáo ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật ñược
hình thành, lấy Pháp Nhiên làm trung tâm
ñiểm, và ñương nhiên những người thuộc
giáo ñoàn nầy ñều phải phản ñối Thánh Đạo
Môn.
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Chính bức tranh Nhiếp Thủ Bất Xả Mạn Trà
La (攝取不捨曼荼羅) do mấy người trong giáo
ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật nầy vẽ ra, ñã thể
hiện một cách rõ ràng tính cách phản ñối lại
Thánh Đạo Môn như thế nào. Từ bản gốc cho
ñến bản sao của bức tranh nầy hiện tại chẳng
còn lưu lại bản nào cả, và ta chỉ có thể suy
ñoán qua hai bản ký sự Hưng Phước Tự Tấu
Trạng (興福寺奏狀)35 cũng như Tồi Tà Luân
(摧邪輪)36 mà phê phán về bức tranh nầy mà
thôi. Theo như những ký sự trên cho biết thì
bức tranh nầy ñược vẽ nên ñặc biệt cho ñối
tượng người tại gia. Nói chung, ở giữa những
bức tranh Mạn Trà La nầy có vẽ hình Đức Di
Đà phóng hào quang chiếu sáng, rồi chung
quanh Ngài là phối trí những người xuất gia
và tại gia; người mà nương nhờ vào ánh hào
quang ấy là “những người tại gia xưng danh”,
còn ñối với hàng “xuất gia tạp hạnh” thì có
nhiều loại ánh sáng khác nhau, như “hoặc
chiếu quang, hoặc chiếu quay về gốc.” Hơn
nữa, ở bên trong thì có ñồ hình Mạnh Trà La
vẽ cảnh “chư Tăng ñọc kinh tôn nghiêm có
hào quang quyện lẫn, và có hào quang nhiếp
thủ cho những người sát sanh.” (xem Sa
Thạch Tập [沙石集])
Một hạnh chuyên tu niệm Phật
Pháp Nhiên ñã chọn lựa cho mình một
hạnh duy nhất là chuyên tu niệm Phật ñể ñạt
ñến kết quả ñược vãng sanh Tịnh Độ. Tuy
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nhiên, trước thời Pháp Nhiên thì việc chuyên
tu niệm Phật nầy ñã có rồi. Chúng ta có thể
tìm thấy qua trường hợp của Sa Di Giáo Tín
(敎信, Kyoshin)37 mà ñã không “biếng nhác
ñêm ngày, trong suốt một ñời, chuyên xưng
hiệu Di Đà” (xem Nhật Bản Vãng Sanh Cực
Lạc Ký [日本徃生極樂記]),38 hay của Tịch Nhân
(寂因, Jakuin)39 mà ñã “không hạnh nghiệp
nào khác, ngoài niệm Phật” (xem Bản Triều
Tân Tu Vãng Sanh Truyện [本朝新修徃生傳],40
Vãng Sanh Truyện [徃生傳]).41 Như vậy, nếu
từ ñiểm nầy mà xét thì Pháp Nhiên quả
không có chỗ khác với những trường hợp vừa
nêu. Tuy nhiên, một ñiều khế cơ mà ta có thể
phân biệt ñược giữa Pháp Nhiên với những
người niệm Phật kia ở chổ là chính Pháp
Nhiên ñã hệ thống hóa ñược giáo nghĩa của
Chuyên Tu Niệm Phật vậy. Từ ñó, trong bộ
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập
(選擇本願念佛集)42 của mình, ông có ghi lại
rằng: “nếu muốn chóng lìa xa sanh tử, trong
hai loại thắng pháp thì hãy tạm lìa Thánh Đạo
Môn, chọn Tịnh Độ Môn mà vào”, và chủ
trương rằng nếu như vào Tịnh Độ Môn thì
trong hai hạnh chánh và tạp, phải bỏ ñi các
tạp hạnh mà trở về với chánh hạnh, trong
chánh hạnh thì phải bỏ trợ nghiệp qua mọt
bên mà chuyên tu hạnh chánh ñịnh. Vì lẽ,
“hạnh chánh ñịnh là xưng danh hiệu Phật,
xưng danh hiệu Phật thì tất ñược vãng sanh,
do vậy nếu nương vào bổn nguyện của Phật.”
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Nếu ñứng từ lập trường của Pháp Nhiên
mà nói thì Thánh Đạo Môn gồm Thiên Thai,
Tam Luận, Chơn Ngôn, Pháp Tướng, v.v.,
phải ñược xem như là thời cơ không thích hợp
vậy. Từ ñó, chính sự cứu ñộ qua việc chuyên
tu niệm Phật lần ñầu tiên ñược Pháp Nhiên
tạo thành lý luận với tính cách là giáo lý phù
hợp với hạng phàm phu trong thời mạt pháp
ngũ trượt nầy.
Tập ñoàn những người niệm Phật
Nhờ những người quy ngưỡng về pháp
môn chuyên tu niệm Phật mà dần dần Tịnh
Độ Tông (淨土宗, Jōdoshū) ñược thành lập.
Đương nhiên, tổ chức nầy khác với các tập
ñoàn của Thánh Giáo Môn mà có trang viên
chùa chiền làm cơ sở kinh tế vững chắc, mà
nó chỉ là một tập ñoàn gồm những người
chuyên tu niệm Phật cầu ñạo, lấy Pháp Nhiên
làm trung tâm. Tuy nhiên, với giáo nghĩa của
Chuyên Tu Niệm Phật là mang tính phản lại
Thánh Đạo Môn và lấy người tại gia làm ñối
tượng chính, nên những người niệm Phật nầy
không làm sao tránh khỏi sự cảnh giới
nghiêm trọng của Thánh Đạo Môn và ñặc biệt
là Phật Giáo vùng Nam Đô Bắc Lãnh.
Sự tố cáo làm ñình chỉ việc chuyên tu niệm
Phật
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Vào tháng 7 năm 1204 (niên hiệu Nguyên
Cửu [元久] nguyên niên), ñồ chúng của Duệ
Sơn cùng thống nhất lại với nhau mà kiện
tụng lên triều ñình ñể ñình chỉ pháp môn
chuyên tu niệm Phật. Sự phê phán của những
người nầy tập trung không phải vào chính
giáo nghĩa của chuyên tu niệm Phật, mà
nhắm chủ yếu vào những việc làm sai trái
của những người chuyên tu niệm Phật, tức
Pháp Nhiên và môn ñệ của ông ta. Khi ấy
Pháp Nhiên mới tập trung mọi người lại dưới
hình thức bàn luận, rồi ghi thành một bản
chế giới gồm bảy ñiều, cuối văn bản ñó thì
Pháp Nhiên ghi tên vào, tiếp theo ñó là tên
của chúng môn nhân. Vào ngày ñầu, mồng 7
tháng 7, thì có 80 người ký vào, ñến ngày
mồng 8 thì có 61 người, và ñến ngày mông 9
thì có 79 người, như vậy tổng cọng tất cả
190 người ñã ký tên vào bản chế giới ấy.
Ở phần cuối của bản Thất Cá Điều Chế Giới
(七箇條制誡, Bảy Điều Răn Dạy)43 nầy, Pháp
Nhiên có ghi rằng:
“Từ năm nay trở ñi, tuy tu niệm Phật
nhưng xin tùy thuận theo Thánh Giáo,
chẳng dám nghịch lòng người, không làm
kinh ñộng tiếng ñời, từ ấy ñến nay ñã 30
năm, trọn sống vô vi qua tháng ngày.”
Rồi Pháp Nhiên ñã thuật lại hết tất cả
những sinh hoạt thánh thiện bình ổn của ông
ở vùng Đại Cốc như thế nào suốt trong vòng
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30 năm, kể từ khi ông quay trở về với pháp
môn Chuyên Tu Niệm Phật vào năm 1175
(niên hiệu Thừa An [承安] thứ 5) cho ñến
năm 1204, và ghi thêm rằng:
“Trong vòng 10 năm trở lại ñây, hàng vô
tri ác ñảng thỉnh thoảng có ñến ñây, không
những chỉ làm mất ñi việc chuyên tu tịnh
nghiệp của Đức Di Đà, mà còn làm nhơ
nhớp di pháp của Đức Thích Ca, vậy nên
cảnh giới thay !”
Như vậy, ta thấy rằng từ lúc 60 tuổi trở ñi,
tức là từ sau cuộc ñàm nghĩa ở vùng Đại
Nguyên, thì những cử chỉ lời ăn tiếng nói của
Pháp Nhiên ñều tập trung sự chú mục của
thế gian, và ñó cũng là sự thật cho biết
những người theo pháp môn Chuyên Tu Niệm
Phật càng lúc càng tăng thêm nhiều.
Sự ñối lập với giáo ñoàn của Thánh Đạo
Môn
Nhờ sự nương tực vào thế lực của vị Tướng
Quân Cửu Điều Kiêm Thật, bộ Tuyển Trạch
Tập ñược xem như là ñã hình thành nên sự
ñối lập giữa giáo ñoàn của Thánh Đạo Môn và
giáo ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật trong thời kỳ
nầy. Vì thế Pháp Nhiên cần phải hệ thống hóa
giáo ñoàn của mình. Điều nầy cũng là nhờ
vào sự trợ lực của Kiêm Thật, và ñặc biệt nếu
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xét ñến sự căng thẳng của Thánh Đạo Môn
càng lúc càng tăng cao tột ñộ thì ta thấy rằng
ñó cũng chính là yêu cầu bên trong của chính
bản thân Pháp Nhiên.
Vì thế, bộ phận chủ yếu của những ñiều
huấn dụ ñược nêu ra trong bản Bảy Điều Răn
Dạy, thì ngay trong Tuyển Trạch Tập cũng ñã
ñược Pháp Nhiên trình bày rõ ràng rồi. Tỷ dụ
như khi phê phán về việc ñình chỉ của Thiên
Thai cũng như Chơn Ngôn thì trong Bảy Điều
Răn Dạy có ghi rằng “chưa tường tận một câu
văn mà ñã phá ñi Chỉ Quán của Chơn Ngôn,
vậy hãy nên dừng ngay việc hủy báng chư
Phật Bồ Tát khác.” Trong khi ñó Tuyển Trạch
Tập cũng bày tỏ thái ñộ phê phán gắt gao ñối
với Thánh Đạo Môn như:
“Ví như có người tuy trước có học Thánh
Đạo Môn ñi nữa, nhưng mà xó chí ñối với
Tịnh Độ Môn thì hãy nên bỏ Thánh Đạo
Môn mà quay về với Tịnh Độ”,
Hay là “cuối cùng rồi thì nên bỏ tạp mà tu
chuyên, cớ sao lại bỏ ñi chánh hạnh
chuyên tu trăm lần trăm có, mà chấp cứng
vào tạp hạnh tạp tu ngàn lần không một.”
Thêm vào ñó, trong Điều Chế Giới Thứ
Nhất cũng có ghi rằng “lấy thân vô trí mà ñối
với người có trí, khi gặp hạng tu hạng kia, thì
nên chấm dứt ngay việc ưa thích luận tranh”;
nhưng chính Tuyển Trạch Tập của Pháp Nhiên
ñã phơi trần một sự thật luận tranh ñối với
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Thánh Đạo Môn mà ông cho là “người có trí”
hay “hạng tu hạnh kia.”
Hơn nữa, ñối với những sự chê bai mà giáo
ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật phải ñón nhận,
rồi ñối với những việc làm phá giới không biết
xấu hổ của mấy người tu niệm Phật mà chỉ
biết nói bằng miệng mà thôi, chính trong
Tuyển Trạch Tập, Pháp Nhiên ñã nhận thức
về hiện thực ấy một cách rõ ràng rằng:
“Giá như lấy việc trì giới trì luật làm bổn
nguyện, thì người mà phá giới hay vô giới
dứt khoát cũng không dứt tuyệt hy vọng
ñược vãng sanh, ấy vậy mà người trì giới
lại ít, mà kẻ phá giới lại quá nhiều”;
Và ông ñã cho việc trì giới trì luật là tạp
hạnh qua lời tuyên bố rằng:
“Bỏ ñi các hạnh như Bố Thí, Trì Giới cho
ñến hiếu dưỡng cha mẹ, mà chọn lấy việc
chuyên niệm Phật, ấy gọi là sự chọn lựa
(tuyển trạch) vậy.”
Vì thế trong phần cuối của Tuyển Trạch
Tập, Pháp Nhiên có ghi lại cảm giác biết trước
của mình rằng:
“Mong sao sau khi qua một lần ñọc lại, thì
hãy chôn vào ñáy tường, chớ lưu trước cửa
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sổ, e rằng làm kẻ phá pháp mà ñọa xuống
ác ñạo.”
Vào năm 1227 (niên hiệu Gia Lộc [嘉祿]
thứ 2), sau khi Pháp Nhiên qua ñời ñược 15
năm, Tuyển Trạch Tập bị xem như là “sách
hủy báng pháp”, và có nguy cơ phải ñem ñốt
bỏ ñi. Đây là sự thật ñã nói lên vận mạng của
giáo ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật.
III. Sự áp bức ñối với môn hạ của Pháp Nhiên
và sự tình ấy
Bản tấu trạng của Hưng Phước Tự
Nhờ sự xử trí của môn ñệ Pháp Nhiên là
Giới Sức (戒飭, Kaishoku) mà làn sóng dấy
ñộng của chúng ñồ Duệ Sơn tạm thời yên
lặng, nhưng vào năm 1205 (niên hiệu
Nguyên Cửu [元久] thứ 2) thì Hưng Phước Tự
lại dâng lên tờ tấu trạng yêu cầu ñình chỉ việc
chuyên tu niệm Phật. Bản tấu trạng mà
tương truyền là do vị Giải Thoát Phòng Trinh
Khánh (貞慶) viết chương ñầu ñã chỉ trích lên
9 ñiều như sau:
- Điều thứ nhất: không có sắc chỉ hứa
khả của triều ñình mà tự xưng là Tông
Niệm Phật.
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- Điều thứ hai: vẽ nên ñồ hình Nhiếp
Thủ Bất Xả Mạn Trà La mà phỉ báng
hành giả của Thánh Đạo Môn.
- Điều thứ ba: quy y theo chỉ một Đức
Phật Di Đà, còn các Phật khác, ñặc biệt
là Đức Thích Tôn thì không lễ bái
(nghĩa là khinh thị Đức Thích Tôn).
- Điều thứ tư: xen thường các thiệc căn
khác ngoài niệm Phật.
- Điều thứ năm: không lễ lạy chư vị
Thần minh.
- Điều thứ sáu: chỉ chọn niệm Phật mà
thôi, ngoài ra thì bỏ hết các hạnh khác.
- Điều thứ bảy: trong niệm
lấy quán niệm làm gốc,
làm nguồn, nhưng lại ngộ
có giới hạn trong việc
miệng” thôi.

Phật thì phải
lấy ña niệm
nhận mà chỉ
“niệm bằng

- Điều thứ tám: Lấy việc pháp giới làm
Tông mà ñón nhận chúng ñạo tục vào.
- Điều thứ chín: việc làm phát triển
hạnh chuyên tu niệm Phật mà không
lập cước trên sự tương tức của phép
vua và Phật pháp thì sẽ ñem ñến loạn
lạc cho ñất nước.
Và trong bản tấu trạng nầy cũng ñã công
nhận rằng pháp môn Chuyên Tu Niệm Phật
ñã ñược hoằng thông ñến tận vùng Đông Hải
(東海, Tokai)44 cũng như Bắc Lục (北陸,
Hokuriku).45
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Ngoài việc bản Hưng Phước Tự Tấu Trạng
ñã liệt kê hất thảy chín ñiều sai trái như trên,
tám Tông phái khác ñã ñồng tâm hiệp lực
nhất tề tố tụng, thỉnh cầu triều ñình phải dẹp
ngay Tông nghĩa của Chuyên Tu Niệm Phật.
Đây quả là một việc làm mà từ xưa ñến nay
chưa hề nghe ñến vậy. Hơn nữa, họ còn tố
cáo rằng vào năm trước, khi bị trên Duệ Sơn
hạch vấn, Pháp Nhiên mới ban hành bản chế
giới gồm bảy ñiều, thì ñệ tử của ông không
những chỉ tuyên bố rộng rãi với chúng ñạo
tục bên ngoài rằng “ngôn từ của Thượng
Nhân [Pháp Nhiên] ñằng sau vốn có hàm ý,
chớ câu nệ vào lời nghe bên ngoài”; và cọng
thêm những lời nói miệng rỗng tuếch tà kiến
của Pháp Nhiên cũng như ñệ tử của ông vẫn
không hề thay ñổi tí nào, cho nên bản tấu
trạng ñã xin triều ñình ñình chỉ những việc
làm tà chấp phá pháp ấy và hành tội Pháp
Nhiên cũng như môn nhân của ông.
Vụ pháp nạn Nguyên Cửu
Vào năm 1206 (niên hiệu Nguyên Cửu
[元久] thứ 3), trong số môn hạ của Pháp
Nhiên thì có hai người Pháp Bổn Phòng Hành
Không (法本房行空) và An Lạc Tuân Tây
(安樂遵西, Anraku Junsai)46 bị bắt, với lý do là
ñã phê phán Thánh Đạo Môn qua tội “thiên
chấp, xem thường”, cọng thêm tội ñã tiến
hành hoạt ñộng tràn lan ñể gây sức ảnh
hưởng cảm hóa ñối với quần chúng nhân dân.
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Còn về phía Hưng Phước Tự (興福寺, Kōfukuji) thì tấu trình xin phải hành tội thêm hai
người nữa là Thành Giác Phòng Hạnh Tây
(成覺房幸西) và Trú Liên (住蓮, Jūren),47 ñặc
biệt với tội họ là những người có trách nhiệm
sau khi Pháp Nhiên qua ñời, hơn nữa mặc
dầu ñã ñược khuyên là không nên hủy báng
các Tông khác, nhưng họ vẫn không ngừng
phỉ báng; từ ñó ñối với Pháp Nhiên, nguồn
gốc làm sai trái sắc chỉ, phải bị tội nặng nhất.
Hơn nữa, Hưng Phước Tự còn tố cáo rằng
mặc dầu trong bản cáo trạng tuyên cáo có
ghi là “Nguyên Không Thượng Nhân”, nhưng
danh hiệu Thượng Nhân là danh cho những
người có trí ñức vẹn toàn, còn trường hợp
một người thiên kiến bất thiện như Pháp
Nhiên thì không xứng ñáng ñể ñược xưng
danh hiệu ấy; thêm vào ñó “những việc làm
ít hiểu biết của chúng môn ñệ ñã phản lại
bản hoài của Nguyên Không”; chính vì thế
Hưng Phước Tự ñã xin triều ñình phải ñình chỉ
từ nay về sau không ñược dung chữ Tông
(宗) của Niệm Phật Tông và danh hiệu
Chuyên Tu (專修).
Về việc xử trí Pháp Nhiên cũng như môn
ñệ của ông theo như lời thỉnh cầu của Hưng
Phước Tự thật ra cũng không ñược tiến hành
suông sẻ cho lắm. Lý do là vì trong số những
người quý tộc tham gia về việc xử trí nầy có
người tán thành và ủng hộ cho pháp môn
Chuyên Tu Niệm Phật. Với tư cách là vị
Trưởng Quan Tạng Nhân Đầu (藏人頭,
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Kurodonoto),48 chính Tam Điều Trường Kiêm
(三條長兼), người ñảm trách vụ xét xử hai vị
Tăng Pháp Bổn (法本) và An Lạc (安樂),49 là
một nhân vật thuộc dòng họ quý tộc Đằng
Nguyên (藤原, Fujiwara) mà sùng kính Hưng
Phước Tự như là chùa riêng của dòng họ
mình, vẫn có ghi lại trong cuốn nhật ký Tam
Trường Ký (三長記) của mình rằng:
“Đối với việc làm thao túng ấy, tỷ như cho
là bất thiện ñi nữa, cũng chỉ là giáo nghĩa
niệm Phật vãng sanh, vậy mà ñem xử tội,
quả thật là ñau ñớn lắm thay, lắm thay,
lúc nầy gặp lúc ta phải phụng mạng tuân
hành việc nầy, liệu tội nghiệp của tổ tiên
ta có hết ñược hay chăng ?”
Qua ñó ta thấy rằng ông ñã bày tỏ nỗi khổ
ñau ray rức của mình, một mặt thì phải làm
theo sự yêu cầu của Hưng Phước Tự, nhưng
mặt khác thì tâm tư của ông lại nghiêng về
giáo ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật. Cho nên khi
Hậu Vũ Thiên Hoàng (後鳥羽天皇, Gotoba
Tennō) hỏi các khanh tướng trong triều về
những văn từ trong bản tuyên chỉ của Niệm
Phật Tông ñối với bản tấu trạng của Hưng
Phước Tự, thì chính vị quan Đông Cung Phó
(東宮傅, Tōgūfu)50 tên Đại Xuy Ngự Môn Lại
Thật (大炊御門賴實) ñã thưa rằng không nên
xem chuyện Chuyên Tu Niệm Phật như là
một vấn ñề chính trị, hơn nữa việc khuyên
răn niệm Phật thì cũng không thể xem như là
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có tội ñược, còn nếu như có ai ñó muốn ñình
chỉ việc niệm Phật, thì chính kẻ ấy mang tội
vậy.
Sự tình liên quan ñến việc xét xử
Nếu như vụ xét xử Trú Liên và An Lạc
không xảy ra thì cho dù phía Hưng Phước Tự
có tố cáo bao nhiêu ñi chăng nữa, việc xử
phạt Pháp Nhiên cũng như môn ñệ của ông
cũng có thể không xảy vậy. Từ Viên (慈圓,
Jien), vị Tăng sống ở Thanh Liên Viện
(青蓮院), gần với vùng Đại Cốc ở Đông Sơn
(東山, Higashiyama), ñã ghi lại khá rõ về sự
việc nầy như sau:
“Vị An Lạc Phòng, vốn là võ sĩ samurai
dưới trướng của vị quan Thái Kinh (泰經),51
mà ñã xuất gia, vào chùa tu trở thành
người hành pháp chuyên tu, lại nữa ông
cùng với Trú Liên hành trì pháp Sáu Thời
Sám Hối của Thiện Đạo Hòa Thượng
(善導和上), từ ñó chúng Ni mới có người
khát ngưỡng quy y theo họ. Việc ấy mỗi
lúc càng phát triển, và họ còn cho rằng:
‘nếu làm hành giả của pháp môn nầy, có
phạm ñến nữ giới ñi nữa, có ăn thịt cá ñi
chăng nữa, thì Phật A Di Đà cũng không
nại hà, chỉ chuyên vào Nhất Hướng Chuyên
Tu (一向專修)52 và tin vào niệm Phật, thì
nhất ñịnh cuối cùng Ngài cũng sẽ ñến
nghênh ñón.’ Đến nỗi những người ở kinh
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thành cũng như quê xóm, rồi thê thiếp ở
Tiểu Ngự Sở (小御所)53 của Thượng Hoàng,
cho ñến mẹ Thượng Hoàng ở Nhân Hòa Tự
(仁和寺) cũng tin theo pháp môn nầy. Họ
mới lén mời An Lạc hai người ñến mà
thuyết cho họ nghe pháp môn nầy, mãi
cho ñến tối mà cũng chẳng có ai trở về, và
ở lại qua ñêm nơi cung ấy. Quả thật chẳng
biết nói sao hơn, cuối cùng thì An Lạc và
Trú Liên bị chém ñầu, còn Pháp Nhiên thì
bị tống khứ ra khỏi Kinh Đô.” (xem Ngu
Quản Sao [愚管抄, Gukanshō])54
Như vậy ñiều ñáng chú ý nơi ñây là việc
Trú Liên và An Lạc chuyên tâm tu pháp Lục
Thời Sám Hối (六時懺悔, Sáu Thời Sám Hối),55
cho nên những người thê thiếp của Thượng
Hoàng mới cảm ñộng mủi lòng trước pháp tu
Sáu Thời Sám Hối mà có cung ñiệu sầu
thương như âm nhạc vậy. Mặc dầu pháp tu
“Sáu Thời Sám Hối” ñược xem như là “do vị
Tăng ñệ tử của Pháp Nhiên Thượng Nhân là
An Lạc thâu tập kinh văn mà tạo nên” (xem
Đồ Nhiên Thảo [徒年草, Tsurezuregusa]),56
nhưng thật ra nguồn gốc của nó vốn phát
xuất từ Thanh Minh vốn do Viên Nhân (圓仁,
Ennin) ñem từ Thiên Thai Sơn bên Trung
Quốc sang. Thế rồi Lương Nhẫn (良忍,
Ryōnin), bậc thầy của Duệ Không (叡空, Eikū)
ñã từng dạy học cho Pháp Nhiên, ñược xem
như là vị Tổ thời Trung Hưng của Thanh
Minh. Thanh Minh vốn ñược ứng dụng trong
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việc tụng kinh cũng như niệm Phật thì có âm
hưởng ai oán não nuột, làm cho rung ñộng
thấu lòng người. Trú Liên và An Lạc mới dùng
những ñiệu khúc ai oán vui buồn nầy vào
trong nghi thức xưng danh niệm Phật và Sáu
Thời Sám Hối.
Trong bản Diên Lịch Tự Tấu Trạng
(延曆寺奏狀) dâng tấu khẩn xin ñình chỉ pháp
môn Chuyên Tu Niệm Phật có ñoạn rằng:
“Gần ñây khi nghe tiếng niệm Phật quả có
âm hưởng buồn thảm não nuột, ñây chính
là tiếng mất nước”;
Còn trong Dã Thủ Kính (野守鏡, Nomori-nokagami) thì lại ghi rằng:
“Niệm Phật ấy ñến vào khoảng cuối ñời
Hậu Điểu Vũ Thượng Hoàng ñược hoằng
truyền rộng rãi do Trú Liên, An Lạc, v.v., vì
nó có âm thanh như mất nước, nên mới
xảy ra vụ loạn Thừa Cửu (承久), phép vua
suy ñồi…”
Hình thức Dẫn Thanh Niệm Phật (引聲念佛,
niệm Phật kéo dài tiếng)57 và Sáu Thời Sám
Hối (六時懺悔) mà có âm hưởng trầm buồn
nầy ñã làm chấn ñộng tâm tư con người, ñặc
biệt là giới nữ—“hàng Ni chúng” hay “chúng
thê thiếp ở Tiểu Ngự Sở của Thượng Hoàng.”
Điều nầy thể hiện sự thọ dung dễ dàng các
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tầng lớp của giáo ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật.
Vả lại, việc vị cao quan Quyền Đại Nạp Ngôn
(大納言, Dainagon)58 ở Đức Đại Tự (德大寺,
Tokudai-ji),59 Công Kế (公繼), cũng như Pháp
Nhiên bị ñồ chúng của Hưng Phước Tự
(興福寺, Kōfuku-ji) tấu kiện là xuất phát từ
việc chính tự bản thân Công Kế vốn kế thừa
dòng dõi phúng tụng kinh ñiển của gia
phong, nên âm thanh rất tuyệt vời (xem
Nguyên Hanh Thích Thư [元亨釋書]); thêm
vào ñó cũng chính vì do ông nhận thức rằng
Sáu Thời Sám Hối và Dẫn Thanh Niệm Phật
ñóng vai trò quan trọng.
Về vụ xét xử Trú Liên và An Lạc, chỉ với
vấn ñề liên quan ñến quy luật cấm chế của
cung nữ không thôi, cũng ñủ ñem ñến việc
xử phạt Niệm Phật Tống không cho phát triển
giáo ñoàn rồi. Còn về phía Pháp Nhiên, người
phải chịu trách nhiệm tất cả, thì phải bị lưu
ñày ñến vùng Tứ Quốc (四國, Shikoku)60 ở ñộ
tuổi già yếu 75 của ông. Giới Phật Giáo Nam
Đô Bắc Lãnh thì cứ khăng khăng yêu cầu cấm
ñoán việc Chuyên Tu Niệm Phật, ñể rồi ñi ñến
việc xét xử Pháp Nhiên cùng môn ñệ của ông
như ñã trình bày ở trên, như vậy Thượng
Hoàng mới có thể có ñường ăn nói nhìn mặt
giáo ñoàn của Thánh Đạo Môn.
Bị ñày tội ñến vùng Thổ Tá
Về việc xử phạt lúc bấy giời thì Trú Liên và
An Lạc thì bị tử tội, còn Pháp Nhiên thì bị
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buộc phải hoàn tục và lưu ñày ñến vùng Thổ
Tá (土佐, Tosa),61 còn Thân Loan (親鸞,
Shinran), ñệ tử của Pháp Nhiên, thì bị lưu
ñày ñến vùng Việt Hậu (越後, Echigo).62
Còn trường hợp của vị cao quan Cửu Điều
Kiêm Thật (九條兼實, Kujō Kasazane), người
quy y theo Pháp Nhiên, mặc dầu ñã bôn ba
tìm mọi cách ñể cứu thầy mình nhưng không
thành công, cuối cùng vào năm 1207 (niên
hiệu Kiến Vĩnh [建永] thứ 2) ông ñành phải hạ
quyết ñịnh lưu ñày Pháp Nhiên ñến vùng Thổ
Tá. Rồi sau khi người con thứ của Kiêm Thật
là
Nhiếp
Chính
Lương
Kinh
(良經,
63
Yoshitsune) chết ñi thì chức quan Đại Thần
của dòng họ Cửu Điều (九條, Kujō) cũng tiêu
tan luôn, bởi vì quyền lãnh ñạo chủ yếu về
chính trị ñược chuyển giao cho hệ thống Cận
Vệ Tùng Điện (近衛松殿). Trong Ngu Quản
Sao (愚管抄, Gukanshō) có ghi lại rằng:
“Ngài Cửu Điều64 tin vào việc Niệm Phật
của Pháp Nhiên Thượng Nhân, nên thỉnh vị
nầy làm Luật Sư mà xuất gia. Ông rất ñau
lòng với việc người vợ của Trọng Quốc
(仲國),65 cũng như rất tiếc về chuyện của
Pháp Nhiên, nên vào ngày mồng 5 tháng 4
năm thứ 2 niên hiệu Kiến Vĩnh [建永] thì
ngã bệnh, khi ñứng ngồi trong lòng rất ñau
xót, cuối cùng thì lâm chung.”
Trong khoảng thời gian vị cao quan Kiêm
Thật qua ñời, thì Pháp Nhiên bị lưu ñày ñi
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qua vùng như Nhiếp Tân (攝津, Settsu),66 Cao
Sa (高沙) ở Bá Ma (播磨, Harima),67 Diêm Bảo
Đảo (鹽飽島) và cuối cùng ñến vùng Tứ Quốc
(四國, Shikoku). Tuy nhiên, việc ông ñã ñừng
chân sống ở ñâu thì không rõ lắm. Tương
truyền rằng ông có ñến tham bái Thiện
Thông Tự (善通寺, Zentsu-ji)68 ở vùng Tán Kì
(讚岐, Sanuki).69 Tuy nhiên, chính trong lần bị
lưu ñày ñi xa như thế nầy, Pháp Nhiên, người
chưa một lần nào rời khỏi vùng Kinh Đô, lại
có cơ hội tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn với
tầng lớp võ sĩ và thứ dân bình thường như
nông dân, ngư dân và thuyết giảng về pháp
môn niệm Phật.
Việc lưu ñày Pháp Nhiên nguyên do không
phải là nhằm mục ñích xử phạt Pháp Nhiên,
mà căn cứ trên những sự tình chung quanh,
ñặc biệt là những cuộc sách ñộng mạnh mẽ
của giới Phật Giáo vùng Nam Đô Bắc Lãnh,
nên không còn cách nào khác hơn là tạm thời
mượn cớ làm như vậy thôi, vì thế vào tháng
8 cùng năm nầy thì ông ñã sớm ñược xả tội
thả tự do. Cho nên, lưu lại Tứ Quốc trong
vòng nữa năm rồi Pháp Nhiên lại rời vùng ñó
ra ñi, nhưng lại không ñược phép trở lại Kinh
Đô Kyoto, và mãi trong vòng 4 năm trường
cho ñến khi ñược phép trở về Kinh Đô, ông
ñã dừng chân trú tại Thắng Vĩ Tự (勝尾寺,
Katsuo-ji)70 ở vùng Nhiếp Tân (攝津, Settsu,
thuộc Osaka ngày nay).
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Pháp Nhiên qua ñời
Vào tháng 11 khi trở về Kinh Đô, nhờ sự
hổ trợ của Từ Viên (慈圓, Jien) ở Thanh Liên
Viện (青蓮院), Pháp Nhiên mới bắt ñầu sống
an ổn ở ngôi nhà cũ của mình ở vùng Đại
Cốc, Đông Sơn. Tuy nhiên do vì quá mệt
nhọc và suy nhược nên Pháp Nhiên ñã sớm
ñến thời kỳ chết của mình. Vào ngày 25
tháng giêng năm sau, 1212 (niên hiệu Kiến
Lịch [建曆] thứ 2), Pháp Nhiên thâu thần viên
tịch ở ñộ tuổi 80. Chính Từ Viên có ghi lại
rằng:
“Pháp Nhiên Thượng Nhân bị lưu ñày và
ñuổi ra khỏi Kinh Đô, một thời gian sau thì
ñược miễn tội, nhưng ông chẳng có một ai
kết bạn, cuối cùng thì nhập diệt ở vùng Đại
Cốc, Đông Sơn. Nghe lời ñồn ñại rằng ông
ñã vãng sanh nên mọi người tập trung ñến
xem, nhưng chuyện ấy cũng chẳng có gì lạ
cả. Hơn nữa hình thái khi lâm chung cũng
chẳng giống gì với Tăng Hạ Thượng Nhân
(增賀上人)71 cả.” (xem Ngu Quản Sao
[愚管抄, Gukanshō])
IV. Môn lưu của Pháp Nhiên
Khuynh hướng của hai dòng phái
Sau khi Pháp Nhiên qua ñời, môn lưu của
ông ñã phân chia thành hai dòng phái khác
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nhau rõ rệt. Một dòng thì gồm những hành
nhân thông qua niệm Phật mà thắt chặt sâu
với Như Lai; còn dòng kia thì gồm những
hành nhân cũng thông qua niệm Phật nhưng
lại gắn chặt sâu với hàng thứ dân tại gia.
Tín Không (信空, Shinkū), người ñã ký tên
ñầu tiên vào bản Bảy Điều Răn Dạy của Pháp
Nhiên vào năm 1204, rồi ñược Pháp Nhiên
trao truyền cho tượng Bổn Tôn, Thánh Giáo,
ba y cũng như phòng xá; hay Nguyên Trí
(源智, Genchi), người ñược xem như là “ñã
từng theo hầu hạ từ ñầu chí ñuôi suốt 18
năm ròng”, là những hàng hậu thế ñã sống
cuộc ñời với tư cách là người niệm Phật vậy.
Những vị nầy ñã thiết lập am thất, sống cuộc
ñời trì giới nghiêm minh, thế nhưng hàng dân
chúng bình thường thì rất ít người ñoái hoài
ñến.
Sau khi Pháp Nhiên qua ñời, nơi mà tập
trung những người của giáo ñoàn Chuyên Tu
Niệm Phật ở Kyoto là vùng phụ cận của Tha
Nga Thanh Lương Tự (嵯峨清涼寺, Sagaseiryōji),72 căn nhà hướng về phía Tổng Môn của
Lục Ba La (六波羅, Rokuhara),73 Thanh Thủy
Tự (清水寺, Kiyomizu-dera),74 gần vùng Kỳ
Viên (祇園, Gion) (xem Nhật Liên – Niệm Phật
Giả
Truy
Phóng
Tuyên
Trạng
Sự
[日蓮・念佛者追放宣狀事]), hay ở tiểu lộ Bát
Điều Du (八條油), tiểu lộ Đường Kiều Phú
(唐橋富), Trung Sơn (中山), cũng như vùng
phụ cận gần ngôi mộ ñường của Pháp Nhiên
(xem Dân Kinh Ký [民經記]).75
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Những người Chuyên Tu Niệm Phật ñược
tượng trưng dưới hình thức màu sắc y ñen,
tiếng lễ tán ñã không sống nhất ñịnh ở một
ngôi tự viện nào cả, mà chuyên kết duyên với
tầng lớp dân chúng bình thường, nhờ ñó mà
cuộc sống của hộ lại ổn ñịnh. Hơn nữa pháp
môn Chuyên Tu Niệm Phật ñã ñược truyền bá
rộng rãi nhờ những người niệm Phật mà
thường ñi sâu sát vào trong quần chúng nhân
dân.
Vụ pháp nạn Gia Lộc
Vào năm 1227 (niên hiệu Gia Lộc [嘉祿]
thứ 3), sau khi Pháp Nhiên qua ñời ñược 15
năm, ñồ chúng Duệ Sơn ñã hạ lệnh cho phá
tan nhà mộ của Pháp Nhiên ở vùng Đại Cốc.
Hơn nữa, sơn môn Duệ Sơn còn tố cáo lên
triều ñình yêu cầu xử phạt Long Khoan
(隆寛),76 Không A Di Đà Phật (空阿彌陀佛),
Thành Giác Phòng Hạnh Tây (成覺房幸西) và
Chứng Không (証空), nên cuối cùng thì bản
tuyên chỉ giáo ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật
ñược phê chuẩn ban hành, và tiếp theo là
hơn 40 người dư ñảng trong nhóm niệm Phật
cũng bị bắt luôn.
Nói chung với sự ñàn áp mà tạo nên vụ
pháp nạn nổi tiếng vào năm Gia Lộc như vậy,
ñối tượng bị xử phạt không phải là ñơn thuần
những người niệm Phật hay lớp hậu thế sau
thời Pháp Nhiên. Trường hợp Tín Không hay
Nguyên Trí, những người vốn sống một cuộc
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ñời ẩn dật lánh xa thế sự và chỉ chuyên tu
Niệm Phật Tam Muội, thì lại không bị xử phạt
cho dầu trong lúc sự ñàn áp ñối với giáo ñoàn
Chuyên Tu Niệm Phật có mãnh liệt thế nào ñi
chăng nữa. Hơn thế nữa, trường hợp Trú Liên
và An Lạc mà bị xử tội trong vụ pháp nạn
Nguyên Cửu (元久), rồi trường hợp Long
Khoan, Không A Di Đà Phật và Hạnh Tây bị
xử trong vụ pháp nạn Gia Lộc (嘉祿), thì do vì
thắt chặt với tầng lớp thứ dân bình thường và
sức cảm hóa cũng như lực ảnh hưởng qua
mạnh, nên ñã bị giáo ñoàn của Thánh Đạo
Môn phê phán kịch liệt.
Sau khi Pháp Nhiên qua ñời ñược 45 năm
thì Trú Tín (住信, Jūshin), bậc thượng túc của
Pháp Nhiên, mới nâng cao vị trí của Hạnh Tây
(幸西), người chủ trương Nhất Niệm Nghĩa
(一念義), Thánh Quang (聖光)77 của Trấn Tây
Nghĩa (鎭西義), Long Khoan (隆寛) của Đa
Niệm Nghĩa (多念義), Chứng Không (証空) của
Tây Sơn Nghĩa (西山義), cũng như Trường Tây
(長西) của Chư Hành Bổn Nguyện Nghĩa
(諸行本願義); thêm vào ñó, Nhật Liên (日蓮,
Nichiren) cũng ghi lại hành trạng của sáu vị
ñệ tử hàng ñầu của Pháp Nhiên là Long
Khoan, Chứng Không, Thánh Quang, Trường
Tây, Hạnh Tây và Hành Không. (xem Nhất
Đại Ngũ Thời Đồ [一代五時圖])
Môn lưu của Nhất Niệm Nghĩa
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Trong số những người môn ñệ của Pháp
Nhiên nầy, trước hết Thành Giác Phòng Hạnh
Tây (成覺房幸西) chủ xướng ra Nhất Niệm
Nghĩa (nghĩa một niệm). Vấn ñề vãng sanh
của chính bản thân mình với nhất niệm thì
tốt, hay cần phải nhiều niệm, ñã trở thành
vấn ñề nóng bỏng trong khoảng thời gian còn
tại thế. Trong khi gặp vụ pháp nạn Nguyên
Cửu, Hạnh Tây cũng như người chủ xướng ra
“nghĩa của một niệm vãng sanh” là Pháp Bổn
Phòng Hạnh Không (法本房行空), cùng với An
Lạc Phòng Tuân Tây (安樂房遵西), ñã bị phía
Hưng Phước Tự tố kiện lên triều ñình; và ñến
22 năm sau trong vụ pháp nạn Gia Lộc, Hạnh
Tây bị xử phạt.
Nghĩa Một Niệm nghĩa là không cần phải
xướng niệm danh hiệu nhiều lần, vì thế pháp
môn nầy lại dễ dàng ñược tầng lớp thứ dân
bình thường thọ dụng; thêm vào ñó, giáo
nghĩa nầy lại mang tính thuần túy, nên nó trở
thành sự ñối lập rất căng thẳng với Thánh
Đạo Môn vậy. Vả lại, chính một vài tác phẩm
của giáo ñoàn niệm Phật như Tứ Thập Bát
Quyển Truyện (四十八巻傳) hay Cửu Quyển
Truyện (九巻傳) của giáo ñoàn Trấn Tây
(鎭西), hay Niệm Phật Danh Nghĩa Tập
(念佛名義集) của Thánh Quang (聖光) cũng
bày tỏ thái ñộ bài xích pháp môn Nhất Niệm
Nghĩa nầy. Điều nầy, nếu nói khác ñi, ñã nói
lên sự phát triển mạnh của Nhất Niệm Nghĩa.
Đến khoảng ñầu thế kỷ thứ 14, Ngưng Nhiên
(凝然, Gyōnen)78 ñã chỉ trích kịch liệt về việc
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pháp môn nầy ñược lan truyền mạnh xuống
vùng An Phòng (阿波, Awa)79 và Kinh Đô
(京都, Kyōto) (xem Tịnh Độ Pháp Môn Nguyên
Lưu Chương [淨土法門源流章]).
Nhưng ñến cuối thế kỷ thứ 15, pháp môn
Nhất Niệm Nghĩa nầy không còn ai ñếm xỉa
tới nữa. Nguyên nhân chính là vì chính bản
thân Hạnh Tây bị lưu ñày ñến vùng An Phòng
nầy rồi qua ñời ở ñó luôn; từ ñó ông mất ñi
những người ủng hộ ñắc lực cho mình trong
tầng lớp quý tộc có quyền lực ñương thời ở
Kinh Đô Kyoto; thêm vào ñó, không bao lâu
sau thì những người Phật tử tại gia vốn ñi
theo pháp môn Nhất Niệm Nghĩa nầy, dần
dần cho ñến cuối thời của Giác Như (覺如,
Kakunyo)80 trở ñi, ñã chuyển sang làm môn
ñồ của Chơn Tông (眞宗, Shinshū).81
Môn lưu của Đa Niệm Nghĩa
Long Khoan (隆寛), người chủ xướng pháp
môn Đa Niệm Nghĩa (多念義, nghĩa nhiều
niệm), khi xuất gia làm ñệ tử của Pháp Nhiên
thì ñã ở ñộ tuổi gần 60 rồi. Hơn nữa, với tư
cách là vị Tăng của Thiên Thai Tông, Khoan
Long còn có cả chức Tăng Quan Quyền Luật
Sư nữa. Còn Từ Viên (慈圓), người ñã từng
phê phán kịch liệt việc Chuyên Tu Niệm Phật
của Pháp Nhiên, có quan hệ giao thiệp với
Long Khoan thông qua Hòa Ca.
Thêm vào ñó, người con ruột của Long
Khoan là Thánh Tăng (聖增, Shōzō) lại là ñệ
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tử của Từ Viên, sau nầy làm Tọa Chủ của
Pháp Tánh Tự (, Hōsshō-ji) và chức Tăng
quan Trưởng Lại (長吏, Chōri)82 của vùng
Hoành Xuyên (横川, Yokawa).83 Có ñiều
những trước tác của Long Khoan như Xả Tử
Vấn Đáp (捨子問答) hay Hậu Thế Vật Ngữ Văn
Thư (後世物語聞書) ñều ủy thác vào những
việc làm sau nầy của lớp hậu thế. Điều nầy
thể hiện rõ vấn ñề pháp môn Đa Niệm Nghĩa
của Long Khoan vốn trốn tránh cuộc ñời và
có mối quan hệ với tầng lớp hậu thế, tức
những người sống nhàn cư trong núi rừng
sâu thẳm.
Hơn nữa, Đa Niệm với tính cách xưng danh
là ñiều không thể làm ñược ñối với tự bản
thân Long Khoan, nhưng ñối với hàng Phật tử
tại gia thì lại sùng kính những người tu theo
hạnh Đa Niệm nầy. Với ñiểm nầy, khi lời ñồn
ñại truyền lan rằng ông ñã ñược vãng sanh
thì cũng giống y chan trường hợp của Không
A Di Đà Phật là “xóm làng náo ñộng, hạng Ni
nữ giàu nghèo khắp thiên hạ tất ñều tập
trung lại, ai nấy cùng nhau dâng cúng mâm
cỗ linh ñình” (xem Minh Nguyệt Ký
[明月記]).84 Vì thế, ñể chặn ñứng và cấm chỉ
việc Chuyên Tu Niệm Phật thì cần phải tống
khứ những người chỉ ñạo quy y dân chúng ra
khỏi vùng Kinh Đô Kyoto.
Lúc nầy Long Khoan bị lưu ñày ñến vùng
Lục Áo (陸奥, Michinoku),85 nhưng người hộ
tống tên Tây A (西阿) lại chuyển Long Khoan
ñến bản quán của ông ở vùng Phạn Sơn
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(飯山, Iiyama) thuộc Tương Mô (相模,
Sagami), và cho môn ñệ của ông thay thế ñi
ñến nơi ñược quy ñịnh lưu ñày. Về sau, Long
Khoan qua ñời Phạn Sơn, và cũng nhờ vậy
mà pháp môn Đa Niệm Nghĩa của ông lại
ñược truyền bá rộng rãi ở vùng Quan Đông
(關東, Kantō) nhờ người ñệ tử của ông là Trí
Khánh (智慶, Chikei).86 Rồi cho ñến cuối thế
kỷ thứ 15 trở về sau thì pháp môn Đa Niệm
Nghĩa nầy ñã bị giáo ñoàn Trấn Lưu thế chân
vào.
Môn lưu của Chư Hạnh Bổn Nguyện Nghĩa
Nhân vật Giác Minh Phòng Trường Tây
(覺明房長西) vốn sống ở Cửu Phẩm Tự (九本寺,
Kuhon-ji) thuộc vùng Lạc Bắc (洛北) là người
ñề xướng ra pháp môn Chư Hạnh Bổn
Nguyện Nghĩa (諸行本願義, nghĩa của các
hạnh Bổn Nguyện), và chủ trương rằng
không chỉ niệm danh hiệu Di Đà mà thôi, mà
còn bao gồm cả các việc làm khác ngoài việc
niệm Phật, như vậy là bổn nguyện. Trong số
những người môn hạ của Pháp Nhiên, nếu
như xem pháp môn Nhất Niệm Nghĩa của
Hạnh Tây mà chủ trương sự tinh túy của
Chuyên Tu Niệm Phật nằm ở phía tay trái, thì
pháp môn Chư Hạnh Bổn Nguyện Nghĩa của
Trường Tây mà có ý ñồ thỏa hiệp với Thánh
Đạo Môn thì nằm phía tay phải vậy. Hơn nữa,
với tư cách là một bậc học tượng tứ danh
ñương thời, chính Trường Tây ñã ñể lại khá
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nhiều trước tác, trong ñó có bộ Tịnh Độ Y
Bằng Kinh Luận Chương Sớ Mục Lục
(淨土依憑經論章疏目錄, hay Trường Tây Lục
[長西錄]), một tác phẩm rất nổi tiếng như là
thư tịch mục lục tối cổ của Tịnh Độ Giáo Nhật
Bản. Chính Ngưng Nhiên (凝然, Gyōnen) ở
Đông Đại Tự cũng ñã từng ñến viếng thăm
Cửu Phẩm Tự và lắng nghe Trường Tây
thuyết giảng. Tuy nhiên, do vì không coi
trọng việc giáo hóa quần chúng nhân dân,
nên pháp môn Chư Hạnh Bổn Nguyện Nghĩa
nầy ñã không thể nào phát triển mạnh về
mặt giáo ñoàn vậy.
Môn lưu của Tây Sơn Nghĩa
Trong khoảng thời gian vụ pháp nạn Gia
Lộc (嘉祿), Chứng Không (証空), người lập
nên pháp môn Tây Sơn Nghĩa (西山義), ñã
cùng với Long Khoan cũng như Hạnh Tây,
v.v., ñều bị vướng mắc vào trong vòng tố
tụng của chúng sơn môn; nhưng nhờ sự bảo
hộ của người con thứ 8 của Cửu Điều Kiêm
Thật là Diệu Hương Viện Lương Khoái
(妙香院良快), thêm vào ñó tự bản thân Chứng
Không lại dâng trình lên triều ñình bản trạng
tuyên thệ, rồi ông còn lấy chứng cớ là thiện
tri thức khi Từ Viên (慈圓) lâm chung, ñể biện
minh rằng mình không phải là người của giáo
ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật, nên nhờ vậy mà
ông ñược miễn tội. Chứng Không, người con
anh em chú bác với vị Nội Đại Thần Cửu Ngã
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Thông Thân (久我通親), vốn có mối giao thiệp
gần gủi với tầng lớp quý tộc ñương thời, và
ñược bình phẩm là ñã “học qua Thiên Thai
Tông, phỏng theo Tông nghĩa ấy mà lập nên
nghĩa môn nầy,” (xem Tịnh Độ Pháp Môn
Nguyên Lưu Chương [淨土法門源流章]).
Cho nên giáo học của Tây Sơn Nghĩa có
khuynh hướng về phía Thiên Thai là ñiều quá
rõ ràng. Vì thế, trong vụ pháp nạn Gia Lộc thì
dòng phái của Chứng Không không những chỉ
ñược miễn tội, còn ñược cho phép ở lại Kinh
Đô Kyoto trong khi toàn bộ những người lãnh
ñạo của giáo ñoàn Chuyên Tu Niệm Phật thì
bị tống ra khỏi nơi ñây; hơn nữa dòng phái
của ông lại ñược công nhận như là giáo ñoàn
niệm Phật duy nhất, và ñó cũng là nguyên
nhân dẫn ñến sự long thạnh của Phái Tây
Sơn vậy. Còn Nhất Biến (一遍, Ippen), người
khai sáng ra Thời Tông (時宗, Jishu), thì tôn
người ñệ tử của Chứng Không là Thánh Đạt
(聖達, Shōtatsu)87 làm thầy ông.
Thế thì nhân vụ pháp nạn Gia Lộc xảy ra
mà mộ phần của Pháp Nhiên không bảo ñảm
ñược an toàn, cuối cùng người ta phải cải
táng di hài của ông và chuyển ñến Lai
Nghênh Phòng (來迎房) ở Quảng Long Tự
(廣隆寺, Kōryū-ji)88 thuộc khu vực Tha Nga
Nhị Tôn Viện (嵯峨二尊院, Saganison-jn),89 và
làm lễ Trà Tỳ ở nơi ruộng lúa của vùng Tây
Sơn (西山, Nishiyama).90 Môn ñệ của Chứng
Không thì an trí di cốt của Pháp Nhiên nơi
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ñây, và sau ñó dựng lên Quang Minh Tự
(光明寺, Kōmyō-ji).91
Tuy nhiên, vị Tăng Trạm Không (湛空,
Tankū)92 ở Tha Nga Nhị Tôn Viện lại xây dựng
ngôi tháp nhạn ñể bắt buộc phải nghênh ñón
di cốt của Pháp Nhiên ở nơi ñây. Nhân vật
Trạm Nhiên nầy, người lãnh ñạo lừng danh
của môn ñồ Tha Nga, ñương thời ở Kinh Đô
Kyoto có một thế lực rất hùng hậu ñến nỗi
không thể làm ngơ trước yêu cầu của ông ta.
Sự thật nầy rất nổi tiếng ñến ñộ vị Tăng Giác
Như (覺如, Kakunyo), người ñã từng nỗ lực ñể
mở rộng giáo ñoàn Chơn Tông và là kẻ ñối
lập với Thân Loan (親鸞, Shinran), cũng phải
ñề cao tên tuổi của Trạm Không, ngoài các
nhân vật khác như Thánh Quang (聖光),
Chứng Không (証空), Nhất Biến (一遍), Tha A
Di Đà Phật (他阿彌陀佛),93 Nguyên Trí (源智),
và Niệm Phật Phòng (念佛房).94 Nói chung,
xung quanh việc giữ gìn di cốt của Pháp
Nhiên, giữa dòng phái của Trạm Không và
Chứng Không có sự tranh chấp lẫn nhau, cuối
cùng thì di cốt ấy vuột ra khỏi tay của dòng
phái Chứng Không, mà lọt vào tay của ñồ
chúng Trạm Không vậy.
Vào năm 1349 (niên hiệu Trinh Hòa [貞和]
thứ 5), khi ñến tham bái Nhị Tôn Viện thì vị
Thái Chính Đại Thần Động Viện Tôn Hiền
(洞院尊賢) mới ñến tham bái tháp của Pháp
Nhiên trước, rồi sau ñến lễ bái hình tượng
của Pháp Nhiên ở chánh ñiện chùa, rồi tiếp
theo tham quan bản Tam Muội Phát Đắc Ký
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(三昧發得記) do tự tay Pháp Nhiên viết cũng
như ñồ hình Phật khi lâm chung của Pháp
Nhiên (xem Viên Thái Lịch [園太曆]).95 Nói
chung, sau khi Pháp Nhiên qua ñời ñược một
thế kỷ rưỡi thì vùng ñất trung tâm tôn sùng
Pháp Nhiên ở Kyoto chính là ngôi Nhị Tôn
Viện nầy.
Môn lưu của Trấn Tây Nghĩa
Thánh Quang, người ñược xem như là vị Tổ
khai sáng ra pháp môn Trấn Tây Nghĩa
(鎭西義), chủ yếu lấy vùng Bắc Cửu Châu
(北九州, Kitakyushu)96 làm trung tâm ñể
khuyến hóa niệm Phật, còn ñệ tử của ông là
Lương Trung (良忠, Ryōchū)97 thì truyền bá
giáo nghĩa của thầy ông ở vùng Liêm Thương.
Vào thời kỳ nầy, ở Kinh Đô Kyoto thì giáo
phái Tây Sơn Nghĩa của Chứng Không rất có
thế lực nhờ sự ủng hộ của tầng lớp quý tộc,
và ngay cả ngôi nhà mộ của Pháp Nhiên ở
vùng Đại Cốc mà ban ñầu do pháp hệ của Tín
Không (信空) quản lý, cuối cùng cũng về tay
của dòng phái Chứng Không.
Thế thì việc mở rộng tầm hoạt ñộng của
Phái Trấn Tây từ vùng Cửu Châu cũng như
Liêm Thương cho ñến tận Kinh Đô Kyoto, tất
cả ñều nhờ lớp ñệ tử của Lương Trung là
Lương Không (良空, Ryōkū),98 Nhiên Không
(然空, Nenkū),99 và Liễu Huệ (了慧, Ryōe).100
Những vị nầy người nào cũng ñã từng có hầu
hạ Lương Trung ở Liêm Thương cả, ñến hậu
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bán thế kỷ thứ 13, họ ñều lần lượt chuyển
ñến ở Kinh Đô Kyoto. Nhưng trong số ñó thì
Liễu Huệ là người khi nhìn thấy hiện tượng
“trong chúng môn ñồ của Nhiên (Pháp
Nhiên), có nhiều người có tư tưởng khác
nhau, mỗi mỗi ñều cho là lời Thầy dạy, cùng
tranh nhau phải trái”, thấy vậy ông mới nghỉ
rằng: “phải làm sao giữ gìn lời dạy của Tổ”,
nên ông ñã biên tập bộ Hán Ngữ Đăng Lục
(漢語燈錄) và Hòa Ngữ Đăng Lục (和語燈錄),
rồi còn trước tác Thánh Quang Thượng Nhân
Truyện (聖光上人傳) cũng như Nhiên A
Thượng Nhân Truyện (然阿上人傳) và ông ñã
tận lực giải thích về dòng chính thống của
Phái Tây Sơn mà ñược truyền thừa từ Pháp
Nhiên ñến Thánh Quang và Lương Trung
(Nhiên A). Tuy nhiên, giáo ñoàn Tây Sơn của
Thánh Quang mà xưa kia vốn chẳng có một
ñịa bàn hoạt ñộng nào ở vùng Kinh Đô Kyoto,
nay với tư cách là lớp kế thừa chính thống
của Pháp Nhiên, lại có thể hoạt ñộng ñược ở
vùng Kyoto. Điều nầy cũng nhờ sự hấp thu
dòng phái của Nguyên Trí (源智) mà ñược gọi
là Môn Đồ Tử Dã (紫野門徒). Nguyên Trí,
người chỉ ưa thích sống ẩn dật, cũng như
pháp hệ của ông ta, ñã thoát ra khỏi vòng
phân tranh giữa những dòng phái khác nhau.
Đương nhiên, họ cũng là lớp người kế thừa
của Pháp Nhiên, nhưng chẳng có sắc thái nổi
bật nào về mặt giáo ñoàn cũng như Tông
nghĩa cả. Chính ñiều nầy ñã tạo cho giáo
ñoàn Trấn Tây một chỗ ñứng tuyệt hảo khi
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lên vùng Kinh Đô Kyoto truyền ñạo. Chứng
Không, Long Khoan, Thân Loan, hay là những
người của giáo ñoàn Trấn Tây mà ñối lập với
thế lực của Hạnh Tây, ñều xem mình như là
người tương thừa của Nguyên Trí; từ ñó họ
ñã chiếm ñược ñịa vị có lợi cho mình. Trong
phần “Đàm Nghĩa Ở Vùng Xích Trúc Địa,
Đông Sơn” của bộ Tứ Thập Bát Quyển Truyện
(四十八巻傳) có phản ánh một sự thật rõ ràng
như sau:
Truyền ký về Pháp Nhiên liên quan ñến
việc thành lập vào ñầu thời ñại Thất Đinh
(室町, Muromachi), hiện còn lưu lại khoảng
15 loại, trong số ñó thì cái tên Tri Ân Viện
(知恩院, Chion-in) xuất hiện ñầu tiên là ở
trong bộ Tứ Thập Bát Quyển Truyện nầy. Tri
Ân Viện nầy, nơi lấy Ngự Ảnh Đường mà an
trí bức tượng của Pháp Nhiên bằng gỗ làm
trung tâm, là ngôi viện thường “nhân ngày
húy kỵ (của Pháp Nhiên) mà hợp nhất giữa
giàu nghèo, lấy ngày người qua ñời mà không
phân chia trên dưới cao thấp.”
Đến khoảng giữa thế kỷ thứ 13, ngôi nhà
mộ của Pháp Nhiên ở vùng Đại Cốc mà ñặt
dưới sự quản lý của môn ñồ Tây Sơn, thì
cũng rơi vào tay của dòng phái Thánh Quang
ở ñầu thế kỷ thứ 14. Như vậy, vai trò của Nhị
Tôn Viện, nơi lấy ngôi tháp cũng như Ngự
Ảnh Đường của Pháp Nhiên làm trung tâm và
là chốn linh ñịa quy y theo Pháp Nhiên, cuối
cùng cũng ñược chuyển sang cho Tri Ân Viện
với tư cách là ñạo tràng căn bản của giáo
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ñoàn Tây Sơn. Và chính bộ Tứ Thập Bát
Quyển Truyện nầy cũng ra ñời trong bối cảnh
như vậy. Niên ñại của bộ nầy cũng ñược suy
ñịnh vào khoảng thời ñại Thất Đinh. Ngôi Tri
Ân Viện nầy ñã từng có mối giao thiệp sâu xa
với dòng họ Tướng Quân Túc Lợi (足利,
Ashikaga) cũng như dòng họ cận vệ triều
ñình.
Sự xác lập Tịnh Độ Tông
Dòng pháp hệ của giáo ñoàn Trấn Tây ñã
lấy Quang Minh Tự (光明寺, Kōmyō-ji) ở vùng
Liêm Thương mà truyền thừa theo dòng
huyết mạch thứ tự như sau:
Pháp
Nhiên
(法然)→Thánh
Quang
(聖光)→Lương Trung (良忠)→Lương Hiểu
Huệ
(定慧)102→Thánh
(良曉)101→Định
Quynh (聖冏).103
Chính công lao ñóng góp của ñã giúp cho
chuẩn bị nâng cao ñịa vị của giáo ñoàn Trấn
Tây cũng như Tịnh Độ Tông ñứng ngang hàng
trong số tám Tông phái ñương thời. Vào
khoảng ñầu thế kỷ thứ 14, vị tăng Sư Luyện
(師錬, Shiren)104 ở Nam Thiền Tự (南禪寺,
Nanzen-ji) ñã châm biếm Tịnh Độ Tông như
là Ngụ Tông (寓宗, tông phái nương nhờ) hay
Phụ Dung Tông (附庸宗, tông phái phụ thuộc)
(xem Nguyên Hanh Thích Thư [元亨釋書]), và
mặc dầu số lượng người quy y tại gia có ñông
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ñến mấy ñi chăng nữa, vẫn không ñược chấp
nhận là một Tông phái ñộc lập.
Như vậy chính lập trường lấy tầng lớp tại
gia làm trung tâm lại là ý ñồ sâu xa của Pháp
Nhiên. Nhưng nếu nhìn từ lập trường của
tăng lữ trong nội bộ giáo ñoàn, thì cần phải
chỉnh ñốn lại hình thái của giáo ñoàn mới có
thể sánh vai với các Tông phái khác ñược. Khi
ấy Thánh Khuynh, người rất tinh thông học
vấn của những ñối phương phê phán Tịnh Độ
Tông như Thiên Thai, Thiền, Câu Xá, Duy
Thức, Thần Đạo, mới bắt ñầu hoạt ñộng
mạnh với chủ trương ngược lại cho rằng Tịnh
Độ Tông là chiếm vị trí hàng ñầu, còn các
Tông kia là thấp kém, cọng thêm vào ñó ông
còn chế ñịnh ra quy tắc gọi là Ngũ Trùng
Truyền Pháp-Truyền Giới, và xác lập nên cơ
sở chế ñộ giáo ñoàn.
Sau nầy vị ñệ tử của Thánh Quynh là
Thánh Thông (聖聰, Shōsō)105 lại khai sáng
nên Tăng Thượng Tự (增上寺, Zōjō-ji)106 ở
vùng Bối Trũng (貝塚, Kaizuka), Võ Tàng
(武藏, Musashi);107 rồi tiếp theo người ñệ tử
của ông là Khánh Trúc (慶竺, Keijiku)108 ñược
mời từ vùng Quan Đông (關東, Kantō) ñến
làm trú trì Tri Ân Viện. Đến thời kỳ Giang Hộ
Mạc Phủ thì chính sách tự viện ñược ban
hành, nên cuối cùng thì Tịnh Độ Tông ñã ñạt
ñược mục ñích trở thành một Tông phái ñộc
lập. Tuy nhiên, vào thời ấy Tịnh Độ Tông ñã
phải cống hiến cho những nhà cầm quyền
của chính quyền Mạc Phủ hơn là kết thân với
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tầng lớp thứ dân bình thường theo ý ñồ của
Pháp Nhiên xưa kia, và ñã chắp vào vai họ
một ñôi cánh ñể duy trì thể chế phong
kiến.109
Chú thích (của dịch giả):
1. Đản Sanh Tự (誕生寺, Tanjō-ji): ngôi
chùa của Tịnh Độ Tông, hiện tọa lạc tại
Kumeminami-cho (久米南町), Kume-gun
(久米郡), Okayama-ken (岡山県), là linh
ñịa ñầu tiên trong 25 linh ñịa của Pháp
Nhiên Thượng Nhân, còn gọi là Đản
Sanh Luật Tự (誕生律寺). Tượng thờ
chính của chùa là Viên Quang Đại Sư
(圓光大師, hiệu của Pháp Nhiên ñược
triều ñình truy tặng sau khi qua ñời).
Đây là nơi Pháp Nhiên ra ñời, và chùa
do Pháp Lực Phòng Liên Sanh
(法力房蓮生), người mến mộ ñạo phong
của Pháp Nhiên nên xuất gia làm ñệ tử
của vị nầy, kiến lập ngay trên ngôi nhà
cũ của thân sinh Pháp Nhiên là Tất
Gian Thời Quốc (漆間時國, Uruma
Tokikuni) vào năm thứ 4 (1193) niên
hiệu Kiến Cửu (建久). Đến thời Giang
Hộ thì chùa ñược tái kiến lại và ñược
xép vào hạng tài sản văn hóa quan
trọng của quốc gia.
2. Áp Lãnh Sứ (押領使, Ōryōshi): tên gọi
một chức quan lâm thời dưới thời ñại
Bình An (平安, Heian, 794-1185), nhằm
thống lãnh binh lính ñể trấn áp bọn
hung ñồ trong nước.
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3. Bồ Đề Tự (菩提寺, Bodai-ji): còn gọi là
Đàn

