A
I. A. Chữ (a, âm ngắn) của mẫu tự Tất đàm
(chữ cái của tiếng Phạm).
Là một trong mười hai nguyên âm của mẫu
tự Tất đàm, một trong bốn
mươi hai hoặc năm mươi chữ cái. Âm Hán:
a, an, át, am, hạt, á, ác. Là
chữ A chuyển hóa lần thứ nhất trong năm lần
chuyển hóa, bởi thế cũng
gọi là chữ A chuyển lần đầu, hoặc chữ A
không chuyển (còn nguyên gốc).
Từ xưa, việc học tập, nghiên cứu về nghĩa
mẫu tự Tất đàm, đã rất
phổ biến tại Ấn độ. Trong Phật giáo, các
kinh, luận, sớ thuộc Hiển giáo,
Mật giáo cũng đều vận dụng một cách rộng
rãi, nhất là Mật giáo, khi nói
đến Chân ngôn đà la ni (thần chú) thì đặc
biệt coi trọng sự giải thích về tự
nghĩa Tất đàm. A là chữ đầu tiên trong năm
mươi chữ cái Tất đàm, đó là
vì người ta khi mở miệng nói thành tiếng thì
trong đó đã có tiếng chữ A
rồi, nếu bỏ tiếng A thì không có tất cả lời có
thể nói. Vì vậy, Mật giáo cho
chữ A là mẹ của hết thẩy tiếng nói. Các chữ
Tất đàm, khi mới chuyển bút
viết, phải chấm một dấu “.”, chấm này gọi là
“chấm chữ A”, dùng để biểu
thị “A” là mẹ của tất cả các chữ. Theo đó,
suy rộng nghĩa chữ A, mà bảo
hết thẩy giáo pháp trong hoặc ngoài Mật giáo
đều do chữ A sinh ra. Đại
nhật kinh sớ còn đi xa hơn, cho chữ A là
“gốc của hết thảy các pháp”.
Kinh Đại nhật quyển 2, quyển 6 cũng lần
lượt khen là “Vua chân ngôn”
và “Tâm của hết thảy chân ngôn”.
Nếu nói theo nghĩa gốc, thì chữ A hàm ý phủ
định “không”, “chẳng”,
“chẳng phải” v.v... như kinh Đại phương
đẳng đại tập quyển 10 phẩm Hải
hội bồ tát, kinh Văn thù sư lợi vấn quyển
thượng v.v... bảo chữ A nghĩa là:
không thường; kinh Đại ban Niết bàn (bản
Bắc) quyển 8 nêu ra các nghĩa:

không phá hoại, không chuyển động. Kinh
Đại bảo tích quyển 65 phẩm
Khẩn na la thụ kí nêu các nghĩa: không làm,
không biên giới, không phân
biệt, không tự tính, chẳng thể nghĩ bàn, v.v...
Kinh Thủ hộ quốc giới chủ
đà la ni quyển 9 thì nêu ra bảy nghĩa: tâm bồ
đề, pháp môn, không hai,
pháp giới, pháp tính, tự tại, pháp thân gọi là
bảy nghĩa chữ A. Cũng kinh
Thủ hộ quốc giới chủ đà la ni quyển 2 còn
nêu rất nhiều nghĩa nữa, như:
không lại, không qua, không đi, không đứng,
không bản tính, không gốc
rễ, không cùng, không hết, v.v...…
Lại khi giải thích chữ A trong bốn mươi hai
chữ cái, kinh Đại phẩm
bát nhã quyển 5 phẩm Quảng thừa, giải là
“hết thảy pháp lúc đầu chẳng
sinh”. Cách giải thích này rất thường thấy
trong các kinh luận Đại thừa,
Tiểu Thừa, Hiển giáo, Mật giáo, nhất là Mật
giáo lại cho nghĩa này là
nghĩa căn bản chủ yếu của giáo tướng, sự
tướng. Vì thế “chữ A vốn
không sinh” (Phạm: akàraàdyanutpàdah) đã
thành là thuật ngữ quen dùng
và thấy rải rác trong các kinh điển của Mật
giáo.
Đại nhật kinh sớ quyển 7, dựa vào nghĩa
“cũng không cũng giả cũng
trung” nói trong luận Trung quán và nghĩa
“một tâm ba trí” trong luận
Đại trí độ, rồi theo ba nghĩa “có, không,
chẳng sinh” mà giải thích lý “chữ
A vốn không sinh”.
Kinh Đại nhật quyển 1 phẩm Cụ duyên và
Đại nhật kinh sớ quyển
14 thì cho chữ A là tâm Bồ đề thanh tịnh lúc
đầu vốn chẳng sinh, rồi bảo
nếu biết rõ nghĩa chân chính của chữ A, thì
cũng có thể biết rõ tâm mình
một cách như thực. Bởi vì ý chỉ sâu xa của
bộ kinh Đại nhật là ở chỗ
nghiên cứu đến cùng tận cái tướng của tâm
bồ đề. Cho nên, nếu nói một

cách đại cương, thì cũng có thể bảo toàn bộ
bộ kinh Đại nhật chỉ nhằm
giải thích rõ nghĩa tướng của chữ A.
Ngoài ra, mục đích của pháp môn “Tự nội
chứng” (bộ kinh Đại nhật)
do đức Đại nhật Như lai tuyên giảng trong
Thai tạng giới là nhằm nêu rõ
li “chữ A vốn chẳng sinh”. Cho nên, có thể
nói Lý pháp thân của Đại nhật
Như lai ở Thai tạng giới lấy chữ A này làm
chủng tử. Đây chính là cái ý
được nói rõ trong Đại nhật kinh sớ quyển 7
(Đại 39, 651 hạ): “Bởi thế,
đức Tì lô giá na chỉ dùng một chữ A này làm
chân ngôn”. Nhưng, cũng
Đại nhật kinh sớ quyển 7 lại cho chữ A là
chủng tử của tâm bồ đề, bảo
những người trì tụng chữ A đều có tâm bồ
đề, và nhờ đó mong đạt đến bồ
đề cao tột.
Đứng về phương diện chủng tử của chư tôn
trong Mật giáo mà nói,
thông thường các tôn vị đều có chủng tử và
chân ngôn tượng trưng sự dẫn
sinh và nhiếp trì trí Phật. Nhưng một bộ phận
trong các tôn vị không có
chủng tử riêng của mỗi vị mà lấy chữ A thay
vào, đây gọi là chủng tử
chân ngôn chung. Trong Mạn đồ la của Kim
cương giới và Thai tạng giới,
chữ A là chủng tử của Thai tạng giới. Trong
ba thân: Pháp thân, Báo thân
và Ứng thân, chữ A là chủng tử của Pháp
thân. Trong ba bộ: Phật bộ,
Liên hoa bộ và Kim cương bộ, chữ A là
chủng tử của Phật bộ. Trong thứ
tự năm chuyển: Nhân, Hành, Chứng, Nhập,
Phương tiện, chữ A là chủng
tử của Nhân. Trong sáu nguyên tố Đất,
Nước, Lửa, Gió, Không, Thức,
chữ A là chủng tử của nguyên tố Đất.
Trong các phép quán của Mật giáo, phép
quán lấy hình viết, âm đọc
và ý nghĩa của chữ A làm đối tượng quán
tưởng, thì gọi là pháp quán chữ
A, là phép quán trọng yếu nhất của người tu
hành chân ngôn. [X. kinh

Đại nhật Q.3, phẩm Tất địa xuất hiện; kinh
Thủ hộ Q.9 phẩm Đà la ni
công đức; kinh Du già kim cương đính phẩm
Thích tự mẫu; luận Đại trí
độ Q.48, Q.89; Đại nhật kinh sớ Q.10, Q.12].
(xt. A Tự Ngũ Chuyển, A
Tự Bản Bất Sinh, A Tự Quán).
II. A. Chữ (à, âm dài) của mẫu tự Tất đàm,
một trong mười hai
nguyên âm, một trong năm mươi chữ cái
tiếng Phạm. Cũng đọc là á. Đây
là chữÀ chuyển hóa lần thứ hai trong năm
lần chuyển hóa, tức là chữÀ
không có chấm thêm một chấm (gọi là chấm
tu hành). Đem năm lần
chuyển hóa phối với năm vị Phật, thì chữÀ
biểu thị Tam ma địa của đức
Bảo sinh Như lai ở phương nam, tượng trưng
đức tu hành. Cho nên, trong
năm lần chuyển hóa, chữÀ này thuộc về ngôi
tu hành, đây là thuyết Đông
nhân phát tâm. Nếu đem phối với bốn
phương, thì chữÀ biểu thị cửa tu
hành ở phương nam, là nghĩa hết thảy pháp
vắng lặng (Phạm:àraịya), bởi
thế, nhà Tất đàm phần nhiều gọi chữÀ là
“chữÀ vắng lặng”.
Ngoài ra, chữÀ này còn có các nghĩa như: xa
lìa ta, lợi mình lợi
người, Không tam muội, Thánh giả, ít muốn,
biết đủ, trong sạch, răn dạy
v.v... [X. kinh Kim cương đính phẩm Thích
tự mẫu; Đại nhật kinh sớ
Q.10, Q.14].
A ÂU
Phạm:Au. Cũng gọi a ưu, a ủ. A nghĩa là
không; U (âu) nghĩa là có.
Ở đầu các kinh điển của ngoại đạo, đều có
viết hai chữ này. Trái lại, Phật
giáo thì dùng hai chữ “Như thị” để mở đầu.
Pháp hoa văn cú quyển 1 thượng (Đại 34,3
thượng): “Đối trị phá trừ
hai chữ a âu bất như bất thị của ngoại đạo”.
[X. Bách luận sớ Q.thượng
phần dưới; Hoa nghiêm sớ sao Q.1 phần
trên; Viên giác đại sao Q.4 phần
trên].

A BA ĐÀ NA
Phạm:Avadàna,Pàli: Apadàna. Gọi tắt là bà
đà. Dịch ý là thí dụ, xuất
diệu, giải ngữ. Những kinh điển do đức Phật
nói, theo nội dung và hình
thức khác nhau, chia làm mười hai thể tài,
gọi là mười hai bộ kinh. A ba
đà na là một trong mười hai thể tài kinh đó.
Trong các kinh điển, các kinh
dùng hình thức thí dụ hoặc ngụ ngôn để giải
thích rõ phần nghĩa sâu xa
mầu nhiệm, thì gọi là A ba đà na. (xt. Thập
Nhị Bộ Kinh, Thí Dụ).
A BA LA LA LONG TUYỀN
A ba la la, Phạm:Apalàla. Dòng suối nơi
rồng chúa A ba la la ở.
Cũng gọi A ba la lợi long tuyền. Dịch ý: suối
rồng không có lúa, suối
rồng không lưu lại, suối rồng không chảy.
Về vị trí của con suối này, các
kinh luận ghi chép không giống nhau, có
những thuyết cho ở nước Ma yết
đà, nước Kế tân, nước Kiện đà la, nước Na
kiệt la hạt ở bắc Ấn độ v.v...
Cứ theo Đại đường tây vực kí quyển 3, mục
nước Ô trượng na chép,
thì con suối này là nguồn của sông Tô bà
phạt tốt đổ (Phạm:Subhavastu).
Truyền thuyết nói: suối này có rồng, ở thời
đức Phật Ca diếp ba, rồng này
sinh trong cõi người, tên là Căng kì, thông
thạo chú thuật, ngăn cấm các
rồng dữ, không cho làm mưa bão. Người
trong nước nhờ đó được mùa, có
thừa lương thực, nên đem thóc đến biếu để tạ
ơn rồng. Nhưng lâu ngày
chày tháng, có người trễ nải, Căng kì tức
giận, hóa sinh làm rồng dữ, phá
hại lúa mạ mùa màng. Vì thương xót nhân
dân nước ấy gặp tai nạn, đức
Phật Thích ca bèn giáng thần đến đó để hóa
độ rồng dữ. Vua rồng sợ hãi,
xin qui y Phật, nghe Ngài nói pháp, lắng tâm,
tin hiểu.
Sông Tô bà phạt tốt đổ nói ở trên tức là con
sông Swat, một chi

nhánh ở thượng du sông Ấn độ (Indus) hiện
nay. [X. kinh Phật bản hạnh
Q.1; luận Đại trí độ Q.3; Giải thuyết tây vực
kí].
A BA LA NHĨ ĐA
Phạm : Aparàjità.
Dịch ý là không thể hơn. Một trong bốn chị
em Thiên nữ, quyến
thuộc của bồ tát Văn thù, ngồi ở phía dưới A
nhĩ đa, bên trái Đồng mẫu lô
thuộc viện Văn thù trong Thai tạng giới mạn
đồ la Mật giáo. Hình tượng
Thiên nữ này là thân trẻ con, màu da trắng,
tay trái nắm lại, chống vào
cạnh sườn, tay phải cầm gậy một chẽ, xoay
mặt về phía trái, ngồi tréo
chân. Nhưng trong mạn đồ la kinh Lí thú, thì
Tôn vị này được bày ở phía
tây của Đồng mẫu lô, hình tượng cũng khác.
Chủng tử là (a), hình Tam
muội da là cây gậy, mật hiệu là Kim Cương,
hiển bày ba la mật thanh tịnh
[X. Lí thú thích Q.hạ; Lưỡng bộ mạn đồ la
nghĩa kí Q.3; Thai tạng giới
thất tập Q.trung].
A BA LAN ĐA CA QUỐC
A ba lan đa ca, Phạm: Aparàntaka. Cũng gọi
là A ba lan đa, A ban la
đắc ca. Tên một nước xưa ở phía tây Ấn độ.
Một trong chín vị tăng do
vua A dục phái đi các nơi để truyền đạo, thì
tôn giả Đàm vô đức đã đến
nước này giáo hóa. Đất này hiện nay nằm
trong lãnh thổ của nước A phú
hãn (Afghanistan).
Cứ theo Thiện kiến luật tì ba sa quyển 2
chép, thì ngài Đàm vô đức
đã giảng kinh Hỏa tụ dụ ở nước này, có ba
vạn người được mắt trời, một
nghìn người xuất gia làm tăng và một nghìn
người xuất gia làm ni. [X.
Giải thuyết tây vực kí].
A BAMẠT LỢI CA
Phạm:Apà-màrga. Còn gọi là A bà ma la
nga, A bà mạt lị. Dịch ý
làngưu tất. Một loại cỏ thuốc mọc ngoài
đồng. Tên khoa học là

Achyzanthes bidentata. Cứ theo kinh Thiên
thủ thiên nhãn Quan thế âm
bồ tát trị bệnh hợp dược chép, nếu đàn bà có
thai, mà thai nhi bị chết
trong bụng, hãy lấy một lượng lớn cỏ này,
hòa với hai lít nước nấu lên,
vắt bỏ bã đi, lấy nước mà uống sẽ hết đau
đớn. [X. kinh Bất không quyên
sách đà la ni; kinh Thiên thủ thiên nhãn
Quan thế âm bồ tát quảng đại
viên mãn vô ngại đại bi tâm đà la ni; Chỉ
quất dịch thổ tập Q.3].
A BAN ĐỀ QUỐC
A ban đề, Phạm: Avanti. Một trong mười sáu
nước lớn ở Ấn độ cổ
đại, nằm về mạn bắc dẫy núi Tần xà da
(Phạm:Vindhya) miền tây Ấn độ,
phía tây nước Kiều thưởng di, phía nam
nước Mạt thố la, thủ đô là Ô xà
diễn na (Phạm:Ujjayanì). Cũng gọi A bàn đà
quốc, A bà đề quốc, A hòa
đề quốc. Khi đức Phật còn tại thế, vua nước
này là Phạ gia âu đạt
(Pàli:Pajjota) từng đã đánh nhau với vua Ưu
điền nước Kiều thưởng di.
[X. Trung a hàm Q.55 kinh Trì trai; Trường
a hàm Q.5 kinh Xà ni sa; luật
Ngũ phần Q.21; luận Đại tì bà sa Q.124] (xt.
Thập Lục Đại Quốc).
A BÀNG LA SÁT
Tên của ngục tốt ở địa ngục. Cũng gọi A
phòng la sát. Gọi tắt: Bàng,
A bàng. Theo kinh Ngũ khổ chương cú, thì
hình tượng của A bàng là đầu
trâu tay người, hai chân có móng trâu, sức
mạnh có thể dời núi, tay cầm
xoa sắt, mỗi xoa có ba mũi nhọn, có thể xiên
vài trăm vạn người có tội
ném vào trong vạc dầu. [X. kinh Hiền ngu
Q.13; kinh Thiết thành nê lê].
A BỐ SA LA TƯ
Phạm: Apsaras. Tên một vị Thần nữ của Bà
la môn giáo Ấn độ.
Theo La ma diễn na và sách Vãng thế, thì A
bố sa la tư là do thần trời và
a tu la A Ba Mạt Lợi Ca khuấy động trong
biển sữa mà sinh ra, là vợ của

Càn thát bà, sống ở bờ sông, thường thổi sáo,
nhảy múa, ca hát, chơi giỡn
dưới gốc cây si hoặc cây bồ đề; hay làm mê
loạn lòng người và thích
đánh bạc. Theo người ta nói, vị thần này có
khả năng giúp người đánh
bạc gặp vận đỏ.
A BỔN ĐỒ QUỐC
A bổn đồ, Phạm: Avanda. Một nước xưa
nằm về phía tây Ấn độ. Và
nay là vùng Duy ca lạp (Vichala) thuộc trung
bộ tiểu bang Tín độ. Theo
Đại đường tây vực kí quyển 11, thì chu vi
nước này rộng hai nghìn bốn
đến năm trăm dặm. Thủ đô chu vi hơn hai
mươi dặm. Trong khu rừng
trúc ở mạn đông bắc thủ đô là nơi đức Phật
đã từng cho phép các vị tỉ
khưu mang giầy. Nhân dân nước này tính
tình chất phác, không chuộng
học vấn, nhưng đều giữ tâm thuần tín đối với
Tam bảo. Có hơn hai mươi
ngôi chùa, với hai nghìn vị Tăng, phần nhiều
học pháp của phái Chính
lượng bộ của Tiểu thừa. [X. Đại từ ân tự
Tam tạng pháp sư truyện Q.4;
Giải thuyết tây vực kí; A. Cunningham: The
Ancient Geography of India;
S. Julien: Mémoires sur les Contrées
Occidentales, Vol.II].
A CA NI TRA THIÊN
Phạm: Akaniwỉha-deva, Pàli: Akaniỉỉhadeva. Là một trong mười
tám từng trời cõi Sắc, một trong năm trời
Tịnh cư. Cũng gọi A ca nị tra
thiên, A ca ni sư tra thiên. Dịch ý là Nhất
cứu kính thiên, Nhất thiện thiên.
Cõi trời ở chỗ cao nhất của các từng trời
Thiền thứ tư, cũng là tầng trời
cao nhất trong mười tám tầng trời cõi Sắc và
là cõi trời cùng tột của các
cõi trời có hình thể. Vì thế cũng gọi là Chất
ngại cứu kính thiên (trời cao
tột còn chất ngại), Sắc cứu kính thiên (trời
cao tột còn có sắc). Bên trên
cõi trời này là các từng trời của cõi Vô sắc, ở
đây chỉ có tâm thức chứ

không có hình thể. [X. kinh Trường a hàm
Q.20; luận Thuận chính lí
Q.21; Tuệ uyển âm nghĩa Q.thượng; Tuệ lâm
âm nghĩa Q.20].
A CHẤT ĐẠT TẢN
Phạm: Ajitasena. Dịch ý là Vô năng thắng
tướng (ông tướng không
ai hơn được), người bắc Ấn độ. Theo truyền
thuyết, khoảng năm Khai
nguyên đời Đường, ngài ở nước An tây (Cưu
tư) dịch xong các bộ kinh
như: Đại uy lực ô xu sắt ma minh vương 3
quyển, Uế tích kim cương
thuyết thần thông đại mãn đà la ni pháp thuật
linh yếu môn 1 quyển, kinh
Uế tích kim cương bách biến pháp 1 quyển.
Trinh nguyên tân định thích
giáo mục lục quyển 14, sau khi đã liệt kê 3
bộ kinh trên đây, có ghi (Đại
55,878 trung): “Năm Khai nguyên 20, nhân
dịp ngài Tam tạng Pháp
nguyệt vào triều cống, ngài có mang ba bộ
kinh ghi ở trên vào Kinh đô,
không kịp đưa vào Khai nguyên mục lục,
nhà vua bèn cho phép biên vào
Trinh nguyên tân định thích giáo mục lục”.
Cứ đó suy ra, thì ngài A chất
đạt tản hình như chưa hề đến Trung quốc,
mà chỉ ở An tây dịch kinh thôi.
Nhưng phần ghi chú về bùa chú trong kinh
Uế tích kim cương cấm bách
biến pháp rất là quái gở lạ lùng, xưa nay bị
cho là kinh giả, thì lời trong
Trinh nguyên lục cũng khó khiến người ta tin
được. [X. Tục khai nguyên
lục, Q.thượng; Đại minh tam tạng thánh giáo
mục lục (bản dịch tiếng
Anh)].AA CHÂU ĐÀ
Tức là ngài Ma ha Mục kiền liên. Cứ theo
kinh Thái tử Tu đại noa
chép, thì thuở xưa ngài Mục kiền liên là đạo
nhân A châu đà, gặp Thái tử
Tu đại noa (tức là tiền thân của đức Thích
tôn khi còn ở địa vị tu nhân) ở
núi Đàn đặc, có phát nguyện, khi Thái tử
được đạo Bồ đề cao tột, thì sẽ

làm đệ tử thần thông bậc nhất của Ngài. (xt.
Mục Kiền Liên).
A CHIÊN ĐA THẠCH QUẬT
A chiên đa, Phạm:Ajantà, là quần thể
chùa viện hang đá được phát hiện ở phía
tây Ấn độ và mạn đông bắc Áo lan ca (Pàli:
Aurangàbàd) và gò Nhân đức á lí (Pàli:
Inhyàdri) thuộc thôn A chiên đa, lớn nhỏ
gồm hai mươi chín hang, trong số này có
hai mươi bảy hang được nhận rõ, gồm bốn
viện tháp (Phạm:caitya, các hang 9, 10,
19, 26) và hai mươi ba viện tăng (Phạm:
vihàra).
Viện tháp là nơi chư tăng hội họp lễ bái.
Về cách cấu trúc thìthiên tỉnh (giếng trời,
tức là trần nhà) là hình vòm cung, rường
làm bằng gỗ, chỗ lối vào do hai cây cột chia
làm ba khoảng, phía trên trổ cửa sổ hình
móng ngựa, bên trong có vài chục cây cột gỗ
dọc theo mặt vách, mỗi cột cách nhau chừng
một mét. Trong viện có tháp Phật, chính
giữa có khắc tượng đức Thích tôn.
Viện tăng là nơi chư Tăng nghỉ ngơi.
Về cách cấu trúc, chỗ cửa vào có khoảng
trống hình vuông, bốn mặt đục mở rất nhiều
phòng tăng nhỏ. Trên các đầu cột, lan can,
các bức vách, ngoài việc điêu khắc tượng
Phật, còn chạm
trổ hình người
và các động vật,
trông rất đẹp.
Những hang
động này không
phải được hoàn
thành trong
cùng một thời
đại mà những
hang sớm nhất
có thể đã được xoi đục vào thế kỉ thứ II
đến thế kỷ thứ I trước Tây lịch (các hang 9,
10), còn đại đa số là sản phẩm của thế kỉ
thứ V đến thứ VII Tây lịch, tập trung ở các
hang 1, 2, 16, 17.
Nội dung lấy tranh vẽ về truyện Phật, tranh
vẽ sự tích bản sinh (sự tích tiền thân của
Phật)
làm chính. Trên vách, thiên tỉnh (vòm nóc),

rường cột, thì dùng chất thuốc nước với kĩ
thuật đặc biệt vẽ thành các bức tranh.
Các bức bích họa ở Ấn độ được giữ gìn
đến nay, không chỉ riêng ở A chiên đa,
nhưng nếu bàn về qui mô rộng lớn, nét
bút tinh xảo, bảo tồn hoàn chỉnh, thì bích
họa ở các nơi khác không thể sánh kịp.
Mặt vách dưới mái hiên, thiên tỉnh, chỗ
nào cũng có vẽ tranh. Trong các hang, các
tranh vẽ ở bốn hang 1, 2, 16, 17 tương đối
tróc ít. Quần thể
hang đá này được
biết đến sớm
nhất trong Đại
đường tây vực kí
quyển 11 của
ngài Huyền
trang. Ngài
Huyền trang du
học ở Ấn độ, vào
năm Trinh quán
12 (638), ngài
đến nước Ma ha
Quần Thể Hang Đá ở Ajanta (Ấn Độ) thích
sá thuộc
Tranh vẽ vòm nóc trong hang
thứ hai tại Ajanta (Ấn Độ)
Tranh Đức Phật hàng ma thành
đạo ở hang 22 tại Ajanta
A CHIÊN ĐA THẠCH QUẬT
A9n
am Ấn độ, có trình bày một cách khái
quát về toàn bộ quần thể hang đá này.
Năm 1879, một vài sĩ quan của sư đoàn
Madras đã tìm thấy hang đá ở A chiên đa.
Năm 1828, các ông Gresley, Ralph và bác
sĩ J. Bird đi sâu vào việc nghiên cứu học
thuật một cách tỉ
mỉ. Ông Ralph có
đăng một bài phát
biểu về các bích
họa trên những
hang động này
trên tờ tạp chí của
Á tế á học hội.
Năm 1839, ông
Black cũng ấn

hành cuốn
“Rockcut Temples
in India” (Những
chùa hang ở Ấn
độ), khiến các học giả trên thế giới chú ý.
Năm 1896, sau khi ông Griaffiths xuất bản
cuốn “The Paintings in the Buddhist Cave
temples of Ajanta” (Tranh vẽ trong chùa
hang động của Phật giáo ở A chiên đa), thì
địa vị của A chiên đa về phương diện Phật
giáo sử và mĩ thuật sử lại càng được xác lập.
[X. Giải thuyết tây vực kí; Ấn độ Phật tích
thực tả giải thuyết].
A CHIẾT LA
Phạm:Àcàra. Dịch ý làSở hành. Vị A
la hán, người miền tây Ấn độ. Để đền đáp
công ơn dưỡng dục của thân mẫu, Ngài
thường xây dựng các chùa thờ Phật để hồi
hướng công đức cho mẹ Ngài.
Cứ theo điều Ma ha thích sá quốc trong
Đại đường tây vực kí quyển 11 thì miền
đông nước này có dẫy núi lớn, nhiều ngọn
núi trùng điệp quanh co cao chót vót, trong
đó có một ngôi già lam (chùa) do A la hán
A chiết la xây dựng, nhiều tầng gác, cao
hơn trăm thước. Trong chùa có pho tượng
Phật bằng đá cao hơn 70 thước. Thời xưa,
bồ tát Trần na đã từng ở chùa này.
Cứ đó mà suy thì có thể biết: Ngài A
chiết la phải có trước bồ tát Trần na.
[X. Đại đường tây vực kí Q.10 Án đạt la
quốc điều, Q.11 Phạt lạp tì quốc điều; Giải
thuyết tây vực kí].
A DA ĐÁT NA
Phạm:Àyatana. Cũng gọi a dã đát na.
Dịch ý là xứ (chỗ), nhập xứ (chỗ vào). Xứ,
nghĩa là chỗ sinh ra; là chỗ nương, chỗ
duyên theo của sáu căn và sáu cảnh để sinh
ra tâm, tâm sở. Cũng tức là mười hai xứ.
Câu xá luận quang kí quyển 1 phần cuối
(Đại 41,28 thượng) nói: “A da đát na, dịch
cũ là nhập, dịch mới là xứ. Dịch nhập thì
không đúng. Nếu dịch nhập thì tiếng Phạm
phải là bát la phệ xá. Các kinh dịch cũ cũng
có kinh dịch là xứ, như Không vô biên xứ và
A luyện nhã xứ, đều giống với chữ xứ ở
đây”.

A DA HẠ HÀM
Tiếng dùng trong Thiền lâm. Vốn chỉ
xương hàm dưới của cha. Đứa con ngu dại
khi tìm hài cốt của người cha chết nơi chiến
trường, nhận lầm mảnh xương tàn của con
lừa là xương hàm dưới của cha mình, rồi
kính cẩn mang về. Mẩu truyện cổ này sau
được dùng làm lời mắng chửi người ngu
dại, không phân biệt được thật, giả. Thung
dung lục tắc 38 (Đại 48,52 trung) chép: “Lấy
giặc làm con, nhận đứa ở làm chồng. Sao
lại coi cái gáo vỡ là đầu lâu của tiên tổ? Cái
cầu yên lừa đâu phải là xương hàm dưới
của cha mình?”. “Cầu yên lừa,...... ” (lư
yên kiều), yên kiều, vốn chỉ cái yên ngựa.
Hình dáng cái yên ngựa giống như cây cầu,
vì thế gọi là yên kiều. “Cầu yên lừa”, tức chỉ
cái xương con lừa hình dáng như cái yên
Cửa vào hang 19 tại Ajanta
A DA HẠ HÀM
A1
0
ngựa. Đứa con ngu si không phân biệt được
xương thú vật, cho nên mới lầm xương lừa
là di cốt của cha mình.
A DA MỤC KHƯ QUỐC
A da mục khư, Phạm: Ayomukhì. Một
nước xưa ở Trung Ấn độ. Đại đường tây
vực kí quyển 5 nói, cả nước chu vi hai nghìn
bốn trăm dặm, thủ đô ở gần sông Hằng,
rộng hơn hai mươi dặm. Nhân dân hiền
lành, phong tục chất phác. Có năm ngôi
chùa với hơn một nghìn vị tăng, tu học
giáo pháp Chính lượng bộ của Tiểu thừa.
Còn có hơn mười ngôi đền thờ trời, đạo
khác ở lẫn lộn. Về phía đông nam của thủ
đô không xa, bên bờ sông Hằng, có ngôi
tháp do vua A dục xây dựng, cao hơn hai
trăm thước, khi xưa có lần đức Phật đã nói
pháp ở đây trong ba tháng, bên cạnh tháp
còn lại dấu vết chỗ ngồi và đi dạo của bốn
đức Phật thời quá khứ. Cứ theo truyền
thuyết, ngày xưa luận sư Phật đà đà sa (Pàli:
Buddhadasa, Giác sứ) soạn luận Đại tì bà
sa của Thuyết nhất thiết hữu bộ ở nước
này. Ngài Vô trước theo bồ tát Di lặc học
các luận Du già sư địa, Đại thừa trang

nghiêm, Trung biên phân biệt v.v... trong
rừng Đại am một la về phía tây nam thủ đô
nước này. Ngài Thế thân được ngài Vô
Trước khuyến hóa qui y Đại thừa và soạn
hơn một trăm bộ luận Đại thừa cũng ở nước
này. Vị trí nước này tương đương với vùng
Baiswara ở tiểu bang Oudh về mạn nam
sông Hằng hiện nay. [X. Đại từ ân tự Tam
tạng pháp sư truyện Q.2; T. Watters: On
Yuan
Chwang; S. N. Majumdar: Cunningham’s
Ancient
Geography of India].
A DẬT ĐA
Phạm:Ajita. Một trong những vị đệ tử
của đức Phật. Cũng gọi là A thị đa, A di đá.
Dịch ý: Vô thắng, Vô năng thắng (không
ai hơn được) hoặc Vô tam độc (không có
ba độc tham sân si). Ngài lập chí trong
tương lai sẽ thành Chuyển luân thánh
vương tên là Nhương khư (Phạm: Zaôkha,
Loa). Xưa nay thường cho A dật đa tức là
Di lặc, nhưng tựa hồ còn có một người khác
nữa. Trong bài kệ Tựa phẩm Bỉ ngạn đạo
(Pàràyana-vagga) của Kinh tập (Suttanipàta)
trong Đại tạng kinhPàli nêu tên
của hai vị A thị đa và Đế tu di lặc
(Tissametteyya) tức hoàn toàn cho đó là một
người khác. Hơn nữa, phẩm ấy còn nêu cả
hai kinh: A thị đa vấn kinh
(Ajitamàịavapucchà)
và Đế tu di lặc vấn kinh
(Tissametteyyamàịavapucchà). Lại kinh
Thuyết bản trong Trung a hàm quyển 13
và kinh Hiền ngu quyển 12 chép: Tôn giả
A di đá, trong vị lai lâu xa, khi con người
sống tám vạn tuổi, nguyện thành Chuyển
luân thánh vương tên là Loa. Tôn giả Di
lặc, cũng trong vị lai lâu xa, khi người sống
tám vạn tuổi,nguyện thành Phật, hiệu là Di
lặc Như lai. Luận Đại tì bà sa quyển 178
cũng chép: tỉ khưu A thị đa đối với các cái
có, khởi tâm ưa thích, khởi tâm thắng giải,
khởi tâm mến mộ, khởi tâm hy vọng, khởi
tâm tìm cầu, cho nên bị đức Phật quở trách.
Còn bồ tát Từ thị, đối với các cái có, không
khởi tâm ưa thích cho đến tìm cầu; đối với

các việc lợi lạc hữu tình, thì khởi từ tâm ưa
thích cho đến tìm cầu; thế nên được đức
Phật khen ngợi. Những kinh luận kể trên
nói A dật đa và Di lặc là hai người, cùng là
đệ tử của Phật ở thời đại Ngài và được Ngài
giáo hóa. [X. kinh Trung a hàm Q.5; kinh
A la hán cụ đức; Huyền ứng âm nghĩa Q.25;
Tuệ uyển âm nghĩa Q.thượng; Tuệ lâm âm
nghĩa Q.22].
A DI
I. A di. Phạm:Àrya,Pàli:Arya hoặc
A DA MỤC KHƯ QUỐC
A1
1
Ariya. Dịch âm: a lê da, gọi tắt lầm làa di.
Dịch ý: Tôn giả, Thánh giả. Là tiếng gọi
một cách tôn kính những bậc thông hiểu
chân lí.
II. A di. Tên khác của A tư đà (Phạm:
Asita), vị tiên ở nước Ca tì la vệ trung Ấn
độ. Khi đức Thích tôn giáng sinh, tiên A tư
đà được mời đến xem tướng cho Ngài và
đoán trước là Ngài sẽ thành Phật.
Theo kinh Phật bản hạnh tập quyển 7
đến quyển 10, thì vị tiên này có đủ năm
thần thông, thường ra vào nơi các trời hội
họp trên cõi trời Ba mươi ba (Đao lợi thiên),
không nơi nào là không được tự tại. [X.
kinh Phương quảng đại trang nghiêm; kinh
Đại ban Niết bàn (bản Bắc) Q.27; luận Đại
trí độ Q.29; truyện Cao tăng Pháp hiển].
(xt. A Tư Đà).
A DI ĐÀ CHÚ
.. Là chân ngôn của đức Phật A di đà.
Cũng gọi A di đà đại tâm chú, Thập cam lộ
chú, Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản
đắc sinh tịnh độ thần chú, Vô lượng thọ
Như lai căn bản đà la ni. Đà la ni căn bản
biểu tỏ nội chứng, bản thệ, công đức của
Vô lượng thọ Như lai, có đủ các công đức
hiện đời này được yên ổn, tội chướng tiêu
diệt, (sau khi chết) được sinh về cõi Tịnh
độ an dưỡng cực lạc. Bài chú được đọc tụng
phổ thông hơn cả là Đà la ni căn bản của
đức Vô lượng thọ Như lai trong Vô lượng
thọ Như lai tu quán hành cúng dường nghi
quĩ do ngài Bất không đời Đường dịch.

Ngoài ra, Bạt nhất thiết nghiệp chướng
căn bản đắc sinh tịnh độ thần chú, do ngài
Cầu na bạt đà la đời Lưu Tống dịch, Phật
thuyết A di đà Phật căn bản bí mật thần
chú kinh, do ngài Bồ đề lưu chi đời Bắc
Ngụy dịch, Đà la ni tập kinh do ngài A địa
cù đa đời Đường dịch, A di đà Phật thuyết
chú, mất tên người dịch, Phật thuyết cam
lộ đà la ni kinh, do ngài Thực xoa nan đà
đời Đường dịch v.v... tất cả các kinh trên
đây đều có ghi chép bài chú này, duy câu
văn có hơi khác nhau. [X. A di đà kinh Bất
tư nghị thần lực truyện].
A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG
ĐÀ LA NI KINH
.. ..
Kinh, 1 quyển. Không rõ người dịch.
Gọi tắt: Cổ âm thanh vương kinh, Cổ âm
thanh kinh, thu vào Đại chính tạng tập
12. Nội dung tường thuật việc đức Phật ở
thành Chiêm ba nói về thế giới Cực lạc
bên phương Tây và công đức trang nghiêm
của đức Phật A di đà cho các vị tỉ khưu
nghe. Ngài nói, tên nước của Phật A di đà
là Thanh thái, cha là Nguyệt thượng, mẹ
là Thù thắng Diệu nhan, con là Nguyệt
minh, đệ tử thị giả là Vô cấu xưng, đệ tử
trí tuệ là Hiền quang. Sau hết, Ngài dạy:
thụ trì đọc tụng Đại đà la ni cổ âm thanh
vương, sáu giờ chuyên niệm suốt ngày đêm,
chỉ trong mười ngày, nhất định được thấy
đức Phật A di đà.
Nhờ có nói về cha mẹ của Phật A di đà
mà bộ kinh này nổi tiếng. [X. Đà la ni tạp
tập Q.4; Lịch đại tam bảo kỉ Q.13; Khai
nguyên thích giáo lục Q.6].
A DI ĐÀ ĐƯỜNG
Nhà thờ tôn tượng A di đà Như lai.
Gọi tắt: Di đà đường. Ở Trung quốc, bắt
đầu từ ngài Tuệ viễn đời Đông Tấn, tại Lư
sơn, ngài thờ tượng Di đà trong tịnh xá
đài Bát nhã, tu tam muội Niệm Phật. Về
sau, các ngài Thiện đạo, Thừa viễn, Pháp
chiếu v.v... đời Đường kiến lập đạo tràng
Ban chu, từ đời Tống về sau thịnh hành
đạo tràng kết xã niệm Phật, đều gọi A di
đà đường. Bên Nhật bản thì bắt đầu từ

thời Nại lương, chùa Pháp luân ở Kinh
A DI ĐÀ ĐƯỜNG
A1
2
đô, chùa Pháp hoa ở Nại lương v.v... đều
có Di đà đường.
A DI ĐÀ HỘ MA
Một trong những phép tu của Mật giáo.
Là phép bí mật lấy Phật A di đà làm vị tôn
chính, làm phép hộ ma trước tôn tượng
Ngài để cầu diệt tội sinh trí, sinh về Tịnh
độ, hoặc tu để cầu phúc cõi âm cho người
đã khuất. (xt. Hộ Ma).
A DI ĐÀ KINH
I. A di đà kinh, Phạm:Aparimitàyussùtra,
2 quyển. Cũng gọi A di đà tam da
tam phật tát lâu phật đàn quá độ nhân đạo
kinh, Đại a di đà kinh. Do ngài Chi khiêm
đời Ngô (222-280) dịch, thu vào Đại chính
tạng tập 12. Kinh này là bản dịch khác của
kinh Vô lượng thọ, và là một bộ kinh được
thành lập sớm nhất trong các bản dịch kinh
Vô lượng thọ. [X. Lịch đại tam bảo kỉ Q.5;
Khai nguyên thích giáo lục Q.2] (xt. Đại A
Di Đà Kinh).
II. A di đà kinh.
Phạm:Sukhàvatyamftavyùha.
Dịch âm: Tốc ca ngõa đê a di lí đát
vĩ dụ ha, 1 quyển. Cũng gọi Nhất thiết chư
Phật sở hộ niệm kinh, Tiểu vô lượng thọ
kinh, Tiểu kinh, Tứ chỉ kinh, thu vào Đại
chính tạng tập 12. Một trong ba bộ kinh
Tịnh độ. Kinh này vốn được biên soạn ở
miền bắc Ấn độ, vào lúc mà tín ngưỡng
Phật A di đà đang thịnh hành, sau khi kinh
Đại vô lượng thọ đã được thành lập, tức
vào khoảng thế kỉ thứ nhất. Kinh này đã
được ngài Cưu ma la thập (Phạm:
Kumàrajìva, 344-414) dịch ra Hán văn vào
năm Hoằng thủy thứ 4 (404) đời Diêu Tần.
Sau bản của ngài Cưu ma la thập, có hai
bản dịch khác nữa:
1. Kinh Tiểu vô lượng thọ, 1 quyển,
do ngài Cầu na bạt đà la dịch vào đầu
năm Hiếu kiến (454-456) đời Hiếu Vũ đế
nhà Lưu Tống. Bản dịch này đã bị thất
lạc từ lâu, hiện chỉ còn văn chú và văn lợi

ích.
2. Kinh Xưng tán tịnh độ Phật nhiếp
thụ, 1 quyển, do ngài Huyền trang dịch
vào niên hiệu Vĩnh huy năm đầu (650) đời
vua Cao tông nhà Đường, cũng được thu
vào Đại chính tạng tập 12. Bản dịch của
ngài La thập, văn dịch ngắn gọn, trong sáng
và trôi chảy, nên được rất nhiều người đọc
tụng. Nội dung kinh này trình bày sự trong
sạch đẹp đẽ ở Tịnh độ phương tây của Phật
A di đà, chư Phật chân thành khen ngợi
chúng sinh sinh về Tịnh độ, chư Phật ở
sáu phương ấn chứng, và trì danh niệm Phật
v.v... làm cho tín ngưỡng Tịnh độ được xác
nhận rõ ràng và dễ dãi. Có rất nhiều bản
chú sớ về kinh này, trọng yếu hơn cả thì
có: A di đà kinh nghĩa kí 1 quyển của ngài
Trí khải, A di đà kinh pháp sự tán 2 quyển
của ngài Thiện đạo, A di đà kinh sớ, 1 quyển
của ngài Tuệ tịnh, A di đà kinh sớ 1 quyển
và A di đà kinh thông tán sớ 3 quyển của
ngài Khuy cơ, A di đà kinh sớ 1 quyển của
ngài Nguyên hiểu v.v...
Thời gần đây, nhân việc Đại học Oxford
san hành kinh Di đà bản tiếng Phạm,
Nhật bản bèn dấy lên phong trào nghiên
cứu kinh này rất là sôi nổi. Như Đằng ba
Nhất như soạn kinh A di đà văn Phạm
được dịch ra bốn thứ tiếng Nhật, Anh,
Trung hoa, Triều tiên; Địch nguyên Vân
lai soạnba bộ kinh Tịnh độ Phạm, Tạng,
Nhật, Anh đối chiếu, và Mộc thôn Tú
hùng soạn The Smaller Sukhàvatìvyùha,
Description of Sukhàvatì; The
Land of Bliss, collaterating Sanskrit,
Tibetant, Chinese texts with commentarial
foot-notes. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.2;
Khai nguyên thích giáo lục Q.4, Q.5, Q.8;
Chí nguyên pháp bảo khám đồng tổng lục
Q.3].
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A DI ĐÀ KINH NGHĨA SỚ
I. A di đà kinh nghĩa sớ, 1 quyển. Ngài
Cô sơn Trí viên đời Tống soạn. Cũng gọi
Phật thuyết A di đà kinh sớ tinh tự,thu vào

Đại chính tạng tập 37. Là sách chú thích
kinh A di đà do ngài Cưu ma la thập dịch.
Trước khi giải thích phần chính văn, soạn
giả lập ra năm lớp nghĩa sâu kín:
1. Lấy hai đức Phật đã chứng quả ở hai
cõi là đức Thế tôn ở Ta bà và đức Di đà ở
Tịnh độ làm tên kinh.
2. Lấy thực tướng phương đẳng làm thể
của kinh.
3. Lấy tín, nguyện, tịnh nghiệp làm tông
chỉ của kinh.
4. Lấy bỏ khổ được vui làm dụng.
5. Lấy sinh tô phương đẳng Đại thừa làm
giáo. Toàn văn chia làm ba phần: Tựa, Chính
tông, Lưu thông, rồi lần lượt theo thứ lớp
mà giải thích chương cú.
II. A di đà kinh nghĩa sớ, 1 quyển. Ngài
Linh chi Nguyên chiếu đời Tống soạn,thu
vào Đại chính tạng tập 37. Cũng là sách chú
thích bản dịch kinh A di đà của ngài Cưu
ma la thập. Trước phần chính văn, soạn giả
lập ra bốn môn: giáo, lí, hành, quả.
1. Giáo, chia làm hai thứ: Giáo hưng, Giáo
tướng. Giáo hưng, trình bày ý nghĩa đức Như
lai ra đời, mục đích là khiến chúng sinh chán
nỗi khổ Ta bà, hâm mộ Tịnh độ cực lạc,
chấp trì danh hiệu mà được vãng sinh. Giáo
tướng, nói rõ giáo môn Tịnh độ là pháp Đại
thừa viên đốn thành Phật.
2. Lí, là thể của giáo. Nói về nghĩa chung,
Đại thừa là lí được giải thích rõ ràng (lí sở
thuyên). Nói về nghĩa riêng, lấy công đức y
báo, chính báo trang nghiêm không thể nghĩ
bàn của đức Phật A di đà tu nhân cảm quả
làm lí sở thuyên.
3. Hành, là tông chỉ của giáo. Nói theo
nghĩa chung, thì chỉ cho sáu độ muôn hạnh;
nói theo nghĩa riêng, thì chỉ cho tịnh nghiệp.
Kinh này chuyên nêu rõ pháp trì danh, đó
chính là tông chỉ của kinh.
4. Quả, là dụng của giáo. Quả gần, được
thân pháp tính, ở Tịnh độ Đồng cư. Quả
xa, được A nậu bồ đề không trở lui, chứng
pháp thân trong sạch, ở cõi Pháp tính, rốt
ráo thành Phật.
A DI ĐÀ KINH SỚ
I. A di đà kinh sớ, 1 quyển. Ngài Khuy

cơ đời Đường soạn, thu vào Đại chính tạng
tập 37. Là sách chú thích kinh A di đà do
ngài Cưu ma la thập dịch. Chia làm bảy
môn:
1. Giải rõ thân Phật A di đà gồm báo
thân và hóa thân. Bồ tát Thập địa thấy thân
thụ dụng của Phật; Bồ tát dưới Thập địa và
phàm phu chỉ thấy thân ứng hóa.
2. Về cõi Phật, giải rõ bốn loại: cõi Pháp
tính, cõi Tự thụ dụng, cõi Tha thụ dụng,
cõi Biến hóa.
3. Giải rõ nghĩa không trở lui.
4. Giải rõ tâm khen ngợi nghiêng hẳn
về một bên, trích dẫn lời trong kinh Tùy
nguyện vãng sinh, nếu nói trong mười
phương đều có Tịnh độ, thì tâm chúng sinh
sẽ lơ là, không vội vã; nếu chỉ nêu rõ một
cảnh Tịnh độ, thì tâm chúng sinh ân cần
thiên trọng, vì thế nên chỉ khen ngợi Tịnh
độ phương tây.
5. Nói sơ lược về thể tính: Tịnh độ lấy
trí duy thức của Phật và Bồ tát làm thể.
6. Trình bày bộ loại nhiều ít, nêu rõ tông
thú.
7. Phân tích, giải thích nghĩa văn chính
trong kinh.
II. A di đà kinh sớ, 1 quyển. Sa môn
Nguyên hiểu người nước Tân la (Triều tiên
ngày nay) soạn, thu vào Đại chính tạng tập
37. Cũng là sách chú thích kinh A di đà
bản dịch của ngài Cưu ma la thập. Trước
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hết, soạn giả trình bày đại ý, bảo kinh này
mang ý nghĩa lớn lao của việc đức Phật ra
đời, là cửa chính yếu để vào đạo của bốn
chúng tỉ khưu, tỉ khưu ni, ưu bà tắc, uu bà
di, ... tai nghe tên kinh liền vào một thừa,
không còn trở lui; miệng niệm danh hiệu
Phật thì ra khỏi ba cõi, không quay lại nữa.
Thứ đến, giải thích tông chỉ của kinh, bảo
kinh này lấy vượt qua ba cõi và hai thứ
trong sạch làm tông chỉ, khiến cho chúng
sinh, đối với đạo vô thượng, không còn trở
lui. Sau cùng, giải thích văn kinh, lấy nhiều
thiện căn phúc đức nhân duyên phát tâm

bồ đề trong phần Chính tông làm hạnh tu
chính yếu, và lấy việc trì niệm tên hiệu Phật
từ một đến bảy ngày làm hạnh tu phụ trợ,
nhờ đó mà được vãng sinh.
A DI ĐÀ KINH SỚ SAO
Sớ sao, 4 quyển. Ngài Châu hoành đời
Minh soạn, thu vào Vạn tục tạng tập 33.
Nội dung sách này là chú giải kinh A di đà
do ngài Cưu ma la thập dịch, rồi phỏng
theo tác phẩm Hoa nghiêm kinh sớ diễn
nghĩa sao của ngài Trừng quán, soạn giả lại
tự làm lời sao để giải thích thêm.
Bản sớ sao này chia làm ba môn:
1. Thông tự đại ý, trong phần tựa chung,
giải thích đại ý của bộ kinh.
2. Khai chương thích văn, mở ra từng
chương để giải thích văn kinh.
3. Kết thích chú ý, kết thúc giải thích ý
nghĩa chú Vãng sinh.
Trong đây, riêng phần giải thích văn
kinh lại có mười môn: Giáo khởi sở nhân,
Tạng giáo đẳng nhiếp, Nghĩa lí thâm quảng,
Sở bị giai phẩm, Năng thuyên thể tính, Tông
thú chỉ qui, Bộ loại sai biệt, Dịch thích tụng
trì, Tổng thích danh đề, Biệt giải văn nghĩa.
Ngài Châu hoành dựa vào ý chỉ chủ yếu
của kinh Hoa nghiêm mà suy diễn cái lí
trong văn kinh, rồi phán định rằng, kinh
A di đà thuộc về Đốn giáo, thông cả Chung
giáo và Viên giáo. Lại mỗi môn đều xứng lí
giải thích, phát huy ý nghĩa sâu xa của kinh,
và bảo phải đầy đủ cả tín, nguyện, hành.
Sau hết, nêu ra thần chú Đắc sinh Tịnh
độ, bản dịch của ngài Cầu na bạt đà la đời
Lưu Tống, khuyên người trì tụng. [X. Phật
điển sớ sao mục lục Q.hạ; Tịnh độ chân
tông giáo điển chí Q.3].
A DI ĐÀ MẠN ĐÀ LA
Mạn đà la lấy Phật A di đà làm tôn vị
chính để kiến lập. Cũng gọi A di đà mạn
đồ la. Gồm có: Lí thú mạn đà la kiến lập
theo hình thức Kim cương giới, Cửu phẩm
mạn đồ la và Bát mạn đồ la kiến lập theo
hình thức Thai tạng giới.
1. Lí thú mạn đà la: chính giữa vẽ Phật
A di đà, trước, sau và hai bên đều vẽ bốn vị

Bồ tát: Kim cương pháp, Kim cương lợi,
Kim
cương nhân và Kim cương ngữ. Bên trong
và ngoài bốn góc đều đặt bốn Nội, Ngoại
cúng dường, bốn cửa Đông, Nam, Tây, Bắc
đều vẽ hình Thiên nữ biểu thị tham muốn,
hình rắn biểu thị tức giận, đầu lợn (heo)
biểu thị ngu dại, và hoa sen biểu thị Niết
bàn.
Mạn Đồ La Tám Đại Bồ Tát
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2. Cửu phẩm mạn đà la: trên đài hoa
sen nở ở viện Trung đài bát diệp là Phật A
di đà thượng phẩm thượng sinh, chung
quanh đặt tám phẩm A di đà, bốn góc viện
trong có bốn bồ tát Kim cương pháp, Kim
cương lợi, Kim cương nhân, Kim cương ngữ.
Viện thứ hai có mười hai vị Quang Phật,
bốn Nhiếp bồ tát, bốn Ngoại cúng dường;
viện thứ ba có hai mươi bốn vị Bồ tát.
3. Bát mạn đà la: cũng gọi Bát đại bồ
tát mạn đồ la. Chính giữa vẽ Phật A di đà,
chung quanh đặt tám vị đại bồ tát Quán tự
tại, Từ thị, Hư không tạng, Phổ hiền, Kim
cương thủ, Văn thù, Trừ cái chướng và Địa
tạng, bên ngoài là bốn Nhiếp, tám Cúng.
Ngoài ra, còn có Cửu tự mạn đà la là tổng
hợp của Cửu phẩm mạn đà la và Bát mạn
đà la. [X. Bát nhã ba la mật đa lí thú thích
Q.hạ; kinh Bát đại bồ tát mạn đà la (Bất
không); kinh Bát đại bồ tát mạn đồ la
(Thiện vô úy); Vô lượng thọ nghi quĩ].
A DI ĐÀ NGŨ PHẬT
Cũng gọi A di đà ngũ tôn mạn đồ la.
Chỉ đức Phật A di đà và bốn vị bồ tát Quan
âm, Thế chí, Địa tạng, Long thụ đứng hầu
hai bên; hoặc chỉ bức tranh vẽ lấy Phật A
di đà làm vị tôn ngồi ở giữa và đặt bốn vị
Bồ tát nói ở trên đứng
hầu hai bên. Trong
kinh điển chưa thấy
xuất xứ của bức tranh
này.
Cứ theo A di đà
quyển trong Giác

thiền sao do vị tăng
Nhật bản là Giác
thiền soạn, thì người
ở vùng Tinh châu đời
Đường đều niệm Phật A di đà, đến lúc sắp
chết, năm vị Thánh này sẽ hiện ở trước
mặt để tiếp dẫn. Tuy nhiên, thuyết này cũng
không biết chắc đã căn cứ vào đâu.
Lại theoTham thiên thai Ngũ đài sơn
kíquyển 1 của vị tăng Nhật bản khác là
Thành tầm (10111081) ghi chép, thì
trong Kim đường
(nhà vàng) của Thiền
viện Hộ thánh do vua
ban hiệu ở núi Thiên
thai, có tượng Phật A
di đà cao một trượng
sáu thước và tượng
bốn vị Bồ tát đứng
hầu hai bên.
Hiện nay còn tượng A di đà ngũ tôn
bằng đá có khắc dòng chữ: Đường Nghi
phụng tam niên (Năm Nghi phụng thứ 3
đời Đường) và tượng A di đà ngũ tôn bằng
đồng lá. Trong hai tượng này, hai vị tỉ khưu
và hai vị Bồ tát đều đứng hầu hai bên. Vị tỉ
khưu bên trái dáng
mặt già nua xấu xí,
vị tỉ khưu bên phải
dáng mặt trẻ trung
đẹp đẽ. Cứ đó mà
suy, thì tượng hai vị
tỉ khưu này đã
được làm phỏng
theo tượng Tam
tôn thời Đông
Ngụy năm Thiên
bình thứ 4 (537) và niên hiệu Vũ định năm
đầu (543). Phổ thông cho rằng, tượng hai
vị tỉ khưu này là do ngài Xá lợi phất và A
nan chuyển hóa mà thành.
A DI ĐÀ NGŨ THẬP BỒ TÁT TƯỢNG
Cũng gọi Ngũ thông mạn đồ la. Là một
trong những bức tranh Tịnh độ biến tướng,
lấy Phật A di đà làm trung tâm mà vẽ tượng
Phật và năm mươi vị Bồ tát. Cứ theo Tập

thần châu Tam bảo cảm thông lục quyển
A Di Đà Ngũ Tôn
Tượng Phật Vô Lượng Thọ
của Tây Tạng
Phật A Di Đà
(Thai tạng Giới Mạn Đồ La)
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trung của ngài Đạo tuyên đời Đường chép,
thì xưa kia, bồ tát Ngũ thông ở chùa Kê đầu
ma bên Thiên trúc, đến thế giới Cực lạc,
xin đức Phật A di đà ban cho tượng của
Ngài, khiến chúng sinh cõi Ta bà nguyện
sinh về Tịnh độ, nhờ vào hình tượng của
Phật mà đạt được điều ước nguyện. Đức
Phật bằng lòng. Khi Bồ tát trở về, thì tượng
Phật đã đến rồi, đó là trên các lá cây có
hình tượng Phật và năm mươi vị Bồ tát đều
ngồi trên hoa sen. Bồ tát bèn lấy những lá
ấy đem về vẽ ra, truyền bá khắp gần xa.
Trong năm Vĩnh bình (58-75), Minh
đế nhà Hán, nhân nằm mộng thấy Phật,
mới sai sứ đi cầu pháp, đón được ngài Ca
diếp ma đằng v.v... về Lạc dương. Sau đó,
cháu của ngài Ma đằng xuất gia làm sa môn,
đem tượng Phật và năm mươi vị Bồ tát ấy
đến Trung quốc truyền bá. Chưa bao lâu,
lại mang tượng trở về Ấn độ.
Vì bức tranh này không được lưu truyền
rộng lắm, thêm vào đó, từ thời Ngụy Tấn
đến nay đã quá lâu, lại trải qua tai nạn diệt
pháp, nên kinh tượng cũng do đó mà bị
mai một. Đến đầu đời Tùy, sa môn Minh
hiến được ngài Đạo trường ở Cao tề biếu
một bức tranh này, nói rõ nguồn gốc và sự
trao truyền, từ đó, bức tranh được vẽ lại và
lưu hành khắp trong nước. Người thợ vẽ
lúc bấy giờ là Tào trọng đạt ở bắc Tề chuyên
vẽ bức tranh này. Các nhân sĩ đời Đường
phần nhiều cũng truyền vẽ tượng này để
làm tôn vị chính. Lại tranh A di đà Tịnh
độ biến tướng được lưu truyền ở đời sau tuy
nhiều, nhưng phổ thông đều cho Ngũ thông
mạn đồ la này là xưa nhất.A di đà quyển
trong Giác thiền sao do vị tăng người Nhật
là Giác thiền soạn, có chép kiểu tranh vẽ

năm mươi hai thân tượng của Phật A di đà,
nhưng đó có phải là mạn đồ la từ đời Đường
truyền lại không, thì không có cách nào
biết chắc được. [X. Pháp uyển châu lâm
Q.15; Đồ tượng sao Q.2].
A DI ĐÀ NHỊ HIẾP THỊ
Cũng gọi A di đà nhị giáp thị. Chỉ cho
hai vị bồ tát Quan âm, Thế chí đứng hầu
hai bên đức Phật A di đà. Kinh Quán vô
lượng thọ (Đại 12, 342 hạ) nói: “Đức Phật
vô lượng thọ đứng giữa hư không, hai vị
Đại sĩ Quan thế âm, Đại thế chí, đứng hầu
hai bên”. (xt. A Di Đà Tam Tôn).
A DI ĐÀ PHÁP
Là phép tu bí mật của Mật giáo, lấy A di
đà Như lai làm tôn vị chính, tu để cầu diệt
tội sinh thiện, sinh về Tịnh độ, hoặc để
cầu phúc cõi âm cho người đã khuất. Trước
hết, lập mạn đồ la, kế đến, bày các tôn vị
chung quanh tôn vị chính, rồi theo thứ tự
tu hành ba mật (thân, ngữ, ý) tương ứng.
[X. Vô lượng thọ Như lai tu quán hành
cúng dường nghi quĩ].
A DI ĐÀ PHẬT
Phạm: Amita-buddha. Tạng: Dpag-tumed,
Dpag-yas. Vị giáo chủ của thế giới Cực
lạc ở phương tây. Cũng gọi A di đa Phật, A
nhị đá Phật, A nhị đả Phật. Gọi tắt: Di đà.
Amita, dịch ý: Vô lượng. Ngoài ra, còn có
tên Phạm:Amitàbha, dịch
âm: A di đa bà, A di đả bà,
dịch ý: Vô lượng quang.
Về lí do tại sao gọi là
Phật A di đà, cứ theo kinh
A di đà do ngài Cưu ma la
thập dịch, thì đức Phật này
có vô lượng ánh sáng và
tuổi thọ vô lượng, cho nên
gọi là Phật A di đà. Nhưng
theo kinh A di đà bản tiếng
Phạm và kinh Xưng tán
tịnh độ Phật nhiếp thụ, thì Phật A Di Đà
A DI ĐÀ NHỊ HIẾP THỊ
A1
7
đức Phật này tuổi thọ vô số, ánh sáng nhiệm
mầu vô biên, cho nên gọi là Phật Vô lượng

thọ, Phật Vô lượng quang. Một đức Phật
mà có hai tên gọi nghĩa không giống nhau,
trường hợp các đức Phật khác chưa thấy
như thế. Trong các kinh điển ở thời kì đầu,
như kinh Ban chu tam muội, kinh Đại A di
đà, kinh Duy ma cật v.v... cũng chỉ có danh
hiệu A di đà, cho nên suy ra có thể biết, tên
hiệu Vô lượng thọ, Vô lượng quang là do
đời sau đã dựa theo nghĩa gốc của những
danh từ ấy mà đặt ra.
Lại theo kinh Bình đẳng giác, Hậu xuất
A di đà Phật kệ, kinh Xưng tán tịnh độ
Phật nhiếp thụ v.v..., thì tên hiệu của Phật
A di đà là Vô lượng thanh tịnh, thế giới
của Ngài ở gọi là thế giới Thanh tịnh, thế
giới Cực lạc.
Về bản duyên thành đạo của Phật A di
đà, cứ theo kinh Vô lượng thọ quyển thượng,
trong kiếp quá khứ lâu xa, khi đức Phật
Thế tự tại vương ở đời, có một quốc vương
phát tâm đạo vô thượng, bỏ ngôi vua xuất
gia, tên là tỉ khưu Pháp tạng, tu hành ở nơi
đức Phật Thế tự tại vương, biết rõ Tịnh độ
của chư Phật, trải qua năm kiếp tư duy, rồi
phát bốn mươi tám nguyện thù thắng. Từ
đó về sau, Ngài không ngừng chứa góp công
đức, cách nay mười kiếp, nguyện hành tròn
đầy, thành Phật A di đà, cách thế giới Ta
bà này mười vạn ức cõi Phật về phía tây,
nhờ phúc báo cảm được Tịnh độ. Đến nay,
Ngài vẫn còn đang nói pháp ở cõi ấy; Ngài
là giáo chủ của môn Tịnh độ, tiếp dẫn những
người niệm Phật sinh về Tịnh độ phương
tây, vì thế còn gọi là Phật Tiếp dẫn. Tượng
A di đà tam tôn, thông thường có bồ tát
Quan thế âm và bồ tát Đại thế chí đứng
hầu hai bên. Phật A di đà cùng với hai vị
Bồ tát này gọi làTây phương tam thánh
(ba bậc Thánh phương tây). Trong những
kinh luận Đại thừa hiện còn, có tới hơn
hai trăm bộ nói về đức Phật A di đà và các
việc ở Tịnh độ cực lạc của Ngài, như vậy
đủ biết tín ngưỡng Di đà và giáo nghĩa tịnh
độ đã đi sâu vào lòng người đến mức độ
nào rồi.
Cứ theo kinh Ban chu tam muội quyển
thượng, thì đức Phật A di đà có ba mươi hai

tướng, ánh sáng chói lọi, đẹp đẽ không gì
sánh kịp. Còn theo kinh Quán vô lượng
thọ, thì thân của Phật Vô lượng thọ rực rỡ
như trăm nghìn ức màu vàng Diêm phù
đàn của cõi trời Dạ ma, và cao sáu mươi
vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Sợi
lông trắng ở khoảng giữa hai đầu chân mày
quấn tròn về bên phải; tướng lông trắng to
rộng gấp năm lần núi Tu di. Mắt Ngài trong
sáng rõ ràng và rộng lớn gấp bốn lần đại
dương. Thân Ngài có tám vạn bốn nghìn
tướng, trong mỗi tướng có tám vạn bốn
nghìn nét đẹp, trong mỗi nét đẹp có tám
vạn bốn nghìn ánh sáng, soi khắp các thế
giới trong mười phương, thu lấy chúng sinh
niệm Phật.
Ở Tây tạng, đức Phật A di đà được xem
như hai Phật: Vô lượng quang, Vô lượng
thọ. Nếu cầu trí tuệ thì qui y Phật Vô lượng
quang, nếu cầu phúc lạc và sống lâu, thì
qui y Phật Vô lượng thọ.
Trong Mật giáo, Phật A di đà được tượng
trưng cho trí Diệu quan sát của pháp thân
Đại nhật Như lai, gọi là Cam lộ vương.
Trong mạn đồ la Kim cương giới, gọi là A
di đà Như lai thân Thụ dụng trí tuệ, ngồi
chính giữa nguyệt luân (vòng mặt trăng) ở
phía tây. Thân Ngài màu vàng ròng, kết ấn
Tam ma địa, chủng tử là (hrì#), mật hiệu
là Thanh tịnh kim cương, hình Tam muội
da là hoa sen. Trong mạn đồ la Thai tạng
giới, gọi là Vô lượng thọ Như lai, ngồi ở mé
tây của viện Trung đài bát diệp. Thân Ngài
màu vàng lợt hay vàng ròng, mắt nhắm,
mình mặc áo mỏng, ngồi kết già trên hoa
sen báu, bắt ấn nhập định. Chủng tử là
(saô), mật hiệu là Thanh tịnh kim cương,
A DI ĐÀ PHẬT
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hình Tam muội da là hoa sen mới nở. [X.
kinh Lại tra hòa la sở vấn đức quang; kinh
Quyết định tổng trì; kinh Hiền kiếp Q.1,
Q.3; kinh Tế chư phương đẳng học; kinh
Đại pháp cự đà la ni Q.17; Vô lượng thọ
kinh ưu ba đề xá; luận Thập trụ tì bà sa Q.5
phẩm Dị hành; Vãng sinh luận chú; Quán

kinh sớ (Thiện đạo)].
A DI ĐÀ PHẬT THUYẾT LÂM
Sách, 7 quyển. Do vị tăng người Nhật là
Thiện tính Kế thành biên soạn vào năm
Minh hòa thứ 7 (1770). Biên giả đã trích lục
hơn hai trăm bộ kinh luận trong Đại tạng
nói về đức Phật A di đà và Tịnh dộ của Ngài
mà soạn thành sách này. Trong thư mục
các kinh luận mà biên giả đã dẫn, thì Mật
giáo bộ chiếm đa số, Luận bộ có hơn mười
bộ, các bộ Hoa nghiêm, Phương đẳng, Pháp
hoa, Niết bàn v.v... cũng khá nhiều, tới
khoảng bảy mươi bộ. Mục đích của tác phẩm
này là thu chép những lời trong các kinh
nói về đức Phật A di đà và về thế giới Cực
lạc của Ngài, để chứng minh điển cứ“Chư
kinh sở tán đa tại Di đà” (các kinh phần
nhiều khen ngợi đức PhậtA di đà).
A DI ĐÀ TAM THẬP THẤT HIÊU
Chỉ ba mươi bảy đức hiệu của Phật A di
đà. Dựa theo Tán A di đà kệ của ngài Đàm
loan, trong sách Tịnh độ hòa tán của mình,
ngài Thân loan - vị tăng của Tịnh độ chân
tông Nhật bản - đã nêu ra ba mươi bảy đức
hiệu: Vô lượng quang, Chân thực minh,
Vô biên quang, Bình đẳng giác, Vô ngại
quang, Nan tư nghị, Vô đối quang, Tất kinh
y, Quang viêm vương, Đại ứng cúng, Thanh
tịnh quang, Hoan hỉ quang, Đại an uý, Trí
tuệ quang, Bất đoạn quang, Nan tư quang,
Vô xứng quang, Siêu nhật nguyệt quang,
Vô đẳng đẳng, Quảng đại hội, Đại tâm hải,
Vô thượng tôn, Bình đẳng lực, Đại tâm lực,
Vô xưng Phật, Bà già bà, Giảng đường,
Thanh tịnh đại nhiếp thụ, Bất khả tư nghị
tôn, Đạo tràng thụ, Chân vô lượng, Thanh
tịnh lạc, Bản nguyện công đức tụ, Thanh
tịnh huân, Công đức tạng, Vô cực tôn, Na
mô bất khả tư nghị quang.
A DI ĐÀ TAM TÔN
Cũng gọi Tây phương tam thánh. Chỉ
đức Phật A di đà và hai vị đại Bồ tát đứng
hầu hai bên Ngài. Đức Phật A di đà đứng
giữa, bên trái là bồ tát Quan thế âm, bên
phải là bồ tát Đại thế chí. Kiểu tượng Di đà
tam tôn bắt nguồn ở Ấn độ. Bức tranh vẽ
trên vách của hang thứ 9 trong những hang

đá ở A chiên đa là di phẩm của tượng Tam
tôn được giữ gìn. Tượng A di đà tam tôn
sớm nhất tại Trung quốc là tượng Tam tôn
được khắc vào niên hiệu Nguyên tượng năm
đầu (538) đời Đông Ngụy. Ở Nhật bản thì
bức tranh vẽ trên vách trong Kim đường
chùa Pháp long và Quất phu nhân niệm trì
Phật là nổi tiếng hơn cả.
Hình tướng phổ thông này đều làm
theo phép quán thứ tám trong kinh Quán
vô lượng thọ. Kinh
nói, quán tưởng hai
bên Phật A di đà có
hoa sen lớn, bồ tát
Quán thế âm ngồi
trên tòa sen bên trái;
bồ tát Đại thế chí ngồi
trên tòa sen bên phải.
Kinh Bất không
quyên sách thần biến
chân ngôn quyển 5
cũng nói như thế. Bởi
vì bồ tát Quan thế âm tượng trưng cho “Bi”
(tình thương), biểu tỏ nghĩa dưới hóa độ
chúng sinh, cho nên đặt ở bên trái. Còn bồ
tát Đại thế chí thì tượng trưng cho “Trí”
Tượng A Di Đà Tam Tôn
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(trí tuệ), biểu tỏ nghĩa trên cầu bồ đề, vì thế
đặt ở bên phải.
Ngoài ra, kinh Quán tự tại bồ tát tam
thế tối thắng tâm minh vương thì nói, bên
trái Phật A di đà là Quán tự tại, bên phải là
Kim cương thủ.
A DI ĐÀ TỊNH ĐỘ BIẾN
Tranh vẽ biểu hiện cảnh Tịnh độ cực
lạc của đức Phật A di đà. Cũng gọi Tây
phương tịnh độ biến, Tây phương biến
tướng, Tịnh độ mạn đà la, Cực lạc biến
mạn đồ la. Ở Trung quốc, người đầu tiên
vẽ tranh này là ngài Thiện đạo đời Đường.
Quán niệm pháp môn của ngài Thiện đạo
nói, nếu có người y theo kinh Quán vô lượng
thọ v.v..., vẽ cảnh Tịnh độ trang nghiêm,
rồi ngày đêm quán tưởng đất báu, niệm niệm

không rời, thì có thể trừ diệt tội sống chết
trong tám mươi ức kiếp. Kim ngân nê họa
Tịnh độ biến tướng tán của Lí bạch nói,
Tần phu nhân ở quận Phùng dực, dùng
kim nhũ vẽ Tịnh độ biến tướng phương
tây để cầu siêu cho chồng là Vi công, quan
Thứ sử Hồ châu. Cứ theo Lịch đại danh
họa kí của Trương ngạn viễn đời Đường
chép, thì trên vách phía tây của Đại Phật
điện trong chùa An quốc, có Tây phương
biến do Ngô đạo tử vẽ; trong Tiểu Phật điện
chùa Vân hoa, có Tịnh độ biến do Triệu
vũ thụy vẽ. Đến đời Tống, Liên xã niệm
Phật và tranh vẽ Tịnh độ biến khá thịnh
hành. Pháp nhiên thượng nhân truyện kí
quyển 2 của Nhật bản chép, vào đời Tống,
Tuấn-thừa-phòng-trùng-nguyên đến Trung
quốc, thỉnh được Quán kinh mạn đồ la về
Nhật bản. Lại gần đây, mấy loại tranh A di
đà tịnh độ biến đã được tìm thấy ở Đôn
hoàng. Ở Nhật bản, từ thời Bạch phụng
(673-685) về sau, dần dần mới có họa phẩm
Tịnh độ biến, như bức tranh vẽ trên vách
hiện còn ở chùa Pháp long, nhưng kiểu
tranh đơn giản, chỉ có hình Di đà tam tôn,
các trời và cảnh người vãng sinh trong ao
báu. Còn bức tranh Tịnh độ biến ở viện A
di đà, cứ theo A di đà viện bảo vật trướng
chép, thì trong Bảo điện đặt hai bậc trên
dưới, thờ Di đà
tam tôn, mười vị
bồ tát Âm
thanh, hai vị La
hán. Lại trong
những bức
tranh Tịnh độ
biến hiện còn,
thì Đương ma
mạn đồ la là bức
tranh rõ ràng tỉ
mỉ và hoàn bị
hơn cả. [X.
Vãng sinh tây
phương tịnh độ
thụy ứng san
truyện; Tây phương yếu quyết thích nghi
thông qui; Quán kinh cửu phẩm đồ hậu tự

(Nguyên chiếu); Bạch thị văn tập Q.70,
Q.71; Dậu dương tạp trở tục tập Q.5 Thường
lạc phường Triệu cảnh công tự điều; Diên
lịch tự tọa chủ Viên trân truyện; Lạc bang
văn loại Q.2, Q.3; Thập di vãng sinh truyện
Q.hạ].
A DU CA THỤ
A du ca, Phạm:Azoka. Cũng gọi a thúc
ca thụ, a thư già thụ. Dịch ý là câykhông
lo. Tên khoa học: Jonesia asoka Roxb.
Loài thực vật thuộc họ đậu, sinh sản ở núi
Tuyết, Tích lan, bán đảo Mã lai v.v... Thân
cây thẳng tắp, lá giống lá cây hòe, lá mọc
từng đôi tựa như cánh chim, dài khoảng
chín đến mười hai phân tây, hoa nở độ sáu
đến mười phân, màu đỏ tươi, dễ coi, quả
hình bầu dục, dài độ hơn hai mươi phân.
Trong văn học Ấn độ, cây này thường được
Tranh Tây Phương Tịnh Độ trong
hang 172 ở Đôn Hoàng
(Trung Quốc)
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coi là điềm lành. Theo truyền thuyết, Thái
tử Tất đạt đa đã sinh ra dưới gốc cây a du ca
trong vườn Lam tì
ni, vì mẹ con đều
bình an,nên cây này
được gọi là cây
không lo. Thông
thường người ta hay
lầm, cho cây Tất lợi
xoa (Phạm: vfkwa,
cây bồ đề) là cây a
du ca. [X. kinh Niết
bàn (bản Bắc) Q.32;
Tuệ lâm âm nghĩa
Q.hạ].
A DU ĐÀ QUỐC
Phạm:Ayodhyà,Pàli:Ayojjhà. Một
nước xưa ở trung Ấn độ, là một trong
những nơi trung tâm văn minh của Ấn độ
cổ đại. Cũng gọi A tì đà quốc, A tì xà quốc,
A du xà quốc, A dụ đà quốc, A nghinh xà
quốc. Dịch ý là nước khó thắng, nước không
ganh đua, nước không hơn được, nước

không thể đánh.
Đại đường tây vực kí quyển 5 chép, nước
này chu vi hơn năm nghìn dặm, thủ đô
rộng hơn hai mươi dặm, thóc lúa dồi dào,
hoa quả xanh tốt, hơn trăm ngôi chùa với
ba nghìn vị tăng, học tập cả Đại thừa, Tiểu
thừa, có mười ngôi đền thờ trời, các đạo
khác rất ít. Nước này từng là nơi nhiều vị
đại đức Phật giáo cư trú, như ngài Thất lợi
la đa đã làm luận Tì bà sa của phái Kinh bộ
ở một ngôi chùa cách thủ đô nước này vài
dặm về mạn tây bắc. Ngài Vô trước ở trong
rừng Đại am một la cách thủ đô nước này
năm, sáu dặm về phia tây nam, nghe luận
Du già sư địa, Đại trang nghiêm kinh luận,
luận Trung biên phân biệt v.v... của bồ tát
Di lặc. Ngài Thế thân cũng ở nước này,
nghe theo ngài Vô trước mà trở về với Đại
thừa, rồi soạn hơn một trăm bộ luận Đại
thừa.
Về tiếng gốc, trong giới học giả cận đại,
cũng có người chủ trương nước A du đà là
Ayuda. Về thủ đô nước này, nhà khảo cổ
học người Anh là A. Cunningham suy đoán
là ởKakùpun, cách Cawnpore hiện nay
hơn ba mươi cây số về mạn tây bắc. Còn
nhà học giả Ấn độ học người Anh là ông
V. A. Smith thì cho là ở Aphui, cách
Fatehpur hiện nay độ năm mươi cây số về
phía đông nam. [X. kinh Tạp a hàm Q.10;
kinh Thủy mạt sở phiêu; kinh Chúng hứa
ma ha đế Q.1; kinh Đại bảo tích Q.118; Bà
tẩu bàn đậu pháp sư truyện; Huyền ứng âm
nghĩa Q.5; S. N. Majumdar: Cunningham’s
Ancient Geography of India; T. Watters:
On Yuan Chwang; T.W. Rhys Davids:
Buddhist
India].
A DỤC VƯƠNG
Phạm:Azoka,Pàli:Asoka. Cũng gọi
A du ca, A du già, A thứ già, A thú khả, A
thúc. Dịch ý: Vô ưu vương (vua không lo).
Còn có tên Thiên ái hỉ kiến vương (Phạm:
Devànaôpriya priyadrasì, trời thương
yêu thấy thì mừng). Là vua đời thứ ba của
triều đại Khổng tước nước Ma yết đà trung
Ấn độ. Vua ra đời khoảng thế kỉ thứ III

trước Tây lịch, thống nhất Ấn độ, là nhà
bảo hộ Phật giáo mạnh mẽ nhất. Ông nội
vua là đại vương Chiên đà la cấp đa (Phạm:
Candragupta), người sáng lập triều đại
Khổng tước; thân phụ là vua Tân đầu sa la
(Phạm:Bindusàra), thân mẫu là A dục vi
đạt na (Phạm:Azokàvadàna) con gái của
một nhà Bà la môn ở thành Thiệm ba.
Lúc còn nhỏ, A dục rất cuồng bạo,
không được vua cha yêu mến. Gặp khi nước
Đức xoa thi la (Phạm:Takwazìla) làm phản,
vua cha sai ông đi dẹp loạn, cốt ý cho chết
ngoài chiến trận. Nhưng không ngờ A dục
Cây A Du Ca
A DU ĐÀ QUỐC
A2
1
lại đánh tan quân phản loạn và quyền uy
lừng lẫy. Sau khi vua cha mất, ông giết hết
anh em rồi lên làm vua. Có chỗ nói, A dục
giết chết chín mươi chín người anh em; sau
khi lên ngôi vẫn rất bạo ác, tàn sát đại thần,
phụ nữ, làm thêm nhà ngục, giết hại trăm
họ vô tội, bởi thế gọi là Chiên đà A dục
vương (Phạm:Caịđàzoka - vua A dục bạo
ác). Ấn độ Phật giáo sử của Đa la na tha gọi
ông là Ái dục A dục (Phạm: Kàmàzokavua
A dục tham muốn). Nhưng trong các
chương 4, 5, 6 của Pháp sắc khắc trên vách
núi lớn, chương 7 trong Pháp sắc khắc trên
cột đá và Pháp sắc của Hoàng hậu v.v...
đều chép rằng, trong thời gian vua A dục
cai trị, vẫn còn có anh em chị em. Bởi thế,
truyền thuyết cho vua A dục đã giết hết
anh em có thể đã do đời sau nói phóng đại.
Vua lấy thành Hoa thị làm thủ đô, phạm
vi cai trị bao quát toàn bộ bắc Ấn độ, một
nửa Đại hạ, phía nam đến Án đạt la, phía
đông đến bờ biển, ngang dọc vài nghìn dặm.
Vua lại thi hành chính sách hợp lòng dân,
yêu chuộng chân lí, giàu tinh thần bác ái,
thực là từ khi Ấn độ có lịch sử, vua A dục
là nhà thống trị có thành tích lớn lao mà
trước ông chưa ai có được.
Về năm tháng và nhân duyên vua qui y
Phật, có nhiều thuyết khác nhau. Truyện
A dục vương quyển 1 nói, nhân thấy đạo

hạnh của tỉ khưu Hải (Phạm: Samudra)
mà vua qui y Phật. Chương 6 trong Đảo sử
và Thiện kiến luật tì bà sa quyển 1 thì nói,
do sự cảm hóa của ngài Ni cù đà (Pàli:
Nigrodha) mà vua qui y Phật. Chương 6
trong Ấn độ Phật giáo sử của Da la na tha
bảo, do sự tích kì lạ của vị đệ tử của A la
hán Da xá (Phạm:Yaza) mà vua qui y Phật.
Theo Pháp sắc khắc trên vách núi nhỏ ghi,
sau khi qui y Phật, hơn hai năm rưỡi, tuy đã
là ưu bà tắc, nhưng vua chưa dốc lòng tin
Phật, sau hơn một năm, vua mới gần gũi
chư tăng và nhiệt tâm tu đạo.
Khảo sát chung những đoạn ghi chép
trên đây với câu “Quán đính lên ngôi hơn
mười năm thì đến với tam bồ đề” trong
chương 8 của Pháp sắc khắc trên vách núi
lớn, thì biết vua đã trở thành ưu bà tắc vào
khoảng năm thứ bảy kể từ sau khi lên ngôi.
Nhưng chương 6 trong Đảo sử thì chép,
sau khi lên ngôi được ba năm thì vua qui y
Phật.
Lại theo chương 13 trong Pháp sắc khắc
trên vách núi lớn chép, sau khi lên ngôi
được tám năm, thì vua chinh phục Yết lăng
già (Phạm:Kalinga), thấy cảnh giết chóc
thảm thương, vua rất xúc động, do vậy mà
niềm tin Phật giáo lại càng kiên cố. Từ đó,
vua quyết không dùng sức mạnh quân sự
để mưu tìm con đường thống nhất nữa, và,
với niềm tin“sự thắng lợi nhờ chính pháp
mà đạt được là sự thắng lợi trên hết”
(chương 13 trong Pháp sắc khắc trên vách
núi lớn), vua dốc sức vào việc truyền bá
Phật pháp. Do đó, phần nửa đời sau của
vua được gọi là Đạt ma A dục vương (Phạm:
Dharmàzoka- vua A dục chính pháp).
Theo truyền thuyết, vua cho xây dựng
tám vạn bốn nghìn ngôi chùa và tám vạn
bốn nghìn tháp Phật khắp trong nước. Việc
này đều được ghi chép trong chương 6 của
Đảo sử, trong Thiện kiến luật tì bà sa quyển
1, trong kinh Tạp a hàm quyển 23, trong
truyện A dục vương quyển 1, v.v... Nhưng
trong các Pháp sắc của vua thì không thấy
ghi việc này.
Lại Thiện kiến luật tì bà sa quyển 2 cho

biết, vua lên ngôi được mười bảy năm thì
mở đại hội kết tập kinh điển lần thứ ba ở
thành Hoa thị, thỉnh ngài Mục kiền liên tử
đế tu (Pàli: Moggaliputta-tissa) làm
Thượng tọa, có một nghìn vị Trưởng lão
tham dự, qua chín tháng mới hoàn thành.
Kế đó, vua phái các vị có tên sau đây đi các
nơi để truyền đạo:
- Mạt xiển đề (Pàli:Majjhantika) đến
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nước Kế tân (Pàli:Kasmìra) và nước Kiện
đà la (Pàli:Gandhàra).
- Ma ha đề bà (Pàli:Mahàdeva) đến
nước Ma hê sa mạn đà la (Pàli:
Mahisakamaịđala).
- Lặc khí đa (Pàli: Rakkhita) đến nước
Bà na bà tư (Pàli:Vanavàsi).
- Đàm vô đức (Pàli: Yonaka-dham
marakkhita) đến nước A ba lan đa ca
(Pàli:Aparantaka).
- Ma ha đàm vô đức (Pàli:Mahàdham
marakkhita) đến nước Ma ha lặc đà (Pàli:
Mahàraỉỉha).
- Ma ha lặc khí đa (Pàli:
Mahàrakkhita) đến nước Du na thế giới
(Pàli: Yonaka-loka).
- Mạt thị ma (Pàli: Majjhima) đến nước
Tuyết sơn biên (Pàli: Himavantapadesa).
- Tu na ca (Pàli: Sonaka) và Uất đa la
(Pàli: Uttara) đến nước Kim địa (Pàli:
Suvaịịabhùmi).
- Ma hi đà (Pàli: Mahinda), Uất đế dạ
(Pàli: Uttiya), Tham bà lâu (Pàli:
Sambala) và Bạt đà (Pàli: Bhaddasàla)
đến nước Sư tử (Pàli: Tambapaịịidìpa).
Lại chương 7 trong Đảo sử có chép, Ca
tha bạt thâu (Pàli: Kathàvatthu) trong tạng
luậnPàli đã được kết tập vào thời bấy giờ.
Nhưng trong các Pháp sắc của vua không
thấy ghi chép việc này. Tuy nhiên, các
chương 3, 5 và 13 trong Pháp sắc khắc trên
vách núi lớn có ghi: mỗi năm năm, vua mở
hội nghị các quan lại thuộc ngành Tư pháp
và thuế vụ để răn dạy về pháp, thụ lập pháp
và đặt thêm các Đại pháp quan (Pàli:

dhamma-mahàmàta). Khu vực truyền bá
chính pháp xa đến Tự lợi á (Syria), Ai cập,
Mã kì đốn (Macedonia),Tắc lợi ni (Cyrene)
v.v... Còn về truyền thuyết kết tập lần thứ
ba, thì truyện A dục vương do phương Bắc
truyền hoàn toàn không đề cập gì đến. Luận
Đại trí độ quyển 2 tuy có nói (Đại 25,70
thượng): “Vua A du ca mở đại hội Ban xà
vu sắt, các vị đại luận sư nghị luận khác
nhau, vì thế có tên là Biệt bộ”. Tuy vậy,
đây cũng không thể cho là ý kết tập. Do
đó, có thể nói, truyền thuyết về cuộc kết
tập kinh điển lần thứ ba này, sự thật thế
nào chưa được rõ.
Về những kinh điển được lưu truyền
đương thời vua A dục, thì trong Pháp sắc
khắc trên vách núi nhỏ ở Gia nhĩ các đạt
bái la đặc (Calcutta-Bairàt) có ghi bảy thứ:
1. Tì nại da tối thắng pháp thuyết
(Phạm: Vinaya-samukase).
2. Thánh chủng kinh
(Phạm:Aliya-vasàịì).
3. Đương lai bố uý kinh
(Phạm:Anàgata-bhyàni).
4. Mâu ni kệ
(Phạm: Muni-gàthà).
5. Tịch mặc hành kinh
(Phạm:Moneya-sùte).
6. Ưu ba đế sa môn kinh
(Phạm:Upatisa-pasine).
7. Thuyết la hầu la kinh
(Phạm:Làghulovada).
Mấy thứ kinh trên đây, tương đương với:
- Đại phẩm trong tạng Luật,
- Tăng chi bộ kinh,
- Kinh tập, một bộ phận trong Trung
bộ kinh thuộc Đại tạngPàli.
Lại Thiện kiến luật tì bà sa quyển 2 thì
nêu ra các kinh mà những vị sư truyền đạo
do vua A dục phái đi đã giảng nói tại các
nơi gồm có tám thứ sau đây:
1. Kinh Độc thí dụ
(Pàli:Asivisopama-suttanta)
2. Kinh Thiên sứ (Pàli: Devadùtasutta)
3. Kinh Vô thủy
(Pàli: Anamataggapariyàya-kathà)

4. Kinh Hỏa tụ thí (Pàli:
Aggikkhandhopamasuttantakathà)
5. Kinh Ma ha na la đà ca diếp bản sinh
(Pàli: Mahànàradakassapa-jàtaka)
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6. Kinh Ca la la ma (Pàli:
Kàlakàràmasuttanta)
7. Kinh Sơ chuyển pháp luân (Pàli:
Dhammacakkapavattana-suttanta)
8. Kinh Phạm võng (Pàli:
Brahmajàlasuttanta)
Chương 8 trong Đảo sử cũng nêu các
kinh mà các nhà truyền đạo đã thuyết giảng,
gồm có năm bộ:
1. Anamataggiya
2. Aggikkhandhopama-suttakathà
3.Nàradakassapa-jàtakakathà
4.Kàlakaràma-suttantakathà
5. Dhammacakkappavattana.
Tất cả các kinh nêu trên, có thể nói,
đều là những kinh điển được lưu truyền ờ
đương thời vua A dục. Còn theo các chương
1 đến 4 và 11 trong Pháp sắc khắc trên
vách núi lớn, các chương 5, 7 trong Pháp
sắc khắc trên cột đá ghi chép, thì sau khi
lên ngôi, vua đã ban hành hai mươi sáu lần
đặc xá. Ngoài ra, vua còn cấm sát sinh, làm
việc bố thí, trồng cây hai bên đường, đào
giếng v.v...
Lại trên cột đá hiện còn ở trong vườn
Lâm tì ni - nơi đức Phật đản sinh - có khắc
câu: “Sau khi quán đính lên ngôi được hai
mươi năm thì đến nơi này”. Pháp sắc khắc
trên cột đá ở Ni cát lợi ngõa (Pàli: Nigliva),
có chép việc vua tham bái tháp Phật Câu
na hàm mâu ni (Pàli: Konàgamana) và
sửa chữa tháp này. Cuối đời, vua A dục có
vẻ rất buồn thảm. Theo truyện A dục vương
quyển 3 chép, thì Vương hậu Đế sa la xoa
(Phạm:Tassàrakkhà) muốn tư thông với
Vương tử Câu na la (Phạm: Kunàla), nhưng
bị cự tuyệt, do đó, bà ta sai người móc mắt
Vương tử. Vua nổi giận đốt sống Đế sa la
xoa, rồi đem tất cả của báu cúng dường hết,

đến nỗi không còn một vật gì để cúng. Cuối
cùng, vua lấy một nửa quả am ma la (Phạm:
àmalaka) cúng dường chùa Kê tước (Phạm:
Kurkuỉa).
Về niên đại vua ra đời, xưa nay có nhiều
thuyết khác nhau. Chương 13 trong Pháp
sắc khắc trên vách núi lớn nói: các vua của
năm Vương quốc thuộc Hi lạp ở ngôi cùng
số năm là 261 trước Tây lịch, hoặc khoảng
14 hay 15 năm, từ năm 272 đến năm 258
trước Tây lịch. Như vậy, ta có thể suy đoán
là vua lên ngôi vào khoảng năm 270 trước
Tây lịch.
Về số năm từ khi đức Phật nhập diệt
đến khi vua A dục ra đời, thì kinh Tạp a
hàm Bắc truyền quyển 23, kinh Hiền ngu
quyển 3 phẩm A du ca thí thổ, kinh Tăng
già la sát sở tập quyển hạ, kinh Tạp thí dụ
quyển thượng, Đại trang nghiêm kinh luận
quyển 10 và luận Đại trí độ quyển 2 v.v...
ghi là vua ra đời sau đức Phật nhập diệt
một trăm năm; luận Dị bộ tông luân thì
chép sau Phật nhập diệt hơn một trăm năm;
luận Thập bát bộ và luận Bộ chấp dị, thì
bảo một trăm mười sáu năm. Lại chương 6
trong Đảo sử và Thiện kiến luật tì bà sa
quyển 2 chép, sau đức Phật nhập diệt hai
trăm mười tám năm thì vua lên ngôi, còn
đức Phật nhập diệt khoảng một trăm năm
thì có vua Ca la a dục (Phạm: Kàlàzoka)
đang ở ngôi. Vu điền huyền kí (Li#i-yulluịbstan-pa) văn Tây tạng chép, sau đức
Phật nhập diệt hai trăm ba mươi tư năm có
vua Đạt ma a dục. Còn chương 5 trong
Đảo sử thì cho biết, thời gian vua A dục cai
trị là ba mươi bảy năm. [X. Đại trang nghiêm
kinh luận Q.3, Q.4, Q.10; Soạn tập bách
duyên kinh Q.10; A dục vương truyện; A
dục vương kinh; A dục vương tức hoại mục
nhân duyên kinh; Phó pháp tạng nhân duyên
truyện Q.3; Đạiđườngtây vực kí Q.8, A dục
vương sự tích; Ấn độ tông giáo sử khảo; Ấn
độ triết học nghiên cứu Q.2, Q.4].
A DỤC VƯƠNG KHẮC VĂN
Cũng gọi A dục vương pháp sắc. Chỉ
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các bài văn răn dạy, mang nội dung Phật
pháp, do vua A dục thuộc triều đại Khổng
tước ở Ấn độ đời xưa, ra lệnh khắc ở các
vách núi và trên các cột đá. Những bài văn
này được khắc vào khoảng năm 250 trước
Tây lịch. Văn tự dùng để khắc là một thứ
tiếng địa phương (thổ âm) gần với tiếng
Phạm và tiếngPàli. Hiện nay người ta đã
phát hiện được năm loại: bảy chỗ vách núi
lớn, bảy chỗ vách núi nhỏ, mười cột đá, bài
minh khắc trong hang đá và trên bản đá.
Chỉ trong các pháp sắc khắc trên vách núi
nhỏ là có tên vua A dục, ngoài ra, các loại
khác đều dùng tên Vua Thiên ái hỉ kiến
(Phạm: Devànaôpiya piyadrazi, Pàli:
Devànaôpiya piyadassin). Loại văn khắc
pháp sắc này có phạm vi rất rộng, hầu như
rải rác khắp Ấn độ. Cao tăng Pháp hiển
truyện và Đại đường tây vực kí đã nhiều
lần đề cập đến những cột đá này, về sau bị
mai một, nên người đời không còn ai biết
đến nữa. Mãi đến năm 1356, vua Hồi giáo
là Fìroz Shàl mới phát hiện hai cột đá:
một ở nơi cách Dehli hơn một trăm sáu
mươi cây số và một ở chỗ khác cách Dehli
hơn sáu mươi cây số, tất cả được dời về
Dehli. Đến cách nay một trăm năm về
trước, hai cột đá này được Thượng úy Hoare
thuộc công ty đông Ấn độ của người Anh
chú ý, rồi từ đó các cột khác được lục tục
tìm thấy ở Ấn độ, Népal, A phú hãn v.v...
Sau nhờ Prinsep khổ công nghiên cứu, đến
năm 1837 mới xác nhận được đó là văn
khắc của vua A dục. Việc nghiên cứu lịch
sử Ấn độ và lịch sử Phật giáo từ đó tỏa ra
nhiều màu sắc mới lạ. Những văn khắc của
vua A dục hoàn toàn ăn khớp với Đại sử,
Đảo sử lưu truyền ở Tích lan, nhờ đó có
thể biết được lĩnh vực chính trị và công
việc truyền giáo của vua A dục. Đồng thời,
nó phản ánh quan điểm đối với chính trị,
đạo đức, Phật giáo và chế độ quản lí hành
chính của vua A dục. Những bài minh khắc
trên vách núi lớn đều khắc trên tảng đá to
hoặc trên gò đá, trong đó có chỗ khuyết
lược, đều có mười bốn chương cáo văn,

nhưng cũng có chỗ khắc riêng hai chương
để thay thế. Văn tự dùng để khắc là chữ
thể xưa Khư lô sắt
để (Phạm:Kharowỉhì)
hoặc tiếng
Phạm cổ (Phạm:
Brahmè). Khảo xét
phần ghi chép, có
thể biết những văn
khắc này được
khắc vào khoảng từ
mười hai đến mười
bốn năm sau khi vua A dục lên ngôi. Nói
một cách khái quát, đại ý của những văn
khắc này là cấm chỉ sát sinh, xây dựng các
bệnh viện, viện dưỡng lão, đào giếng, sửa
lại và định chế độ hội nghị, phát thuốc và
khuyến khích trồng cây thuốc. Cứ năm năm
một lần, vua mở đại hội Vô già, quan dân
đều tham dự, hoằng pháp lợi sinh, bảo đảm
sự hưng thịnh của Phật pháp và hạnh phúc
yên vui của nhân dân; tôn trọng tự do tín
ngưỡng, khéo léo hòa giải sự xích mích giữa
các tín đồ của các tôn giáo khác nhau; cấm
chỉ các nghi lễ giả dối trái đạo đức, phải đề
cao những nghi thức hợp với chính pháp,
vì phúc lạc ở đời sau, phải thoát ly tội nghiệp
đời trước. Cáo văn này bày tỏ niềm hối hận
sâu xa của vua A dục về nỗi bi thảm do
cuộc chinh phục nước Yết lăng ca mang
lại. Chính vì đó mà vua qui y Phật giáo và
hết lòng hoằng dương chính pháp, tin rằng
chỉ có chinh phục bằng chính pháp là sự
chinh phục hơn hết. Nhưng mục đích chủ
yếu của vua là truyền bá Phật giáo cho người
Hi lạp.
Những cáo văn khắc trên vách núi nhỏ
có một chương hoặc hai chương, có giống
nhau, khác nhau, nhưng hoàn toàn khác
với mười bốn chương nói ở trên. Đại ý các
Pháp Sắc của Vua A Dục
khắc trên đá
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văn khắc là: đối với bên ngoài thì mở rộng
khu vực truyền bá đại pháp, đối với bên

trong thì phải nêu cao sự hiếu thuận chân
thực. Ngoài ra, còn có một chương riêng
dạy bảo chư tăng nước Ma yết đà phải giữ
gìn và tiếp nối đại pháp cho lâu dài.
Trong mười cột đá, thì trên sáu cột khắc
sáu chương cáo văn giống nhau. Bốn cột
còn lại, mỗi cột khắc một chương văn khác
nhau, và trên đầu cột của bốn cột đá này
có tấm đá tròn hình cái chuông, trên để
tượng sư tử, chung quanh riềm chạm trổ
hoa sen, ngỗng v.v... về chiều cao, cột nhỏ
cao chừng tám mét, cột lớn cao tới hơn
mười mét.
Khảo xét những văn khắc, có thể biết
vua A dục đã làm những văn khắc này vào
khoảng hai mươi sáu năm đến hai mươi
chín năm sau khi lên ngôi. Nội dung cấm
chỉ giết hại, các quan phải lấy nhân từ làm
chính để làm cho đạo thưởng phạt không
lầm; khuyên dân chúng dùng chính nghĩa
để xa lìa nghiệp ác; vua đối đãi với thần
dân không phân biệt chủng tộc, giai cấp,
tín ngưỡng, mà chỉ nhìn họ bằng đôi mắt
thương yêu như một.
Còn những chương
văn khác thì khắc ghi
nhân duyên Vương
phi bố thí rừng cây
v.v... hoặc ghi việc
vua tham bái các Phật
tích và dựng cột đá.
Những văn khắc
trong hang đá, đều
ghi sự tích bố thí
hang động. Ở gò Phạ
lạp phạ nhĩ
(Baràbar), cách Bồ
đề già da (Phạm: Buddha-gaya) hơn hai
mươi cây số về mạn bắc, có bốn hang đá,
trong đó, ba hang có văn khắc ghi chép
việc bố thí hang động. Bản đá mới tìm thấy
gần đây vốn là đá vách của một nhà nông
ở gần Orissa.
Trong các loại văn khắc trên đây, đặc
biệt đáng chú ý là điều 13 trong văn khắc
trên vách núi, nội dung nói về việc vua A
dục giao thiệp với nước ngoài. Nhân vật xuất

hiện trong văn là ông vua Hi lạp vào khoảng
năm 260 đến 258 trước Tây lịch, nhờ đó có
thể suy đoán mà biết niên đại vua A dục ra
đời và khu vực truyền bá Phật giáo. [X. Ấn
độ tông giáo sử khảo; Phật điển kết tập; A
dục vương sự tích; É. Senart: Inscriptions de
Piyadasi; E. Hultsch: Corpus Inscriptionum
Indicarum; V. A. Smith: Asoka].
A DỤC VƯƠNG SƠN
Núi nằm về phía đông huyện Ngân tỉnh
Triết giang Trung quốc. Gọi tắt là núi Dục
vương, xưa gọi là núi Mậu. Vào năm Thái
khang thứ 2 (281, có thuyết cho là năm
thứ 3, hoặc niên hiệu Thái thủy năm đầu)
thời Vũ đế nhà Tây Tấn, ngài Tuệ đạt (tên
tục là Lưu tát ha), đến núi Mậu thuộc huyện
Mậu, ngài thấy một ngôi tháp cổ, và cho đó
là một trong số tám vạn bốn nghìn tháp do
vua A dục xây dựng, ngài liền cất tịnh xá để
thờ tháp này, và đổi núi Mậu là núi A dục
vương. Tịnh xá của ngài Tuệ đạt, về sau
được mở rộng thêm thành chùa A dục
vương, là sơn môn thứ năm trong năm sơn
môn của Thiền tông Trung quốc.
Đến đời Tống, chùa A dục vương là đạo
tràng của tông Lâm tế. Các Thiền sư Tông
cảo, Đức quang, Sư phạm v.v... đã lần lượt
đến truyền giáo ở đây, qua một thời hưng
thịnh. [X.. Phật tổ thống kỉ Q.36, Q.45,
Q.47, Q.53; Pháp uyển châu lâm Q.38; Dục
vương tự chí] (xt. A Dục Vương Tự).
A DỤC VƯƠNG THẠCH TRỤ
Cột đá hình tròn do vua A dục thuộc
Đầu cột trên cột đá
của Vua A Dục
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triều vua Khổng tước của Ấn độ xây dựng
ở lưu vực sông Hằng vào thế kỉ thứ III
trước Tây lịch, để khắc pháp sắc (Phạm:
dharma-dipi, Pàli: dhamma-lipi). Đến
nay người ta đã phát hiện mười cột. Trong
số này, có sáu cột cao từ mười đến mười ba
mét không đều nhau. Các pháp sắc được
khắc gồm có sáu chương chung một nội
dung: tôn trọng Phật pháp, khuyên làm việc

lành, dứt bỏ điều ác, cấm chỉ giết hại, nhân
từ bình đẳng, tạo phúc lợi cho mọi người...
Ngoài ra, trên các cột đá đều có ghi chép sự
tích vua A dục. Bốn cột còn lại cao khoảng
bảy mét rưỡi, nội
dung pháp sắc trên
bốn cột này không
giống nhau, đại khái
là cấm phá hòa hợp
tăng, và ghi việc vua
A dục đi chiêm bái
các Phật tích. Trên
đầu cột đá có chạm
hình các loài thú,
chẳng hạn như tượng
sư tử. Tuy đã lâu đời,
nhưng đến nay, những hình tượng ấy vẫn
còn có thể phân biệt được rõ ràng. Và niên
đại của Ấn độ xưa khắc trên các cột đá rất
được giới học thuật coi trọng. (xt. A Dục
Vương Khắc Văn).
A DỤC VƯƠNG THÁP
Các tháp do vua A dục xây dựng. Sau
khi qui y Phật, vua A dục làm rất nhiều
Phật sự, đến đâu cũng xây dựng chùa tháp
thờ xá lợi Phật và cúng dường chư tăng.
Theo Thiện kiến luật tì bà sa quyển 1 chép,
lúc bấy giờ có tám vạn bốn nghìn nước
dưới quyền thống trị của vua A dục, nhà
vua ra lệnh cho các nước ấy xây dựng tám
vạn bốn nghìn chùa lớn và tám vạn bốn
nghìn ngôi tháp báu.
Truyện A dục vương quyển 1 và kinh
A dục vương quyển 1 chép, vua A dục nhờ
tỉ khưu Hải mà biết việc Phật nói trước,
liền đến thành Vương xá, lấy bốn thăng xá
lợi do vua A xà thế chôn, và lấy hết xá lợi
chôn ở sáu chỗ khác, rồi làm tám vạn bốn
nghìn cái hộp báu, mỗi hộp đựng một viên
xá lợi, lại làm tám vạn bốn nghìn cái lọ
báu, tám vạn bốn nghìn cái nắp báu, tám
vạn bốn nghìn xếp lụa, xây tám vạn bốn
nghìn ngôi tháp báu. Truyện Cao tăng Pháp
hiển và Đại đường tây vực kí... cũng đều có
nói việc vua A dục xây tám vạn bốn nghìn
ngôi tháp. Kinh Tạp thí dụ quyển thượng
thì chép, để cầu hết bệnh, vua A dục đã

xây một nghìn hai trăm ngôi chùa và mỗi
ngày cúng dường hai mươi nghìn vị tăng,
khiến cho ngoại đạo ghen ghét, toan phá
hoại Phật pháp. Các kinh điển nêu trên tuy
nói một nghìn hai trăm hoặc tám vạn bốn
nghìn chùa tháp, con số ấy chưa hẳn tin
được; nhưng vì lòng nhiệt thành truyền giáo
và bảo hộ chính pháp, mà vua A dục đã
xây dựng rất nhiều chùa tháp, thì đó là việc
có thật. Rất tiếc, vì đã lâu đời, nên những
chùa tháp ấy hầu hết đã bị mai một. Ngôi
tháp cổ ở Sanchi bên Ấn độ có lẽ là một
trong những chùa tháp do vua A dục dựng,
nhưng điều này cũng chưa thể xác dịnh
được. Khi các ngài Pháp hiển, Huyền trang
đến Ấn độ, đã thấy rất nhiều tháp do vua
A dục xây. Điều này được ghi trong Đại
đường tây vực kí và Cao tăng Pháp hiển
truyện. Lại xưa nay cũng có truyền thuyết
rằng, tháp của vua A dục còn được lưu giữ
ở Trung quốc và Nhật bản. Quảng hoằng
minh tập quyển 13 nêu ra mười bảy ngôi
tháp ở huyện Mậu, và cho đó là số tháp
trong tám vạn bốn nghìn ngôi tháp của vua
A dục làm. Còn Pháp uyển châu lâm quyển
38 nói, ở huyện Mậu có hai mươi mốt ngôi
tháp, và cho tất cả đều do vua A dục xây.
Ngoài ra, Đường đại hòa thượng đông
Cột đá do vua A dục dựng
A DỤC VƯƠNG THÁP
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chinh truyện của ngài Nguyên khai cũng
ghi chép giống như thế. Nhưng, lãnh thổ
của vua A dục chưa bao giờ được mở rộng
đến Trung quốc, do đó, những ngôi tháp
do nhà vua xây còn được giữ lại ở Trung
quốc là điều không thể có. Lại Nguyên hanh
thích thư quyển 11 của Nhật bản nói, chùa
Tháp đá ở quận Sinh gần Giang phố, là
một trong tám vạn bốn nghìn tháp xá lợi
do vua A dục xây cất. Nhưng đây e là tháp
do vua Ngô việt Tiền hoằng thục làm rồi
sau bị truyền lầm. Phật tổ thống kỉ quyển
43 chép, khoảng niên hiệu Kiến long năm
đầu (960) đời Tống, vua Ngô việt Tiền
hoằng

thục ngưỡng mộ việc vua A dục xây tháp,
bèn dùng vàng bạc và thép tốt làm tám
vạn bốn nghìn tháp nhỏ, bên trong để kinh
Bảo kiếp ấn tâm chú, rồi đem thờ khắp
trong nước; khoảng mười năm công việc
mới được hoàn thành. Bấy giờ, có vị sư
người Nhật là Nhật diên đến Trung quốc,
đưa được vài cái trong số tháp ấy về Nhật
bản, nên đời sau có người tin lầm là tháp
do vua A dục làm.
A DỤC VƯƠNG TRUYÊN
Sách truyện gồm 7 quyển, do ngài An
pháp khâm đời Tây Tấn dịch, thu vào Đại
chính tạng tập 50. Sách này ghi lại sự tích
của vua A dục và nhân duyên của các tôn
giả Ma ha ca diếp, Ưu ba cúc đa v.v... Có
tất cả mười một phẩm:
1. Bản thí thổ duyên.
2. A dục vương bản duyên truyện.
3. A thứ già vương đệ bản duyên.
4. Câu na la bản duyên.
5. Bán am la quả nhân duyên.
6. Ưu ba cúc đa nhân duyên.
7. Ma ha Ca diếp Niết bàn nhân duyên.
8. Ma điền đề nhân duyên.
9. Thương na hòa tu nhân duyên.
10. Ưu ba cúc đa nhân duyên.
11. A dục vương hiện báo nhân duyên.
Bản dịch khác của tập truyện này là:
kinh A dục vương 10 quyển (cũng được
thu vào Đại chính tạng tập 50), do ngài
Tăng già bà la dịch vào đời Lương, gồm có
8 phẩm:
1. Sinh nhân duyên.
2. Kiến Ưu ba cấp đa nhân duyên.
3. Cúng dường bồ đề thụ nhân duyên.
4. Cưu na la nhân duyên.
5. Bán am ma lặc thí tăng nhân duyên.
6. Phật kí Ưu ba cấp đa nhân duyên.
7. Phật đệ tử ngũ nhân truyền thụ pháp
tạng nhân duyên.
8. Ưu ba cấp đa đệ tử nhân duyên.
Trong đây, bốn phẩm 1, 2, 5, 10 trong
truyện A dục vương là cùng bản với chương
26 đến chương 29 trong bản tiếng Phạm
Divyàvadàna (do E. B. Cowell, R. A. Neil
v.v... xuất bản vào năm 1886 Tây lịch) và

quyển 23, 25 trong kinh Tạp a hàm. Phẩm
Cưu ma na nhân duyên tương đương với
bản dịch Tây tạng Ku-na-la#i rtogspabrjodpa.
Ngoài ra, học giả người Pháp E.
Burnouf dịch bộ phận ghi chép truyện vua
A dục trongDivyàvadàna ra tiếng Pháp
vào năm 1845 Tây lịch, và in chung trong
tác phẩm Ấn độ Phật giáo sử tự luận
(Introduction
à l’histoire du Bouddhisme
indien) của ông. Còn L. Feer thì dịch A
dục vương truyền thuyết bản Tây tạng ra
tiếng Pháp, đề là Légende du roi Azoka
(A dục vương truyền thuyết), ấn hành ở
Paris năm 1865.
Lại ngoàiDivyàvadàna nói ở trên, còn
có bản tiếng Phạm nữa là Azokavadàna,
được R. Mitra (người Anh) dịch đại ý trong
tác phẩm Nepalese Buddhist Literature (văn
học Phật giáo Népal) của ông vào năm 1882.
[X. Xuất tam tạng kí tập Q.2; Khai nguyên
thích giáo lục Q.2, Q.6; Phật giáo sử địa
khảo luận (Ấn thuận, Diệu vân tập hạ biên
9 đệ tam)].
A DỤC VƯƠNG TRUYÊN
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A DỤC VƯƠNG TỰ
I. A dục vương tự. Tên Phạm:
Azokàràma. Tức chùa Kê viên ở thành
Ba tra li tử nước Ma yết đà trung Ấn độ. Vì
chùa này do vua A dục xây dựng, nên Phật
giáo Nam truyền gọi là chùa vua A dục. [X.
Đảo sử chương 7].
II. A dục vương tự.Chùa ở trên núi A
dục vương, phía đông huyện Ngân, thuộc
tỉnh Triết giang bên Trung quốc. Pháp uyển
châu lâm quyển 38 chép, năm Thái khang
thứ 2 (281, có thuyết nói năm thứ 3, hoặc
niên hiệu Thái thủy năm đầu), đời Vũ đế
nhà Tây Tấn, có người xứ Li thạch thuộc
Tinh châu, tên là Lưu tát ha, trong lúc mơ
màng thấy một vị tăng người Ấn độ bảo tội
mình nặng, sẽ đọa vào địa ngục, phải đến
Cối kê lễ tháp A dục vương, để sám hối các
tội. Sau khi tỉnh dậy ông liền xuất gia, đổi

tên là Tuệ đạt. Rồi đến Cối kê ở huyện
Mậu tìm tháp, nhưng tìm khắp nơi mà
không thấy, nên rất phiền muộn buồn bã.
Một đêm, bỗng nghe từ đưới đất có tiếng
chuông vọng lên. Ba ngày sau thì có tháp
báu và xá lợi xuất hiện. Tháp này không
phải vàng ngọc đồng sắt, cũng không phải
đất đá; mang màu đen tía, chạm trổ khác
thường, bốn mặt khắc bốn cảnh: cảnh
Vương tử Tát đỏa, cảnh cho mắt, cảnh bỏ
não, cảnh cứu chim câu v.v... Trên tháp
không có lộ bàn (vật hình tròn giống như
cái mâm đặt trên nóc tháp), bên trong treo
chuông. Tuệ đạt liền cất tịnh xá ở chỗ ấy
để cúng dường tháp và dốc lòng lễ bái sám
hối. Đó là nguồn gốc của điện xá lợi trên
núi A dục vương.
Niên hiệu Nghĩa hi năm đầu (405), vua
An đế nhà Đông Tấn ra sắc chỉ làm tháp,
đình và Thiền đường, thỉnh chư tăng trụ
trì gìn giữ. Niên hiệu Nguyên gia thứ 2 (425)
đời Lưu Tống, ngài Đạo hựu vâng mệnh
vua sửa sang chùa này và xây thêm ba tầng
tháp. Năm Phổ thông thứ 3 (522), vua Vũ
nhà Lương xuống lệnh xây cất điện nhà,
phòng xá, hành lang, ban biển hiệuA Dục
Vương Tự. Về sau, chùa này đều được các
vua Giản văn đế, Trần tuyên đế, Đường
trung tông, Đường tuyên tông, Đường ý tông
và Thế tông nhà Hậu Chu kính ngưỡng.
Chùa này vốn là viện của Luật tông,
nhưng từ khi vua Chân tông nhà Tống ban
hiệuQuảng Lợi Thiền Tự thì trở thành
Thiền viện của mười phương. Thời vua
Anh tông, ngài Đại giác Hoài liễn trụ trì
chùa này, phát huy tông phong. Sau, các
Thiền sư Tông cảo, Giới thầm, Đức quang,
Sư phạm v.v... lần lượt đến đây truyền pháp,
nên đạo tràng Lâm tế hưng thịnh một thời.
Năm Hồng vũ 15 (1382) đời Minh, chùa
Điện Thiên Vương Chùa A Dục Vương ở
Triết Giang
Điện Xá Lợi Chùa A Dục Vương ở Triết
Giang
A DỤC VƯƠNG TỰ
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này được sửa lại và đổi tên làDục Vương
Thiền Tự, là sơn môn thứ năm trong năm
sơn môn của Thiền tông Trung quốc. Hiện
nay, còn điện Xá lợi, điện Thiên vương,
Đại hùng bảo điện, v.v... Điện xá lợi có khắc
bia gác Thần khuê, bài minh suối Diệu hỉ,
và bia ruộng thường trụ chùa A dục vương
khắc vào đời Đường...
Ngoài ra, ở Qua châu, Thanh châu,
huyện Bồ phản tỉnh Hà đông, Tinh châu
v.v... cũng có chùa A dục vương. [X.
Lương cao tăng truyện Q.13; Pháp uyển
châu lâm Q.31; Thích thị kê cổ lược Q.4;
Cổ kim đồ thư tập thành chức phương
điển 979].
A DUY LA ĐỀ THẾ GIỚI
A duy la đề, Phạm: Abhirati. Tên cõi
Tịnh độ của đức Phật A súc. Cũng gọi A tỉ
la đề thế giới. Dịch ý là thế giới hoan hỉ, thế
giới diệu lạc, thế giới diệu hỉ. Thế giới ở
phương đông. A duy, có nghĩa không sánh
được, thù thắng. La đề, có nghĩa là mừng
vui. Cứ theo kinh A súc Phật quốc quyển
thượng phẩm Phát ý thụ tuệ và phẩm Thiện
khoái chép, thì cách đây một nghìn cõi Phật
về phía đông, có thế giới tên là A tỉ la đề,
đức Phật ở cõi ấy hiệu là Đại mục Như lai
vô sở trước đẳng chính giác, đang nói pháp
cho các Bồ tát. Bấy giờ có bồ tát A súc
được đức Đại mục Như lai thụ kí sau này sẽ
thành Phật, thế giới tên là A tỉ la đề. Người
ở thế giới này đều làm việc lành, mặt đất
bằng phẳng, cây mọc um tùm, không cây
nào cao, không cây nào thấp, không có gò
đống, hang hốc, cũng không có sỏi đá, núi
lở. Người ở cõi Phật này, đều không có vẻ
hung ác, cũng không ai xấu xí. [X. kinh Đại
bảo tích quyển 19 phẩm Phật sái công đức
trang nghiêm; kinh Bi hoa Q.4; kinh Duy
ma Q.hạ phẩm Kiến a súc Phật]. (xt. A Súc
Phật).
A ĐÀ NA THỨC
Cũng gọi Đà na thức. A đà na, Phạm:
Àdàna, các nhà dịch mới dịch ý là chấp,
chấp trì, chấp ngã, và cho nó là tên khác
của thức thứ tám. Các nhà dịch cũ thì dịch
là vô giải, và cho đó là tên khác của thức

thứ bảy.
1. Tên khác của thức thứ tám. Vì thức
này là thức gốc giữ gìn cảm quan, thân thể,
không để hư nát. Hơn nữa, thức này nắm
giữ hạt giống của các pháp, không để mất
mát. Lại vì nó nắm giữ chính nó, làm cho
sự kết sinh nối nhau liên tục, bởi thế gọi là
Chấp trì thức (thức nắm giữ). Các nhà dịch
mới của tông Pháp tướng, như ngài Huyền
trang, Khuy cơ v.v... cho thức A đà na là
cái thế lực nắm giữ nghiệp thiện ác và thân
thể hữu tình, không để hư hoại, vì thế cho
nó là tên khác của thức A lại da thứ tám.
2. Là tên khác của thức Mạt na thứ
bảy. Vì thức A đà na nắm giữ hạt giống và
thân thể hữu tình, còn thức Mạt na thì
thường tương ứng với bốn phiền não căn
bản ngã là: si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái,
đồng thời, thường lấy kiến phần của thức
A lại da thứ tám làmta, của ta mà chấp
chặt lấy. Ý nghĩa mà thức A đà na và thức
Mạt na biểu thị thực ra là giống nhau, cho
nên các nhà dịch cũ thuộc các tông Địa
luận, Nhiếp luận, Thiên thai v.v... mới cho
thức A đà na là tên khác của thức Mạt na
thứ bảy nắm giữ thức A lại da làm tự ngã.
Thức này còn được dịch là vô minh
thức, nghiệp thức, chuyển thức, hiện thức,
trí thức, tương tục thức, vọng thức, chấp
thức, phiền não thức, nhiễm ô thức v.v...
[X. kinh Giải thâm mật Q.1 phẩm Tâm ý
thức tướng; Nhiếp đại thừa luận bản
Q.thượng; luận Thành duy thức Q.3; Đại
thừa nghĩa chương Q.3; Pháp hoa huyền
nghĩa Q.5].
A ĐÀ NA THỨC
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A ĐẠO
Vị tăng đời Đông Tấn. Năm sinh năm
mất và quê quán đều không rõ. Có thuyết
nói ngài là người Thiên trúc, cũng có thuyết
bảo là người Cao cú li. Phong nghi của ngài
khác thường, đặc biệt thần biến rất lạ lùng,
trong khi ngài giảng kinh thường có mưa
hoa. Năm Ninh khang thứ 2 (374) đời Đông
Tấn, ngài đến nước Cao cú li, năm sau, vua

Tiểu thú lâm cất chùa Y phất lan mời ngài
ở. Phật giáo Triều tiên được truyền bá rộng,
bắt đầu từ đó. Những sự tích khác về ngài
không được rõ. [X. Tam quốc di sự Q.3;
Hải đông cao tăng truyện Q.thượng].
A ĐẶC MAN
Phạm:Àtman. Thuật ngữ triết học Ấn
độ và là thuật ngữ đặc biệt của triết học
Upanisad và pháiVedànta, dùng để biểu
thị“tự ngã”, “thần ngã”. Thuật ngữ này
do động từ“van”(hô hấp) trong tiếng Phạm
chuyển thành. Vì cho hô hấp là nguồn gốc
của mạng sống, nên tiến bước nữa lấy tự
ngã (àtman) làm trung tâm thống nhiếp cá
nhân. Tự ngã này, người phàm ai cũng có
đủ và cùng một tính chất vớiPhạm
(Brahman)
là nguyên lí của vũ trụ, do đó nảy
sinh tư tưởng “Phạm Ngã Nhất Như”. Tư
tưởng này có ảnh hưởng rất lớn đối với Bà
la môn giáo cũng như với các nhà tư tưởng
tự do. Đối với phái Tăng khư da, tự ngã này
là một nguyên lí tinh thần thuần túy, gọi là
puruwa, khác với tự nhiên và phái này dựa
vào đó mà thành lập Nhị nguyên luận.
Trong Phật giáo, nhằm đối lại với tự ngã
nên chủ trương Vô ngã(Phạm: anàtman;
Pàli: anattà). Luận vô ngã này được xây
dựng trên nền tảng của đạo lí: các pháp
duyên sinh vô thường. Hết thảy sự vật đều
không có thực thể tồn tại một cách cố định,
mà luôn luôn thay đổi. Có thể nói, tất cả
những cái tồn tại đều thuộc về nhân duyên
sinh nhân duyên diệt (quan hệ nương vào
nhau, liên quan với nhau), vì thế nên gọi là
vô ngã. Nhưng vì chúng sinh chấp ngã, ngã
sở, mê mất chân lí, nên phải chịu sống chết
vòng quanh. Bởi vậy, đức Thế tôn nêu cao
đạo lí vô ngã, khiến chúng sinh hiểu rõ vô
ngã, mới có thể giải tỏa mê lầm, phá tan
chấp trước, trừ bỏ chướng ngại để được giải
thoát. Bồ tát chứng được vô ngã, có thể
dùng“tam luân thể không, ”
mà thực hành sáu độ muôn hạnh một cách
tự tại không ngại.
A ĐỀ MỤC ĐA CA HOA
A đề mục đa ca, Phạm: Atimuktaka.

