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Ở Trung Hoa, kinh Quán Vô Lượng Thọ (Book on the Contemplation 

of the Buddha of Immeasurable Life) đóng một vai trò quan yếu trong giai 

đoạn đầu tiên của sự truyền bá Tịnh độ tông hơn bất kỳ kinh văn nào khác 

của tông nầy
1
.Từ đời Tùy cho đến đời Tống

2
,có ít nhất 40 luận giải về kinh 

nầy được trước tác, phần nhiều được biên soạn trước năm 800
3
.Như ngài 

Thiện Đạo, một vị tăng lỗi lạc xiển dương Tịnh độ tông Trung Hoa đã viết 

một luận giải đặc sắc về kinh Quán Vô Lượng Thọ để đánh dấu cho sự kiện 

trung tâm nầy
4
.Trước đó nữa, các luận giải quan trọng khác về kinh nầy của 

ngài Huệ Viễn, của ngài Trí Khải (c: Zhiyi 智顗) Đại sư tông Thiên thai, đã 

để lại một ảnh hưởng to lớn vượt qua giới hạn truyền thống Tịnh độ tông 

Trung Hoa, Nhật Bản và Triều Tiên.
5
  

Có ba yếu tố giải thích cho sự quan trọng của kinh Quán Vô Lượng Thọ 

trong giai đoạn phát triển ban đầu của Tịnh độ tông ở vùng Á Đông.   

http://phatphaponline.org/kinh/Audio/Giang%20Kinh/Kinh%20Quan%20Vo%20Luong%20Tho/
http://phatphaponline.org/kinh/Audio/Giang%20Kinh/Kinh%20Quan%20Vo%20Luong%20Tho/


Trước tiên, nó được xem như bản kinh xiển dương cho hai pháp tu tập để 

được vãng sanh: quán tưởng và xưng danh hiệu đức Phật A-di-đà. Như 

chúng ta sẽ thảo luận dưới đây, pháp quán tổng phát khởi nhiều sự chú ý 

trong số Phật tử Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ V, như chúng ta được thấy 

bản dịch những bộ “quán kinh” trong thời kỳ nầy. Cũng vậy, pháp xưng 

danh thu hút được sự chú ý tập trung, khiến cho giáo lý nầy mau chóng thực 

hành trong số đông hàng cư sĩ hơn là những hạn chế và yêu cầu theo đúng 

quy cách của pháp thiền quán. Pháp xưng danh còn dành cho cả những 

người đã phạm những tội nặng khó được vãng sinh.
6
  

Thứ hai, một số học giả hiện đại đã đưa ra lý lẽ rằng cảm hứng chủ đạo mà 

Hoàng hậu Vi-đề-hi
7
 đã trải qua được ghi trong phẩm tựa của kinh Quán Vô 

Lượng Thọ (xem ở dưới) được củng cố bằng sự phát triển ý tưởng tinh thần 

con người bị câu thúc và tình trạng yếm thế của xã hội Trung Hoa vào hậu 

bán thế kỷ thứ VI. Chuyện kể xác nhận tình trạng Phật giáo trong thời kỳ 

nầy đã đến giai đoạn mạt pháp, trong tình trạng những tai họa thiên nhiên và 

những cuộc nội chiến, đã lên đến đỉnh điểm với cuộc đàn áp Phật giáo từ 

năm 577-580 của Vũ Đế nhà Bắc Chu.
8
  

Thứ ba, như được thấy rõ ràng trong vô số luận giải về kinh Quán Vô Lượng 

Thọ, kinh nầy là văn kiện quan trọng thúc đẩy các học giả xiển dương giáo 

lý Đại thừa. Một trong những giáo lý ấy đề cập đến các giai vị trong chín 

phẩm vãng sanh nằm trong cơ cấu chung của hệ thống giáo lý Đại thừa 

(marga)
9
.Trong tiến trình nầy, bắt đầu từ thế kỷ thứ VI

10
, kinh Quán Vô 

Lượng Thọ đã giúp mang đến cho giáo lý Tịnh độ tông vị trí trọng tâm cho 

các chú giải của nhiều Tăng sĩ học giả.  

Kinh Quán Vô Lượng Thọ dành trọn phần mở đầu cho câu chuyện vua A-

xà-thế (s: Ajātaśatru) và vua cha Tần-bà-sa-la (s: Bimbisāra) cùng mẹ là 

Hoàng hậu Vi-đề-hi. Nghe Đề-bà-đạt-đa kể lại rằng cha ông đã định giết ông 

khi còn nhỏ nhưng không được, A-xà-thế liền nhốt vua cha Tần-bà-sa-la vào 

ngục với ý định bỏ đói cho đến chết.
11

 Nhưng Hoàng hậu Vi-đề-hi cứu sống 

vua Tần-bà-sa-la bằng cách bí mật đem thức ăn vào ngục mỗi lần đến thăm 

vua. Khi A-xà-thế phát hiện ra hành vi bí mật đó, trong cơn giận dữ đã ra 

lệnh hạ ngục mẹ ông luôn. Đau đớn về hành vi của con mình, Hoàng hậu Vi-

đề-hi cầu cứu đến lời khuyên của đức Phật, và mong ước được sinh vào một 

nơi mà không có những nỗi khổ đau. Đức Phật liền phóng quang thị hiện 

cho bà vô số cõi giới trong khắp mười phương, Hoàng hậu Vi-đề-hi đã chọn 

cõi Cực lạc của đức Phật A-di-đà.   