Na

Tự

(檀那寺),

Đán

Na

Tự

(旦那寺), Bồ Đề Sở (菩提所). Đối với
Phật Giáo Nhật Bản, Bồ Đề Tự chỉ cho
ngôi tự viện cầu nguyện siêu ñộ, hoặc
chỉ cho ngôi chùa có các ngôi mộ của tổ
tiên qua các ñời.
4. Hoàng Viên (皇圓, Kōen, ?-1169): vị
học Tăng của Thiên Thai Tông, húy là
Hoàng Viên (皇圓), thông xưng là Phì
Hậu A Xà Lê (肥後阿闍梨), Công Đức
Viện A Xà Lê (功德院阿闍梨); con trai
ñầu của vị Trưởng Quan Kami vùng
Tam Hà (三河, Mikawa) là Đằng Nguyên
Trùng Kiêm (藤原重兼). Sau ñó ông xuất
gia, ông lên Tỷ Duệ Sơn, theo hầu hạ
Hoàng Giác (皇覺) thuộc Dòng Thương
Sanh (椙生流) và tu học cả Hiển lẫn Mật
Giáo. Sau ñó, ông ñến trú tại Công Đức
Viện ở phía Đông Tháp, chuyên tâm
giáo dưỡng học ñồ, mà trong ñó có
Nguyên Không (源空), tức Pháp Nhiên
(法然, Hōnen), sau nầy trở thành vị Tổ
khai sáng nên một Tông phái riêng.
Ông rất tường tận về lịch sử, và là tác
giả của bộ sử thư nổi tiếng Phù Tang
Lược Ký (扶桑略記), 30 quyển. Tương
truyền rằng vào năm 1169, ông thác
hóa thành con rắn lớn ñể chờ ñến khi
Đức Phật Di Lặc ra ñời.
5. Duệ Không (叡空, Eikū, ?-1179): vị học
Tăng của Thiên Thai Tông sống vào
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khoảng cuối thời Bình An, húy là Duệ
Không (叡空), hiệu Từ Nhãn Phòng
(慈眼房); con của Thái Chính Đại Thần
Đằng Nguyên Y Thông (藤原伊通). Ông
lên Tỷ Duệ Sơn, thọ giới Viên Đốn với
Lương Nhẫn (良忍), rồi học Mật Giáo và
Tịnh Độ Giáo. Sau ñó, ông ñến ẩn cư ở
vùng Hắc Cốc (黑谷), Tây Tháp và thỉnh
thoảng có thuyết giảng bộ Vãng Sanh
Yếu Tập (徃生要集). Ông ñược xem như
là vị học Tăng xuất chúng nhất của Tỷ
Duệ Sơn về Mật Giáo và Luật Đại Thừa.
Năm 1150, ông trao truyền giới Viên
Đốn cho Nguyên Không (源空, tức Pháp
Nhiên), rồi ñến năm 1154 thì làm giới
sư chứng minh lễ xuất gia cho vị quan
Hữu Đại Thần Nguyên Nhã Định
(源雅定). So với Nguyên Không, ông có
ý kiến khác về vấn ñề giới thể luận,
quán Phật, xưng niệm, v.v. Ông là vị
Tổ của Dòng Hắc Cốc. Tác phẩm của
ông có Viên Đốn Giới Pháp Bí Tạng Đại
Cương
Tập
(圓頓戒法秘藏大綱集)
1
quyển.
6. Tạng Tuấn (藏俊, Zōshun, 1104-1180):
vị học Tăng của Pháp Tướng Tông sống
vào khoảng cuối thời Bình An, vị Tổ ñời
thứ 47 của Nguyên Hưng Tự (元興寺,
Gankō-ji), húy là Tạng Tuấn (藏俊),
thường ñược gọi là Bồ Đề Viện Thượng
Cang (菩提院上綱), Bồ Đề Viện Tăng
Chánh

(菩提院僧正),
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Bát

Thiệt Tăng

Chánh (八舌僧正), hiệu là Giáo Minh
Phòng (敎明房); xuất thân vùng Trì Cừu
(池尻), Đại Hòa (大和, Yamato, thuộc
Nara [奈良]); họ Cự Thế (巨勢). Ông
theo hầu hạ Giác Tình (覺晴) ở Hưng
Phước Tự (興福寺, Kōfuku-ji), rồi học
Pháp Tướng cũng như Duy Thức với
Lương Khánh (良慶), v.v. Thể theo lời
thỉnh cầu của quan Tả Đại Thần Đằng
Nguyên Lại Trường (藤原賴長), thỉnh
thoảng ông có thuyết giảng về Nhân
Minh. Năm 1155, ông tham gia Hội Duy
Ma, rồi ñến năm 1168 thì làm giảng sư
cho hội nầy, và ñến năm 1178 thì ñược
bổ nhiệm làm Quyền Luật Sư. Năm
sau, ông làm chức Biệt Đương của
Nguyên Hưng Tự, ñến năm 1178 thì
ñược thăng chức lên làm Quyền Thiếu
Tăng Đô. Ông ñã từng làm giảng sư
cho Hội Pháp Hoa Bát Giảng cũng như
Tối Thắng Giảng ở Pháp Thành Tự
(法成寺), rồi làm chức Quyền Biệt
Đương của Hưng Phước Tự, và sau khai
sáng ra Bồ Đề Viện trong khuôn viên
chùa nầy. Đệ tử ông có Tín Viên (信圓),
Giác Hiến (覺憲), Huyền Duyên (玄緣),
Huệ Phạm (惠範), v.v. Năm 1214, ông
làm chức Tăng Chánh và ñược truy
tặng pháp ấn. Trước tác của ông ñể lại
có Nhân Minh Sớ Sao (因明疏鈔) 41
quyển, Duy Thức Luận Đệ Lục Quyển
Sao (唯識論第六巻鈔) 4 quyển, Pháp Hoa
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Huyền Tán Văn Tập (法華玄讚文集) 1
quyển, v.v.
7. Vĩnh Quán (永觀, Eikan hay Yōkan,
1033-1111): vị Tăng kiêm học của Tam
Luận Tông và Tịnh Độ Giáo, cha là Tiến
Sĩ Văn Chương Nguyên Quốc Kinh
(源國經). Năm lên 11 tuổi, ông theo hầu
Thâm Quán (深觀) ở Thiền Lâm Tự
(禪林寺), năm sau thì thọ Cụ Túc Giới ở
Đông Đại Tự (東大寺, Tōdai-ji), rồi ông
học thêm Tam Luận với Hữu Khánh
(有慶) và Hiển Chơn (顯眞), cũng như
giáo học các Tông phái khác. Ông ñã
sớm tu theo hạnh Niệm Phật, ñến ñộ
tuổi 30 thì ñến ẩn cư ở Quang Minh Sơn
(光明山). Vào năm 1072, lúc 40 tuổi,
ông trở về sống ở Thiền Lâm Tự. Từ
năm 1100 trở ñi trong vòng 3 năm
trường, ông làm chức Biệt Đương của
Đông Đại Tự; ngoài ra thông qua
những hoạt ñộng từ thiện giáo hóa
chúng sanh, xưng danh niệm Phật, ông
ñã nỗ lực hết mình ñể lưu bố Tịnh Độ
Giáo. Trước tác chủ yếu của ông là bộ
Vãng Sanh Thập Nhân (徃生拾因) 1
quyển,
Vãng
Sanh
Giảng
Thức
(徃生講式) 1 quyển.
8. Trùng Dự (重譽, Chōyo, ?-?): vị Tăng
của Tam Luận Tông, sống vào khoảng
cuối thời Bình An, húy là Trùng Dự
(重譽), hay Triều Dự (朝譽), tự là Lý
Giáo (理敎). Ông theo học Tam Luận với
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Giác Thọ (覺樹) ở Đông Nam Viện của
Đông Đại Tự (東大寺, Tōdai-ji), rồi thọ
nhận Mật Giáo của Dòng Tiểu Dã
(小野流) nơi Tĩnh Dự (靜譽). Ông ít thích
xã giao, ñến sống ở Quang Minh Sơn
Tự (光明山寺) thuộc vùng Sơn Thành
(山城, Yamashiro) và chuyên tâm tu
Tịnh Độ Giáo. Trước tác của ông có
Thập Trụ Tâm Luận Sao (十住心論鈔) 3
quyển, Tất Đàm Tự Ký Sao (悉曇字記鈔)
2 quyển, Bí Tông Giáo Tướng Sao
(秘宗敎相鈔) 10 quyển, Bí Tông Thâm
Mật Sao (秘宗深密鈔) 3 quyển, v.v.
9. Trân Hải (珍海, Chinkai, 1091-1152): vị
Tăng của Tam Luận Tông, sống vào
khoảng cuối thời Bình An, tự Trân Hải
(珍海), húy là Lương Thâm (良深), hiệu
là Lý Pháp Phòng (理法房), con của
Đằng Nguyên Cơ Quang (藤原基光). Ông
từng theo học Tam Luận với Giác Thọ
(覺樹) ở Đông Nam Viện (東南院) của
Đông Đại Tự (東大寺, Tōdai-ji), rồi Mật
Giáo với Định Hải (定海) ở Tam Bảo
Viện (三寶院) của Đề Hồ Tự (醍醐寺,
Daigo-ji). Sau ñó ông ñến sống ở tại
Thiền Na Viện (禪那院) ở tại chùa nầy,
và làm Giảng Sư cho ba học hội lớn
trong ñó có Duy Ma Hội (維摩會). Đối
với Tịnh Độ Giáo, ông cũng rất thâm
tín, nên ñến làm trú trì Thiền Lâm Tự
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(禪林寺); và trong lịch sử thì ông trở
thành nhân vật môi giới giữa Nguyên
Tín (源信), Vĩnh Quán (永觀) và Nguyên
Không (源空). Về mặt hội họa, ông
cũng thể hiện tài năng xuất chúng, và
ñược xưng tụng là Thiên Hạ Đệ Nhất
Hội Sư (天下第一繪師). Năm 1148, ông
có sáng tác bức tranh gọi là Thích Ca
Linh Thứu Sơn Thuyết Pháp Đồ
(釋迦靈鷲山說法圖). Trước tác của ông
ñể lại có Quyết Định Vãng Sanh Tập
(決定徃生集) 2 quyển, Bồ Đề Tâm Tập
(菩提心集) 2 quyển, v.v.
10.
Xương Hải (昌海, Shōkai, ?-?): vị
Tăng của Pháp Tướng Tông sống vào
khoảng ñầu thời Bình An, tự là Xương
Hải (昌海), xuất thân vùng Nại Lương
(奈良, Nara). Ông xuất gia lúc còn nhỏ
tuổi, và học Pháp Tướng cũng như Duy
Thức với Thiện Châu (善珠) ở Thu Tiểu
Tự (秋篠寺) thuộc vùng Đại Hòa (大和,
Yamato). Sau ông ñến sống ở Hưng
Phước Tự (興福寺, Kōfuku-ji), rồi
chuyển ñến vùng Quảng Cương (廣岡) ở
Đại Hòa và hoằng bá Pháp Tướng Tông.
Tác phẩm của ông có A Di Đà Hối Quá
(阿彌陀悔過) 1 quyển, Tây Phương Niệm
Phật Tập (西方念佛集) 1 quyển.
11.
Thật Phạm (實範, Jippan, ?-1144):
vị Tăng chuyên học cả Pháp Tướng và
Chơn Ngôn, sống vào khoảng cuối thời
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Bình An, tự là Thật Phạm (實範),
thường ñược gọi là Trung Xuyên Thiếu
Tướng Thượng Nhân (中川少將上人), hay
Trung Xuyên Luật Sư (中川律師), tự là
Bổn Nguyện (本願); con thứ 4 của quan
Tham Nghị Đằng Nguyên Hiển Thật
(藤原顯實). Ông theo tu về Pháp Tướng
ở Hưng Phước Tự (興福寺, Kōfuku-ji),
rồi học Mật Giáo với Nghiêm Giác (嚴覺)
ở Đề Hồ Tự (醍醐寺, Daigo-ji) cũng như
với Minh Hiền (明賢) ở Tỷ Duệ Sơn. Sau
ông ñến ẩn cư ở Viên Thành Tự (園城寺,
Onjō-ji) thuộc vùng Đại Hòa (大和,
Yamato) và khai sáng nên Thành Thân
Viện (成身院) ở vùng Trung Xuyên
(中川). Ông ñã từng khởi xướng phong
trào phục hưng giới luật, nghiên cứu về
Tứ Phần Luật, và năm 1116 thì tu bổ
các ñường tháp của Đường Chiêu Đề Tự
(唐招提寺, Tōshōdai-ji). Đến năm 1122,
thể theo lời thỉnh cầu của Hân Tây
(欣西) ở Hưng Phước Tự, ông viết cuốn
Đông Đại Tự Giới Đàn Viện Thọ Giới
Thức (東大寺戒壇院受戒式), và trở thành
một nhân vật rất nổi bật trong phong
trào vận ñộng phục hưng giới luật dưới
thời ñại Liêm Thương. Đến cuối ñời ông
chuyển ñến sống ở Quang Minh Sơn Tự
(光明山寺) thuộc vùng Sơn Thành (山城,
Yamashiro) và chuyên tâm tín phụng
Tịnh Độ Giáo. Ông ñã từng thân giao
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với hai vị tướng quân Đằng Nguyên
Tông Trung (藤原宗忠) và Đằng Nguyên
Lại Trường (藤原賴長). Trước tác của
ông có Đông Đại Tự Giới Đàn Viện Thọ
Giới Thức 1 quyển, Đại Kinh Yếu Nghĩa
Sao (大經要義抄) 7 quyển, v.v.
12.
Nguyên Tín (源信, Genshin, 9421017): xem chú thích số 109 ở chương
ñầu Đặc Chất Của Phật Giáo Nhật Bản.
13.
Quán Kinh Sớ (觀經疏, Kangyōsho):
tên gọi tắt của Quán Vô Lượng Thọ
Kinh
Sớ
(觀無量壽經疏,
Kammuryōjukyōsho), 4 quyển, là bộ
sách của Thiện Đạo (善導, 613-681)
Trung Quốc, chú thích về Quán Vô
Lượng Thọ Kinh (觀無量壽經), một trong
ba bộ kinh trọng yếu của Tịnh Độ Giáo.
Nó ñược phân làm 4 thiếp, nên ñược
gọi là Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ
(觀經四帖疏), gọi tắt là Tứ Thiếp Sớ
(四帖疏). Tại Trung Quốc, sách chú
thích nầy không ñược quảng bá rộng
rãi cho lắm; tuy nhiên, tại Nhật Bản,
Pháp Nhiên (法然, Hōnen), Tổ khai sáng
Tịnh Độ Tông, là người ñầu tiên có
duyên với bộ Sớ nầy; xem nó như là
bậc thầy với quan niệm “thiên y Thiện
Đạo (偏依善導, nương hẳn về phía Thiện
Đạo)”. Sau nầy, Thân Loan (親鸞,
Shinran), Tổ sư khai sáng Tịnh Độ
Chơn Tông, cũng xem như là “Thiện
Đạo
ñộc
minh
Phật
chánh
ý
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(善導獨明佛正意, chỉ một mình Thiện
Đạo làm sáng tỏ chánh ý của Phật)” và
ñã ca tụng bộ Sớ nầy trong bài Chánh
Tín Niệm Phật Kệ (正信念佛偈) của ông.
Như vậy, thư tịch nầy ñã tạo ảnh
hưởng rất to lớn trong việc hình thành
tư tưởng Tịnh Độ của Nhật Bản. Bộ nầy
chia làm 4 quyển: (1) Quyển 1: Quán
Kinh Huyền Nghĩa Phần (觀經玄義分),
thuật rõ ý nghĩa của Quán Vô Lượng
Thọ Kinh, ñầu tiên có bài kệ tụng Quy
Tam Bảo Kệ (歸三寶偈), rồi chia thành 7
phần ñể giải thích rõ cách nhìn ñối với
kinh ñiển. (2) Quyển 2: Quán Kinh Tự
Phần Nghĩa (觀經序分義), chú thích về
phần tựa của kinh. (3) Quyển 3: Quán
Kinh Chánh Tông Phần Định Thiện
Nghĩa (觀經正宗分定善義), chú thích về
Định Thiện Thập Tam Quán (定善十三觀)
trong phần Chánh Tông. (4) Quyển 4:
Quán Kinh Chánh Tông Phần Tán Thiện
Nghĩa (觀經正宗分散善義), chú thích các
phần Đắc Ích (得益), Lưu Thông (流通),
Kì Xà (耆闍) trong phần Chánh Tông và
thêm phần Bạt Hậu.
14.
Thiện Đạo (善導, Shàn-dăo, 613681): xem chú thích số 17 ở chương
Phật Giáo Nại Lương.
15.
Vãng Sanh Thập Nhân (徃生拾因,
Ōjōjūin): tác phẩm của Vĩnh Quán
(永觀, Eikan), vị Biệt Đương của Đông
Đại Tự (東大寺, Tōdai-ji), 1 quyển, ñược
80

thành lập trong khoảng thời gian niên
hiệu Khang Hòa (康和, 1099-1104). Tác
phẩm nói về vấn ñề nếu như xưng
niệm A Da Đà Phật thì chắc chắn sẽ
ñược vãng sanh nhờ có 10 nhân tố
chính: (1) thiện căn rộng lớn, (2) các
tội tiêu diệt, (3) túc duyên sâu dày, (4)
ánh sáng nhiếp thủ, (5) Thánh chúng
ñộ trì, (6) Cực Lạc hóa chủ, (7) ba
nghiệp tương ứng, (8) ñạt ñược Tam
Muội, (9) pháp thần ñồng thể, (10) tùy
thuận bản nguyện. Vĩnh Quán vốn là
học Tăng của vùng Nam Đô, nhưng ông
lại quay về với tín ngưỡng Tịnh Độ, và
khuyên nên mọi người nên xưng danh
niệm Phật hơn là quán tưởng niệm
Phật.
16.
Quyết Định Vãng Sanh Tập
(決定徃生集, Kejjōōjōshū): 2 quyển, do
vị Tăng Tam Luận Tông Trân Hải (珍海,
Chinkai, 1091-1152) soạn; là thư tịch
trích dẫn những ñoạn văn xưng tán các
kinh ñiển Tịnh Độ như Quán Vô Lượng
Thọ Kinh (觀無量壽經) cũng như Khởi
Tín Luận (起信論), v.v., tất quyết ñịnh
vãng sanh.
17.
Ngũ Trược (s: pañca kaṣāyāḥ, p:
pañcā kasāyā, 五濁, j: gojoku): còn gọi
là Ngũ Chỉ (五滓), tức trong thời Giảm
Kiếp (減刼, thời kỳ thọ mạng của chúng
sanh giảm xuống dần) sẽ sanh khởi 5
loại nhơ bẩn hay ñiều không tốt lành.
Theo Bi Hoa Kinh (悲華經) quyển 5,
Pháp Uyển Châu Lâm (法苑珠林) quyển
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98, Ngũ Trược gồm (1) Kiếp Trược (s:
kalpa-kaṣāya, 刼濁): vào thời Giảm
Kiếp, khi thọ mạng của chúng sanh
giảm xuống còn 30 tuổi thì sẽ sanh ra
nạn ñói, giảm ñến 20 tuổi thì sẽ có
bệnh dịch hoành hành, ñến 10 tuổi thì
xảy ra nạn ñao binh, làm cho tất cả
chúng sanh thảy ñều bị tai hại. (2) Kiến
Trược (s: dṛṣṭi-kaṣāya, 見濁): khi chánh
pháp ñã diệt, tượng pháp xuất hiện, tà
pháp chuyển sanh, tà kiến tăng trưởng
mạnh và khiến cho mọi người không
còn tu theo con ñường lành nữa. (3)
Phiền Não Trược (s: kleṣa-kaṣāya,
煩惱濁): chúng sanh có nhiều ái dục,
bỏn xẻn, keo kiệt, ñấu tranh lẫn nhau,
ăn chơi trác táng, thọ nhận các tà pháp
và làm cho tâm thần bị não loạn. (4)
Chúng Sanh Trược (s: sattva-kaṣāya,
衆生濁): còn gọi là Hữu Tình Trược
(有情濁), chúng sanh có nhiều ñiều xấu
ác, tệ hại, không hiếu kính cha mẹ, tôn
trưởng, không biết sợ nghiệp quả báo,
không làm việc phước thiện công ñức,
không tu hạnh bố thí trí tuệ cũng như
ăn chay, không giữ gìn các giới cấm,
v.v. (5) Mạng Trược (s: āyu-kaṣāya,
命濁): hay còn gọi là Thọ Trược (壽濁),
từ ngàn xưa thọ mạng con người là
80.000 tuổi, thời nay do vì ác nghiệp
tăng trưởng nhiều, cho nên tuổi thọ
giảm dần, vì vậy người thọ 100 tuổi rất
hiếm có. Như vậy, trong Ngũ Trược,
Kiếp Trược là chung và bốn loại kia là
riêng. Như trong A Di Đà Kinh
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(阿彌陀經) có ñoạn rằng: “Thích Ca Mâu
Ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu chi
sự, năng ư Ta Bà quốc ñộ ngũ trược ác
thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não
trược, chúng sanh trược, mạng trược
trung, ñắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam
Bồ
Đề
(釋迦牟尼佛、能爲甚難希有之事、能於娑婆
國土五濁惡世、劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁
、命濁中、得阿耨多羅三藐三菩提,
Phật
Thích Ca Mâu Ni có thể làm những việc
rất khó khăn hiếm có, có thể nơi quốc
ñộ Ta Bà có năm món trược, gồm kiếp
trược, kiến trược, phiền não trược,
chúng sanh trược, mạng trược, mà
chứng quả giải thoát hoàn toàn).” Hay
trong bài Lô Sơn Huệ Viễn Pháp Sư Lụy
(廬山慧遠法師誄) của Tạ Linh Vận
(謝靈運, 385-433) nhà Tống, thời Nam
Triều có câu: “Linh thanh tục chấn, Ngũ
Trược tạm long (令聲續振、五濁暫隆,
khiến cho thanh danh mãi chấn ñộng,
Ngũ Trược tạm thời ngừng phát triển).”
Hoặc trong bài Phật Đảnh Tôn Thắng
Đà La Ni Tràng Tán (佛頂尊勝陀羅尼幢贊)
của Độc Cô Cập (獨孤及, 725-777) nhà
Đường cũng có câu: “Mang mang Ngũ
Trược,
khách
trần
phú
chi
(茫茫五濁、客塵覆之, mịt mờ Năm Trược,
khách trần lấp che).” Hơn nữa, trong
bài tựa của Kinh Lăng Nghiêm (楞嚴經)
cũng có ñoạn: “Phục thỉnh thế tôn vị
chứng minh, Ngũ Trược ác thế thệ tiên
83

nhập, như nhất chúng sanh vị thành
Phật, chung bất ư thử thủ Nê Hoàn
(伏請世尊爲證明、五濁惡世誓先入、如一眾
生未成佛、終不於此取泥洹, cúi xin Thế
Tôn chứng minh cho, ñời ác Năm Trược
thề vào trước, nếu một chúng sanh
chưa thành Phật, trọn không nơi ñây
nhập Niết Bàn).”
18.
Bồ Tát Pháp Tạng (s: Dharmākara,
法藏): còn gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo
(法藏比丘); âm dịch là Đàm Ma Ca
(曇摩迦), Đàm Ma Ca Lưu (曇摩迦留); ý
dịch là Pháp Bảo Xứ (法寶處), Pháp Xứ
(法處), Pháp Tích (法積), Tác Pháp
(作法); là pháp danh của ñức Phật A Di
Đà khi chưa thành Phật. Theo Vô Lượng
Thọ Kinh, quyển Thượng, trong ñời quá
khứ xa xưa thời ñức Thế Tự Tại Vương
Phật (世自在王佛) trụ thế, có vị quốc
vương, sau khi nghe Phật thuyết pháp,
bèn phát tâm vô thượng, xả bỏ vương
vị xuất gia, hiệu là Pháp Tạng. Vị nầy
tài cao, minh triết, siêu bạt giữa ñời,
theo tu tập với Thế Tự Tại Vương Phật,
phát 48 lời thệ nguyện ñể cứu ñộ chúng
sanh và sau một thời gian tu hành lâu
xa, ngài thành tựu bản nguyện của
mình và ñược thành Phật. Vị Phật nầy
chính là A Di Đà Phật. Như trong Lễ
Niệm Di Đà Đạo Tràng Sám Pháp
(禮念彌陀道塲懺法, CBETA No. 1467)
quyển 7, phần Phát Nguyện Vãng Sanh
(發願徃生) có ñoạn rằng: “Thị cố phục
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ưng tu học Bồ Đề hạnh nguyện, như A
Di Đà Phật tối sơ nhân trung, vi Pháp
Tạng Tỳ Kheo, sở phát tứ thập bát
nguyện; hựu như Phổ Hiền Văn Thù
quảng ñại hạnh nguyện, diệc như thập
phương tam thế chư ñại Bồ Tát sở hữu
hạnh nguyện, ngã diệc như thị thứ ñệ
tu
học
(是故復應修學菩提行願、如阿彌陀佛最初因
中、爲法藏比丘、所發四十八願、又如普賢文
殊廣大行願、亦如十方三世諸大菩薩所有行願
、我亦如是次第修學, vì vậy lại nên tu học
hạnh nguyện Bồ Đề, như trong nhân vị
ñầu tiên của Phật A Di Đà, là Tỳ Kheo
Pháp Tạng, ñã phát bốn mươi tám
nguyện, cũng như hạnh nguyện rộng
lớn của Phổ Hiền, Văn Thù, cũng như
hạnh nguyện vốn có của chư vị ñại Bồ
Tát trong mười phương ba ñời, con
cũng lần lượt tu học như vậy).”
19.
Thánh
Đạo
Môn
(聖道門,
Shōdōmon): môn (門) có nghĩa là pháp
môn hay lời dạy, giáo lý, Thánh Đạo
Môn có nghĩa là giáo lý dạy người tu
tập chứng quả trong hiện ñời nầy nhờ
tự lực của bản thân mình. Đặc biệt là từ
nầy dùng ñể chỉ cho Thiên Thai Tông và
Chơn Ngôn Tông. Thánh Độ Môn
(聖土門) ñối lập với Tịnh Độ Môn.
20.
Hiển Chơn (顯眞, Genshin, 11311192): vị Tăng của Thiên Thai Tông
sống vào khoảng cuối thời Bình An và
ñầu thời Liêm Thương, vị Thiên Thai
Tọa Chủ ñời thứ 61, húy là Hiển Chơn
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(顯眞), hiệu là Tuyên Dương Phòng
(宣陽房), con trai của vị Trưởng Quan
Kami vùng Mỹ Tác (美作, Mimasaka) là
Đằng Nguyên Hiển Năng (藤原顯能). Lúc
còn nhỏ tuổi, ông ñã lên Tỷ Duệ Sơn
học của Hiển và Mật Giáo với Minh Vân
(明雲) và Tướng Thật (相實). Sau ñó
theo lời yêu cầu của triều ñình, ông ra
làm Phật sự và làm chức Biệt Đương
của ngôi ñền Kỳ Viên Xã (祇園社,
Gionsha). Đến năm 1173, ông từ quan,
ñến dựng thảo am ở vùng Đại Nguyên
(大原, Ōhara), Lạc Bắc và chuyên tâm
tu niệm. Năm 1186, ông ñược Nguyên
Không (源空) mời ñến Thắng Lâm Tự
(勝林寺), và rất nổi tiếng với tài năng
hùng biện Phật pháp nơi ñây. Năm
1190, thể theo mệnh của Hậu Bạch Hà
Pháp Hoàng (後白河法皇), ông ñược bổ
nhiệm làm Thiên Thai Tọa Chủ. Trước
tác của ông có Sơn Gia Yếu Lược Ký
(山家要略記) 1 quyển.
21.
Trí Hải (智海, Chikai, ?-1306): vị
Tăng chuyên học cả Luật và Chơn Ngôn
Tông, sống vào khoảng cuối thời Liêm
Thương, húy là Trí Hải (智海), tự Tâm
Tuệ (心慧), hiệu là Đạo Chiếu Phòng
(道照房). Ông học Mật Giáo của hai
dòng Dã Trạch (野澤) từ Hựu Tường
(宥祥), Viên Hựu (圓祐) và Nguyên Du
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(元瑜). Rồi sau ñó ông lại học thêm cả
Giới Luật với Nhẫn Tánh (忍性) cũng
như Hiến Tĩnh (憲靜) ở Cực Lạc Tự
(極樂寺) vùng Liêm Thương. Vào năm
1269, vị Tướng Quân chấp quyền
ñương thời là Bắc Điều Trinh Thời
(北條貞時, Hōjō Sadatoki), nhân ñể cầu
nguyện cho quân nhà Nguyên bại trận
rút lui, ñã cải ñổi Dược Sư Đường thành
Giác Viên Tự (覺園寺), và thỉnh mời ông
ñến làm vị Tổ khai sơn chùa nầy. Kể từ
khi ñến sống tại chùa nầy, ông chuyên
tâm giảng nghĩa về Giới Luật, nên các
bậc anh tài của Hiển lẫn Mật Giáo ñều
vân tập về ñây. Trước tác của ông có
Lưỡng Bộ Đại Kinh Giáo Chủ Sự
(兩部大經敎主事) 1 quyển.
22.
Chứng Chơn (証眞, Shōshin, ?-?):
xem chú thích số 74 ở chương hai Phật
Giáo Nại Lương。
23.
Trinh Khánh (貞慶, Jōkei, 11551213): vị Tăng của Pháp Tướng Tông,
sống vào khoảng cuối thời Bình An và
ñầu thời Liêm Thương, húy là Trinh
Khánh (貞慶), thường ñược gọi là Lạp
Trí Thượng Nhân (笠置房上人), Thị Tùng
Dĩ Giảng (侍從已講), hiệu là Giải Thoát
Phòng

(解脫房),

húy

là

Thượng Nhân (解脫上人);
vùng Kyoto, con của quan
Trung Biện Đằng Nguyên
(權右中辨藤原貞憲). Năm lên
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Giải

Thoát

xuất thân
Quyền Hữu
Trinh Hiến
8 tuổi, ông

ñến Hưng Phước Tự (興福寺, Kōfuku-ji),
theo học Pháp Tướng và Luật với người
chú của mình là Giác Hiến (覺憲). Năm
1172, ông ñược Thật Phạm (實範) ở Đề
Hồ Tự (醍醐寺, Daigo-ji) thuộc vùng
Sơn Thành (山城, Yamashiro) truyền
thọ cho Hư Không Tạng Cầu Văn Trì
Pháp (虛空藏求聞持法). Năm 1182, ông
làm việc cho Hội Duy Ma, rồi ñến năm
1186 thì làm Giảng Sư của hội nầy, từ
ñó về sau thỉnh thoảng ông có xuất
hiện giảng diễn ở các Ngự Trai Hội hay
Tối Thắng Giảng, v.v. Năm 1193, ông
trở về ẩn cư ở Lạp Trí Tự (笠置寺) thuộc
vùng Sơn Thành, rồi ñến năm 1196 thì
thiết lập Bát Nhã Đài ñể an trí bộ Đại
Bát Nhã Kinh mà ông ñã bỏ hết thời
gian 11 năm trường biên chép nên, rồi
ñến năm 1204 thì lập ra Hoa Long Hội
và tuyên dương tín ngưỡng Di Lặc. Năm
sau, ông tâu thỉnh lên triều ñình ñể
ñình chỉ việc Chuyên Tu Niệm Phật của
Nguyên Không (源空, Genkū, tức Pháp
Nhiên). Đến năm 1208, ông tái hưng
Hải Trú Sơn Tự (海住山寺), rồi năm
1212 thì kiến lập Thường Hỷ Viện
(常喜院) ở Hưng Phước Tự, bắt ñầu
giảng về Luật và tận lực phục hưng Giới
Luật. Trước tác của ông có Ngu Mê Phát
Tâm Tập (愚迷發心集) 3 quyển, Khuyến
Dụ Đồng Pháp Ký (勸誘同法記) 1 quyển,
Di Lặc Giảng Thức (彌勒講式) 1 quyển,
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Quan Âm Giảng Thức (觀音講式) 1
quyển, Hưng Phước Tự Tấu Trạng
(興福寺奏狀) 1 tờ, Thành Duy Thức Luận
Tầm Tư Sao (成唯識論尋思抄) 1 quyển,
Tâm Yếu Sao (心要抄) 1 quyển, v.v.
24.
Cửu Điều Kiêm Thật (九條兼實, Kujō
Kanezane, 1149-1207): vị công gia
sống vào khoảng cuối thời Bình An và
ñầu thời Liêm Thương, vị Tổ của dòng
họ Cửu Điều. Nhờ sự hậu thuẩn của
Tướng Quân Nguyên Lại Triều (源賴朝,
Minamoto-no-Yoritomo), nên ông ñược
cử lên làm chức Nhiếp Chính, sau thì
làm chức Quan Bạch (關白, Kampaku).
Ông rất giỏi về Thư Đạo, Hòa Ca; trong
nhật ký thì ông lấy tên là Ngọc Diệp
(玉葉) và tự xưng là Nguyệt Luân Quan
Bạch (月輪關白).
25.