Cũng gọi A đề mục đắc ca hoa. Dịch ý là
long thỉ hoa, cự đằng. Tên khoa học:
Gaertncra racemosa.
Thông thường được
xếp vào loại cây leo.
Hoa nở màu trắng
hoặc màu đỏ, rất
thơm, hạt có thể được
ép lấy tinh chất để làm
dầu thơm. Phiên dịch
danh nghĩa tập quyển 8 bảo loại thực vật
này còn được gọi làcự đằng tử,tức là vừng
(mè), dịch cũ dịch làthiện tư di hoa. [X.
Tuệ lâm âm nghĩa Q.27].
A ĐỀ PHẬT ĐÀ
Phạm: Àdi-buddha, tên Tây tạng:
Chos-ki da-po#i sas-rgyas. Dịch ý là
Bản sơ giác giả, Đệ nhất giác giả(bậc giác
ngộ đầu tiên, bậc giác ngộ bậc nhất).
Bản Phật bản sơ do Mật giáo Tây tạng
phụng thờ. Phái cũ của Mật giáo Tây tạng
cho vị Phật này là Phổ hiền (Phạm:
Samantabhadra, Tạng: Kun-tu-bzaHoa A Đề Mục Đa Ca
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po=pháp thân chí thiện) do đức Phật Tì lô
giá na hóa sinh, cũng tức là pháp thân Phổ
hiền (Phạm: Dharmakàya-samantabhadra)
để tăng thêm lòng sùng kính.
Phái mới thì cho vị Phật này là thân cùng
một thể không hai củaBạt chiết ra đà la
(Phạm:Vajradhara, Kim cương trì) và Bạt
chiết ra tát đóa (Phạm:Vajrasattva, Kim
cương tát đóa).
Kim cương trì có các tên gọi khác là:
Tối thắng Phật, Tối thượng thắng giả, Nhất
thiết bí mật chủ, Chư như lai đô thống, Vô
thủy vô chung giả v.v... Kim cương tát đóa
cũng có những tên khác là: Tối thượng trí,
Thượng thủ, Ngũ thiền na phật thống lãnh
v.v... A đề phật đà là bậc có đủ ba đức Đại
giác, Vô thượng, Đại tự tại; không đầu
không
cuối, không giới hạn, không biên tế, có thể
biến khắp mười phương, hết thảy muôn vật

đều do A đề phật đà tạo ra, nương vào năng
lực của Ngài mà hiển hiện. Ngài có đủ năm
thể, năm trí, năm kiến. Ngài tạo ra hết thảy
Phật, thống lãnh Ngũ thiền na phật. Tịnh
độ của Ngài là trời Sắc cứu kính (#og-min).
[X. Phật thuyết tối thượng căn bản đại lạc
kim cương bất không tam muội đại giáo
vương kinh Q.7; E. Schlagintweit: The
Buddhism
in Tibet; L. A. Waddell: The Buddhism
of Tibet, or Lamaism].
A ĐỀ SA (982-1054?)
Phạm:Atiza, tên Tây tạng:Phul-byu.
Cũng gọi A để giáp, A để sa, A thông sa.
Tổ khai sáng phái Ca đương (Phạm: Bka#gdam-pa) của Phật giáo Tây tạng, người
nước Tát hạ (Zahora) đông Ấn độ, con thứ
của vua Thiện tường (Tạng:Dge-a#i-dpa),
vốn tên là Nguyệt tạng. Hai mươi chín tuổi,
ngài theo Luật sư Giới hộ (Phạm:
Zìlarakwita) xuất gia. Sau khi xuất gia, ngài
học rộng các kinh điển của Đại chúng bộ,
Thượng tọa bộ, Chính lượng bộ, Nhất thiết
hữu bộ và Mật giáo. Pháp danh ngài là Cát
tường nhiên đăng trí (Phạm:
Dìpakarazrìjĩàna, cũng gọi Nhiên đăng
cát tường trí). Ngài từng tham học các đại
sư Mạt để nhã na bồ đề(Phạm:Matijĩàna
bodhi), Trí tường hữu, Pháp hộ (Phạm:
Dhar-marakwita), A phạ đô để ba (Phạm:
Avadhùtipa), Bảo sinh tịch tĩnh (Phạm:
Ratnakaràsantipa), Tiểu cô tát lê, Nhật tỉ
khô cử (Tạng: Rigs-pa#i khu-byug). Sau,
ngài đến chùa Siêu giới (Phạm:
Vikramazìla) ở nước Ma yết đà giảng dạy
về Đại tất địa và các học thuyết Đại thừa.
Năm 1083 Tây lịch, nhận lời mời của
vua Tây tạng là A lí trí quang và Bồ đề
quang, ngài rời Ma yết đà đi Tây tạng. Bấy
giờ, tín đồ Phật giáo Tây tạng đều tu theo tà
pháp, không trọng đức hạnh, ngài bèn soạn
sách, lập thuyết nhằm khôi phục nền Phật
giáo Ấn độ chân chính, chấn hưng giới luật,
thống nhất Phật giáo Tây tạng, sáng lập phái
Ca đương, đi giáo hóa khắp xứ Tây tạng,
cứu vãn phong tục đồi trụy, đặt ra phép tắc
mới, bộ mặt

Phật giáo Tây
tạng nhờ đó
thay đổi hoàn
toàn. Trong
thời gian ấy
ngài phiên dịch
kinh điển và
soạn thuật,
hình thành
cuộc phục
hưng Phật giáo
Tây tạng trước kia chưa từng có. Về sau,
ngài nhập tịch ở chùa Nhiếp đường (Phạm:
Sĩi-tha) phía tây nam Lạp tát (Lhasa), thọ
73 tuổi.
Những kinh điển do ngài dịch gồm có:
luận Nhị vạn quang minh, Nhiếp Đại thừa
luận thích, luận Phân biệt nhiên, Thừa bảo
tính luận thích. Ngài soạn thuật hơn ba mươi
A Đề Sa
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bộ, như: luận Bồ đề đạo đăng, kinh Thập
bất thiện nghiệp đạo, Hành tập đăng, luận
Nhập nhị đế, Trung quán giáo thụ, Vô cấu
bảo thư hàn...tất cả hơn 30 bộ. Trong số
này, luận Bồ đề đạo đăng là trọng yếu hơn
cả. Tác phẩm này đã được sư Pháp tôn
dịch ra Hán văn và xuất bản vào năm
1978.
Về phương diện tu hành, Ngài cực lực
đề xướng gồm tu giữ giới, Thiền định và
quán pháp. Ngài còn lập giáo phán “Tam
sĩ giáo” (Tạng: skyed-bus gum-gyi lamgyi
rim-pa), chủ trương tu tập theo thứ tự
phù hợp với ba căn thượng, trung, hạ. Ngoài
ra, ngài đặc biệt tôn sùng tín ngưỡng hóa
thân Văn thù. Trong việc dạy học, truyền
đạo, vì ngài đặc biệt coi trọng“nghiệp quả”,
nên người đời còn tôn xưng ngài là“Nghiệp
quả luận sư”.
Ngài suốt đời giáo hóa, đệ tử học pháp
rất đông, những người nổi tiếng hơn cả thì
có: Khố đốn (Tạng:Khu-ses-rab
brtsonhgrub),
Nặc khố (Tạng: Rnog bloldansesrab),

Lạc mẫu đông (Tạng:
Hbrom-ston) v.v... Trong tư tưởng Phật
giáo, ngài một mực phản đối việc trước nay
lấy luận Trung quán của bồ tát Long thụ
làm trào lưu chủ yếu của tư tưởng đương
thời, mà cổ xúy tư tưởng Du già của bồ tát
Di lặc.
Giáo nghĩa của Phật giáo Tây tạng vốn
rất đơn điệu, sau khi được tư tưởng mới này
khích thích, thì ngoài phái Ca đương đã
sẵn có, còn chia ra phái Tát ca (Tạng:
Saskya-pa) và phái Ca nhĩ cư (Tạng: Bka#bagyud-pa).
Trong các đệ tử, sư Lạc mẫu đông kế
thừa thuyết của ngài, mở rộng giáo thuyết
của phái Ca đương, có ảnh hưởng rất lớn
đối với các phái Phật giáo Tây tạng phát
triển sau này. Ngài Tông khách ba khai sáng
phái Ngạch nhĩ đức (Tạng: Dge-lugs-pa)
lấy giáo nghĩa do ngài A đề sa đề xướng
làm trung tâm, vì thế nên phái Ngạch nhĩ
đức còn được gọi là phái Ca đương mới. [X.
Đa la na tha Ấn độ Phật giáo sử; Lạt ma
giáo sử lược (Trần thiên âu); Biên cương
chính giáo chi nghiên cứu (Hoàng phấn
sinh); Tây tạng Phật giáo sử (Thánh
nghiêm); Tây tạng Phật giáo đích Ca đương
phái (Hiện đại Phật giáo học thuật tùng san
75); Tây tạng Phật giáo (Trúc tùng đơn
truyện)].
A ĐỂ LI TIÊN
A để li, Phạm:Atri. Cũng gọi A điệt lí,
A để lệ. Dịch ý là người tham ăn. Tên một
vị tiên ở Ấn độ thời xa xưa, hoặc là một
trong chín người con của Phạm thiên, một
trong bảy ngôi sao trong chòm sao Bắc đẩu.
Những ghi chép về vị tiên này, thấy rải rác
trong các kệ tụng của Hỏa thiên, Đế thích
thiên, A thấp bà nị (Phạm: Azvinì) và Tì
thủ đề bà (Phạm:Vizvadeva) trong kinh
điển Phệ đà. Bí tạng kí và Chư thuyết bất
đồng kí quyển 10 nói, vị tiên này là quyến
thuộc của Hỏa thiên. Trong Hiện đồ mạn
đồ la không có tượng của vị tiên này, chỉ
có Bí tạng kí thì nói vị tiên này tay trái cầm
bình nước, tay phải úp vào mình. [X. Thai
tạng giới thất tập Q.trung; A sa phọc sao

Q.125].
A ĐỊA CÙ ĐA
Phạm:Atikùỉa. Dịch ý là Vô cực cao.
Vị tăng dịch kinh ở đời Đường. Người trung
Ấn độ, năm sinh năm mất không rõ. Năm
Vĩnh huy thứ 3 (652) đời vua Cao tông
nhà Đường, ngài vào kinh đô Trường an,
được vua mời ở chùa Từ ân. Đáp lời thỉnh
cầu của sa môn Ngạn tông, Lí thế tích, tăng
tục gồm hai mươi tám người, ngài lập đàn
Đà la ni phổ tập hội ở viện Phù đồ, chùa
Tuệ nhật. Sa môn Huyền khải v.v... thỉnh
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ngài dịch điển tích của pháp hội, thành là
Toát yếu sao dịch tập 12 quyển, tức là kinh
Đà la ni tập hiện nay. [X. Khai nguyên thích
giáo lục Q.8; Tống cao tăng truyện Q.2;
Lục học tăng truyện Q.2; Đại minh tam
tạng thánh giáo mục lục].
A ĐIỂM BÀ SÍ LA QUỐC
A điểm bà sí la, Phạm: Àtyanabakhela,
Auduôbaỉira. Một nước xưa ở tây Ấn độ.
Thủ đô là Cát tệ thấp phạt la (Phạm:
Khajisvara). Theo Đại đường tây vực kí
quyển 11, nước này chu vi hơn năm nghìn
dặm, kề sông Tín độ, gần biển, phong tục
chất phác, sùng kính Tam bảo, có hơn tám
mươi ngôi chùa, hơn năm nghìn vị tăng,
phần nhiều học pháp của Chính lượng bộ
Tiểu thừa. Thủa xưa, đã nhiều lần đức Phật
đến nước này giáo hóa. [X. A. Cunningham:
The Ancient Geography of India; S. Beal:
Buddhist Records of the Western World,
Vol.II].
A ĐIÊN ĐỂ CA
Phạm:Àtyantika. Dịch ý là rốt ráo. Là
một trong các loài hữu tình vô tính, nghĩa
là rốt ráo không có tính thành Phật. Là tên
gọi khác của Nhất xiển đề. Thành duy thức
luận chưởng trung xu yếu quyển thượng
phần đầu (Đại 43, 610 hạ) nói: “A điên để
ca, hàm ý rốt ráo, nghĩa là rốt ráo không có
tính Niết bàn”.
A điển để ca có lẽ là tiếng dịch âm lầm
củaaitthaôtvika là chữ cùng loại với tiếng

Phạmicchantika (nhất xiển đề). [X. Đại
trang nghiêm luận kinh Q.1; Huyền ứng
âm nghĩa Q.23] (xt. Nhất Xiển Đề).
A ĐỒ BÀN ĐA
Phạm: Alaka, Alakamanda. Pàli:
Àơakamandà.Bài tựa kinh Di lan đà vương
vấn (Pàli: Milindapaĩhà, Hán dịch: Na
tiên tỉ khưu kinh) ca ngợi sự phồn vinh của
thủ đô nước Hi lạp là Sa ca la như sau:
“Thức ăn uống ngon lành, các loại thực
phẩm phong phú, như ở châu Bắc câu lô,
lúa gạo đầy đủ, hệt như đô thành A đồ bàn
đa trên cõi trời”.A đồ bàn đa là đô thành
của thầnTài bảo (Phạm:Kuvela, thần thoại
Phật giáo gọi là Tì sa môn, Phạm:
Vaizvaraịa, Pàli: Vessavaịa, dịch âm:
Tì sa môn, Bệ sa môn, Bệ thất la bại nang,
dịch ý là Đa văn - Nghe nhiều, Phổ văn Nghe khắp) trong thần thoại của Ấn độ xưa.
Kinh Đại bát niết bàn (Pàli:
Mahàparinibbànasuttanta)
trong Trường bộ kinh
16 khen ngợi thành Câu thi na ra (Pàli:
Kusinàrà) như sau: “A nan! Câu thi na ra
này là kinh đô của vua Đại thiện kiến, tên là
Câu xá bà đề (Pàli: Kusàvàtì (...). A nan!
Cũng như thành A đồ bàn đa của các người
trời, phồn vinh giàu có, nhân dân đông đúc,
dân chúng đến họp, thức ăn dồi dào”. [X.
Kinh Đại thiện kiến vương (Pàli:
Mahàsudassanasuttanta);
kinh A tra nẵng chi
(Pàli: Àỉànàỉiya-suttanta); kinh Khởi thế
Q.2].
A GIÁ NHẤT NGHỄ
Chỉ dáng mạo của Bất động minh vương,
mắt trái nhắm, mắt phải mở liếc nhìn. Tên
Phạm của Bất động minh vương là Acala,
dịch âm A giá la, gọi tắt là A giá. Nhất nghễ:
một mắt liếc nhìn,có nghĩa là mắt trái của
Minh vương bị chột.
Bất động minh vương nhắm mắt trái là
biểu thị sự mê mờ của thế giới sống chết;
mắt phải liếc nhìn, biểu thị dứt trừ một hoặc
(phiền não) trong căn bản vô minh, hay
biểu thị soi rọi nhơ sạch không hai, tà chính
như một, hay biểu thị hết thảy chúng sinh

đều hòa vào một lí chữ A. Bí tạng bảo thược
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quyển 1 (Đại 77, 363 thượng) nói: “A giá
nhất nghễ, gió nghiệp thọ không lay động”.
[X. kinh Đại nhật phẩm Cụ duyên]. (xt. Bất
Động Minh Vương).
A GIÀ ĐÀ DƯỢC
A già đà, Phạm:Agada. Cũng gọi A yết
đà, A kiệt đà. Nguyên ý là mạnh khỏe, sống
mãi không chết, không đau ốm, trừ bỏ hết,
vô giá, sau được dùng để gọi tên thuốc, đặc
biệt chỉ thuốc giải độc. Thuốc a già đà cũng
gọi là thuốc không chết, thuốc tiên. Thuốc
này rất hay, có giá trị vô lượng, uống vào
có thể trừ khử hết mọi bệnh. Phương pháp
bào chế thuốc này được ghi rõ trong kinh
Đà la ni tập quyển 8. [X. kinh Bất không
quyên sách thần biến chân ngôn Q.18 phẩm
Liên hoa đính a già đà; Tuệ uyển âm nghĩa
Q.thượng; Tuệ lâm âm nghĩa Q.25].
A GIÀ SẮC
Cũng gọi A ca sắc. A già, Phạm: agha.
Bao hàm hai nghĩa trái nhau.
1. Nghĩa tích tập, rất chướng ngại. Chỉ
sự tích tập những vật chất (sắc pháp) có
hình tướng và thô tạp, một mặt chúng bị
các thứ vật chất khác làm chướng ngại, mặt
khác chúng cũng lại gây chướng ngại cho
các thứ vật chất khác. Theo nghĩa này, thì
sắc của“hư không giới” lấy sáng, tối làm
thể tính, phải tiếp cận với sắc a già vốn có
tính chướng ngại, thì mới có thể cấu thành
ý nghĩa vật chất tồn tại được. Bởi vì, nếu
đứng về mặt trạng thái tồn tại của vật chất
mà nói, thì trong thế gian tuyệt không có
một vật gì tồn tại một cách đơn độc cả,
như một cái cây, một trái núi, cho đến nhỏ
như một hạt bụi, nếu không tiếp cận hư
không, mà chỉ gần sát các vật chất khác,
thì cây, núi, bụi lại có thêm các vật chất
khác gần sát, chứ không còn là trạng thái
cây, núi, bụi như trước nữa. Duy chỉ tiếp
cận hư không, mới có thể giữ lại và hiển
hiện rõ cái trạng thái vật chất nguyên gốc.
Cây, núi, bụi nói trên tức làsắc a già có đủ

tính chướng ngại, còn sắc hư không giới
thì gần sát với sắc a già, vì thế gọi là sắc gần
với sắc a già (Phạm:agha-sàmantaka).
2. Nghĩa không ngại, nghĩa này trái lại
với nghĩa trên, chỉ cho sắc hư không giới
không có hình tướng và rất nhỏ nhiệm,
không bị bất cứ thứ vật chất nào làm trở
ngại, cũng không cấu thành chướng ngại
đối với bất cứ thứ vật chất nào khác. Sắc
hư không giới này thế tất phải gần gũi với
các vật chất khác có tính chướng ngại, cho
nên gọi là Lân a già sắc, nghĩa là sắc a già
gần sát vật chất có tính chướng ngại. [X.
luận Câu xá Q.1; Câu xá thích luận Q.1;
Câu xá luận quang kí Q.1; Câu xá luận bảo
sớ Q.1 hạ; Huyền ứng âm nghĩa Q.24].
A HÀM
Phạm,Pàli: Àgama. Cũng gọi A cấp
ma, A già ma, A hàm mộ, A hàm. Dịch ý là
Pháp qui, Pháp bản, Pháp tạng, Giáo pháp,
Giáo phần, Chủng chủng thuyết, Vô tỉ pháp,
Truyền giáo, Tịnh giáo, Thú vô, Giáo,
Truyền, Qui, Lai, Tạng.
Gần đây, các học giả lại giải thích nghĩa
A hàm là Lai trước, Thú qui, Tri thức,
Thánh ngôn, Thánh huấn tập, Kinh điển
v.v... Tức chỉ cho những giáo thuyết được
truyền thừa, hoặc các Thánh điểndo những
giáo thuyết tập thành. A hàm thông thường
chỉ bốn bộ A hàm hoặc năm bộ A hàm
Thánh điển của Phật giáo nguyên thủy.
Các bộ luận giải thích về A hàm gồm
có: luận Du già sư địa quyển 85, Dị bộ tông
luân luận thuật kí, Thành duy thức luận
thuật kí quyển 4 phần đầu, Câu xá luận
quang kí quyển 28, Huyền ứng âm nghĩa
quyển 23, quyển 25, Du già luận kí quyển 6
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thượng, Tuệ lâm âm nghĩa quyển 18, quyển
26, quyển 51, Hi lân âm nghĩa quyển 8, Viên
giác kinh đại sớ sao quyển 4 phần trên, v.v...
Những luận nêu trên đều giải thích A hàm
làgiáo pháp được truyền thừa.
Thiện kiến luật tì bà sa quyển 2 thì cho
A hàm là nghĩa dung chứa, tụ tập. Nhưng

đây có thể là chỉ cho tiếngPàli nikàya có
nghĩa tập hội hoặc toản tập, chứ không phải
giải thíchàgama. Pháp hoa luận sớ quyển
trung có nêu ra thuyết của ngài Đạo an đời
Đông Tấn, giải rằng: A hàm là thú vô, vì
tất cả pháp đều qui về phápKhông rốt ráo.
Trong bài Tựa kinh A hàm, ngài Tăng triệu
giải thích A hàm là pháp qui. Có thể nói,
tất cả sự giải thích trên đây đều không đúng
với ý chính của chữ A hàm.
Bởi vì A hàm là giáo pháp được truyền
thừa, sau khi đức Phật nhập diệt mới lần
lượt được kết tập, thành nội dung của tạng
Tu đa la (Phạm: Sùtrànta-piỉaka, tạng
kinh) trong ba tạng, chia làm bốn A hàm
hoặc năm A hàm. Trong đây, bốn A hàm
tức là: Trung a hàm, Trường a hàm, Tăng
nhất a hàm, Tạp a hàm (hoặc Tương ứng)
mà kinh Bát nê hoàn quyển hạ, Hữu bộ tì
nại da tạp sự quyển 39, luận Đại trí độ quyển
2, luận Du già sư địa quyển 85, Soạn tập
tam tạng và Tạp tạng truyện v.v... đã đề
cập đến.
Kinh Tăng nhất a hàm quyển 1 phẩm
Tựa, kinh Đại bát niết bàn, bản Bắc, quyển
13, kinh Đại thừa đại tập địa tạng thập luận
quyển 2 v.v... cũng có ghi tên của bốn A
hàm.
Về năm A hàm, thì Thiện kiến luật tì
bà sa quyển 1, Đại a la hán nan đề mật đa
la sở thuyết pháp trụ kí v.v... ghi là: Trường
a hàm, Trung a hàm, Tăng thuật đa (Tương
ứng), Ương quật đa la (Tăng nhất) và Khuất
đà ca (Tạp loại). Luật Ngũ phần quyển 30,
luật Ma ha tăng kì quyển 32, luật Tứ phần
quyển 54, luận Phân biệt công đức quyển 1
trung, v.v... gọi Khuất đà ca a hàm trong
năm A hàm là Tạp tạng. Năm A hàm này
tương đương với năm bộ kinh (paĩcanikàya)
trong kinh Phật bằng tiếngPàli.
Theo Tì nại da tiểu phẩm (Vinaya
cùơavagga), Nhất thiết thiện kiến
(Samanta-pàsàdikà I) và bài Tựa của
Trường bộ kinh chú (Sumaígala-vilàsinì),
thì năm bộ kinh là: Dìgha-nikàya,
Majjhima-nikàya, Saô-yutta-nikàya,
Aíguttara-nikàya và Khuddaka-nikàya,

tương đương với năm bộ A hàm: Trường,
Trung, Tương ứng, Tăng chi và Tiểu bộ
kinh hiện nay.
Về sự truyền thừa A hàm, thì bài tựa
Trường bộ kinh chú cho biết: sau đại hội
kết tập lần thứ nhất, Trường bộ kinh do hệ
thống A nan, Trung bộ kinh do hệ thống
Xá lợi phất, Tương ứng bộ do hệ thống Đại
ca diếp, Tăng chi bộ do hệ thống A na luật
lần lượt truyền thừa.
Theo luận Dị bộ tông luân, luận Câu
xá quyển 29, Nhiếp đại thừa luận thích
quyển 2 của ngài Vô tính, luận Thành duy
thức quyển 3 v.v... thì A hàm do các bộ phái
truyền thừa tựa hồ không giống nhau. Theo
Pháp hoa kinh huyền tán quyển 1 phần đầu
của ngài Khuy cơ, Đại thừa pháp uyển nghĩa
lâm chương quyển 4 phần cuối, Hoa nghiêm
kinh sớ sao huyền đàm quyển 8 của ngài
Trừng quán, thì bốn bộ A hàm và luật Ma
ha tăng kì đều do Đại chúng bộ truyền. Còn
Câu xá luận kê cổ quyển thượng của ngài
Pháp chàng, thì cho Trung a hàm và Tạp a
hàm là do Tát bà đa bộ truyền, Tăng nhất a
hàm do Đại chúng bộ truyền, Trường a hàm
do Hóa địa bộ truyền, Biệt dịch tạp a hàm
do Ẩm quang bộ truyền. Nhưng thuyết này
cũng chưa chắc đã đúng. Tóm lại, A hàm là
do các bộ phái đều tự truyền thừa riêng,
nhưng sau khi kinh điển Đại thừa phát đạt,
so với A hàm, mới cho A hàm là tên gọi
khác của kinh điển Tiểu thừa.
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Lại theo luận Đại trí độ quyển 33, quyển
49, quyển 100, thì tên gọi A hàm cũng chung
cho cả Đại thừa, cho nên trong kinh Đại
ban nê hoàn quyển 6 mới có từ ngữ
“Phương đẳng a hàm”. Phương đẳng a hàm
tức là chỉ kinh điển Đại thừa. [X. Du già
luận kí Q.22 thượng; Huyền ứng âm nghĩa
Q.24; Hi lân âm nghĩa Q.8; Phiên phạm
ngữ Q.1; Xuất tam tạng kí tập Q.9; Dị bộ
tông luân luận thuật kí phát nhẫn
Q.thượng; Nguyên thủy Phật giáo thánh
điển chi tập thành đệ nhị chương đệ tam

tiết, đệ tứ tiết, đệ thất chương (Ấn thuận)].
(xt. A Hàm Kinh).
A HÀM BỘ
Tên gọi chung những kinh điển Tiểu
thừa được thu vào Đại tạng kinh. A hàm
bộ nguyên là tên gọi chung các giáo pháp
do đức Phật nói. Về sau, Phật giáo Đại thừa
dấy lên khoảng trước hoặc sau kỉ nguyên
Tây lịch, thì kinh điển Đại thừa cũng được
thành lập. Từ đó, đối lại với kinh điển Đại
thừa, hễ kinh nào có tên là A hàm đều
được xem là kinh điển Tiểu thừa, A hàm
bộ do đó trở thành tên khác của kinh điển
Tiểu thừa.
Về nội dung của A hàm bộ, cách gọi
của Phật giáo Nam, Bắc truyền có khác
nhau: Phật giáo Bắc truyền gọi chung bốn
A hàm Trường, Trung, Tạp, Tăng nhất là
A hàm bộ; Phật giáo Nam truyền, ngoài bốn
A hàm, gọi Tạp bộ là Khuất đà ca (Pàli:
Khuddaka) a hàm, đó là năm A hàm. Khai
nguyên thích giáo lục quyển 13 nêu ra, kinh
Tiểu thừa kép, đơn và hợp dịch gồm 153
bộ, 394 quyển. Mục lục Đại tạng đời Minh
nêu, A hàm bộ Tiểu thừa có 137 bộ.
A HÀM KINH
A hàm, Phạm,Pàli: Àgama. Cũng gọi
A cấp ma, A già ma, A hàm mộ, A hàm.
Dịch ý là Pháp bản, Tịnh giáo, Qui, Pháp
qui, Pháp tạng, Tạng, Giáo pháp, Truyền
giáo, Thú vô, Giáo, Truyền, Lai. A hàm,
chỉ cho giáo pháp được truyền thừa, hoặc
là Thánh điển truyền thừa giáo pháp của
đức Phật. Có khi nó cùng nghĩa với “Pháp”
(Phạm: dharma). Gọi A hàm là “kinh A
hàm” là do thói quen xưa nay của người
Trung quốc.
Ở thời đại Phật giáo nguyên thủy, các
vị đệ tử Phật và tín đồ, thường dùng thể
thơ hoặc những đoạn văn xuôi ngắn gọn,
hoặc dùng phương thức truyền miệng lẫn
nhau, để ghi nhớ và truyền thừa những
giáo pháp đã được nghe đức Phật nói. Nói
cách khác, cái căn cứ ghi nhớ của những
người truyền thừa ấy, chính là giáo thuyết
khái quát của đức Phật. Lại vì các đệ tử
Phật tiếp thu không giống nhau, nên mới

có những tư tưởng khác nhau. Bởi thế,
đến khi giáo đoàn được thành lập, thì giáo
thuyết của đức Phật phải được chỉnh lí và
thống nhất như thế nào, đã trở thành một
việc tất yếu. Kết quả, giáo thuyết của đức
Phật dần dần được đầy đủ hoàn bị, rồi
cũng dần dần phát triển thành một hình
thức văn học nhất định và, cuối cùng, trở
thành Thánh điển. Đó là nguyên do từ
đâu có kinh A hàm.
Kinh A hàm được thành lập vào thời
nào? Vấn đề này phải lần theo thứ tự của
các kì kết tập kinh điển mà bàn, thì mới rõ
được:
1. Sau khi đức Phật nhập diệt, vào mùa
hạ (an cư) đầu tiên, năm trăm vị A la hán
họp tập ở hang đá Thất diệp, phía ngoài
thành Vương xá. Ngài Đại ca diếp được
suy tôn làm Thượng thủ, cử hành kết tập
lần thứ nhất, do ngài A nan tụng lại Pháp
(Kinh), ngài Ưu ba li tụng lại Luật. Đây là
lần kết tập nổi tiếng trong lịch sử và
thường được gọi là“Ngũ bách kết tập”
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(nghĩa là lần kết tập có năm trăm vị A la
hán tham dự).
2. Sau đức Phật nhập diệt khoảng một
trăm năm, bảy trăm vị tỉ khưu hội họp tại
thành Tì xá li, ngài Da xá được bầu làm
Thượng thủ, cử hành kết tập lần thứ hai.
Lần kết tập này chủ yếu là tụng lại tạng Luật.
Đây cũng là lần kết tập trứ danh và thường
được gọi là“Thất bách kết tập” (cuộc kết
tập có bảy trăm vị tỉ khưu tham dự).
3. Sau đức Phật nhập diệt khoảng hai
trăm ba mươi sáu năm, tức vào thời vua A
dục, ở thành Hoa thị, dưới sự chủ tọa của
ngài Mục kiền liên tử đế tu, cuộc kết tập
lần thứ ba đã được tổ chức và, đến đây, ba
tạng giáo pháp mới được hoàn thành.
4. Sau Phật nhập diệt bốn trăm năm, ở
nước Ca thấp di la, dưới sự hộ trì của vua
Ca nị sắc ca, Hiếp tôn giả và ngài Thế hữu
được suy tôn làm Thượng thủ, cử hành kết
tập lần thứ tư. Lần kết tập này chủ yếu là

làm Luận để giải thích ba tạng.
Tóm lại, kinh A hàm được tụng lại trong
lúc kết tập lần thứ nhất, từ lần kết tập thứ
hai về sau, tức khoảng thế kỉ thứ III trước
Tây lịch, là thời kì kinh A hàm chính thức
được thành lập.
Về hình thức văn học của kinh A hàm,
thì chia làm hai loại: chín thể tài, mười hai
thể tài. Chín thể tài gồm có: Kinh, Trùng
tụng, Kí thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng kệ, Như
thị ngữ (Bản sự), Bản sinh, Phương quảng,
Vị tằng hữu pháp. Mười hai thể tài gồm
chín loại trên đây, cộng thêm Nhân duyên,
Thí dụ, Luận nghị, thì thành mười hai thể
tài.
Chín thể tài được thành lập sớm hơn
mười hai thể tài, nhưng về bộ loại văn học
của Thánh điển Phật giáo, thì lấy mười hai
thể tài làm luận cứ nhất định.
Sau đức Phật nhập diệt một trăm năm,
giáo đoàn thống nhất của Phật giáo nguyên
thủy, bị phân hóa thành Thượng tọa bộ và
Đại chúng bộ. Về sau lại chia nhỏ ra thành
hai mươi bộ phái Tiểu thừa và mỗi bộ phái
đều có kinh tạng truyền thừa riêng của mình.
Theo những tư liệu hiện nay cho thấy, lúc
bấy giờ, ít ra cũng còn tồn tại các kinh điển
do Thượng tọa bộ phương Nam, Hữu bộ,
Hóa địa bộ, Pháp tạng bộ, Đại chúng bộ,
Ẩm quang bộ và Kinh lượng bộ truyền.
Nhưng cho đến ngày nay,chỉ có kinh điển
của Thượng tọa bộ phương Nam là được
bảo tồn một cách toàn vẹn, gồm có năm
bộ, viết bằng tiếngPàli, đó là: Trường bộ,
Trung bộ, Tương ứng bộ, Tăng chi bộ và
Tiểu bộ (tức Khuất đà ca a hàm), đây là
năm bộ Nam truyền, cũng gọi là năm A
hàm nam truyền.
Về phương diện Bắc truyền, thì những
kinh điển rời rạc lẻ tẻ của các bộ phái được
gom lại mà làm thành bốn A hàm: Trường
a hàm, Trung a hàm, Tăng nhất a hàm và
Tạp a hàm, viết bằng tiếng Phạm, đây là
bốn bộ A hàm Bắc truyền. Trong đó,
Trường bộ, Trung bộ của Nam truyền tương
đương với Trường a hàm, Trung a hàm của
Bắc truyền, Tương ứng bộ tương đương với

Tạp a hàm, Tăng chi bộ tương đương với
Tăng nhất a hàm.
Ngoài ra, vì năm bộ Nam truyền viết
bằng vănPàli, gần với tiếng nói hằng ngày
ở thời đức Phật hơn, nên thông thường
người ta cho Nam truyền giàu sắc thái
nguyên thủy hơn Bắc truyền. Và cũng vì
thế nên các học giả cận đại, muốn khảo
chứng các tư liệu nguyên thủy, phần nhiều
thích dùng Thánh điển văn Pàliđể đối
chiếu nghiên cứu.
Về phương diện truyền thống, các học
giả Phật giáo Trung quốc, nhất là các học
giả Phật giáo Đại thừa, thường cho kinh A
hàm là kinh điển Tiểu thừa. Bởi vậy, về
mặt giáo lí sử, ở Trung quốc, Nhật bản, các
kinh A hàm trước nay vẫn không được coi
trọng. Mãi đến thời cận đại các nước châu
A HÀM KINH
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Âu mới để tâm nghiên cứu, từ năm 1820
dần dần mới coi trọng và xác nhận: Kinh
A hàm không phải chỉ là kinh điển Tiểu
thừa, mà còn là kinh điển của Phật giáo
nguyên thủy. Nội dung của nó bao hàm cả
thế giới quan, nhân sinh quan và phương
pháp thực tiễn của đức Phật, có nhiều ý
nghĩa và giá trị quan trọng.
Trong bốn A hàm Bắc truyền, thì:
1. Kinh Trường a hàm, gồm 22 quyển,
chia làm bốn phần ba mươi kinh. Các kinh
trong phần thứ nhất nói về đức Phật, phần
thứ hai là kinh điển nói về giáo lí và sự tu
hành, phần thứ ba là những lời luận nạn
của ngoại đạo, phần thứ tư bàn về sự sinh
diệt thành bại của thế giới.
2. Kinh Trung a hàm gồm 60 quyển,
có 222 kinh, đại ý nói rõ bốn đế, mười hai
nhân duyên, ví dụ, những lời nói và việc
làm của đức Phật và các vị đệ tử.
3. Kinh Tăng nhất a hàm gồm 51
quyển, là kinh gom góp các loại pháp số.
Vì kinh này gom thu các pháp số từ một
pháp đến mười một pháp, cho nên gọi là
Tăng nhất (thêm một).
4. Kinh Tạp a hàm gồm 50 quyển, do

góp nhặt các kinh ngắn và lẫn lộn nhiều
thứ mà thành, cho nên gọi là Tạp a hàm.
Năm A hàm Nam truyền và bốn A hàm
Bắc truyền, nội dung chưa hẳn đã hoàn
toàn giống nhau, mà đôi khi cũng có chỗ
hơi khác nhau. A hàm Nam truyền có
thuyết năm phần, A hàm Bắc truyền thì có
hai thuyết bốn phần và năm phần.
Đồ biểu đối chiếu các thuyết như sau:
I. Thuyết năm Nikàya
* Luật nhất thiết thiện kiến vănPàli:
1. Dìgha nikàya.
2. Majjhima nikàya.
3. Saôyutta nikàya.
4. Aíguttara nikàya.
5. Khuddaka nikàya.
II. Thuyết năm A hàm.
* Thiện kiến luật tì bà sa quyển 1:
1. Trường a hàm.
2. Trung a hàm.
3. Tăng thuật đa a hàm.
4. Ương quật đa la a hàm.
5. Khuất đà ca a hàm.
III. Thuyết bốn A hàm năm bộ.
* Luật ngũ phần quyển 30, Luật ma ha
tăng kì quyển 32, Luật tứ phần quyển 54:
1. Trường a hàm.
2. Trung a hàm.
3. Tạp a hàm.
4. Tăng nhất a hàm.
5. Tạp tạng.
IV. Thuyết năm A cấp ma.
* Pháp trụ kí:
1. Trường a cấp ma.
2. Trung a cấp ma.
4. Tương ứng a cấp ma.
3. Tăng nhất a cấp ma.
5. Tạp loại a cấp ma.
V. Thuyết bốn A hàm.
* Hữu bộ tì nại da tạp sự quyển 39:
2. Trường.
3. Trung.
1. Tương.
4. Tăng.
* Tăng nhất a hàm tự phẩm:
3. Trường.
2. Trung.

4. Tạp.
1. Tăng.
* Du già sư địa luận quyển 85:
3. Trường.
2. Trung.
1. Tạp.
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4. Tăng.
* Tuyển tập tam tạng và tạp tạng truyền:
3. Trường.
2. Trung.
4. Tạp.
1. Tăng.
* Kinh Ban nê hoàn:
2. Trường.
1. Trung.
4. Tạp.
3. Tăng.
Bốn kinh A hàm Hán dịch cùng một
bản tiếng Phạm mà dịch khác, và các kinh
Biệt sinh được biểu liệt như sau:
I. Bản Hán dịch đề tên là “Tạp a
hàm” và các bản dịch của các bộ phận
khác được trích lục (kinh Biệt sinh).
1. Kinh Tạp a hàm 50 quyển, Cầu na
bạt đà la đời Lưu Tống dịch.
2. Kinh Biệt sinh Tạp a hàm, 16 hay 20
quyển, đời Hậu Tần, mất tên người dịch.
3. Kinh Tạp a hàm 1 quyển, đời Ngô,
mất tên người dịch.
4. Kinh Phật thuyết thất xứ tam quán 1
quyển (Tạp a hàm quyển 2 và quyển 34),
An thế cao đời Hậu Hán dịch.
5. Kinh Ngũ uẩn giai không 1 quyển (Tạp
a hàm quyển 2) Nghĩa tịnh đời Đường dịch.
6. Kinh Phật thuyết thánh pháp ấn 1
quyển (Tạp a hàm quyển 3) Trúc pháp hộ
đời Tây Tấn dịch.
7. Kinh Phật thuyết pháp ấn 1 quyển
(Tạp a hàm quyển 3) Thí hộ đời Bắc Tống
dịch.
8. Kinh Ngũ ấm thí dụ 1 quyển (Tạp A
Hàm quyển 10) An thế cao đời Hậu Hán
dịch.
9. Kinh Phật thuyết thủy mạt sở phiêu 1

quyển (Tạp a hàm quyển 10) Trúc đàm vô
lan đời Đông Tấn dịch.
10. Kinh Phật thuyết bất tự thủ ý 1 quyển
(Tạp a hàm quyển 11) Chi khiêm đời Ngô
dịch.
11. Kinh Phật thuyết mãn nguyện tử 1
quyển (Tạp a hàm quyển 13) đời Đông Tấn,
mất tên người dịch.
12. Kinh Phật thuyết chuyển pháp luân
1 quyển (Tạp a hàm quyển 15) An thế cao
đời Hậu Hán dịch.
13. Kinh Tam chuyển pháp luân 1 quyển
(Tạp a hàm quyển 15) Nghĩa tịnh đời Đường
dịch.
14. Kinh Phật thuyết tương ứng tương
khả 1 quyển (Tạp a hàm quyển 16) Pháp
cự đời Tây Tấn dịch.
15. Kinh Luân vương thất bảo 1 quyển
(Tạp a hàm quyển 27) Thí hộ đời Bắc Tống
dịch.
16. Kinh Phật thuyết bát chính đạo 1
quyển (Tạp a hàm quyển 28) An thế cao
đời Hậu Hán dịch.
17. Kinh Nan đề thích 1 quyển (Tạp a
hàm quyển 30) Pháp cự đời Tây Tấn dịch.
18. Kinh Phật thuyết mã hữu tam tướng
1 quyển (Tạp a hàm quyển 33) Chi diệu
đời Hậu Hán dịch.
19. Kinh Phật thuyết mã hữu bát thái
thí nhân 1 quyển (Tạp a hàm quyển 33)
Chi diệu đời Hậu Hán dịch.
20. Kinh Phật thuyết giới đức hương 1
quyển (Tạp a hàm quyển 38) Trúc đàm vô
lan đời Đông Tấn dịch.
21. Kinh Phật thuyết giới hương 1 quyển
(Tạp a hàm quyển 38) Pháp hiền đời Bắc
Tống dịch.
22. Kinh Ương quật ma 1 quyển (Tạp a
hàm quyển 38) Trúc pháp hộ đời Tây Tấn
dịch.
23. Kinh Ương quật kế 1 quyển (Tạp a
hàm quyển 38) Pháp cự đời Tây Tấn dịch.
24. Kinh Ương quật ma la 4 quyển (Tạp
a hàm quyển 38) Cầu na bạt đà la đời Lưu
Tống dịch.
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25. Kinh Nguyệt dụ 1 quyển (Tạp a hàm
quyển 41) Thí hộ đời Bắc Tống dịch.
26. Kinh Phạm chí kế thủy tịnh 1 quyển
(Tạp a hàm quyển 44) đời Đông Tấn, mất
tên người dịch.
27. Kinh Đại tam ma nhạ 1 quyển (Tạp
a hàm quyển 44) Pháp thiên đời Bắc Tống
dịch.
28. Kinh Thụ tân tuế 1 quyển (Tạp a
hàm quyển 45) Trúc pháp hộ đời Tây Tấn
dịch.
29. Kinh Tân tuế 1 quyển (Tạp a hàm
quyển 45) Trúc đàm vô lan đời Đông Tấn
dịch.
30. Kinh Giải hạ 1 quyển (Tạp a hàm
quyển 45) Pháp hiền đời Bắc Tống dịch.
31. Kinh Ba tư nặc vương thái hậu băng
trần thổ bộn thân 1 quyển (Tạp a hàm
quyển 46) Pháp cự đời Tây Tấn dịch.
32. Kinh Phóng ngưu 1 quyển (Tạp a
hàm quyển 47) Cưu ma la thập đời Hậu
Tần dịch.
II. Trung a hàm
* Cùng một bản tiếng Phạm nhưng có
hai bản Hán dịch khác nhau:
1. Kinh Trung a hàm 59 quyển, Đàm
ma nan đề đời Phù Tần dịch (đã mất).
2. Kinh Trung a hàm 60 quyển, Tăng
già đề bà đời Đông Tấn dịch (hiện còn).
* Biệt Sinh kinh, có sáu mươi sáu:
1. Kinh Phật thuyết thất tri 1 quyển
(kinh Thiện pháp) Chi khiêm đời Ngô dịch.
2. Kinh Phật thuyết viên sinh thụ 1
quyển (kinh Trú độ thụ) Thí hộ đời Bắc
Tống dịch.
3. Kinh Phật thuyết hàm thủy dụ 1
quyển (kinh Thủy dụ), mất tên người dịch.
4. Kinh Phật thuyết tát bát đa tô li du
nại dã 1 quyển (kinh Thất nhật) Pháp hiền
đời Bắc Tống dịch.
5. Kinh Phật thuyết nhất thiết lưu nhiếp
thủ nhân (kinh Lậu tận) An thế cao đời
Hậu Hán dịch.
6. Kinh Phật thuyết tứ đế (kinh Phân
biệt thánh đế) An thế cao đời Hậu Hán
dịch.

7. Kinh Phật thuyết hằng thủy (kinh
Chiêm ba) Pháp cự đời Tây Tấn dịch.
8. Kinh Pháp hải 1 quyển (kinh Chiêm
ba) Pháp cự đời Tây Tấn dịch.
9. Kinh Phật thuyết hải bát đức 1 quyển
(kinh Chiêm ba) Cưu ma la thập đời Hậu
Tần dịch.
10. Kinh Phật thuyết bản tướng y trí 1
quyển (kinh Bản tế) An thế cao đời Hậu
Hán dịch.
11. Kinh Phật thuyết duyên bản trí 1
quyển (kinh Bản tế), mất tên người dịch.
12. Kinh Phật thuyết luân vương thất
bảo 1 quyển (kinh Thất bảo) Thí hộ đời
Bắc Tống dịch.
13. Kinh Phật thuyết đỉnh sinh vương
cố sự 1 quyển (kinh Tứ châu) Đàm vô sấm
đời Bắc Lương dịch.
14. Kinh Phật thuyết văn đà kiệt vương
1 quyển (kinh Tứ châu) Pháp cự đời Tây
Tấn dịch.
15. Kinh Phật thuyết Tần bà sa la vương
1 quyển (kinh Tần bà sa la vương nghinh
Phật) Pháp hiền đời Bắc Tống dịch.
16. Kinh Phật thuyết thiết thành nê lê
1 quyển (kinh Thiên sứ) Trúc đàm vô lan
đời Đông Tấn dịch.
17. Kinh Phật thuyết diêm la vương ngũ
thiên sứ giả 1 quyển (kinh Thiên sứ) Tuệ
giản đời Lưu Tống dịch.
18. Kinh Phật thuyết cổ lai thế thời 1
quyển (kinh Thuyết bản), mất tên người
dịch.
19. Kinh Đại chính cú vương 1 quyển
(kinh Bì tứ) Pháp hiền đời Bắc Tống dịch.
20. Kinh Phật thuyết a na luật bát niệm
1 quyển (kinh Bát niệm) Chi diệu đời Hậu
Hán dịch.
A HÀM KINH
A4
1
21. Kinh Phật thuyết li thụy 1 quyển
(kinh Trưởng lão thượng tôn thụy miên)
Trúc pháp hộ đời Tây Tấn dịch.
22. Kinh Phật thuyết thị pháp phi pháp
1 quyển (kinh Chân nhân) An thế cao đời
Hậu Hán dịch.

23. Kinh Phật thuyết cầu dục 1 quyển
(kinh Uế phẩm) Pháp cự đời Tây Tấn dịch.
24. Kinh Phật thuyết thụ tuế 1 quyển
(kinh Tỉ khưu thỉnh) Trúc pháp hộ đời Tây
Tấn dịch.
25. Kinh Phật thuyết phạm chí kế thủy
tịnh 1 quyển (kinh Thủy tịnh phạm chí),
mất tên người dịch.
26. Kinh Phật thuyết đại sinh nghĩa 1
quyển (kinh Đại nhân) Thí hộ đời Bắc Tống
dịch.
27. Kinh Phật thuyết khổ ấm 1 quyển
(kinh Khổ ấm), mất tên người dịch.
28. Kinh Phật thuyết khổ ấm nhân sự 1
quyển (kinh Khổ ấm) Pháp cự đời Tây Tấn
dịch.
29. Kinh Phật thuyết thích ma nam bản
tứ tử 1 quyển (kinh Khổ ấm) Chi khiêm
đời ngô dịch.
30. Kinh Phật thuyết lạc tưởng 1 quyển
(kinh Tưởng) Trúc pháp hộ đời Hậu Hán
dịch.
31. Kinh Phật thuyết lậu phân bá 1
quyển (kinh Đạt phạm hạnh) An thế cao
đời Hậu Hán dịch.
32. Kinh Phật thuyết a nậu phong 1
quyển (kinh A nô ba) Trúc đàm vô lan đời
Đông Tấn dịch.
33. Kinh Phật thuyết chư pháp bản 1
quyển (kinh Chư pháp bản) Chi khiêm đời
Ngô dịch.
34. Kinh Phật thuyết cù đàm di kí 1
quyển (kinh Cù đàm di) Tuệ giản đời Lưu
Tống dịch.
35. Kinh Phật thuyết chiêm ba tỉ khưu
1 quyển (kinh Chiêm ba) Pháp cự đời Tây
Tấn dịch.
36. Kinh Phật thuyết phục dâm 1 quyển
(kinh Hành dục) Pháp cự đời Tây Tấn dịch.
37. Kinh Phật thuyết ma nhiễu loạn 1
quyển (kinh Hàng ma), mất tên người dịch.
38. Kinh Tệ ma thí mục liên 1 quyển
(kinh Hàng ma) Chi khiêm đời Ngô dịch.
39. Kinh Phật thuyết lại tra hòa la 1
quyển (kinh Lại tra hòa la) Chi khiêm đời
Ngô dịch.
40. Kinh Phật thuyết hộ quốc 1 quyển

(kinh Lại tra hòa la) Pháp hiền đời Bắc Tống
dịch.
41. Kinh Phật thuyết đế thích sở vấn 1
quyển (kinh Thích vấn) Pháp hiền đời Bắc
Tống dịch.
42. Kinh Phật thuyết số 1 quyển (kinh
Toán số mục kiền liên) Pháp cự đời Tây
Tấn dịch.
43. Kinh Phạm chí át ba la diên vấn
chủng tôn (kinh A nhiếp hòa) Trúc đàm
vô lan đời đông tấn dịch.
44. Kinh Phật thuyết tu đạt 1 quyển
(kinh Tu đạt đá) Cầu na tì địa đời Tiêu Tề
dịch.
45. Kinh Phật thuyết trưởng giả thí bảo
1 quyển (kinh Tu đạt đá) Pháp thiên đời
Bắc Tống dịch.
46. Kinh Phật thuyết tam qui ngũ giới từ
tâm yếm li công đức 1 quyển (kinh Tu đạt
đá), mất tên người dịch.
47. Kinh Phật vị hoàng trúc viên lão bà
la môn thuyết học 1 quyển (kinh Hoàng lư
viên), mất tên người dịch.
48. Kinh Phạm ma du 1 quyển (kinh
Phạm ma) Chi khiêm đời Ngô dịch.
49. Kinh Phật thuyết tôn thượng 1 quyển
(kinh Thích trung thiền thất tôn) Trúc pháp
hộ đời Tây Tấn dịch.
50. Kinh Phật thuyết đâu điều (kinh Anh
vũ), mất tên người dịch.
51. Kinh Phật thuyết anh vũ 1 quyển
(kinh Anh vũ) Cầu na bạt đà la đời Lưu
Tống dịch.
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52. Kinh Phật vị thủ ca trưởng giả thuyết
nghiệp báo sai biệt 1 quyển (kinh Anh vũ)
Cù đàm pháp trí đời Tùy dịch.
53. Kinh Phân biệt thiện ác nghiệp báo
ứng 2 quyển (kinh Anh vũ) Thiên tức tai
đời Bắc Tống dịch.
54. Kinh Phật thuyết ý 1 quyển (Tâm
kinh) Trúc pháp hộ đời Tây Tấn dịch.
55. Kinh Phật thuyết ứng pháp 1 quyển
(kinh Thụ pháp) Trúc pháp hộ đời Tây Tấn
dịch.

56. Kinh Phật thuyết phân biệt bố thí 1
quyển (kinh Cù đàm di) Thí hộ đời Bắc Tống
dịch.
57. Kinh Phật thuyết tức tránh nhân
duyên 1 quyển (kinh Chu na) Thí hộ đời
Bắc Tống dịch.
58. Kinh Phật thuyết nê lê 1 quyển (kinh
Si tuệ địa) Trúc đàm vô lan đời Đông Tấn
dịch.
59. Kinh Phật thuyết trai (phụ Phật
thuyết trai kinh khoa chú) 1 quyển (kinh
Trì trai) Chi khiêm đời Ngô dịch.
60. Kinh Phật thuyết ưu bà di đọa xá ca
1 quyển (kinh Trì trai), mất tên người dịch.
61.KinhPhâtthuyêtbatquantr
ai1quyên
(kinhTrìtrai)Thưcưkinhthanh
đơiLưuTông
dịch.
62.KinhPhâtthuyêttìmatuc1q
uyên
(kinhTìmanatu)Câunabatđala
đơiLưu
Tôngdịch.
63.KinhPhâtthuyêtbalamôntư
mênh
chungainiêmbâtli1quyên(kin
hAisinh)
AnthêcaođơiHâuHandịch.
64.KinhPhâtthuyêtthâpchicư
sĩbat
thanhnhân1quyên(kinhBattha
nh)An
thêcaođơiHâuHandịch.
65.KinhPhâtthuyêttakiên1qu
yên
(Kiênkinh),mâttênngươidịch.
66.KinhPhâtthuyêttiêndu1qu
yên
(kinhTiêndu),mâttênngươidị
ch.
*PhânloainôidungkinhTrung
aham
(Tăng triệu): gồm 5 tụng 18 phẩm 22 kinh
60 quyển.
1. Tụng đầu... năm phẩm rưỡu... sáu
mươi tư kinh... 12 quyển.

2. Tiểu thổ thành tụng... bốn phẩm rưỡi...
ba mươi lăm kinh... 16 quyển.
3. Niệm tụng... một phẩm rưỡi... năm
mươi hai kinh... 9 quyển.
4. Phân biệt tụng... hai phẩm, hai nửa
phẩm... ba mươi lăm kinh... 11 quyển.
5. Tụng cuối... ba phẩm rưỡi... ba mươi
sáu kinh... 12 quyển.
III. Trường a hàm - kinh Biệt sinh:
1. Kinh Thất Phật 1 quyển (Phần đầu
của kinh Đại bản duyên) Pháp thiên đời Bắc
Tống dịch.
2. Kinh Tì bà thi Phật 2 quyển (phần
sau của kinh Đại bản duyên) Pháp thiên
đời Bắc Tống dịch.
3. Kinh Phật ban nê hoàn 2 quyển (kinh
Du hành) Bạch pháp tổ đời Tây Tấn dịch.
4. Kinh Đại ban niết bàn 3 quyển (kinh
Du hành) Pháp hiển đời Đông Tấn dịch.
5. Kinh Ban nê hoàn 2 quyển (kinh Du
hành) đời Đông Tấn, mất tên người dịch.
6. Kinh Đại kiên cố bà la môn duyên
khởi 2 quyển (kinh Điển tôn) Thi hộ đời
Bắc Tống dịch.
7. Kinh Nhân tiên 1 quyển (kinh Xà ni
sa) Pháp hiền đời Bắc Tống dịch.
8. Kinh Bạch y kim chàng nhị bà la môn
duyên khởi 2 quyển (kinh Tiểu duyên) Thí
hộ đời Bắc Tống dịch.
9. Kinh Ni câu đà phạm chí 2 quyển
(kinh Tán đà na) Thí hộ đời Bắc Tống
dịch.
10. Kinh Đại tập pháp môn 2 quyển (kinh
Chúng tập) Thí hộ đời Bắc Tống dịch.
11. Kinh Trường a hàm thập báo pháp
(kinh Thập thượng) An thế cao đời Hậu
Hán dịch.
12. Kinh Nhân bản dục sinh 1 quyển (kinh
A HÀM KINH
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Đại duyên phương tiện) An thế cao đời Hậu
Hán dịch.
13. Kinh Thi ca la việt lục phương lễ 1
quyển (kinh Thiện sinh) An thế cao đời
Hậu Hán dịch.
14. Kinh Tín Phật công đức 1 quyển

(kinh Tự hoan hỉ) Pháp hiền đời Bắc Tống
dịch.
15. Kinh Đại tam ma nhạ 1 quyển (kinh
Đại hội) Pháp thiên đời Bắc Tống dịch.
16. Kinh Phật khai giải phạm chí a bạt 1
quyển (kinh A ma trú) Chi khiêm đời Ngô
dịch.
17. Kinh Phạm võng lục thập nhị kiến 1
quyển (kinh Phạm động) Chi khiêm đời Ngô
dịch.
18. Kinh Tịch chí quả 1 quyển (kinh Sa
môn quả) Trúc đàm vô lan đời Đông Tấn
dịch.
19. Kinh Đại lâu thán 6 quyển (kinh
Thế kí) Pháp cự, Pháp lập đời Tây Tấn dịch.
20. Kinh Khởi thế (kinh Thế kí) Xà na
quật đa đời Tùy dịch.
21. Kinh Khởi thế nhân bản 10 quyển
(kinh Thế kí) Đạt ma cấp đa đời Tùy dịch.
IV. Tăng nhất a hàm - kinh Biệt sinh:
1. Kinh A la hán cụ đức 1 quyển (phẩm
đệ tứ Đệ tử, phẩm đệ ngũ Tỉ khưu ni, phẩm
đệ lục thanh tín sĩ, phẩm đệ thất thanh tín
nữ, là cùng bản tiếngPhạm) Pháp hiền đời
Bắc Tống dịch.
2. Kinh Tứ nhân xuất hiện thế gian 1
quyển (cùng bản tiếng Phạm với phẩm Tứ
ý đoạn) Cầu na bạt đà la đời Lưu Tống
dịch.
3. Kinh Ba tư nặc vương thái hậu băng
trần thổ bộn thân 1 quyển (cùng bản tiếng
Phạm với phẩm Tứ ý đoạn) Pháp cự đời
Tây Tấn dịch.
4. Kinh Tu ma đề nữ 1 quyển (cùng
bản phẩm Tu đà) Chi khiêm đời Ngô dịch.
5. Kinh Cấp cô trưởng giả nữ đắc độ
nhân duyên 1 quyển (cùng bản phẩm Tu
đà) Thí hộ đời Bắc Tống dịch.
6. Kinh Tam ma kiệt 1 quyển (cùng bản
phẩm Tu đà) Trúc luật viêm đời Ngô dịch.
7. Kinh Bà la môn tị tử 1 quyển (cùng
bản phẩm Tăng thượng) An thế cao đời Hậu
Hán dịch.
8. Kinh Thực thí hoạch ngũ phúc báo 1
quyển (cùng bản phẩm Thiện tụ) đời Đông
Tấn, mất tên người dịch.
9. Kinh Tần tì sa la vương nghệ Phật

cúng dường 1 quyển (cùng bản phẩm Đẳng
kiến) Pháp cự đời Tây Tấn dịch.
10. Kinh Trưởng giả tử lục quá xuất gia
1 quyển (cùng bản phẩm Tà tụ) Tuệ giản
đời Lưu Tống dịch.
11. Kinh Ương quật ma 1 quyển (cùng
bản phẩm Lực) Trúc pháp hộ đời Tây Tấn
dịch.
12. Kinh Ương quất kế 1 quyển (cùng
bản phẩm Lực) Pháp cự đời Tây Tấn dịch.
13. Kinh Lực sĩ di sơn 1 quyển (cùng
bản phẩm Bát nạn) Trúc pháp hộ đời Tây
Tấn dịch.
14. Kinh Tứ vị tằng hữu pháp (cùng bản
phẩm Bát nạn) Trúc pháp hộ đời Tây Tấn
dịch.
15. Kinh Xá lợi phất ma ha mục liên du
tứ cù 1 quyển (cùng bản phẩm Mã vương)
Khang mạnh tường đời Hậu Hán dịch.
16. Kinh Thất phật phụ mẫu tính tự 1
quyển (cùng bản phẩm Thập bất thiện) đời
Tào Ngụy, mất tên người dịch.
17. Kinh Phóng ngưu 1 quyển (cùng bản
phẩm Phóng ngưu) Cưu ma la thập đời Hậu
Tần dịch.
18. Kinh Duyên khởi 1 quyển (cùng bản
phẩm Phóng ngưu) Huyền trang đời Đường
dịch.
19. Kinh Thập nhất tưởng tư niệm Như
lai 1 quyển (cùng bản phẩm Lễ tam bảo)
Cầu na bạt đà la đời Lưu Tống dịch.
20. Kinh Tứ nê lê 1 quyển (cùng bản
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phẩm lễ Tam bảo) Trúc đàm vô lan đời
Đông Tấn dịch.
21. Kinh A na bân khâu hóa thất tử 1
quyển (cùng bản phẩm Phi thường) An thế
cao đời Hậu Hán dịch.
22. Kinh Ngọc da nữ 1 quyển (cùng bản
phẩm Phi thường) đời Tây Tấn, mất tên
người dịch.
23. Kinh Ngọc da 1 quyển (cùng bản
phẩm Phi thường) Trúc đàm vô lan đời
Đông Tấn dịch.
24. Kinh A sắc đạt 1 quyển (cùng bản

phẩm Phi thường) Cầu na bạt đà la đời Lưu
Tống dịch.
25. Kinh Đại ái đạo ban niết bàn 1 quyển
(cùng bản phẩm Đại ái đạo ban niết bàn)
Tuệ giản đời Lưu Tống dịch.
26. Kinh Phật mẫu ban nê hoàn 1 quyển
(cùng bản Đại ái đạo ban niết bàn) Bạch
pháp tổ đời Tây Tấn dịch.
27. Kinh Xá vệ quốc vương thập mộng
1 quyển (cùng bản phẩm Đại ái đạo ban
niết bàn) đời Tây Tấn, mất tên người dịch.
28. Kinh Quốc vương bất lê tiên nê thập
mộng 1 quyển (cùng bản phẩm Đại ái đạo
ban niết bàn) Trúc đàm vô lan đời Đông
Tấn dịch.
[X. kinh Ban nê hoàn Q.hạ; Xuất tam
tạng kí tập Q.9; Huyền ứng âm nghĩa Q.23;
Nguyên thủy Phật giáo thánh điển chi tập
thành (Ấn thuận)]. (xt. A Hàm, Kết Tập).
A HÀM THỜI
Còn gọi là Lộc uyển thời. Là thời thứ
hai trong năm thời phán giáo của tông Thiên
thai. Chỉ cho thời gian sau khi đức Phật
thành đạo hai mươi mốt ngày, trước hết
đức Phật đến vườn Lộc dã, sau Ngài đi khắp
mười sáu nước lớn, đối với những người
căn cơ nhỏ bé, tuyên thuyết giáo pháp Tiểu
thừa, trong mười hai năm. Vì trong khoảng
thời gian đó, các kinh được thuyết giảng là
kinh A hàm, cho nên mới gọi là thời A
hàm; lại vì nơi đầu tiên mà đức Phật thuyết
pháp trong thời kỳ này là ở vườn Lộc dã,
cho nên cũng gọi làthời Lộc uyển.
A HIÊU
Dụng ngữ của Phật giáo Nhật bản. Tịnh
độ tông và Thời tông ở Nhật bản, đối với
các vị tăng lữ quá cố, ngoài pháp húy ra,
còn tặng thêm A hiệu. Nói đủ là A di đà
Phật hiệu, A di đà Phật danh. Tức ngoài
tên chữ của vị tăng lữ ra, lại còn thêm chữ
“A” được nói tắt từ A di đà Phật, gọi là A
hiệu. Khởi đầu từ Tuấn thừa phòng Trùng
nguyên (1121 - 1206) ở chùa Đông đại, Nhật
bản, sau khi nghe ngài Pháp nhiên nói pháp,
Trùng nguyên phát nguyện, lúc chết rồi,
nếu đến cung vua Diêm ma, khi bị hỏi tên
thì nói Phật hiệu A di đà Phật. Do đó, bài vị

của Trùng nguyên được viết là “Đại khuyến
tiến thượng nhân na mô a di đà Phật”. Về
sau, na mô A di đà Phật còn được gọi là
Không a di đà, Pháp a di đà, rồi chẳng bao
lâu, lại nói tắt là Không a, Pháp a, tông tịnh
độ và thời tông cũng noi theo cách gọi tắt
ấy. [X. Hắc cốc thượng nhân truyện; Pháp
nhiên thượng nhân hành trạng họa đồ Q.14].
A HÔ
Phạm:Ahù. Dịch ý: lạ thay! Là từ khen
ngợi. [X. Phiên dịch danh nghĩa tập Q.5].
A HÔ ĐỊA NGỤC
Là một địa ngục nhỏ trong mười tiểu
địa ngục phụ thuộc vào địa ngục A tị. Còn
gọi là A phù địa ngục. Địa ngục A tị cũng
gọi là địa ngục Vô gián, là địa ngục thứ
tám trong tám địa ngục lớn, những chúng
sinh rơi vào địa ngục này thì phải chịu
khổ liên miên, không có lúc nào gián đoạn.
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Cứ theo kinh Khởi thế nhân bản quyển 4
phẩm Địa ngục chép, thì địa ngục A tì chi
(A tị), ngoài mười sáu địa ngục nhỏ phụ
thuộc vây quanh ra, còn có mười tiểu địa
ngục nữa, trong đó, ngục thứ ba là địa ngục
A hô. Chúng sinh trong địa ngục này, khi
bị khổ não bức thiết quá thì kêu: “A hô!
A hô!” một cách rất đau đớn, vì thế gọi là
địa ngục A hô. Chúng sinh ở địa ngục này
và chúng sinh ở các địa ngục nhỏ khác,
đều phải chịu những nỗi khổ triền miên,
không thể tả được, và số năm chịu khổ
thì dài dằng dặc mà trong kinh dùng thí
dụ là “hết hai mươi hộc hạt vừng (mè)”,
đồng thời, còn gấp bội con số ấy để miêu
tả quả báo sống lâu mà chịu khổ của các
chúng sinh trong địa ngục A hô và chín
địa ngục nhỏ khác. [X. luận Du già sư địa
Q.4; luận A tì đạt ma tạng hiển tông Q.12;
Chư kinh yếu tập Q.18; Pháp uyển châu
lâm Q.7].
A HÔ HẰNG HÀ SƠN
Phạm, Pàli: Ahogagà. Còn gọi là A
phu sơn, A hu hằng hà sơn, A hưu hà sơn.
Là ngọn núi mà ngài Tam phù đà thương

na hòa tu (Phạm:Sambhùta Sàịavàsi) cư
trú trong thời kết tập kinh điển lần thứ hai.
Đương lúc “Mười điều phi pháp” dấy lên,
ngài Da xá (Pàli: Yasa Kàkaịđaputta)
lên trên núi thăm ngài Tam phù đà, rồi hai
người cùng phát khởi cuộc vận động chống
lại “mười điều phi pháp”. Trong luật Ngũ
phần có nói “Tam phù đà ở trên núi A
phù”. Cứ theo Nhất thiết thiện kiến (Pàli:
Samantapàsàdikà) bảnPàli chép, thì ngài
Mục kiền liên tử đế tu (Pàli: Moggaliputta
Tissa) đã từng ở núi này và vua A dục cho
người lên đón ngài về thủ đô Hoa thị thành
(Phạm:Pàtaliputra). Lại trong Thiện kiến
luật tì bà sa quyển 2 cũng từng đề cập đến
núi A hưu hà.
A HỒNG
Chữ Tất đàm (a hùô). A là mẹ của
tất cả chữ trong Phạm ngữ, là thể của hết
thảy tiếng, là tiếng mở miệng đầu tiên. Hồng
là tiếng ngậm miệng, tức là ý chung cục.
Lại vì chữ A có nghĩa “vốn chẳng sinh”,
chữ Hồng có nghĩa “hủy phá”, cho nên,
Mật giáo phần nhiều dùng chữ A để biểu
thị lí thể phát sinh của vạn hữu, và chữ
Hồng biểu thị trí đức qui thú của vạn pháp;
hợp cả hai chữ lại thì đầy đủ cái lí rất sâu xa
vi diệu. Trong Mật giáo, hai chữ này cũng
biểu thị cái đức của Lí pháp thân và Trí
pháp thân trong Mạn đồ la thuộc hai bộ
Kim cương, Thai tạng. Ngoài ra, còn nhiều
ý nghĩa tương đối quan trọng:
1. A là chủng tử của Đại nhật Như lai,
Hồng là chủng tử của Kim cương tát đỏa.
2. A là chủng tử của kinh Đại nhật,
Hồng là chủng tử của kinh Kim cương đính.
3. Hai chữ A, Hồng là hơi thở ra thở
vào, biểu thị hết thảy chúng sinh đều có đủ
tính đức tự chứng (A) và hóa tha (Hồng).
4. A là nghĩa tâm bồ đề, Hồng là nghĩa
Niết bàn, vì thế, cùng một lúc, nói AHồng
tức biểu thị tâm bồ đề và Niết bàn.
5. Dùng hoa sen thí dụ chữ A, biểu thị
quả Tất địa, dùng nước thí dụ chữ Hồng,
biểu thị nhân tu hành khiến cho chữ A thành
tựu. [X. kinh Đại nhật Q.3 phẩm Thành tựu
tất địa; Đại nhật kinh sớ Q.7, Q.10; Đại nhật

kinh nghĩa thích Q.5].
A KHẮC BA - AKBAR, JALAØL UD-DÌN
MUHAMMAD (1542 - 1605)
Là Hoàng đế đời thứ 3 của đế quốc Ấn
độ Mông ngột nhi (Magul) vào thế kỉ thứ
XVI. Ông chú tâm dốc sức vào việc mở
rộng biên cương, thống nhất Ấn độ, đồng
thời, chinh phục đại bộ phận lãnh thổ A
A KHẮC BA - AKBAR, JALAØL UD-DÌN
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phú hãn, hoàn thành đế quốc Mông ngột
nhi. A khắc ba, đối với các tôn giáo, thi
hành chính sách rộng lượng, dung hợp và
tiếp nhận tất cả các tôn giáo vốn kì thị lẫn
nhau, như: Ấn độ giáo, Kì na giáo, Y tư lan
giáo, Thiên giáo, Cơ đốc giáo v.v... và hết
sức bảo hộ, tưởng thưởng văn học và nghệ
thuật.
A KÌ ĐA SÍ XÁ KHÂM BÀ LA
......
Phạm: Ajitakezakambala, Pàli:
Ajitakesakambala. Là một trong sáu phái
ngoại đạo của Ấn độ đời xưa, một trong
mười thầy ngoại đạo. Còn gọi là A thị đa kê
xá cam bạt la, A chi la sí xá cam bà la, A di
đà sí xá hân bà la, A phù đà sí xá kim phi la,
Kê xá kim pha lê. Gọi tắt là A kì đa. Dịch ý
làVô thắng phát hạt .(có tóc
màu vàng sẫm không ai hơn). Là một phái
rất có thế lực trong Bà la môn giáo ở trung
Ấn độ vào thời đại đức Phật. Cứ theo kinh
Đại ban niết bàn (bản Bắc) quyển 19,
Trường a hàm quyển 17 kinh Sa môn quả,
Trường bộ vănPàli kinh Sa môn chép, thì
học thuyết của phái ngoại đạo này chủ
trương cả tâm lẫn vật đều tiêu diệt hết,
không nhận có thiện ác họa phúc, nhân
duyên quả báo, quá khứ vị lai v.v... mà chỉ
chủ trương tận hưởng các thú vui ở đời
hiện tại, tức cũng như Đoạn diệt luận, Duy
vật luận, Cảm giác luận, Khoái lạc thuyết
trong phái ngoại đạo Thuận thế. Song, lại
cứ theo Duy ma kinh lược sớ quyển 4, Chú
duy ma kinh quyển 3, Hi lân âm nghĩa quyển
9 v.v... nói, thì phái này là một trong các

phái ngoại đạo khổ hạnh, chủ trương đời
này chịu khổ là cái nhân của sự sung sướng
ở đời sau, cho nên mặc áo rách, xõa tóc,
phơi mình ngoài nắng, làm mọi thứ khổ
hạnh. [X. kinh Tạp a hàm Q.35; kinh Tịch
chí quả; Phiên dịch danh nghĩa tập Q.5;
Tuệ lâm âm nghĩa Q.26].
A KÌ NI
Phạm:Agni.
I. A kì ni. Hỏa thần trong Bà la môn
giáo của Ấn độ. Còn gọi là A nga na, Ác kì
ni. Dịch ý là lửa. Cứ theo Lê câu phệ đà
chép, thì nguồn gốc hoặc hình thức tồn tại
của thần lửa có ba loại, tức trong ba cõi, ở
cõi trời là thái dương, ở cõi không là ánh
chớp, ở cõi đất là lửa tế lễ. Đây là mầm
mống của tư tưởng về ba thần trong Ấn
Độ giáo là Phạm thiên, Tì thấp nô và Thấp
bà. Trong Lê câu phệ đà, đặc biệt các bài ca
tán tụng thần lửa đã chiếm một phần trong
toàn bộ năm phần của các bài ca tán, chỉ
đứng sau Nhân đà la. Khi tế tự, thần lửa có
khả năng đưa các phẩm vật cúng tế đi phân
phát cho các thần, vì thế, thần lửa được coi
là sứ giả giữa các thần và người. Trừ loài
người và cầm thú ra, thần lửa cũng tồn tại
khắp trong các thực vật và trong nước;
ngoài sự tế lễ theo phép tắc nhất định, thần
lửa còn được cúng tế vào những dịp sinh
nhật, sang nhà mới và kết hôn. Toàn thân
màu hồng, phát ra ánh sáng như mặt trời,
sắc mặt mầu sữa, không đầu không chân,
hoặc ba đầu bảy lưỡi, có mặt khắp mười
phương, mắt vàng, nghìn mắt v.v... Trong
các thần, mối quan hệ giữa loài người và
Thần lửa A Kì Ni
A KÌ ĐA SÍ XÁ KHÂM BÀ LA
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thần lửa gần gũi nhất, có khả năng phá trừ
bóng tối, đốt hết những vật nhơ bẩn, hàng
ma trừ quái, cũng được coi là “người tiêu
diệt loài La sát (ác ma)”. Ngoài ra, có thể
ban ân cho những người sùng bái và giải
cứu nguy nan.
II. A kì ni. Tức là nước A kì ni, một
nước xưa ở vùng Tây vực. Cũng gọi là Ô kì

quốc, Yên kì quốc. Phía đông giáp Cao
xương, phía tây giáp Cưu tư. Nay tức là vùng
đất Khách lạt sa nhĩ (Karashahr), về phía
đông bắc con đường ở nam núi Thiên sơn
thuộc Tân cương. (xt. A Kì Ni Quốc).
A KÌ NI QUỐC
A kì ni, Phạm Agni, hoặc Akni. Tên
một nước xưa ở vùng Tây vực. Còn gọi là
Ô kì quốc, Ô di quốc, Yên kì quốc, Anh di
quốc. Đông giáp Cao xương, tây giáp Cưu
tư, lấy Khách lạt sa nhĩ (Karashahr) ở phía
đông bắc con đường nam núi Thiên sơn
thuộc Tân cương hiện nay làm trung tâm.
Đại đường tây vực kí quyển 1 chép, nước A
kì ni chiều đông tây dài hơn sáu trăm dặm,
chiều nam bắc rộng hơn bốn trăm dặm, đô
thành chu vi sáu, bảy dặm, có núi bao chung
quanh, đường sá hiểm trở, dễ phòng thủ,
các dòng suối chảy giao nhau, dẫn nước
vào ruộng, sản xuất các thực vật như lúa
nước, lúa mì, táo, nho, lê v.v... Khí hậu ôn
hòa, phong tục thuần phác, văn tự dùng
chữ Ấn độ. Người trong nước khỏe mạnh
nhưng ít mưu lược, luật pháp không nghiêm
túc. Có hơn mười ngôi chùa, tăng chúng
hơn hai nghìn người, học tập giáo nghĩa
Tiểu thừa của Thuyết nhất thiết hữu bộ,
kinh giáo luật nghi, đại khái đều theo Ấn
độ. Vì tên nước A kì ni là do từ các tên Yên
kì, Ô kì, hàm ý là lửa, nên ngài Huyền trang
mới theo tiếng Phạm agni (lửa) mà dịch
âm là A kì ni. [X. Cao tăng Pháp hiển truyện;
Phiên dịch danh nghĩa tập Q.7; Tuệ lâm
âm nghĩa Q.82; Hán thư tây vực truyện thứ
66 phần dưới; Hậu hán thư tây vực truyện
thứ 78; S. Beal: Buddhist Records of The
Western World, Vol.I; T. Watters: On
Yuan Chwang, Vol.I].
A LA CA HOA
A la ca, Phạm: Arka. Còn gọi là A ca
hoa, Át-ca hoa. Dịch ý là hoa trắng. Sinh
sản ở Ấn độ, lá to, người Ấn độ phần nhiều
lấy lá cây này để dùng vào việc tế tự. Tên
thường là màdàr, tên khoa học là
Calotropis gigantea, hoặc asclepias
gigantea. [X. luận Du già sư địa Q.44; Tuệ
lâm âm nghĩa Q.45; Phiên dịch danh nghĩa

tập Q.8].
A L A HÁN
Phạm: Arhat, Pàli: Arahant. Là một
trong bốn quả Thanh văn, một trong mười
hiệu của Như lai. Còn gọi là A lư hán , A la
ha, A ra ha, A lê ha, Át ra hạt đế, gọi tắt là
La hán, Ra ha. Dịch ý lá Ứng, ứng cúng,
ứng chân, sát tặc, bất sinh, vô sinh, vô học,
chân nhân. Chỉ bậc Thánh đã dứt hết hai
hoặc Kiến, Tư trong ba cõi, chứng được
tận trí, xứng đáng nhận lãnh sự cúng dường
của người đời. Quả này chung cả Đại thừa
và Tiểu thừa, song thông thường đều giải
thích theo nghĩa hẹp, mà chuyên chỉ quả
vị cao nhất chứng được trong Phật giáo Tiểu
thừa. Nếu nói theo nghĩa rộng, thì chỉ riêng
cho quả tối cao trong cả Phật giáo Đại thừa
và Tiểu thừa.
Cứ theo luận Thành duy thức quyển 3
chép, thì A la hán là quả vị vô học thông
cả ba thừa, cho nên là tên gọi khác của đức
Phật, cũng tức là một trong mười hiệu của
Như lai. Còn cứ theo luận Câu xá quyển
24, thì A la hán là một trong bốn quả
Thanh văn (Tứ sa môn quả), là quả cao
A L A HÁN
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nhất của Tiểu thừa. Có thể được chia làm
hai loại:
1. A la hán hướng, chỉ những người vẫn
còn ở giai đoạn tu hành mà xu hướng tới
quả vị A la hán.
2. A la hán quả, chỉ các bậc Thánh đã
đoạn trừ hết thảy mọi phiền não, được tận
trí và nhận lãnh sự cúng dường của người
đời. Những người đã chứng được quả vị này,
thì bốn trí dung thông vô ngại và không
còn pháp nào phải học nữa, vì thế gọi là
Vô học, Vô học quả, Vô học vị; nếu lại
hoàn thành tám Thánh đạo từ vô học
chính kiến đến vô học chính định, và mười
pháp vô lậu vô học giải thoát, vô học chính
trí v.v.. thì gọi là Thập vô học chi. (Mười
chi vô học).
Về nghĩa của từ A la hán, cứ theo luận
Đại trí độ quyển 3, Đại thừa nghĩa chương

quyển 37 phần đầu, Phiên dịch danh nghĩa
tập quyển 1, quyển 2, nêu ra ba nghĩa là sát
tặc (giết giặc), bất sinh, ứng cúng, gọi là ba
nghĩa A la hán, từ xưa đến nay, thuyết này
thường thấy nhất. Tức là:
1.Sát tặc (giết giặc): giặc, chỉ các hoặc
Kiến và Tư. A la hán có khả năng đoạn trừ
các hoặc Kiến, Tư trong ba cõi; cho nên
gọi là giết giặc.
2.Bất sinh, tức vô sinh. A la hán chứng
vào Niết bàn, không còn chịu sinh lại trong
ba cõi nữa, cho nên gọi là bất sinh.
3. Ứng cúng, A la hán đã được lậu tận,
dứt trừ tất cả phiền não, xứng đáng lãnh
nhận sự cúng dường của người và trời, cho
nên gọi là Ứng cúng. Phạmarhan là chủ
từ số ít của chữ Phạmarhat (A la hán),
dịch ý là nhận sự cúng dường, nhận sự tôn
kính, vì thế, trong ba nghĩa kể trên, nghĩa
ứng cúng tương đối thích hợp hơn cả. Ngoài
ra, trong Đại thừa nghĩa chương quyển 20
phần cuối, ngài Tuệ viễn dùng bốn nghĩa
ứng hóa hết thảy chúng sinh, dứt hết các
hoặc, để giải thích A la hán. Lại Thiện kiến
luật tì bà sa quyển 4 thì nêu ra giải nghĩa về
năm loại A la hán, như bẻ nát nan hoa
bánh xe ba cõi, xa lìa tất cả nghiệp ác, không
che giấu v.v...
Lại nói về chủng loại A la hán, thì A la
hán trong bốn quả Thanh văn, tùy sự khác
nhau về căn tính bén nhạy hay chậm lụt,
mà có thể chia làm sáu loại. Cứ theo luận
Tạp a tì đàm tâm quyển 5, luận Câu xá
quyển 25, thì đó là:
1.Thoái pháp A la hán, cũng gọi Thoái
tướng A la hán, chỉ những người mới chỉ
gặp một chút ác duyên đã dễ dàng đánh
mất quả vị đã chứng được.
2.Tư pháp A la hán, cũng gọi Tử tướng
A la hán, chỉ những người vì lo sợ sẽ mất
quả vị mà nghĩ đến việc tự sát.
3.Hộ pháp A la hán, cũng gọi Thủ
tướng A la hán, chỉ những người có khả
năng giữ gìn mà không để mất quả vị.
4.An trụ pháp A la hán, cũng gọi là
Trụ tướng A la hán, chỉ những người không
lui cũng không tiến, mà ở yên nơi quả vị.

5.Kham đạt pháp A la hán, cũng gọi
là Khả tiến tướng A la hán, chỉ những người
có khả năng tiến tới nhanh chóng mà đạt
đến pháp bất động.
6.Bất động pháp A la hán, cũng gọi là
Bất hoại tướng A la hán, chỉ những người
vĩnh viễn không đánh mất pháp đã chứng
được.
Trong sáu loại A la hán được tường thuật
ở trên, năm loại trước là những người độn
căn, cho nên được Thời giải thoát hoặc Thời
ái tâm giải thoát, còn loại sau cùng là thuộc
những người lợi căn, cho nên được Bất thời
giải thoát hoặc Bất động tâm giải thoát. Nói
cách rõ ràng hơn, nếu gặp được nhân duyên
tốt mà vào định giải thoát thì gọi làThời
giải thoát, còn bất cứ lúc nào cũng có thể
vào định, mà không cần phải đợi chờ một
nhân duyên đặc biệt nào mới được giải thoát,
thì gọi làBất thời giải thoát. Lại những
A L A HÁN
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người tự mình khéo giữ gìn quả A la hán
đã chứng được và giải thoát mọi phiền não,
thì gọi làThời ái tâm giải thoát, còn những
người đã giải thoát rồi không bị phiền não
quấy rối trở lại, làm mất quả vị, thì gọi là
Bất động tâm giải thoát. Ngoài ra, Bất động
pháp A la hán, vì sự hình thành lợi căn,
nên lại chia làm hai loại, đó là:
1. Những người bẩm sinh là bất động
chủng tính, gọi là Bất thoái pháp A la hán,
Bất thoái tướng A la hán.
2. Những người nhờ tu hành tinh tiến
mà đạt đến pháp bất động, gọi là Bất động
pháp A la hán. Hai loại này cộng với năm
loại thuật ở trên thành là bảy loại A la hán.
Nếu lại thêm Duyên giác và Phật nữa, thì
gọi chung là chín loại A la hán, hoặc gọi là
chín Vô học. Lại nữa, kinh Trung A hàm
quyển 30, luận Thành thật quyển 1, đem
Tuệ giải thoát, Câu giải thoát thay cho
Duyên
giác và Phật mà thành chín Vô học. Trong
đó, A la hán dùng sức trí tuệ để giải thoát
phiền não, thì gọi là Tuệ giải thoát A la

hán. Nếu A la hán đã được định Diệt tận,
mà cả hai phương diện tâm và tuệ đều được
giải thoát, thì gọi là Câu giải thoát A la hán.
Hai loại này, nếu lại thêm Vô nghi giải thoát
A la hán (những người trong Câu giải thoát
thông suốt tất cả văn nghĩa mà được bốn
vô ngại giải), thì thành là ba loại A la hán.
[X. kinh Phật bản hạnh tập Q.34, Q.42;
kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.18; kinh Di lặc
thượng sinh; luận Đại thừa a tì đạt ma tập
Q.14; luận Cam lộ vị Q.thượng; luận Đại tì
ba sa Q.94; Pháp hoa nghĩa sớ Q.1; Đại
nhật kinh sớ Q.1; Phiên phạm ngữ Q.1;
Huyền ứng âm nghĩa Q.8]. (xt. Cửu Vô Học,
Lục Chủng Tính, Tứ Hướng Tứ Quả).
A LA HÁN HƯỚNG
Là hướng thứ tư trong bốn Hướng. Tức
là “Nhân vị, ” (giai vị tu nhân) hướng
tới quả A la hán. Những người đã được “quả
A na hàm” thứ ba, sau khi dứt trừ Kiến
hoặc trong ba cõi và chín phẩm Tư hoặc ở
Dục giới, lại khởi gia hành (chuẩn bị) diệt
trừ các hoặc ở Sắc giới và Vô sắc giới, quãng
thời gian này gọi là A la hán hướng. Do
đoạn trừ chín phẩm hoặc Hữu đính và diệt
hết các hoặc Kiến, Tư trong ba cõi mà chứng
vào quả A la hán.
Lại quả A la hán là quả thứ tư trong
bốn quả, đối với đạo giải thoát, đã sinh tận
trí, bốn trí viên dung vô ngại và không còn
pháp nào phải học, lên đến cực vị, cho nên
gọi là Vô học. Trong bốn hướng bốn quả,
quả này là quả cao nhất của Thanh văn
thừa, còn bốn hướng ba quả kia thì gọi là
Hữu học. [X. luận Câu xá Q.24; luận Đại tì
bà sa Q.28]. (xt. Tứ Hướng Tứ Quả).
A LA HÁN TRƯỞNG LÃO
Là vị Tăng người Miến điện ở thế kỉ thứ
XI. Về quốc tịch của ngài, có nhiều thuyết
bất nhất. Có thuyết cho là người Tích lan,
có thuyết cho là người Ti mậu, thuộc miền
xuôi Miến điện. Ngài vốn ở Vương quốc
Trực thông (Thaton) Miến điện, làm việc
biên chép và sửa lại ba tạng kinh vănPàli.
Sau Ngài đến Bồ cam truyền bá Phật giáo
Thượng tọa bộ, được quốc vương A nô luật
đà (? - 1077) tôn làm quốc sư. Ngài vâng

chiếu chỉ tổ chức các học giả đem ba tạng
kinhPàli dịch ra tiếng Miến điện, lại giúp
vua A nô luật đà thành lập Tăng đoàn Phật
giáo và xây dựng chùa tháp trên khắp nước.
A LA RA CA LAM
Phạm:Àràđa-Kàlàma, Pàli: Àơàrakàlàma.
Người tiên ngoại đạo đầu tiên mà
đức Phật đến hỏi đạo sau khi dời khỏi cung
vua, là người ở thành Tì xá li (cũng có thuyết
nói là người ở ngoại ô thành Vương xá)
A LA RA CA LAM
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thuộc Ấn độ xưa. Còn gọi là A ra noa ca la
ma, A lam ca lam, A la la, A lam, La ca
lam, Ca la ma, Ca lan, Già lam, A lan. Dịch
ý là tự dối, lười biếng. Cùng với Uất đà la
ma tử nổi tiếng ở đời. Là học giả phái Số
luận, rất nổi danh trong phái Lục sư ngoại
đạo đương thời. Ông muốn chặt đứt gốc rễ
của sự sống chết mà xuất gia giữ giới, tu
hành
nhún nhường nhẫn nhục, ngồi thiền định
ở nơi vắng vẻ. Vì đức Phật không thỏa mãn
với học thuyết của ông, nên Ngài ở vài tháng
rồi từ biệt, và đến hỏi đạo nơi Uất đà la ma
tử. Khi đức Phật thành đạo, chuyển pháp
luân, Ngài định đến giáo hóa cho A la ra ca
lam trước nhất, nhưng ông đã qua đời rồi.
Về giáo nghĩa của Ca lam, trong các kinh
Phật, phần nhiều bảo ông ấy cho cõi Vô sở
hữu (Vô sở hữu xứ) là Niết bàn rốt ráo. Suy
đó thì biết, tư tưởng Niết bàn là tư trào phổ
thông tại Ấn độ đương thời. Lại Phật giáo
Nguyên thủy chia các giai đoạn tu Thiền
làm chín đoạn, thì trong kinh Quá khứ hiện
tại nhân quả quyển 3, Ca lam nêu lên thuyết
tám đoạn là: Tứ thiền, Không xứ, Thức xứ,
Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ,
sau lại thêm Diệt tận định mà thành chín
đoạn. [X. Trung a hàm Q.56 kinh La ma;
kinh Chúng hứa ma ha đế Q.6; kinh Lục độ
tập Q.7; kinh Xuất diệu Q.7; kinh Phương
quảng đại trang nghiêm Q.7 phẩm Tần bà sa
la vương khuyến thụ tục lợi; kinh Phật ban
nê hoàn Q.hạ; kinh Niết bàn (bản Bắc)
Q.27].

A LA TÌ QUỐC
A la tì, Phạm:Aơàvì, Pàli: Àơavì. Tên
một nước xưa ở Ấn độ, gần sông Hằng.
Còn gọi là A la bề quốc, A đồ tì quốc, A la
bà già quốc, A la bề già la quốc. Dịch ý là
rừng, đồng nội, đồng không, là nơi chim
muông ở. Kinh Trưởng lão kệ (Theragàthà)
Nam truyền vănPàli, bài kệ thứ
1263 có đề cập đến chùa A ca la ngõa
(Aggàlav-chetiya), là ngôi chùa nổi tiếng
ở nước A la tì. Cứ theo chú thích của bài
kệ trên nói, thì vị trí nước A la tì nằm dọc
theo bờ sông Hằng, cách nước Ba la nại tư
(Phạm:Vàraịasì) ngược dòng sông Hằng,
mười hai do tuần, và về phía nam thành
Xá vệ ba mươi do tuần.
Cứ theo Tương ứng bộ 13 kinh 33 văn
Pàli tường thuật, thì Trưởng giả Ha đa a la
bà (Hatthaka Àơavak) từng là công dân
nước này. Lại cứ theo kinh A la hán cụ đức
chép, thì Trưởng giả Hạ tất đa ca (Ha đa a
la bà) và A tra phạ ca cùng ở nước A la ti.
Cứ theo Tăng chi bộ 8 kinh 23 văn Pàli
chép, thì khi đức Phật ở chùa A ca la ngõa,
trưởng giả Hạ tất ca tán dương đức Thế
Tôn có đủ tám pháp chưa từng có. Cứ theo
luận Đại trí độ quyển 27 chép, thì nước A
la tì khí hậu lạnh lẽo, lại nhiều cỏ tật lê,
khi đức Phật ngồi, nằm không lấy thế làm
khó chịu. Thầy của Bà kì xá (Pàli: Vagìsa)
là Ni cù đà kiếp ba (Pàli: Nigrodha Kappa)
qua đời tại chùa A ca la ngõa, Bà kì xá bèn
hỏi đức Phật về nơi đi đến của thầy mình
sau khi chết, việc này được chép trong kinh
Trưởng lão kệ nói trên.
Ngoài ra, giới cấm đào đất thứ 10, giới
cấm chặt cây thứ 11 trong chín mươi hai
Ba dật đề, chính đã được chế định tại nước
này. Lí do: các tỉ khưu ở chùa A ca la ngõa,
để cất nhà cửa, bèn tự mình đào đất, và sai
người đào đất, chặt cây đến nỗi bị chê trách.
Các sự tích về nước A la tì cũng còn được
thấy trong kinh Trưởng lão ni kệ (Pàli:
Therì-gàthà, Tăng chi bộ 8 kinh 24, Tương
ứng bộ 10 kinh 12, kinh Tạp a hàm quyển
45, kinh Biệt dịch tạp a hàm quyển 13, luật
Ngũ phần, luật Thập tụng, luật Ma ha tăng

kì, và Hữu bộ tì nại da v.v...
A LẠI DA THỨC
A lại da, Phạm:Àlaya. Là một trong
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tám thức (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mạtna,
a lại da), một trong chín thức (tám thức
và thức A ma la) Còn gọi là A la da thức, A
lê da thức, A lạt da thức. Gọi tắt là Lại da,
Lê da. Các nhà dịch cũ gọi là Vô một thức
, các nhà dịch mới gọi là Tàng thức.
Hoặc gọi là Đệ bát thức, Bản thức, Trạch
thức. Vô một thức hàm ý là nắm giữ các
pháp mà không mê mất tâm tính; vì nó là
gốc rễ của các pháp, cho nên gọi là Bản thức,
vì nó là tác dụng mạnh nhất trong các thức,
cho nên cũng gọi là Thức chủ. Thức này là
gốc của vũ trụ vạn hữu, ngậm chứa muôn
vật khiến cho không bị mất mát, cho nên
gọi là Tàng thức. Lại vì nó là hạt giống có
khả năng ngậm chứa và sinh trưởng muôn
vật, cho nên cũng gọi là Chủng tử thức (thức
hạt giống).
Ngoài ra, A lại da cũng được gọi là Sơ
sát na thức, Sơ năng biến, Đệ nhất thức. Vì
ở sát na đầu tiên khi muôn vật trong vũ trụ
sinh thành, thì duy chỉ có thức thứ tám
này mà thôi, cho nên gọi là Sơ sát na thức.
Mà thức này cũng là tâm thức hay biến
hiện ra các cảnh, cho nên cũng gọi là Sơ
năng biến. Từ gốc đến ngọn, nó được kể là
thứ nhất, cho nên gọi Đệ nhất thức. Do ở
nơi thức A lại da mới có thể biến hiện ra
muôn vật, vì thế, các nhà Duy thức học
chủ trương hết thảy vạn hữu đều bắt nguồn
từ thức A lại da, đây cũng là một thứ Duy
tâm luận. Còn như thức A lại da là chân
thức trong sạch hay là vọng thức nhơ bẩn,
thì đây là một vấn đề lớn đã được bàn đến
rất nhiều trong giới Phật học.
Cứ theo luận Nhiếp đại thừa quyển
thượng phần đầu trích dẫn thuyết trong kinh
Tăng nhất a hàm, và luận Câu xá quyển 16
trích dẫn thuyết trong Khế kinh (hoặc chỉ
kinh Tạp a hàm), thì có thể thấy manh nha
tư tưởng A lại da đã bắt nguồn từ thời đại

Phật giáo nguyên thủy. Cứ theo luận
Chuyển thức, luận Nhiếp đại thừa quyển
thượng phần đầu, kinh Phật bản hạnh tập
quyển 33, luận Câu xá quyển 16, luận Đại
tì bà sa quyển 145 v.v... nói, thì các sư của
thời đại Bộ phái Phật giáo đều dựa vào
thuyết Ái dục duyên khởi mà giải thích A
lại da là ái trước, tham ái, hoặc là ái, lạc,
hân, hỉ v.v... Nhưng đến thời đại Phật giáo
Đại thừa, thì lần lượt có ngài Mã minh viết
luận Đại thừa khởi tín để bàn và giải thích
nghĩa của thức A lại da, rồi đến các ngài Di
lặc, Vô trước, Thế thân cũng đều làm luận
để phát huy thuyết Duy thức duyên khởi,
chủ trương hết thảy muôn vật đều bắt
nguồn từ thức A lại da, mà thành lập hệ
thống tư tưởng của triết học Duy thức. Trong
đó, ngài Vô trước dựa vào kinh A tì đạt ma
đại thừa, kinh Giải thâm mật để giải thích
và cho rằng thức căn bản thứ tám (thức A
lại da) là quả thể tổng báo của hữu tình,
đồng thời, trong tác phẩm Hiển dương
thánh giáo luận quyển 17, ngài Vô trước
đã nêu ra tám lí do để biện chứng cho sự
tồn tại của thức A lại da.
Lại trong Nhiếp đại thừa luận quyển
thượng phần đầu, ngài Vô trước chia thức
A lại da làm ba loại là Tự tướng, Nhân tướng
và Quả tướng, và cho hai cảnh giới mê,
ngộ đều do những hạt giống được ươm
(huân tập) trong thức A lại da phát sinh,
đây tức là thuyết“Chủg tửhuâ tậ”
cũg tứ làthuyế chủtrư õng thứ A lạ da
làchâ vọg hỗ hợ. Lạ tá phẩ Duy
thứ tam thậ tụg củ ngà Thếthâ, đ .n
thờ đ .i Duy thứ chia dòg, cóhai mư õi
tá nhàchúthíh, màtrộ hơ cảthìcó cá bả
chúthíh củ mư .i vịđ .i luậ sư Hộphá, An
tuệv.v... Ngà Huyề trang
lấ bả chúthíh củ ngà Hộphá là
chíh, rồ hỗ hợ thuyế củ cá luậ sư khá màbiê
dịh nê bộluậ Thàh duy
thứ 10 quyể, đ .i vớ tưtư .ng Duy thứ ở
Trung quố, Hà quố vàNhậ bả, đ a có ảh hư
.ng rấ sâ xa.
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Cứtheo luậ Thàh duy thứ quyể 2,
thìthứ A lạ da cóđ . ba nghĩ làNăg
tàg, Sởtàg vàChấ tàg.
1.Năg tàg, nghĩ là trong tựthểthứ
thứtá ngậ chứ cá hạ giốg củ hế
thả muô phá.
2.Sởtàg, nó theo nghĩ hiệ hàh
ư õm hạ giốg, thìthứ nà cũg tứ là chỗđ . cho
bả chuyể thứ ư õm hạ giốg
củ muô phá.
3.Chấ tàg, nghĩ là thứ thứtá
thư .ng bịthứ mạ na thứbả chấ bậ
là thự ngã thự phá, vìthếcũg gọ là Ngãá chấ
tàg.
Ngoà ra, sưKhuy cơdự theo nhữg
đề đ ýợ trìh bà trong luậ Thàh duy
thứ, rồ trong Thàh duy thứ luậ thuậ
kíquyể 2 phầ cuố từba tư .ng Tựtư .ng,
Nhâ tư .ng vàQuảtư .ng màđ . xuấ ba vị thứ
thểcủ A lạ da, đ ó là
1.Ngãá chấ tàg hiệ hàh vị chỉ tựtư .ng củ thứ
thứtá. Vìtừvôthủ
đ .n nay, thứ thứtá thư .ng bịthứ thứ bả chấ là
ngã cho nê gọ làNgãá
chấ tàg vị Từphà phu, đ .n cá Bồtá
dư .i Thấ đ .a, hoặ cá bậ Tháh hữ họ
trong Nhịthừ, đ .u thuộ vịnà.
2.Thiệ á nghiệ quảvị chỉquảtư .ng
củ thứ thứtá. Vìtừvôthủ đ .n nay,
do nghiệ thiệ á củ thứ thứtá mà đ ýa đ .n
quảdịthụ, cho nê gọ làThiệ
á nghiệ quảvị Vịnà suố đ .n tâ kim
cư õng củ hàg Bồtá Thậ đ .a hoặ cá
bậ Tháh vôhọ củ Nhịthừ.
3. Tư õng tụ chấ trìvị chỉNhâ
tư .ng củ thứ thứtá. Vịnà thôg đ .n
Phậ quảvàsuố đ .n vịlai vôtậ. Vìthứ
thứtá nắ giữhạ giốg sắ, tâ củ
muô phá, khiế nă că khôg dứ mấ,
cho nê gọ làTư õng tụ chấ trìvị Nư õng
và đ ó màtừphà phu đ .n Phậ mớ thự
hiệ đ ýợ cuộ chuyể mêkhai ngộ nólà nơ nư
õng tự củ chúg sinh, vìthế thứ
A lạ da cò đ ýợ gọ làởtri y .
Tưtư .ng Duy thứ củ ngà Hộphá đ ýợ
họ tròlàluậ sưGiớ hiề truyề cho ngà

Huyề trang, nhờđ ó màthịh hàh ở Trung quố.
Tạ Trung quố, cá tôg phá đ .i vớ
thứ A lạ da cũg cónhiề thuyế khá
nhau, chẳg hạ như
1.Tôg Đ .a luậ, lấ Thậ đ .a kinh
luậ củ ngà Thếthâ là că cứchủ yế. Chủtrư
õng thứ A lạ da làthứ châ
thư .ng thanh tịh, cũg nhưPhậ tíh Như lai tạg.
2.Tôg Nhiế luậ, lấ luậ Nhiế đ .i
thừ củ ngà Vôtrư .c là că cứchủyế
(bả dịh củ ngà Châ đ .). Chủtrư õng
Nhưlai tạg duyê khở cho thứ A lạ da
làphá vôthư .ng hữ lậ, lànguồ gố
củ hế thả phiề nã, đ .ng thờ, ngoà
tá thứ trư .c ra, lạ thê thứ A ma la
nữ thàh thứ thứchí, vàcho tá thứ
trư .c làhưvọg, thứ thứchí làchâ
thự. Tuy nhiê, ngà Châ đ . cũg tham
chư .c luậ Đ .i thừ khở tí, màcho thứ
A lạ da làthứ vôívôminh tù miê
., làthứ châ vọg lẫ
lộ, cho thứ thứtá cóđ . nghĩ tíh hiể
biế làchâ, cóđ . nghĩ quảbá làvọg,
cho nê tưtư .ng củ ngà Châ đ . làdung
hợ cảhai thuyế châ vọg màthàh.
3.Tôg Phá tư .ng duy thứ, lấ luậ
Thàh duy thứ là că cứchủyế. Ngà
Huyề trang làđ .i biể cho cá nhàdịh
Duy thứ mớ, bá thuyế Nhưlai tạg duyê
khở, chủtrư õng A lạ da duyê khở, đ .ng
thờ, lậ ra nă loạ chủg tíh, bả nhâ,
phá đ .u khôg. Loạ luậ thuyế mớ nà,
khôg nhữg khiế cho tưtư .ng Duy thứ
tạ Trung quố phá sinh mộ chuyể biế
lớ, màcũg cò ảh hư .ng đ .n cảtư tư .ng Duy
thứ tạ Nhậ bả nữ. [X. kinh
Nhậ lăg giàQ.2, Q.7; luậ Quyế đ .nh
tạg Q.thư .ng; Phá hoa huyề nghĩ Q.5
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phầ dư .i; Trung quá luậ sớQ.7 phầ
đ .u. Đ .i thừ nghĩ chư õng Q.3 phầ cuố;
Hoa nghiê khổg mụ chư õng Q.1; Duy
thứ liễ nghĩ đ ãng Q.4 phầ đ .u]. (xt.
Lạ Da Tam Tư .ng, Lạ Da TứPhầ).
A LAM BÀ Phạ:Aratilambha. Dịh ýlàthuố

nư .c, làmộ loạ cỏthuố. Nó đ . làA la
đ . lam bà nó tắ làLam bà Sinh sả trê
nú Hư õng vànú Tuyế tạ Ấ đ .. Thôg
thư .ng, ngư .i ta dùg nư .c cố củ loạ cỏ nà
thoa lê mìh, thìcóthểhế lo, đ ýợ
mừg, vìthếcò đ ýợ dịh làđ .c hỉ(đ ýợ
mừg). [X. kinh Tâ hoa nghiê Q.78; Tuệ uyể â
nghĩ Q.hạ Chỉquậ dịh thổtậ
Q.2]
A LAN NHÃ Phạ: Araịa, Pài: Araĩ .a. Cò gọ
làA luyệ như A luyệ nhã A lan na, A
la như .ng, A lan noa. Nó tắ làLan nhã
Luyệ nhã Dịh lànú rừg, đ .ng hoang.
Chỉnhữg nơ yê tĩh vắg vẻ thíh hợ
vớ nhữg ngư .i xuấ gia tu hàh đ . cưtrú
Cò dịh lànơ xa lì, nơ vắg lặg, nơ
rấ thong thả nơ khôg tranh giàh. Tứ
lànơ vắg vẻcáh xa làg mạ mộ câ lư xá thíh hợ
cho ngư .i tu hàh. Chỗấ,
hoặ ngư .i ởnơ ấ thìgọ làA lan nhãca
(Phạ: Àaịaka).
Cứtheo Tuệuyể â nghĩ quyể
thư .ng ché, thìA lan nhãcóba loạ:
1. Đ .t ma a lan nhã(Phạ: Dharma
araịa), làđ .o tràg cầ Bồđ ..
2. Ma đ ãng giàa lan nhã(Phạ:
Màaga-araịa), lànơ tha ma hoặ là nơ cáh xa
làg mạ mộ câ lưxá tứ
mộ quãg xa màtiếg bòkê khôg nghe
thấ.
3. Đ àn đ à giàa lan nhã(Phạ:
Daị ðaka-araịa), tứ nơ bã cá xa xô
khôg thấ khó củ ngư .i ta đn nấ. Đ .n
đ .i sau, tấ cảchù chiề tinh xáđ .u gọ là A lan
nhã phầ nhiề cáh xa nơ phồ
hoa đ ô hộ, lànhữg chỗyê tĩh tiệ cho
ngư .i xuấ gia tu hàh, vàngư .i tạ gia ra
và lễbá. Ngoà ra, cá tỉkhư tu hàh mà thư .ng
xuyê ởnơ A lan nhã thìgọ làA
lan nhãhạh, làmộ trong mư .i hai hạh
đ .u đ à. [X. luậ Đ .i tìbàsa Q.136; Hữ bộ tìnạ
da Q.24; Tá bàđ tìni tìbàsa Q.5;
Đ .i nhậ kinh sớQ.3; Câ xáluậ quang
kíQ.13; Đ .i thừ nghĩ chư õng Q.15;
Huyề ứg â nghĩ Q.23].
A LẬ TRA
Pài: Ariỉ .ha. Ngư .i ởthếkỉthứIII

trư .c Tâ lịh. Cò gọ làA lậ xoa. Là chá ngoạ
củ vua Tíh lan Thiê á đ . tu
(Pài: Devànaôiya Tissa, ởngô khoảg
từ250 trư .c Tâ lịh - 210 trư .c Tâ lịh).
Từg đ sứẤ đ . đ . đ ón rư .c em gá củ
ngà Ma hi đ à làTăg giàmậ đ (Pài:
Saghamittà, sau khi vềnư .c, xuấ gia
là tăg, theo họ giá phá vớ ngà Ma
hi đ à, nghiê cứ giớ luậ. Ngà Ma hi đ à
tuyể chọ là lãh tụTăg đà vàđ ýợ
trao phótạg luậ. [X. Thiệ kiế luậ tìbà sa Q.3,
Q.4].
A LÊDA
.. Phạ:Arya, Pài: Arya hoặàiya.
Cò gọ làA lídạ A li da, A li dã A lêa, A
lư .c, A di. Dịh ýlàTháh giả xuấ khổ giả(ngư
.i ra khỏ khổ, Hiề giả Đ .i đ .c,
Viễ á (xa đề á). Làtiếg tô xưg
cá bậ hiề nhâ thôg hiể đ .o lí Ngà
Xứg hữ .(Phạ:Yazomitra), trong
Câ xáthíh luậ bằg vă Phạ, từg đ .
xuấ nhữg tiếg tô xưg như
Àyàĩ atakauị .inya (Tháh A nhãkiề
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trầ như,Àya-Mahààyapa (Tháh Ma
ha ca diế). Ngà Sưtửhiề (Phạ:
Haribhadra), trong Bá thiê tụg bá nhã thíh
luậ vă Phạ, cũg ghi cá tiếg
tô xưg như Àya-Nààjuna (Tháh
Long thụ và Àryàaga(Tháh Vôtrư .c).
Lạ cá kinh để Phậ giá, cũg cótừ ngữnà đ ýợ đ
.t trư .c tê kinh, nhưkinh
“háh bá thiê tụg bá nhãba la mậ
đ nhấ báh bá danh châ thự viê nghĩ
đ à la ni”do ngà Thíhộ.....đ .i Tốg
dịh; loạ tê kinh nà cũg đ ýợ thấ rả
rá trong cá kinh tiếg Phạ vàĐ .i tạg
kinh bả dịh Tâ tạg. Ngoà ra, thứ A
lạ da (Phạ:àaya) cũg đ ýợ cá nhàdịh
cũ(Châ đ . đ .i Trầ dịh) gọ tắ làA lê da. [X.
Tứphầ luậ sớsứ tôg nghĩ kí Q.10 phầ đ .u;
Nhâ vư õng hộquố bá
nhãba la mậ đ kinh sớQ.3; Đ .i nhậ
kinh nghĩ thíh diễ mậ sao Q.6; Nhưlai
đ .i tạg kinh tổg mụ lụ; Huyề ứg â

nghĩ Q.1; Tuệlâ â nghĩ Q.42].
A LÊDA PHẠ MA
Phạ: Àya Varman. Vịtăg ngư .i
nư .c Ca tấ thí Sinh và khoảg thếkỉ thứVII.
Dịh ý Tháh trụ Tháh khả.
Luậ sưcủ Tá bàđ bộ từg soạ chư õng
sớcủ luậ Tìbàsa. Thờ gian ngà Huyề
trang Tâ du, cónhậ lờ mờ củ vua Khinh
nghệla nư .c Ca tấ thíđ .n dựcá buổ
thuyế phá tạ mộ ngô chù Đ .i thừ và gặ luậ
sưTháh trụ Luậ sưtuy làbậ
Thư .ng thủcủ Tá bàđ bộ nhưg họ
thứ củ ngà khôg gồ cảhai thừ mà chỉthiê trọg
mộ lí [X. Đ .i từâ tựtam
tạg phá sưtruyệ Q.2].
A LÊDA TƯNA
Phạ: Àya-sena.Vịtăg ngư .i nư .c
Phạ diễ na ởẤđ .. Sinh và khoảg
thếkỉthứVII. Dịh ý Tháh quâ. Sưthuộ
Ma ha tăg kìbộ thôg Phá tư .ng họ.
Khi ngà Huyề trang Tâ du đ .n nư .c Phạ
diễ na, sưcùg vớ sưA lêda đ à sa (Phạ:
Àya-dàa, dịh ýlàTháh sứ cùg đ ón
tiế ngà Huyề trang. [X. Đ .i từâ tựam
tạg phá sưtruyệ Q.2].
A LÊNGHI
Phạ:Àigita. Dịh ýlàô, tứ hà
ýtrai gá ô nhau. Hoa nghiê kinh thá
huyề kíquyể 19 (Đ .i 35, 471 thư .ng):
“ lênghi, Há dịh làô cầ đ .ng chạ,
làtư .ng nhiế thụ ”.
A LÊTHỤCHI
A lê Phạ:Arjaka, dịh ýlàlan. Tê
câ cómù thơ. Kinh Phá hoa quyể 7,
phẩ Đ à la ni (Đ .i 9, 59 trung): “ế khôg
theo chúcủ ta, màquấ rố ngư .i nó phá,
thìđ .u sẽvỡlà bả phầ nhưcàh câ
A lê ”. Trong đ ây, A lêthụchi tư õng đ ýơg
vớmaĩarì(mạ chiế lị trong kinh Phá
hoa bả tiếg Phạ, cò kinh Chíh phá
hoa quyể 10, trong phẩ Tổg trìdịh là Hoa thá.
Nhưg, chúthíh bê cạh trong
kinh Đ .i khổg tư .c chúvư õng quyể
thư .ng do ngà Nghĩ tịh dịh (Đ .i 19,
462 trung) thì nó: “iếg
Phạ làÁ đ .
ca mạ chiế lị

Á đ . ca làlan
hư õng; mạ
chiế lịlàrễcâ
sen. Cá nhà dịh cũbả là càh câ a lê
khôg nhữg
khôg thạ â gố màcũg khôg hiể sự thự, cho nê
cứlầ lẫ mã. Song, nghe
Càh câ A Lê A LÊDA PHẠ MA
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bê phư õng Tâ khôg cócâ A lê ”. Lạ
trong kinh Phậ mẫ đ .i khổg tư .c minh
vư õng quyể thư .ng, ngà Bấ khôg cũg
dịh làrễcâ lan hư õng. Bở vìchữrjaka
trong tiếg Phạ cóthểchỉnhiề loạ thự
vậ như sitaparịsa varvarìheda,
sààyatulasì.v... cho nê dễsinh cá
ýkhá nhau. [X. kinh Khổg tư .c vư õng
chúQ.thư .ng; Tuệlâ â nghĩ Q.35].
A LI DA BẠ MA
Phạ: Àya-varman. Vịtăg ngư .i
Tâ la (nay làTriề tiê). Nă sinh nă
mấ khôg rõ Khoảg nă Trinh quá
(627 - 649) đ .i Đ ýờg, vìmụ đ ích cầ
phá vàchiê bá cá Phậ tíh, sưđ .n
trung Ấ đ . vànghỉtạ chù Na lan đ à.
Họ rộg luậ luậ vàsao ché cá kinh.
Tuy muố vềnư .c nhưg khôg đ ýợ như nguyệ.
Sau, sưtịh ởchù Na lan đ à, thọ hơ bả mư õi
tuổ. [X. Đ .i đ ýờg tâ vự
cầ phá cao tăg truyệ Q.thư .ng; Hả
đ ông cao tăg truyệ Q.2].
A LỊNI QUỐ
A lịni, Phạ: Arni hoặAhreng. Nằ
vềphí bắ A phúhã ngà nay, mộ nư .c
cổxư ởlư vự sôg Á khắ tá tư(Oxus).
Cứtheo Đ .i đ ýờg tâ vự kíquyể 12
ché, thìnư .c nà làđ .t cũcủ nư .c Đ .
hó la (Tokhara), trê hai bờsôg Phọ
xu, chu vi hơ ba tră dặ, đ ô thàh rộg
mư .i bố, mư .i lă dặ. [X. Đ .i từâ tự tam tạg
phá sưtruyệ Q.5; Giả thuyế
tâ vự kí T. Watters: On Yoan Chwang
Vol.II].
A LÔNA
Phạ:Aruị. Cò gọ làA lư na, a
lâ na. Dịh ý ngà, gầ ság, mờmờság.