Đức Phật tiếp tục giảng giải những công hạnh tu tập cần thiết để quy hướng 

về cõi Tịnh độ của đức Phật A-di-đà. Những công hạnh nầy là “Ba nghiệp 

thanh tịnh,”
12

 gồm kính trọng cha mẹ và sư trưởng, giữ giới và tụng đọc kinh 

điển Đại thừa. Qua năng lực thần thông, đức Phật đã cho Hoàng hậu Vi-đề-

hi và những người thân thấy được cảnh giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà 

và nhờ đó mà bà chứng được vô sanh pháp nhẫn.   

Không lo âu về thọ mạng trong đời sau thì sẽ không có được sự lợi lạc từ lời 

“khai thị” của đức Phật, Hoàng hậu Vi-đề-hi thưa hỏi về phương pháp tu tập 

để được vãng sanh. Để trả lời, đức Phật đã dạy cho bà 16 pháp quán, bắt đầu 

với pháp quán về mặt trời mọc ở cõi Ta-bà nầy,
13

 và chuyển sang kích thước 

vật lý của cõi Tịnh độ (Sukhāvati), như đất đai, cây cối, ao hồ; rồi nói về đức 

Phật A-di-đà và các vị Bồ-tát trợ thủ như Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại 

Thế Chí. Ba pháp quán sau cùng đề cập đến các đối tượng của chín phẩm 

vãng sanh
14

 và chi tiết từng phẩm hạng mà mọi người có khả năng đạt được. 

Lời chỉ dạy của đức Phật về 16 pháp quán tạo thành chủ đề chính trong phần 

chánh văn của bộ kinh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ kết thúc bằng sự quả 

quyết rằng Hoàng hậu Vi-đề-hi chắc chắn sẽ được vãng sanh, và khuyến tấn 

người đọc truyền bá sâu rộng giáo nghĩa kinh văn.  

---o0o--- 

Lai lịch của các bản dịch 

Đã từ lâu, kinh Quán Vô Lượng Thọ được xem là một trong “Ba kinh 

Tịnh độ,” cùng với Vô Lượng Thọ kinh (Đại bổn A-di-đà–Larger Sukhāva- 

tīvyūha-sūtra) và kinh A-di-đà (Tiểu bổn A-di-đà-Smaller Sukhāvatīvyūha-

sūtra). Theo truyền thống, bản kinh nầy được gọi là Quán Vô Lượng Thọ 

kinh và Vô Lượng Thọ Quán kinh
15

 và được xem là do ngài Cương-lương-

da-xá (s: Kālayaśas 畺良耶舎; 383-442?) dịch vào thời Lưu Tống.  

Tập sách sớm nhất ghi lại sự kiện kinh nầy do ngài Cương-lương-da-xá dịch 

là Pháp kinh Lục
16

 (Catalogue of Scriptures Compiled by Fa-Ching), sưu tập 

năm 593, vào đời Tùy. Sách ghi rằng, “Vô Lượng Thọ Quán kinh, 1 quyển, 

dịch vào niên hiệu Nguyên Gia
17

 đời Lưu Tống, Sa-môn Cương-lương-da-xá 

dịch kinh nầy tại Yang-chou.”
18

 Chính mục nầy đã được ghi nhận qua hầu 

hết các bản sao lục về sau.
19

 Tuy nhiên, trong tác phẩm cổ xưa nhất hiện còn 

lưu hành, Chú Tam tạng dịch kinh (A Compilation of Notices on the 

Translation of the Tripiṭaka)
20

 của Tăng Hựu (僧祐)
21

 soạn, khoảng từ năm 

502-515, được soạn trước Pháp Kinh Lục – ghi kinh Quán Vô Lượng Thọ 



trong chương thứ tư của nó trong phần “Những kinh văn pha tạp của những 

dịch giả khuyết danh.”
22

 Nhưng trong Cao tăng truyện (Biographies of 

Eminent Monks), do Huệ Kiểu
23

 soạn năm 519 - cũng như trong Pháp Kinh 

Lục - là Cương-lương-da-xá (s: Kāla- yaśas 畺良耶舎) đã dịch kinh Quán 

Vô Lượng Thọ.
24

 Cũng vậy, theo hai cuốn Lục được soạn vào đời Đường, 

Nội điển lục,
25

 soạn năm 644 (Đại Đường Nội điển lục - Catalogue of Inner 

Scriptures, Compiled During the Great T‟ang Period)
26

 và Khai nguyên 

Thích giáo lục (Catalogue of Śākya-muni‟s Teachings, Compiled During the 

Great T‟ang Period),
27

 soạn năm 730, Sung ch‟i lu của Tao-hui (Catalogue 

of Scriptures Compiled During the Sung ch‟i Period), đều ghi Cương-lương-

da-xá (s: Kāla- yaśas 畺良耶舎) dịch kinh Quán Vô Lượng Thọ. Do Sung 

ch‟i lu đã thất lạc khi Phí Trưởng Phòng
28

 soạn Lịch đại Tam bảo ký 

(Record of the Three Treasures Throughout Successive Generations)
29

 vào 

đời Tuỳ năm 597, sự ghi nhận kinh Quán Vô Lượng Thọ trong Cao tăng 

truyện (Biogra -phies of Eminent Monks) tạo nên chứng cứ xưa nhất của 

kinh văn cho sự hiện hữu của nó trong số những bản kinh hiện còn lưu hành.  