Không A Di Đà Phật (空阿彌陀佛,

Kūamidabutsu) hay Không A (空阿,
Kūa, 1156-1228): vị Tăng của Tịnh Độ
Tông sống vào khoảng ñầu thời kỳ
Liêm Thương, hiệu là Không A (空阿),
tục danh là Nguyên Thu Trạch (原秋澤,
tên bị lưu ñày), thường ñược gọi là A
Không Vô Trí (空阿無智). Ông quy y
theo Nguyên Không (源空) trên Tỷ Duệ
Sơn và chuyên tâm tu pháp môn Xưng
Danh Niệm Phật. Ông thường không
sống ở một chỗ mà ñi tuần du khắp
vùng Kyoto, và tương truyền ông
thường tập trung 48 vị Tăng có giọng
89

hay lại mà niệm Phật. Vào năm 1227,
nhân vụ pháp nạn Gia Lộc, ông bị lưu
ñày ñến vùng Tát Ma (薩摩, Satsuma,
thuộc
phía
Tây
Kagoshima-ken
[鹿兒島縣]), nhưng trước khi bị ñưa ñi
thì ông ñã qua ñời.
26.
Hành Không (行空, Gyōkū, ?-?): vị
Tăng của Tịnh Độ Tông sống khoảng
vào ñầu thời Liêm Thương, húy là Hành
Không (行空), hiệu là Pháp Bổn Phòng
(法本房), Pháp Bảo Phòng (法寶房), xuất
thân vùng Mỹ Nùng (美濃, Mino, thuộc
vùng Gifu-ken [岐阜縣]). Ông theo hầu
Nguyên Không (源空, Genkū, tức Pháp
Nhiên) và học Tịnh Độ Giáo với vị nầy,
rồi ñến năm 1204 thì ký tên vào bản
Bảy Điều Răn Dạy. Ông chủ xướng
Nghĩa Nhất Niệm (一念義, tức là Nghĩa
Vãng Sanh về cõi Thường Tịch Quang
Độ), rồi năm 1206 thì phá môn bỏ ñạo,
và năm sau thì gặp phải vụ Pháp Nạn
Kiến Vĩnh (建永), ông bị xử tội lưu ñày
ñến vùng Tá Độ (佐渡, Sado).
27.
Tín Không (信空, Shinkū, 11461228): vị Tăng của Tịnh Độ Tông sống
vào khoảng cuối thời Bình An và ñầu
thời Liêm Thương, húy là Tín Không
(信空), thường ñược gọi là Bạch Xuyên
Thượng Nhân (白川上人), tự là Xưng
Biện (稱辨), hiệu Pháp Liên Phòng
(法蓮房), xuất thân vùng Kyoto, con của
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vị Tả Đại Biện Diệp Thất Hành Long
(左大辨葉室行隆). Năm 1157, ông xuất
gia với Duệ Không (叡空) ở vùng Hắc
Cốc (黑谷, Kurodani) trên Tỷ Duệ Sơn
(比叡山, Hieizan), rồi sau khi thầy qua
ñời, ông theo học Tịnh Độ Giáo với
Nguyên Không (源空, Genkū, tức Pháp
Nhiên) và ñược truyền thừa Viên Đốn
Giới. Năm 1204, vâng mệnh Nguyên
Không, ông viết bản Thất Cá Điều Chế
Giới (七箇條制誡, Bảy Điều Răn Dạy, 1
quyển) ñể ñối trị với sự ñàn áp mãnh
liệt của ñồ chúng trên Tỷ Duệ Sơn. Ông
ñược Nguyên Không phó chúc cho các
thư tịch Thánh Giáo và nỗ lực lãnh ñạo
duy trì giáo ñoàn Chuyên Tu Niệm
Phật. Môn lưu của ônh thì gọi là Môn
Đồ Bạch Xuyên (白川門徒).
28.
Cảm Tây (感西, Kansai, ?-1200): vị
Tăng của Tịnh Độ Tông sống vào
khoảng cuối thời Bình An và ñầu thời
Liêm Thương, húy là Cảm Tây (感西),
thường ñược gọi là Tiến Sĩ Nhập Đạo
(進士入道), hiệu là Chơn Quán Phòng
(眞觀房). Năm 19 tuổi, ông xuất gia làm
môn hạ của Nguyên Không (源空,
Genkū, tức Pháp Nhiên). Vì ông rất giỏi
về văn chương và chữ viết rất ñẹp, nên
vào năm 1198 ông có chấp bút cho bộ
Tuyển
Trạch
Niệm
Phật
Tập
(選擇念佛集) của Nguyên Không. Ông
ñược Nguyên Không trao cho lại cơ sở
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vật chất của vùng Cát Thủy (吉水,
Yoshimizu).
29.
Chứng Không (証空, Shōkū, 11771247): vị Tăng của Tịnh Độ Tông sống
vào khoảng ñầu và giữa thời Liêm
Thương, Tổ của Dòng Tây Sơn (西山流),
húy là Chứng Không (証空), thường
ñược gọi là Tây Sơn Thượng Nhân
(西山上人), Tây Sơn Quốc Sư (西山國師),
hiệu là Giải Thoát Phòng (解脫房), Thiện
Huệ Phòng (善慧房), thụy hiệu là Giám
Trí Quốc Sư (鑑智國師); xuất thân vùng
Kyoto, con trai trưởng của vị Quyền
Trưởng Quan Kami vùng Gia Hạ (加賀,
Kaga) là Nguyên Thân Quý (源親季).
Lúc nhỏ, ông ñược vị Nội Đại Thần Cửu
Ngã Thông Thân (久我通親) nuôi dưỡng,
rồi ñến năm 1190 thì theo hầu Nguyên
Không (源空, Genkū, tức Pháp Nhiên)
mà học Tịnh Độ Giáo. Năm 1204 ông
ký tên vào bản Bảy Điều Răn Dạy ñể
ñối phó với sự ñàn áp của ñồ chúng
Thiên Thai Tông. Ông ñã từng theo hầu
hạ Nguyên Không trong suốt 23 năm
trường, và kế thừa Viên Đốn Giới. Sau
khi thầy qua ñời, ông ñến sống ở Vãng
Sanh Viện (徃生院), tức Tam Cô Tự
(三鈷寺), ngôi chùa do Từ Viên (慈圓)
phó chúc lại, và giảng thuyết về giáo lý
của Thiện Đạo (善導). Những người
thuộc tầng lớp quý tộc quy y theo ông
rất nhiều, nên trong vụ ñàn áp mãnh
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liệt của Tỷ Duệ Sơn vào năm 1227, ông
ñược miễn tội. Đến năm 1229, ông ñến
tham bái Đương Ma Tự (當麻寺) ở vùng
Đại Hòa (大和, Yamato), từ ñó về sau,
ông chuyên tâm làm cho phổ cập hóa
pháp tu Đương Ma Mạn Trà La
(當麻曼荼羅). Dòng phái của ông ñược
gọi là Dòng Tây Sơn. Trước tác của ông
ñể lại có Quán Môn Yếu Nghĩa Sao
(觀門要義鈔) 41 quyển, Quán Kinh Sớ
Tha Bút Sao (觀經疏他筆鈔) 14 quyển,
Quán Kinh Bí Quyết Tập (觀經秘決集) 20
quyển, Đương Ma Mạn Trà La Chú Ký
(當麻曼荼羅註記) 10 quyển, v.v.
30.
Nguyên Trí (源智, Genchi, 11831238): vị Tăng của Tịnh Độ Tông sống
vào khoảng ñầu và giữa thời Liêm
Thương, trú trì ñời thứ 2 của Tri Ân
Viện (知恩院, Chion-in) cũng như Tri Ân
Tự (知恩寺, Chion-ji); húy là Nguyên Trí
(源智), thường ñược gọi là Hạ Mậu
Thượng Nhân (賀茂上人), hiệu là Thế
Quán Phòng (勢觀房), xuất thân vùng
Kyoto, con của vị Trưởng Quan Kami
vùng Bị Trung (僃中, Bicchū) là Bình Sư
Thạnh (平師盛). Cha ông mất trong
cuộc chiến loạn Nguyên Bình (源平),
ñến năm 1195 ông theo làm môn ñệ
của Nguyên Không (源空, Genkū, tức
Pháp Nhiên), rồi xuất gia với Từ Viên
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(慈圓), học Tịnh Độ Giáo với Nguyên
Không, và thường xuyên hầu hạ vị nầy
cho ñến khi qua ñời thì ông ñược truyền
trao cho bản Nhất Mai Khởi Thỉnh Văn
(一枚起請文). Sau ñó, ông hoạt ñộng
giáo hóa ñồ chúng, rồi làm vị Tổ ñời
thứ 2 của Tri Ân Viện và Tri Ân Tự.
Chúng ñệ của ông như Liên Tịch (蓮寂),
Túc Liên (宿蓮), v.v, ñã hình thành nên
hệ phái Môn Đồ Tử Dã (紫野門徒). Trước
tác của ông ñể lại có Tuyển Trạch Yếu
Quyết (選擇要決) 1 quyển, Ngọc Quế Tự
A Di Đà Như Lai Tạo Lập Nguyện Văn
(玉桂寺阿彌陀如來造立願文).
31.
Tức Biện Trường (辨長, Benchō,
1162-1238): vị Tăng của Tịnh Độ Tông,
sống vào khoảng ñầu và giữa thời kỳ
Liêm Thương, trú trì ñời thứ 2 của
Thanh Tịnh Hoa Viện (清淨華院), Tổ khai
sơn Thiện Đạo Tự (善導寺), Tổ của Dòng
Trấn Tây (鎭西流); húy là Biện Trường
(辨長), thông xưng là Trấn Tây Thượng
Nhân

(鎭西上人),

Khủng Tử

Thượng

Nhân (筑紫上人), Thiện Đạo Tự Thượng
Nhân (善導寺上人), Nhị Tổ Thượng Nhân
(二祖上人); hiệu là Thánh Quang Phòng
(聖光房), Biện A (辨阿), thụy hiệu là Đại
Thiệu
Chánh
Tông
Quốc
Sư
(大紹正宗國師); xuất thân vùng Hương
Nguyệt

(香月),
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Trúc

Tiền

(筑前,

Chikuzen, thuộc Fukuoka-ken [福岡縣]);
con của Cổ Xuyên Đàn Chánh Tả Vệ
Môn Tắc Mậu (古川彈正左衛門則茂). Ông
theo thọ pháp với Thường Tịch (常寂) ở
Minh Tinh Tự (明星寺) vùng Trúc Tiền,
rồi học giáo học Thiên Thai trên Tỷ Duệ
Sơn (比叡山, Hieizan). Năm 1193, ông
bôn ba tận lực tái kiến ngôi tháp 3 tầng
ở ñây. Rồi ñến năm 1197, ông lên kinh
ñô Kyoto ñể ñặt làm tượng thờ cho ngôi
tháp nầy, nhờ vậy ông gặp Nguyên
Không (源空, Genkū, tức Pháp Nhiên),
ñược vị nầy khai hóa và từ ñó ông
chuyển sang pháp môn Niệm Phật. Đến
năm 1204, ông trở về cố hương; rồi
vào năm 1228, ông chuyên tu pháp
môn Biệt Thời Niệm Phật (別時念佛) ở
Vãng Sanh Viện (徃生院) vùng Phì Hậu
(肥後, Higo), viết cuốn Mạt Đại Niệm
Phật Thọ Thủ Ấn (末代念佛授手印) và lập
nên huyết mạch của Tịnh Độ Tông. Về
sau, ông ñi bố giáo khắp các ñịa
phương vùng Cửu Châu (九州, Kyūshū);
lấy Thiện Đạo Tự ở vùng Trúc Hậu
(筑後, Chikugo) làm ñạo tràng căn bản
ñể tạo cơ sở phát triển. Trước tác của
ông ñể lại cho hậu thế có Mạt Đại Niệm
Phật Thọ Thủ Ấn 1 quyển, Tịnh Độ
Tông Yếu Tập (淨土宗要集) 6 quyển,
Triệt Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm
Phật Tập (徹選擇本願念佛集) 2 quyển,
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Niệm Phật Danh Nghĩa Tập (念佛名義集)
3 quyển, v.v.
32.
Thân Loan (親鸞, Shinran, 11731262): xem chú thích số 17 ở chương
ñầu Đặc Chất Của Phật Giáo Nhật Bản.
33.
Trường Tây (長西, Chōsai, 11841266): vị Tăng của Tịnh Độ Tông, sống
vào khoảng ñầu và giữa thời Liêm
Thương, húy là Trường Tây (長西), hiệu
Giác Minh Phòng (覺明房); xuất thân
vùng Tây Tam Cốc (西三谷), Tán Kì
(讚岐,

thuộc

Sanuki,

Kagawa-ken

[香川縣]); con trai của vị Trưởng Quan
Kami vùng Y Do (伊予, Iyo) là Đằng
Nguyên Quốc Minh (藤原國明). Hồi nhỏ
ông ñã từng học các thư tịch của Nho
Giáo, ñến năm 1202, ông ký tên vào
bản Bảy Điều Răn Dạy ñể ñối phó với
sự ñàn áp của ñồ chúng Thiên Thai
Tông, rồi năm 1207 ông ñi theo hầu
Nguyên Không khi bị dày tội ñến vùng
Tứ Quốc (四國, Shikoku). Sau khi thầy
qua ñời, ông theo học Ma Ha Chỉ Quán
với Tuấn Nhưng (俊芿, Shunjō), rồi
Thiền với Đạo Nguyên (道元, Dōgen),
cũng như giáo nghĩa của Phái Tây Sơn
với Chứng Không (証空, Shoku). Ông có
cùng lý tưởng về giáo lý của Giác Du
(覺瑜) thuộc Thiên Thai Tông và chủ
trương nghĩa của Chư Hạnh Bổn
Nguyện. Ông chuyển ñến sống ở Cửu
96

Phẩm Tự (九品寺) tại vùng Sơn Thành
(山城, Yamashiro), chuyên tâm giảng
thuyết và hoằng truyền giáo nghĩa của
mình. Dòng pháp của ông gọi là Dòng
Cửu Phẩm Tự (九品寺流). Trước tác của
ông ñể lại có Tịnh Độ Y Bằng Kinh Luận
Chương
Sớ
Mục
Lục
(淨土依憑經論章疏目錄, tức Trường Tây
Lục [長西錄]) 1 quyển, Tuyển Trạch Tập
Danh Thể Quyết (選擇集名体決) 1
quyển, Niệm Phật Bổn Nguyện Nghĩa
(念佛本願義) 1 quyển, Quán Kinh Sớ
Quang Minh Sao (觀經疏光明抄) 18
quyển, v.v.
34.
Hạnh Tây (幸西, Kosai, 11631247): vị Tăng của Tịnh Độ Tông sống
vào khoảng ñầu và giữa thời Liêm
Thương, Tổ của Nhất Niệm Nghĩa
(一念義), húy là Hạnh Tây (幸西),
thường ñược gọi là A Ba Thánh Nhân
(阿波上人), hiệu là Thành Giác Phòng
(成覺房), Chung Hạ Phòng Thiếu Phụ
(鐘下房少輔), hay Chung Bổn Phòng
Thiếu Phụ (鐘本坊少輔), hoặc Kim Bổn
Phòng Thiếu Phụ (金本坊少輔). Ông vốn
là vị Tăng của Thiên Thai Tông trên Tỷ
Duệ Sơn, nhưng ñến năm 1198 thì quy
y theo Nguyên Không (源空) và học
Tịnh Độ Giáo. Vào năm 1204, ông ký
tên vào bản Bảy Điều Răn Dạy, rồi năm
1207 nhân vụ pháp nạn năm Kiến Vĩnh
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(建永) ông bị lưu ñày ñến vùng A Ba
(阿波, Awa), rồi ñến năm 1227 lại bị lưu
ñày thêm lần nữa ñến vùng Nhất Khi
(壱崎, Ichizaki), có thuyết cho là vùng Y
Do [伊予, Iyo]) trong vụ pháp nạn Gia
Lộc (嘉祿). Vì ông cùng với nhóm Hành
Không chủ xướng Nghĩa Nhất Niệm,
nên xảy ra cuộc tranh luận trong nội bộ
giáo ñoàn của Nguyên Không, và bị
nhóm Biện Trường (辨長) phê phán gắt
gao. Về sau tương truyền ông ñến bố
giáo ở ñịa phương Lật Nguyên (栗原,
Kurihara) thuộc vùng Hạ Tổng (下總,
Shimōsa). Trước tác của ông ñể lại có
Huyền Nghĩa Phần Sao (玄義分抄) 1
quyển, Kinh Sư Thiện Đạo Hòa Thượng
Loại Tụ Truyện (京師善導和尚類聚傳) 1
quyển.
35.
Hưng
Phước
Tự
Tấu
Trạng
(興福寺奏狀, Kōfukujisōjō): bản tấu
trạng do chúng môn ñồ của phía Hưng
Phước Tự (興福寺, Kōfuku-ji) dâng lên
triều ñình thỉnh cầu cấm chế giáo ñoàn
Chuyên Tu Niệm Phật (專修念佛). Người
viết bản thảo là Giải Thoát Phòng Trinh
Khánh (貞慶, Jōkei). Bản trạng văn ghi
tháng 10 năm 1205 (Nguyên Cửu
[元久] nhị niên), nêu lên 9 ñiều sai trái
và phê phán giáo ñoàn Chuyên Tu
Niệm Phật của Pháp Nhiên (法然,
Hōnen). Tám tông phái lớn ñương thời
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như Pháp Tướng, Thiên Thai, v.v., tất
nhiên ñã ñược sắc hứa của triều ñình
nên công nhiên hoạt ñộng, riêng Pháp
Nhiên thì lập ra một tông phái mới mà
vẫn chưa có sự hứa khả (sai lầm thứ
nhất), vẽ bức Nhiếp Thủ Bất Xả Mạn
Trà La (攝取不捨曼荼羅) với tư tưởng cho
rằng ánh quang minh của ñức Di Đà
không chiếu soi ñến các học sinh của
Hiển Tông cũng như hành giả của Chơn
Ngôn; thể hiện sự khinh miệt trắng
trợn ñối với những nhà tu hành của
Thánh Đạo Môn (sai lầm thứ hai). Phái
nầy chỉ biết trọng thị Phật Di Đà, xem
thường ñấng giáo chủ Thích Ca (sai lầm
thứ ba); bỏ ñi các việc làm thiện như
ñọc tụng kinh ñiển, kiến lập chùa tháp,
v.v. (sai lầm thư tư); rồi không lễ lạy
các ñền thờ, tông miếu (sai lầm xem
thường Ngũ Linh Thần [五靈神] thư
năm); phủ nhận ñạo ñức của thế gian
và thiện căn ngoài việc niệm Phật, do
ñó không công nhận các hạnh vãng
sanh (sai lầm thứ sáu). Họ chỉ biết lấy
pháp môn miệng niệm hồng danh mà
bỏ qua việc niệm Phật theo hình thứ
quán niệm cũng như tâm niệm (sai lầm
về quan niệm niệm Phật thứ bảy);
thậm chí còn khuyến khích phá giới như
phạm nữ sắc, ăn thịt, v.v. (sai lầm làm
tổn hại chúng ñệ tử Thích Tôn thứ
tám); làm phá tan nguyên tắc Vương
Pháp Phật Pháp và dấy sinh loạn lạc
(sai lầm làm cho quốc gia loạn lạc thứ
chín). Bản tấu trạng nầy ñã nêu lên 9
ñiều sai lầm nghiêm trọng (bằng Hán
văn) của giáo ñoàn niệm Phật, thỉnh
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cầu ñình chỉ pháp môn Chuyên Tu Niệm
Phật, và xử phạt Pháp Nhiên cũng như
chúng ñệ tử ông. Khoảng 1, 2 năm sau
ñó, Pháp Nhiên cùng môn ñệ bị lưu
ñày.
36.
Tồi Tà Luân (摧邪輪, Zaijarin): thư
tịch phản luận lại bộ Tuyển Trạch Bổn
Nguyện Niệm Phật Tập (選擇本願念佛集)
do Pháp Nhiên Phòng Nguyên Không
(源空) soạn, do Minh Huệ Phòng Cao
Biện (明惠房高辨) trước tác, gồm 3
quyển; thành lập vào ngày 23 tháng 11
năm 1212 (Kiến Lịch [建曆] nhị niên).
Vào ngày 22 tháng 6 năm sau, bản Tồi
Tà
Luân
Trang
Nghiêm
Ký
(摧邪輪莊嚴記), 1 quyển, bổ túc về sở
luận của bộ nầy, ñược hình thành. Tên
gọi ñầy ñủ của bộ nầy là Ư Nhất Hướng
Chuyên Tu Tuyển Trạch Tập Trung Tồi
Tà Luân (於一向專修選擇集中摧邪輪). Từ
lập trường của Cao Biện, thư tịch nầy
ñã phê phán những ý nghĩa sai lầm từ
trong Tuyển Trạch Tập (選擇集) và nêu
lên 2 luận ñiểm chính. Thứ nhất là sai
lầm triệt bỏ ñi Bồ Đề Tâm, thứ hai là
sai lầm tỷ dụ Thánh Đạo Môn như lũ
giặc. Ngoài ra, còn có 5 diều sai lầm
khác nữa. Nếu nhìn từ yếu chỉ tông
môn của Cao Biện, Bồ Đề Tâm là căn
bản cầu Phật ñạo và không khác với tín
tâm trong Tịnh Độ Giáo. Trong Hoa
Nghiêm Kinh, Bồ Đề Tâm ñược ñặc biệt
tuyên xướng; cho nên ñương nhiên khi
xem Tuyển Trạch Tập, Cao Biện ñã
dùng lời lẽ rất mãnh liệt ñể phê phán.
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Tả bản có Bản Nhân Hòa Tự (仁和寺本,
quyển Thượng và Trung thuộc thời ñại
Liêm Thương) và bản của Cao Dã Sơn
Đại
Học
Đồ
Thư
Quán
(高野山大學圖書館). San bản lưu hành
ghi năm 1626 (Khoan Vĩnh [寛永] thứ
3).
37.
Giáo Tín (敎信, Kyōshin, ?-866): vị
Tăng chuyên tu niệm Phật sống vào
ñầu thời kỳ Bình An, húy là Giáo Tín
(敎信), hiệu là Giáo Tín Sa Di (敎信沙彌),
Hạ Cổ Giáo Tín (賀古敎信), A Di Đà
Hoàn (阿彌陀丸). Ông vốn có vợ con ở
vùng Hạ Cổ (賀古, Kako) thuộc vùng Bá
Ma (播磨, Harima), sống cuộc ñời
chuyên làm thuê mướn cho người trong
làng, hay khuân vác hành lý cho lữ
khách. Ông thường xướng niệm Phật và
khuyên mọi người trong làng tu theo
mình. Với tư cách là bậc Thánh niệm
Phật, chính cách sống của ông ñã ñem
ñến ảnh hưởng cho Thân Loan (親鸞,
Shinran) cũng như Nhất Biến (一遍,
Ippen), ñặc biệt trường hợp của Thân
Loan thì hình thành tư tưởng Phi Tăng
Phi Tục.
38.
Nhật Bản Vãng Sanh Cực Lạc Ký
(日本徃生極樂記, Nihonōjōgokurakuki):
truyền ký về những người có dị tướng
vãng sanh, ñược biên tập vào giữa thời
ñại Bình An, do Khánh Tư Bảo Dận
(慶滋保胤,
Yoshishige-no-Yasutane,
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931-1002) trước tác, 1 quyển; còn gọi
là Nhật Bản Vãng Sanh Truyện
(日本徃生傳). Từ việc ký thuật câu
chuyện của Thiên Quán (千觀) qua ñời
năm 983 (Vĩnh Quán [永觀] nguyên
niên), tác phẩm nầy ñược xem như
thành lập trong khoảng thời gian từ
năm ñó cho ñến năm 986 (Khoan Hòa
[寛和] thứ 2), khi Bảo Dận xuất gia. Rồi
sau ñó, ông còn ghi thêm truyện của
Thánh Đức Thái Tử (聖德太子, Shōtoku
Taishi), Hành Cơ (行基, Gyōki) cũng
như của 5, 6 người vãng sanh khác.
Tác phẩm nầy bắt chước theo Tịnh Độ
Luận (淨土論) của Ca Tài (迦才) nhà
Đường, Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ
Thoại
Ứng
San
Truyện
(徃生西方淨土瑞應删傳) của Văn Thẩm
(文諗), Thiếu Khang (少康), thâu lục các
biệt truyện của mọi người, hay hạnh
nghiệp của người vãng sanh từ những
truyền văn xa xưa. Ký lục về những
người vãng sanh có 45 trường hợp, bao
hàm cả nam nữ, tăng tục, người tu
hạnh Niệm Phật, tụng Kinh Pháp Hoa
hay hành trì Chơn Ngôn, v.v. Thư tịch
nầy ñược thâu lục vào trong phần
Truyện Bộ của Quần Thư Loại Đồ
(群書類圖), Tục Tịnh Độ Tông Toàn Thư
(續淨土宗全書) 17, Đại Nhật Bản Phật
Giáo Toàn Thư (大日本佛敎全書), Nhật
Bản
Vãng
Sanh
Toàn
Truyện
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(日本徃生全傳), Nhật Bản Tư Tưởng Đại
Hệ (日本思想大系) 7.
39.
Tịch Nhân (寂因, Jakuin, 10681150): vị Tăng của Thiên Thai Tông
sống vào khoảng cuối thời Bình An, húy
là Tịch Nhân (寂因), xuất thân vùng
Kyoto. Sau khi xuất gia, ông ñến sống
ở Tây Tháp Viện (西塔院) trên Tỷ Duệ
Sơn, chuyên tu giáo học Thiên Thai và
có tài năng về luận nghĩa. Sau ñó ông
ñến dựng một am nhỏ ở Tịnh Độ Cốc
(淨土谷) thuộc vùng Sơn Khi (山崎,
Yamazaki) và chuyên tâm ñọc tụng
Pháp Hoa Kinh cũng như tu niệm Phật.
40.
Bản Triều Tân Tu Vãng Sanh
Truyện
(本朝新修徃生傳,
Honchōshinshūōjōden): truyền ký về
những người có dị tướng vãng sanh,
ñược biên tập vào giữa thời ñại Bình
An, do Đằng Nguyên Tông Hữu
(藤原宗友,
Fujiwara-no-Munetomo),
Quyền Trưởng Quan Kami vùng Mỹ
Nùng (美濃, Mino), soạn thuật, 1
quyển. Để phân biệt với Tân Tu Tịnh Độ
Vãng Sanh Truyện (新修淨土徃生傳, gọi
tắt là Tân Tu Vãng Sanh Truyện
[新修徃生傳]) của Thanh Nguyên Vương
Cổ (清源王古) nhà Tống, bản nầy có
thêm vào hai chữ “Bản Triều (本朝)”.
Năm thành lập ñược ghi rõ trong bài
tựa là mồng 1 tháng 12 năm 1151
(Nhân Bình [仁平] nguyên niên). Trong
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số những trường hợp vãng sanh ñuợc
thâu lục trong tác phẩm nầy, người mất
xưa nhất là Thế Duyên (勢緣, trong
khoảng niên hiệu Thừa Bảo [承保,
1074-1077]) và người qua ñời gần nhất
là Đại Giang Thân Thông (大江親通,
ngày 15 tháng 10 năm 1151), hơn 1
tháng rưỡi trước khi tác phẩm nầy ra
ñời. Tính cả Tăng lẫn tục, số lượng
người ñược thâu lục là 41; nhưng có 9
truyện trùng lặp trong bản Hậu Thập Di
Vãng Sanh Truyện (後拾遺徃生傳) ñã ra
ñời trước. Đặc sắc của thư tịch nầy là
về tầng lớp Phật tử tại gia thế tục, có
cả hàng quý tộc thuộc trung và hạ
tầng; hạnh nghiệp của người vãng sanh
không chỉ giới hạn trong pháp môn
Niệm Phật, mà còn có cả Mật Giáo.
Năm sinh và mất của người biên tập
không rõ; song hầu hết những người
vãng sanh trong tác phẩm nầy ñược
xem là ñồng thời kỳ với ông; cho nên
có thể nói rằng các truyền ký ấy là sử
liệu ñáng tin cậy. San bản có trong Sử
Tịch Tập Lãm (史籍集覧) 19, phần
Truyện Bộ của Tục Quần Thư Loại Tùng
(續群書類從), Tục Tịnh Độ Tông Toàn
Thư (續淨土宗全書) 6, Đại Nhật Bản Phật
Giáo Toàn Thư (大日本佛敎全書), Nhật
Bản
Vãng
Sanh
Toàn
Truyện
(日本徃生全傳) 8, Nhật Bản Tư Tưởng
Đại Hệ (日本思想大系) 7.
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41.
Vãng
Sanh
Truyện
(徃生傳,
Ōjōden): tập thâu lục truyền ký của
những người vãng sanh Tịnh Độ của
ñức Phật A Di Đà nhờ tu tập các thiện
nghiệp, ñặc biệt là niệm Phật. Như
trong lời tựa bản Nhật Bản Vãng Sanh
Cực
Lạc
Ký
(日本徃生極樂記,
Nihonōjōgokurakuki) của Khánh Tư Bảo
Dận (慶滋保胤, Yoshishige-no-Yasutane,
931-1002) có dẫn các truyền ký trong
Tịnh Độ Luận (淨土論) của Ca Tài (迦才)
nhà Đường, cũng như Vãng Sanh Tây
Phương Tịnh Độ Thoại Ứng San Truyện
(徃生西方淨土瑞應删傳) của Văn Thẩm
(文諗), Thiếu Khang (少康), những
truyện vãng sanh dưới thời ñại Bình An
(平安, Heian, 794-1185) lấy truyện
vãng sanh của Trung Quốc ñược biên
tập dưới thời nhà Đường, Tống làm mô
phạm; bất kể pháp môn tu tập khác
nhau như Thiên Thai, Chơn Ngôn, Pháp
Hoa, Niệm Phật, v.v., tác phẩm nầy
thâu lục toàn bộ các trường hợp có dị
tướng vãng sanh, có nhiều ñoạn chấp
bút thêm. Dưới thời ñại Liêm Thương
(鎌倉, Kamakura, 1185-1333), do Thiền
Tông khai tông, môn ñồ Nhất Hướng
của Nhật Liên Tông phát triển, v.v.,
việc biên tập hành trạng vãng sanh của
chư vị Tông tổ bị ñứt ñoạn. Tuy nhiên,
sang ñến thời ñại Giang Hộ (江戸, Edo,
1600-1867), nhờ sự hỗ trợ của chính
quyền Mạc Phủ, truyện vãng sanh của
thời ñại nhà Minh, Thanh bên Trung
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Quốc cũng ảnh hưởng mạnh; nhờ vậy
phong trào thâu lục truyện vãng sanh
tái hưng khởi. Thêm vào ñó, với bối
cảnh hướng thượng thể chế của chính
quyền Mạc Phủ, việc biên tập chỉ giới
hạn trong phạm vi nữ giới. Hơn nữa,
các sách chú thích như Nhật Bản Vãng
Lai Truyện Hòa Giải (日本徃來傳和解) do
Tăng Thuần (僧純) trước tác vào năm
1851 (Gia Vĩnh [嘉永] thứ 4), cũng như
một số tác phẩm thuộc loại sách dẫn
như Thập Di Vãng Sanh Truyện Tế Mục
(拾遺徃生傳細目), Thập Di Vãng Sanh
Truyện Loại Tiêu (拾遺徃生傳類標), v.v.,
nói về truyện vãng sanh dưới thời Bình
An, bắt ñầu xuất hiện.
42.
Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm
Phật
Tập
(選擇本願念佛集,
Senchakuhongannembutsushū):
tông
ñiển căn bản của Tịnh Độ Tông Nhật
Bản, thuật về yếu chỉ sâu xa của bổn
nguyện do ñức Phật A Di Đà tuyển
chọn, và thuyết về việc pháp môn Niệm
Phật là giáo lý tương ứng với thời mạt
pháp; do Nguyên Không (源空, Genkū,
tức Pháp Nhiên [法然, Hōnen, 11331212]) soạn, 1 quyển; ñược soạn thuật
vào năm 1198 (Kiến Cửu [建久] thứ 9)
thể theo lời thỉnh cầu của Cửu Điều
Kiêm Thật (九條兼實, Kujō Kanezane).
Thông thường, tác phẩm nầy ñược gọi
tắt là Tuyển Trạch Tập (選擇集,
Senchakushū). Cơ sở soạn thuật Tuyển
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Trạch Tập ñược xem như có trong tác
phẩm Nghịch Tu Thuyết Pháp (逆修說法)
cũng như Tam Bộ Kinh Thích
(三部經釋); cho nên nó ñược hình thành
trước khi ñem ra giảng thuyết ở Đông
Đại Tự (東大寺, Tōdai-ji) vào năm ñầu
(1190) niên hiệu Kiến Cửu. Bản thảo
hiện tồn ở Lô Sơn Tự (盧山寺), Kyoto;
ñầu ñề hàng chữ “Tuyển Trạch Bổn
Nguyện
Niệm
Phật
Tập
(選擇本願念佛集)”, “Nam Mô A Di Đà
Phật, Vãng Sanh Chi Nghiệp Niệm Phật
Vi
Tiên
(南無阿彌陀佛、徃生之業念佛爲先)” tương
truyền do chính tay Nguyên Không viết.
Nội dung của thư tịch nầy ñược chia
làm 16 chương: (1) Nhị Môn Chương
(二門章), (2) Nhị Hạnh Chương (二行章),
(3) Bổn Nguyện Chương (本願章), (4)
Tam Bối Chương (三輩章), (5) Niệm
Phật Lợi Ích Chương (念佛利益章), (6)
Đặc Lưu Chương (特留章), (7) Nhiếp
Thủ Chương (攝取章), (8) Tam Tâm
Chương (三心章), (9) Tứ Tu Chương
(四修章),

(10)

Hóa

Tán

Chương

(和讚章), (11) Ước Đối Chương (約對章),
(12) Phó Chúc Chương (付囑章), (13)
Đa Thiện Chương (多善章), (14) Chứng
Thành Chương (証誠章), (15) Hộ Niệm
Chương (護念章), (16) Ân Cần Chương
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(慇懃章). Hầu hết các chương ñều có
trích dẫn văn trong 3 bộ kinh của Tịnh
Độ, thuật rõ ý kinh theo giải thích của
Đại Sư Thiện Đạo (善導), nêu rõ yếu chỉ
ñức Phật A Di Đà tuyển chọn chỉ một
hạnh Niệm Phật trong muôn vàn pháp
môn của Phật ñạo, và chính ñó là pháp
môn duy nhất có thể giúp chúng sanh
vãng sanh về thế giới Cực Lạc (s:
Sukhāvatī, 極樂). Căn cứ của chủ
trương nầy thông qua quá trình chọn
lựa ba tầng, ñược thể hiện mang tính lý
luận; tức làm sáng tỏ vấn ñề chính một
hạnh Xưng Danh (xưng tán danh hiệu)
là Chánh Định Nghiệp. Nhờ chuyên tu
Chánh Định Nghiệp nầy mà ñược an
tâm, như trong ñoạn văn khai tông của
Quán Kinh Sớ (觀經疏) có giải thích lập
trường căn bản là: “Nhất tâm chuyên
niệm danh hiệu Di Đà, chẳng kể xa gần
thời gian khi ñi ñứng nằm ngồi, người
không xả từng niệm, ñây gọi là Nghiệp
Chánh Định; vì lẽ thuận theo nguyện
cuủ ñức Phật kia.” Tuyển Trạch Tập có
thể ñược xem như là thư tịch làm sáng
tỏ một cách có hệ thống nội dung khai
tông của Tịnh Độ Tông. Sau khi Nguyên
Không qua ñời, sách nầy ñược khai
bản, nhưng gặp phải khá nhiều phản
hưởng mạnh, như Cao Biện (高辨) ở
Mẫu Vĩ (栂尾, Tsugao), Định Chiếu
(定照) ở Tinh Hạ (幷榎, Namie), v.v., bị
phía Thánh Đạo Môn công kích mãnh
liệt. Tuy nhiên, chính tác phẩm nầy ñã
mang lại ảnh hương vô cùng to lớn cho
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Phật Giáo Liêm Thương. Tuyển Trạch
Tập ñược truyền thừa như là ñiển tịch
trọng yếu của chư Tổ; nhưng chung
quanh việc giải thích của môn hạ
Nguyên Không về thư tịch, lại nảy sinh
ñối lập, và cuối cùng phát triển thành
nhiều dòng phái khác nhau. Chính sự
ñối lập nầy càng tăng lên thì nhiều sách
chú thích về thư tịch nầy càng xuất
hiện, thậm chí lên ñến 521 bộ. Riêng
trong Chơn Tông ñã có 266 bộ. Nguyên
bản hiện ñược bảo tồn tại Lô Sơn Tự.
Tuyển Trạch Tập ñược thâu tập vào
trong Pháp Nhiên Thượng Nhân Toàn
Tập (法然上人全集) của Thạch Tỉnh Giáo
Đạo (石井敎道), Tịnh Độ Tông Toàn Thư
(淨土宗全書) 7.
43.
Thất Cá Điều Chế Giới (七箇條制誡,
Shichikajōseikai): Bảy Điều Răn Dạy
của Pháp Nhiên Phòng Nguyên Không
(法然房源空) ñối với chúng ñệ tử; còn
gọi là Thất Cá Điều Khởi Thỉnh Văn
(七箇條起請文). Kể từ khi Nguyên Không
tuyên xướng nghĩa của Tịnh Độ Tông
vào năm 1175 (An Nguyên [安元]
nguyên niên) cho ñến khi trước tác
cuốn Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm
Phật Tập (選擇本願念佛集) vào năm
1198 (Kiến Cửu [建久] thứ 9), ông bắt
ñầu chính thức công bố xướng ñạo;
trong vòng 10 năm trường, môn hạ ông
tạp lẫn những hạng vô trí bất thiện,
bao gồm cả chư tăng của giáo ñoàn
Phật Giáo cũ; cho nên chân ý của
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Nguyên Không bị truyền thừa sai lạc
khá nhiều; cuối cùng phải chịu hậu quả
bị phê phán mãnh liệt từ phía Phật Giáo
Nam Đô Bắc Lãnh. Vào tháng 10 năm
1204 (Nguyên Cửu [元久] nguyên niên),
ñồ chúng của Tỷ Duệ Sơn (比叡山,
Hieizan) tố cáo lên Tọa Chủ Chơn Tánh
(眞性), yêu cầu ñình chỉ nhóm Chuyên
Tu Niệm Phật. Trước tình huống ñó,
vào ngày mồng 7 tháng 11, ñối với
chúng môn ñồ lấy hiệu là Niệm Phật
Thượng Nhân (念佛上人), Nguyên Không
ñưa ra 7 ñiều răn dạy. Nếu ai phản lại
những ñiều nầy, họ không phải là môn
nhân, là quyến thuộc của ma, cấm
không ñược vãng lai thảo am ở vùng
Cát Thủy (吉水, Yoshimizu). Ngày hôm
ấy, Nguyên Không và ñệ tử có 80
người, ñến ngày mồng 8 có 61 người,
rồi ñến ngày mồng 9 có thêm 49 người
nữa, tổng cọng là 190 người cùng nhau
ký tên vào cuối bản Thất Cá Điều Chế
Giới nầy, và thệ nguyện bảo vệ những
ñiều răn dạy của tôn sư. Nguyên bản
hiện ñược bảo tồn tại Nhị Tôn Viện
(二尊院), Kyoto. Có bản ñề năm 1824
(Văn Chính [文政] thứ 7). Bản nầy ñược
thâu lục vào Tịnh Độ Tông Toàn Thư
(淨土宗全書) 9, phần Tông Điển Bộ 3
của Quốc Dịch Đại Tạng Kinh
(國譯大藏經), Nhật Bản Cổ Điển Toàn
Tập (日本古典全集), Pháp Nhiên Thượng
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Nhân Toàn Tập (法然上人全集) 6, Nhật
Bản Tư Tưởng Đại Hệ (日本思想大系) 10.
44.
Vùng Đông Hải (東海, Tōkai): tên
gọi chung vùng ñịa phương ven biển
Thái Bình Dương thuộc vùng Nam Bộ
của Nhật Bản, gồm 4 Tỉnh lớn là
Shizuoka (靜岡), Aichi (愛知), Mie (三重)
và Gifu (岐阜).
45.
Bắc Lục (北陸, Hokuriku): tên gọi
chung vùng ñất ở phái Bắc Nhật Bản,
gồm 4 Tỉnh lớn là Toyama (富山),
Ishikawa (石川), Fukui (福井) và Niigata
(新潟).
46.
An Lạc Tuân Tây (安樂遵西, Anraku
Junsai, ?-1207): vị Tăng của Tịnh Độ
Tông sống vào khoảng cuối thời Bình
An và ñầu thời Liêm Thương, húy là
Tuân Tây (遵西), tục danh Trung
Nguyên Sư Quảng (中原師廣), hiệu là
An Lạc Phòng (安樂房), con của vị Thiếu
Ngoại Ký Trung Nguyên Sư Tú
(少外記中原師秀). Sau một thời gian làm
việc cho triều ñình, ông theo xuất gia
với Nguyên Không (源空). Năm 1192,
khi Nguyên Không tu pháp môn Biệt
Thời Niệm Phật ở Dẫn Đạo Tự (引導寺)
vùng Bát Phản (八坂, Yasaka), ông
cùng với nhóm Trú Liên (住蓮) bắt ñầu
tiến hành pháp tu Sáu Thời Lễ Sám.
Ông ñã từng chấp bút soạn thuật bộ
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Tuyển
Trạch
Niệm
Phật
Tập
(選擇念佛集) của Nguyên Không và ñi
tuần hóa khắp vùng Liêm Thương. Vào
năm 1206, nhân khi ông và nhóm
người Trú Liên tu hành pháp môn Sáu
Thời Lễ Sám Niệm Phật thì người vợ
của Hậu Điểu Vũ Thượng Hoàng
(後鳥羽上皇) mới cảm ñộng phát tâm
xuất gia theo ông, vì thế Thượng Hoàng
mới tố cáo lên triều ñình và ra lệnh
ñình chỉ pháp tu niệm Phật. Năm sau
ông bị chém ñầu ở vùng Lục Điều Hà
Nguyên (六條河原, Rokujō Gawara).
47.
Trú Liên (住蓮, Jūren, ?-1207): vị
Tăng của Tịnh Độ Tông sống vào
khoảng cuối thời Bình An và ñầu thời
Liêm Thương, húy là Trú Liên (住蓮),
con của vị Duy Na của Đông Đại Tự là
Thật Biến (實遍). Ông quy y theo
Nguyên Không (源空) mà học Tịnh Độ
Giáo, và ông rất giỏi về Thanh Minh
nên có nhiều tín ñồ theo ông. Năm
1206, ông cùng với Tuân Tây (遵西) tu
hành pháp môn Sáu Thời Lễ Sám Niệm
Phật. Khi ấy người vợ của Hậu Điểu Vũ
Thượng Hoàng (後鳥羽上皇) mới phát
tâm xuất gia theo ông, vì thế Thượng
Hoàng mới tố cáo lên triều ñình và ra
lệnh ñình chỉ pháp tu niệm Phật. Năm
sau thì ông bị xử hình ở vùng Cận
Giang (近江, Ōmi).
48.
Tạng
Nhân
Đầu
(藏人頭,
Kurōdonotō): tên gọi một chức Trưởng
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Quan ngày xưa của Nhật coi sóc toàn
bộ cơ quan gọi là Tạng Nhân Sở
(藏人所, tức sở hành chính chuyên hậu
cận Thiên Hoàng, và làm những việc
tạp sự từ nhỏ chí lớn trong cung nội
như tuyên truyền, tấn tấu, nghi thức,
v.v). Vào năm 810 (Đại Đồng [大同]
thứ 5), cùng với sự thành lập Tạng
Nhân Sở, ñầu tiên Đằng Nguyên Đông
Từ (藤原冬嗣, Fujiwara-no-Fuyutsugu,
775-826) và Cự Thế Dã Túc (巨勢野足,
Kose-no-Notari, 750-817) ñược bổ
nhiệm làm chức quan nầy.
49.
Tức hai vị Pháp Bổn Phòng Hành
Không (法本房行空) và An Lạc Tuân Tây
(安樂遵西).
50.
Đông Cung Phó (東宮傅, Tōgūfu):
theo quy chế của Luật Lịnh thì ñây là vị
quan ở Đông Cung chuyên dạy dỗ các
Thái Tử còn nhỏ ñể sau nầy lên làm
vua.
51.
Thái Kinh Nhập Đạo (泰經入道,
Taikyō Nyūdō, ?-1201): tức là Cao Giai
Thái Kinh (高階泰經), con của Trưởng
Quan Kami vùng Nhược Hiệp (若狹,
Wakasa, nay là Fukui-ken [福井縣]), tên
Thái Trọng (泰重), làm quan ñến chức
Chánh Tam Vị. Ông xuất gia vào ngày
mồng 6 tháng 9 năm thứ 8 (1197) niên
hiệu Kiến Cửu (建久), qua ñời ngày 23
tháng 11 năm ñầu (1201) niên hiệu
Kiến Nhân (建仁).
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52.
Nhất Hướng Chuyên Tu (一向專修,
ikkōsenshū): chuyên tu hướng về một.
Trong cuốn Nhất Niệm Đa Niệm Chứng
Văn (一念多念証文) của Thân Loan (親鸞,
Shinran) có ñoạn rằng: “Cái gọi nhất
tâm chuyên niệm có nghĩa nhất tâm là
trú tâm Kim Cang, còn chuyên niệm là
nhất hướng chuyên tu; nhất hướng
không làm ñiều thiện nào khác, không
niệm Phật nào khác, còn chuyên tu
nghĩa là siêng năng tu hành không có
hai tâm niệm danh hiệu bổn nguyện [A
Di Đà Phật].”
53.
Tiểu Ngự Sở (小御所, Kogosho): chỗ
của Đông Cung, Hoàng Hậu cũng như
thê thiếp của Thượng Hoàng.
54.
Ngu Quản Sao (愚管抄, Gukanshō):
bộ Sử Luận ñầu tiên của Nhật ñược viết
vào ñầu thời ñại Liêm Thương, do vị
tăng của Thiên Thai Tông là Từ Viên
(慈圓, Jien) trước tác, gồm 7 quyển,
ñược thành lập vào khoảng năm 1220
(Thừa Cửu [承久] thứ 2), thời kỳ triều
ñình và chính quyền Mạc Phủ ñang
khẩn trương cao ñộ; ngay trước khi xảy
ra vụ Loạn Thừa Cửu; và sau vụ loạn
thì ñược tu chỉnh thêm. Đây là thư tịch
giải thích về lịch sử kể từ thời Thần Võ
Thiên Hoàng (神武天皇, Jimmu Tennō)
cho ñến Thuận Đức Thiên Hoàng
(順德天皇, Juntoku Tennō, 1197-1242)
qua thế giới quan Phật Giáo, và thuyết
minh về sự biến thiên của chính trị
Nhật Bản với tính cách triển khai về
mặt ñạo lý.
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55.
Lục Thời Sám Hối (六時懺悔,
Rokujizange): Sáu Thời Sám Hối, trong
một ngày ñêm ñược chia làm sáu thời
rõ rệt ñể tiến hành sám hối, tụng kinh,
làm Phật sự. Ban ngày thì có ba thời
vào buổi sáng, giữa ngày, cuối ngày.
Ban ñêm có ba thời vào ñầu ñêm, giữa
ñêm và cuối ñêm. Trong Kinh A Di Đà
có dạy rằng ở cõi Tịnh Độ ñêm ngày
sáu thời mưa hoa Mạn Đà La. Thiện
Đạo (善導, 613-681), người sáng lập ra
Tịnh Độ Giáo Trung Quốc, có viết ra
cuốn Vãng Sanh Lễ Tán (徃生禮讚) gồm
những câu kệ văn ñể cho người cầu
vãng sanh về cõi Tịnh Độ ngày ñêm
sáu thời lễ bái và xưng tán hồng danh.
Đây là thánh ñiển vô cùng quan trọng
về mặt nghi thức của Tịnh Đô Tông. Ở
Nhật Bản, có cuốn Lục Thời Tán
(六時讚) của Nguyên Tín (源信, Genshin)
cũng rất nổi tiếng. Tại Việt Nam, trong
tác phẩm Khóa Hư Lục (課虛錄) của vua
Trần Thái Tông (陳太宗, 1218-1277)
cũng có phần Lục Thời Sám Hối Khoa
Nghi (六時懺悔科儀), như trong bài Tựa
có khẳng ñịnh rằng: “Tiện lợi việc ñi lại
dưới sông trên bộ, là nhờ xe, thuyền;
tẩy sạch bụi nhơ nơi thân, tâm, là do
sám hối. Muốn tẩy sạch thân tâm mà
không dùng sám hối, khác nào muốn
tiện lợi qua lại mà chẳng dùng xe,
thuyền. Thế mới biết công dụng sám
hối rất là to. Cho nên Kinh Đại Tập nói:
‘Như áo nhơ hằng trăm năm, có thể
trong một ngày giặt ñược sạch sẽ. Như
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thế, trong trăm ngàn kiếp ñã tích tập
các nghiệp chẳng lành, do nhờ lực
Phật, khéo thuận tư duy, có thể trong
một ngày hay một giờ, trọn hay tiêu
diệt.’”
56.
Đồ
Nhiên
Thảo
(徒然草,
Tsurezuregusa): cuốn tùy bút viết vào
khoảng thời ñại Liêm Thương, 2 quyển,
tác giả là Pháp Sư Cát Điền Kiêm Hảo
(吉田兼好, Yoshida Kenkō, 1283?-1352),
là tác phẩm ñược ghi lại trong khoảng
thời gian trước khi ông xuất gia từ năm
1310 ñến 1331. Cùng với Chẩm Thảo
Tử (枕草子, Makura-no-sōshi) của
Thanh Thiếu Nạp Ngôn (清少納言,
Seishō Nagon, 966?-1025?), Phương
Trượng Ký (方丈記, Hōjōki) của Áp
Trường Minh (鴨長明, Kamo-no-Chōmei,
1155-1216), bộ tùy bút nầy ñược ñánh
giá là ba tác phẩm tuyệt bích về mặt
văn học tùy bút của Nhật Bản. Có
nhiều thuyết khác nhau về tác phẩm
nầy, nhưng thuyết chính cho rằng bộ
nầy ñược thâu tập vào khoảng cuối thời
thời kỳ Liêm Thương, từ tháng 8 năm
1330 ñến tháng 9 năm 1331, ñược hình
thành bởi 244 ñoạn. Thể văn chính
trong ñó là Hán-Nhật hỗn ñồng. Về tên
của tác phẩm, Đồ Nhiên (徒然,
tsurezure) có nghĩa là “việc cần làm
không còn nữa, cứ thỏng tay ung dung
tự tại như vậy”. Một số sách chú thích
về tác phẩm nầy có Đồ Nhiên Thảo Sao
(徒然草抄, 1661) của Gia Đằng Bàn Trai
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(加藤磐齋, Katō Bansai, 1621-1674) thời
Giang Hộ, Đồ Nhiên Thảo Văn Đoạn
Sao (徒然草文段抄) của Bắc Thôn Quý
Ngâm (北村季吟, Kitamura Kigin, 16251705), tạo ảnh hưởng rất to lớn ñối với
văn hóa thời Giang Hộ. Vì vậy tả bản
dưới thời kỳ nầy rất nhiều; nhưng ñến
thời ñại Thất Đinh thì hiếm hoi. Đây là
tác phẩm mang tính sử liệu lịch sử, nên
ñược sử dụng khá phổ biến.
57.
Dẫn Thanh Niệm Phật (引聲念佛,
inzeinembutsu
hay
injōnembutsu):
nghĩa là khi xướng niệm danh hiệu A Di
Đà Phật thì có thêm vào âm tiết rất nhẹ
nhàng, chầm chậm kéo dài tiếng ra.
Hình thức nầy do Viên Nhân (圓仁,
Ennin) ñem từ Ngũ Đài Sơn bên Trung
Hoa truyền vào, rồi ñến năm 851 thì
ông cho xây dựng Thường Hành Tam
Muội Đường (常行三昧堂) ở trên Tỷ Duệ
Sơn (比叡山, Hieizan), và nơi ñây ñược
xem như là nơi ñầu tiên ñược tiến hành
hình thức Dẫn Thanh Niệm Phật lần
ñầu tiên ở nước ta vậy. Hiện tại ở một
số nơi như Chơn Như Đường (眞如堂) ở
Kyoto vẫn còn lưu truyền hình thức
nầy. Hơn nữa, thêm âm tiết trầm bổng
nhẹ nhàng mà ñọc tụng Kinh A Di Đà
thì ñược gọi là Dẫn Thanh A Di Đà Kinh
(引聲阿彌陀經).
58.
Đại Nạp Ngôn (大納言, Dainagon):
theo quy chế của Luật Lịnh thì ñây là vị
Thứ Quan của Thái Chính Quan
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(太政官), là vị cao quan chỉ sau Tả Đại
Thần mà thôi, với tư cách là một thành
viên của hội ñồng công khanh, người
nầy tham nghị bàn bạc chuyện chính trị
quốc gia, rồi trình tấu lên triều ñình
ñược hay không, và ñóng vai trò truyền
ñạt những tuyên chỉ của Thiên Hoàng.
59.
Đức Đại Tự (德大寺, Tokudai-ji):
ngôi chùa của Nhật Liên Tông, tọa lạc
tại 4-6-2 Ueno (上野), Daito-ku
(台東區), Tokyo-to (東京都), rất nổi
tiếng với danh hiệu là ngôi Ma Lợi Chi
Thiên (摩利支天) ở vùng Thượng Dã
(上野, Ueno); sơn hiệu là Diệu Tuyên
Sơn (妙宣山). Tổ khai sơn của chùa là
Từ Quang Viện Nhật Di (慈光院日遺), và
chùa ñược suy ñịnh là xây dựng vào
khoảng ñầu hay giữa thế kỷ thứ 17.
Tượng thờ chính của chùa là Khai Vận
Đại Ma Lợi Chi Thiên (開運大摩利支天),
nhằm ñể cầu nguyện trừ tai ách, làm
ăn mua bán phát ñạt; và ñặc biệt
tượng nầy ñược xem như là rất linh
nghiệm ñối với việc khai vận; cho nên,
từ ngày xưa các tín ñồ từ xa ñã tập
trung về ñây ñể khấn nguyện cầu xin.
Dưới thời ñại Giang Hộ, trong ba ngày
ñầu của tháng Giêng ñược quy ñịnh là
ngày Chúc Hạ của dòng họ Tướng
Quân; nên ñến ngày mồng 4 thì các tín
ñồ mới ñược ñến chùa lễ bái. Nguyên
ngữ của Ma Lợi Chi (s: Marici, 摩利支)
có nghĩa là Dương Viêm (陽炎), hay Uy
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Quang (威光), và thường phát xuất từ
mặt trời ra, nên ñược xem như là vị
Thần hiển hiện ñể thủ hộ Phật pháp.
Bản thân Nhật Liên cũng “trì Kinh Ma
Lợi Chi Thiên Pháp Hoa ñể cứu ñộ tất
cả chúng sanh.” Tương truyền tôn
tượng Ma Lợi Chi Thiên nầy do Thánh
Đức Thái Tử (聖德太子, Shōtoku Taishi)
tạo nên. Vào thánh Giêng, tháng 5,
tháng 9, tháng 11 thì có lễ hội lớn ở
ñây; khi ấy chùa mới phân phát cho
các tín ñồ một loại cơm màu vàng
giống y vàng ròng có trộn với hai loại
ñậu ñen ñể trừ tai ách. Đây chính là lễ
hội kéo dài liên tục từ ngày xưa khi
chùa mới thành lập cho ñến nay của
Đức Đại Tự. Người ta cho rằng khi ăn
loại cơm nầy thì không những chỉ trừ
ñược tai ách hoạn nạn, mà còn ñược
bệnh tật tiêu trừ, và vận nhà sáng sủa,
thăng tiến phát ñạt nữa.
60.
Tứ Quốc (四國, Shikoku): tên gọi
chung của 4 vùng là A Ba (阿波, Awa),
Tán Kì (讚岐, Sanuki), Y Do (伊予, Iyo)
và Thổ Tá (土佐, Tosa). Hiện tại là tên
gọi chung của bốn huyện lớn gồm
Tokushima (德島), Kagawa (香川),
Ehime (愛媛) và Kōchi (高知).
61.
Thổ Tá (土佐, Tosa): tên gọi của
một tiểu quốc ngày xưa, nay thuộc
Kōchi-ken (高知縣).
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62.
Việt Hậu (越後, Echigo): tên gọi của
một tiểu quốc ngày xưa, nay thuộc
Niigata-ken (新潟縣).
63.
Cửu Điều Lương Kinh (九條良經,
Kujō Yoshitsune, 1169-1206) hay Đằng
Nguyên Lương Kinh (藤原良經, Fujiwarano-Yoshitsune): nhà công gia sống vào
khoảng ñầu thời Liêm Thương, ca nhân,
người con trai thứ của vị Quan Bạch
Cửu Điều Kiêm Thật (九條兼實, Kujō
Kanezane), thường gọi là Hậu Kinh Cực
Điện (後經極殿). Ông ñã từng làm qua
chức Nhiếp Chính, Thái Chính Đại Thần.
Ông có ñể lại tác phẩm Thu Tiểu
Nguyệt Thanh Tập (秋篠月清集) và Nhật
Ký với tên gọi Điện Ký (殿記).
64.
Tức Cửu Điều Kiêm Thật (九條兼實,
Kujō Kasazane).
65.
Trọng Quốc (仲國, Naka-no-Kuni, ??): tức Trọng Quốc Pháp Sư (仲國法師,
Nakanokuni Hōshi), người theo truyền
thuyết ñã từng xin Tha Nga Thiên
Hoàng (嵯峨天皇, Saga Tennō) cho
người vợ của Cao Thương Đế (高倉帝,
Takakuratei) ñược hợp âm ñàn cầm
thổi với sáo trúc và gõ vào cửa. Ông là
con của Nguyên Quang Viễn (源光遠),
sau ñó xuất gia và sống trong khoảng
thời gian niện hiệu Thừa Cửu (承久,
1170-1178).
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66.
Nhiếp Tân (攝津, Settsu): tên gọi
của một tiểu quốc ngày xưa, nay một
phần thuộc Osaka-fu (大阪府), một
phần thuộc Hyōgo-ken (兵庫縣).
67.
Bá Ma (播磨, Harima): tên gọi của
một tiểu quốc ngày xưa, nay nằm phía
Tây Nam bộ của Hyōgo-ken (兵庫縣).
68.
Thiện Thông Tự (善通寺, Zentsū-ji):
ngôi chùa trung tâm Tổng Bản Sơn của
Phái Thiện Thông Tự (善通寺派) thuộc
Chơn Ngôn Tông, hiện tọa lạc tại 615
Zentsūji-chō (善通寺町), Zentsūji-shi
(善通寺市), Kagawa-ken (香川縣), hiệu
núi là Bình Phong Phố Ngũ Nhạc Sơn
(屏風浦五岳山); tên gọi chính thức là
Bình Phong Phố Ngũ Nhạc Sơn Đản
Sanh
Viện
Thiện
Thông
Tự
(屏風浦五岳山誕生院善通寺). Vốn là nơi
linh ñịa chốn ñản sanh của Hoằng Pháp
Đại Sư, nên danh hiệu viện ñược ñặt
như vậy; còn tên chùa là Thiện Thông
Tự. Tên chùa nầy vốn xuất phát từ tên
của người cha Đại Sư là Tá Bá Thiện
Thông (佐伯善通). Trong thời kỳ chiến
tranh, nơi vùng ñất ñản sanh của
Hoằng Pháp Đại Sư nầy lại rất nổi tiếng
với doanh ñô của quân lính; cho nên
khi nghe tên Thiện Thông Tự, có nhiều
người lại nghĩ ñến tên của quân ñội hay
tên của nơi ñóng quân hơn là tên chùa.
Vào năm thứ 16 niên hiệu Chiêu Hòa
(昭和, Shōwa), theo mệnh lệnh của
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quân ñội, khi toàn thể Chơn Ngôn Tông
hợp nhất lại thành một khối, Thiện
Thông Tự nầy cũng ñã từng trở thành
Tổng Bản Sơn của toàn bộ Tông phái.
Điều nầy cũng có liên quan ñến nguồn
gốc ra ñời của Đại Sư vậy. Vào ngày 15
tháng 6 năm thứ 5 (774) niên hiệu Bảo
Quy (寶龜), Hoằng Pháp Đại Sư Không
Hải (空海, Kūkai) ra ñời ở vùng ñất nầy,
là con của Tá Bá Thiện Thông. Sau ñó,
Đại Sư sang nhà ñường cầu pháp, rồi
sau khi trở về nước thì nhận ñược sắc
chỉ của triều ñình cho phép khai Tông
lập giáo Chơn Ngôn Tông vào năm 807,
lúc ấy phụ thân của Đại Sư mới lấy nhà
của ông mà dâng cúng ñể làm nên ngôi
chùa nầy. Đây là ngôi chùa tối cổ của
Chơn Ngôn Tông và thậm chí còn xưa
hơn cả Cao Dã Sơn (高野山, Kōyasan)
nữa. Từ năm ñầu (1229) niên hiệu
Khoan Hỷ (寛喜) trở ñi, chùa phụ thuộc
vào Đông Tự (東寺, Tō-ji), có ñầy ñủ cả
Kim Đường, Giảng Đường, Hộ Ma
Đường và rất hưng thạnh; nhưng vào
khoảng thời gian 1275-80 thì lại suy
thối, và ñược Hậu Vũ Đa Thiên Hoàng
(後宇多天皇, Gouda Tennō) phục hưng
lại. Sau ñó, vào năm 1340 thì chùa bị
cháy rụi, và vị Tổ thời Trung Hưng của
chùa là Hựu Phạm (宥範, Yūhan) ñã bỏ
hết 22 năm ñể trùng hưng lại ngôi chùa
nầy. Việc nầy tương truyền là nhờ sự
trợ lực của những nhân vật có quyền
thế ñương thời như Túc Lợi Tôn Thị
(足利尊氏), Trực Nghĩa (直義) và Nghĩa
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Mãn (義滿), v.v. Tuy nhiên, các ñường
tháp cũng như già lam của chùa lại một
lần nữa bị cháy tan tành do vụ binh
loạn giữa hai dòng họ Tam Hảo (三好)
và Hương Xuyên (香川) vào năm 1558.
Các ñường tháp hiện tại là do sự ngoại
hộ của các vị lãnh chúa của vùng ñất
nầy qua nhiều ñời. Ngoài các vị lãnh
chúa ra thì lịch ñại những vị Thiên
Hoàng cũng rất sùng tín với chùa. Nơi
Kim Đường của chùa tôn trí bức tượng
Dược Sư Như Lai dạng ngồi. Nơi Ngự
Ảnh Đường tương truyền là ngự ñiện
của mẹ Đại Sư. Còn chánh ñiện của
chùa thì cũng không lớn lắm, nhưng là
kiến trúc ñiển hình của ñầu thời kỳ
Giang Hộ. Ngôi Ngũ Trùng Tháp tương
truyền do Hoằng Pháp Đại Sư kiến lập
nên, nhưng rồi lại bị hỏa tai nên cháy
rụi và trải qua một thời gian khá lâu
không phục hưng lại, mãi ñến năm
1884, nhân lúc Húy Kỵ lần thứ 1050
năm của Đại Sư thì ngôi tháp nầy mới
ñược làm lễ lạc thành.
69.
Tán Kì (讚岐, Sanuki): tên gọi của
một tiểu quốc ngày xưa, nay thuộc
Kagawa-ken (香川縣).
70.
Thắng Vĩ Tự (勝尾寺, Katsuō-ji):
ngôi chùa của Chơn Ngôn Tông thuộc
Cao Dã Sơn (高野山, Kōyasan), hiện tọa
lạc tại 2914-1 Aomatani (粟生間谷),
Minoo-shi (箕面市), Ōsaka-fu (大阪府),
hiệu núi là Ứng Đảnh Sơn (應頂山), nơi
tham bái hành hương thứ 23 trong số
123