I. A lôna. Làhìh dung từtả"mà đ .
lợt". Vìkhi mặ trờ mọ thìphí đ ông hừg
đ ., nê gọ làmà đ . lợ, nhưhoa sen đ .
lợ gọ làhoa a lôna, hư õng đ . lợ gọ là hư õng
a lâ na. [X.
Tứphầ luậ khai
tôg kíQ.3, phầ
cuố; Tuệlâ â
nghĩ Q.thư .ng].
II. A lôna. Tê
thự vậ. Tạ Ấ đ .,
cóbố loạ thự vậ
cùg cótê làa lôna:
1. Tê khoa họ:
Rubia manjith, có thểlà dư .c phẩ,
vỏcâ cóthểdùg là thuố nhuộ.
2. Tê khoa họ: Convolvulusturpethum,
cóthểdùg là thuố.
3. Tê loà cỏ nử đ . nử đn, hạ nó to bằg hạ đ
.u, rấ đ .p.
4. Tê khoa họ: Colocynth. [X. Tuệ lâ â nghĩ
Q.thư .ng, Q.hạ Phiê dịh
danh nghĩ tậ Q.8].
A LỘ LỘ Đ .A
Tiếg dùg trong Thiề lâ. Cò gọ
làChuyể lộ lộ đ .a, A làtrợtừ lộ lộ là tiếg báh
xe chạ mau; đ .a làvĩngữtrợ từ Tứ làsựvậ
trong trạg thá tiế hàh
mộ mạh chứkhôg ngưg trệ hìh dung
cảh giớ tựdo vôngạ, xoay chuyể tựtạ.
Ngoà ra, hìh dung tà biệ bá lư loá
cũg gọ làA lộ lộ đ .a. Bíh nham lụ,
tắ 53 (Đ .i 48, 188 thư .ng): "Ta thìh lìh
khó, nhưnay đng khó. Thấ ôg ta sau
khi ngộa lộ lộ đ .a, chẳg ởlư .i lồg, tự nhiê
lung linh" (lờ ngà Báh trư .ng).
A MA
Phạ:AmbàPài: AmmàDịh ýlà Hoa A LôNa
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mẹ ngư .i con gá làh. Phiê dịh danh
nghĩ tậ Q.2 (Đ .i 54, 1082 trung): "A ma,
Há dịh lànữmẫ". Lạ cứtheo Thiệ
kiế luậ tìbàsa quyể 6 ché, thìa ma ýlà "mẹ.
ỞNhậ bả thìdo từA ma đ ýợ
chuyể dụg màgọ Tỉkhư ni làA ma ni.

[X. Tứphầ luậ san phồ bổkhuyế hàh
sựsao Q.2; Chíh tư .ng mạ hò tá].
A MA Đ . QUAN Â
Làmộ trong ba mư õi ba hó thâ Quan
â. Cò gọ làA mạđ . Quan â, A ma
đ ài Quan â, Am ma đ ài Quan â. Dịh ý
làVôú quan â,
Khoan quảg
quan â. Tứ Vô ú quá tựtạ Bồ tá. Hìh tư .ng là
ba đ .u, bố cáh
tay, cỡ sưtửtrắg
quay mặ vềphí
trá, đ .u đ .i mũ bá, trang để
bằg hoa sen
trắg, hai tay trư .c
cầ nhạ cụđ .u con phư .ng, trong bà
tay trá trê đ .t con cáma kiệ, tay phả
trê cầ con chim cá tư .ng mà trắg,
châ trá co lạ gá lê đ .u sưtử châ phả
thõg xuốg, khắ mìh phá ra áh ság,
màdág mạ thìhiề làh. Chủg tửlà (a) hoặ (sa).
[X. Quá tựtạ bồtá a mạ đ ài phá; A ma đ .
quan â nghi quĩ Đ .
tư .ng sao Q.7]. (xt. Tam Thậ Tam Quan
Â).
A MA LA BÀĐ .
Phạ:Amaràatì Cò gọ làA mãlạ
ngõ. Đ ô thàh củ nư .c Đ à na yế tráh
ca (Phạ:Dhàyakaỉka) cổxư ởẤ Đ ..
Nằ ởmiề hạdu sôgKistna (tê xư là Kfwị) phí
nam Ấ đ .. Từtriề đ .i Huâ
ca vư õng đ .n nay, Am ma la bàđ . làtrung
tâ vă hó vàmĩthuậ củ Phậ giá. Tạ
đ ây, nă 1797, Chuẩ tư .ng Mackenjie đ a
phá hiệ mộ ngô thá lớ.
Cứtheo truyề thuyế thìngô thá đ ýợ
dựg và khoảg thếkỉthứII, hoặ cho là đ ýợ xâ
cấ từthờ đ .i vua A dụ (khoảg
thếkỉthứIII trư .c Tâ lịh). Làmộ trong
ba ngô thá Phậ cỡlớ tạ Ấ đ . cổđ .i.
Hìh thá làhìh bá ú, nhưg phầ
nhiề đ a hưná, nay chỉcò nề thá và lan can
bằg đ á bao chung quanh. Lan can
cóhai lớ trong vàngoà, là bằg nhữg
tảg đ á nhẵ, cao đ . bố mé, hai mặ trong
ngoà đ .u cóchạ trổ cá hìh đ ýợ chạ
trổlàtiề thâ củ đ .c Phậ (Bả sinh đ àm),

rồg rắ câ cố, xem thếđ . biế đ ýơg
thờ, sựsùg bá rồg rắ câ cố cũg thịh
hàh. Cũg cóthuyế cho rằg ngô thá
nà tứ làdấ vế nề cũcò só lạ củ
ngô chù A phạ la thếla đ ýợ ghi ché
trong Đ .i đ ýờg tâ vự kíquyể 10. Ngoà
ra, theo mĩthuậ chạ trổhìh tư .ng nổ
củ đ .c Phậ đ ýợ phá hiệ, ngư .i ta có thểbiế,
suố mộ giả từKiề đ à la ởphí
tâ bắ Ấ đ ., đ .n Ma thâ la ởtrung Ấ
đ ., đ .u đ a chị ảh hư .ng củ mĩthuậ Hi
lạ.
Nhữg tư .ng Phậ vàchù thá đ ýợ
tì thấ ởthàh nà, vềcáh tạ hìh,
cũg tư õng tựnhưtư .ng Phậ vàchù thá
đ ýợ phá
hiệ tạ Tíh
lan, Thá lan
vàNam
dư õng. Giớ
họ thuậ gọ
cá loạ hìh
nà làhìh A
ma la bàđ ..
Lạ ngoà
tư .ng Phậ và Quan Â A Ma Đ .
Tranh khắ nổ trê Thá đ á đ ào đ ýợ
ởAmalabà ðề(Ấ Đ .)
A MA Đ . QUAN Â
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chù thá ra, ngư .i ta cò đ ào thấ rấ nhiề
kinh Phậ. [X. Giả thuyế tâ vự kí Phậ
giá chi mĩthuậ cậ lịh sử.
A MA LA PHỔLA PHÁ
Pài:Amarapura nikàa. Làmộ trong
ba phá lớ củ Phậ giá Tíh lan hiệ
nay, thuộ Phậ giá Thư .ng tọ bộ Phá
nà đ ýợ ság lậ tạ thàh A ma la phổla
thuộ Miế đệ từkhoảg nă 1799 đ .n
nă 1818, chỉcho phé nhữg ngư .i trong
ba chủg tíh: Ca la bà(dâ chà), Đ . la
bà(nhữg ngư .i đ lấ quế vàTá la già ma (ngư
.i nấ rư .u), thuộ tộ Tăg giàla,
đ ýợ thụgiớ. Phá nà lạ chia thàh cá
hệphá như phá Châ la cà đnh (Pài:
Cullaganthi nikàa), phá Mụ la vư .ng

tá (Pài: Mùavaôa nikàa), phá Tá
đ .t ma vư .ng tá (Pài: Saddhammavaôa
nikàa) v.v... Lãh tụcủ cá phá đ ýợ
gọ làĐ .i đ .o sư Phóđ .o sư Cá tỉkhư
thôg thư .ng xuấ gia trọ đ .i, chù chiề
tậ trung ởvùg đ .ng bằg phí tâ và phí nam Tíh
lan; chù cónhiề ruộg
vàkinh doanh thư õng nghiệ.
A MA LA THỨ
Phạ:Amala-vijĩ ana. Tứ làthứ thứ chí. Cò gọ
làA mạ la thứ, Am ma la
thứ, Á ma la thứ. Dịh ýlàVôcấ
thứ (thứ khôg cá bẩ), Thanh tịh
thứ, Nhưlai thứ. Thứ nà do tôg
Nhiế luậ thuộ hệChâ đ . lậ ra. Tâ
ngư .i ta xư nay vố tựthanh tịh, xa lì
mọ mêhoặ, vìthế tôg Nhiế luậ cho
giai vịchuyể thứ A lạ da mêhoặ trở vềsựgiá
ngộthanh tịh, tứ làA ma la
thứ.
Cứtheo luậ Tam vôtíh quyể thư .ng
ché, thìduy chỉcóthứ A ma la làkhôg
đê đ .o, khôg biế dị cho nê gọ làNhư như Luậ
chuyể thứ thìbả thự tíh
tứ làthứ A ma la. Lạ cứtheo luậ Thậ
bá khôg ché, thìthứ A ma la chíh là tâ tựtíh
thanh tịh, chỉvìkháh trầ
là bẩ mànó làbấ tịh. Cứtheo kinh
Kim cư õng tam muộ ché thìhế thả tìh
thứ củ chúg sinh đ .u chuyể và Am
ma la. Cò vềthểtíh củ thứ A ma la,
thìGiả thâ mậ kinh sớquyể 3 củ ngà
Viê trắ vàTứphầ luậ sớsứ tôg nghĩ
kíquyể 3 phầ đ .u, nó làngà Châ đ .
lấ châ nhưvàchâ nhưtrílà thểtíh
củ thứ A ma la. Nhưg, trong Nhiế luậ
chư õng (tríh dẫ Hoa nghiê khổg mụ
chư õng phá ngộkíquyể 15), ngà Đ .o cơ
ởchù Phú thàh đ .i Đ ýờg, đ a bá chủ trư õng
củ ngà Châ đ ., vàbả thứ A
ma la chỉlấ líphá nhưnhưlà thểtíh.
Trong Duy thứ họ, ngoà sá thứ ra,
cò cóthứ Mạ na vàthứ A lạ da, gọ
chung làtá thứ. Tôg Nhiế luậ, ngoà
tá thứ cò lậ riêg thứ thứchí là thứ A ma la.
Tôg Đ .a luậ, tôg Thiê
thai cũg cóngư .i thu dụg thuyế nà.

Cò hệthốg Huyề trang thìcho thứ
thứtá đ a bao hà phư õng diệ thanh
tịh rồ, cho nê khôg cầ lậ riêg thứ
thứchí nữ. Lạ kinh Lăg giàquyể 1,
bả dịh đ .i Tốg, bả châ thứ tứ là thứ thứchí.
[X. kinh Đ .i Phậ đ ính thủ lăg nghiê Q.4;
kinh Nhậ lăg giàQ.2;
Đ .i thừ huyề luậ Q.5; luậ Nhiế đ .i
thừ Q.trung, bả dịh đ .i Lư õng; Thàh
duy thứ luậ thuậ kíQ.1 phầ đ .u; Đ .i
thừ phá uyể nghĩ lâ chư õng Q.1;
Phá hoa kinh huyề nghĩ Q.5 phầ dư .i].
(xt. Cử Thứ Nghĩ).
A MA LA TỪĐỂ
Phạ: Amara-koza. Nguyê ýlàkho
chữA ma la, tê gọ chung củ bộtừđể
tiếg Phạ:Nàaligàuzàana(nghiê
A MA LA TỪĐỂ
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cứ vềdanh vàtíh), do Amara-siôa(ở khoảg
từ550 đ .n 750), ngư .i Ấ đ ., soạ.
Cò gọ làĐ .c lêkhả đ . (Phạ:
Trikà .đ). Tấ cảdo ba bộcấ thàh, nộ
dung nhưsau: Bộthứnhấ thu tậ cá ngữ vựg liê
quan đ .n sựphâ loạ vềthầ,
cõ trờ, sao, thờ gian, tưduy, cả tìh, â
nhạ, ngô ngữ vũđệ, cõ đ .t, đ .a ngụ
v.v... Bộthứhai thu tậ cá ngữvựg về nư .c, bể
cá thự vậ, đ lư .ng, đ ýờg sá
đ ô thị nú, rau cỏ trai gá, trang sứ phẩ,
bố họ bệh tậ, tô giá, chiế tranh,
nôg nghiệ, thư õng nghiệ v.v... Bộthứ ba thu
tậ cá tiếg vềtê ngư .i, tê vậ,
tiếg đ .ng nghĩ, tiếg đ .ng â khá nghĩ
vàphá tắ cóliê quan đ .n tíh chấ củ
ngô ngữ Toà thiê dùg vậ vă đệ
Anuwỉbh, tấ cảcómộ vạ ba nghì lờ.
Cá loạ tựvàcá chữđ .ng â khá nghĩ
trong tiếg Phạ hiệ cò, khiế cho bộ từđể, khôg
nhữg làxư nhấ, hoà bị nhấ, màcũg cò làkiệ tá
trong loạ
sáh nà, đ .n nay vẫ đ ýợ coi làbộtừ để cóuy tí
vềvă phá tiếg Phạ. Về cá chúthíh củ sáh nà,
cứtheo truyề
thuyế, cónă mư õi bộ trong đ ó, trọg
yế hơ cảthìcóKwirasvàin, thếkỉXI,

Mahezvara vàSubhùi (-candra),
Sarvàanda, thếkỉXII, Ràamukuỉ, thế kỉXV.
Lạ trong Đ .i tạg kinh Đn châ
nhĩcủ Tâ tạg, cũg cóbộtừđể nà
vàcóbả dịh tiếg Tâ tạg củ cá sáh
chúthíh. [X. A. A. Macdonell: History of
Sancrit Literature; India's past - A survey of
her Literature, Religions, Languages and
Antiquities;
M. Winternitz: Geschichte der
indischen Literatur, Bd.III ].
A MA LẶ THỤ A ma lặ, Phạ: Àala, àlikà
àlìà amlaphala,Pài:àalaka. Cò
gọ làA mạ la, A ma la, Am ma la, Am ma
lạ ca. Thôg thư .ng dịh là"Dưcam tử.
Tê khoa họ: Tamarindus indica, câ quả thuộ
loạ đ .u, càh lágiốg câ hợ hoan,
làthự vậ nhiệ đ .i, sinh sả ởẤ đ ., Mã lai
vàPhi châ. Quảiốg quảđ .u, dà đ .
hơ mư .i phâ tâ,
cóvịchua, gọ làquả a ma lặ, cóthểdùg
là thứ ă, cũg có thểdùg là thuố.
Thôg thư .ng ngư .i
ta dễlầ lẫ câ Am
malặ vớ câ Am mộ
la (Phạ:Àra).[X.
kinh Đ .i lâ thá Q.1
phẩ Diê phùlợ;
Thiệ kiế luậ tìbàsa Q.1; Đ .i đ ýờg tâ
vự kíQ.2; Huyề ứg â nghĩ Q.8].
A MẬ LẬ Đ
Phạ: Amfta, Pài:Amata. Cò gọ
A nhĩlíđ, Ámậ líđ .t, A mộ lậ đ .. Dịh
ýlàrư .u thầ. Từnà thư .ng thấ trong
Lêcâ phệđ à, nguyê ýlàchỉsự"đ .t đ .n
đ .a vịbấ tử, "bấ diệ", thôg thư .ng đ .u
dịh làbấ tửhoặ cam lộ Trong kinh Phậ,
từnà đ ýợ dùg đ . thídụloạ thuố mà
nhiệ bấ tửdo chưthiê dùg, hoặ biể
thịdiệ vịvàdiệ phá củ Phậ phá. [X.
Chúduy ma cậ kinh Q.7] (xt. Cam Lộ.
A NA BA NA
Phạ:Àààa. Cónghĩ hơ thởra
thởvà. Cò gọ An na ban na, A na a
ba na, gọ tắ làn ban.Àa, nguyê ýlà lù đ .n, đ
ýợ chuyể dụg đ . chỉhơ thở và,apàa, nguyê
ýlàlù đ, đ ýợ chuyể

dụg đ . chỉhơ thởra.A na ba na, tứ là sổtứ
quá, phé quá đ .m hơ thởvà,
hơ thởra đ . đ .nh tâ. Câ Xáquyể 22
(Đ .i 29, 118 thư .ng): "A na nghĩ làgiữ Câ A
Ma Lặ
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hơ thởvà, cónghĩ đ ýa gióởbê ngoà
và mìh; a ba na nghĩ làgiữhơ thởra, là nghĩ đ
ýa gióởbê trong ra khỏ mìh".
[X. kinh Tạ a hà Q.29; kinh Đ .i an ban
thủýQ.thư .ng; Đ .i thừ nghĩ chư õng
Q.12; Tuệlâ â nghĩ Q.26]. (xt. SổTứ
Quá).
A NA HÀ
Phạ: Anààin. Cá nhàdịh cũ phiê làA na giàdi,
A na giàmê Gọ tắ là Na hà. Dịh ýlàBấ hoà,
Bấ lai, Bấ lai
tư .ng. Làbậ Tháh quảthứba trong bố
quảThanh vă. Bậ nà đ a dứ hế chí
phẩ hoặ ởDụ giớ, khôg cò trởlạ
thụsinh ởDụ giớ nữ. Cá bậ Tháh
trong giai vịnà, nế đ a dứ hế toà bộ chí phẩ
hoặ, thìgọ làA na hà quả
nế mớ đạ trừđ ýợ bả phẩ hay tá
phẩ, thìgọ làA na hà hư .ng; nế đạ
trừđ ýợ bả, tá phẩ, cò mộ, hai phẩ
nữ, thìcầ phả đ .i trịđ . trởthàh că
vôlậ, lạ phả mộ lầ nữ thụsinh ởDụ
giớ, gọ làNhấ giá (Phạ:Ekavìika).
Lạ quảA na hà cò cónă loạ Bấ
hoà, bả loạ Bấ hoà vàchí loạ Bấ
hoà khá nhau. [X. Trung a hà Q.3 kinh
Giàlam; luậ Đ .i tríđ . Q.32; Đ .i thừ nghĩ
chư õng Q.11; Tuệlâ â nghĩ Q.thư .ng].
(xt. NgũChủg Bấ Hoà).
A NA LUẬ
Phạ: Aniruddha, Pài: Anuruddha.
Cò gọ làA ni lưđ à, A nâ lâ đ à, A nan
luậ, A lâ đ à. Dịh ýlàvôdiệ, nhưý vô chư .ng,
vôtham, ngư .i theo nghĩ thuậ,
khôg tranh cókhôg. Mộ trong mư .i vị đ .
tửlớ củ đ .c Phậ. Làem họcủ Phậ,
giòg họThíh, ngư .i thàh Ca tìla vệ thuộ Ấ đ .
cổđ .i. Vềthâ thếcủ ngà,
kinh Khở thếquyể 10, luậ Ngũphầ
quyể 15, kinh Chúg hứ ma ha đ . quyể

2, bả ngà làcon vua Hộ phạ, cò kinh
Phậ bả hạh tậ quyể 11, luậ Đ .i trí đ . quyể 3,
thìnó ngà làcon vua Cam lộ phạ. Sau khi
thàh đ .o, đ .c Phậ trởvề cốhư õng, vàchíh và
thờ kìấ, cá ngà
A na luậ, A nan, Nan đ à vàƯ ba li đ a
xuấ gia là đ . tửPhậ. Sau khi xuấ gia, A
na luậ hăg há tu đ .o, cóthểgọ làbậ
môphạ. Trong khi nghe đ .c Phậ nó
phá, A na luậ thư .ng hay ngủgậ, bịPhậ
quởtráh, bè thềkhôg ngủ đ .n nỗ đu
mắ rồ mấ áh ság. Nhưg nhờsựtu
hàh càg ngà càg tiế, con mắ tâ dầ
dầ khơ mở và cuố cùg, ngà đ a
trởthàh thiê
nhã đ . nhấ
trong hàg ngũđ .
tửPhậ, cókhả năg thấ suố
trê trờ, dư .i đ .t
vàchúg sinh
trong sá đ ýờg.
[X. Trung a hà
Q.18 kinh Bá
niệ; Trư .ng a hà Q.4 kinh Du hàh;
kinh Phậ bả hạh tậ Q.5; kinh Phậ ngũ báh đ .
tửtựthuyế bả khở phẩ A na
luậ, luậ Đ .i tríđ . Q.11].
A NAN
Pài, Phạ:Àanda. Làmộ trong mư .i
vịđ . tửlớ củ đ .c Phậ. Nó đ . làA nan
đ à. Dịh ýlàhoan hỉ kháh hỉ vônhiễ.
Em họcủ Phậ, sau khi xuấ gia, thư .ng ở bê
cạh Phậ hơ hai mư õi nă, kíứ rấ
tố, đ .i vớ lờ Phậ nó phá, cóthểghi
nhớrõràg, cho nê đ ýợ gọ làĐ vă
đ . nhấ. Ngà A nan dung mạ đ .p đ ., mặ
nhưtrăg trò, mắ nhưhoa sen xanh, thâ
hìh ság rỡnhưgư õng, vìthế tuy đ a xuấ
A Na Luậ
A NAN
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gia, nhưg thư .ng bịphụnữcá dỗ tuy
nhiê, nhờchíkhíkiê cố cuố cùg, A
nan đ a bả toà đ ýợ Phạ hạh.
Khi đ .c Phậ cò sinh tiề, ngà A nan
vẫ chư khai ngộ khi Phậ nhậ diệ, buồ

rầ màkhó; sau nhờtô giảMa ha ca
diế dạ bả, cốsứ dụg côg mớ khai
ngộ Trong đ .i hộ kế tậ kinh để lầ
đ .u tiê, ngà A nan đ ýợ chọ làngư .i
thuậ lạ kinh, đ .i vớ sựnghiệ truyề trì kinh
phá, tô giảA nan đ a cócôg lao rấ
lớ. Lú đ .u, di mẫ củ Phậ làbàMa ha
ba xàba đ . muố xuấ gia, A nan liề sắ
đ .t lo liệ, cuố cùg đ ýợ đ .c Phậ cho phé,
đ .i vớ sựthàh lậ giá đà tỉkhư ni,
ngà A nan cũg cócôg tíh rấ lớ.
Lạ cứtheo Phóphá tạg nhâ duyê
truyệ quyể 2 ché, thìđ .c Phậ truyề
phá cho tô giảMa ha ca diế, Ma ha ca
diế truyề phá cho ngà A nan, nhưvậ,
A nan làtổthứhai trong Phóphá tạg.
Sau đ .c Phậ nhậ diệ khoảg từhai mư õi
đ .n hai mư õi lă
nă, ngà A nan
thịtịh tạ miề
trung du sôg
Hằg, trư .c khi
nhậ tịh, ngà
đm phá phó chú cho ngà
Thư õng na hò
tu. [X. kinh Tạ
a hà Q.44;
Trung a hà
Q.33 kinh Thịgiả kinh Tăg nhấ a hà
Q.4 phẩ Đ . tử kinh A nan đ .ng họ;
kinh Phậ bả hạh tậ Q.11; luậ Ngũphầ
Q.3, Q.29; luậ Đ .i tríđ . Q.3; Đ .i đ ýờg
tâ vự kíQ.6, Q.7].
A NAN CỤBÁ PHÁ
Cứtheo kinh Niế bà (bả Bắ) quyể
40 ché, thìđ .c Phậ nó vớ bồtá Vă
thùsưlợ làngà A nan cóđ . tá phá, có
thểgiữmư .i hai bộkinh (mư .i hai phầ
giá), cho nê gọ A nan làĐ vă tạg.
Tá phá ấ là
1.Tí că kiê cố tí tứ làtí thuậ,
că tứ lànăg sinh. Nghĩ là A nan nghe
Nhưlai nó mư .i hai bộkinh, tin chị vữg
chắ, do lòg tin ấ màhế thả côg đ .c
thiệ phá cóthểsinh trư .ng.
2.Kìtâ chấ trự, chấ, lànghĩ chấ

phá. Tứ là A nan sau khi nghe mư .i hai bộ
kinh, thìtâ ngay thẳg thư .ng nư õng nơ
chíh phá, mã mã xa lì mọ kiế giả hưdố
quanh co.
3.Thâ vôbệh khổ nghĩ làA nan
đ a nhiề kiế tu hàh, nhữg việ thiệ
là lợ cho ngư .i khôg thểtíh đ ýợ, vì thếthâ
khôg cóbệh khổ
4.Thư .ng cầ tinh tiế, khôg lẫ lộ
làtinh, khôg xen hởlàtiế. Nghĩ làA
nan sau khi nghe mư .i hai bộkinh, mộ
lòg thụtrì tu tậ đ úng nhưphá màkhôg
biếg nhá.
5.Cụtú niệ tâ, nghĩ là sau khi
nghe mư .i hai bộkinh, A nan thư .ng
tâ niệ tưduy, ghi nhớkhôg đ . quê
mấ.
6.Tâ vôkiê mạ, nghĩ là sau khi
nghe mư .i hai bộkinh, A nan đ .u cóthể ghi
nhớmàlòg khôg buôg thả cũg
khôg kiê căg đ .i vớ đ .i chúg.
7.Thàh tự đ .nh ý nghĩ là sau khi
nghe mư .i hai bộkinh, A nan cóthểdự
và phá ấ màtu nhiế tâ mìh đ . thàh
tự Thiề đ .nh.
8.Tòg vă sinh trí nghĩ là sau khi
nghe mư .i hai bộkinh, A nan hiể vôlư .ng
nghĩ khiế trítuệcàg thê ság và khôg mộ đề
gìmàkhôg thấ suố.
Ngoà ra, vìngà A nan làvịđ . tửthư .ng
theo hầ bê cạh đ .c Phậ, lạ cóđ .y đ .
tá phá, cho nê đ .i sau, trong cá Tùg
Tô GiảA Nan Đ à
A NAN CỤBÁ PHÁ
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lâ, nhữg ngư .i đ .m nhiệ chứ vụthị giả tấ phả
đ .y đ . đ .c hạh.
A NAN Đ À BỔLA QUỐ
Phạ: Anandapura hoặ Àandapura.
Làmộ nư .c xư ởmiề tâ Ấ đ .. Cứ theo Đ .i đ
ýờg tâ vự kíquyể 11 ché,
thìnư .c nà chu vi hơ hai nghì dặ,
đ ô thàh rộg hơ hai mư õi dặ, dâ số đ ông đ
úc, nhàcử già có hơ mư .i ngô
chù, đ . mộ nghì tăg chúg, phầ

nhiềhọ giá nghĩ củ Chíh lư .ng bộ Tiể thừ.
Cóvà mư õi ngô đ .n thờtrờ,
ngoạ đ .o ởlẫ lộ. Cứtheo sựkhả chứg
củ nhàkhả cổhọ ngư .i Anh làA.
Cunningham, thìvịtrínư .c nà nằ ở khoảg giữ
cử hai con sôg Sa ba mãđ .
(Sabarmati) đ .n sôg Ba na tư(Banas)
hiệ nay. Họ giảT. Watters cũg đ .ng
ývớ thuyế nà. [X. S. Beal: Buddhist
Records of the Western World, Vol.II;
S. Julien: Méoires sur les Contrés
Occidentales].
A NAN Đ À THÁ TỰ A nan đ à, Phạ:
Àanda. Chù thá
ởBồcam (Pagan) thuộ Miế đệ, do vua
Bồcam làKhang sắ đ .t (Kyanzittha) xâ
dựg và nă 1090. Làngô chù lớ và
bậ nhấ trê toà cõ Miế đệ, trê váh
phí ngoà củ ngô thá, cótấ cảmộ nghì
nă tră bứ bíh họ, nhữg sựtíh đ ýợ
miê tảđ .u lấ tưliệ từkinh Bả sinh,
cá bứ họ đ .u đ ýợ thuyế minh bằg
tiếgPàivàMạh vă. Trong thá đ .t
tá mư õi tò Phậ khá suố cá lố đ,
tư .ng Phậ toà khắ bằg đ á. Cạh hàh
lang phí tâ, cópho tư .ng Phậ rấ lớ,
trư .c mặ đ .c Phậ, cótư .ng củ quố sư A la há
vàcủ vua Khang sắ đ .t, cũg
bằg đ á, đng quì Toà diệ tíh củ chù
vàthá làsá tră bố mư õi mẫ tâ, thá
cao hơ nă mư õi mé, cứtheo sựkhả
chứg củ cá nhàkhả cổhọ, thìngô
thá nà đ ýợ kiế thiế theo môhìh hang
đ á Phậ giá ởÁ lậ sa (Orissa) thuộ Ấ
đ ..
A NAN HỮ TAM NHÂ
Cò gọ làA nan tam danh. Nghĩ là
ngà A nan làmộ trong mư .i đ . tửlớ củ
đ .c Phậ, vềdanh xưg, trong cá kinh
để, cóba loạ.
1. Cứtheo Phá hoa vă cúquyể 1
phầ trê ché:
a. A nan đ à (Phạ:Àanda), dịh là Hoan hỉ
thụtrìtạg Tiể thừ.
b. A nan bạ đ à (Phạ:Àandabhadra),
cò gọ làA nan đ à bạ đ à la, dịh làHoan
hỉhiề, thụtrìTạ tạg.

c. A nan sa già(Phạ:Àandasàara),
dịh làHoan hỉhả, thụtrìPhậ tạg. Phá
hoa vă cúcò dẫ kinh A hà, nê thê
danh xưg "Để tạg A nan" mànó làcó bố loạ
A nan.
2. Hoa nghiê huyề đ àm quyể 8, dẫ
kinh Tậ phá, nê ra ba loạ: A nan, A
nan bạ đ à vàA nan ca la.
3. Hoa nghiê kinh thá huyề kí quyể 2 thìdẫ
kinh A xàthếvư õng sá
hố, cũg nê ba loạ: A Chù Thá A Nan Đ à nan
đ à, A nan bạ
A NAN HỮ TAM NHÂ
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đ à vàA nan sa già lầ lư .t thụtrìba thừ
Hạ Trung, Thư .ng.
Ngoà ra, cứtheo Phiê dịh danh nghĩ
tậ quyể 1 thiê Thậ đ .i đ . tửché, thì A nan
cókhảnăg thụtrìba loạ phá
tạg khá nhau, tù theo côg đ .c màđ ýợ
xưg hô cho nê mớ cóba tê. Tứ là
1. A nan, dịh làKháh hỉ vìcóthểtruyề
trìtạg Thanh vă màcótê nà.
2. A nan bạ đ à, dịh làHỉhiề, vìcó thểtruyề
trìtạg Duyê giá màđ ýợ tê
nà.
3. A nan ca la, dịh làHỉhả, vìcóthể truyề
trìtạg Bồtá màđ ýợ tê nà. Lạ
cứtheo sựgiả thíh trong kinh Viê giá
lư .c sớ thìA nan cókhảnăg thụtrì
truyề báphá tạg lớ, nhỏcủ mộ đ .i
đ .c Phậ, ngư .i đ .i theo phá đ ýợ truyề
màtá thá cá đ .c củ ngà, nê cóthuyế
A nan tam danh (A nan cóba tê), chứ khôg
phả A nan cóba ngư .i, bố ngư .i
khá nhau.
A NAN VẤ SỰPHẬ CÁ HUNG KINH
Kinh 1 quyể. Gọ tắ làA nan vấ sự Phậ kinh,
A nan vấ sựkinh. Ngà An thế cao đ .i Hậ Há
dịh, thu và Đ .i chíh
tạg tậ 14. Nộ dung trìh bà nhữg ngư .i
tin Phậ, nế cóthểy theo lờ dạ củ minh
sư tinh tiế giữgiớ, sớ hô cung kíh,
thìmọ việ đ ýợ hò hà, gọ làcá (làh);
trá lạ thìmọ việ khôg hò hà, gọ là hung (dữ.
Nộ dung kinh nà trong bả

Cao li vàba bả Tốg, Nguyê, Minh đ .u
nhấ trí duy câ vă thìcókhá. [X. Lịh
đ .i tam bả kỉQ.4; Đ .i đ ýờg nộ để lụ
Q.1].
A NẶ Đ .C - ARNOLD, EDWIN
(1832 - 1904)
Mộ nhàthơngư .i Anh, họ tạ cá Đ .i
họ Luâ đ ôn vàOxford. Từg làHiệ
trư .ng củ trư .ng Phạ ngữởBa na
(Poona) Ấ đ .. Ôg dùg thi ca đ . giớ
thiệ sinh hoạ vàtưtư .ng Đ ông phư õng,
đ .ng thờ, phiê dịh cá thơvàtruyệ cổ trong
tiếg Phạ. Nổ tiếg nhấ làthi
phẩ trư .ng thiê khôg vầ "Áh Ság
Châ Á (The Light of Asia, 1879), ca tụg
cuộ đ .i củ đ .c Thíh ca vàtrìh bà giá
líPhậ giá. Ngoà ra, ôg cò cócá tá
phẩ khá như Ấ đ . đề viê thi (Indian
Idylls, Thơruộg vư .n Ấ đ .), Tí
ngư .ng đ ích trâ châ (The Pearls of the
Faith, nhữg viê ngọ tí ngư .ng), Tá
phỏg Ấ đ . (India Revisited 1886, thă
lạ Ấ đ .) v.v... [X. Earl Miner: The Japanese
Tradition in British and American Literature,
1958].
A NÂ LA Đ À BỔLA
Phạ,Pài: Anuràhapura. Cò gọ
làA nâ la quố thàh, A nâ la đ à quố.
Hoặ phiê làA nỗlạ đ .t phổlạ. Cốđ ô
củ Tíh lan, đ .ng thờ, làTháh đ .a Phậ
giá. Nằ ởgiữ tỉh Trung bắ (North
Central Province) hiệ nay, vàcáh Kandy
vềphí bắ khoảg mộ tră bố mư õi
câ số Cứtheo Đ .i sử(Pài: Mahàaôa)
10 ché, thìkhoảg nă 543 trư .c Tâ
lịh, vua Tìxáda (Pài: Vijaya) bắ đ .u
lậ vư õng quố. Trả qua thờ gian, truyề
đ .n đ .i vua Bá đ . ca bàda (Pài:
Paị ðukàhaya, 377 tr. T.L - 307 tr. T.L)
mớ xâ thàh ởđ ây, mởcá cử thàh,
lậ cá côg viê, thìlú đ ó bềngoà mớ
cóvẻlàmộ Thủphủ ThếkỉthứIII trư .c
Tâ lịh, vua Thiê á đ . tu (Pài:
Devàaôiyatissa, 247 tr. T.L - 207 tr.
T.L) lê ngô vàmởmang Phậ giá. Nhâ
con củ hoàg đ . A dụ làMa hi đ à (Pài:
Mahinda) lầ đ .u tiê đ .n nú Mi sa ca

(Pài: Missaka-pabbata, nay gọ là A NAN VẤ
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Mihintale) ởphí đ ông thàh, nó phá
cho vua vàquầ thầ nghe, nhàvua liề
qui y Tam bả: đ ó làđ .u mố củ nề Phậ
giá hưg long tạ Tíh lan. Lạ theo nguyệ
lự củ Vư õng hậ A nâ la (Pài: Anulà,
nhàvua sai sứđ .n thàh Hoa thị(Pài:
Pupphapura), tạ Ấ đ ., mờ em gá củ
Ma hi đ à làTăg giàmậ đ tỉkhư ni (Pài:
Saghamittà sang Tíh lan giá hó.
Nhâ dị nà, Tăg giàmậ đ mang tặg
vua câ Bồđ ., nhàvua bè tựtay đm
trồg trong rừg Đ .i mi già(Pài:
Mahàegha-vana), đ .ng thờ, ság lậ
chù Đ .i tự(Mahàvihàa) ởđ ây, nơ nà
bè trởthàh trung tâ củ Phậ giá
Thư .ng tọ bộ Vềsau, cá triề vua đ .u
sùg tí Phậ phá, lầ lư .t xâ dựg cá
chù, thá gầ vư õng thàh đ . cúg dư .ng
chúg tăg vàxálợ.
Từkhi Phậ giá mớ du nhậ cho đ .n
cuố thếkỉthứVIII Tâ lịh, thàh nà
vẫ làThủphủcủ Tíh lan. Đ .n thếkỉ thứIX,
vìngư .i Thá mễnhĩ(Tamil) xâ
nhậ, kinh đ ô phả dờ đ .n Ba la na lỗ ngõ
(Polonnaruwa). Từđ ó, thàh cổA
nâ la đ à bổla mỗ ngà mộ hoang vu.
Đ .u thếkỉXV, vìngư .i Â xâ nhậ, nê
kinh đ ô lạ đ ýợ dờ đ .n Kandy. Mã đ .n
nă 1872 A nâ la đ à bổla mớ trởthàh
tỉh lịcủ tỉh Trung bắ. Trả qua cá đ .i
vua, tạ A nâ la đ à bổla, mộ sốlớ cá
chù thá đ a đ ýợ xâ dựg vàtu bổ hiệ
nay cò lạ cóvư .n thá (Pài:
Thùààa), chù nú Vôú (Pài:
Abhayagiri), chù Lăg già(Pài:
Lakààa), thá Phồ tiê (Pài:
Mirisaveti Dagoba), thá Vu phầ (Pài:
Ruwanweli Dagoba), đệ Đ .ng, câ Đ .i
bồđ . v.v... gọ làBá Tháh xứ(tá nơ
Tháh). Ngoà ra, cò cócá di tíh chù
Đ .i tự mộMa hi đ à, v.v... [X. Thiệ kiế
luậ tìbàsa Q.2, Q.3; Đ .i đ ýờg tâ vự kí Q.11;
G. E. Mitton: The Lost Cities of

Ceylon; W. Geiger: Mahàaôa]. (xt. Tíh
Lan Phậ Giá).
A NẬ Đ LA TAM MIÊ TAM BỒĐ .
Phạ: Anuttara samyak - saôodhi,
Pài: Anuttara - sammàambodhi. Nó
tắ làA nậ tam bồđ ., A nậ bồđ .. Dịh
ý vôthư .ng chíh đ .ng chíh giá, vô thư .ng
chíh châ đ .o, vôthư .ng chíh
biế tri. "A nậ đ la" dịh ýlà"vôthư .ng",
"tam miệ tam bồđ .", dịh ýlà"chíh biế
tri". Làtrítuệgiá ngộcủ đ .c Phậ, hà ý làbìh đ
.ng, viê mã. Vìcá đ .o màNgà
ngộđ ýợ làrấ cao, cho nê gọ làvô thư .ng; vìđ
.o ấ chu biế, bao quá hế
thả, cho nê gọ làchíh biế tri. Toà
bộnộ dung tu hàh củ Bồtá Đ .i thừ là đ . thàh
tự loạ giá ngộnà. Bồtá phá
A nậ đ la tam miệ tam bồđ . tâ, thì dịh
là"Vôthư .ng chíh châ đ .o ý.
Cò tiếg Phạ: Anuttara-samyaksaôudha,
dịh â làA nậ đ la tam
miệ tam phậ đ à, ýlàchỉngư .i đ a hoà
thàh A nậ đ la tam miệ tam bồđ .,
cho nê thôg thư .ng dịh là"vôthư .ng
chíh đ .ng chíh giá giả. Đ ây làtiếg
tô xưg đ .c Phậ, tứ làbậ vôthư .ng
chíh đ .ng chíh giá. Cũg cóthểbỏbớ
A nậ đ la màchỉnó Tam miệ tam Phậ
đ à, hoặ Tam da tam Phậ, Tam da tam
Phậ đ à v.v... [X. luậ Đ .i tríđ . Q.2, Q.85;
Nề củ Chù VôÚ Sơ (Tíh Lan)
A NẬ Đ LA TAM MIÊ TAM BỒĐ .
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Vãg sinh luậ chúQ.hạ Phá hoa kinh
vă cúQ.2 phầ trê; Phá hoa kinh huyề
tá Q.2 phầ đ .u; Tuệuyể â nghĩ Q.26,
Q.27]. (xt. Chíh Biế Tri, Chíh Giá).
A NẬ Đ .T LONG VƯ ÕNG
A nậ đ .t, Phạ: Anavatapta, Pài:
Anotatta. Làmộ trong tá Long vư õng
lớ, trúởhồA nậ đ .t, thoá khỏ đ ýợ ba
cá tai nạ, trong cá long vư õng hìh ngự,
đ .c củ long vư õng nà làhơ hế. Cứ theo kinh
Trư .ng a hà quyể 18 ché,

thìtrừlong vư õng A nậ đ .t ra, cò tấ cả cá
long vư õng ởcõ Diê phùđ . đ .u có ba tai nạ
nhưsau:
1. Cá rồg đ .u bịgiónóg, cá nóg
bá và mìh, đ .t chá da thị vàxư õng
tủ, rấ làkhổnã.
2. Trong cá cung đệ củ rồg, khi
cuồg phong thổ tớ, thìtấ cảquầ á quí bá mặ
trê mìh đ .u bay hế màthâ
rồg tựhiệ, rấ làkhổnã.
3. Trong cung đệ, khi cá rồg đng
vui chơ, thìchim đ .i kim síthư .ng bay
và cung quấ nhiễ, cho nê cá rồg
thư .ng sợhã, buồ rầ. Rồg A nậ đ .t
khôg bịcá tai họ trê. [X. kinh Khở
thếQ.1; kinh Hoa nghiê (bả dịh cũ
Q.2; luậ Đ .i tríđ . Q.7; Đ .i đ ýờg tâ vự
kíQ.1; Tuệuyể â nghĩ Q.hạ. (xt. A
Nậ Đ .t Trì.
A NẬ Đ .T TRÌ ..A nậ đ .t, Phạ: Anavatapta,
Pài:
Anotatta. Tư õng truyề lànơ phá nguyê
củ bố con sôg lớ ởDiê phùđ .. Cò
gọ làA nậ đ .i tuyề, A na đ .t trì A na bà đ áp
đ trì A na bàđ .p trì nó tắ làA nậ.
Dịh ýlàhồmá mẻ hồkhôg nhiệ nã.
Cứtheo luậ Đ .i tìbàsa quyể 15 vàluậ
Câ xáquyể 11 ché, thìhồnà nằ về phí bắ nú Đ
.i tuyế, phí nam nú Hư õng
tú (Phạ: Gandhamàana, nay lànú
Kailana), gọ làhồkhôg nhiệ nã, chu vi
tá tră dặ, bờhồđ ýợ trang hoàg bằg
bố thứbá làvàg, bạ, lư li vàpha lê
hồđ .y cá vàg, sóg gợ trong suố như gư õng,
córồg chú ở tê làA nậ đ .t,
nư .c hồtrong vàmá. Phí đ ông hồcócử
sôg Hằg (Phạ: Gagà, phí nam là sôg Tí đ .
(Phạ: Sindhu), phí tâ là sôg Phọ sô(Phạ:
Vakwa), phí bắ là sôg Síđ (Phạ:Zìa). [X.
kinh Trư .ng a
hà Q.18; kinh Khở thếQ.1; kinh Đ .i lâ
thá Q.1; Thiệ kiế luậ tìbàsa Q.1, Q.2;
luậ Đ .i tríđ . Q.3, Q.7; Đ .i đ ýờg tâ vự
kíQ.1; Tuệlâ â nghĩ Q.1, Q.25, Q.27;
Phiê dịh danh nghĩ tậ Q.7]. (xt. TứHà.
A NẬ QUAN Â
Làmộ trong ba mư õi ba hó thâ Quan

â. Tư .ng Ngà ngồ trê nú đ á cao dố
trong dág nhì
xuốg bể Kinh
Phá hoa quyể 7
phẩ Phổmô
(Đ .i 9, 57 hạ:
"Hoặ trô giạ biể
lớ, rồg, cá cá
quỉnạ, nhớđ .n
sứ Quan â, sóg
nư .c khôg thể chì". Bở vìbiể
lớ, rồg, cácó nhâ duyê vớ hồA nậ đ .t, cho nê
gọ
làA nậ.
A NGHÊLA TIÊ
A nghệla, Phạ: Agiras. Ngư .i tiê
tạ Ấ đ . cổđ .i. Cò gọ làƯ õng kìla tiê,
Ư õng kiệ la tưtiê, Ư õng kìlạ tứtiê,
Ứg nghi la sa tiê. Dịh ýlàthâ hã
Quan Â A Nậ
A NẬ Đ .T LONG VƯ ÕNG
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dịh tiê (tiê mìh mồhô). Làmộ trong
bả tiê lớ, mộ trong mư .i tiê lớ, mộ
trong mư .i Bá la xàbá đ . (Phạ:
Prajàati). Khôg từbà thai sinh ra, mà theo nư
.c mồhô sinh ra, cho nê cótê
làThâ hã dịh. Trung a hà quyể 38
kinh Anh vũ quyể 40 kinh Đ .u na, luậ
Đ .i tìbàsa quyể 40, đ .u cónó đ .n tê
củ vịtiê nà. Trong Mậ giá, vịtiê nà
làmộ trong quyế thuộ củ Hỏ thiê,
đ .t ởphí nam trê Thai tạg giớ mạ đ .
la Kim cư õng bộngoà. Hìh tư .ng làtay
phả dựg thẳg màbà tay hơ nghiêg,
ngó tay trỏ ngó
giữ vàngó vôdanh
co lạ, cò ngó ú hơ
co vàđ .t trư .c ngự,
khủu tay đ .t lê đ .u
gố bê phả. Tay trá
đ . buôg trê cạh
đ ùi, vớ dág nắ tay
cầ hoa sen, trê hoa
đ .t mộ cá lọ Mặ
quay vềbê phả, đ .u

gố bê phả dựg thẳg, hai châ tré nhau.
[X. kinh Đ .i khổg tư .c chúvư õng Q.hạ
Đ .i nhậ kinh sớQ.16; Chưthuyế bấ đ .ng
kíQ.9; Thai tạg giớ thấ tậ Q.hạ.
A NGỤ
Làmộ loạ dư .c phẩ. Cò gọ làA
ngu, A ngụ dư .c. Làloà thự vậ "hưg
cừ (Phạ:Higu), sinh sả ởẤ đ . vàY
lãg (Iraq), nế chặ thâ câ hoặ càh
thìchỗchặ sẽchả nhự, chờsau khi nhự
khô lấ dùg là thuố, thuố ấ tứ là thuố A ngụ,
cóthểsá trùg, trừmù hô
thố, nhưg đ .i vớ ngư .i thìvôhạ, giốg
nhưchấ băg phiế (long nã) ngà nay.
[X. Chíh tôg tá Q.2 Bả ninh nhâ
dũg chư õng; Huyề ứg â nghĩ Q.19;
Tuệlâ â nghĩ Q.68]. (xt. Hưg Cừ.
A NHĨCHÂ NA (? - 721)
Phạ: Maịcinta, hoặ Ratnacinta.
Dịh ýlàBả tưduy, nhàdịh kinh ởđ .i
Đ ýờg. Sưthuộ dòg Sá đ . lợ nư .c Ca
thấ di la bắ Ấ đ ., xuấ gia từnhỏ tu tậ
thiề yế, sau khi thụgiớ cụtú thìchuyê
họ luậ phẩ, trítuệcủ sưvư .t bự, kiê
họ cảđ .i lẫ đ .o, đ .c biệ sởtrư .ng chú thuậ
vàlậ chíởviệ hó đ .o. Nă Trư .ng
thọthứ2 (693) sưđ .n Lạ dư õng, vâg
mệh nhàvua ởchù Thiê cung. Sau đ ó
khôg lâ, sưởcá chù Thiê cung, Phậ
thụkívàPhú quang dịh kinh Bấ khôg
quyê sáh đ à la ni bả bộchí quyể. Niê
hiệ Thiê sáh vạ tuếnă đ .u (695), sư tham gia
côg việ biê soạ Vũchu san
đ .nh chúg kinh mụ lụ. Vềsau, sưkhôg
dịh kinh nữ, chỉchuyê cầ lễtụg, tu
mọ phú nghiệ, ngoà á bá ra, ai cho gì ă nấ.
Sau cấ chù Thiê trú trê nú
Long mô, cùg ởvớ họ trò Nă Khai
nguyê thứchí thìsưtịh, thọtrê mộ
tră tuổ. [X. Khai nguyê thíh giá lụ
Q.9; Tốg cao tăg truyệ Q.3].
A NHĨĐ
Phạ:Ajità Dịh ýlàVôthắg. Là mộ trong bố
chịem Nữthiê, quyế
thuộ củ bồtá
Vă thù Đ ýợ
đ .t ởphí trá

củ Đ .ng mẫ
lư phí trê A
ba la nhĩđ,
trong việ Vă
thù trê mạ
đ . laThai tạg
giớ, Mậ giá.
Chủg tửlà (a), hìh tam
Tiê A NghệLa
(Thai Tạg Giớ Mạ Đ . La)
A NhĩĐ
A NHĨĐ
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muộ da làgậ (bổg), mậ hiệ làKim
cư õng. Thâ sắ trắg, hìh đ .ng tử nắ
tay trá chốg và cạh sư .n, tay phả cầ
gậ mộ chẽ mặ quay phí trá, ngồ tré
châ. Cò trong Líthúkinh mạ đ . la, thì vịtô nà
nắ tay trá đ .t ởrố, tay phả
cầ hoa sen, ngồ xế bằg trê lásen. [X.
Líthúthíh Q.hạ Líthúkinh bíchú Chư thuyế bấ
đ .ng kíQ.5; Thai tạg giớ thấ
tậ Q.trung].
A NÔBA THÔ
Phạ:Anupriyà Pài: Anupiyà Cò
gọ làA nâ di thổ A nôdi, A nâ, A nậ
phong. Nằ dọ theo bờsôg A nôma
(Pài: Anomà, làthô làg củ chủg tộ
A nôlạ. Sau khi cở bỏđ . trang phụ trê
bờsôg A nôma, đ .c Thíh tô đ .n rừg
câ Nạ (Pài: Amba-vana), thô A nôba
ởlạ bả ngà rồ mớ đ .n thàh Vư õng xá (Pài:
Ràagaha). Cứtheo Phá cúkinh
chú(Pài: Dhammapada aỉ .hakathà
quyể 1 ché, thìsau khi đ .c Thíh tô
thàh đ .o, đ a vềnư .c Ca tìla vệ nhưg
chư bao lâ, lạ dờ đ .n ởrừg câ Nạ, tạ
đ ây, bả ngư .i đ a theo Phậ xuấ gia, đ ó là
Bạ đ . (Pài: Bhaddiya), A nâ lâ đ à (Pài:
Anurudha), A nan đ à (Pài: Àanda), Bà cữ
(Pài: Bhagu), Kim tìla (Pài:
Kimbila), Đ . bàđ .t đ (Pài: Devadatta)
vàƯ ba li (Pài: Upài). [X. luậ Ngũphầ
Q.3, luậ Tứphầ Q.4].
A NÔLUẬ Đ À (? - 1077)
Cò gọ làA na luậ đ à. Làvua nư .c

Miế đệ và thếkỉthứXI. Nă 1044,
thốg nhấ Miế đệ, lậ nê Vư õng triề
Bồcam, tô mộ vịtrư .ng lã A la há
thuộ Thư .ng tọ bộPhậ giá là quố
sư Từg sai sứsang Tíh lan thỉh kinh,
tổchứ cá vịtăg họ giảxem xé so sáh
rồ dịh ra tiếg Miế đệ. Xá lậ Thư .ng
tọ bộPhậ giá là quố giá, kiế tạ
chù thá tạ cá nơ trê toà quố và thàh lậ giá đà.
Nă 1070, nhậ lờ
thỉh cầ củ vua Tíh lan làTìxáda bà ha đ . nhấ
(Vija-yabàu I), nhàvua phá
chưtăg sang Tíh lan đ . giú việ tổchứ
lạ Tăg đà.
A NÔMA HÀ Phạ: Anavamà Pài: Anomà
Cứ theo Kinh tậ chú(Pài: Suttanipàa
aỉ .hakathà ché, thìThá tửTấ đ .t đ
(tứ đ .c Thíh ca lú chư thàh đ .o), khi
cở bỏtấ cảđ . trang sứ trê mìh tạ bờ sôg nà,
thìcómộ vịPhạ thiê (Pài:
Ghaỉkàa) dâg tá vậ củ tỉkhư. Từ con sôg nà đ
.n thàh Vư õng xácáh xa
ba mư õi do tuầ, đ .c Thíh tô đ hế bả
ngà mớ đ .n thàh ấ. Cứtheo kinh Bả
sinh (Phạ, Pài: Jàaka) ché, thìnư .c
Ca tìla vệcáh con sôg nà ba mư õi do
tuầ, màThá tửTấ đ .t đ chỉđ trong
mộ đ êm, sau khi dờ cung vua, đ a đ .n bờ
sôg nà (vìđ ngự, cò đ .n thàh Vư õng
xálàđ bộ.
A PHAN
Vịtỉkhư ni đ .i Đ ông Há. Ngư .i Lạ
dư õng. Làvịni xuấ gia thụba qui y sớ
nhấ tạ Trung quố. Cá sựtíh khá vềni
khôg đ ýợ rõ Cứtheo Đ .i tốg tăg sử lư .c
quyể thư .ng Đ ông hạxuấ gia đề
ché, thìvua Minh đ . nhàHá (ởngô 58
- 75), cho phé Dư õng thàh hầ, Lư tuấ
xuấ gia vàcho đ àn bàLạ dư õng A phan
xuấ gia, tăg, ni bắ đ .u cótừđ ó.
A PHẠ LA THẾLA TĂG GIÀLAM
Phạ: Avarazaila saghààa. Dịh
A NÔBA THÔ
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ýlàTâ sơ chúg viê. Chù ởnư .c
Đ à na yế tráh ca thuộ nam Ấ đ ..

Đ .i đ ýờg tâ vự kíquyể 10 ché, ở trê nú phí
tâ đ ô thàh củ nư .c Đ à
na yế tráh ca, cóchù A phạ la thếla,
do tiê vư õng nư .c Đ à na yế tráh ca
ság lậ đ . cúg dư .ng đ .c Phậ. Trong
mộ nghì nă sau đ .c Phậ nhậ diệ,
mỗ nă đ .u cómộ nghì vịtăg phà
phu cùg vềan cưtạ chù nà, đ .n ngà
tá hạthìcùg chứg La há, rồ dùg
sứ thầ thôg lư .t trê hưkhôg mà đ. Mộ nghì
nă sau, phà Tháh cùg
ở Lạ sau hơ mộ tră nă, khôg có tăg lữnữ.
Vềvịtríđ ích thự củ ngô
chù nà, córấ nhiề thuyế khá nhau.
R. Sewell cho đ ó làdi chỉcủ gòTạ
nham ởtrê nú phí tâ thịtrấ
Bezwada, bắ ngạ sôg Kistna; J.
Fergusson thìcho đ ó làthá A ma la bà đ .
(Phạ: Amaravati), cáh Bezwada hai
mư õi bả câ sốvềphí tâ, nam ngạ
sôg Kistna; Cao tang câ cá thìcho đ ó
phả làngô cổthàh Đ à la ni khoa đ .t
(Dharanikota) ởphí tâ thá A ma la
bàđ .. Tâ sơ trụbộđ ýợ nó đ .n trong
luậ Dịbộtô luâ, đ a lấ ngô chù
nà là că cứđ .a. [X. Đ .i từâ tựtam
tạg phá sưtruyệ Q.4; Thíh ca
phư õng chíQ.hạ Giả thuyế tâ vự kí
Đ ông nam Ấ đ . chưquố đ ích nghiê
cứ].
A PHỌ LA HA KHƯ Làdịh â củ nă chữTấ đ
àm: (a)
(va) (ra) (ha) (kha). Cò gọ làa
phọ la hạca. Trong Mậ giá, nă chữ trê đ ây tứ
làchủg tửcủ nă yế tố đ .t, nư .c, lử, gió khôg.
Đ .i nhậ kinh sớ Q.1 (Đ .i 39, 586 trung):
"Chữa làđ .t, chữ phọ lànư .c, chữla làlử,
chữhạlàgió
chữkhưlàkhôg".
A PHỌ LÔCHỈĐ Ê THẤ PHẠ RA
Phạ:Avalokitezvara. Cò gọ làA
bàlôcá đ ê xábàla. Dịh ýlàQuá tựtạ,
Quá thếâ. Nó tắ làQuá â. Xem xé
nhữg ngư .i đ .i niệ danh hiệ củ Ngà
đ . cứ giú, nê gọ làQuá thếâ. [X.
Phá hoa kinh huyề tá Q.6; Huyề ứg
â nghĩ Q.5]. (xt. Quá ThếÂ BồTá).

A SA Đ . NGUYÊ
A Sa đ ., Phạ:Awà ðha, Pài: Àà õhà
Cò gọ làNgạh sa đ . nguyệ, A sa xá nguyệ, A
sa xáma tẩ nguyệ. Làthág
thứtưtrong mư .i hai thág theo lịh phá
Ấ đ .. Tư õng đ ýơg vớ ngà mư .i sá
thág tưđ .n ngà rằ thág nă Â lịh.
[X. Đ .i đ ýờg tâ vự kíQ.2]. (xt. Lịh).
A SA MA
Phạ:Asama. Làđ .c hiệ củ Phậ.
Cò gọ làA sa mạ Dịh ýlàVôđ .ng
(khôg ngang bằg), chỉđ .c Phậ. Vìquả vịcủ
Phậ khôg mộ chúg sinh nà có thểsáh bằg. (xt.
A Sa Ma Sa Ma).
A SA MA SA MA
Phạ: Asamasama. Làđ .c hiệ củ
Phậ. Dịh ýlàVôđ .ng đ .ng. Đ .c Phậ đ a
sạh hế mọ phiề nã vàthầ lự rộg
lớ, khôg mộ chúg sinh nà khá cóthể sáh cùg,
cho nê gọ làvôđ .ng. Quảvị củ Phậ vàPhậ bằg
đ .ng, cho nê gọ là vôđ .ng đ .ng. [X. luậ Đ .i
tríđ . Q.2; Thậ
đ .a kinh luậ Q.2; luậ Du giàsưđ .a Q.82].
A SA PHẠ Tứ làcá chữTấ đ àm (a) (wa)
(va).
A SA PHẠ A6
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Cògọ làA sa phọ. Ba chữawa phạlà hiệ
chung củ ba bộ cho nê dùg đ .
phố trívớ ba bộ Tứ chữa làchủg tử củ Phậ bộ
chữa làchủg tửcủ Liê
hoa bộ chữphạlàchủg tửcủ Kim cư õng
bộ dùg ba chữnà đ . thốg nhiế tấ cả châ ngô
củ Thai tạg giớ. Đ .i nhậ kinh
sớquyể 5 (Đ .i 39, 622 thư .ng): "Và cử
chữA, hế thả cá phá chẳg sinh, là nghĩ Phá
thâ, và cử chữa, hế thả
cá phá khôg nhiễ trư .c, lànghĩ hoa
sen, và cử chữPhạ hế thả cá phá lì
lờ nó, lànghĩ kim cư õng. Nhưtrong phẩ
Tựluâ sau đ ây, dùg ba chữnà thốg
nhiế tră minh (thầ chú, ýởđ ó vậ".
A SA PHỌ SAO
Gồ hai tră hai mư õi tá quyể. Do
vịtăg thuộ tôg Thiê thai Nhậ bả là Thừ trừg
biê soạ, thu và Đ .i nhậ
bả Phậ giá toà thưquyể 35 đ .n quyể

41, vàĐ .i chíh tạg tậ 49 Đ . tư .ng bộ thứ9.
Làtậ đ .i thàh vềgiá tư .ng vàsự tư .ng củ cá
dòg Thai mậ, cóthểsáh
ngang vớ Giá thiề sao củ Đ ông mậ.
Bở vìchữA làchủg tửcủ Phậ bộ chữ Wa
làchủg tửcủ Liê hoa bộ chữPhạlà chủg tửcủ
Kim cư õng bộ ba chữnà tứ
làtư .ng trưg cho toà bộsựtư .ng củ
toà bộsáh.
A SA PHỌ SAO MINH TƯ .NG
Đ .NG LƯ .C TRUYÊ
.............
Gồ ba quyể. Do vịtăg Nhậ bả
thuộ tôg Thiê thai làThừ trừg soạ,
thu và Đ .i nhậ bả Phậ giá toà thư quyể 41.
Nộ dung lư .c thuậ sựtíh củ
cá bậ cao tăg tạ ba nư .c Ấ đ ., Trung
quố vàNhậ bả. Quyể thư .ng gồ mư .i
tá vịcao tăg Ấ đ . bắ đ .u từđ .c Thế tô đ .n cá
ngà Ca diế, A nan, Xálợ
phấ, Mụ kiề liê, Ư ba cú đ, Thiê
thâ, Mãminh, Long thụ Long trí Thanh
biệ, Hộphá, Trú phá hộ La thậ, Đ .t
ma, Thiệ vôú, Kim cư õng trívàBấ
khôg, rồ đ .n mư .i tá vịcao tăg Trung
quố làcá sưHuệtư Tuệviễ, Tríkhả,
Chư õng an, Huyề trang, Đ .o tuyê, Thiệ
đ .o, Nhấ hạh, Nghĩ lâ, Huyề siê,
Huệquả Thuậ hiể, Đ .o thú, Hàh mã,
Nghĩ thá, Phá nhuậ, Nghĩ châ và Phá toà. Hai
quyể Trung vàHạthu ché
ba mư õi sá vịcao tăg Nhậ bả. Cá thư mụ đ
ýợ dẫ dụg trong bộsáh nà phầ
nhiề đ a mấ má, tuy nhiê, bộsáh vẫ
cógiátrịrấ cao vềsửliệ củ Phậ giá.
A SÚ NHƯLAI NIÊ TỤG
CÚG DƯ .NG PHÁ
Cómộ quyể. Do ngà Bấ khôg đ .i
Đ ýờg dịh. Cò gọ làA sú cúg dư .ng
phá, A sú Nhưlai niệ tụg phá, A sú
niệ tụg nghi quĩ A sú quĩ thu và Đ .i
chíh tạg tậ 19. Tứ làphá khuyế thỉh
cúg dư .ng A sú Nhưlai. Nộ dung chỉ bà ngư
.i hàh giả trư .c hế, và tinh xá củ Bả tô, quay
mặ phí đ ông, quìgố
chắ tay, sá hố, tù hỉ khuyế thỉh,
hồ hư .ng, phá nguyệ. Sau đ ó, đ .n trư .c

tư .ng củ Bả tô, ngồ kế giàhoặ bá
già tụg cá châ ngô mộ cáh rõràg
đ . cầ cho hế thả chúg sinh đ ýợ yê
vui vàmau chứg Vôthư .ng bồđ . tấ đ .a.
[X. Trinh nguyê tâ đ .nh thíh giá mụ
lụ Q.15].
A SÚ PHẬ
Phạ: Akwobhya buddha. Tạg:
Sas- rgyas-mi-#krugs pa. Làtê đ .c
Phậ hiệ tạ ởphư õng đ ông. Gọ tắ làA
sú. Cò gọ làA sú bệPhậ, A sôtìda
Phậ, Ákhấ sôtìdãPhậ. Dịh ýlàBấ
A SA PHỌ SAO
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đ .ng Phậ, Vôđ .ng Phậ, hoặ làVônộ Phậ,
Vôsâ huệPhậ. Cứtheo kinh A
sú phậ quố quyể thư .ng phẩ Phá ý
thụtuệvàphẩ Thiệ khoá ché, thìở quákhứ cáh
đ ây mộ nghì cõ Phậ về phư õng đ ông,
cóthếgiớ A tìla đ . (Phạ:
Abhirati), trong đ ó, cóđ .c Đ .i mụ Như lai
xuấ hiệ, Ngà vìcá Bồtá mànó
phá tu hàh sá đ . cao tộ. Lú bấ giờ
cómộ vịBồtá, sau khi nghe phá, phá
tâ đ .o vôthư .ng chíh châ, nguyệ
dứ sâ hậ, đạ dâ dụ, cho đ .n thàh
đ .i chíh giá, Đ .i mụ Nhưlai vui mừg
vàban hiệ làA sú. Bồtá A sú liề
thàh Phậ trong thếgiớ A tìla đ . ở phư õng đ
ông, vàhiệ nay vẫ đng thuyế
phá ởcõ đ ó. Lạ cứtheo kinh Phá hoa
quyể 3 phẩ Hó thàh dụché, thì đ .c Phậ Đ .i
thôg tríthắg, khi chư xuấ
gia, cómư .i sá vư õng tử sau đ .u xuấ gia
làsa di, ngư .i con thứnhấ tê làTrí tíh, tứ làA
sú, thàh Phậ tạ nư .c
Hoan hỉởphư õng đ ông. Kinh Bi hoa
quyể 4 ché, Phậ A di đ à ởđ .i quákhứ làvua
Vôtráh niệ, cómộ nghì ngư .i
con, ngư .i
con thứchí
làMậ tô tứ
A sú, thàh
Phậ tạ
phư õng đ ông,
tê nư .c là Diệ lạ.

Mậ giá
lấ đ .c Phậ
nà là mộ
trong nă vị Phậ ởKim cư õng giớ, tư .ng trưg
cho Đ .i
viê kíh trí Ngà đ ýợ tô tríởgiữ nguyệ
luâ chíh đ ông, trong nă luâ giả thoá,
phí trư .c làKim cư õng tá đ .a, phí phả
làKim cư õng vư õng bồtá, phí trá làKim
cư õng á bồtá, phí sau làKim cư õng hỉ bồtá.
Hìh tư .ng mà vàg ròg, tay trá
nắ lạ đ .t ởtrư .c rố, tay phả thõg
xuốg chạ đ .t, tứ làA sú xú đ .a ấ
(Ấ A sú chạ đ .t). Mậ hiệ làBấ đ .ng
kim cư õng. Chủg tửlà(Hù ô). Hìh
tam muộ da làchà nă chẽ Châ ngô
là"Á ákhấ sôtìdãhồg". [X. kinh Đ .i
bả tíh hộ bấ đ .ng Nhưlai; kinh Đ .o
hàh bá nhãQ.6, Q.9; kinh Thủlăg
nghiê tam muộ Q.thư .ng; kinh Duy ma
Q.hạ Tịh đ . dữThiề (Ấ thuậ, Diệ
vâ tậ hạbiê 4)].
A SÚ PHẬ QUỐ KINH
Phạ: Akwobhya - tathàatasya vyùa. Gồ hai quyể. Do ngà Chi lâ ca
sấ đ .i Hậ Há dịh. Gọ tắ làA sú
kinh, thu và Đ .i chíh tạg tậ 11. Nộ
dung trìh bà việ bồtá A sú, lú cò ở Nhâ đ
.a..... đ .i quákhứ tạ phá hộ
củ Đ .i mụ Nhưlai, đ ýợ nghe phá lụ
đ . vôcự, bè lậ thệnguyệ lớ, tu hạh
khôg tứ giậ, khôg dâ dụ, trả qua
nhiề kiế tu hàh, sau thàh đ .o dư .i câ
thấ bả, nay ởthếgiớ Diệ hỉphư õng đ ông.
Đ .ng thờ, khuyê nhữg ai muố sinh về cõ Tịh
đ . phư õng đ ông thìphả tu hàh
sá đ . vàphá nguyệ.
Bộkinh nà cóba bả dịh, bả dịh
đ .u làA sú Phậ quố kinh. Bả thứ hai do ngà
Chi đ .o că đ .i Đ ông Tấ
dịh, đ . làA sú Phậ sá chưbồtá họ
thàh phẩ kinh (2 quyể, khuyế bả).
Bả thứba do ngà Bồđ . lư chi đ .i
Đ ýờg dịh từĐ .i bả tíh kinh Bấ đ .ng
Nhưlai hộ 2 quyể. Kinh nà làkinh
xư nhấ trong cá kinh Tịh đ . hiệ
cò, cùg vớ kinh Đ .i bá nhã kinh Duy

ma, cóquan hệmậ thiế hoặ làtiê
khu củ kinh Đ .i A di đ à. [X. Xuấ tam
tạg kítậ Q.2; Khai nguyê thíh giá
lụ Q.1, Q.3, Q.9].
Phậ A Sú
(Kim Cư õng Giớ Mạ Đ . La)
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A SƯ Tiếg dùg trong Thiề lâ. Tiếg
xưg hôđ .i vớ cá vịhò thư .ng thâ
thiế trong Thiề lâ. A làtiếg bắ đ .u,
sưchỉsưgia (nhàthầ). Lâ tếlụ thị chúg (Đ .i
47, 499 hạ: "Hậ sinh tiể a
sưkhôg hiể, bè tin sựtinh quá củ
con cá giànà".
A TĂG KÌ Phạ:Asaôhya. Làmộ trong nhữg
sốmụ củ Ấ đ ., hà ýlàsốvôlư .ng,
hoặ làsốcự lớ. Cò gọ làA tăg già A
tăg xída, A tăg, Tăg kì Dịh ýlàkhôg
thểtíh đ .m, hoặ làvôlư .ng số vôư õng
số Cứgọ mộ A tăg kìthìcómộ nghì
vạ vạ vạ vạ vạ vạ vạ vạ triệ
(vạ vạ làứ, vạ ứ làtriệ), trong sá
mư õi loạ đ õn vịsốmụ củ Ấ đ ., A tăg
kìlàsốthứ52. Cứtheo luậ Đ .i tìbàsa
quyể 177 ché, thìcóba loạ A tăg xída,
tứ là
1. Kiế a tăg xída, lấ đ .i kiế là
mộ, tíh chứ đ .n Lạ xoa câ chi, dầ dà cho đ .n
quásốBàyế la.
2. Sinh a tăg xída, chỉmỗ mỗ kiế
trả vôsốđ .i.
3. Diệ hàh a tăg xída, trong mỗ
mỗ kiế tu vôsốdiệ hạh. Do ba loạ a
tăg xída ấ màchứg Vôthư .ng giá. [X.
kinh Hoa nghiê (bả dịh mớ) Q.45
phẩ A tăg kì luậ Câ xáQ.12 phẩ
Phâ biệ thếgian; luậ Đ .i tríđ . Q.4]. (xt.
NgũThậ NhịSố.
A THÁ BÀPHÊĐ À
Phạ: Atharva-veda. Mộ trong cá
tậ chíh củ sáh Phệđ à. Làtậ đ .ng cố
vàchúthuậ. Cóbả tră ba mư õi mố bà
ca tá, trong đ ó, khoảg mộ phầ sá đ a
thấ xuấ hiệ trong kinh Lêcâ phệđ à.
Chủyế làđ .ng cố vàchúthuậ cầ phú

trừtai, nhưg cũg bao hà mộ í tưtư .ng
triế họ vàkhoa họ. "A thá bà (Phạ:
Atharva) cóthểlàtê chữcủ gia tộ Bàla
mô trao truyề loạ Phệđ à nà. Thôg
thư .ng, ngư .i ta cho niê đ .i hoà thàh
sáh nà, so vớ cá tậ chíh khá củ
Phệđ à, cómuộ hơ. (xt. PhệĐ à).
A THẤ BA
Phạ:Azvinau. Dịh ýlàsong mãđ .ng
. Làcon sinh đ ôi do Nhậ thiê
(Phạ:Sùya) vàThiê nữhó ra ngự
cá A thấ tìni (Phạ:Azvinì sinh ra. Cứ theo
Phậ sởhàh tá quyể 2 phẩ Nhậ
khổhạh lâ ché, thìkhi đ .c Thíh tô
sắ và chỗngư .i tiê, cá Phạ chíthấ
hìh tư óng củ Ngà đ .p đ . trang nghiê,
tá Bàtẩ thiê, hai Ba thấ ba, cho đ .n
Nhậ nguyệ thiê tửđ .u ngạ nhiê và vui mừg.
Trong thầ thoạ Ấ đ ., Ba thấ
ba làáh ság rạg đ ông đ ýợ nhâ cáh
hó, hoặ cư .i ngự, hoặ ngồ trê lưg
chim, ngồ xe sắ vàg, làtiề khu củ thầ
Lêminh (Phạ: Uwas).
Anh em Ba thấ ba tuổ trẻđ .p trai, thôg
minh linh lợ, đ .u đ .i mũhoa sen, mỗ ngà,
lú mờmờság, cư .i ngự lư .t qua thiê
khôg. Hìh tư .ng củ cảhai, cókhi làmộ
đ ôi ngự con, đ .ng song song bằg vai nhau,
đ .u làhai ngô sao ság rự. Cóthểcứ khổ cứ nạ,
đ .c biệ trịbệh giỏ; khiế ngư .i
mùlấ lạ đ ýợ áh ság, ngư .i tà tậ đ ýợ
làh lặ trởlạ. Cũg cókhảnăg khiế
ngư .i đ .m thuyề đ ýợ cứ sốg, đ àn bà sinh
con, con gá lỡthìlấ đ ýợ chồg v.v...
Trong Lêcâ phệđ à, cóhơ nă mư õi bà
thơca tụg Ba thấ ba [X. The Buddha Carita of Azvaghosha (S.B.F., Vol. XLIX;
V. Fausbôl: Indian Mythology].
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A THẤ BA QUỐ
Phạ: Azmakà azvakà Pài:
Assakà Cò gọ làPhảthá ba quố, A
nhiế cụquố, A thấ ma giàquố. Làmộ
trong mư .i sá nư .c lớ tạ Ấ đ . thờ đ .c
Phậ, làmộ phầ củ nư .c Á đ .t la
(Phạ: Andhara) thuộ nam Ấ đ .. Nằ

dọ theo bờsôg Cùđ à (Phạ:Godàarì
Pài: Godhàarì, đ ô thàh làBổđ át lạ
ca (Phạ:Potalaka, Potala, Pài: Potali,
Potana). Nư .c nà đ ýợ cai trịbở vua Phạ
dự(Phạ:Brahmadatta), làmộ trong bả
vìvua đ ýợ nó đ .n trong kinh Đ .i để
tô (Mahàovinda-suttanta) trong Trư .ng
bộ19 vă Pài Nam truyề. Trong kinh
Bả sinh (Pài: Jàaka) 5, đm so sáh
mố quan hệgiữ nư .c Ba thấ ba vànư .c
A bà đ . vớ mố quan hệgiữ nư .c Ư õnggià
vànư .c Ma yế đ à, suy đ ó thìbiế, Ba
thấ ba phụthuộ nư .c A bà đ ..
Lạ theo Kinh tậ chú(Pài:
Suttanipàa Aỉ .hakathàó, thìnhàbá
họ Bàla mô tê làBa-bàlê(Pài: Bàarì
đ a xuấ thâ từnư .c nà, đng ởtạ rừg
Ca tỉđ .t (Pài: Kapiỉ .avana), nghe thanh
danh củ đ .c Thếtô, bè sai muờ sá
ngư .i đ . tửhàg đ .u đ .n cầ phá đ .c
Thếtô. Sau khi đ .n nơ, họliề đ .t cá
câ hỏ vàđ .u đ ýợ đ .c Thếtô giả đ áp;
nộ dung cuộ vấ đ áp ấ tứ làkinh Tậ
chư õng 5, phẩ Bỉngạ đ .o (Pài:
Pààana - vagga). Sau họđ .u trởthàh
đ . tửcủ đ .c Thếtô. [X. Trung a hà
Q.55 kinh Trìtrai; Trư .ng a hà Q.5 kinh
Xàni sa; luậ Tứphầ Q.39; luậ Ngũphầ
Q.21].
A THẤ PHỌ DỮ XÀ Phạ:Azvayuja, Pài:
Assayuja. Là thág thứbả trong mư .i hai thág
theo
lịh phá Ấ đ .. Cò gọ làA thấ phạdụ nhãmạtẩ,
Ba thấ bàdữ xà Tư õng đ ýơg
từngà mư .i sáthág bả đ .n ngà rằ
thág tá Â lịh. [X. kinh Thậ nhị nhâ duyê tư
.ng thụ; Đ .i đ ýờg tâ vự
kíQ.2; Phiê dịh danh nghĩ tậ Q.2].
(xt. Lịh).
A THẾDA
Phạ:Àaya. Dịh ýlàư. Cò gọ là A xa dã
Chỉýniệ ư thíh tham dụ.
Luậ Hiể dư õng tháh giá quyể 3 nê
ra tham a thếda, sâ a thếda, si a thếda và đ
.ng phầ a thếda. Cò luậ Câ xáquyể
14 thìlậ thiệ a thếda vàbấ thiệ a thế da. Ngoà
ra, cũg cóchỗA thếda đ ýợ

dịh làhạ giốg. [X. Câ xáluậ quang kí Q.14;
Huyề ứg â nghĩ Q.23].
A THỊĐ
Phạ:Ajita. Cò gọ A dậ đ. Làtô
giảthứmư .i lă trong mư .i sá vịLa há
nhậ giá sắ củ Phậ, ởthếgian mã mã
đ . cứ đ . chúg sinh, cùg vớ mộ nghì
nă tră vịLa há quyế thuộ cùg ở trê nú Linh
thứ, làcá bậ Tháh hộtrì chíh phá vàlà lợ íh
cho hữ tìh.
Hìh tư .ng củ ngà đ ýợ vẽtảkhôg giốg
nhau. Cứtheo bứ vẽcủ Thiề nguyệ đ .i
sưQuá hư đ .i
Đ ýờg, thìhai tay ô
đ .u gố, miệg mởvà nhì lê, hà răg đ .
lộvàđ a gã mộ và
chiế. Tâ tạg truyề
thìA thịđ làtô giả thứhai trong mư .i sá
vịLa há, ởtrê nú
Ư thi la. [X. Đ .i A la
há Nan đ . mậ đ la sởthuyế phá trụkí
Đ .i minh tam tạg phá sốQ.45; La há
A ThịĐ
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đ . tá tậ; E. Pander: Das Pantheon des
Tschangtscha Hutuktu]. (xt. Thậ Lụ La
Há).
A THỊĐ PHẠ Đ . HÀ ......
A thịđ phạ đ ., Phạ:Ajitavatì Dịh
ýlàVôthắg. Con sôg ởnư .c Câ thi na
yế la thuộ trung Ấ đ .. Cò gọ làA thị đ bạ đ .
hà A nhĩđ phạđ . hà Nó tắ là Bạ đ . hà Đ .c
Thếtô nhậ Niế bà bê
tâ ngạ con sôg nà, vìthếnóđ ýợ nổ
tiếg.
Sôg nà cũg cóngư .i phiê làA lị la bạ đ . hà Đ
.i đ ýờg tâ vự kíchú quyể 6 (Đ .i 51, 903
trung): "Cá nhàdịh
cũphiê A lịla bạ đ . hàlàsai, trong
sáh nó Thi lạ noa phạ đ . hà dịh là sôg
cóvàg". Tê dịh A lịla bạ đ . hà cóxuấ
xứtừkinh Niế bà (bả Bắ) quyể
1, nhưg trong kinh Niế bà (bả Nam)
quyể 1, thìlạ dịh làA di la bạ đ . hà
Lạ luậ Tứphầ quyể 36 thìgọ làA di

la bàđ . hà luậ Ngũphầ quyể 7, quyể
8, thìgọ làA di la hà Thiệ kiế luậ tì bàsa quyể
7 gọ làA dầ la ba đ . dạ giang, Hữ bộtìnạ da
quyể 40, gọ làA
thịla bạ-đ . hà Đ ây cóthểlàtê dịh â
trong tiếgPài Aciravatì Ngoà ra, Thi
lạ noa phạ đ . hàcò đ ýợ gọ làHinh
liê nhiê bá đ . hà Hi liê nhãbàđ .
hà Hi liê thiề hà Hêliê khêthủ,
tư õng đ ýơg vớ tê Pài Hiraĩ .avatì
tê PhạHiraịavatì hà nghĩ là"có vàg". Tó lạ,
ngà Huyề trang coi ba
têAjitavatìHiraịavatìvàciravatì cùg làmộ con
sôg.
Vềvịtrícủ con sôg nà, thìT.
Watters cho làsôg Can-đ .t-khắ
(Gandak) ngà nay; R. Bahàur thìcho
sôg Tiể lạ phổđ . (Little Rapti) ngà
nay tứ làsôg A di la bạ đ . ngà xư, và cho sôg
Can đ .t khắ làsôg Thi lạ
noa phạ đ . ngà xư. [X. Cao tăg Phá
hiể truyệ; Phiê dịh danh nghĩ tậ
Q.7; Giả thuyế tâ vự kí Ấ đ . Phậ
tíh thự tảgiả thuyế; T. Watters: On
Yuan Chwang, Vol.II].
A THỈTỐG NIÊ
Tiếg dùg trong Thiề lâ. Nhưđ
đ .i tiệ gọ làa thỉ đ tiể tiệ gọ làtốg
niệ. Lâ tếTuệchiế thiề sưngữlụ
(Đ .i 47, 498 thư .ng): "A thỉtốg niệ (đ
ngoà, đ giả), mặ á ă cơ, nhọ mệ
thìnằ, kẻngu cư .i ta, ngư .i trímớ biế".
Từngữnà đ ýợ dùg trong Thiề lâ đ .
biể thịsựsinh hoạ hàg ngà, khôg mộ
việ gìkhôg làviệ Phậ, khôg mộ hạh
gìkhôg làhạh Phậ. Lâ gian lụ quyể
thư .ng thìché (Vạ tụ 148, 301 thư .ng):
"TừMinh quởrằg: Mặ á ă cơ chẳg
làrố rá, đ đ .i, đ tiể (a thỉtốg niệ)
chẳg làrố rá".
A THỜ PHỌ CA PHÁ
A thờ phọ ca, Phạ: Àìika, hoặ
Àìaka. Dịh ýlà"ngư .i đ ýợ sinh sốg
màtu hàh". Cò gọ làA thờ bàca phá,
A dầ bàca phá. Làmộ trong nhữg họ
phá tựdo tưtư .ng tạ Ấ đ . xư, và thờ
kìPhậ giá hưg khở, đ .a vịcủ phá nà

trọg yế ngang vớ phá Thuậ thếngoạ
đ .o (Phạ:Lokàata, dịh â làLộgiàda
đ à). Đ .ng trê lậ trư .ng củ Phậ giá mà nhậ
xé, thìđ ây làmộ phá tàmệh, tà mệh ngoạ đ
.o. Đ .i biể cho phá nà là Mạ giàLêcâ
xálêtử(Phạ: Maskarì Gozàìutra), làmộ trong
sá phá ngoạ
đ .o. Và thờ đ .i đ .c Phậ, phá nà cùg
thịh hàh ởđ .i, song song vớ Phậ giá
vàKìna giá. Phá nà chủtrư õng Vônhâ
luậ , Tựnhiê luậ, cho rằg sự khổvui củ con
ngư .i trong thếgian chẳg
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cónguyê nhâ gìcả chỉlàsựkế hợ tự nhiê, khi
kế hợ thìlà"đ ýợ", màkhi
phâ tá thìlà"mấ", đ .ng thờ, thừ nhậ
cóđ .t, nư .c, lử, gió hưkhôg vàlinh
hồ. Tưtư .ng củ phá nà nay chỉcò lờ mờbàg
bạ, đ .t nố vụ vặ; nế từbố
cảh tưtư .ng củ Mạ giàlêcâ xálêtử màsuy đá,
thìchủtrư õng củ phá nà
làmộ loạ Tú mệh luậ...... phủ đ .nh nhâ quả
A THUẬ NA THỤ A thuậ na, Phạ:Arjuna.
Cò gọ là Ngạh thuậ na. Tê khoa họ là
Dentaptera arjuna. Làloạ kiề mộ sinh
sả ởẤ đ ., da
câ lág bóg,
mảh láto và sinh cặ đ ôi;
rộg khoảg ba
phâ tâ, dà đ .
mư .i sá đ .n
hai mư õi phâ
tâ, quảdà và hìh vuôg,
khôg ă đ ýợ.
Tư õng truyề làbồtá Long thụđ a sinh ra
ởdư .i gố câ nà. [X. Long thụbồtá
truyệ; Trung quá luậ sớQ.1 phầ đ .u;
Thậ nhịmô luậ Tôg trínghĩ kí Q.thư .ng].
A THUẬ Đ .T
.....
Phạ: Asuddharta. Dịh ýlàVôsầ ư
(khôg lo sầ), Vôú đ .c (đ .c khôg sợ.
Làcon gá củ vua A xàthế nư .c Ma yế
đ à, ởthờ đ .i Phậ. Lê mư .i hai tuổ đ a có
khảnăg bà luậ đ .o lớ. Cứtheo kinh
A thuậ đ .t bồtá ché, thìngư .i con gá

nà nă mư .i hai tuổ, tư .ng mạ đ .p đ .,
nhan sắ bậ nhấ, cóthểluậ bà đ .o
lớ, mạh dạ nhưthầ, cúg dư .ng vô ư õng
sốPhậ.
A THÙ
Tiếg dùg trong Thiề lâ. Hà ýlà "ai?". ChữA
làtiếg đ .u tiê, â là"ố",
cáh xưg hôđ .i vớ nhữg ngư .i thâ
thiế, phầ nhiề bắ đ .u bằg tiếg "A".
Đ .i Ngụ Tấ trởvềsau, phong tụ nà
càg thịh hàh, hoặ đ .t nótrê tê ngư .i,
hoặ đ .t trư .c tê chữ hoặ đ .t trư .c họ
nhưtrong Tam quố chíché Ngôquố
Lữmôg, gọ là "A môg nư .c Ngô, cho
đ .n ngư .i đ .i gọ trẻcon thư .ng gọ A mỗ
vìthế"A thù" hà ýlà"ai?", "ai đ ó?".
Trong Thiề lâ, từnà thư .ng đ ýợ
chuyể dụg đ . chỉPhậ tíh, như"Tha
thịa thù?" (Ngư .i ấ làai?), "A thù thoạ
đạ chỉ" (Ai nó chuyệ dứ giấ?), đ .u là nhữg
tiếg trê cử miệg khi tham cứ
cá côg á. Bở vì sựtham cứ vềtíh
Phậ màai ai cũg vố có làmộ việ lớ
củ Thiề mô. Đ .i vớ mệh đ . "Tha thị a thù?"
(Ngư .i ấ làai?), đ .c biệ dùg nghi
vấ từ"A thù" (ai?) đ . gọ thay Phậ tíh,
đ .ng thờ, lấ đ ó là đ .i tư .ng tham cứ,
khiế ngư .i họ hiể rằg, chủtừ"Ngư .i
ấ" trong mệh đ . "Ngư .i ấ làai?", chẳg
phả tì cầ ởbê ngoà màđ ýợ, cũg
chẳg phả chấ trư .c trong nộ tâ màcó thểtì đ
ýợ. NhưThiề tôg vômô quan,
tắ 45 (Đ .i 48, 298 hạ: "Thíh ca, Di lặ
cũg làđ .y tớcủ ngư .i ấ, thửnó ngư .i
ấ làai?" (Lờ củ Đ ông sơ Diễ tổsư.
A THUYẾ THA THỤ A thuyế tha,
Phạ:azvattha. Cò gọ
làAt thuyế tha thụ Ba thấ ba tha thụ
Dịh ýlàCá tư .ng thụ(câ tố làh), Vô tộ thụ(câ
vôtộ). Tê khoa họ làFicus
religiosa. Làtê gọ khá củ câ Tấ ba la
Câ A Thuậ Na
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(Phạ: Pippala). Đ .c Phậ Thíh ca mâ
ni đ a thàh chíh giá dư .i gố câ A thuyế
tha, vìthếcò gọ làcâ Bồ ðề Hoa nghiê

kinh thá huyề kíquyể 20 (Đ .i 35, 482
thư .ng): "Câ Athuyếtha, Há dịh là câ vôtộ.
Nghĩ làđ quanh câ nà ba
vòg cóthểdiệ đ ýợ tộ chư .ng, đ ó là câ Bồ ðề.
Vìđ .c Phậ Thíh ca mâ ni
ngồ dư .i gố câ nà màthàh đ .o, cho
nê, khôg nhữg chỉtí đ . Phậ giá
tô sùg, màtừxư cảẤ đ . cũg coi là câ Thầ,
dùg đ . là cá đ . cúg dư .ng,
hoặ khi cúg lử thìdùg là câ hộ ma. [X. Phậ
sởhàh tá Q.3; Tôtấ đ .a
yế la cúg dư .ng phá; Hữ bộtìnạ-da
dư .c sựQ.1; Cao tăg Phá hiể truyệ]
(xt. BồĐ . Thụ.
A THUYẾ THỊ Phạ:Azvajit, Pài: Assaji.
Làmộ
trong nă vịtỉkhư. Cò gọ làBa thấ
bàthịđ, A thấ phọ phạ đ, Ba thấ bà
A tì Dịh ýlàMãthắg, Mãtinh......
Đ ýợ kíh xưg là"Tô giảChíh nguyệ".
Nghi dung đan chíh, đ đ .ng nghiê
trang, đ ýợ ngư .i đ ýơg thờ kíh trọg.
Mộ hô, ngà gặ Xálợ phấ, vìthấ uy
nghi khá thư .ng, Xálợ phấ mớ hỏ thầ
củ A thuyế thịlàai, nhâ đ ó, A thuyế
thịliề nó vềđ .o línhâ duyê sinh diệ
màđ .c Phậ đ a dạ. Nghe rồ, Xálợ phấ
bè quay vềtheo Phậ, sau chứg đ ýợ Phá
nhã tịh. [X. kinh Tăg nhấ a hà Q.3;
kinh Phậ bả hạh tậ Q.25, Q.34, Q.48;
luậ Đ .i tríđ . Q.18].
A TÌĐ ÀM BÁ KIỀ Đ . LUẬ
Gồ ba mư õi quyể. Do ngà Ca chiê
diê tửtrư .c tá, cá ngà Tăg giàđ . bàvà Trú
phậ niệ cùg dịh và nă Kiế
nguyê thứ19 (383) đ .i PhùTầ, thu và
Đ .i chíh tạg tậ 26. Sáh nà làbả dịh
khá củ bộA tìđ .t ma phá tríluậ. Kiề
đ ., dịh ýlàtụ cónghĩ làchứ nhó. Vì cá thiê,
chư õng trong bộluậ nà cộg
cótá tụ cho nê gọ làBá kiề đ . luậ.
(xt. A TìĐ .t Ma Phá TríLuậ).
A TÌĐ ÀM MÔ
Cónghĩ làcá bộluậ Phá trívà Lụ tú làcử đ
thôg và Niếbà, cho
nê gọ làAtì .à mô. Tư õng đ .i vớ
"Côlặ mô" và"Khôg mô". Luậ Đ .i

tríđ . quyể 18 (Đ .i 25, 192 hạ: "A tì đ àm
mô, hoặ Phậ tựnó nghĩ cá phá,
hoặ Phậ tựnó tê cá phá, rồ cá đ .
tửthu tậ lạ màgiả thíh nghĩ lí. Nư õng
và Atì .à mô màthàh lậ tôg, gọ
làAtì .à tôg. [X. luậ Đ .i tríđ . Q.2].
(xt. Cô Lặ Mô).
A TÌĐ ÀM SƯ Phạ:Àhidhàmika, hoặ
Àhidharmika.
Dịh ýlàLuậ sư Chỉngư .i
thôg suố Luậ tạg, hoặ giỏ nghịluậ.
Đ .c Thếtô cũg thư .ng đ ýợ xưg là luậ sư Xư
nay lấ cá ngà Phá cứ,
Diệ â, Thếhữ vàGiá thiê gọ chung
lààa hộ tứđ .i luậ sư(bố vịluậ
sưlớ củ hộ Bàa). Phậ giá Đ .i thừ
lấ cá ngà Mãminh, Long thụ Đ . bàvà Đ .ng
thụgọ chung làTứnhậ luậ sư (bố vịluậ sưmặ
trờ); lạ lấ mư .i sư Hộphá, Đ .c tuệv.v... gọ
chung làuy
thứ thậ đ .i luậ sưmư .i luậ sưlớ
củ Duy thứ họ). Lạ cứtheo Phiê dịh
danh nghĩ tậ quyể 2 ché, thìTứnhậ
luậ sưthê Thắg thụluậ sưnữ, gọ
làNgũluậ sư [X. luậ Đ .itìàa Q.105;
luậ Thàh duy thứ thuậ kíQ.2; Đ .i
đ ýờg tâ vự kíQ.4, Q.12]. (xt. NgũLuậ
Sư.
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A TÌĐ ÀM TÂ LUẬ
Phạ: Abhidharmahfdaya - zàtra.
Gồ bố quyể. Gọ tắ làTâ luậ.
Do ngà Phá thắg trư .c tá, cá ngà
Tăggià ðềàvàTuệviễ đ .i Đ ông
Tấ cùg dịh,thu và Đ .i chíh tạg
tậ 28. Thuyế nhấ thiế hữ bộlấ luậ
Phá trí luậ Lụ tú là cơsở rồ biê
tậ luậ Đ .i tìàa màxá đ .nh rõlậ
trư .ng củ Thuyế nhấ thiế hữ bộ
Vìluậ Đ .i tìàa quáto lớ nê, nă
520, ngà Phá thắg đm tó tắ bằg
hai tră nă mư õi bà kệmàthàh luậ
nà, làmộ trong cá bộluậ trọg yế
củ Thuyế nhấ thiế hữ bộ Luậ nà
giả thíh cá khá niệ cơbả củ Phậ
giá Tiể thừ, như hữ lậ, vôlậ, sắ

phá, mư .i tá giớ, mư .i hai nhâ
duyê, ba mư õi bả đ .o phẩ. Nộ dung
chia là mư .i phẩ, tứ Giớ phẩ,
Hàh phẩ, Nghiệ phẩ, Sửphẩ,
Hiề tháh phẩ, Tríphẩ, Đ .nh
phẩ, Khếkinh phẩ, Tạ phẩ và Luậ phẩ. Tạ Ấ
đ ., sựnghiê cứ
vàhọ tậ bộluậ nà, đ a từg thịh
hàh mộ thờ, vàcómấ bộluậ giả
thíh vềnó Và nă Thá nguyê thứ 9 (384) đ .i
Hiế vũđ . nhàĐ ông Tấ,
ngà Tăg giàđ .bàđm dịh ra Há
vă, đ .n nă thứ16, ngà Tuệviễ
chỉh líthàh bố quyể. Cá bả dịh
khá thìcóA tì .à tâ luậ kinh, 6
quyể, do cá ngà Naliêđ .daxávà Phá trícùg
dịh và đ .i Bắ Tề Tạ
a tìđ àm tâ luậ 11 quyể, do ngà
Tăggiàạma dịh và đ .i Lư Tốg,
đ .u thu và Đ .i chíh tạg tậ 28. [X.
Tam luậ huyề nghĩ; Xuấ tam tạg
kítậ Q.2; Phá kinh lụ Q.5; Khai
nguyê thíh giá lụ Q.3; Chínguyê
phá bả khá đ .ng tổg lụ Q.9].
A TÌĐ ÀM TÌBÀSA LUẬ
Gồ sá mư õi quyể. Do cá ngà Phù đ à bạ ma
vàĐ .o thá đ .i Bắ Lư õng cùg
dịh, thu và Đ .i chíh tạg tậ 28. Là bả dịh khá
củ luậ A tìđ .t ma đ .i tìbà sa. Cứtheo bà tự
củ ngà Đ .o đ .nh nó,
thìluậ nà nhằ chúthíh tá Kiề đ .,
lú đ .u dịh thàh mộ tră quyể, nhưg
vìThá vũđ . nhàBắ Ngụ đ ánh pháBắ
Lư õng, nê kinh sáh bịthiê hủ cả về sau rơ rớ
chỉcò thu nhặ lạ đ ýợ cósá
mư õi quyể. Trong sá mư õi quyể, chỉchú
thíh cóba Kiề đ . Tạ, Sử Trí cò nă
Kiề đ . kia đ .u bịmấ. Đ .i sau gọ luậ
nà làBàsa cũ Cò bả dịh mớ làA tì đ .t ma đ .i
tìbàsa luậ, hai tră quyể, do
ngà Huyề trang dịh. (xt. A TìĐ .t Ma
Đ .i TìBàSa Luậ).
A TÌĐ .T MA
Phạ: Abhidharma, Pài: Abhidhamma.
Làmộ trong ba tạg. Cò gọ là A tìđ àm, A tịđ
.t ma, Tìđ àm. Dịh ýlàĐ .i
phá, Đ .i phá, Vôtỉphá, Hư .ng phá,

Thắg phá, Luậ. Cùg vớ Kinh (Phạ:
Sùra), Luậ (Phạ:Vinaya) gọ chung là ba tạg
(nó chung vềTháh để củ Phậ
giá), cho nê cũg gọ làA tìđ .t ma tạg,
A tìđ àm tạg, Đ .i phá tạg hoặ Luậ
tạg v.v... A tìđ .t ma vố chỉsựnghiê
cứ giá phá. Nế nghiê cứ tạg Luậ,
thìgọ làA tịnạ da. Vềsau, nó rộg đ .n
cảviệ tư .ng thuậ, luậ cứ hai tạg Kinh
vàLuậ đ .u cũg gọ làA tìđ .t ma. Nó đ ýợ thàh
lậ và khoảg trư .c sau Tâ
lịh, lú đ .u, chỉđ õn giả qui nạ mộ số danh
từPhậ giá, sau dầ dầ trởthàh
hìh thứ giả thíh. Mã đ .n thờ đ .i Phậ
giá bộphá, thìcá phá cóthếlự, đ .u
thàh lậ A tìđ .t ma riêg củ mìh, từ A TÌĐ .T
MA
A7
6
đ ó, giá họ theo hìh thứ triế họ thâ
thú phồ tạ bắ đ .u khai triể.
Luậ Câ xáquyể 1 ché, A tìđ .t ma
thắg nghĩ làdùg trítuệđ .i quá líbố
đ ., làtrítuệđ .i hư .ng Niế bà tố cao, có đ .
ýnghĩ tuệ vôlậ. A tìđ .t ma hiệ
cò, chủyế cóhai loạ làThư .ng tọ bộ (văPài)
vàThuyế nhấ thiế hữ bộ(lấ
Há dịh là chủ, nhấ làloạ sau đ a phô
thai ra Phậ giá Đ .i thừ, nê lạ càg có mộ
ýnghĩ đ .c biệ. Hoa nghiê kinh thá
huyề kíquyể 1, nê lê bả nghĩ củ A
tìđ .t ma:
1. Đ .i phá (đ .i hư .ng, đ .i quá)
2. Sổphá
3. Phụ phá
4. Thôg phá
5. Vôtỉphá
6. Đ .i phá
7.Thíh phá
[X. Thiệ kiế luậ tìbàsa Q.1; luậ
Đ .i tìbàsa Q.1; luậ Phâ biệ côg đ .c
Q.1; Câ xáluậ sớQ.1 (Thầ thá); Đ .i
thừ nghĩ chư õng Q.1].
A TÌĐ .T MA CÂ XÁLUẬ
Phạ: Abhidharmakoza-zàtra. Gọ
tắ làCâ xáluậ. Dịh ýlàĐ .i phá tạg
luậ, Thôg minh luậ. Làtậ đ .i thàh

giá lícủ Phậ giá bộphá, làsáh cư õng
yế củ luậ Đ .i tìbàsa. Bồtá Thếthâ
(Phạ: Vasubandhu) trư .c tá và nă
450 Tâ lịh. Há dịh cóhai bả, mộ do
ngà Châ đ . dịh và nă Thiê gia thứ 4 (563) đ
.i Trầ làA tìđ .t ma câ xáthíh
luậ 22 quyể, đ .i gọ làCâ xácũ mộ do
ngà Huyề trang dịh và nă Vĩh huy
thứ2 (651) đ .i Đ ýờg, 30 quyể, làgiá
phá chủyế trư .c nay củ tôg Phá
tư .ng, đ .i gọ làCâ xámớ. Cảhai bả
đ .u đ ýợ thu và Đ .i chíh tạg tậ 29.
Bộluậ nà đ ýợ nghiê cứ rộg rã
cảởẤ dộ Trung quố, Tâ tạg vàNhậ
bả, nhữg sáh chúthíh ư túcũg rấ
nhiề. Đ .i vớ việ lígiả Phậ giá Bộphá
vànề tảg củ Phậ giá Đ .i thừ, luậ
Câ xácómộ giá trịrấ lớ. Ngà
Thếthâ tuy mộ
mặ lấ giá họ
củ Thuyế nhấ
thiế hữ bộlà
tiê chuẩ,
nhưg, mặ khá,
cũg lấ thá đ .
phêphá đ . giớ
thiệ họ thuyế
củ Kinh lư .ng
bộvàĐ .i chúg
bộ đ .ng trê lậ
trư .ng“ítrư .ng
vi tôg”màviế luậ Câ xá Lạ cá kinh
để Đ .i thừ vàcá luậ thưĐ .i thừ lấ
giá họ củ Hữ bộlà cơsở hoặ đ .
bá xíh Hữ bộmàviế ra, cũg chiế đ
số Vìlẽluậ Câ xálàkế quảcủ thá đ .
phêphá, đm giá họ phồ tạ củ Hữ
bộchỉh límàthàh, cho nê nóđ ýợ
cá họ giảcủ cảĐ .i thừ vàTiể thừ
trâ trọg. Giá lícủ bộluậ nà, phầ
nhiề đ ýợ tríh ra từluậ Đ .i tìbàsa và
theo truyề thuyế, thểhệvàphư õng phá
chỉh lígiá lítrong luậ nà đ a chị ảh
hư .ng củ luậ Tạ a tìđ àm tâ củ ngà
Phá cứ.
Luậ Câ xácă bả làphả áh cá
họ thuyế chủyế củ Hữ bộvềthếgiớ,

nhâ sinh vàtu hàh màhiệ đng lư
hàh tạ Ca thấ di la và thờ bấ giờ
đ .ng thờ, hấ thu nhiề quan để củ
Kinh lư .ng bộ Nộ dung đ ýợ cấ thàh
bở tá phẩ Giớ, Că, Thếgian, Nghiệ,
Tù miê, Hiề Tháh, TrívàĐ .nh, ngoà
ra, lạ phụthê phẩ Phángãmàthàh
chí phẩ. Trong đ ó:
Bả Tiếg Phạ củ
Luậ Câ Xá A TÌĐ .T MA CÂ XÁLUẬ
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1.Giớ phẩ
2.Că phẩ, thuyế minh thếgiớ hiệ
thự (vậ chấ vàtinh thầ giớ), thàh lậ
yế tố“há” đ .ng thờ, thuyế minh cá
danh tư .ng hữ vi, vôvi, nă uẩ, mư .i
hai xứ mư .i tá giớ, hai mư õi hai că, sá
nhâ bố duyê v.v...
3.Thếgian phẩ, thuyế minh thếgiớ
sinh vậ (hữ tìh) từđ .a ngụ cho đ .n cá
cõ trờ, vàthếgiớ vậ lí(khíthếgiớ), đ .ng
thờ, giớ thiệ vũtrụquan vàđ .a líthuyế
củ Ấ đ ., ngoà ra, cò giả thuyế mư .i
hai duyê khở, thuyế minh tư .ng trạg
luâ hồ, đ ó tứ làNghiệ cả duyê khở
luậ.
4.Nghiệ phẩ, thuyế minh nguyê
nhâ củ luâ hồ, vàchia nhỏcá chủg
loạ nghiệ.
5.Tù miê phẩ, tư .ng thuậ phiề
nã, phâ loạ thàh sá đ .i phiề nã,
mư .i tù miê, tá mư õi tá sử mộ tră
lẻtá phiề nã, đ .ng thờ, giớ thiệ quá khứ vịlai,
hiệ tạ, ba đ .i thự cóđ . mà bá bỏ Ba phẩ
Thếgian, Tù miê và Nghiệ làchỉbà rõcá
thếgiớ mêvọg
(hữ lậ).
6.Phẩ Hiề tháh, thìchia cá giai
vịngộnhậ là vịphà phu làTam hiề,
Tứthiệ că, Tháh vịlàTứsong bá bố,
rồ thuyế minh phé quá đ . ngộnhậ,
tứ làTứđ . thậ lụ hiệ quá.
7.Tríphẩ, thuyế minh mư .i trílà thếtụ trí phá
trívàloạ trív.v... làtrítuệ đ .t đ ýợ khai ngộ đ
.ng thờ, thuyế minh
mư .i tá phá bấ cộg.

8.Đ .nh phẩ, ngoà sựthuyế minh
Thiề đ .nh că bả đ ýa đ .n Tháh trí
cò thuyế minh cá Thiề đ .nh khá, như Tứthiề,
Tứvôsắ đ .nh, Tam giả thoá
mô vàTứvôlư .ng tâ v.v...
9.Phángãphẩ, thìđ .ng trê lậ
trư .ng vôngãđ . bá bỏcá “hi tứ phi li
uẩ ngã ” củ Đ .c tửbộvàcá ngãcủ
Thắg luậ, rồ trìh bà rõđ .o lívôngã
Nhưtrê đ a nó, luậ Câ xáđm giá
líbao la phồ tạ củ Tìbàsa chỉh lí thàh tá phẩ
mộ cáh tuyệ kĩ thểhệ nghiê chỉh, luậ
chỉrõràg, đ .ng đ .u
cá luậ, làsáh cư õng yế củ giá họ
Hữ bộ Cá họ giảxư nay, khi bà về tôg chỉcủ
luậ Câ xá thìcóngư .i bả
nóthuộ Hữ bộ cóngư .i cho trong hai
mư õi bộ Câ xáchỉlấ đ .o lílà tôg chỉ
cóngư .i bả nólàtôg khá củ Kinh bộ
lạ cóngư .i cho làvâg theo Hữ bộv.v...
ýkiế rấ khá nhau.
Tạ Trung quố, sau khi luậ Câ xá đ ýợ dịh ra
thìlấ nóthay cho tôg Tì đ àm. Luậ Câ xáđ ýợ
truyề đ .n Nhậ
bả và thờ đ .i Nạ lư õng vàthàh lậ
tôg Câ xá vàcá truyề thốg lấ luậ
Câ xálà nề tảg cho sựnghiê cứ
họ tậ vẫ cò ké dà đ .n ngà nay. Phậ
giá Ấ đ . vàTâ tạg cũg nghiê cứ
luậ nà mộ cáh rộg rã. Nguyê bả
tiếg Phạ đ a đ ýợ phá hiệ ởTâ tạg,
nhưg chỉấ hàh kệtụg màthô. (V.V.
Gokhale: The Text of the
Abhidharmakozakàikà of Vasubandhu,
1946), luậ
Câ xágố thìđ ýợ xuấ bả tạ Ba đ .c na
(Patna) Ấ đ . (P. Pradhan:
Abhidharmakozabhàya
of Vasubandhu, 1967). Kệ tụg vàluậ Câ xáđ
.u cóbả dịh Tâ
tạg, đ ó là Chos-mon-pa#i mdsod-kyi
tshig le#ur byas-pa (Abhidharmakozakàikà
bả Bắ kinh 115, pp. 115 - 127)
vàChos-mon-pa#i mdsos-kyi bzad-pa
(Abhidharmakoza-bàya, bả Bắ kinh
115, pp. 127 - 283).
Cứtheo truyề thuyế, tạ Ấ đ . đ a từg

cócá ngà Đ .c tuệ Thếhữ, An tuệ Trầ
na, Xứg hữ, Tăg mã (Phạ: Pùnavardhana),
Tịh thiê (Phạ:
Zamathadeva) v.v... chúthíh Câ xá
nhưg hiệ nay chỉcò bả củ ngà Xứg
hữ. Cò cóU. Wogihara: Sphuỉ àrthà A TÌĐ .T
MA CÂ XÁLUẬ
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Abhidharmakozavyàhyà 1 - 7 (Tokyo,
1932 - 1936), bả chúthíh nà cũg có bả dịh Tâ
tạg vàrấ đ ýợ coi trọg.
Tứ là Chos-monpa#i mdsod-kyi
hgrel-bzad (Abhid-harmakozatikà bả
Bắ kinh 116, pp. 43 - 117). Ngoà bả chú thíh
nà ra, Tâ tạg vẫ cò giữđ ýợ
cá bả chúthíh củ cá ngà Tăg mã,
Tịh thiê vàTrầ na.
Há dịh thìcó Câ xáluậ thự nghĩ
sớcủ Antuệ nă quyể nhưg thiế
só, bả Đ ônhoàg cósáh nà (thu và
Đ .i chíh tạg tậ 29), Chúsớâ xácủ
Châ đ . mư .i sá quyể, Nghĩ sớ53
quyể đ a thấ lạ. Cá chúthíh bả dịh
củ ngà Huyề trang thìcó Câ xáluậ
kíba mư õi quyể củ Phổquang vàCâ
xáluậ sớba mư õi quyể củ Phá bả,
trư .c nay đ ýợ coi làsáh chỉnam cho
việ nghiê cứ luậ Câ xá Câ xáluậ
tụg sớba mư õi quyể củ sưViê huy
cũg đ ýợ coi trọg, bảsớnà bỏbớ
cá phầ tranh luậ, giả thíh giá lícủ
Hữ bộmộ cáh rõràg vàđ õn giả, vì thếdễhiể.
Nă gầ đ ây, ngư .i Nhậ tê
làHú nhãsoạ bộQuá đ .ocâxáluậ
cũg thư .ng dẫ dụg sáh củ Viê huy.
Phá tuyê soạ Câ xáluậ giảg nghĩ,
giú íh rấ nhiề cho ngư .i mớ họ.
Trung quố thìcóbộCâ xáluậ tụg
giảg kícủ Diễ bồ. [X. Đ .i đ ýờg tâ
vự kíQ.4; Lịh đ .i tam bả kỉQ.9; Khai
nguyê thíh giá lụ Q.7, Q.8; A tì .ạ
ma luậ đ ích nghiê cứ (Mộ thô thá
hiề), Tiể thừ Phậ giá tưtư .ng luậ
(Mộ thô thá hiề viế, Diễ bồ dịh);
Câ xáluậ đ ích nguyê để giả minh
(Sơ khẩ íh, Chu kiề nhấ tai); Th.