Trong tác phẩm Chú Tam tạng dịch kinh (A Compilation of Notices on the 

Translation of the Tripiṭaka), có khả năng xếp kinh Quán Vô Lượng Thọ vào 
những bản kinh của những dịch giả khuyết danh, giả định rằng hoặc do vì 

Tăng Hựu (僧祐) không biết được Cương-lương-da-xá là dịch giả, hoặc là 

Tăng Hựu (僧祐) không chấp nhận sự gán ghép như vậy. Mặc dù điều nầy 

đã đưa ra một mức độ hoài nghi nào đó về tính chất xác thực của dịch giả, 

nhưng nó không hội đủ lý lẽ để hoàn toàn bác bỏ nguồn gốc tác giả của nó là 

Cương-lương-da-xá. Thực vậy, khi soạn chương “Những kinh văn hỗn hợp 

của những dịch giả khuyết danh” (kinh Quán Vô Lượng Thọ nằm trong số 

đó), Tăng Hựu (僧祐) đã đích thân ghi chú, “Do vì tính uyên bác còn ở mức 

độ thấp, và cần có nhiều khảo cứu hơn nữa, nhiều chỗ (trong kinh văn nầy) 

chưa được trọn nghĩa. Nguyện xin các bậc cao minh phủ chính cho khiếm 

khuyết nầy.”
30

  

Như những dòng chữ nầy đã chỉ rõ, cảm thấy cần bỏ ngỏ cho đời sau làm 

sáng tỏ. Thật đúng như vậy trong tác phẩm mà Huệ Kiểu, soạn sau Tăng 

Hựu không lâu, chắc hẳn đã tìm ra được những chứng cứ để điều chỉnh quan 

điểm mới đây và xác định người dịch kinh là Cương-lương-da-xá. Mặc dù 

niên đại của Huệ Kiểu (497-554) sau Tăng Hựu (445-518), nhưng quan điểm 

của Huệ Kiểu vẫn đáng tin cậy vì ông không xa với Cương-lương-da-xá.   



Theo Cao tăng truyện (Biographies of Eminent Monks),
31

 Cương-lương-da-

xá (s: Kālayaśas 畺良耶舎) sinh ở Tây Vực (Western Region), thông hiểu 

Tam tạng Kinh, Luật, Luận; ngoài ra, Sư còn là người siêng năng tu tập 

thiền định và “không ngừng truyền bá các môn tam-muội đến các nước.” Sư 

đến kinh đô Kiến Khang của nhà Tống vào năm Nguyên Gia thứ nhất
32

 (424 

- Giáp Tý), khi ở chùa Đạo Lâm trên núi Chung Nam, theo lời thỉnh cầu của 

Sa-môn Seng-han, sư dịch
33

 hai bộ kinh, Dược Vương Dược Thượng quán 

(Contem- plation on Bhaisajyarāja and Bhaisajyasamudgata; sau đây gọi là 

Dược Vương Dược Thượng quán kinh-Bhaiṣaj- yarāja Contemplation 

Sūtra),
34

 và kinh Quán Vô Lượng Thọ, ghi là “(Seng-han) liền dịch
35

 ngay 

(hai bản kinh trên).” Cao tăng truyện còn bình luận thêm, “Như là một diệu 

pháp vi diệu để chuyển hóa nghiệp chướng và là đại sự nhân duyên (dẫn đến 

vãng sanh) vào cõi Tịnh độ, hai kinh nầy liền được trì tụng rộng rãi và 

truyền bá khắp nơi vào đời Tống”. Sau đó Cương-lương-da-xá về Giang 

Lăng. Năm Nguyên Gia thứ 19 (442), Sư qua miền Mân Thục của Tây Vức, 

truyền bá pháp tu tập thiền định. Sau Sư trở về lại Giang Lăng, thị tịch ở đó 

vào năm 60 tuổi.  

Chính xác Sư thị tịch năm nào thì không được ghi rõ theo tư liệu trên, nhưng 

theo thời gian dịch kinh Quán Vô Lượng Thọ, tin chắc đó là vào khoảng 

năm đầu đến năm thứ 19 niên hiệu Nguyên Gia (424-442). Như vậy, kinh 

Quán Vô Lượng Thọ đã được dịch ngay sau năm 421, đó đúng là năm Vô 

lượng thọ kinh (Sutra on the Buddha of Immeasurable Life) được dịch - có 

nghĩa là sự kiện ngài Khang Tăng Khải (s: Samgha-varman 康僧鎧) dịch 

Đại bổn A-di-đà kinh (Larger Sukhāvatīvyūha-sūtra), mà nay được coi như 

là do Phật-đà-bạt-đà-la (佛馱跋陀羅 Buddhabhadra; 359-429), và Bảo Vân 

(寶雲 376-449) dịch.
36

  

Bởi nguyên do nầy và các sự kiện khác (sẽ được trình bày ở sau), ngày tháng 

nầy được xem là chính xác về mặt lịch sử.   