33 nơi tham bái chính ở vung Tây Quốc
(西國, Saikoku). Tên chính thức của
chùa là Ứng Đảnh Sơn Thắng Vĩ Tự
(應頂山勝尾寺); còn gọi là Di Lặc Tự
(彌勒寺). Tương truyền ban ñầu hai
người con song sinh của Đằng Nguyên
Chính Phòng (藤原政房, Fujiwara-noMunefusa) là Thiện Trọng (善仲) và
Thiện Toán (善算) dựng một ngôi thảo
am gần bên thác Ky Diện (箕面) vào
năm 727 (niên hiệu Thần Quy [神龜]
thứ 4) mà tu hành. Đến năm ñầu (765)
niên hiệu Thiên Bình Thần Hộ
(天平神護), vị Hoàng Tử của Quang
Nhân Thiên Hoàng (光仁天皇, Kōnin
Tennō) là Khai Thành (開成) mới vào
núi hậu hạ hai vị Thượng Nhân nầy.
Sau khi thầy qua ñời, thể theo di chí
của thầy, ông sao chép lại 600 quyển
Kinh Đại Bát Nhã, rồi ñem chôn xuống
ñất, phía trên dựng ngôi nhà hình lục
giác. Vào năm thứ 8 (777) niên hiệu
Bảo Quy (寶龜), Khai Thành dựng lên
nơi ñây ngôi Đại Giảng Đường, lấy tên
gọi là Di Lặc Tự. Về bức tượng bổn tôn
Thập Nhất Diện Thiên Thủ Quan Thế
Âm Bồ Tát (十一面千手観世音菩薩) hiện
vẫn còn truyền thuyết lưu lại. Từ ngày
khai sơn chùa trở ñi, Hoàng Tử ñã cất
công tìm kiếm những bậc thầy tạc
tượng Phật, nhưng bỗng một hôm ông
thấy một vị Tỳ Kheo tên là Diệu Quán
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(妙觀) dẫn theo 18 vị ñồng tử ñến và
bảo rằng muốn tạc tượng thờ. Vì thế
vào ngày 18 tháng 7 năm 780 thì bắt
ñầu công việc và ñến ngày 18 tháng 8
thì hoàn thành xong công việc tạc
tượng bổn tôn. Như vậy từ khi khởi
công cho ñến khi làm xong chỉ mất
tròng vòng 1 tháng và ñều khởi ñầu
cũng như kết thúc bằng ngày 18, nên
ngày tế lễ cúng dường ñức Quan Âm
cũng ñược bắt ñầu vào ngày nầy. Về
sau, Thanh Hòa Thiên Hoàng (清和天皇,
Seiwa Tennō) ñến ñây tham bái, rồi
ban sắc ngạch cho chùa, và ñổi tên
chùa cho ñến ngày nay. Trong cuộc
chiến loạn năm Nguyên Bình (源平), ñại
bộ phận ñường tháp của chùa bị cháy
rụi, nhưng sau ñó thì ñược Tướng Quân
Nguyên Lại Triều (源賴朝, Minamoto-noYoritomo) cúng dường, rồi Tướng Quân
Phong Thần Tú Cát (豐臣秀吉, Toyotomi
Hideyoshi) hỗ trợ; nên ngôi chùa lại
ñược phục hưng và long thạnh một thời
gian dài. Bảo vật của chùa có 1 quyển
Pháp Hoa Kinh ñược viết bằng mực ñen
trên giấy bồi, tượng Dược Sư Như Lai
bằng gỗ.
71.
Tăng Hạ (增賀, Zōga, 917-1003): vị
Tăng của Thiên Thai Tông, sống vào
khoảng giữa thời Bình An, húy là Tăng
Hạ (增賀), thường ñược gọi là Đa Võ
Phong Tiên Đức (多武峰先德), xuất thân
vùng Kyoto; con của Tham Nghị Quất
Hằng Bình (參議橘恆平). Năm 10 tuổi,
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ông lên Tỷ Duệ Sơn (比叡山, Hieizan),
theo hầu Lương Nguyên (良源). Năm
963, theo lời khuyên của Như Giác
(如覺), ông ñến sống trong núi Đa Võ
Phong (多武峰) thuộc vùng Đại Hòa
(大和, Yamato). Mỗi năm bốn mùa ông
ñều chuyên tu Pháp Hoa Tam Muội
(法華三昧), ñến năm 964 thì giảng Ma
Ha Chỉ Quán (摩訶止觀), rồi năm sau thì
giảng Pháp Hoa Văn Cú (法華文句). Vào
năm 996, nhân mùa kiết hạ An Cư, ông
ñọc tụng Pháp Hoa Kinh và cảm ứng
ñược Quan Âm cũng như Văn Thù Bồ
Tát, rồi sống mãi trong núi ấy suốt 41
năm trường. Tác phẩm của ông ñể lại
có Du Già Sư Địa Luận Vấn Đáp
(瑜伽師地論問答) 7 quyển, Vô Ngôn
Niệm Phật Quán (無言念佛觀) 1 quyển,
Pháp
Hoa
Huyền
Nghĩa
Sao
(法華玄義鈔). Hơn nữa, theo như trong
Bản Triều Pháp Hoa Nghiệm Ký
(本朝法華驗記) có ghi về việc ông ñã tu
trì Pháp Hoa Kinh và khi lâm chung thì
thể hiện dưới hình thức như sau: “Tụng
Pháp Hoa Kinh thủ kết Kim Cang Ấn tọa
Thiền
cư
nhập
diệt
(誦法華經手結金剛印坐禪居入滅, ông vừa
tụng Kinh Pháp Hoa, tay bắt Ấn Kim
Cang, ở thế tọa Thiền mà nhập diệt).”
Như vậy theo nhận xét trên của tác giả
Ngu Quản Sao (愚管抄, Gukanshō), ta
có thể suy ñoán ñược rằng hình thái khi
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lâm chung của Pháp Nhiên (法然) không
giống với Tăng Hạ Thượng Nhân. Có
nghĩa rằng khi Pháp Nhiên thị tịch, có
lẽ ông ñã bắt Ấn Kim Cang và tọa
Thiền. Và hình thức khi Pháp Nhiên thị
tịch như thế nào thì tác giả cũng không
ghi rõ chi tiết.
72.
Tha
Nga
Thanh
Lương
Tự
(嵯峨清涼寺, Sagaseiryō-ji) hay Thanh
Lương Tự (清涼寺, Seiryō-ji): ngôi chùa
của Tịnh Độ Tông, hiện tọa lạc tại số 46
Sagashakadōfujinoki-chō
(嵯峨釈迦堂藤ノ木町), Sakyō-ku (右京區),
Kyōto-shi (京都市), Kyōto-fu (京都府);
hiệu núi là Ngũ Đài Sơn (五台山),
thường ñược gọi là Tha Nga Thích Ca
Đường (嵯峨釋迦堂). Tượng thờ chính
của chùa là Thích Ca Như Lai (quốc
bảo). Ban ñầu chùa thuộc về Hoa
Nghiêm Tông, rồi sau ñến Thiên Thai,
Chơn Ngôn, Niệm Phật Tông, nhưng
hiện tại thì thuộc về Tịnh Độ Tông. Ngôi
chùa nầy nguyên sơ là sơn trang của
Hoàng Tử Nguyên Dung (源融), con của
Tha Nga Thiên Hoàng (嵯峨天皇, Saga
Tennō, tại vị 809-823), sau ñó ñược cải
thành chùa với tên là Thê Hà Tự
(棲霞寺). Đến năm 987 (niên hiệu Vĩnh
Diên [永延] thứ nhất), vị Tăng Điều
Nhiên (奝然) lấy bức tượng Thích Ca
ñem từ nhà Tống về tôn trí tại ñây, sau
ñó vào năm 1016, khi Điều Nhiên qua
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ñời, thì cao ñệ là Thạnh Toán (盛算) mới
theo di chí của sư huynh mà tiếp tục
khai sáng chùa. Nguyên bản tên chùa
Thê Hà Tự hiện vẫn còn lưu lại ở A Di
Đà Đường. Tượng Thích Ca ñứng bằng
gỗ ở chùa nầy cao 6 mét, có hình tướng
ñặc dị nhất ở Nhật, tương ñương với
tượng Phật ở Mathura, Ấn Độ, là loại
tượng gỗ bằng Chiêu Đàn. Tượng thờ
chính của chùa là A Di Đà Phật, một
danh tác vào ñầu thời ñại Đằng
Nguyên, ñược gọi là Tha Nga Quang
Phật (嵯峨光佛). Chùa nầy cũng ñã mấy
lần bị hỏa tai cháy rụi, các ñường vũ
hiện tại là những kiến trúc do vị trú trì
Nghiêu Trấn Hòa Thượng (堯鎭和上) tái
tạo nên theo mệnh lệnh của Tướng
Quân Đức Xuyên Cương Cát (德川綱吉,
Tokugawa Tsunayoshi) vào khoảng
niên hiệu Văn Lộc (文祿, 1592-1596).
Quần thể kiến trúc hiện tại của chùa có
Chánh Điện, Tàng Kinh Các, Dược Sư
Đường, Linh Bảo Tháp, Sơn Môn, Cổ
Tháp, v.v. Chùa còn lưu giữ nhiều bảo
vật thuộc dạng quốc bảo hay tài sản
văn hóa trọng yếu như tượng ñứng
Thích Ca Như Lai, bằng gỗ, do Điều
Nhiên tạc nên vào năm 985 tại Khai
Nguyên Tự (開元寺) ở Đài Châu (台州),
khi ñang còn ở bên nhà Tống cầu pháp;
tượng ngồi A Di Đà Tam Tôn, bằng gỗ,
nguyên lai là tượng thờ chính của Thê
Hà Tự, ñược hoàn thành vào năm 896,
nhân lễ Húy Kỵ của Hoàng Tử Nguyên
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Dung; 16 bức tranh màu trên lụa tượng
Thập Lục La Hán, v.v.
73.
Lục Ba La (六波羅, Rokuhara), tức
Lục Ba La Mật Tự (六波羅蜜寺,
Rokuharamitsu-ji): ngôi chùa của Phái
Trí Sơn (智山派) thuộc Chơn Ngôn Tông,
hiện tọa lạc tại Matsubaradōri (松原通),
Higashiyama-ku

(東山區),

Kyōto-shi

(京都市), Kyōto-fu (京都府); hiệu núi là
Bổ Đà Lạc Sơn (補陀洛山); tên gọi chính
thức là Bổ Đà Lạc Sơn Phổ Môn Viện
(補陀洛山普門院), là nơi tham bái hành
hương thứ 17 trong số 33 nơi tham bái
chính ở vùng Tây Quốc (西國, Saikoku).
Tượng thờ chính của chùa là Thập Nhất
Diện Quan Âm (十一面觀音, quốc bảo).
Vào năm thứ 5 (951) niên hiệu Thiên
Lịch (天曆), dịch bệnh lưu hành ở Kinh
Đô Kyoto, nơi chốn kinh thành thây
người chết chồng chất lớp lớp, Không
Dã Thượng Nhân (空也上人) thấy vậy
mới lấy làm lo lắng, tự tay khắc hình
tượng Thập Nhất Diện Quan Âm rồi
mang tượng ñi khắp kinh thành, lấy
nước trà cúng cho tượng mà cho người
bệnh uống; sau ñó thì ai ai cũng ñược
khỏi bệnh. Ngay như Thôn Thượng
Thiên Hoàng (村上天皇, Murakami
Tennō) cũng bị bệnh dịch, nên lấy trà
nầy uống thì bệnh lành hẳn. Từ ñó,
Thiên Hoàng lấy làm cảm kích, mới lấy
bức tượng nầy mà tôn thờ. Vào năm
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963 thì xây dựng ngôi chánh ñiện ñể
thờ tượng và ñặt tên chùa nầy là Tây
Quang Tự (西光寺). Thiên Hoàng cho
thỉnh 600 vị cao tăng xa gần ñến chùa,
cúng dường 600 quyển Đại Bát Nhã
Kinh. Đó chính là nguồn gốc của chùa.
Sau ñó, ñệ tử của Không Dã là Trung
Tín (中信) mới ñổi tên chùa là Lục Ba La
Mật Tự; mỗi ngày giảng nghĩa Kinh
Pháp Hoa, rồi hằng ñêm thì niệm Phật
tam muội và nơi ñây trở thành tự viện
của Chơn Ngôn Tông. Từ câu chuyện
trà Quan Âm mà ngôi chùa hình thành,
cho nên kể từ thời Thôn Thượng Thiên
Hoàng trở ñi, có thông lệ hằng năm
chùa ñều mời những người trong Hoàng
Thất ñến ñể uống loại trà nầy. Chùa
cũng thỉnh thoảng bị cháy rụi vì binh
lửa chiến loạn, nhưng may thay ngôi
Chánh Điện ñược xây dựng vào thời
Thất Đinh (室町, Muromachi) thì vẫn
còn nguyên vẹn, rồi ñến năm 1967 thì
ñược tu sửa hoàn chỉnh như xưa. Vào
năm 1586, Tướng Quân Phong Thần Tú
Cát (豐臣秀吉, Toyotomi Hideyoshi) cho
xây dựng Phổ Môn Viện. Hiện chùa vẫn
còn lưu lại rất nhiều bảo vật có giá trị
tầm cỡ quốc gia như tuợng ñứng Thập
Nhất Diện Quan Âm, bằng gỗ, do
Không Dã sáng tác; tuợng ñứng Không
Dã Thượng Nhân, bằng gỗ, do Khang
Thắng (康勝), con trai thứ 4 của Vận
Khánh (運慶) tạc vào thời Liêm Thương;
tượng ngồi Bình Thanh Thạnh (平清盛,
Taira-no-Kiyomori) theo hình dạng tăng
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sĩ, bằng gỗ; tượng ngồi Địa Tạng Bồ
Tát, bằng gỗ, do Vận Khánh tạo; tượng
ngồi vận khánh, bằng gỗ, v.v.
74.
Thanh Thủy Tự (清水寺, Kiyomizudera hay Seisui-ji): ngôi chùa trung
tâm của Bắc Pháp Tướng Tông, tọa lạc
tại
số
1-294
Kiyomizu
(清水),
Higashiyama-ku

(東山區),

Kyōto-shi

(京都市), Kyōto-fu (京都府); hiệu núi là
Âm Vũ Sơn (音羽山), nơi tham bái hành
hương thứ 16 trong suốt 33 nơi tham
bái chính ở vùng Tây Quốc (西國,
Saikoku). Tượng thờ chính của chùa là
Thiên Thủ Quan Âm (千手觀音). Vào
năm 796, ngôi Quan Âm Tự (觀音寺)
ñược dời ñến vùng ñất nầy, rồi ñệ tử
của Báo Ân Đại Sư (報恩大師) là Diên
Trấn (延鎭) mới làm Tổ khai sơn chùa,
còn hào tộc Điền Thôn Ma Lữ (田村麻呂)
thì có công khai sáng chùa. Mấy năm
sau các ñường vũ của chùa ñược dựng
lên và chùa trở thành ngôi chùa sắc
nguyện của Hoàn Võ Thiên Hoàng
(桓武天皇, Kammu Tennō), với tên gọi
là Thanh Thủy Tự. Vào năm 811, chùa
trở thành ñạo tràng trấn hộ quốc gia,
triều ñình và hoàng thất quy y theo rất
nhiều, nên chùa rất hưng thạnh. Sau
ñó, chùa phụ thuộc vào Hưng Phước Tự
(興福寺, Kōfuku-ji) ở vùng Nam Đô,
chuyên tu cả Chơn Ngôn và Pháp
Tướng, nhưng do chùa bị lôi cuốn vào
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cuộc phân tranh với Diên Lịch Tự
(延曆寺, Enryaku-ji), nên cũng bao lần
bị ñốt cháy. Sau cuộc loạn Bình Nguyên
(平源) thì chùa hoàn toàn suy thối,
nhưng trong khoảng thời gian niên hiệu
Kiến Cửu (建久, 1190-1198) thì chùa lại
ñược tái kiến. Vào thời ñại Thất Đinh
(室町, Muromachi) thì Tướng Quân Túc
Lợi Tôn Thị (足利尊氏, Ashikaga Takauji)
cúng dường ñất xây chùa nên các
ñường vũ mới ñược tạo dựng nên. Sau
ñó chùa lại trải qua ñến ba lần bị cháy
rụi, rồi ñến năm 1633 thì ñược Tướng
Quân Đức Xuyên Gia Quang (德川家光,
Tokugawa Iemitsu) tái kiến lại. Hiện tại
có Thành Tựu Viện (成就院), Thái Sản
Tự (泰産寺), Từ Tâm Viện (慈心院), Lai
Nghênh Viện (來迎院), v.v. Chánh ñiện
của chùa ñược tái kiến lại do sự hỗ trợ
của Đức Xuyên Gia Quang, vẫn còn bảo
trì cho ñến ngày nay. Đây là một trong
những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở kinh
ñô Kyoto.
75.
Dân Kinh Ký (民經記, Minkeiki): còn
gọi là Kinh Quang Khanh Ký (經光卿記),
Trung Quang Ký (中光記); cuốn nhật ký
của Dân Bộ Khanh Quảng Kiều Kinh
Quang
(民部卿廣橋經光,
tức
Đằng
Nguyên Kinh Quang [藤原經光, 12131274]), gồm 46 quyển. Do vì cuối ñời,
Kinh Quang ñược bổ nhiệm làm chức
Dân Bộ Khanh (民部卿), nên tác phẩm
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nầy còn có tên là Dân Bộ Khanh Kinh
Quang Nhật Ký (民部卿經光日記). Bộ nầy
gồm những ký sự ghi từ năm 1226 (Gia
Lộc [嘉祿] thứ 2) ñến 1270 (Văn Vĩnh
[文永] thứ 7), tuy có bộ phận bị thiếu
mất; nhưng bản tự bút 46 quyển hiện
ñược bảo tồn tại Viện Bảo Tàng Dân
Tục
Lịch
Sử
Quốc
Gia
(國立歷史民俗博物館). Đây ñược xem như
là ký lục công gia rất quan trọng và
quý giá dưới thời Liêm Thương Trung
Kỳ.
76.
Long Khoan (隆寛, Ryūkan, 11481227): vị Tăng của Tịnh Độ Tông sống
vào khoảng ñầu thời ñại Liêm Thương,
húy là Long Khoan (隆寛) vị Tổ của Đa
Niệm Nghĩa (多念義) thuộc Dòng Trường
Lạc Tự (長樂寺流), tên tục là Sơn Viễn
Lý (山遠里, tên khi bị lưu ñày), hiệu là
Giai Không Phòng (皆空房), Vô Ngã
(無我), Già Đà Ba La Ma (伽陀婆羅摩, ?),
xuất thân vùng Kyoto, con trai thứ 3
của vị quan Thiếu Nạp Ngôn Đằng
Nguyên Tư Long (少納言藤原資隆). Ông
theo người chú Hoàng Viên (皇圓) và
Phạm Nguyên (範源) ở trên Tỷ Duệ Sơn
học Thiên Thai Tông, sau ñó thì theo
hầu Nguyên Không (源空), và ñến năm
1204 thì ñược cho biên chép bộ Tuyển
Trạch Tập (選擇集). Ông ñến sống ở
Trường

Lạc

Tự
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(長樂寺,

Chōraku-ji)

thuộc
vùng
Sơn
Thành
(山城,
Yamashiro), chủ trương về Đa Niệm
Nghĩa, và ñã từng cùng với Định Chiếu
(定照) ở Diên Lịch Tự (延曆寺, Enryakuji) luận tranh về Tuyển Trạch Tập. Vào
năm 1227, ông bị ñày tội và xử trảm.
Trước tác của ông ñể lại có Di Đà Bổn
Nguyện Nghĩa (彌陀本願義) 4 quyển,
Nhất Niệm Đa Niệm Phân Biệt Sự
(一念多念分別事) 1 quyển, Cụ Tam Tâm
Nghĩa (具三心義) 2 quyển, Cực Lạc Tịnh
Độ Tông Nghĩa (極樂淨土宗義) 2 quyển,
Diệt Tội Kiếp Số Nghĩa (滅罪刼數義) 1
quyển, v.v.
77.
Thánh Quang (聖光, Shōkō) tức
Biện Trường (辨長, Benchō, 11621238): xem chú thích số 31 bên trên.
78.
Ngưng Nhiên (凝然, Gyōnen, 12401321): vị học Tăng của Hoa Nghiêm
Tông sống vào khoảng giữa thời Liêm
Thương, húy là Ngưng Nhiên (凝然),
hiệu Thị Quán Phòng (示觀房), thụy
hiệu là Thị Quán Quốc Sư (示觀國師),
xuất

thân

vùng

Cao

Kiều

(高橋,

Takahashi), Y Do (伊予, Iyo, thuộc
Ehime-ken [愛媛縣]), họ Đằng Nguyên
(藤原, Fujiwara). Năm 1225, ông thọ
giới ở Giới Đàn Viện tại Diện Lịch Tự
(延曆寺, Enryaku-ji), rồi ñến năm 1257
thì thọ Cụ Túc Giới ở Giới Đàn Viện của
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Đông Đại Tự (東大寺, Tōdai-ji). Năm
1259, ông theo hầu Viên Chiếu (圓照),
từ ñó về sau thì ông theo học giáo lý
của cả tám Tông phái với Thánh Thủ
(聖守), Tông Tánh (宗性), Trường Tây
(長西), v.v. Năm 1277, ông kế thừa
Viên Chiếu làm Viện Chủ của Giới Đàn
Viện. Năm 1307, ông trao truyền Bồ
Tát giới cho Hậu Vũ Đa Thượng Hoàng
(後宇多上皇), sau ñó còn thuyết giảng
Hoa
Nghiêm
Ngũ
Giáo
Chương
(華嚴五敎章) trong cung nội nữa. Đến
năm 1316, ông chuyển ñến ở tại Đường
Chiêu Đề Tự (唐招提寺, Tōshōdai-ji).
Ông rất tinh thông về giáo lý của các
Tông phái Phật Giáo cũng như Nho
Giáo, và trước tác của ông lên ñến 126
bộ, 1204 quyển. Hơn nữa, ông còn viết
về Phật Giáo Sử như bộ Tam Quốc Phật
Pháp Truyền Thông Duyên Khởi
(三國佛法傳通緣起), v.v. Ông ñã dưỡng
thành một số ñệ tử nổi tiếng như Thiền
Nhĩ (禪爾), Thiền Minh (禪明), v.v.
Trước tác của ông ñể lại có rất nhiều
như Bát Tông Cương Yếu (八宗綱要) 1
quyển, Tam Quốc Phật Pháp Truyền
Thông Duyên Khởi (三國佛法傳通緣起) 3
quyển, Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương
Thông Lộ Ký (華嚴五敎章通路記) 52
quyển, Đồng Chiếu Thượng Nhân Hành
Trạng Ký (同照上人行狀記) 3 quyển, v.v.
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79.
An Phòng (安房, Awa): tên gọi của
một tiểu quốc ngày xưa, nay thuộc phía
Nam của Chiba-ken (千葉縣).
80.
Giác Như (覺如, Kakunyo, 12701351): vị Tăng của Chơn Tông sống
vào khoảng cuối thời kỳ Liêm Thương
và ñầu thời Nam Bắc Triều, vị Tổ ñời
thứ 3 của Bổn Nguyện Tự (本願寺,
Hongan-ji), húy là Tông Chiêu (宗昭),
tên lúc nhỏ là Quang Tiên (光仙); thông
xưng là Trung Nạp Ngôn (中納言); hiệu
là Giác Như (覺如), Hào Nhiếp (毫攝);
xuất thân vùng Kyoto, con trai ñầu của
Giác Huệ (覺惠) ở Bổn Nguyện Tự. Ông
vốn tu học ở Viên Thành Tự (園城寺,
Onjō-ji) thuộc vùng Cận Giang (近江,
Ōmi) cũng như Hưng Phước Tự (興福寺,
Kōfuku-ji), rồi ñến năm 1287 thì thọ
lãnh giáo học với người cháu của Thân
Loan (親鸞, Shinran) là Như Tín (如信).
Năm 1290, ông tham bái những di tích
của Thân Loan ở vùng Quan Đông
(關東, Kantō). Vào năm 1310, ông làm
chức Lưu Thủ canh giữ ngôi nhà mộ
của Thân Loan, rồi từ ñó ñặt tên nơi
ñây là Bổn Nguyện Tự. Ông chủ trương
mình là người kế thừa giáo lý chính
thống của Thân Loan, và có phương
hướng làm cho phát triển giáo ñoàn
Chơn Tông ở ngôi chùa nầy. Trước tác
của ông có Thân Loan Truyện Hội
(親鸞傳繪) 2 quyển, Khẩu Truyền Sao
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(口傳鈔) 3 quyển, Thập Di Cổ Đức
Truyện (拾遺古德傳) 9 quyển, Chấp Trì
Sao (執持鈔) 1 quyển, Giáo Hành Tín
Chứng Đại Ý (敎行信証大意) 1 quyển,
Cải Tà Sao (改邪鈔) 1 quyển, Báo Ân
Giảng Thức (報恩講式) 1 quyển, Nguyện
Nguyện Sao (願願鈔) 1 quyển, v.v.
81.
Chơn Tông (眞宗, Shinshū): nghĩa
là giáo học thuyết về chân lý cứu cánh,
chân thật, hay còn gọi là Tịnh Độ Chơn
Tông (淨土眞宗, Jōdōshinshū). Phật
Giáo là giáo lý nói về chân lý, là tôn
giáo chân thật nên mới gọi là Chơn
Tông. Pháp Chiếu (法照) cho rằng “niệm
Phật thành Phật là Chơn Tông”, sau
Thân Loan (親鸞, Shinran) mới chấp
nhận ñiều nầy mà cho rằng “niệm Phật
thành Phật là Chơn Tông, còn các hạnh
khác cũng như các việc làm thiện khác
là giả môn”. Và ông ñã tán dương rằng
chính Tịnh Độ Môn của Niệm Phật
Thành Phật là lời dạy chân thật, là con
ñường cứu ñộ cho hết thảy.
82.
Trưởng Lại (長吏, Chōri): xem chú
thích số 66 ở chương Phật Giáo Của Tỷ
Duệ Sơn.
83.
Hoành Xuyên (横川, Yokogawa):
tên gọi của khu vực nằm ở một trong
ba ngôi tháp lớn trên Tỷ Duệ Sơn
(比叡山, Hieizan), nằm phía Bắc của
Căn Bổn Trung Đường (根本中堂), gọi là
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Thủ Lăng Nghiêm Viện (首楞嚴院), do
Viên Nhân (圓仁, Ennin) kiến lập. Sau
ñó Lương Nguyên (良源, Ryōgen) ñến
sống ở ñây và làm cho chốn nầy hưng
thạnh lên. Ngoài ra nơi khu vực nầy
còn có Tứ Quý Giảng Đường (四季講堂),
Nguyên Tam Đường (元三堂), Tuệ Tâm
Đường (慧心堂), Lưu Ly Đường (瑠璃堂),
v.v.
84.
Minh
Nguyệt
Ký
(明月記,
Meigetsuki): còn gọi là Chiếu Quang Ký
(照光記); bộ nhật ký của nhà Công
Khanh
Đằng
Nguyên
Định
Gia
(藤原定家, Fujiwara-no-Sadaie, 11621241) dưới thời Liêm Thương. Tên gọi
Minh Nguyệt Ký không phải do bản
thân Định Gia ñặt, mà người ñương thời
gọi nó là Ngu Ký (愚記). Sau khi ông
qua ñời, hàng mạt duệ dùng danh xưng
như Trung Nạp Ngôn Nhập Đạo Điện
Nhật Ký (中納言入道殿日記); trong khi
ñó, những người ngoại tộc thì gọi là
Định Gia Khanh Ký (定家卿記); nhưng
tên gọi Minh Nguyệt Ký ñược bắt ñầu
thịnh hành từ thời Nam Bắc Triều
(1336-1392) trở ñi. Truyền bản lên ñến
vài chục bản, số quyển và nội dung của
nó cũng khác nhau nhiều. Nguyên bản
tự bút 45 quyển ñược Lãnh Tuyền Gia
Thời
Vũ
Đình
Văn
Khố
(冷泉家時雨亭文庫) lưu giữ. Định Gia rất
ưu tú với tư cách là ca nhân, có mối
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quan hệ rất sâu xa với những nhân vật
trọng yếu trong triều ñình cũng như
chính quyền Mạc Phủ Liêm Thương; cho
nên nội dung của tác phẩm nầy ghi lại
những sự kiện trên phạm vi rộng lớn từ
các ñộng hướng về chính cuộc của triều
ñình và chính quyền Mạc Phủ cho ñến
cuộc triều nghị, ca luận, v.v. Đây quả
là sử liệu quan trọng giúp cho việc
nghiên cứu lịch sử thời Liêm Thương.
85.
Lục Áo (陸奥, Michinoku): tên gọi
của một tiểu quốc ngày xưa, nay thuộc
một phần của Aomori-ken (青森縣) và
một phần của Iwate-ken (岩手縣).
86.
Trí Khánh (智慶, Chikei, ?-?): vị
Tăng của Tịnh Độ Tông sống vào
khoảng giữa thời Liêm Thương, húy là
Trí Khánh (智慶), hiệu là Nam Mô Phòng
(南無房), xuất thân vùng Quan Đông
(關東, Kantō). Ban ñầu ông vốn là vị
Tăng của Thiên Thai Tông, sau ñó nhân
lên Kyoto rồi làm ñệ tử của Long Khoan
(隆寛) thuộc Tịnh Độ Tông, và sống ở
Trường

Lạc

Tự

(長樂寺,

Chōraku-ji)

vùng Đông Sơn (東山, Higashiyama),
chuyên tâm nghiên cứu về Tông nghĩa.
Về sau, ông trở xuống vùng Quan
Đông, sáng lập ra Trường Lạc Tự khác
ở vùng Liêm Thương. Ông kế thừa giáo
nghĩa Đa Niệm Nghĩa (多念義) của Long
Khoan, và nỗ lực làm cho Tịnh Độ Giáo
ñược hưng thạnh ở vùng Quan Đông.
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87.

Thánh Đạt (聖達, Shōtatsu, ?-?): vị

Tăng của Dòng Tây Sơn (西山流) thuộc
Tịnh Độ Tông, sống vào khoảng giữa
thời Liêm Thương, húy là Thánh Đạt
(聖達). Ông theo hầu Chứng Không
(証空), học về Tịnh Độ Giáo của Dòng
Tây Sơn. Ông ñã từng nỗ lực bố giáo ở
Thái Tể Phủ thuộc vùng Trúc Tiền (筑前,
Chikuzen), rồi khai sáng Tri Ân Viện
(知恩院, Chion-in) ở vùng Phì Tiền (肥前,
Hizen). Môn ñệ của ông có Hiển Ý
(顯意), Thánh Quán (聖觀); và ngay cả
vị Tổ của Thời Tông là Nhất Biến (一遍,
Ippen) cũng ñã từng theo tu học với
ông trong vòng 12 năm trường.
88.
Quảng Long Tự (廣隆寺, Kōryū-ji):
ngôi chùa trung tâm của Phái Ngự Thất
(御室派) thuộc Chơn Ngôn Tông, hiện
tọa lạc tại Sakyō-ku (右京區), Kyōto-to
(京都市), Kyōto-fu (京都府); còn gọi là
Phong Cang Tự (蜂岡寺), Thái Tần Tự
(太秦寺), Tần Tự (秦寺), Tần Công Tự
(秦公寺), Cát Dã Tự (葛野寺); hiệu núi là
Phong Cang Sơn (蜂岡山). Ở vùng nầy,
vào thời ñại Ứng Thần Thiên Hoàng
(應神天皇), con cháu của vua Tần Thủy
Hoàng cũng như những người di dân từ
Vương Quốc Bách Tế (百濟, Kudara)
bên Triều Tiên sang ñã làm cho hưng
thạnh sản nghiệp, và ñây cũng là nơi di
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thực nền văn minh từ vùng Đại Lục
Trung Hoa vậy. Trong số những người
dân ñến ñây có người hậu duệ của nhà
họ Tần là Tần Hà Thắng (秦河勝).
Tương truyền vị nầy nhân ñể an trí
tượng Phật mà ñược Thánh Đức Thái Tử
(聖德太子, Shōtōku Taishi) ban tặng vào
năm 604, cũng như các tượng Phật do
hai nước Tân La (新羅) và Nhậm Na
(任那) ban tặng, ñã tạo lập nên ngôi
chùa nầy nơi vùng ñất nhà họ Tần. Sau
ñó, vào năm 810 và 1150 thì chùa bị
cháy tan tành, nhưng cũng ñã ñược tái
kiến lại mấy lần. Chùa nầy vốn là chùa
của dòng họ Tần, là ngôi chùa tối cổ ở
vùng Kinh Đô Kyoto, là một trong bảy
ngôi chùa có liên quan ñến hành trạng
của Thái Tử, bên cạnh Pháp Long Tự
(法隆寺, Hōryū-ji), Tứ Thiên Vương Tự
(四天王寺, Shitennō-ji). Quần thể kiến
trúc hiện tại có Giảng Đường là kiến
trúc ñược tái kiến dưới thời Bình An.
Trong tòa nhà nầy ở chính giữa thờ
tượng ngồi A Di Đà Phật bằng gỗ, bên
phải có tượng Địa Tạng Bồ Tát, bên trái
có tượng Hư Không Tạng Bồ Tát
(虛空藏菩薩), phía ñằng sau hai bên
phải trái lại có an trí hai tượng Bất
Không
Quyên
Sách
Quan
Âm
(不空羂索觀音), Thiên Thủ Quan Âm
(千手觀音). Còn Chánh Điện Quế Cung
Viện (桂宮院) là kiến trúc ảnh hưởng
phong trào tín ngưỡng Thái Tử vào thời
Liêm Thương, ñược xây dựng dưới hình
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thức Mộng Điện, nhà hình tròn bát giác.
Trong ñiện thờ tượng ngồi bán già Như
Ý Luân Quan Âm (如意輪觀音) bằng gỗ.
Thượng Cung Vương Viện Thái Tử Điện
(上宮王院太子殿) lại là Chánh Điện chính
của chùa, thờ tượng Thánh Đức Thái Tử
ngồi bán già. Linh Bảo Điện (靈寶殿) là
nơi tàng trữ những vật báu của chùa
ngang tầm cỡ quốc bảo. Bảo vật của
chùa có tượng Bồ Tát Di Lặc ngồi bán
già, bằng gỗ; tượng ngồi A Di Đà Như
Lai, bằng gỗ; tượng ñứng Bất Không
Quyên Sách Quan Âm, bằng gỗ; tượng
ñứng Thiên Thủ Quan Âm, bằng gỗ;
tượng ñứng Thập Nhị Thần Tướng,
bằng gỗ; Chánh Điện Quế Cung Viện,
v.v.
89.
Tha Nga Nhị Tôn Viện (嵯峨二尊院,
Saganison-in): thường gọi là Nhị Tôn
Viện (二尊院, Nison-in); ngôi chùa của
Thiên Thai Tông, hiện tọa lạc ở
Saganisonin
(嵯峨二尊院),
Sakyō-ku
(右京區), Kyōto-to (京都市), Kyōto-fu
(京都府), hiệu là Tiểu Thương Sơn Nhị
Tôn
Giáo
Viện
Hoa
Đài
Tự
(小倉山二尊敎院華台寺),
là
nơi
linh
nghiệm thứ 17 của Viên Quang Đại Sư
(圓光大師, tức Pháp Nhiên), và là nơi
kiêm tu học cả bốn Tông Thiên Thai,
Luật, Pháp Tướng và Tịnh Độ; hiệu núi
là Tiểu Thương Sơn (小倉山). Tượng thờ
chính của chùa là Thích Ca Như Lai và
A Di Đà Như Lai. Tên gọi Nhị Tôn Viện
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là vốn xuất phát từ khi Từ Giác Đại Sư
Viên Nhân (慈覺大師圓仁) phụng sắc
mệnh của Tha Nga Thiên Hoàng
(嵯峨天皇, Saga Tennō) kiến lập chùa,
rồi an trí hai pho tượng Thích Ca và Di
Đà. Pháp Nhiên (法然, Hōnen), vị tổ
khai sáng ra Tịnh Độ Tông, rất thích
khung cảnh nhàn tịch thanh vắng của
chùa, nên mới ñến ñây mà sống nhàn
cư; từ ñó chùa trở nên hưng thạnh lên.
Sau vụ Loạn Ứng Nhân (應仁), chùa bị
suy thối; nhưng lại ñược tái kiến vào
khoảng niên hiệu Hưởng Lộc (享祿,
1528-1532), và duy trì cho ñến ngày
nay. Trong khuôn viên chùa có nhiều
ngôi mộ dòng họ của hàng công gia
như Nhị Điều (二條, Nijō), Tam Điều
(三條, Sanjō), Tứ Điều (四條, Shijō),
Tam Điều Tây (三條西, Sanjōnishi), Ưng
Ty (鷹司, Takatsukasa). Hơn nữa, còn
có mộ phần của các nhân vật nổi tiếng
ñương thời như cha con Y Đằng Nhân
Trai (伊藤仁齋, Itō Jinsai, 1627-1705)
và Y Đằng Đông Nhai (伊藤東涯, Itō
Tōgai, 1670-1736); của cha con Giác
Thương Liễu Dĩ (角倉了以, Suminokura
Ryōi, 1554-1614) và Giác Thương Tố
Am (角倉素庵, Suminokura Soan, 15711632), v.v.
90.
Tây Sơn (西山, Nishiyama): vùng
núi chạy về phía Đông Bắc ngoại ô phía
Tây của Kyoto.
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91.
Quang Minh Tự (光明寺, Kōmyō-ji):
ngôi chùa trung tâm của Tây Sơn Tịnh
Độ Tông, tên chính thức là Báo Quốc
Sơn Niệm Phật Tam Muội Viện
(報國山念佛三昧院光明寺), tên gọi riêng
là
Túc
Sanh
Quang
Minh
Tự
(粟生光明寺); hiệu núi là Báo Quốc Sơn
(報國山); hiện tọa lạc tại Aō (粟生),
Nagaokakyō-shi

(長岡京市),

Kyōto-fu

(京都府); ñược xem như là nơi phát
xuất của Tịnh Độ Tông Nhật Bản.
Tượng thờ chính của chùa là A Di Đà
Như Lai. Vào năm 1198, Hùng Cốc Trực
Thật (熊谷直實, tức Liên Sanh Phòng
[蓮生房]), kiến lập nên ñường vũ ở vùng
ñất Túc Sanh (粟生, Aō) nầy, và mời
Pháp Nhiên ñến làm Tổ khai sơn chùa.
Vào năm 1227, do vì ñồ chúng của Duệ
Sơn rắp tâm ñịnh phá hoại ngôi mộ của
Pháp Nhiên ñược an táng trên ñó, nên
hài cốt của ông ñược dời về chùa nầy,
rồi hành lễ trà tỳ, và tạo nên chỗ thờ
mới ở ñây. Sau ñó, ñến thời vị Tổ ñời
thứ 4 của chùa là Chứng Không (証空),
thì trong quan tài bằng ñá của Pháp
Nhiên bỗng có ánh sáng kỳ lạ phát ra;
nhân ñó Tứ Điều Thiên Hoàng
(四條天皇, Shijō Tennō) mới ñặt tên
chùa là Quang Minh Tự. Chứng Không
vốn là cao ñệ của Pháp Nhiên, là người
có công lao trong việc ñã lập ra ñược
một dòng phái riêng gọi là Tây Sơn
Phái (西山派) và lấy chùa nầy làm ñạo
144

tràng căn bản ñể truyền ñạo. Đồng thời
ông cũng là vị học Tăng của Thiên Thai
Tông, nên ñương thời cho dầu nơi ñây
là ngôi chùa của Tịnh Độ Tông, nhưng
vẫn có làm lễ cầu ñảo nguyện cầu tật
bệnh tiêu trừ. Các ngôi ñường xá của
chùa ñã trãi qua mấy lần bị hỏa hoạn
cháy rụi, nhưng rồi cũng ñược phục
hưng lại như cũ. Và các kiến trúc hiện
tại là thuộc khoảng niên hiệu Khoan
Diên (寛延, 1748-1751). Hiện chùa là
nơi linh nghiệm thứ 16 của Pháp Nhiên
trong số 25 khu vực trên toàn quốc.
92.
Trạm Không (湛空, Tankū, 11761253): vị Tăng của Tịnh Độ Tông, sống
vào khoảng ñầu thời Liêm Thương, vị
Tổ ñời thứ 3 của Kim Giới Quang Minh
Tự (金剛戒光明寺), vị Tổ của Môn Đồ
Tha Nga (嵯峨門徒), húy là Trạm Không
(湛空), Công Toàn (公全), hiệu là Chánh
Tín