Stcherbasky: The Central Conception of
Buddhism and the Meaning of the word
“harma” London 1923; O. Rosenberg:
Die Probleme der buddhistischen
Philosophie, Heidelberg, 1924].
A TÌĐ .T MA Đ .I THỪ KINH
Tâ tạg: Chos-mon-pa theg-pachenpo#
i mdo. Cò gọ làA tìđ .t ma
kinh (Phạ:Abhidharma-sùra), Đ .i thừ
a tìđ .t ma. Bả gố tiếg Phạ, bả dịh
Tâ tạg vàbả Há dịh củ kinh nà
đ .u khôg cò, chỉcò đ ýợ việ dẫ hoặ
tríh thuậ trong sáh luậ củ phá Du già
Cá Phậ để đ a từg dẫ dụg kinh nà
thìcóDuy thứ tam thậ tụg thíh (Phạ:
Triôikàbhàya) bằg tiếg Phạ củ
ngà An tuệ dẫ dụg mộ chỗ Trung biê
phâ biệ luậ sớ(Phạ:Madhyàtavibhàaỉkà
dẫ dụg hai chỗ Há dịh thìcó Nhiế đ .i thừ luậ
bả dẫ dụg tá chỗ
Đ .i thừ a tìđ .t ma tậ luậ quyể 7, Đ .i
thừ a tìđ .t ma tạ tậ luậ quyể 16,
Nhiế đ .i thừ luậ thíh quyể 1 củ ngà
Vôtíh, Duy thứ nhịthậ tụg thuậ kí v.v..., mỗ
bộđ .u việ dẫ mộ chỗ lạ
trong kinh Vôtậ ýđ ýợ dẫ ởluậ
Quảg thíh bồđ . tâ, cũg thấ cótê
A tìđ .t ma kinh.
Sựquan hệgiữ bộkinh nà vàluậ
Nhiế đ .i thừ, cứdự và đạ kinh vă
mởđ .u vàkế thú trong Nhiế đ .i thừ
luậ bả thìbiế, ngà Vôtrư .c viế luậ
Nhiế đ .i thừ làđ . thôg suố nghĩ límà giả thíh
tó tắ kinh nà trong phẩ
Nhiế đ .i thừ, nhưg, ngà Châ đ . đ .i
Trầ, dịh luậ Nhiế đ .i thừ bả (Đ .i
31, 113 trung): “uậ Nhiế đ .i thừ tứ là giá lícủ
A tìđ .t ma vàĐ .i thừ tu đ la”
Từđ ó suy ra thìbiế, A tìđ .t ma đ .i thừ
khôg phả làmộ bộkinh đ .c biệ nà.
Tuy nhiê, thôg thư .ng ngư .i ta cho rằg,
Nhiế đ .i thừ luậ bả làcă cứvà Thậ
thắg tư .ng đ ýợ trìh bà trong kinh A tì đ .t
ma đ .i thừ đ . bà mộ cáh khá quá
vềyế nghĩ chung củ Đ .i thừ. [X. Há
dịh tứbả đ .i chiế Nhiế đ .i thừ luậ
A TÌĐ .T MA Đ .I THỪ KINH
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(Tátámộ nguyệ tiề); Nhiế đ .i thừ luậ
nghiê cứ (Vũtỉh báthọ; Că bả trung
dữkhôg (Cung bả chíh tô)].
A TÌĐ .TMA Đ .I TÌBÀSA LUẬ
Phạ: Abhidharmamahàibhàààtra. Gồ hai tră
quyể. Gọ
tắ làĐ .i tìbàsa luậ, Bàsa luậ, Bàsa. Do ngà
Huyề trang dịh, thu
và Đ .i chíh tạg tậ 27. Luậ nà làsáh chúthíh
luậ A tìđ .t ma
phá trícủ ngà Ca đ diễ ni tử nó rõphá nghĩ,
liệ kêđ . cá thuyế
khá nhau đ ýợ biê tậ xong tạ Ca thấ di la
(Phạ:Kazmìa, nay
làashmir) bắ Ấ đ ., và khoảg từnă 100 đ .n
150 sau Tâ lịh, là tậ đ .i thàh củ giá líPhậ giá
bộphá. Tư õng truyề, vua Ca nịsắ
ca, thuộ Vư õng triề Quísư õng, cùg vớ Hiế
tô giả triệ thỉh nă
tră vịLa há đ . biê tậ, trả qua mư .i hai nă mớ
hoà thàh, đ ây
tứ làcuộ kế tậ kinh để lầ thứtư Nộ dung củ
bộluậ nà làthu
tậ cá bả chúthíh củ cá luậ sưgiả thíh vềluậ
Phá trí mộ
Tháh để că bả củ Thuyế nhấ thiế hữ bộ và
cũg hệ nhưPhá
trí chia là tá uẩ (tá chư õng) là Tạ, Kế, Trí
Nghiệ, Đ .i chủg,
Că, Đ .nh vàKiế. Tổg kế chủtrư õng líluậ củ
Thuyế nhấ thiế hữ
bộmộ cáh cóhệthốg, đ .ng thờ, đ .i vớ cá
quan để củ Đ .i chúg
bộ Phá tạg bộ Hó đ .a bộ Ẩ quang bộ Đ .c
tửbộ Phâ biệ thuyế
bộ cho đ .n cá quan để củ Sốluậ, Thắg Luậ,
Thuậ thếluậ và Kìna giá v.v... đ .u cóphêphá
vàbá xíh. Vấ đ . trung tâ làtư tư .ng Tam
thếthự hữ vàPhá thểhằg hữ.
Nhờbiê tậ xong luậ Bàsa màgiá
nghĩ củ Phậ giá Bộphá đ ýợ tuyê
dư õng rộg rã, vàđ .i vớ Phậ giá Đ .i
thừ, cũg cóảh hư .ng rấ lớ. Bả dịh
khá làA tìđ àm tìbàsa luậ, gồ sá

mư õi quyể, tư õng đ ýơg vớ bộphậ từ quyể
thứmộ tră mư .i mộ trởvềtrư .c
trong bả dịh củ ngà Huyề trang, do
cá ngà Phùđ à bạ ma vàĐ .o thá đ .i Bắ
Lư õng cùg dịh, ngư .i ta gọ làBàsa cũ
thu và Đ .i chíh tạg tậ 28. Cảhai bộ luậ nà đ
.u lànhữg tưliệ rấ quíbá
cho việ nghiê cứ Phậ giá Bộphá. [X.
luậ Đ .i tríđ . Q.2; luậ Câ xáquang kí Q.2; Đ
.i đ ýờg tâ vự kíQ.2, Q.3; Xuấ
tam tạg kítậ Q.10; Đ .i đ ýờg nộ để
lụ Q.5].
A TÌĐ .T MA Đ ÃNG LUẬ
Phạ: Abidharmadìa with
Vibhààrab-hàftti, do Sà ôkftyàana
tì đ ýợ bả viế tay tạ Tâ tạg và nă
1937 Tâ lịh, đ .n nă 1959, P. Jaini hiệ
đ ính vàxuấ bả. Nộ dung đ ýợ cấ thàh
bở hai bộphậ:Abhidharmadìa vă vầ
(Phạ:Kàikà, vàbộphậ chúthíh
Vibhààrabhàftti vă xuô, đ ây làmộ
bộluậ Tiể thừ. Tá giảtựnhậ mìh là ngọ đ èn
(Phạ:Dìakàa), vàgọ Thế thâ lànhàbiê soạ tạg
Luậ (Phạ:
Kozakàa).
Sáh nà lấ việ phả đ .i vàphêphá
“uậ Câ xá ” là luậ để că bả, đ .ng
thờ, theo lậ trư .ng củ Thuyế nhấ thiế
hữ bộ Quan để củ sáh nà cũg giốg
nhưquan để trong luậ Thuậ chíh lí vàluậ Hiể
tô củ ngà Chúg hiề
(Phạ: Saôhabhadra), tứ lấ sựphê bìh luậ Câ
xálà tô chỉ Nộ dung
chủyế làtư .ng thuậ nă uẩ, mư .i hai
xứ mư .i tá giớ. Phêphá Thếthâ về vấ đ . hữ
lậ phá tù tăg (Phạ:
Anuzerate). Đ .ng thờ, theo truyề thốg
Tìbàsa sư chủtrư õng thuyế Că kiế.
Ngoà ra, vềhạg mụ “ữ đ .i”thìcũg
tư õng đ .ng vớ A tìđ àm tâ luậ kinh và A
TÌĐ .T MA Đ ÃNG LUẬ
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Câ xáluậ, códẫ dụg mộ bà tụg củ
ngà Đ .ng thụ(Phạ:Kumàalàa), đ ó là để khiế
ngư .i ta chúý
A TÌĐ .T MA GIÁ NGHĨ CƯ ÕNG YẾ

...
Pài: Abhidhammatthasagaha. Cò
gọ làNhiế a tìđ .t ma nghĩ luậ. Làtá
phẩ ư túnhấ trong giá lícư õng yế
củ Phậ giáPài. Cứtheo sựsuy đá,
thìtá phẩ nà đ ýợ soạ và khoảg
nă 1100 Tâ lịh, do mộ họ giảngư .i
Tíh lan làA na luậ (Pài: Anuruddha).
Bộsáh đ ýợ chia là chí phẩ, tứ
là
1. Nhiế tâ phâ biệ
2. Nhiế tâ sởphâ biệ
3. Nhiế tạ phâ biệ
4. Nhiế lộphâ biệ
5. Nhiế li lộphâ biệ
6. Nhiế sắ phâ biệ
7. Nhiế tậ phâ biệ
8 Nhiế duyê phâ biệ
9. Nhiế nghiệ xứphâ biệ
Sáh nà thâ tó giá họ A tìđ .t
ma củ Phâ biệ thuyế bộvàtrìh bà
mộ cáh gọ gàg ság sủ. Tá giảcủ bộ sáh đ a
kếthừ luậ Nhậ a tìđ .t-ma củ
cá ngà Phậ â (Pài: Buddhaghosa, sinh
và giữ thếkỉthứV) vàPhậ thụ(Pài:
Buddhadatta, ngư .i hậ tiế cùg thờ đ .i
vớ Phậ â), đ .ng thờ, nhữg bộphậ
giá línà chư đ ýợ đ . cậ đ .n trong cá
sáh luậ trởvềtrư .c, thìthê và vàxế
đ .t mộ cáh mớ mẻ vìthế bộsáh nà là sáh cư
õng yế rấ tố cho nhữg ngư .i
mớ họ.
A TÌĐ .T MA GIỚ THÂ TÚ LUẬ
Phạ: Abhidharma-dhàu-kàapàa.
Gồ ba quyể. Do ngà Thếhữ
viế vàngà Huyề trang đ .i Đ ýờg dịh
và nă Long só thứ3 (663). Cò gọ là Thuyế
nhấ thiế hữ bộgiớ thâ tú luậ.
Gọ tắ làGiớ thâ tú luậ, thu và Đ .i
chíh tạg tậ 26. Làmộ trong sá tú
luậ A tìđ .t ma. Luậ nà chia là hai
phẩ, đ ó là
1.Bả sựphẩ, trìh bà mư .i đ .i đ .a
phá, mư .i đ .i phiề nã đ .a phá, mư .i
tiể phiề nã đ .a phá, nă phiề nã,
nă kiế, nă xú, nă că, nă phá,
sá thứ thâ, sá thụthâ, sá tư .ng thâ,

sá tưthâ, sá á thâ v.v...
2.Phâ biệ phẩ, tó tắ chia là
mư .i sá mô, mởrộg lậ tá mư õi tá
mô, phâ biệ tâ sởvànă thụ sá thứ,
vôtà vôquítư õng ứg hay bấ tư õng ứg,
vàuẩ, xứ giớ cùg vớ tâ sởtư õng ứg
hay bấ tư õng ứg.
Ngoà ra, vềtá giảcủ bộluậ nà,
cò cónhiề thuyế khá, Câ xáthíh luậ
bằg tiếg Phạ củ ngà Xứg hữ và truyề thuyế
Tâ tạg, đ .u ché làdo ngà
Phúlâ na (Phạ:Pùuị) trư .c tá. [X.
luậ Câ xáquang kíQ.1; Cổkim dịh
kinh đ . kỉQ.4; Khai nguyê thíh giá lụ
Q.8; Chínguyê phá bả khá đ .ng tổg
lụ Q.9].
A TÌĐ .T MA LỤ TÚ LUẬ
Phạ: Waỉpàa-zàtra. Tứ chỉ chung sá bộluậ là
để tự cho Că
bả thuyế nhấ thiế hữ bộ Cò gọ là Lụ phầ A
tìđ àm. Đ ó là A tìđ .t ma tậ
dịmô tú luậ, A tìđ .t ma phá uẩ tú
luậ, Thi thiế tú luậ, A tìđ .t ma thứ
thâ tú luậ, A tìđ .t ma phẩ loạ tú
luậ, A tìđ .t ma giớ thâ tú luậ. Vềcá
tá giảcủ sá bộluậ trê đ ây cũg có thuyế khá
nhau. Theo ngà Huyề trang,
bố bộtrư .c làdo cá tô giảXálợ tử Đ .i
mụ kiề liê, Đ .i ca đ diễ na (chư đ ýợ
truyề dịh) vàĐ . bàthiế ma là, cò hai
A TÌĐ .T MA GIÁ NGHĨ CƯ ÕNG YẾ
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bộsau làdo tô giảPhiệ tômậ đ la (Thế hữ) viế.
Lạ ba luậ trư .c đ ýợ soạ lú
Phậ cò tạ thế ba luậ sau đ ýợ soạ sau
Phậ nhậ diệ. [X. luậ Đ .i tríđ . Q.2; luậ
Câ xáquang kíQ.1; Xuấ tam tạg kítậ
Q.10; The Jewelry of Scripture by Bu-ston
(Jahrbuch des Instituts fü Buddhismuskunde,
Vol.II].
A TÌĐ .T MA PHÁ UẨ TÚ LUẬ
Phạ: Abhidharma-dharmaskandhapàa.
Ngà Đ .i mụ kiềliê
trứtá, ngà Huyề trang đ .i Đ ýờg dịh.
Cò gọ làThuyế nhấ thiế hữ bộphá
uẩ tú luậ. Gọ tắ làPhá uẩ tú luậ,

thu và Đ .i chíh tạg tậ 26. Làmộ
trong sá tú luậ Atì .ạma. Luậ nà
làtá phẩ đm cá phá tíh tụquíbá
phổthícho quầ sinh, cho nê đ ýợ đ .t
tê nhưvậ. Toà bộchia là hai mư õi
mố phẩ, tứ là Họ xứphẩ, Dựlư
phẩ, Chứg tịh phẩ, Sa mô quả phẩ, Thôg hàh
phẩ, Tháh chủg
phẩ, Chíh thắg phẩ, Thầ tú
phẩ, Niệ trụphẩ, Tháh đ . phẩ,
Tĩh lựphẩ, Vôlư .ng phẩ, Vôsắ
phẩ, Tu đ .nh phẩ, Giá chi phẩ, Tạ
sựphẩ, Că phẩ, Xứphẩ, Uẩ phẩ,
Đ giớ phẩ vàDuyê khở phẩ. Trong
bà Bạ củ mìh, ngà Tĩh mạ đ a khen
luậ nà (Đ .i 26, 513 hạ: “ộluậ nà
làthen chố củ Atì .ạma, lànguồ lớ
củ Nhấ thiế hữ bộvậ” Nế đm so
sáh vớ bả bộluậ trong tạg LuậPài,
thìnộ dung luậ nà vớ nộ dung luậ
Tìbăg già(Pài: Vibhaga, Phâ biệ
luậ) rấ làgiốg nhau. Ngoà ra, vềtá
giảcủ luậ nà cũg cóthuyế khá nhau,
Câ xáthíh luậ, bằg tiếg Phạ, củ
Xứg hữ vàtruyề thuyế Tâ tạg đ .u
cho làdo ngà Xáợphấ trư .c tá. [X.
luậ Câ xáquang kíQ.1; Đ .i đ ýờg nộ
để lụ Q.5; Khai nguyê thíh giá lụ
Q.8].
A TÌĐ .T MA PHÁ TRÍLUẬ
Phạ:Abhidharma-jĩ ana-prasthàa.
Gồ hai mư õi quyể, Tô giảCa đ diễ
ni tửviế sau Phậ nhậ diệ ba tră nă,
ngà Huyề trang đ .i Đ ýờg dịh. Cò gọ
làThuyế nhấ thiế hữ bộphá tríluậ.
Gọ tắ làPhá tríluậ, thu và Đ .i chíh
tạg tậ 26. Bộluậ nà cùg vớ sá luậ
Tậ dịmô tú v.v... gọ chung làbả luậ,
lạ vìnghĩ mô củ sá luậ í, cho nê
dùg châ (tú) là thídụgọ làTú luậ
(luậ châ); cò luậ Phá trívă nghĩ
đ .y đ . cho nê dùg mìh (thâ) là thí dụgọ
làThâ luậ (luậ mìh). Bả luậ
nà lànhữg luậ că bả củ Thuyế nhấ
thiế hữ bộtôg.
Luậ nà lấ họ thuyế củ Thuyế nhấ
thiế hữ bộlà nộ dung cơbả, rồ bà

đ .n cá vấ đ . đ ýợ tranh luậ giữ cá bộ phá
Phậ giá đ ýơg thờ. Tấ cảcótá
uẩ (chư õng), chia là bố mư õi bố phẩ,
đ ó là
1.Tạ uẩ, thuyế minh cá phá bố
thiệ că, bố Tháh quả hữ dưNiế bà,
vôdưNiế bà v.v... Chư õng nà cótá
phẩ là Thếđ . nhấ phá nạ tứ, Trí nạ tứ, Bổđ .c
giàla nạ tứ, Á nạ tứ,
Vôtà nạ tứ, Tư .ng nạ tứ, Vônghĩ
nạ tứ vàTưnạ tứ.
2.Kế uẩ, thuyế minh cá loạ kế sử như ba kế,
nă cá v.v...; gồ bố phẩ:
Bấ thiệ nạ tứ, Nhấ hạh nạ tứ, Hữ
tìh nạ tứ vàThậ mô nạ tứ.
3.Tríuẩ, thuyế minh bậ Tháh dứ
trừhoặ chư .ng màđ ýợ trívôlậ; cónă
phẩ làGiá chi nạ tứ, Ngũchủg nạ
tứ, Tha tâ trínạ tứ, Tu trínạ tứ,
Thấ tháh nạ tứ.
4.Nghiệ uẩ, thuyế minh cá hàh
A TÌĐ .T MA PHÁ TRÍLUẬ
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vi thiệ á do ba nghiệ thâ, khẩ, ýphá
đ .ng; cónă phẩ làÁ hàh nạ tứ,
Tàngữnạ tứ, Hạ sinh nạ tứ, Biể vô biể nạ tứ
vàTựnghiệ nạ tứ.
5.Đ .i chủg uẩ, đ .ng vềphư õng diệ
ba đ .i thuyế minh cá sắ phá thiệ á
do bố đ .i chủg tạ nê; cóbố phẩ là Đ .i tạ nạ
tứ, Duyê nạ tứ, Cụkiế
nạ tứ vàChấ thụnạ tứ.
6.Că uẩ, đ .ng vềphư õng diệ bố
quảvàba đ .i thuyế minh cá sắ phá sá
că, nă că v.v... Cóbả phẩ làCă
nạ tứ, Hữ nạ tứ, Xú nạ tứ, Đ .ng
tâ nạ tứ, Nhấ tâ nạ tứ, Ngữnạ
tứ vàNhâ duyê nạ tứ.
7.Đ .nh uẩ, thuyế minh đ .nh củ chư thiê
trong ba cõ vàđ .nh củ Nhịthừ tu
hàh cónhiề thứkhá nhau. Cónă
phẩ làĐ .c nạ tứ, Duyê nạ tứ, Nhiế
nạ tứ, Bấ hoà nạ tứ vàNhấ hạh
nạ tứ.
8.Kiế uẩ, thuyế minh hai kiế đạ,
thư .ng củ phà phu ngoạ đ .o vàsá mư õi

hai thứkiế giả khá nhau. Cósá phẩ
làNiệ trụnạ tứ, Tam hữ nạ tứ,
Tư .ng nạ tứ, Trínạ tứ, Kiế nạ tứ
vàGiàtha nạ tứ.
Luậ nà cò cóbả dịh khá gọ làA
tìđ àm bá kiề đ . luậ, hoặ làCa chiê
diê A tìđ àm, A tìđ àm kinh bá kiề đ .,
do Tăg giàđ . bàvàTrú phậ niệ cùg
dịh và nă Kiế nguyê 19 (338), đ .i
PhùTầ, gồ ba mư õi quyể, vàthu và
Đ .i chíh tạg tậ 26. [X. luậ Đ .i tìbàsa
Q.1, luậ Đ .i tríđ . Q.2, luậ Câ xáQ.1,
luậ Câ xáquang kíQ.1, Đ .i đ ýờg nộ
để lụ Q.3; Khai nguyê thíh giá lụ
Q.3, Q.8].
A TÌĐ .T MA PHẨ LOẠ TÚ LUẬ
Phạ: Abhidharma-prakaraị-pàa.
Gồ mư .i tá quyề. Do ngà Thếhữ
ság tá, ngà Huyề trang đ .i Đ ýờg dịh.
Cò gọ làThuyế nhấ thiế hữ bộphẩ
loạ tú luậ. Gọ tắ làPhẩ loạ tú luậ,
thu và Đ .i chíh tạg tậ 26. Làmộ
trong sá tú luậ A tìđ .t ma. Nhâ vì nă phá, nă
uẩ, mư .i hai xứ mư .i tá
giớ v.v... quánhiề vàchủg loạ khôg
đ .ng nhau, nê luậ nà bè tù từg phẩ
loạ màđề hợ nghĩ lí thu nhiế tấ cả phá, trọ vẹ
đ .y đ . màkhôg hỗ loạ.
Nộ dung chia là tá phẩ là Biệ ngũ sựphẩ, Biệ
chưtríphẩ, Biệ chưxứ phẩ, Biệ thấ sựphẩ, Biệ
tù miê
phẩ, Biệ nhiế đ .ng phẩ, Biệ thiê
vấ phẩ vàBiệ quyế trạh phẩ. Nhữg
bả dịh khá củ bộluậ nà cò có
- Chúg sựphậ a tìđ àm luậ (mư .i
hai quyể tá phẩ, cũg thu và Đ .i
chíh tạg tậ 26), do Cầ na bạ đ à la và Bồđ .
da xáđ .i Lư Tốg cùg dịh.
- Ngũsựtìbàsa luậ, tô giảPhá cứ
soạ, Huyề trang dịh.
- Tá bàđ tôg ngũsựluậ, Phá
thàh dịh. [X. luậ Đ .i tríđ . Q.2; luậ
Câ xáquang kíQ.1; Đ .i đ ýờg nộ để
lụ Q.5; Khai nguyê thíh giá lụ Q.5,
Q.8; Chínguyê phá bả khá đ .ng tổg
lụ Q.9].
A TÌĐ .T MA TẠG

Phạ: Abhidharma-piỉka. Cò gọ
làLuậ tạg, Đ .i phá tạg. Tạg thứba
trong ba tạg. Gọ chung tấ cảcá bộluậ.
Trong cá kinh để Há dịh, thuộ về Luậ tạg
thìcócá bộluậ Tiể thừ,
như Lụ tú luậ, Phá tríluậ, Đ .i tìbàsa
luậ, vàcá luậ Đ .i thừ, như Đ .i tríđ .
luậ, Thậ trụtìbàsa luậ, Thậ đ .a kinh
luậ, Du giàsưđ .a luậ, Thàh duy thứ
luậ, Nhiế đ .i thừ luậ, Trung luậ, Báh
luậ, Thậ nhịmô luậ v.v... Trong ba
tạgPài, thuộ Luậ tạg thìcóbả bộ A TÌĐ .T
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luậ thư tư õng đ ýơg vớ Lụ tú luậ củ
Hữ bộvàthê Luậ sự(Pài: Kathàvatthu). Trong tạg kinh Tâ tạg, kinh
để thuộ Luậ tạg đ ýợ thu và trong
kinh Bá nhã Ngoà ra, tôg thúcủ tạg
A tìđ .t ma gọ làĐ .i phá tôg. [X. luậ
Câ xáQ.30]. (xt. Tam Tạg).
A TÌĐ .T MA TẠG HIỂ TÔ LUẬ
Phạ: Abhidharma-koza-samayapradìikà
Gồ bố mư õi quyể. Do ngà
Chúg hiề soạ, ngà Huyề trang đ .i
Đ ýờg dịh. Cò gọ làHiể tô luậ, thu
và Đ .i chíh tạg tậ 29. Trư .c đ ó, ngà
Chúg hiề đ a trứtá luậ Thuậ chíh lí đ . pháluậ
Câ xácủ ngà Thếthâ,
nhưg sau vìvă luậ Thuậ chíh líquá rộg lớ,
khónắ bắ, nê ngà lạ tó tắ
thàh luậ nà, chuyê chúchỉrõnghĩ
chíh, chia là chí phẩ, tứ là Tựphẩ,
Biệ bả sựphẩ, Biệ sai biệ phẩ, Biệ
duyê khở phẩ, Biệ nghiệ phẩ, Biệ
tù miê phẩ, Biệ Hiềtháh phẩ, Biệ
tríphẩ, vàBiệ chíh phẩ. Ngoà phẩ
tự trìh bà vềlído là luậ ra, cò chỗ cố yế củ tá
phẩ kia đ .u giốg vớ luậ
Thuậ chíh lí Luậ nà vàluậ Thuậ
chíh lílànhữg tưliệ tham khả khôg
thểthiế đ .i vớ cá họ giảnghiê cứ luậ
Câ xá [X. Đ .i đ ýờg nộ để lụ Q.9; Khai
nguyê thíh giá lụ, Q.8; Chínguyê phá
bả khá đ .ng tổg lụ Q.9]. (xt. ATì .ạ
Ma Thuậ Chíh LíLuậ).

A TÌĐ .T MA TẠ TẬ LUẬ THUẬ KÍ Gồ
mư .i quyể. SưKhuy cơ(632-682)
đ .i Đ ýờg soạ. Cò gọ làĐ .i thừ a tì đ .t ma tạ
tậ luậ thuậ kí Tạ tậ luậ
thuậ kí Đ .i phá luậ sớ Đ .i phá sao,
thu và Vạ tụ tạg tậ 74. Làsáh chú thíh bả dịh
Đ .i thừ a tìđ .t ma tạ tậ
luậ củ ngà Huyề trang. SưKhuy cơđ a
dùg lờ vă ság, gọ, dự và truyề
thốg A tìđ .t ma màluậ thuậ giá nghĩ
Duy thứ. Nộ dung chia là hai phầ lớ
làBả sựvàQuyế trạh, rồ lầ lư .t trìh
bà sá mô là Giá khở sởnhâ, Luậ
hưg sởvi, Chư õng thểtíh, Hiể tôg
chỉ Thíh đ . mụ vàGiả bả vă. Nhưg
ởquyể cuố trong Vạ tụ tạg cóghi thê
rằg, luậ nà từquyể 5 trởđ, lờ vă đ a
thấ rư .m rà e khôg phả lờ vă củ ngư .i
chúthíh.
A TÌĐ .T MA TẬ DỊMÔ TÚ LUẬ
Phạ: Abhidharma - saôìi paryàa - pàa. Gồ hai mư õi quyể. Ngà
Xálợ phấ trư .c tá, ngà Huyề trang đ .i
Đ ýờg dịh. Cò gọ làThuyế nhấ thiế
hữ bộtậ dịmô tú luậ. Gọ tắ làTậ
dịmô tú luậ, thu và Đ .i chíh tạg
tậ 26. Làmộ trong sá Tú luậ A tìđ .t
ma. Đ . dựphòg sựtranh cã sau khi Phậ
nhậ diệ, cho nê ngà Xálợ phấ đ a soạ
luậ nà, vàchia là mư .i hai phẩ, Duyê
khở phẩ thứnhấ, chỉbà rõnguyê do
Xálợ phấ thay Phậ đ . kế tậ phá luậ.
TừNhấ phá phẩ thứhai đ .n Thậ phá
phẩ thứmư .i mộ, chỉbà rõphá mô
mộ phá cho đ .n mư .i phá. Khuyế
thỉh phẩ thứmư .i hai, chỉbà rõsựấ
khảcủ Phậ. Luậ nà thư .ng dẫ Phá
uẩ tú luậ, vìthếhẳ đ a đ ýợ viế sau
Phá uẩ tú luậ. Toà bộluậ cómộ
vạ hai nghì bà tụg, hiệ nay cò lư
truyề tá nghì bà. Ngoà ra, vềtá giả củ bộluậ
nà cũg cónhiề thuyế, Câ
xáluậ thíh bả tiếg Phạ củ ngà Xứg
hữ vàtruyề thuyế Tâ tạg đ .u cho là tá phẩ củ
ngà Chấ đ .i tạg (Phạ:
Mahàauwỉila). [X. luậ Câ xáquang kí Q.1; Đ
.i đ ýờg nộ để lụ Q.5; Khai

nguyê thíh giá lụ Q.8].
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Phạ: Abhidharma - nyààusàa.
Gồ tá mư õi quyể. Ngà Chúg hiề
soạ, ngà Huyề trang đ .i Đ ýờg dịh, thu
và Đ .i chíh tạg tậ 29. Cò gọ làTù
thự luậ, Câ xábạ luậ. Gọ tắ làThuậ
chíh líluậ, Chíh líluậ. Tấ cảcóhai
vạ nă nghì bà tụg tá mư õi vạ lờ.
Chia là tá phẩ:
1.Biệ bả sựphẩ: nó rõba loạ
uẩ, xứ giớ bao hà hế thả phá.
2.Biệ sai biệ phẩ: nó rõsựsai biệ
củ hai mư õi hai că, bà bá sựcốchấ về
vônhâ....., nhấ nhâ ......, bấ bìh
đ .ng nhâ ............
3.Biệ duyê khở phẩ: nó rõba
cõ, nă ngả bả thứ trụ chí chỗởcủ
hữ tìh, bố loà, trung hữ....., mư .i
hai nhâ duyê vàtư .ng thếgian củ hữ
tìh phi tìh.
4.Biệ nghiệ phẩ: biệ thuyế cá
nghiệ.
5.Biệ tù duyê phẩ, thuyế minh
phiề nã.
6.Biệ hiề tháh phẩ: trìh bà
hàh quảcủ Hiề Tháh.
7.Biệ tríphẩ: thuyế minh đạ đ .o.
8.Biệ đ .nh phẩ: nó vềcá Thiề
đ .nh. Luậ nà đ .ng trê lậ trư .ng củ
Hữ bộmàđ . pháluậ Câ xácủ ngà
Thếthâ, làsáh tuyê dư õng tôg nghĩ
củ Hữ bộ làtrư .c tá khôg thểthiế
trong việ nghiê cứ luậ Câ xá [X. Đ .i
đ ýờg tâ vự kíQ.4; Đ .i đ ýờg nộ để
lụ Q.9; Khai nguyê thíh giá lụ Q.8;
Chínguyê phá bả khá đ .ng tổg lụ.
Q.9].
A TÌĐ .T MA THỨ THÂ TÚ LUẬ
Phạ: Abhidharma-vijĩ ana-kàapàa.
Gồ mư .i sá quyể. Ngà Đ . bà thiế ma (Phạ:
Devazarman, dịh ýlà Thiê tịh, Hiề tịh) trư .c
tá, ngà Huyề
trang đ .i Đ ýờg dịh. Cò gọ làThuyế

nhấ thiế hữ bộthứ thâ tú luậ. Gọ
tắ làThứ thâ tú luậ, thu và Đ .i chíh
tạg tậ 26. Làmộ trong sáTú luậ A tì đ .t ma.
Luậ nà thuyế minh thứ tâ và nhụ thâ ứg nhau
đ .y đ ., nê phả tu
hàh đ úng nhưphá. Cóbả nghì bà
tụg, chia là sá phẩ, tứ là Mụ kiề
liê uẩ, Bổđ .c giàla uẩ, Nhâ duyê
uẩ, Sởduyê duyê uẩ, Tạ uẩ, Thàh
tự uẩ. Phẩ đ .u luậ pháthuyế quákhứ vôthểhiệ
tạ hữ thểcủ Mụ kiề liê,
kiế lậ giá nghĩ củ Thuyế nhấ thiế
hữ bộ phẩ thứhai, luậ pháthuyế hữ
ngãcủ cá nhàchủtrư õng Bổđ .c giàla,
phẩ thứba trởđ, trìh bà giá nghĩ,
nê rõthuyế Ngãkhôg phá hữ. [X. Đ .i
đ ýờg nộ để lụ Q.5; Khai nguyê thíh
giá lụ Q.8; Chínguyê phá bả khá
đ .ng tổg lụ Q.9].
A TÌLA HỒG KHIẾ
Phạ: A vi ra hù ô khaô ChữTấ
đ àm: . Châ ngô củ Đ .i nhậ
Nhưlai Thai tạg giớ Mậ giá, tư .ng trưg
sựnộ chứg củ Đ .i nhậ Nhưlai. Đ .c đ .
là“ Án a tìla hồg khiế sa bàha” Vìchâ
ngô chứ nhó chủg tửcủ nă chữ nà, cho nê cò
gọ làNgũtựminh (chú nă chữ. Trong Mậ giá,
nă chữnà
cò tư .ng trưg cho nă nguyê tố đ .t,
nư .c, lử, gió khôg v.v... lànhữg yế tố sinh
thàh tấ cảvũtrụ vìthếđm nă
chữnà phố vớ nă đ .i. Tứ chữA phố
vớ đ .a đ .i, chữTi phố vớ thủ đ .i, chữLa
phố vớ hỏ đ .i, chữHồg phố vớ phong
đ .i, vàchữKhiế phố vớ khôg đ .i. Vì châ ngô
nà bao hà hế thả vạ tư .ng,
cho nê, nế ngư .i tu hàh niệ “ Án, a tì A TÌĐ
.T MA THUẬ CHÍH LÍLUẬ
A8
5
la hồg khiế sa bàha” thìcóthểthàh
tự tấ cảphá. Cá đ .c sắ củ châ ngô
nà làbắ đ .u ởchữÁ (qui mệh) mà chung kế
ởsa bàha (svàà thàh tự);
bở thế trong Mậ giá coi đ ó làthầ chú chung
củ chưPhậ, làtổg ấ củ Tá
đ .a. [X. kinh Đ .i nhậ Q.3 phẩ Tấ đ .a

xuấ hiệ, kinh Đ .i nhậ sớQ.11; Bítạg
kí.
A TÌTAM PHẬ Đ À
Phạ,Pài: abhhisambuddha. Cò gọ
làA duy tam Phậ, A tìtam Phậ. Dịh ýlà hiệ đ
.ng giá, chỉngư .i đ a thàh tự chíh
giá. [X. kinh Phóg quang bá nhãQ.2;
Huyề ứg â nghĩ Q.3].
A TỊĐ À YẾ LẠ NÔTĂG GIÀLAM
Phạ: Avidhakarị-saôhààa.
Dịh ýlàChù khôg xỏvòg tai. Chù ở phí đ ông
nư .c Ba la ni tư(Phạ:
Vàà .asì thuộ trung Ấ đ ., cáh thủphủ (nay
làhàìur) nư .c Chiế chủ(Phạ,
Pài: Yudhapati) hơ sá mư õi câ sốvề phí đ
ông. Cứtheo Đ .i đ ýờg tâ vự kí quyể 7 nó,
thìngô chù nà khôg đ ýợ
rộg lắ, nhưg chạ trổrấ tinh vi mĩ thuậ, câ cố
hoa lávàhồnư .c trong giao
hò nhau, đ inh đ ài lầ gá thiế kếrấ thứ lớ, tăg
chúg đ đ .ng nghiê tú, uy nghi
tềchỉh.
Vềnguyê do tê ngô chù từđ âu mà ra,
thìcứtheo truyề thuyế, cóhai, ba sa
mô hiế họ, ngư .i nư .c Đ . hó la ởphí
bắ Đ .i tuyế sơ, cùg phá nguyệ đ .n
Ấ đ . đ chiê bá cá nơ Phậ tíh, vìbị coi làngư .i
biê đ .a hè hạnê bịkhinh
miệ, khôg đ ýợ phé ngủnghỉtrong chù,
đ ói khá ré mư .t đ .n nỗ thâ hìh tiề
tụ. Mộ hô, nhàvua tuầ du qua đ ó,
thấ họchư xỏtai, khôg đo vòg, quầ
á ráh rư .i, thâ hìh nhơbẩ, nhàvua
lấ là lạbè hỏ nguyê do, khi biế đ ýợ
rồ thìsinhh lòg thư õng xó, vua mớ cho
xâ cấ ngô chù tạ nơ đ ó, rồ ra lệh
ngô chù nà chỉdàh riêg cho cá tăg
khôg xuyê tai ởvàcấ chỉcá tăg xỏ tai khôg đ
ýợ ở Đ ó lànguyê do ság lậ
vàđ .t tê ngô chù. [X. Giả thuyế tâ
vự kí S. Beal: Buddhist Records of The
Western World, Vol.II]
A TỊĐ .A NGỤ
......
Làmộ trong tá đ .a ngụ nóg, A tị
tiếg Phạ làvìi. Cò gọ làA tìđ .a
ngụ, A tịchỉđ .a ngụ. Dịh ýlàVôgiá

đ .a ngụ. Kinh Quá Phậ tam muộ hả
quyể 5 phẩ Quá Phậ tâ (Đ .i 15, 668
trung): “ìsao gọ làđ .a ngụ A tị - A là khôg,
Tịlàngă che; A làkhôg, Tịlà cứ; A làkhôg giá
cáh, Tịlàkhôg đ .ng
đ .y; A làrấ nóg bứ, Tịlàrấ buồ bã A
làkhôg thoả má, Tịlàkhôg dừg trụ
Khôg thoả má, khôg dừg trụ gọ là đ .a ngụ A
tị A làlử bố, Tịlànóg chá.
Lử mạh đ .t tâ, gọ làđ .a ngụ A tị ”.
Phẩ Quá Phậ tâ cò nó, đ .a ngụ
nà nằ ởtầg dư .i cùg củ cá đ .a ngụ,
cóbả lớ thàh sắ, bả tầg lư .i sắ, bả
lớ nộ thàh córừg gư õm. Ởdư .i có mư .i tá
ngă, chung quanh bả lớ đ .u
làrừg dao. Cómư .i tá ngụ tố, A tịcó bố cử ra
và, trê cá ngư .ng cử có tá mư õi cá chõ nư .c
đ .ng sô phun lê,
từcử chả trà và. Nhữg chúg sinh
giế cha hạ mẹ sỉnhụ sá thâ, sau khi
chế phả rơ và đ .a ngụ nà.
Cá chúg sinh chị khổởđ .a ngụ
Ati đ .u khôg thểkham nổ nhữg cự
hìh nhưbịrang, rá (chiê), vìđu đ .n
quámàkê gà, cho nê, nơ đ ây cò
đ ýợ gọ làAtịhoá đ .a ngụ (đ .a ngụ
kê gà). Lạ vìlử mạh đ .t ngư .i nê
A TỊĐ .A NGỤ
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gọ làA tịtiê nhiệ đ .a ngụ (đ .a ngụ
nóg đ .t). Lạ vìđ .a ngụ A tịrộg môg
mêh, khôg mộ sứ phà nà cóthể thoá ra đ ýợ,
nókiê cốcũg nhưmộ
thàh trìlớ, cho nê cũg gọ làA tị đ .i thàh [X.
kinh Trư .ng a hà Q.19
phẩ Đ .a ngụ; kinh Đ .i lâ thá Q.2
phẩ Nêê kinh Khở thếQ.4 phẩ Đ .a
ngụ; luậ Câ xáQ.11; Phiê dịh danh
nghĩ tậ Q.2]. (xt. VôGiá Đ .a ngụ).
A TỊKHIẾ HOÁ
Hìh dung cá trạg thá cự khổcủ
chúg sinh trong đ .a ngụ A tị Nhữg
chúg sinh lú sốg là á, sau khi chế
phả rơ và đ .a ngụ A tị(Phạ: avìi,
vôgiá) hoặ đ .a ngụ Khiế hoá, chị
cá cự hìh đu đ .n quámàphả kê

gà. Trong hai đ .a ngụ khiế hoá vàA
tị thìđ .c biệ chúg sinh ởđ .a ngụ A tị phả chị
cá nỗ khổmãh liệ hơ, vì đ .a ngụ A tịlàmộ
trong tá đ .a ngụ
lớ, nằ ởtầg dư .i cùg củ cá đ .a
ngụ, lànơ màcá chúg sinh đ .i nghịh
đ .i á sau khi chế phả đ .a và, chúg
sinh chị khổcự kìđu đ .n nê kê
gà thả thiế, vìthếgọ làA tịkhiế
hoá.
A TÔG
Làhai chữbímậ vàtrọg yế trong
Mậ giá, đ ýợ dùg đ . biể thịThai tạg
giớ vàKim cư õng giớ. Chữ(a) làchủg
tửLíphá thâ củ đ .c Đ .i nhậ Như lai ởThai
tạg giớ; chữ(vaô= tôg)
làchủg tửTríphá thâ củ Đ .i nhậ
Nhưlai ởKim cư õng giớ. Bở thế hai
chữnà đ ýợ dùg là chủg tửlívàtrí củ Thai tạg
bộ Kim cư õng bộvàcó thểđ .i biể cho hai
bộlớ nà củ Mậ
giá.
A TRA LI QUỐ
A tra li, Phạ:Aỉli hoặAtài. Tê
mộ nư .c xư ởnam Ấ đ .. Nằ và miề
thư .ng du sôg Sa ba mãđ . (Sabarmati) và
miề trung du sôg Mạ hà(Maki) vềphí
tâ. Cứtheo Đ .i đ ýờg tâ vự kíquyể 11
ché, thìnư .c nà rộg hơ sá nghì dặ,
dâ cưđ ông đ úc. Trồg nhiề hồtiê và câ huâ lụ
hư õng. Dâ chúg phầ nhiề
khôg tin Phậ, cóhơ mư .i ngô đ .n thờ trờ
vàngoạ đ .o. Vă tựngô ngữ nghi
thứ phé tắ, đ .i bộphậ đ .u giốg như nư .c Ma
lạ bà [X. Đ .i từâ tựtam tạg
phá sưtruyệ Q.4; Giả thuyế tâ vự kí.
A TRA NẴG Đ Ê
Pài: À .àaỉ à. Cò gọ làA tra na kiế,
A tra phiệ đ ., A noa vã đ, A ni bà đ.
Dịh ýlàđ ông ngư .i nhó họ. Làmộ
trong cá cung đệ củ Tìsa mô thiê.
[X. Trư .ng bộkinh 32, kinh A tra nẵg
đ ê].
A TU LA
Phạ:Asura, gọ tắ làTu la. Làmộ
trong sá đ ýờg, mộ trong tá bộchúg,
mộ trong mư .i

giớ. Cò gọ làA
tá la, A tôla, A tố la, A tốlạ, A tu
luâ. Dịh ýlàPhi
thiê, Phi đ .ng
loạ, Bấ đan
chíh. Cá nhà dịh cũdịh làBấ
tử, Bấ ẩ tử, có thểlàdịh lầ. A
tu la làmộ trong
cá thầ xư nhấ A Tu La
A TỊKHIẾ HOÁ
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tạ Ấ đ ., thuộ loạ quỉthầ chiế đ .u,
thư .ng bịcoi làá thầ vàliê tụ tranh
đ .u vớ Đ . thíh thiê (thầ Nhâ đ à la)
đ .n nỗ đ a xuấ hiệ cá từTu la tràg, Tu
la chiế.
Cứtheo kinh Tăg nhấ A hà quyể
3 phẩ A tu luâ ché, thìthâ hìh thầ
A tu la chu vi tá vạ bố nghì do tuầ,
miệg rộg mộ nghì do tuầ. Ngoà ra,
kinh Trư .ng a hà quyể 20 phẩ A tu
luâ, kinh Đ .i lâ thá quyể 2 phẩ A tu
luâ, kinh Khở thếnhâ bả quyể 5 v.v...
đ .u cóché tư .ng tậ vềchỗởvàsựtíh
củ thầ nà. Vềnghiệ nhâ củ A tu la,
cá kinh phầ nhiề nê ra ba loạ làtứ
giậ, kiê căg vànghi kị Cò kinh Phậ
vịthủca trư .ng giảthuyế nghiệ bá sai
biệ, thìliệ kêmư .i loạ sinh nhâ
củ A tu la:
1. Thâ là chú á,
2. Miệg nó chú á,
3. Ýnghĩchú á,
4. Khở tâ kiê mạ,
5. Khở tâ ngãmạ,
6. Khở tâ tăg thư .ng mạ,
7. Khở tâ đ .i mạ,
8. Khở tàtâ mạ,
9. Khở tâ mạ mạ,
10. Quay vềcá thiệ că.
Ngoà ra, câ đ àn màA tu la cầ, đ .c
biệ gọ làđ àn A tu la. Khi A tu la muố
nghe mộ nhạ khú nà thìcâ đ àn tự nhiê đ ánh
ra. NhưthếthìA tu la cũg có nhiề phú đ .c.
Vềhìh tư .ng củ A tu la cũg cónhiề
thuyế, cóthuyế bả chí đ .u nghì mắ,

miệg khạ ra lử, chí tră chí mư õi
chí tay, sá châ, thâ hìh to gấ bố
lầ nú Tu di, cóthuyế lạ nó mộ nghì
đ .u hai nghì tay, mộ vạ đ .u hai vạ tay,
ba đ .u sá tay, cũg cóthuyế bả ba mặ
mầ xanh thẫ, dág phẫ nộvàkhỏ
hìh, sá cáh tay. [X. kinh Trư .ng a hà
Q.10, Q.21; luậ Đ .i tríđ . Q.10, Q.11,
Q.30; Phậ đ .a kinh luậ Q.6; Quan â
kinh nghĩ sớkíQ.4; Phá hoa kinh vă
cúQ.2; Tuệuyể â nghĩ Q.thư .ng; Phiê
dịh danh nghĩ tậ Q.2].
A TU LA CẦ
Chỉcâ đ àn củ A tu la. Khi A tu la
muố nghe nhạ, khôg cầ phả đ ánh đ àn,
màđ àn cóthểtựphá ra khú nhạ theo ý muố, đ
ó lànhờnhâ phú đ .c củ A tu
la màđ ýợ nhưthế Luậ Đ .i tríđ . lấ đ ó
đ . thídụvớ Phá thâ Bồtá, tâ khôg
phâ biệ, cứtựnhiê ứg vớ că cơcủ
chúg sinh mànó phá giá hó. [X. luậ
Đ .i tríđ . Q.17; Phá hoa huyề nghĩ Q.6].
A TU LA Đ .O
Gọ tắ làTu la đ .o. Làmộ trong sá
đ .o. Phầ nhiề do ba nhâ tứ giậ, kiê
căg vànghi kịmàthụsinh, lànơ sinh
củ loà đ .i lự thầ, thư .ng ô lòg tứ
giậ vàthíh đ ánh nhau. Ngoà ra cò chỉ thếgiớ
củ A tu la, trạg thá sinh tồ củ
A tu la. (xt. Lụ Đ .o, A Tu La).
A TU LA THUYẾ NGŨNIÊ XỨTAM THẬ
BÁ PHẨ
Cứtheo Chỉquá phụhàh truyề
hoằg quyế quyể 2 phầ 2 ché, theo
truyề thuyế, A tu la ghen ghé Phậ nó
phá, Phậ vìchưthiê nó bố niệ xứ thìA tu la nó
nă niệ xứ Phậ nó ba
mư õi bả phẩ đ .o, thìA tu la nó ba mư õi
tá phẩ; thư .ng bịtâ tàkhú ngă che,
nghi kỵsợhã mànhiễ hạ chíh phá.
A TU LA TỨSINH
Quảbá củ A tu la cũg rấ tố, gầ
A TU LA TỨSINH
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bằg cá trờ, nhưg khôg giốg cá trờ,
vìthếgọ A tu la (hà ýkhôg phả trờ).

Cứtheo kinh Lăg nghiê quyể 4 ché,
vìsứ nghiệ dắ dẫ, A tu la phả sinh
trong bố loà: loà đ . bọ, loà đ . trứg,
loà sinh ởnơ ẩ ư .t, vàloà hoásinh.
1.Loà đ . trứg, nghĩ là nế ởtrong
đ ýờg quỉ nhờsứ giữgì phá, dùg thầ
thôg và hưkhôg, loạ A tu la nà từ trong trứg
sinh ra, thuộ thếgiớ quỉ
2.Loà đ . bọ, nghĩ lànế ởtrong cõ
trờ màhế phú đ .c, phả rơ xuốg, thì chỗởcủ
loà nà gầ mặ trờ mặ trăg,
loà A tu la nà từtrong bọ (thai) sinh ra,
thuộ cõ ngư .i.
3.Loà sinh ởnơ ẩ ư .t, nghĩ làloà
A tu la hè ké hơ, khở tâ biể cảmà chì ởtrong
nư .c, buổ ság chơ giỡ nơ
hưkhôg, buổ chiề vềngủdư .i nư .c. Vì từnơ ẩ
ư .t màcó nê loà A tu la nà
thuộ vềcõ sú sinh.
4.Loà hó sinh, nghĩ làloà A tu la
nắ giữthếgiớ, cóthếlự lớ, khôg sợ mộ ai, dá
tranh quyề vớ trờ Phạ
vư õng, trờ Đ . thíh, vua Bố trờ. Loà A
tu la nà vìbiế hó màcó nê thuộ về cõ trờ. (xt.
A Tu La).
A TU LA VƯ ÕNG
Vua trong đ ýờg A tu la. Trong cá kinh
để nê ra nhiề tê vua A tu la, trong đ ó,
kinh Phá hoa phẩ tự, kểbố tê vua
đ .i A tu la là Bàtrĩ Khưla khiê đ à, Tìma
chấ đ la vàLa hầ, mỗ vua đ .u cótră
nghì quyế thuộ. Kinh Khở thếnhâ
bả quyể 5 cũg kểbố vua đ .i A tu la,
đ .ng thờ nó cảchỗở A tu la vư õng Tì ma chấ
đ la ởdư .i bểlớ, mộ nghì do
tuầ vềphí đ ông nú Tu di, đ .t nư .c rộg
tá vạ do tuầ, cóbả lớ thàh váh,
vư õng thàh gọ làThiế ma bàđ ., nơ hộ
họ ởtrung ư õng gọ làThấ đ .u; A tu la
vư õng Dũg dư .c ởdư .i bểlớ, mộ nghì
do tuầ vềphí nam nú Tu di, đ .t nư .c
rộg tá vạ do tuầ. A tu la vư õng Xa bà la ởdư
.i bểlớ, mộ nghì do tuầ vềphí
tâ nú Tu di; A tu la vư õng La hầ la ở dư .i
bểlớ, mộ nghì do tuầ vềphí bắ
nú Tu di, cung đệ đ .p đ . cũg nhưcung
đệ củ Tìma chấ đ la. Kinh chíh phá

niệ xứquyể 18 đ .n quyể 21, cũg lạ
tư .ng thuậ vềnơ ởcủ bố đ .i A tu la
vư õng, cung đệ, vư .n rừg, ngư .i hầ,
thểnữ nghiệ nhâ vàthọmệh. Cá A
tu la vư õng đ ýợ liệ kêtrong kinh Hoa
nghiê (bả dịh mớ) quyể 1, thìcóLa
hầ, Tìma chấ đ la, Xả ả thuậ, Đ .i
quyế thuộ, Đ .i lự, Biế chiế, Kiê cố hạh diệ
trang nghiê, Quảg đ .i nhâ
tuệ Xuấ hiệ thắg đ .c vàDiệ hả â
thanh v.v... [X. kinh Tạ a hà Q.40; kinh
Trư .ng a hà Q.20 phẩ A tu luâ; kinh
Đ .i lâ thá Q.5; kinh Phậ vịthủca trư .ng
giảthuyế nghiệ bá sai biệ; luậ Đ .i tìbà sa
Q.172; luậ Đ .i tríđ . Q.30]. (xt. A Tu
La).
A TƯĐ À
I. A tưđ à. Phạ:Asita. Cũg gọ A tư đ, A tưđ á,
A tưtra, A tưhoặ A di. Làvị tiê ởnư .c Ca tìla
vệ thuộ trung Ấ đ ..
Khi đ .c Thíh tô giág sinh, ôg tiê nà
đ .n xem tư .ng cho Ngà vàđá làNgà
sẽthàh Phậ. Cứtheo kinh Phậ bả hạh
tậ quyể 7 đ .n quyể 10 ché, thìtiê A
tưđ à đ . nă thầ thôg, thư .ng ra và tự do nơ
hộ họ tạ tầg trờ Ba mư õi ba,
từg ởrừg Tăg trư .ng, nam Ấ đ ., quan
sá đề làh thá thai củ Bồtá, sau nghe
Thá tửgiág sinh, bè cùg vớ ngư .i hầ
làNa la đ à (Phạ:Nàaka) đ .n cung vua
Tịh phạ đ . xem tư .ng Thá tử thấ có tư .ng tố
củ bậ đ .i trư .ng phu, bè đá
trư .c, nế Thá tửxuấ gia, tấ sẽthàh
A TU LA VƯ ÕNG
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chíh giá, đ ýợ đ .o bồđ ., chuyể vô thư .ng tố
diệ phá luâ. Lạ tựthan mìh
đ a già khôg cò sốg đ . đ .i kị ngà Thá
tửthàh đ .o đ . đ ýợ giá hó, do đ ó buồ
rầ màkhó, sau bả ngư .i hầ Na la đ à
xuấ gia đ . chờngà Thá tửthàh đ .o. [X.
Phậ sởhàh tá Q.1; kinh Thụ ứg bả
khở Q.thư .ng; kinh Tu hàh bả khở
Q.thư .ng].
II. A tưđ à. Làngư .i tiê ởđ .i quá khứđ a nó
kinh Phá hoa cho Phậ nghe.

Ởnhâ vịđ .i quákhứ khi Phậ là
vua, đ bố phư õng cầ phá, khôg hề biếg nhá,
đ ýợ ngư .i tiê nà nó kinh
Phá hoa cho nghe. Kinh Phá hoa quyể
4 phẩ Đ . bàđ .t đ (Đ .i 9, 34 hạ: “gư .i
nà vìtô mànó Đ .i thừ thìtô sẽtrọ
đ .i cung cấ mọ thứvàchị sựsai khiế.
Khi ấ cóngư .i tiê đ .n nó vớ vua rằg:
Tô cóĐ .i thừ gọ làkinh Diệ phá liê
hoa, nế khôg trá ýtô thìtô sẽnó".
Ngư .i tiê nó trê đ ây, tứ làA tưđ à vàlà tiề
thâ củ Đ . bàđ .t đ. [X. Phá hoa
kinh huyề tá Q.9 phầ đ .u].
A TƯYẾ LỊPHÁ
Pài: Asgiri-nikàa. Cò gọ làA tư sơ phá. Làmộ
trong cá giá phá chủ yế thuộ phá Tiê la củ
Phậ giá Tíh
lan, hệthốg Thư .ng tọ bộ Phá nà đ ýợ
hìh thàh và giữ thếkỉXIX, tổg bộ đ .t tạ chù
A tưyế lịởKandy, cá tỉkhư
lệthuộ phá Phạ na bàtư(Pài:
Vanavàin), chủg tộ Tăg giàla vàhọ Cùduy
giàmỗ chủyế tu Thiề đ .nh.
Chuyê quả trịcá Phậ họ việ vàcá
cơcấ nghiê cứ thuộ phá mìh, đ .ng
thờ, cùg chung vớ phá Ma nhĩphạ đ,
trôg coi chù Răg Phậ ởKandy. Lãh
tụtố cao gọ làMa ha na da ca (Pài:
mahààaka, đ .i đ .o sư vàA nỗna da ca
(Pài: anunàaka, phóđ .o sư do hộ Tăg
giàtuyể chọ, giữchứ trọ đ .i. Phá nà
córấ nhiề ruộg đ .t vàtáđề, đ .i vớ
chíh trịcũg cóảh hư .ng lớ.
A TỰBẢ BẤ SINH
Phạ:Akàa-àyanutpàa#. Mậ giá
bả chữ“”làcă bả củ tấ cảngô ngữ vă tự bao hà
nhiề ýnghĩ, nhưnghĩ
bấ sinh, nghĩ khôg, nghĩ cóv.v... trong
đ ó, đ .c biệ coi trọg cá nghĩ bấ sinh,
vố, đ .u tiê, cho rằg hế thả muô vậ
xư nay vố đ a tồ tạ, vàhiệ rõcá mặ
mà thậ củ chúg; nế đ .ng trê lậ
trư .ng củ Mậ giá mànhậ xé, thìđ ó
tứ làsựtựnộ chứg củ Đ .i nhậ Như lai. Vìthế
kinh Đ .i nhậ sớquyể 2, quyể
6, quyể 7, khi giả thíh chữA, bả rằg,
chữA làthểtíh củ cá phá, lànguồ

gố sinh ra muô phá, nế hàh giảthể nhậ đ ýợ
cá líchữA vố chẳg sinh, thì cóthểbiế rõđ ýợ
nguồ gố củ tâ mìh
mộ cáh nhưthự, màđ ýợ nhấ thiế trí củ
Nhưlai, tựthâ mìh cùg vớ Đ .i
nhậ Nhưlai chẳg phả làhai.
Cò nghĩ bắ đ .u, vố làtừnơ chữ Phạ Ài màra;
rồ nghĩ bấ sinh thìtừ nơ chữPhạ Anutpàa
màra. Vềmặ
vă phá, chữ“”đ ýợ dùg là chữphủ đ .nh, cho
nê cónhữg ý“hôg” “hẳg
phả” “hẳg” Chẳg hạ nhưA di đ à Phậ
dịh làVôlư .ng thọ(tuổ thọkhôg có lư .ng),
Vôlư .ng quang (áh ság khôg
cólư .ng); A na hà dịh làBấ hoà
(chẳg trởlạ), Bấ lai (chẳg lạ) v.v... [X.
kinh Đ .i nhậ Q.2 phẩ Cụduyê; kinh
Du giàkim cư õng đ ính phẩ Thíh tựmẫ;
kinh Thủhộquố giớ Q.2 phẩ Đ à la ni;
luậ Đ .i tríđ . Q.48]. (xt. A).
A TỰBỐTÂ
Cò gọ làTâ bốtâ, Tâ tá tâ.
A TỰBỐTÂ
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Nó tắ làTâ tâ. Chỉchữ“”đ ýợ Mậ
giá tô là“â củ hế thả châ ngô”
bà dã ra trong tâ củ ngư .i tu hàh.
(a) làchữthứnhấ trong nă mư õi chữcá
Tấ đ àm, Mậ giá coi nólàmẹđ . ra mọ
tiếg, làmẹcủ cá chữ đ .ng thờ, bả hế
thả cá giá phá đ .u do chữA sinh ra,
cho nê kinh Đ .i nhậ gọ là“ua châ
ngô” “â củ hế thả châ ngô” Lạ
trong Mậ giá, chữA córấ nhiề ýnghĩ
trọg đ .i, trong đ ó, că bả nhấ, cótíh
đ .i biể đ .y đ . nhấ, lànghĩ “ố chẳg
sinh” đ .i khá cho rằg, chữA lànguồ
gố củ muô phá, làthểtíh ban đ .u
củ cá phá, nhưg tựthểcủ nóvố
chẳg sinh vàlàlíthểcủ thự tư .ng cá
phá. Đ ây làmộ trong nhữg giá lícơ bả củ Mậ
giá, làcá màtấ cảchâ ngô
hàh giảphả thâ nhậ thểngộ trong
mọ lú đ đ .ng ngồ nằ, hàh giảđ .u
phả bà dã chữA ra trong tâ mìh, và luô luô
thầ nghĩđ .n nghĩ vố chẳg

sinh. (xt. A, A TựBả Bấ Sinh).
A TỰNGŨCHUYỂ
Làtừđ ýợ Mậ giá dùg đ . biể thị nă giai
vịmàtâ bồđ ., y theo đ ó lầ
lư .t chuyể lê. Gọ tắ làNgũchuyể.
Chữ(a) làmộ trong mư .i hai nguyê
â củ mẫ tựTấ đ àm, trong Mậ giá,
chiế theo nă lầ chuyể hó trê â
vậ Tấ đ àm màphố vớ nă đ .c làphá
tâ, tu hàh, chứg bồđ ., nhậ Niế bà
vàphư õng tiệ cứ kíh (phư õng tiệ),
dùg đ . biể thịtâ bồđ . củ ngư .i tu
Mậ giá, dầ dầ theo thứtựchuyể lê
cá giai đạ tu hàh cao hơ, gọ làA tự ngũchuyể.
Đ .i nhậ kinh sớquyể 14 (Đ .i 39, 722
hạ 723 trung) nó: “ đ ây cónă thứ a,à
(dà),aôa#,à (dà). (...) Mộ chữA sinh
bố chữ tứ A làtâ bồđ .,À(dà) là hàh, Á làthàh
bồđ ., Álàđ .i tịh
Niế bà, Á(dà) làphư õng tiệ”
Kinh Đ .i nhậ quyể 1 phẩ Trụtâ,
lấ chữA là thểcủ tâ bồđ . sẵ cóvà vố thanh
tịh, đ .ng thờ, dùg nghĩ nà
phố hợ vớ sựchuyể hó củ â đ .c
chữA, vàđm thứtựmởtỏtâ bồđ . củ
ngư .i tu hàh Mậ giá chia là nă giai
đạ. Tứ là
1. A (â ngắ), biể thịsựphá tâ bồ đ ., gọ làphá
tâ. Trong đ ó lạ chia là
hai thứ
a.Bả hữ bồđ . tâ, nghĩ làtrong
tâ củ hế thả chúg sinh đ .u vố cóđ .
trítuệbả giá mầ nhiệ, xư nay vố tự nhiê
nhưthế
b.Tu sinh bồđ . tâ, nghĩ làcá tâ do
sứ huâ tậ củ bả giá màtrởvềgố cũ
2.À(â dà), biể thịcá diệ hạh tu
trìtam mậ lụ đ ., gọ làtu hàh.
3. Am, biể thịsựtu hàh trò đ .y, đ .t
đ ýợ quảđ .c tựchứg, gọ làchứg bồđ ..
4. Á(â ngắ), biể thịnhờquảđ .c
trò đ .y màchứg nhậ líbấ sinh bấ diệ,
gọ lànhậ Niế bà.
5. Á(â dà), biể thịmuô đ .c đ a đ .y
đ . sựtựchứg vàhó tha, tù duyê tếđ .,
đ .t đ .n vịba bìh đ .ng, gọ làphư õng tiệ
cứ kíh.

Nă chuyể trê đ ây, cóthểnó, đ a
bao hà đ .i ýcủ cảbộkinh Đ .i nhậ, vì đ .i ýcủ
bộkinh Đ .i nhậ khôg ngoà ba
tiếg Nhâ, Că, Cứ kíh. Trư .c nay
phầ nhiề đm ba tiếg phố hợ vớ nă
chuyể, tứ phá tâ là“hâ” ba mụ
giữ là“ă” phư õng tiệ sau cùg là“ứ
kíh” nghĩ nà đ ýợ nhấ trí Ngoà ra, có nghĩ
cho phá tâ là“hâ” tu hàh là “ă” cò ba mụ kia
làtâ và “uả Phậ” đ ây lànghĩ thuộ Phậ quảcứ
kíh,
đ ây cũg cò cóthuyế khá. Lạ trong ba
tiếg, nế đ .ng vềphư õng diệ ngô vịphá
tâ là“hâ”mànó, thìcóhai nghĩ Đ ông
A TỰNGŨCHUYỂ
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nhâ phá tâ vàTrung nhâ phá tâ,
xư nay cho thuyế Đ ông nhâ phá tâ là do ngà
Thiệ vôú truyề, thuyế Trung
nhâ phá tâ làdo ngà Bấ khôg truyề.
Đ ông nhâ phá tâ tứ đm đ ông phư õng
phố vớ phá tâ ởtrê, nam phư õng phố
vớ tu hàh ởtrê, tâ phư õng phố vớ
chứg bồđ . ởtrê, bắ phư õng phố vớ
nhậ Niế bà ởtrê, trung ư õng phố vớ
cứ kíh ởtrê; nó vềphư õng hư .ng tu
hàh thìđ ây làxu hư .ng “ừnhâ hư .ng
tớ quả ”, thuộ vềthuyế “hủ giá thư .ng
chuyể mô”(phá mô chuyể từthủ
giá lê). Trung nhâ phá tâ thìlấ chữ A (â ngắ)
ởchíh giữ phố vớ phá
tâ, chữA (â dà) ởphư õng đ ông phố
vớ tu hàh, chữAm ởphư õng nam phố
vớ chứg bồđ ., chữÁ(â ngắ) ởphư õng
tâ phố vớ nhậ Niế bà, chữÁâ dà)
ởphư õng bắ phố vớ phư õng tiệ; đ ây là xu
hư .ng “ừquảtớ nhâ” thuộ thuyế
“ả giá hạchuyể mô (phá mô
chuyể từbả giá xuốg)” Sựsai khá giữ
hai thuyế, đ ýợ đ . biể nhưsau:
Đ ông nhâ phá tâ - Trung nhâ phá
tâ
(a) Phá tâ - Đ ông A sú - Trung
Đ .i nhậ
(à Tu hàh - Nam Bả sinh - Đ ông
A sú

(aô Bồđ . - Tâ Di đ à - Nam Bả
sinh
(a#) Niế bà - Bắ Thíh ca - Tâ Di
đà
(à) Phư õng tiệ cứ kíh - Trung
Đ .i nhậ - Bắ Thíh ca (hoặ Bấ khôg
thàh tự)
Thuyế Đ ông nhâ phá tâ củ Thiệ
vôú lấ nghĩ “hủ giá tu sinh”trong
kinh Đ .i nhậ là că bả, cò thuyế
Trung nhâ phá tâ củ Bấ khôg thì lấ nghĩ “ả
giá bả hữ”trong kinh
Kim cư õng đ ính là y cứ Song, că cơcó đ .n
(phá tâ liề đ ýợ), tiệ (tu hàh
chứg từg phầ mộ) khá nhau, cho nê,
trong thuyế củ Thiệ vôú cũg cónghĩ
Trung nhâ, màthuyế củ Bấ khôg cũg
chẳg phả chỉhà nghĩ “ạchuyể
mô” màlấ sựhiể bà cá ýchỉ“há
tâ liề đ ýợ”là nghĩ chíh. [X. kinh
Đ .i nhậ Q.1 phẩ Cụduyê; kinh Đ .i
nhậ sớQ.20; Túdiệ quĩ(Bấ khôg); Bí tạg
kítưbả sao Q.4].
A TỰQUÁ
Tứ quá tư .ng chữ(a) Tấ đ àm, là phé quá đ
ýa đ .n sựchứg ngộcá lícá
phá vố chẳg sinh vàmởtỏtâ mìh
làtâ bồđ . vố cósẵ Phậ tíh; làphé
quá tư .ng trọg yế nhấ vàcũg đ . tíh
đ .i biể nhấ trong Mậ giá. Cò gọ làA
tựnguyệ luâ quá, Tịh bồđ . tâ quá,
Nhấ thểtố tậ lự tam muộ. Mậ giá
đm hế thả vũtrụ nhâ sinh qui và
chữ“” cho chữ“”làcă bả củ hế
thà phá, lícủ chữ“”làxiể minh tự thểcủ muô
sựmuô vậ trong vũtrụ xư nay vố chẳg sinh, A
tựquá làmộ
loạ phư õng phá minh tư .ng nhằ quá
xé líấ.
Nộ dung tu quá củ A tựquá cóthể đ ýợ chia
là ba bộphậ, màba bộphậ
nà làphá đ .ng thờ đ .y đ . trong mộ
tâ. Nhưg,
đ .i vớ
nhữg ngư .i
mớ họ, khi
tu quá, khó cóthểđ

thẳg và
chỗsâ xa củ ba bộphậ cùg mộ lú,
cho nê, phư õng tiệ, cóthểquá riêg
từg bộphậ mộ.
1.Quá thanh (tiếg), tứ tay kế đ .nh
ấ, rồ trong mỗ mộ hơ thởra, thởvà,
A TựQuá
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niệ tiếg “” đm tiếg ấ và tâ, hơ
thởnà cũg thế liê tụ.
2.Quá tựchữ, tứ quá hìh chữ củ chữA, niệ niệ
nố liề, khôg đ .
niệ khá xen lẫ, khiế vọg niệ mỗ
ngà mỗ bớ, vôminh giả dầ.
3.Quá thự tư .ng, quá tư .ng đ .i
tư .ng làchữA, hoa sen, vừg trăg, nhằ
thểngộcá límuô vậ trong vũtrụ“ư
nay vố tựnhiê nhưthế”, tứ làcá lívố
chẳg sinh. Vìthế khi thự hàh tu quá
thìtrong tâ quá tư .ng mộ đ óa hoa sen
vàmộ vừg trăg, trong vừg trăg lạ có mộ
chữ“” rồ quá tư .ng chữ“”trong
vừg trăg hoặ trê hoa sen. Khi tĩh tọ,
thởra thởvà đ .u đ .u vàniệ chữA, nhờ tiếg
vàchữmàchứg ngộlíchữA vố
chẳg sinh.
Mậ giá cho rằg, nế ngư .i tu hàh
tu phé quá nà mộ cáh thuầ thụ, thì cóthểthàh
tự đ ýợ vôlư .ng phú trí
tâ sen củ chíh tâ hàh giảtựnhiê
mởtỏ vàcùg vớ sựnộ chứg củ Đ .i
nhậ Nhưlai khếhợ. Qua phé quá nà,
ngư .i ta cóthểhiể đ ýợ cá nguyê líthốg
nhấ củ Mậ giá. Thự tiễ củ phé quá
tuy dễ nhưg vìcá ýthúcủ nórấ sâ xa,
nê nế khôg quá tư .ng mộ cáh triệ
đ . thìkhómàthểngộđ ýợ cá ýđ ích thự
củ nó vìthế thư .ng khi tu phé quá
nà, phả cóbậ thầ cao siê truyề mớ
đ ýợ. [X. kinh Đ .i nhậ Q.3 phẩ Thàh
tự tấ đ .a, phẩ Tấ đ .a xuấ hiệ; Đ .i nhậ
kinh sớQ.10, Q.11, Q.12; A tựquá].
A VĨXẢPHÁ
........
A vĩxả Phạ:Àeza, cónghĩ làvà

khắ, cò gọ làA tỉxả A tìxả A vĩxà
Mộ trong nhữg châ ngô bíphá. Là phư õng
thuậ thỉh cá Thiê thầ giág
lâ, nhậ và thâ đ .ng nam đ .ng nữđ .
hỏ cá việ làh dữ họ phú vànê hư
Đ ây khôg phả làPhậ phá chíh thốg
màlàmộ trong cá tàphá. [X. kinh Dukì Q.hạ
Tố tậ lậ nghiệ ma hêthủla
thiê thuyế a vĩxàphá].
A XA LÍNHỊGIÀLAM
A xa línhị Phạ: Àzcarya hoặ
Àalini. Tê ngô chù ởnư .c Cư tư Cò
gọ làA giàli nhịgiàlam. Dịh ýlàKìđ .c
chúg viê. Ngà xư, vua nư .c Cư tưcó ngư .i
em hế sứ trung thàh, đ . biể dư õng
thàh tíh tố đ .p củ em, nhàvua bè xâ
ngô chù nà truyề cho đ .i sau. Cứtheo
Đ .i đ ýờg tâ vự kíquyể 1 ché, thìnhà
sâ rộg rã, tư .ng Phậ cự đ .p. Tăg chúg
nghiê tú tinh cầ vàđ .u làcá bậ thạ
đ .c tà cao họ rộg, quố vư õng, đ .i thầ,
thứdâ vàcá nhàhà phúđ .u là việ
tứsựcúg dư .ng, càg lâ càg quíkíh.
[X. Đ .i từâ tựtam tạg phá sưtruyệ
Q.2; Chỉquấ dịh thổtậ Q.2].
A XÁLÊ Phạ:Ààya,Pài: Àariya, Tâ tạg:
slob-dpon. Cò gọ làA xálê A chỉlị A
giàlịda. Nó tắ làXàlê Dịh ýlàQuĩ phạ sư Chíh
hạh, Duyệ chúg, Ưg
khảhàh, Ứg cúg dư .ng, Giá thụ Trí hiề,
Truyề thụ Hà ýlàdạ bả họ
trò khiế hàh vi đ ýợ ngay thẳg hợ
nghi, màbả thâ mìh cũg phả làngư .i
thầ khuô mẫ đ .i vớ họ trò vìthế
cò gọ làĐ .o sư
Tạ Ấ đ . cổxư, A xàlêvố làngư .i
thầ trong Bàla mô giá dạ dỗhọ trò vềcá qui
củvàlễnghi tếtựđ ýợ ghi trong
kinh Phệđ à, danh từnà vềsau đ ýợ Phậ
giá thu dụg, vảlạ, lú Phậ cò tạ thế
danh từnà cũg đ a đ ýợ sửdụg mộ cáh
phổbiế. Cứtheo luậ Ngũphầ quyể
16, luậ Tứphầ san phồ bổkhuyế hàh
A VĨXẢPHÁ
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sựsao quyể thư .ng ché, thìA xàlêcó nă loạ:

1. Xuấ gia a xàlê khi thụgiớ, làthầ
trao mư .i giớ, vìthếcò gọ làThậ giớ a
xàlê
2. Thụgiớ a xàlê khi thụgiớ Cụtú,
làthầ Yế ma, vìthếcò gọ làYế ma a
xàlê
3. Giá thụa xàlê làthầ dạ bả uy
nghi, vìthếcũg gọ làUy nghi a xàlê
4. Thụkinh a xàlê làthầ chỉdạ ý nghĩ vàphé đ
.c tụg kinh để.
5. Y chỉa xàlê làthầ cùg ởvớ cá tỉ khư, chỉbả
cá tỉkhư vềbố uy nghi
đ, đ .ng, ngồ, nằ; hoặ làthầ màtỉkhư
chỉnư õng nhờtheo họ trong mộ đ êm,
cũg cóthểgọ làY chỉa xàlê Nă loạ a
xàlêtrê đ ây, nế thê Thếphá a xàlê(a
xàlêcạ tó) và nữ, thìthàh làsá loạ
A xàlê ỞTâ vự cò cómộ loạ nữ gọ
làQuâ trì(Phạ: Kuị ðikà thủ bìh,
hiề bìh) a xàlê tứ làthầ quá đ ính
(rư .i nư .c lê chỏ đ .u).
Khi thụgiớ Cụtú, phả cómư .i vịlà tam sư thấ
chứg sư Tam sưlàHò thư .ng
y chỉđ . đ ýợ giớ, Yế ma a xàlêvàGiá
thụa xàlê Phé thụgiớ củ Tiể thừ
phả cómặ đ . ba sư nhưg phé thụgiớ
củ Đ .i thừ, theo kinh Quá phổhiề,
đ ýợ hư .ng và tư .ng củ đ .c Thếtô,
cá bồtá Vă thùvàDi lặ đ . thay thếba
sư NhưĐ .i thừ viê đ .n giớ, lấ đ .c Thế tô là
giớ hò thư .ng, bồtá Vă thù là Yế ma a
xàlêvàbồtá Di lặ là
Giá thụa xàlê Ngoà ra, cứtheo luậ Đ .i
tríđ . quyể 13 ché, thìchúg tạ gia muố
xuấ gia là Sa di, Sa di ni, tấ phả cógiớ
hò thư .ng vàa xàlê vàthídụcá vịlà cha mẹxuấ
gia. Trong Thiề tôg, thụgiớ
Sa di phả cóGiớ sư Tá Phạ xàlê(thầ
tụg Phạ bá) vàDẫ thỉh xàlê(thầ
chỉbả cáh đ, đ .ng) tham gia.
Trong Mậ giá, đ .i vớ nhữg ngư .i đ a
thôg suố Mạ đ . la vàhế thả cá vị Tô, châ
ngô, thủấ, quá hàh tấ đ .a,
truyề phá quá đ ính v.v... thìđ .u đ ýợ
gọ làA xàlê cũg cókhi gọ Phậ, Bồtá
làA xàlê Cứtheo kinh Đ .i nhậ quyể 1

phẩ Cụduyê ché, thìA xàlêphả có đ .y đ . mư
.i ba đ .c dư .i đ ây:
1. Phá bồđ . tâ,
2. Diệ tuệtừbi,
3. Hò đ .ng vớ chúg sinh,
4. Khé lé tu hàh Bá nhãba la mậ
đ.
5. Thôg suố ba thừ,
6. Hiể rõthự nghĩ châ ngô,
7. Biế tâ chúg sinh,
8. Tin chưPhậ Bồtá,
9. Đ ýợ truyề thụquá đ ính, hiể thấ
cá bứ vẽMạ đ . la,
10. Đề hò tíh tìh, xa lì chấ ngã
11. Tu hàh châ ngô đ ýợ quyế
đ .nh,
12. Nghiê cứ vàluyệ tậ Du già
13. Trụnơ tâ bồđ . vữg mạh.
VìA xàlêcónhữg đ .c tíh nhưthế
nê nhữg ai tô trọg cúg dư .ng sẽđ ýợ
phú bá rấ lớ, cũg nhưngư .i nôg phu,
nế chị khócà cấ sẽthu hoạh lớ, vì thế cũg gọ
a xàlêlà xàlêđề, và đ ýợ liệ là mộ trong tá
phú đề
(ruộg phú).
Lạ trong Mậ giá, thôg thư .ng ngư .i
ta quen gọ a xàlêlàThư .ng sư Kim cư õng
thư .ng sư Nhưđ a nó ởtrê, A xàlêcó thểkham
việ quá đ ính thụphá thìcò
đ ýợ gọ làĐ .i a xàlê Tuy nhiê, cứtheo
cá kinh quĩcủ Mậ giá ché, thìthôg
thư .ng a xàlêcũg cóthểchia là hai loạ
làHọ phá quá đ ính a xàlêvàTruyề
phá quá đ ính a xàlê hai loạ đ .u có nhiề để
khá nhau. [X. kinh Đ .i nhậ
phẩ bímậ mạ đ . la; kinh Bímậ đ .i
giá vư õng Q.7; kinh Đ .i nhậ sớQ.6, Q.15;
luậ Tứphầ Q.34; Tứphầ luậ khai tôg
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kíQ.7; Tứphầ luậ san bổtù cơyế ma
Q.thư .ng; Nam hả kíqui nộ phá truyệ
Q.3; Huyề ứg â nghĩ Q.15, Q.21; Tuệ uyể â
nghĩ Q.thư .ng].
A XÀLÊQUÁ Đ ÍNH
Làmộ trong nhữg nghi thứ trọg
yế củ Mậ giá. Cò gọ làTruyề giá

quá đ ính, Truyề phá quá đ ính, Phó phá quá
đ ính. Tứ lànghi thứ quá đ ính
tuyể chọ họ tròcókhảnăg đ .m nhiệ
ngô vịthầ, thiế lậ Mạ đ . la đ .c biệ,
dẫ và tung hoa, truyề thụphé rấ mự
bímậ củ hai bộKim cư õng vàThai tạg,
khiế đ ýợ ngô vịthầ A xàlê (xt. Truyề
Phá Quá Đ ính).
A XÀLÊSỞTRUYỀ MẠ Đ . LA
.. Tứ làMạ đ . la do Tam tạg Thiệ
vôú củ Mậ tôg đ .i Đ ýờg truyề. Là mộ trong
Thai tạg Mạ đ . la củ Mậ
giá. A xàlê tứ chỉTam tạg Thiệ vô ú. Cứtheo
Đ .i nhậ kinh sớquyể 6 ché,
thìMạ đ . la nà làngoà Mạ đ . la đ ýợ
nó trong cá phẩ Cụduyê vàBímậ
củ kinh Đ .i nhậ. Bở vì phẩ Cụduyê
kinh Đ .i nhậ chỉnê đ .i cư õng, nó qua
và chụ vịTô đ .ng đ .u màthô, cò
Mạ đ . la nà thìcă cứvà phẩ Cụ duyê vàcá
phẩ khá mànó vềcá vị Tô, đ .ng thờ, lạ thâ tó
chưtô Bồ tá, Thiê thầ ngoà kinh Đ .i nhậ mà
thàh.
Mạ đ . la nà khôg vẽđ . cá hìh
tư .ng mộ cáh cụthể màchỉliệ kêtê
củ cá vịTô, vàmầ thâ hìh củ cá
ngà đ .u dùg cá hìh vuôg, trò vàtam
giá đ . biể thị tứ hìh vuôg đ .i biể
mà vàg, hìh trò đ .i biể mà trắg và hìh tam
giá đ .i biể mà đ .. Vịtríhìh
vẽđ ýợ hiể bà làphư õng trê (đ ông),
phư õng phả (bắ), phư õng trá (nam),
phư õng dư .i (tâ), tứ làviệ ba lớ suố
bố phư õng, trê dư .i vàphả trá. Trong
đ ó, lấ đ .c Thíh ca mâ ni là Phậ sinh
thâ, vàcá tạ loạ trong ba cõ sá đ ýờg
cùg đ ýợ bà ởlớ thứba, khá vớ Mạ
đ . la Thai tạg cũ Trong Mạ đ . la Thai
tạg cũ lấ đ .c Thíh ca mâ ni là phá
thâ biế hó, đ ýợ bà ởlớ thứhai; Vă
thù Đ .a tạg đ ýợ bà ởlớ thứba. Lạ
nữ, con sốchưtô đ ýợ bà trong Mạ
đ . la nà làbố tră tá mư õi tưvị nế
thê cá quyế thuộ sứgiảnữ, thìthàh
hơ bả tră vị trong khi phẩ Cụduyê

chỉnó sơcótá mư õi tá vịTô, như thếđ . biế,
giữ hai Mạ đ . la nhiề í có khá nhau. (xt. Thai
Tạg Giớ Mạ Đ .
La).
A XÀTHẾVƯ ÕNG
A xàthế Phạ:Ajàazàru,Pài:
Ajàassattu. Làcon vua Tầ-bàsa-la
(Phạ:Bimbisàa) nư .c Ma yế đ à thuộ
trung Ấ đ . và thờ Phậ. Gọ tắ làXà thếvư õng.
Cò gọ làA xàđ sa đ âu lâ
vư õng, A xãđ thiế đ .t lộvư õng, A xàđ
thiế đ .t lộvư õng. Dịh ýlàVịsinh oá
vư õng, Phá nghịh vư õng. Mẹtê làVi
đ . hi, cho nê cò gọ làA xàthếVi đ . hi
Tranh vẽnhàngụ nơ Vua Tầ BàSa La bịgiam
A XÀLÊQUÁ Đ ÍNH
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tử Sau giế cha chiế ngô, bàh trư .ng bá quyề
tạ trung Ấ đ .. Khi cò ởtrong
bụg mẹ thầ bó đá làđ .a con ấ sau
khi sinh sẽgiế cha, vua cha nghe thầ bó
nó rấ sợhã, cho nê, khi sinh ra, nhà vua bè né
A xàthếtừtrê lầ xuốg
đ .t, nhưg chỉgã ngó tay chứkhôg chế,
vìthếcò gọ làBàla lư chi (Phạ:
Balaruci, cónghĩ làgã ngó tay), đ .ng
thờ, vìchư sinh ra đ a kế oá, nê gọ là Vịsinh
oá .
Lớ lê, ôg đ ýợ lậ là Thá tử nhâ
nghe lờ xú dụ củ Đ . bàđ .t đ, bắ vua
cha hạngụ vàgiam cho đ .n chế. Sau khi
lê ngô, thô tíh cá nư .c nhỏlâ cậ,
uy danh vang lừg bố phư õng, đ .t nề
tảg cho việ thốg nhấ Ấ đ .. Sau vìtộ
giế cha nê khắ mìh ôg ghẻlở đ .n
trư .c Phậ xin sá hố, liề khỏ bệh và qui y đ .c
Phậ. Sau khi đ .c Phậ nhậ diệ,
A xàthếlàvịđ .i hộphá củ giá đà
Phậ giá. Khi ngà Ma ha ca diế kế tậ
kinh để ởhang Thấ diệ, A xàthếlàvị đ .i
thíchủ cung cấ tấ cảmọ vậ cầ
dùg.
Vềniê đ .i A xàthếlê ngô, cứtheo
Thiệ kiế luậ tìbàsa quyể 2 ché, thì nhàvua lê
ngô tá nă trư .c khi đ .c
Phậ nhậ diệ, cầ quyề đ ýợ ba mư õi

hai nă. Ngoà ra, cứtheo kinh Tạ a hà
quyể 46, kinh Xuấ diệ quyể 22 ché,
nhàvua cùg vớ Ba tưnặ vư õng nư .c
Ca thi đ a đ ánh nhau mấ lầ, sau nhờPhậ
giá mớ đ ýợ hò giả. Cá sựtíh khá
củ nhàvua, sau cuộ kế tậ tạ hang Thấ
diệ, khôg thấ ghi lạ trong cá kinh để.
[X. kinh Trư .ng a hà Q.2, Q.17; kinh
Tăg nhấ a hà Q.12; kinh Đ .i ban Niế
bà (bả Bắ) Q.19, Q.20; kinh Quá vô lư .ng
thọ kinh A xàthếvư õng; Hữ bộTì nạ da tạ
sựQ.38; luậ Ngũphầ Q.3; Đ .i
đ ýờg tâ vự kíQ.9; Tuệlâ â nghĩ
Q.25].
A XIỂ Đ .-CA
Phạ:An-icchantika. Cò gọ làa xiể
đ .. Dịh ýlàbấ nhạ dụ (khôg ư
muố), vôdụ (khôg muố), tù ýtá (là
theo ý. Làhữ tìh vôtíh trong nă tíh
do tôg Phá tư .ng thàh lậ. Tứ cónghĩ
làkhôg thíh và Niế-bà. Huyề ứg
â nghĩ quyể 23, nó: “ xiể đ . ca, Há
dịh làvôdụ, nghĩ làkhôg ư thíh
Niế bà. Cũg gọ làXiể đ . kha, Há
dịh làđ tham, nghĩ làham thíh sinh
tử khôg cầ thoá li, vìthếkhôg tin ư
chíh phá. Cá nhàdịh cũphiê â là A xiể đ ., dịh
nghĩ làtù ýtá (là theo
ýthíh)” Cóngư .i bả tiếg Phạ
icchantika (nhấ xiể đ .) làphiê â sai
từtiếg đ .ng loạaitthaôvika. [X. Thàh
duy thứ luậ chư .ng trung khu yế
Q.thư .ng phầ đ .u]. (xt. Nhấ Xiể Đ .).
A XOA LA THIẾ
Gồ cónă thế. Do vịtăg ngư .i
Nhậ làTôg uyê sư tậ. A xoa la, tiếg
Phạ:Akwara, dịh ýlàchữ Nộ dung thu
ché cá dấ tíh chữTấ đ àm củ cá nhà cò đ ýợ
cấ giữtạ cá nú códanh tiếg
củ cá nư .c vàtạ nhữg chù gầ Kinh
đ ô (Kyoto) Nhậ bả. Trong đ ó, cónhữg
lábố xư cò đ ýợ cấ giữtạ chù Phá
long vàchù Cao quí cóchữviế tay củ
cá tam tạg Thiệ vôú, Bấ khôg, Bá
nhãđ át la, củ cá Tôg sưMậ giá đ .i
Đ ýờg, nhưThuậ hiể, Huệquả Phá
toà, vàbú tíh củ cá danh gia Nhậ bả,

nhưThàh nguyê, Tịh bả, Minh huệ v.v... Sáh
đ ýợ xuấ bả lầ đ .u và nă
Thiê bả (Nhậ bả) thứ8 (1827) tạ chù
Tâ lai thuộ Y thếtâ nơ Tôg uyê trụ trì bả
gỗhiệ cò đ ýợ giữởchù Tâ
lai.
A XOA LA THIẾ
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Phạ:Ààa. Dịh ýlàcảh (giớ). Chỉ chỗnư õng tự
củ tá dụg tâ thứ, cũg
tứ làđ .i tư .ng dẫ khở tâ, thứ, cả
giá hoặ tưduy; tai đ .i vớ tiếg, mắ đ .i
vớ sắ, tiếg vàsắ làcảh củ tai vàmắ.
Thàh duy thứ luậ liễ nghĩ đ ãng quyể
5 (Đ .i 43, 753 trung), nó: “hấ đ ếca a
yế la đ, Há dịh làtâ nhấ cảh tíh,
(...) a yế la, nghĩ làcảh”
ÁTiếg dùg trong Thiề lâ.
I. Á Tiếg dùg đ .i vớ kẻhọ giả khi
muố diễ tảmộ đề gìđ ó màmìh tâ
đ .c, nhưg dùg hế lờ màvẫ khôg diễ
tảđ ýợ, hoặ làbiể thịchâ líPhậ phá
khócóthểdùg ngô ngữmàdiễ đ .t đ ýợ.
Lâ tếlụ khá biệ (Đ .i 47, 504 thư .ng),
nó: “ưhỏ Hạh sơ: Thếnà làtrâ
trắg ởchỗđ .t trốg? Sơ trảlờ: Hồg
hồg. Sưnó: Ána!”
II. ÁBiể thịtiếg cư .i, tiếg chim
kê. Cò nó làáá Bíh nham lụ, tắ 14
(Đ .i 48, 154 hạ, nó: “ư .i câ Diê phù cư .i ha
ha, đ êm qua rồg đn bẻgã sừg.
(Chẳg ngă rồg đn bẻgã, cóai thấ
khôg? Lạ cóai chứg minh khôg? Á)” ÁDƯ
ÕNG NGOẠ Đ .O
Mộ loạ ngoạ đ .o ởẤ đ .. Ngoạ đ .o
nà cho rằg, trong cá phá mô tu hàh,
phá mô khôg nó, nhưcon dêcâ, là ư việ hơ cả
Tứphầ luậ hàh sựsao
quyể hạ phầ 3 (Đ .i 40, 133 trung), nó:
“ăg kìnhậ sựlễlạ củ ngư .i, khôg
đ ýợ lặg thinh nhưcon dêcâ” Hàh
sựsao tưtrìkíquyể hạphầ 3 (Đ .i 40,
397 trung), nó: “ókẻngoạ đ .o ádư õng
(dêcâ) tu phá mô khôg nó, đ .i có kẻcho tu
phá mô ấ làhạh cao nhấ,

nê bỏngay phá mô ấ củ ngoạ đ .o”
ÁDƯ ÕNG TĂG
Tăg dêcâ. Phạ: Eđmùasaôha.
Chỉtăg ngu si. Làmộ trong bố
loạ tăg. Ádư õng (dêcâ), thídụngư .i
chíngu. Cứtheo luậ Đ .i tríđ . quyể 3
ché, thìÁdư õng tăg tuy khôg phágiớ,
nhưg ngâ dạ khôg cótrí khôg cósứ
hăg há tiế tớ, khôg phâ biệ đ ýợ xấ
tố, khôg biế khinh trọg, khôg biế có tộ hay
khôg tộ, nế cóviệ tăg, hai ngư .i
cã nhau, khôg cókhảnăg quyế đá,
lặg thinh khôg nó. Vínhưcon dêtrắg,
dùcóbịgiế cũg khôg thểkê thàh
tiếg, vìthếgọ làÁdư õng tăg. Lạ Că
bả tá bàđ bộluậ nhiế quyể 7, thìbả
ádư õng tăg làngư .i khôg cókhảnăg
hiể ba tạg. (xt. TứChủg Tăg).
ÁLỊH SƠ Đ .I (ALEXANDER THE
GREAT;
356tr. T.L - 323 tr. T.L)
......
Làquố vư õng củ Macedonia thuộ
miề bắ Hi lạ và thếkỉthứtưtrư .c Tâ
lịh. Giế cha chiế ngô. Và khoảg nă
334 đ .n 331 trư .c Tâ lịh, ôg liê tiế
chinh phụ Tiể átế á Syria, Ai cậ vàBa
tư Nă 326 trư .c
Tâ lịh (nă thứ43
đ .i Chu hiể vư õng),
ôg vư .t sôg Ấ đ .
đ . đ ánh nư .c Ấ,
vua nư .c Thá khắ
tâ lạ (Taxila) ra xin
hàg. HọÁlạ đ ánh
bạ nư .c Phổlỗ (Purus), rồ thú quâ
tiế tớ phí đ ông, Alexander The Great
A YẾ LA
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thẳg đ .n đ ông bộTỉa tư(Beas), tớ đ ây,
quâ binh khôg chị tiế thê nữ, nhà vua bè
quay vềtâ. Nă 323 trư .c Tâ
lịh, vềđ .n thàh Ba tỉluâ (Babylon)
chư đ ýợ bao lâ thìchế.
HọÁvố muố dung hợ vă minh và dâ tộ đ ông
tâ, tạ dựg mộ thờ đ .i Hi

lạ hó, nhưg vìmấ sớ, nê cá kếhoạh
đ .nh sá nhậ tỉh Bàg giàphổ(Punjab)
và bả đ . Đ . quố nử chừg bịbỏdở
Sau khi Áịhsơ chế, đ . quố bịcá bộ hạchia cắ,
chíh quyề đ a đ ýợ thiế lậ ở Ấ đ . liề tiê diệ,
trong cá thưtịh củ
Ấ đ . cổđ .i, khôg thấ cómộ chữnà
nó đ .n việ họÁchinh phụ Ấ đ ..
ÁPHÁ
Chỉphư õng phá tu hàh cấ khẩ, là phư õng
phá tu hàh củ ngoạ đ .o. Nế
đ . tửcủ Phậ màtu hàh phá ấ thìcũg
đ .ng nhưngoạ đ .o, bịluậ phá Tiể thừ
cấ chỉ Tứphầ luậ yế ma sớtếduyê
kíquyể 21 (Vạ tụ 64, 492 hạ, nó: “hậ
tụg ché: nế thụÁphá thâ lan thì đ .ng
nhưngoạ đ .o, (...) trong Tăg kì khôg đ ýợ
thụphá cấ khẩ, nế cầ
cóchú việ phư õng tiệ, thìchỉđ ýợ cấ
khẩ đ .n nử thág, sau đ ó, đ .n giờbốtá,
phả nó năg, thă hỏ, hỏ việ, đ áp việ,
chúnguyệ v.v... Xong bốtá rồ, tiế tụ
nó năg. Nế kiê mạ giậ tứ màkhôg
nó, làngư .i phạ luậ. Nế đ . chiế phụ
sựkiê mạ củ ngư .i trẻtuổ, thìcho phé
đ ýợ mư .i lă ngà khôg cùg nó năg
vớ ngư .i đ ó, nhưg đ .n ngà bốtá thìlạ
đ ýợ nó” Song, Đ .i thừ thìkhôg cấ.
[X. luậ Thậ tụg Q.23; luậ Tứphầ Q.37;
luậ Ngũphầ Q.19].
ÁTUẾ Tứ đ ông chí Hà ýlàsắ đ .n nă
mớ. Lú đ .u, khoảg đ .i NgụTấ, từngà
ấ trởđ,triề đ inh bắ đ .u cửhàh cá nghi
thứ lớ đ . mừg nă mớ sắ đ .n. Vềsau,
trong Thiề lâ, và ngà ấ cũg cửhàh
cá phá hộ lớ; chuẩ bịcho thờ bỉh
phấ (thờ thuyế phá củ vịtrụtrì, tổg
kiể sá cá việ trong chù vàsử soạ trai
nghi cúg dư .ng đ .i chúg, gọ làĐ ông trai.
[X. Thiề uyể thanh qui quyể 3 giá việ;
Tùg lâ hiệ đ .nh thanh qui tổg yế quyể
hạtứtiế thổđ .a đ ýờg niệ tụg].
ÁTỬĐ .C MỘG
Ngư .i câ đ ýợ mộg. Tiếg dùg trong
Thiề lâ. Nguyê làngư .i câ khôg thể kểlạ
nhữg đề mìh thấ trong mộg
cho ngư .i khá nghe đ ýợ; trong Thiề lâ,

từnà đ ýợ chuyể dụg đ . thídụngư .i
họ đ .o khôg thểdùg lờ nó đ . diễ tả cá cảh
giớ màchíh mìh đ a thểngộ cho ngư .i khá
biế. Cứtheo Vômô quan
ché, thìVômô nó rằg (Đ .i 48, 293
thư .ng): “ã tham cứ chữVôđ, ngà
đ êm khôg dờ, đ .ng hiể làhưvô đ .ng
hiể làhữ vô Cũg giốg nhưnuố viê
sắ nóg, khạ cũg khôg khạ ra đ ýợ.
Tẩ cho sạh hế nhữg cá hiể biế sai
lệh trư .c kia, lâ lâ thuầ phụ, tựnhiê
trong ngoà đ . thàh nhấ phiế (tựnhiê
chủthểvàđ .i tư .ng hợ là mộ). Như ngư .i câ
đ ýợ mộg, chỉtựmìh biế”.
Đạ vă trê đ ây biể thịđm tâ truyề
tâ, lờ nó chẳg kị, ýnghĩchẳg tớ,
quyế khôg phả việ cóliê quan đ .n mô
mé củ kẻkhá. Đ .ng nghĩ vớ cá câ
nó như ngư .i câ ă hoàg liê, ngư .i
câ ă mư .p đ .ng, lạh nóg tựbiế v.v...
Átử cò nó làÁhá (gãcâ).
Á
..
I. Á. Phạ,Pài: Pàa. Làmộ trong
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ba tíh. Đ .i lạ vớ “hiệ” “ôkí ”, vàđ .ng
nghĩ vớ “ấ thiệ”(Phạ:Akuzala, Pài:
Akusala). Tứ cá phá bấ thiệ vàcá
việ là vớ ýnghĩxấ, cókhảnăg đ ýa
đ .n quảkhổ Tíh chấ củ nóbao quá sự trá lí trá
phé, tổ hạ mìh vàngư .i,
tư õng ứg vớ cá phiề nã tham, sâ, là
chư .ng ngạ Tháh đ .o. Luậ Câ xá quyể 16 (Đ
.i 29, 84 trung), nó: “ìcá đ ó
cóthểdẫ đ .n quảphi á (khôg ư thíh),
bịngư .i thôg minh ghé bỏ là đề đ ó
tứ làá, cho nê gọ làá hàh”
Thiệ (Pài: Puĩ .ha), tứ việ là thiệ
đ ýa đ .n cảh giớ thiệ, trá lạ, á thìphá hoạ tấ
cảphẩ cáh nhâ luâ trậ tự
tâ ývàhàh vi. Cứtheo Kinh tậ (Pài:
Suttanipàa) kệ407 nó, đ .c Thếtô xuấ
gia làđ . tráh xa nhữg á nghiệ do thâ
tạ tá, vứ bỏnhữg á hàh do khẩ tạ
tá màsốg cuộ đ .i thanh tịh, cho nê,

á nghiệ, á hàh thậ cóquan hệmậ
thiế vớ đ .i sốg nhâ loạ. Ngoà cá á
hàh do thâ, khẩ tạ tá ra, đ .i sau lạ
thê cá á nghiệ do ýthứ tạ tá, mà thàh mư .i
loạ á nghiệ “hâ ba, miệg
bố, ýba” Kinh Kim quang minh tố thắg
vư õng phẩ Mộg kiế kim cổsá
hố (Đ .i 16, 412 trung), nó: “hâ ba miệg
bố thứ ýnghiệ cũg cóba, tró buộ cá
hữ tìh, từxư luô tiế nố, do ba loạ
hàh ấ, tạ thàh mư .i á nghiệ”
Mư .i á nghiệ làgiế hạ, trộ cư .p,
gian dâ, nó dố, nó hai lư .i, nó lờ á,
nó thê dệ, tham muố, giậ tứ, tàkiế,
thư .ng đ ýợ đ . cậ song song vớ nă tộ
nghịh là hạ mẹ hạ cha, hạ A la há,
phátăg, á tâ là cho thâ Phậ chả
má. Kinh Vôlư .ng thọcósớ hơ kinh
Kim quang minh, cho nê chỉnó cónă
đề á làgiế hạ, trộ cư .p, gian dâ, nó
dố vàuốg rư .u, đ ây tứ lànguồ gố củ
nă giớ. Phậ giá cho cá hàh vi phá hoạ trậ
tựnhâ luâ làá nghiệ vànó
nhưthếđ a lâ lắ rồ, cho nê, đ ó làtư tư .ng nhấ
quá từPhậ giá Nguyê thủ
cho đ .n Phậ giá Đ .i thừ. [X. kinh Bồtá
anh lạ bả nghiệ Q.hạ luậ Đ .i tìbàsa
Q.112; luậ Câ xáQ.14, Q.16; Phá giớ
thứđ . sơmô Q.thư .ng; Đ .i thừ nghĩ
chư õng Q.7]. (xt. Thiệ, Bấ Thiệ).
II. Á. Chữ(a#) Tấ đ àm, hoặ gọ
làchấ Niế bà. Mộ trong 12 nguyê â
củ mẫ tựTấ đ àm, mộ trong 50 chữcá.
LàchữA chuyể biế lầ thứtưtrong nă
lầ chuyể biế, tứ thê hai cá “”và
bê cạh chữA khôg chuyể (chữA gố).
Đ .i nhậ kinh sớquyể 14 (Đ .i 39, 724
thư .ng), nó: “ế thê hai cá chấ và
bê cạh chữA thìtứ làtâ bồđ . đ a trừ sạh cá
chư .ng màđ ýợ Niế bà”
Theo nghĩ Đ ông nhâ phá tâ củ
ngà Thiệ vôú (637-735), trong nă lầ
chuyể biế củ chữA phố vớ nă đ .c
Phậ, thìchữA nà tư õng đ ýơg vớ đ .c
Thíh ca Nhưlai ởphư õng bắ. Chữnà
làchủg tửcủ bồtá Trừcá chư .ng. Đ .i
nhậ kinh sớquyể 10 giả thíh chữnà

theo hai nghĩ trừbỏ hàg phụ. Ngoà ra,
theo kinh Phư õng quảg đ .i trang nghiê
quyể 4, thìchữnà cócá nghĩ: diệ mấ
(Phạ:Astaôgamana), diệ mấ hế, xa
lì v.v... [X. kinh Đ .i bá Niế bà (bả Bắ)
Q.8; kinh Đ .i nhậ Q.5 phẩ Bốtự kinh
Vă thùsưlợ vấ Q.thư .ng phẩ Tựmẫ;
Du giàkim cư õng đ ính kinh phẩ Thíh
tựmẫ; Líthúthíh Q.thư .ng; Đ .i nhậ
kinh sớQ.20; Tấ đ àm tạg Q.5, Q.6]. (xt.
A TựNgũChuyể).
Á CƠ Á, lànghĩ tổ hạ; Cơ chỉcă cơ Tứ
lànhữg că cơcủ cá hàh vi trá lígâ
tổ hạ. Trong Ngu thố sao quyể thư .ng,
Tịtổcủ Tịh đ . châ tôg Nhậ bả là ngà Thâ
loan, đ a nê ra bả loạ á cơ
Á CƠ A9
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1. Mư .i đề á, tứ giế hạ, trộ cư .p,
gian dâ, nó dố, nó thê dệ, nó lờ á,
nó hai lư .i, tham muố, giậ tứ, ngu si.
2. Bố tộ nặg, tứ tăg chúg phạ
bố giớ cấ nặg: giế hạ, trộ cư .p, dâ
dụ, nó dố.
3. Phákiế, tứ pháhoạ líchíh đ .o.
4. Phágiớ, tứ pháhủ giớ cấ.
5. Nă tộ nghịh, tứ giế cha, giế mẹ
giế A la há, pháhò hợ tăg, là cho
thâ Phậ chả má.
6. Bág phá, tứ chêbai chíh phá.
7. Xiể đ ., tứ khôg cólòg tin vàdứ
hế thiệ că. Ngư .i á cơtrê đ ây, trong
khoảg mộ niệ, nế đ ýợ nghe vàtin
và bả nguyệ củ Phậ A di đ à màniệ
danh hiệ củ Ngà, thìcũg đ ýợ Ngà cứ
vớ. Giá nghĩ củ Mậ tôg cũg nó đ .n
côg năg cứ giú kẻá cơ cứtheo kinh
Đ à la ni tậ ché, nế cóngư .i phạ bố
tộ nặg, nă tộ nghịh, cóthểtrìđ ýợ
phá nà, đ .c tụg mộ biế Đ à la ni, thì liề tiê
diệ hế cá tộ nặg că bả. Lạ
cứtheo kinh Nhiế châ thự quyể thư .ng
phẩ Kim cư õng giớ đ .i đ .o tràg ché,
ngư .i tạ nhiề á nghiệ, gâ nhâ đ .a
đ .a ngụ, tấ cảcá phá khá đ .u khôg
thểcứ đ ýợ, duy chỉcóKim cư õng giớ