Tuy nhiên, có một số tác phẩm sao lục thay vì vậy, lại xếp Đàm-ma-mật-đa 
37

 trong thời Lưu Tống như là dịch giả của Quán Vô Lượng Thọ kinh, 1 

quyển. Một trong những sao lục nầy là Đại Châu lục (Catalogue of the Great 

Chou Period), soạn năm 695,
38

 căn cứ vào Khai nguyên lục xếp kinh Quán 

Vô Lượng Thọ như là bản kinh “thất truyền”.
39

 Cả hai đều lưu ý rằng sự sắp 

xếp nầy vốn xuất phát từ Pao-ch‟ang lu (Catalogue by Pao-ch‟ang), soạn vào 

đời Lương, năm 518. Tuy nhiên, điều nầy không được thuyết phục, ngay cả 

Phí Trưởng Phòng, người đã y cứ rất rõ vào Pao-ch‟ang lu, lẫn bất kỳ các tác 



phẩm nào trước Đại Châu lục - bắt đầu với Chú Tam tạng dịch kinh -được 

nhắc đến như vậy.   

Tiểu sử của Dharmamitra có trong Chú Tam Tạng Dịch kinh,
40

 Cao Tăng 

Truyện,
41

 và trong Danh Tăng Truyện Sao
42

 của Pao-ch‟ang. Theo những 

nguồn gốc nầy, Pao-ch‟ang xuất thân từ Chi-pin, (Càn-đà-la, hoặc Kashmir), 

là người tinh thông thiền định. Năm Nguyên Gia thứ nhất,
43

 Sư đến đất Tống 

và sau đó đến kinh đô Kiến Khang qua ngã Ching-Chou. Tại chùa Chi -huan 

ở kinh đô, Sư dịch nhiều kinh về thiền như “Quán kinh, Thiền pháp yếu, Phổ 

Hiền quán, Hư Không Tạng quán”.
44

 Sau đó, Sư đến ngôi chùa nhỏ Đông 

Lâm (Tung-lin) ở Chung Nam sơn, Sư thị tịch ở đó vào năm Nguyên Gia thứ 

19 (442), lúc Sư 87 tuổi (80 tuổi theo Danh tăng truyện sao).   

Trong những sử liệu nầy thì không có sự liên quan nào giữa Dharmamitra 

với bản dịch Quán Vô Lượng Thọ Phật kinh. Do từ chỗ quy kết sai lầm ghi 

trong Đại Châu lục và Khai nguyên lục có lẽ là do nhầm lẫn có thể xảy ra 

giữa hai vị Tăng tương đồng về tiểu sử; cả Dharmamitra và Cương-lương-

da-xá đều là những vị tinh thông về thiền quán, đều đến kinh đô Kiến Khang 

của nhà Tống vào thời điểm rất giống nhau, cả hai đều đã dịch một số kinh 

về thiền quán.
45

 Bất luận nguyên do lầm lẫn nào, đến nay vẫn không có căn 

cứ xác đáng nào để thừa nhận Dharmamitra là dịch giả của Quán Vô Lượng 

Thọ Phật kinh.   

Trong Lịch đại Tam bảo ký của Phí Trưởng Phòng có nhắc đến Quán Vô 

Lượng Thọ Phật Kinh (1 quyển) lưu hành vào đời Hậu Hán và Đông Tấn, 

mục ghi về những kinh của các dịch giả khuyết danh, như thể gợi ý rằng hai 

bản dịch kinh nầy trước đó đều khác hẳn với bản đang lưu hành của Cương-

lương-da-xá dịch.
46

 Phí Trưởng Phòng ghi là đã trích dẫn từ chương “Những 

kinh văn hỗn hợp của những dịch giả khuyết danh” mà ông đã đọc trong 

Chú Tam tạng dịch kinh (A Compilation of Notices on the Translation of the 

Tripiṭaka), nhưng thực ra, ý nầy chẳng có căn cứ xác đáng nào cả. Như đã 
lưu ý trước đây, Chú Tam tạng dịch kinh chỉ ghi một một bản dịch kinh 

Quán Vô Lượng Thọ và không có chứng cứ nào đã tham chiếu từ bản lục 

đời Hậu Hán và Đông Tấn về những kinh văn của những dịch giả khuyết 

danh. Như vậy, mục nầy nên được xem như chẳng gì khác hơn là sự thêm 

thắt của Phí Trưởng Phòng, đặc biệt trong sự soi sáng của sự kiện Trí 

Thăng
47

 (Chih- sheng), tác giả của Khai nguyên lục cũng bác bỏ ý kiến có 

hai bản dịch như vậy từng hiện hữu.
48

 Có một học giả thời hiện đại đã theo 

đó đi quá xa đến mức trau chuốt mục Lịch đại Tam bảo ký như là “một tác 

phẩm kiệt xuất”.
49

   



Trong mối tương quan nầy, Tịnh độ vãng sanh truyện (Biographies on 

Rebirth in the Pure Land) của Giới Châu
50

 (986-1077) và Lạc bang di cảo 

(Accounts of Rebirths in the Country of Bliss) của Tông Hiểu
51

 (1151-1214) 

vào đời Tống, cả hai tác phẩm đều nói đến một vị Tăng pháp danh Seng-

hsien đã đến Trường An vào những năm đầu đời Đông Tấn, vào khoảng niên 

hiệu Ðại Hưng (大興; 318-321). Vị Tăng nầy được mô tả trong các tác phẩm 

nầy như thể là người đã biết rõ Thập lục quán kinh (Sixteen Contemplations 

Sūtra) – nói cách khác, bản kinh Quán Vô Lượng Thọ đang lưu hành hoặc 

bản kinh nào khác có cùng nội dung – đề cập đến “ba công hạnh và phát 

nguyện (vãng sanh) về cõi Tịnh độ, và chín phẩm vãng sanh”. Điều nầy, dĩ 

nhiên, là một thêm thắt của đời sau, không thể tin được; mặc dù Cao tăng 

truyện cho chúng ta biết Seng-hsien là người quy hướng đức Phật A-di-đà, 

nhưng cũng chẳng có gì khác hơn là đưa ra mối liên hệ của Seng-hsien với 

kinh Quán Vô Lượng Thọ.
52

   