Phòng

(正信房)

hay

Thánh

Tín

Phòng (聖信房), xuất thân vùng Kyoto,
con của Viên Thật (圓實). Ông theo hầu
Thật Toàn (實全) trên Tỷ Duệ Sơn
(比叡山) và tu cả Hiển lẫn Mật Giáo, sau
ñó ông lại quy y theo Nguyên Không
(源空) và học Tịnh Độ Giáo. Ông ñã
từng thọ Viên Đốn Giới với Nguyên
Không, Tín Không (信空), và ñược
tương truyền huyết mạch của Kim Giới
Quang Minh Tự. Ông có ñến sống ở Tha
Nga Nhị Tôn Viện (嵯峨二尊院), rồi
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hoằng truyền pháp môn niệm Phật, và
môn lưu của ông thì gọi là Tha Nga
Môn Đồ. Vào năm 1212, khi Nguyên
Không qua ñời, ông ñã làm lễ cúng
dường trong suốt 21 ngày, ñến năm
1233 ông lấy ít hài cốt thầy, dựng bảo
tháp ở Nhị Tôn Viện ñể an trí hài cốt
ấy.
93.
Tha A Di Đà Phật (他阿彌陀佛,
Taamidabutsu): tức Chơn Giáo (眞眞,
Shinkyō, 1237-1319), vị tăng của Thời
Tông, sống vào giữa và cuối dưới thời
ñại liêm thương
94.
Niệm
Phật
Phòng
(念佛房,
Nembutsubō, 1088-?): nhân vật tùy
tùng theo Nhất Biến (一遍, Ippen), hiệu
là Niệm Phật Phòng (念佛房). Vào tháng
2 năm 1274, khi Nhất Biến lên ñường
du hành hóa ñạo, thì ông cũng ñi theo
dưới hình thức vị Tăng, và ông ñược
xem như là người thường hậu hạ cho
Nhất Biến. Vào tháng 6 cùng năm nầy,
ông chia tay với Nhất Biến.
95.
Viên Thái Lịch (園太曆, Entairyaku):
bộ nhật ký của nhà công khanh Động
Viện Công Hiền (洞院公賢, Tōin Kinkata,
1291-1360), hơn 120 quyển. Chánh
bản hiện tồn chỉ có 1 quyển ghi năm
1311 (Ứng Trường [應長] nguyên niên).
Ngoài ra, còn có lưư truyền những bản
sao lục của hai nhà công khanh khác là
Cam Lồ Tự Thân Trường (甘露寺親長,
Kanroji Chikanaga, 1425-1500) và Tam
Điều Tây Thật Long (三條西實隆,
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Sanjōnishi Sanetaka, 1455-1537); ghi
lại các ký sự từ năm 1344 (Khang Vĩnh
[康永] thứ 3) ñến 1360 (Diên Văn [延文]
thứ 5). Đây là bộ ký lục rất quan trọng
của thời ñại Nam Bắc Triều. Tên gọi
Viên Thái Lịch vốn phát xuất từ xưng
hiệu của Công Hiền là Viên Thái Chính
Đại Thần (園太政大臣). Sau khi tác giả
qua ñời, tác phẩm nầy cũng ñã trãi qua
bao thăng trầm. Đến năm 1482 (Văn
Minh [文明] thứ 14), hơn 120 quyển
nhật ký nầy ñược chuyển nhượng cho
Trung Viện Thông Tú (中院通秀) ñể ñổi
lấy hơn 1.000 xấp vải lụa. Nội dung các
năm của tác phẩm nầy ñược ghi rõ
trong bộ nhật ký của Trung Viện Thông
Tú là Thập Luân Viện Nhập Đạo Nội Phủ
Ký (十輪院入道內府記).
96.
Bắc
Cửu
Châu
(北九州,
Kitakyushu): tên gọi thường của phía
Bắc Cửu Châu, mà trung tâm là
Fukuoka-ken (福岡縣).
97.
Lương Trung (良忠, Ryōchū, 11991287): vị tăng của Tịnh Độ Tông, sống
vào giữa thời Liêm Thương, Tổ khai sơn
của Quang Minh Tự (光明寺, Kōmyō-ji);
húy là Lương Trung (良忠), thông xưng
Tá Giới Thượng Nhân (佐介上人), hiệu là
Nhiên A (然阿), thụy hiệu là Ký Chủ
Thiền Sư (記主禪師); xuất thân vùng
Tam Ngung (三隅), Thạch Kiến (石見,
Iwami, thuộc Shimane-ken [島根縣]),
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con của Viên Tôn (圓尊). Vào năm
1214, ông theo xuất gia với Tín Xiêm
(信暹) ở Ngạc Uyên Tự (鰐淵寺) vùng
Thạch Kiến và học giáo học các tông
phái trên Tỷ Duệ Sơn. Vào năm 1236,
ông ñến học Tịnh Độ Giáo với Biện
Trường (辨長) ở Thiên Phước Tự
(天福寺) vùng Trúc Hậu (筑後, Chikugo).
Ông là người tương truyền Mạt Đại
Niệm Phật Thọ Thủ Ấn (末代念佛授手印)
và trở thành người kế thừa của pháp
môn nầy. Năm 1249, ông ñến vùng
Quan Đông (關東, Kantō), ñược nhóm
Đích Mộc Cửu Lang (鏑木九郎, tức Tại A
[在阿]) hộ trì cho; vì vậy ông tiến hành
giáo hóa các ñịa phương Thường Lục
(常陸, Hitachi), Thượng Tổng (上總,
Kazusa) và Hạ Tổng (下總, Shimōsa).
Đến năm 1259, ông ñến Liêm Thương,
ñược Đại Phật Triều Trực (大佛朝直) quy
y theo, khai sáng Quang Minh Tự và
hoằng truyền pháp môn Niệm Phật.
Ông có công trong việc tạo cơ sở vững
chắc cho giáo ñoàn Dòng Trấn Tây
(鎭西流) phát triển. Trước tác của ông
có rất nhiều như Tuyển Trạch Truyền
Hoằng Quyết Nghi Sao (選擇傳弘決疑鈔)
5 quyển, Quán Kinh Sớ Truyền Thông
Ký (觀經疏傳通記) 15 quyển, Quyết Đáp
Thọ
Thủ
Ấn
Nghi
Vấn
Sao
(決答授手印疑問鈔) 2 quyển, Lãnh Giải
Mạt Đại Niệm Phật Thọ Thủ Ấn Sao
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(領解末代念佛授手印鈔) 1 quyển, Tịnh Độ
Tông Yếu Tập (淨土宗要集) 5 quyển,
v.v.
98.
Lương Không (良空, Ryōkū, ?1297): vị Tăng của Tịnh Độ Tông, sống
vào khoảng giữa thời Liêm Thương, vị
Tổ của Dòng Mộc Phan (木幡流), húy là
Lương Không (良空), hiệu là Từ Tâm
(慈心). Vào năm 1272, ông cùng với
Nhiên Không (然空, Tổ của Dòng Nhất
Điều [一條流]) xuống vùng Liêm
Thương, rồi theo tu học với Lương
Trung (良忠) trong vòng ba năm. Sau
khi trở về Kinh Đô Kyoto, ông có ý ñồ
thống nhất Tông nghĩa của Nguyên
Không, nhưng gặp quá nhiều trắc trở,
nên năm 1276, ông khẩn thỉnh Nhiên
Không và Lương Trung lên kinh ñô, ñể
bàn kế hoạch thống nhất tư tưởng theo
Phái Trấn Sơn. Sau khi Lương Trung
qua ñời, ông lãnh ñạo môn ñệ, ông
cùng với Nhiên Không biên tập bộ Đông
Tông Yếu (東宗要) gồm 5 quyển từ bộ
Tịnh Độ Tông Tập Yếu (淨土宗要集) của
Lương Trung. Hơn nữa, ông còn sai Đạo
Quang (道光) soạn bộ Vô Lượng Thọ
Kinh Sao (無量壽經鈔) gồm 7 quyển. Vì
ông lấy Tôn Thắng Tự (尊勝寺) ở vùng
Mộc Phan (木幡), Vũ Trị (宇治), nên ñời
sau gọi là dòng phái của ông là Dòng
Mộc Phan.
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99.
Nhiên Không (然空, Nenkū, ?1297): vị Tăng của Tịnh Độ Tông, sống
vào khoảng giữa và cuối thời Liêm
Thương, vị Tổ ñời thứ 4 của Thanh Tịnh
Hoa Viện (清淨華院), vị Tổ của Phái
Nhất Điều (一條派) thuộc Dòng Trấn
Tây

(鎭西流),

húy

là

Nhiên

Không

(然空), hiệu là Lễ A (禮阿), Pháp Quang
Minh Viện (法光明院), con của A Bộ
Trinh Công (阿部貞公). Ông theo học
Thiên Thai với Vĩnh Tồn (永存) trên Tỷ
Duệ Sơn, rồi từ năm 1272 trở ñi trong
vòng 3 năm trường ông theo Lương
Trung (良忠) học về Tịnh Độ ở vùng
Liêm Thương. Sau ñó, ông cùng Lương
Không (良空) lên kinh ñô, chuyên tâm
bố giáo ở Pháp Quang Minh Viện,
nhưng vì gặp trở ngại nên ông phải
cung thỉnh Lương Trung lên kinh ñô.
Vào năm 1277, ông kế thừa cuốn Mạt
Đại
Niệm
Phật
Thọ
Thủ
Ấn
(末代念佛授手印) của Lương Trung, rồi
sau khi thầy qua ñời, ông ñã cùng với
Lương Không, Đạo Quang (道光) hoạt
ñộng mạnh mẽ, làm vị Tổ ñời thứ 4 của
Thanh Tịnh Hoa Viện, và ñóng vai trò
trung tâm trong giới Tịnh Độ Tông ở
Kyoto. Trước tác của ông có Tịnh Độ
Lược Yếu Sao (淨土略要鈔) 1 quyển,
Tâm Hành Tạp Quyết (心行雜決) 1
quyển.
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100.

Liễu Huệ (了慧, Ryōe): tức Đạo

Quang (道光, Dōkō, 1243-1330), học
tăng của Tịnh Độ Tông, sống vào
khoảng cuối thời Liêm Thương, vị Tổ
của Phái Tam Điều (三條派), Dòng Trấn
Tây (鎭西流); húy là Đạo Quang (道光),
tự Liễu Huệ (了慧), Sướng Giác (暢角);
hiệu là Vọng Tây Lâu (望西樓), Liên Hoa
Đường (蓮華堂); thụy hiệu là Quảng Tế
Hòa Thượng (廣濟和尚); xuất thân vùng
Liêm Thương (鎌倉, Kamakura), Tương
Mô (相模, Sagami, thuộc Kanagawa-ken
[神奈川縣]); con của Lục Hộ Thường
Trọng (宍戸常重). Năm 1253, ông theo
hầu Tôn Huệ (尊惠) trên Tỷ Duệ Sơn
(比叡山, Hieizan), tu học cả giáo học
Hiển Mật và thông ñạt Kinh Pháp Hoa.
Về sau, ông cải tông sang Tịnh Độ
Tông, chuyên thâu tập các Ngữ Lục của
Nguyên Không (源空, Genkū) và biên
tập bản Hắc Cốc Thượng Nhân Ngữ
Đăng Lục (黑谷上人語燈錄). Đến năm
1276, ông theo học Tịnh Độ Giáo với
Lương Trung (良忠), kế thừa Giới Viên
Đốn, khai sáng Ngộ Chơn Tự (悟眞寺,
tức Đàn Vương Pháp Lâm Tự
[檀王法林寺]) ở kinh ñô Kyoto; tận lực
bố giáo và ñược tầng lớp quý tộc quy
ngưỡng. Dòng pháp của ông ñược gọi là
Phái Tam Điều. Trước tác của ông ñể lại
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có rất nhiều như Hắc Cốc Thượng Nhân
Ngữ Đăng Lục (黑谷上人語燈錄) 18
quyển, Tân Phù Tuyển Trạch Báo Ân
Tập (新扶選擇報恩集) 2 quyển, Thánh
Quang
Thượng
Nhân
Truyện
(聖光上人傳) 1 quyển, Nhiên A Thượng
Nhân Truyện (然阿上人傳) 1 quyển, Viên
Giới Phổ (圓戒譜) 1 quyển, v.v.
101. Lương Hiểu (良曉, Ryōgyō, 12511328): vị Tăng của Tịnh Độ Tông, sống
vào khoảng cuối thời Liêm Thương, Tổ
ñời thứ 2 của Quang Minh Tự (光明寺) ở
vùng Liêm Thương, Tổ của Phái Bạch
Kỳ (白旗派) thuộc Dòng Trấn Tây
(鎭西流); húy là Lương Hiểu (良曉),
thông xưng là Bạch Kỳ Thượng Nhân
(白旗上人), Phản Hạ Thượng Nhân
(坂下上人); tự là Tịch Huệ (寂慧), hiệu
Trí Tuệ Quang (智慧光); con của Lương
Trung (良忠); xuất thân vùng Tam
Ngung

(三隅,

Misumi),

(石見,

Iwami,

thuộc

Thạch

Kiến

Shimane-ken

[島根縣]). Vào năm 1269, ông theo
xuất gia với Tiên Hiểu (仙曉) ở Tỷ Duệ
Sơn và tu học về Thiên Thai Tông. Đến
năm 1270, ông xuống vùng Liêm
Thương, học Tịnh Độ Giáo với Lương
Trung, và ñược nhường lại chức Trú Trì
của Ngộ Chơn Tự (悟眞寺, tức Quang
Minh Tự). Đến năm 1276, ông theo
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Lương Trung lên Kinh Đô Kyoto, và
cùng nhóm Tôn Quán (尊觀) truyền
thừa Tông nghĩa ở vùng nầy. Năm
1286, ông trở thành người kế thừa tất
cả dòng Thánh giáo, và tận lực làm cho
hưng thạnh giáo ñoàn của Dòng Trấn
Tây. Ông ñã cùng luận tranh với Tôn
Quán của Phái Danh Việt (名越派), rồi
chủ trương giáo nghĩa gọi là Đa Niệm
Nghiệp Thành (多念業成); rồi sau ñó
ông tái hưng Thiện Đạo Tự (善導寺) ở
vùng Thượng Dã (上野, Ueno), sáng lập
ra Tịnh Lạc Tự (淨樂寺) và lấy nơi ñây
làm ñạo tràng truyền bá Tịnh Độ Tông.
Dòng phái của ông ñược gọi là Phái
Bạch Kỳ, chiếm vị trí chủ lưu của Tịnh
Độ Tông ngày nay. Trước tác của ông
ñể lại có Quyết Nghi Sao Kiến Văn
(決疑鈔見聞) 5 quyển, Thuật Văn Chế
Văn (述聞制文) 1 quyển, Tịnh Độ Thuật
Văn Sao (淨土述聞鈔) 1 quyển, Quán
Kinh Sớ Truyền Thông Ký Kiến Văn
(觀經疏傳通記見聞) 15 quyển, v.v.
102. Định Huệ (定慧, Jōe, 1296-1370):
vị Tăng của Tịnh Độ Tông, sống vào
khoảng cuối thời Liêm Thương và ñầu
thời Nam Bắc Triều, vị Tổ ñời thứ 3 của
Quang Minh Tự (光明寺) ở vùng Liêm
Thương; húy là Định Huệ (定慧、定惠),
hiệu là Phật Liên Xã (佛蓮社), Lương Dự
(良譽);

xuất

thân
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vùng

Tiểu

Điền

Nguyên (小田原, Odawara), Tương Mô
(相模, Sagami, thuộc Kanagawa-ken
[神奈川縣]); họ Đại Sum (大森, Ōmori).
Lúc lên 15 tuổi, ông theo xuất gia với
Lương Trung (良忠) ở Quang Minh Tự
(光明寺) thuộc vùng Liêm Thương, sau
ñó ñến học Giới Luật ở vùng Nam Đô.
Sau ông trở về Liêm Thương, và
chuyên tâm tu tập giáo nghĩa của Phái
Bạch Kỳ (白旗派). Vào năm 1320, ông
kế thế Quang Minh Tự, rồi chuyên cai
quản cả Thắng Nguyện Tự (勝願寺) ở
vùng Ky Điền (箕田, Mida), ñến cuối ñời
thì ông ñến sáng lập Tịnh Vận Tự
(淨運寺) ở vùng Tương Mô, và phú pháp
cho Thánh Quynh (聖冏).
103. Thánh Quynh (聖冏, Shogei, 13411420): vị Tăng của Tịnh Độ Tông, sống
khoảng vào giữa hai thời ñại Nam Bắc
Triều và Thất Đinh, vị Tổ thời Trung
Hưng của Dòng Trấn Tây (鎭西流); húy
là Thánh Quynh (聖冏), thông xưng là
Tam Nhật Nguyệt Thượng Nhân
(三日月上人); hiệu là Tây Liên Xã
(西蓮社), Liễu Dự (了譽); thụy hiệu là
Thánh Quynh Thiền Sư (聖冏禪師); xuất
thân vùng Thường Lục (常陸, Hitachi,
thuộc Ibaraki-ken [茨城縣]); con của
Bạch Cát Chí Ma Thủ Nghĩa Quang
(白吉志摩守義光). Ông bắt ñầu xuất gia
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theo Liễu Thật (了實) ở Thường Phước
Tự (常福寺) thuộc vùng Thường Lục, rồi
học Tịnh Độ Giáo của Dòng Trấn Tây
với Liên Thắng (蓮勝) cũng như Đinh
Huệ (定慧); và tu học hết giáo nghĩa
của các Tông khác. Sau ñó, ông kế
thừa trú trì Thường Phước Tự, chỉ ñạo
dạy dỗ học ñồ, viết ra bộ Nhị Tạng
Tụng Nghĩa (二藏頌義) và hệ thống hóa
Tông nghĩa Tịnh Độ. Hơn nữa, ông ñã
làm sáng tỏ dòng huyết mạch truyền
thừa từ thời ñức Thích Ca trở về sau,
cũng như Viên Đốn Giới từ thời Viên
Nhân (圓仁) trở ñi; và nêu rõ tính ñộc
lập của Tịnh Độ Tông. Ông còn chỉnh
ñốn lại chế ñộ truyền pháp của Ngũ
Trùng Tương Truyền (五重傳承); rồi ñến
năm 1393, lần ñầu tiên ông truyền áo
nghĩa cho ñệ tử là Thánh Thông (聖聰).
Vào năm 1415, thể theo lời thỉnh cầu
của Thánh Thông, ông chuyển ñến ở tại
thảo am ở Tiểu Thạch Xuyên (小石川,
Koishikawa), Giang Hộ (江戸, Edo).
Trước tác của ông có Thích Tịnh Độ Nhị
Tạng Nghĩa (釋淨土二藏義) 30 quyển,
Tịnh Độ Nhị Tạng Nhị Giáo Lược Tụng
(淨土二藏二敎略頌) 1 quyển, Truyền
Thông Ký Nhữu Sao (傳通記糅鈔) 48
quyển, Quyết Nghi Sao Trực Điệp
(決疑鈔直牒) 10 quyển, Phá Tà Hiển
Chánh Nghĩa (破邪顯正義) 1 quyển, Tịnh
Độ Chơn Tông Phú Pháp Truyện
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(淨土眞宗付法傳) 1 quyển, Hiển Tịnh Độ
Truyền Giới Luận (顯淨土傳戒論) 1
quyển, Giáo Tướng Thập Bát Thông
(敎相十八通) 2 quyển, v.v.
104.

Sư Luyện (師錬, Shiren): tức Hổ

Quan Sư Luyện (虎關師錬, Kokan
Shiren, 1278-1346): vị Tăng của Lâm
Tế Tông, sống vào khoảng cuối thời
Liêm Thương và ñầu thời Nam Bắc
Triều, Tổ ñời thứ 15 của Đông Phước Tự
(東福寺, Tōfuku-ji), Tổ ñời thứ 15 của
Nam Thiền Tự (南禪寺, Nanzen-ji); húy
là Sư Luyện (師錬), thông xưng là Hải
Tạng Hòa Thượng (海藏和尚); ñạo hiệu
là Hổ Quan (虎關), thụy hiệu Bản Giác
Thiền Sư (本覺禪師); xuất thân vùng
Kyoto, họ Đằng Nguyên. Ông ñến tham
Thiền với Trạm Chiếu (湛照) ở Đông
Phước Tự vùng Sơn Thành (山城,
Yamashiro); rồi năm lên 10 tuổi thì thọ
giới ở trên Tỷ Duệ Sơn (比叡山,
Hieizan). Vào năm 1291, ông theo học
pháp với Quy Am Tổ Viên (規庵祖圓) ở
Nam Thiền Tự, rồi năm 1293 thì ñến
sống ở Viên Giác Tự (圓覺寺, Enkaku-ji)
thuộc vùng Liêm Thương. Sau khi trở
về Kinh Đô Kyoto, ông lại theo học Nho
Giáo với vị quan Quản Nguyên Tại Phụ
(菅原在輔), rồi tu thêm cả Mật Giáo, và
có ñược tri thức rất rộng rãi về mọi
mặt. Hơn nữa ông còn cảm hóa ñược vị
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Tăng du học trở về là Nhất Sơn Nhất
Ninh (一山一寧). Đến năm 1312, theo
lệnh của Hậu Phục Kiến Thượng Hoàng
(後伏見上皇), ông ñến sống ở Hoan Hỷ
Quang Viện (歡喜光院). Năm sau, ông
chuyển ñến Tế Bắc Am (濟北庵) ở vùng
Bạch Hà (白河, Shirakawa), và năm
1215 thì khai sáng ra Bản Giác Tự
(本覺寺) ở vùng Y Thế (伊勢, Ise). Năm
1222, ông hoàn thành bộ Nguyên Hanh
Thích Thư (元亨釋書) ở Tế Bắc Am, bộ
sử thư Phật Giáo tối cổ của Nhật Bản.
Năm 1232, ông làm trú trì của Đông
Phước Tự, rồi năm 1239 thì làm trú trì
Nam Thiền Tự, và ñến cuối ñời thì ông
sống nhàn cư ở Hải Tạng Viện (海藏院)
nơi Đông Phước Tự. Tác phẩm ñể lại
của ông có Nguyên Hanh Thích Thư
(元亨釋書) 30 quyển, Thập Thiền Chi
Lục (十禪支錄), Tục Thập Thiền Chi Lục
(續十禪支錄)

3

quyển,

Tế

Bắc

Tập

(濟北集) 20 quyển, Phật Ngữ Tâm Luận
(佛語心論) 18 quyển, v.v.
105. Thánh Thông (聖聰, Shōsō, 13661440): vị Tăng của Tịnh Độ Tông, sống
vào khoảng giữa hai thời ñại Nam Bắc
Triều và Thất Đinh, Tổ khai sơn Tăng
Thượng Tự (增上寺, Zōjō-ji); húy là
Thánh Thông (聖聰), tục danh là Thiên
Diệp Dận Minh (千葉胤明); hiệu Đại Liên
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Xã (大蓮社), Tây Dự (西譽); xuất thân
vùng Hạ Tổng (下總, Shimōsa, thuộc
Chiba-ken [千葉縣]), con của Thiên Diệp
Thị Dận (千葉氏胤). Ban ñầu, ông học
Mật Giáo ở Minh Kiến Tự (明見寺, tức
Thiên Diệp Tự [千葉寺]) thuộc vùng Hạ
Tổng, nhưng ñến năm 1385 thì ñược
Thánh Quynh (聖冏) cảm hóa, rồi quy y
theo Tịnh Độ Tông; từ ñó trở ñi trải qua
trong vòng 9 năm, ông theo học Tông
Nghĩa với Thánh Quynh ở Thường
Phước Tự (常福寺). Vào năm 1393, ông
khai sáng Tăng Thượng Tự ở vùng Bối
Trũng (貝塚, Kaizuka), Võ Tàng (武藏,
Musashi); ñược dòng họ Thiên Diệp
cũng như tầng lớp hào tộc quy y theo
rất ñông, và nỗ lực bố giáo ở ñịa
phương nầy. Chính ông ñã phổ cập tư
tưởng Ngũ Trùng Truyền Pháp của
Thánh Quynh, và hết mình giáo dưỡng
chúng ñệ tử. Trước tác của ông có Tam
Kinh
Trực
Đàm
Yếu
Chú
Ký
(三經直談要註記) 48 quyển, Đương Ma
Mạn Đà La Sớ (當麻曼荼羅疏) 48 quyển,
Triệt Tuyển Trạch Bản Mạt Khẩu Truyền
Sao (徹選擇本末口傳鈔) 2 quyển, Vãng
Sanh
Luận
Chú
Ký
Kiến
Văn
(徃生論註記見聞) 2 quyển, v.v.
106. Tăng Thượng Tự (增上寺, Zōjō-ji):
ngôi chùa trung tâm của Phái Trấn Tây
(鎭西派) thuộc Tịnh Độ Tông, hiện tọa
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lạc tại Shibakōen (芝公園), Minato-ku
(港區), Kyōto-to (東京都); hiệu núi là
Tam Duyên Sơn (三緣山); tên chính
thức là Tam Duyên Sơn Quảng Độ Viện
Tăng Thượng Tự (三緣山廣度院增上寺), là
ngôi chùa nổi tiếng ở thủ ñô Kyoto.
Tượng thờ chính là A Di Đà Như Lai. Về
vấn ñề khai sáng của chùa, hiện vẫn
còn nhiều ñiểm chưa rõ lắm, nhưng
theo truyền ký thì chùa chính là hậu
thân của Quang Minh Tự (光明寺) ở
Thôn Bối Trũng (貝塚村); và người ta
cho rằng Tông Duệ (宗睿) là người khai
sơn ra chùa nầy. Theo như cuốn Ngọc
Chi Lộ (玉枝露) của Kinh Lịch Hòa
Thượng (經歷和尚), chùa nầy xưa kia
vốn là tự viện của Chơn Ngôn Tông, là
nơi thường dừng chân của Tướng Quân
Túc Lợi Tôn Thị (足利尊氏, Ashikaga
Takauji). Theo ký lục của chùa, ñiều rõ
ràng nhất ñó là bắt ñầu từ thời của
Nguyên Dự (源譽), vị Tổ ñời thứ 7 kể từ
Tây Dự (西) trở ñi. Vào năm 1590, khi
Tướng Quân Đức Xuyên Gia Khang
(德川家康, Tokugawa Ieyasu) vào thành
Giang Hộ thì cùng lúc ñó ñến tham bái
Tăng Thượng Tự nầy, ông ñược Tồn
Ứng Thượng Nhân (存應上人) chỉ cho
pháp môn Thập Niệm. Từ ñó mối quan
hệ giữa chùa nầy với dòng họ tướng
quân càng khắng khít, và ñó cũng là
ñích ñiểm xuất phát sự phát triển của
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chùa nầy. Thế lực cũng như tài lực của
chùa trong thời kỳ nầy có thể nói là rất
mạnh và phong phú. Qua sự hưng
thạnh của chùa nầy mà các tự viện trên
toàn quốc cũng dần dần ñặt nặng ñến
thế lực chính trị. Vào trong khoảng niên
hiệu Nguyên Lộc (元祿, 1688-1704),
vâng mệnh của chính quyền Mạc Phủ vị
Quán Thủ của chùa thì ñược bổ nhiệm
là chức Đại Tăng Chánh. Điều nầy ñã
làm cho ngôi chùa Tổng Bản Sơn Tri Ân
Viện (知恩院, Chion-in) ở Kyoto rất khó
xử, vì lẽ ñó mà thỉnh thoảng xảy ra
những cuộc tranh chấp về chức vị. Ngôi
chùa Tăng Thượng Tự nầy ñã cùng với
cấu trúc của Thành Giang Hộ, ñược dời
về vị trí hiện tại, và trở thành một ñiểm
trọng yếu trong Nội Phủ Thành Giang
Hộ vậy. Chủ yếu ngôi chùa nầy ñã phát
triển rực rỡ nhờ mối quan hệ mật thiết
với chính quyền Mạc Phủ của dòng họ
Đức Xuyên (德川, Tokugawa), và ñược
sự ngoại hộ phong phú của chính
quyền Mạc Phủ cũng như Hoàng Thất.
Nhưng ñến cuối thời Minh Trị Duy Tân
(明治維新, 1868) thì quyền lực ấy dần
dần yếu hẳn ñi, rồi trong khuôn viên
chùa có 48 ngôi chùa con cũng từ từ
sát nhập lại với nhau, và ñến thời kỳ
Chiêu Hòa (昭和, Shōwa) thì chỉ còn
ñếm ñược 20 ngôi chùa con mà thôi.
Thời ñại thay ñổi và khuôn viên trong
chùa cũng có những biến chuyển, trong
chùa hiện tại có công viên, trường học,
sở hành chính, vì thế hình dáng ngày
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xưa của chùa không còn ñược nguyên
vẹn nữa.
107. Võ Tàng (武藏, Musashi): tên gọi
của một tiểu quốc ngày xưa, nay phần
lớn
thuộc
Tōkyō-to
(東京都)
và
Saitama-ken (埼玉縣), còn một phần
thuộc Kanagawa-ken (神奈川縣).
108. Khánh Trúc (慶竺, Keijiku, 14031459): vị Tăng của Tịnh Độ Tông, sống
vào khoảng thời ñại Thất Đinh, vị Tổ
ñời thứ 19 và 21 của Tri Ân Viện
(知恩院, Chion-in), húy là Khánh Trúc
(慶竺), hiệu là Hành Liên Xã (行蓮社),
Đại Dự (大譽), xuất thân vùng Tokyo.
Ông xuất gia theo Liên Dự (蓮譽) và
học với pháp Thánh Thông (聖聰). Vào
năm 1442, ông làm vị Tổ dời thứ 19
của Tri Ân Viện, và ñược trao tặng
Hương Y. Ông ñã từng làm lễ cầu
nguyện trừ tai ương với trăm vạn biến
niệm Phật, và chính ngôi chùa nầy ñã
trở thành ngôi chùa sắc nguyện của
dòng dõi hoàng gia. Vào năm 1451,
ông tiếp tục ñược bổ nhiệm làm trú trì
ñời thứ 21 của Tri Ân Viện, và ñã tận
lực tái hưng ngôi viện nầy.
Môn hạ của Pháp Nhiên có rất nhiều, trong số
ñó có Long Giác (隆覺), Chứng Không (証空),
Thánh Quang (聖光), Trường Tây (長西), Hạnh
Tây (幸西) là những người ñã ñứng ra hình
thành nên phái riêng của họ và hoạt ñộng
rộng rãi trong nước. Tỷ dụ như Phái Đa Niệm
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Nghĩa (多念義) của Long Giác, Dòng Tây Sơn
(西山流) của Chứng Không, Phái Trấn Tây
Nghĩa (鎭西義) của Thánh Quang, v.v. Hiện tại
theo bản Tôn Giáo Niên Giám (宗敎年鑑, năm
1997) của Bộ Văn Hóa Nhật Bản, còn lại các
phái như sau: Tịnh Độ Tông (淨土宗) có 7080
ngôi chùa, Tịnh Độ Tông Trấn Tây Thâm Thảo
Phái (淨土宗鎭西深草派) có 283 ngôi chùa, Tịnh
Độ Tông Tây Sơn Thiền Lâm Tự Phái
(淨土宗西山禪林寺派) có 372 ngôi chùa, và Tây
Sơn Tịnh Độ Tông (西山淨土宗) có 603 ngôi
chùa. Một số ngôi tự viện trung tâm, nổi
tiếng của tông phái nầy có Tri Ân Viện
(知恩院, Chion-in, Kyōto-shi); Tăng Thượng
Tự

(增上寺,

Zōjō-ji,

Kyōto-to);

Kim

Giới

Quang Minh Tự (金戒光明寺, Konkaikōmyō-ji,
Kyōto-shi); Bách Vạn Biến Tri Ân Tự
(百萬遍知恩寺, Hyakumanbenchion-ji, Kyōtoshi);

Thanh

Tịnh

Hoa

Viện

(清淨華院,

Shōjōkein, Kyōto-shi); Thiện Đạo Tự (善導寺,
Zendō-ji, Fukuoka-ken); Quang Minh Tự
(光明寺, Kōmyō-ji, Kanagawa-ken); Thiện
Quang Tự (善光寺, Zenkō-ji, Nagano-ken);
Thiền Lâm Tự (禪林寺, Zenrin-ji, Kyōto-shi);
Thệ Nguyện Tự (誓願寺, Seigan-ji, Kyōto-shi),
v.v.
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Bụt hay Phật?
(phần 2A)
Nguyễn Cung Thông
nguyencungthong@yahoo.com

Đức Phật trả lời dân Kalama - trích từ Kalama
Sutta/tiếng Pali (tiếng Phạn Nam)
Ma anussavena : không nên tin những gì dù đã truyền đạt
qua bao nhiêu đời (tạm dịch).
...
Ma Pitakasampadanena : không nên tin những gì dù đã
được ghi nhận trong sách vở trước đây (tạm dịch).
...v.v…
Lời đức Phật trích từ Madhyamaka (Trung Luận) qua
tiếng Pali (Malayasian) - Taapaac chedaac ca nikasat
svarnam iva panditaih; Pariiksya bhiksavo graahyam
madvaco na tu gauravaat : người khôn thử vàng (thật
hay giả) bằng cách đốt, cắt hay chà (mài) - Này tỳ kheo chỉ nên tin những lời này sau khi đã thử chúng chứ không
chỉ vì tôn trọng (tạm dịch).
Bài viết 'Bụt hay Phật? (phần 1)' ghi lại hiện
tượng dùng Bụt hay Phật một cách tổng quát,
và chứng minh rằng Bụt chính là âm cổ của
Phật còn duy trì trong ngôn ngữ dân gian của
chúng ta. Phần 2 ñi vào chi tiết cho thấy khả
năng từ ñơn tiết Bụt có thể từ phương Nam
(Việt Hán) nhập vào tiếng Hán, sau ñó trở
thành Phật và từ Hán Việt/HV này nhập
ngược lại tiếng Việt thời Đường Tống cũng
như ña số các từ HV khác. Hiện tượng nhập
ngược này có thể giải thích ñược phần nào
qua các hoạt ñộng dịch kinh Phật và sự hiện
diện của các tăng sĩ Thiên Trúc (‘Hồ’) tại Giao
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Chỉ vào thời bình minh của ñạo Phật ở Đông
Nam Á. Phần này bổ túc cho phần 2 (gọi là
phần 2A) cung cấp thêm các dữ kiện ngôn
ngữ và nêu ra các vết tích của dạng Bụt hay
*buot/buoc trong tiếng Việt và láng giềng, hi
vọng thấy rõ thêm nguồn gốc phương Nam
của từ ñơn tiết Phật. Âm buộc của phất
không phải là gượng ép mà thành vì chính
học giả Hứa Thận thời Đông Hán cũng ñã gợi
ý này về chữ phất弗 :
8318 臣鉉等曰：韋所以束枉戾也 (Thần huyễn
ñẳng viết : vi sở dĩ thúc uổng lệ dã) - ñể ý
thúc là buộc lại
Có nhiều cách hiểu về ghi nhận trên của Hứa
Thận: hoặc dựa vào chữ vi (trái ngược) ñể
dẫn ñến một nghĩa rất trừu tượng là nghịch ngược - không (chẳng) hay trái ý (phất ý,
phật ý, phật lòng, mất lòng); Hoặc dựa vào
chữ thúc ñể dẫn ñến nghĩa cụ thể là bó (hai
'thanh cây' lại) hay buộc; Đây là một hoạt
ñộng rất căn bản và thực tế trong xã hội
nông nghiệp truyền thống, thể hiện rất rõ nét
khi nhìn nguồn gốc và cấu trúc của chữ phất
. Tính chất cụ thể còn thể hiện qua cách
dùng bốc như lửa bốc lên, mùi bốc ra ... so
với phất trong cách dùng cờ phất lên, làm ăn
ñã phất ... (Việt Nam Tự Điển, 1954). Phần
này sẽ không ñề cập tới những lấn cấn như
cách dùng Khổng Tử, Lão Tử so với Phật Tử,
hay các từ ña tiết và ñơn tiết của các ngôn
ngữ Trung Á so với tiếng Việt: ñây là những
ñề tài liên hệ nhưng cần tìm hiểu thêm ñể
nhận ra chính xác hơn quá trình hình thành
hiện tượng Bụt và Phật. Người viết sẽ tránh
dùng các thuật ngữ Ngôn Ngữ Học, Phật Học
... ñể người ñọc dễ cảm nhận phần này hơn,
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các chi tiết về tài liệu tham khảo ñược liệt kê
ñể các bạn có thể tra cứu thêm. Thanh ñiệu
của một âm ñược ghi bằng số hay mẫu tự
(như F là Falling tone) và ñứng sau chữ ñó ,
so với cách ghi thanh ñiệu tiếng Việt hay
phiên âm (bính âm, pinyin) giọng Bắc
Kinh/BK bây giờ. Các dữ kiện như tiếng Thái,
Lào, Hán Việt ... sẽ không có trích dẫn nguồn
(vì rất dễ kiểm tra lại) so với những bài viết
hay tài liệu ngôn ngữ ñặc biệt hơn. Không
nên lẫn lộn số phụ chú ñứng sau một chữ với
cách ghi thanh ñiệu trong bài.
1. Giới thiệu tổng quát
Các tài liệu về quá trình truyền bá ñạo Phật1
ở Giao Chỉ cần ñược tra cứu thêm ñể hỗ trợ
cho những dữ kiện ngôn ngữ, tuy nhiên nhiều
tác giả ñã viết về chủ ñề này rồi và không
cần phải nhắc lại ở ñây. Đương nhiên là các
dữ kiện khảo cổ (bia Võ Cảnh, di tích Phật ở
Óc Eo ...), lịch sử, tôn giáo ... phải ăn khớp
với dữ kiện ngôn ngữ ñể tăng mức chính xác.
Trọng tâm của loạt bài 'Bụt hay Phật?' là giới
thiệu các cách nhìn khác hơn như từ lăng
kính Ngữ Âm Học Lịch Sử và cấu trúc chữ
Hán, hi vọng soi sáng ñược phần nào thời kỳ
phôi thai của ñạo Phật ở Đông Nam Á. Hãy
xem lại cấu trúc của chữ Phật 佛 : gồm có bộ
nhân 人 hợp với chữ phất 弗. Chữ phất 弗ñược
dùng làm thành phần hài thanh rất thường
gặp trong quá trình cấu tạo chữ Hán. Có
khoảng 55 chữ Hán có cấu trúc là các bộ thủ
và chữ phất弗 (dựa vào Khang Hy). Tự ñiển
Hán Việt có khoảng 10 chữ (dựa vào tự ñiển
Thiều Chửu). Tuy nhiên hiện nay chỉ có
khoảng vài chữ còn thông dụng như Phật 佛,
phí 費 hay 费 (phung phí), phất 沸 (phí - nước
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sôi), phất 拂 (bật, phật - quét, trái) và các
chữ này không có dạng giản thể. Ngày nay có
các cách ñọc (theo pinyin, giọng Bắc Kinh)
khác nhau như sau với âm phất (fu) vẫn
chiếm ña số hay là hơn 50%

nguồn http://chinesecharacters.org/contained/5/5F17.html
Trong các chữ Hán dùng chữ phất, chữ
Phật佛rất thường gặp với tần số dùng là
108885 trên 434717750 so với 费 phí là
75589 trên
369369126, sau ñó là phất
(quét, trái) với tần số dùng là 8247 trên
434717750 so với phất (phí - nước sôi) là
5436 trên 434717750 - dữ kiện trích từ tự
ñiển
trên
mạng
http://www.chineselanguage.org/dictionaries
/ccdict/ . Sau ñây là các nghĩa và cách dùng
của chữ phất:
1.1 Động từ
Nắn cho thẳng (Thuyết Văn : kiểu dã, 說文 :
矯也)
Trái lệnh (vi ảo : 違拗)
Không muốn (như phất thanh 違拗, không
muốn nói ...)
1.2 Tính từ
Sôi (cũng như phí 沸)
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Uất ức (cũnh như 怫 phật)
Không, chẳng (phủ ñịnh, như 不 phi, cùng
một gốc)
1.3 Danh từ
Bút (cây viết, cũng như 筆 bút)
Phất/Phật Lăng (bây giờ thường thấy dùng
Pháp Lang 法 郎 ở TQ hơn)
Phiên âm tiếng nước ngoài, tên riêng như
弗雷 Freyr (vị thánh trong thần thoại Norse),
西弗 Sievert (Sv, ñơn vị phóng xạ), 氟 (chất
Flourine, ký hiệu F) 斯坦弗 (si1tănfú, phiên
âm Stanford) ...v.v... Dùng chữ phất ñể ký
âm là khuynh hướng thường gặp hiện nay.
Đáng chú ý nhất là âm BÚT vẫn còn duy trì
trong tiếng Việt2, các cách ñọc khác của BÚT
là
粵語：bat1 Việt Ngữ :bat1 (Quảng Đông) so
với bǐ, giọng Bắc Kinh/BK bây giờ
客家話：[客英字典] bit7 [沙頭角腔] bit7 [寶安腔]
bit7 [台灣四縣腔] bit7 [梅縣腔] bit7 [海陸豐腔]
bit7 [東莞腔] bit7 [陸豐腔] bit7 [客語拼音字彙]
bid5
Khách Gia thoại :[ Khách Anh tự ñiển ] bit7 [
sa ñầu giác khang ] bit7 [ Bảo An khang ]
bit7 [Đài Loan tứ huyền khang ] bit7 [ Mai
Huyền khang ] bit7 [ Hải Lục phong khang ]
bit7 [Đông Hoàn khang ] bit7 [ Lục Phong
khang ] bit7 [ Khách ngữ bính âm tự vị ] bid5
- so với phil (tiếng Hàn), fude (tiếng
Nhật/kun) và hitsu (hầu hoá phụ âm môi
ñầu thành h, tiếng Nhật/on)
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Bảng so sánh cho thấy tiếng Việt còn duy trì
một âm thượng cổ của phất弗là BỤT so với
Phật佛là BỤT, nhưng chiều ảnh hưởng là từ
Hán sang Việt hay Việt sang Hán? Bài viết
phần 2 ñã ñưa ra khả năng ký âm BUỘC
(ràng buộc) của chữ Phật, phần này sẽ trình
bày thêm một số dữ kiện ngôn ngữ phản ánh
dạng *BUOC là từ phương Nam chứ không
phải có nguồn gốc là tiếng Hán (Cổ).
2. Các dạng ký âm phương Nam của
tiếng Hán (Cổ)
Trong vốn từ Hán Cổ có các chữ có thể là ký
âm của tiếng phương Nam (Việt Cổ) nhưng vì
không hợp với hệ thống âm thanh của nhóm
cai trị phương Bắc, vô tình hay cố ý, nên từ
từ bị ñào thải; Thí dụ như tên 12 con giáp
chẳng hạn (Tý, Sửu ... Hợi), chúng không có
liên hệ gì ñến tên gọi 12 con vật trong tiếng
Hán nhưng lại rất tương ứng với tên gọi 12
con vật trong tiếng Việt (nhánh Việt-Mường).
Ta hãy khảo sát liên hệ của chữ Hán (Cổ)
hiếm với tiếng Việt về dạng *BUOC
2.1 Chữ rất hiếm phật 䞞 viết bằng bộ tẩu
hợp với chữ phất nghĩa là ñi bộ, bước ñi,
nhảy ... Trích Khang Hy :
䞞
[廣韻】符弗切【集韻】符勿切，音佛。【玉篇】走
貌。【類篇】跳也。
又【集韻】芳未切，音費。義同
Phật [Quảng Vận ] phù phất thiết [ Tập Vận ]
phù vật thiết , âm phật . [ Ngọc Thiên ] tẩu
mạo . [ Loại thiên ] khiêu dã . Hựu [ Tập Vận
] phương vị thiết , âm phí . Nghĩa ñồng
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So dạng bước với các ngôn ngữ láng giềng ta
có bươk (tiếng Aslian), pươk/pauk (Brou),
prơk (Todrah), bôk (Bahnar), pước (Mường
Bi)... Do ñó ta có thể phục nguyên một dạng
âm cổ là *BUOC cho chữ phật 䞞 này. Dạng
này rất phù hợp với dạng phục nguyên
*BUOC hay *BUOT/BUT của Phật ñã ghi nhận
ở phần 2 của loạt bài 'Bụt hay Phật?' (tóm tắt
là佛hàm ý con người từ lúc sinh ra 人bị ràng
buộc弗 - vừa ký âm bụt và vừa gợi ý giải
thoát …). Chữ Nôm bước dùng bộ túc hợp với
chữ bắc hài thanh 足北như trong
'... Quét trúc bước qua lòng suối ...'
(Nguyễn Trãi, 8b)
'... Chân chẳng bước ñến thành chợ ...'
(Truyền Kỳ Mạn Lục, II, 37a)
…v.v…
Âm HV bắc 北 có dạng âm cổ hơn là *pơk
tương ứng với dạng *BUOC. Tiếng Mường Bi
còn dùng pước môch (bước một), thàng nì nả
mởi ti ản mẩy pước thơi (thằng bé này chỉ
mới ñi ñược mấy bước thôi). Trong vốn từ
Hán có chữ hiếm bát 㞈 (Tập Vận : bắc mạt
thiết, âm bát - [集韻]: 北末切，音撥) nghĩa là
cẳng (chân) lớn, bước ñi ... Mà giọng Quảng
Đông là but6, but3 cũng là dấu vết của các
dạng ký âm (dùng các chữ khác nhau) của
cùng một gốc.
2.2 Một chữ hiếm nữa là 䢌 bát (giọng Quảng
Đông là but3) với thành phần hài thanh 巿
(ñọc như phất):
䢌 bó BK but3 QĐ
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廣韻】【集韻】北末切，音撥。【玉篇】急走也。【
集韻】前頓也。又【集韻】普活切，音鏺。【廣雅】
猝也。又蒲撥切，音跋。義同。又【說文】行貌。或
作䟛
[Quảng vận ] [ Tập Vận ] bắc mạt
thiết , âm bát . [ Ngọc Thiên ] cấp tẩu dã . [
Tập Vận ] tiền ñốn dã . Hựu [ Tập Vận ] phổ
hoạt thiết , âm bát . [ Quảng Nhã ] thốt dã .
Hựu bồ bát thiết , âm bạt . Nghĩa ñồng . Hựu
[ thuyết văn ] hành mạo . Hoặc tác bát ...
Chữ này có nghĩa là ñi bộ, bước ñi, chạy ...
Có thể là vết tích của âm cổ *BUOC (bước)
cũng như chữ hiếm 䟛 cùng có thành phần
hài thanh là巿 (trích Khang Hy) - so với bạt
跋 ...
䟛 bó bá BK bat8 QĐ
廣韻】【集韻】蒲撥切，音跋。【玉篇】急行貌。【
類篇】行貌。一曰猝也。或作 。
又【廣韻】方味切【集韻】方未切，音沸。義同。又
【集韻】博蓋切，音貝。與䟺同。步行躐跋也
[Quảng Vận ] [ Tập Vận ] bồ bát thiết , âm
bạt . [ Ngọc Thiên ] cấp hành mạo . [ Loại
Thiên ] hành mạo . Nhất viết thốt dã . Hoặc
tác bát. Hựu [ Quảng Vận ] phương vị thiết [
Tập Vận ] phương vị thiết , âm phí . Nghĩa
ñồng . Hựu [ tập vận ] bác cái thiết , âm bối .
Dữ bối ñồng . Bộ hành liệp bạt dã
2.3 Một chữ hiếm khác là phất 柫 cũng có
thành phần hài thanh là phất, theo Thuyết
Văn Giải Tự
3678 柫，[敷勿切 ]，擊禾連枷也。從木弗聲
3678 Phật/phất ,[ phu vật thiết ] , kích hòa
liên gia dã . Tòng mộc phất thanh
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Phất 柫 nghĩa là một loại chày giã gạo (danh
từ) hay ñánh (kích, ñộng từ) mà tiếng Việt
còn có dạng vụt như các cách dùng vụt gậy
vào lưng, vụt roi ... So sánh với chữ bột 浡
cũng là vút. Theo thiển ý VỤT tượng thanh có
thể là một biến âm của BỤT (như vuabua...).
2.4 Chữ hiếm phật
viết bằng bộ cân nghĩa
là khăn buộc tóc ñáng chú ý - trích Khang Hy
[廣韻】【集韻】敷勿切。音拂。【玉篇】韜髮也
[Quảng Vận ] [ Tập Vận ] phu vật thiết . Âm
phất . [ Ngọc Thiên ] thao phát dã
Nếu phất mang nghĩa là không (phủ ñịnh)
hay uất ức, bật (vụt, vọt) lên … thì không có
nghĩa, chỉ có ý nghĩa khi phất là ký âm buộc
(âm cổ hơn) của phương Nam : khăn buộc
tóc tương ứng với ñịnh nghĩa của Ngọc Thiên.
2.5 Alexandre de Rhodes trong tự ñiển Việt
Bồ La/VBL (1651) từng nhận ra rằng
"... THÍC CA (Thích Ca) .... khi ông bỏ bà vợ
sau một ít năm chung sống, rồi ông tự trở
thành BỤT tức là tượng thần ..."
VBL dùng từ BỤT 5 lần so với 1 lần dùng từ
Phật. Một nhận xét khá thú vị là sau VBL
khoảng 4 thế kỷ, lật một tự ñiển Việt (2009)
ra xem thì thấy chữ Phật dùng 5 lần so với
chữ Bụt dùng 1 lần - tỷ số Bụt:Phật ñảo
ngược lại (không kể các thành ngữ ca dao).
Ngày nay ít nghe thấy trong khẩu ngữ từ Bụt
mà chỉ còn vết tích trong vài tiếng ñịa
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phương hay ca dao tục ngữ. Trước VBL 4 thế
kỷ, Cư Trần Lạc (vua Trần Nhân Tông) dùng
từ BỤT 10 lần so với 1 lần dùng từ Phật
(nhưng chỉ dùng từ kép Phật Tổ 佛祖), Đắc
Thú Lâm Tuyền Thành Đạo dùng từ BỤT 2 lần
(không dùng Phật), Vịnh Chùa Hoa Yên dùng
từ BỤT 3 lần và 1 lần dùng Phật (từ kép Phật
quả 佛果), Phú Dạy Con/Mạc Đĩnh Chi dùng
từ BỤT 4 lần (không dùng Phật). Chữ Bụt
trong các tài liệu chữ Nôm dùng chữ Hán bột
(sao chổi) 孛 hay bộ nhân hợp với chữ bột 侼,
bộ mộc hợp với chữ bột 桲 ... Các dạng này
vẫn duy trì âm cổ của Phật là bột/ Bụt4. Cho
ñến năm nay (2009), người viết có dịp xem
qua một cuốn tự ñiển tiếng Việt thì thấy dùng
5 lần từ Phật so với 1 lần Bụt (tỷ số 5:1
ngược lại với 1:5 trong VBL).
Khuynh hướng trên cho thấy rõ ràng từ BỤT
ñã ñược dùng trước thời Trần và chữ Phật ñã
từ từ thâm nhập vào tiếng Việt (cũng như ña
số các từ Hán Việt khác) và chiếm ưu thế
cũng như ña số các từ HV khác.
2.6 Một âm trung cổ của phất là phí 費 phản
ánh qua từ phí HV (hao, tổn - Ngọc Thiên).
Chữ này gồm có bộ bối (chỉ nghĩa, tiêu dùng)
và âm 弗 - theo Thuyết Văn Giải Tự :
費 : 財用也。从貝弗聲 (3955)
Phí : Tán tài dụng dã . Tòng bối phất thanh
Rõ ràng là phất còn có một cách ñọc khác5
hơn là phí, thuộc dạng *phi (hay * phǝć) có
nguồn gốc phương Bắc (liên hệ ñến phi/bất
不). Thời Đông Hán các chữ Phật, phất và phí
ñọc giống nhau. Phí là từ Hán Việt (gốc Hán
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phương Bắc nhập vào tiếng Việt), tương phản
với dạng *but của phất 弗 ñến từ phương
Nam (từ Việt Hán, gốc Việt nhập vào tiếng
Hán cũng như tên gọi 12 con giáp chỉ thú
vật).
Các dữ kiên ngôn ngữ trên ñều nói lên những
hoạt ñộng cụ thể như buộc (lúa, rạ), bước,
vụt ... Phản ánh tư duy nông nghiệp phương
Nam và rất khác biệt với cách diễn dịch trừu
tượng của phương Bắc. Bụt là từ phương
Nam thể hiện rõ nét qua các tài liệu bằng chữ
Nôm trong giai ñoạn phôi thai: tổng kết các
dữ kiện từ phần 1,2 và 2A lại và so sánh với
lý luận của học giả Quý Tiễn Lâm6 dựa vào
một số dạng but, pwt, bud … của các ngôn
ngữ Trung Á, ta thấy nguồn gốc phương Nam
*BUT của từ Phật có cơ sở vững chắc; Nhất là
khi nhận ra tương quan của dạng
*BUOC/*BUOT (ràng buộc, như trong cụm từ
Tam Phọc - Tam Căn/Độc là cội rễ ràng buộc
của phiền não/Nhất Đề) và nguồn gốc cấu
tạo chữ phất弗.