Đ .i mạ đ . la vôthư .ng phá mô mớ có thểcứ
hộđ ýợ.
Á Đ .O
.....
Đ .i lạ vớ Thiệ đ .o. Cùg nghĩ vớ
“ Ác thú ”. Đ .o, cónghĩ làthôg suố. Tứ
ngư .i lú sốg gâ cá nghiệ á, sau khi
chế phả đ suố tớ nhữg nơ khổsở Gọ
chung nhữg nơ củ y thâ vàkhíthế giớ, chủyế
làchỉđ .a ngụ. Trong sá đ .o
(ngả đ ýờg), thôg thư .ng gọ đ .a ngụ,
quỉđ ói vàsú sinh làba á đ .o, a tu la, cõ
ngư .i vàcõ trờ làba thiệ đ .o. Ngoà ra,
bố á đ .o làchỉcho đ .a ngụ, quỉđ ói, sú
sinh vàA tu la. Nă á đ .o thìchỉcho đ .a
ngụ, quỉđ ói, sú sinh, cõ ngư .i, cõ trờ.
[X. kinh Vôlư .ng thọQ.hạ kinh Quá vô lư
.ng thọ kinh A di đ à; Đ .i thừ nghĩ
chư õng Q.8 phầ cuố]. (xt. Á Thú.
Á Đ .O CHƯ .NG
Làmộ trong nă chư .ng. Chỉsựsinh
và ngảá làngă trởviệ tu hàh đ .o
Phậ. Á đ .o, chỉba đ ýờg á sú sinh, ngã quỉ đ
.a ngụ, sinh và nhữg nơ ấ thì khómàđ ýợ
nghe Phậ phá, vìthếlàsự trởngạ cho việ nghe
phá tu đ .o. [X. luậ
Đ .i tríđ . Q.38]. (xt. NgũChư .ng).
Á GIÁ
.....
Tưtư .ng xấ á. Cótá loạ khá nhau.
Đ .i thừ nghĩ chư õng quyể 5 phầ cuố,
nó: “òg tàsuy tư .ng gọ làgiá, trá vớ
chíh línê gọ làá; á vàgiá khá nhau,
chia là tá loạ” Chỉquá quyể 5 phầ
bố, nó: “á á giá, khôg thểvà đ ýợ”
Á HÀH
Tứ hàh vi bấ lư õng. Cũg làtê gọ
khá củ phiề nã. Phậ giá đ .i vớ tấ cả nghiệ bấ
thiệ củ thâ, ngữ ý theo thứ tựgọ làthâ á hàh,
ngữá hàh, ýá
hàh. Trong tấ cảá hàh, tộ phátăg là nặg nhấ.
[X. luậ Câ xáQ.16; Thậ đ .a
luậ nghĩ kíQ.4 phầ đ .u]. (xt. Á).
Á HÊXẾĐ ÁT LA QUỐ
.. Á hêxếđ át la, Phạ: Ahi-cchattra.
Dịh ýlàXàcá, Xàtriệ. Làtê mộ nư .c

xư thuộ trung Ấ đ .. Cò gọ làA hỉxế đ la quố,
A lam xa đ la quố. Cứtheo
Đ .i đ ýờg tâ vự kíquyể 4 ché, thìnư .c
Á hêxếđ át la rộg hơ ba nghì dặ, đ ô
Á HÊXẾĐ ÁT LA QUỐ
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thàh rộg mộ tră bả mư õi tá dặ,
đ .a thếhiể trở trồg nhiề lú mạh và cónhiề rừg
suố. Trong nư .c, dâ chúg
thuầ phá, mế đ .o chă họ, cóhơ
mư .i ngô chù, tăg chúg hơ nghì
ngư .i, họ tậ giá phá củ Chíh lư .ng
bộTiể thừ, cóhơ ba tră ngư .i theo
đ .o khá, thờtrờ Đ .i tựtạ, làngoạ đ .o
Đ . khô (lấ tro bô lê mìh). Cứtheo sử thi cổđ
.i củ Ấ đ . làĐ .i tựsựthi (Phạ:
Mahàhàata, dịh â làa ha bàla đ)
ché, thìtê củ nư .c nà làBan xàla
(Pài: Paĩàa), nề cũởgầ sôg La ma
hằg-ca (Ràagagà, mộ nháh củ sôg
Hằg, nằ vềphí tâ Ba lô lị(Bayeli)
khoảg hai mư õi chí câ số hiệ cò ba
mư õi hai ngô thá. [X. kinh Phậ mẫ đ .i
khổg tư .c minh vư õng Q.trung; luậ Đ .i
tríđ . Q.3; Phiê phạ ngữQ.8].
Á KHẨ
.....
Mộ trong mư .i đề á. Cá nhàdịh
mớ dịh làThôá ngữ Tứ thố ra nhữg
lờ cụ cằ thôlỗ mắg nhiế ngư .i khá.
Cứtheo Đ .i thừ nghĩ chư õng quyể 7
ché, thìlờ nó thôbỉđ ýợ coi làxấ á,
lờ xấ á từmiệg thố ra, nê gọ làá
khẩ. Phá giớ thứđ . sơmô quyể thư .ng
(Đ .i 46, 669 hạ, nó: “ùg lờ nó á nó
vớ ngư .i, khiế ngư .i buồ bự, gọ làá
khẩ” Ngoà ra, kinh Phá hoa quyể 6
phẩ Thư .ng bấ khinh bồtá ché: nế
dùg á khẩ chử mắg chêbai, thìngư .i
ấ sẽbịtộ bá lớ. [X. kinh Vôlư .ng thọ Q.hạ luậ
Câ xáQ.16].
Á KHÍ Cá khítứ bự bứ rứ khôg lộra ngoà,
cốkế trong lòg. Kinh Đ .i vôlư .ng thọ quyể
hạnó: mang lòg đ .c hạ á khísâ
kí, làhà ýtrê. Ngoà ra, trong Thiề
lâ, đ . đ .t mụ đ ích khiế ngư .i khá giá

ngộ dùg nhữg lờ nó vớ thá đ . á liệ,
gọ làá khítứ; “hítứ ”làchỉlờ nó.
[X. Đ .i tuệphổgiá thiề sưthưQ.hạ.
Á KIẾ
.....
I. Á kiế. Phạ:mithyà- dfwỉ. Cò
gọ làBấ chíh kiế. Nó tắ làKiế. Là mộ trong
tră phá do tôg Phá tư .ng
lậ ra, thuộ mộ trong sá phiề nã. Chỉ cá thấ
biế quanh co xấ á, cũg tứ là cá thấ biế trá vớ
châ líPhậ giá. Cứ theo luậ Thàh duy thứ quyể
6 ché,
á kiế lấ sựhiể biế nhơnhuố là
tíh, cókhảnăg ngă trởcá thấ biế tố
làh, kẻcóá kiế chị nhiề khổnã.
Kiế tù miê (Phạ: Dfwty-anuzaya)
trong sá Tù miê đ ýợ nó trong luậ
Câ xáKiế trư .c trong nă trư .c, đ .u
tư õng đ .ng vớ á kiế. Dự theo sựsai biệ
vềhàh tư .ng, Á kiế đ ýợ chia là nă
kiế là Tá ca gia kiế, Biê chấ kiế, Tà kiế, Kiế
thủkiế, Giớ cấ thủkiế, cũg
gọ lànă á kiế; trong chí Kế, ba kiế
trư .c làKiế kế (Phạ:Dfzỉsaôojana),
hai kiế sau làThủkế (Phạ:Paràarzasaôojana).
[X. luậ Câ xáQ.19; luậ
Hiể dư õng Tháh giá Q.1; luậ Đ .i thừ
a tìđ .t ma tạ tậ Q.1]. (xt. NgũKiế).
II. Á kiế. Trong tôg Tịh đ ., á
kiế, đ .c biệ chỉcho lòg ngờvự vềnăg
lự củ chíh mìh. Trong Quá kinh sớ tá thiệ
nghĩ, ngà Thiệ đ .o nê ra thí dụhai dòg sôg
Tham vàSâ, bả rằg,
ngư .i á kiế hiể khá, là khá, đm sự hiể biế bậ
bạcủ mìh, là rố loạ lòg
tin củ nhữg ngư .i nguyệ sinh vềTịh
đ . phư õng tâ. Trong Ngu thố sao quyể
hạ ngà Thâ loan củ Nhậ bả nó, ngư .i
á kiế làchỉcho ngư .i kiê ngạ, lư .i biếg,
tàkiế, ngờvự. (xt. Phá Khiể Chiê
Hoá).
Á KHẨ
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Á LẠ DÃCAN TÂ
Á lạ, chỉchứg bệh ghêtở; dãcan,
tứ cá đ .ng. Cảhai thứnà đ .u cómù hô

há khóchị, thídụcá tâ hiể á. Ma
ha chỉquá quyể 2 phầ dư .i (Đ .i 46, 17
trung), ché: “ Ðạ luậ nó: Thàkhở tâ á
lạ dãcan, chứkhôg sinh ýThanh vă,
Bíh chi phậ” Ngoà ra, kinh Tágiàikiệ
quyể 9 cócâ “hâ cá đ .ng ghẻlởcũg
khôg thểcóđ ýợ (chứđ .ng nó chi đ .n
thâ ngư .i)” Nó vềngư .i khôg giữgiớ.
Á LINH
.....
Chỉsựu linh tàá. Tứ mang lòg oá
hậ là mộ thứu linh ởthếgian. Cò gọ
làTửlinh, Oá linh, Quá vậ. Sựu linh
mang lòg oá hậ, hiệ ra hìh tư .ng
phầ nhiề làkhủg bố nhiễ loạ lòg
ngư .i, thậ chíkhiế ngư .i ta phả chế.
Nế nhờvà uy lự củ Phậ Tháh thìcó thểxua tan
đ ýợ á linh, cho nê cá phong
khígia trìcầ đ .o, xuấ gia tu hàh, đ .c
tụg kinh vă, do đ ó màthịh hàh. Tư tư .ng nà
bắ nguồ từthờ kỳNgụ Tấ.
Á LỘ .....
Pài: Asubha. Chỉthứnư .c lỏg (tâ
dịh) nhơnhớ từtrong thâ thểtiế ra.
Nhưmủ má, nư .c phẩ, nư .c tiể v.v...
Á, lànghĩ chá ghé; lộ tứ tâ dịh. Cứ theo kinh
Tâ đ .a quá ché, tựthấ thâ
mìh cóba mư õi sá vậ á lộbấ tịh. Lạ
kinh Vôlư .ng thọquyể hạbả: sốg, già
bệh, chế đ .u khổ lạ thê á lộbấ tịh,
vìthếchẳg cógìđ áng ư cả
Á LUẬ NGHI
Luậ nghi xấ á. Đ .i lạ vớ Thiệ luậ
nghi. Cò gọ làBấ luậ nghi, Á giớ. Tứ
làVôbiể sắ củ nhữg ngư .i vìcuộ
sốg hoặ ham nhiề lờ lã màtựphá thệ là nghềđ
. tể tạ nghiệ giế hạ. Cứtheo
luậ Câ xáquyể 14 ché, á luậ nghi bị kẻtríchá
ghé, cho nê gọ làá hàh; có khảnăg trởngạ giớ
luậ thanh tịh, cho
nê gọ làá giớ, khôg cấ cá cá á xấ
củ thâ, ngữ cho nê gọ làbấ luậ nghi.
Kinh Đ .i ban Niế bà (bả Bắ) quyể 27
nó: cómư .i sá loạ á luậ nghi. Đ ó là
1. Vìcầ lợ mànuô dêmẹdêcon,
nuô cho bé rồ đm bá.
2. Vìcầ lợ màmua dê giế lấ thị

bá.
3. Vìcầ lợ mànuô lợ (heo), nuô
bé rồ bá.
4. Vìcầ lợ màmua lợ giế lấ thị
bá.
5. Vìcầ lợ mànuô bòcon, nuô bé
rồ bá.
6. Vìcầ lợ màmua bò giế lấ thị
bá.
7. Vìcầ lợ mànuô gàcon, nuô bé
rồ bá.
8. Vìcầ lợ màmua gà giế lấ thị
bá.
9. Câ cá
10. Să bắ,
11. Cư .p giậ,
12. Giế ngư .i,
13. Giăg lư .i bắ chim,
14. Nó hai lư .i,
15. Là cai tù
16. Chúlong..... (dùg chúthuậ
quấ rắ và mìh, là tròvui cho ngư .i
ta xem, đ . kiế sốg). Lạ kinh Đ .i phư õng
tiệ Phậ bá â quyể 6, cónê lê mư .i
hai á luậ nghi là đ . tể sá nhâ, nuô lợ
(heo), nuô gà bắ cá să bắ, lư .i chim,
bắ rắ, chúlong, cai tù là giặ.
Vềviệ đ ýợ vàbỏá luậ nghi, theo ý luậ Câ
xáquyể 14, quyể 15, thìnế
Á LUẬ NGHI
A1
02
an trúnơ luậ nghi, vìthắg phiề nã mà là cá
nghiệ bấ thiệ giế hạ, thìdo đ ó
liề phá bấ thiệ vôbiể; nế an trúnơ
bấ luậ nghi, do thuầ tịh tí màlà cá
thắg thiệ nghiệ nhưlễPhậ, thìdo đ ó
cũg phá cá thiệ vôbiể. Lạ do là và thềcũg
cóthểđ ýợ á luậ nghi; “à” tứ sinh trong nhàbấ
luậ nghi, khi là
cá việ sá sinh, liề phá đ ýợ á giớ; “hề”,
tứ khôg sinh trong nhàbấ luậ nghi,
nhưg vìcuộ sốg màthềsá sinh đ . nuô
thâ, do đ ó phá đ ýợ á giớ. Bỏgiớ thìcó ba
duyê, tứ do đ a chế (thâ sởy đ a chế
thìá giớ năg y cũg theo đ ó màbỏ, do
đ ýợ giớ (hai giớ thiệ á khôg thểcùg

khở song song, khi đ ýợ biệ giả thoá giớ
hoặ tĩh lựluậ nghi, thìsứ mạh tăg
lê, vìthếcóthểbỏá giớ), do sinh hai
hìh (tứ con trai sinh là hìh gá, con
gá sinh là hìh trai). Ngoà ra, kinh Đ .i
phư õng tiệ Phậ bá â quyể 6 ché, khi
chế đ a hế á dụ, khi thụluậ nghi giớ,
khi thụba qui y, trong ba trư .ng hợ đ ó bỏ á
luậ nghi giớ. [X. luậ Du giàsưđ .a Q.9;
luậ Thuậ chíh líQ.36; Tứphầ luậ
san phồ bổkhuyế hàh sựsao quyể
trung phầ mộ; Câ xáluậ quang kí Q.14].
Á MA
.....
Phạ:Màa. Dịh â làMa-la. Chỉloạ
á thầ, á quỉhay pháhoạ tâ chícầ
đ .o, ngă trởviệ thiệ vàpháhoạ thâ
mệh củ mìh vàngư .i. Tứ cũg gọ
chung nhữg ngư .i á, việ á, thầ á quấ
phángư .i tu hàh. Cá kinh để Nam,
Bắ truyề, nhấ làkinh A hà, miê tả rấ tư .ng tậ
vàsinh đ .ng cá việ á ma
quấ nhiễ thâ tâ củ đ .c Phậ vàcá
đ . tử Nhưkinh Tạ a hà quyể 39, đ .c
Phậ dùg kệtụg thuyế minh cảh giớ
“a”(Đ .i 2, 290 thư .ng): “ắ, thụ tư .ng,
hàh, thứ, phi ngãvàngãsở nế biế nghĩ
châ thự, khôg đ .m nhữg thứđ ó. Tâ
khôg đ .m trư .c phá, vư .t thoá sắ tró
buộ, biế rõtấ cảchố, khôg trúcảh
giớ ma” Á ma tư õng ứg (Pài:
Màasaôutta) trong kinh Tư õng ứg bộ Nam
truyề, cũg cóghi ché tư õng tự và că cứtheo
cá đề đ ýợ trìh bà trong
đ ó, cũg cóhểkhả sá tíh cáh củ á
ma. Cólầ, ngà Lađ à hỏ đ .c Phậ: “hế nà làá
ma?” Đ .c Phậ trảlờ: “ắ (có hìh) làma, thụ(cả
giá) làma, tư .ng (biể
tư .ng) làma, hàh (sứ cấ tư .ng củ ýchí
làma, thứ (tá dụg phá đá) làma” Mà phà
nhữg cá tư .ng tư .ng, thấ, nghe
v.v... đ .u lànguồ gố củ sự“hấ trư .c”
cho nê đ .u cóthểđ ýợ coi làma.
Đ .c Phậ thàh đ .o chư đ ýợ bao lâ,
đng ngồ yê lặg tưduy dư .i gố câ bồ ðề
lú ấ á ma Ba tuầ liề đ .n trư .c mặ
quấ nhiễ, nónó vớ đ .c Phậ (Đ .i 2, 286

hạ: “ùđ àm nế tựbiế, đ .o Niế bà an
ẩ, vui mộ mìh làtố, tạ sao cư .ng hó
ngư .i?” Bà kệtụg nà, trong Á ma tư õng
ứg củ Tư õng ứg bộlà “gư .i đ a liễ
ngộđ .o bấ tửyê ổ, mộ mìh ngư .i
thự hàh làđ ýợ rồ, tạ sao cò giá hó
cho ngư .i khá, đ . cho ngư .i khá?”
Á ma tư õng ứg cò ché, mộ ngà
nọ đ .c Phậ và làg khấ thự khôg đ ýợ,
mang bá trởvề Á ma thấ thếbè nó:
“ầ sau nế đ xin, Đ .i sưchắ chắ sẽcó ă” Đ .c
Phậ ngâ thơ đ áp: “uy khôg
cóă, nhưg ta vẫ vui, nhưtrờ Quang
â, nhờvui màsốg” Cóngư .i bả đ ây là đ .c
Phậ đ .i vớ thự dụ, biể hiệ hai
mặ tâ cảh. Bà kệtrê đ ây, kinh Tạ a
hà quyể 3 (Đ .i 2, 288 thư .ng) ché là
“ùcho chẳg đ ýợ gì ta yê vui màsốg,
nhưtrờ Quang â kia, thư .ng ă bằg
thúvui. Dùcho chẳg đ ýợ gì yê vui mà tựsốg;
thư .ng ă bằg niề vui, khôg
tù thuộ cá thâ”
Á MA
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Á ma tư õng ứg lạ ché, cólầ á ma
nó: “gư .i cócon nhờcon màmừg, ngư .i
cóbònhờbòmàmừg, nhâ ngư .i ta có cá nhờcậ
mớ đ ýợ vui mừg, nế khôg
cócá nhờcậ, thìlà sao đ ýợ vui mừg?”
Đ .c Phậ nghe vậ liề nó: “ócon vì con màlo,
cóbòvìbòmàlo; vìngư .i ta có cá nhờcậ nê lo,
nế khôg cócá nhờ cậ thìkhôg lo” Hai quan để
đ .i vớ
thâ tìh vàcủ cả “ócá nhờcậ thì mừg” “ócá
nhờcậ thìlo”hoà toà
trá ngư .c nhau kểởtrê, bao nhiê họ
giảgiả thíh làtrong tâ đ .c Phậ đ a nả
sinh hai lớ tâ cảh.
Ngoà kinh để A hà ra, trong cá
kinh luậ khá nhưkinh Phổdiệ quyể
6 phẩ Hàg ma, kinh Phậ bả hạh
tậ quyể 25, kinh Đ .i phẩ bá nhã quyể 13 phẩ
Ma sự kinh Đ .i Phậ đ ính
thủlăg nghiê quyể 6, kinh Phư õng
quảg đ .i trang nghiê quyể 7 phẩ
Vãg niliê hà quyể 9 phẩ Hàg ma;

luậ Đ .i tìàa quyể 44, quyể 197, luậ
Đ .i tríđ . quyể 56, quyể 58 v.v... đ .u có ché
nhiề vềsựtíh danh tư .ng vàlờ
nó củ á ma (hoặ ma Ba tuầ) nhiễ
hạ đ .c Phậ hoặ nhữg ngư .i tu hàh,
vàpháhoạ cá thiệ phá. (xt. Ba Tuầ,
Ma).
Á NGHIÊ
.....
Đ .i lạ vớ Thiệ nghiệ. Tứ lànhữg
hàh vi trá lído thâ, khẩ, ýtạ nê.
Chỉnhữg việ là xấ, lờ nó xấ vàý nghĩxấ củ
thâ, miệg, ý cókhảnăg
dẫ đ .n quảkhổtrong hiệ tạ vàvịlai.
Thôg thư .ng chỉsựtạ nghiệ ngũnghịh,
thậ á. Kinh Hoa nghiê (40 quyể) quyể
40 (Đ .i 10, 847 thư .ng), nó: “ư kia tô
gâ bao nghiệ á, đ .u bở vôthủ tham
sâ si” [X. kinh Lụ ba la mậ Q.5; Câ xá luậ
quang kíQ.13]. (xt. Thiệ Nghiệ).
Á NHÂ
......
Tứ làngư .i bấ thiệ. Chỉngư .i là
á qua thâ, khẩ, ý đ .c biệ chỉngư .i phủ nhậ,
khôg tin chíh líPhậ giá. Kinh
Phá hoa quyể 1 phẩ Phư õng tiệ nó,
kẻá trong đ .i vịlai, tuy nghe Phậ nó
phá Nhấ thừ, nhưg mêhoặ màkhôg
chị tin, pháphá rơ và á đ .o. Trong
sáh Quá niệ phá mô, ngà Thiệ đ .o
nê lê nă loạ ngư .i cótíh á, đ ó là
1. Chêthậ là giả
2. Chêchíh là tà
3. Chêphả là trá,
4. Chêthự là dố,
5. Chêthiệ là á.
Kinh Phạ võg quyể hạ Bồtá giớ
nghĩ sớquyể hạ đ .i vớ ngư .i á, chỉ tríh rấ
nghiê khắ, bả nhữg kẻkhôg
thụgiớ Bồtá đ .u làngư .i á, gọ làsú
sinh, vôtâ nhưgỗđ á. Tịh đ . giá Nhậ
bả, đ .i vớ hạg ngư .i á nà, cóthuyế
cứ tế nhưTịh đ . châ tôg đ .c biệ gọ
kẻá là “Á nhâ chíh cơ ”, chủtrư õng
á nhâ làcă cơchíh đ ýợ cứ, cho á
nhâ làđ .i tư .ng hó đ . củ Phậ A di đ à.
[X. kinh Vôlư .ng thọQ.hạ Phạ võg

kinh Bồtá giớ bả sớQ.6].
Á NHÂ Á QUẢ ...........
Gọ chung á nhâ, á quả Chỉcá că
nguyê cóthểđ ýa đ .n quảá vàquảkhổ do hàh
vi á sả sinh. Đ .i lạ vớ Thiệ
nhâ thiệ quả Cứtheo kinh Bồtá anh
lạ bả nghiệ phẩ Phậ mẫ ché, thì quảbá thiệ á
rấ làbấ đ .ng, tấ cảđề
thiệ, cả thụquảPhậ, cò vôminh thì chị quảhữ
vi sinh diệ, do đ ó, quảthiệ
từnhâ thiệ màsinh, quảá do nhâ á
màcó Mố quan hệnhâ quảgiữ hai cá
á nhâ á quảvàthiệ nhâ thiệ quả là Á NHÂ Á
QUẢ A1
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quan hệđ .ng loạ nhâ, đ .ng lư quả Kinh
sáh Phậ giả thíh vềthiệ nhâ thiệ
quảvàá nhâ á quảthìrấ nhiề, như Đ .i trang
nghiê luậ kinh quyể 15, nê
lê tá mư õi chí loạ sựduyê, kinh Phâ
biệ thiệ á bá ứg, thiê Thụbá trong
Phá uyể châ lâ quyể 69, quyể 70,
cũg nó rấ rộg vềnghiệ bá thiệ á.
Việ là thiệ thàh nhâ màsinh ra quả thiệ, việ là
á thàh nhâ màsinh ra
quảá, tin sâ ởđ .o línhâ quảấ làđề
kiệ tấ yế đ . đ và Phậ phá. (xt. Đ .ng
Lư Quả.
Á NHÂ CHÍH CƠ Làtưtư .ng do ngà Thâ
loan, tịtổ củ Tịh đ . châ tôg Nhậ bả, đ . xư
.ng,
dụg ngữbiể hiệ lòg từbi vôhạ củ
Phậ A di đ à. Trong Thá dịsao, Thâ
loan từg nó, bả ýcủ Phậ Adiđ à là đ . ngư .i
vãg sinh, bấ luậ làthiệ hay
á, đ .u nê cứ đ .; đ .c biệ làngư .i á,
lạ càg nê cứ, khiế họvãg sinh, đ ó
gọ là“ ác nhâ chíh cơ ”. Bở vì đ .i vớ
việ vãg sinh củ nhữg kẻphạ tộ Ngũ nghịh,
Thậ á, Tịh đ . châ tôg có đ . xuấ thuyế Từbi,
Trítuệhai mô, bả
rằg, trong mô Trítuệ Phậ Diđ à soi xé
phả trá thiệ á, tiế dẫ thiệ cơmà ră dạ á hàh, á
tíh; nhưg trong mô
Từbi thìlấ ngư .i á mong đ ýợ cứ đ .
là đ .i cơchủyế. Đ ây làcá cố tủ củ
việ niệ Phậ màngà Thâ loan đ a đ .

xư .ng.
Á NIÊ TƯDUY CHƯ .NG
Làmộ trong ba chư .ng tu đ .nh. Chỉ ngư .i tu
hàh khi tu Thiề đ .nh, vìđ .m
chì mêtố nê niệ á vụ khở, bè phá giớ cấ,
nghĩđ .n là cá việ bấ thiệ
Thậ á, Ngũnghịh v.v... Vìmộ niệ
nhưthế là trởngạ cá Thiề đ .nh, khiế
cho tâ hàh giảkhôg thểmởtỏđ ýợ
[X. Thiê thai tứgiá nghi tậ giả tiê chỉ sao
Q.hạ Đ .i tạg phá sốQ.9]. (xt. Tam
Chư .ng).
Á QUỈLỤ TẶ
Tứ làsá giặ á quỉ Sá giặ, chỉsá
cảh sắ, thanh, hư õng, vị xú, phá; sá
cảh nà hay là cho ngư .i ta bịmêhoặ,
ngă che mắ trítuệcủ ngư .i ta, cũg như giặ, lạ
thídụnhưquỉ [X. ChúBá nhãba
la mậ đ tâ kinh củ Tịh giá].
Á SÁ LA
........
Phạ:Akwara. Cò gọ làÁsá ra, A
sá ra, La sá la, Á sá na, A khấ sửla.
Dịh làchữ Cũg hà ýâ tiế, vầ, lờ.
Tứ chỉvă tự do nghĩ bấ biế củ nó màlấ là
nghĩ khôg chuyể đ .i. Thàh
duy thứ luậ thuậ kíquyể 2 phầ cuố
(Đ .i 43, 69 thư .ng), nó: “ Ác sá na làchữ
nghĩ khôg chuyể đ .i” Câ xáluậ
quang kíquyể 5 (Đ .i 41, 108 hạ, nó:
“hạ Á sá la, Há dịh làchữ lànghĩ
khôg lư chuyể, tứ khôg lư chuyể
đ .i dờ theo phư õng hư .ng” Cứtheo
Huyề ứg â nghĩ quyể 2 ché, thìchữ làvă tựnó
chung, tiếg Phạ làÁ sá
la, dịh làvôlư chuyể, vôtậ; chữnhờ mự đ ýợ
viế trê giấ cóthểlàbấ diệ,
sựbấ diệ ấ đ ýợ dùg đ . vídụvớ sự thư .ng trụ
gồ cóbố mư õi bả chữ là gố củ tấ cảchữ Lạ
cứtheo Đ .i nhậ
kinh sớquyể 17 ché, thì“hữ ” trong tiếg
Phạ cóhai â làá sá la vàli tỉbề â
trư .c làchữcă bả, tứ chữgố, nhưhai
â đ .u tiê củ chữA, â sau thìlàchữ tăg gia. [X.
Đ .i nhậ kinh sớQ.14; Đ .i
nhậ kinh sớnghĩ thíh Q.11; Tuệlâ
â nghĩ Q.25; Phạ ngữtạ danh].
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Á TÁ
......
I. Á tá. Phạ:Kaukftya. Làmộ
trong cá tâ sở(tá dụg phụthuộ tâ).
Đ .ng nghĩ vớ “ố” Làmộ trong bả mư õi
lă phá do Thuyế nhấ thiế hữ bộlậ
ra, thuộ Bấ đ .nh đ .a phá, cũg làmộ
trong bố Bấ đ .nh củ tôg Phá tư .ng.
Á, tứ chá ghé; tá, tứ việ đ ýợ là.
Nghĩ làchá ghé cá việ đ a đ ýợ thự
hiệ, tâ hố tiế sau khi việ á đ a đ ýợ
là. Luậ Câ xáquyể 4, đ .i vớ từ“ ác
tá” cónê ra ba cáh giả thíh. Mộ là
việ duyê vớ á đ ýợ thự hiệ màhố
tiế, gọ làÁ tá, tứ đ .ng vềmặ hố tiế
năg duyê màđ .t tê cảh sởduyê. Hai
là sựhố tiế lấ á tá là chỗnư õng tự
màsinh, cho nê đ .ng vềmặ hố tiế năg
y màđ .t tê sởy. Ba là sựhố tiế làquả củ sựlà
á, cho nê đ .ng vềmặ quả hố tiế màđ .t tê nhâ.
Trong ba cáh
giả thíh trê đ ây, chữ“ ác”củ á tá, đ .u
đ ýợ đ .c là“ .” nghĩ củ nóđ .u làhố
tiế việ đ a là. Nhưg, tíh củ á tá
khôg phả chỉlàbấ thiệ, màbấ luậ
thiệ hay bấ thiệ, phà việ đ a đ ýợ thự
hiệ mộ cáh khôg hợ tìh hợ lí thì đ .u gọ làá
tá. Lạ luậ Đ .i tìbàsa quyể
37, cónê lê bố câ á tá:
1. Hố tiế á nghiệ đ a là,
2. Hố tiế thiệ nghiệ đ a là,
3. Hố tiế thiệ nghiệ đ a là chư
đ .,
4. Hố tiế á nghiệ đ a là chư đ ..
Bố câ trê lànó vềnghiệ đ a là.
Luậ Câ xáquyể 4 thìđ .i vớ việ chư
là màhố tiế cũg gọ làá tá, chẳg
hạ nhưhố tiế “ạ sao mìh lạ khôg
là việ ấ”cũg làá tá.
Thuyế nhấ thiế hữ bộcho rằg, hố
tiế đ a khôg là nghiệ thiệ làthiệ á
tá, hố tiế đ a khôg là nghiệ bấ thiệ
làbấ thiệ á tá, chủtrư õng á tá chỉ hạ ởthiệ
vàbấ thiệ, chứkhôg thôg
vôkí Nhưg, cứtheo luậ Câ xáquyể 4

ché, thìtrong cá nhàthuộ cá bộkhá,
cũg cóngư .i nó á tá thôg cảvôkí
Thàh duy thứ luậ thuậ kíquyể 7 phầ
đ .u, cũg cho á tá thôg cảba tíh thiệ,
bấ thiệ vàvôkí Lạ cá nhàDuy thứ gọ
á tá là“ố”vàgiả thíh nócũg khá
vớ luậ Câ xá Luậ Thàh duy thứ
quyể 7, thuyế minh “ố”tứ làhiề ghé
cá nghiệ đ ýợ là, lấ hố tiế là tíh,
chư .ng ngạ xa ma tha là nghiệ, vảlạ,
“ ác tá”làđ .ng trê phư õng diệ quảmà giảlậ tê
nhâ, cò “ố”thìngay từđ ýơg
thểcủ nómàđ .t tê nó Ngoà ra, cứtheo
ýcủ Thàh duy thứ luậ thuậ kíquyể
7, thì“ ác”củ á tá đ .c là“ .” làýhiề
ghé. [X. luậ A tìđ .t ma thuậ chíh lí Q.11; luậ
Du gia sưđ .a Q.11; luậ Hiể
dư õng tháh giá Q.1; luậ Đ .i thừ a tì đ .t ma
tạ tậ Q.7; Câ xáluậ quang kí Q.4; Báh phá vấ
đ áp sao Q.1].
II. Á tá. Tứ làĐ .t cá la (Phạ:
Duwkfta) trong giớ luậ. Chỉviệ là á
nhỏnhiệ củ thâ thể cókhi cũg bao
quá cảviệ là á nhỏnhiệ củ miệg
lư .i. [X. Thiệ kiế luậ tìbàsa Q.9] (xt.
Đ .t Cá La).
Á THẾ .....
Tứ đ .i vẩ đ .c, xấ á. Thờ nay, phiề
nã vàtàkiế bố chá, tuổ thọcủ ngư .i
ta ngắ ngủ, khổnhiề màvui í. Cứtheo
kinh Phá hoa quyể 1 phẩ Phư õng tiệ
ché, thìtrong đ .i xấ á, cónă thứvẩ
đ .c làkiế trọ, kiế trọ, phiề nã trọ,
chúg sinh trọ vàmệh trọ. Thờ kìnà,
chúg sinh nhơnhớ tộ nặg, thàh tự
cá nghiệ bấ thiệ, cho nê chưPhậ dùg
sứ phư õng tiệ, tù cơgiá hó, đm phá
mộ Phậ thừ chia ra nó ba Thừ. Kinh A
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di đ à (Đ .i 12, 348 thư .ng), nó: “hậ Thíh
ca mâ ni đ a là mộ việ rấ khó hiế
có đ ó làởcõ Sa bà trong đ .i nă trọ á
làkiế trọ, kiế trọ, phiề nã trọ,
chúg sinh trọ vàmệh trọ, màđ ýợ
đ .o Vôthư .ng chíh đ .ng chíh giá”
Bở vì trong thờ Chíh phá, chúg sinh

í phiề nã, ai ai cũg tựlà mư .i đề
thiệ vàthọmệh lâ dà; trá lạ, trong
thờ mạ phá, làthờ màthếgiớ xấ xa,
con ngư .i xấ xa, quan niệ xấ xa, tâ lí xấ xa,
hàh vi xấ xa, lòg bấ tí bừg
chá, đ .c biệ gọ làá thế hay làá thờ.
[X. An lạ tậ Q.thư .ng; Quá kinh sớ tá thiệ
nghĩ].
Á THÚ Phạ:Durgati, Pài: Duggati. Cũg
gọ làÁ đ .o. Đ .i lạ vớ “hiệ thú ”. Thú
cónghĩ đ tớ. Tứ do á nghiệ dắ dẫ
màđ tớ chỗphả đ .n. Cứtheo luậ Câ
xáquyể 8 ché, thìthểcủ nă thúlàvô phúvôkí lạ
nă thúnhiế và sốhữ
tìh; nghĩ làdo nghiệ thiệ á chiê cả
quảthểdịthụ vôkí gọ làthú vìthế
Thuyế nhấ thiế hữ bộchủtrư õng “hú
chẳg thôg vớ thiệ, nhiễ vàkhíthế giớ.
Thôg thư .ng gọ đ .a ngụ, ngãquỉvà sú sinh
làba á thú cũg gọ làba đ ýờg,
ba ngảá, lànhữg nơ thuầ tú vìá
nghiệ màphả đ tớ; trong đ ó, y theo tứ
giậ đ đ .n đ .a ngụ, y theo tham muố đ
đ .n ngãquỉ y theo ngu si đ đ .n sú sinh.
Đ .i lạ vớ ba á thú ba cõ A tu la, ngư .i,
Trờ gọ làba thiệ thú lànhữg nơ mà nhữg ngư
.i là nghiệ thiệ đ đ .n. Ba
á thú nế thê A tu la thìlàbố á thú
Ba á thú nế thê ngư .i, trờ thìlànă
á thú cũg gọ lànă á đ .o, nă thú
trong đ ó, A tu la bao quá ba nơ làngãquỉ
sú sinh vàtrờ, hoặ nhiế cảđ .a ngụ.
Nă á thúlạ thê A tu la thìgọ làsá
đ .o, cũg gọ làsá ngả Loà ngư .i cũg
cóthểsinh diệ vòg quanh trong sá ngả
Sá ngảnà, nế đm thídụcuộ sốg hiệ
thự củ con ngư .i, thìnóg giậ tứ làđ .a
ngụ, tham muố tứ làngãquỉ ngu si tứ
làsú sinh, đ .u tranh tứ làA tu la, cò
vui sư .ng thìcóthểphâ biệ làngư .i và trờ. Cá
nguyệ vọg lớ nhấ trong mộ
đ .i củ ngư .i Ấ đ . xư, làkhôg muố
phả sinh lạ và cõ ngư .i, vìthế coi nhâ
đ .o vàthiê đ .o đ .u làá thú Nhưg,
nghĩ á thúnà, sau khi du nhậ Phậ
giá, thìá thúchuyê chỉcho ba đ .o đ .a
ngụ, ngãquỉvàsú sinh, cò trờ, ngư .i

làhai thiệ đ .o. Ngoà ra, trong bố mư õi
tá nguyệ củ Phậ Adiđ à, nguyệ thứ nhấ
lànguyệ khôg cóba á thú nguyệ
thứhai lànguyệ khôg trởlạ á thúlầ
nữ, hai nguyệ nà đ .u lànguyệ đ .i bi,
nhổhế gố khổ [X. kinh Vôlư .ng thọ Q.hạ luậ
Atì .ạma phá uẩ tú Q.9;
luậ Đ .i tìàa Q.172; luậ Câ xáquang
kíQ.8; luậ Câ xábả sớQ.8; Huyề ứg
â nghĩ Q.4; Tuệlâ â nghĩ Q.48;
Tuyể trạh bả nguyệ niệ Phậ tậ
Q.thư .ng].
Á THỦKHÔG
Phạ:Dur-gfhìa zùyatà Cò gọ là Tịh thủkhôg
(chấ chặ cá khôg mộ
cáh hẹ hò). Cónghĩ làgiữchặ cá á
khôg (cá khôg sai lầ, khôg thôg
suố). Đ .i lạ vớ “hiệ thủkhôg” Tứ
làphủnhậ đ .o línhâ quả chẳg biế lí duyê sinh
vôtíh màhiể lầ nghĩ
khôg, cốchấ cá ýkiế đạ khôg. Cứ theo luậ
Thàh duy thứ quyể 7 ché,
thìphủđ .nh hai đ . châ, tụ làá thủ khôg,
chưPhậ bả lànhữg kẻấ khôg
thểcứ đ ýợ. Lạ cứtheo luậ Đ .i tríđ .
quyể 1 ché, thìtrong Phậ phá có Á THÚ A1
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Phư õng quảg đ .o nhâ, chủtrư õng hế
thả phá chẳg sinh chẳg diệ, khôg có mộ phá
nà; chủtrư õng ấ khôg phù hợ thự nghĩ, chẳg
biế cá lívôtíh
tứ khôg, đ ó làá thủkhôg. [X. kinh Bồ tá đ .a
trìQ.2; luậ Du giàsưđ .a Q.36; Dugià luậ
kíQ.9; Hoa nghiê kinh thá
huyề kíQ.10; Hoa nghiê ngũgiá
chư õng Q.4].
Á TRI THỨ
Phạ:Pàa-mitra (bạ xấ). Đ .i lạ
vớ Thiệ tri thứ. Cò gọ làÁ hữ, Á
sư Á sưhữ. Tứ làkẻá đ .c nó cá
phá á, phá tàkhiế ngư .i ta bịhã và
đ ýờg ma. Kinh Phá hoa quyể 2 phẩ
Thídụché, đ .i vớ nhữg ngư .i đ a xa lì
á tri thứ màgầ gũ bạ tố thìmớ có thểnó phá
cho nghe. Lạ cứtheo kinh
Đ .i ban Niế bà (bả Bắ) quyể 20 ché,
thìBồtá ma ha tá đ .i vớ voi dữtâ khôg

sợhã, màvớ á tri thứ thìtâ sinh sợ hã. Trư .ng
a hà quyể 11 kinh Thiệ
sinh, nê lê sá loạ bạ á, đ ó là nó
nhữg lờ dố trá thíh nhữg chỗvắg vẻ kí đ áo,
dụdỗngư .i nhàngư .i khá, bà
mư tíh kếlấ củ ngư .i khá, mư đ . lợ
riêg, thíh vạh lỗ lầ củ ngư .i khá.
Cò nê lê bố việ gầ bạ xấ, tứ bạ
lú uốg rư .u, bạ lú đ ánh bạ, bạ lú
dâ dậ, bạ lú mú há. Ngoà ra, ngà
Thâ loan củ Nhậ bả, trong Ngu thố
sao quyể hạ giả thíh vềbạ xấ đ ýợ
nó trong Nhịhàthídụtrong Tá thiệ
nghĩ củ Quá kinh sớcủ ngà Thiệ
đ .o, bả rằg, bạ xấ lànhữg ngư .i giả dố đ .c
hạ, tứ chỉnhữg ngư .i cócá
họ khá, cá thấ khá, cá hiể khá và việ là khá,
khiế phư õng hạ đ .n tôg
chỉcủ mô Vãg sinh Tịh đ .. [X. kinh
Duy ma cậ Q.thư .ng; kinh Thi ca la việ
lụ phư õng lễ.
Á VÔQUÁ .........
Cò gọ làÁ vôngạ. Tứ mộ loạ tà kiế chấ trư .c
cho rằg là á khôg phả
tộ. Chẳg hạ nhưngư .i “ ác thủkhôg”
quá tấ cảđ .u làkhôg màphủđ .nh đ .o
línhâ quả khôg sợtộ lỗ. Lạ đ .i vớ
thuyế “ Ác nhâ chíh cơ ” do Tịh đ .
châ tôg củ Nhậ bả đ . xư .ng mànó,
thìtừngữÁ vôquádùg đ . chêbai thuyế
cho rằg ngư .i ta chỉcầ nhờvà bả
nguyệ củ Phậ Di đ à màđ ýợ vãg sinh,
chứtựmìh khôg cầ phả ngă ngừ
việ tạ á. [X. Tuyể trạh truyề hoằg
quyế nghi sao Q.4; Tịh đ . tôg yế tậ
Q.4]. (xt. Á Nhâ Chíh Cơ.
Á XOA TỤ ........
Á xoa, Phạ:Awka, cũg gọ làôrô nạ la xoa(Phạ:Rudràwa). Dịh ýlà Diê quá châ,
Kim cư õng tử Tê câ,
cũg làtê quảcâ. Tê khoa họ:
Eleocarpus ganitrus. Cứmộ chù ba quả vàsau
khi rụg xuốg đ .t thìphầ nhiề
chụ lạ mộ chỗ cho nê gọ làÁ xoa
tụ dùg đ . thídụoặ, nghiệ, khổiê
quan chặ chẽvớ
nhau. Ngoà ra,

trong cá kinh
luậ thư .ng dẫ ra
đ . thídụsốnhiề.
Luậ Du giàsưđ .a
quyể 96 (Đ .i 30,
846 hạ, nó: “í nhưchù á xoa
ởthếgian, trong
Tụnà cónhiề
phẩ loạ” Luậ
Thàh duy thứ
quyể 2 (Đ .i 31, 8 thư .ng), nó: “ế thả
hữ tìh, từvôthủ đ .n nay, córấ nhiề
Chù quảá xoa
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loà, nhưquảá xoa, tựnhiê nhưthế”.
Quả ác xoa màu đỏ tươi, người Ấn độ phần
nhiều lấy làm thuốc nhuộm hoặc để ép dầu,
hột nó có thể dùng làm tràng hạt. [X. kinh
Đại Phật đính thủ lăng nghiêm Q.1; luận
Du già sư địa Q.51, Q.56; Du già luận kí
Q.13; Thành duy thức luận thuật kí Q.2
phần cuối; Thành duy thức luận diễn bí
Q.2 phần cuối; Huyền ứng âm nghĩa Q.22;
Tuệ lâm âm nghĩa Q.35; Phiên dịch danh
nghĩa tập Q.3].
ÁC XÚC
.....
Có nghĩa là thức ăn uống do tay người
khác đã sờ mó vào nên không được sạch
sẽ. Giới luật cho thức ăn đã bị người khác
sờ mó vào là vật bất tịnh, cho nên cấm,
không được ăn. [X. Tứ phần luật san phồn
bổ khuyết hành sự sao Q.hạ; Tứ phần luật
hành sự sao tư trì kí Q.hạ phần 2 tiết 2].
ÁI
..
I. Ái . Phạm:Tfwịà,towayati, priya,
là dịch ý của chữ piya trongPàli. Còn gọi
là Ái chi. Là một trong mười hai nhân
duyên. Ý là tham luyến chấp trước tất cả sự
vật. Trước nay, Cơ đốc giáo được xem là
tôn giáo bác ái, trong Phật giáo thì lấy “từ
bi” làm trung tâm mà không trực tiếp nói
đến chữ “ái”. Trong kinh điển Tăng chi bộ,
đức Phật thường dạy về chữ ái, bảo: “Yêu
có thể sinh yêu, mà cũng có thể sinh ghét;

ghét có thể sinh yêu, cũng có thể sinh ghét”.
Cho nên, Phật giáo nói yêu, nói ghét, cũng
giống như lòng bàn tay và mu bàn tay, là
hai mặt của một thể, thương yêu càng sâu
thì oán ghét có thể càng lớn.
Trong bài kệ 212 của kinh Pháp cú Nam
truyền, có nói: “Từ yêu sinh lo buồn, từ yêu
sinh sợ hãi; lìa yêu không lo buồn, làm gì
có sợ hãi?”. Kế đó, cũng trong bài kệ ấy, lại
từ “yêu” chuyển biến mà lần lượt đưa ra
bốn thứ: thân ái (Pàli: Pema), dục lạc (Pàli:
Rati), ái dục (Pàli: Kàma) và khát ái (Pàli:
Taịhà). Cái gọi là ái là nói đến tình yêu có
quan hệ thân tộc huyết thống đối với mình;
còn cái gọi là thân ái là nói về tình bạn đối
với người khác; dục lạc là tình yêu đối với
một nhân vật đặc biệt nào đó; ái dục chuyên
chỉ tình yêu được kiến lập trong quan hệ
về tính; còn khát ái là chỉ tình yêu vì quá
say đắm đến nỗi thành si tình. Năm giai
đoạn trên đây đều thuộc tình yêu của loài
người, bản chất của nó đều lấy tự ái làm
tiền đề, do tự ái xuất phát đưa đến tính ái,
lại sâu đậm nữa thì lấy tự ái làm chủ mà
hình thành tình ái biến thái cho đến khát
ái, trong đó, tầng thứ dần dần sâu thêm mà
không thay đổi hình thái nữa. Khát ái là
bản thể ái tình của con người, do thứ tình
ái ấy mà sinh ra khổ não, lại do khổ não
mà sinh bi (Phạm,Pàli: Karuịà). Nguyên
ý của chữ bi là đau đớn. Con người không
những chỉ cảm thụ sự đau đớn của chính
mình mà cũng có thể cảm thụ sự khổ não
của người khác, nếu với những người khổ
não, đều lấy tình bạn thân thiết mà đãi ngộ,
thì có thể gọi là từ (Phạm:Maitreya), mà
từ là do bạn (Phạm:Mitra) diễn biến mà
có, ý bao hàm tình bạn sâu xa, cho nên từ
bi là danh từ thay cho ái. Từ bi đến rứt
mực, tột bực thì thành“vô duyên đại từ”,
hàm ý là tình yêu vô điều kiện, không đòi
hỏi một cái gì, miễn khiến người khác có
hạnh phúc là được, đây có thể gọi là đại ái,
là biểu hiện cao nhất của thái độ đãi người
trong Phật giáo. [X. luận Tạp a tì đàm tâm
Q.8; luận Du già sư địa Q.93; Thành duy
thức luận thuật kí Q.8].

II. Ái. Phạm: Anunaya-saôyojana.
Tên gọi tắt Ái kết. Là một trong chín kết.
Còn gọi là Tùy thuận kết. Tức chỉ phiền
não tham, đắm say cảnh. Luận Đại tì bà sa
quyển 50 (Đại 27, 258 thượng), nói: “Thế
ÁC XÚC
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nào là ái kết? Nghĩa là Tam giới tham.
Nhưng, Tam giới tham, trong chín kết, lập
chung làm ái kết, trong bảy Tùy miên, lập
hai tùy miên, tức Dục giới tham, gọi là Dục
tham tùy miên; Sắc, Vô sắc tham, gọi là
Hữu tham tùy miên. Trong các kinh khác,
lập làm Tam ái, tức Dục ái, Sắc ái, Vô sắc
ái”. Đây là gọi chung cái tham trong ba cõi
là Ái kết. Lại luận Tập dị môn túc quyển 4,
bảo Dục ái, Sắc ái, Vô sắc ái, trong các dục,
ham mê đắm đuối, chấp chứa phòng hộ,
gọi là Dục ái; trong các sắc, ham mê đắm
đuối, chấp chứa phòng hộ, gọi là Sắc ái;
trong vô sắc, ham mê đắm đuối, chấp chứa
phòng hộ, gọi là Vô sắc ái. Cũng nói Dục
ái, Hữu ái, Vô hữu ái, trong cõi Dục ham
mê đắm đuối, chấp chứa phòng hộ, gọi là
dục ái (Phạm:Kàma - tfwịà); trong cõi
Sắc, Vô sắc, ham mê đắm đuối, chấp chứa
phòng hộ, gọi là hữu ái (Phạm:Bbhava tfwịà); người thích Vô hữu, ở trong vô hữu
tham mê đắm đuối, chấp chứa phòng hộ,
gọi là Vô hữu ái. (Phạm:Vibhava - tfwịà).
Ngoài ra, kinh Thắng man chương Nhất
thừa, nói về năm trụ địa hoặc, cũng nêu
lên ba danh xưng là Dục ái trụ địa, Sắc ái
trụ địa và Hữu ái trụ địa. Kinh Đại ban Niết
bàn (bản Bắc) quyển 13, bảo Tập đế trong
bốn đế là ái và có hai loại, ba loại, bốn loại,
năm loại khác nhau, nhưng đều lấy tham
gọi là ái. [X. luận Đại tì bà sa Q.48, Q.49,
Q.56, Q.173; luận Thành thực Q.9 phẩm
Tham tướng; luận Nhập a tì đạt ma
Q.thượng; luận Câu xá Q.21].
III. Ái. Phạm:Preman hoặcpriya. Tức
có nghĩa là không đem tâm nhiễm ô mà tin
ưa Pháp hoặc kính yêu sư trưởng. Luận Đại
tì bà sa quyển 29, bảo ái có hai thứ, nhiễm
ô là tham, không nhiễm ô là tín. Luận Câu

xá quyển 4 (Đại 29, 21 thượng), nói: “Ái là
ưa thích, thể tức là tín; nhưng ái có hai thứ,
một là có nhiễm ô, hai là không nhiễm ô.
Có nhiễm là tham, như yêu vợ con, không
nhiễm là tin, như yêu sư trưởng”. Đây nói
rõ ái không nhiễm ô, thể của nó là tín. [X.
kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) Q.16; luận
Thuận chính lí Q.11; luận Thành duy thức
Q.6].
IV.Ái. Chữ (ai) Tất đàm. Cũng gọi là
Ế. Một trong mười hai nguyên âm của mẫu
tự Tất đàm, một trong năm mươi chữ cái.
Kinh Phương quảng đại trang nghiêm quyển
4 (Đại 3, 560 thượng), nói: “Khi xướng chữ
ái, phát ra tiếng uy nghi thù thắng”. Tiếng
uy nghi thù thắng dẫn trên đây, Phạm:
Airyàpatha-zreyàn-sabda, tức trong đó
có âm “ai”. Ngoài ra, kinh Du già kim cương
đính phẩm Thích tự mẫu, bảo rằng, chữ ái
đây có các nghĩa thù thắng, như tự tại, tự
tướng, Thánh đạo v.v... [X. kinh Đại ban
Niết bàn (bản Bắc) Q.8; kinh Đại nhật Q.5
phẩm Bố tự; Tất đàm tạng Q.5].
ÁI BIÊT LI KHỔ
Phạm:Priya-viprayoga-du#kha,Pàli:
Piya-vippayoga-dukkha. Tức là nỗi khổ
cảm thấy khi mình phải rời bỏ cái cảnh mà
mình ưa thích, hoặc phải xa lìa người mà
mình thương yêu. Là một trong tám cái khổ.
Còn gọi là Ân ái biệt khổ, Ái tương biệt li
khổ. Cứ theo Trung a-hàm quyển 7 kinh
Phân biệt thánh đế, và luận Đại tì bà sa
quyển 78 chép, thì sáu căn, sáu đại yêu quí,
khi lìa bỏ thân thể thì sinh khổ, gọi là ái
biệt li khổ. Ngoài ra, kinh Ngũ vương cho
là phải xa lìa anh em, vợ con mà sinh khổ,
thì gọi là ái biệt li khổ. Đại thừa nghĩa
chương quyển 3 phần đầu thì ghi nhận cả
hai thuyết kể trên mà nói (Đại 44, 513
thượng): “Ái biệt li khổ là thế nào? Có hai
thứ: một là trong, hai là ngoài. Trong là
chính thân mình, ngoài là họ hàng thân
thích và các vật cần cho sự sống”. [X. kinh
Tăng nhất a hàm Q.17; kinh Tứ đế; kinh
Chính pháp niệm xứ Q.57]. (xt. Tứ Khổ).
ÁI BIÊT LI KHỔ
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ÁI CÁT CHI QUỈ
...... ...
Cũng gọi là Ái cát quỉ. Là khởi thi quỉ,
tức loài quỉ chịu sự khống chế của thần
chú mà giết người. Cái pháp thuật sử dụng
thần chú để sai khởi thi quỉ giết người thì
gọi là Tì đà la, vì thế, loại khởi thi quỉ này
còn được gọi là quỉ Tì đà la. [X. luật Thập
tụng Q.2; Huyền ứng âm nghĩa Q.21; Tuệ
lâm âm nghĩa Q.54]. (xt. Tì Đà La Quỉ).
ÁI DỤC
Phạm,Pàli:Kàma. Tức sự tham ái. Đồng
nghĩa với ái trước, ái nhiễm, ái chấp. Người
Ấn độ cổ đại cho là đời người có ba mục
đích lớn, đó làpháp (Phạm:Dharma),lợi
(Phạm:Artha), vàái, tức chỉ sự hiểu biết
chân lí, tích trữ của cải và hưởng thụ tình ái.
Về vấn đề ái dục thì có Ái dục kinh (Phạm:
Kàma-sùtra), kinh này được xem là sách
chỉ nam về tính ái có tiếng trên thế giới, nhân
sĩ thượng lưu cũng nhờ sách chỉ nam này
mà có được sự chỉ dẫn về sinh hoạt tính ái.
Giáo đoàn Phật giáo nguyên thủy lấy
tăng lữ (tỉ khưu) làm chủ yếu, mà tính dục
là một loại bản năng của con người chỉ đứng
sau thực dục, vì vậy, trong giáo đoàn phải
chế định những giới luật nghiêm khắc, lấy
việc siêu thoát ái dục làm đức mục tu hành
trọng yếu của tăng lữ. Đến thời kì Phật giáo
Đại thừa hưng khởi, vì có tín chúng tại gia
tham dự giáo đoàn, thành ra việc cấm chỉ
ái dục là việc không làm được, mà đối với
tín chúng tại gia chỉ có thể phương tiện
hạn chế thôi.
Cái gọi là phiền não tức bồ đề, là nhờ ái
dục hoặc các bản năng khác hay khiến cho
tâm trí con người lay động, trong hoàn cảnh
thường xuyên bị quấy nhiễu như thế, mà
vẫn tiến tu để chứng ngộ cảnh giới liễu sinh
thoát tử.
ÁI GIẢ
.... .
Là tên gọi khác của Tư hoặc. Tư hoặc
lấy Ái làm chủ, mà ái thì từ mê tình sinh
khởi, thể của nó hư giả, vì thế gọi là Ái giả.
ÁI HÀ

.....
Sông yêu. Còn nói là Tình thiên dục
hải (tình trời dục biển). Ái dục làm người
chìm đắm nên dùng sông để thí dụ. Ngoài
ra, tâm tham ái, nắm chặt vật mà không
rời, cũng như nước thấm vào vật, nên cũng
dùng nước sông để ví dụ ái dục. Kinh Hoa
nghiêm (80 quyển) quyển 26 có câu: “Theo
dòng sống chết, vào sông yêu lớn”. Kinh
Lăng nghiêm cũng nói: “Sông yêu cạn khô,
khiến người giải thoát”.
ÁI HÀNH KIẾN HÀNH
Ái hành, Phạm: Tfwịà-carita; Kiến
hành, Phạm:Dfwỉi-carita.
I. Ái hành kiến hành. Hành vi của
người ta, căn cứ theo tính cách, có thể chia
làm hai loại:
1. Y theo lời chỉ dạy của người khác mà
hành động, gọi là ái hành.
2. Không thích nghe theo ý kiến người
khác, mà chỉ theo ý riêng mình để hành
động, gọi là Kiến hành. Cứ theo luận Câu
xá quyển 17, thì người ái hành ý muốn xấu
(Phạm:Àzaya, dịch âm a thế gia) rất là nông
nổi, không dứt mất thiện căn; người Kiến
hành thì ý thích xấu xa cực sâu bền, cho
nên có khả năng dứt mất thiện căn. Lại
luận Đại tì bà sa quyển 109 thì bảo, người
Kiến hành từ không mà vào chính tính li
sinh, người ái hành từ vô nguyện mà vào
chính tính li sinh. [X. kinh Đại ban Niết
bàn (bản Bắc) Q.15; luận Đại trí độ Q.21;
luận Câu xá quang kí Q.16].
ÁI CÁT CHI QUỈ
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II. Ái hành kiến hành. Kiến hành và
ái hành là hai loại phiền não. “Hành” là
gọi chung các pháp hữu vi. Trong đó, kiến
hành là năm kiến (bao hàm thân kiến...),
nói rộng là sáu mươi hai kiến hay chín mươi
lăm kiến. Nói theo nghĩa rộng thì kiến hoặc
và kiến hành cũng có thể thông dụng, hai
nghĩa tham dục (tu hoặc) và ái hành cũng
tương thông. Nói cách thông thường thì
kiến hành là phiền não thuộc phương diện
lí trí, ái hành là phiền não thuộc phương

diện tình ý. [X. luận Câu-xá Q.6; Câu xá
thích luận Q.5; Câu xá quang kí Q.6].
ÁI HOẶC
.....
Là hoặc ái dục. Hoặc, có nghĩa là mê
mờ đối với chân lí. Nếu không trừ dứt ái
hoặc này thì không thể thấy được chân lí.
Kim quang minh kinh văn cú quyển 3 (Đại
39, 60 thượng), nói: “Bát nhân kiến địa..
........ , còn có ái hoặc”.
ÁI KẾT
.....
Là một trong chín kết. Nói tắt là kết.
Cũng gọi là tùy thuận kết. Kết, là nghĩa trói
buộc. Vì tham ái trói buộc con người nên
gọi là kết. Vì chúng sinh tham ái mà tạo
các nghiệp bất thiện: giết hại, trộm cướp,
dâm dục, nói dối v.v..., do đó dẫn đến cái
khổ sống chết trong đời sau, trôi lăn trong
ba cõi, không thoát ra được, cho nên gọi là
ái kết. Kinh Đại tập quyển 3 (Đại 13, 17
thượng), nói: “Nhân duyên phiền não chịu
nghiệp quả, nhân duyên các kiến thêm ái
kết”.
ÁI KIẾN
.....
Còn gọi là Kiến trước nhị pháp, Ái kiến
nhị hành. Nói chung ái và kiến. Tức là các
phiền não đối sự, đối lí mà sinh khởi. Nói
một cách phân tích, thì ái là phiền não thuộc
phương diện tình cảm, do cố chấp sự sự
vật vật, nên dễ ngăn trở đạo. Còn kiến là
chỉ sự cố chấp cái lí luận sai lệch mà dẫn
đến cái thấy biết lầm lẫn, đồng thời, làm
chướng ngại sự ngộ đạo, là phiền não thuộc
phương diện lí trí. [X. kinh Đại ban Niết
bàn (bản Bắc) Q.15; Duy ma kinh sớ am la
kí Q.30].
ÁI KIẾN ĐẠI BI
...........
Chỉ tâm đại bi chưa lìa ái kiến. Tức
chưa chứng được lí thực tướng, còn nhận
có hai tướng năng ái, sở ái mà khởi tâm
đại bi. Trong Chú Duy macật kinh quyển
5, có nêu lên sự giải thích của các nhà,
ngài Cưu ma la thập bảo (Đại 38, 378
thượng): “Chưa thâm nhập được thực

tướng, thấy có chúng sinh, tâm sinh ái
trước, do đó sinh thương, gọi là ái kiến đại
bi. Ái kiến đại bi hư vọng bất tịnh, hay
khiến người ta sinh tưởng chán nản, vì
thế nên xa lìa”. Sư Tăng triệu cũng nói
(Đại 38, 378 thượng): “Nếu người biết tự
điều trị, thì trước quán bệnh của mình và
bệnh của chúng sinh, cái nhân duyên
thành bệnh là giả dối không thực, nên
dùng tâm ấy mà sinh bi; nếu người quán
chưa thuần, thấy chúng sinh vì yêu mà
khởi bi, thì là ái kiến bi. Cái bi ấy tuy tốt,
nhưng là cảnh ái kiến có tâm lẫn lộn, chưa
hẳn khỏi lụy, vì thế nên bỏ”. Sư Đạo sinh
thì bảo (Đại 38, 378 trung): “Khi quán như
trên mà khởi đại bi, nếu trong quán có
tâm niệm yêu thương, lại thấy chúng sinh
mà muốn cứu giúp, thì là ái kiến đại bi”.
[X. Duy ma kinh nghĩa kí Q.3 phần đầu;
Duyma kinh nghĩa sớ (Cát tạng) Q.4].
ÁI KIM CƯƠNG
Phạm:Ràgavajra. Là một trong mười
ÁI KIM CƯƠNG
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bảy vị Tôn thuộc Kim cương giới mạn đồ
la Lí thú hội trong Mật giáo. Còn gọi là Ái
phọc kim cương, Ái lạc kim cương, Bi mẫn
kim cương. Được đặt trong Nguyệt luân
liên hoa ở phía sau Kim cương tát đỏa,
trên Kim cương giới mạn đồ la Lí thú hội.
Hình tượng mầu xanh, tay cầm cờ ma kiệt.
Cứ theo Lí thú kinh bí quyết sao quyển 3
chép, thìbồtát Bi mẫn kim cương, vì lòng
thương xót, nên dùng giây ái niệm buộc
hết chúng sinh,
cuối cùng, đến bồ
đề cũng không
buông bỏ. Cũng
như loài cá ma
kiệt lớn, bất cứ vật
gì, khi đã vào
miệng nó rồi thì
không tài nào
thoát ra được, bởi
vậy, Bồtát cầm cờ
makiệt là biểu

hiện cái thân trí bình đẳng, buộc chặt
hoặc buông bỏ đều là huyễn cả. [X. Kim
cương đính thắng sơ dugià kinh trung lược
xuấtđại lạc kim cương tátđỏa niệm tụng
nghi].
ÁI KÍNH PHỤ MẪU DỤ
Đem lòng yêu kính của người con hiếu
đối với cha mẹ để thí dụ tâm từ bi của Bồ
tát. Kinh Đại vô lượng thọ phần tựa (Đại
12, 266 trung), nói: “Hãy đem pháp không
cầu xin mà bố thí cho mọi người, cũng như
người con hiếu thảo yêu kính cha mẹ”. Bởi
vì, lòng từ bi của Bồ tát không bỏ hết thảy
chúng sinh, giống như người con hiếu yêu
kính cha mẹ. Lại lòng từ bi của Bồ tát không
đợi được cầu xin mới thương yêu và hộ trì
chúng sinh, cũng như người con hiếu,
không đợi được sai bảo mới yêu kính cha
mẹ và hết lòng hiếu dưỡng.
ÁI LẠC
Có nghĩa là tin yêu ưa muốn. Tức hàm
ý tin ưa các pháp lành thế gian và xuất thế
gian, thuộc tin yêu không nhiễm ô. Luận
Câu xá quyển 4 bảo, yêu là ưa thích, thể
của nó tức là tin. Luận Thành duy thức
quyển 6 bảo, tin lấy ưa thích làm tướng.
Luận Tịnh độ thì nói, người tin ưa pháp vị
của Phật, tức là tin ưa pháp vị Tịnh độ.
ÁI LẠC KIM CƯƠNG NỮ
...
Phạm:Ràga-vajriịì. Là một trong mười
bảy vị Tôn trong Kim cương giới mạn đồ la
Lí thú hội. Cũng gọi là Ái kim cương nữ. Là
vợ của Ái kim cương. Được đặt trong
Nguyệt
luân, bên trái Kim cương tátđỏa. Hình tượng
màu vàng, tay cầm cây đàn. Cứ theo Lí thú
thích yếu lược bí quyết tập quyển 3 chép, thì
Bồtát này dùng thiên nhãn tràn đầy đại bi,
thấy suốt hết chúng sinh giới đều có đủ tự
tính thanh tịnh của Như Lai tạng tính, không
khác gì với cảnh
giới của chư Phật
Bồtát, bởi thế,
khởi lòng thương
đại tham đại ái
mạnh mẽ để an úy

và làm lợi ích cho
hết thảy chúng
sinh. [X. Kim
cương đính thắng
sơ du già kinh
trung lược xuất
đại lạc kim cương tát đỏa niệm tụng nghi;
Kim cương đính thắng sơ dugiàphổ hiền bồ
tát niệm tụng pháp].
ÁI LUẬN KIẾN LUẬN
Đối với tất cả sự vật, chỉ thiên trọng
Ái Kim Cương
(Kim Cương Giới Mạn Đồ La)
Ái Lạc Kim Cương Nữ
(Kim Cương Giới Mạn Đồ La)
ÁI KÍNH PHỤ MẪU DỤ
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mặt tình cảm mà bàn luận một cách cứng
nhắc, thì gọi là Ái luận; ngược lại, cứ khư
khư bám chặt phương diện lí luận tri thức,
thì gọi là Kiến luận. Cả hai mặt trên đây
đều trái với chân lí, là ngôn luận làm chướng
ngại việc tu đạo, vì thế, thông thường, đều
bị coi là hí luận (bàn hão). Về vấn đề này,
sư Cát tạng đã từng nói: “Các phần tử trí
thức và chúng xuất gia dễ sinh kiến luận,
còn những người trí thức phổ thông và
chúng tại gia thì lại dễ khởi ái luận”. [X.
kinh Đại ban Niết bàn (bản Bắc) Q.15; Duy
ma kinh sớ am la kí Q.30].
ÁI LƯU
.....
Tức là phiền não tham ái. Tham ái hay
khiến lòng người mờ tối chìm đắm, ví như
dòng nước chảy xiết, nên gọi là ái lưu. Ái
tức tham ái, có khả năng khiến các hữu
tình phiền não trôi giạt trong bể khổ sống
chết. Phiền não này là gốc của mọi phiền
não, cho nên ái cũng là tên gọi chung của
phiền não. Kinh Tâm địa quán quyển 1 (Đại
3, 295 thượng), nói: “Thiện thệ thường là
thuyền diệu pháp, hay dứt dòng ái sang bờ
kia”. [X. kinh Thắng man chương Nhất
thừa].
ÁI NGẬP ĐÔI ĐẦU KIẾN TRƯỢNG LỤC
KIM THÂN

Tiếng dùng trong Thiền lâm. Ái, là bụi
bặm; ngập, là nơi bụi bậm tích tụ; đôi đầu,
hình dung một đống (bụi) nổi cao; trượng
lục kim thân, nghĩa là mình vàng cao một
trượng sáu thước (chỉ cho thân đức Phật).
Ý nói: ở trong đống bụi bặm thấy được Phật,
là biểu thị tính bình đẳng tuyệt đối của Phật
và chúng sinh, xóa hết cái nhìn có tính nhị
nguyên đối đãi: Phật và chúng sinh, trong
sạch và nhơ nhớp.
Bích nham lục tắc 39 (Đại 48, 177 trang)
nói: “Có vị tăng hỏi Vân môn: Thế nào là
pháp thân thanh tịnh? (Ái ngập đôi đầu
kiến trượng lục kim thân, ban ban bác bác
thị thập mạ? = Trong đống bụi bặm thấy
mình vàng trượng sáu loang lổ lốm đốm là
cái gì?). Vân môn nói: “Lan can bằng cây
hoa thược dược”.”
ÁI NHẠO
... Hàm ý là tin ưa các pháp lành thế gian
và xuất thế gian. Thuộc về sự ưa thích không
nhiễm ô. Luận Câu xá quyển 4 nói, ái là ưa
thích (ái nhạo), thể của nó là tin. Luận Tịnh
độ cũng nói: người ưa thích mùi vị Phật
pháp tức là ưa thích pháp vị Tịnh độ.
ÁI NHIỄM
.....
Do tham đắm đối với mọi sự vật rồi sinh
tâm ô nhiễm chấp trước, gọi là ái nhiễm.
Đồng nghĩa với “dục ái”. Là tên gọi khác
của phiền não. Cái gọi là “nhiễm” (nhơ
nhuốm) là gọi chung cái tâm bám chặt mọi
sự vật trong thế gian. Luận Đại trí độ quyển
1 (Đại 25, 63 hạ), nói: “Vì pháp mình là ái
nhiễm, hủy hại pháp người khác”.
ÁI NHIỄM MẠN ĐỒ LA
Tức Mạn đồ la lấy Ái nhiễm minh vương
làm tôn vị chính. Cũng gọi là Ái nhiễm
vương mạn đồ la. Chủng loại không giống
nhau: có loại mười bảy vị tôn tạo thành, có
loại ba mươi bảy vị tôn cấu thành. Mạn đồ
la mười bảy vị tôn tạo thành thì ở phía trước,
phía phải, phía sau, phía trái của tôn vị
chính, bày bốn Kim cương là: Ý sinh (dục),
Kế lí chỉ la (xúc), Ái lạc (ái) và Ý khí (mạn),
ở bốn góc bên góc tây bắc, bày bốn nữ Kim
cương Ý sinh, v.v..., bốn cửa đông nam tây

bắc bày bốn Bồ tát Sắc (câu, cái móc),
Thanh
(tác, sợi dây lớn), Hương (tỏa, cái vòng), Vị
ÁI NHIỄM MẠN ĐỒ LA
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(linh, chuông nhỏ); tại bốn góc bên của
góc tây bắc viện ngoài, bày bốn Bồ tát Thời
xuân (hương), Thời vũ (hoa), Thời thu (đèn)
và Thời đông (hương bột), tổng cộng mười
bảy vị tôn. Chư tôn yếu sao quyển 5 có
chép bức vẽ này. Ngoài ra, kinh Du kì quyển
thượng phẩm Ái nhiễm vương, cho biết có
mạn đồ la trực tiếp lấy ba mươi bảy vị tôn
quyến thuộc của Đại nhật Như Lai làm
quyến thuộc của Ái nhiễm minh vương.
[X. Kim cương vương bồ tát bí mật niệm
tụng nghi quĩ; Biệt hành Q.4; Khê lam thập
diệp tập Q.21].
ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG
Phạm:Ràgaràja. Dịch âm là La nga la
xà. Nói tắt là Ái nhiễm vương. Trong các vị
tôn của Mật giáo, minh vương này ở trong
Tam muội đại ái dục, đại tham nhiễm. Vị
tôn này là do các bồ tát Kim cương tát đỏa,
hoặc Kim cương ái, Kim cương vương biến
hiện. Các Bồ tát ấy, vì thương xót chúng
sinh, đáp lại bi nguyện của các kiếp trước
mà vào môn gia trì. Bản tôn (bản thân, bản
địa) của các Ngài là Đại nhật Như Lai hoặc
là Kim cương tát đỏa. Bề ngoài hiện dáng
phẫn nộ bạo ác, nhưng phần nội chứng thì
lấy sự yêu kính khiến
chúng sinh được giải
thoát. Ngài có ba
mắt, sáu cánh tay, tay
cầm nhiều loại binh
khí. Ngoài ra, hình
tượng của vị tôn này,
phần nhiều là một
thân hai mặt, một
mặt là nam, mặt kia
là nữ, là biểu thị cái
ý vừa mạnh bạo vừa
nhu hòa; tức bên
trong giấu kín cung trăng của tự giác bản
bất sinh, bề ngoài thì hiện rõ vòng mặt

trời của Ái nhiễm minh vương, không
ngoài sự biểu hiện cụ thể một Phật nhiều
thân và cái phương tiện hòa ánh sáng vào
bụi trần để lợi vật. Thông thường, cầu tiêu
tai, cầu phúc thì tu pháp Ái nhiễm minh
vương. [X. kinh Du kì Q.thượng phẩm Ái
nhiễm vương; Kim cương bồ tát bí mật
niệm tụng nghi quĩ]. (xt. Ái Nhiễm Minh
Vương Pháp).
ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG PHÁP
Là phép tu trong Mật giáo lấy Ái nhiễm
minh vương làm tôn vị chính. Nói tắt là
Ái nhiễm vương pháp hoặc Ái nhiễm pháp.
Phép tu này có hai loại: “Lập ba mươi bảy
vị tôn” và “Lập mười bảy vị tôn”, loại sau là
y vào Kim cương vương bồ tát niệm tụng
nghi quĩ mà tu, còn loại trứơc thì y vào
kinh Du kì mà tu. Pháp này lấy kính yêu
làm gốc, vì thế là phép tu khi cầu phúc, cầu
tiêu tai. Khi tu pháp này, bày tôn vị chính
màu đỏ trên đàn màu đỏ, y phục của hành
giả, lư hương, đàn, tất cả đều nên dùng màu
đỏ làm chính, tương ứng với lòng kính ái.
Đồng thời, kết căn bản nhiễm ấn và đọc
chú. “Án (om) ma ha la nga (mahàràga,
đại ái nhiễm) phạ nhật lộ sắt ni sái
(vajrowịìwa, kim cương đính) phạ nhật la
tát đỏa phạ (vajrasattva, kim cương hữu
tình), nhược (ja#, cái móc) hồng (hùô, dẫn
vào) tông (ban, buộc, trói) cốc (ho#, vui
mừng), kết ngoại ngũ cổ ấn, lại đọc nhất tự
tâm “hồng (hhùô) trích (ỉa) chỉ (ki) hồng
(hùô) nhược (jja#)” (Ý là nghiệp nhân
không thể được, kiêu mạn không thể được,
tác nghiệp không thể được, liễu nghĩa không
thể được, thiên biến không thể được).
Nhưng, trong năm loại tương ứng ấn minh,
có thể tùy theo pháp mà thay đổi. [X. kinh
Du kì Q.thượng phẩm Ái nhiễm vương; Bạc
thảo tử khẩu quyết Q.15 Ái nhiễm vương
pháp (Lại du); Yếu tôn đạo tràng quán
Ái Nhiễm Minh Vương
ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG
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Q.thượng; Biệt hành Q.4; Chư tôn yếu sao
Q.5].

ÁI PHÁP LẠC PHÁP HỈ PHÁP CHI TÂM
Tức là tâm yêu pháp, tâm ưa pháp, tâm
vui pháp. Là lời tán thán công đức các Bồ
tát Tịnh độ, có xuất xứ từ kinh Đại vô lượng
thọ quyển hạ. Trong Đại vô lượng thọ kinh
nghĩa sớ, ngài Tịnh ảnh nói, khi bắt đầu
cầu pháp thì tâm mừng, gọi là hỉ pháp, lúc
đang nghe pháp cảm thấy mùi vị như cam
lộ, tâm sinh ưa thích, gọi là lạc pháp, cuối
cùng khi được pháp, tâm sinh yêu đắm, gọi
là ái pháp. Trong Vô lượng thọ kinh thuật
văn tán, ngài Cảnh hưng đứng về phương
diện ba tuệ văn, tư, tu mà bảo rằng, ưa thích
văn tuệ, gọi là ái pháp; đắm mùi tư tuệ, gọi
là lạc pháp; nhuần thấm tu tuệ, gọi là hỉ
pháp.
ÁI QUYÊN
.....
Ái, chỉ tham ái, ân ái, ái dục. Quyên, chỉ
tấm lưới, sự trói buộc. Còn gọi là Ái hệ.
Nghĩa là kẻ ngu si mắc vào lưới tham ái
cũng như bị trói buộc, không được tự tại.
Kinh Chính pháp niệm xứ quyển 7 (Đại
17, 41 thượng), nói: “Đã bị lưới ái lừa gạt,
làm tất cả nghiệp bất thiện”. Ngoài ra, ái
dục là phiền não căn bản, do đó mà phát
sinh các phiền não khác, vì thế gọi là ái
căn; mến tiếc bám chặt tình ân ái mà khó
lìa bỏ được, gọi là ái chấp. Lại ân ái hay làm
hại việc tu đạo, nó như thuốc độc, cho nên
gọi là ái độc.
ÁI THẦN
.....
Phạm:Kàma. Thần coi việc tình ái. Do
từ Cama (kàma, ái dục) trong Lê câu phệ
đà mà diễn hóa thành tên thần. Cứ theo
Đế đề lị gia Phạm thư chép, thì Ái thần là
con của Đạt ma (Phạm: Dharma) và Xá la
đà (Phạm:Zradhà). Còn Ha lị thế hệ thì
ghi là con của Cát tường thiên nữ; cũng có
thuyết cho là con của Phạm thiên. Hình
tượng thần này, tay cầm tên làm bằng hoa
và cung làm bằng cây lúa, lưng đeo ống
đựng cung tên, cưỡi chim anh vũ, được miêu
tả giống như Khâu tỉ đặc trong thần thoại
Tây phương. Vào thời đại Lê câu phệ đà,
“nguyên động lực sáng tạo vũ trụ” được

người ta ca tụng, do đó đã xuất hiện những
bài ca tán, sau đó thì chuyển thành sự suy
tư về nguyên lí triết học tính ái và sức sinh
sản. Đến sau thời Tự sự thi xuất hiện, Ái
thần được thông tục hóa mà trở thành đối
tượng trong văn học cổ điển Ấn độ được
đại chúng tôn sùng và ca tụng hết mức,
đồng thời, văn nghệ Ấn độ nhân đó mà
phong phú, có tính cách thần bí và chú
trọng việc miêu tả các quan năng. Có rất
nhiều truyền thuyết về tên gọi khác và các
truyện phụ về ái thần.
ÁI TRƯỚC
Phạm, Pàli: Ràga. Ái, tức ân ái, thân
ái; trước, tức dính chặt, dính nhuốm. Tình
dính mắc cảnh ân ái mà khó chia lìa được.
Trong ba độc, nó là phiền não tham dục.
Trong kinh Đại bảo tích quyển 917, có câu
(Đại 11, 546 thượng): “Như con ruồi, thấy
đồ nôn ọe ra thì sinh tâm ái trước”. [X. kinh
Hoa nghiêm (60 quyển) Q.25].
AM
.. Là nhà ở của người xuất gia cách xa làng
mạc. Là căn nhà nhỏ khiêm nhường làm
bằng tre nứa và lợp cỏ hoặc lá mà thành.
Cũng gọi là thảo am, bồng am, am thất,
mao am, thiền am, lư lam. Tăng tục phần
nhiều ở am để tu hành. Cứ theo Thích thị
yếu lãm quyển thượng chép, thì Đào diễm,
AM
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Đào tiềm và Tiêu quang đã từng ở am. Đời
sau cũng đặc biệt gọi chỗ ở của tỉ khưu ni là
am, am tự. Tuy nhiên, từ “am tự” vốn chỉ
cả chùa tăng hoặc ni, chứ không phải chỉ
riêng là chỗ ở của ni. [X. Luật ngũ phần
Q.1; Hữu bộ tì nại da Q.48; Hữu bộ tì nại
da tạp sự Q.34].
AM BÀ LA BÀ LỢI
Tên Phạm: Àmrapàlì, Pàli: Ambapàlì.
Còn gọi là Am bà bà lợi, A phạm hòa lợi,
A phạm bà la, Am một la nữ, Am la nữ.
Dịch là Nại nữ. Cứ theo kinh Nại nữ kì bà
chép, người con gái này là do cây nại (tức
cây xoài) sinh ra, vì thế gọi là Nại nữ. Là vợ
vua Tần bà sa la nước Ma yết đà, là mẹ của

lương y Kì bà. Bà từng đã dâng cúng đức
Phật vườn Am-một-la. [X. kinh Xuất diệu
Q.3; luật Tứ phần Q.39].
AM BÀ LA THÔN
Phạm: Àmra-gràma, Pàli: Ambagàma.
Cũng gọi là Am mãn tụ lạc. Thôn
này có rất nhiều cây am bà la (cây xoài)
nên đặt tên như thế. Từ đây đi đến thành
Phệ xá li (Phạm:Vaizàlì) phải mất ba ngày
hành trình. Đức Thế tôn, trong năm nhập
diệt, đã từ Phệ xá li qua thôn Kiện đà (Pàli:
Bhanda gàma), thôn Thụ thủ (Pàli:
Hatthi-gàma) rồi đến đây. [X. kinh Du
hành trong Trường a hàm Q.2 đến Q.4;
kinh Phật ban nê hoàn Q.thượng; kinh Đại
ban Niết bàn Q.thượng; Căn bản thuyết
nhất thiết hữu bộ tì-nại-da tạp sự Q.36].
AM BÀ LA THỤ LÂM
Phạm: Àmrayawỉikà, Pàli: Ambalaỉỉhikà.
Cứ theo kinh Phạm võng (Pàli:
Brahmajàla-sutta) chép, rừng cây này nằm
ở giữa khoảng thành Vương xá (Pàli:
Ràjagaha) và Na lan đà (Phạm:Nàlandà).
Lại theo ngài Phật âm (Pàli: Buddhaghosa)
trong Pháp tụ luận chú (Pàli: Atthasàlinì)
nói, từ trong rừng này nước chảy ra trong
vắt, cây cối xanh um thành bóng rợp mát,
lối vào trồng cây am bà la (cây xoài), chung
quanh có thành lũy bao bọc. Kinh Giáo
giới la hầu la am bà bách lâm (Pàli:
Ambalaỉỉhika-Rahùlovàda-suttanta)
trong kinh Trung bộ 6.1 chép, đức Thế tôn
ở trong vườn rừng này, đích thân dạy bảo
con Ngài là La hầu la. Kinh Đại ban Niết
bàn (Pàli: Mahàpa-rinibbàna-suttanta)
trong kinh Trường bộ 6.1 thì chép, trong
năm nhập diệt, đức Thế Tôn ở vườn này,
sau khi dạy dỗ các tỉ khưu rồi mới đi Na
lan đà. [X. kinh Phật ban Nê hoàn
Q.thựơng].
AM CHỦ
.....
Là người sáng lập chùa am. Vốn chung
cho cả tăng và tục. Như Cảnh đức truyền
đăng lục quyển 12 liệt kê những người nối
pháp của ngài Lâm tế, có am chủ Đồng
phong, am chủ Sam dương, am chủ Hổ khê,

am chủ Phúc bồn v.v... Các am chủ thời
cận đại thì phần nhiều chỉ cho các sư ni.
AM CHỦ BẤT CỐ
...........
Am chủ chẳng thèm ngó ai. Là tên gọi
công án trong Thiền tông. Am chủ, chỉ
Tường am chủ, một Thiền tăng đời Tống ở
ngọn núi Liên hoa, là pháp tự của ngài Đạo
thâm ở Phụng tiên. Gần ngày thị tịch, Tường
am chủ vác gậy lên vai, chẳng thèm ngó ai,
nhằm nói cái ý chỉ vượt nghìn vạn ngọn
núi mà đi thẳng vào thế giới Niết bàn. Ngũ
đăng hội nguyên quyển 15 (Vạn tục 138,
292 thượng), nói: “Thiên thai Liên hoa
phong Tường am chủ (...) trong ngày thị
tịch, dơ gậy lên bảo chúng: “Người xưa đến
AM BÀ LA BÀ LỢI
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đây tại sao không chịu ở?” Chúng không
trả lời. Sư bèn nói: “Vì không có sức đi con
đường khác?” Lại nói: “Rốt cục là thế nào”?
Sư đặt gậy ngang vai nói: “Vác ngang cây
gậy chẳng ngó ai, nhắm thẳng vào nghìn
muôn ngọn núi mà đi”. Nói xong thì tịch”.
AM CHỦ KHÊ THÂM THƯỢC BÍNH
TRƯỜNG
Nước khe sâu cán phễu dài. Tên công
án trong Thiền tông. Tức công án của một
am chủ và thiền sư Tuyết phong Nghĩa tồn
đời Đường, mượn cái cán phễu để ví dụ sự
sâu xa của Phật pháp. Bên rìa núi Tuyết
phong (còn gọi là Tượng cốt phong, nằm
về phía tây huyện Hầu quan tỉnh Phúc kiến),
có một vị tăng dựng am để ở, đã nhiều năm
mà không cạo đầu, tự làm lấy cái phễu gỗ
có cán rồi ra khe suối múc nước uống. Lúc
đó có vị tăng hỏi: “Ý tổ sư từ bên Ấn độ
đến là thế nào?”. Am chủ đáp: “Nước khe
sâu, cán phễu dài”. Vị tăng về, đem chuyện
kể lại với ngài Tuyết phong. Tuyết phong
rất kì quái và muốn khám nghiệm. Một hôm,
Tuyết phong và thị giả cầm dao cạo đầu
đến thăm Am chủ, vừa thấy liền bảo: “Hễ
nói được thì không cạo đầu ông”. Am chủ
lặng thinh, chỉ lấy nước gội đầu và Tuyết
phong cầm dao cạo đầu cho ông. Trong

công án này, Am chủ nói: “Khe nước sâu,
cán phễu dài” là mượn chiều sâu của khe
nước và chiều dài của cán phễu mà biểu thị
sự sâu thẳm của Phật pháp và sự thâm nhập
mà chính mình đã thể hội được. Ngài Tuyết
phong vẫn còn ngờ cái cảnh giới mà Am
chủ nói đã đúng chưa, nên lại càng ra công
chứng nghiệm. [X. Chiêm bình tam bách
tắc bất năng ngữ Q.trung tắc 83].
AM LA LÂM
Rừng Am la. Phạm: Àmràỉaka - vana.
Pàli: Ambàơa - vana. Là khu rừng ở Ấn
độ xưa. Cây am la là một loại cây mà quả
có gai, và trong rừng có rất nhiều loại cây
này nên đặt tên như thế. Cứ theo Pháp cú
kinh chú (Pàli: Dhammapada
aỉỉhakathà) kể, thì cách thành Xá vệ (Pàli:
Sàvatthì) ba mươi do tuần, có thành Ma
sư sơn (Pàli: Macchikàsaịđa), trong đó,
có trưởng giả Chất đa (Pàli: Citta) nghe
Ma ha nam (Pàli: Mahànàma), một trong
năm tỉ khưu, nói pháp mà được quả Dự
lưu, vì thế cúng dường rừng am la làm tinh
xá. Trong rừng này, trưởng giả Chất đa cùng
với tỉ khưu Lê sư đạt đa (Pàli: Isidatta)
hỏi đáp, đàm luận với tỉ-khưu Ca ma (Pàli:
Kàmabhù), đối đáp với tỉ-khưu Cù đạt đa
(Pàli: Godatta) và vấn đáp với Ni kiền tử
(Pàli: Nigaịỉha Nàtaputta). Tỉ khưu Tu
đạt ma (Pàli: Sudhamma) thường ở vườn
rừng này, Các tôn giả Xá lợi phất (Pàli:
Sàriputta) và Mục kiền liên (Pàli:
Moggalàna) cũng đã từng đến rừng này.
[X. kinh Trưởng lão kệ, kệ 406; Tương ứng
bộ kinh 41].
AM MỘT LA THỤ
Cây xoài. Am một la, Phạm: Àmra,
amra, amlaphala, amarapuwpa,
amarapuwpaka, Pàli: Amba. Còn gọi là
am ma la thụ, am bà la thụ, am la thụ. Dịch
ý là Nại thụ (cây xoài). Tên khoa học là
Mangifera indica, thông thường gọi là
Mango. Thiện kiến luật tì bà sa có nói đến
quả am la tức là chỉ quả của cây này. Cây
am la được trồng tại nhiều nơi ở Ấn độ,
đặc biệt ở vùng Bombay, quả rất đẹp. Cây
này hoa nhiều mà kết quả rất ít. Hình quả

giống quả lê nhưng hơi quăm, hình lá giống
lá liễu, dài hơn một thước (Tàu), rộng
khoảng ba ngón tay. Mùa đông ra hoa nhỏ,
đến tháng năm, tháng sáu thì quả chín.
Nhưng cây này có rất nhiều loại, có loại
quả xanh quả chín đều là màu lục, có loại
AM MỘT LA THỤ
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khi chín thì vàng, vàng da cam, có loại chưa
chín thì vàng, chín rồi thì lục v.v... Mùi vị
cũng có ngon, có dở; dở thì vị chua mà
nhiều xơ, ngon thì ít
xơ mà vị ngọt. Trong
tiếng Phạm tên cây
am một la tương tự
với rất nhiều thực
vật khác, cho nên
thường hay lẫn lộn.
[X. kinh Nại nữ kì
vực nhân duyên;
kinh Đại ban Niết
bàn (bản Bắc) Q.12
Q.26; kinh Đại bát
nhã ba la mật đa
Q.356, Q.460; luận Thuận chính lí Q.33;
Đại đường tây vực kí Q.4; Phiên dịch danh
nghĩa tập Q.8; Huyền ứng âm nghĩa Q.8].
(xt. A Ma Lặc Thụ).
AM MỘT LA VIÊN
Vườn Am một la. Am một la, Phạm:
Àmra, hàm ý là vườn Ammộtla nữ. Còn
gọi là Ambàla viên, Ambàlê viên, Am
la vệ lâm, Am la thụ viên, Am một la
lâm. Hoặc cũng gọi là Nạithị viên, Cam
lê viên, Nại viên. Nằm ở vùng phụ cận
thành Phệxáli (Phạm:Vaizàlì) trung Ấn
Độ do Ammộtla nữ dâng cúng đức Phật,
bởi thế vườn được gọi theo tên của người
này. Đức Phật đã nói kinh Duy ma tại
đây. [X. kinh Xuất diệu Q.3; Duy ma kinh
sớ Q.1 (Gia tường); Huyền ứng âm nghĩa
Q.21].
AM TRUNG BẤT TỬ NHÂN
..............
Tiếng dùng trong Thiền lâm. Tỉ dụ ai ai
cũng vốn có đủ Phật tính. Am, chỉ nhục

thể, bất tử nhân (người không chết), thí dụ
Phật tính. Cảnh đức truyền đăng lục quyển
30 (Đại 50, 461 hạ), nói: “Muốn biết người
không chết trong am, há lìa túi da mà nay
đang che lấp?”.
ÁM
Chữ (aô) Tất đàm. Một trong 12
nguyên âm của mẫu tự Tất đàm, một trong
50 chữ cái. Là chữ A chuyển biến lần thứ
ba trong năm lần chuyển biến, tức là thêm
cái chấm (.) bồ đề ở phía trên chữ (a).
Trong năm lần chuyển biến phối với năm
vị Phật, thì chữ Ám tương đương với Tam
ma địa của Vô lượng thọ Như lai ở phương
tây, đây là theo nghĩa “Đông nhân phát
tâm”.
Kinh Phương quảng đại trang nghiêm
quyển 4 (Đại 3, 560 thượng) nói: “Khi
xướng
chữ Ám thì phát ra tiếng tất cả vật đều
không có cái ta và của ta”. Tức là từ ngữ
amogha-utpatti trong bản tiếng Phạm.
Phẩm Thích tự mẫu trong kinh Du già kim
cương đính quyển thượng cho chữ này là
nghĩa biên tế (ngằn mé). [X. kinh Niết bàn
(bản Bắc) Q.8; kinh Văn thù sư lợi vấn
Q.thượng phẩm Tự mẫu; Đại nhật kinh sớ
Q.13, Q.14, Q.20]. (xt. Đông Nhân Phát
Tâm).
ÁM CHỨNG THIỀN SƯ
Cũng gọi Manh thiền giả (Thiền sư mù
mờ), Ám thiền tỉ khưu. Lời nhạo báng, giễu
cợt Thiền gia của các tông phái Phật giáo
không phải là Thiền tông, nhất là chỉ những
người một mực chấp trước Thiền định,
không chịu nghiên cứu giáo pháp; trí hiểu
biết thì mù mờ, nhưng lại tự kiêu tự đại, ra
vẻ ta đây là Thiền sư! Thiền gia thì thường
châm biếm những nhà nghiên cứu giáo lí
như Thiên thai, Pháp tướng, Hoa nghiêm
v.v... là “Văn tự Pháp sư”, ý nói họ chỉ câu
nề lời nói văn chữ trong kinh luận, chỉ thấy
Cây Am Một La
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một cách hời hợt nông cạn, chứ không biết

đi sâu vào ngộ nhập giải thoát. Để đáp lại,
các nhà nghiên cứu Giáo môn gọi mỉa
những vị ám thiền là “Ám chứng thiền sư”
hoặc “Ám chứng manh ngộ” (chứng ngộ
một cách mù mờ). [X. Ma ha chỉ quán Q.5
thượng].
ÁM CHƯỚNG
Sự tối tăm, mờ mịt ngăn che các pháp.
Kinh Đại tập quyển 11 (Đại 13, 68 hạ), nói:
“Trong tất cả các pháp đều có ám chướng;
diệt trừ ám chướng là bồ đề”. [X. kinh Hoa
nghiêm (80 quyển) Q.15].
ÁM ĐÀ GIÀ TẦN ĐÀ THÔN
Phạm,Pàli: Andhakavinda- Cũng gọi
A na già tần đà thôn. Cứ theo Nam truyền
luật tạng đại phẩm chép, thì có lần đức Thế
tôn tạm trú ở nước Ba la nại, sau Ngài dời
về ở thôn Ám đà già tần đà, rồi từ đấy Ngài
lại đi đến thành Vương xá. Căn cứ vào đó
có thể đoán biết là thôn này nằm giữa nước
Ba la nại (Pàli: Baraịàsì) và thành Vương
xá (Pàli: Ràjagaha). Sách đã dẫn còn chép:
Ngài Ca diếp (Pàli: Mahàkassapa) có lần
từ thôn này đi đến thành Vương xá bố tát,
lúc Ngài qua sông, nước chảy xiết, suýt nữa
bị nước cuốn đi, ba tấm áo ướt hết, vì sự
kiện này nên đức Phật chế định giới không
được để mất áo.
Đức Thế tôn thường đến thôn Ám đà
già tần đà nói pháp cho các vị tỉ khưu nghe.
Cứ theo Nam truyền Tăng chi bộ kinh 5,
114 chép, thì đức Thế tôn sai ngài A nan
răn dạy các vị tỉ khưu mới vào phải giữ giới
và dạy năm pháp giữ gìn năm căn.
Cứ theo lời chú thích trong kinh Thiên
cung sự (Pàli: Vimàna-vatthu) của Phật
giáo Nam truyền, thì có lần đức Thế tôn bị
cảm ở đây, sai ngài A nan cầm bát đi xin
cháo. Lại có vị ưu bà tắc ở thôn này xây cất
điện Hương (Pàli: gandhakuỉì) để cúng
dường đức Phật. [X. luật Tứ phần Q.35;
luật Thập tụng Q.26; luật Ngũ phần Q.22].
ÁM ĐỘN
Nghĩa là căn tính ngu tối chậm lụt. Cứ
theo kinh Pháp hoa phẩm thí dụ nói, người
chê bai kinh Pháp hoa sẽ bị các tội báo,
trong đó, nếu được sinh làm người, thì các

căn ám độn (ngu tối chậm lụt), mù điếc,
lưng gù, hễ nói điều gì không ai tin nhận.
ÁM ĐỘN CHƯỚNG
Một trong mười chướng nặng. Cũng gọi
Trì độn chướng, Ám tướng ư văn tư tu đẳng
chư pháp văn chướng. Một trong 10 chướng
nặng. Hàng Bồ tát trong 10 địa: Hoan hỉ
địa, Li cấu địa v.v... tu 10 hạnh thù thắng,
mỗi hạnh dứt trừ một chướng nặng, 10 hạnh
đoạn hết 10 chướng.
Ám độn chướng là nạn chướng phát
sinh cùng lúc với Sở tri chướng, khiến cho
quên mất các pháp Văn, Tư, Tu. Trong đó,
nếu dính mắc năm dục, thì nó che lấp định
tu tuệ gọi là Dục tham ngu; nó che lấp tổng
trì và văn, tư tuệ, thì gọi là Viên mãn văn
trì đà la ni ngu. Khi vào Phát quang địa thì
dứt trừ chướng này và chứng được Thắng
lưu chân như. (xt. Thập Trọng Chướng).
ÁM KHỨ MINH LAI
Bóng tối đi, ánh sáng lại. Cũng gọi Minh
lai ám khứ. Thí dụ này thường được dùng
để hiển bày sự dứt hoặc chứng lí. Tiểu thừa
chủ trương trước phải dứt hoặc rồi sau mới
chứng Trạch diệt, giống như đuổi cướp rồi
mới khoá cửa. Bởi thế dứt hoặc chứng lí là
hai sát na trước sau, là thứ tự bóng tối đi,
ánh sáng lại.
ÁM KHỨ MINH LAI
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Nhưng Đại thừa thì chủ trương ngay khi
chân trí phát sinh là hạt giống phiền não bị
dứt trừ, hệt như ánh sáng sinh thì bóng tối
diệt liền. Cho nên không phải bóng tối đi
ánh sáng lại, mà là ánh sáng lại, bóng tối
đi: đó là chỗ khác nhau giữa Đại thừa và
Tiểu thừa.
Luận Thành duy thức quyển 9 (Đại 31,
52 trung), nói: “Khi hai Kiến đạo chân thực
hiện ở trước, thì hai chướng kia ắt không
thành tựu; như ánh sáng và bóng tối nhất
định không có mặt cùng một lúc, cũng
như hai đầu cân bên này cao thì bên kia
thấp”. [X. Hoa nghiêm kinh thám huyền
kí Q.10].
ÁM LÂM

Phạm, Pàli: Andha-vana. Khu rừng
gần tinh xá Kì viên ở nước Xá vệ, trung
Ấn độ đời xưa. Cũng gọi An đà lâm, An
hòa lâm, Đắc nhãn lâm, Khai nhãn lâm,
Trú an viên. Cứ theo Đại đường tây vực
kí quyển 6 chép, thì trong rừng này có
dấu chân của đức Như lai đi dạo, chỗ các
bậc Thánh tăng tu Thiền định và giải
thích lí do tại sao khu rừng này được gọi
là Đắc nhãn lâm (rừng được mắt). Chuyện
kể: khi đức Phật còn tại thế, có năm trăm
tên cướp bị vua Thắng quân bắt, vua ra
lệnh móc hai mắt rồi bỏ chúng vào rừng
sâu. Bấy giờ, đức Phật đang ở tịnh xá Thệ
đa, nghe tiếng kêu thương của bọn cướp,
Ngài khởi từ tâm làm cho cơn gió mát
dịu thoảng qua, đưa thuốc từ núi Tuyết
đến phủ đầy mắt họ, chưa bao lâu bọn
cướp đều được sáng mắt trở lại. Họ đến
trước Phật vui mừng đính lễ, ném gậy rồi
đi, những cây gậy ấy sau mọc thành rừng.
[X. kinh Tạp a hàm Q.45; Trung a hàm
Q.2 kinh Thất nhật; luật Thập tụng Q.6;
luận Đại tì bà sa Q.82; Cao tăng Pháp
hiển truyện].
ÁM MẬT LÍ ĐẾ QUÂN ĐỒ LỢI MINH
VƯƠNG
Ám mật lí đế quân đồ lợi, Phạm:Amfta
kuịđalì. Tức là minh vương Quân đồ lợi.
Một trong năm vị Minh vương lớn của Mật
giáo. Cũng gọi Cam lộ quân đồ lợi minh
vương. Dịch ý: Minh vương bình cam lộ.
Hoặc gọi Cát lí minh vương, Đại tiếu minh
vương, Cam lộ tôn, Quân đồ lợi bồ tát, Quân
đồ lợi dạ xoa. Dạ xoa có nghĩa là bạo ác, mà
tất cả tướng phẫn nộ của vị Minh vương
này đều hiện vẻ bạo ác, vì thế gọi Ngài là
dạ xoa.
Trong mạn đồ la Kim cương giới, vị tôn
này là Giáo lệnh luân thân của Phật Bảo
sinh, hiện thân phẫn nộ, ngồi ở góc tây
nam của hội Hàng tam thế. Hình tượng
của vị tôn này là một mặt ba mắt tám tay,
tay cầm vũ khí, sau lưng những ngọn lửa
bốc lên ngùn ngụt, dùng rắn quấn quanh
mình thay cho chuỗi anh lạc. Trong viện
Tô tất địa của mạn đồ la Thai tạng giới, vị

tôn này là Kim cương quân đồ lợi, mật hiệu:
Cam lộ kim cương, là sứ giả của Phật bộ,
hình tượng mầu
vàng, bắt ấn để ở
trước ngực, ngồi
trên hoa sen đỏ.
Trong viện Quan
âm, Ngài là Liên
hoa quân đồ lợi,
mật hiệu: Hàng
phụckim cương, là
sứ giả của Liên hoa
bộ, hình tượng
mầu xanh, tay trái
cầm hoa sen cúp,
mặc áo trời. Trong viện Kim cương thủ,
Ngài
cũng là Kim cương quân đồ lợi, mật hiệu:
Cam lộ quân đồ lợi, là sứ giả của Kim cương
bộ. Hình tượng mầu vàng, hai tay bắt ấn ba
chẽ, hai cỗ tay sắp lại để ở trước ngực.
Ám Mật Lí Đế Quân Đồ Lợi
Minh Vương
ÁM LÂM
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Xưa nay thường cho nghĩa kuịđalì
(quân đồ lợi) là nước trí cam lộ từ bình quí
báu rót ra, rửa sạch phiền não và chuyển
thức thứ bảy tương ứng với ngã si, ngã mạn
thành trí tính bình đẳng; cho nên trong
các nghi quĩ phần nhiều gọi vị tôn này là
Cam lộ quân đồ lợi. Lại cho quân đồ lợi là
biểu thị tăng ích, kinh ái. Nhưng, thực ra
kuịđalì có nghĩa là quấn quanh, còn các
nghĩa như “bình quí báu” nói ở trên chỉ là
do người đời sau thêm thắt mà thôi. Lại
nữa, cứ theo khảo chứng, quân đồ lợi bắt
nguồn từ sự sùng bái Thước khất để (Phạm:
zakti, tính lực). [X. kinh Đà la ni tập Q.8;
kinh Tô tất địa yết la Q.thượng; Cam lộ
quân đồ lợi bồ tát cúng dường niệm tụng
thành tựu nghi quĩ].
ÁM NGHÊ TẬP
.....
Tác phẩm, 18 quyển, được soạn và ấn
hành năm nào không rõ. Sách này thu chép

những niên đại Văn an, Bảo đức, Văn minh
v.v... của Nhật bản và bàn luận về giáo
nghĩa tông Thiên thai. Nội dung chia làm
sáu thiên: Kế Phật bộ, Ngũ thời bộ, Giáo
tướng bộ, Bồ tát bộ, Nhị thừa bộ và Tạp
bộ. Mỗi bộ 3 quyển.
ÁM TÂM
Tâm mờ tối. Một trong 60 tâm nói trong
kinh Đại nhật. Nghĩa là đối với pháp chân
thực mà sinh tâm ngờ vực, giống như Si
tâm (tâm ngu si), Nghi tâm (tâm ngờ vực)
trong 60 tâm. Si tâm và ám tâm tuy cùng
thuộc về phiền não si, nhưng si tâm thì gặp
pháp thảy đều tin nhận, còn ám tâm thì
sinh nghi ngờ.
Lại, si tâm và ám tâm tuy đều là tâm
ngờ vực, nhưng nghi tâm thì vì tiểu trí mà
ngờ pháp, bản chất của nó là nghi ngờ;
còn ám tâm thì vì tâm mê muội mà ngờ
pháp, bản chất của nó là tối tăm. [X. kinh
Đại nhật phẩm Trụ tâm; Đại nhật kinh sớ
Q.11].
ÁM THẤT HỐT MINH
Nhà tối chợt sáng. Nghĩa là lúc trong
nhà đang tối, thắp đèn lên thì lập tức ánh
sáng tỏa khắp nhà và bóng tối tan biến hết.
Ví dụ phiền não nghiệp chướng, khi đèn
trí tuệ soi rọi thì không thể tồn tại.
Kinh Như lai bí mật tạng quyển hạ (Đại
17, 845 thượng), chép: “Phật nói (...) Này
Ca diếp! Nếu trong nhà tối khi thắp đèn
sáng, thì bóng tối ấy há có thể nói rằng: tôi
ở đây đã trăm nghìn năm rồi, nay nhất định
tôi không đi đâu, có được không?”
Ca diếp bạch Phật: “Không ạ, bạch Thế
tôn! Khi thắp đèn lên thì bóng tối ấy đã đi
rồi”.
Phật bảo: “Đúng thế, này Ca diếp! Dù
tạo nghiệp chướng trong trăm nghìn muôn
kiếp, nhưng nếu tin lời Như lai, hiểu rõ
được duyên pháp (...) Nên biết các phiền
não yếu ớt, khi đèn trí tuệ soi rọi, thì không
thể tồn tại”.[X. kinh Đại tập Q.1; Ma ha chỉ
quán Q.1 phần dưới].
ÁM THẤT NIÊM PHẬT
Nghĩa là vào nhà tối lớn tiếng niệm Phật.
Hành giả đặc biệt chọn căn phòng tối, niệm

Phật thật lớn tiếng, hoàn toàn cắt đứt với
những cái thấy nghe ở bên ngoài, xa lìa
vọng tưởng để thành tựu tam muội niệm
Phật.
Luận Thích tịnh độ quần nghi quyển 7
(Đại 47, 76 trung), nói: “Xét trong thánh
điển thì phương pháp “ám thất niệm Phật”
tuy không phải là giáo lí niệm Phật tột bậc,
nhưng nếu người ta tu hành ở trong căn
nhà tối, dứt bặt mọi sự thấy nghe, thì tâm
dễ buông bỏ các duyên; phương pháp này
ÁM THẤT NIÊM PHẬT
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giúp những người mới tu tập dễ tập chú
tưởng để thành tựu tam muội.” (xt. Niệm
Phật).
ÁM THIỀN
Nghĩa là thiền mờ tối đối với giáo lí. Cũng
gọi Ám chứng thiền, Manh thiền (thiền mù).
Lời chế giễu những Thiền tăng chỉ chấp
trước thiền định, không biết gì về giáo
tướng,
văn nghĩa.
ẢM HẮC ĐẬU TẬP
Sách, 9 quyển. Cư sĩ Tâm viên soạn
vào đời Thanh, cư sĩ Hỏa liên ấn hành
vào năm Càn long 59 (1794) đời Thanh,
thu vào Vạn tục tạng tập 145. Nội dung
ghi chép quê quán và lược truyện của 140
vị tăng và cư sĩ trong Thiền lâm từ ngài
Ứng am Đàm hoa đời Tống trở xuống
ghi trong Chỉ nguyệt lục và Chư gia đăng
sử, cho đến ngài Lữu khê Hành sâm ..
đời Thanh. Sau phần cơ duyên
pháp ngữ của các vị sư, đều có thêm Niêm
đề bình xướng (đưa ra các công án và
giải thích ý nghĩa) để dẫn dắt người học
vào thẳng con đường Phật pháp chân
chính.
AN BAN THỦ Ý KINH
Gồm 2 quyển. Cũng gọi An ban kinh,
Đại an ban thủ ý kinh, Đại an ban kinh,
ngài An thế cao dịch vào đời Hậu Hán, thu
vào Đại chính tạng tập 15.
An ban (Phạm:Ànàpàna), gọi đủ là
An na ban na, tức là theo dõi hơi thở ra

thở vào. Tiếng Phạm àna (an na) nghĩa
là hít hơi vào,apàna (ban na) nghĩa là
thở ra. Kinh này trình bày phương pháp
đếm hơi thở (đếm nhẩm hơi thở ra thở
vào, chú ý theo dõi hơi thở) lúc ngồi
thiền để thu nhiếp tâm khỏi tán loạn.
Tuy đề là “kinh”, nhưng cứ xem hình
thức và thể tài thì thuộc về “luận”. Nội
dung giống như nội dung của phẩm Sổ
tức trong kinh Tu hành đạo địa quyển
5, và Sổ tức quán trong luận Đại tì bà sa
quyển 26.
Ngoài ra, ngài An thế cao còn dịch kinh
An ban thủ ý 1 quyển, gọi là kinh Tiểu an
ban. [X. Xuất tam tạng kí tập Q.2, Q.6;
Duyệt tạng tri tân Q.30; Pháp kinh lục Q.3;
Ngạn tông lục Q.1] (xt. Đại An Ban Thủ Ý
Kinh).
AN BỒI KHẮC - AMBEDKAR,
BHIMRAO RAMJI
(1893 - 1956)
Là nhà tôn giáo, nhà chính trị của
Ấn độ hiện đại. Ông sinh tại bang Mã
cáplạpthịđặclạp, xuất thân từ giai cấp
thấp nhất trong chế độ giai cấp của Ấn
độ, tức thuộc giai cấp tiện dân không ai
dám tiếp xúc (untouchable). Ông từng du
học Mỹ quốc tại Colombia University,
nghiên cứu kinh tế học, xã hội học, sau
làm giáo sư, luật sư, nổi bật trong giới
chính trị Ấn độ, hô hào thủ tiêu chế độ
giai cấp bất bình đẳng, chủ trương giải
phóng giai cấp hạ tầng. Sau khi Ấn độ
được độc lập, ông là chủ tịch của Ủy ban
khởi thảo bản Hiến pháp mới, làm Bộ
trưởng Tư pháp đầu tiên, đồng thời, là
chủ tịch “Liên minh chủng tính”, hết sức
đề cao tinh thần bình đẳng của Phật giáo.
Từng phát khởi “Tiện dân cải tín Phật
giáo vận động” trên khắp nơi tại Ấn độ,
hô hào tiện dân tin theo Phật giáo, khiến
vô số người thuộc giai cấp thấp nhất bỏ
Ấn độ giáo mà tin theo Phật giáo, là cuộc
vận động phục hưng Phật giáo mạnh mẽ
nhất tại Ấnđộ hiện đại, bởi thế, người ta
gọi ông là “người cha lành của giai cấp
hạ tầng”, và tôn kính như thần. Ông có
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các tác phẩm: Đức Phật và Phật pháp,
Vấn đề tiền tệ (roupie) v.v...
AN CỐC BẠCH VÂN
.....
Vị tăng người Nhật bản thuộc tông
Tào động. Bạch vân là tên Thiền, còn gọi
là Tổ nhạc. Xuống tóc từ lúc còn nhỏ,
khi mười ba tuổi sư đã trở thành tân học
tăng của tông Tào động. Học khoa Sư
phạm giáo dục và đã từng là giáo chức.
Mười lăm tuổi mới tập ngồi Thiền, bốn
mươi tuổi mới chính thức trở thành vị tăng
trong chùa, sau được ngài Nguyên điền đại
vân ấn khả, và nối pháp thầy. Phương
pháp dạy đạo của sư kiêm cả Thiền pháp
tâm yếu “chỉ cần chăm chú Thiền định”
của Thiền sư Đạo nguyên thuộc tông Tào
động, và pháp yếu “công án và ngồi Thiền”
của tông Lâm tế. Ngoài hoạt động cử hành
“tiếp tâm” hằng ngày tại Nhật bản, sư còn
đi các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức để giảng
diễn Thiền học, dắt dẫn người Âu, Mỹ. Sư
xuất bản sách chú thích Công án tập gồm
các công án trong Vô môn quan, Bích
nham lục, Thung dung lục, Truyền quang
lục và Động sơn ngũ vị. [X. Thiền môn
tam trụ].
AN CỐT
.....
Sau khi hỏa thiêu, thu nhặt xương cốt
còn lại để thờ. Cũng gọi là An vị. Pháp
sự khi cử hành lễ an cốt, gọi là An cốt
Phật sự, hoặc gọi là An cốt phúng kinh.
Sắc tu bách trượng thanh qui quyển 3
mục Thiên hóa (Đại 48, 1129 thượng),
nói: “Học trò, người làng, pháp quyến,
thu nhặt xương cốt sau khi hóa, thụ trai
xong, đánh chuông tập chúng tại nhà
Tăng, nghi lễ đầy đủ, rước cốt về nhà
nghỉ để thờ, cử hành an cốt Phật sự, bày
tượng cúng dường tụng kinh”. [X. Thiền
lâm tượng khí tiên Tang tiến môn].
AN CƯ
......

Phạm: Vàrwika hoặc varwa, Pàli:
Vassa. Dịch ý là vũ kì (thời kì mưa). Là
một trong các chế độ tu hành. Còn gọi là
Hạ an cư, Vũ an cư, Tọa hạ, Hạ tọa, Kết
hạ, Tọa lạp, Nhất hạ cửu tuần, Cửu tuần
cấm túc, Kết chế an cư, Kết chế. Thời kì
mưa ở Ấn độ kéo dài suốt ba tháng mùa
hạ. Trong ba tháng này, người xuất gia
không
được đi ra ngoài mà phải tập trung ở yên
một chỗ, dốc sức tu hành, gọi là An cư.
Trong thời kì mưa nhiều, đi ra ngoài, sợ
dẫm đạp lên các loại côn trùng và mầm non
của cây cỏ trên mặt đất, khiến người đời chê
cười, vì thế phải ở yên một chỗ để tu hành,
tránh không ra ngoài. Tứ phần luật san bổ
tùy cơ yết ma sớ quyển 4, giải thích nghĩa
chữ an cư như sau: thu nhiếp thân tâm yên
tĩnh là an, thời kì phải ở lại là cư.
Chế độ an cư trước tiên do Bà la môn
giáo tại Ấn độ cổ đại thực hành, về sau
được Phật giáo thu dụng. Trong Trường a
hàm quyển 2 kinh Du hành, kinh Phật bản
hạnh tập quyển 39, có ghi chép sự tích đức
Phật và các đệ tử an cư tu hành. Kinh Tăng
già la sát sở tập quyển hạ, thì liệt kê tên các
nơi mà đức Phật đã ngồi hạ trong khoảng
bốn mươi lăm năm. Về địa điểm mà đức
Phật, sau khi thành đạo, và các đệ tử đã cử
hành an cư lần đầu tiên, thì các kinh điển
nói khác nhau, tuy nhiên, thông thường
phần nhiều lấy vườn Lộc dã làm nơi an cư
lần đầu tiên. Lại theo Thiện kiến luật tì bà
sa quyển 3 chép, con trai của vua A dục là
Ma hi đà và các tỉ khưu ở Tích lan (nay là
Sri Lanka) đã ngồi hạ ba tháng tại Ca na ca
thất (Pàli: Kaịỉaka) trên núi Chi đế da
(Pàli: Cetiyagiri). Đến nay, Tích lan và
các nước Phật giáo phương nam vẫn chiếu
theo luật đã qui định mà cử hành an cư.
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Cứ theo luật Thập tụng quyển 24, thì
năm chúng xuất gia là tỉ khưu, tỉ khưu ni,
thức xoa ma ni, sa di, sa di ni phải cử hành
an cư, còn hai chúng tại gia ưu bà sắc và ưu

bà di thì không được an cư. Lại trong năm
chúng xuất gia thì tỉ khưu và sa di cùng ở
một chỗ an cư tu hành, tỉ khưu ni và sa di
ni, thức xoa ma ni cùng ở một chỗ an cư tu
hành. Trong Luật tạng đại phẩm nhập vũ
an cư kiền độ (Pàli: Vassupanàyika kkhandhaka) văn Pàli qui định, nếu tỉ
khưu không an cư thì sẽ mắc tội ác tác (Pàli:
dukkaỉa, đột cát la).
Về địa điểm an cư, thì luật Tứ phần
quyển 37 An cư kiền độ, nêu lên các chỗ
như: dưới gốc cây, nhà nhỏ, hang núi, hốc
cây, trên thuyền, làng mạc v.v..., hoặc nương
nơi những người chăn bò, người ép dầu,
người đốn gỗ để an cư. Luật Ngũ phần
quyển 19 An cư pháp, thì cấm chỉ không
được an cư ở những nơi không có sự cứu
hộ, như: giữa bãi tha ma, chỗ không cây
cối, nhà lợp bằng da thú (còn có lông), chỗ
đất trống v.v... Lại trước khi an cư, phải sửa
sang phòng xá, đồng thời, phân phối phòng
xá và các vật cần dùng cho đại chúng một
cách đồng đều. Còn về ngày giờ phân phối,
thì luật Ma ha tăng kì quyển 27 Sàng nhục
pháp điều, nói: nếu nơi an cư tương đối gần
thì có thể phân phối vào ngày mười lăm
tháng tư; nếu nơi an cư tương đối xa, hoặc
số người an cư quá đông mà phải chia bớt
đến nơi khác để an cư thì có thể phân phối
sớm hơn vào ngày mười ba tháng tư. Lại
trước khi vào an cư, phải đối trước người
mình nương tựa (vị tỉ khưu có đức hạnh)
để bày tỏ ý kết chế an cư, gọi là đối thủ an
cư; không có người nương tựa, thì trong
tâm tự nói ý kết chế an cư để vào an cư, gọi
là tâm niệm an cư.
Trong thời gian an cư, cấm chỉ không
được ra ngoài đi chơi, nếu người nào không
tuân qui định ấy thì mắc tội ác tác. Tuy
nhiên, cứ theo luật Tứ phần quyển 37, thì
nếu người nào có thể trở về ngay trong ngày
thì được phép ra ngoài; hoặc có việc đặc
biệt cần thiết, được Tăng đoàn thừa nhận,
thì có thể được phép ra ngoài trong vòng
bảy ngày, mười lăm ngày, phương pháp này
gọi là Thất nhật pháp, Thụ nhật pháp. Ngoài
ra, nếu người nào vi phạm qui định này mà

ra ngoài, thì đắc tội ác tác, gọi là phá an cư,
phá hạ, sẽ mất tư cách tiếp nhận các vật
cúng dường an cư được phân phối. Nhưng,
nếu vì các chướng nạn như: chạy tránh ác
thú, rắn độc, hỏa hoạn, nước dâng, vua bắt,
giặc đuổi, trúng thực, nữ nhân, thân tộc
v.v..., hoặc vì sự hóa giải việc phá tăng mà
rời khỏi nơi an cư, thì không phải tội.
Về thời gian an cư, thông thường phần
nhiều lấy một hạ chín tuần (tức ba tháng)
làm kì hạn. Tứ phần luật san phồn bổ
khuyết hành sự sao quyển thượng phần 4,
lấy ngày 16 tháng 4 là ngày đầu an cư, ngày
15 tháng 7 là ngày cuối cùng, ngày hôm
sau là ngày Tự tứ; luật Ma ha tăng kì quyển
27, thì lấy ngày 15 tháng 7 làm ngày Tự tứ;
Đại đường tây vực kí quyển 2, quyển 8, thì
ghi thời kì an cư là từ ngày 16 tháng 5 đến
ngày 15 tháng 8. Về chủng loại an cư thì
có hai thuyết, một thuyết là tiền an cư, hậu
an cư, tiền an cư bắt đầu vào ngày 16 tháng
5, hậu an cư bắt đầu vào ngày 16 tháng 6.
Thuyết thứ hai là tiền an cư, trung an cư và
hậu an cư, tiền an cư bắt đầu vào ngày 16
tháng 4, trung an cư bắt đầu vào ngày 17
tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, hậu an cư bắt
đầu vào ngày 16 tháng 5. Ngoài ra, Đại thừa
pháp uyển nghĩa lâm chương quyển 2 phần
đầu, dẫn dụng thuyết trong kinh Niết bàn,
đem chia một ngày kết chế làm năm phần,
rồi theo thứ tự, tường thuật hành chỉ của
đức Phật trong một ngày, sáng dậy Ngài mặc
áo, ra ngoài khất thực hành hóa, cho đến
việc nói pháp cho chúng tỉ khưu, chư thiên
và các thiện thần.
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Ngày đầu an cư gọi là kết hạ, ngày kết
thúc viên mãn gọi là giải hạ, quá hạ, hạ
kính, hạ mãn, hạ giải, an cư kính. Thời kì
giữa kết hạ và giải hạ, gọi là bán hạ. Cứ
theo luật Tứ phần quyển 43 Ca hi na y
kiền độ chép, khi kết thúc an cư phải làm
bốn việc là: tự tứ, giải giới, kết giới và thụ
công đức y. Tức sau khi an cư đã viên mãn,
đại chúng phải tự xét những hành vi của

mình trong thời gian an cư, nếu có tội thì
tự giải bày để cùng nhau sám hối, gọi là tự
tứ; ngày tự tứ gọi là tự tứ nhật, Phật hoan hỉ
nhật. Lại khi kết thúc an cư, phải giải trừ
cái phạm vi đã được kết giới mà trong thời
gian an cư không được ra khỏi, gọi là giải
giới. Lại sau khi an cư đã viên mãn, các tỉ
khưu, tỉ khưu ni được thêm một tuổi hạ gọi
là Pháp lạp. Pháp lạp cũng gọi là hạ lạp, là
tiêu chuẩn qui định thứ bậc lớn, nhỏ của
người xuất gia.
Thông thường phần nhiều cử hành an
cư vào mùa hạ, nhưng cũng có kết chế an
cư vào mùa đông, gọi là Đông an cư. Tại
Trung quốc, Nhật bản và các địa phương
Tây vực đều có chế độ Đông an cư. Cứ
theo Đại đường tây vực kí quyển 1 Yết
sương
na quốc chép, thì ngày 16 tháng 12 là ngày
đầu của Đông an cư, ngày 15 tháng 3 năm
sau là ngày cuối cùng.
Tại Trung quốc, chế độ an cư bắt đầu
được thực hành vào thời đại Diêu Tần, vào
thời ấy, các luật Thập tụng và Quảng luật
đã được truyền dịch và nói rất tường tận về
tác pháp an cư, chư tăng Trung quốc bèn
theo đó mà làm lễ kết hạ. Ngoài ra, như
Xuất tam tạng kí tập quyển 3 Tân lập luật
lai hán địa tứ bộ tự lục, Quảng hoằng minh
tập quyển 24, cũng có ghi sự tích chư tăng
Trung quốc kết hạ an cư. Chế độ an cư ở
Trung quốc tuy thừa kế Ấn độ, nhưng vì
phong thổ và dân tình có khác, cho nên
chưa hẳn hoàn toàn noi theo tác pháp Ấn
độ, mà cũng có chỗ biến thông. Như Đại
tống tăng sử lược quyển hạ Tứ hạ lạp điều
chép, từ giữa đời Đường đến đời Ngũ đại,
có việc không y theo hành nghi an cư mà
ban thêm tuổi hạ. Ngoài ra, tại Trung quốc
cũng có thuyết tùy ý tùy chỗ mà cử hành
an cư, tức thừa nhận việc tu hành tùy nơi
chỗ mà làm, chứ không giới hạn ở thời kì
an cư, cho nên, những việc làm trong năm,
không coi ba tháng hạ an cư là việc tất yếu.
Như trong Bách trượng thanh qui nguyệt
phân tu tri chương, ghi chép các việc làm
mỗi tháng mà không thấy có mục an cư.

Ngoài ra, cứ theo Thích thị yếu lãm quyển
hạ Giải hạ điều chép, vào ngày tự tứ, các tỉ
khưu Ấn độ phải lấy cỏ (tức cỏ cát tường)
làm tòa ngồi cho chúng tăng, tự mình cũng
ngồi trên cỏ mà làm tự tứ. Tập tục này khi
được truyền đến Trung quốc thì có chỗ thay
đổi; như chúng tăng ở các địa phương Giang
nam dưới đời Tống, vào ngày giải hạ, lấy cỏ
tặng cho đàn việt (thí chủ).
Tại Nhật bản, chế độ an cư cũng đã
được thực hành từ lâu, khoảng đồng thời
với hội tắm Phật, hội Vu lan bồn từ Trung
quốc truyền vào. Trong thời gian an cư
cũng có các thời giảng kinh, gọi là Hạ kinh.
Vào thời đại Bình an, trong an cư, ngoài
việc giảng kinh, còn tổ chức viết kinh, gọi
là Hạ thư. Lại vào ngày giải hạ, thu góp
các Hạ thư đem nạp cho các chùa, gọi là
Thư nạp, Hạ giải nạp. Lại trong thời gian
an cư ở ẩn trong các chùa, gọi là Hạ lung;
ngôi nhà ở ẩn gọi là Hạ đường; trong an
cư, tu niệm Phật gọi là Hạ niệm Phật; tăng
kết hạ an cư gọi là Hạ tăng; trong thời
gian an cư, tránh những thực vật bất tịnh,
gọi là Hạ đoạn.
An cư tại Nhật bản phần nhiều là chế
độ “nhị kì tịnh hành” (cùng làm hai kì một
lúc), về mặt hình thức, xưa nay đã thay đổi
không ít, nhưng cho đến nay vẫn còn được
cử hành một cách trọng thể. Trong đó, đặc
biệt coi trọng việc làm an cư của Thiền tông,
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tức hằng năm, từ ngày 15 tháng 4 đến ngày
15 tháng 7 là thời kì Hạ an cư, từ ngày 15
tháng 10 đến ngày 15 tháng 1 năm sau là
thời kì Đông an cư. [X. Trung a hàm Q.19
kinh Thỉnh thỉnh; kinh Nguyệt đăng tam
muội Q.5; kinh Chính pháp niệm; luật Tứ
phần Q.58; Nam hải kí qui nội pháp truyện
Q.1, Q.2; Cảnh đức truyền đăng lục Q.17
Tào sơn bản tịch thiền sư chương phần
dưới; Gia thái phổ đăng lục Q.14 Tuyết đình
nguyên tịnh thiền sư chương phần dưới;
Thiền uyển thanh qui Q.2; luận Hưng thiền
hộ quốc Q.hạ]. (xt. Tự Tứ).