Chúng ta đã điểm qua các bộ Lục gắn liền với bản dịch tiếng Hán của bộ 

kinh nầy. Tuy nhiên, ngoài ra còn có các bản dịch kinh Quán Vô Lượng Thọ 

trong tạng Uigur (Mông Cổ).   

Một trong số đó là bản viết tay một trang được phát hiện ở vùng Thổ Phồn 

(Turfan), được mang về do đoàn khảo cứu của Ōtani. Bản sao chụp trang 

kinh ấy cùng với ghi chú và bản dịch của Tachibana Zuichō được tìm thấy 

trong Nitaku sōsh.
53

 Haneda Tōru đã xuất bản tác phẩm có sửa chữa của 

Tachibana,
54

 nhưng mặc dù có những ý kiến khác nhau về cách giải thích 

bản văn, vẫn không có gì nghi ngờ rằng bản thảo trong tạng Uigur (Mông 

Cổ) tương đương với một phẩm quán về Bồ-tát Quán Thế Âm trong điều thứ 

10.
55

 Dù kinh văn không tương ứng hoàn toàn với bản dịch tiếng Hán, nhưng 

nói chung có thể tin nó được dịch lại từ bản dịch tiếng Hán, căn cứ vào 

những chứng cứ là thường có những chuyển ngữ tiếng Hán
56

 trong đó. Quan 

điểm nầy được tán thành bởi thực tế là phần lớn văn học Phật giáo Mông Cổ 

đang lưu hành đều được dịch từ tiếng Hán.
57

  

Có một thuyết trước đây đã từng đưa ra khẳng định rằng có một bản kinh 

tương tự như kinh Quán Vô Lượng Thọ được tìm thấy trong các bản khắc 

của nước Khang Cư (Sogdian). Ý kiến nầy được đưa ra bởi Hans Reichelt, 

người đã biên tập và dịch Quán kinh sang tiếng Đức (Der Dhyāna Text, 

Meditation Sūtra) từ bản khắc tiếng Khang Cư, đã chỉ cho thấy sự tương 

đồng của nó với kinh Quán Vô Lượng Thọ.
58

 Dù thuyết nầy chỉ vừa mới 

được giải thích ở Nhật Bản,
59

 căn cứ vào phân tích kỹ lưỡng về bản Thiền 

kinh nầy, Friedrich Weller đã chỉ ra rằng kinh ấy tương quan với Quán Phật 



tam muội hải kinh (Sūtra on the Sea Samādhi Attained Through 

Comtemplation on the Buddha; sau gọi là Tam muội hải kinh Samādhi Sea 

Sūtra).
60

 Do vậy, chúng ta phải kết luận ngay rằng không còn bản dịch nào 

bằng tiếng Khang Cư về kinh Quán Vô Lượng Thọ còn tồn tại.   

---o0o--- 

Vấn đề liên quan đến việc sưu tập (biên soạn) 

Như đã trình bày, một sự kiện hiển nhiên là không có bản gốc tiếng 

Sanskrit về kinh Quán Vô Lượng Thọ còn tồn tại đến ngày nay, cũng không 

có bản dịch tiếng Tây Tạng để hỗ trợ cho sự có mặt sớm hơn một bản gốc 

tiếng Sanskrit. Bản dịch tiếng Mông Cổ (Uigur) không chắc là được dịch lại 

từ bản tiếng Hán, như thế là đã cho bản tiếng Hán kinh Quán Vô Lượng Thọ 

đang lưu hành một hiện trạng nguồn gốc văn bản. Tuy nhiên, như đã trình 

bày, không bao giờ có hơn một bản dịch kinh nầy của Cương-lương-da-xá, 

và ngay cả bản dịch nầy cũng còn bị bao quanh những vấn đề về tính chất 

xác thực của nó.  

Cương-lương-da-xá cũng được công nhận với bản dịch những kinh có cùng 

nguồn gốc văn bản, như Dược Vương kinh (Bhaiṣajyarāja Sūtra), vốn thiếu 
bản đối chiếu cả tiếng Sanskrit đến tiếng Tây Tạng cũng như các bản tiếng 