Buddha-buộc - Bụt

Các con ñường truyền bá của Phật giáo
(trích từ vi.wkipedia)
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3. Các cách diễn dịch khác nhau của chữ
Phật
Nếu không dựa vào chức năng hài thanh của
chữ Hán3 như ñã bàn bên trên, ta có thể suy
diễn nghĩa của chữ Phật bằng nhiều cách và
có khi cho ra những kết luận ngược với nhau
hay những lấn cấn khó hiểu:
3.1 Theo truyền thuyết thì ngài Huyền Trang7
giải thích chữ Phật 佛gồm bộ nhân人hợp với
chữ phất弗 (phất có một nghĩa là chẳng,
không) hàm ý Phật Tổ là người giác ngộ, hay
hiểu ñược Tánh Không (Phật Tánh) - một
khái niệm cơ bản của ñạo Phật. Nhưng nếu
xem chữ phí hay phất 沸 và dựa vào nghĩa
của phất (không) thì chữ này hàm ý không có
nước (bộ thuỷ) hay khô cạn ... Suy diễn như
vậy là sai vì chữ phất ở ñây là hài thanh,
tượng thanh : hàm ý âm thanh của bọt nước
sôi lên, hay vọt ra. Tương tự như vậy, hãy
xem chữ hiếm phất
viết bằng bộ phong
hợp với chữ phất : nếu suy diễn dựa vào
nghĩa của phất (không) thì chữ này hàm ý
không gió, tạnh gió ... Thật ra nghĩa của chữ
này lại là gió thoảng (gió phớt/phất qua light breeze) như ghi nhận của [Ngọc Thiên]
phất : phong dã [玉篇]
: 風也 hay trước
nữa ở [Tiểu Nhã]: phiêu phong phất phất
[小雅]:飄風弗弗.
3.2 Một cao ñệ của ngài Huyền Trang là Khuy
Cơ, trong sách Ðại Thừa Pháp Uyển Nghĩa
Lâm Chương (q. 6), còn nhận xét rằng 'Phạn
văn Bột Ðà, ngọa lược vân Phật'! Thật ra
dạng Bụt biến thành Phật là chẳng có sai gì
cả - ñây chỉ là biến âm tự nhiên của tiếng nói
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theo dòng thời gian/lịch ñại; Trong ngữ hệ Ấn
Âu biến âm b > ph chính là một phần của
ñịnh luật âm thanh Grimm : ñây là chủ ñề
của bài 1 "Bụt hay Phật?". Thường thì rất khó
nhận ra các dạng âm cổ vì sự khác biệt quá
lớn của âm thanh qua một thời gian dài, nhất
là các dữ kiện ngôn ngữ lại không ñược dồi
dào (dễ kiểm tra lại) như ngày nay và không
kể ñến tâm lý tự tôn hay tự ti của con người.
3.3 Những cách lý giải khác từ góc ñộ văn
hoá 'truyền thống' Trung Quốc/TQ như
3.1 Bộ nhân và chữ phất (không) : (Phật)
không phải là người thường, cũng hàm ý ñắc
ñạo (giác ngộ)8 ...
弗即“不是” ... 不是凡人，也不是常人，更不是俗人
...
phất tức "bất thị" ... bất thị phàm nhân, dã
bất thị thường nhân, canh bất thị tục nhân ...
3.2 Một ‘ñỉnh cao' của khả năng diễn dịch (và
‘xoá’ hẳn cấu trúc hài thanh hay chức năng
ký âm của chữ Phật 佛) là chữ Phật gồm có
các chữ cung 弓 (xuyên qua, bao quát) các
chữ 丿(nét viết về phía trái, biểu tượng cho
phái tà) và 丨(nét viết thẳng ñứng, biểu
tượng cho phái chánh) - hàm ý khắc phục các
gian nan dù là người tà hay chánh ñể trở
thành người giác ngộ hay Phật … Xem thêm
các tài liệu gần ñây về những trao ñổi giữa
học giả nổi tiếng của TQ, Lý Thổ Sanh
李土生và cố học giả Quý Tiện/ Tiễn Lâm
季羨林,
季羨林 về cách giải thích này (phương thức
tượng tư duy)9.
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Tóm lại, ta có cơ sở ñể nêu lên khả năng từ
ñơn tiết Bụt (âm cổ của Phật) có thể nhập
vào tiếng Hán từ phương Nam; Giọng Quảng
Đông cũng có âm Bụt (but6), như bột 脖 (cái
cổ) bánh bột 餑 ... Nhưng ñể chỉ cái bát
(chén/trản HV), gốc tiếng Phạn patra पा,
giọng Quảng Đông10 cũng là but6, but3 so với
tiếng Việt bát gần với âm Phạn nguyên thuỷ
hơn cũng như là Bụt so với Buddha ब
ु : Bụt
và bát là các dạng ñơn âm hoá cho hợp với
hệ thống âm thanh tiếng Việt. Thành ra
nguồn gốc 'phương Nam' là gần với tiếng Việt
hơn cả.
4. Phụ chú và phê bình thêm
Để cho liên tục, người ñọc nên tham khảo các
bài viết 'Bụt hay Phật?' phần 1 và 2 - như
trên mạng
http://www.khoahoc.net/baivo/nguyencungt
hong/270809-buthayphat-1.htm
,
http://www.khoahoc.net/baivo/nguyencungt
hong/170909-buthayphat-2.htm
hay
http://dongtac.net/spip.php?article3034
,
http://dongtac.net/spip.php?article3081
…v.v…
Hay tra cứu thêm bài viết của các tác giả
khác như Nguyễn Trọng Phu, Phan Mạnh
Lương, Huỳnh Ngọc Chiến ... Hay các diễn
ñàn, bài báo - xin ñược liệt kê ở ñây ñể người
ñọc tiện tra cứu thêm:
- "Từ Buddha ñến Bụt và Phật" tác giả Huỳnh
Ngọc Chiến hay xem trên mạng
http://www.giaodiemonline.com/noidung_det
ail.php?newsid=2621
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- "Bụt hay Phật" tác giả Phạm Mạnh Lương Tạp Chí "Thế kỷ 21" số 129 (1/2000) hay
xem trên mạng
http://www.thuvienhoasen.org/ddppbuthayphat.htm
- "Bụt hay Phật" tác giả Nguyễn Trọng Phu Tạp Chí "Thế kỷ 21" số 123 (7/1999)
- "Danh Từ Bụt" - Sư Cô Chơn Không (Lá Thư
Làng Mai Số 25 12/2/2002) - ñăng trên mạng
Thư Viện Phật Giáo Hoa Sen
http://www.thuvienhoasen.org/ddppbuthayphat-02.htm
- Hoa vô ưu (tập 9) "Ông Phật hay ông Bụt"
(Hoà Thượng Thích Thanh Từ, 2002) hay xem
trên
mạng
http://www.thuongchieu.org/uni/KinhSachThiKe/PhoThong/HoaV
oUu9/Html/04.htm
- "Phật" trên mạng vi.wikipedia ñịa chỉ
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%AD
t
- Các lời bàn về “Lý do vì sao không sửa chữ
PHẬT thành BỤT” hay xem trên mạng Đặc
Trưng
http://dactrung.net/phorum/tm.aspx?m=424
540&mpage=1&key=&#424540
- Bài viết về "Phật hay Bụt" xem trên mạng
http://profiles.yahoo.com/blog/5PQLDPGDVH
LTTJJIRWUT72RUDY?eid=.oHZLcBgnnuYZ1ct
EYXMLXZhVGGloWTFdQ7DqMD3iAQdAPg9mg
- Vài ý kiến của tác giả Lê Anh Minh và Huệ
Thiên
ñăng
trên
báo
(23/7/2007)
http://www.sggp.org.vn/saigonthubay/2007/
7/111914/
- Ý kiến của các bạn ñọc về cách gọi Bụt hay
Phật (cách ñây 8 năm) trên mạng
http://giaodiemonline.com/thuvien/doithoai/
ykienbandoc-buthayphat.htm
- Các trao ñổi trên diễn ñàn Viện Việt Học
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http://www.viethoc.org/phorum/read.php?15
,43638,43771,quote=1
…v.v…
1) xem lịch sử truyền bá ñạo Phật ở Việt Nam
trên
mạng
http://www.daophatngaynay.com/english/vie
tnam/country/005-VietnameseBuddhism.htm
; Học giả Lê Mạnh Thát cũng ñề nghị Phật
giáo ñã ñến Việt Nam khoảng thế kỷ thứ III
hay thế kỷ thứ II trước công nguyên - xem
thêm
tài
liệu
trên
mạng
http://www.thuvienhoasen.org/ulspgvn1.htm ; Tác giả Nguyễn Lang thì cho
rằng khoảng ñầu công nguyên thì Phật giáo
ñến Việt Nam (trung tâm Luy Lâu) - xem chi
tiết trên mạng
http://www.thuvienhoasen.org/vnphatgiaosul
uan1-01.htm
,
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch
_s%E1%BB%AD_%C4%91%E1%BA%A1o_P
h%E1%BA%ADt_Vi%E1%BB%87t_Nam,
"Lịch sử Phật giáo Việt Nam" Nguyễn Tài Thư
(Chủ biên) - NXB Khoa Học Xã Hội (Hà Nội,
1991), hay "Phật Giáo tại Việt Nam" tác giả
Thích
Nguyên
Tạng
trên
mạng
http://www.daophatngaynay.com/viet/pgvn/
su/001-pgvn1.htm hay tác giả Thích Mật Thể
http://www.tangthuphathoc.com/suphatgiao/
lichsuphatgiaovn-01.htm , hay bài viết của
tác giả Quang Lâm (2009) trên mạng Phật
giáo bắt ñầu truyền bá vào Việt Nam như thế
nào? ...v.v...
2) tiếng Hàn còn có dạng put (chỉ cây viết
lông hay cọ sơn, vẽ) so với dạng phil. Tuy
nhiên buộc là mukta (tiếng Hàn) lại khác
hẳn. Một ñiểm quan trọng là Hứa Thận (trong
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Thuyết Văn Giải Tự/TVGT, khoảng 100 SCN)
ñã ghi nhận các nhận xét về cách dùng chữ
bút
như
sau
聿部:

1930

聿：所以書也。楚謂之聿，吳謂之不律，燕謂之弗。
從

一聲。凡聿之屬皆從聿

1930 Duật bộ : duật : sở dĩ thư dã . Sở vị chi
duật , Ngô vị chi bất luật , Yến vị chi phất .
Tòng niếp nhất thanh . Phàm duật chi thuộc
giai tòng duật
Như vậy là vào thời Hán, có nhiều cách ñọc
(và cách viết) chữ BÚT聿 tuỳ theo ñịa phương
so với dạng筆bây giờ. Thật ra 筆âm Hán trung
cổ là
[廣韻】鄙密切【韻會】逼密切【正韻】壁吉切，音
必 [Quảng Vận ] bỉ mật thiết [ Vận Hội ] bức
mật thiết [ Chánh Vận ] bích cát thiết , âm
tất ... Theo hệ thống âm thanh Hán Việt (âm
Hán trung cổ); Nhưng tiếng Việt vẫn giữ
dạng BÚT. An Nam Dịch Ngữ phiên âm bút và
vuốt (*BUOT) bằng âm HV bác 剝 (bō BK,
*pok, bóc).
3) Thuyết Văn Giải Tự (khoảng 100 SCN) có
82% thành phần hài thanh, so với Từ ñiển
Khang Hy (1716) có khoảng 97% (có tài liệu
ñề nghị 90%) thành phần hài thanh; Vốn từ
hài thanh càng ngày càng tăng trong các tự
ñiển TQ gần ñây, nhất là với các dạng giản
thể - trích từ cuốn "The Chinese Language:
Fact and Fantasy" (University of Hawai’i
Press, 1984) của GS John DeFrancis:
179

Oracle
Bones
(Shang
Dynasty
)
Giáp
văn
(nhà
Thương)

Xu
Shen
(2nd
century
)
Hứa
Thận
(TK 2)

Zheng
Qiao
(12th
century
)
Trịnh
Tiều
(TK 12)

364
(4%)

608
(3%)

125
(1%)

107
(1%)

Compound
indicative 396
(41%)
(chỉ sự
phức)

1,167
(13%)

740
(3%)

Semantic334
phonetic
(34%)
(hài thanh)

7,697
(82%)

21,810 47,141
(93%) (97%)

Total
(tổng số
chữ)

9,353

23,265 48,641

Principle
(cấu trúc)

Pictographi
227
c
(23%)
(tượng
hình)
Simple
indicative
(chỉ sự
ñơn)

20 (2%)

977

Kang Xi
(18th
century
)
Khang
Hy
(TK 18)

4) Bột 孛là âm Hán trung cổ (còn duy trì qua
âm HV và Quảng Đông but6) có thể ñọc là
phất 茀 (phu vật thiết, theo Khang Hy). Giọng
Bắc Kinh bây giờ là bèi hay bó (pinyin). Bột
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nghĩa là sao chổi, nóng (bừng) mặt ... Nhưng
còn một nghĩa rất xưa là những gì nghiền hay
tán nhỏ thành như bột gạo, bột nếp ... phản
ánh qua tục ngữ "có bột mới gột nên hồ" ...
Tiếng Trung (Quốc) hiện nay dùng các từ như
phấn 粉, ñan 丹, sa 沙 ... ñể chỉ bột chứ
không còn dùng từ bột này nữa. Trong vốn từ
Hán có chữ bột
viết bằng bộ mễ :
[集韻】薄沒切，音孛。屑米也
Bột [Tập Vận ] bạc một thiết , âm bột . Tiết
mễ dã (gạo xay, nhỏ hạt)
So sánh với các ngôn ngữ láng giềng bột
(bôt, Mường Bi), pu-ột (Nùng), h-poh, h-boh,
b-bôt (Môn), bột (Lào), bột (Thái - ผัด phatL :
nghiền nhỏ, tra phấn). Chữ hiếm bột 餑 trong
vốn từ Hán , tần số dùng là 15 trên
171894734, có nghĩa là bánh (bánh bột) mà
giọng Quảng Đông là but3, giọng Hẹ là p'ut8
cũng cho thấy nguồn gốc phương Nam của
bột (Bụt).
5) Theo tự ñiển tầm nguyên trên mạng
http://starling.rinet.ru/cgibin/response.cgi?single=1&basename=\data\
china\bigchina&text_recno=2779&root=confi
g do cố GS người Nga Sergio Starostin khởi
xướng (1998). Tiếc rằng ông là một nhà ngôn
ngữ học ñầu tiên ñề nghị Bụt là dạng mượn
cổ hơn (older loanword, tiếng Hán Cổ) so với
Phật mà không phân tách cặn kẽ các dạng
khác như bút (viết) 筆, hay nghiên cứu sâu
xa hơn về cấu trúc cổ ñại (triện văn, kim văn,
giáp văn) của chữ phất 弗 ... Mà chỉ so sánh
sơ lược vỏ ngữ âm rồi ñi ñến kết luận như
trên (rất dễ kết luận như vậy khi so sánh
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tiếng Hán và tiếng Việt). Các nhà ngôn ngữ
(Hán học) khác như GS Axel Schuessler
(“ABC
Etymological
Dictionary
of
Old
Chinese” 2007), William Baxter (*pjut,
1992), E. G. Pulleyblank (EMC, 1991), W.
South Coblin (ONWC), E. Pulleyblank, B.
Karkgren ... ñều khá nhất trí với dạng cổ
*but (*put) của Phật nhưng không ñi ñến kết
luận như Starostin.
6) Xem thêm toàn văn bài viết "Phù Đồ dữ
Phật" 浮屠与佛 của học giả Quý Tiện/Tiễn Lâm
季羨林 trên mạng
新浪文化讀書
>
散文隨筆
>
季羨林佛學硏究經典：佛 > 浮屠與佛 Tân lãng
văn hóa ñộc thư > tản văn tùy bút > Quý
Tiện Lâm Phật học nghiên cứu kinh ñiển :
Phật > Phù Đồ dữ Phật
http://vip.book.sina.com.cn/book/chapter_60
473_42199.html
7) cách giải thích của ngài Huyền Trang ñược
ñăng trên trang mạng Thư Viện Hoa Sen, và
tác giả Phan Mạnh Lương nhắc lại trong bài
viết 'Bụt hay Phật?'. Người viết vẫn còn tra
cứu thêm về nguồn gốc chính xác của cách lý
giải này. Một ñiều cần nhắc ở ñây là ngài
Huyền Trang/HT không phải là người ñầu tiên
sáng tác ra chữ Phật 佛 như một số tác giả ñã
lầm tưởng! Ngài HT ñã phát triển khái niệm
‘Phật’ và ñóng góp rất lớn vào công trình
phiên dịch kinh Phật từ tiếng Phạn. Thời HT
có nhiều trường phái và tranh cãi lẫn nhau về
giáo lý của ñức Phật, dựa vào một số kinh ñã
dịch từ trước, trong ñó có thể một số ñã xuất
phát từ Giao Chỉ phản ánh qua âm BỤT
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chẳng hạn. Một trường hợp ñáng chú ý là khả
năng ký âm (chỉ là gần ñúng) của tiếng Hán,
như phất 弗 dùng ñể ghi âm Phạn Sariputra
शारप
(Phạn
Nam/Pali
là
Sariputta,
ु
Phất/putra nghĩa tiếng Phạn là con trai) Xá Lị
Phất 舍利弗 cũng như Buddha ब
ु là Phật Đà
佛陀. Xá Lị Phất còn là Xá Lị Phất Đa hay cách
dịch mới (ñơn âm hoá putra) là Xá Lị Phất Đa
La, Xá Lị Bổ Đát La ... Ngài HT thì dịch (ý và
âm) là Xá Lị Tử 舍利子, ñiều này nói lên phần
nào các lấn cấn trong dạng phất hay Phật ñã
dùng trước thời HT. Các cách dịch khác là
Thu Lộ Tử 鶖鹭子 hay 秋露子, Thân Tử 身子
(dạng xưa hơn) … vì khả năng tiếng Phạn rút
gọn Sari- có nhiều nghĩa khác nhau. nếu rút
gọn của sarira शर र, cách dịch mới là Thiết Lị
La/Thất Li La ..., là xương và tro thân cốt của
Phật (sau khi hoả táng) hay tinh tuý của các
bậc chân tu. Nếu là viết tắt của sarika शारका,
thì có nghĩa là một loại chim két ở Ấn Độ (có
khả năng nói, hùng biện nên còn gọi là Bách
Thiệt/trăm lưỡi) còn Thu Lộ là phiên âm gần
ñúng của Sari-. Lại có cách giải thích chim
sarika là loài bồ nông Ấn Độ có cặp mắt rất
tinh ... Đây cũng chính là tên mẹ của ngài Xá
Lị Phất nên theo Pháp Hoa Huyền Tán thì
ngài ñã có tài biện luận từ mẹ vậy. Phạm trù
nghĩa của Xá Lị ñã không rõ ràng ngay cả
trong tiếng Phạn, do ñó khi phiên âm (âm
dịch) và phiên nghĩa (ý dịch) thì khả năng
diễn ñạt chính xác rất khó ñạt ñược. Một liên
hệ khá dễ nhận ra khi phân tách các cách ký
âm tiếng Phạn bằng chữ Hán trên là dạng
*BUT (trong tiếng Phạn Sariputra) là âm cổ
hơn của phất, tương ứng với BỤT (trong tiếng
Phạn Buddha) là âm cổ hơn của Phật. Nếu
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dùng tử 子thay cho phất弗như ngài HT thì liên
hệ này khó phát hiện hơn.
8) Cách giải thích Phật thường gặp trong các
tài liệu TQ:
將“佛”字解構，人弗也。“弗”是象形字，按其甲骨文
字形看，中僩像兩個不平直之物,上以繩索束縛,使之
平直。其本義爲“矯枉”，《說文》徐灝注:“弗……凡
弛弓,則以兩弓相背而縛之,以正枉戾,所謂矯也。”爲
人要做到矯枉而不過正，使理智、情感和能力都同時
達到最圓滿境地，所以，“佛”就是覺者，覺悟的人，
是大智、大悲與大能的人。…v.v…
Tương " Phật " tự giải cấu , nhân phất dã . "
Phất " thị tượng hình tự , án kỳ giáp cốt văn
tự hình khán , trung gian tượng lưỡng cá bất
bình trực chi vật , thượng dĩ thằng tác thúc
phược , sử chi bình trực . Kỳ bổn nghĩa vi "
kiểu uổng " , " Thuyết Văn " Từ Hạo chú : "
phất ... phàm thỉ cung , tắc dĩ lưỡng cung
tương bội nhi phược chi , dĩ chánh uổng lệ ,
sở vị kiểu dã . " Vi nhân yếu tố ñáo kiểu uổng
nhi bất quá chánh , sử lý trí , tình cảm hòa
năng lực ñô ñồng thời ñạt ñáo tối viên mãn
cảnh ñịa , sở dĩ , " Phật " tựu thị giác giả ,
giác ngộ ñích nhân , thị ñại trí , ñại bi dữ ñại
năng ñích nhân …v.v…
9) xem chi tiết trên mạng
http://www.dyrb.com.cn/Article/hmzk/fczg/2
00907/24392.html
hay
http://www.sinology.cn/wkgx/thread178840-1-1.html …v.v…
10) Thí dụ như trong vốn từ Hán có chữ bát
撥 bō fā giọng BK, but6 but2 put3 but3 giọng
Quảng Đông - một dạng âm thượng cổ là
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*puat (so với *buot/buoc) nhưng nghĩa lại
trái ngược với nghĩa phương Nam : phát ra,
gẫy (chiết) ... so với buộc lại, giữ lại ... Đây
là hàm ý sâu sắc của chữ Phật (bộ nhân và
âm buộc - gợi ý ñã là con người thì bị các mối
ràng buộc/tam phọc).
粵語：but6 put3
Việt ngữ :but6 put3 (giọng Quảng Đông)
客家話：[梅縣腔] bat8 bat7 [台灣四縣腔] pat7
bat7 [客英字典] pat7 [陸陸陸] pat7 [東東陸]
pat7 [寶寶陸] pat7 | pat8 [客客客客客客] bad5
[海陸陸陸] pat7 bat7
Khách Gia thoại :[ Mai huyền khang ] bat8
bat7 [Đài Loan tứ huyền khang ] pat7 bat7 [
Khách anh tự ñiển ] pat7 [ Lục phong khang
] pat7 [Đông Hoàn khang ] pat7 [ Bảo An
khang ] pat7 | pat8 [ Khách ngữ bính âm tự
vị ] bad5 [ Hải lục phong khang ] pat7 bat7
Trích
từ
http://www.zdic.net/zd/zi/ZdicE6Zdic92ZdicA
5.htm
Điều này hỗ trợ cho dạng Bụt (Phật) nhập
vào tiếng Hán (Cổ) qua trung gian tiếng Việt
(Nam) chứ không phải từ tiếng Việt Quảng
Đông!
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GIÁO DỤC HỌC PHẬT GIÁO
Nguyên Hồng
---o0o---

I. DẪN NHẬP
Nói chung khái niệm về giáo dục. Các
quan niệm buổi ñầu về giáo dục của cổ Trung
Hoa và của Phương Tây. Từ ñó nhận ñịnh về
giáo dục theo Phật giáo.
II.CÁC LÃNH VỰC GIÁO DỤC
1. Tư Tưởng Giáo Dục Phật Giáo
1.1.Tư tưởng nhất thừa
Giáo dục Phật giáo lấy tư tưởng nhất thừa
làm cứu cánh. Mọi sự phân chia thứ bậc chỉ
là phương tiện ñể ñạt tới cứu cánh giải thoát
Niết bàn. Với tư tưởng nhất thừa, giải thoát
không có nghĩa là trốn chạy và Niết bàn
không phải là một cõi hư ảo xa xôi. Tất cả
ñều từ thực tại. Nhất thừa là lý không hai.
Giáo dục Phật giáo lấy con người làm ñối
tương và cứu cánh cũng ở con người, lấy thế
giới làm ñối tượng và cứu cánh cũng ở thế
giới này. Tư tưởng nhất thừa trong giáo dục
Phật giáo không dạy ta chối bỏ con người thực
tại ñể tìm kiếm một hiền thánh mà dạy chúng
ta làm cho con người trở thành hiền thánh,
không dạy ta từ bỏ Ta bà ñể ñi tìm Tịnh ñộ
mà dạy ta chuyển hoá ta bà thành tịnh ñộ.
1.2. Tư tưởng xã hội
Trong 45 năm hoạt ñộng giáo hóa, từ
những việc lớn liên quan chính trị quốc gia
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ñến những việc nhỏ như kinh tế tiêu phí của
tăng ñoàn và chi tiêu trong gia ñình của tín
ñồ tại gia, từ vấn ñề lớn như chế ñộ chủng
tính ñến nhỏ như như quyền lợi và nghĩa vụ
của vợ chồng, nhiều vấn ñề hiện thực ña
dạng thuộc phạm vi thế tục ñều ñược Phật
dạy ñến. Từ sau thời ñức Phật nội dung giáo
dục ña dạng này ñã ñược triển khai, thực tiễn
hóa trong sinh hoạt kinh tế xã hội hiên thực.
Đến nay nếu hệ thống kết quả ñó chắc chúng
ta sẽ có một kho tài liệu không nhỏ các
kinh ñiển và những trước tác về “học thuyết
xã hội của Phật giáo”.
1.2.1. Xã hội quan trong Phật giáo nguyên
thủy.
Giáo nghĩa căn bản của ñức Phật là dạy
chúng ta giải thoát vô minh phiền não, giác
ngộ thành Phật bằng thực hành 8 con ñường
chân chính. Xã hội quan Phật giáo thường
ñược biểu hiện bằng tăng già, tức chúng hòa
hợp. Nghĩa hẹp của tăng già là ñoàn thể xuất
gia sống hòa hợp. Nếu ai có hành vi phá hoại
sự hòa hợp ñó là phạm tội ngũ nghịch. Qua
ñó rõ ràng xã hội quan của Phật giáo nguyên
thủy ñặt nền móng trên chủ nghĩa lợi tha và
chủ nghĩa liên ñới. Đây có thể coi như tế bào
của một cộng ñồng ñể từ ñó phát triển ra xã
hội, ñến quốc gia, thế giới trong lý tưởng xã
hội của Phật ñà. Đức Phật không chỉ chú
trọng vào tăng già mà còn mở rộng sự hòa
hợp vào các tổ chức, ñoàn thể bằng ñường lối
4 phép nhiếp hóa, tức bố thí, ái ngữ, lợi hành
và ñồng sự.
1.2.2. Đạo ñức kinh tế trong Phật giáo
nguyên thủy.
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Cuộc ñời ñức Phật phần lớn du hành này
ñây mai ñó. Phật tán thán người ñời ñã vì
những người xuất gia tu hành thiết lập tinh
xá, cung cấp giường nằm, tọa cụ, y phục, ẩm
thực vật, chăm sóc thuốc thang cho người
xuất gia. Những việc làm ñó gọi là tạo phúc
lợi thế gian. Còn hoan hỉ tu tập Phật ñạo là
tạo phúc lợi xuất thế gian.
Phật tử hành thiện hạnh tu thiện nghiệp là
tïạo phúc ñức. Vì ý nghĩa ñó, nơi phát sinh
phúc ñức gọi là phúc ñiền. Và do ñó phúc
ñiền trở thành nguyên nhân của hành vi lợi
tha. Kết quả ñó, cũng giống như ñối với tăng
ni, Phật tử mở rộng phúc ñiền ñối với ñông
ñảo dân chúng, ñặc biệt là tăng tiến các hoạt
ñộng trợ giúp người nghèo, người bệnh, và
các hoạt ñộng phúc lợi công cộng. Với người
tại gia Phật khuyên trước tiên phải siêng
năng trong nghề nghiệp. Phật dạy mối quan
hệ hỗ tương quan trọng nhất là phải nắm
vững chức năng của mình trong trật tự xã
hội.
1.2.3. Tinh thần và nội dung của luân lý
Đại thừa phát triển.
Tư tưởng phúc ñiền ñôi khi cũng chỉ vào 8
hành sự sau ñây: 1. Mở ñường, ñào giếng 2.
Làm cầu qua sông 3. San lấp lối ñi hiểm trở 4.
Hiếu dưỡng cha mẹ 5. Cung kính Tam bảo 6.
Cấp dưỡng bệnh nhân 7. Cứu tế người nghèo
khổ 8. Mở pháp hội vô giá (tức cúng thí cô
hồn). (Sự phân chia này ñược mô tả trong Kinh
Phạm Võng).
Ở Nhật Bản cũng như các quốc gia theo
Phật giáo ở Đông Nam Á có thể nói ñã dựa
trên cơ sở này mà phát huy tư tưởng chính
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sách xã hội và sự nghiệp xã hội. Các cao tăng
nhiều ñời ñã dốc chí suy nghĩ và thực hiện ý
nghĩa về chính sách xã hội của tư tưỏng phúc
ñiền mới ñể lại cho ñời nhiều sự nghiệp quí
trọng nay ñã trở thành tài sản của cộng ñồng
như tinh xá, phòng tăng, bệnh xá, trường
học, nhà cứu tế, vườn cây, rừng trồng, bến
thuyền, cầu ñường, giếng nước công cộng,
nhà vệ sinh công cộng v.v... Và những tài
sản ấy ngày nay còn là của công là do liên
quan căn bản ñến giới không trộm cắp trong
giới luật nhà Phật.
1.2.4. Lý tưởng và thực tiễn trong Phật
giáo Đại thừa phát triển.
Tuyệt ñỉnh lý tưởng của xã hội Phật giáo
là thế giới Tịnh ñộ. Một thế giới bình ñẳng,
hòa bình an vui không phải lo âu về cuộc
sống, “tưởng y y chí, tưởng thực thực lai”.
Thế nhưng hiện tại cộng ñồng xã hội Phật
giáo chỉ thực hiện một phần. Cho nên ñương
nhiên dù mang một lý tưởng siêu xuất thế
gian, Phật giáo cũng không thoát khỏi sự chi
phối của hoàn cảnh xã hội, ñặc biệt là về
chính trị và luật pháp. Tất nhiên dưới chế ñộ
xã hội ñương thời, muốn ñưa Phật giáo vào
trong dân chúng không thể không thông qua
những hoạt ñộng chính trị của quốc gia.
Các kinh ñiển hậu kỳ Đại thừa còn dạy vị
quốc chủ phải có 3 chức năng xây dựng ñất
nước: 1. Kiến lập ñế vương nghiệp luận dạy
rằng: “Khéo dạy binh sĩ việc quân trận, chiến
ñấu, hàng phục binh chúng nước ngoài, phủ
dục nhân dân.” 2. Kiến lập ñiền trạch nghiệp
luận dạy rằng: “Khéo dạy nhân dân xây dựng
nhà ở, kinh doanh nông nghiệp cho ñời sống
ñược an cư no ñủ.” 3. Kiến lập tài bảo
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nghiệp luận dạy rằng: “Khéo dạy nhân dân
học các ngành công thương tạp nghệ ñể có
nhiều của cải tùy ý tiêu dùng, cuộc sống
thêm an vui.” Ngoài ra, thế giới Hoa Nghiêm
mở ra một mô dạng xã hội sinh thái học của
Phật giáo. Nơi ñây dân chúng trong xã hội chỉ
trồng một căn lành rất nhỏ cũng ñược một
kết quả vô cùng to lớn (Kinh Hoa Nghiêm,
Phẩm Ly Thế Gian). Qua ñó ta khám phá ra
một nguyên lý kinh tế học quan trọng.
1.2.5. Các kinh ñiển ñậm màu sắc xã hội.
Kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, Kinh
Duy Ma, kinh Khổng Tước Minh Vương, luận
Du Già Sư Địa, kinh Đại Tập, kinh Kim Quang
Minh, kinh Phạm Võng, kinh Vô Lượng Thọ,
Luận Bảo Hành Vương Chính, kinh Đại bảo
Tích.v.v…
1.2.6. Tinh thần bình ñẳng trong giáo dục
Phật giáo.
Tư tưởng nhất thừa là cứu cánh của giáo
dục Phật giáo nên nó bao trùm mọi tư duy và
hành ñộng của giáo dục Phật giáo, trong ñó
có tư tưởng bình ñẳng trong xã hội. Phật
dạy: “Tất cả chúng sinh ñềàu có Phật tính tất
hữu.” cho nên ñối với quan hệ giữa người và
người là một quan hệ tuyệt ñối bình ñẳng,
không có người cao thượng hay hèn hạ vì
phân biệt giai cấp, không có tôn ti vì phân
biệt nam nữ, cũng không có hạng giáo dục
ñược và hạng người nào là không giáo dục
ñược. Vai trò của giáo dục Phật giáo là quan
sát cái xã hội ñang liên tục biến ñổi ñể cải
thiện con người và xã hội. Người tu Phật hành
Phật sự phải ñứng trên lập trường lấy hiện
tượng sinh hoạt thực tế của xã hội làm cơ sở
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giải ñáp nguyện vọng về tinh thần cũng như
vật chất của dân chúng. Nói vắn tắt là Phật
giáo phải hiện ñại hóa và thực tế hóa. Nói
hiện ñại hóa, thực tế hóa, ñộng thái hóa tức
ñương nhiên bao hàm vấn ñề xã hội hóa và
dân chủ hóa. Điều mà người tu Phật, hành
Phật sự ngày nay là triển khai nguyên lý, giáo
thuyết của ñức Phật, vận dụng làm sống lại
tính xã hội hóa của ñạo Phật. Trong kinh giáo
nguyên thủy cũng như kinh giáo thời Đại thừa
phát triển ñức Phật ñã từng dạy phải làm thế
nào.