AN CƯ KIỀN ĐỘ
Pàli: Vassupanàyika - kkhandhaka.
Là một trong hai mươi kiền độ. Chỉ các
loại chế giới liên quan đến việc an cư. Như
tư cách của những người tham dự, việc phân
phối phòng xá, ngọa cụ, tiền an cư, hậu an
cư, nơi chỗ an cư, trong nhà, ra ngoài v.v...
những qui định về các việc trên đây, gọi là
An cư kiền độ. (xt. Nhị Thập Kiền Độ).
AN DANH
.....
Tức trong Thiền lâm, khi đặt pháp danh
cho những người mới thụ giới hoặc mới qui
y, gọi là An danh. Còn gọi là Thủ danh.
Tuy nhiên, an danh không hẳn chỉ hạn ở
lúc thụ giới hoặc qui y, Thiền tông ngữ lục
ghi chép nhiều sư đã vượt quá việc “an
danh”
mà hiển bày những công án đặc thù về cơ
pháp của mình. Như Liên đăng hội yếu
quyển 19 chép việc Thiền sư Mã tổ Đạo
nhất đời Đường đặt tên cho Thiền sư Đơn
hà, câu truyện này đã trở thành sự tích trứ
danh trong Thiền lâm (Vạn tục 136, 371
thượng): “Sư lại đến yết kiến Mã tổ, chưa
tham lễ mà đã vào nhà Tăng, rồi trèo lên
cổ Thánh tăng mà ngồi; đại chúng kinh
ngạc, đi báo Mã đại sư. Đại sư vào nhà,
thấy thế bèn cười, nói: “Con ta thiên nhiên”.
Sư nhảy xuống làm lễ, nói: “Cảm tạ thầy đã
đặt tên cho!”. Nhân đó, lấy tên là Thiên
nhiên”. [X. Thiền lâm tượng khí tiên Xưng
hô môn].
AN DƯỠNG
......
Là tên gọi khác của thế giới Cực lạc
phương tây. Như gọi nước An dưỡng, Tịnh
độ an dưỡng, Thế giới an dưỡng v.v... Sống
trong Tịnh độ Cực lạc này, có thể yên tâm,
nuôi thân, nên gọi an dưỡng. Kinh Chính
pháp hoa quyển 9 (Đại 9, 126 hạ), nói: “Sinh
nước An dưỡng, thấy Phật Vô lượng thọ”.
Kinh Văn thù sư lợi Phật độ nghiêm tịnh
quyển thượng (Đại 11, 895 hạ), nói: “Đất
nước nghiêm tịnh, cũng như nước An
dưỡng ở phương tây”. Ngoài ra, từ “an
dưỡng” còn là từ dịch khác của “an lạc”, cả

hai đều là tên gọi khác của thế giới Cực
lạc. Theo đó, vị giáo chủ ở nước An dưỡng,
tức là Phật Di đà, gọi là An dưỡng Giáo
chủ. [X. kinh Vô lượng thọ Q.hạ; kinh Duy
ma cật Q.hạ]. (xt. Cực Lạc Thế Giới).
AN DƯỠNG SAO
.........
Gồm bảy quyển. Không rõ tên người
soạn, thu vào Đại chính tạng tập 84. Sách
này do sự thu tập ghi chép các luận đề trong
những kinh luận chương sớ có liên quan
đến cõi An dưỡng tịnh độ và những người
được vãng sinh mà cấu thành. Nội dung
gồm tám mươi sáu hạng mục, dưới mỗi hạng
mục, đều có viện dẫn các câu văn trong
nhiều kinh luận chương sớ, nếu là lời của
soạn giả tự nói, thì nêu chữ “tư vân” (theo ý
riêng) để phân biệt. Sách này dẫn dụng hoặc
có liên quan đến rất nhiều kinh sách khác,
như ba bộ kinh Tịnh độ và các bản dịch
khác nhau của ba bộ ấy, kinh Đại phẩm,
kinh Đại thừa đồng tính, kinh Tâm địa
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quán, Vô lượng thọ kinh sớ của Chân đế,
luận Thập nghi của Trí khải, Vãng sinh
luận chú của Đàm loan, An lạc tập của
Đạo xước v.v... Trong đó, bao hàm nhiều
cuốn sách cổ rất quí báu đã thất lạc. Bản
viết tay của bộ sách này được tàng trữ tại
chùa Đông đại bên Nhật bản vào cuối thời
kì Bình an.
AN DƯỠNG TỨC TỊCH QUANG
An dưỡng, là tên gọi khác của thế giới
Cực lạc; Tịch quang, tức Thường tịch quang
độ, là thế giới của Phật ở. Trong bốn loại
quốc độ (tứ độ) do tông Thiên thai lập ra,
thế giới An dưỡng là cõi thấp nhất, và Tịch
quang là cõi cao nhất. Tuy nhiên, đứng về
phương diện đạo lí viên dung mà nói, thì
bốn cõi không hai không khác, vì thế, trong
bốn cõi, cõi An dưỡng thấp nhất cũng tức
là cõi Tịch quang cao nhất, đây gọi là “An
dưỡng tức Tịch quang”, đồng nghĩa với câu
“Sa bà tức Tịch quang”. Pháp hoa văn cú kí
quyển 9 phần dưới (Đại 34, 333 hạ), nói:

“Há lìa Già da mà tìm cầu Thường tịch
riêng?
Chẳng phải ngoài Tịch quang mà có Sa-bà
riêng”. Lại Chỉ quán nghĩa lệ quyển thượng
(Đại 46, 450 trung), nói: “Không biết thân
và độ đều ở một tâm, nên biết tâm thể tức
Thường tịch quang, Tịch quang các cõi
không hai không khác”. (xt. An Dưỡng,
Thường Tịch Quang Độ).
AN ĐÀ HỘI
Phạm:Antarvàsa, Pàli: Antarvàsaka.
Là một trong ba áo. Còn gọi là An đát bà
sa, An đa bà sa, An đà la bạt tát, An đa hội,
An đà y, An đa vệ. Dịch ý là áo trong, áo
lót, áo mặc làm việc, áo mặc khi ngủ. Áo
này được may thành bởi năm nẹp vải, vì
thế còn gọi là áo năm nẹp. Áo này mặc sát
vào mình, nên còn gọi là áo dưới, thông
thường mặc khi làm việc, khi ngủ, là áo nhỏ
nhất trong ba áo. Phép may áo này là một
nẹp vải dài một nẹp vải ngắn (nhất trường
nhất đoản) khâu vào làm một, tất cả có năm
nẹp, dùng vải gai thô hoại sắc để may.
Về kích thước của áo An đà hội, các
kinh luận nói khác nhau; cứ theo Hữu bộ
bách nhất yết ma quyển 10, thì có hai loại:
1. Dọc hai khuỷu tay, ngang năm khuỷu
tay,
2. Dọc hai khuỷu tay, ngang bốn khuỷu
tay. Áo này còn gọi là áo giữ gìn, kích thước
nhỏ nhất cũng phải che được ba chỗ, tức
phần trên che bụng và rốn, dưới che hai
đầu gối.
Vũ tắc thiên đời
Đường, muốn các vị
tăng trong Thiền lâm,
khi đi đường hoặc làm
việc được tiện lợi, đem
thu nhỏ áo này lại rồi
dâng cúng các Thiền
tăng, từ đó áo này được
mặc trên áo pháp, gọi là
lạc tử, quải lạc. [X. luật
Thập tụng Q.5; Hữu bộ
tì-nại-da Q.17; luật Tứ
phần Q.40; Đại thừa nghĩa chương Q.15;
Huyền ứng âm nghĩa Q.14; Tuệ lâm âm

nghĩa Q.59; Thích thị yếu lãm Q.thượng;
Phiên dịch danh nghĩa tập Q.7] (xt. Tam Y,
Quải Lạc).
AN ĐÀ LA XÁ BÀ LA QUỐC
Tên một đảo quốc nhỏ ngày xưa ở phía
bắc Sumatra. Còn gọi là Khỏa quốc, Khỏa
nhân quốc. Cứ theo luận Đại trí độ quyển
25 chép, thì nước này là một biên quốc.
Nay là quần đảo Ni cổ ba (Nicobar), thuộc
địa của Ấn độ, theo truyền thuyết, nước
này thường được gọi là Khỏa nhân quốc
(nước của những người ở truồng). Cũng có
Áo An Đà Hội
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thuyết bảo nước này là hòn đảo nhỏ ở phía
bắc quần đảo Ni cổ ba. Theo Tây vực cầu
pháp cao tăng truyện quyển hạ, thì nước
này trồng rất nhiều dừa, cau, chuối, mây,
tre, rừng rậm xanh um. Cũng sách trên còn
nói, đàn ông nước này đều ở truồng, đàn
bà thì dùng lá che thân, vì thế nên biết lí
do tại sao gọi là Khỏa nhân quốc (nước của
những người ở truồng).
AN ĐÁT LA PHỌC QUỐC
An đát la phọc, Phạm:Antar-àb. Cũng
gọi là An đát la phọc bà (Phạm:Antarava).
Tên một nước xưa ở tây bắc Ấn độ, đất cũ
của nước Đổ hóa la. Nằm về phía tây bắc
Ấn độ, chân núi phía bắc núi Hưng đô khố
thập (Hindu Kush), tức nay là vùng phụ
cậnAnderab. Cứ theo Đại đường tây vực
kí quyển 12 chép, thì người nước này có
tính hung bạo, ít tin Phật pháp, chỉ có ba
ngôi chùa và một cây tháp (do vua A dục
xây). Tăng đồ vài chục người, đều học tập
giáo pháp của Đại chúng bộ. Ngài Huyền
trang đến Ấn độ cầu pháp, trên đường trở
về, từ nước Ca tất thí đường đất gập ghềnh,
đi về phía bắc, xuyên qua nước Anđátla
phọc rồi quay đến nước Hoạt (tức nay là
Kunduz, nằm trong nội địa A phúhãn). [X.
Đại từ ân tựtam tạng pháp sư truyện Q.5;
Đường thưtây vực liệt truyện thứ 146 phần
dưới; T. Watters: On Yuan Chwang, Vol.
II].

AN ĐỊNH
.....
Đã rời khỏi định ở cõi Dục, bắt đầu hiện
các Thiền chi của định cõi Sắc, như Tầm,
Từ, Hỉ, Lạc, thì tâm ở trong cảnh giới ngưng
chỉ, gọi là An định. Tương đương với Căn
bản định của Hữu bộ. Giải thoát đạo luận
quyển 2 (Đại 32, 407 trung), nói: “Lại nữa,
định có hai thứ: định ngoài, và an định.
Các định phần đầu (định cõi Dục), gọi là
định ngoài, định có tính không gián đoạn
(định cõi Sắc) gọi là an định”. (xt. Căn Bản
Định).
AN ĐƠN
Bất cứ vị tăng du phương (đi tham học)
nào khi đến chùa đều có thể xin tạm trú
(quải đơn). Nếu tạm trú đã lâu, biết rõ hạnh
kiểm của vị ấy có thể ở chung, thì đưa vào
Thiền đường: như thế gọi là An đơn. Từ
đó về sau, vị tăng ấy chính thức trở thành
vị thanh chúng (chúng thanh tịnh) của tùng
lâm.
Pháp an đơn trong tùng lâm, mỗi năm
chia làm hai kì: mùa xuân, mùa đông. Mùa
xuân từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 15 tháng
giêng năm sau thì kết thúc. Được tiến cử
vào Thiền đường vào đầu tháng giêng hay
tháng 7, gọi là Đại tiến đường.
AN HẠ XỨ
........
Chỉ nơi nghỉ ngơi. Tức là nơi nghỉ của
khách khứa hoặc vị trụ trì mới nhậm chức.
Lại nơi nghỉ tạm được đặt ngoài cổng chùa
trong dịp trai tăng, cũng gọi là An hạ xứ.
Theo Sắc tu bách trượng thanh qui quyển
2 chương Trụ trì mục Thí chủ thỉnh thăng
tọa trai tăng (Đại 48, 1123 thượng), thì: “Thí
chủ đến cửa, tri khách tiếp, đưa lên phương
trượng, mời trà nước, rồi dẫn đến an hạ xứ.
Nếu là quan quí đại thí chủ, thì đánh
chuông tập chúng, ra cửa đón tiếp, đưa
thẳng đến an hạ xứ”. [X. Thích thị tư giám
Q.1; Thiền lâm tượng khí tiên Điện đường
môn].
AN HUYỀN
.....
Nhà dịch kinh đời Hán. Người nước

An tức. Không rõ năm sinh năm mất.
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Ông đến Lạc dương vào năm cuối đời
Linh đế nhà Đông Hán, vì có công nên
được trao chức Kị đô úy, bởi thế, người
đời gọi ông là “Đô úy Huyền”. Đọc tụng
khắp các kinh, coi việc hoằng pháp là
bổn phận của mình, sau dần dần hiểu
chữ Hán thì thường cùng với các sa môn
giảng bàn đạo nghĩa. Năm Quang hòa thứ
4 (181), ông cùng với Nghiêm phật điều
cùng dịch kinh Pháp kính 2 quyển, kinh
Ahàm khẩu giải thập nhị nhân duyên 1
quyển, đều lột hết được những ý chỉ sâu
xa vi diệu, người bấy giờ đều bảo đời sau
khó có ai thừa kế được. [X. Xuất tam tạng
kí tập Q.2, Q.13; Lương cao tăng truyện
Q.1; Lịch đại Tam bảo kỉ Q.4; Khai nguyên
thích giáo lục Q.1].
AN LẠC
Yên vui. Là tên khác của thế giới Cực
lạc phương tây, như gọi An lạc quốc,
An lạc tịnh độ, An lạc thế giới... Cứ theo
kinh Vô lượng thọ quyển thượng chép,
nước ấy không có ba đường khổ nạn,
chỉ có vui sướng tự nhiên, cho nên gọi
là nước yên vui. Ngoài ra, hai chữ “an
lạc”, nếu dùng cho thân tâm, thì chỉ cho
ý thân yên, tâm vui. Theo sự giải thích
trong Pháp hoa văn cú quyển 8 phần
dưới, thì thân không bị ách nạn là yên,
tâm không lo buồn là vui. (xt. Cực Lạc
Thế Giới).
AN LẠC ĐƯỜNG
Nhà nghỉ ngơi của các vị tăng già yếu
trong Thiền lâm. Tương tự như nhà dưỡng
lão thu nhận và chữa trị những người đau
ốm. Thiền lâm tượng khí tiên điện đường
môn chép: “Thiền lâm bảo huấn âm nghĩa
nói: ‘Nhà dưỡng lão là nơi an úy những
người già cả đau ốm. Trong các Tùng lâm
xưa, các vị tăng già cả được đưa vào nhà an
lạc, những vị đau ốm đưa vào nhà dưỡng
lão’”.
AN LẠC HÀNH

Tức chỉ pháp an trú thân tâm của Bồ
tát khi giảng diễn kinh Pháp hoa trong đời
mạt pháp xấu ác. Cứ theo kinh Pháp hoa
quyển 4 phẩm An lạc hành chép, thì có
bốn thứ An lạc hành: Thân an lạc hành,
Khẩu an lạc hành, Ý an lạc hành, Thệ
nguyện an lạc hành, gọi là Tứ an lạc hành.
Cũng tức là các Bồ tát phải xa lìa những tội
lỗi của ba nghiệp thân, khẩu, ý, đồng thời
phát nguyện dạy bảo chúng sinh, hóa độ
chúng sinh, là những hành vi yên vui làm
lợi mình lợi người.
Cứ theo Pháp hoa kinh an lạc hành
nghĩa của ngài Tuệ tư chép, thì đối với tất
cả pháp, tâm không lay động, gọi là an,
không bị phiền não năm ấm trói buộc, gọi
là lạc; thân tâm yên vui mà làm lợi mình
lợi người, gọi là hành. Cũng sách đã dẫn
còn chia an lạc hành làm hai thứ là hữu
tướng, vô tướng:
1.Hữu tướng hành, là pháp tu bên
ngoài, như dốc lòng đọc tụng văn tự của
kinh Pháp hoa, gọi là Văn tự hữu tướng
hành.
2.Vô tướng hành, là phép tu bên trong,
như tu chỉ quán để thấu suốt trong tất cả
các pháp, tâm tướng vắng bặt, rốt ráo chẳng
sinh, cũng tức là chẳng lấy “an lạc hành”
này làm phép tu, mà cứ trong trạng thái tự
nhiên nhi nhiên, vô hành vô hóa mà lợi
mình lợi người.
Ngoài ra, Pháp hoa văn cú quyển 8 phần
dưới, cũng nêu lên ba giải thích để giải nghĩa
của an lạc hành. Đó là:
1.Y sự thích, tức giải thích theo sự vật;
nghĩa là thân không ách nạn là an, tâm
không lo buồn là lạc, dựa vào đó (thân yên
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tâm vui), có thể thực hiện được những việc
làm lợi mình lợi người.
2.Phụ văn thích, là phụ thêm ba phép
tắc trong phẩm Khuyến trì để giải thích;
tức lấy mặc áo Như lai (hành chỉ hành)
làm pháp thân yên, vào nhà Như lai (hành
từ bi hành) làm tâm vui giải thoát, ngồi tòa

Như lai (hành quán hành) làm Bát nhã
hạnh. Ngoài ra, còn phụ thêm riêng vào
văn của phẩm An lạc hành để giải thích;
tức an trú ngôi nhẫn nhục là thân yên,
không bị phiền não, bạo lực làm khốn là
tâm vui, quán thực tướng của các pháp là
hành tiến.
3.Pháp môn thích, tức đem pháp môn
tu hành để giải thích; nghĩa là không duyên
theo pháp thiên hẳn một bên sinh tử hoặc
Niết bàn, mà an trú bất động là an; không
chấp thủ cái dụng rộng lớn của Thiền định
và không nhận năm ấm là lạc; dưới cái trạng
thái không nhận, không làm mà tu trung
đạo, là hành. (xt. Tứ An Lạc Hành).
AN LẠC TẬP
Gồm hai quyển. Do ngài Đạo xước (562
- 645) đời Đường soạn, thu vào Đại chính
tạng tập 47. Cứ theo luận Tịnh độ của ngài
Ca tài nói, thì ngài Đạo xước tin theo Tịnh
độ giáo vào năm Đại nghiệp thứ 5 (608) đời
Tùy, lúc đó đã bốn mươi tám tuổi; như vậy,
bộ sách này có thể đã được viết vào khoảng
từ năm 609 đến năm 645 Tây lịch. Về mục
đích của bộ sách, có nhiều thuyết khác nhau,
có thuyết bảo sách này là từ trong toàn bộ
giáo nghĩa Phật giáo mà rút tỉa ra những
nghĩa chủ yếu của Tịnh độ giáo, chứ không
liên quan đến bộ kinh điển đặc biệt nào; có
thuyết bảo sách này là trình bày ý nghĩa
chủ yếu của ba bộ kinh Tịnh độ, là sách
khuyên người vãng sinh; cũng có thuyết
bảo là giải thích yếu nghĩa của kinh “Quán
vô lượng thọ”, nhằm tuyên dương thực
nghĩa của việc vãng sinh Tịnh độ. Nội dung
bộ sách do mười hai môn lớn cấu thành.
Trong sách, giáo pháp một đời của đức Phật
được chia làm hai môn Thánh đạo và Tịnh
độ, và cho môn Tịnh độ thích hợp với
chúng sinh độn căn ở đời mạt pháp, cho
nên đề xướng pháp môn niệm Phật, khuyên
người ta niệm Phật cầu vãng sinh thế giới
Cực lạc. Đời sau, Nhật bản chia Phật giáo
thành Thánh đạo môn và Tịnh độ môn,
chính đã bắt nguồn từ sách này.
Thời đại ngài Đạo xước đang chứng kiến
sự kiện Vũ đế nhà Bắc chu bài Phật, tư

tưởng mạt pháp trong Phật giáo Trung quốc
lúc đó rất là phổ biến, vấn đề tồn tại của
Phật giáo đang bị đe dọa thật sự. Lúc bấy
giờ lại có các nhà thuộc tông Tam luận
cho thuyết Vãng sinh Tịnh độ là kiến chấp
hữu tướng, các nhà chú thích luận Nhiếp
đại thừa thì cho niệm Phật là “biệt thời ý”
rồi phần nhiều bài bác pháp môn Tịnh độ,
bởi thế, trong sách này, ngài Đạo xước cũng
đã biện luận rất nhiều về ý kiến đó.
Sách này còn căn cứ vào thuyết năm
cái năm trăm năm nói trong kinh Đại tập
mà chủ trương Phật giáo Trung quốc lúc
bấy giờ đang ở vào năm trăm năm thứ tư,
chúng sinh cần phải nương tựa vào pháp
môn niệm Phật mới có thể được cứu vớt,
do đó mới cực lực đề xướng pháp môn niệm
Phật, tư tưởng này, sau được học trò của
ngài là sư Thiện đạo tập đại thành. Tư tưởng
này, sau khi được truyền vào Nhật bản, ở
thời đại Liêm thương, đã trở thành cốt tủy
trong Tịnh độ giáo của các sư Pháp nhiên
và Thân loan.
AN LÃO
1. Là liêu phòng của những vị tăng già
cả hoặc những vị “nhập thất” ở, trong phạm
vi Thiền viện. Những người ở liêu phòng,
nếu đã bảy tám mươi tuổi thì hoàn toàn
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được miễn trừ mọi công việc hàng ngày,
thức ăn uống được cung cấp đầy đủ.
2. Chỉ nơi ở của các vị tăng tuổi già mà
thân thể suy yếu.
3. Những người tuy đã già nhưng phát
tâm đạo tu hành trong nhà Tăng cũng gọi
là An lão. (xt. An Lạc Đường).
AN LẪM (507 - 583)
Vị tăng thời Nam triều, người Lợi thành
Giang âm (huyện Giang âm tỉnh Giang tô),
họ Tần. Lúc nhỏ thông minh ham học, hiếu
hạnh có tiếng. Hai mươi lăm tuổi xuất gia,
sau đến nước Ngụy theo học kinh luận với
Dung công ở chùa Quang dung, Tư châu,
đồng thời, theo Quang công nghe giảng
thuyết Thập địa tại chùa Thiếu lâm núi Tung

sơn, và thụ yếu chỉ Thiền pháp, hiểu rõ lí
huyền. Sư ở nước Ngụy mười hai năm, tuyên
giảng luật Tứ phần và các kinh luận Đại
thừa nhiều lần, người theo học càng ngày
càng nhiều. Niên hiệu Thái thanh năm đầu
(547) đời Lương, sư và môn nhân đến
Dương
đô, Vũ đế tôn kính tiếp đón, mời ở chùa
Thiện an, tại đây sư tuyên giảng kinh Hoa
nghiêm, nêu cao tông chỉ. Nhà Lương mất,
nhà Trần lên, vào niên hiệu Vĩnh định năm
đầu (557), sư vâng mệnh vua vào nội điện
giảng giới luật, mở trường thuyết pháp tại
chùa Kì xà, diễn giảng không ngừng. Sau
vâng
mệnh Văn đế, đến giảng kinh Đại tập ở điện
Chiêu đức. Vào thời Tuyên đế, sư cũng
thuyết
pháp tạivườn Hoa lâm. Sư từng lập giáo
tướng
sáu tông để phân định Thánh giáo một đời
của đức Phật. Niên hiệu Chí đức đời Trần, sư
thị tịch, thọ bảy mươi bảy tuổi. [X. Pháp hoa
kinh huyền nghĩa Q.10 phần trên; Thỉnh
quan âm kinh sớ; Tụccao tăng truyện Q.7].
AN LẬP
Tức là bày đặt các nghĩa sai biệt. Cũng
tức là dùng lời nói, danh tướng để phân
biệt các sự vật khác nhau. Trái lại thì là phi
an lập. Phi an lập là vượt lên trên sự sai
biệt tương đối, không dùng lời nói và danh
tướng để bày tỏ. Duy thức nhị thập luận
thuật kí quyển thượng có nêu lên bốn nghĩa
an lập, tức là:
1.An trí, là đối với sự lí đã tồn tại, thành
lập cái căn cứ tồn tại của sự lí ấy, cũng gọi
là kiến lập, thành lập.
2.Thi thiết, là dùng đạo lí rộng rãi đặt
bày cái lí thú của giáo pháp.
3.Khai diễn, đối với thuyết cũ đã nói
rồi, thì nói thêm cho rộng ra.
4.Khả kiến, là đối với cảnh giới thuộc
pháp tính đã dứt mọi đường nói năng tư lự,
thì đem giáo lí tương xứng và dùng lời nói
có thể thông suốt cảnh giới ấy để miêu tả.
Cũng sách đã dẫn, bảo luận sư Trần na gọi
chung “Năng lập”, “Năng phá” đều là an

lập; tức hay lập thuyết Đại thừa Duy thức
của tông mình, hay phá luận chấp trước
hữu cảnh của tông người, cho nên gọi là
An lập.
Lại theo luận Đại tì bà sa quyển 121, thì
an lập quả, nghĩa là dựa vào phong luân
mà an lập thủy luân, lại dựa vào thủy luân
mà an lập kim luân, rồi cứ như thế mà an
lập đại địa cho đến an lập tất cả hữu tình,
vô tình; cũng tức là cái kết quả được an lập
trên một cơ sở nào đó, gọi là An lập quả. Ở
đây, an lập là nghĩa an trí, kiến lập, tương
đương với nghĩa “thành lập” trong Duy thức
nhị thập luận thuật kí.
Ngoài ra, đối với bản chất của chân như
(lí chân đế), đặt bày những lời nói danh
tướng khác nhau để giải thích, gọi là An
lập đế; còn lìa tất cả lời nói, danh tướng, do
lập trường siêu việt tuyệt đối mà thể ngộ lí
chân như, thì gọi là Phi an lập đế. Luận
Thành duy thức quyển 9 nói, trong Tướng
kiến đạo, nếu quán Phi an lập đế, thì có ba
phẩm tâm, mà nếu duyên theo An lập đế,
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thì có mười sáu tâm. Lại Đại thừa pháp uyển
nghĩa lâm chương quyển 2 phần cuối, bảo
bốn loại Thế tục đế thuộc về An lập đế,
mà trong bốn loại Thắng nghĩa đế thì ba
loại trước cũng thuộc An lập đế, chỉ có loại
sau cùng là “Thắng nghĩa thắng nghĩa đế”
thuộc Phi an lập đế mà thôi. [X. kinh Vô
lượng thọ Q.thượng; luận Câu xá Q.11; luận
Thành duy thức Q.8; Thành duy thức luận
thuật kí Q.9 phần cuối; Thắng man bảo
quật Q.thượng phần cuối].
AN LẬP VÔ LƯỢNG THỪA
Thừa, hàm ý là pháp môn. Tức tùy theo
căn tính và dục vọng của chúng sinh, dùng
nhiều đạo phương tiện mà lập thành vô
lượng pháp môn. Trong Mật giáo, các vị
tôn thuộc Thai tạng mạn đồ la hiển bày vô
lượng thừa này, các vị tôn trong các thừa
tuy nhiều, nhưng đều từ vô tận trang
nghiêm tạng của Đại nhật Như lai mà ra,
vả lại, bất luận từ pháp môn nào mà vào,

cũng đều hội tụ về một. Đại nhật kinh sớ
quyển 1 (Đại 39, 585 thượng), nói: “Làm
thế nào mà sau khi được trí tuệ này rồi, có
thể vì vô lượng chúng sinh, tùy theo các
ngả, tùy theo mọi tính dục, dùng các đạo
phương tiện mà tuyên thuyết nhất thiết trí
trí một cách rộng rãi đều khắp? Đó là các
đạo an lập vô lượng thừa, thị hiện vô lượng
thân, cùng nói ngôn ngữ của chúng sinh,
trụ nơi uy nghi của chúng sinh”. [X. kinh
Đại nhật Q.1 phẩm Trụ tâm].
AN LÊNH THỦ NI
..............
Một ni sư vào thời đại Hậu Triệu. Năm
sinh năm mất không rõ. Người Đông hoàn
(Sơn đông), họ Từ. Lúc nhỏ thông minh
hiếu học, tính tình đạm bạc, sau là đệ tử
của ngài Phật đồ trừng. Y vào Ni sư Tịnh
kiểm ở chùa Trúc lâm thụ giới, sau trú trì
chùa Kiến bảo, được Hoàng đế Thạch hổ
nhà Hậu Triệu tôn sùng. [X. Tỉ khưu ni
truyện Q.1].
AN NHẪN
Chỉ sự yên tâm chịu đựng. Là một trong
sáu Ba la mật, một trong mười Ba la mật.
Tức là tâm có thể yên lặng không lay
chuyển, chịu đựng được những nỗi vinh
nhục não hại cả trong tâm ngoài thân, để
thành tựu đạo nghiệp. [X. Ma ha chỉ quán
Q.7 phần 4: Đại minh tam tạng pháp số
Q.37]. (xt. Thập Ba La Mật, Nhẫn).
AN NHIÊN
.....
Vị tăng thuộc tông Thiên thai Nhật bản.
Người Cận giang (huyện Tư hạ). Còn gọi là
Ngũ đại viện đại đức, Ngũ đại viện A xà lê,
Bí mật đại sư, A giác đại sư. Lúc nhỏ theo
ngài Viên nhân xuất gia, chăm học kinh
luận chương sớ. Mười chín tuổi, thụ Đại
giới Bồ tát. Sau khi Viên nhân tịch, sư thờ
ngài Biến chiêu làm thầy, thụ pháp Thai
tạng, đến đây, đã thâm nhập lí huyền diệu
của Thiên
thai hiển và
mật. Sư thiết
lập giáo
tướng năm

thời, năm
giáo, tuyên
dương giáo
chỉ Sơn gia,
đồng thời,
cũng xiển
minh nghĩa lí
sâu xa của Nhất đại Viên giáo, là người tập
đại thành Thai mật của Nhật bản. Cứ theo
A sa phọc sao quyển 195 chép, thì An nhiên
đã muốn đến Trung quốc cầu pháp, nhưng
chưa toại nguyện. Tuy vậy, trong tác phẩm
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Thai tạng giới đối thụ kí quyển 1, có ghi
việc An nhiên có đến Trung quốc. Sư đã
từng ở Ngũ đại viện trên núi Tỉ duệ làm
việc trước tác, bởi thế mới có các xưng hô
Ngũ đại viện đại đức v.v... Tác phẩm của sư
rất nhiều, gồm hơn trăm bộ, như Tất đàm
tạng 8 quyển, Bát gia kí lục 2 quyển, Đại
nhật kinh cúng dường trì tụng bất động 7
quyển v.v...
AN ỔN
.....
Còn gọi là An ẩn. Tức là ý yên vui, bình
an vô sự. Nếu đạt đến chỗ không bị bất cứ
phiền não nào quấy rối, thân yên tâm ổn,
cũng như cảnh Niết bàn vắng lặng vô vi,
năm ác trược không dính dấp, thì cũng gọi
là an ổn. Ngoài ra, thiện nghiệp cũng gọi là
an ổn nghiệp, và đạo lợi mình lợi người
cũng gọi là an ổn đạo. Hữu bộ tì nại da tạp
sự quyển 36 (Đại 24, 387 thượng), nói:
“Nghĩ
như thế rồi liền vào thắng định; những nỗi
khổ phải chịu đều trừ diệt như đã nghĩ, an
ổn mà trú tâm”. [X. kinh Vô lượng thọ
Q.thượng; kinh Pháp hoa Q.1, Q.2; luận
Câu xá Q.15; Pháp hoa văn cú Q.14].
AN PHÁP HIỀN
........
Nhà dịch kinh ở đời Tào Ngụy. Người
nước An tức. Nghệ nghiệp tinh thâm, trí
tuệ cao minh, du lịch bốn nước, trong năm

Hoàng sơ (220 - 226) đời Văn đế nhà Ngụy,
ngài ở Lạc dương theo việc phiên dịch. Dịch
được kinh La ma già 3 quyển, kinh Đại ban
Niết bàn 2 quyển, gồm hai bộ năm quyển,
rất tiếc nay đều đã thất lạc. Năm sinh năm
mất không rõ. [X. Khai nguyên thích giáo
lục Q.1].
AN PHÁP KHÂM
Nhà dịch kinh đời Tây Tấn. Người nước
An tức. Năm sinh năm mất không rõ. Rộng
thông các kinh, những chỗ sâu kín đều suốt,
từ năm Thái khang thứ 2 (281) đời Vũ đế
đến năm Quang chiếu năm đầu (306) đời
Huệ đế, sư ở Lạc dương dịch được các kinh
sau đây: kinh Đạo thần túc vô cực biến hóa
4 quyển, A dục vương truyện 7 quyển, kinh
Văn thù sư lợi hiện bảo tạng 2 quyển, gồm
năm bộ mười sáu quyển. [X. Đại đường nội
điển lục Q.2; Khai nguyên thích giáo lục
Q.2].
AN TÂM
Tức do sự thể nghiệm được đạo lí và
hiểu rõ được giáo pháp, mà tâm an trú ở
một chỗ, đồng thời, đạt đến cảnh giới yên
định bất động. Cứ theo Tục cao tăng
truyện quyển 16 truyện Bồđềđạtma chép,
thì ngưng lặng nhìn vách, không mình
không người, phàm Thánh như một, đó
là an tâm. Đây có lẽ là nguồn gốc của
thuyết an tâm.
Tông Thiên thai cũng nói đến pháp
an tâm, theo Ma ha chỉ quán quyển 5
phần trên, thì khéo dùng Chỉ quán mà an
trú pháp tính, gọi là an tâm khéo léo, có
thể chia làm hai thứ là tự mình làm và
dạy người làm; lại tùy theo căn cơ chúng
sinh có lợi độn khác nhau, mà có thể mở
rộng làm sáu mươi bốn thứ an tâm. Theo
ngài Trạm nhiên trong Chỉ quán đại ý, thì
bất luận là người lợi hay độn, đều dùng
Chỉ quán mà an trú nơi lí thể của pháp
tính, gọi là Tổng minh an tâm; còn thuận
theo căn cơ lợi độn mà đặt ra sáu mươi
bốn phương pháp an tâm, gọi là Biệt minh
an tâm. Tóm lại, chấm dứt sự tán loạn
của tâm, quán chiếu tự tính thanh tịnh,
đưa tâm an trú nơi lí thể pháp tính, gọi là

an tâm.
Lại ngài Thiện đạo đời Đường cũng đưa
ra thuyết an tâm; theo ngài Thiện đạo trong
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Vãng sinh lễ tán, thì an tâm là điều kiện tất
yếu để vãng sinh Tịnh độ. An tâm ở đây
tức là chỉ ba tâm chí thành tâm, thâm tâm
và hồi hướng phát nguyện tâm nói trong
kinh Quán vô lượng thọ, nếu đủ ba tâm
này thì có thể vãng sinh Tịnh độ. [X. Bát
chu tán (Thiện đạo); Chỉ quán phụ hành
truyền hoằng quyết Q.5 phần 4; Vãng sinh
luận chú Q.hạ; Tông kính lục Q.44].
AN TÂM KHỞI HÀNH TÁC NGHIÊP
Nói tắt là Tâm hành nghiệp. Là tiếng
dùng trong môn Tịnh độ bao quát tâm,
hành và tu tướng. Có xuất xứ từ Vãng sinh
lễ tán (Đại 47, 438 hạ) của ngài Thiện đạo:
“Nay muốn khuyên người ta vãng sinh, thì
nên biết, nếu làm được an tâm, khởi hành,
tác nghiệp thì nhất định sẽ được vãng sinh
sang nước ấy (Cực lạc)”.
1.An tâm, chỉ chí thành tâm, thâm tâm,
hồi hướng phát nguyện tâm nói trong kinh
Quán vô lượng thọ, hoặc chỉ chí tâm, tín
nhạo, dục sinh, ba tâm nói trong kinh Vô
lượng thọ, hoặc chỉ nhất tâm trong kinh A
di đà.
2.Khởi hành, tức do đã an tâm mà phát
khởi tu hành ba nghiệp thân, khẩu, ý, như
tu năm niệm môn là lễ bái, tán thán, phát
nguyện, quán sát, hồi hướng, và tu năm
chính hành là tụng đọc, quán sát, lễ bái,
xưng danh và tán thán cúng dường.
3.Tác nghiệp, là nghĩa tạo tác, chỉ việc
xúc tiến tu hành các pháp môn ba tâm,
năm niệm, cũng tức là siêng năng chăm
chỉ làm bốn pháp tu, là cung kính tu, vô dư
tu, vô gián tu và trường thời tu. Bởi vì an
tâm là chính nhân của sự vãng sinh Tịnh
độ, nên đã do an tâm mà khởi hành rồi, lại
thêm trường thời vô gián (tức tu liên tục, tu
lâu dài, không ngừng nghỉ, không gián đoạn)
nữa, thì chắc chắn sẽ được vãng sinh thế
giới Cực lạc.

AN TÂM LẬP MÊNH
Còn gọi là An thân lập mệnh. Hàm ý
là an lập thân mệnh. Cũng tức là làm đạo
cho hết việc người, đồng thời, tùy thuận
mệnh trời mà an trú tâm mình, không bị
tất cả ngoại vật lay động. Còn “lập mệnh”
vốn là tiếng dùng của nhà Nho, như trong
sách Luận ngữ thiên Vi chính, nói: “Ba
mươi tuổi lập mệnh, bốn mươi tuổi hết ngờ,
năm mươi tuổi biết được mệnh trời”. Lại
sách Mạnh tử thiên Tận tâm cũng nói:
“Chết non, sống lâu chẳng khác, tu thân
để chờ, vì vậy lập mệnh”. Những câu nói
trên đây hàm cái ý tu thân dưỡng tính, cứ
theo lòng trời mà làm, không để cho ngoại
vật lay động, sai khiến. Sau được Phật giáo
chuyển dụng, hàm ý là tự mình yên tâm
(an trú bất động). Thiên mục minh bản
thiền sư tạp lục quyển trung (Vạn tục 122,
382 hạ), nói: “Khi bốn đại tan rã thì an
thân lập mệnh vào đâu?” [X. Kim cương
kinh khẩu quyết; Thiên mục minh bản thiền
sư tạp lục Q.thượng; Thiên mục trung
phong hòa thượng quảng lục Q.5 phần
trên].
AN THẾ CAO
........
Là vị tăng dịch kinh thời kì đầu của Phật
giáo Trung quốc. Người nước An tức, tên
là Thanh, tự là Thế cao, nhưng dùng An
thế cao làm tên gọi. Là con vua của một
Vương quốc xưa (An tức) thuộc địa phương
Ba tư (nay là Iran) ở tây bắc Ấn độ, lấy nơi
xuất thân làm họ. Gọi là An, vì thế mới có
các danh xưng An hầu, An thế cao. Lúc
nhỏ, ngài nổi tiếng có hiếu, thật thà hiền
lành, nghe nhiều học rộng. Sau khi cha
mất, ngài bỏ ngôi vua qui y cửa Phật, hiểu
rộng kinh tạng, đặc biệt tinh thông A tì
đàm học và Thiền. Năm Kiến hòa thứ 2
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(148), đời Hoàn đế nhà Đông Hán, ngài đi
qua các nước Tây vực mà đến Lạc dương,
theo việc phiên dịch; đến năm Kiến minh
thứ 3 (170) đời Linh đế là hơn hai mươi

năm; trong thời gian đó, ngài lần lượt phiên
dịch các kinh: kinh An ban thủ ý, kinh
Ấm trì nhập, A tì đàm ngũ pháp, Tứ đế,
Thập nhị nhân duyên, Chuyển pháp luân,
Bát chính đạo, Thiền hành pháp tưởng,
kinh Tu hành đạo địa v.v... tất cả khoảng
ba mươi tư bộ, bốn mươi quyển (có thuyết
nói ba mươi lăm bộ, bốn mươi mốt quyển),
số kinh này được ghi trong Xuất tam tạng
kí tập quyển 2, tuy nhiên, còn có nhiều
thuyết khác. Các kinh do ngài dịch, nghĩa
lí rõ ràng, văn từ sáng sủa, đẹp nhưng không
cầu kì, chất phác mà không quê kịch, chủ
yếu truyền bá A tì đàm học và Thiền định
lí luận của Thuyết nhất thiết hữu bộ thuộc
Phật giáo Tiểu thừa. Sự truyền bá Phật học
tại Trung quốc ở thời kì đầu, chính đã do
An thế cao đặt nền tảng, vả lại ngài là người
đầu tiên đem Thiền quán vào Trung quốc.
[X. Bài tựa kinh An ban thủ ý; Xuất tam
tạng kí tập Q.2, Q.6, Q.13; Lương cao tăng
truyện Q.1; Lịch đại Tam bảo kỉ Q.4; Đại
đường nội điển lục Q.1; Khai nguyên thích
giáo lục Q.1].
AN THIỀN
.....
Hàm ý là an trú nơi tọa thiền. Đồng
nghĩa với “An tâm pháp môn”, “An lạc pháp
môn”. Nếu an trú nơi tọa thiền mà tâm được
bình tĩnh, thì gọi là An thiền tĩnh lự. Cảnh
đức truyền đăng lục quyển 28 Đại châu tuệ
hải chương (Đại 51, 441 trung), nói: “Nhổ
cái gốc sâu của sự sinh tử, được tam muội
hiện trước mắt; nếu không an thiền tĩnh lự
thì tới đâu cũng thấy mờ mịt”.
Tổ sư ngồi thiền tu hành mà thành cái
chứng tích thạch sàng (giường đá), được gọi
là An thiền thạch, Tọa thiền thạch, đây
bắt nguồn từ nguyên do đức Thế tôn ngày
xưa ngồi trên phiến đá dưới gốc cây bồ đề
mà thành đạo.
Ngoài ra, ngồi thiền không bị hoàn cảnh
chi phối, nhất tâm tự do vô ngại, không cứ
phải ở những nơi vắng vẻ giữa núi rừng,
bên dòng suối, thì gọi là An thiền bất tu
sơn thủy(an thiền không cần núi và sông).
Bích nham lục Tắc thứ 43 (Đại 48, 180

thượng), nói: “An thiền không cần phải gần
núi hoặc sông, hễ diệt được tâm đầu là lửa
tự mát mẻ”.
AN THIÊN NA
........
Phạm:Aĩjana. Còn gọi là An thiền na,
An xà na. Một thuyết cho là tên thuốc mắt,
màu đen. Thuyết khác lại cho là một loại
thực vật, lá nó có thể hòa với thuốc mắt
mà dùng. Cứ theo nói, dùng nó thoa lên
mí mắt, mắt sẽ trở nên đen, người khác
không có cách nào nhận ra được. Ngày nay,
người Ấn độ thường dùng thuốc ấy thoa
lên mí mắt của trẻ con, vì họ tin nó có hiệu
lực làm cho mắt khỏe, đồng thời, cho rằng
mắt đen sẽ khiến người ta yêu thích. Ngoài
ra, rừng An thiền ở vùng phụ cận thành
Sa chỉ đa thuộc trung Ấn độ, là nơi ngày
xưa đức Phật đã nói pháp, vì nơi này có
nhiều cây an thiền na (an thiện na) xanh
tốt mà được đặt tên như thế. [X. kinh Đại
ban Niết bàn (bản Bắc) Q.38; kinh Đại nhật
Q.3; Du già sư địa luận lược toản Q.15; Tuệ
uyển âm nghĩa Q.hạ].
AN TỌA
.....
Tức an vị tượng Phật. Bất luận tượng
mới hay tượng cũ, phàm khi rước tượng
lên tòa để thờ, phải thỉnh các sư làm lễ
tụng kinh để an vị, nghi thức ấy gọi là An
tọa Phật sự. Lại tượng Phật mới, chưa khai
quang điểm nhãn, thì nhân dịp làm lễ an
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vị có thể cử hành luôn, vì lễ an vị có đủ cả
hai ý nghĩa; tuy nhiên, nếu cử hành lễ khai
quang điểm nhãn cùng một lúc với lễ an
vị, thì phải thỉnh hai vị sư, mỗi vị làm một
việc riêng. [X. Thiền lâm tượng khí tiên
Thùy thuyết môn].
AN TRẠCH ĐÀ LA NI CHÚ KINH
Có một quyển. Mất tên người dịch, thu
vào Đại chính tạng tập 19. Nội dung kinh
này tường thuật khi đức Phật ở trong vườn
Cấp cô độc, rừng cây Kì đà, hai bồ tát Đại
quang và Vô lượng quang, vâng mệnh của

Tối thắng đăng vương Như lai, từ nước
Chúng hoa đến thế giới Sa bà, trao chú An
trạch đà la ni, bảo chú này có nhiều lợi ích.
Đức Phật bảo ngài A nan phải thụ trì cúng
dường kinh chú này. Lại bản dịch khác
cùng bản với kinh này, thì còn gồm các
kinh như: kinh Trì cú thần chú, kinh Đà
lân ni bát, kinh Đông phương tối thắng
đăng vương đà la ni, kinh Đông phương tối
thắng đăng vương Như lai, kinh Thánh tối
thượng đăng minh Như lai đà la ni v.v...
AN TRẠCH THẦN CHÚ KINH
..............
Có một quyển. Mất tên người dịch. Được
dịch vào khoảng những năm cuối đời Đông
hán. Còn gọi là An trạch chú, An trạch
pháp, thu vào Đại chính tạng tập 21. Kinh
này tường thuật khi đức Phật ở nước Xá vệ,
vườn Cấp cô độc, rừng cây Kì đà, có người
con của trưởng giả Li xa, đưa họ hàng gồm
năm mươi tám người đến chỗ đức Phật để
xin pháp làm yên nhà cửa, đức Phật bèn
suất các đệ tử đến nhà tuyên thuyết pháp
môn vi diệu, khiến con trưởng giả xa lìa sợ
hãi, thân tâm yên vui, đồng thời, triệu tập
các thần giữ nhà, dặn không được vọng
động, nếu không sẽ bị Đại lực quỉ thần gia
hại. Đức Phật lại dặn dò đại chúng, trong
năm trăm năm sau khi Ngài vào Niết bàn,
nếu gặp yêu quái quấy nhiễu, làm hại chúng
sinh, thì một lòng nghĩ đến Tam bảo, trai
giới trong sạch, thụ trì Tam qui, Ngũ giới,
Thập thiện, Bát quan trai giới, đồng thời,
sớm tối sáu thời lễ bái sám hối, siêng năng
tinh tiến tụng niệm kinh này.
Trong Xuất tam tạng kí tập quyển 4,
kinh này được để vào mục “Thất dịch tạp
kinh lục” (mục ghi các kinh mất tên người
dịch), trong Chúng kinh mục lục quyển 4,
ngài Pháp kinh bảo kinh này là kinh giả,
nhưng Khai nguyên thích giáo lục quyển
18 thì lại cho là kinh thật.
AN TRẤN PHÁP
Còn gọi là An trấn quốc gia bất động
pháp, Quốc trấn pháp, Trấn trạch pháp.
Là pháp tu trong Mật giáo. Pháp này là pháp
cầu bình an khi nhà mới được làm xong;

hoặc là pháp bí mật cầu cho quốc gia được
thanh bình vững chắc. Về phương pháp
tu, cứ theo Thánh vô động tôn an trấn quốc
gia pháp chép, thì trước hết, đặt một hình
tượng của Bất động minh vương bốn cánh
tay trên trấn đàn và quyến thuộc mười hai
Thiên, kế đó, quán chủng tử chữ Hồng,
hình Tam muội da Trấn luân (bánh xe ba
chạc), sau hết, tụng Trấn trạch chú. Ngoài
ra, còn phải vẽ Thập nhị thiên mạn đồ la
(chính giữa là Bất động minh vương), treo
trên đàn tràng, sau khi tán đàn, cuộn bức
tranh lại để vào ống tre bịt kín, rồi để lên
xà ngang chính giữa nhà. [X. A sa phọc sao
quyển 124 An trấn chính trấn tác pháp].
AN TUÊ (457 - 555)
.....
Phạm:Sthiramati. Dịch âm là Tất sỉ la
mạt để. Người nước La la (nước Phạt lạp tì)
thuộc nam Ấn độ. Một học giả lớn của Phật
giáo Đại thừa nam Ấn độ, khoảng một
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nghìn một trăm năm sau đức Phật nhập
diệt. Sư tinh thông Duy thức và Nhân minh
học, rất giỏi luận nghĩa, là một trong mười
luận sư lớn của Duy thức học. Sư sống đồng
thời với ngài Hộ pháp, nhưng có nhiều điểm
chủ trương khác với Hộ pháp. Về phương
diện tác dụng tâm thức, sư chỉ thừa nhận
Tự chứng phần là thực có, còn cho Kiến
phần, Tướng phần tình thì có mà lí thì
không, vì thế, người ta gọi sư là Nhất phần
gia; ngài Hộ pháp thì lập bốn phần là Kiến
phần, Tướng phần, Tự chứng phần và
Chứng tự chứng phần, cho nên, được người
ta gọi là Tứ phần gia. Đối với quan điểm dị
đồng về tác dụng tâm thức giữa An tuệ và
Hộ pháp, từ xưa, đã có bài kệ biểu thị như
sau: “Hai chướng tương ứng bảy chuyển
trước; Hai chấp tương ứng duy sáu, bảy;
Năm
tám không chấp tông Hộ pháp. Sở tri pháp
chấp năm, sáu, tám; Ngã chấp tương ứng
duy sáu, bảy; Phiền não tương ứng bảy
chuyển trước; Năm, tám pháp chấp tông

An tuệ”. Giải rõ nghĩa như sau: Theo ngài
Hộ pháp, thì phiền não chướng và sở tri
chướng tương ứng với bảy chuyển thức trước
(tức mắt tai mũi lưỡi thân ý và mạt na), ngã
chấp và pháp chấp chỉ tương ứng với thức
thứ 6 và thức thứ 7, còn thức thứ 5 (thân
thức) và thức thứ 8 (A lại da thức) thì không
chấp; đó là quan điểm của Hộ pháp. Theo
ngài An tuệ, thì sở tri chướng và pháp chấp
tương ứng với các thức thứ 5, thứ 6 và thứ
8, ngã chấp chỉ tương ứng với thức thứ 6
và thức thứ 7, phiền não chướng tương ứng
với bảy chuyển thức trước, pháp chấp tương
ứng với thức thứ 5 và thứ 8; đó là quan
điểm của An tuệ.
Đồ biểu như sau:
Năm thức trước chấp ngã năm thức trước
Hộ Thức thứ sáu chấp pháp Thức thứ sáu An
Pháp Thức thứ bảy chướng sở tri Thức thứ
bảy Tuệ
Thức thứ tám chướng phiền não Thức thứ
tám
An tuệ tôn sùng giáo nghĩa của ngài Thế
thân, thừa kế học thuyết của ngài, từng viết
Thích luận giải thích Duy thức tam thập
tụng của Thế thân, tức là bộ “Duy thức
tam thập tụng thích luận”; bản tiếng Phạm
của sách này đến nay vẫn còn, được phát
hiện tại Ni bạc nhĩ (Népal), nó cũng được
dịch ra tiếng Pháp và tiếng Nhật. Những
tác phẩm khác của An tuệ, còn có luận Đại
thừa a tì đạt ma tạp tập 16 quyển, luận Đại
thừa quảng ngũ uẩn 1 quyển, Đại thừa trung
quán thích luận 9
quyển, Câu xá
thực nghĩa sớ 5
quyển v.v... Trong
đó, Câu xá thực
nghĩa sớ mới được
tìm thấy tại Đôn
hoàng thời gần
đây, thu vào Đại
chính tạng tập 29.
[X. Thành duy
thức luận thuật kí
Q.1 phần đầu; Giải
thâm mật kinh sớ Q.3; Thành duy thức

luận liễu nghĩa đăng Q.1 phần cuối; Thành
duy thức luận chưởng trung khu yếu Q.1
phần đầu; Nam hải kí qui nội pháp truyện
Q.4]. (xt. Tứ Phần).
AN TUÊ BỒ TÁT
An tuệ, Phạm: Sthirabodhi#. Trong
phẩm Cụ duyên, phẩm Bí mật mạn đồ la
Hư không tạng viện của kinh Đại nhật, đều
có ghi vị tôn này. Còn gọi là An trú tuệ bồ
tát. Trong mạn đồ la do A xá lê truyền, vị
tôn này được gọi là Pháp tuệ Bồ tát. Vị tôn
này an trú nơi tuệ quả đức, làm lợi ích
chúng sinh khiến không sợ hãi. Chủng tử
là (hùô), biểu thị nghĩa an trú. Cứ theo
kinh Đại nhật phẩm Bí mật mạn đồ la chép,
thì hình Tam muội da của vị này là hoa
Ngài An Tuệ
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sen kim cương ở trong phong luân. Ấn khế
là ấn hoa sen xanh, tức các ngón tay giữa,
ngón vô danh và ngón út khóa vào nhau
làm thành nắm tay, hai ngón tay trỏ đứng
thẳng, đầu ngón không chạm nhau, và hai
ngón cái cũng để thẳng lên. Chân ngôn là:
Nam ma (namo, kính lễ), tam man đa
(samanta, khắp cả) bột đà nam
(budhànàô, chư Phật) nhương mỗ ôn bà
phọc (jĩànodbhava, trí sinh) sa ha (svàhà,
thành tựu). [X. kinh Đại nhật phẩm Chân
ngôn tạng, phẩm Mật ấn; Đại nhật kinh sớ
Q.16]
AN TỨC HƯƠNG
.........
Phạm:Guggula. Dịch âm là cầu cầu la,
quật cụ la, cầu la, cục quật la. Còn gọi là
Càn đà la thụ hương. Là một loại hương
liệu, tức là nhựa của cây an tức hương. Cây
này thuộc loại cây cao, lá rụng, phần nhiều
sinh sản ở Ấn độ, Tô môn đáp lạp (Sumatra),
Tiên la (Thái lan) và Ba tư; cây cao hơn
trượng, lá hình bầu dục, láng bóng, hoa
bên ngoài trắng, bên trong mầu hạt dẻ, da
cây mầu tro, nhựa có thể dùng làm thuốc
hoặc làm hương đốt. Nhưng, thông thường
người ta lấy cây an tức, nghiền thành bột,

trộn lẫn với keo,
rồi xe thành
hương nén mà
thắp. Hương liệu
này đầu tiên được
các lái buôn người
nước An tức du
nhập Trung quốc,
vì thế gọi là An
tức hương.
Ngoài ra, sách
Dậu dương tạp trở
quảng động thực
mộc thiên nói: “Cây an tức hương từ nước
Ba tư, người Ba tư gọi là cây trừ tà. Cao ba
trượng, vỏ màu vàng thẫm, lá có bốn góc,
mùa đông không rụng, tháng hai nở hoa,
hoa màu vàng, hơi biếc bên trong, không
có quả. Cứa da cây thì nhựa chảy ra như
mạch nha, g ọi là an tức hương. Tháng sáu
tháng bảy thì nhựa cứng lại, lấy để đốt,
thông được với thần minh, tiêu trừ điều
xấu ác”. [X. luận Du già sư địa Q.44; Du-già
lược toản Q.11; Huyền ứng âm nghĩa Q.4;
Phiên dịch danh nghĩa tập Q.3].
AN TỨC QUỐC
Một Vương quốc xưa, nằm ở địa phương
Ba tư (nay là Iran). Lịch sử Tây phương gọi
là Parthia. Đãn can (Damghan) ngày nay
tức là vương đô của An tức xưa. Do vua A
nhĩ tát khắc tư (Arsakes) xây dựng vào
khoảng năm 250 trước Tây lịch, vì thế
vương triều ấy được gọi là vương triều A
nhĩ tát khắc tư. “An tức” là dịch âm, trong
sách sử Trung quốc phần nhiều dùng tên
dịch này. Khi vương triều A nhĩ tát khắc-tư
cực thịnh, từ bờ sông Ấn Độ đến Mỹ tố bất
đạt mễ á (Mesopotamia) đều thuộc lãnh thổ
của vương triều này. Sau đánh nhau với đế
quốc cổ La mã, lại thêm nội loạn thành
suy yếu, cuối cùng, vào năm 226 Tây lịch,
bị vương triều Tát san của đế quốc Ba tư
tiêu diệt.
Nước An tức là con đường trọng yếu
trong việc giao thông mậu dịch giữa đông
và tây, trao đổi hàng tơ lụa với Trung quốc
rất mạnh. Cứ theo Sử kí đại uyển liệt truyện

thứ 63 chép, thì năm Nguyên thú thứ 4
(119 B-C) đời Vũ đế nhà Tây hán, Trương
kiển phụng mệnh đi sứ Tây vực, khi viên
Phó sứ vào nước An tức, được nhà vua đón
tiếp, trong sách còn kể đến phong thổ và
dân tình nước An tức. Lại Tiền hán thư tây
vực truyện thứ 78, Ngụy thư liệt truyện thứ
90 v.v... cũng đều có ghi chép về tình hình
nước này.
Cây an tức hương
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Còn đứng về phương diện quan hệ giữa
nước An tức và Phật giáo mà nói, thì vào
thời Hoàn đế nhà Đông Hán, có ngài An
thế cao đến Lạc dương làm việc phiên dịch
kinh điển, cứ theo truyền thuyết thì ngài là
con vua nước An tức, sau xuất gia làm tăng.
Về sau, thời Linh đế có An huyền, thời
Tào Ngụy có Đàm vô đế, thời Tây Tấn có
An pháp khâm v.v... cũng nối nhau đến
Trung quốc phiên dịch kinh điển. Các kinh
do họ dịch phần nhiều là kinh điển Tiểu
thừa, dịch rộng cả ba tạng kinh, luật, luận,
xem thế đủ biết, khoảng thời đại Tam quốc
nhà Đông Hán, Phật giáo ở nước An tức
đã rất thịnh hành. [X. kinh Đại bảo tích
Q.10; kinh Bồ tát thiện giới Q.2; Xuất tam
tạng kí tập Q.14; Lương cao tăng truyện
Q.1; Khai nguyên thích giáo lục Q.1, Q.2;
Chu thư liệt truyện thứ 42; Bắc sử liệt truyện
thứ 85].
AN TƯỜNG
Tức là dáng yên ổn thoải mái. Cũng chỉ
trạng thái yên tĩnh. An, là ý thong thả; tường
là ý biết rõ. Kinh Pháp hoa quyển 1 phẩm
Phương tiện (Đại 9, 5 trung), nói: “Lúc bấy
giờ, đức Thế tôn từ tam muội An tường
đứng dậy”. Ngoài ra, khi nhờ an thiền nhập
định mà vào được cảnh giới tịch lặng, an
ổn, cũng gọi là An tường tam muội. [X. kinh
Vô lượng thọ Q.thượng].
AN TƯỢNG TAM MUỘI NGHI QUĨ KINH
Có một quyển. Do ngài Thí hộ dịch vào
năm Thái bình hưng quốc thứ 5 (980) đời
Tống. Cũng gọi là Nhất thiết Như lai an

tượng tam muội nghi quĩ kinh, thu vào Đại
chính tạng tập 21. Kinh này tường thuật
các việc đắp vẽ chạm trổ hình tượng Phật,
Bồ tát và trình bày các chi tiết rõ ràng về
phép khai nhãn, cúng dường v.v...
AN VỊ
Tức sau khi tang lễ kết thúc, thu nhặt
linh cốt để chôn cất, đồng thời, an trí linh
vị. Còn gọi là an cốt. Tụng kinh lúc làm
Phật sự an vị, gọi là An vị phúng kinh, thông
thường phần nhiều tụng chú Đại bi tâm đà
la ni để cúng dường. Lại tụng văn hồi hướng
khi làm lễ an vị, thì gọi là An vị phúng
kinh hồi hướng văn; nếu là hồi hướng các
bậc tôn túc thì đọc: “Nay con phúng tụng
Đại bi tâm đà la ni, được công đức gì, xin
hồi hướng đại Hòa thượng tên là... cầu xin
an vị đến nơi chân vị”. Nếu là hồi hướng
cho đàn việt tín đồ, thì đọc: “Nay đem công
đức phúng kinh hồi hướng mỗ giáp (tên
thiện nam tín nữ) cầu mong an vị đến nơi
báo địa trang nghiêm”. [X. Tào động tông
hành trì quĩ phạm Q.2 Tang nghi pháp].
AN XÀ NA LÂM
Phạm,Pàli: Aĩjana-vana. Còn gọi là
An thiện lâm, An thiền lâm. Là khu rừng
ở gần thành Sa chỉ đa (Pàli: Sàketa) tại
trung Ấn độ. Còn thành Sa-chỉ-đa thì nằm
giữa khoảng nước Kiều thiểm tì
(Pàli:Kosambì) và thành Xá vệ (Pàli:
Sàvatthì). Trong rừng An xà na có vườn
Lộc dã (Mfgadàva), nơi đức Phật thường
ở và nói pháp. (xt. Lộc Dã Uyển).
ÁN
Chữ (oô) Tất đàm, là lời cầu nguyện
đứng đầu các câu văn thần chú, hàm ý là
thần thánh. Trong kinh Veda, chữ Án vốn
nghĩa là bằng lòng, ưng ý, lại được dùng
trong thánh âm (Phạm: Praịava) phát ra
đầu tiên trong các câu chú và văn cầu
nguyện. Đến Áo nghĩa thư phụ thêm nghĩa
bí mật mà thành là đối tượng quán tưởng,
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lại tiến thêm bước nữa, Án trở thành Phạm,
thế giới, nương theo sự tu hành quán tưởng

chân thực này thì đạt được pháp Đệ nhất
nghĩa đế (Phạm).
Bí tạng kí phần cuối liệt kê năm nghĩa
của chữ Án là: Đính lễ, cúng dường, ba
thân, thức tỉnh và nhiếp phục; nhưng
thường thì chỉ dùng ba nghĩa trước.
Chữ Án này do ba chữ (a) (u)
(ma) hợp thành. A có các nghĩa: tâm bồ đề,
các pháp môn, không hai, các pháp quả,
tính, tự tại, cũng có nghĩa là pháp tâm. U
nghĩa là báo thân; Ma nghĩa là hóa thân.
Hợp ba chữ này lại thành chữ Án, bao hàm
vô lượng nghĩa, vì thế nó đứng đầu, như
Đại nhật chân ngôn: “Án ti la hồng khiếm
sa bà ha”, Lục tự minh chú của Lạt ma giáo
Tây tạng: “Án ma ni bát di hồng” v.v.. đều
dùng hình thức này. Nếu tu hành quán
tưởng chữ Án này, thì ba thân hiển hiện
gia trì ủng hộ hành giả, nhờ công đức ấy
mà hành giả đạt thành vô thượng chính
đẳng giác. Vì chữ Án do ba chữ (a, u, ma)
hợp thành, nên trong tư tưởng Ấn độ đời
xưa, chữ Án biểu thị ba tính nam, nữ, trung,
hoặc biểu thị ba thời quá khứ, hiện tại, vị
lai; lại phối với ba Phệ đà (Veda), hoặc phối
với ba trạng thái tỉnh, mộng, ngủ say; hoặc
phối với ba loại: lửa, gió, mặt trời; hoặc phối
với thức ăn, nước uống, mặt trăng; hoặc
phối với trời, hư không, đất. Về sau, trong
Ấn độ giáo, chữ Án lại được so sánh với ba
vị thần: Tì thấp nô (Phạm: Viwịu), Thấp
bà (Phạm:Ziva), Phạm (Phạm:Bràhman),
cũng tức là ba vị thần cùng một bản thề
(Phạm:Trimuti) trông coi việc hộ trì, phá
hoại và sáng tạo. [X. kinh Thủ hộ quốc giới
Q.9; Bí tạng kí sao Q.9].
ÁN A HỒNG
I. Án, A, Hồng. Tức là ba chữ (án:
oô), (a) (hồng:hùô) là ba chủng tử
trong Mật giáo được dùng để đặt ở ba chỗ
trên tượng Phật. Kinh An tượng tam muội
nghi quĩ thuyết minh về chạm khắc, nặn
đắp hoặc cúng dường tượng chư Phật Bồ
tát, nên lưu ý một điều: trong khi làm việc,
phải quán tưởng thân chân thực của Như
lai, các tướng đầy đủ, đặt chữ Án trên đỉnh
đầu, đặt chữ A ở miệng và đặt chữ Hồng

trước ngực.
II. Án, A, Hồng. Trong phép tu của
Mật giáo, hành giả dùng hơi thở bình
thường, lúc hít vào, dừng lại, thở ra thì niệm
ba chữ Án, A, Hồng. Ba chữ này là âm chữ
rất linh nghiệm, nếu niệm tụng liên tục theo
hơi thở, cho đến khi không niệm cũng tự
niệm, niệm hay chẳng niệm rõ ràng không
sai khác, không gián đoạn, tức là “Kim
cương
niệm tụng”. Nương theo Kim cương tụng
niệm này, hành giả có thể hợp nhất với
bản tôn (vị tôn chính), khế nhập lí thể pháp
tính.
Lại nữa, ba chữ Án, A, Hồng thay cho
bản tôn, bản tôn lúc nào cũng ở trong hơi
thở của ta, ta ở trong pháp thân của bản
tôn mà vào chân lí Đệ nhất nghĩa đế.
ÁN ĐẠT LA PHÁI
Pàli: Andhakà. Danh xưng của Bộ phái
Phật giáo. Căn cứ địa của phái này là khu
vực Án đạt la (Phạm: Andhra, Pàli:
Andha) thuộc nam Ấn độ. Còn gọi là Án
đà la. Theo ngài Phật âm (Phạm:
Budhaghowa) trong Luận sự chú (Pàli:
Kathà-vatthuppakaraịa - aỉỉhakathà)
thì phái Án đạt la gồm có bốn bộ là Đông
sơn trụ bộ (Pàli: Pubbaseliyà), Tây sơn
trụ bộ (Pàli: Aparaseliya), Vương sơn trụ
bộ (Pàli: Ràjagiriyà) và Nghĩa thành bộ
(Pàli: Siddhathikà), đều là những bộ phái
xuất hiện ở đời sau. Thời ngài Phật âm trở
về trước, danh từ “Án đạt la” không được
sử dụng, tuy nhiên, trong các sách có liên
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quan đến bộ phái, đối với bốn bộ phái thuộc
Án đạt la, thì Đảo sử (Pàli: Dìpavaôsa V)
nói, trong hai trăm năm kể từ khi đức Phật
nhập diệt, sau khi giáo đoàn nguyên thủy
đã chia thành mười bảy bộ phái rồi, thì từ
trong sáu bộ sản sinh bốn bộ nữa là: Vương
sơn trụ bộ, Nghĩa thành bộ, Đông sơn trụ
bộ và Tây sơn trụ bộ (Nam truyền Đại thống
sử Mahàvaôsa V cũng nói thế). Ngài
Thanh biện (Phạm: Bhavya), trong thuyết

thứ hai của Dị bộ tông tinh thích (tiếng
Tây tạng: Sde-pa tha-dad-par byed-pa
dan rnam-par-bzad-pa), cũng từ trong
tám bộ của Đại chúng bộ nêu lên bốn bộ là
Đông sơn trụ bộ (Tạng:Zar-gyi ri-bo-pa),
Tây sơn trụ bộ (Tạng:Nub-gyi ri-bo-pa),
Vương sơn trụ bộ (Tạng: Rgyal-po ri-bopa),
và Nghĩa thành bộ (Tạng: Don-grubpa).
Cứ theo luận Dị bộ tông luân của Thế
hữu chép, thì sau Phật nhập diệt đúng hai
trăm năm, trong Đại chúng bộ có Đại thiên
ở núi Chế đa, tranh luận với chư tăng Đại
chúng bộ về năm việc (Ngũ sự), dẫn đến
xích mích mà chia thành Chế đa sơn bộ,
Tây sơn trụ bộ và Bắc sơn trụ bộ (tương
đương với Đông sơn trụ bộ trong Đảo sử).
Về vấn đề này, trong chú thích luận sự 2-1
đến 5, Phật âm bảo “Dư sở dụ” là chủ trương
của Đông sơn trụ bộ và Tây sơn trụ bộ, “vô
tri, do dự, tha linh nhập” là chủ trương của
Đông sơn trụ bộ, “Đạo nhân thanh cố khởi”
là chủ trương chung của Đông sơn trụ bộ,
đại khái vẫn hợp. Thế hữu chưa nói đến
Vương sơn trụ bộ và Nghĩa thành bộ, mà
hai bộ này chỉ thấy ghi trong Đảo sử, cứ đó
mà suy thì biết hai bộ này về sau mới từ
Tây sơn trụ bộ và Đông sơn trụ bộ phân
hóa ra, Đảo sử còn nói đến một bộ nữa là
Hậu vương sơn trụ bộ (Pàli: Apara ràjagirikà, Đại thống sử gọi là Kim cương
bộVàjiriyà) từ Vương sơn trụ bộ thuộc
sáu bộ Đại chúng phân hóa ra ở thời kì
phân phái sau. [X. Kết tập phân phái sử
khảo, Tiểu thừa Phật giáo tư tưởng luận;
Ấn độ Phật giáo cố hữu danh từ từ điển; N.
Dutt: Aspects of Mahàyàna Buddhism; J.
Thomas: The History of Buddhist Thought;
G.DMalalasekera: Dictionary ofPàli proper
Names].
ÁN ĐẠT LA VƯƠNG TRIỀU
Án đạt la, Phạm:Andhra. Còn gọi là
Án đà la vương triều. Là Vương triều thống
lãnh miền nam Ấn độ sau khi vua A dục
băng hà. Từ năm 232 sau Tây lịch, trải ba
mươi đời, gồm bốn trăm năm mươi năm.
Theo truyền thuyết, Vương triều này là
chủng tộc Nhã lợi an (Aryan) lai dân địa

phương. Trước ngày độc lập thống nhất,
có ba mươi đô thị, vô số làng mạc, mười
vạn bộ binh, hai nghìn kị binh, một vạn
thớt voi, vũ lực rất mạnh. Vì vua đời thứ
nhất là Thi ma ca (Phạm: Simuka), họ là
Sa đa bà ha (Phạm:Sàtavàhana), cũng tức
là tên gọi dòng Vương thất. Cuối thế kỉ thứ
nhất Tây lịch, Án đạt la bị hai bộ tộc thuộc
dòng Thích ca xâm lược, đến năm 106, vua
Kiều đạt di phổ đặc la tất đạt tạp nhĩ ni
(Phạm:Gautamìputra zàtakarịi) lên ngôi
mới chấn hưng thế nước. Về sau, vận nước
lại dần dần suy đồi, cho đến năm 225 Tây
lịch thì diệt vong. Năm 200 Tây lịch, Vương
triều Án đạt la bảo hộ việc xây dựng di tích
Phật giáo nổi tiếng là tháp A ma la bà đề
(Phạm:Amaràvatì) và đục mở các chùa
viện hang động ở A chiên đà (Phạm:
Ajantà) thời kì đầu, lại vào thời vua Da kì
na xá lợi (Phạm: G. Yajĩazri), đem dâng
cúng hang núi Hắc phong cho nhà Đại thừa
Phật giáo lừng danh là ngài Long thụ
(Phạm:Nàgàfjuna). Bởi thế, Vương triều
này, đối với Đại thừa Phật giáo, đã có những
cống hiến cực lớn. Cứ theo Đại đường tây
vực kí quyển 10 chép, thì đô thành nước
Án đạt la là Bình kì la, phong tục mạnh
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mẽ dữ tợn, toàn quốc có hơn hai mươi ngôi
chùa, Tăng đồ hơn ba nghìn người. Về phía
nam không xa, có một ngôi tốt đổ ba (tháp)
do vua Vô ưu (A dục) xây, đánh dấu một
trong những nơi đức Phật đã đến nói pháp.
Chỗ cách đô thành về mạn tây nam hơn
hai mươi dặm, có một quả núi trơ trọi, trên
chóp núi có tháp đá là nơi thuở xưa ngài
Trần na làm luận Nhân minh. Tây vực kí
còn nói, về phía đông nam Án đạt la là nước
Đà na yết trách ca, mà cũng được gọi là nước
Đại án đạt la. [X. Nam hải kí qui nội pháp
truyện Q.4; Giải thuyết tây vực kí; Đông
nam
Ấn độ chư quốc đích nghiên cứu.]
ÁN ĐẦU
Tức là cái bàn nhỏ. Trong phòng liêu

của chúng tăng tại các chùa viện thuộc
Thiền tông, có đặt bàn để tăng chúng ngồi
đọc kinh luận. Thiền tăng, khi “phóng
tham” (nghỉ ngơi sau khi tham thiền), đại
chúng trở về phòng liêu, ngồi vào bàn đối
diện nhau để uống trà. Trên mặt bàn, không
được bày tượng Phật hoặc Bồ tát để tránh
sự vô lễ. [X. Vĩnh bình nguyên thiền sư
thanh qui Q.thượng, Q.hạ].
ÁN HẮC ĐẬU
Tiếng dùng trong Thiền lâm. Thiền lâm
dùng từ ngữ này để ngụ ý trách người chỉ
dựa vào văn chữ của kinh để lí giải ý nghĩa
trên bề mặt, mà bỏ qua ý nghĩa đích thực
chứa đựng bên trong.
Hắc đậu (đậu đen), chỉ cho văn chữ.
Án, cũng gọi ảm, yểm, yêm, nghĩa là dùng
tay bốc đậu đen ăn, hoặc ngậm trong miệng.
Cảnh đức truyền đăng lục quyển 12 (Đại
51, 290 hạ), nói: “Nhân lúc giữa hạ, sư lên
núi Hoàng bá, thấy Hòa thượng đang xem
kinh. Sư bảo: Tôi sẽ nói người này vốn chỉ
là lão hòa thượng án hắc đậu”.
ÁN HÔ LÔ HÔ LÔ
Gọi đủ: Án hô lô hô lô chiến đà lợi ma
đăng kì sa bà ha. Bài chú ngắn trong chân
ngôn của đức Dược sư Như lai. Trong đó,
án (oô) nghĩa là đính lễ; hô lô hô lô (huru
huru) nghĩa là nhanh chóng; chiến đà lợi
(caịđari) nghĩa là tướng bạo ác; ma đăng
kì (mataígì) nghĩa là voi chúa; sa bà ha
(svàhà) nghĩa là thành tựu. Là chân ngôn
được tụng khi lễ Dược sư Như lai để cầu
phúc tiêu tai. [X. Dược sư Như lai quán hạnh
nghi quĩ pháp; Chư tôn chân ngôn cú nghĩa
sao Q.thượng].
ÁN MA NI BÁT DI HỒNG
Phạm: Oô mani padme hùô. Cũng
gọi Án ma ni bát một minh hồng, Án ma
ni bát đầu mê hồng. Có nghĩa là: “Qui y
châu ma ni trên hoa sen”. Tín đồ Phật giáo
Tây tạng khi cầu vị lai được sinh về thế giới
Cực lạc thì đọc sáu chữ thần chú này trước
bồ tát Liên hoa thủ (Phạm:Padma-pàịi).
Vì họ tin rằng vị Bồ tát này ở trên đài sen
bên thế giới Cực lạc (Tạng: bde-ba-can)
cứu độ người cầu nguyện, khiến họ ra khỏi

đường sống chết, nên bất luận tăng ni hay
Phật tử tại gia đều đọc thần chú này. Phong
tục này rất thịnh hành ở Tây tạng.
Cứ theo truyền thuyết Tây tạng từ xưa
đến giờ, thì vào khoảng thế kỉ thứ IV, có
vua Giáp đà đóa lật tư nhan tán (Tạng:
Tho-tho-ri-gĩan-btsan) từng được bốn
thứ quí báu từ trên trời ban xuống. Một
trong bốn thứ ấy là sáu chữ thần chú. Còn
Ma ni già bộ bà (Tạng: Maịi bka# #bum)
trong kinh Quan âm của Tây tạng thì dùng
thơ khen ngợi công đức sáu chữ thần chú
này, bảo đó là nguồn gốc của trí tuệ, giải
thoát, cứu tế và khoái lạc. Tức là, nếu người
nào đọc chữ Án (oô) trong sáu chữ một
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lần, thì nhờ công đức ấy, sau khi chết, có
thể dứt đường trôi lăn ở cõi trời. Đọc chữ
Ma (ma) có thể ra khỏi vòng luân hồi trong
đường A tu la nơi loài ác quỉ ở . Đọc chữ
Ni (ịi) thoát được tai ách thụ sinh trở lại
trong cõi người. Đọc chữ Bát (pad), khiến
người ta tránh được hoạn nạn luân hồi
trong đường súc sinh. Đọc chữ Di (me) có
thể thoát khỏi khổ não chìm đắm trong
loài quỉ đói. Đọc chữ Hồng (hùô), sau
khi chết, không phải chịu khổ đọa địa
ngục.
Lại nữa, vẽ chữ Án mầu trắng biểu thị
cõi trời, chữ Ma mầu xanh biểu thị đường
A tu la, chữ Ni mầu vàng biểu thị cõi người,
chữ Bát mầu xanh lá cây biểu thị đường
súc sinh, chữ Di mầu hồng biểu thị đường
quỉ đói, chữ Hồng mầu đen biểu thị địa ngục.
Không những miệng đọc thần chú này mới
được công đức, mà đeo bên mình, hoặc cầm
ở tay, hay cất trong nhà, cũng được nhân
giải thoát sống chết.
Người Tây tạng phần nhiều viết sáu chữ
thần chú này vào miếng vải dài cất trong
ống đựng kinh, gọi là pháp luân; thông
thường dùng tay tự xoay, hoặc nhờ sức quạt
gió hay xe nước làm cho nó quay, gọi là
chuyển pháp luân (quay bánh xe pháp), và
cho công đức chuyển pháp luân được thoát

khỏi khổ luân hồi sinh tử. Bánh xe pháp
lớn nhất viết được mười ức (1.000.000) thần
chú. Trong nước Tây tạng nguời ta thấy cờ
xí bay phất phới trước cửa mọi nhà, đó tức
là sáu chữ thần chú này, những tấm bia
dựng bên lề đường cũng như thế. Do đó,
người ta có thể thấy lòng tôn sùng và tin
tưởng của phật tử Tây tạng đối với sáu chữ
thần chú này như thế nào. [X. Kinh Đại
trang nghiêm bảo vương Q.4; E.
Schlagintweit: Buddhism in Tibet].
ÁN QUA NHỊ ĐẾ
.. Từ dùng của ngài Cát tạng, tông Tam
luận, để bình giải thuyết Nhị đế. Như nhận
trái dưa vào trong nước, nhấc tay ra thì dưa
nổi lên, dùng để thí dụ Thế đế, ấn xuống
thì quả dưa chìm, thí dụ Chân đế “thể giả
tức không”. Tục đế hiển lộ dễ thấy, Chân
đế thì không hiển bày, chẳng phải người
thường có thể biết được, vì thế dùng “án
qua” (ấn dưa) làm thí dụ. [X. Nhị đế nghĩa
Q.hạ]. (xt. Nhị Đế).
ÁN TỰ ẤN
Ấn này là phù hiệu của Mật giáo dùng
để biểu thị sự nói pháp thức tỉnh chúng
sinh. Cũng gọi Tịnh hạnh giả cát tường ấn,
Tịnh hạnh cát tường ấn, Cát tường ấn.
Hình tướng ấn là: ngửa bàn tay trái lên và
để hơi nghiêng, co ngón trỏ, các ngón còn
lại đều duỗi thẳng ra.
Cứ theo Đại nhật kinh sớ quyển 20
và Diễn áo sao quyển 14, thì khi hành
giả tịnh hạnh kết ấn này rồi, nếu muốn
nói, thì trước tiên phải xướng ra tiếng chữ
Án, vì thế gọi ấn này là Án tự ấn. Đại
nhật kinh sớ quyển 5 có chép: tay thứ
hai bên trái của thần Phạm thiên bốn mặt
bốn tay, kết ấn này. [X. Nhiếp đại nghi
quĩ Q.trung].
Án Ma Ni Bát Di Hồng
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ÁN TỰ QUÁN
Phép quán của Mật giáo dùng để quán
tưởng nghĩa chữ (oô, án). Theo kinh
Thủ hộ quốc giới quyển 9 thì chữ “Án” là

chỉ cho tất cả pháp môn, là chân thân của
đức Phật Tì lô giá na, mẹ của hết thảy đà la
ni v.v.., tất cả Như lai đều từ chữ Án này
sinh ra. Ba đời chư Phật đều nhờ nơi phép
quán này mà được Bồ đề. Đức Thích ca tu
khổ hạnh ròng rã sáu năm cũng không
thành Phật, đến khi được Hóa Phật ở giữa
hư không chỉ dạy, quán tưởng vầng trăng
trong sáng trên đầu mũi, tu quán chữ Án
trong vầng trăng, nhờ thế, lúc sao Mai mọc
mới thành Phật.
ÁN VỊ SÀNG TRƯỚNG
Nghĩa là, trong phòng liêu của chúng
tăng, giường của mỗi người đều có giăng
màn (mùng) để ngủ. Vị, còn gọi là Bị vị, tức
là trong phòng liêu của mỗi người đều có
chiếu ngồi. Sàng trướng, tức là màn muỗi
được chúng tăng dùng trong nhà Tăng.
Thiền uyển thanh qui quyển 3 Duy na (Vạn
tục 111, 446 hạ), nói: “Người quản lí nhà
Tăng, phải trông nom cửa ngõ, cửa sổ, sắp
đặt phòng xá, chuẩn bị chiếu, giường, màn
và các đồ lặt vặt thường dùng”.
ÁN VỊ TIẾP
Đối lại với “Thắng tiến tiếp”. Án, có
nghĩa là dừng lại, tức dừng lại ở giai vị cũ để
được Hậu giáo tiếp vào. Trong giáo nghĩa
Thiên thai, khi những người thuộc hai giáo
Thông, Biệt còn chờ được tiếp vào Hậu
giáo, thì vẫn chưa vào được giai vị chân
thực của Hậu giáo, mà còn dừng lại ở giai vị
Tiền giáo, như giai vị Thập hồi hướng của
Biệt giáo, giai vị Thập tín của Viên giáo. Vì
giai vị này mới chỉ biết được lí Trung đạo,
nhưng chưa diệt hết vô minh để có thể
tiến vào giai vị chứng chân. [X. Pháp hoa
huyền nghĩa thích tiêm Q.4; Thiên thai tứ
giáo nghi tập chú Q.hạ]. (xt. Bị Tiếp).
ANH ĐỒNG TÂM
Là tâm thứ tám trong tám loại tâm được
nói trong phẩm Trụ tâm kinh Đại nhật
quyển 1. Tám loại tâm, là tám giai vị của
thiện tâm tương tục chuyển chứng lần lượt
được thuần thục. Người chứng tâm này được
vào cõi Trời Tự tại có thể ban cho tất cả
thú vui rất mực, nếu chúng sinh kiền thành
cúng dường thì có thể thỏa mãn những điều

mong cầu; nếu nghe câu nói ấy mà qui y tin
chịu, thì ở trong dòng sinh tử trôi giạt, được
nơi nương tựa không sợ, đây là tâm tối
thượng của thế gian, gọi là anh đồng tâm
(tâm trẻ con) [X. Đại nhật kinh sớ Q.2]. (xt.
Bát Tâm).
ANH ĐỒNG VÔ ÚY TÂM
Tâm thứ ba trong mười trụ tâm. Tổ
Không hải của tông Chân ngôn Nhật bản,
dựa theo kinh Đại nhật, luận Bồ đề tâm
mà sáng lập thuyết mười trụ tâm, trong đó,
Anh đồng vô úy tâm là ngoại đạo phàm
phu, nhờ giữ giới tu thiện mà được trụ tâm
sinh Thiên. Tức chỉ tâm Thiên thừa. Vì
quả báo sinh lên các cõi Trời, tuy sáng rỡ
che cả mặt trăng mặt trời, phúc báo hơn cả
Luân vương, nhưng so với các bậc đại
Thánh, thì là yếu kém dại khờ cũng như
trẻ con, nên gọi là Anh đồng; xa lìa khổ
nạn trong ba đường, nên gọi là vô úy (không
sợ). Ngài Không hải, trong Bí tạng bảo thược
quyển thượng (Đại 77, 364 hạ), nói: “Anh
đồng vô úy tâm là tâm ngoại đạo chán cõi
người, phàm phu, thích cõi trời. (...) Thoát
được phần nhỏ của những nạn ách và trói
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buộc, nên gọi vô úy, chưa được cái vui
Niếtbàn,
nên gọi anh đồng”. [X. Đại nhật kinh
sớ Q.2; luận Thập trụ tâm Q.3]. (xt. Thập
Trụ Tâm).
ANH LẠC
Phạm:Muktàhàra, hàra hoặckeyùra.
Phiên âm là cát do la, chỉ do la. Là vật trang
điểm được tết bằng hoa hoặc châu ngọc.
Có thể đội trên đầu, đeo ở cổ, ở ngực hoặc
tay, chân v.v... Thông thường, tất cả Vương
công quí nhân tại Ấn độ đều đeo và đội cả.
Lại cứ theo các kinh điển chép, thì ở Tịnh
độ hay Bắc câu lư châu, đều thấy trên cây
có các vòng anh lạc rủ xuống. Kinh Pháp
hoa phẩm Phổ môn (Đại 9, 57 trung), nói:
“Cởi chuỗi anh lạc châu báu đeo ở cổ, giá
trị trăm nghìn lạng vàng để cúng dường”.
[X. kinh Vô lượng thọ Q.hạ; kinh Khởi thế

Q.1 phẩm Uất-đan-việt châu; Tuệ lâm âm
nghĩa Q.78].
ANH LẠC CHÚC
Chỉ loại cháo nấu với rau tập tàng tạp
nhạp. Vì rau tập tàng ngọn, cuống lằng
nhằng, giống như chuỗi anh lạc, nên gọi là
cháo anh lạc.
ANH LẠC YẾT MA
Yết ma, có nghĩa làm phép thụ giới. Chỉ
tác pháp thụ giới, được nói rõ ràng trong
phẩm Đại chúng thụ học của kinh Anh
lạc. Là tướng tông của Phạm võng giới tông,
được các nhà Nhất thừa của Thiên thai tuân
theo.
ANH NHI HÀNH
Là một trong năm hạnh tu của Bồ tát
được liệt kê trong kinh Niết bàn. Phần nhiều
do tông Thiên thai ứng dụng. Cứ theo Đại
thừa nghĩa chương quyển 12 chép, thì Anh
nhi hạnh có hai nghĩa lợi mình và lợi người.
Đứng về phương diện lợi mình mà giải
thích, thì Bồ tát làm việc mà không phân
biệt, cũng như con trẻ làm việc, cho nên
gọi là Anh nhi hạnh; còn đứng về phương
diện lợi người mà giải thích, thì đối với các
thừa người, trời, Thanh văn, Duyên giác,
Bồ tát thương xót họ cũng như thương con
trẻ, nên phát khởi tâm đại bi mà hóa độ họ,
cho nên gọi là Anh nhi hạnh.
Ngoài ra, kinh Niết bàn (bản Nam)
quyển 18, liệt kê “Anh nhi ngũ tướng” (năm
tướng của con trẻ):
1.Bất năng khởi(không dậy được), Như
lai rốt ráo không khởi các pháp tướng.
2.Bất năng trụ(không đứng được), Như
lai không chấp trước tất cả pháp.
3.Bất năng lai (không đến được), thân
Như lai không lay động.
4.Bất năng khứ(không đi được), Như
lai đã đến đại ban Niết bàn.
5.Bất năng ngữ(không nói được), Như
lai tuy vì hết thảy chúng sinh mà diễn nói
các pháp, nhưng thực ra thì không có gì để
nói cả. [X. Kinh Niết bàn (bản Bắc) Q.11,
Q.20; Pháp hoa huyền nghĩa Q.4 phần dưới;
Bảo kính tam muội]. (xt. Ngũ Hành).
ANH VŨ HIẾU DƯỠNG

...........
Chỉ đức Phật khi còn ở nhân địa .....
(giai vị tu nhân) là chim anh vũ có hiếu.
Cứ theo kinh Tạp bảo tạng quyển 1 chép,
thì ngày xưa, trong núi Tuyết có một con
chim anh vũ, cha mẹ nó bị mù, không đi
kiếm ăn được. Lúc bấy giờ, có một người
nông dân nhân từ, phát nguyện đem thóc
lúc trồng được bố thí chúng sinh, chim
anh vũ hàng ngày cứ đến ruộng của người
nông dân ấy lấy thóc đem về nuôi cha
mẹ. Cha mẹ mù của chim anh vũ xưa tức
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là tiền thân của vua Tịnh phạn và hoàng
hậu Magia, còn chim anh vũ tức là thân
đời trước của đức Phật. [X. Nghĩa sở lục
thiếp Q.23].
ANH VŨ KINH
........
Có một quyển. Còn gọi là Phật thuyết
Anh vũ kinh. Do ngài Cầu na bạt đà la đời
Lưu tống dịch, thu vào Đại chính tạng tập
1. Ngày xưa ở Ấn độ, trong thành Xá vệ có
người tên là Anh vũ ma lao đâu la tử, đức
Phật thường đến xin ăn nhà người ấy và vì
họ mà nói kinh này. Nội dung nói rõ về
nhân quả, như thân người có cao có thấp,
tốt xấu, trong đục, khỏe mạnh, ốm đau, đẹp
xấu, sang hèn, có tài năng không tài năng,
nghèo giàu, khôn dại v.v...
Kinh này có các bản Hán dịch khác nhau,
như:
1. Trung a hàm quyển 44 kinh Anh vũ.
2. Kinh Phân biệt thiện ác báo ứng, do
ngài Thiên tức tai dịch.
3. Kinh Đâu điều, mất tên người dịch.
4. Kinh Phật vị thủ ca trưởng giả thuyết
nghiệp báo sai biệt, do ngài Pháp trí dịch.
5. Kinh Tịnh ý ưu bà tắc sở vấn, do ngài
Thí hộ dịch. [X. Lịch đại Tam bảo kỉ Q.10;
Đại đường nội điển lục Q.4; Cổ kim dịch
kinh đồ kỉ Q.3; Khai nguyên thích giáo lục
Q.5; Trinh nguyên tân định thích giáo mục
lục Q.7].
ANH VŨ THIỀN

........
Từ dùng trong Thiền lâm. Cũng như
nói Khẩu đầu Thiền (Thiền cửa miệng).
Hình dung Thiền chỉ được nói bàn chứ
không được hành trì một cách thực tiễn.
Tức nói những người tự mình chẳng thân
chứng, mà chỉ cóp nhặt những câu nói
của người xưa, như chim anh vũ học nói
vậy.
ANH VŨ THỈNH PHẬT
Sự tích Anh vũ tử vương ở nước Ma
kiệt đề thỉnh Phật vào rừng ngồi yên nói
pháp, sau được sinh lên cõi trời. Cứ theo
kinh Soạn tập bách duyên quyển 6 Anh vũ
tử vương thỉnh Phật duyên chép, thì trong
các đàn chim ở nước Ma kiệt đề, có Anh
vũ tử vương, thỉnh Phật vào rừng ngồi yên
nói pháp, đồng thời, suốt đêm không ngủ,
cứ bay liệng vòng quanh đức Phật, khiến
cho sư tử, hổ lang và giặc cướp không não
hại đức Phật; ngày hôm sau, đức Phật đến
thành Vương xá, Anh vũ tử vương bay phía
trước dẫn đường, đồng thời, báo cho vua
Tần bà sa la thiết trai cúng dường và ra
ngoài thành đón rước. Nhờ công đức ấy,
Anh vũ tử vương bèn mệnh chung trong
đêm hôm đó và được sinh lên cõi trời Đao
lợi. [X. Nghĩa sở lục thiếp Q.23].
ANH VŨ THUYẾT PHÁP
...........
Nghĩa là chim anh vũ tuyên thuyết Phật
pháp để hóa đạo chúng sinh, như trong
kinh Chính pháp niệm chép việc chim anh
vũ ở cung trời Dạ ma nói pháp hóa đạo các
trời. Lại kinh A di đà (Đại 12, 347 thượng),
nói: “Tại nước Cực lạc, thường có các loài
chim màu sắc kì diệu, như chim hạc trắng,
chim sẻ, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, chim
cộng mệnh, các loài chim ấy (...) diễn nói
các pháp năm căn, năm lực, bảy phần bồ
đề, tám phần Thánh đạo v.v...”. [X. Nghĩa
sở lục thiếp Q.23].
ẢNH
.. Có ba nghĩa:
1. Màu tối lờ mờ do che ánh sáng mặt
trời mà có, là một trong mười hai hiển sắc.
Luận Câu xá quyển 1 (Đại 29, 2 hạ), nói:
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“Che ánh mặt trời mà có, trong đó, các sắc
khác có thể được nhìn thấy, gọi là ảnh
(bóng)”.
2. Thí dụ các sự vật do nhân duyên sinh.
Nghĩa là bóng từ thực thể mà sinh nhưng
không có thực tính. Kinh Duy ma phẩm
Phương tiện (Đại 14, 539 trung), nói: “Thân
này như bóng, từ nghiệp duyên hiện”. Kinh
Vô lượng thọ quyển hạ (Đại 12, 273
thượng), nói: “Biết các pháp như điện, như
bóng, rốt ráo đạo Bồ tát”. Lại kinh Kim
cương bảo tất cả pháp hữu vi như chiêm
bao, như trò dối, như bọt nước, như bóng.
3. Thí dụ vật không lìa nhau. Các kinh
luận thường đem nghiệp nhân và quả báo
của khổ vui, thiện ác, nhân nào quả ấy,
không rời nhau, mà ví dụ như “bóng theo
hình”. Kinh Pháp cú quyển thượng (Đại 4,
562 thượng), nói: “Phúc lạc tự đến, như
bóng theo hình”. [X. kinh Bồ tát xử thai
Q.7].
ẢNH ĐƯỜNG
Chỉ tòa nhà, trong đó, đặt ảnh tượng
của các tổ sáng lập các tông phái hoặc của
các bậc cao tăng. Cũng gọi là Tổ đường, Tổ
điện, Đại sư đường, Khai sơn đường. Là nơi
ngày xưa người dân Trung quốc phụng thờ
di tượng của tiền nhân, sau Phật giáo mượn
hai chữ ấy để chỉ ngôi điện đường an trí di
tượng của các Tổ sư. Cứ theo Tống cao
tăng truyện quyển 25 chép, thì tại Trường
an có ảnh đường của đại sư Thiện đạo đời
Đường. Ở Nhật bản, thờ cúng tượng của
chư Phật, Bồ tát, chư thần, tổ sư, tiên đức,
gọi là ảnh cúng. Pháp hội của tông Chân
ngôn cũng gọi là ảnh cúng.
ẢNH HƯỚNG
.....
Chi sự ứng hiện của Phật, Bồ tát. Còn
gọi là Ảnh hưởng. Chư Phật Bồ tát, vì giúp
đỡ đức Phật giáo hóa mà thị hiện một cách
tự do tự tại, như bóng theo hình, như vang
đáp tiếng, để tùy cơ cứu độ chúng sinh. Ảnh,
hàm ý là từ nơi bản thể mà ứng hiện một

lúc nào đó. [X. Pháp hoa văn cú Q.2 hạ].
ẢNH HƯỚNG CHÚNG
........
Cũng gọi là Ảnh hưởng chúng. Là một
trong bốn chúng. Chư Phật Bồ tát, vì giúp
đỡ đức Như lai trong việc giáo hóa, ẩn quả
viên cực của các Ngài, mà chỉ thị hiện ở
trong chúng nghe pháp, tức điều được gọi
là Thích ca Pháp vương như hình, như tiếng,
chư Bồ tát như bóng, như vang; chẳng hạn
như các bồ tát Văn thù, Phổ hiền đều thuộc
loại này. Pháp hoa văn cú quyển 2 phần
dưới (Đại 34, 26 hạ), nói: “Chư Phật quá
khứ, Pháp thân Bồ tát, ẩn quả cao tột, giúp
đỡ Pháp vương, như các vì sao vây quanh
mặt trăng, tuy không làm gì, nhưng lợi ích
rất lớn, đây gọi là Ảnh hưởng chúng”. Pháp
hoa văn cú kí quyển 2 phần dưới (Đại 34,
190 trung), nói: “Thứ đến giải thích chúng
Ảnh hưởng, tức có nghĩa là hình và tiếng
của vị hóa chủ phải có bóng, vang giúp đỡ
thì mới phát khởi được việc cảm hóa, như
vang đáp tiếng, bóng theo hình.
ẢNH LƯỢC HỖ HIỂN
Nói tắt là Ảnh lược. Khi thuyết minh
hai sự kiện có liên quan với nhau, sự kiện
phía này lược bớt đi là do phía kia hiển bảy
ra, sự kiện phía kia lược bớt đi là do phía
này thuyết minh rõ, cứ như thế bổ sung
cho nhau mà thành phương thức thuyết
minh hoàn toàn, thế gọi là Ảnh lược hỗ
hiển. Chẳng hạn, trong kinh Duy ma phẩm
Đệ tử, có một câu: “Đoạn phiền não, nhập
Niết bàn”, sau “đoạn phiền não” là “đắc bồ
đề” được lược bớt đi (đoạn phiền não đắc
bồ đề), và trước “nhập Niết bàn” là “li sinh
ẢNH LƯỢC HỖ HIỂN
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tử” được bỏ bớt đi (li sinh tử nhập Niết bàn).
Tức giữa bồ đề tương đối với phiền não,
giữa sinh tử tương đối với Niết bàn, dùng
phương thức Ảnh lược hỗ hiển để thuyết
minh. [X. luận Thành duy thức Q.6; luận
Câu xá quang kí Q.1; luận Thành duy thức
thuật kí Q.6 phần cuối].
ẢNH TƯỢNG

.....
1. Tương đối với “bản chất”. Thí dụ đặt
tên để hiển bày cái tướng phần biểu hiện ở
trong tâm (ảnh tượng của những sự vật bên
ngoài chiếu hiện trong tâm). Ghép liền với
tướng phần mà gọi là Ảnh tượng tướng
phần. (xt. Bản Chất).
2. Chỉ hình tượng của các Tổ sư được
chạm trổ, đắp nặn hoặc vẽ. Cũng gọi là
Ảnh, Chân ảnh, Tả ảnh. Cứ theo Cao tăng
Pháp hiển truyện chép, thì phía nam thành
Na kiệt, có núi Thạch thất rộng lớn, từ đó
lại đi về phía tây nam thì có ảnh của đức
Phật còn lại. Người Ấn độ phần nhiều đắp
vẽ tượng Phật và Bồ tát, chứ ít ai đắp vẽ
tượng người xuất gia. Nhưng, tại Trung quốc
và Nhật bản, phong tục đắp vẽ tượng các
Tổ sư tiên đức thì rất thịnh, nếu được tạc
hoặc vẽ lúc còn sống thì gọi là “thọ tượng”.
Ngoài ra, Thiền tông có cái gọi là “Đính
tướng”, tức là tượng bán thân.
ÁO
Chữ Tất đàm (au). Là một trong mười
hai nguyên âm của tự mẫu Tất đàm, một
trong năm mươi chữ cái. Kinh Phương
quảng đại trang nghiêm quyển 4 (Đại 3, 560
thượng), nói: “Khi xướng chữ áo, đều ra
tiếng hóa sinh”. Kinh Văn thù sư lợi vấn
phẩm Tự mẫu (Đại 14, 498 thượng), nói:
“Xướng chữ áo, ra các tiếng hóa sinh”. Vì
chữaupapàduka bắt đầu bằng chữ au, bèn
dùng nghĩa hóa sinh để giải thích nghĩa chữ
áo. Kinh Đại ban Niết bàn quyển 8 (Đại 12,
413 trung), nói: “Áo, có nghĩa là Đại thừa,
là nghĩa cứu kính trong mười bốn âm. Kinh
điển Đại thừa cũng lại như thế, trong các
kinh luận là rốt ráo nhất, bởi thế gọi là áo”.
Theo đó, chữ áo là chữ sau cùng trong mẫu
tự, là nghĩa rốt ráo, cho nên dùng nó để thí
dụ kinh điển Đại thừa là rốt ráo nhất. [X.
kinh Đại phương đẳng đại tập Q.10; kinh
Du già kim cương đính phẩm Tự mẫu; Tất
đàm tự kí]
ÁO ĐĂNG BÁCH CÁCH - OLDENBERG,
HERMANN (1854 - 1920)
.. Nhà học giả Ấn độ học và Phật giáo
học người Đức. Sinh tại Hán bảo (Hamburg),

từng theo học tại hai Đại học Kha
đinh căn (Gottingen) và Bách lâm (Berlin).
Năm 1889, ông vào Đại học Cơ nhĩ (Kiel).
Năm 1908 trở đi, giữ chức giáo thụ tại Đại
học Kha đinh căn, dạy tiếng Phạm, tiếng
Pàli và Phật học, là nhà tiên phong đương
thời nghiên cứu Lê câu-phệ đà (Phạm:
Rigveda), cùng với Đại vệ tư (Rhys Davids),
nhà chuyên nghiên cứu Thánh điển Pàli,
gọi chung là “song bích,. ” (hai viên
ngọc bích). Năm 1879, ông hiệu đính và
ấn hành tạng Luật. Năm 1883, ông lại hiệu
đính toàn bộ văn hiến của tạng Luật và
xuất bản. Về sau, lại hiệu đính và ấn hành
Trưởng lão kệ, Trưởng lão ni kệ (Pàli:
Thera, anhTheri-gàthà) và tư liệu trọng
yếu về lịch sử Phật giáo Tích lan là Đảo sử
(Pàli: Dìpavaôsa), có phụ thêm bản dịch
tiếng Anh. Ngoài ra, ông còn soạn Die
Lehre der Upanishaden und die Anfange
des Buddhismus (1915), là tác phẩm nổi
tiếng về tư tưởng sử, luận chứng nguồn gốc
tư tưởng Phật giáo từ trong Áo nghĩa thư.
Ngoài ra, họ Áo còn viết tác phẩm Buddha,
Sein Leben, Seine Lehre, Seine
Gemeinde (1881), trong đó, ông trình bày
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về sự sinh hoạt, về giáo lí và giáo đoàn của
đức Phật, rồi xác nhận Phật là nhân vật
lịch sử, thực sự tồn tại. [X. Âu mễ đích Phật
giáo; Journal of thePàliText Society, 1920].
ÁO ĐĂNG BẢO - OL’DENBURG SERGEI
FYODOROVICH (1863 - 1934)
Là nhà học giả Phật giáo người Nga. Ông
nghiên cứu kinh điển tiếng Phạm của Phật
giáo rất sớm, năm 1884, ông đã kiểm tra rồi
ấn hành Hiền kiếp thí dụ (Phạm:
Bhadrakalpàvadàna, Nhân duyên đàm
tập của Phật giáo) và nhờ đó mà người ta
biết tiếng ông. Từ năm 1897 trở đi, ông lo
việc xuất bản bộ văn khố Phật giáo
(Bibliotheca Buddhica), năm 1903, tự tay
chế tác rồi xuất bản tập Tam bách đồ tượng
(tức tập đồ tượng Lạt ma giáo do Chương
gia hô đồ khắc đồ biên tập) làm thành sách

thứ 5 của văn khố này. Từ năm 1907, ông
theo lệnh của viện Học sĩ Đế quốc, đến
khảo sát các nơi Khố xa thuộc tỉnh Tân
cương và động Thiên phật ở Đôn hoàng
thuộc tỉnh Cam túc của Trung quốc, năm
1914, ấn hành sách báo cáo của ông, nhan
đề Russkaja Turkestanskaja Ekspedicija
1909 - 1910 (Thám hiểm vùng đất Liên xô
và Thổ nhĩ kì năm 1909 - 1910). Các học
trò của ông là Hoắc nhĩ tư thản
(StaèlHolstein),
Sử triệt ba tư thản (Stcherbatsky) cũng
đều nổi tiếng ở đời [X. Âu mễ đích Phật
giáo; Zeitschrift der deutschen
Morgenl@ndischenGesellschaft, 1934).
ÁO NGHĨA THƯ
Phạm: Upaniwad. Dịch âm là Ưu ba ni
sa độ. Là sách triết học của cổ Ấn độ. Sách
ghi giáo nghĩa bí truyền giữa thầy và trò,
cho nên gọi là Áo nghĩa thư. Sách viết bằng
chữ Phạm, ghi chép và tường thuật những
tư tưởng nguyên gốc của triết học Ấn độ.
Tôn giáo Ấn độ bắt đầu bằng những bài ca
tán tụng của Phệ đà, về sau sách bằng chữ
Phạm được viết ra, mục đích là thuyết minh
phép dùng các bài ca tán và các nghi thức
khác, trong đó, có một chương gọi là A lan
nhã ca (Phạm:Àraịyaka), để thuyết minh
chương này mà Áo nghĩa thư được biên
tập. Thuyết A lan nhã ca sâu kín nhỏ nhiệm,
lấy nghĩa do những người trốn đời ở trong
rừng rậm đọc tụng mà gọi là Sâm lâm thư
.(sách rừng rậm), đặc biệt trọng
phương diện hình thức và thần học, mà
Áo nghĩa thư thì trái lại, thuộc thuần chính
triết học. Áo nghĩa thư lấy việc giải thích rõ
ý nghĩa chung cực của Phệ đà làm mục đích,
kế tục tư tưởng triết học ở thời kì cuối Phệ
đà và phát huy ý kiến mới, về phương diện
này, nó còn được gọi là Phệ đàn đa (Phạm:
Vedànta). Nguyên ý có thể là bộ phận cuối
cùng của Phệ đà, sự phát triển sau này đặc
biệt được coi trọng, trở thành là nguồn gốc
của các phái triết học đời sau. Các bản
truyền đến nay có tới hơn hai trăm loại,
nhưng chủ yếu có mươi loại, gọi chung là
Cổ đại Áo nghĩa thư (Áo nghĩa thư đời xưa),

được hoàn thành khoảng từ tám trăm năm
đến sáu trăm năm trước Tây lịch. Từ đó
đến mấy thế kỉ sau, các tác phẩm vẫn tiếp
tục tăng thêm, gọi là Tân Áo nghĩa thư.
Xem thể văn,có thể chia làm ba loại: tản
văn xưa, tản văn và tản văn mới. Từ xưa
được coi là văn học Thiên khải
(Phạm:Zruti), là uyên nguyên của tư tưởng
chính thống Bà la môn Ấn độ, cũng là
sách căn cứ cốt cán của tư tưởng triết học,
tôn giáo đời sau. Các thiên trong sách
không phải do cùng một tác giả trình bày
một tư tưởng thống nhất, hoặc một hình
thức nhất định, mà trải qua bao tháng năm
lâu dài mới hoàn thành việc biên tập, bởi
thế, những tư tưởng mới cũ lẫn lộn, vả
lại, thiếu hẳn tính thống nhất và chủ thể
trung tâm. Những người thực sự biên soạn
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sách này, chắc chắn là những người Bà la
môn qua nhiều thế hệ. Ngoài ra, cũng có
thể nói, sự xuất hiện của Áo nghĩa thư
tượng trưng cho sự phản động lại chủ
nghĩa tế tự vạn năng của Phệ đà, đồng
thời, cũng tạo thành thời cơ thích hợp cho
Phật giáo hưng khởi.
Tư tưởng cốt tủy trong toàn bộ sách Áo
nghĩa thư cho rằng, bản thể của đại vũ trụ
“Phạm” và bản thể cá nhân “Ngã” là nhất
thể, là nguyên lí căn bản của vũ trụ vạn
hữu, đây tức là tư tưởng “Phạm Ngã đồng
nhất, ”, cũng là triết học Nhất
nguyên của quan niệm luận. Thuận theo
nguyên lí căn bản này, sự phát sinh của
muôn sự muôn vật tất phải có một trật tự
nhất định. Sự sống của con người là do
“nghiệp” mà đi lại trong đường luân hồi,
đem hành vi của con người, lấy yêu cầu
đạo đức quả báo thiện ác làm nền tảng, mà
triển khai tư tưởng luân hồi tái sinh. Nếu
bằng Thiền định và khổ hạnh mà nhận
thức được chân lí “Phạm Ngã đồng nhất”,
thì có thể giải thoát sự trói buộc của sinh tử
luân hồi mà đạt đến thế giới Phạm (Phạm:
Brahma-loka) đó là mục đích cao nhất

của con người.
Tư tưởng quan
niệm luận này
nhằm giải thích
tất cả hiện tượng
giới đều hư dối,
duy chỉ có Phạm
là thực tại độc
nhất, đồng thời,
lấy Phạm, Ngã
đại biểu hai
phương diện
Tâm, Vật mà
sinh thành muôn vật trong vũ trụ. Từ trong
tư tưởng này của triết học Ấn độ cổ đại,
dần dần đã sản sinh ra các hệ phái Hữu
thần luận. Qua thời kì sau của Áo nghĩa
thư, tư tưởng triết học ấy lại còn triển khai
phức tạp hơn nữa, do đó, các phái triết học
Ấn độ càng sản sinh thêm nhiều chi phái
nữa. Sách này có rất nhiều bản dịch, xưa
nhất là bản dịch tiếng Ba tư, về sau, lần
lượt có các bản dịch Lạp đinh (Latin), Đức,
Anh, Trung, Nhật v.v... [X. Deussen:
Allgemeine Gestchichte der Philosophie; H.
Oldenberg: Die Lehre der Upanishaden und
die Anf@nge des Buddhismus].
ÁO NHÃ TÂN ĐÔ CẤU TU - SRI
AUROBINDO
GHOSE (1872 - 1950)
Còn dịch là Áo la tân đa cao sĩ. Nhà
triết học Ấn độ, nhà thơ, nhà cải cách Ấn
độ giáo. Ông sinh trong gia đình Bà la môn
ở Mạnh gia lạp (Bengal). Bảy tuổi sang Anh
du học, năm 1893 tất nghiệp tại Đại học
Kiến kiều (Cambridge) rồi trở về nước. Đầu
thế kỉ XX, ông tham gia cuộc vận động dân
tộc Ấn độ, giữ việc biên tập báo “Kính lễ
Tổ quốc”, là một lãnh tụ trong phái cấp
tiến thuộc đảng Quốc đại. Năm 1910, ông
mở thư viện Áo nhã tân đô, sau lập phái
hệ triết học Chỉnh thể bất nhị luận (Pùrịa
advaita), cho rằng vũ trụ là do hiện tượng
giới (thế giới hiện thực) và siêu việt giới (thế
giới bản thể) tổ chức thành, hiện tượng giới
bao gồm sự tồn tại của vật chất, sinh mệnh
và tâm; còn siêu việt giới là sự tồn tại của

tinh thần siêu việt tâm. Thế giới siêu việt là
do thế giới hiện tượng diễn hóa ra, từ vật
chất tiến hóa đến sinh mệnh, lại tiến nữa
mà tiến hóa đến tâm, đến siêu tâm. Cả cuộc
đời ông dồn hết sức lực vào việc điều hòa
giữa khoa học và tôn giáo, giữa chủ nghĩa
duy vật và duy tâm, giữa văn hóa tư tưởng
đông và tây v.v..., cố sức đem cuộc vận động
chính trị ở Ấn độ xây dựng trên nền tảng
tôn giáo, lấy lí tưởng Ấn độ giáo làm lí
tưởng
cho cuộc vận động giải phóng dân tộc. Trước
tác hơn trăm loại, trọng yếu thì có: Thần
Áo nghĩa thư viết
trên lá bối
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thánh sinh hoạt (The Life Divine), Du già
chi tông hợp, Ấn độ văn hóa chi cơ sở, Tối
hậu chi thi thiên v.v...
ÁO NHĨ CAO ĐẶC - HENRY STELL
OLCOTT
(1832 - 1907)
Ông sinh tại Tân trạch tây châu quất
thành (Orange, New Jersey), nước Mĩ, khi
còn theo học tại Đại học Kha luân tỉ á
(Colombia)
đã tin theo Phật giáo. Năm 1875,
ông thành lập học hội Linh trí, khuyên
người cải tín theo Phật giáo. Sau khi xuất
ngũ, ông lại vào Đại học học luật, rồi cùng
với vợ là Ba lạp ngõa tư-cơ (H.P. Blavatsky),
quốc tịch Nga, sang Ấn độ tham học, sáng
lập Chi hội của học hội Linh trí tại Ấn độ,
đề xướng việc nghiên cứu các tôn giáo, so
sánh và lựa chọn những điều hay nhất để
tin theo. Năm 1880, cả hai vợ chồng đến
Tích lan, thấy sự suy đồi của Phật giáo Tích
lan và bị Cơ đốc giáo bách hại, ông mới
thành lập Phật giáo Linh trí học hội
(Buddhist
Theosophical Society) để xúc tiến tinh
thần hòa bình hữu nghị giữa các tôn giáo
trên thế giới, bênh vực những tôn giáo bị
áp bách, rồi liên hợp các vị lãnh đạo bốn
chúng tại địa phương, khuyến hóa thành

lập được hơn bốn trăm trường học Phật
giáo. Như học viện A nan đà (Ananda
College),
học viện Pháp vương (Dharmaraja
College), học viện Ma hi đà (Mahinda
College)
v.v... đều được thành lập vào thời gian
này, đồng thời, dùng phương pháp giáo dục
cận đại để dạy Phật pháp và khoa học, lôi
cuốn nhiều học giả Tây phương đến Tích
lan, đặt kế hoạch phát triển nền giáo dục
quốc gia và giáo dục Phật giáo Tích lan.
Ngoài ra, ông còn khuyến hóa ấn hành tạp
chí “Phật giáo đồ” (The Buddhist) bằng tiếng
Anh. Lá cờ Phật giáo thế giới hiện nay cũng
chính do ông thiết kế. Ông so sánh Phật
pháp với giáo nghĩa của các tôn giáo khác,
và nhận rằng Phật giáo có những đặc điểm
không trái với khoa học, đồng thời, cũng
có nhiều chỗ mà khoa học chưa bì kịp.
ÁO TÌ CA
Phạm: Aupayika. Có các nghĩa: cho
phép, bằng lòng, nên, phải, tốt. Tức là tiếng
dùng để xin thầy cho phép khi tác pháp
thụ giới hoặc trình bày một việc gì (bạch
sự). Căn bản Thuyết nhất thiết hữu bộ bách
nhất yết ma quyển 1 (Đại 24, 456 thượng),
nói: “Trước tiên dạy người cầu xuất gia lễ
kính xong rồi, quì chăp tay trước mặt thầy,
nói như sau: ‘A già lợi da thương chứng
cho, con tên là..., bắt đầu từ hôm nay cho
đến trọn đời, xin qui y đức Phật lưỡng túc
tôn, xin qui y Pháp li dục tôn, xin qui y
Tăng chúng trung tôn’. Nói như thế ba lần,
thầy bảo: ‘Áo tì ca’. Trò nói: ‘Sa độ’”. Như
vậy, tiếng Áo tì ca và Sa độ (Phạm:Sàdhu,
lành thay!), là những tiếng “được”, “vâng”
bắt buộc phải dùng trong tác pháp trì giới,
nếu không sẽ mắc tội vượt pháp. [X. Hữu
bộ tì nại da Q.31; Tuệ lâm âm nghĩa Q.61].
ÁO VIÊN
Tiếng dùng trong kiến trúc Phật giáo
Nhật bản. Tại Nhật bản, các nơi đền Thần,
chùa Phật, ngoài những điện chính, nhà
chính ra, còn có nhà thờ vị Tổ khai sơn
(người sáng lập chùa, đền) gọi là Áo viện,
phần nhiều được dựng ở những nơi sâu

kín và hang núi.
ÁP DU LUÂN TỘI
...
Tội dùng bánh xe ép dầu. Người buôn
bán dầu dùng bánh xe ép hạt vừng (mè) để
lấy dầu, giết hại các vi sinh vật ở vừng, tội
rất nặng. Theo kinh Thập luân quyển 4,
người làm nghề ép dầu, hàng ngày ép dầu,
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giết vô số vi sinh vật ở trong những hạt
vừng, nếu cứ tiếp tục năm này qua năm
khác, thì tội cũng không thể tính được, hệt
như những hạt vừng không thể đếm được.
Trong kinh so sánh tội của người làm nghề
ép dầu với tội của những người bán dâm,
bán rượu, đồ tể v.v... để cho biết nặng nhẹ.
ÁP LƯƠNG VI TIÊN
Tiếng dùng trong Thiền lâm. Cũng gọi
Yếm lương vi tiện. Nghĩa là cưỡng bức
người
dân lương thiện trở thành dân ti tiện, hoặc
mua hay cướp con cái của dân bình thường
làm tôi tớ. Thiền lâm dùng từ ngữ này
chuyển ý để chỉ việc cưỡng ép người tốt
lành trở thành người xấu xa, cũng ví như
ông thầy đã chẳng làm cho chân tính vốn
có của người học phát sinh tác dụng, mà lại
khiến cho họ tu hành hạnh tạp nhạp của
phàm phu.
Vô môn quan tắc 6 (Đại 48, 193 hạ), nói:
“Cù đàm mặt vàng, coi bên cạnh như không
có ai, cưỡng ép người lương thiện thành
người
xấu xa (áp lương vi tiện); treo đầu dê, bán
thịt chó, hãy nói xem còn có bao nhiêu việc
lạ khác nữa.” [X. Động sơn lục].
ÁP SA DU
........
Ép cát lấy dầu. Nghĩa là dùng sức ép cát,
nhưng cát không thể ra dầu, ví cho việc
không bao giờ có. Kinh Niết bàn (bản Bắc)
quyển 25 (Đại 12, 515 trung), nói: “Tâm
cũng như thế, vốn không có tướng tham,
tuy tạo các duyên, nhưng tham không do
đâu phát sinh (...) Ví như ép cát không thể

được dầu. Tâm cũng như thế, dù có ép tâm,
cũng không thể được tham”.
ÁP TANG
Trong Thiền lâm, người đi ở cuối hàng
người dự lễ tống táng, để giữ cho đám tang
khỏi lộn xộn, mất trật tự, gọi là Áp tang.
Thông thường là Đô tự (Duy-na, người trông
nom tổng quát các việc trong chùa) đảm
nhiệm việc này. Sắc tu bách trượng thanh
qui quyển 3 Thiên hóa điều (Đại 48, 1128
hạ), nói: “Vị trưởng ban lễ tang điều khiển
mọi người, đi theo hàng tư, chia nhau tung
bông tuyết liễu hai bên, đi song song và
bước thật đều, không được kề vai nói
chuyện, đều tỏ lòng thương cảm. Áp tang,
tang tư (người lo việc tang), duy na, tri
khách
(người coi việc tiếp khách) và thị giả của
Thánh tăng thì phân phối vật bố thí cho
chư tăng sau khi đám tang hoàn tất.
ÁP TỌA VĂN
Vào thời đại Đường, Tống, phương thức
thông tục được dùng khi nói pháp cho mọi
người, trước khi tuyên giảng kinh Phật, thì
đọc vài câu văn vần bảy chữ, gọi là Áp tọa
văn. Hai chữ “áp tọa” có ý là trấn áp bốn
tòa, cho nên văn áp tọa có cái công dụng
đưa vào đề chính và thu nhiếp tâm thần.
Như đoạn cuối của văn áp tọa kinh Duy
ma (Đại 85, 1297 trung), nói: “Chẳng như
nghe kinh cầu giải thoát, học Phật tu hành
được hay chăng? người được cung kính và
chắp tay, danh mục kinh đề sẽ xướng ra”.
Câu cuối trong áp tọa văn nào cũng có ba
chữ “xướng tương lai” (sẽ xướng ra). Loại
áp tọa văn được thu vào Đại chính tạng tập
85, bao quát Duy ma kinh áp tọa văn, Ôn
thất kinh giảng xướng áp tọa văn v.v...
ÁT BỘ ĐÀM
Phạm: Arbuda, Pàli: Abbuda. Cũng
gọi A bộ đàm, A phù đà, Át phù đà. Hán
dịch: pháo, thũng vật.
I. Át bộ dàm. Là một trong năm giai
đoạn ở trong bào thai. Sau khi đầu thai,
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đến tuần lễ thứ hai, dáng thai nhi đông lại
như cái nốt phỏng trên da cho nên gọi là
pháo hoặc là thủy bào (bọt nước). [X. kinh
Tạp a hàm Q.49; kinh Tăng nhất a hàm
Q.30; kinh Đại ban niết bàn (bản Bắc) Q.38;
Hữu bộ tì nại da tạp sư Q.11; luận Câu xá
Q.9; Huyền ứng âm nghĩa Q.22; Phiên dịch
danh nghĩa tập Q.17; Tuệ lâm âm nghĩa
Q.14, Q.26].
II. Át bộ đàm. Là một trong tám địa
ngục lạnh. Vì chúng sinh rơi vào địa ngục
này thân hình phỏng phồng lên giống như
bọt nước, nên mới có tên là Át bộ đàm.
Nếu người bị đọa vào địa ngục lạnh này thì
thân hình co giúm lại, những mụt phổng
lên, gió độc thổi đến làm cho da nứt lông
rụng, gân thịt rã rời, xương vỡ tủy chảy ra.
Chịu nỗi khổ ấy xong, xương lại lành trở
lại và lại chịu khổ như trước, không một
chút ngừng nghỉ. Những chúng sinh gây
các tội như sau: Khinh rẻ chư Phật hoặc
những đệ tử Phật không giữ giới; hoặc làm
rồng dữ nổi giận căm phẫn, làm mưa đá to
lạnh buốt hại người, hoặc trộm cướp củi
lửa của người đang bị lạnh cóng v.v..sau
khi chết sẽ rơi vào địa ngục này để chịu
khổ báo. [X. kinh Đại lâu thán Q.2; kinh
Khởi thế nhân bản Q.4; luận Câu xá Q.11;
luận Đại trí độ Q.16; Phiên phạm ngữ Q.8;
Phiên dịch danh nghĩa tập Q.7; Vãng sinh
yếu tập Q.thượng]. (xt. Bát Hàn Địa Ngục).
ÁT GIÀ
Phạm:Argha, Pàli: Aggha. Cũng gọi A
già, Át ca, Át la già. Dịch ý: công đức, nước
công đức, nước. Còn gọi nước át già, nước
thơm át già, nước hoa thơm. Chỉ cho nước
công đức, nước thơm đặt cúng trước đức
Phật,
hoặc cái bình đựng nước công đức. Đại nhật
kinh sớ quyển 10 nói rằng nước át già tức là
nước hoa thơm. Đại nhật kinh cúng dường
thứ đệ pháp sớ chép: dâng cúng nước thơm
át già sẽ chứng được bình đẳng tính trí, ở
vào ngôi vua Pháp của ba cõi.
Tiếng phạmargha là từ gốc tiếngarh
(có giá trị) mà ra, ý nói là vật có giá trị, về
sau chuyển sang ý là vật dâng cúng thần

linh hoặc người cao quí, rồi lại mở rộng ra
với ý là nước cúng dường. Lại theo Tuệ
lâm nghĩa quyển 10 thì át già là đồ đựng
nước thơm. Hi lân âm nghĩa quyển 5 thì
bảo át già là gọi chung những cái chén đựng
nước thơm. Chú thích trong Phật tổ thống
kỉ quyển 43 thì cho rằng phàm là đồ cúng
dường đều gọi là át già, hoặc còn chỉ đồ
đựng nước tắm. Những nghĩa ghi trên đây
cho Át già là đồ cúng dường đều là kết quả
của sự chuyển dịch sai lầm.
Ngoài ra, kinh Nhiếp chân thực quyển
hạ dịch chữargha là tròn đầy, không nhơ
đục, hoặc xa hơn nữa là đạo bồ đề.
Từ xưa, ở Ấn độ, khi có yến tiệc, trước
hết phải chuẩn bị nước cho khách rửa ráy.
Tập tục này đặc biệt được Mật giáo dùng
làm một trong sáu thứ cúng dường. Kinh
Đại nhật phẩm Cụ duyên nói, át già, hương
hoa, tràng hoa, hương đốt, thức ăn, đèn
sáng, là sáu thứ cúng dường. Kim cương
đính kinh nhất tự đính luân vương du già
nhất thiết thời xứ niệm tụng thành Phật
nghi quĩ đem phối sáu thứ cúng dường với
sáu đường: át già được phối với đường súc
sinh, hoặc đem át già phối với bố thí ba la
mật trong sáu ba la mật.
Theo phép tu của Mật giáo, át già cúng
dường phải được thực hiện hai lần:
1.Tiền cúng dường: trước khi tu quán
“Nhập ngã ngã nhập” (Người vào Ta Ta
vào Người) hoặc trước chính niệm tụng,
cúng dường át già ở bên phải hỏa xá (nhà
lửa: một thứ lò hương).
2.Hậu cúng dường: sau khi gia trì ở
nơi bản tôn hoặc tán niệm tụng, cúng dường
át già ở bên trái hỏa xá.
Lần cúng dường trước là lần cúng dường
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nước cho bản tôn từ bản địa mới đến, cũng
như đem nước cho khách rửa chân mới từ
phương xa đến. Lần cúng dường sau cũng
giống như đưa nước cho khách súc miệng
sau bữa yến tiệc đã xong.
Về đồ vật át già có nhiều chủng loại,

như:
1.Thùng át già: đồ chứa hình cái thùng
từ đó múc lấy át già, về chất liệu và hình
dáng cũng như kích thước của thùng đều
không nhất định, thường thì nó được làm
bằng gỗ hoặc kim khí, đường kính khoảng
từ 15 đến 30 phân tây. Khi truyền phép
Quán đính, Kim cương giới và Thai tạng
giới mỗi giới dùng một thùng riêng.
2.Giếng át già: giếng chuyên chứa át
già dùng để cúng dường. Thùng át già đựng
át già múc từ giếng át già lên. Át già lúc nào
cũng phải được giữ cho trong sạch, không
được dùng nước tạp khác, cho nên các chùa
viện lớn phần nhiều đào giếng át già riêng.
3.Đồ đựng át già: chiếc bát nhỏ, một
trong sáu thứ đồ đựng. Vốn chỉ cái bát đựng
át già cúng dường Phật, sau được mở rộng
mà gọi chung các đồ đựng cúng dường.
Trong Mật giáo, khi tu pháp, chiếc bát này
được đặt ở giữa đàn, ở hai bên hỏa xá mỗi
bên để ba cái. Nguyên gốc
là một bộ bốn cái, nhưng
sau biến thành một bộ sáu
cái.
4.Gác át già: là giá để
thùng và các đồ đựng át
già khác, cũng dùng để để
hoa. Gác át già thường
được làm ở bên cạnh
giếng át già, nóc gác hơi
dốc để dễ thoát nước khi trời mưa.
5.Chén át già: đồ đựng nước cúng
dường Phật hình cái chén. Có thứ bằng
kim khí, có thứ bằng gốm. Nước lấy từ thùng
át già để cúng dường không được rót ngay
vào đồ đựng át già, mà phải rót vào chén át
già trước, sau đó mới lại ruôn sang đồ át già.
Để tiện cho việc thay đổi át già trong khi tu
pháp, được rót nước vào chén át già trước
và để ở gần chỗ hành giả ngồi. [X. kinh Đại
nhật Q.3 phẩm Thế gian thành tựu, Q.7
phẩm Chân ngôn sự nghiệp; kinh Tô tất
địa yết la Q.hạ phẩm Phụng thỉnh; Thành
tựu diệu pháp liên hoa kinh vương du già
quán trí nghi quĩ; Đại nhật kinh sớ Q.8;
Phật tổ thống kỉ Q.43; Phiên dịch danh

nghĩa tập Q.7; Hiển mật uy nghi tiện lãm
tục biên Q.hạ]. (xt. Át Già Khí).
ÁT GIÀ HOA
Chỉ cho hoa cúng Phật đựng trong át
già, thường dùng hoa tươi hoặc lá thơm tùy
theo mùa. Thành tựu diệu pháp liên hoa
kinh Vương du già quán trí nghi quĩ (Đại
19, 596 thượng), nói: “Tại hai bên ở bốn
cửa đàn đều đặt hai đồ đựng át già chứa đầy
nước thơm, bên trong thả hoa uất kim và
các thứ hoa khác nổi lên, rất thơm ngát và
tinh khiết”.
ÁT GIÀ KHÍ
Vốn chỉ cái đồ đựng át già, sau chuyển
sang chỉ chung các đồ dùng cúng Phật. Cũng
gọi Át ca khí. Phật tổ thống kỉ quyển 43
(Đại 49, 398 trung), nói: “A già (át già), đây
dịch là khí (đồ dùng); phàm đồ dùng cúng
dường đều gọi là a già”.
Đối với Mật giáo, át già là một trong
sáu thứ đồ dùng, tức đồ đựng át già là một
trong sáu thứ cúng dường. Đồ cúng dường
này do chén át già và đài át già hợp thành.
Chén át già giống hình cái bát, còn đài át
già là cái đế để đặt chén lên trên. Trong
chén chứa đầy át già, hoa tươi và cỏ thơm,
khiến cho nước trong chén rất thơm tho
tinh khiết.
Cứ theo kinh Tô tất địa yết la quyển hạ
Thùng Át Già
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phẩm Phụng thỉnh chép, đồ át già tùy theo
phép tu mà có chất liệu khác nhau: hoặc
làm bằng vàng, bạc, đồng, đá, gỗ v.v..hay
làm bằng lá sen. Ngày nay, Mật tông phần
nhiều dùng
đồng hoặc
vàng để chế
tạo. [X. kinh
Nhuy hi da
Q.trung phẩm
Ma ha mạn đồ
la; kinh Thập
nhất diện Quán tự tại bồ tát tâm mật ngôn
niệm tụng nghi quĩ; Thành tựu diệu pháp

liên hoa kinh vương du già quán trí nghi
quĩ].
ÁT GIÀ QUÁN ĐÍNH
Một trong những nghi thức tác pháp
của Mật giáo. Tức là lấy nước thơm át già
rưới lên đỉnh đầu của người tu hành đạo
Phật để chứng minh công đức của người
ấy. Đồng nghĩa với các nhóm từ “Cam lộ
quán đính”, “Hương thủy quán đính”. [X.
Kim cương đính nghĩa quyết Q.thượng].
ÁT GIÀ THỦY GIA TRÌ
Nước át già dùng để gia trì. Một trong
những phép tu của Mật giáo. Tức là phép
múc nước hoa trong giếng át già vào lúc giờ
Dần (ba giờ đến năm giờ sáng) của ngày
Tam
ma da giới để làm nước át già. Cũng gọi là
Át
già cấp tác pháp (phép múc nước át già). Sở
dĩ múc lấy nước lúc giờ Dần là vì vào giờ
này
nước trong giếng chưa sinh vi trùng, nước
rất trong sạch. Khi truyền pháp Quán đính
phải dùng nước át già lấy vào giờ này.
ÁT NỄ LA THẦN
......
Át nễ la, Phạm:Anila. Một trong 12 vị
thần tướng Dược sư, một trong mười sáu vị
thiện thần thủ hộ Bát nhã. Cũng gọi An
nễ la thần, A nễ rô thần. Hán dịch: Chấp
phong thần (thần cầm gió), Truyền tống
thần (thần truyền đưa).
Cứ theo Dược sư lưu li quang vương
thất Phật bản nguyện công đức kinh niệm
tụng nghi quĩ cúng dường pháp (Đại 19, 47
trung), nói: “Đại tướng Dược xoa Át nễ la,
thân ngài mầu đỏ, tay cầm xoa báu, cầm
đầu bảy ức chúng Dược xoa, thề nguyền
giữ gìn giáo pháp của Như lai”.
Về hình tượng của vị thần này, sách
Tịnh lưu li Tịnh độ
phiêu nói: thân ngài
phát ra lửa đỏ, cỡi
trên mình rắn, tay
phải cầm búa Chiến
đồ, tay trái nắm lại,
ngón trỏ duổi thẳng.