Hán khác. Trường hợp tương tự đối với các bản quán kinh khác được dịch 

cùng thời gian như: Tam muội hải kinh (Samādhi Sea Sūtra)
61

 của Phật-đà-

bạt-đà-la (359-429), Quán Phổ Hiền Bồ-tát hạnh pháp kinh (Sūtra on the 

Comtemplation of the Cultivation Method of the Bodhisattva 

Samantabhadra; sau đây sẽ gọi là Phổ Hiền Quán kinh - Samantabhadra 

Comtemplation Sūtra)
62

 và Quán Hư Không Tạng Bồ-tát kinh (Sūtra on the 

Comtemplation of the Bodhisattva Ākāśagarbha; sau đây sẽ gọi là Hư 

Không Tạng Quán kinh - Ākāśagarbha Comtemplation Sūtra)
63

 của 

Dharmamitra; và Quán Di-lặc Bồ-tát thượng sanh Đâu-suất thiên kinh (Sūtra 

on the Comtemplation of the Bodhisattva Maitreya‟s Ascent to Rebirth in 

the Tuṣita Heaven; sau đây sẽ gọi là Di-lặc Quán kinh - Maitreya 

Comtemplation Sūtra)
64

 của Chu-Chu Ching-sheng. Mặc dù bản dịch Di-lặc 

Quán kinh tiếng Tây Tạng được tìm thấy trong ấn bản Sde-dge and Lhasa
65

 

(bản dịch Di-lặc Quán kinh chứ không phải ấn bản Bắc Kinh, Snar-than, 

hoặc ấn bản Co-ne của Phật giáo Tây Tạng), bản dịch Di-lặc Quán kinh nầy 

là bản dịch lại từ tiếng Hán, cho biết rằng ở Tây Tạng cũng vậy, không biết 

đến bản gốc tiếng Sanskrit của những kinh nầy. Đưa ra những tình huống 

như thế chung quanh các bản Quán kinh, chúng ta không thể nào xem sự 



không hiện hữu của bản gốc tiếng Sanskrit của kinh Quán Vô Lượng Thọ 

như là một trường hợp cá biệt.  

Người ta không thể nào xác định dứt khoát nhan đề bản kinh Quán Vô 

Lượng Thọ sẽ là như thế nào.
66

 Nhất là chúng ta khó hiểu thuật ngữ Sanskrit 

về chữ quán,
67

 dù chữ quán thường để dịch thuật ngữ vipaśyanā trong tiếng 

Sanskrit. Ngữ cảnh mà từ nầy sử dụng trong kinh tương đương với dhyāna.
68

 

Thế thì, dĩ nhiên, chẳng có sự bảo đảm nào nhan đề kinh tiếng Hán hiện nay 

là dịch sát theo nhan đề kinh tiếng Sanskrit. Dù ở mức độ nào, tính không 

chắc chắn vây quanh ngay cả trong mối tương quan với nhan đề bản kinh 

nầy.  

Nếu chúng ta chấp nhận rằng Cương-lương-da-xá đã dịch kinh Quán Vô 

Lượng Thọ từ tiếng Sanskrit, thì nguồn gốc văn bản từ tiếng Sanskrit lẽ ra 

phải được sao lục (ghi nhận) ít nhất từ đầu thế kỷ thứ V. Tuy vậy, không có 

một bằng cứ chứng minh cho sự hiện hữu của kinh ở Ấn Độ trong thời kỳ 

đó. Dù có một học giả đã gợi ý rằng, kinh nầy được gán vào trong Vô lượng 

thọ kinh ưu-ba-đề-xá nguyện sinh kệ của ngài Thế Thân, thường được gọi là 

Tịnh độ luận (Treatise on the Pure land), nói chung không có một học giả 

nào chấp nhận giả thuyết nầy và rất chắc là điều ấy không hề có.
69

   

Sự không hiện hữu của nguồn gốc bản kinh nầy đưa ra một nghi ngờ nghiêm 

trọng về giả thuyết bản kinh Quán Vô Lượng Thọ hiện đang lưu hành được 

biên soạn ở Ấn Độ. Căn cứ vào những chứng cứ đã đưa ra, một vài giả 

thuyết bác bỏ lập luận bản kinh trên được soạn tập ở Ấn Độ đã được đưa ra 

gần đây ở Nhật Bản. Ý kiến nầy đại khái có thể chia thành hai: thuyết soạn 

tập ở Trung Á và thuyết soạn tập ở Trung Hoa. Do vậy, tôi sẽ phân tích 

nguyên do mà hai ý kiến trên đã y cứ và rồi nỗ lực để xác định điều nào tạo 

nên quan điểm đúng đắn.   

---o0o--- 

Thuyết soạn tập ở Trung Á 

Kasugai Shinya
70

 có lẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến nầy. Theo ông, 

kinh Quán Vô Lượng Thọ và những Quán kinh khác được biên soạn như là 

kinh văn tinh yếu hay cô đọng của Đại thừa Ấn Độ nhằm chuyên môn hóa 

sự tu tập, đến phiên nó được kích thích bởi khuynh hướng tự do khởi phát 

đương thời tại vùng Gandhāra (Kiền-đà-la). Căn cứ vào những dữ kiện như 

nơi xuất thân của người dịch những Quán kinh, thì việc soạn tập những kinh 

nầy phải diễn ra ở Hsi-yu, Tây Vực. Đề cập đến sự soạn tập Tam kinh Tịnh 



độ, Nakamura Haijime cho rằng: kinh Quán Vô Lượng Thọ chắc phải được 

soạn sau hơn (hai kinh kia), ở một nơi nào đó ở vùng Trung Á. Dù nó có 

được soạn ở Ấn Độ, thì cũng phải có đầu mối bắt nguồn từ một vùng nào đó 

ở Trung Á.
71

   

Nói cách khác, khi để ngỏ khả năng sự soạn tập kinh nầy ở Ấn Độ, 

Nakamura Haijime cơ bản đã thừa nhận thuyết soạn tập ở Trung Á.   