III.1.3 TƯ TƯỞNG HOÀ BÌNH.
1.3.1 Tư tưởng hoà bình trong giáo dục
Phật giáo ñối với vấn ñề cấu tạo xã hội.
Theo tư tưởng hoà bình trong giáo dục
Phật giáo ñối với tổ chức cơ cấu xã hội thì
bình ñẳng là yếu tố cơ bản cho việc cải tạo xã
hội nếu không nói là cách mạng cơ cấu tổ
chức xã hội. Danh từ xã hội ñược hiểu từ tế
bào của cơ cấu xã hội là gia ñình hạt nhân
(nuclear family) trở lên cho ñến gia tộc, ñẳng
cấp, tập ñoàn, làng xã, quốc gia, cộng ñồng
quốc tế và thế giới.
Khởi nguyên luận về xã hội của Phật giáo
thường bao gồm những thuyết minh về sự
phát sinh của gia tộc, về tư hữu tài sản, quân
chủ, quốc gia, cho ñến những chức phận
ñoàn thể v.v... có tính hiện thực hết sức phổ
quát và cao ñộ.
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Trong quan hệ xã hội, Phật giáo chủ
trương thực hiện tinh thần bình ñẳng tuyệt
ñối của tư tưởng nhất thừa.
1.3.2 Tư tưởng hoà bình trong giáo dục
Phật giáo ñối với vấn ñề chính trị, chiến tranh
và quốc phòng.
Theo Phật giáo nguyên thủy thì mục ñích
của người Phật tử là lấy giải thoát làm ñầu.
Thế nhưng, vận mệnh tổ quốc Kapilavastu
sớm muộn không khỏi bị ñe doạ bởi cường
quốc láng giềng Kosala, cho nên những vấn
ñề về quốc gia, chính trị, chiến tranh, không
phải người ñạo sĩ xuất thân vương tộc ấy
không quan tâm.
Đức Phật không phải chỉ coi những hoạt
ñộng chính trị của quốc gia là ñường lối quan
trọng nhất nâng cao hạnh phúc nhân dân
trong cuộc sống hiện tại, mà còn coi ñó là
chính pháp, tức là nguyên lý căn bản của
Phật giáo mà thực hiện theo ñó tức là thực
hiện trực tiếp lý tưởng của Phật giáo.
Chính trị của ñức Phật là triệt ñể “Vô hại
chủ nghĩa”, là triệt ñể “Bất sát chủ nghĩa” do
ñóù ñề cao chủ nghĩa hoà bình. Chủ nghĩa
hoà bình của ñức Phật là không làm hại một
quốc gia dân tộc khác, và do ñó sẽ là một
quốc gia ñộc lập không bị nước khác xâm
lược. Đường lối cốt yếu của chính trị là hành
xử nội bộ quốc gia bằng chính pháp. Đức
Phật ñã nói lý do vì sao Bạt Kì là một nước
nhỏ nằm giữa các nước lớn mà không bị diệt
vong.
2. NỘI DUNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁO.
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Giáo dục Phật giáo là nền giáo dục có bình
diện rộng. Đối tượng của giáo dục Phật giáo
là con người trong hoàn cảnh sống của nó.
Vượt ra ngoài mọi phân biệt về chủng tộc,
ranh giới ñịa lý hay văn hoá, giáo dục Phật
giáo lấy con người trong thế giới này làm ñối
tượng và cứu cánh cũng ở con người trong
thế giới này. Phật giáo quí trọng giá trị con
người.
2.1. Trí dục, ñức dục, thể dục trong giáo
dục Phật giáo.
Các nền giáo dục hiện ñại trên thế giới
ñều chủ trương ba phương diện của giáo dục
là Trí dục, Đức dục và Thể dục và gïọi là xây
dựng con người toàn diện . Đức Phật tuy
không thiết lập ba phạm trù như ngôn ngữ
hiện ñại, nhưng nội dung giáo dục của ñức
Phật ñã bao gồm ñầy ñủ từ trên hai nghìn
năm trước.
2.2. Giới, ñịnh, tuệ trong giáo dục Phật
giáo.
Nội dung giáo dục của Phật giáo là không
ra ngoài ba môn học: Giới học, Định học và
Tuệ học. Điểm này rất thống nhất trong
nhiều bài phát biểu và tham luận tại Hội thảo
giáo dục Phật giáo
3. Phương pháp giáo dục Phật giáo.
Các nhà giáo dục xưa nay khi ñề cập
phương pháp giáo dục thường quan tâm
ñến ba lĩnh vực. Đó là phương pháp soạn
thảo chương trình (curiculum planning),
phương pháp tổ chức học ñường và các tiện
ích giáo dục (schools and facilities), phương
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pháp giảng dạy và học tập (teaching and
learning).
Tuy nhiên phương pháp giáo dục nói trên
thực ra nhằm khoanh vùng trong hệ thống
giáo dục học ñường (school education), một
hệ thống giáo dục mang tính hàn lâm, có thi
cử và có bằng cấp học vị. Nếu là phương
pháp giáo dục ñó thì không phải là phương
pháp ứng dụng của Phật giáo vì giáo dục Phật
giáo không nhằm mục ñích ñó. Còn giáo dục
với ý nghĩa rộng hơn, hay nói khác hơn là ý
nghĩa thực sự của nó thì vươn tới mọi sinh
hoạt của con người trong cuộc sống cũng như
trong cộng ñồng xã hội.
Trong giáo dục Phật giáo, không một ñối
tượng ñược áp dụng một phương pháp nào
mà chưa trải qua thể nghiệm. Như thế có thể
nói một trong các phương pháp giáo dục
trong Phật giáo là phương pháp kinh nghiệm,
phương pháp giáo dục từ kinh nghiệm thực
tế. Ngoài ra có phương pháp tự tỉnh, về
sauñược áp dụng nhiều trong thiền học.
Trong các công án thiền, có những câu gợi ý
ngắn gọn, có những câu hỏi phản vấn, có
những câu sử dụng tính mâu thuẫn và cả ñến
sử dụng cái “vô ngôn” như một cú ñánh, một
tiếng hét.
Dùng lời hay không dùng lời,
trong giáo dục Phật giáo cả hai ñều là
phương pháp có giá trị. Trong Phật giáo
thường nói Ngôn giáo và Thân giáo. Phương
pháp Thân giáo có trường hợp còn có phần
hữu hiệu hơn Ngôn giáo. Phương pháp giáo
dục Phật giáo còn triển khai hai phân ngành
có tính chuyên môn như phương pháp phân
tích tâm lý, áp dụng cho lãnh vực hiện tượng
học mà chuyên từ Phật học gọi là Pháp tướng
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duy thức học. Phương pháp này chủ yếu
phân tích triệt ñể các hành tướng của tâm
thức ñể nhận diện mọi hiện tượng và mối liên
quan của nó trong thế giới nội tâm ngoại
cảnh. Một ngành nữa là phương pháp Luận
lý, trong Phật học gọi là Nhân minh học.
Ngành luận lý còn triển khai rộng sâu với
những kiểu lý luận sắc bén, nhất là thời kỳ
Đại thừa thành lập mà Asvaghosa (Mã Minh)
và Nagarjuna (Long Thọ) là những tên tuổi
sáng chói trong ngành luận lý học Phật giáo.
IV.PHẦN KẾT.
Ở ñây muốn ñề cập ñến hình tượng mẫu
người lý tưởng trong giáo dục Phật giáo ñể
tạm làm phần kết khép lại giảng khoá này.
Mẫu người lý tưởng trong giáo dục Phật
giáo có thể nói ñó là hình tượng của bồ tát.
Hình tượng này vô cùng ña dạng vì cuộc sống
vốn ña dạng. Cuộc sống ña dạng nên Bồ tát
tuy ña hạnh nhưng hạnh nào cũng là hạnh Bồ
tát miễn sao không “trụ tâm thủ tướng” và
thực hành hạnh nguyện ñến chỗ rốt ráo tức
thực hành Bồ tát ñạo. Chính vì tinh thần Bồ
tát thể hiện một cách linh ñộng và ña dạng
mà giáo dục Phật giáo ñã thâm nhập một
cách hoà bình và phát huy tích cực nhiều mặt
vào ñời sống con người và xã hội.
Trong giáo trình CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KHOA HỌC do Hội ñồng trung ương chỉ ñạo
biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn
khoa học Mác-Lê Nin tư tưởng Hồ Chí Minh,
Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội ấn
hành năm 2002, trang 469 ñoạn nói về Tín
ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam và việc thực hiện
chính sách ñối với tôn giáo của ñảng và nhà
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nước ta hiện nay có ñánh giá về Phật giáo
như sau:
“Phật giáo là một tôn giáo thế giới xuất
hiện ở Ấn Độ từ thế kỷ VI trước Công nguyên
và ñược truyền vào Việt Nam những thế kỷ
ñầu Công nguyên. Nhìn chung, quá trình tồn
tại và phát triển Phật giáo gắn liền với dân
tộc, góp phần quan trọng vào việc hình thành
và phát triển ñạo ñức, tâm lý, phong tục tập
quán và văn hoá của nhân dân ta.”
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I. DẪN NHẬP.
1. Khái niệm về giáo dục.
Giáo dục là gì, có từ lúc nào và bao giờ
chấm dứt? Chúng ta không ai không tiếp
nhận một nền giáo dục, hay nói một cách dễ
hiểu là một hình thức giáo dục. Thế nhưng
chắc chúng ta không khỏi lung khi gặp một
câu hỏi bất ngờ như trên và cũng khó trả lời
ngay một cách vắn tắt trọn nghĩa và trôi
chảy. Thực ra giáo dục có từ rất sớm và sẽ
không bao giờ chấm dứt. Từ khi có ñộng vật
xuất hiện trên hành tinh, do bản năng sinh
tồn và bảo tồn nòi giống loài vật cũng biết
dạy con chuyền cành, săn mồi tìm kiếm thức
ăn. Có ñiều là ñộng vật không có khả năng
truyền ñạt bằng ngôn ngữ nên cách dạy con
săn mồi từ xưa vẫn không có tiến bộ thay
ñổi. Còn giáo dục của loài người thì theo thời
gian ñã tiến triển từ những cách luyện tập
giản ñơn truyền ñạt từ một người riêng lẻ
ñến một người riêng lẻ, rồi từ một người ñến
tổ chức ñám ñông. Nói thế không có nghĩa
chỉ tôn vinh một thứ giáo dục bằng ngôn
thuyết văn tự mà không kể ñến những hình
thức giáo dục phi ngôn thuyết phi văn tự như
thủ thoại (sign language) dành cho người
khiếm thính, hay những cú ñánh những tiếng
hét (bỗng hát) truyền ñạt thẳng từ tâm hồn
qua tâm hồn (tâm truyền tâm) trong thiền
học. Từ khi con người có tiếng nói, có chữ
viết, giáo dục của loài người nhờ ñó phát
triển nhanh rộng. Những tri thức kinh nghiệm
ñược lưu giữ và truyền tiếp cho thế hệ sau
mà không bị sự quên lãng cướp mất. Từ ñó
trường học ñược thành lập, bao nhiêu lãnh
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vực giáo dục ñược phát triển như loại hình,
quan niệm, triết lý, nội dung, tổ chức,
phương pháp v.v...ñều luôn luôn tiến tới
không bao giờ dừng lại ñể tốt hơn, hiệu quả
hơn và thích nghi với hoàn cảnh thực tế. Vì
vậy W.O.Lester Smith, giáo sư Đại Học Luân
Đôn, chủ tịch Hội nghiên cứu giáo dục Anh
Quốc năm 1964 ñã nói: “Khi nghĩ về giáo dục
ta không ñược quên rằng giáo dục có tính
cách phát triển của một cơ thể. Nó thường
xuyên tuỳ thuộc và liên tục thay ñổi ñể tự
thích ứng với những nhu cầu mới và hoàn
cảnh mới. Nếu cứ khư khư muốn ñơn giản
hoá ý nghĩa của giáo dục vào một ñịnh nghĩa
theo chủ quan có tính giáo ñiều thì ắt hẳn
không phải thái ñộ ñúng ñắn của nhà giáo
dục. Giáo dục do ñó không phải chỉ thay ñổi
theo thời gian mà còn thay ñổi theo hoàn
cảnh. Nó mang ý nghĩa và quan niệm khác
nhau theo mỗi hoàn cảnh và ngay cả trong
cùng một quốc gia nó cũng ñòi hỏi một ý
nghĩa một quan niệm khác nhau cho vùng
nông thôn và ñô thị kỹ nghệ”. Nhà giáo dục Ý
Disraeli có lần ñã bảo rằng ông rất ghét
những ñịnh nghĩa. Ông cho rằng trong việc
nghiên cứu giáo dục thì những ñịnh nghĩa
không khác gì những tên ñầy tớ tốt nhưng lại
là những ông chủ xấu. Vì lẽ nó phục vụ trung
thành cho một quan ñiểm chủ quan và do ñó
giết chết ý tưởng, sáng kiến về những quan
ñiểm rộng rãi và phương cách thích nghi
trong tiến trình sinh hoạt của loài người.
2. Quan niệm buổi ñầu về giáo dục.
Giáo dục theo từ tiếng Hán thì giáo
nghĩa là dạy là rèn luyện về ñường tinh thần
nhằm phát triển tri thức và huấn luyện
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tình cảm ñạo ñức, dục là nuôi là săn sóc
về mặt thể chất. Vậy giáo dục phương Đông
cũng ñã quan niệm ñó là một sự rèn luyện
con người về cả ba phương diện trí tuệ, tình
cảm và thể chất. Ở Trung Quốc từ giáo dục
xuất hiện rất sớm. Trong Mạnh Tử có câu: “
Đắc thiên hạ anh tài nhi giáo dục chi.” (Tận
Thượng). Nghĩa là giáo dục ñể ñược anh tài
trong thiên hạ. Theo phương Tây thì từ
Education vốn phát xuất từ chữ Educare của
tiếng La Tinh. Chữ E có nghĩa là out tức là
làm phát xuất ra và chữ ducare có nghĩa là to
lead tức dắt dẫn lôi kéo của tiếng Anh. Động
từ Educare là dắt dẫn, hướng dẫn ñể làm
phát khởi ra những khả năng tiềm tại. Sự
dắt dẫn này nhằm ñưa con người từ không
biết ñến biết, từ xấu ñến tốt, từ thấp kém
ñến cao thượng, từ chưa hoàn thiện ñến hoàn
thiện. Từ Education xuất hiện ở Pháp từ ñầu
thế kỷ 16 nhưng ñến giữa thế kỷ 17, Viện
Hàn Lâm Pháp mới ñưa ra ñịnh nghĩa ñầu
tiên như sau: “Giáo dục là sự dạy dỗ trẻ
em hoặc về phương diện trí tuệ hoặc về
phương diện thể chất.” (L’éducation c’est le
soin qu’on prend de l’instruction des enfants,
soit en ce qui regarde les exercices de
l’esprit, soit en ce qui regarde les exercices
du corps.) Như vậy lúc ñầu chữ Education
ñồng nghĩa với chữ Intruction, nghĩa là giảng
dạy hay nói cách khác là sự truyền thụ kiến
thức làm cho nảy nở thêm lên ví như vun
trồng loài cây hay tập luyện loài vật vậy.
Như vậy quan niệm buổi ñầu về giáo dục,
phương Đông cũng như phương Tây ñều
giống nhau ở chỗ lấy con người làm ñối tượng
và nhằm phát triển ba phương diện trí tuệ,
tình cảm và thể chất. (Xin tham khảo thêm
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bài của HT. Thích Thiện Siêu bài Bàn vềmục
tiêu của giáo dục Phật Giáo ñăng trong GIÁO
DỤC PHẬT GIÁO TRONG THỜI HIỆN ĐẠI,
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, NXB
TP.HCM, tr. 30, có ñoạn nói về từ Giáo Dục
như sau: “Từ Giáo dục ñược dùng ở Trung
hoa, Nhật bản, Việt Nam … khá chậm,
khoảng thế kỷ 19 hay ñầu thế kỷ 20, nhằm
dich từ Education của Tây phương. Education
có gốc La-tinh là Eùducatus, ñộng từ
Educacere, nghĩa là nuôi nấng, dạy dỗ, dẫn ñi
tới … Trong khi ñó, kinh ñiển Phật Giáo dùng
từ Giáo hoá ñể dịch từ Paripae của Phạn
ngữ.”õ)
3. Giáo dục học Phật giáo.
Phật giáo có hay không có một nền giáo
dục? Nếu có thì nền giáo dục ấy như thế nào?
Câu hỏi ñặt ra nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng
thật sự ta phải ñặt ra, ta phải khẳng ñịnh rõ
ràng và có bổn phận nói với tất cả mọi người
trên thế giới. Bởi giáo dục Phật giáo là một
lãnh vực còn bị bỏ hoang ñối với giới nghiên
cứu giáo dục. Những tác phẩm có tính cách
tổng kết giới thiệu các nền giáo dục của thế
giới như quyển The World of Education của
Rena Foy của nhà xuất bản Mac Millan Luân
Đôn ấn hành năm 1967 cũng chỉ nói ñến giáo
dục cổ Hi Lạp, giáo dục của ñế quốc La Mã,
giáo dục Khổng giáo, giáo dục Thiên chúa
giáo và quyển The Development of Education
in The 20th Century của Meyer do nhà xuất
bản Prentice-Hall tái bản nhiều lần ñều không
hề ñộng cập ñến giáo dục Phật giáo. Tiến sĩ
Kanazawa Tomitarō trong lời tựa quyển
NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC PHẬT
GIÁO của ông xuất bản năm 1955 ñã than
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rằng: “Nhìn lại quá trình nghiên cứu lịch sử
giáo dục Phật giáo Nhật Bản từ trước ñến
nay, ta thấy vai trò của Phật giáo ñã hết sức
bị xem nhẹ.”
Khổng Tử ñề cao lễ nhạc, giảng dạy ñạo
tam cương ngũ thường, san ñịnh Kinh Thi, ñể
lại cho ñời một quyển Luận Ngữ chừng trăm
trang giấy nhỏ ñã ñược hậu thế tôn xưng là
“Vạn thế sư biểu”. Jesus Christ cho ñến khi bị
ñóng ñinh trên cây thập giá còn lại một
quyển gọi là Kinh Thánh nằm gọn trong lòng
bàn tay, nhà xuất bản Prentice-Hall trong
THE EDUCATOR’S ENCYCLOPEDIA ñã lặt ra 4
ñiểm gọi là những ñóng góp của Thiên chúa
giáo cho nền giáo dục thế giới. Còn Thích Ca
Mâu Ni từ khi ñứng dậy dưới cây Pippala cho
ñến khi nằm xuống giữa hai cây Sala một
ñêm trăng vàng, ròng rã 45 năm không mỏi
mệt ñi khắp miền của bán ñảo Ấn Độ giảng
dạy từ vương hầu tể tướng, Bà la môn, cư sĩ,
thương nhân cho ñến người paria cũng ñược
hoá ñộ. Những lời vàng ấy ñã ñược kết tập
thành ba tạng giáo bằng văn hệ Pali và
Sanskrit và ñã ñược dịch ra nhiều thứ tiếng,
có tác dụng như ngọn gió mát trong lành thổi
vào cái sinh hoạt của con người suốt từ trên
hai ngàn năm cho ñến thế kỷ 21 ñầy sôi sục
này là ñiều có thể phủ nhận ñược sao?
Xã hội Ấn Độ dưới thời Thích Ca Mâu Ni có
hai tình trạng ñặc biệt mà người nghiên cứu
không thể bỏ qua. Một thuộc khía cạnh tư
tưởng và một thuộc khía cạnh xã hội.
Về mặt tư tưỏng có thể nói ñây là quê
hương của nhiều tín ngưỡng tôn giáo như bái
vật giáo, ña thần giáo, nhất thần giáo, vô
thần giáo v.v… Theo Phạm Động Kinh trong
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bộ Trường A Hàm thì lúc bấy giờ có ñến 62
học phái ngoại ñạo. Có phái chủ trương khoái
lạc. Họ cho rằng từ ý nghĩa cho ñến hành vi
sở dĩ xấu ác tội lỗi là vì khoái lạc không ñược
thoả mãn. Theo chủ trương phái này thì nếu
khoái lạc ñược thoả mãn, con người sẽ cảm
thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Có no ñầy
khoái lạc con người mới thực sự tự do trước
dục vọng. Ngược lại có phái chủ trương ép
xác khổ hạnh. Họ ngồi trên bàn chông, phơi
mình dưới nắng cháy, nhịn ñói, quất roi da
vào mình v.v…dùng ñủ mọi hình thức ñể
hành hạ xác thân. Phái này chủ trương coi
thân xác là nguyên nhân của mọi tội lỗi. Nó
khác nào con ngựa bất kham, phải trừng trị
cho ñến tê mê kiệt quệ không còn cảm giác
mới hết những thèm muốn, những ñòi hỏi
thấp hèn. Theo họ, thân xác là ngục tù, nó
giam hãm tinh thần không cho thần hồn thể
nhập ñược với tinh hoa của vũ trụ. Thân xác
hãy như cây củi khô, có cháy cho tiêu tan thì
khói thần hồn mới bốc cao tận chín phương
trời.
Trong tất cả các tín ngưỡng tôn giáo lưu
hành tại Ấn Độ lúc bấy giờ có ñạo Bà la môn
là uy quyền hơn cả. Đạo Bà la môn không chỉ
ngự trị về mặt tư tưởng học thuật mà còn
ñịnh ñoạt giá trị của sự an bài các giai tầng
trong xã hội.
Về mặt xã hội, ñạo Bà la môn chủ trương
mọi người ñều do thần Brahma sinh ra. Trong
Nguyên Nhân Tán Ca có chép: “Dòng Bà la
môn ñược thần Brahma sinh từ miệng, dòng
vương tộc từ hai cánh tay, thứ dân từ hai mắt
và nô lệ hạ tiện từ hai chân.” (Rig Vedas.
X.92.12) Từ huyền thoại Vệ Đà ñó, xã hội Ấn
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Độ ñã phải sống trong chế ñộ chủng tính
(castes) vô cùng khe khắt không làm sao
thoát ra ñược nếu không có một cuộc cách
mạng tư tưỏng, cách mạng xã hội. Sự xuất
hiện của Thích Ca Mâu Ni trong bối cảnh ñó,
về khía cạnh văn hoá xã hội có thể coi như
một cuộc cách mạng.
Thích Ca Nâu Ni từ bỏ nếp sống cao sang
dấn thân tìm ñạo, rồi từ bỏ nếp sống khổ
hạnh trở lại cuộc sống bình thường. Hai cử
chỉ ấy là sự thể nghiệm và ñồng thời cũng
chứng minh rằng chủ trương theo khoái lạc
hay chịu hành xác ñều là sai lầm. Bài nói
pháp ñầu tiên của Thích Ca Mâu Ni ñã phủ
nhận cái gọi là chúa tể sáng tạo của nhất
thần giáo, những luận ñiệu mơ hồ của phiếm
thần giáo và ña thần giáo. Đạo lý nhân quả
trong thuyết Tứ diệu ñế, ñược giải thích bởi lý
12 nhân duyên, cắt nghĩa sự sinh thành tồn
tục của vũ trụ vạn vật mà không lâm vào ngõ
bí của nguyên nhân ñầu tiên. Thuyết nhân
quả của Thích Ca Mâu Ni ñã trả lại cho con
người cái giá trị ñích thực của nó mà xưa kia
ñã bị tư tưởng hữu thần tước ñoạt. Theo ñó
con người tự trách nhiệm về hạnh phúc hay
khổ ñau bằng hành vi của chính mình chứ
không do may rủi, không do ñịnh mệnh hay
do thần linh thưởng phạt. Vì thế sau khi thức
tỉnh rồi, Phật dạy 8 con ñường hành ñộng
chân chính ñể cải thiện ñời sống cho ñời này
và ñời sau.
Thuyết Tứ diệu ñế và Bát chính ñạo còn
phủ nhận huyền thoại về sự phân chia chủng
tính ñã ngự trị xã hội Ấn Độ từ khi dân tôïc
Aryan thu phục xứ này. Trong kinh Tiện Dân,
một bản kinh giải thích về sự hạ tiện hay tôn
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quí của người dân, có ñoạn nói: “Con người
sinh ra không ai là tiện dân không ai là Bà la
môn mà do hành vi khiến họ trở thành tiện
dân hay Bà la môn.” (Sn.I.Vasala).
Để hiện thực cuộc cách mạng xã hội,
Thích Ca Mâu Ni, một vị ñông cung thái tử
dòng Sát ñế lị ñã “cầm cái bát khất thực”.
Thích Ca Mâu Ni ñã tổ chức ñời sống tăng
ñoàn theo 6 pháp hoà hợp. Đây có thể nói là
một mô thức sinh hoạt của một xã hội không
còn ñấu tranh vì mâu thuẫn. Bà Gotami, theo
Tiểu Phẩm Luật, là phụ nữ ñầu tiên ñược
Thích Ca Mâu Ni ñộ cho xuất gia, tu học,
hành ñạo với ñầy ñủ phương diện. Nếu gọi
ñây là quyền con người thì ngày nay trong
nhiều tôn giáo, trong nhiều xã hội trên thế
giới phụ nữ vẫn chưa ñược cái quyền này.
Đạo Phật còn nhằm ñào tạo một mẫu
người lý tưởng dấn thân vào xã hội. Đó là con
người Bồ tát ña hạnh. Và dù phát hạnh
nguyện nào, con người Bồ tát cũng ñược
khuyến khích học hỏi sáng tỏ 5 ñiều (ngũ
minh) ñể làm viẹâc lợi ích cho ñời, ñể làm
phương tiện ñộ sinh. Năm ñiều ấy là: nội
ñiển, luận lý, ngôn ngữ, y khoa và kỹ thuật.
Đây sẽ là một ngạc nhiên to lớn cho những ai
nghiên cứu giáo dục, nhất là giáo dục sử học
khi khám phá ra ñiều này trong ñạo Phật.
Vậy ñến ñây câu hỏi có hay không có một
nền giáo dục Phật giáo tưởng không phải ñợi
câu trả lời. Thế nhưng tại sao ñến nay giáo
dục học Phật giáo vẫn còn là mảnh ñất chưa
ñược khai phá, vẫn còn là ñề tài chưa ñược
biết ñến ñối với các nhà nghiên cứu giáo dục
Đông cũng như Tây? Có lẽ có một lý do nằm
trong bài phát biểu của giáo sư Minh Chi:
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Giáo dục Phật giáoñối diện những vấn ñề
hiện ñại. Giáo sư viết: “Cho ñến nay, chúng
ta thường hạn chế số người làm chức năng
giáo dục trong tăng sĩ, và giờ giáo dục Phật
giáo trong các buổi thuyết pháp hay là lên
lớp ở các trường Phật học cơ bản và cao cấp.
Một quan niệm hẹp như vậy làm giảm sút
hiệu quả của giáo dục Phật giáo rất nhiều.
Tất cả những người không kể là xuất gia hay
tại gia, một khi ñã tin vào chân lý của những
giá trị triết lý ñạo ñức của ñạo Phật và sống
theo ñúng những giá trị ñó, ñều mặc nhiên
trở thành những nhà giáo dục Phật giáo,
bằng thân giáo, bằng mọi hành vi và lời nói
của mình.” (Minh Chi, SĐD, tr.88)
Nếu thời Phật tại thế ñã có một Duy Ma
Cật giảng diễn Phật pháp dưới sự ấn khả của
Phật, cũng như một Thắng Man phu nhân
ñược Phật cho phép ñã giảng giải ý nghĩa
nhất thừa ñạo, là hình ảnh một cư sĩ nam
một cư sĩ nữ ñã thực hành vai trò giáo dục,
giảng nói ý nghĩa cao tột của Phật giáo thì
sau Phật diệt ñộ không lâu một Asoka ñã
thực hiện truyền bá Phật giáo sang phương
Nam và sự nghiệp truyền bá Phật giáo cũng
như sự nghiệp giáo dục Phật giáo của ông
không bao giờ phai mờ trong lịch sử ñạo
Phật. Và sau khi Phật giáo ñược truyền vào
Nhật Bản không lâu, một Shōtoku taishi
(Thánh Đức thái tử) ñã khoác áo cà sa trên
thân hình thế tục lên giảng toà giảng kinh
Thắng Man. Không những thế, ông còn viết
ra Bản Hiến Pháp 17 ñiều, nổi tiếng là cơ sở
tinh thần Nhật Bản mà ñếùn nay trong cũng
như ngoài nước chưa ai phủ nhận. Điểu thứ 2
trong Bản Hiến Pháp là: “ Nhị viết: Đốc kính
Tam Bảo. Tam Bảo giả Phật Pháp Tăng dã.
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Tắc tứ sinh chi chung qui. Vạn quốc chi cực
tôn. Hà thế hà nhân. Phi quí thị pháp. Nhân
tiên vưu ác. Năng giáo tùng chi. Kỳ bất qui
Tam Bảo. Hà dĩ trực uổng.” Nghĩa là: “Dốc
lòng tin kính Tam Bảo. Tam Bảo là Phật Pháp
Tăng. Đó là nơi chung qui của bốn loài chúng
sinh, cực tôn của muôn nước. Dù ñời nào dù
người nào, không quí trọng pháp này thì con
người thành xấu ác. Nên dạy người tuân
theo. Nếu không qui y Tam Bảo thì lấy gì sửa
ñổi chỗ tà vạy”.
II. CÁC LÃNH VỰC GIÁO DỤC.
1. Tư tưởng giáo dục Phật giáo.
1.1. Tư tưởng nhất thừa.
Tư tưởng nhất thừa là cứu cánh của giáo
dục Phật giáo. Tư tưởng này thể hiện rõ nét
nhất trong Kinh Pháp Hoa. Phẩm Phương Tiện
có bài kệ như sau:
Chư Phật lưỡng túc tôn
Tri pháp thường vô tính,
Phật chủng tùy duyên khởi.
Thị cố thuyết nhất thừa
Thị pháp trụ pháp vị,
Thế gian tướng thường trú.
Nghĩa là:
Chư Phật lưỡng túc tôn
Biết pháp thường không tính,
Giống Phật tùy duyên khởi.
Cho nên nói nhất thừa
Là pháp trụ pháp vị,
Tướng thế gian thường trú.
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(Bản dịch KINH PHÁP HOA của Nguyên
Hồng, NXB TÔN GIÁO, Hà Nội, năm 2003)
Về hình thức ngữ pháp trong bài kệ này ta
lưu ý chữ “Thị cố” là một liên từ và chữ “Thị”
là một ñộng từ. Về nội dung cần lưu ý chữ
“tính” ở câu ñầu và chữ “tướng” ở câu cuối.
Không tính nghĩa là không có tự tính. Tất cả
các pháp ñều theo luật duyên khởi. Nhất thừa
là “pháp trụ pháp vị”, nhất thừa là “tướng thế
gian thường trú”. Tướng thường trú là thật
tướng bình ñẳng thường hằng trong tất cả
các pháp không phân biệt thế gian hay xuất
thế gian.
Qua bài kệ này ta thấy nhất thừa là tư
tưởng tuyệt ñối bình ñẳng không phân biệt,
là phổ biến và luôn tồn tại. Kinh Niết bàn
Phật dạy: “Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật
tính.” Nghĩa là tất cả chúng sinh ñều có Phật
tính tất hữu. Cái Phật tính tất hữu tồn tại
trong tất cả chúng sinh. Cái tính Phật trong
chúng sinh như như ngọc trong ñá, như hạt
gạo trắng nằm trong vỏ trấu, như kho tàng
chôn giấu trong nhà người nghèo, như tượng
vàng gói trong vải rách, như người con gái
nghèo xấu mang thai một chuyển luân thánh
vương. Cho nên tất cả chúng sinh ñều có khả
năng thành Phật. Có khả năng ñạt ñược sự
viên mãn cao tột. Tư tưởng nhất thừa cũng là
tư tưởng một là tất cả, tất cả là một (nhất
tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất), là tư
tưởng không xa rời (bất ly). Là phiền não tức
Bồ ñề, sinh tử tức Niết bàn, cảnh giới Niết
bàn và thế giới hiện thực là một. Là Phật
cũng ở thân này(Tức thân thành Phật), là
tâm thanh tịnh tức cõi Phật thanh tịnh (Kinh
Duy Ma).
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Tổ sư Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn
có bài kệ như sau:
Phật pháp tại thế gian
Bất ly thế gian giác.
Ly thế mích Bồ ñề
Cáp như cầu thố giác.
Nghĩa là:
Phật pháp ở trong ñời
Không lìa ñời mà có.
Bỏ ñời ñi tìm ñạo
Như tìm sừng con thỏ.
(Nguyên Hồng dịch, KINH PHÁP BẢO ĐÀN,
2000, NXB TP. HCM)
Lý Đạo Tải người xã Vạn Tư huyện Gia
Bình tỉnh Bắc Ninh ñỗ Giáp Khoa triều Nhà
Trần, ngày nọ theo vua Trần Nhân Tôn ñến
chùa Vĩnh Nghiêm nghe thiền sư Pháp Loa
thuyết pháp bèn ngộ ñạo than rằng:
Vi quan cư Bồng Đảo,
Đắc ñạo ñáo Phổ Đà.
Chân thế thượng tiên,
Tây phương Phật dã.
Nghĩa là:
Làm quan ở Bồng Đảo
Đắc ñạo ñến Phổ Đà.
Là tiên ấy cũng là ta,
Cũng là Phật ở liên toà phương Tây.
Rồi nhân ñấy qua núi Yên Tử trụ trì chùa
Yên Vân, hiệu Kim Cương Huyền Quang. Sau
khi mất ñược dân chúng lập ñền thờ ở xã Vạn
Tư huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh ñược triều
ñình sắc phong là Huyền Quang tôn giả hộ
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quốc tế thế thiền sư chi thần. Qua bài thơ
ngộ ñạo tư tưởng nhất thừa cũng ñược toát
lên rõ rệt.
Thiền sư Đạo Nguyêân, tổ sư phái thiền
Tào Động, trong Vĩnh Bình Quảng Kýù ñã
viết:”Nhất trần cử, ñại ñịa thâu. Nhất hoa
khai, thế giới khởi. Nhất niệm thấu thoát, bát
vạn tứ thiên trần lao ñốn trừ. Nhất cú ñương
cơ, bát vạn tứ thiên pháp môn thành tựu. Thí
như cử võng tắc võng tuỳ, cử lãnh tắc sa tuỳ.
Nhất vi vô lượng, vô lượng vi nhất. Tiểu trung
hiện ñại, ñại trung hiện tiểu. Ư nhất hào
ñoan, hiện bảo vương sát. Ư vi trần lý,
chuyển ñại pháp luân.” (Quyển 6, tr.554555) Nghĩa là ñưa một hạt bụi lên thâu hết
cả ñại ñịa, một ñoá hoa nở mở ra cả một thế
giới. Một niệm thông suốt dứt trừ ngay tám
vạn bốn ngàn trần lao. Một câu trúng cơ là
tám vạn bốn ngàn pháp môn thành tựu. Ví
như nhấc lưới thì cả lưới ñều theo lên, nhấc
áo thì cả áo ñều theo. Một là không lường
hết, không lường hết là một. Trong cái nhỏ
hiện ra cái lớn. Trong cái lớn hiện ra cái nhỏ.
Một vương quốc hiện ra trên ñầu một mảy
lông. Quay bánh xe pháp lớn trong một hạt
bụi.
Như trên ñã trưng dẫn cái ñạo lý nhất
thừa nói riêng hay triết lý Phật giáo nói
chung mà người ñời thường cho là cao siêu
huyền diệu ñó liệu có làm ra cơm gạo thuốc
men ñể giải quyết cảnh nghèo ñói bệnh tật
cho nhân loại không? Cái ñạo lý cao siêu ñó
có giải quyết ñược cái mâu thuẫn về sắc tộc,
tôn giáo ñang sôi sục trên thế giới, là nguy cơ
ñe dọa nhân loại trong thế kỷ 21 này với vũ
khí hạt nhân, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học
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ñang ngấp nghé thực hiện những cuộc thảm
sát giết người hàng loạt hay không?
Để trả lời câu thắc mắc ñó xin dẫn ra
một câu trong Kinh PHÁP HOA, Phẩm
Phương Tiện. Phật nói: ” Chư Phật thế tôn vì
một nhân duyên trọng ñại mà xuất hiện ở
ñời.” Xưa nay người giảng kinh dạy ñạo
thường thích ñào sâu cái huyền bí nhiệm
mầu, thành ra người giảng diễn Phật pháp lại
là người làm cho Phật pháp trở thành nên
khó hiểu, trở thành khó tiếp cận. Khi giảng
câu này, các giảng sư không khỏi nói ñến
ứng thân Như lai, rồi nói ñến ba thân của như
lai rồi nói ñến bản thể tự tính thanh tịnh ñể
giảng nghĩa chữ ñại sự nhân duyên là giáo
hoá chúng sinh ñạt ñến Phật thừa cứu cánh.
Nhưng chắc ít ai giảng nói chữ xuất hiện với
một ý nghĩa hết sức thế gian là tinh thần
nhập cuộc, tinh thần dấn thân, dũng mãnh
không sợ sệt, tự nguyện dạy dỗ dìu dắt mọi
người ñể ñược kết quả cao nhất, hoàn thiện
nhất của con người. Giảng như vậy không có
nghĩa là hạ thấp giáo lý nhà Phật, không có
nghĩa là thế tục hoá ñạo Phật mà chính là
vận dụng ñược tinh thần Phật pháp vào trong
cuộc sống. Nếu không vận dụng ñược tinh
thần Phật dạy vào cuộc sống thì không thực
hiện ñược ý nghĩa giáo dục, cô phụ cái “ñại
sự nhân duyên xuất hiện ư thế” của Phật biết
bao, và không có lý gì ñể chứng tỏ sự tồn tại
của Phật giáo là cần thiết cho nhân loại.
1.2. Tư tưởng xã hội.
Trong khi khuyến khích sinh hoạt xuất
gia, ñó là phương pháp ñể ñạt mục ñích giải
thoát, một mặt ñức Phật cũng rất quan tâm
và tôn trọng sinh hoạt thế tục. Trong 45 năm
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hoạt ñộng giáo hóa, từ những việc lớn liên
quan chính trị quốc gia ñến những việc nhỏ
như kinh tế tiêu phí của tăng ñoàn và chi tiêu
trong gia ñình của tín ñồ tại gia, từ vấn ñề
lớn như chế ñộ chủng tính ñến nhỏ như như
quyền lợi và nghĩa vụ của vợ chồng, nhiều
vấn ñề hiện thực ña dạng thuộc phạm vi thế
tục ñều ñược Phật dạy ñến. Từ sau thời ñức
Phật nội dung giáo dục ña dạng này ñã ñược
triển
khai, thực tiễn hóa trong sinh hoạt kinh tế
xã hội hiên thực. Đến nay nếu hệ thống kết
quả ñó chắc chúng ta sẽ có một kho tài liệu
không nhỏ các kinh ñiển và những trước tác
về “học thuyết xã hội của Phật giáo”.
1.2.1. Xã hội quan trong Phật giáo
nguyên thủy.
Giáo nghĩa căn bản của ñức Phật là dạy
chúng ta giải thoát vô minh phiền não, giác
ngộ thành Phật bằng thực hành 8 con ñường
chân chính. Qua ñó rõ ràng xã hội quan của
Phật giáo nguyên thủy ñặt nền móng trên
chủ nghĩa lợi tha và chủ nghĩa liên ñới.
Xã hội quan Phật giáo thường ñược biểu
hiện bằng tăng già, tức chúng hòa hợp. Nghĩa
hẹp của tăng già là ñoàn thể xuất gia sống
hòa hợp. Nếu ai có hành vi phá hoại sự hòa
hợp ñó là phạm tội ngũ nghịch. Thế nhưng có
trường hợp từ tăng già không chỉ riêng ñoàn
thể xuất gia như tì khưu, tì khưu ni thôi mà
còn ñược hiểu với ý nghĩa là một tập thể các
ñệ tử ñức Phật và tín ñồ nhà Phật. Mối tương
quan xã hội trong trường hợp này là tăng già
thí pháp cho người tại gia, ñối lại người tại
gia thí y thực cho người xuất gia, hai bên dựa
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vào nhau, phò trợ nhau duy trì cuộc sống hòa
hợp. Đây có thể coi như tế bào của một cộng
ñồng ñể từ ñó phát triển ra xã hội, ñến quốc
gia, thế giới trong lý tưởng xã hội của Phật
ñà. Đức Phật không chỉ chú trọng vào tăng
già mà còn mở rộng sự hòa hợp vào các tổ
chức, ñoàn thể bằng ñường lối 4 phép nhiếp
hóa, tức bố thí, ái ngữ, lợi hành và ñồng sự.
Bố thí như thế gian gọi là hoạt ñộng từ thiện,
phúc lợi xã hội. Bố thí trong Phật giáo là ñưa
ra chứ không thu vào cho mình. Bố thí có
phạm vi rộng gồm tài, pháp, vô úy, và thái
ñộ hành vi bố thí là “tam luân không tịch”.
Công ñức bố thí diễn tả trong câu chuyện
“Ngọn ñèn của một nữ thí chủ” tạo rất nhiều
ấn tượng. Ái ngữ là nói lời nhu nhuyến tạo sự
ñoàn kết hòa hợp ñem lại niềm vui lòng hi
vọng và tin tưởng cho mọi người. Lợi hành là
làm tất cả mọi sự cho phúc lợi thế gian và
xuất thế gian. Đồng sự là kề vai sát cánh,
ñồng hành cùng mọi người, vất vả gian nan
cùng chia sẻ, phúc lợi cùng chung hưởng
ñồng ñều. Không có người chỉ huy cho người
khác làm hay ngồi xem người khác làm. (Xem
Kinh Lễ Bái Sáu Phương –Kinh Dạy Người Thi
Ca La Việt, Nam Truyền Đại Tạng Kinh, Q.8,
tr. 257). Tổ chức nông thiền của tổ Bách
Trượng ñời Đường ở Trung Quốc với câu “Nhất
nhật bất tác nhất nhật bất thực” (Một ngày
không làm một ngày không ăn) là một thí dụ.
Đức Phật dạy làm người phải có nghĩa vụ
ñền ñáp, ñó là thái ñộ sống ñạo ñức trong
quan hệ gia ñình và xã hội. Trong Kinh Lễ
Bái Sáu Phương Phật dạy nên lễ bái sáu
phương. Đây không phải hành ñộng sụp lạy 6
cái khoảng không vô tri vô giác. Lễ bái là
phụng thờ, tôn kính, tri ân, báo ñáp. Sùáu
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phương ñó là: Phương Đông tượng trưng cha
mẹ, Phương Nam tượng trưng thầy dạy,
Phương Tây tượng trưng vợ con trong gia
ñình, Phương Bắc tượng trưng bạn hữu,
Phương dưới tượng trưng người giúp việc và
Phương trên tượng trưng ñạo sĩ. Đó là sáu ñối
tượng mà làm người phải có nghĩa vụ báo ân
báo ñức và phục vụ.
1.2.2. Đạo ñức kinh tế trong Phật giáo
nguyên thủy.
Cuộc ñời ñức Phật phần lớn du hành rày
ñây mai ñó. Phật tán thán người ñời ñã vì
những người xuất gia tu hành thiết lập tinh
xá, cung cấp giường nằm, tọa cụ, y phục, ẩm
thực vật, chăm sóc thuốc thang cho người
xuất gia. Những việc làøm ñó gọi là tạo phúc
lợi thế gian. Còn hoan hỉ tu tập Phật ñạo là
tạo phúc lợi xuất thế gian. Đạo Phật dạy
người luôn luôn chú trọng cả hai mặt thế gian
và xuất thế gian, cho nên trong việc tạo phúc
lợi cũng vậy. Chẳng thế ta thương nghe câu:
“Pháp tài nhị thí thủy thành công. Phúc tuệ
song tu phương tác Phật.” Nghĩa là có thí tài
và thí pháp thì mới ñạt kết quả và có tu phúc
lẫn tu tuệ mới thành Phật. Không chỉ hướng
về tăng già xuất gia, ñức Phật cũng ñặc biệt
ca ngợi những việc làm công ích như săn sóc
người bệnh, thiết lập những phương tiện giúp
người qua ñường như làm thuyền bè, cầu
bến, nhà nghỉ, mở ñường, tránh hiểm, ñào
giếng nước, nhà cấp nước uống, trồng cây
xanh v.v.. (Tạp A Hàm, Q.36)
Phật tử hành thiện hạnh tu thiện nghiệp là
tïạo phúc ñức. Vì ý nghĩa ñó, nơi phát sinh
phúc ñức gọi là phúc ñiền. Và do ñó phúc
ñiền trở thành nguyên nhân của hành vi lợi
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tha. Kết quả ñó, cũng giống như ñối với tăng
ni, Phật tử mở rộng phúc ñiền ñối với ñông
ñảo dân chúng, ñặc biệt là tăng tiến các hoạt
ñộng trợ giúp người nghèo người bệnh và các
hoạt ñộng phúc lợi công cộng.
Với người xuất gia ñức Phật khuyên tinh
tiến tu hành, nhưng ñối với người tại gia Phật
khuyên trước tiên phải siêng năng trong nghề
nghiệp. Phật dạy mối quan hệ hỗ tương quan
trọng nhất là phải nắm vững chức năng của
mình trong trật tự xã hội. Bất cứ ai từ vua
chúa võ sĩ Bà la môn nông dân thương nhân
ñều có chức nghiệp của mình. Không những
thế, chức nghiệp không phân biệt quí tiện. Có
ñiều là người tại gia phải sở ñắc bằng chức
nghiệp chính ñáng của mình. Những chức
nghiệp chính ñáng ñược ñức Phật nêu ra như
sau: nông nghiệp, chăn nuôi, thương nghiệp,
thủ công nghiệp, kinh doanh cho thuê nhà ở,
công chức, thầy giáo, thư ký, giúp việc nhà
v.v... tức là những nghề nghiệp hiẹân chính
thức ñược công nhận. Còn những hoạt ñộng
kiếm lợi nhuận như buôn bán chế tạo vũ khí,
thuốc ñộc, nấu rượu, kinh doanh quán rượu,
hành thương qua sa mạc, buôn bán nô lệ,
hành nghề sát sinh, bán hàng thịt, mãi dâm,
kinh doanh du hí, làm thầy bói toán. Đó là
những nghề nghiệp theo giới luật nhà Phật là
không thích ñáng. Đặc biệt trong kinh Tạp A
Hàm và Tăng Nhất A Hàm Phật dạy nhiều chi
tiết liên quan về thương nghiệp.
Về mặt quản lý gia ñình hợp lý, Phật dạy
thu nhập phải do hoạt ñộng nghề nghiệp
chính ñáng và chia làm 4 phần: chi phí cho
xã hội, chi phí cho gia ñình, ngân khoản tái
ñầu tư, ngân khoản dự trữ bảo hiểm tai nạn.
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Chính sách quản lý theo Phật dạy này ñã trở
thành nguyên lý chỉ ñạo về quản lý kinh tế
truyền thống của các nước Phật giáo ở Châu
Á. (Ōno Shinzo, Nguyên Lý Kinh Tế Học,
quyển thượng, 1956) Tên gọi cũng như tỷ lệ
phân chia của 4 phần trên tương ñối có khác
nhưng về ñại thể không cách xa nhau mấy.
Điều ñức Phật cảnh giác nhất ñối với
kinh tế gia ñình là sự lãng phí. Phật dạy có
6 nguyên nhân ñưa ñến lãng phí là: 1. Uống
rượu, 2. Chơi ñêm, 3. Ham khoái lạc, 4. Cờ
bạc, 5. Bạn xấu, 6. Lười biếng. (Kinh Lễ Bái
Sáu Phương)
1.2.3. Tinh thần và nội dung của luân
lý Đại thừa phát triển.
Đến ñây xin nói thêm về tư tưởng phúc
ñiền thời hậu kỳ Phật giáo. Theo ñó thì tư
tưởng phúc ñiền còn nhân rộng ra có tam
phúc ñiền và bát phúc ñiền. Tam phúc ñiền
là: 1. Kính ñiền (Phụng sự Tam bảo) 2. Ân
ñiền (Báo ơn cha mẹ) và 3. Bi ñiền (Phục vụ
người nghèo khổ tật bệnh). Tam phúc ñiền
còn ñược gọi dưới tên khác là: 1. Báo ân ñiền
(Báo ân cha mẹ) 2. Công ñức ñiền (Cúng
dường Tam bảo) và 3. Bần cùng phúc ñiền
(Phục vụ người nghèo khổ). (Sự phân chia
này là trong Ưu Bà Tắc Giới Giáo) Bát phúc
ñiền thông thường là: 1. Phật ñiền 2. Thánh
nhân ñiền 3. Tăng ñiền (Ba loại này gọi là
Giáo ñiền) 4. Hòa thượng ñiền 5. A Xà Lê
(Sư tượng) ñiền 6. Phụ ñiền 7. Mẫu ñiền
(Bốn loại này gọi là Ân ñiền) và 8. Bệnh ñiền
(Loại này gọi là Bi ñiền). Bát phúc ñiền ñôi
khi cũng chỉ vào 8 hành sự sau ñây: 1. Mở
ñường, ñào giếng 2. Làm cầu qua sông 3.
San lấp lối ñi hiểm trở 4. Hiếu dưỡng cha
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mẹ 5. Cung kính Tam bảo 6. Cấp dưỡng
bệnh nhân 7. Cứu tế người nghèo khổ 8. Mở
pháp hội vô giá (tức cúng thí cô hồn). (Sự
phân chia này ñược mô tả trong Kinh Phạm
Võng).
Nhật Bản cũng như các quốc gia theo Phật
giáo ở Đông Nam Á có thể nói ñã dựa trên cơ
sở này mà phát huy tư tưởng chính sách xã
hội và sự nghiệp xã hội. (Những ñiều ñề cập
này ñược dẫn lại trong Nghiên Cứu Sử Kinh
Tế Nhật Bản, Quyển hạ tr. 590 của Uchida
Ginzō và Nhật Bản Phật Giáo Xã Hội Sự
Nghiệp Sử của Asano Kenshin).
Các cao tăng nhiều ñời ñã dốc chí suy
nghĩ và thực hiện ý nghĩa về chính sách xã
hội của tư tưởng phúc ñiền mới ñể lại cho ñời
nhiều sự nghiệp quí trọng nay ñã trở thành
tài sản của cộng ñồng như tinh xá, phòng
tăng, bệnh xá, trường học, nhà cứu tế, vườn
cây, rừng trồng, bến thuyền, cầu ñường,
giếng nước công cộng, nhà vệ sinh công cộng
v.v... Và những tài sản ấy ngày nay còn là
của công là do liên quan căn bản ñến giới
không trộm cắp trong giới luật nhà Phật. Ở
Nhật Bản ngày nay ngoại ô thành phố nhà
cửa phòng xá vẫn không dùng ổ khoá, vật rơi
không ai nhặt, việc lấy trộm bị khinh miệt
như một sự ñồi bại về ñạo ñức.
Trong hậu kỳ Phật giáo có rất nhiều hình
tượng Bồ tát mỗi mỗi tượng trưng cho ý
nghĩa của Phật dạy như Bồ tát Di Lặc tượng
trưng tinh thần vị tha hóa ñộ, tương lai sẽ là
vị Phật kế tiếp ñức Thích Ca Mâu Ni thuyết
giáo ñộ sinh.
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Tì khưu Pháp Tạng lập 48 lời nguyện mở
ra cảnh giới Tịnh ñộ tiếp dẫn chúng sinh,
thành Phật hiệu A Di Đà vô lượng quang vô
lượng thọ. Xuất phát từ tinh thần từ bi cứu
khổ có Bồ tát Quán Thế Âm. Tượng trưng trí
tuệ bát nhã ñể giác ngộ thì hình tượng Văn
Thù ñã ñược nhân cách hóa v.v... Đứng về
thể mà nói thì hình tượng Bồ tát là ñồng thể
với chư Phật quá khứ hiện tại cũng như vị lai.
Đứng về dụng mà nói thì hình tượng Bồ tát là
mẫu người vị tha không còn ai vị tha hơn, là
mẫu người lý tưởng, với trí tuệ sắc như gươm
và lòng dũng cảm hùng mạnh như núi Tu Di
ñi vào ñời ñể giải quyết các mặt sinh hoạt
trong cuộc sống hiẹân thực. Chúng sinh ñau
khổ, Bồ tát thương yêu chúng sinh như con.
Nỗi ñau của chúng sinh như biển lớn thì số
Bồ tát cũng không thể kể xiết. Trong thực
tiễn, người tu Phật hành Bồ tát ñạo là người
sáng suốt và dũng cảm dùng mọi phương
tiện ñem giáo pháp ñến với mọi người. Trước
khi thành lập giáo ñoàn Đại thừa Phật giáo thì
chỉ tăng già là ñoàn thể xuất gia duy nhất ñủ
tư cách “ñại Phật tuyên dương” thực hành
pháp thí. Thế nhưng về sau tình hình ngày
một tăng dần sắc thái tại tục. Kinh Duy Ma,
Kinh Thắng Man là những thí dụ chân xác.
Trong thời hiện tại không thiếu những hình
bóng, không thiếu những ñoàn thể tổ chức tại
tục làm công việc nghiên cứu diễn giảng Phật
pháp.
1.2.4. Lý tưởng và thực tiễn trong
Phật giáo Đại thừa phát triển.
Thông thường lý tưởng và thực tiễn ñược
xem như hai mặt ñối lập. Lý tưởng là cái gì
hay ñẹp, cao thượng nhưng khó thực hiện
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ñược trong thực tế. Như tình yêu giữa Lan và
Ngọc trong tiểu thuyết Hồn Bướm Mơ Tiên
của Khái Hưng. Đó là một thứ tình yêu lý
tưởng. Tình yêu này chắc không tìm ñược
trong thực tế mặc dù là cao ñẹp thuần khiết.
Người ta nói: “Tôi hoài bão một lý tưởng.” hay
“lý tưởng của ñời tôi” , như vậy tức có nghĩa
là cái còn trong ước mơ, cái còn ñang ôm ấp
chưa thực hiện ñược và biết ñâu sẽ không bao
giờ thực hiện ñược. Còn thực tiễn ñược coi là
thứ ăn xổi ở thì là thứ sờ sờ trước mắt lộ liễu
và trần trụi, bị người cao thượng rẽ rúng coi
thường.
Phật giáo Đại thừa không quan niệm như
vậy vì Phật giáo Đại thừa sống trong thực tế
và ñang thực hiện lý tưởng của mình ngay từ
thực tế chứ không phải chỉ có ước mơ. Trên
bước ñường hướng về cõi tịnh ai ngăn cản ta
xây dựng những vườn xuân trong cuộc hành
trình? Cho nên nếu gọi thực tế là Ta bà, lý
tưởng là Tịnh Độ thì theo tinh thần Đại thừa
của Phật giáo không những không trái chống
nhau mà còn “tương tức”. Nghĩa là Ta Bà tức
Tịnh Độ, không có “thử ñộ bỉ ñộ”. Vì vậy tuy
mang lý tưởng siêu xuất thế gian mà chính là
thực tại thế gian và dĩ nhiên phải dựa trên cơ
sở hoàn cảnh thực tế về xã hội, ñịnh chế
chính trị và luật pháp nhà nước mới có thể
thực hành lý tưởng giáo dục Phật giáo.
Tuyệt ñỉnh lý tưởng của xã hội Phật giáo
là thế giới Tịnh ñộ. Một thế giới bình ñẳng,
hòa bình an vui không phải lo âu về cuộc
sống, “tưởng y y chí, tưởng thực thực lai”.
Thế nhưng hiện tại cộng ñồng xã hội Phật
giáo chỉ thực hiện một phần. Cho nên ñương
nhiên dù mang một lý tưởng siêu xuất thế
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gian, Phật giáo cũng không thoát khỏi sự chi
phối của hoàn cảnh xã hội, ñặc biệt là về
chính trị và luật pháp. Tất nhiên dưới chế ñộ
xã hội ñương thời, muốn ñưa Phật giáo vào
trong dân chúng không thể không thông qua
những hoạt ñộng chính trị của quốc gia.
Trong Chính Pháp Chính Lý Luận (Đại
Chính ĐTK Q.31) và Du Già Sư Địa Luận
(Q.61, Nhật Bản Quốc Dịch ĐTK, Luận Bộ
Q.8) có nói ñến tư cách và ñiều kiện ñức
hạnh của nhà vua như sau: 1. Xuất thân
chủng tính tôn qúi 2. Có thể hành ñộng tự
do tự tại 3. Không bạo ác 4. Thưởng phạt
nghiêm minh 5. Cho dân chúng thấm nhuần
ân trạch 6. Tiếp thu những lời trung ngôn
chính trực 7. Xử lý thận trọng mọi sự 8.
Thường ñể tâm vào những ñiều dạy chân
chính 9.Đánh giá ñức tính và năng lực của
bề tôi, tôn trọng các công lao quá khứ của họ
10. Tránh những hành ñộng buông thả phóng
túng.
Ở ñây ta hãy suy gẫm ñiểm thứ nhất
trong mười tư cách và ñiều kiện ñức hạnh
của một vị vua ñược Phật dạy trong Chính
Pháp Chính Lý Luận và Du Già Sư Địa Luận.
Trong kinh Tiện Dân, Phật ñã dạy “không có
giai cấp trong giọt máu cùng ñỏ, không có
giai cấp trong nước mắt cùng mặn” hay “Con
người sinh ra không ai là tiện dân không ai là
Bà la môn mà do hành vi của họ làm cho họ
thành tiện dân hay Bà la môn.” Nhưng trong
ñiều thứ nhất nói về tư cách và ñiều kiện ñức
hạnh của nhà vua ở ñây Phật lại nói “Xuất
thân chủng tính tôn quí”. Nói thế phải chăng
Phật chấp nhân chế ñộ chủng tính, và như
thế có nghĩa là ñã tự mâu thuẫn với những
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ñiều ñã dạy trong kinh Tiện Dân? Không. Đây
chính là ñiểm thực tại và lý tưởng trong quan
ñiểm của Đại thừa Phật Giáo. Không thể ñem
lý tưởng mà chối bỏ thực tại cũng như không
thể bám riết thực tại hay bị nhận chìm trong
thực tại mà không thực hiện lý tưởng. Ở ñây
Phật ñối cơ và tuỳ thời dạy bảo nhà vua cho
nên ñiều thứ nhất là ñiểm xuất phát từ thực
tại ñể thực hiện lý tưởng.
Kinh Nhân Vương Bát Nhã ñược Nhật Bản
quí trọng như một trong những kinh ñiển hộ
quốc. Các kinh ñiển hậu kỳ Đại thừa còn dạy
vị quốc chủ phải có 3 chức năng xây dựng
ñất nước: 1. Kiến lập ñế vương nghiệp luận
dạy rằng: “Khéo dạy binh sĩ việc quân trận,
chiến ñấu, hàng phục binh chúng nước ngoài,
phủ dục nhân dân.” 2. Kiến lập ñiền trạch
nghiệp luận dạy rằng: “Khéo dạy nhân dân
xây dựng nhà ở, kinh doanh nông nghiệp cho
ñời sống ñược an cư no ñủ.” 3. Kiến lập tài
bảo nghiệp luận dạy rằng: “Khéo dạy nhân
dân học các ngành công thương tạp nghệ ñể
có nhiều của cải tùy ý tiêu dùng, cuộc sống
thêm an vui.” (Đại thừa Thập Tập Địa Tạng
Thập Luân Kinh, Q.2, Đại Chính ĐTK 13.7.30)
Ngoài ra, thế giới Hoa Nghiêm mở ra
một mô dạng xã hội sinh thái học của Phật
giáo. Nơi ñây dân chúng trong xã hội chỉ
trồng một căn lành rất nhỏ cũng ñược một kết
quả vô cùng to lớn (Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm
Ly Thế Gian). Qua ñó ta khám phá ra một
nguyên lý kinh tế học quan trọng. Và tư tưởng
Tịnh Độ trong Phật giáo là một ñề xuất về
một xã hội lý tưởng như trên ñã nói. Tuy
nhiên Tịnh Độ của Phật giáo không phải một
thứ thiên ñàng hư cấu, không tưởng mà ñó là
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một thế giới hiên thực do khả năng vận dụng
trí tuệ giác ngộ và nỗ lực của con người như
tinh thần của Kinh Pháp Hoa, Kinh Duy Ma,
Kinh Pháp Bảo Đàn ñã thuyết giảng.
1.2.5. Các kinh ñiển ñậm màu sắc xã
hội.
1. Kinh Pháp Hoa: Phẩm Phổ Môn với
tinh
thần cứu khổ cứu nạn của Bồ tát Quán
Thế Âm. Phẩm Phổ Hiền Bồ tát khuyến phát
dạy về thiểu dục tri túc. Phẩm Dược Vương
nói về thiêu thân cúng dường, vì pháp xả
thân.
2. Kinh Hoa Nghiêm: Nói về hành trình
cầu ñạo của ñồng tử Thiện Tài.
3. Kinh Duy Ma: Hình ảnh người cư sĩ tại
gia.
4. Kinh Khổng Tước Minh Vương: Nói thụ
trì ñộc tụng kinh này sẽ ñược giải trừ ách
nạn, oán ñịch, tật bệnh, ñược sống yên ổn.
5. Luận Du Già Sư Địa: Nói về niềm vui
ñược 7 thứ thánh tài mà của cải thế gian
không có ñược:
- Niềm vui thanh tịnh do tôn trọng chữ
tín.
- Niềm vui làm các thiện hạnh.
- Niềm vui có những sở thích cao thượng.
- Niềm vui không chê bai khuyết ñiểm
người khác.
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- Niềm vui hiểu ñúng Phật pháp.
- Niềm vui không ñể lại của cải dư thừa
cho con cháu.
- Niềm vui phát sinh do thực hành Phật
pháp.
6. Kinh Đại Tập: Nói về những tác hại do
không tin kính kinh này.
7. Kinh Kim Quang Minh : Phẩm Tứ Thiên
Vương nói về hộ trì quốc gia. Kinh này cùng
với Kinh Pháp Hoa và Kinh Nhân Vương ñược
Phật giáo Nhật Bản gọi là “hộ quốc tam bộ
kinh”.
8. Kinh Phạm Võng : Không tuyệt ñối cấm
tì khưu xuất gia (Phương Nam là 227 giới,
Phương Bắc là 250 giới) ăn cá thịt. Phật chế
cho các tì khưu bệnh ñược phép dùng. Thịt
ñược chia làm 3 loại tịnh nhục và bất tịnh
nhục. Ba tịnh nhục là không thấy, không
nghe và không nghi. Phạm vào một là bất
tịnh nhục. Ngoài ra về loại thịt cũng chia loại
tịnh và loại bất tịnh. Thịt heo, thịt gà ñược
coi là tịnh. Thịt voi, thịt ngựa, thịt sư tử, thịt
chó sói ñược coi là bất tịnh.
9. Kinh Vô Lượng Thọ: 48 lời nguyện mở
cảnh giới Cực Lạc của Bồ tát Pháp Tạng. Ở
thế gian có thứ gì thì có nỗi khổ lo âu về thứ
ñó, bới cái mình có là cái người khác muốn
có, cái mình muốn giữ là cái người khác
muốn lấy.
10. Luận Bảo Hành Vương Chính : Nói về
tư cách và vai trò người quốc chủ.
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11. Kinh Đại Bảo Tích : Dạy thiết lập kho
lẫm
phòng bị ñói kém, ổn ñịnh vật giá sinh
hoạt.
1.2.6. Tinh thần bình ñẳng trong giáo
dục Phật giáo.
Tư tưởng nhất thừa là cứu cánh của giáo
dục Phật giáo nên nó bao trùm mọi tư duy và
hành ñộng của giáo dục Phật giáo, trong ñó
có tư tưởng bình ñẳng trong xã hội. Chư Phật
thế tôn vì một nhân duyên trọng ñại mà xuất
hiện ở ñời. Câu này nói lên nguyên nhân chủ
quan cho sự hiện hữu của ñức Phật và giáo lý
của ngài. Nguyên nhân chủ quan là lòng từ bi
vô hạn của chư Phật. Vì lòng từ bi mà xuất
hiện ở ñời ñộ thoát chúng sinh trở về với bản
thể thanh tịnh bình ñẳng. Còn xuất hiện ở
ñâu và khi nào, ñó là nguyên nhân khách
quan, là bối cảnh xã hội mà thuật ngữ Phật
học gọi là thời và cơ.
Xã hội Ấn Độ thời Thích Ca Mâu Ni ra ñời
là mảnh ñất phì nhiêu cho tư tưởng bình
ñẳng phát sinh và nảy nở. Nói theo ngôn từ
của nhà nghiên cứu văn hoá và xã hội thì
Thích Ca Mâu Ni là người ñã làm một cuộc
cách mạng văn hóa và xã hội thời bấy giờ.
Bởi vì Thích Ca Mâu Ni ñã làm ñổ nhào mọi tư
duy tư tưởng cũng như thang giá trị xã hội
ñương thời. Nếu thử làm một so sánh nhỏ
cũng thấy không kém phần thú vị. Thí dụ ñạo
Bà la môn chủ trương thần Brahma sáng tạo
ra vũ trụ. Phật dạy vạn sự vạn vật ñều do
duyên sinh. Đạo Bà la môn chủ trương sát tế
ñẫm máu. Đạo Phật chủ trương từ bi không
giết hại sinh mệnh. Đạo Bà la môn nặng tế lễ
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cầu thần linh cứu giúp. Đạo Phật thì tu tập
thiền quán ñể tự giác ngộ và giải thoát. Để
trở thành thầy Bà la môn, người ñó phải xuất
thân từ giai cấp Bà la môn. Còn ñể trở thành
tu sĩ Phật giáo thì bình ñẳng không phân chia
giai cấp. Thầy Bà la môn ở tại gia, phải có vợ
con và bắt buộc phải có kinh tế gia ñình sung
túc. Tu sĩ Phật giáo thì xuất gia từ thân cát ái
và không nắm cầm tiền bạc. Thầy Bà la môn
ñể tóc dài quấn quanh ñầu, bịt khăn trắng ñể
bảo vệ khối tư tưởng. Tu sĩ Phật giáo cạo bỏ
râu tóc. Thầy Bà la môn ăn mặc toàn trắng
tương trưng cho sự thanh khiết. Tu sĩ Phật
giáo mặc áo phấn tảo màu ñất vàng biểu
tượng cùng ñồùng hành với những người lầm
than trong xã hội. Theo luật Manu, phụ nữ là
tài sản của nam giới. Theo Phật giáo thì nam
nữ bình ñẳng, ñược xuất gia tu học, ñộ ñệ tử
và chứng quả vị như nam giới v.v...
Phật dạy: “Tất cả chúng sinh ñềàu có
Phật tính tất hữu.” cho nên ñối với quan hệ
giữa người và người là một quan hệ tuyệt ñối
bình ñẳng, không có người cao thượng hay
hèn hạ vì phân biệt giai cấp, không có tôn ti
vì phân biệt nam nữ, cũng không có hạng
giáo dục ñược và hạng người nào là không
giáo dục ñược. Theo Phật dạy thì cao
thượng hay hèn hạ là do hành vi con người
chứ không do giai cấp. Không thể nói trong
giới quí tộc không có người hèn hạ, cũng như
không thể nói trong giới bình dân không có
người cao thượng. Tư tưởng bình ñẳng trong
ñạo Phật dạy con người phá bỏ sự phân chia
giai cấp. Điều này Phật dạy trong nhiều kinh,
và chính tự thân ñức Phật tự thân thực hiện
trong việc ñộ người xuất gia và sinh hoạt
bình ñẳng trong tăng ñoàn. Rõ nét nhất,
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trong Kinh Tiện Dân (Nipata) câu 136 Phật
dạy: “Không ai sinh ra là tiện dân, không ai
sinh ra là Bà la môn. Do hành vi mà con
người thành tiện dân, do hành vi mà con
người thành Bà la môn.” Đường lối giáo dục
bình ñẳng không phân biệt, Phật dạy: “Giáo
pháp của ta như nước trong, rửa sạch mọi ô
uế, không phân biệt giàu nghèo, giai cấp,
nam nữ. Chỉ cần tu tập theo ñường lối của ta
thì ñều ñược cứu ñộ. Ta quyết không vì nể
những hạng tôn quí mà chọn lấy kẻ giàu sang
vương giả. Ta ñã ñộ cho Upali, người sinh ra
trong giai cấp tiện dân và Shurata nghèo
khổ. Ta cũng dùng cách thích ứng với năng
lực những hạng ngu si tham dục. Giáo pháp
ta không thiên vị một ñảng phái nào mà là
con ñường chân chính bình ñẳng an ổn cho
tất cả dân chúng.” Đây là một ñoạn dẫn của
Hữu Tùng Viên Đế ñể kết luận bộ “PHẬT
GIÁO THÁNH ĐIỂN” do ông biên dịch. (Trích
dẫn lại của Ōno Shinzō trong tác phẩm
NGHIÊN CỨU HỌC THUYẾT KINH TẾ XÃ HỘI
PHẬT GIÁO, 1956, Tokyo)
Việc Phật ñộ cho người nữ xuất gia là một
ñặc ñiểm ưu việt trong giáo dục Phật giáo
nhất là ở thời ñiểm Phật tại thế. Hơn thế nữa
không những ñược ñộ cho xuất gia mà còn
ñược ñầy ñủ các quyền hành xử vai trò “
ñại Phật tuyên dương” tức thay Phật thuyết
giảng ñộ chúng, tổ chức và ñiều hành ni bộ
ñể tu học. Về ñiểm nam nữ bình quyền bình
ñẳng, ở thế kỷ 21 này còn là niềm ước mơ ở
nhiều nơi trên hành tinh chúng ta nhưng vẫn
còn tồn tại nhiều ñiều phi lý như ñạo luật xử
ném ñá cho ñến chết những phụ nữ ngoại
tình mà trong khi ñó thì nam giới không bị áp
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dụng ñiều luật ñó, hoặc nữ tu không ñược
làm phép thánh cho tín ñồ v.v...
Hơn thế nữa tinh thần bình ñẳng ñến triệt
ñể không những nữ nhân mà cực ác xiển ñề
cũng thành Phật. Nghĩa là không một hạng
người nào không ñược ñộ thành Phật. Tất cả
ñều có Phật tính thì tại sao không thành Phật
ñược. Có phải do ta không ñủ năng lực giúp
họ khơi dậy cái Phật tính tất hữu trong họ
hay không? Đứng về ý nghĩa giáo dục mà
nói, ñó là do người thầy không ñủ kiến thức,
phương pháp sư phạm cũng như nhiệt tâm
nên ñã nói một cách thiếu trách nhiệm rằng
ñó là một ñứa trẻ không giáo dục ñược.
Nếu ñem ñối chiếu tư tưởng nhất thừa và
tư tưởng bình ñẳng trong giáo dục Phật giáo
mà ñức Phật ñã dạy trên 2500 năm với tư
tưởng bình ñẳng trong giáo dục của thế giới
thời hiện tại có thể nói là không thể làm một
so sánh ñược. Vì tư tưởng bình ñẳng trong
giáo dục mới ñược quan niệm và triển khai
trong thế kỷ 20 nhưng còn rất nhiều chỗ bất
cập và bất khả thi. Với ý tưởng bình ñẳng
trong giáo dục thì mọi trẻ em ñến tuổi ñi học
ñều có quyền hưởng quyền ñược giáo dục
một cách ñồng ñều. Giai ñoạn trẻ em ñược
hưởng quyền lợi giáo dục ñồng ñều ñó ngắn
dài khác nhau và hưởng những gì hưởng như
thế nào khác nhau tuỳ theo mỗi quốc gia.
Nhưng nói chung quốc gia nào cũng có giai
ñoạn giáo dục ñó. Nước ta gọi là giai ñoạn
giáo dục phổ cập, Trung Quốc, Nhật Bản gọi
là nghĩa vụ giáo dục, các nước Âu Mỹ gọi là
giáo dục cưỡng bách (Education obligatoire,
hay Compulsory education). Cho dù bằng
ngôn từ gì, phổ cập hay nghĩa vụ hay cưỡng
226