Còn Tu Dược sư
nghi quĩ bố đàn
pháp thì nói: thân
ngài mầu đỏ, tay
cầm cây xoa ba chĩa.
[X. kinh Quán đính
Q.12; kinh Dược sư
lưu li Quang Như lai
bản nguyện công
đức; Phật tượng đồ vậng Q.4]. (xt. Dược Sư
Thập Nhị Thần Tướng).
ÁT THẤP PHƯỢC YẾT NOA SƠN
Át thấp phược yết noa, Phạm:
Azvakarịa, Pàli:Assakaịịa. Một trong
chín núi, một trong bảy núi vàng. Cũng gọi
A sa can na sơn, A ba ni sơn. Hán dịch:
Mã nhĩ sơn (núi tai ngựa), vì ngọn núi này
giống như tai ngựa nên đặt tên như thế.
Kinh Khởi thế quyển 10 gọi là Mã phiến
đầu sơn; kinh Trường a hàm quyển 18 thì
gọi là Mã thực sơn. Cũng có chỗ dịch là
Át Già Khí
Thần Át Nễ La
ÁT THẤP PHƯỢC YẾT NOA SƠN
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Mã bán đầu sơn (núi nửa đầu ngựa). Núi
này bao quanh núi Tô đạt lê xá na, cao
2.500 do tuần. [X. Huyền ứng âm nghĩa
Q.24]. (xt. Thất Kim Sơn, Cửu Sơn Bát Hải).
ĂNG CO NGHÊ THUẬT
Ăng co, còn gọi là Ngô ca. Nằm ở miền
bắc nước Cao miên, cách thị trấn Tiên lạp
(Siemreap) năm cây số về mạn bắc, là đô
thành của Vương triều Ăng co từ năm 802
đến năm 1432 Tây lịch, xây cất đã trải mấy
trăm năm, gồm hơn sáu trăm tòa kiến trúc,
toàn bằng đá vĩ đại và những hình chạm
nổi trên đá rất là tinh xảo, đời sau đặc biệt
gọi là “nghệ thuật Ăng co”. Thế kỉ XV,
người
Thái công hãm Ăng co, thả cửa cướp bóc
phá phách, Vương triều bèn dời đô về Bách
nang bôn (Phnom-penh) ở phía nam, Ăng
co bị bỏ hoang và những kiến trúc to lớn
tráng lệ dần dần đã bị rừng rậm nhiệt đới
xâm lấn. Đến thế kỉ XIX, nhờ bản dịch của

cuốn sách “Chân lạp phong thổ kí” được
công bố, và nhờ sự tìm tòi khảo sát của hai
nhà học giả người Pháp là Hanh lợi mạc
hợp (Henri Mouhot) và Bá hi hòa (Pelliot)
cổ tích Ăng co mới tái hiện ở đời.
Quần thể kiến trúc Ăng co gồm hơn
sáu trăm tòa, trừ bộ phận đã thành những
cái gò hoang phế ra, còn phần lớn đều được
bảo tồn hoàn hảo, tiêu biểu là các tòa La lô
áo tư (Roluos), cung điện Ba khẳng
(Bakheng), đền thần Ban đài tư lợi (Banteay
Seri), Phi mễ a nạp tạp (Phimeanakas, hàm
ý là cung điện trong hư không), đền Ba
phổ ngang (Baphuon), chùa Ăng co
(Angkor Wat hoặc Angkor-Vat), thành
Ăng co (Angkor Thom), chùa Ba nhung
(Bayon), chùa Tháp phổ long (Ta Prohm),
chùa Phổ lạp khảm (Prah Khan), chùa Na
già ban (Neak Pean, còn gọi là chùa Phan
Long), trong đó, thành Ăng co và chùa Ăng
co là những kiến trúc tráng lệ và tinh xảo
nhất, khiến người xem phải ngây ngất,
choáng ngợp.
Chùa Ăngco, còn gọi là TiểuĂngco,
thông thường người ta quen gọi là Hang
Ăngco (hang Ngô ca), là kiến trúc lớn
nhất trong quần thể Ăngco, nằm về mặt
nam thành Ăngco, được xây cất vào thời
vua Tôlợigiabạtma đệ nhị (Suryavarman
II, 1113 - 1150), bốn chung quanh có hào
nước bao bọc, dài năm cây số sáu. Toàn
bộ kiến trúc đều là những khối đá chồng
xếp lên nhau mà thành. Chính giữa là một
tòa đài cao ba tầng, diện tích nền đài rộng
hơn bốn vạn mét vuông, trên nhà có năm
tòa tháp nhọn nối liền thành một tổ, làm
thành bốn hình vuông, tòa cao nhất là
sáu mươi lăm mét, thềm đài ba tầng đều
xếp đá và có hành lang đi xung quanh,
trên vách hành lang đầy các bức chạm
nổi, mỗi lối hành lang dài hơn hai trăm
mét. Cửa tây là cửa chính, trước cửa có
cầu đá lớn, hai bên chạm rồng chín đầu
bằng đá làm lan can. Phía ngoài nền chùa
có hai lớp tường đá bao bọc, cửa lầu phối
trí tráng lệ. Qui mô toàn ngôi chùa cấu
tạo rất là to lớn, tỉ lệ cân xứng, tỉ mỉ trang

nghiêm, chùa tháp, nóc nhà, hành lang,
cửa sổ, tường vách, cột điện, thềm đá, bất
luận chỗ nào, đều được chạm trổ một cách
khéo léo, trang sức đẹp đẽ, Nóc Hành Lang
của Chùa Ăng Co đã đạt
đến cực
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điểm của nghệ thuật kiến trúc. Chủ đề
chạm trổ thì có hai Sử thi lớn của Ấn độ
là Mahabàlađa và Lamadana, tranh vẽ
địa ngục biến tướng, tranh vẽ Tì thấpnô
và ác ma hoặc Thiên thần giao chiến, cùng
với các đề tài sinh hoạt của nhà vua và
nhân dân thời bấy giờ, nhân vật rất sinh
động, hình tượng cực chân thật, trên dưới
phối trí đẹp đẽ tuyệt vời. Chùa này nguyên
là điện thờ thần Tìthấpnô, sau trở thành
lăng tẩm của vua Tôlợidabạtma đệ nhị.
Năm 1970, Cộng sản Cao miên chiếm cứ,
chùa Ăngco bèn bị lửa chiến tranh phá
hoại.
Thành Ăng co, còn gọi là Đại Ăng co,
do vua Xà da bạt ma đời thứ 7 (Jayavarman
VII, 1181 - 1219) xây dựng để kỉ niệm chiến
thắng nước Chiêm thành, bốn chung
quanh dài đến mười hai cây số, tường vây
bằng đá đỏ, cao bảy mét, hào ngoài rộng
một trăm mét, trên hào có cây cầu đá to
lớn, hai bên đều chạm một con rắn chín
đầu cực lớn, mỗi con rắn có năm mươi tư
người bằng đá to khỏe nắm bắt kéo lại, trông
cực kì đẹp mắt. Có năm tòa cửa thành, cửa
cao hai mươi mét, ở trên cửa có ba tòa tháp
đều bằng đá, bốn mặt tháp đều chạm trổ
hình tượng bồ tát Quán thế âm với vẻ mặt
hiền từ. Hai bên cửa thành, đặt một tổ ba
con voi bằng đá to cao, chính giữa thành
tức là chùa Ba nhung được tạo thành bởi
năm mươi tòa tháp đá. (xt. Ngô Ca, Phù
Nam Quốc).
ÂM CHẤT LỤC
...
Có một quyển. Viên liễu phàm (thế kỉ
XVI) đời Minh soạn. Còn gọi là Liễu phàm
Tứ huấn. Là tác phẩm đại biểu nói về đạo

đức dân gian ở Trung quốc. Có lần, Viên
liễu phàm đến hỏi đạo nơi Thiền sư Vân
cốc, nhờ đó, liễu ngộ thuyết “lập mệnh”,
biết rõ chân lí của hành vi thiện ác và nhân
quả báo ứng mà soạn ra sách này, cho rằng
âm chất là sự chi phối của trời đối với loài
người, nhưng dựa vào hành vi thiện ác của
con người có thể quyết định được họa phúc.
Nội dung, trước hết, bàn về lí “khiêm hư
lợi trung”, kế đó, trình bày những trường
hợp “tích thiện dư khánh”, đồng thời, liệt
kê mười sáu đức mục lớn của việc làm điều
thiện. Ở cuối quyển chép “biết lỗi hay sửa
đổi, là điều thiện lớn”, và nêu lên ba cách
sửa đổi lỗi lầm. Tư tưởng trong sách này
chịu ảnh hưởng nhiều của thuyết “tăng thọ
ích toán” hình thành vào thời đại Nam Bắc
triều, và là tư tưởng Nho, Đạo, Phật ba giáo
nhất thể dung hợp. Quan niệm Phật giáo
về nhân quả báo ứng thấy rải rắc khắp cuốn
sách, đã thành chuẩn tắc của hành vi đạo
đức trong dân chúng.
ÂM DƯƠNG ĐẠO
........
Phương thuật Nhật bản. Cái học vấn
và phương thuật lấy thuyết âm dương ngũ
hành của Trung quốc làm nền tảng mà
nghiên cứu thiên văn, lịch số, bói toán, địa
lí v.v... mục đích là tránh họa cầu phúc, do
các tăng lữ Triều tiên truyền vào Nhật bản
ở đầu thế kỉ thứ X. Nơi làm việc, gọi là Âm
dương liêu, người làm phương thuật, gọi là
Âm dương sư, người thông suốt hết các
Tương Quán Thế Âm Bằng Đá ở Ăng Co
ÂM DƯƠNG ĐẠO
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thuật, gọi là Âm dương gia. Còn có các
chuyên gia, như âm dương bác sĩ, lịch số
bác sĩ, thiên văn bác sĩ, lậu khắc (thời khắc
tính theo đồng hồ nước) bác sĩ v.v... Đạo
âm dương là tính xem sự vận hành tương
đương của mặt trời, mặt trăng, mười can,
mười hai chi, để suy xét lẽ tương sinh tương
khắc, mà biện rõ lành dữ họa phúc của tất
cả sự vật, vì thế, trên mọi mặt, năm tháng,
ngày giờ, phương hướng, một mình, một

việc đều đặt ra nhiều sự kiêng cữ rất là phức
tạp, cho đến các loại hành động trong nhân
gian, đều có định chế cả. Về mặt hành sự
của đạo âm dương, Phật giáo cũng thu dụng
một vài điểm nào đó.
ÂM HƯỞNG NHẪN
Phạm: Ghowànugama - dharma kwànti. Là một trong ba phép nhẫn. Còn
gọi là Tùy thuận âm hưởng nhẫn, Tùy thuận
âm thanh nhẫn. Có ba nghĩa:
1. Nghĩa là thuận theo tiếng nói pháp
của Phật Bồ tát mà biết được đạo lí các pháp,
an trú nơi pháp.
2. Nghĩa là những người vãng sinh sang
thế giới Cực lạc, nghe âm thanh của rừng
cây bảy báu mà tỏ ngộ cái lí không mà như
có, chẳng phải có mà có. Ngài Tuệ viễn,
trong Vô lượng thọ kinh nghĩa sớ quyển
hạ (Đại 37, 106 thượng), nói: “Tìm tiếng
hiểu tỏ, biết tiếng như vang, gọi là Âm
hưởng
nhẫn”.
3. Nghĩa là nghe pháp chân thực mà
không kinh, không sợ, không hãi, tin hiểu
thụ trì, ưa thích thuận vào, tu tập an trú.
[X. kinh Hoa nghiêm (bản 60 quyển)
Q.28;kinh Vô lượng thọ Q.thượng; kinh
Nguyệt đăng tam muội Q.2; Vô lượng thọ
kinh liên nghĩa thuật văn tán Q.trung;
Vô lượng thọ kinh hội sớ Q.5; Vô lượng
thọ kinh kí Q.thượng]. (xt. Tam Pháp
Nhẫn).
ÂM NGHĨA
.....
Là sách giải thích về hình thái, cách phát
âm và ý nghĩa của văn tự. Tại Trung quốc,
từ rất sớm, đã có sách âm nghĩa phổ thông
về sách sử, sách kinh, chẳng hạn, trong kinh
Phật, có Thập tứ âm huấn tự của ngài Tuệ
duệ đời LưuTống, Nhất thiết kinh âm của
ngài Đạo tuệ đời BắcTề, nhưng hai sách
này đều đã mất. Đến đời Đường, có Nhất
thiết kinh âm nghĩa hai mươi lăm quyển của
ngài Huyền ứng, Hoa nghiêm kinh (bản dịch
mới) âm nghĩa hai quyển của ngài Tuệ uyển,
Nhất thiết kinh âm nghĩa trăm quyển của
ngài Tuệ lâm, Tục nhất thiết kinh âm nghĩa

mười quyển của ngài Hi lân v.v... Cách sắp
xếp ngữ vựng trong các bộ sách nêu trên
đều y theo thuận tự của nguyên bản. Cho
đến đời BắcTống, trong Thiệu hưng trùng
điêu đại tạng âm ba quyển của ngài Xử quan
thì sắp xếp theo bộ thủ chữ Hán, là một loại
sách âm nghĩa theo thể tài Tự điển. Loại
sách âm nghĩa do người Nhật bản soạn thuật,
thì đại khái lấy Vạn diệp giả danh và Hòa
huấn (thứ tự cách đọc tiếng Nhật) để biên
tập và sắp đặt mà thành, chẳng hạn như Đại
bátnhã kinh âm nghĩa (nay chỉ còn quyển
trung); chú thích Hán văn tường tế hơn thì
có Pháp hoa kinh thích văn3 quyển của
Trọng
toán, và Tịnh độ tam bộ kinh âm nghĩa tập4
quyển của Tín thụy. Còn có hình thức sử
dụng Âm huấn (thứ tự cách đọc tiếng Nhật)
và Phiến giả danh, chẳng hạn như Pháp hoa
kinh âm nghĩa 2 quyển của Tâm không. [X.
Xuất tam tạng kí tập Q.15 Đạo an truyện;
Khai nguyên thích giáo lục Q.8; Tống cao
tăng truyện Q.25; Trung quốc Phật giáo sử
tịch (Trần Viên) Q.3, Q.4].
ÂM THANH PHẬT SỰ
Cái lọt vào nhĩ căn (lỗ tai), gọi là âm
ÂM HƯỞNG NHẪN
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thanh. Sự nghiệp tế độ chúng sinh của đức
Phật, hoặc dùng ánh sáng, hoặc dùng thân
Phật, hoặc dùng lương thực, đồ mặc, đồ
nằm, ngồi v.v... gọi chung là Phật sự. Ở
trong thế giới Sa bà, không y vào các
phương pháp khác, mà chỉ dùng âm thanh
nói pháp, gọi là Âm thanh Phật sự. [X. kinh
Duy ma phẩm Hương tích Phật; Kim quang
minh huyền nghĩa Q.2].
ẤM TRÌ NHẬP KINH
...
Gồm hai quyển. An thế cao đời Đông
Hán dịch,thu vào Đại chính tạng tập 15.
Mục đích kinh này là nói rõ các pháp tướng
năm ấm (sắc, thụ, tưởng, hành, thức) và
mười hai nhập (nhãn nhĩ tị thiệt thân tâm,
sắc thanh hương vịxúc pháp... trong sáu
ngoài sáu), đồng thời, nói tỉ mỉ các pháp

trong kinh Tam thập thất phẩm (bốn ý
chỉ, bốn ý đoạn, bốn thần túc, năm căn,
năm lực, bảy giác ý, tám thứ đạo hạnh của
Hiền giả). Lại tiến bước nữa mà nói rõ cái
phương pháp do Đạo đế mà thông suốt
giải thoát.
Vào thời đại Tam quốc, tư tưởng giới
Phật giáo Trung quốc chia làm hai hệ thống
lớn. Một là hệ thống Thiền học Tiểu thừa
của An thế cao, hai là hệ thống Bát-nhã
học Đại thừa của Chi lâu ca sấm. Những
kinh điển trọng yếu của hệ thống An thế
cao tức là kinh Ấm trì nhập, kinh An ban
thủ ý. Cho nên, kinh Ấm trì nhập đứng
trên lập trường Phật giáo Tiểu thừa mà giải
thích, luận bàn các pháp số và đạo giải
thoát. Ngoài ra, “Ấm trì nhập kinh chú” là
một tư liệu trọng yếu của sự nghiên cứu về
tư tưởng Phật giáo và ngôn ngữ dịch kinh
Phật ở Trung quốc vào thế kỉ thứ III. Cứ
khảo chứng bản chú này, thì chắc nó đã
được viết từ trước đời Tây Tấn, và tác giả
phải là người thuộc hệ thống An thế cao,
An huyền, Khang tăng hội, Nghiêm phật
điều và Hàn lâm Nam dương, Bì nghiệp
Dĩnh châu, Trần tuệ Cối kê.
ẤM VỌNG NHẤT NIÊM
...........
Là cảnh thể của Quán môn thuộc tông
Thiên thai. Chỉ cái vọng tâm trong một sát
na mà người phàm phu khởi lên hàng ngày.
Còn gọi là Giới nhĩ vọng tâm. Ấm vọng, là
tiếng dịch mới của chữ uẩn, tức tâm này là
thức uẩn trong năm uẩn, là tâm mê vọng;
nhất niệm, là tâm của một sát na, cái tâm
niệm rất là vi tế. Chỉ tâm vô kí của thức
thứ sáu. Ý chỉ tông Thiên thai bảo trong
cái tâm một sát na hiện tiền, có đầy đủ ba
nghìn các pháp, hàm chứa lí mầu nhiệm
của ba đế viên dung, vì thế, nó được trở
thành cái cảnh (đối tượng) để quán xét. Các
pháp khác tuy không phải không có đủ lí
mầu nhiệm ấy, nhưng vì người sơ tâm khó
có thể trực tiếp lấy pháp thể viên dung vi
diệu làm cảnh sở quán, nên không lựa chọn
trong chúng sinh giới hoặc Phật giới, mà
lấy ngay cái tâm một niệm hiện tiền của

chính mình làm đối tượng để quán xét, vì
nó gần gũi và dễ tu hơn. [X. Ma ha chỉ
quán Q.5 phần trên; Tứ niệm xứ Q.4; Thập
bất nhị môn chỉ yếu sao Q.thượng].
ẨM QUANG
I. Ẩm quang. Phạm: Kàzyapa (phiên
âm là Ca diệp ba, nói tắt là Ca diệp), dịch ý
là Ẩm quang, Phật và các đệ tử của Phật
đều có vị lấy danh từ này làm tên gọi. (xt.
Ca Diếp).
II. Ẩm quang(1718 - 1804), là Tổ của
tông Chân ngôn chính pháp luật Nhật bản.
Người Đại phản (Osaka). Thường gọi là Từ
vân tôn giả, hiệu Cát thành sơn nhân, Bách
bất tri đồng tử. Sau khi xuất gia, sư đến học
tại Kinh đô Kyoto, Nại lương (Nara). Học
rất rộng, phàm Hiển, Mật, Tất đàm, Thiền,
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Luật, Thần đạo v.v... đều ra sức tu học. Lấy
Chính pháp của đức Phật khi còn tại thế
làm bản nguyện mà đề xướng Chính pháp
luật. Sau rời đến ở chùa Cao quí, núi Cát
thành (phủ Đại phản) tỉnh Hà nội, và lấy
ngôi chùa ấy làm núi chính của Chính pháp
luật. Trước tác gồm có: Phương phục đồ
nghi, Nam hải kí qui truyện dốc lãm sao,
Thập thiện
pháp ngữ, Từ
vân tôn giả
toàn tập, 19
quyển. Ngoài
ra, còn có
Phạm học tân
lương một
nghìn quyển,
là một bộ đại
trước tác có
liên quan đến
Tất đàm học.
Niên hiệu Văn
hóa năm đầu sư tịch, hưởng thọ tám mươi
bảy tuổi. Người đời cũng tôn sư làm vị tổ
khai sáng của Vân truyền Thần đạo. [X.
Từ vân tôn giả lược truyện; Tục Nhật bản
cao tăng truyện Q.1].

ẨM QUANG BỘ
Phạm: Kàzyapìya. Dịch âm là Ca diếp
di bộ, Ca diếp duy bộ. Còn gọi là Ẩm quang
đệ tử bộ, Thiện tuế bộ. Là một trong hai
mươi bộ Tiểu thừa, cũng là một trong năm
bộ luật. Khoảng ba trăm năm sau Phật nhập
diệt, từ trong Thuyết nhất thiết hữu bộ mà
phân hóa ra. Tổ của bộ phái này là ngài Ca
diếp ba, thuộc dòng Ẩm quang tiên nhân
đời thượng cổ, nên lấy Ẩm quang làm họ.
Cứ theo truyền thuyết, đời thượng cổ có
người tiên, thân hình có ánh sáng vàng,
hay uống hút các ánh sáng khác không cho
hiện lại, bởi thế gọi là Ẩm quang tiên nhân
(người tiên uống ánh sáng). Giáo nghĩa của
bộ phái này tương tự giáo nghĩa của Hữu
bộ và Pháp tạng bộ, chủ trương tất cả các
hành đều diệt trong khoảng sát na. Nghĩa
là phiền não chưa diệt, nghiệp quả chưa
chín, thì tức quá khứ có thực thể; nếu phiền
não đã diệt, hoặc nghiệp quả đã chín, thì
thực thể quá khứ tức không. Luật của bộ
phái này là kinh Giải thoát giới, nhưng
quảng luật của luật này chưa được truyền
đến Trung quốc [X. kinh Xá lợi-phất vấn;
Dị bộ tông luân luận thuật kí Q.thượng;
Xuất tam tạng kí tập Q.3]. (xt. Thượng Tọa
Bộ).
ẨM THỰC
......
Thức uống vật ăn. Hữu tình ở Dục giới
phải nhờ ăn uống để nuôi thân. Tức là
lấy ba pháp hương, vị, xúc làm thể, ăn
vào miệng, bụng mà có thể nuôi lớn các
căn. Phật địa kinh luận quyển 1 (Đại 26,
295 thượng), nói: “Hay nuôi giữ thân,
không khiến hoại dứt, tăng trưởng pháp
lành, nên gọi là ăn”. Các thức ăn uống thì
có năm loại đạm thực (ăn nhai) là: cơm,
đậu mạch, miến, thịt, bánh, và năm loại
tước thực (ăn nhấm) là củ, cây, lá, hoa và
quả. Phật chế giờ ngọ trong ngày là chính
giờ pháp thực. Luật Ma ha tăng kì bảo,
mặt trời xế qua giờ ngọ bằng một sợi tóc,
một chớp mắt, tức là phi thời. Lại cứ theo
luận Ma đắc lặc già chép, nếu giờ được
ăn, thì mỗi miếng đều phải tưởng niệm,

phàm khi ăn, hạn cứ ba thìa (muỗng) là
một miếng; thìa thứ nhất tưởng niệm
“nguyện dứt tất cả điều ác”, thìa thứ hai
tưởng niệm “nguyện tu tất cả điều thiện”,
thìa thứ ba “nguyện hồi hướng cho tất cả
chúng sinh những căn lành đã tu được và
tất cả đều thành Phật”. [X. kinh Phạm ma
nan quốc vương; Nam hải kí qui nội pháp
truyện Q.1].
Ẩm Quang
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ẨM TỬU GIỚI
Phạm: Madya-pàna-virati. Là một
trong năm giới, một trong bốn mươi tám
giới nhẹ trong kinh Phạm võng. Rượu là
gốc của sự mê loạn, gây nên tội ác, cho
nên, Đại thừa, Tiểu thừa, bảy chúng tăng,
tục đều bị cấm. Theo luật Tứ phần quyển
16 chép, khi đức Phật ở nước Chiđà, Sa
giàđà đến một gia đình ở Câudiệmdi ăn
uống, chủ nhà đem rượu đen dâng cúng,
ăn uống xong trở về, trên đường về, lảo
đảo nôn ọe. Đức Phật biết chuyện, bèn
chế giới cấm tỉ khưu uống rượu, nếu
không tuân thì phạm tội Badậtđề. Phật
lại nhân đó, nói uống rượu có mười lỗi,
tức sắc diện xấu xí, đi lảo đảo, mắt lờ đờ,
hay cáu giận, tốn tiền của, sinh bệnh tật,
thích cãi nhau, người chê cười, trí tuệ kém,
khi chết rơi vào ba ngả ác, gọi là Ẩm tửu
thập quá.
Trường a hàm quyển 11 kinh A nâu di,
cũng nêu lên sáu thứ lỗi của sự uống rượu,
tức mất của, sinh bệnh, tranh cãi, mang
tiếng xấu, hay tức giận, trí tuệ giảm dần.
Luận Đại trí độ quyển 13, còn nói chi tiết
hơn mà nêu lên những ba mươi lăm thứ
lỗi về uống rượu. Lại kinh Đại phương tiện
Phật báo ân quyển 6 bảo, uống rượu dễ
phạm các tội ác khác. Ngày xưa có một Ưu
bà tắc, vì uống rượu mà gian dâm với vợ
người ta, ăn cắp và giết gà người ta, rồi lại
chối (nói dối) là không làm. Vì uống rượu
làm loạn tính nên một lúc phạm cả năm
giới. Luận Câu xá quyển 14 (Đại 29, 77

trung), nói: “Những kẻ uống rượu, tâm
thường dông dỡ, không giữ được các luật
nghi khác, vì thế, để giữ các luật nghi khác
mà xa lìa sự uống rượu”. [X. Phạm võng bồ
tát giới bản sớ Q.3; Câu xá luận quang kí
Q.14; Đại thừa nghĩa chương Q.7; Đại minh
tam tạng pháp số Q.43].
ÂN
.. Hết thảy sự vật đều nhờ mối quan hệ
hỗ tương (nhân duyên) mà sống còn, ơn
tức là từ đó. Ơn trong Phật giáo có thể chia
làm hai phương diện tích cực và tiêu cực.
Ơn về mặt tích cực, tức là trong lòng luôn
nghĩ đến ơn, đây là yếu tố căn bản của sự
tu hành Phật đạo. Chẳng hạn như kinh
Đại thừa bản sinh tâm địa quán có nêu lên
bốn ơn, là ơn cha mẹ, ơn quốc vương, ơn
chúng sinh, ơn Tam bảo, đó là những ơn
mà người ta phải luôn luôn nhớ nghĩ tới;
trong đó, đặc biệt nói công đức hiếu dưỡng
cha mẹ ngang hàng với cúng dường Phật.
Ngoài ra, cái ân đức của Như lai đã đem sức
đại nguyện cứu độ chúng sinh cũng cần
phải ghi nhớ, cảm tạ. Còn ơn về mặt tiêu
cực, chẳng hạn thương yêu con cái, ân ái
giữa vợ chồng, thường làm trở ngại việc tu
hành Phật đạo, nên cần phải cắt đứt. Pháp
uyển châu lâm quyển 22 chép, tăng lữ khi
xuất gia được độ, có bài kệ (Đại 53, 448
trung) rằng: “Trôi lăn trong ba cõi, ân ái
không ra được; bỏ ân vào vô vi, là chân
thực báo ân”.
Trung quốc và Nhật bản đều coi trọng
tư tưởng ơn, nhưng Phật giáo Ấn độ thì lại
không nhấn mạnh lắm, như luận “Nhân
thi thiết” (Pàli: Puggala-paĩĩatti) bảo,
trong thế gian có hai hạng người được coi
trọng và khen ngợi, đó là người ban ơn và
người biết ơn, cảm ơn. “Người biết ơn” (tri
ân giả) là dịch thẳng từ nguyên ngữPàli
Katĩĩù,là người hay cảm biết ơn huệ của
người khác. Chữ ân trong chữ Hán, được
cấu thành bởi chữ (nhân) và chữ (tâm), ý
chữ ân và ý nguyên ngữ, có thể nói, không
hẹn mà gặp, cho nên, có thể bảo rằng bất
cứ việc gì, nguyên nhân nào, phàm đã cấu
thành cái trạng thái ngày nay, đều phải ghi

nhớ luôn ở trong lòng và suy nghĩ cho sâu.
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[X. kinh Tăng nhất a hàm Q.11]. (xt. Tứ
Ân).
ÂN ÁI
.....
Tình yêu gắn bó giữa cha con, anh em,
vợ chồng gọi là ân ái. Người đời chìm đắm
trong yêu đương, do đó bị ái ân trói buộc,
không gỡ ra được; bởi thế, có thể nói, thế
gian là cái ngục ái ân giam hãm con người.
Phật giáo chủ trương người đời nên bỏ ân
ái mà vào Phật đạo, vào Phật đạo mới có
thể báo ân chân chính. Vì thế, Pháp uyển
châu lâm quyển 22 (Đại 53, 448 trung), nói:
“Trôi lăn trong ba cõi, ân ái không thoát
được; bỏ ân vào vô vi, là báo ân chân thực”.
[X. Chư kinh yếu tập Q.4]. (xt. Ân).
ÂN ÁI HÀ
.........
Giữa cha con, vợ chồng, sợi dây ân ái
trói buộc rất chắc, rất sâu, cũng như sông
biển, khó vượt qua, khó lường tới. [X. Luận
Đại trí độ Q.1].
ÂN ÁI NGỤC
........
Thế giới Sa-bà cũng như ngục tù, ai ai
cũng bị ái ân gông cùm, không được tự tại
giải thoát. [X. kinh Trường a hàm Q.1]. (xt.
Ân Ái).
ÂN ÁI NÔ
........
Phàm kẻ đắm say ân ái, bị ân ái sai khiến
như đứa nô lệ, cũng vì thế mà phải vòng
quanh
trong ba cõi, sống chết trôi giạt. [X. kinh
Trường ahàm Q.10; kinh Phổ hiền quán].
ÂN ĐIỀN
Là một trong ba thứ ruộng phúc, cũng
là một trong tám thứ ruộng phúc. Đối với
những người có ân đức với mình, như cha
mẹ, sư trưởng, hòa thượng, A xà lê, hay
biết ơn, cảm ơn, báo ơn, thì có thể sinh ra
phúc đức, cũng như ruộng nương có khả
năng bồi bổ nuôi lớn các loại mễ cốc, cho

nên gọi là ân điền.
ÂN ĐỘ
Tức hàm ý là xuất gia được độ. Ân,
nguyên là chi sự cảm biết chỗ tốt và thiện ý
mà người khác dành cho mình. Trong Hán
văn, chữ.. (ân) là do chữ ...(nhân) và
chữ .(tâm) hợp thành, đại khái bảo trong
tâm phải luôn luôn ghi nhớ tất cả nguyên
nhân đã hình thành cái trạng thái hôm nay.
Sự định nghĩa này rất phù hợp với tư tưởng
báo ân trong Phật giáo, như kinh Đại thừa
bản sinh tâm địa quán đã chỉ bày, người tu
hành Phật đạo phải thường xuyên nghĩ nhớ
bốn ơn, là ơn cha mẹ, ơn quốc vương, ơn
chúng sinh và ơn Tam bảo. Cho nên, lấy
một việc xuất gia mà nói, nếu biết rõ nhân
duyên ngày nay xuất gia được độ, tất phải
từ tất cả sự duyên hình thành, mà trong
đó, đặc biệt có sức đại nguyện của Phật, thì
cũng phải thầm cảm cái ơn được độ ấy, do
đó, ân độ cũng là cách nói khác của xuất
gia đắc độ vậy. [X. Đông lâm thiện pháp
đường kí (Trương vô tận)]. (xt. Ân).
ÂN ĐỨC
.....
Là một trong ba thứ đức tướng của Phật.
Như lai vận dụng Đại thừa nguyện lực mà
cứu độ chúng sinh, vì thế có ân đức lớn đối
với chúng sinh. [X. kinh Đại nhật Q.6; kinh
Đại thừa bản sinh tâm địa quán Q.8]. (xt.
Tam Đức).
ÂN HẢI
Bể rộng bốn ơn. Bốn ơn là ơn cha mẹ,
ÂN ÁI
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ơn quốc vương, ơn chúng sinh, ơn Tam
bảo. [X. Tính linh tập Q.7]. (xt. Tứ Ân).
ÂN VIÊN ĐỨC
Là một trong ba thứ viên đức. Có nghĩa
công đức làm lợi người của Như lai tròn
đầy. Tức là, Như lai có đủ công đức khiến
chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi ba ngả ác,
hoặc ra khỏi sống chết trong nẻo thiện mà
đặt chúng sinh trong ngả thiện hoặc trong
ba Thừa. [X. luận Câu xá Q.27].
ẤN CHỈ

.....
1. Thiền lâm dùng mẩu giấy nhỏ in hiệu
chùa màu đỏ, gọi là Ấn chỉ. [X. Thiền lâm
tượng khí tiên loại 23 Bạ khoán môn].
2. Nói chung in và giấy.
3. Chi cho giấy đã in chữ. Tiếng dùng
làm thí dụ. Bởi vì một thiên văn chương có
chia ra thứ tự, trước sau, nhưng khi được in
lên giấy, thì đồng thời hiển hiện toàn nghĩa
của một văn, chứ không phân biệt thứ tự,
trước sau, đây gọi là ấn chỉ đồng thời. Hoa
nghiêm ngũ giáo chương quyển 1, dùng “ấn
chỉ đồng thời” này để thí dụ đức Phật nói
pháp, tuy có chia thứ tự, trước sau, nhưng
lí thì không trái nhau, đồng thời hiển hiện
toàn nghĩa chân lí, mà không phân biệt
thứ tự, trước sau.
ẤN CHÍNH (1617 - 1694)
......
Vị tăng tông Lâm tế đời Thanh. Người
Nhạc trì Tứ xuyên, họ Khương. Húy Đạo
chính, hiệu Liên nguyệt. Sư từng lấy dao tự
cắt tóc, đầu tiên, nghe giảng kinh Lăng
nghiêm, luận Duy thức, sau lập chí tu Thiền,
sư bèn lên núi Vạn phong tham vấn các
ngài Phá sơn Hải minh, Tượng nhai Tính
đĩnh. Sau ngồi thiền ở núi Dạ lang, nhà
Hoài bạch sáu năm. Năm Thuận trị 15
(1658), sư lên ở chùa Đông ấn, núi Cửu
thanh, phủ Tuân nghĩa (Quí châu); về sau,
lần lượt ở các chùa Giác lâm, Bảo luân, Độ
đạt, Bảo thọ (các chùa trên đây đều ở Tứ
xuyên), Long hưng, Cảnh đức (ở tỉnh Hồ
bắc) v.v... Năm Khang hi 33 sư tịch, thọ
bảy mươi tám tuổi. Có Liên nguyệt thiền sư
ngữ lục sáu quyển, Ngọc tuyền liên nguyệt
chính Thiền sư ngữ lục hai quyển lưu hành
ở đời. [X. Ngũ đăng toàn thư Q.70; Tân tục
cao tăng truyện tập 4, Q.56].
ẤN CHÚ
.....
Còn gọi là Ấn minh, Ấn ngôn, Khế
minh. Gọi chung ấn tướng và đà la ni. Tức
tay kết khế ấn của chư Phật Bồ tát, miệng
tụng chân ngôn đà la ni. Ấn, là thân mật
của chư tôn; Chú, tên gọi khác của đà la ni,
là ngữ mật của chư tôn, cả hai có quan hệ

mật thiết với nhau. Người tu hành nếu kết
ấn tụng chú thì có thể được công đức rộng
lớn. Lại trao ấn minh cho mà truyền quán
đính, thì gọi là Ấn minh quán đính, như
Quán đính ấn tín, Đại hắc quán đính ấn
tín, Thánh thiên quán đính ấn tín v.v... được
nói trong kinh Lí thú, đều thuộc Ấn minh
quán đính. [X. Vô lượng thọ Như lai quán
hành cúng dường nghi quĩ; kinh Đà la ni
tập Q.1]. (xt. Ấn Tướng, Đà La Ni).
ẤN ĐỊNH
.....
Hàm ý là ấn khả quyết định. Tức có
nghĩa là thầy đã thấy suốt tâm địa của học
trò, chứng minh và thừa nhận cái cảnh giới
giác ngộ viên mãn mà trò đã đạt được.
ẤN ĐỘ
Phạm: Indu. Nằm về phía nam Hi mã
lạp sơn, một đại bán đảo nhô ra về phía
nam từ giữa đại lục Á tế á. Còn gọi là Thân
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độc, Thiên trúc, Thiên đốc, Thân đốc, Càn
đốc, Hiền đậu, Hi độ, Ấn đệ á, Ấn đặc già
la, Mật thê đề xá, Bà la môn quốc, Mộc tư,
A li gia đề xá, Nhân đà la bà đà na.
Về tên gọi của Ấn độ, có nhiều thuyết
khác nhau. Đầu tiên, trong Sử kí đại uyển
liệt truyện thứ 63, người ta đã thấy tên
“Thân độc”. Về sau, Hậu hán thư tây vực
truyện thứ 78, nêu ra tên “Thiên trúc”.
Trong kinh Phật, từ đời Ngụy Tấn trở đi,
phần nhiều dùng tên gọi “Thiên trúc”. Đến
đời Đường trở về sau, thì lấy “Ấn độ” làm
tên chính. Ngoài ra, cứ theo Đại đường tây
vực kí quyển 2, Đại từ ân tự tam tạng pháp
sư truyện quyển 2, thì “Ấn độ” được dịch ý
là “Nguyệt”. Còn một thuyết khác cho rằng,
tên Ấn độ là từ chữ Phạm Tín độ hà
(Sindhu, sông Tín độ) mà ra, về sau, nhân
người Ba tư và người Hi lạp truyền sai đi
mà thành là Ấn độ.
Đất nước Ấn độ có thể chia làm ba khu
địa hình: bắc Ấn độ, cao nguyên Đức can
(Deccan) và nam Ấn độ. Vào thời Trung
cổ, Ấn độ được chia thành năm khu, là

Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung gọi là năm
Thiên trúc, năm Ấn độ, nói tắt là năm
Thiên, năm Trúc, năm Ấn. Nội địa có ba
con sông lớn là sông Ấn độ (Indus), sông
Hằng (Ganges), sông Bá lạp mã phổ đặc
lạp (Brahmaputra), ngoài sa mạc Ấn độ ở
phía tây ra, đất đai trong toàn cõi có thể
được coi là phì nhiêu. Lưu vực sông Hằng
là nơi nóng nhất trên toàn cõi Ấn độ, về
mùa nóng, nhiệt độ thường lên tới 49oC.,
còn lưu vực sông Bá lạp mã phổ đặc lạp
thì là nơi có lượng mưa nhiều nhất thế
giới.
Nền văn minh Ấn độ đã phát sinh từ
lưu vực sông Ấn độ, vào khoảng 2500 năm
trước Tây lịch (có thuyết bảo 3.000 năm
đến 2.000 năm trước Tây lịch), gọi là Ấn
độ hà văn hóa, thời ấy đã phát triển hệ
thống đưa nước vào ruộng, hệ thống đường
sá, nhà tắm công cộng, lầu gác bằng gạch
và các thiết bị vệ sinh, là những yếu tố rất
giống với quan niệm thiết kế đô thị hiện
đại. Vào năm 1921 đến 1922 Tây lịch, các
nhà khảo cổ đã đào được, tại khu vực này,
hai tòa đô thị cổ là Mạc hãn tá đạt la
(Mohenjo daro) và Cáp lạp ba (Harappà)
tức là những di tích thuộc thời kì văn minh
này. Hơn 2.000 năm trước Tây lịch, dân
tộc Nhã lợi an (Aryan) đã vượt qua dãy núi
Khố thập sơn (Hindu Kush) mà đi vào địa
phương Ngũ hà (Phạm:Paĩjàb) ở thượng
du sông Ấn độ, trong đó, một phần dân
tộc ấy lại từ lưu vực sông Ấn độ lần tới lưu
vực sông Hằng, chinh phục thổ dân địa
phương, dần dần tổ chức thành xã hội, hình
thành nền văn hóa giai cấp phân biệt chủng
tộc. Về loại truyền thống Ấn độ xa xưa này,
trong kinh điển Phật ghi chép rất nhiều.
Ngoài ra, trong hai kiệt tác Sử thi lớn là Ma
ha bà la đa (Phạm: Mahàbhàrata) và La
ma da na (Phạm: Ràmàyaịa) của Ấn độ,
cũng nêu ra nhiều tên nước xa xưa của Ấn
độ. Đến thời đại đức Phật thì có mười sáu
nước lớn đồng thời tồn tại, như Trường a
hàm quyển 5 kinh Xà ni sa, Trung a hàm
quyển 55 kinh Trì trai, luận Đại tì bà sa
quyển 24 v.v... đều nói rõ tên của mỗi nước.

Ngoài ra, về các kinh điển và các tác phẩm
văn học bằng chữ Phạm của Ấn độ, thì cứ
xem trong văn hiến hiện còn cũng có thể
biết, như Lê câu phệ đà, được thành lập
vào khoảng 1200 năm trước Tây lịch, là
tập ca tán xưa nhất thế giới. Về sau, Sa ma
phệ đà, Dạ nhu phệ đà, A lan bà phệ đà,
Phạm thư, Sâm lâm thư, Áo nghĩa thư v.v...
lần lượt được hoàn thành. Thổ dân Đạt la
tì đồ (Dravidians) cố hữu tại Ấn độ là dòng
giống người Phi châu da đen lai người Mông
cổ, về sau lại lai người Nhã lợi an mà thành
dân tộc Ấn độ ngày nay. Ý thức giai cấp
của người Nhã lợi an rất mạnh, họ chia xã
hội làm bốn giai cấp, đó là:
ẤN ĐỘ
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1. Bà la môn (Phạm: Bràhamaịa, tế
tư).
2. Sát đế lợi (Phạm: Kwatriya, vương
tộc).
3. Phệ xá (Phạm: Vaizya, thương gia,
nông dân).
4. Thủ đà la (Phạm:Zùdra, nô lệ).
Chế độ giai cấp này gọi là Chủng tính
chế độ, Tứ tính. Ngoài ra, còn một hạng
tiện dân không thuộc chế độ chủng tính.
Tôn giáo của người Nhã lợi an vốn sùng
bái linh hồn tồn tại trong thiên nhiên, và
tin linh hồn có sức thống trị, sau dần dần
biến thành tín ngưỡng sùng bái nhiều thần,
gọi chung là Bà la môn giáo.
Khoảng năm, sáu trăm năm trước Tây
lịch, Bà la môn giáo ngày càng suy vi, đức
Thích ca mâu ni sáng lập Phật giáo để cách
tân những cái hủ bại của Bà la môn giáo,
đồng thời, đả phá chế độ giai cấp mà tổ
chức thành giáo đoàn, Kì na giáo cũng góp
sức trong cuộc cách tân này. Cùng lúc, còn
có các phái Xà y na, Du già hưng khởi, làm
cho việc cách tân trở thành một hiện tượng
sôi động. Bấy giờ, ở miền trung Ấn độ,
Vương triều Tây tô nạp gia (Phạm:
Zaizunàga) bột khởi, đến khi vua A xà thế,
con vua Tần bà sa la, làm vua nước Ma yết
đà thì trở thành bá quyền miền trung du

sông Hằng. Phật giáo lúc bấy giờ được vua
A xà thế ủng hộ, nên rất thịnh hành tại
Ấn độ vào thời ấy. Sau Vương triều Tây tô
nạp gia, Vương triều Nan đà (Nanda) kế
tiếp nổi lên.
Năm 327 (có thuyết nói 326) trước Tây
lịch, quốc vương Hi lạp mã kì đốn là Á lịch
sơn đại đế xâm nhập Ấn độ, chiếm lãnh
khu vực ven sông Ấn độ. Nhân lúc tao
loạn, Chiên đà la cấp đa (Phạm:
Candragupta), ông vua trẻ tuổi dòng Nan
đà, quật khởi, bình định miền bắc Ấn độ,
lấy thành Hoa thị (Phạm: Pàỉaliputra) của
nước Ma yết đà làm thủ đô, thành lập Vương
triều Khổng tước (Phạm: Maurya), mở ra
sự giao thông với Hi lạp và dung hợp hai
nền văn minh Ấn độ - Hi-lạp mà sản sinh
cái gọi là “Hi lạp - Ấn độ thức nghệ thuật”
(nghệ thuật theo hình thức Hi lạp - Ấn
độ). Đến khi cháu đích tôn của Chiên đà la
cấp đa là vua A dục lên ngôi, thi hành
chính sách bảo hộ Phật giáo, lại phái các
đoàn truyền giáo đến các nước truyền pháp,
hình thành một thời đại Phật giáo hưng
thịnh. Các triều đại về sau nối nhau hưng
khởi là: Vương triều Quí sương (Phạm:
Kuwàôa), Vương triều Huân ca (Phạm:
Zuga), Vương triều Khang ngõa (Phạm:
Kaịva) và Vương triều Tát cáp (Phạm:Sàh).
Khoảng 300 năm sau Tây lịch, Vương
triều Cấp đa (Phạm:Gupta) hưng khởi, về
các phương diện văn học, nghệ thuật, kiến
trúc, khoa học v.v... đều có các thành quả
sáng chói, là thời đại hoàng kim trong lịch
sử văn hóa Ấn độ. Về mặt quân sự thì đã
đánh nước Đại nguyệt chi ở phía bắc Ấn
độ, lại từng chống sự xâm lược của người
Ap thát, một chi khác của Hung nô, dẫn
đến thế nước hao tổn, có nguy cơ suy bại.
Tuy nhiên, vào thế kỉ thứ VI, vua Siêu nhật
(Phạm: Vikramàditya) đánh đuổi được
người Áp thát, thì văn hóa, vũ công lại một
thời được trung hưng. Vào thời kì cuối của
Vương triều Cấp đa, các nước nhỏ mọc lên
như nấm, trong đó, mạnh hơn cả, có Vương
triều Phạt đàn na (Phạm: Vardhana), còn
gọi là Vương triều Giới nhật. Năm 606, vua

Giới nhật (Phạm:Zìlàditya) lên ngôi. Nhà
vua một đời hùng mạnh, ra sức thi hành
chính sách bảo hộ Phật giáo. Khi ngài Huyền
trang tây du Ấn độ, chính là gặp lúc nhà
vua này đang trị vì. Sau Vương triều Cấp
đa, là các Vương triều Tạp lỗ ca (Phạm:
Chàlukya), Khách sa li (Phạm:Kesari) nối
nhau hưng khởi.
Ở nam Ấn độ, khoảng 220 năm trước
Tây lịch, có Vương triều Án đạt la (Phạm:
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Andhrabhftya) quật khởi, cho đến hơn
300 năm sau Tây lịch, thanh thế của Vương
triều này vẫn cường thịnh. Vào thời kỳ này,
Bà la môn giáo dần dần phục hưng và hình
thành cái thế đối đầu với Phật giáo, nhưng
ở phương diện khác, thì giữa hai tôn giáo
lại tiếp thu những đặc chất của nhau. Đứng
về mặt phục sinh của Bà la môn giáo mà
nói, thì thời kỳ này, lọc bỏ cái cũ, bồi bổ cái
mới, tức đã gieo mầm cho sự bột hưng của
tân Bà la môn giáo (tức là Ấn độ giáo); và
trong Phật giáo thì tư tưởng Đại thừa cũng
đã manh nha để rồi sản sinh nhiều giáo
nghĩa sâu xa kì đặc. Về sau, do sự diệt vong
của Vương triều Khổng tước tại trung Ấn
độ, mà trung tâm của Phật giáo đã dần dần
di chuyển lên miền bắc Ấn độ. Mãi đến
800 năm sau Tây lịch, thì Phật giáo và Ấn
độ giáo đã thay nhau hưng thịnh, hễ đạo
này lên thì đạo kia xuống, về sau, thế lực
của Ấn độ giáo càng ngày càng mạnh, đến
mức có thể áp đảo toàn diện, thì Phật giáo
dần dần cũng rơi vào tình trạng gần như
tuyệt diệt, ngay trên mảnh đất đã sản sinh
ra mình.
Đồng thời với sự suy thoái của Vương
triều Khổng tước, Diêm cao trân, người Đại
nguyệt chi, xâm nhập bắc Ấn độ lập nên
nước Kiện đà la và Vương triều Quí sương,
cháu đích tôn là vua Ca nị sắc ca mở rộng
bờ cõi, làm cho uy thế thịnh cực một thời,
lại thi hành chính sách bảo hộ Phật giáo,
cùng với vua A dục, trong lịch sử Phật giáo
Ấn độ, là hai vị Đế vương đại hộ pháp.

Nhà vua đã mở đại hội kết tập ở nước Ca
thấp di la, thỉnh tôn giả Thế hữu làm chủ
tọa, biên tập luận Đại tì bà sa. Ngoài ra, tại
Mạnh gia lạp (Bengal), phía đông Ấn độ,
khoảng năm 660 Tây lịch, Cù ba la (Phạm:
Gopàla), kiến lập Vương triều Ba la (Phạm:
Pàla), giữ được thế ổn định tại đông Ấn độ
đến bốn, năm trăm năm, các vua đời nào
cũng sùng tín Phật giáo (Mật giáo Đại thừa),
đặc biệt là Đạt ma ba la (Phạm:
Dharmapàla) đời thứ tư, hết lòng hộ trì
Phật pháp, và xây dựng nhiều chùa viện
lớn, như chùa Âu đan đa phú lê (Phạm:
Uddaịđapura), chùa Siêu giới (Phạm:
Vikramazìla) v.v... thành những trung tâm
tín ngưỡng và nghiên cứu, đối với sự phát
triển Mật giáo, có ảnh hưởng rất lớn.
Năm 1001 Tây lịch, vua Hồi giáo là Mã
mục đức (Mahmud) xâm nhập Ấn độ. Tính
đến năm 1516, đế quốc Mông ngột nhi
(Mogul) được thành lập hơn năm trăm năm,
là thời đại Hồi giáo trong lịch sử Ấn độ;
thời kỳ này, Hồi giáo hủy hoại các chùa
viện, Thánh tích của Phật giáo và Ấn độ
giáo, tàn sát tăng ni, đến nỗi Phật giáo hoàn
toàn tuyệt tích tại Ấn độ. Đế quốc Mông
ngột nhi do cháu đời thứ 6 của Thiết mộc
nhi, là Bạt ba (Babar, 1483-1530) dựng lên,
cũng tin theo Hồi giáo. Cháu nội của Bạt
ba là A khắc bái đại đế (Akbar), là ông vua
vĩ đại nhất của đế quốc Mông ngột nhi,
thời gian ông ta cai trị, lãnh thổ được mở
rộng, và áp dụng chính sách khoan dung
đối với các tôn giáo khác. Nhưng đến thế
kỉ XVII thì đế quốc dần dà suy vi.
Mặt khác, sau khi địa lí được phát hiện
mạnh, thì Ấn độ đã trở thành nơi tranh
giành hơn thua giữa các thế lực thực dân
nước ngoài, như Anh, Pháp, Hà lan, Bồ
đào nha v.v... Năm 1600, công ty Đông Ấn
độ của nước Anh được thành lập, dần dần
nắm được quyền khống chế. Năm 1757,
Khắc lai vũ (Robert Clive) xuất quân đánh
bại quân đội của các chư hầu Ấn độ chống
đối và công ty Đông Ấn độ trở thành thế
lực lãnh đạo Ấn độ một cách tuyệt đối.
Năm 1858, chính phủ nước Anh tiếp quản

công ty Đông Ấn độ và trực tiếp cai trị Ấn
độ. Trước đó, các địa phương Ấn độ đã bắt
đầu nhen nhúm cuộc vận động giành độc
lập, qua hai cuộc thế giới đại chiến mới do
Cam địa (Gandhi, 1869-1948) lãnh đạo cuộc
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“Vận động bất hợp tác” mà hình thành
phong trào quần chúng rất mạnh và đến
tháng 8 năm 1947 thì giành được độc lập.
Cùng năm ấy, vấn đề xung đột kịch liệt
giữa Ấn giáo và Hồi giáo, cũng được hai
bên Anh quốc và Ấn độ đồng ý giải quyết
bằng cách thành lập nước Hồi giáo Ba cơ
tư thản (Pakistan). Mặc dầu Ấn độ đã chia
làm hai nước rồi, nhưng những sự kiện đưa
đến đổ máu giữa Ấn, Hồi vẫn còn đó, có
khi lại tăng thêm. Hơn nữa, sau khi lập
quốc, Ba cơ tư thản lại phát sinh nội chiến
liên miên, thường thường có hàng trăm
ngàn nạn dân từ đông Ba cơ tư thản tràn
vào Ấn độ. Đến tháng 12 năm 1971, nhờ
sự giúp đỡ của Ấn độ, đông Ba cơ tư thản
đánh tan quân tây Ba cơ tư thản, rồi tuyên
bố độc lập và đổi tên nước là Mạnh gia lạp
(Bangladesh). Ngoài ra, tháng 5 năm 1975,
nước Xích kim, nằm về phía đông bắc Ấn
độ, cũng sáp nhập vào Ấn độ mà thành là
tiểu bang cuối cùng (tiểu bang thứ 22) trong
chính phủ nước Cộng hòa liên bang Ấn
độ.
Tại Ấn độ ngày nay, số tín đồ Ấn độ
giáo đông nhất, kế đó là tín đồ Hồi giáo, kì
dư, tín đồ Phật giáo, Cơ đốc giáo, Kì na giáo
và Tích khắc giáo thì thuộc thành phần
thiểu số, trong đó, tín đồ Phật giáo có độ
hơn một triệu người. Gần đây, giai cấp tiện
dân ùn ùn theo Phật giáo, sự kiện ấy đã trở
thành vấn đề trong xã hội Ấn độ. Các phái
Ấn độ giáo coi Phật giáo như một chi phái
của họ, và coi đức Phật là vị thần của Ấn
độ giáo. Trong các tác phẩm hội họa, điêu
khắc cổ đại còn được bảo tồn tại Ấn độ
cho đến ngày nay, những di tích của Phật
giáo được coi là kho báu. Từ sau ngày Ấn
độ được độc lập, phần nhiều lấy tư tưởng

Phật giáo làm gương cho lí tưởng chính trị,
hơn nữa, lá quốc kì Ấn độ có in hình bánh
xe Pháp luân của Phật giáo, đồng thời, năm
giới của Phật giáo được suy tiến thành chính
sách năm nguyên tắc hòa bình. Do đó, tính
trọng yếu của Phật giáo tại Ấn độ sẽ được
đánh giá lại.
Dân số Ấn độ hiện nay khoảng hơn
sáu trăm triệu người chiếm mười lăm phần
trăm dân số toàn thế giới, chỉ đứng sau Cộng
hòa nhân dân Trung quốc. Quá nhiều
chủng tộc, hiện được gọi là “Nhân chủng
bác vật quán” của thế giới; ngôn ngữ phức
tạp, có tới một trăm tám mươi thứ (thông
dụng nhất có mười bốn thứ), một vấn đề
trở ngại lớn trong sự phát triển của Ấn độ.
Ấn độ ngày nay tuy đã có vũ khí hạt nhân,
nhưng đứng về mặt toàn quốc mà nói, thì
vẫn còn là một nước nghèo nàn lạc hậu.
Khoáng sản tuy phong phú nhưng phần
lớn chưa được khai thác đúng mức để có
thể lợi dụng. Dân số toàn quốc tăng nhanh,
con số người mù chữ cao và cái hố ngăn
cách giữa người nghèo và người giàu càng
thêm sâu rộng. Tình hình vệ sinh rất tồi,
dân chúng phần nhiều suy dinh dưỡng, các
thiết bị y tế thiếu thốn và số tử vong rất
cao. Tuy chính phủ đã tích cực đặt các kế
hoạch kinh tế dài hạn năm năm, nhưng
kết quả chậm chạp các thứ kiến thiết phần
nhiều trông vào sự giúp đỡ hoặc vay mượn
của nước khác. Mức sinh hoạt của quốc
dân xuống thấp, tính mức đến năm 1980,
lợi tức bình quân cả năm, mỗi người dân
được khoảng tám mươi Mĩ kim (trong khi
lợi tức bình quân cả năm tại Đài loan (năm
1977) mỗi người dân được một nghìn một
trăm tám mươi hai Mĩ kim, và tại nước Mĩ,
mỗi người được bảy nghìn sáu trăm tám
mươi tư Mĩ kim), nỗi nghèo khó của người
dân Ấn độ như thế nào, cứ xem đó đủ biết.
Ngoài ra, sự phân chia tôn giáo, giai cấp,
chủng tộc, vẫn y nguyên là vấn đề nghiêm
trọng của xã hội. [X. Phật tổ thống kỉ Q.32;
Đường thư tây vực liệt truyện thứ 146 phần
trên; Cổ kim đồ thư tập thành biên duệ
điển thứ 58; Tuệ lâm âm nghĩa Q.10; Hi

ẤN ĐỘ
A1
68
lân âm nghĩa Q.2, Q.3, Q.8; V. A. Smith:
Early History of India; S. Robert: Indian
Chronography; J. Dowson: A Classical
Dictionary
of Hindu Mythology].
ẤN ĐỘ CỔ VĂN MINH
Chỉ nền văn minh phát sinh tại lưu vực
sông Ấn độ, phía tây bắc Ấn, khoảng 3.000
năm trước Tây lịch, và tồn tại được độ năm
trăm năm. Qua sự nghiên cứu các di chỉ
của hai thành phố cũ Mạc hãn tá đạt la
(Mohenjo-daro) và Cáp lạp ba (Harappa,
hiện nay thuộc Pakistan), người ta có thể
biết nền văn minh ấy thuộc thời đại đồ đồng.
Mạc hãn tá đạt la nằm ở tỉnh Tín độ, miền
hạ du sông Tín độ, diện tích khoảng mười
sáu cây số vuông. Di chỉ này chia làm ba bộ
phận trên, giữa, dưới, trên có ba tầng (thời
kì sau), giữa có ba tầng (thời kì giữa), dưới
chỉ có một tầng (thời kì đầu), tất cả bảy
tầng, từ bảy tầng này, có thể ước định tầng
trên và tầng dưới cách nhau độ năm trăm
năm. Cách di chỉ này về hướng đông bắc
khoảng sáu trăm năm mươi cây số là cổ
thành Cáp lạp ba, qua những vật đào được
ở đây, người ta biết thành này cũng một
thời đại với Mạc hãn tá đạt la, là di tích văn
hóa do cùng một dân tộc sáng lập, và so
với Mạc hãn tá đạt la, đô thị này có quy mô
rộng lớn hơn. Đường sá tại hai nơi này đều
có trật tự rành mạch, có điều lí hẳn hoi,
mang hình thái những đô thị có kế hoạch,
là những kiến trúc đặc thù trong lịch sử
kiến trúc của thế giới. Ngoài nhà ở ra, có
các kiến thiết công cộng như nhà tắm, chợ,
kho tàng v.v... đều đầy đủ; thực phẩm chính
của thị dân là mì và gạo. Qua các tượng nữ
thần được đắp nặn còn sót lại, người ta biết
được là tín ngưỡng sùng bái ngẫu tượng thần
mẹ của vùng Tây á, Trung á đang thịnh
hành ở thời bấy giờ. Ngoài ra cũng có phong
tục sùng bái cây cối, động vật và các hiện
tượng thiên nhiên. Lại tuy có đào được các
di tích mồ mả, nhưng không rõ được phép

tắc và nghi thức chôn cất người chết như
thế nào. Hình thái chính trị và kiểu cách
cung vua cũng không được rõ.
Ngoài ra, trong lưu vực sông Ấn độ,
người ta còn phát hiện được những di tích
thuộc nền văn hóa cổ đại, trong đó có các
đồ dùng ở cả hai thời kì đồ đồng và đồ đá,
tại các nơi như Chiên phù đạt la
(Chanhudaro),
A mẫu lợi (Amri) và Tập phu táp
(Jhukar) v.v..., những di tích này cũng giống
như những di tích thuộc nền văn minh
thái cổ ở Mĩ tốt bất đạt mễ á (Mesopotamia)
và ở Ai cập. Đứng về phương diện tính độc
lập văn hóa của dân tộc Ấn độ mà nói, thì
tuy không thể bảo văn hóa Ấn độ đã bắt
chước văn hóa Mesopotamia, nhưng qua
các di tích văn hóa còn sót lại, người ta có
thể suy định rằng giữa Ấn độ và các nước
văn minh phương Tây đã có quan hệ mậu
dịch.
Văn minh cổ Ấn độ tất nhiên đã chẳng
phải do người Nhã lợi an sáng lập, nhưng,
giữa nền văn minh Phệ đà tương đối có
sớm với những người thuộc dân tộc Đạt la
tì đồ (Dravidians) vốn đã định cư tại Ấn độ
từ trước khi người Nhã lợi an đến, có liên
quan gì không, thì điều đó người ta cũng
không thể biết được; mà qua sự nghiên cứu
và giám định các di hài, cũng khó mà biết
được một cách chính xác. Qua các vật được
phát hiện, người ta chỉ biết rằng, tôn giáo ở
đời sau, không thuộc hệ Nhã lợi an, thì đã
từng chịu ảnh hưởng của dân tộc Đạt la tì
đồ mà thôi. Đến như văn tự của họ còn sót
lại, người hiện đại cũng không có cách nào
đọc và hiểu được hoàn toàn.
Hai thành thị Mạc hãn tá đạt la và Cáp
lạp ba đã bị phá hủy bởi nạn lụt hoặc do
người Nhã lợi an hủy diệt. Giả thuyết sau
được các học giả gần đây đồng ý nhiều hơn.
Lịch sử nhân loại phát triển nhanh chóng
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trong một thời gian ngắn, khiến người ta
chóa mắt; cũng có khi chỉ trong nháy mắt

đã tan biến, khiến người ta than thở! Phàm
những hiện tượng như thế, đều có thể được
coi là lịch sử văn minh chung của nhân
loại, như những Kim tự tháp, đã khiến người
ta nuối tiếc vô hạn. [X. Sir John Marshah:
Mohenjo-daro the Indus Civilization, 3
vols., 1931; E. Mackay: The Indus
Civilization,
1935; Wheeler: The Indus Civilization,
1959].
ẤN ĐỘ ĐÍCH PHÁT HIÊN (THE
DISCOVERY OF INDIA)
Do nhà chính trị và là Thủ tướng đầu
tiên của Ấn độ, Ni hách lỗ (Pandit
Jawaharlal
Nehru, 1889 - 1964) soạn, được ấn hành
năm 1946. Vì tham gia cuộc vận động
chống người Anh giành độc lập mà Nehru
đã nhiều lần đi tù; bộ sách này được viết
trong tù, trình bày quan niệm của ông về
lịch sử Ấn độ và chủ trương vận động giành
độc lập. Nội dung bao gồm: sự sinh hoạt
trong tù, hồi kí về gia tộc, nói tổng quát về
nền văn minh thái cổ của sông Ấn độ, đến
lịch sử văn hóa sáng chói dưới triều đại
Mông ngột nhi, và tường thuật chi tiết về
sự thống trị của nước Anh, sự hứng khởi
của cuộc vận động dân tộc Ấn độ, sự chống
lại chủ nghĩa đế quốc Anh, hai cuộc đại
chiến và tình huống nước Ấn độ v.v... trọng
tâm là chính trị, kinh tế, phương diện xã
hội và cuộc vận động bất hợp tác do Cam
địa lãnh đạo. Qua sự phân tích và đánh giá
bình tĩnh của tác giả về tinh thần cơ bản,
quan niệm đạo đức và di sản văn hóa của
Ấn độ, người ta có thể thấy chân tướng
của Ấn độ.
ẤN ĐỘ GIÁO (HINDUISM)
Thông thường chỉ Tân Bà la môn giáo.
Tức là Bà la môn giáo chính thống từ xưa
đến nay tại Ấn độ, tiếp thu các giáo nghĩa
của Phật giáo, Kì na giáo và các tín ngưỡng
dân gian phức tạp mà phát triển thành một
thứ tôn giáo. Thay vì là một tôn giáo có hệ
thống rõ ràng chính xác, Bà la môn giáo là
thứ tôn giáo xã hội, hoặc có tính xã hội, do
sự phát triển lịch sử giáo nghĩa, nghi thức,

chế độ, phong tục tập quán, mà gây thành.
Bà la môn giáo có thể được chia thành hai
thời kì hoặc ba thời kì, cũng có người đem
giai đoạn phát triển ở thời kì cuối cùng, đặc
biệt gọi là Ấn độ giáo. Ấn độ giáo phát sinh
khoảng thế kỉ thứ IV trước Tây lịch, mãi
bốn thế kỉ sau mới dần dần hưng thịnh, tín
đồ thuộc giai cấp thượng tầng tăng nhanh.
Nói theo nghĩa hẹp, thì Ấn độ giáo là sự
phục hưng của Bà la môn giáo sau một thời
suy vi do sự hưng thịnh của Phật giáo.
Do sự xuất hiện đông đảo các nhà triết
học và luận sư thuộc giai cấp Bà la môn
mà Phật giáo bị rơi vào tình thế suy yếu; và
về mặt chính trị, do sự kiên quyết của dân
tộc Lạp cát phổ đặc (Ràjput) ở phía tây
bắc, duy trì chế độ giai cấp, cũng khiến cho
thế lực của tín đồ Phật giáo phải suy thoái.
Ngoài ra, do việc lấy sự dung hợp đồng hóa
với tôn giáo dân gian, và sự biên soạn các
kinh điển mới làm trung tâm, và, ngoài sự
Đền thờ của Ấn Độ Giáo
ẤN ĐỘ GIÁO
A1
70
kế thừa truyền thống ra, Bà la môn giáo đã
dùng bộ mặt và tư thái cực mới ấy mà sản
sinh ra một Ấn độ giáo hiện đại. Đến
khoảng 800 năm Tây lịch, Ấn độ giáo, một
mặt kế thừa quyền uy của Thánh kinh Phệ
đà, mặt khác, lại chịu ảnh hưởng sâu đậm
của Áo nghĩa thư và các học phái Phệ đàn
đa, đồng thời, có nhiều điểm chủ trương
tương đồng với hai tác phẩm dân tộc lớn là
Đại tự sự thi Mahaøbhaørata (dịch âm là Ma
ha bà la đa), Raømaøyaịa (dịch âm La ma
da na) và với các loại khác, như chủng tộc
Tì thấp nô (Phạm: Harivaôsa), Bạc già
phạm ca (Phạm: Bhagavadgìtà), Phú lan
na (Phạm: Puràịa), Tân áo nghĩa thư
(Phạm:New-Upaniwad), Đán đặc la (Phạm:
Tantra) và A cấp ma (Phạm:Àgama) v.v...
Đứng về phương diện thần cách mà nói,
thì từ nơi thần thoại Phệ đà mà phát triển
thành thần thoại Phú lan na (thần thoại
Ấn độ theo nghĩa hẹp), rồi từ nơi kết hợp
hai thần Tì thấp nô và Thấp bà với Phạm

(Phạm:Brahman) làm một nguyên lí thực
tại đồng nhất, tối cao, mà xác lập giáo lí
“Tam thần nhất thể”, đó là đặc điểm của
Bà la môn giáo. Trong đó, sự sùng bái Cát
lật sắt noa (Phạm:Kfwịa, hóa thân của Tì
thấp nô), La ma (Ràma), phản ánh rõ tín
ngưỡng trong dân chúng. Các tông phái
chủ yếu thì có phái Tì thấp noa, phái Thấp
bà, phái Tính lực (Phạm:Zaøkta), phái Thiệu
lạp (Phạm:Saura), phái Nga na phạ để da
(Phạm: Gànapatya), phái Tư ma lỗ đạt
(Phạm:Smàrta), ngoài ra, còn có nhiều chi
phái khác xuất hiện. Khoảng từ thế kỉ XII
đến thế kỉ XVIII, có các tông phái cách
tân, chẳng hạn như phái Khách tỉ nhĩ và
các phái cùng hệ thống: Tích khắc giáo,
phái Đạt đỗ (Dàdù) v.v... trỗi dậy.
Thế kỉ XIX, đế quốc Mông ngột nhi
diệt vong, rồi tiếp đến sự xâm nhập của
người Anh, do sự hoạt động của Cơ đốc
giáo và ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo cận
đại ở Âu châu mà xúc thành cuộc vận
động canh tân tôn giáo, vì thế mới nảy
sinh các hiệp hội, như hội Phạm giáo
(Bràhma-Samàj) và Nhãlợian hiệp hội
(Àrya-Samàj) bắt đầu hoạt động; ngoài
ra, còn có nhiều phái vận động tôn giáo
và các hội truyền đạo tương tự. Giáo phái
Lamakhắclợituna (Phạm: Ràmakfwịa
Paramahaôsa), Thần trí giáo hội v.v...
cũng mở mang hoạt động.
Hệ thống tư tưởng của Ấn độ giáo là
nghiên cứu cho rõ cái tướng nhất thể giữa
bản chất vũ trụ “Phạm” và bản chất cá nhân
“Ngã”, cái tướng tương quan giữa tinh thần
giới và vật chất giới, cái tướng tư biện giữa
trí tuệ (minh) và vô minh, cái tướng thực
tiễn của tín ái, cho đến việc tìm hiểu về
nghiệp, luân hồi, giải thoát, kiến lập các
loại học thuyết v.v...; các tông phái đời sau
đều căn cứ vào những điểm kể trên mà sản
sinh các phái dưới đây:
- Phái Thương yết la (Phạm: Zaíkara)
với thuyết Tuyệt đối bất nhị luận (Nhất
nguyên luận bất nhị).
- Phái Ba sử tạp lạp (Phạm: Bhàskara)
với thuyết Nhất nguyên luận nhị nguyên.

- Phái La ma noa già (Phạm: Ràmanuja)
với Chế hạn bất nhị thuyết.
- Phái Ninh ba nhĩ ca (Phạm:
ẤN ĐỘ GIÁO
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Nimbàrka) với Nhất nguyên nhị nguyên
luận (thuyết bất nhất bất dị).
- Phái Bà nhĩ la ba (Phạm: Vallabha)
với Thuần túy nhất nguyên luận.
- Phái Ma đà bà (Phạm: Madhva) với
Nhị nguyên luận (Thực tại luận đa nguyên).
- Phái Tì thấp nô sử ngõa mẫn (Phạm:
Viwnusvàmin) với Nhị nguyên luận v.v...
Đầu thế kỉ XX, Áo nhã tân đô cấu tu
(Aurobindo Ghosh) đề xướng Chỉnh thể
bất nhị luận, dùng quan điểm hiện đại để
giải thích triết học Phệ đàn đa, có ảnh hưởng
rất lớn đối với giới trí thức Ấn độ. Ngày
nay, lấy Liên bang Ấn độ làm trung tâm,
tín đồ Ấn độ giáo có khoảng ba ức triệu
người, sau đại chiến thế giới lần thứ hai,
Ấn độ bị chia cắt và mối tranh chấp giữa
Ấn độ giáo và Y tư lan giáo (Hồi giáo), cho
đến nay, vẫn chưa dứt. [X. Sir Monier
Monier - Williams: Bràhmanism and
Hinduism,
or religious thought and life in India,
1891; L. D. Barnett: Hinduism, 1906;
René Guénon: Introduction générale à
l’étude des doctrines hindoues, 1921; Sir C.
Eliot: Hindnism and Buddhism, a historical
sketch, 3 vols., 1921]. (xt. Bà La Môn
Giáo).
ẤN ĐỘ HÀ (INDUS)
Tên Phạm:Sindhu (Tín độ). Là con sông
lớn của Ấn độ. Bắt nguồn từ cao nguyên
Tây tạng, chảy qua giữa khoảng hai dãy núi
Hi mã lạp sơn và Khách lạp côn lôn, rồi
chảy về hướng tây nam xuyên qua Hi mã
lạp sơn, hữu ngạn chảy vào sông Khách bá
nhĩ, tả ngạn là chỗ gặp nhau của các nhánh
sông ở địa phương Bàng già phổ (Phạm:
Puĩjàb, Ngũ hà), rồi chảy qua Ba cơ tư

thản (Pakistan) mà vào biển A lạp bá (Arab).
Địa phương Ngũ hà là cứ điểm của nền
văn minh cổ Ấn độ; văn hóa Phật giáo thì
thịnh hành tại lưu vực Khách bá nhĩ, Kiện
đà la ở phía bắc Bàng già phổ. (xt. Ấn Độ
Cổ Văn Minh).
ẤN ĐỘ HỌC (INDOLOGIE)
Sự nghiên cứu tổng hợp về văn học,
nghệ thuật, lịch sử, triết học, ngôn ngữ, khảo
cổ học và tôn giáo v.v... trong nền văn hóa
Ấn độ, thì gọi chung là Ấn độ học. Cùng
với “Hán học” cũng là một bộ môn của
Đông phương học. Các nước Tây Âu tìm
hiểu văn hóa Ấn độ, có thể truy đến thời
đại cổ Hi lạp. Về sau, cũng có các nhà truyền
giáo, vì mục đích truyền giáo mà phương
tiện nghiên cứu văn hóa Ấn độ. Nhưng,
phải đợi đến sau thế kỉ thứ XVIII thì người
ta mới nghiên cứu văn hóa Ấn độ với một
thái độ khách quan và có hệ thống. Bấy
giờ, để củng cố quyền thống trị thực dân
địa, người Anh bèn đặt kế hoạch nghiên
cứu văn hóa Ấn độ. Từ đó về sau, các nhà
triết học, khảo cổ học, ngôn ngữ học, lịch
sử học v.v... của các nước cũng không ngừng
theo đuổi việc nghiên cứu Ấn độ học và
thành tích cũng khá rõ rệt.
Về phương diện nghiên cứu ngôn ngữ
học và Phật học, tại các nước Anh, Pháp,
Đức, Nga, Ấn độ, Hà lan, Đan mạch, Mỹ
và Nhật v.v... đã xuất hiện rất nhiều học
giả trứ danh về tiếng Phạm, tiếngPàli, và
phát triển thành một môn ngôn ngữ học tỉ
giảo đặc thù, và nhờ đó lại tiến đến nghiên
cứu Phật giáo. Cuối thế kỉ XVIII, các học
giả nước Anh, như Hà cát lâm (B.H.
Hodgson), Chung sĩ (Jones, William), Kha
nhĩ bá lỗ khắc (Colebrooke, Henry Thomas)
v.v... đầu tiên phiên dịch nguyên điển
tiếng Phạm ra tiếng Anh và xuất bản. Hà
cát lâm sưu tập rất nhiều kinh điển Phật
bằng tiếng Phạm, đồng thời, nghiên cứu,
phiên dịch, đưa đến việc nghiên cứu Phật
giáo thịnh hành tại các nước Tây Âu.
Chung sĩ sáng lập hiệp hội Á tế á tại Gia
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nhĩ các đáp (Calcutta), đồng thời, năm 1878,
trong khi diễn giảng, đã nêu ra nhiều chỗ
giống nhau giữa tiếng Phạm, tiếng Hi lạp
và tiếng Lạp đinh (Latin), do đó, tạo thành
phong trào nghiên cứu tiếng Phạm tại các
nước Anh, Pháp, Đức và các nước khác ở
Âu châu. Kha nhĩ bá lỗ khắc cũng trứ tác
Luận trường (Miscellaneous Essays) ba
quyển. Đại vệ tư (Rhys Davids) thành lập
Hiệp hội Thánh điểnPàli tại Luân đôn, ấn
hành ba tạngPàli bằng chữ La mã và xuất
bản từ điểnPàli -Anh. Ngoài ra, cũng phiên
dịch ba tạngPàli ra các tiếng Anh, Pháp,
Đức, Nga để ấn hành.
Giáo sư Đại học Bách lâm (Berlin) người
Đức là Vi-bá (Weber, Albrecht Friedrich)
biên tập “Ấn độ nghiên cứu” (Indische
Studien) mười tám quyển, là tiên khu trong
việc nghiên cứu Kì na giáo. Cách lạp tư
nạp phổ (Helmuth von Glasenapp) và Tô
bá lâm (Walther Schubring) kế tục mở rộng
sự nghiên cứu. Nhà học giả người Đức quốc
tịch Anh là Mục lặc (Muller, Friedrich Max)
chú thích nguyên điển Lê câu phệ đà, đã
khai sáng ra môn tôn giáo tỉ giảo học; đồng
thời, trông nom việc biên dịch các Thánh
điển Đông phương (Sacred Books of the
East) gồm năm mươi mốt quyển. Nhà học
giả nghiên cứu Phật học trứ danh là Áo
đăng bách cách (Oldenberg Hermann),
chỉnh lí và xuất bản một lượng lớn kinh
điểnPàli, rồi cùng với Hách liệt bá nam
đặc (Hillenbrandt, Alfred) đẩy mạnh việc
nghiên cứu Phệ đà.
Nhà ngữ học người Pháp là Bá-nặc-phu
(Burnouf, Eugène) đã có những cống hiến
rất lớn cho việc nghiên cứu nguyên điển
Phật giáo bằng tiếng Phạm, ông đã viết “Ấn
độ Phật giáo sử tự thuyết” (Introduction à
l’histoire du Buddlisme Indien), và cộng tác
với học giả người Đức là Lạp lâm (Lassen,
Christian) cùng viết “ Pàli ngữ luận” (Essai
sur lePàli); ngoài ra, ông còn cộng tác với
Bá đặc ninh cách (Bohtlingk, Otto Von)
hoàn thành bộ đại từ điển tiếng Phạm. Nhà
học giả Phật giáo là Tư nạp nhĩ (Senart,

Émile Charles Marie) tinh thông tiếng
Phạm, tiếngPàli, đã hiệu đính và xuất bản
“Đại sự” (Mahàvastu) ba quyển, trứ tác
“Phật-đà truyện luận” (Essai sur la légende
bu Buddha), và các luận văn khác, đồng
thời, ông đã giúp công rất nhiều vào việc
nghiên cứu những văn bia của vua A dục.
Lai duy (Lévi, Sylvain) dốc sức nghiên cứu
kinh sách Phật qua các bản dịch chữ Hán,
chữ Tây tạng, rồi so sánh đối chiếu với
nguyên điển tiếng Phạm, lại cùng với Cao
nam thuận thứ-lang người Nhật, xem xét
sửa chữa bộ từ điển Phật giáo “Pháp bảo
nghĩa lâm” (Hobogirin), ông còn có nhiều
tác phẩm nữa. Đồ cát (Guiseppe Tucci) viết
“Ấn độ và Tây tạng” (Indo - Tibetica IV) là
tác phẩm trọng yếu trong việc nghiên cứu
tranh tượng vẽ của Đại thừa.
Nhà học giả Phật giáo người Nga là Tư
triệt ba tư cơ (Theodor Stcherbatsky) tinh
thông tiếng Phạm, tiếng Tây tạng và hơn
mười thứ ngôn ngữ Âu châu, đặc biệt tinh
thông Nhân minh Phật giáo, có viết “Khái
niệm về Niết bàn Phật giáo” (The
Conception
of Buddhist Nirvana), “Phật giáo luận
lí” (Buddhist Logic) v.v... Ngoài ra, sự
nghiên
cứu Phật giáo Ấn độ không chỉ giới hạn ở
ngôn ngữ Ấn độ, mà gồm cả kinh điển Phật
trong các bản Hán dịch và Tạng dịch nữa.
Nhà học giả Ấn độ là Cần đức lạp đạt tư
(Sarat Chandra Das) có soạn bộ từ điển Tạng
- Anh (A Tibetan - English Dictionary).
Ngoài
ra, còn có Bađạtlạp (R.G. Bhandarkar), Tát
tưđạtlập (HaraprasàdaSàstrì) cũng tinh
thông Ấn độ học. Tại Hà lan, có học giả
Phật giáo tiếng Phạm là Khắc-ân (Hendrik
Kern), Đan mạch có Hào tư bối nhĩ (Michael
Viggo Fausbôll), nước Mĩ thì có Tuệ đặc ni
(William Collins Whitney), Hoắc kim tư
(Edward Washburn Hopkins). Phía Nhật
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bản thì có Nam điều văn-hùng soạn “Đại

minh tam tạng thánh giáo mục lục”, Cao
nam thuận thứ lang viết “Phật giáo triết học
tinh nghĩa (The Essentials of Buddhist
Philosophy).
Ngoài ra, còn có Cung bản chính
tôn, Vũ tỉnh bá thọ, Trung thôn nguyên
v.v... đều hết sức đẩy mạnh việc nghiên cứu
Ấn độ học và Phật học. Vào cuối thế kỉ
XIX, các học giả Nga, Anh, Pháp, Đức,
Thụy
điển và Nhật bản v.v... ùn ùn đi trước trong
việc thám hiểm miền trung Á tế á, đã khai
thác những lãnh vực mới của Ấn độ học.
Như Áo đăng bảo (Ol’denburg) người Nga,
Sử thản nhân (M. A. Stein), Lỗ đạo phu
hoắc nặc nhĩ (Rudolf Hoernle) người Anh,
Cát luân duy đức (Albert Grunwede), Lục
khố khắc (Von Le Coq) người Đức, Bá hi
hòa (Paul Pelliot) người Pháp, Đại cốc quang
thụy người Nhật, Hách định (Sven Hedin)
người Thụy điển v.v... đều đã sưu tập một
lượng lớn những nguyên điển hoặc bản sao
của kinh sách Phật viết bằng các thứ tiếng
Phạm, Vu điền (Khotanese), Duy ngô nhi
(Uigur), Tây tạng và Hán v.v... Hiện nay,
phần lớn các bản sao đã được thu góp để
bảo tồn tại các thư viện và bác vật quán
của các nước. Nhà học giả người Đức là Âu
phúc thụy (Theodor Aufrecht) đã căn cứ
vào các bản sao tiếng Phạm thu góp tại các
nơi mà soạn “Phạm ngữ sao bản văn hiến
mục lục” (Catalogue of Sanskrit
Manuscripts).
Về mặt nghiên cứu triết học Ấn độ, thì
học giả Ấn độ học là Đỗ ý thánh (Deussen,
Paul) có trứ tác “Ấn độ triết học khái luận”
(Outline of Indian Philosophy). Học giả
người Đức là Kha nhĩ tỉ (Richard Von
Garbe) đi khá sâu vào việc nghiên cứu Phệ
đà, sáu phái triết học chính thống của Ấn
độ, Phật giáo, và có các tác phẩm “Triết
học số luận” (DieSàkhya Philosophie),
“Số luận và Du-dà” (Sàkhya und Yoga)
v.v... Về mặt văn học Ấn độ thì có Tân phi
(Theodor Benfey) và Hạ đặc (Johannes
Herte) nổi tiếng. Học giả người Áo địa lợi
là Ôn đặc nhĩ ni tư (Moriz Winternitz, có

viết “Ấn độ văn học sử” (History of India
Literature), là tư liệu nghiên cứu trọng yếu.
Về mặt lịch sử Ấn độ, thì Lôi phổ sân
(Edward James Rappson) biên soạn “Kiếm
kiều Ấn độ sử” (History of Cambridge India)
sáu quyển. Uy khắc nã cách (Wilhelme
Wackernagel), Bá-lặc (Georg Buhler), cùng
chung xuất bản Grundriss Indo- Arischen
Philologie und Altertumskunde ba mươi
tám quyển, đều là những tác phẩm trọng
yếu. Còn về phương diện Bi minh học, Mĩ
thuật, Khảo cổ học Ấn độ thì có các học
giả Phổ lâm tây phổ (James Prinsep), Cáp
khâm (J. Hackin), Mã hứa nhĩ (John
Marshall) v.v... được nổi tiếng.
Về phương diện tùng thư của Ấn độ
học trước nay, có Ấn độ văn khố
(Bibliotheca Indica), Phật giáo văn khố
(Bibliotheca - Buddhica) và Trivandrum
Sanskrit Series, Chowkhambà Skt. S.,
Bombay Skt. and Prakrit S., Gaekward’s
Oriental
S., Anandasra Skt. Series, Harvard Oriental
Series, Oriental Translation Fund,
Mànikacandra Digambara Jaina
Granthamàlà, Sanàtana - Jaina Granthamàlàv.v...
Sự nghiên cứu về Ấn độ tuy đã trải qua
thời gian một thế kỉ và đã có thành quả
vượt trội, nhưng vẫn còn có nhiều chỗ chưa
được khai thác. Lại trong Ấn độ học, sau
thế chiến hai, trung tâm nghiên cứu Phật
học, đã dần dần di chuyển từ Âu châu sang
các nước Ấn độ, Tích lan, Nhật bản và
thành tích cũng sáng sủa. Như Đại học
Vishwa – Bhàràti ở Thánh ni khẳng đăng
(Sàntinikétan) do Thái qua nhĩ (Tagore)
thành lập tại Ấn độ, thường gọi là Đại học
Quốc tế, sau đổi là Đại học Quốc lập, có
môn Phạm Hán đối chiếu nghiên cứu. Đại
học quốc lập Đức lí (Delhi) thì thiết lập hệ
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Phật học. Chính phủ tỉnh Tỉ cáp (Bihar)
xây dựng viện Phật họcPàli, đồng thời,
đào tìm các di tích Phật giáo, như Ấn độ

khảo cổ cục ở tỉnh Án đà la (Andhra) đã
đào thấy thành Long-thụ (Phạm:
Nagarjunakonda). Hệ Cổ sử tại Đại học
A lạp cáp ba, đã tìm đào được di chỉ Kiều
thướng di (Kausàmbi). Tích lan cũng cố
sức trùng hưng Phật giáo. Năm 1891, Đạt
ma ba la (Phạm: Dharmapàlà) sáng lập
hội Ma ha bồ đề (Maha - Bodhi Society), và
mở chi hội tại các nơi trên thế giới. Viện
trưởng viện Đại học Văn học của Tích lan
là Ma lạp lạp tư lai già (G. P. Malalasekera)
lãnh việc chủ biên và in lại Kinh tạngPàli.
Từ một trăm năm trở lại đây, Nhật bản cũng
đứng vào hàng các nước trùng hưng Phật
giáo quốc tế. Ngoài hơn hai mươi đại học
Phật giáo chuyên môn, như các Đại học
Lập chính, Câu trạch, Đại cốc, Phật giáo,
Long cốc v.v... ra, các Đại học công, tư lập
khác cũng có dạy môn Phật học, như Đại
học Kinh đô có khoa nghiên cứu tôn giáo,
Đại học Đông kinh, có khoa triết học Ấn
độ, cũng từ truyền thống Phật học mà dần
dần mở rộng đến các khoa môn khác của
Ấn độ học. Rồi đến các nước Miến điện,
Thái lan, Cao miên và Việt nam, cũng tận
lực phát huy Phật học và Ấn độ học nói
chung.
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Tình huống Phật giáo Ấn độ từ đức Phật
diễn tiến đến Bộ phái Phật giáo, Đại thừa
Trung quán, Du già phái, sẽ được tường
thuật một cách đại khái như sau:
I. Nguyên thủy Phật giáo. Đức Phật
Cù đàm giáng sinh tại thành Ca tì la vệ
(Phạm:Kapilavastu,Pàli:Kapilavatthu,
tức nay là biên giới nước Népal) vào năm
463 trước Tây lịch, từ ba mươi tuổi ngài
ngộ đạo đến năm 383 trước Tây lịch ngài
nhập diệt, trong thời gian đó, những điều
Phật dạy bảo các đệ tử, sau khi Ngài nhập
diệt, được các đệ tử kết tập lại; Phật giáo ở
thời kì này gọi là “Nguyên thủy Phật giáo”
hoặc “Căn bản Phật giáo”.
Đức Phật nói pháp, lúc đầu các đệ tử
chỉ đọc tụng thuộc lòng rồi truyền miệng
cho nhau, về sau mới dùng chữPàli để ghi
chép, những kinh (Pàli:Sutta) cổ xưa nhất

là Yếu số kinh tập (Pàli:Sutta-nipàta),
kinh Pháp cú (Pàli:Dhamma-pada), kinh
Như thị ngữ (Pàli:Iti-vuttaka), kinh Vô
vấn tự thuyết (Pàli: Udàna) v.v..., các kinh
và luật (Pàli:Vinaya) kể trên đây đều được
thừa nhận là do chính đức Phật nói, còn
vấn đề có những lời bàn luận của các đệ tử
lẫn lộn trong đó hay không, thì không có
cách nào phân biệt và quyết định được, cho
nên nhất khái gọi là “Nguyên thủy Phật
giáo”.
Lập trường tư tưởng của Phật giáo
nguyên thủy, là trong sinh hoạt hiện thực,
nhận thức được cái “khổ”, hiểu rõ căn
nguyên của khổ là sự vô thường biến thiên,
chủ trương trong tất cả sự vật tồn tại, không
có một chủ tể đích thực tồn tại, mà kiến
lập quan điểm “Vô ngã”. Thế giới hiện tượng
vô ngã là do “duyên khởi” mà sinh, “mười
hai nhân duyên” là đạo lí thuyết minh về
duyên khởi, tổng quát những điều nói trên
đây mà có giáo thuyết “Tứ đế bát chính
đạo”. Ngoài ra, còn có ba học giới định tuệ,
bốn vô lượng tâm từ bi hỉ xả và các giáo
nghĩa bốn thần túc, năm phần Pháp thân,
năm căn, năm lực, bảy giác chi v.v... Lấy tỉ
khưu, tỉ khưu ni xuất gia làm trung tâm, lại
thêm thiện nan tín nữ tại gia mà cấu thành
Tăng già (Phạm, Pàli:Saôgha), các giới
luật đều có chế định. Giáo đoàn không thừa
nhận chế độ giai cấp, tệ đoan của xã hội
Ấn độ thời bấy giờ, dù tỉ-khưu xuất thân từ
giai cấp tiện dân, nhưng nếu xuất gia thụ
giới trước và giới lạp (tuổi hạ) cao, thì vẫn
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ngồi trên những tỉ khưu thuộc dòng dõi đế
vương nhưng xuất gia thụ giới sau và giới
lạp
kém. Ngoài ra, Giáo đoàn cũng thường giải
thích cho các cư sĩ tại gia về các pháp bố thí,
về năm giới và thuyết sinh lên các cõi trời.
II. Bộ phái Phật giáo. Khoảng một trăm
năm sau khi đức Phật nhập diệt, tức năm
283 trước Tây lịch trở đi, Giáo đoàn Phật
giáo chia thành hai bộ phái là Đại chúng

bộ cách tân và Thượng tọa bộ bảo thủ. Cứ
theo tư liệu của Phật giáo Bắc truyền ghi
chép, thì nguyên nhân đưa đến sự phân
hóa là do Đại thiên (Phạm:Mahàdeva) đề
xướng thuyết mới về năm việc; còn cứ theo
các tư liệu của Phật giáo Nam truyền, như
Đảo sử (Pàli:Dìpavaôsa), Đại vương thống
sử (Pàli:Mahàvaôsa) ghi chép, thì nguyên
nhân là do các tỉ khưu thuộc chủng tộc
Bạt kì (Pàli:Vajjiputtaka) nêu lên thuyết
mới về mười việc mà đưa đến chia rẽ. Đại
thiên là tỉ khưu xuất thân từ nước Ma thâu
la (Phạm:Mathurà), tuyên dương Phật giáo
tại thành Hoa thị (Phạm:Pàỉaliputra). Đại
thiên đề xướng thuyết mới về năm việc tại
chùa Kê viên (Phạm: Kukkuỉàràma), bị
phái Trưởng lão bảo thủ lên án là vọng
ngữ. Tăng đoàn do đó mà chia làm hai phái.
Cái gọi là năm việc mới tức là:
1. Dư sở dụ (người khác làm bẩn quần
áo), A la hán vẫn không chống chế được
sự cám dỗ của Thiên ma mà tình cờ có
hiện tượng mộng di.
2. Vô tri (vô minh), A la hán còn có
“Bất nhiễm ô vô tri”.
3. Do dự (ngờ), bậc Thánh chứng quả
thứ tư, đối với Phật pháp vẫn còn có chỗ
ngờ vực, chứ chưa hoàn toàn triệt ngộ .
4. Tha linh nhập (do người khác độ),
bất cứ vị A la hán nào, khi chứng quả, cũng
phải do người khác (như Phật chẳng hạn)
thức tỉnh, ấn chứng mới có thể ngộ nhập
Thánh đạo một cách chân chính.
5. Đạo nhân thanh cố khởi (Thánh đạo
nhờ lời nói mà hiển bày), người tu hành
nếu tu tập Thánh đạo xuất thế thì phải chí
thành xướng niệm tiếng “Khổ thay!” mới
có thể khiến Thánh đạo hiện khởi.
Còn phía các tỉ khưu Bạt kì đề xướng
mười việc là:
1. Dác diêm tịnh, được phép chứa muối
trong ống tre hoặc nứa.
2. Nhị chỉ tịnh, nếu ăn chưa no, thì ánh
mặt trời đã xế trong vòng hai ngón tay sau
giờ ngọ, vẫn được phép ăn thêm.
3. Tha tụ lạc tịnh, tức đã ăn ở một nơi
rồi, nhưng đến làng khác vẫn được ăn nữa.

4. Trụ xứ tịnh, các tỉ khưu ở trong cùng
một giáo khu, nhưng ở đâu làm lễ Bố tát ở
đấy chứ không cần tập trung vào một chỗ.
5. Tán đồng tịnh, khi bàn bạc để quyết
định một việc gì, nếu đã được các tỉ khưu
đồng ý, thì tuy tổng số người hiện diện
không đủ, vẫn được cử hành yết ma.
6. Sở tập tịnh, có thể thuận theo tập
quán thường ngày của Hòa thượng a xà lê.
7. Sinh hòa hợp tịnh, sữa chưa bị khuấy
đều làm mất váng thì được uống.
8. Ẩm xà lâu nghĩ tịnh, nước quả dừa
(tức xà lâu nghĩ) chưa bốc men hoặc mới
hơi chua chua thì được uống.
9. Vô duyên tọa cụ tịnh, may tọa cụ
không cần viền mép, lớn nhỏ tùy ý.
10. Kim ngân tịnh, được phép nhận
vàng bạc.
Khi thuyết mới về mười việc trên đây
được đề xướng rồi, tỉ khưu Da xá được sự
tán trợ của Trưởng lão Li bà đa (Phạm, Pàli:
Revata), bèn triệu tập đại hội tại thành Tì
xá li, nhất trí quyết nghị thuyết mới này là
bất hợp pháp, bởi thế gọi là “Thập sự phi
pháp,............”. Đại hội lần này, đồng
thời, cũng là Đại hội kết tập Luật điển, có
bảy trăm vị tỉ khưu tham dự, cho nên gọi là
“Thất bách kết tập,...........”.
Còn cái gọi là thuyết “Đại thiên ngũ sự,
” thì có thể là một vị Đại thiên
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trùng tên nào đó ở đời sau đã từ Đại chúng
bộ chia thành một phái độc lập, rồi phụ
họa và mở rộng tư tưởng của Đại thiên mà
thành thuyết “Ngũ sự”, vì thế, khi bàn về
nguyên nhân đưa đến sự chia rẽ trong căn
bản Phật giáo, thì thuyết “Thập sự phi pháp”
có vẻ hợp lí hơn. Dĩ nhiên, sự chia rẽ chẳng
phải chỉ nảy sinh ngay lúc bấy giờ, mà về
sau phát triển dần dần mới hình thành.
Đối với phái Trưởng lão bảo thủ thì thuyết
mới “Thập sự” mà các tỉ khưu có tư tưởng
tiền tiến chủ trương, không thể chấp nhận
được, do đó, mới có thuyết “Thập sự phi
pháp”, tạo thành bức tường ngăn cách rõ

rệt giữa phái bảo thủ và phái canh tân trong
Giáo đoàn. Khoảng từ năm 280 đến 230
trước Tây lịch, những tỉ khưu thuộc phái
canh tân đã thành lập một hệ phái riêng,
có thể nói, sự phân hóa đã bắt đầu từ đó.
Vì những người gia nhập phái này đông
hơn, nên còn gọi là Đại chúng bộ (Phạm,
Pàli: Mahàsaôghika); để đối lại, phái các
Trưởng lão Thượng tọa bảo thủ bèn gọi là
Thượng tọa bộ (Pàli: Theravàda).
1. Thượng tọa bộ. Phái này thừa nhận
rằng A la hán tức là Phật, và chủ trương
“nhờ tu hành mà chứng được quả A la hán
như Phật không khác”. Ba trăm năm sau
Phật nhập diệt, tức vào khoảng từ 180 đến
80 năm trước Tây lịch, phái này lại chia
thành hai bộ phái là Thượng tọa bộ gốc và
Thuyết nhất thiết hữu bộ (gọi tắt là Hữu
bộ). Thượng tọa bộ gốc rời đến núi Hi mã
lạp nhã, nên gọi là Tuyết sơn bộ (Phạm:
Haimavata, Pàli: Hemavatika). Thuyết
nhất thiết hữu bộ lấy Ca thấp di la làm căn
cứ địa, phát triển thành một thế lực mới.
Từ Hữu bộ chia ra Độc tử bộ, rồi từ Độc tử
bộ lại chia ra bốn bộ nữa là Pháp thượng,
Hiền trụ, Chính lượng và Mật lâm sơn trụ.
Kế đó, cũng trong ba trăm năm sau Phật
nhập diệt, lại từ Hữu bộ chia ra Hóa địa bộ,
rồi từ Hóa địa bộ lại chia ra Pháp tạng bộ;
cho đến cuối ba trăm năm sau Phật nhập
diệt, từ Hữu bộ lại chia ra Ẩm quang bộ
(Thiện tuế bộ); bốn trăm năm sau Phật nhập
diệt lại từ Hữu bộ chia ra Kinh lượng bộ
(Thuyết chuyển bộ). Do đó, Hữu bộ gốc
được gọi là Căn bản thuyết nhất thiết hữu
bộ và, như thế, Thượng tọa bộ trước sau đã
chia thành mười một bộ phái.
Khác với Thượng tọa bộ gốc coi trọng
Kinh và Luật, đặc trưng của Thuyết nhất
thiết hữu bộ là coi trọng Luận bộ. Bộ này
đã từng biên tập các bộ luận vĩ đại, như
luận Đại tì bà sa, luận Phát trí, luận Lục túc
v.v..., chủ trương ngã không pháp hữu, tam
thế thực hữu, pháp thể hằng hữu, nhấn
mạnh hết thảy sự vật tồn tại đều là thực tại,
bởi thế mới được gọi là “Thuyết nhất thiết
hữu bộ”.