Thế thì, điều gì cấu thành nền tảng của quan điểm nầy? Mặc dù nguồn gốc 

thuyết phục ủng hộ cho thuyết nầy, theo ý tôi, chưa được thỏa đáng, tuy thế, 

người ta có thể chỉ ra những sự kiện phát sinh.   

Sự kiện phát sinh thứ nhất là thực tế Cương-lương-da-xá và những dịch giả 

khác rất gần gũi với vùng Trung Á. Trong khi tính chính xác của tuyên bố 

Cương-lương-da-xá thực sự đã dịch kinh Quán Vô Lượng Thọ đã có vấn đề, 

thì vẫn chưa có lý do đưa ra buộc phải bác bỏ tuyên bố nầy; mối nghi ngờ 

chính tương tự có thể phát sinh liên quan đến dịch giả của các bản Quán 

kinh cũng như vậy. Dù được biết Cương-lương-da-xá đã từng ở Tây Vức, 

chúng ta không có tin tức chi tiết về những hoạt động của Sư trước khi đến 

kinh đô nhà Tống, ngoài sự kiện là Sư thường truyền dạy pháp thiền định ở 

rất nhiều nước.   

Còn nhiều công hạnh của những dịch giả Quán kinh được biết trước khi họ 

đến Trung Hoa. Như Đàm-ma-mật-đa (s: Dharmamitra), một Tăng sĩ tinh 

chuyên thiền định, vốn xuất thân ở Chi-pin, (Kashmire hoặc là Kiền-đà-la) 

đã đến kinh đô Kiến Khang đời Lưu Tống qua lối đường giao thương phía 

Bắc, cùng với những vùng được phát hiện như Kucha, Đôn Hoàng (Tun-

huang), và Liang-chou.
72

 Chu-ch‟u Ching-Sheng, cháu của vua Chu-ch‟u 

Meng-Sun của triều Bắc Lương, là một thiền tăng đã học thiền ở Khotan, 

Thổ-phồn, và Kara-khoja, sau đó trốn qua Kiến Khang, sau sự đàn áp năm 

439 của vua Đại Vũ (r.424-452), đời Bắc Lương thuộc Bắc Ngụy.
73

 Đáng 

lưu ý là Chu-ch‟u Ching-Sheng nói là “có được hai bản Quán kinh ở vùng 

Thổ-phồn, một là về Quán Thế Âm và một là Di-lặc, mỗi bộ gồm một 

quyển”. Bản kinh về Quán Thế Âm đã mất, nhưng có thể dẫn chứng qua tài 

liệu rằng sự soạn tập Di-lặc Quán kinh diễn ra ở vùng phụ cận Thổ-phồn. 

Vùng Thổ-phồn lúc ấy rất mật thiết với Phật giáo thời Bắc Lương, nơi cả hai 

truyền thống Đại thừa và Tiểu thừa được tu tập và có rất nhiều thiền sư kiệt 

xuất và đạt được năng lực thần thông.
74

 Những yếu tố nầy gợi ý rằng những 

bản Quán kinh khác, gồm cả kinh Quán Vô Lượng Thọ, có thể được soạn 

tập ở phụ cận vùng nầy.  



Trong số những dịch giả Quán kinh, chỉ có Phật-đà-bạt-đà-la (佛馱跋陀羅 

Buddhab-hadra; 359-429), người dịch Tam muội hải kinh (Samādhi Sea 

Sūtra), là không có quan hệ trực tiếp với vùng Trung Á, vì Sư sinh ở Ca-tì-

la-vệ, miền Bắc Ấn Độ, và qua Trung Hoa bằng đường biển phía Nam. Tuy 

nhiên, Sư đã học vài năm hoặc là ở Kashmire hoặc là Kiền-đà-la, và khi đến 

Trường An, Sư thích thân cận ngài Cưu-ma-la-thập, và được bảo trợ bởi 

ngài Bảo Vân (寶雲), một vị Tăng vừa mới trở về từ Tây Vức và Ấn Độ, 

ngài Phật-đà-bạt đà-la cùng hợp tác với Bảo Vân dịch Đại bản A-di-đà kinh 

(Larger Sukhāvatīvyūha-sūtra), vốn rất có thể dựa trên một bản thảo vừa mới 

phát hiện ở Ấn Độ. Ngài Phật-đà-bạt đà-la còn dịch kinh Hoa Nghiêm 

(Avataṃsaka Sūtra) dựa vào bản tiếng Sanskrit có được ở Khotan.75
 Do tất 

cả nguyên do nầy, chắc chắn Phật-đà-bạt đà-la rất thông thạo về vùng Trung 

Á. Do vậy rất có thể giả định rằng nguồn gốc bản thảo của Tam muội hải 

kinh (Samādhi Sea Sūtra) cũng từ vùng Trung Á, cũng như các bản Quán 

kinh khác.   