bách khắp thế giới không thiếu trẻ con ñi ăn
xin, bán rong, ñánh giày hay bị bóc lột lao
ñộng trong những nhà máy mà Ủy ban nhân
quyền Liên Hiệp Quốc ñã nhiều lần lên tiếng.
Về mặt lý thuyết và phương pháp, tâm lý
giáo dục cũng từ thế kỷ 20 ñược phát triển
ña dạng và phương pháp trắc nghiệm tâm lý
ñược áp dụng khá phổ biến trong học ñường.
Phương pháp trắc nghiệm trí thông minh gọi
là IQ Test ñược dùng ñể phân loại trẻ. Theo
lý thuyết người ta cho rằng trẻ em có chỉ số
thông minh IQ dưới 70 là trẻ không giáo dục
ñược (uneducable). Với tinh thần giáo dục
Phật giáo thì ñây là quan ñiểm không thể
chấp nhận. May thay quan niệm này ngày
nay vừa ñược xét lại.
Phật giáo là giáo thuyết lấy con người làm
trung tâm, giải quyết mọi sinh hoạt thực tế
của con người trong hoàn cảnh nó ñang sống
ñể từ ñó thăng tiến hơn lên. Đạo Nguyên
thiền sư khai tổ của dòng thiền Tào Động
Nhật Bản ñã nói “thế pháp tức Phật pháp” và
chân như pháp thân không có nghĩa là trạng
thái của một thế giới thanh tịnh nào khác
hoàn toàn không liên quan ñến sinh hoạt
thực tế của con người. Cho nên vai trò của
giáo dục Phật giáo là quan sát cái xã hội
ñang liên tục biến ñổi ñể cải thiện con người
và xã hội. Người tu Phật hành Phật sự phải
ñứng trên lập trường lấy hiện tượng sinh hoạt
thực tế của xã hội làm cơ sở giải ñáp nguyện
vọng về tinh thần cũng như vật chất của dân
chúng. Nói vắn tắt là Phật giáo phải hiện ñại
hóa thực tế hóa và ñộng thái hóa. Nói hiện ñại
hóa, thực tế hóa, ñộng thái hóa tức ñương
nhiên bao hàm vấn ñề xã hội hóa và dân chủ
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hóa. Phật giáo vốn không xa rời lập trường
xúc tiến lợi ích cho dân chúng. Và “bồ tát” trụ
tâm nơi từ bi hỉ xả vì tất cả dân chúng mà nỗ
lực theo ñuổi lợi ích thế gian và xuất thế gian.
Khi xuất hiẹân Phật giáo ñại chúng bộ thì
tên Phật giáo Đại thừa cũng mang ý nghĩa
Phật giáo thế tục hóa, nhưng ñồng thời cũng
mang ý nghĩa xã hội hóa. Nói như một nhà
nghiên cứu tôn giáo triết học người Đức
Leopold Zielger trong Der ewige Buddho,
1922: “Tôn giáo của ñức Phật xưa nay vốn là
tôn giáo lấy dân chúng làm bản vị, một tôn
giáo vô cùng dân chủ, một tôn giáo luôn luôn
ñổi mới”. Vì vậy Phật giáo thời hiện tại phải
xác minh lại tính xã hội và vì dân. Nói xác
minh lại bởi vì trong quá khứ việc thế tục hóa
Phật giáo ở Trung Quốc cũng như ở Nhật Bản
và Việt Nam ñã nhiều thời trở thành một thứ
tôn giáo gia tộc hóa, triều ñại hóa. Và khi
quyền thế chi phối thì Phật giáo trở thành
một thứ công cụ xa rời lớp dân chúng bình
dân, mất ñi tính xã hội vốn có. Từ ñó Phật
giáo trở thành một thứ ñồ cổ mỗi khi ñược
nhắc ñến, còn trong thực tế chỉ còn lại như
một thứ nghi lễ trong tang tế mà thôi.
Điều mà người tu Phật, hành Phật sự ngày
nay là triển khai nguyên lý, giáo thuyết của
ñức Phật, vận dụng làm sống lại tính xã hội
hóa của ñạo Phật. Trong kinh giáo nguyên
thủy cũng như kinh giáo thời Đại thừa phát
triển ñức Phật ñã từng dạy phải làm thế nào.
(Còn Tiếp)
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Điển tích Phật giáo trên ñồ sứ ký kiểu
GIANG PHONG

Vào giữa thế kỷ XVI ñến gần cuôi thế kỷ
XVIII, các chúa Nguyễn truyền nối
nhau cai trị ñất Đàng Trong. Dựa theo
truyền thống “Cư trần lạc ñạo” thời LýTrần, các chúa Nguyễn chu trương “cư
Nho mộ Thích” ñể ổn ñịnh tâm lý xã hội
ñẩy mạnh việc phát triển ñất nước ở
phương Nam. Vào thời này, ñạo Phật
ñược triều ñình lẫn quần chúng nhân dân
tích cực ủng hộ. Các ngôi chùa ñược sắc
tứ vào thời chúa Nguyễn cho ñến nay
vẫn còn như: chùa Thiên Mụ (Huế) chùa
Tam Thai (Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng)
chùa Thập Tháp Di Đà (Bình Định)…
Chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725) là người
thuần tín Phật giáo, ông quy y Phật, ñạo hiệu
là Thiên Túng Đạo Nhân. Vì thế khi sáng tác
thơ văn, ông thường ghi ba chữ Đạo Nhân
thư ở cuối tác phẩm. Và, từ ñó các tác phẩm
văn học Phật giáo ñều ñược ông ñặt ký kiểu
trên ñồ sứ Trung Quốc, nhiều nhất là vào
năm 1701.
Đồ sứ ký kiêu của chúa Nguyễn Phúc Chu chủ
yếu là các loại tô, dĩa ñựng thức ăn, dụng cụ
dùng ñể uống trà, thường có hiệu ñề “Thanh
Ngoạn” viết theo lối chữ Triện, với ñề tài ký
kiểu thường là phong cảnh sơn thủy, chùa
tháp cùng các bài thơ vịnh phong cảnh non
nước ở xứ Đàng Trong. Những ngôi chùa mà
ông ñã từng ñến chiêm bái và có thơ ca ngợi
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vẻ ñẹp nơi ấy ñều là ñề tài lớn trong sản
phẩm ký kiểu còn tồn tại ñến ngày nay.
Chiếc dĩa trà vẽ cảnh chùa Thái Bình ở núi
Tam Thai (Ngũ Hành Sơn - H.1).

H.1
Một sản phẩm ký kiểu khác mang ý nghĩa
giáo dục Phật giáo hết sức thiết thực mà các
ñời chúa Nguyễn ñặt ký kiểu nhằm giáo dục
trong nhân dân ñoàn kết và sẻ chia, ño là
chiếc dĩa vẽ tích “Hòa hợp nhị Thánh”, niên
ñại thế kỷ XVIII (H.2).
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H.2
Theo truyền tích Trung Hoa, vào ñời nhà
Đường có hai nhà sư tên Hàn Sơn và Thập
Đắc là bạn ñồng tu tại chùa Quốc Thanh.
Sau một thời gian xa cách, Thập Đắc ñi ñến
Tô Châu tìm Hàn Sơn. Nghe tin bạn ñến, Hàn
Sơn vội bẻ một cành hoa sen ñang nở làm
vật ñón bạn. Gặp nhau hai người vô cùng
hoan hỷ, Hàn Sơn lấy hoa sen phủi bụi trên
áo cho Thập Đắc. Thập Đắc mở bình bát mới
khất thực ñược mời Hàn Sơn cùng ăn. Về sau
hai người cùng về ẩn tu ở Hàn Sơn tự,
thường cứu giúp, hóa ñộ quần chúng. Do cảm
niệm ân ñức của Hàn Sơn và Thập Đắc cùng
phong thái tự tại giải thoát nên dân gian
thường vẽ hình ảnh Hàn Sơn tay cầm hoa
sen, Thập Đắc tay cầm bát cơm ngụ ý sự chia
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sẻ và hòa hợp. Đến ñời Ung Chính nhà
Thanh, vua Ung Chính hạ chiếu phong Hàn
Sơn là Hòa Thánh, Thập Đắc là Hợp Thánh,
cho nên bức họa thường ñề là “Hòa hợp nhị
Thánh”.
Chiếc dĩa vẽ tích “Huệ Khả cầu an tâm” (H.3)
miêu tả Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma ñang tọa thiền
bên ñộng Thiếu Thất ở Tung Sơn. Trên cầu
ñá ở ngoài trời sư Huệ Khả ñứng quay mặt
nhìn vào.

H.4
Chiếc dĩa (H.4) vẽ toàn cảnh biển Tư Hiền
(trước kia là Tư Dung - Huế). Tư Hiền là cửa
biển quan trọng của vùng Thuận Hóa xưa.
Thuở ấy chúa Nguyễn Phúc Chu vân du nơi
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này thấy cảnh non hữu tình nên cao hứng
ñọc lại bài thơ Tư Dung vãn của Lộc Khê Hầu
Đào Duy Từ (1572-1634) một công thần của
chúa Nguyễn Phúc Chu nên về sau ñặt vẽ ký
kiểu toàn cảnh biển Tư Dung và ñề thơ Nôm
phía sau: “Một bầu riêng rẽ thú yên hà/Nghi
ngút hương bay cửa Đại La/Ngày vắng ñỉnh
ñang chuông Bát nhã/Đêm khuya dắng dỏi
kệ Di Đà/Nhặt khoan ñàn suối ban mưa
tạnh/Eo óc cẩm ve thuở ác tà/ Mựa rằng ñạo
xa hòa nhọc kiếm/Bồ Đề kết quả ở lòng ta”.

H.3
Giới sưu tập ñồ sứ ký kiểu hẳn ñều phải ñể ý
ñến chiếc dĩa vẽ cảnh Quốc sư Pháp Thuận
ñời Tiền Lê giả làm người chèo ñò ñón sứ giả
nhà Tống là Lý Giác qua sông Sách. Sách Đại
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Việt sử ký toàn thư ghi lại: Năm 987 niên
hiệu Thiên Phúc thứ 8, triều Tống cử sứ giả
Lý Giác sang nước ta. Để có người ñủ trình ñộ
theo dõi và ứng ñối sứ thần, vua Lê mời sư
Pháp Thuận giả làm người chèo ñò ở sông
Sách. Lúc thuyền qua sông, Lý Giác nhìn
cảnh sông rất ñẹp lại có thêm hai chú ngỗng
ñang bơi rất thản nhiên nên liền cao hứng
ngâm: Nga nga lưỡng nga nga/Ngưỡng diện
hướng thiên nha. Ngâm tới ñây thì ông lão
chèo ñò cất giọng ngâm tiếp: Bạch mao phô
lục thủy/Hồng trạo bãi thanh ba. Nếu hợp lại
bốn câu thì thành một bài thơ tuyệt tác.
(Tạm dịch: Song song ngỗng một ñôi/Ngửa
mặt ngó ven trời/Lông trắng phơi dòng
biếc/Sóng xanh chân hồng bơi). Lúc bấy giờ,
sứ thần Trung Quốc nghĩ nước Nam thật lắm
người tài. Chỉ một lão chèo ñò mà kiến thức
uyên thâm như thế thì người trị vì há chẳng
hơn sao! Liền lui về nước Tống trình báo
hoãn binh. Về sau, các chúa Nguyễn thường
vẽ ký kiểu trên ñồ sứ ñể lưu truyền về
chuyện sư Pháp Thuận và sứ thần Lý Giác
(H.5).
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H.5
Ngoài những ñồ sứ ñược ký kiểu ở thơi chúa
Nguyễn Phúc Chu, từ thế kỷ XVIII ñến thế kỷ
XIX triều Nguyễn cũng xuất hiện nhiều ñồ sứ
ký kiểu vẽ ñề tài Phật giáo. Chiếc dĩa (H.6)
hiệu ñề “Tân Sửu niên chế” vẽ toàn cảnh
chùa Bạch Tự với thơ ñề: Đăng ñạo bàn hư
không/Đăng lãm ấp vô cùng/Lệ cảnh vu
thành mãn/Nghiễm nhập họa ñồ trung. (Tạm
dịch: Bậc ñá quanh co ñến cõi không/Lên cao
mắt thấy thật vô cùng/Khắp nơi cảnh ñẹp,
thành hoang vắng/Người nhập vào tranh thỏa
ước mong).
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H.6
Chiếc dĩa (H.7) vẽ toàn cảnh chùa Thánh
Duyên ở núi Thúy Vân,Thừa Thiên- Huế, trên
dĩa ñề thơ vịnh của vua Thiệu Trị (18041847) “Tuệ phong chung ñộ u lâm
hưởng/Không vũ hương la pháp hải lân/Thụ
luyến từ ñàm phù bịch lạc/Kinh xuyên Tăng
kịch tạp hồng trần. (Tạm dịch: Gió thiền
chuông ñiểm rừng sâu dội/Cõi diệu hương
ñưa biển Pháp nhuần/ Cây vướng mây lành
lên cảnh Bụt/Đường xuyên guốc sãi lấm hồng
trần).
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H.7
Hoặc chiếc dĩa (H.8) bên phải vẽ tòa lâu ñài
ẩn dưới bóng trúc u nhã. Ngoài cổng ñề bốn
chữ “Phong nguyệt vô biên”. Bên trên vẽ
cảnh “Phi Lai tự” và bên cạnh chiếc cầu vẽ
một nhà sư và ñạo sĩ vái chào nhau. Tương
truyền vào ñời Tấn (Trung Quốc) có nhà sư
Huệ Lý, trong luc du sơn ngoạn thủy thấy
phong cảnh nơi ñây giống như ngọn núi Linh
Thứu bên Thiên Trúc (Ấn Độ). Cho rằng núi
này từ Thiên Trúc bay sang Trung Quốc nên
sư ñặt tên là Linh Thứu sơn rồi lập chùa Phi
Lai ở ẩn tu hành.
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Xuyên suốt quá trình lịch sử hơn 2.000 năm
kể từ khi du nhập Việt Nam, Phật giáo ñã ñể
lại nhiều dấu ấn lịch sử, văn hóa trong ñời
sống dân tộc. Trong ñó, ñồ sứ ký kiểu các
ñiển tích Phật giáo hiện còn là một trong
những di vật quý giá cần ñược bảo tồn.
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Thiền tông thập mục ngưu đồ
Wu668
Thập mục ngưu ñồ (zh. 十牧牛圖, ja. jūgyūno-zu) là mười bức tranh chăn trâu nổi tiếng
trong Thiền tông, tương ứng với quá trình
hành ñạo của một người phát nguyện ñạt
Giác ngộ. Mười bức tranh này có thể xem là
biểu hiện cô ñọng nhất, trình bày tinh hoa
của Phật giáo Đại thừa.
Tìm trâu
① Tầm ngưu 尋牛
茫茫撥草去追尋。
水闊山遙路更深。
力盡神疲無處覓。
但聞風樹晩蟬吟。
Mang mang bát thảo khứ truy tầm
Thuỷ khoát sơn dao lộ cánh thâm
Lực tận thần bì vô xứ mịch
Đãn văn phong thụ vãn thiền ngâm.
Nao nao vạch cỏ kiếm tìm trâu
Núi thẳm ñường xa nước lại sâu
Kiệt sức mệt nhoài tìm chẳng thấy
Chỉ nghe réo rắt giọng ve sầu.
Thấy dấu
② Kiến tích 見跡
水邊林下跡偏多。
芳草離披見也麼。
縱是深山更深處。
遼天鼻孔怎藏他。
Thuỷ biên lâm hạ tích thiên ña
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Phương thảo li phi kiến dã ma
Túng thị thâm sơn cánh thâm xứ
Liêu thiên tị khổng chẩm tàng tha.
Ven rừng bến nước dấu liên hồi
Vạch cỏ ruồng cây thấy ñược thôi
Ví phải non sâu lại sâu thẳm
Ngất trời lỗ mũi hiện ra rồi.
Thấy trâu
③ Kiến ngưu 見牛
黄鶯枝上一聲聲。
日暖風和岸柳青。
只此更無廻避處。
森森頭角畫難成。
Hoàng oanh chi thượng nhất thanh thanh
Nhật noãn phong hoà ngạn liễu thanh
Chỉ thử cánh vô hồi tị xứ
Sâm sâm ñầu giác hoạch nan thành.
Hoàng anh cất tiếng hót trên cành
Nắng ấm gió hoà bờ liễu xanh
Chỉ thế không nơi xoay trở lại
Đầu sừng rành rõ vẽ khôn thành

Bắt trâu
④ Đắc ngưu 得牛
竭盡神通獲得渠，
心强
。
有時才到高原上，
又入煙雲深處居。
Kiệt tận thần thông hoạch ñắc cừ
Tâm cường lực tráng tốt nan trừ
Hữu thời tài ñáo cao nguyên thượng
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Hựu nhập yên vân thâm xứ cư.
Dùng hết thần công bắt ñược y
Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghì
Có khi vừa hướng cao nguyên tiến
Lại xuống khói mây mãi nằm ì
Chăn trâu
⑤ Mục ngưu 牧牛
鞭索時時不離身。
恐伊縱歩惹埃塵。
相將牧得純和也。
羈鎖無拘自逐人。
Tiên sách thời thời bất li thân
Khủng y túng bộ nhạ ai trần
Tướng tương mục ñắc thuần hoà dã
Ki tỏa vô câu tự trục nhân.
Nắm chặt dây roi chẳng lìa thân
Ngại y chạy sổng vào bụi trần
Chăm chăm chăn dữ thuần hoà dã
Dây mũi buông rồi vẫn theo gần
Cưỡi trâu về nhà
⑥ Kị ngưu quy gia 騎牛歸家
騎牛沫汁欲還家。
霞笛聲聲送晩霞。
一拍一歌無限意。
知音何必鼓唇牙。
Kị ngưu mạt trấp dục hoàn gia
Hà ñịch thanh thanh tống vãn hà
Nhất phách nhất ca vô hạn ý
Tri âm hà tất cổ thần nha.
Cưỡi trâu thong thả trở về nhà
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Tiếng sáo vi vu tiễn vãn hà
Một nhịp một ca vô hạn ý
Tri âm nào phải ñộng môi à
Quên trâu còn người
⑦ Vong ngưu tồn nhân 忘牛存人
騎牛已得到家山。
牛也空兮人也閑。
紅日三竿猶作夢。
鞭繩空頓草堂間。
Kị ngưu dĩ ñắc ñáo gia san
Ngưu dã không hề nhân dã nhàn
Hồng nhật tam can do tác mộng
Tiên thằng không ñốn thảo ñường gian.
Cưỡi trâu về thẳng ñến gia san
Trâu ñã không rồi người cũng nhàn
Mặt nhật ba sào vẫn say mộng
Dây roi dẹp bỏ bên cạnh sàng
Người, trâu ñều quên
⑧ Nhân ngưu câu vong 人牛俱忘
鞭索人牛盡屬空。
碧天遼闊信難通。
紅爐焰上爭容雪。
到此方能合祖宗。
Tiên sách nhân ngưu tận thuộc không
Bích thiên liêu khoát tín nan thông
Hồng lô diễm thượng tranh dung tuyết
Đáo thử phương năng hợp tổ tông.
Roi gậy, người trâu thảy ñều không
Trời xanh thăm thẳm tin chẳng thông
Lò hồng rừng rực nào dung tuyết
Đến ñó mới hay hiệp Tổ Tông
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Trở về nguồn cội
⑨ Phản bản hoàn nguyên 返本還源
返本還源已費功，
爭如直下若盲聾。
庵中不見庵前物，
水自茫茫花自紅。
Phản bản hoàn nguyên dĩ phí công
Tranh như trực hạ nhược manh lung
Am trung bất kiến am tiền vật
Thuỷ tự mang mang hoa tự hồng.
Phản bản hoàn nguyên ñã phí công
Đâu bằng thẳng ñó tựa mù câm
Trong am chẳng thấy ngoài vật khác
Nước tự mênh mông hoa tự hồng
Thõng tay vào chợ
⑩ Nhập triền thuỳ thủ 入廛垂手
露胸跣足入鄽來，
抹土涂灰笑滿腮。
不用神仙真秘訣，
直教枯木放花開。
Lộ hung tiển túc nhập triền lai
Mạt thổ ñồ khôi tiếu mãn tai
Bất dụng thần tiên chân bí quyết
Trực giáo khô mộc phóng hoa khai.
Chân trần bày ngực thẳng vào thành
Tô ñất trét bùn nụ cười thanh
Bí quyết thần tiên ñâu cần ñến
Cây khô cũng khiến nở hoa lành
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TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG
PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN
PHẠN – VIỆT
Thích Như Minh
Biên Soạn và phiên âm
Theo A. Charles Muller

bībhatsa
ác
bībhatsaka
giới lại
bībhatsa-oṣṭha
khả ác
biḍāla-pada
toát
bīja
nhân , chủng , chủng tử
bīja-bhūta
chủng tử tính
bīja-grāma-pātana ñoạn chủng tử
bījaka
chủng , tị trí ca , tị cổ ca
bījakam ālaya-vijñānam : chủng tử a lại da
thức
bījānubandha
chủng tử tùy trục
bījānugamyatva
chủng tử chi sở tùy trục
bījānuṣaṅgata
chủng tử tuỳ trục
bījapūra
câu duyên quả
bījapūraka
câu duyên quả
bījârtha
chủng
bīja-saṃtāna
chủng tử tương tục
bījāśraya
chủng tử y
bījâstitva
hữu chủng tử
bījatas
hữu chủng tử
bījatva
nhân
bīja-upagata
chủng tử chi sở tuỳ trục
bīja-vijñāna
chủng tử thức
bīja-viropaṇa
hạ chủng
bījôpanikṣepaṇasa thực chủng
bila
khổng
bilva
cát tường quả
bimba
tượng , bảo mạc tượng ,
hình, hình tượng , thái
tượng , bản chất , tương,
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bimbam
bimbara
bindu
boddhavya
boddhṛ
boddhum
bodha

sắc , sắc tượng , kính
tượng , diện tượng , tần
bà quả
linh mạc , linh mô
tượng mạc , tần bà la

ưng giác , sở chứng pháp
giác , giải
giải
thành phật ñạo , vô
thượng tâm, tri , giác
bodhaka
giác
bodhana
chính giác , giác , giải
bodhau cittam
bồ ñề tâm
bodhavya
khả kiến , sở kiến
bodhāya
bồ ñề ñạo
bodhāya carati
tu bồ tát hành
bodhaye cittam
bồ ñề tâm
bodhayecittaṃpariṇāmya phát bồ ñề tâm
bodhi
phật vị , phật ñạo , mạo
ñịa , ñại thánh ñạo , ñại
bồ ñề , ñại ñạo ý , ñắc
ñạo , thành phật , chính
chân giác , chính giác ,
chính giác ñạo , chính
ñạo , vô thượng phật
ñạo, vô thượng bồ ñề ,
vô thượng giác , thánh
giác , chí ñạo , bồ ñề ,
bồ ñề thụ , giác , giác ý ,
giải , ñạo , ñạo ñức , ñạo
ý
bodhi-carī
bồ tát hành
bodhicārikā
Phật ñạo hành
bodhi-cārika
bồ ñề hành
bodhi-caryā
Phật ñạo
bodhicaryā
Phật ñạo hành
bodhi-caryā
bồ ñề hành
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bodhi-cchanda
bodhi-citta
bodhi-cittabodhi-citta

bồ ñề tâm
ñại bồ ñề tâm
ñại ñạo ý
vô thượng bồ ñề tâm ,
trực tâm , bồ ñề chi tâm,
bồ ñề tâm
bodhicitta
bồ ñề tâm
bodhi-citta
bồ tát ñạo
bodhicitta
ñạo ý
bodhicitta-samutpāda phát tâm
bodhi-cittasya...utpādaḥ phát tâm
bodhi-citta-utpāda phát tâm , phát bồ ñề
tâm
bodhi-cittôtpāda
phát tâm , phát nguyện
bodhidruma
Phật thọ
bodhi-druma
bồ ñề thọ
bodhi-drumêndra
bồ ñề thọ
bodhiḥprāptā
thành Phật
bodhim abhisaṃbuddhaḥ bồ ñề ñạo
bodhiṃ paramârtha ñạo nghị
bodhi-maṇḍa
Phật ñạo , diệu bồ ñề ,
diệu bồ ñề toà , chính
giác
bodhi-manda
bồ ñề
bodhi-maṇḍa
bồ ñề trường , bồ ñề toà,
bồ ñề thụ
bodhimaṇḍa
bồ ñề ñạo trường
bodhi-maṇḍa
ñạo trường
bodhi-maṇḍala
bồ ñề trường
bodhi-maṇḍa-niṣadana toạ ñạo trường,
thành phật
bodhi-maṇḍa-niṣaṇṇa toạ bồ ñề toà
bodhi-maṇḍasmi niṣaṇṇa āsīt toạ ñạo trường
bodhi-maṇḍa-sthita toạ ñạo trường
bodhi-maṇḍa-varâgra-gata toạ ñạo trường
bodhi-maṇḍe niṣīdati toạ bồ ñề toà
bodhi-mārga
Phật ñạo , ñạo
bodhimaa~
Phật ñạo trường
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bodhi-pakṣa

trợ ñạo , bồ ñề phần , bồ
ñề phần pháp, bồ ñề
phương , ñạo phẩm
bodhipakṣa-dharma bồ ñề phần pháp
bodhi-pakṣika
trợ ñạo
bodhi-pākṣika
trợ ñạo
bodhi-pakṣika
bồ ñề phần
bodhi-pākṣika
bồ ñề phần
bodhi-pakṣika
ñạo phẩm
bodhi-pākṣika
ñạo phẩm
bodhipākṣika-dharma
bồ ñề phần pháp
bodhi-pakṣya
trợ ñạo
bodhipakṣya
trợ ñạo pháp môn
bodhi-pakṣya
bồ ñề phần , bồ ñề phần
pháp , giác phân , giác
phẩm , ñạo phẩm
bodhi-pakṣya-dharma
bồ ñề phần pháp
bodhipakṣya-dharma
bồ ñề phần pháp
bodhi-pakṣya-pratisaṃyukto \'dhiprajñavihāraḥ
giác phần tương ưng
tăng thượng tuệ trụ
bodhi-pariṇāmita
hồi hướng bồ ñề
bodhi-paryanta-gamana cứu cánh bồ ñề biên
tế
bodhi-patha
Phật ñạo , bồ tát ñạo
bodhiphala
bồ ñề quả
bodhi-prāpta
tác Phật , ñắc Phật,
thành Phật
bodhir-anuttarā
ñại giác
bodhir-prāpta-bodhimanda-niśidana
thành Phật
bodhi-ruci
Bồ Đề Lưu Chi
bodhi-saṃbhāra
bồ ñề tư lương
bodhi-saṃbhāra-bhūta bồ ñề tư lương
bodhi-sattva
thượng sĩ
bodhisattva
mạo ñịa tát căng 嚩
bodhi-sattva
ñại sĩ
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bodhisattva

phù tát , chính sĩ , bao
ñiệp
tát ñốc nha
bodhi-sattva
thánh nhân
bodhisattva
bồ ñề tát ñoá , bồ tát ,
bồ tát nghị
bodhi-sattva
chúng sanh
bodhisattva
giác hữu tình , khai sĩ
bodhisattva bodhicitta
bồ tát tâm
bodhisattva-bhūmi bồ tát ñịa
bodhisattva-cārika bồ tát hành
bodhisattva-cārikā bồ tát ñạo
bodhisattva-caryā Phật ñạo , tu hành , bồ
tát sở hành, bồ tát
nghiệp, bồ tát pháp , bồ
tát hành , bồ tát ñạo
bodhisattva-caryāṃ caritu-kāmaḥ
tu bồ tát hành
bodhisattva-dharma Phật ñiển
bodhisattvādhiṣṭhāna bồ tát trụ trì
bodhisattva-gaṇa
bồ tát chúng
bodhisattva-garbha bồ tát tạng
bodhisattvaḥ
chư bồ tát
bodhisattvaḥ prapadyate bồ tát hành
bodhisattva-karaṇīya
bồ tát sở tác
bodhisattva-kāya
bồ tát thân
bodhisattva-kṛtya bồ tát sở tác
bodhisattva-kṣānti bồ tát nhẫn
bodhisattva-mahāsattva bồ tát ma ha tát
bodhisattva-mārga Phật ñạo , bồ tát ñạo
bodhisattvānām adhiśīla-vihārasya
tăng thượng giới trụ bồ
tát
bodhisattvānām---adhicitta-vihārasy
tăng thượng tâm trụ bồ
tát
bodhisattva-niyāma
bồ tát vị , bồ tát
ñịa, bồ tát ñạo
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bodhisattva-nyāma bồ tát ñịa
bodhisattva-parṣad bồ tát chúng
bodhisattva-piṭaka bồ tát tạng
bodhisattva-piṭaka-deśanā bồ tát tạng giáo
bodhisattva-piṭaka-mātṛkā
bồ tát tạng ma ñát lí ca
bodhisattva-sad-dharma bồ tát tạng pháp
bodhisattva-saṃvara bồ tát giới
bodhisattva-śikṣā học xứ , bồ tát học
bodhisattva-śikṣā-mārga bồ tát học ñạo
bodhisattva-śīla
bồ tát giới , bồ tát tịnh
giới
bodhisattva-vidhi
bồ tát nghi
bodhisattva-vṛtta
bồ tát tịnh giới
bodhisattva-yāna
bồ tát thừa
bodhisattva-yānika bồ tát thừa
bodhisattvôpadeśa bồ tát chi ngôn
bodhisatva-cārikāṃ bồ tát ý
bodhi-uttama
thượng Phật ñạo
bodhi-vara
vô thượng ñạo
bodhi-vaṭa
bồ ñề trường
bodhi-vibodhana
thành Phật
bodhi-vṛkṣa-mūla
bồ ñề thọ hạ
bodhy-adhigama
chứng bồ ñề
bodhy-aṅga
thất giác phần , trợ ñạo
bodhy-anga
giác phần
bodhyaṅga
giác ý
bodhy-aṅga
giác chi , ñạo phẩm
bodhy-aṅga-sapta thất ñẳng giác chi
bohdi-saṃbhāra-śāstra bồ ñề tư lương luận
bola
kim cương
brahma
phạm thiên
brāhma
phạm luân
brahmā sahāṃ-patiḥ phạm vương
brahma-cakra
phạm luân
brāhma-cakraṃ pravartayati
chuyển phạm luân
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brahmacārī
brahma-cārin
brahmacārin
brahma-cārin
brahma-caryā
brahma-cārya
brahma-carya-vāsa
brahma-caryā-vāsa
brahmacarya-virati
brahma-daivata
brahmadaṇda

phạm chí
tu phạm hành
phạm chí
phạm hành
phạm hành
tịnh hành
tu phạm hành
tu phạm hành
bất dâm giới
phạm thiên

phạm ñàn , phạm ñát ,
phạm trượng
brahma-daṇḍa mặc bấn
brahma-datta
phạm ñức
brahmadeva
phạm thiên ngoại ñạo
brahmâdhyeṣaṇā
phạm thiên khuyến thỉnh
brahma-gaṇa
phạm chúng
brahma-ghoṣa
phạm âm
brahma-kāya
phạm thiên , phạm
chúng
brahma-kāyika
phạm thiên , phạm
chúng, phạm thân
brahmakāyika
phạm thân thiên , thanh
tịnh thiên thân , ñệ thất
cung
brahma-kāyika-devaputra
thanh tịnh thiên thân
Brahma-kāyikāḥ
phạm chúng thiên
brahmakṣetra
phạm sát
brahma-loka
phạm thế , phạm thế
thiên , phạm thế gian ,
phạm thiên , phạm giới
brāhmaṃ cakram
phạm luân
brāhmaṃ vimānam thiên cung , phạm cung
brahma-maṇi
phạm ma ni , tịnh châu
brahman
ñại phạm , diệu tịnh
brāhman
bà la dục mạt nã
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brahman

tịch tĩnh , phạm , phạm
thiên, phạm thiên vương,
phạm tôn, phạm ñức ,
phạm ma , phạm vương ,
phạm lãm ma , phạm
lãm ma
brāhman
một la hám ma, ba la
môn
brahman
tịnh , thanh tịnh , tạo
thư thiên
brāhmaṇa
bà la môn
brāhmana
phạm
brāhmaṇa
phạm thiên , phạm chí ,
la môn , bạt lạm ma ,
thệ tâm
brāhmana-deśa
bà la môn quốc
brāhmaṇī
phạm chí
brāhmaṇya
phạm ñức
brāhmaṇyatā
tĩnh chí
brahma-pāriṣadya phạm chúng thiên
brahma-pāriṣadya-deva phạm chúng thiên
brahma-parṣad
phạm chúng
brahma-pārṣadya phạm chúng thiên
brahma-patha
phạm hành , phạm ñạo
brahma-pura
phạm cung
Brahma-purohita
phạm phụ thiên
brahmapurohita
phạm phụ
brahma-ruta
phạm âm , phạm hưởng
brahma-śata
phạm chúng
brahma-susvara
phạm âm
brahma-svara
ñại phạm âm , diệu âm ,
ñắc ñại phạm âm , phạm
thanh , phạm âm , phạm
hưởng
brahma-svara-ruta-ghoṣa
phạm thanh ,
phạm âm
brahma-svara-ruta-ravitā
phạm thanh ,
phạm âm
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brahma-svara-rutā-ravitā
phạm âm
brahma-svaratā
ñại phạm âm , ñắc ñại
phạm âm , phạm âm
brahmatva
phạm thế , phạm thiên ,
phạm thiên vương
brahma-vihāra
phạm hạnh
brahma-vimāna
phạm cung
brahmayāna
phạm thừa
brahmêndra
phạm thiên vương ,
phạm vương
brahmī
phạm thiên nữ , phạm
thư
brahmin
bà la môn
bravīti
giới húc
bṛhad-ṛju
hồng trực
bṛhad-ṛju-gātra
thân phân hồng trực
bṛhas-pati
thái bạch tinh
bṛhat
ñại , hồng
Bṛhatphala
duy dư pha la , duy vu
pha la
bṛhat-phalāḥ
quảng quả thiên
bṛṃhayati
tăng , tăng trường
bṛṃhayitṛ
viên mãn
bṛṃhita
tăng trường
bruvat
năng thuyên , thuyết
bubhukṣa
cơ
bubhukṣita
cơ , cơ
bubhukṣu
cơ
bubhutsu
dục ñắc
budbuda
bào
budbudaka
bào
buddha
Thế tôn
buddha
Phật
buddha
Phật, Như Lai , Phật tôn,
Phật thánh , Phật thân ,
Phật ñà , Bột ñà , Bột ñà,
Như lai , diệu giác , dĩ
thành Phật , chính ñẳng
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giác , chính giác , bộ tha,
một ñộ , một ñà , phù
ñồ, phù ñồ , phù ñà ,
phù ñầu , vô thượng
giác, ñẳng chính giác ,
thánh , thánh ñạo sư ,
giác , giác tính , giác tri ,
giải
buddha-ācārya
Phật công , phật sư , tạo
Phật công
buddha-anusmṛti
niệm Phật
buddha-bala
Phật lực
buddha-bhāva
Phật ñạo
buddha-bhūmi
Phật ñịa , Phật ñạo , Như
lai ñịa , chân ñế ñịa
buddha-bodhi
tam Phật bồ ñề
buddhabodhi
Phật ñại ñạo
buddha-bodhi
Phật ñạo , vô thượng
giác , chân ñế ñịa
buddha-bodhisattva
chư Phật Bồ tát
buddha-cakṣus
Phật nhãn , Như lai trí
nhãn
buddha-caksus
trí nhãn
buddhachāyā
Phật ảnh
buddha-dāna
Phật ñàn
buddha-darśana
kiến Phật , kiến chư Phật
buddha-dharma
Phật ñiển , Phật pháp ,
Phật kinh giáo , chính
pháp
buddha-dharmādhyālambanatā
Phật pháp tăng thượng
sở duyên
buddha-dharma-gaṇa
Phật Pháp Tăng
buddha-dharmâkṛti-sthiti kiến Phật văn pháp
buddha-dharma-piṭaka Phật Pháp Tạng
buddha-dharma-saṃgha Tam bảo , Phật
Pháp Tăng
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buddha-dhātu

Phật tính , Phật giới ,
Phật xá lợi , Như lai tính
buddhâdhiṣṭhāna
Phật thân
buddha-garbha
Phật tính , Phật tạng ,
Như lai tạng
buddha-gocara
Phật cảnh giới
buddha-gotra
Phật tính , Phật chủng
tính
buddhâgrya
diệu giác
buddha-guṇa
Phật ñức
buddhāḥ
chư Phật Như lai
buddhaḥ syāt
thành vô thượng chính
giác
buddhaḥ...bhagavān
Phật Thế Tôn , Như
lai
buddha-hṛdaya-dhāraṇī
chư Phật tâm ñà la ni
kinh
buddhâjñā
Phật giáo sắc
buddha-jñāna
Phật thừa , Phật tuệ ,
Phật trí , Phật trí tuệ ,
Phật ñạo
buddhajñāna-(avatāraka)
ñạo minh
buddha-karaka
thành Phật
buddha-kārya
Phật sự , Phật sở tác sự
buddha-kārya-kriyā
Phật sở tác sự
nghiệp
buddha-kāya
Phật thân , Như lai thân ,
pháp thân
buddha-kāya-traya tam chủng thân
buddha-kośa
Phật tạng
buddha-kṛtya
Phật sự
buddha-kṛtya-karaṇa
Phật sở tác sự nghiệp
buddha-kṛtya-karaṇatā
tác nhất thiết Phật sự ,
tác Phật sự , tác chư
Phật sự
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buddha-kṛtyānuṣṭhāna
Phật sở tác sự
buddha-kṣetra
Phật thế giới , Phật sát
thổ
buddhakṣetra
Phật sát
buddha-kṣetra
Phật quốc thổ , Phật thổ
buddhakṣetra
Phật quốc , Phật thổ
buddha-kṣetra
Phật cảnh , sát thổ ,
quốc , bản thổ , chư Phật
thế giới
buddha-kṣetra-pariśodhana
tịnh Phật quốc thổ
buddha-kṣetra-pariśuddhi
tịnh thổ
buddha-kula
Phật gia , Như lai gia
buddha-locanā
Phật nhãn
buddha-lokadhātu Phật thế giới
buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi
nam vô quy y Phật
buddha-manasikāra
niệm phật
buddha-mārga
Phật ñạo
buddha-mātri
Phật mẫu
buddha-mudrā
Phật ấn
buddhānāṃ bhagavatāṃ saṃmukhī-bhāvaḥ ư
Phật tiền
buddhānāṃ bodhim Phật bồ ñề
buddhānām utpādaḥ
chư Phật xuất thế
buddha-nāman
Phật danh
buddha-netrī
Phật nhãn , Phật ñạo ,
chính pháp
buddha-nidāna
Phật tàng
buddhânubhāva
Phật oai lực
buddhānubhāva
Phật thần lực
buddhânubhāvena dĩ Phật thần lực
buddhânuśāsana
Phật giáo
buddhânuśāsti
Phật giáo , Phật pháp
buddhânusmṛti
Phật tuỳ niệm , niệm
Phật tam muội ,
niệm Phật quán
buddhânusmṛti-samādhi
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niệm Phật tam muội
buddhapala
Phật quả
buddha-prabhāṣita danh Như lai
buddha-prādurbhāva
Phật xuất thế
buddha-prasāda
Phật oai lực
buddha-pūjā
cung dưỡng Phật
buddha-puṇya-kṣetra Phật phúc ñiền
buddha-putra
Phật tử , Phật thánh ñệ
tử
buddha-ratna
Phật bảo
buddha-rūpa
Phật thân
buddha-śabda
Phật âm
buddha-śānta
Phật ñà phiến ña
buddha-śarīra
Phật xá lợi , Phật thân
buddha-śāsana
Phật giáo , Phật giáo
pháp , Phật pháp , Phật
thánh giáo
buddha-śasana
thánh giáo
buddha-śāsana
thánh giáo
buddhâśaya
Phật tâm , Phật ý
buddha-śīla
Phật giới
buddha-siṃha-nāda
sư tử hống
buddha-śrāvaka
Phật ñệ tử
buddhâśraya
Phật thân
buddha-stotra-gāthā
thán Phật kệ , tán
Phật kệ
buddha-stūpa
Phật tháp
buddha-sūrya
Phật nhật
buddha-suta
Phật tử
buddha-svara
chính giác ñại âm
buddhasyapurataḥ Phật tiền
buddhatā
Phật thể , pháp thân
buddha-tat-saṃgha Phật pháp tăng
buddhâtmaja
Phật tử
buddhatva
Phật ñịa , Phật như lai ,
Phật bảo , Phật tính ,
Phật pháp , Phật thân ,
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Phật ñạo , Phật thể ,
thành Phật , chính giác
buddhatvam...avâp thành Phật
buddha-vāc
Phật ngữ
buddha-vacana
Phật sở thuyết , Phật
giáo , Phật kinh ,Phật
thánh giáo , Phật ngôn ,
Phật ngữ ,
Phật ñà bàn già , nội
minh , thánh giáo
buddha-vacas
Phật sở thuyết
buddha-vaṃśa
Phật gia , Phật tính ,
Phật chủng
buddha-vara
trí tuệ
buddhavat
như Phật
buddhâvataṃsaka Phật hoa nghiêm
buddhavatī
Phật tuệ
buddha-vigraha
Phật thân
buddha-vihāra
Phật sở trụ , Phật ñạo
buddha-viṣaya
Phật thổ , Phật cảnh ,
Phật cảnh giới
buddha-vṛṣabhitā
Thế tôn giới
buddhayaḥ
trập tiết
buddha-yāna
Phật thừa , Phật ñạo
buddhayāna
Phật ñạo thừa
buddha-yāna
ñại giác thừa
buddhe vā dharme vāsaṅghe vā Phật pháp
tăng
buddhi
oai thần , tâm , niệm ,
tư, tư duy , ngộ , tưởng ,
ý , tuệ , trí , trí tuệ ,hiểu
liễu , tri , giác , giác ngộ
, giác tuệ , giác tri , giải
vị , chứng ñắc , thông
ñạt
buddhi-bala
Phật lực
buddhimat
giác giả
buddhin
ý
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buddhi-pravicaya
buddhobhavati
buddhôṣṇīṣa
buddhôtpāda
buddhyā
budha
budhyanā
budhyanatā
burva giả
byāḍa

như thật quán sát
thành Phật
Phật ñỉnh
Phật xuất thế , Phật xuất
ư thế
quán
ngộ , trí , thuỷ tinh ,
thuỷ diệu , giác
tri
tri , kiến
danh
lông
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