2. Đại chúng bộ. Bộ phái này thừa nhận
và sùng bái đức Phật như một người có nhân
cách siêu việt, cho rằng nhục thân của Phật
khác với người thường, người thường dù có
tu hành mà chứng được quả A la hán chăng
nữa, nhưng ở đời này không có cách nào
sánh ngang với Phật được. Hai trăm năm
sau Phật nhập diệt, Đại chúng bộ lại chia
thành ba bộ nữa là Nhất thuyết, Thuyết
xuất thế và Kê dận. Về sau lại chia ra hai
bộ nữa là Đa văn, Thuyết giả. Kế tiếp, lại
chia thành ba bộ Chế đa sơn, Tây sơn trụ
và Bắc sơn trụ, cộng trước sau thành chín
bộ phái. Cái phong khí canh tân của Đại
chúng bộ rất thịnh, do lòng sùng kính đức
Phật rất sâu, nên đã manh nha tư tưởng
Đại thừa Phật giáo và mở rộng phạm vi thế
lực.
III. Bồ tát đoàn. Sau Tây lịch kỉ nguyên,
Phật giáo Đại thừa xuất hiện và tồn tại song
song với Phật giáo Bộ phái. Trước đó, đã có
các tập đoàn do tín chúng tại gia tổ chức
thành, cũng tức là Bồ tát đoàn. Bồ tát đoàn
đã bắt đầu từ thời vua A dục tại thế (268
B.C. - 232 B.C.), tức lấy tháp Phật (Phạm:
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stùpa, tháp thờ di cốt của Phật) làm trung
tâm đoàn kết mà lập thành, do lễ bái tháp
Phật mà nảy sinh niềm tin kiên định đối
với đức Phật, được pháp lạc tôn giáo sâu xa.
Đối lại với Tăng già của các tỉ khưu, các
nhóm tín chúng tại gia này tự xưng là Bồ
tát đoàn (Phạm: bodhisattva – gaịa).
“Đoàn” nguyên là tổ chức của các thương
nhân, vì trong Bồ-tát đoàn gồm đa số là
các nhà công thương nghiệp đô thị, cho
nên dùng chữ “đoàn” để đặt tên. Đoàn thể
tín ngưỡng tháp Phật ấy về sau phát triển
thành giáo đoàn của Phật giáo Đại thừa.
IV. Đại thừa Phật giáo. Bồ-tát đoàn
tín ngưỡng tháp Phật, ngoài việc lễ bái tháp
Phật ra, lại tiến thêm bước nữa mà biên tập
kinh điển riêng của mình. Trước hết, vào
khoảng Tây lịch kỉ nguyên, hoàn thành
kinh Bát nhã, kế đến, kinh Pháp hoa, kinh

Duy ma, kinh Hoa nghiêm, kinh Vô lượng
thọ v.v... lần lượt do Bồ tát đoàn biên tập
thành. Cái tinh thần đoàn kết đại đồng này
trở thành tinh thần căn bản của Phật giáo
Đại thừa. Lập trường tư tưởng của Phật giáo
Đại thừa là “không” (Phạm:sùnyatà). Cái
gọi là “không” nguyên là chỉ “không có gì”
hoặc “trạng thái không có gì”, tức cho rằng
trong thế giới hiện tượng này, không có bất
cứ vật gì có thể nắm bắt được, vì thế, không
có một vật gì có thể bảo là tồn tại đích
thực. Cho nên, trong Bát nhã tâm kinh
nói “sắc tức là không, không tức là sắc”,
chính là lí ấy. Sắc (Phạm:rùpa), tức chỉ vật
chất hữu hình, hàm ý là tất cả hiện tượng
tồn tại. Trong kinh Pháp hoa, ngoài thuyết
chủ trương “Một Phật thừa” ra, còn nêu
lên tư tưởng “Hai thừa thành Phật”. Hai
thừa là Thanh văn, Duyên giác, tức chỉ các
tỉ khưu trong Giáo đoàn truyền thống. Hai
thừa thành Phật, đại khái nói các tỉ khưu
trong Giáo đoàn đều nên qui y đạo Bồ tát.
Kinh Pháp hoa còn chủ trương “Phật
thực đã thành từ lâu xa rồi” (tức chỉ thọ
mệnh của Phật là vô lượng, Ngài đã tồn tại
từ trước kia, lâu xa lắm rồi). Kinh Vô lượng
thọ thì nói “Đức Phật sống lâu vô lượng”.
Cả hai đều thuyết minh như nhau về căn
bản của sự tồn tại, bắt nguồn từ sinh mệnh
vĩnh viễn bất diệt, tức gọi là Phật. Cái không
trong kinh Bát nhã thì nói theo lập trường
triết học, còn cái không nói ở đây thì lại
được nhận xét theo quan điểm tôn giáo.
Kinh Duy ma dùng kết cấu hí kịch để nhấn
mạnh tinh thần vĩ đại của Bồ tát, hơn lập
trường tỉ khưu xa. Kinh Hoa nghiêm thì
nêu lên thế giới quan “Một tức hết thảy,
hết thảy tức một”. Trong đó, dù nói cách
nào đi nữa cũng đều dùng danh từ Đại thừa
mà khoáng trương nhân sinh quan và vũ
trụ quan, đó là căn cứ lập luận của Hoa
nghiêm. Ở thời kì sau của Phật giáo Đại
thừa, đã có rất nhiều đại luận sư ra đời, và
nhiều bộ luận lớn đã xuất hiện, phương
diện mĩ thuật, kiến trúc cũng chịu nhiều
ảnh hưởng. Không bao lâu, các bộ luận ấy
được truyền đến Tây vực, Trung quốc, Nhật

bản và sản sinh nền văn hóa đặc thù của
Phật giáo Đại thừa. Thời kì sau của Phật
giáo Đại thừa, vì chịu ảnh hưởng tính cách
mật giáo của Ấn độ giáo và tín ngưỡng dân
gian Ấn độ một cách mạnh mẽ, nên Phật
giáo Đại thừa đã lộ rõ nét Mật giáo hóa,
đến nỗi đi dần đến tình trạng suy đồi, rồi
tiếp sau sự xâm nhập của Hồi giáo thì Phật
giáo cũng theo đó mà diệt vong.
1.Trung quán phái. Phật giáo Đại thừa
ở thời kì giữa chia thành hai phái lớn là
phái Trung quán (Phạm: Màdhyamika) và
phái Du già. Phái Trung quán lấy “Trung
luận” của ngài Long thụ làm căn bản để
tuyên dương Bát nhã không quán. Lập
trường tư tưởng của Trung luận là giác ngộ
hết thảy sự tồn tại đều bắt nguồn từ tính
duyên khởi (quan hệ hỗ tương y tồn), chẳng
chủ trương “không”, cũng chẳng chủ trương
“có”, mà chủ trương chính quán chân
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không trung đạo. Học trò của Long thụ là
Đề bà (Phạm: Àryadeva) viết “Bách luận”
để bác xích ngoại đạo và giáo nghĩa Tiểu
thừa, La hầu la bạt đà la (Phạm:
Ràhulabhadra) thì chú thích ý nghĩa “Bát
bất” trong Trung luận. Đầu thời đại Vương
triều Cấp đa thì có “Trung luận bản tụng”,
chú thích do Phạm chí Thanh mục soạn,
và “Bách luận bản tụng”, chú thích của
Bàtẩu
khai sĩ. Về sau, từ thế kỉ thứ IV đến thế
kỉ thứ V, xuất hiện hệ thống của Phật hộ
(Phạm:Buddhapàlita), gọi là Cụ duyên
phái (Phạm:Pràsagika), hệ thống Thanh
biện (Phạm:Bhàvaviveka), gọi là Y tự khởi
phái (Phạm: Svàtantrika). Đó là hai hệ
phái lớn từ phái Trung quán mà chia ra.
Hai người này đều là học trò của ngài Tăng
hộ (Phạm:Saôgharakwita), ngoài ra còn
nghiên cứu học tập cái học của ngài Long
thụ. Phật hộ chủ trương các pháp duyên
khởi tất kính là không, Thanh biện thì chủ
trương, nếu nhận xét từ phương diện Tục
đế, thì các pháp duyên khởi đều không có

tự tính, nhưng nếu đứng về phương diện
Chân đế mà nhận xét, thì hết thảy pháp
đều có bản tính tồn tại thường trụ. Khoảng
thế kỉ thứ VII, trong hệ phái thuộc phái
Cụ duyên của Phật hộ, có luận sư Nguyệt
xứng (Phạm:Candrakìrti) xuất hiện, viết
“Trung luận chú”, làm cho giáo nghĩa Trung
luận thêm thịnh.
2. Du già phái. Lấy ngài Di lặc (Phạm:
Maitreya, khoảng 270 - 350) làm vị thủy
tổ của học phái. Tương truyền luận Du già
sư địa (Phạm:Yogàcàra-bhùmi), Đại thừa
trang nghiêm kinh luận tụng, Biện trung
biên luận tụng, Hiện quán trang nghiêm
luận v.v... là do Di lặc soạn. Lấy tư tưởng
“không” trong kinh Bát nhã làm gốc, lấy
Du già hành (sự tu hành điều hòa hơi thở,
thu nhiếp tâm khiến tương ứng với chính
lí) làm nền tảng mà kiến lập thuyết Duy
thức (hết thảy sự tồn tại đều do tâm thức
biến hiện, chủ trương chỉ có thức là thực
tại), một mặt do chủ trương “tự tính thanh
tịnh” mà có tư tưởng “Như Lai tạng duyên
khởi”. Ngài Vô trước (Phạm: Asaga,
khoảng 310 - 390) là tổ thứ hai của phái
này, viết Hiển dương thánh giáo luận tụng,
luận Nhiếp đại thừa (Phạm:
Mahàyànasaôgraha)
và luận Đại thừa a tì đạt ma tập
(Phạm: Mahàyànàbhidharmasamuccaya)
v.v... mà xác lập phái Du già. Em Vô trước
là Thế thân (Phạm:Vasubandbu) viết Duy
thức tam thập luận tụng
(Phạm:Triôzikàkàrikà),
Duy thức nhị thập luận tụng
(Phạm:Viôzatikà-kàrikà), Nhiếp đại thừa
luận thích v.v... tuyên dương thuyết Du già
duy thức. Tư tưởng hệ Thế thân chia làm
hai hệ thống lớn là Trần na (Phạm:
Dignàga) và Đức tuệ (Phạm: Guịamati),
Trần na cũng là nhà tập đại thành của luận
lí học Ấn độ.
Đến giữa thế kỉ thứ VII, Phật giáo cấp
tốc Ấn độ giáo hóa mà sản sinh Mật giáo.
Vì khoảng thế kỉ VII, người A lạp bá
(Arab) thành lập nước Hồi giáo ở biên giới
Ấn độ, áp bách người Ấn độ. Trước tình

hình ấy, các vua chúa và nhân dân Ấn
độ, do ý thức chống đối mà quay về tôn
giáo dân tộc là Ấn độ giáo. Trong cái bối
cảnh chính trị như vậy, Phật giáo cho rằng
thỏa hiệp với Ấn độ giáo là phương pháp
tốt nhất để bảo tồn bản thân Phật giáo,
bèn dần dần dung hợp với Ấn độ giáo mà
đi đến Mật giáo hóa Phật giáo. Đến cuối
thế kỉ XII, tín đồ Hồi giáo tràn đến cứ địa
trung tâm của Phật giáo (tức là một dải đất
ở phía nam tiểu bang Bihar) thì Phật giáo
đã hoàn toàn dung hợp vào Ấn độ giáo.
Đồng thời, quân đội Hồi giáo xâm nhập
luôn, triệt để phá hủy các chùa viện Phật
giáo, tăng đồ hầu hết chạy trốn ra nước
ngoài, đến đây, Phật giáo tại Ấn độ coi
như đã tuyệt tích. (xt. Phật Giáo, Phật Giáo
Giáo Lí).
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Khi đức Thế tôn còn tại thế, vua Ưu
điền đã dùng gỗ chiên đàn để tạc tượng
Phật, nhưng đây chỉ nghe truyền thế thôi.
Còn hiện nay đã tìm đào được bình đựng
Xá lợi ở Nibạcnhĩ (Népal), trên có ghi
dòng họ Thích ca phụng thờ, là mĩ thuật
phẩm có nhiều giá trị, nhưng những di
phẩm mĩ thuật Phật giáo nổi tiếng và xưa
nhất thì phải kể đến những cột đá trên
đầu cột có chạm các con thú do vua A
dục kiến tạo vào thế kỉ thứ ba trước Tây
lịch.
Những di vật thế kỉ thứ nhất sau Tây
lịch đến thời đại các Vương triều Huân ca,
Án đạt la thì có tháp hoặc lan can của tháp.
Sơn kì (Sànchì), Ba hách đặc (Bharhut,
Bharrhut), Bồ đề già gia (Buddhagayà), thời
đại này, cây bồ đề, bánh xe pháp, lốt chân,
tháp v.v... đều là biểu trưng của Phật, nhưng
chưa trực tiếp biểu hiện hình tượng của Phật.
Ngoài các biểu trưng kể trên ra, đề tài phần
nhiều là sự tích bản sinh (tiền thân) của
đức Phật và Phật truyện. Thế kỉ thứ hai
(tức thời đại vua Ca nị sắc ca), biểu hiện mĩ
thuật Phật giáo Kiện đà la (Candhàra), (còn

gọi là mĩ thuật Hi lạp Phật giáo) vùng tây
bắc Ấn độ bột phát, phần nhiều lấy tượng
Phật, Bồ tát và tranh vẽ truyện Phật làm đề
tài, độ cao của bộ phận bát úp trên ngọn
tháp cũng tăng thêm. Về sau không lâu, tại
Mạt nâu la (Phạm: Mathurà) ở trung Ấn
độ, và A ma la bà đề (Phạm:Amaràvatì) ở
nam Ấn độ, mĩ thuật điêu khắc tượng Phật
cũng thịnh hành, tây Ấn độ thì có các hang
viện ở Na tây khắc (Nàsik), Ca lợi (Kàrle)
v.v... Từ thế kỉ thứ tư đến nửa trước của
thế kỉ thứ bảy, thời đại lấy Vương triều Cấp
đa (Phạm:Gupta) làm trung tâm, những di
vật ở thời kì này gồm có điện Phật ở Bồ đề
già da và tháp Đạt mật khắc (Dhamekh) ở
vườn Lộc dã (Phạm: Mfgadàva), di tích
tịnh xá Kì viên (Phạm,Pàli:Jeta-vana), di
tích tịnh xá Na lan đà (Phạm: Nàlanda).
Ngoài các tượng chạm trổ của Phật ra, chỉ
thấy di phẩm tượng của bồ tát Quan âm, Di
lặc, Kim cương thủ, kĩ thuật gần hoàn toàn,
hình thức cũng dần dần ổn định. Hang
viện thì có các hang ở A chiên đa (Ajantà,
khai sáng trước Tây lịch), Y la lạp (Ellora),
Ba cách hách (Bàgh), Cam hách thụy
(Kàịheri) v.v..., trong đó, một bộ phận
tranh vẽ trên vách vẫn còn. Mĩ thuật thời
kì này đối với nghệ thuật Trung quốc đời
Đường và mĩ thuật Trảo oa (Java) đều có
ảnh hưởng. Từ thế kỉ thứ tám đến đầu thế
kỉ thứ mười, thời đại lấy Vương triều Ba la
làm trung tâm, thì mĩ thuật Mật giáo hưng
khởi, có di tích Na lan đà và các tượng Quan
âm nghìn mắt nghìn tay, Văn thù, Đa la
của Mật giáo, ngoài ra, các kinh sách chuyên
môn như kinh Tạo tượng lượng độ, Tạo
tượng pháp v.v... cũng xuất hiện. Về sau,
Phật giáo bị hoại diệt, mĩ thuật Phật giáo
cũng theo đó mà suy vong. [X. Hugo
Munsterberg: Art of India and Southeast
Asia, 1970; Owen C. Kail: Buddhist Cave
Temples of India, 1975; David L.
Snellgrove: The Image of the Buddha,
1978].
Cột Đá và Kiến Trúc của
Vua A Dục
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Sau khi đức Phật thành đạo, nói pháp
lần đầu tiên tại vườn Lộc dã độ cho năm vị
tỉ khưu Kiều trần như, đó là dấu hiệu báo
trước sự hình thành Tăng đoàn Phật giáo.
Trong Tăng đoàn, đức Phật đã định ra
phương thức sinh hoạt lí tưởng cho các tỉ
khưu, tức lấy “Tứ y pháp” làm chuẩn tắc
sinh hoạt:
1. Thường hành khất thực, mỗi ngày,
trước giờ ngọ, đi xin ăn một lần để nuôi
thân.
2. Trước phẩn tảo y, mặc áo may bằng
những mảnh vải bị vứt bỏ nhặt được tại
các nơi nghĩa địa, rừng xác và đống rác.
3. Y thụ hạ tọa, ngồi dựa gốc cây.
4. Dụng trần khí dược, trần khí dược,
chỉ thuốc được chế bằng các vật đã bài tiết,
hoặc chỉ các dược liệu người ta đã vứt bỏ,
làm thuốc dùng mỗi khi tỉ khưu đau ốm. Tỉ
khưu Phật giáo tu hành theo bốn pháp trên,
khiến cuộc sinh hoạt yên vui, không tham
ái, không chấp trước.
Nhận xét qua Tứ y pháp, thì biết sự phân
phối kinh tế trong Tăng đoàn lúc bấy giờ,
căn bản lấy sự bình đẳng cùng có lợi, cùng
được cùng chia làm nguyên tắc, cái gọi là
“lợi hòa đồng quân”, tức là trong Tăng đoàn
không phân biệt trên dưới, cao thấp, mà
nhất loạt bình đẳng, chia lợi đồng đều. Về
sau, sau khi đức Phật độ cho Da du già đồng
tử, người cha của đồng tử bèn thỉnh Phật
cúng dường và dâng y, đức Phật nhận lời,
lại tiếp nhận sự cúng dường Trúc viên của
vua Tần bà sa la, cho phép cư sĩ xây dựng
nhà giảng, phòng tăng, dâng ruộng đất và
vườn v.v..., bởi thế, sự sinh hoạt của Tăng
đoàn lúc đầu đi xin ăn, nay diễn biến thành
nhận lời thỉnh mời, nhận sự cúng dường,
và từ việc mặc áo phẩn tảo diễn thành sự
“nhận áo”, v.v...
Về những qui định sinh hoạt đoàn thể
trong Tăng già, trong Kiền độ có nói tường
tận, tức sau khi đức Phật nhập Niết bàn,
các vị Trưởng lão trong Giáo đoàn đem

những nghi thức tác pháp về các việc thụ
giới, bố tát, an cư trong Tăng đoàn và các
qui định trong sự sinh hoạt hàng ngày mà
phân loại, chỉnh lí. Trong đó, có ba thứ
nghi thức tương đối trọng yếu là:
1.Tiến cụ tác pháp, là nghi thức qui
định xuất gia thụ giới pháp Cụ túc.
2.Bố tát nghi thức, Bố tát là vào những
ngày cố định, các tỉ khưu sống chung phải
tập họp ở một nơi, hoặc họp tập ở nhà Bố
tát (Phạm:uposathàgàra), lễ thỉnh vị tỉ
khưu tinh thông luật pháp, tụng niệm toàn
bộ Ba la đề mộc xoa (nếu trong hoàn cảnh
gặp nạn thì chỉ tụng một bộ phận cũng
được), để phản tỉnh hoặc có lỗi thì sám hối
trước chúng tăng, khiến các tỉ khưu đều có
thể ở trong tịnh giới, nuôi lớn pháp lành,
tăng thêm công đức.
3.An cư, ở Ấn độ, hàng năm vào mùa
hạ, trời mưa suốt ba tháng, trong ba tháng
ấy, tỉ khưu xuất gia, không được đi ra ngoài
mà phải tập trung ở một nơi dốc sức tu
hành, gọi là an cư. Sở dĩ như thế, là vì mùa
mưa nếu đi ra ngoài sẽ dẫm đạp lên các loại
côn trùng, những mầm non của cây cỏ mà
bị người đời chê cười, cho nên, trong thời
gian an cư, chế định các nghi thức Bố tát,
Tự tứ và Ca hi na y v.v... Ngoài ra, để phòng
ngừa những hành vi xấu ác có thể xảy ra
trong Tăng đoàn, để duy trì trật tự và sự
phát triển của Tăng đoàn khiến Phật pháp
trường tồn, mà đức Phật đã chế giới, đặt luật.
Về chế độ giới luật trong Tăng đoàn, đã
được
chép rõ trong tạng Luật, song vì các bộ phái
bất đồng nên luật cũng có năm bộ khác nhau,
duy tinh thần cơ bản thì không ngoài mười
nghĩa, gọi là “Kết giới thập nghĩa”. Cứ theo
Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tì nại da
quyển 1 chép, thì mười nghĩa ấy là:
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1. Nhiếp thủ trong tăng,
2. Khiến tăng vui mừng,
3. Khiến tăng ở vui,
4. Hàng phục phá giới,

5. Người biết hổ thẹn được yên,
6. Không tin thì khiến tin,
7. Tin rồi thì thêm lớn,
8. Dứt hữu lậu hiện tại,
9. Dứt hữu lậu vị lai,
10. Khiến Phạm hạnh lâu dài.
Lại giới luật tùy theo các đối tượng thụ
trì khác nhau mà chia thành: giới tỉ khưu,
giới tỉ khưu ni, mười giới sa di, sa di ni, sáu
pháp giới thức xoa ma na, giới ưu bà tắc, ưu
bà di tại gia (Tam qui, Ngũ giới, Bát quan
trai giới), giới Bồ tát v.v... [X. luật Tứ phần
Q.1, Q.32, Q.41; luật Ngũ phần Q.1; luật
Ma ha tăng kì Q.1; luật Thập tụng Q.39;
Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ mục đắc
ca Q.7, Q.9]. (xt. Bố Tát, An Cư, Phật Giáo
Giáo Chế, Giới, Thụ Giới).
ẤN ĐỘ TẠNG CHÍ
Do Bình điền đốc dận, người Nhật bản
soạn. Sách này vốn dự định biên thành hai
mưoi lăm đến ba mươi quyển nhưng vẫn
chưa hoàn thành. Nay chỉ còn quyển một
đến quyển tám và ba quyển hai mươi mốt,
hai mươi hai, hai mươi ba, cộng là mười
một quyển. Nội dung bộ sách là khảo
chứng và tường thuật về phong tục Ấn độ,
giáo lí và lịch sử Phật giáo. Trong đó, ba
quyển đầu đề là “Ấn độ quốc tục phẩm”,
lấy Đại đường tây vực kí làm cơ sở, rồi tham
khảo các kinh luận, tường thuật đại cương
bốn Phệ đà, và các giáo nghĩa chủ yếu của
chín mươi lăm thứ ngoại đạo. Quyển bốn
đến quyển tám đề là “Đại thiên thế giới
phẩm”, dựa vào thuyết trong kinh Thế kí
và các kinh Trường a hàm mà trình bày
về thế giới quan Phật giáo, chủ yếu tường
thuật bốn châu Tu di. Ba quyển hai mốt,
hai hai và hăm ba đề là “Ấn độ thông
phẩm”, căn cứ theo luận Dị bộ tông luân,
Đại đường tây vực kí mà trình bày cái xu
thế của Phật giáo vào thời đại bộ phái.
Ngoài các tiết mục kể trên đây, bộ sách
cũng nói đến Phật giáo từ Trung quốc
truyền vào Nhật bản, và nguyên do chia
thành các tông phái.
Sách này được soạn vào khoảng năm
Văn chính thứ 9 (1826), quyển đầu có Vũ

lân tẩu chùa Vĩnh bình, Giác nham chùa
Trấn đức, viết bài tựa bằng chữ Hán vào
năm Thiên bảo 11 (1840). Môn nhân của
Đốc dận là Thỉ dã huyền đạo có sao chép
một số tiết mục trong sách này, gọi là Ấn
độ tạng chí lược tiền tập 2 quyển và xuất
bản năm Minh trị 21 (1888).
ẤN ĐỘ TRIẾT HỌC
Ấn độ gọi triết học là “kiến giải” (Phạm:
Darzana), đặc sắc của nó là không chịu sự
giới hạn của khoa học tự nhiên, lấy việc
tìm tòi chân lí căn bản của hết thảy muôn
vật phổ biến làm chủ, và mang sắc thái tôn
giáo rất đậm đà. Trong lịch sử triết học Ấn
độ cũng có các nhà Duy vật luận, Hoài nghi
luận, nhưng chỉ hạn trong một thời kì, và
cũng không có sắc thái truyền thống. Các
phái triết học Ấn độ, trừ Duy vật luận ra,
các phái đều chủ trương thoát khỏi sự đau
khổ của kiếp người mà tiến đến một loại
thế giới vĩnh viễn, phổ biến, cũng tức là
một loại tôn giáo thực tiễn.
Người Nhã lợi an đã xâm nhập Ấn độ
vào khoảng thế kỉ XIII trước Tây lịch, đến
thế kỉ X trước Tây lịch thì thành lập tôn
giáo thời đại Lê câu phệ đà (Phạm:Fg-veda),
ở thời kì này, họ đã định cư sinh hoạt tập
thể, tin thờ các thần tự nhiên, thần anh
hùng và thần luật pháp duy trì trật tự xã
hội. Ngoài ra, các pháp tắc căn bản như
thiên tắc (Phạm: fta), cấm chế (Phạm:
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vrata), đạt ma (Phạm: dharman, tức sau
này làdharma) v.v... cũng theo đó mà sản
sinh. Song, vào thời đại Lê câu phệ đà,
những
tư tưởng và hoạt động đối với tự nhiên, luân
lí, tế tự, đều vẫn chưa được qui hoạch và
phân loại, quan niệm thần hoặc nguyên lí
triết học, cũng đều chưa thành thục.
Đến khoảng một nghìn năm trước Tây
lịch, người Nhã lợi an dần dần đi về phía
đông, chiếm cứ các vùng đất phì nhiêu nhất
ở khoảng giữa hai con sông Da mâu na
(Phạm: Yamunà) và sông Hằng. Sau khi

chiến tranh chấm dứt, sinh hoạt và văn
hóa của họ đã tiến vào thời đại Phạm thư
(Phạm:Bràhmaịa). Họ bắt những dân tộc
bị chinh phục làm nô lệ (Phạm:sùdra, Thủ
đà la), họ tự nhận là “Tư tế” ở địa vị cao
nhất, cũng tức là Bà la môn (Phạm:
Bràhman). Đồng thời với chế độ giai cấp
được đặt định, Thánh điển Phệ đà cũng
được tiến hành biên tập, đây là thời đại Bà
la môn tối thượng, tế tự vạn năng. Thời kì
này, vì tư tưởng đa thần chưa thỏa mãn
được yêu cầu thời đại, nên mới có sự tìm tòi
một vị thần tối cao thống nhất, do đó, xuất
hiện thần sáng tạo (tạo vật chủ, Phạm:
Prajàpati) cao nhất, rồi dần dần phát triển
mà sản sinh một thứ nguyên lí căn bản
Phạm (Phạm: Brahman), Ngã (Phạm:
àtman, a đặc mạn), hoặc là học thuyết lấy
“vô” làm đầu hết thảy.
Kế đến thời đại Sâm lâm thư (Phạm:
Àraịyaka), thời đại Áo nghĩa thư (Phạm:
Upaniwad). Thời đại Áo nghĩa thư chuyên
môn tìm tòi bản chất vũ trụ Phạm và bản
chất cá nhân Ngã, là thời kì triết học Áo
nghĩa thư được thành lập.
Thế kỉ thứ sáu trước Tây lịch là thời kì
chuyển biến trong triết học Ấn độ. Vương
quốc Ma yết đà nằm về phía đông và các
nước kế cận bột hưng, trung tâm văn hóa
cũng theo đó mà dần dần chuyển di về đông,
những đô thị mới được thiết lập, tư tưởng
mới chịu ảnh hưởng của các nhà tự do tư
tưởng cũng trỗi dậy. Cái đặc sắc của thời
này là ở chỗ phản đối chủ nghĩa triết học
bản chất Phạm - Ngã, và khuynh hướng
cảm giác luận, duy vật luận cũng rất mạnh,
thậm chí bao hàm sắc thái hoài nghi, yếm
thế và hư vô. Cái gọi là “Lục sư ngoại đạo”
tức đại biểu cho tư tưởng này:
1.A kì đa, chủ trương bốn nguyên tố
đất, nước, lửa, gió, cho rằng con người đều
do bốn nguyên tố này cấu tạo thành, khi
thân thể rữa nát thì bốn nguyên tố ấy cũng
tiêu diệt theo. Đây là Duy vật luận cảm giác,
là tiền khu của phái Thuận thế.
2.Tán nhã di, phủ định nhận thức
khách quan có tính chất chính xác tuyệt

đối, mà đề xướng Bất khả tri luận.
3.Mạt già lê, đại biểu phái Tà mệnh
ngoại đạo, thừa nhận có mười hai thứ yếu
tố cấu tạo thành sinh tồn là linh hồn, đất,
nước, lửa, gió, hư không, được, mất, khổ,
vui, sống, chết, và coi đó là thực thể. Vô
nhân luận, phủ định luân hồi theo nghiệp.
4.Bà phù đà, thừa nhận có bảy thứ yếu
tố là đất, nước, lửa, gió, khổ, vui và mệnh
ngã.
5.Bất lan ca diếp, chủ trương đạo đức
thiện ác không mang lại quả báo thiện ác,
thành lập Vô đạo đức luận.
6.Ni kiền đà nhã đề tử, tức là Phạt đà
ma na (Phạm:Vardhamàna), giáo tổ của
Kì na giáo, biệt danh là Ma ha tì la (Phạm:
Mahàvira, dịch ý là đại hùng), là người cùng
thời đại với đức Phật, đã sửa đổi giáo nghĩa
Ba tư (Pasa) khoảng hai nghìn ba trăm năm
trước mà lập thành năm thệ nguyện lớn
là: không giết hại, không nói dối, không
trộm cướp, không tà dâm, không mưu cầu
bất cứ vật gì. Thế giới quan của Kì na giáo
dựa vào năm thứ hữu tụ (Phạm:astikàya)
là: điều kiện vận động (Phạm: dharma),
điều kiện chỉ tĩnh (Phạm: adharma), hư
không (Phạm:àkàza), mệnh ngã (Phạm:
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jìva) và tố tài (Phạm:pudgala) để lí luận
suy diễn.
Giáo tổ Phật giáo là đức Thích ca mâu
ni cũng xuất hiện vào thời kì này, cái đặc
sắc của Ngài là không theo phương thức
suy luận hình nhi thượng học và bản chất
chủ nghĩa, mà từ ngay trong hiện thực tìm
ra con đường (dharma, pháp) giải quyết. Kì
na giáo và Phật giáo thời ấy dần dần phát
triển thành hai tôn giáo lớn, nhất là Phật
giáo, được sự hỗ trợ của vua A dục (ở ngôi
khoảng từ 268 B.C. - 232 B.C.), bèn nhanh
chóng truyền rộng đến các nước ở phương
đông.
Thời đại Vương triều Khổng tước
(khoảng 317 B.C. - 180 B.C.), Phật giáo
chia thành hai bộ phái là Thượng tọa bộ

bảo thủ và Đại chúng bộ cách tân, về sau
còn phát triển thành nhiều bộ phái nữa.
Từ khoảng thế kỉ thứ I trước Tây lịch
đến thế kỉ thứ II sau Tây lịch, Phật giáo Đại
thừa hưng khởi, nhiều kinh điển Đại thừa
cũng được thành lập vào thời kì này. Đến
đây, Phật giáo trở về trước được gọi là Phật
giáo Nguyên thủy và Phật giáo Tiểu thừa.
Cái gọi là Phật giáo Đại thừa hưng khởi, là
do dân chúng khai triển một thứ vận động
cải cách tôn giáo, nhấn mạnh tinh thần lợi
tha và thực tiễn của hạnh Bồ tát. Các học
phái ở thời kì này thì có phái Trung quán
và phái Du già (phái Duy thức) và thế lực
của cả hai tương đối đều lớn. Thế giới quan
của phái Trung quán lấy tư tưởng “Không”
làm cơ sở, phái Du già thì lập thuyết “thực
hữu”, chủ ý tư tưởng của phái này là nhắm
tới một phương thức khảo sát phân tích
hiện thực.
Khoảng thế kỉ thứ VII trở đi, Mật giáo
trong Phật giáo đã chịu ảnh hưởng của Ấn
độ giáo mà được thịnh hành, nhưng đồng
thời, cũng đã phơi bày cái khuynh hướng
trụy lạc. Đến thời kì đầu thế kỉ XIII, do tín
đồ Hồi giáo chinh phục, Phật giáo bị tiêu
diệt ở Ấn độ. Còn các giáo khác, như Kì na
giáo, trong vòng một thế kỉ, đã chia thành
phái “Không y” và phái “Bạch y”, về sau có
rất nhiều ảnh hưởng đối với văn hóa Ấn
độ, mãi đến thời gần đây mới suy vi. Tín đồ
phái này phần nhiều là các thương gia.
Trong hệ thống chính thống của Bà la môn
thì có sáu phái triết học:
1.Số luận học phái, thủy tổ là Ca tì la
(350 B.C. - 250 B.C.), thành lập hai nguyên
lí lớn là tinh thần thuần túy và nguyên chất
căn bản.
2.Du già phái, thuyết hình thượng học
của phái này và phái Số luận đại trí tương
đồng, duy phái Du già chủ trương có thần
tối cao; về phương diện thực tiễn, phái này
nhấn mạnh tinh thần thống nhất.
3.Di mạn sai học phái, đứng trên lập
trường triết học mà nghiên cứu ý nghĩa và
sự thực hành các nghi lễ tế tự được qui
định trong Thánh điển Phệ đà. Phái này

do Kì mễ ni (khoảng 200 B.C. - 100 B.C.)
xác lập.
4.Thắng luận học phái, thủy tổ là Yết
na đà (khoảng 150 B.C. - 50 B.C.), xiển
minh hết thảy hiện tượng, xác lập sáu
nguyên lí thực thể, tính chất, vận động,
phổ biến, đặc thù và nội thuộc.
5.Ni dạ da (chính lí) học phái, thủy tổ
là Kiều đạt ma (khoảng 50 - 150), còn gọi
là Túc mục. Quan điểm của phái này về hình
thượng học với Thắng luận học phái, đại trí
tương đồng, nhưng nghiêng về phương diện
nghiên cứu luận lí học nhiều hơn.
6.Phệ đàn-đa học phái, thủy tổ là Bạt
đa la diễn na (khoảng 100 B.C. - 1 B.C.),
trong Thánh điển Phệ đà, đặc biệt lấy bộ
phận Áo nghĩa thư làm căn bản mà tập đại
thành triết học “Phạm - Ngã”.
Tư tưởng hệ Bà la môn (Bà la môn giáo)
kết hợp với tín ngưỡng dân gian mà thành
Ấn độ giáo. Thần chủ yếu là Tì thấp nô và
Thấp bà, những người lấy Tì thấp nô làm
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thần tối cao thì gọi là Tì thấp nô phái, thế
lực hai phái này đều rất lớn. Đại tự sự thi
“Ma ha bà la đa” là truyền thừa của tín
ngưỡng Ấn độ giáo, từ xưa đến nay, hầu
hết người Ấn độ đều thích ngâm tụng, trong
đó, phần các bài ca Bạc già phạm, được
người Ấn tôn kính như kinh Thánh. Đứng
về mặt toàn thể văn hóa sử Ấn độ mà nói,
thì trào lưu tư tưởng hệ từ Bà la môn giáo
đến Ấn độ giáo là lịch sử tư tưởng chính
thống của Ấn độ.
Do sự phát triển của triết học Phệ đàn
đa mà xuất hiện các luồng tư tưởng như
Bất nhị nhất nguyên luận của Thương yết
la (Phạm: Zaịkara, khoảng 700 - 750),
thuyết Chế hạn bất nhị của La ma noa già
(Phạm:Ràmànuja, khoảng 1016 - 1091),
và thuyết Bất nhất bất dị của Ninh ba nhĩ
ca (thế kỉ XIV).
Các nhà tư tưởng Ấn độ cận đại biểu
hiện đặc trưng của tư tưởng Ấn độ cận đại
thì có La ma nan đà (Ràmànanda, cuối

thế kỉ XIV đến đầu thế kỉ XV, là nhà tu
hành thuộc phái La ma noa già), phủ định
chế độ Chủng tính (caste), Khách tỉ nhĩ
(Kabìr, 1440 - 1518), phủ nhận sự phân
biệt tôn giáo, nhấn mạnh ý nghĩa sinh hoạt
thế tục, Bà nhĩ la ba (Vallabha, 1473? 1531), xác lập nhất nguyên luận thuần túy.
Về sau còn có Na na khắc (Nànak, 1469 1538), dần dần khẳng định hiện thực, lập
nên giáo đoàn thế tục, chủ trương tăng lữ
được phép kết hôn, và được phép liên hiệp
với đoàn thể thương nghiệp, kết hợp lợi ích
thương nghiệp với công đức tín ngưỡng. Na
na khắc lại kết hợp Ấn độ giáo và Y tư lan
giáo mà sáng lập ra Khắc tích giáo
(Sikhism).
Do sự kích thích của tư tưởng Tây
phương, Ấn độ dần dần sản sinh các cuộc
vận động cải cách xã hội, ở thời kì tiên
phong, có Lam mỗ hán la y (Ràm Mohan
Roy, 1772 - 1833) lập Phạm giáo hội
(Bràhma-Samàj) vào năm 1828, chủ
trương sùng bái Phạm duy nhất, phủ nhận
sự kì thị chủng tính giai cấp, cho quả phụ
được phép tái giá, vận động Tổng đốc nước
Anh cấm chỉ tập tục đốt sống quả phụ.
Trong các cuộc vận động cải cách ở thế kỉ
XIX, thì Nhã lợi an hiệp hội (Àrya –Samàj)
do Đái nhã nam đạt sa la tư bà địa
(Dayànanda Sarasvatì, 1824 - 1883) sáng
lập vào năm 1875 có thế lực mạnh nhất.
Người tiếp theo đã phát triển các tôn giáo
Ấn độ thành sinh hoạt có tính quốc tế là
Duy uy tạp nan đạt (Vivekànanda, 1863 1902), ông đã sáng lập La ma khắc lợi tu
na truyền đạo hội (The Ràmakfwịa Mission),
La ma khắc lợi tu na (Phạm:
Ràmkfwịa, 1834 - 1886) rất giầu linh cảm
thần bí, và chịu ảnh hưởng rất sâu của chủ
nghĩa lí tính cận đại, chủ trương các tôn
giáo nhất trí bình đẳng. Các tổ chức tương
tự khác nữa là Ấn độ phục vụ giáo đoàn,
Thần trí giáo hội v.v... Ngoài ra, do có cuộc
vận động phục hưng Phật giáo mà hội Ma
ha bồ đề (The Mahàbodhi Society) được
thành lập, cùng kết hợp với cuộc vận động
hủy bỏ chế độ chủng tính. Về sau, tư tưởng

của cha đẻ nền độc lập Ấn độ là Cam địa
(Gandhi, 1869 - 1948), của Thái qua nhĩ
(Tagore, 1861 - 1941), của Áo nhã tân đô
cấu tu (Aurobindo Ghosh, 1872 - 1950) và
của La đạt khắc lợi tu nam (Radhakrishnan,
1888 - 1975) v.v... ảnh hưởng đến đời sau
rất lớn.
ẤN HOẠI VĂN THÀNH
Chỉ con dấu bằng sáp in lên đất bùn,
con dấu thì nát mất, nhưng vết nó còn đó.
Trong các kinh luận phần nhiều dùng từ
ngữ này để thí dụ sự sống chết nối nhau
không dứt. Tức dùng con dấu nát mất để
thí dụ cái chết, vết còn lại thí dụ cái sống,
hiển bày nghĩa sống chết đồng thời. Cũng
là thí dụ cái lí tương tục tuần hoàn của mười
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hai nhân duyên. Thí dụ sự luân hồi của thế
giới hữu tinh, các uẩn hiện tại tuy đã diệt,
nhưng lại sinh các uẩn “Trung hữu”; đây
không có nghĩa là các uẩn hiện tại biến
thành các uẩn Trung hữu, cũng không phải
các uẩn Trung hữu tự nhiên sinh, mà là do
các uẩn hiện tại hoại diệt nên mới có các
uẩn Trung hữu, cũng như con dấu nát mất
mà thành vết còn lại. Lại tông Tịnh độ dùng
nó để thí dụ niệm Phật vãng sinh, tức con
dấu nát thí dụ sự hoại diệt của sắc thân, vết
còn lại thí dụ vãng sinh Tịnh độ. [X. kinh
Đại ban Niết bàn (bản Bắc) Q.29; luận Đại
trí độ Q.12; Ma ha chỉ quán Q.9 phần dưới;
An lạc tập Q.thượng].
ẤN KINH VIÊN
........
Viện in kinh. Nằm về mé tây chùa Thái
bình hưng quốc huyện Khai phong tỉnh
Hà nam. Năm Thái bình hưng quốc thứ 7
(982) đời Tống thái tông, các ngài Thiên
tức tai, Pháp thiên, Thí hộ ở Viện dịch kinh
của chùa Thái bình hưng quốc làm việc
phiên dịch kinh điển. Năm sau, viện in kinh
được xây dựng bên cạnh viện dịch kinh,
những kinh mới được dịch xong, đưa ngay
xuống viện khắc in để tránh việc sao chép
cho đỡ tốn công. [X. Đại tống tăng sử lược

Q.thượng; Phật tổ thống kỉ Q.43; Tống sử
bản kỉ Q.4, Q.7, Q.10]. (xt. Thái Bình Hưng
Quốc Tự).
ẤN KHẢ
.....
Sự ấn chứng nhận cho là được. Hàm ý
khi học trò thành tựu sự tu hành, được
thầy ấn chứng thừa nhận cái cảnh giới mà
học trò đã ngộ được là đúng. Từ ngữ này
thường thấy trong kinh Duy ma. Thiền tông,
Mật giáo thường cũng dùng nó, chẳng hạn
như “ấn khả quán đính”, “ấn khả gia hành”
trong pháp tu của Mật giáo. Ấn khả quán
đính có nghĩa là sự cho phép làm lễ quán
đính của thầy A xà lê; còn gọi là Hứa khả
quán đính. Ấn khả gia hành có nghĩa là
nhận cho được tu hành các pháp chuẩn bị
trước lễ quán đính. Thông thường, sau khi
tu Tứ độ gia hành, một nghìn ngày hộ ma
xong, thì cử hành Ấn khả quán đính. Ngoài
ra, trong Luận ngữ hoàng khản nghĩa sớ
cũng có câu “Giai bị Khổng tử ấn khả dã”
(đều được Khổng tử nhận cho là được).
ẤN LOÁT THUẬT
Kĩ thuật in phát khởi ở Trung quốc,
nguyên nhân là đáp ứng nhu cầu của tín
đồ Phật giáo mà phát triển thuật ấn loát
trong phạm vi văn hóa. Cứ theo các di vật
in ấn còn lại mà suy luận, thì bản khắc cổ
nhất là vào thời nhà Tùy, nhưng niên đại
không rõ. Về Nhật bản, thì Bách vạn tháp
đà la ni được khắc xong vào năm Thần hộ
cảnh vân thứ 4 (770) là ấn loát phẩm sớm
nhất của Nhật bản. Về phương diện Trung
quốc, thì “Kim cương bát nhã kinh” được
hoàn thành vào năm Hàm thông thứ 9
(968) đời Đường, là ấn loát phẩm sớm nhất,
cũng là ấn loát phẩm bản kinh khắc cổ
nhất hiện còn trên thế giới; ở ngay tờ đầu
của cuốn kinh có vẽ bản đồ “Kì thụ Cấp cô
độc viên”, hiện tàng trữ tại Đại Anh bác
vật quán của nước Anh, kĩ thuật khắc chữ
Bách Vạn Tháp Đà La Ni của
Nhật Bản in năm 770
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của người thợ rất tiến bộ, người đời ai cũng
khen ngợi.
Nhưng, sự ấn loát đại bộ kinh điển Phật
một cách có tổ chức thì phải đợi đến sau
thế kỉ thứ X, phát đạt nhất, là tỉnh Tứ xuyên.
Đại tạng kinh Phật giáo, được in lần đầu
tiên vào cuối thế kỉ XI, cũng in tại Tứ xuyên,
sau mới phân phối đi các chùa viện lớn ở
các nơi, các kinh điển in vào thời kì này
đều là kinh điển Hán văn. Đại tạng kinh
ấn hành vào các đời Tống, Nguyên, Minh
đều là các bản in khắc trên bản gỗ, từ tạng
Tần già vào đầu năm Dân quốc mới bắt
đầu dùng chữ rời bằng chì để in. Lại thời kì
nhà Nguyên thống trị Trung quốc, cũng có
bản in kinh Phật bằng văn Hồi hột và văn
Tây hạ, lí do là vì lãnh thổ triều Nguyên
bao gồm cả đất Hồi hột, Tây hạ, vả lại cũng
cùng là Nhung tộc (giống mọi rợ) với nhau,
nên nhà Nguyên đã vì họ mà in ấn kinh
sách Phật bằng văn Hồi hột và văn Tây hạ.
Thời bấy giờ, những người phụ trách công
việc in ấn là người Hán, bị kì thị bởi chính
sách chủng tộc của triều Nguyên, công việc
ấn loát toàn được tiến hành tại Hàng châu.
Ngoài ra, như Triều tiên và Việt nam cũng
có khắc in kinh điển Phật. Lại trong các
văn vật được tìm đào thấy, cũng có số ít ấn
loát phẩm bằng tiếng Ấn độ cổ đại, song
thuật ấn loát của Trung quốc chưa thấy
lưu hành tại Ấn độ, mãi đến cuối thế kỉ
XIX, Ấn độ mới bắt đầu in kinh điển Phật
bằng chữ rời chì trong thể chữ Thiên thành
(Phạm:devanàgarì)
Từ cuối thế kỉ IX đến thế kỉ X, số lượng
lớn kinh điển Phật in ở Trung quốc, được
phân phối đi các nơi trên toàn quốc, đến
các miền Trung á, trong đó, chỉ có số ít
may còn đến ngày nay. Các kinh điển in
được tìm đào thấy ở Trung á hiện nay, cho
thấy hình thức thời kì đầu đều là bản cuốn
lại, như kinh Kim cương bát nhã nói ở trên
là một bản
cuốn. Từ
khoảng thế kỉ
XI, mới thấy
các bản xếp và

đóng thành
quyển được
dùng. Các
kinh Phật
bằng văn Hán,
văn Hồi hột và
văn Tây hạ,
đều là bản xếp,
bản đóng, nhưng bản cuốn thì chỉ có trong
văn Hán, và số lượng cũng rất ít.
Tại Nhật bản, vào thời đại Bình an, các
chùa ở Nam đô đều có ấn hành kinh Pháp
hoa, luận Thành duy thức. Vào thời Liêm
thương, hệ thống san hành kinh Phật ấy
được gọi là “Xuân nhật bản”, về sau, có
“Cao dã bản” do chùa viện ở núi Cao dã ấn
hành, còn có “Tịnh độ giáo bản” lấy Kinh
đô làm trung tâm. Đến thời đại Thất đinh
lấy Liêm thương làm cứ điểm, rồi từ đó phổ
cập các nơi, và đến cuối thời kì Thất đinh
thì phát triển thành xuất bản thương mãi.
Sự in ấn bằng bản chữ rời đến đầu thời kì
Giang hộ mới hưng thịnh, tức vào năm
1637, Thiên hải tạng được ấn hành bằng
bản chữ rời, từ đó về sau, Đại tạng kinh
Nhật bản phần nhiều cũng ấn hành bằng
chữ rời. Ngoài ra, có các bức tranh tượng
Kinh Kim Cương Bát Nhã Đời
Đường Trung Quốc In Năm 968
Tạng Tần Già
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vẽ được khắc in, là tranh Phật truyền vào
từ đời Đường, từ cuối thời Bình an đến thời
Liêm thương được lưu hành rộng rãi, khổ
lớn như Lưỡng giới mạn đồ la, tượng Niết
bàn, khổ nhỏ thì như tranh tượng ban cho
các chùa viện, hộ phù v.v..., tranh Phật in
bản gỗ. Sau thời Minh trị, thuật ấn loát bằng
chữ rời chì của phương Tây thịnh hành,
bản gỗ bèn suy đồi nhanh chóng mà thay
thế bằng chữ rời chì. (xt. Hoạt Tự Bản).
ẤN MẪU
......
Ấn mẹ, tức là ấn căn bản mà Mật giáo
dùng làm nền tảng cho tất cả các ấn. Có

hai loại là mười hai kiểu chắp tay, sáu kiểu
nắm tay. Chắp tay, biểu thị cho hoa sen
chưa nở, nắm tay, biểu thị mặt trăng. Nếu
dùng chắp tay làm ấn căn bản (ấn mẫu),
thì thông thường, phần nhiều đứng về phía
chúng sinh và Bản hữu môn để mà thuyết
minh ý nghĩa của nó; còn nếu lấy nắm tay
làm ấn căn bản, thì phần nhiều đứng về
phía Như Lai và Tu sinh môn để mà giải
thích ý nghĩa của nó. [X. kinh Đại nhật
phẩm Mật ấn; Đại nhật kinh sớ Q.13]. (xt.
Thập Nhị Hợp Chưởng, Lục Chủng Quyền
Ân).
ẤN NI PHẬT GIÁO - PHẬT GIÁO
INDONESIA
Phật giáo tại Indonesia là tôn giáo rất
xưa, nhưng cũng là tôn giáo mới phát. Đầu
thế kỉ thứ V Tây lịch, trên đảo Trảo oa
(Java) đã có một số ít tín đồ Phật giáo, khi
ngài Pháp hiển ghé thăm đảo này (414),
thấy Bà la môn giáo thịnh hành, mà Phật
giáo thì vẫn còn ở giai đoạn khởi thủy. Hơn
hai mươi năm sau, có vị tỉ khưu tên là Cầu
la phất văn (Phạm: Gunavarman) đến đây
hoằng pháp, dịch kinh, Phật giáo mới chính
thức được truyền nhập, rồi lần lượt có hoàng
thái hậu, quốc vương và nhân dân qui y.
Đến thế kỉ thứ VII, Phật giáo đã truyền vào
Tô môn đáp lạp (Sumatra), vua xứ Ba lân
bàng (Palembang) lúc đó là Tô gia gia
(Zrìvijaya). Năm Hàm hanh thứ 2 (671)
đời Đường cao tông, từ Quảng châu, ngài
Nghĩa tịnh vượt biển đi về phương Nam,
lúc qua Palembang, ngài đã khen ngợi nền
giáo dục Phật giáo tại đó hưng thịnh, có thể
sánh ngang với chùa Na lan đà ở Ấn độ,
việc này thấy ghi trong bài tựa của Nam hải
kí qui nội pháp truyện. Sau đó, Nghĩa tịnh
lại đến Thất lợi phật thệ (nay là đông bộ
Tô môn đáp lạp) nghỉ lại sáu tháng để học
tập ngôn ngữ. Sau, ngài đến Ấn độ lưu học
mười một năm, tới năm Thùy củng thứ 3
(687) đời Vũ hậu, lại theo đường biển về
nước và ghé qua Thất lợi phật thệ lần thứ
hai, lưu lại đó hai năm; trong thời gian này,
ngài dịch Tạp kinh luận, viết Nam hải kí
qui nội pháp truyện, Đại đường tây vực cầu

pháp cao tăng truyện, là người Trung quốc
đầu tiên dịch thuật tại Ấn ni.
Trong khoảng bốn trăm năm, từ thế kỉ
VII đến thế kỉ X, là thời kì cường thịnh của
Phật giáo Ấn ni. Trong thế kỉ VII, Đạt ma
phổ la (Phạm:Dharmapàla), đã dạy tại Đại
học Na lan đà ba mươi năm, nay từ nước
Khang cư đến Tô môn đáp lạp hoằng pháp.
Cũng trong thế kỉ VII, Vương quốc Thất
lợi phật thệ hưng khởi, trên dưới toàn quốc
đều thành kính tin theo Phật giáo. Cứ theo
Cước chú của người dịch trong Căn bản
thuyết nhất thiết hữu bộ bách nhất yết ma
quyển 5 chép, thì nước ấy có hơn một nghìn
Tăng chúng, đều lấy học vấn làm việc
chính, và phần nhiều hành pháp “thác bát”
(đi khất thực), phép tắc của sa môn ở đây
đại để cũng giống như ở trung Ấn độ. Từ
giữa thế kỉ VIII về sau, trong khoảng một
trăm năm, các kiến trúc Phật giáo trứ danh
nối nhau hoàn thành, như Bà la phù đồ
(Borobudur), được xây dựng vào thế kỉ IX,
dưới triều vua Tái lãng độ lạp tư, là Thánh
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địa lộng lẫy nhất, to lớn nhất của Phật giáo
Đại thừa trên toàn cầu hiện nay. Ngoài ra,
các kiến trúc Phật giáo khác, như Mạn đạt
đặc (Mendut), Tạp lạp sâm (Kalasan), Tát
lũy (Sari) v.v... cũng đều nổi tiếng trong
nước, tình hình hưng thịnh của Phật giáo
có thể coi đó mà biết được. Thời ấy, Phật
giáo nhờ sự tán trợ của vua Thế lăng đạt la
mà được tuyên dương, nhà vua còn xây
nhiều chùa viện tại hai nơi Nã lăng đà và
Lạp ca phả đôn. Đồng thời, Mật giáo cũng
du nhập.
Ở thế kỉ này, Phật giáo cư sĩ lâm đã được
thiết lập một cách rộng khắp, năm 1953,
tổ chức Cư sĩ lâm đầu tiên được thành lập
ở Nhật nhạ, nay trên toàn quốc có khoảng
hơn bốn mươi tổ chức như thế. Năm 1957,
hội Phật học Ấn ni tại Tam bảo lũng, hội
Phật học Tô đảo tại Miên lan thị cũng nối
nhau được thành lập, năm 1958, Tổng hội
Phật giáo Bồ đề Ấn ni mở đại hội lần thứ

nhất tại chùa Phật đà già gia. Tháng 10 năm
1984, các tông phái lớn của Phật giáo Ấn
ni, cùng góp sức sáng lập “Đại học Phật
giáo Ấn ni” tại Tô ma đáp lạp, đơn xin phép
đã được Chính phủ Ấn ni phê chuẩn, là
Đại học Phật giáo duy nhất tại Ấn ni. [X.
Ấn ni chi Phật giáo (Tuệ hải)].
ẤN PHÁP QUÁN ĐÍNH
Còn gọi là Bí ấn quán đính, Thủ ấn
quán đính, Li tác nghiệp quán đính. Là một
trong ba loại quán đính được nói trong
phẩm Bí mật mạn đồ la, kinh Đại nhật
quyển 5. Chỉ cho loại quán đính chưa làm
đầy đủ mọi tác pháp mà chỉ mới sắm sửa
một ít cúng vật cúng dường Tam bảo, nhưng
thầy A xà lê đã trao truyền pháp ấn chân
ngôn cho đệ tử. Ấn, chỉ ấn khế truyền phép
quán đính; Pháp, chỉ các nghi tắc quán đính
phải tuân theo. Bởi vì, đối với các đệ tử đã
đầy đủ căn cơ mới được truyền pháp quán
đính, nhưng đệ tử chưa đầy đủ các điều
kiện màsự nghiệp quán đính đòi hỏi, thầy
A xà lê vẫn đặc biệt cho phép cử hành
Ấn pháp quán đính. Lại vì sợ các đệ tử
sinh tâm biếng nhác chán nản, nên đối
với những người đã đầy đủ khả năng căn
cơ, thì phải truyền pháp Sự nghiệp quán
đính, chứ không cử hành Ấn pháp quán
đính. [X. Đại nhật kinh sớ Q.15; Đại nhật
kinh sớ sao Q.3; Đại nhật kinh kiến văn
kí Q.7].
ẤN PHẬT TÁC PHÁP
Tức dùng hương, đất sét, gỗ mà tạo
thành hình Phật rồi thắp hương xông. Ấn
Phật tác pháp là cách thức tạo hình tượng
Phật, như dùng đất hoặc gỗ để đắp hay
chạm thành tượng Phật khoảng độ chín
phân Tây, rồi đốt hương xông, nhờ đó mà
diệt tội, hoặc đem công đức tôn Phật tượng
này hồi hướng cho chúng sinh. Thứ tự hành
lễ là: trước hết lạy ba lạy, tụng chú Như lai,
kế đến, đặt tượng Phật xông hương giữa hư
không, rồi chắp tay, đọc bài kệ: “Nay con
dâng hương cúng Như lai, tướng hảo đầy
đủ phóng ánh sáng, đầy khắp hư không
thế giới hải, cũng như mặt trời không
chướng ngại. Nhờ sức công đức ấn Phật

này, lợi ích vô biên hữu tình hải, cùng sinh
Cực lạc chứng diệu quả, thường là duyên
giải thoát chúng sinh”. Cuối cùng, kết thúc,
tụng Phật nhãn ấn ngôn, Đại nhật ấn ngôn.
Câu “Nay con dâng hương cúng Như lai”
trong bài kệ trên, có thể tùy trường hợp mà
thay đổi, chẳng hạn khi cúng dường các
Bồ tát hoặc chư tôn khác, thì có thể đổi là
“Nay con dâng hương cúng Bồ tát” v.v...
Ngoài ra, nếu dùng gỗ mà chạm trổ thành
hình Ngũ luân tháp bà, chứ không làm
thành hình Phật, thì gọi là Ấn tháp tác pháp.
[X. Tác pháp tập; Chân ngôn tu hành tụng
Q.2].
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ẤN QUANG
I. Ấn quang. Ánh sáng phát ra từ tâm
ấn của Phật. Đại nhật kinh sớ quyển 6 (Đại
39, 647 thượng), nói: “Con mắt tâm hoa
sen gặp ánh sáng phát ra từ tâm Bồ đề của
Phật”.
II. Ấn quang. (1862 - 1940), là vị cao
Tăng thuộc tông Tịnh độ của Trung quốc
hiện đại, tổ thứ 13 của tông Tịnh độ. Người
huyện Cáp dương tỉnh Thiểm tây, họ Triệu.
Tên là Thánh lượng, tự Ấn quang. Biệt hiệu
Thường tàm quí tăng. Lúc nhỏ học Nho,
thích đọc sách Trình, Chu. Đã từng bài báng
Phật, sau mắt bị mờ bèn sực tỉnh, trở lại
học tập nghiên cứu kinh Phật, lòng chí
thành được cảm thông, mắt dần dần sáng
ra và, cuối cùng, khỏi hẳn. Năm hai mươi
mốt tuổi, đến Nam ngũ đài núi Chung nam,
qui y và xuất gia theo Trưởng lão Đạo thuần
tại động hoa sen. Năm Quang tự thứ 8
(1882), đến trú trì chùa Liên hoa ở Trúc
khê thuộc tỉnh Hồ bắc. Sau không lâu, thụ
giới Cụ túc tại
chùa Song khê
ở Hưng An
tỉnh Thiểm tây.
Năm hai mươi
sáu tuổi, đến
Đạo tràng Tịnh
độ ở chùa Tư

phúc núi Hồng
loa niệm Phật,
tự đặt hiệu là “Kế
Lư sơn hành
giả” (Kế tiếp những người tu hành Lư sơn)
để nói rõ chí của mình. Về sau, đến ở chùa
Pháp vũ, núi Phổ đà tỉnh Triết giang hơn
hai mươi năm, sớm tối chuyên xem Đại tạng
và niệm Phật, không muốn ai biết đến. Đã
đóng cửa hai lần, buông hết sắc tướng. Dân
quốc năm đầu (1912), gửi bài in trên Phật
học tùng báo, kí tên là “Thường tàm quí
tăng” (Vị Tăng thường hổ thẹn), tiếng đồn
khắp nơi. Năm Dân quốc thứ 7, vì việc
khuyến hóa để in sách “An sĩ toàn thư”
nên thường đến Thượng Hải và trú tại
chùa Thái bình, các nơi đến cúng dường
và hỏi đạo rất đông, sư đều hoan hỉ nhiếp
thụ.
Sư suốt đời hoằng dương Tịnh độ, sư
thực hành ba nguyên tắc lớn một cách rất
kiên trì là: “Không đảm trách việc trú trì,
không thu nhận học trò, không lên tòa
giảng lớn”; sư rất nhạt nhẽo với danh lợi,
khắc khổ kiệm phác, luôn chỉ bày cho người
ta con đường tu trì chính thực. Năm bảy
mươi tuổi, ở chùa Báo ân Ngô huyện đóng
cửa, lúc đầu không tiếp ai, sau mới khai thị
đại chúng. Đã từng thu góp và sửa chữa các
sách “Chí thư” về bốn ngọn núi lừng danh
Phổ đà, Thanh lương, Nga mi và Cửu hoa.
Lại xây dựng chùa Linh nham sơn tại Ngô
huyện, do Hòa thượng Chân đạt chủ sự, là
Đạo tràng Tịnh độ đứng vào bậc nhất tại
Trung quốc. Năm Dân quốc 29, sư thị tịch
ở chùa Linh nham sơn, thọ bảy mươi chín
tuổi. Sau khi trà tì (tức là thiêu), thu được
hoa Xá lợi năm sắc và nhiều ngọc xá lợi. Sư
trọn đời giữ gìn tiết tháo trong sạch, quả
quyết, học và hành đều đủ, cảm hóa rất
rộng, được coi là bậc tôn túc Tịnh độ bậc
nhất từ năm Dân quốc đến nay. Các sách
in có Ấn quang đại sư văn sao và Ấn quang
đại sư toàn tập lưu hành ở đời.
ẤN THUẬN (1906 - ?)
......
Người huyện Hải ninh tỉnh Triết giang,

họ Trương. Lúc bé học Thi, Thư, kiêm
nghiên cứu Trung y. Lại thích học Đạo gia
và tìm hiểu các tôn giáo phương Tây. Năm
hai mươi tuổi, tình cờ đọc Trang tử, thấy
trong bài tựa của Phùng mộng trinh có câu:
“Song mà, nhìn kĩ, văn của Trang tử có
Ấn Quang
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phải là mở đường cho Phật pháp chăng?”
bèn nảy sinh cái hứng thú tìm hiểu Phật
pháp. Năm hai mươi ba tuổi, thân mẫu chợt
nhuốm bệnh rồi mất, lòng rất chấn động.
Chưa bao lâu, ông chú mất, rồi tiếp đến
thân phụ cũng bệnh mà mất theo, bèn cảm
sự vô thường của kiếp người và nảy cái chí
xuất gia. Năm hai mươi lăm tuổi, xuất gia
theo Hòa thượng Thanh niệm ở am Phúc
tuyền, núi Phổ đà, pháp danh là Ấn thuận,
hiệu là Thịnh chính. Lễ trưởng lão Dực
sơn làm nghĩa sư, thụ giới Cụ túc tại chùa
Thiên đồng. Đã từng theo học tại Phật học
viện Nam mân, Phật học viện Vũ xương,
tham vấn Hòa thượng Hư vân, luật sư Từ
hàng và gần gũi Đại sư Thái hư. Thường
qua lại các nơi Phổ đà, Hạ môn và Vũ xương
giảng kinh. Năm Dân quốc 25 (1936), ở tại
núi Phổ đà Phật đỉnh đọc Đại tạng. Sau du
lịch các nơi Tây hồ ở Hàng châu, Dương
châu, gặp đại sư Thái hư và, vâng mệnh
của Đại sư, trước đến Phật học viện Vũ
xương, kế đến viện Hán Tạng giáo lí, rồi
vào Tứ xuyên làm các Phật sự, lúc đó ba
mươi ba tuổi. Từ đấy, thường bàn luận về
pháp nghĩa với pháp sư Pháp tôn.
Năm bốn mươi hai tuổi, chủ biên “Thái
hư đại sư toàn thư” ở chùa Tuyết đậu. Năm
bốn mươi tư tuổi, rời Hạ đến Hương cảng,
nhận chức Hội trưởng Hội liên hiệp Phật
giáo Hương cảng, và Hội trưởng phân hội
Cảng - Áo của hội Phật giáo thế giới hữu
nghị, tại Hương cảng cho ấn hành “Phật
pháp khái luận”. Năm bốn mươi bảy tuổi,
nhận lời mời của cư sĩ Lí tử khoan và quyết
nghị của hội Phật giáo Trung quốc cử làm
đại biểu đi dự Đại hội đại biểu của hội Phật

giáo thế giới hữu nghị lần thứ hai họp tại
Nhật bản, sư bèn đến Đài loan. Về sau,
nhận chức Đạo sư của chùa Thiện đạo ở
Đài bắc và Trưởng ban biên tập Tạp chí
Hải triều âm. Năm bốn mươi tám tuổi, dựng
tinh xá Phúc nghiêm theo kiểu tinh xá ở
Hương cảng trên bờ hồ Tân trúc thanh
thảo và định cư tại Đài loan.
Năm bốn mươi chín tuổi, theo đề nghị
của pháp sư Tính nguyện, sang Phi luật tân
hoằng pháp. Năm năm mươi mốt tuổi, nhận
chức trú trì chùa Thiện đạo, và chỉ năm
sau đã rời chùa đi. Về sau, đã nhiều lần ra
nước ngoài hoằng pháp. Lại kiến thiết Phật
học viện dành cho nữ chúng tại Tân trúc,
và sáng lập giảng đường Tuệ nhật ở Đài
bắc. Mùa đông năm Dân quốc 53, dựng
Diệu vân lan nhã tại Gia nghĩa, đến tháng
5 năm ấy thì đóng cửa tĩnh tu tại đây. Một
năm sau, đáp lời mời của Học viện văn hóa
Trung quốc (tiền thân của Đại học văn hóa),
nhận chức giáo thụ khoa Triết học. Năm
sáu mươi tám tuổi, do tác phẩm “Trung quốc
Thiền tông sử” của sư mà sư được viện Đại
học Đại chính của Nhật bản trao tặng văn
bằng Tiến sĩ văn học. Trong giới Phật giáo
theo sư tu học, có
các pháp sư
Thường giác,
Diễn bồi, Tục
minh, Nhân tuấn
v.v... Đối với việc
học Phật, sư
không chịu ảnh
hưởng của quan
niệm tông phái
Phật giáo truyền
thống nào, mà
đứng về phương
diện toàn thể Phật
giáo để học hỏi, nghiên cứu, rồi giải thích
và phê phán một cách khách quan. Đồng
thời, trực tiếp từ các kinh luận của Phật
giáo Nguyên thủy, như A hàm, Tì đàm, và
các kinh luận thuộc ba hệ “Không”, “Hữu”,
“Chân thường” của Ấn độ mà tìm ra tinh
nghĩa của lời Phật dạy và của các đại sư đời

sau. Đặc biệt đối với cái học Trung quán
của ngài Long thụ, sư đã tìm tòi một cách
Ấn Thuận
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thấu đáo sâu xa, có thể nói, từ đời Tống
đến nay, đối với sự nghiên cứu Trung quán,
sư đã có cống hiến rất lớn. Ngoài ra, về
Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Bộ phái,
lịch sử Thiền tông Trung quốc, sư cũng
nghiên cứu một cách tinh thâm. Riêng đối
Phật giáo Đại thừa ở Ấn độ, sư chia thành
ba hệ lớn là: Tính không duy danh, Hư
vọng duy thức, Chân thường duy tâm, có
cái lí thú lớn và khác với các thuyết cũ.
Sự trước tác của sư rất phong phú, có
các tác phẩm như: Trung quán kim luận,
Duy thức học thám nguyên, Tính không
học thám nguyên, Nguyên thủy Phật giáo
thánh điển chi tập thành, Thuyết nhất
thiết hữu bộ vi chủ đích luận thư dữ luận
sư chi nghiên cứu, Trung quốc Thiền tông
sử, Sơ kì Đại thừa Phật giáo chi khởi
nguyên dữ khai triển, Như lai tạng chi
nghiên cứu, Tạp a hàm kinh luận hội biên
v.v... Đại bộ phận trước thuật và các ghi
chép những buổi thuyết pháp của sư được
gom vào thành “Diệu vân tập” (24 tập)
lưu hành ở đời.
ẤN THUẬN ĐỊNH
........
Ở vị Nhẫn trong bốn vị Thiện căn,
nhà Duy thức phát trí như thực phẩm dưới,
quán cảnh sở thủ là không vô, rồi nắm
giữ lại; từ sự nắm giữ ấy mà quán cái thức
năng thủ, cũng hệt như cảnh là không
vô, mà thuận vui nhận chịu, cái định nắm
giữ trước, thuận vui sau như thế, gọi là
Ấn thuận định. Thứ tự tu hành định ấy
như sau: trước hết, phát trí như thực ở hạ
nhẫn, quán cảnh sở thủ là không vô mà
nắm giữ lấy; thứ đến, ở trung nhẫn, quán
thức năng thủ là không vô mà nhận chịu;
cuối cùng, ở thượng nhẫn thì nắm giữ cái
không vô của năng thủ. [X. luận Thành
duy thức Q.9]. (xt. Gia Hành Vị, Tứ Như

Thực Trí, Thiện Căn Vị).
ẤN TIỀN KHÔI KHUẾCH
Ấn, chỉ chữ in, việc in; Ấn tiền, là cảnh
giới vượt ra ngoài sự diễn tả giảng giải của
lời nói chữ nghĩa; Khôi khuếch, dáng rộng
lớn. Tức là tự tính xưa nay vốn có. Thung
dung lục Tắc 44 (Đại 48, 255 hạ), nói: “Dưới
khung cửi lằng nhằng, tự có kim vàng chỉ
ngọc (khó lừa con mắt hoàn toàn); ấn tiền
khôi khuếch, nguyên không có chữ chim
văn trùng (Tự nghĩa bính nhiên, chữ nghĩa
sáng ngời)”.
ẤN TÍN
.....
I. Ấn tín. Trong Thiền lâm, chỉ vật làm
tin thầy dùng để trao pháp cho học trò.
II. Ấn tín. Trong Mật giáo, chỉ sách Ấn
khả khi thầy A xà lê dặn dò trao pháp môn
cho học trò. Ấn, hàm ý thừa nhận là được;
Tín, hàm ý phù hợp. Nói theo nghĩa rộng,
ấn tín là Pháp cụ mà A xà lê trao phó dặn
dò, thông thường chỉ văn thư ghi chép ấn
minh (ấn khế và chân ngôn) để trao phó
pháp. Có nhiều loại ấn tín, nhưng tương
đối phổ biến thì có ba: Ấn minh ghi chép
pháp được trao phó, Huyết mạch và Thiệu
văn. Ấn minh, tức bí ấn và chân ngôn;
Huyết mạch, tức hệ thống pháp môn một
mạch được truyền thừa; Thiệu văn, chỉ sự
tường thuật cái duyên do được truyền thừa,
là văn bản nói rõ cái ý thú của pháp được
trao phó. [X. Kinh Văn thù sư lợi bảo tạng
đà la ni].
ẤN TÔNG (627 - 713)
.....
Vị tăng đời Đường. Người Ngô quận
(Ngô huyện tỉnh Giang tô). Niên hiệu Hàm
hanh năm đầu (670), đến Kinh sư, vua
mời ở chùa Đại kính ái, sư từ tạ không
nhận, đến Kì xuân tham yết đại sư Hoằng
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nhẫn. Sau ở chùa Pháp tính Quảng châu,
tuyên giảng kinh Niếtbàn, gặp Lục tổ đại
sư Tuệ năng mới ngộ được lí huyền, và
thờ Tuệ năng làm thầy truyền pháp. Sư

sưu tập những lời nói của các bậc hiền đạt
bốn phương từ đời Lương đến đời Đường
mà viết thành “Tâm yếu tập” lưu hành ở
đời. Năm Tiên thiên thứ 2, tháng 2, sư thị
tịch tại chùa Diệu hỉ, núi Cối kê, thọ tám
mươi bảy tuổi. [X. Cảnh đức truyền đăng
lục Q.5]. (xt. Pháp Tính Tự).
ẤN TƯỚNG
Phạm: Mudrà, Pàli: Muddà. Dịch âm
là Mẫunạila, Mẫuđàla, Mâuđàla, Mục
đàla. Còn gọi là Thủ ấn, Khế ấn, Ấn khế,
Mật ấn, Ấn. Tức Mật giáo dùng để nêu tỏ
Tam muội nội chứng và bản thệ ngoại
tướng của các Tôn Phật, Bồtát và Thiên
bộ trong hải hội Mạn đồ la. Cũng chỉ thủ
ấn mà những người tu hành kết, mong
tương ứng với bản thệ của chư tôn để
thành tựu
cảnh giới
của Tam
mât.
Ngoài ra,
các vật
mà chư
tôn cầm
trong tay
cũng gọi
là Ấn
tướng.
Ấn, hàm
nghĩa là
tin; tức
quyết định cho là được, quyết định không
thay đổi, là nghĩa tiêu biểu. Hiển giáo phần
nhiều dùng với nghĩa ấn chương, nại ấn,
ấn khả, Mật giáo thì phần nhiều dùng với
nghĩa tiêu biểu, tượng trưng công đức nội
chứng bản thệ của chư tôn. Lại ấn trong
Mật giáo, nói theo nghĩa rộng, thì bốn
Mạn đồ la là: Đạimạn đồ la, Tammuội
da mạn đồ la, Pháp mạn đồ la, Yết ma
mạn đồ la, đều gọi là ấn cả; đó là vì bốn
mạn đồ la đều là tiêu biểu của pháp giới.
Nói theo nghĩa hẹp, thì trong bốn Mạn
đồ la, chỉ cho Tam muộida mạn đồ la,
chỉ cho Thân mật trong ba mật, tức thân
Tammuộida của chư tôn. Và trong các

kinh điển Mật giáo thông thường, từ ngữ
Ấn khế hoặc Ấn tướng phần nhiều chỉ
cách dùng theo nghĩa hẹp. Chúng sinh
phàm phu chưa dứt phiền não, nếu thân
trì mật ấn của bản tôn, hai mật miệng và
ý cũng tương ứng với bản tôn, thì nhờ
sức gia trì của ba mật tương ứng mà cùng
hòa nhập với bản tôn, được thành tựu
Tấtđịa. Cho nên, ý nghĩa ấn, nói theo
Mật giáo, là chỉ cho thân mật trong ba
mật thân, khẩu, ý.
Trước thời Mật giáo, các khế ấn thường
được dùng tại Ấn độ, thì có “Thí vô úy
ấn”, hình tướng tay phải mở ra, lòng bàn
tay hướng ra ngoài, dơ lên bên cạnh vai;
“Chuyển pháp luân ấn”, đặt hai tay ở cạnh
ngực, lòng bàn tay phải, lòng bàn tay trái
ngược nhau, các ngón tay trái hơi chạm
vào nhau; “Xúc địa ấn”, tướng ngồi, tay
phải rủ xuống đất, còn gọi là Hàng ma ấn,
Phá ma ấn, là tướng ấn lúc đức Phật thành
đạo; “Thiền định ấn”, cả hai tay duỗi thẳng
năm ngón, bàn taytrái đặt ở dưới bàn tay
phải, biểu lộ tướng tư duy thầm tưởng, còn
gọi là “Pháp giới định tướng”; “Thí nguyện
ấn”, tay phải duỗi thẳng, lòng bàn tay
hướng ra ngoài, còn gọi là Dữ nguyên ấn,
Thí dữ ấn.
Khế ấn của Mật giáo rất nhiều, thông
thường lấy sáu kiểu nắm tay và mười hai
kiểu chắp tay làm ấn cơ bản (ấn mẫu). Lại
trong các pháp tu phổ thông, phần nhiều
lấy mười tám khế ấn làm ấn tướng cơ bản
1. Ấn Hàng Ma 2. Ấn Thí Vô Úy
3. Ấn Thiền Định 4. Ấn Dữ Nguyện
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khi tu phép quán. Về các loại ấn tướng,
cứ theo kinh Đại nhật quyển 6 phẩm Bản
tôn tam muội, Đại nhật kinh sớ quyển 20
chép, thì ấn tướng có thể chia làm hai loại
là Hữu tướng (có hình) và Vô tướng (vô
hình):
1. Hữu tướng, tức lựa chọn trong các
tướng mà trụ ở một tướng; lại có thể chia
làm hai thứ:

a. Thủ ấn , tức là ấn của chư tôn
kết trì, như là Trí quyền ấn của Đại nhật
Nhưlai ở Kim cương giới, Pháp giới định
ấn của Đại nhật Nhưlai ở Thai tạng giới.
b. Khế ấn....., tức là các khí vật chư
tôn cầm trên tay, cũng tức là các hình Tam
muộida gậy, dao, hoa sen tiêu biểu bản
thệ của chư tôn, như hoa sen của Quan
âm, kiếm sắc của Văn thù.
2. Vô tướng, tức không thiên ở một
tướng mà đầy đủ tất cả tướng, cũng tức giơ
tay, đưa chân đều là cảnh giới của mật ấn.
Ấn tướng vô tướng này phù hợp với thực
nghĩa của ấn tướng, là ấn sâu kín trong
sâu kín. Về sự phân biệt giữa Thủ ấn và
Khế ấn, nói một cách thiển lược là, ấn kết
trên tay gọi là Thủ ấn; ấn tướng vẽ theo
các kiểu gọi là Khế ấn; nói một cách sâu
xa thì Thủ ấn chỉ ấn tướng do chư tôn
hoặc người tu hành kết trên tay; còn Khế
ấn là chỉ hình tam muộida của chư tôn
lấy tammuộida mạn đồ la trong bốn Mạn
đồ la làm ấn.
Lại trong Mật giáo, đối với hai tay kết
ấn và mười ngón tay, có cách gọi đặc biệt,
thông thường gọi hai tay là Nhị vũ
(hai cánh), Nhật nguyệt chưởng
(bàn tay mặt trời, mặt trăng), Nhị chưởng
......(hai bàn tay); gọi mười ngón tay là
Thập độ .(mười ba la mật), Thập luân
.(mười bánh xe), Thập liên .....
(mười cánh sen), Thập pháp giới, Thập
chân như, Thập phong ......(mười ngọn
núi). Đồng thời, phối hai tay với Kim cương
giới và Thai tạng giới, hoặc phối với định
và tuệ, lí và trí; phối năm ngón với năm
uẩn, năm Phật đính, năm căn, năm chữ,
năm đại v.v...; mười ngón phối với mười
độ.
Năm ngón phối với năm đại là căn cứ
theo thuyết trong kinh Đại nhật quyển 4
phẩm Mật ấn. Còn thứ tự mười ngón phối
với mười độ thì có hai thuyết, một thuyết
có xuất xứ từ các kinh luận do các ngài
Kim cương trí và Thiện vô úy dịch, còn
thuyết kia thì có xuất xứ từ các kinh luận
do ngài Bất không dịch.

Ấn tướng có khả năng tiêu biểu sự nội
chứng và bản thệ của chư tôn, vì thế, một
ngón tay co duỗi kết ấn có khả năng làm
chấn động pháp giới, phàm Thánh cùng
hội họp. Mười ngón đại biểu mười pháp
giới, là tổng thể của mạn đồ la, cho nên
khi mười ngón tay co duỗi li hợp có thể
kết thành bất cứ ấn nào. Phàm phu chúng
sinh tuy chưa dứt trừ phiền não, nhưng
cái lực dụng của sự kết ấn tướng cũng
ngang với sức của bậc Thánh, có thể sai
khiến các hiền thánh và chư thiên quỉ
thần. Lại nhờ công lực của mật ấn, có thể
sai sử Minh vương thiên thần hộ pháp đến
bên cạnh người tu hành để hộ vệ, đồng
thời, thành tựu những điều sở nguyện. Vì
công dụng của ấn tướng quá lớn, nên khi
kết ấn phải cung kính thận trọng, người
tu hành, trước khi kết ấn, phải xin thầy
trao truyền dạy bảo, nếu không thì chẳng
những mất công dụng của ấn tướng mà
còn phạm trọng tội “vượt tam muộida”.
Ngoài ra, khi kết ấn tu hành, để đề phòng
quỉ thần ác ma quấy rối, không nên kết
ấn giữa nơi trống trải, mà phải lấy ca sa,
khăn sạch, vạt áo hoặc tay áo che đi. Lại
ấn tướng nguyên là động tác của thân thể
trong uy nghi hành sự, chẳng hạn như ấn
thuyết pháp thì giơ tay kết ấn để giúp cho
sự thuyết minh, còn định ấn thì đặt hai
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tay trên hai chân kết già để giúp cho tâm
an định.
Lúc đầu, ấn tướng không có qui tắc
cố định, sau khi Mật giáo hưng khởi, thu
dụng cách hành sự của Ấn độ giáo, mới
có thuyết ấn tướng, rồi tiến thêm bước
nữa mà giải thích rõ ý nghĩa và lợi ích
của ấn tướng. Do thời gian thành lập các
loại phép tắc về ấn tướng có trước, sau
khác nhau, và sự truyền thừa tại Ấn độ,
Népal và Trung quốc có bất đồng, nên
đã sản sinh nhiều thứ sai dị. Lại ấn căn
bản của chư tôn trong mạn đồ la thuộc
hai bộ Kim cương và Thai tạng trong Mật

giáo cũng bất nhất, và ấn tướng kết theo
nghi thức của các phép tu cũng sai khác,
đến nỗi khiến cho các loại ấn tướng trở
thành phồn tạp khó nhận. Hiện nay, các
ấn tướng của Phật Bồtát được thông dụng
và tương đối trọng yếu thì có: Trí quyền
ấn của Đại nhật Như lai ở Kim cương
giới, Pháp giới định ấn của Đại nhật Như
lai ở Thai tạng giới, Lực đoan định ấn
của PhậtAdiđà (còn gọi là Diđà định
ấn), An úy ấn của Lai nghinh Phật, Thí
vô úy ấn, Dữ nguyện ấn, Cát tường ấn
và Hợp chưởng ấn v.v... Ngoài ra, cùng
một tôn vị Phật Bồtát mà ấn tướng của
Hiển giáo và ấn tướng của Mật giáo có
khi cũng khác nhau. [X. kinh Đà la ni
tập Q.1; kinh Lược xuất niệm tụng Q.1;
kinh Tôtấtđịayếtla; Asúc Như lai niệm
tụng cúng dường pháp; Tì samôn thiên
vương quĩ; Liên hoa bộ tâm quĩ; Đại nhật
kinh sớ Q.13, Q.14]. (xt. Thủ Ấn).
ẨN CHƯƠNG
Đối lại với “Hiển thuyết”. Là từ ngữ do
Tịnh độ chân tông của Nhật bản dùng để
giải thích kinh Quán vô lượng thọ. Tức làm
cho rõ nghĩa chân thực nằm ẩn dấu trong
các câu văn của kinh. Đây thuyết minh rõ
nghĩa chân thực của bản nguyện Di đà là
tha lực niệm Phật.
ẨN HIỂN TỨ CÚ
Đối lại với “Tồn hoại tứ cú”. Trong
Ngũ giáo chương quyển 1, tổ thứ ba của
tông Hoa nghiêm là ngài Pháp tạng, chia
Biệt giáo nhất thừa cai nhiếp môn làm
hai môn Bất dị và Bất nhất, rồi Bất dị
môn lại được chia thành hai hạng mục
là Tam tức nhất, Nhất tức tam. Trong
“Tam tức nhất” lại phân biệt làm bốn câu
để bàn sự còn mất của ba thừa, gọi là
Tồn hoại tứ cú; trong “Nhất tức tam”
cũng phân biệt bốn câu để bàn sự ẩn hiển
của Nhất thừa, gọi là Ẩn hiển tứ cú.
Nhưng, về bốn câu Nhất thừa ẩn hiển,
ngài Pháp tạng chưa trực tiếp nêu tỏ câu
văn, mà chỉ dựa vào bốn câu tồn hoại để
suy luận.
Dùng bốn câu tồn hoại mà suy luận đến

bốn câu ẩn hiển là thế này:
1. Vì tức ba nên chẳng đợi ẩn,
2. Vì tức ba nên không ngại hiển,
3. Vì tức ba nên không gì mà chẳng ẩn,
4. Vì tức ba nên không gì có thể hiển.
Trong hai câu đầu, vì một tức là ba,
nên tướng Nhất thừa y nhiên rõ ràng;
trong hai câu sau, vì một tức là ba, nên
tướng Nhất thừa ẩn mất không hiển. Lại
vì hai nghĩa đầu nên giáo nghĩa ba thừa
có chỗ sở y; vì hai nghĩa sau nên quyền
giáo giả lập mới được thành tựu. Tuy có
bốn câu, nhưng đều chỉ có ba thừa chứ
không có Nhất thừa, đó là Bất dị môn
“Nhất tức tam” vậy. (xt. Tồn Hoại Tứ
Cú).
ẨN HÌNH PHÁP
...
Là phép tự dấu cất thân hình của mình
đi, tức là thuật ẩn thân tàng hình. Cứ
ẨN CHƯƠNG
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theo Long thụ Bồtát truyện chép, thì khi
ngài Long thụ chưa xuất gia, từng đã học
phép tàng hình, vào cung nhà vua lấn
lướt xâm phạm các thị nữ; phương pháp
làm phép này là, dùng bảy mươi thứ dược
liệu nghiền ra mà chế thành thuốc viên
xanh, rồi mài với nước thoa lên mí mắt
là có thể tàng hình tức khắc. Đây có thể
là một loại chú thuật Ấn độ đã tương
truyền từ xưa chăng?
Mật giáo dùng phép Ma lợi chi thiên
làm phép ẩn hình. Ma lợi chi thiên có sức
thần thông lớn, chuyên dùng để ẩn thân.
Mật giáo hành giả lấy vị Trời này làm vị
tôn chính của phép tu, gọi là Ma lợi chi
thiên pháp. Khi tu phép này, kết ấn Ma lợi
chi thiên ẩn mình, tụng trì chân ngôn, nhờ
sức gia trì, có thể khiến cho tất cả thiên ma
ác quỉ ngoại đạo đều không tìm được hình
thể của hành giả.
Ấn Ma lợi chi thiên ẩn hình vừa nói ở
trên, cứ theo kinh Ma lợi chi thiên chép,
thì ấn tướng là: tay trái nắm lại, ngón cái
hơi bấm vào móng ngón trỏ làm thành hình

cái vòng, còn ba ngón kia thì nắm chặt lại,
đồng thời, quán tưởng thân mình chui vào
cái lỗ ấn ấy; bàn tay phải đặt lên lỗ ấn, vừa
xoa vừa xoay về bên phải. Hành giả quán
tưởng ấn này là thân của trời Ma lợi chi, và
hành giả sẽ ẩn nấp trong tâm của trời Ma
lợi chi.
Lại cứ theo kinh Đại ma lí chi bồ tát
quyển 3 chép, thì lấy đất đen và mắt con
chim kiêu (giống như loài cú vọ) chế thành
thuốc viên, ngậm trong miệng, dốc lòng
tụng trì chân ngôn Ma lí chi bồ tát, cũng
có thể nhờ sức gia trì mà tàng hình. [X.
kinh Mạt lợi chi đề bà hoa man; Nhất tự
đính luân vương du già quán hành nghi
quĩ; Ma lợi chi bồ tát lược niệm tụng pháp;
kinh Ma lợi chi thiên đà la ni chú; Ma lợi
chi thiên nhất ấn pháp; Tuệ lâm âm nghĩa
Q.42].
ẨN MẬT
Đức Như lai nói pháp có hai ý hiển
chương (rõ ràng) và ẩn mật (kín đáo). Từ
ngữ “Hiển chương ẩn mật” là một mục do
Tịnh độ chân tông Nhật bản dùng để giải
thích kinh Quán vô lượng thọ. Hiển chương
., là hiển bày ra lời nói, văn chữ phân
minh rõ ràng; còn ẩn mật là cái ý
chính của người nói được dấu kín trong
câu văn. Nói rõ là phương tiện, ý kín là
chân thực. Đây có khác với chủ trương cho
liễu nghĩa giáo là chân thực, bất liễu nghĩa
giáo là phương tiện. [X. Diễn mật sao Q.2;
Giáo hành chứng văn hoại Q.6 phần đầu].
ẨN MỘT NHƯ LAI TẠNG
Là một trong mười loại Như lai tạng.
Còn gọi là Ẩn phú Như lai tạng. Tức pháp
thân Như lai bị phiền não che lấp khiến ẩn
mất. (xt. Thập Chủng Như Lai Tạng).
ẨN MỘT TƯỚNG
Là một trong năm loại tướng của Báo
thân Phật. Tức ý là Phật sống lâu vô tận,
nhưng tạm thời ẩn khuất mà không hiện
hình. (xt. Báo Thân Ngũ Chủng Tướng).
ẨN NHẠC TỰ
Là ngôi chùa trên núi Thạch thành, nằm
khoảng giữa Thặng huyện và Thiệu hưng
thuộc tỉnh Triết giang. Ngọn núi trùng điệp

lởm chởm, cây cối um tùm, những phiến
đá đứng thẳng như tường vách, nối nhau
đến vài trăm trượng. Chùa do sa môn Bạch
tăng quang sáng lập vào niên hiệu Vĩnh
hòa năm đầu (345 - 356), đời Đông Tấn.
Trong năm Thiên giám (502 - 519), Tăng
hộ, Tăng thục, tạc một pho tượng Phật bằng
ẨN NHẠC TỰ
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đá cao mười trượng đặt ở phía bắc chùa,
vua Vũ đế nghe tin, bèn sai Tăng hựu đến
giúp sức, trải hơn mười năm mới xong, là
tượng Phật bằng đá lớn nhất vùng Giang
nam.
ẨN NIÊM PHẬT
Tiếng dùng của Phật giáoNhật bản.Là
một pháp môn bí mật “Dị an tâm” (an tâm
khác lạ) của Tịnh độ chân tông. Nghi thức
khi truyền giáo là phải vào trong kho thóc,
buồng để men rượu, rồi mới làm phép bí
mật, cho nên gọi là Ẩn niệm Phật (niệm
Phật kín). Thông thường còn gọi là Thồ
tàng bí sự, Kiện tỏa pháp môn, Ngự tàng
pháp môn, Nội chứng giảng, Dạ trung pháp
môn, Ngự tiêu tử giảng v.v...
Nguồn gốc của pháp môn này không
được rõ, có thể là bắt đầu từ cuối thời đại
Bình an, rồi đến thời tổ sư của tông Tân
nghĩa chân ngôn là Giác tông mới thịnh
hành. Lúc đầu, dùng chân ngôn niệm
Phật, niệm cầu “Tức thân thành Phật”.
Tư tưởng của Ẩn niệm Phật dựa vào các
thư tịch, như Đại nhật kinh khai đề của
Không hải, Bátnhã tâm kinh bí kiện, Vô
lượng thọ Như lai cúng dường tác pháp
thứ đệ, Ngũ luân cửu tự minh bí mật thích
của Giác tông v.v... Về mặt thực tiễn thì
lấy Nhất kì đại yếu bí mật tập, Hiếu dưỡng
tập làm cơ sở. Về sau, thu dụng giáo nghĩa
Nhất niệm tức đắc vãng sinh, Hiện sinh
bất thoái nhập chính định tụ của Chân
tông. Vào năm Bảo lịch thứ 4 (1754) và
trong năm Nguyên lục (1688- 1704), bị
Giang hộ mạc phủ (bộ tư lệnh quân đội)
đàn áp, đã có nhiều người tử đạo, nhưng
vẫn còn hơn bốn vạn tín đồ. Thế lực

của phái này đến nay vẫn mạnh, con số
tín đồ có đến vài chục vạn. Địa bàn hoạt
động thì lấy Đảm trạch ở phía nam huyện
Nham thủ, Hòa hạ, Tì quán, Tây bàn tỉnh,
làm trung tâm. Có rất nhiều phái khác
nhau, nhưng đều lấy Thân loan, Thị tín
phường, Liên như, Kiện ốc v.v... làm tông
tổ mà lập phái. Tóm lại, những người tu
hành theo pháp môn bí mật này, khi hành
đạo hoặc hội họp, đều giữ kín, không cho
ai biết, vì thế đưa đến tình trạng người
ngoài nhòm ngó, nghi ngờ và hiểu lầm,
mà cái lí do bị nhà cầm quyền đàn áp
cũng là ở đó.
ẨN PHONG
Vị tăng đời Đường. Năm sinh năm mất
không rõ. Học trò của ngài Nam nhạc.
Người huyện Thiệu vũ, tỉnh Phúc kiến, họ
Đặng. Đời gọi là Đặng ẩn phong. Đầu tiên,
sư tham yết ngài Mã tổ Đạo nhất, không
lãnh hội được ý chỉ sâu xa, bèn đến theo
học Thạch đầu Hi thiên, sau lại nhờ một
câu nói của Mã tổ Đạo nhất mà khai ngộ,
và trở thành người nối pháp của Mã tổ.
Sau giao du với Nam tuyền, Qui sơn nhiều
lần, mùa đông ở Hành nhạc, mùa hạ đến
Thanh lương. Khoảng năm Nguyên hòa
(806 - 820), sư muốn lên núi Ngũ đài, phát
xuất từ Hoài tây, giữa đường bị cản trở vì
loạn quân Ngô nguyên tế và quân triều đình
đang đánh nhau, sư bèn phóng gậy tích
lên không trung rồi cất mình bay qua, binh
tướng của hai phe thấy thế liền ngưng
chiến. Sư đã hiện bày thần thông khác lạ,
sợ sẽ trở thành sự mê hoặc người đời, bèn
vào núi Ngũ đài, đứng ngược mà tịch trước
cửa động Kim cương. [X. Tổ đường tập
Q.15; Tống cao tăng truyện Q.21; Cảnh
đức truyền đăng lục Q.8 Đặng ẩn phong
chương].
ẨN PHONG ĐẢO HÓA
Tên công án trong Thiền tông. Sự tích
Thiền sư Ẩn phong đứng ngược mà thị
ẨN NIÊM PHẬT
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tịch. Cứ theo Cảnh đức truyền đăng lục

quyển 8 Đặng ẩn phong chương chép, thì
sư Ẩn phong lúc sắp thị tịch, trước hỏi
chúng tăng rằng (Đại 51, 259 hạ): “Các
người khi hóa, ngồi mà hóa, nằm mà hóa,
ta đã từng thấy, nhưng có ai đứng mà hóa
không?” Chúng tăng trả lời: “Dạ có”. Sư
hỏi: “Vậy có ai đứng ngược mà hóa không?”
Chúng tăng trả lời: “Chưa từng thấy”. Sư
bèn đứng ngược mà hóa, nhưng y phục
vẫn thuận chiều trên thân thể. Lúc đó,
chúng tăng bảo nhau hỏa thiêu nhưng
thân thể vẫn y nhiên bất động, xa gần
chiêm ngưỡng, ai cũng kinh lạ và tán thán
không ngớt. Sư có người em gái làm ni,
khi nghe tin, đến nơi phục xuống bên cạnh,
nói: “Sư huynh! Lúc trước đã chẳng tuân
theo pháp luật, nay chết rồi mà còn mê
hoặc người ta!”. Nói xong, đưa tay đẩy một
cái, sư liền ngã xuống, chúng tăng đem
hỏa thiêu, thu xá lợi nhập tháp. Sư Ẩn
phong đứng ngược mà chết, sự kiện ấy tuy
là biểu hiện tự do vô ngại đối với sự sống
chết, nhưng đối với người đời thì đó là
một phép lạ thần kì, nên được người em
nói một câu “chuyển ngữ” mới đánh tan
được quan niệm thần kì ấy.
ẨN PHONG PHI TÍCH
Khoảng năm Nguyên hòa (806 - 820)
đời Đường, Thiền sư Ẩn phong muốn lên
núi Ngũ đài, giữa đường gặp quân triều đình
và quân giặc đánh nhau, để trừ tai nạn cho
cả hai bên, sư liền phóng gậy tích lên hư
không rồi cất mình bay qua, quân, tướng
hai phe ngẩng xem, đều cho là đúng với
giấc mơ đã báo hôm trước, rồi hòa giải
không đánh nhau nữa. Sự tích này hiển
bày sức thần thông và lòng từ bi của Ẩn
phong. [X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.8
Đặng ẩn phong chương; Thiền uyển mông
cầu Q.thượng].
ẨN PHONG THÔI XA
Tên công án trong Thiền tông. Cứ
theo Thiền uyển mông cầu quyển trung
chép, thì một ngày nọ, Thiền sư Ẩn
phong đẩy xe, gặp ngài Mã tổ đang ngồi
giữa đường duỗi thẳng hai chân. Sư nói
(Vạn tục 148, 120 hạ): “Xin thầy co chân

lại”. Mã tổ nói: “Đã duỗi rồi, không co”.
Sư nói: “Đã tiến thì không lùi!”. Nói xong
bèn đẩy xe qua, khiến chân Mã tổ bị
thương tích. Về tới Pháp đường, Mã tổ
tay cầm búa, nói: “Gọi kẻ đã làm chân
lão tăng bị thương ra đây!”. Ẩn phong
đến ngay, đứng trước Mã tổ giơ cổ ra, Mã
tổ liền vứt cái búa xuống. Công án trên
đây cho thấy cái cơ mưu hóa đạo học trò
của Mã tổ, và cái phong cách cầu đạo
không tiếc thân mệnh của Ẩn phong. [X.
Ngũ đăng hội nguyên Q.3; Quang minh
tạng Q.trung; Cát đằng tập Q.hạ].
ẨN PHÚ THỤ KÍ
Là một trong bốn loại thụ kí. Đối với
những người tu hành tinh tiến thì, cố nhiên,
phải thụ kí trước cho thành Phật, nhưng
lại e những người được thụ kí như thế sẽ
sinh tâm tăng thượng mạn hoặc sinh lười
biếng, còn nếu không thụ kí hứa trước thì
lại e mọi người sinh tâm nghi ngờ cái công
lao tu hành của mình. Để tránh tình trạng
ấy, đức Phật bèn dùng sức uy thần không
để người được thụ kí biết là mình đã được
thụ kí, mà chỉ cho người khác biết là người
ấy đã được thụ kí, như thế gọi là Ẩn phú
thụ kí. (xt. Tứ Chủng Thụ Kí).
ẨN PHÚ THUYẾT
Dấu kín lí thực mà nói, phương tiện mà
nói. Kinh Đại pháp cổ quyển thượng (Đại
ẨN PHÚ THUYẾT
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9, 291 thượng), nói: “Nói ẩn phú có nghĩa
là nói Như lai rốt ráo đã vào Niết bàn, nhưng
thực thì Như lai thường trú không diệt”.
ẨN SỞ TÁC PHÁP
Là phép tu của những hành giả Mật
giáo khi vào nhà xí (nhà cầu) hoặc vào tất
cả nơi bất tịnh. Còn gọi là Ẩn sở pháp.
Tức quán chữ “Lãm” ở trên đỉnh đầu, quán
chữ “Hồng” ở hai bên hông tả hữu, đồng
thời, quán tưởng chữ lãm, chữ hồng đều
có ánh lửa bao chung quanh. Tay trái nắm
tay kim cương, tay phải nắm tay hoa sen,
gia trì năm chỗ là trán, vai trái, vai phải,
ngực và cổ họng, miệng tụng chân ngôn

Ô khu sa ma minh vương. Vì minh vương
Ô khu sa ma dùng tâm đại bi thanh tịnh
sâu xa, vào chỗ nhơ nhớp để cứu hộ chúng
sinh, ánh uy quang của Minh vương cũng
như lửa mạnh, có khả năng đốt cháy tiêu
trừ phiền não vọng kiến và tâm phân biệt
nhơ sạch sinh diệt. Lại chân ngôn của vị
Tôn này có nhiều thứ, khi tu phép “Ẩn sở
tác” thì miệng tụng chú ngắn cũng được,
đó là: “Án củ rô đà nẵng hồng nhược”.
[X. kinh Đại uy lực Ô khu sắc ma minh
vương Q.hạ ; Tuệ lâm âm nghĩa Q.36].
ÂU BÁ MỄ LẶC - EVGEMI
EVGENIEWICH
OBERMILLER (1901 - 1935)
Nhà học giả Phật giáo nước Nga. Ra
đời tại Liệtninhcáchlặc (Leningrad) năm
1901. Trí nhớ rất mạnh, có tài âm nhạc,
khi vào học trường công, đã thông thạo
ba thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, lập chí trở
thành nhà âm nhạc. Năm 1918, đến thời
kì vào Đại học thì gặp nạn, bèn đổi
phương châm, theo Sử triệtbatưcơ (Th.
Stcherbasky) học tập Ấn độ học và tiếng
Phạm tại Đại học Liệtninhcáchlặc, không
bao lâu đã đọc được toàn bộ kinh điển.
Đồng thời, nghiên cứu thi ca, học luận lí,
lại học thêm tiếng Tây tạng, tiếng Mông
cổ, theo việc biên soạn văn khố Phật giáo
(Biblio theca Buddhica). Đến năm 1927
mới công bố “Chính lí nhất trích” với chú
thích và sách dẫn (index) Phạm - Tạng
(Sanskrit and Tibetan Index Verborum to
Nyàyabindu, Nyàyabindu tìkà), rồi từ
đó trở đi, tiếp tục xuất bản rất nhiều tác
phẩm. Ngoài tác phẩm kể trên, còn có:
Abhisamayàlaôkàra, Sanskrit Text and
Tibetan translation, jointly edited with Prof.
Th. Stcherbatsky, Bibl. Bud., 1929 (luận
Hiện quán trang nghiêm, nguyên bản tiếng
Phạm và bản dịch Tây tạng hiệu đính xuất
bản); Bu-ston’s History of Buddhism, 2
vols., Heidelberg, 1931 - 1932 (Lịch sử Phật
giáo của Bố đốn, bản dịch tiếng Anh) v.v...
Ông mất năm 1935. [X. Th. Stcherbatsky:
Obituary Notice, Dr. E. E. Obermiller,
Indian

Historical Quarterly, Vol.XII, 1936;
Z. D. M. G., 1935].
ÂU DƯƠNG TIÊM (1871-1943)
Người huyện Nghi hoàng tỉnh Giang
tây. Tự là Kính vô, Tiệm ngô. Lúc nhỏ
chịu khó học, xem khắp bách gia chư tử.
Khi chiến tranh Trung Nhật bùng nổ vào
năm Giáp ngọ, nhận thấy cái học tạp nhạp
chẳng giúp ích gì cho đất nước, bèn chuyên
trị học nghĩa lí, hòng dùng nó để vãn cứu
thời tệ. Năm ba mươi tư tuổi đến Nam kinh
hầu Dương nhân sơn, được nghe về ý chỉ
của pháp giới Hoa nghiêm bèn tin theo
Phật giáo, vào tinh xá Kì hoàn, để hết tâm
vào kinh luận, dốc sức học Phật. Năm ba
mươi sáu tuổi, thân mẫu nhuốm bệnh chết.
Tự nói người học Phật khác với các người
khác, mỗi lần bị phẫn lại càng phải học.
Từng lưu học Nhật bản, sau khi về nước,
nhận chức giáo viên của trường Sư phạm
tại Lưỡng quảng. Sau lại đến Nam kinh
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theo Dương nhân sơn, khi họ Dương mất,
đem cơ sở khắc kinh tại Kim lăng giao phó
cho ông. Dân quốc năm đầu (1912), cùng
với Lí chứng cương đề xướng lập hội Phật
giáo, chủ trương tôn giáo tách rời chính
trị, sa thải các tăng lữ tầm thường, rất tiếc
là việc làm và ước nguyện trái nhau, chưa
thành công được.
Ông đối với Phật học, đầu tiên đọc Đại
thừa khởi tín, Hoa nghiêm, Lăng nghiêm.
Đến bốn mươi tuổi, chuyển sang khảo cứu
Pháp tướng duy thức, Dugiàsưđịa, rồi lại
từ luận Đại trí độ đến Bátnhã, Niếtbàn;
lâu sau chỉ còn chuyên Pháp tướng Duy
thức, bỏ Hoa nghiêm, cho luận Đại thừa
khởi tín, kinh Lăng nghiêm đều là kinh
sách giả. Đồng thời, hội thông Nho Phật,
san hành Trung dung truyện, Khổng học
tạp chí, Tứ thư độc v.v... đều phát hiện
được cái mà những người trước chưa phát
hiện được, giới Phật học tôn là “Phật học
đại sư”.
Năm Dân quốc 11, sáng lập tại Nam

kinh “China nội học viện”, giảng “Duy thức
quyết trạch đàm”, những người như Lữ
trừng, Thang dụng đồng, Vương ân dương,
Hoàng sám hoa, Hùng thập lực v.v... đều
đã đến học Âu dương tiệm; các học giả
trứ danh như Lương khải siêu, Lương thấu
minh, Chương thái viêm, cũng đã từng đến
gặp. Nhà thơ và nhà triết học Ấn độ Thái
qua nhĩ (Tagore) khi sang thăm Trung
quốc, đặc biệt đã đến diện kiến, đàm luận
một đêm, kinh ngạc mãi không thôi.
Khoảng năm Dân quốc 14, thiết lập Đại
học Pháp tướng chuyên khoa, nhưng vì
thời cuộc phải bỏ dở. Lại biên soạn Tạng
yếu ba tập, Phương tiện học Phật. Trong
thời gian kháng chiến, rời Nội học viện
đến Giang tân tỉnh Tứ xuyên, vẫn dạy học,
khắc kinh không nghỉ. Tháng 2 năm Dân
quốc 32, ông mất tại Thục viện vì bệnh
viêm phổi, hưởng thọ bảy mươi ba tuổi.
Môn nhân thu góp những văn phẩm của
ông gồm hơn ba mươi quyển, đóng chung
thành một tập gọi là “Kính vô nội ngoại
học” lưu hành ở đời. Sau khi chính phủ
Dân quốcdời ra Đài loan, tập ấy chưa thấy
lưu thông. Công ty xuất bản Tân văn
phong ở Đài loan đã tìm được một bộ phận
lớn của sách ấy, xuất bản “Âu dương đại
sư di tập” bốn tập, hơn ba nghìn hạng mục,
nổi tiếng thì có: Duy thức quyết trạch đàm,
Đối không hữu chư tông điển tịch chi tự
luận, Dugiàsưđịa luận tự và China nội
học viện viên huấn thích, đều bao hàm
trong bốn tập đó.
Âu dương tiệm coi trọng Phật giáo tại
gia, chê bai Phật giáo xuất gia; Dân quốc
năm thứ 7, công bố “China nội viện giản
chương tổng cương đệ nhất điều”, nói:
“Tông chỉ của Nội viện là xiển dương Phật
giáo, đào tạo nhân tài hoằng pháp làm lợi
cho đời, chứ không đào tạo những kẻ sĩ
xuất gia tự lợi”. Thái hư đại sư, người cùng
xuất thân từ cửa Dương nhân sơn, bèn
soạn “Quan ư Chi na nội học viện văn
kiện chi trích nghi” để bác bỏ, do đó đã
mở màn cuộc tranh luận về pháp nghĩa
giữa Thái hư và Nội viện; đồng thời, đại

sư Thái hư tiếp tục soạn Phật pháp tổng
quyết trạch đàm, Kính cư sĩ học thuyết
chất nghi (Chất vấn những điểm quái lạ
trong học thuyết của cư sĩ Kính), Luận
pháp tướng tất tông Duy thức, Tái luận
Pháp tướng tất tông Duy thức v.v... để biện
luận và chất vấn.
ÂU DƯƠNG TU (1007 - 1072)
Nhà văn học, nhà sử học đời Bắc Tống.
Người huyện Lư lăng Cát châu (huyện
Cát an tỉnh Giang tây). Tự là Vĩnh thúc,
hiệu Túy ông, Lục nhất cư sĩ. Thụy hiệu
là Văn trung. Là một trong Bát đại gia
đời Đường - Tống. Năm Thiên thánh thứ
ÂU DƯƠNG TU
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8, đậu Tiến sĩ, nhậm chức Thứ sử nhiều
nơi. Lúc bốn mươi tám tuổi, nhà vua triệu
hồi làm Hàn lâm học sĩ. Năm Gia hựu
thứ 5 (1060), giữ chức Khu mật phó sứ.
Năm sau, nhậm Tham tri chính sự. Năm
Hi ninh thứ 4 (1071) bị bãi chức, năm
sau thì mất, thọ sáu mươi sáu tuổi. Ông
có viết Bản luận, cực lực bài bác tư tưởng
Phật và Lão; hơn nữa, khi biên soạn Tân
Đường thư và Tân Ngũ đại sử, ông cắt
bỏ hết những sự kiện có liên quan đến
Phật giáo gồm hơn hai trăm điều. Tuy
nhiên, đến cuối đời, lại quay về làm tín
đồ Phật giáo.
ÂU DƯƠNG VÔ ÚY
Người Giang tây, tên là Chí, pháp hiệu
Vô úy. Tuổi còn thơ đã sớm du học miền
đông bắc, tốt nghiệp tại Đại học Phùng dung
ở Thẩm dương. Trước sau hai lần sang Tây
tạng cầu pháp, thụ giới tỉ khưu ở chùa Biệt
bạng. Dân quốc năm 41 (1952), sau khi
nhận học vị “Lạp nhiên ba cách hỉ bổ”, trở
về Đài loan. Từng nhận chức Quốc sử quán
soạn tu, đồng thời, dạy tại Đại học Chính
trị, hệ Biên chính, Biên chính nghiên cứu
sở, Đại quốc văn nghiên cứu sở v.v... chủ
yếu dạy các chương trình Tây tạng ngữ văn,
Lịch sử văn hóa và Phật học nghiên cứu.
Là nhà học giả về Tây tạng trứ danh trong
nước. Những người học tập nghiên cứu văn

Tây tạng tại Đài loan, đa số là học trò của
sư.
ÂU ĐAN ĐA PHÚ LÊ TỰ
Phạm: Udaịđapura, hoặc
Uddaịđapura, Udantapura, Daịđapura.
Cứ theo Tây tạng truyền là Otántapùri.
Nền chùa ở gần tiểu bang Tỉ cápnhĩ
(Bìhàr) tại Ấn độ. Do vua Cabala (Phạm:
Gopìla), vua mở nước của triều đại Bala,
xây dựng vào giữa thế kỉ thứ VIII Tây lịch,
cùng với chùa Nalanđà, chùa Siêu giới
(Phạm:Vikramasìla)kế cận, đều là trung
tâm của Kim cương thừa (Phạm: Vajrayàna).
Cứ theo Tây tạng truyền , thì otanta
hàm ý là “cao vót” (#sur-byed), tức có một
giáo đồ dùng phép Y chú mà được vàng,
rồi dùng số vàng ấy xây một ngôi chùa
“cao vót“ trên một cái gò .
Sau khi ngôi chùa này được xây dựng
chưa bao lâu, thì ngài Tịch hộ ở chùa Na
lanđà vào đất Tây tạng hoằng pháp, bèn
phỏng theo chùa ấy mà kiến tạo chùa Tang
diên (Tạng: Bsam-yes) ở Tây tạng. Vua
Ma-hỉ-ba-la (Phạm: Mahìpàla , khoảng
978 - 1030) đã từng thỉnh năm trăm tỉ khưu
đến ở chùa này. Về sau, trong thời vua
Lạtmabala (Phạm: Ràmapàla, khoảng
1084 - 1130) trị vì , tương truyền trong
chùa có đến hơn một nghìn tỉ khưu cư
ngụ. Đến cuối thế kỉ XII, người Hồi giáo
là Mục hãn mặc đức tạp nhĩ kì
(Muhammad Khaljì) phá hủy ngôi chùa,
giết chết tăng chúng trong chùa, cướp đốt
kinh sách, nhân đó ngôi chùa bị phế tuyệt.
[X. Schiefner:Tàranàtha’s Geschichte des
Buddhismus in Indien; H. H. Dodwell: The
Cambrige Shorter History of India].
ÂU HÒA CÂU XÁ LA
Phạm:Upàya-kauzalya, Pàli: Upàyakusala.
Một trong mười balamật. Còn
gọi là Ủhòacâuxála, Âubacâuxála,
Ưubàkiềuxála, Ôbadã. Dịch ý là
phương tiện khéo léo, phương tiện thắng
trí, thiện xảo phương tiện, thiện quyền
phương tiện, diệu (khéo). Tức Bồtát vì
hóa độ chúng sinh mà dùng các phương
tiện khéo léo thị hiện các tướng để hoàn

thành sự nghiệp. Pháp hoa nghĩa sớ
quyển 3 (Đại 34, 482 trung), nói: “Tiếng
nước ngoài gọi là Âuhòacâuxála; Âu
ÂU DƯƠNG VÔ ÚY
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hòa là phương tiện, câuxála là thắng trí,
nghĩa là phương tiện thắng trí”. [X. kinh
Đạo hành bátnhã Q.3; kinh Phóng quang
bátnhã Q.16; Hoa nghiêm kinh sớ diễn
nghĩa sao Q.14; Khả hồng âm nghĩa Q.1
đoạn 1].
ÂU KHA SA QUỐC
Âukhasa, Phạm:Okas. Tức là đất nước
của đức Phật Đồtìlada. Dịch ý là nước
Minh khai tịch .(nước ánh sáng
mở rộng). Chú thích bên cạnh trong kinh
Axàthế vương quyển thượng (Đại 15, 393
thượng), nói: “Âukhasa là tiếng Thiên
trúc, tiếng Hán gọi là Minh khai tịch”.
ÂU MĨ PHẬT GIÁO
Phật giáo Âu Mĩ bước đầu mới chỉ
nghiên cứu về văn hiến Phật giáo, nước
Pháp nghiên cứu Đại thừa và Khảo cổ
học; nước Đức, nước Anh nghiên cứu và
phiên dịch văn hiến Phật giáo bằng tiếng
Pàli và nghiên cứu khảo cổ học là chính
yếu. Những trứ tác tương đối có tính đại
biểu là:Pàli ngữ luận (Essai dePàli, 1826)
do Lạp lâm (C. Lassen) và Bá nhĩnặc
phu (E. Burnouf) cùng viết, giới thiệu
ngôn ngữ, văn học, tôn giáo Ni bánhĩ
(Népal)và Tây tạng (Notices of the
Language,
Literature and Religion of Nepal
and Tibet, 1826) của Hà cátlâm (B. H.
Hodgson), Ấn độ Phật giáo sử tự thuyết
(Introduction à l’histoire de Bouddhisme
Indien, 1845) của Bá nhĩnặcphu, bản
dịch Pháp văn của kinh Pháp hoa bằng
tiếng Phạm (Lotus de la Bonne Loi) cũng
do Bá nhĩ nặc phu xuất bản năm 1852
v.v..., tất cả các trước tác trên đã đặt nền
tảng cho việc nghiên cứu Phật giáo sau
này. Đến khi Đông phương Thánh thư
(Sacred Books of the East) do Mạch khắc
tưmụclặc (Max müller) biên tập ra đời,

thì các kinh bằng tiếngPàlivà kinh điển
Phật giáo Đại thừalần lượt được phiên
dịch, khiến cho giá trị và ý nghĩa triết
học của học thuật Phật giáo được coi
trọng. Trong đó, có ảnh hưởng tương đối
lớn đối với Âu châu là: Thi phẩm tán
Phật “Áchâu chi quang” (Light of Asia,
ánh sáng Á châu) của A nặcđức (Edwin
Arnold) và các hoạt động của hội Linh
trí học hội (The Buddhist Theosophical
Society) do Áonhĩcaođặc (Olcott) lãnh
đạo. Đến năm 1906, nước Anh thành lập
Anh quốc Phật giáo hiệp hội (The Buddhist
Society of England), hai năm sau lại
đổi là Đại Anh Phật giáo hiệp hội (The
Buddhist Society of Great Britain and
England)
do Đại vệtư (Rhys Davids) làm
hội trưởng, đồng thời, ấn hành “Phật giáo
bình luận” (Buddhist Review), hết sức mở
rộng Phật giáo. Năm 1925, Hồng phithụy
tư (Christmas Humpheys) kế thừa công
việc của hội, và ấn hành “Anh quốc Phật
giáo” (Buddhist in England). Năm 1943,
hội Phật giáo Luân đôn (Buddhist Society,
London) phát hành tạp chí “Trung
đạo” (The Middle Way) và vẫn tiếp tục
xuất bản đến ngày nay. Nước Pháp, với
sự giúp sức của nữ sĩ Luântibốilợi (Constant
Lounsbery), người Mĩ, và của đại sư
Thái hư, đã thành lập hội Phật giáo hữu
nghị Ba lê vào năm 1929, đến năm 1939
thì ấn hành “Tư tưởng Phật giáo” (La
pensée Bouddhique), ba tháng ra một kì.
Ngoài ra, các nước khác cũng phát hành
nhiều loại sách về Phật giáo.
Sau thế chiến 2, các trứ tác và sự diễn
giảng củaThiền sư Linhmộcđạichuyết
(Suzuki), người Nhật bản, đã đưa đến cho
các nhân sĩ Âu - Mĩ cái hứng thú sâu đậm
đối với Thiền học. Nước Mĩ, do chịu ảnh
hưởng của các học giả Âu châu, cũng bắt
đầu nghiên cứu ngôn ngữ học trong kinh
ÂU MĨ PHẬT GIÁO
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điển Phật giáo. Lại khi tiếp xúc với tư tưởng

Đông phương thì tư tưởng giới nước Mĩ
cũng rất coi trọng và năm 1939, một hội
nghị của các nhà triết học Đông - Tây đã
được tổ chức tại Hạ uy di, đồng thời, các
hoạt động lấy tín ngưỡng Phật giáo (chủ
yếu là Tịnh độ chân tông) của những di
dân Nhật bản làm trung tâm cũng được
mở rộng. Còn Phật giáo đồ Trung quốc
hoằng pháp tại nước Mĩ thì có Ứng kim
ngọc đường sáng lập Mĩ đông Phật giáo
tổng hội ở Nữu ước (New York), cư sĩ
Trầm gia trinh sáng lập Viện nghiên cứu
tôn giáo thế giới và chùa Đại giác, pháp
sư Độ luân (Tuyên hóa) sáng lập chùa
Kim sơn ở Cựu kim sơn (San Francisco)
và Đại học Pháp giới, đại sư Tinh vân
núi Phật quang sáng lập chùa Tây lai ở
Lạc sam cơ (Los Angeles) và hội Xúc tiến
Phật giáo Quốc tế, pháp sư Thánh nghiêm
sáng lập Trung tâm Thiền ở Nữu ước
v.v... Nói một cách đại khái, Phật giáo
Đại thừa hệ tiếng Hán đang có xu thế
nảy nở và phát triển tại nước Mĩ. [X. Âu
mễ chi Phật giáo (Độ biên hải húc)]. (xt.
Mĩ Quốc Phật Giáo).
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