Một luận cứ khác nữa hỗ trợ cho thuyết soạn tập kinh Quán Vô Lượng Thọ 

ở Trung Á là đề cập đến quán Phật và quán hình tượng. Trong pháp quán thứ 

8 và 13, kinh nầy khoáng trương thực hành pháp thiền quán dùng tượng Phật 

và Bồ-tát làm đối tượng quán chiếu, sau đó kinh còn nói đến quán sắc thân 

và những tướng tốt chính và phụ của đức Phật A-di-đà, của Quán Thế Âm 

Bồ-tát, và của Đại Thế Chí Bồ-tát trong từng pháp quán thứ 9, 10 và 11.
76

 

Pháp quán Phật và quán hình tượng này trong khi rất thông dụng ở các quán 

kinh khác, nhưng lại được đề cập rất chi tiết ở trong Tam muội hải kinh 

(Samādhi Sea Sūtra).  

Theo lịch sử nghệ thuật Phật giáo,
77

 điểm chung của Phật giáo Kiền-đà-la và 

nền nghệ thuật của vùng ấy có thể được thấy rõ qua sự mô tả nét trầm tư 

trong thiền định và các tướng hảo của tượng Phật theo trong Tam muội hải 

kinh (Samādhi Sea Sūtra). Chẳng hạn, kinh nầy mô tả tượng Phật với một 

hàng ria mép,
78

 đó là một điểm độc đáo của tượng Phật trong nghệ thuật 

Kiền-đà-la; tượng nầy còn được khắc họa theo tầm cỡ của hang động nổi 

tiếng ở Nagarahāra, vùng gần Jalalābād ở phía Bắc Afghanistan ngày nay, 

nơi mà dấu vết (bóng của tượng–shadow) của tượng Phật vẫn còn.
79

 Hai 

điều mô tả nầy, chắc rằng không thể nào có được nếu không có sự am hiểu 

sâu sắc về toàn cảnh Phật giáo Kiền-đà-la; do đó thừa nhận rằng nó trùng 

hợp với những gì ngài Phật-đà-bạt-đà-la quán sát được trước đây khi Ngài 

còn ở tại miền Tây Bắc Ấn Độ.
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 Trong mức độ nào đó, nếu chúng ta thừa 

nhận Phật giáo Kiền-đà-la và nền nghệ thuật của nó đã thực sự được phản 

ánh rõ nét trong Tam muội hải kinh (Samādhi Sea Sūtra), thì điều ấy sẽ cung 



cấp cho chúng ta một chìa khóa để đánh giá những bản quán kinh khác, gồm 

cả kinh Quán Vô Lượng Thọ.  

Khi khảo sát kinh Quán Vô Lượng Thọ trong ánh sáng nầy, chúng ta thấy 

khuynh hướng phóng đại mô tả về các tướng tốt chính và phụ của chư Phật 

và Bồ-tát. Chẳng hạn, tướng tốt của đức Phật A-di-đà được mô tả, gồm cả 

chú giải rằng “chiều cao của đức Phật là sáu mươi vạn ức na-do-tha hằng hà 

sa do-tuần (niyutas of kotis of yojanas).”
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 Không thể là vô cớ khi cho rằng 

mô tả nầy gợi lại cho chúng ta tượng Phật khổng lồ của Bāmiyan.
82

 Khi mô 

tả vầng hào quang trên đảnh Bồ-tát Quán Thế Âm trong pháp quán thứ 10, 

kinh văn còn ghi rằng, “Trong hào quang ấy có năm trăm hóa thân Phật, như 

đức Phật Thích-ca Mâu-ni.”
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 Có giả thuyết giả định rằng đức Phật Thích-ca 

Mâu-ni được mô tả ở đây có liên quan đến tượng Phật cao 35 hay 38m ở 

phía Đông Bāmiyan.   

Tuy nhiên, trong pháp quán thứ 13, được biết đức Phật A-di-đà khi thị hiện 

thân tướng to lớn thì sẽ biến đầy khắp cả bầu trời, nhưng khi hiện thân nhỏ 

thì chỉ bằng một trượng sáu (trượng lục; 288 cm) hay tám thước (bát xích; 

24cm).
84

 Do vậy, chúng ta khó có thể đưa vào chứng minh những mối quan 

hệ giữa sự mô tả trong kinh và những tượng Phật khổng lồ như vậy ở 

Bāmiyan.   

Tuy nhiên, không thể bác bỏ rằng kinh Quán Vô Lượng Thọ là bản kinh đầu 

tiên mô tả thân tướng to lớn của chư Phật và Bồ-tát. Chẳng có gì bất thường 

để suy luận ra từ đây rằng dịch giả bản kinh nầy đã có trong đầu hình ảnh 

tượng Phật to lớn, có thể lớn hơn thân tướng người thường. Hơn nữa, khi 

diễn tả hình tượng đức Phật A-di-đà trong pháp quán thứ 9, kinh nói: “Hào 

quang trên đảnh đức Phật A-di-đà giống như trăm triệu tam thiên đại thiên 

thế giới (trichiliocosms); trong hào quang ấy có trăm vạn ức na-do-tha hóa 

Phật nhiều như cát sông Hằng”.
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 Theo một sử gia nghệ thuật, tượng Phật 

theo mẫu đơn giản–các hóa Phật đứng thành hàng nghiêng, xếp hàng theo 

hào quang phóng ra từ đảnh đầu–đã được tìm thấy trong số các vật khảo cổ ở 

Kiền-đà-la cũng như từ Khotan.
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 Hơn thế nữa, trong kinh này, đức Phật A-

di-đà cùng với hai vị Bồ-tát trợ thủ (pháp quán thứ 7 và thứ 8),
87

 mô-típ 

thông dụng trong nghệ thuật Trung Á, đã tìm thấy được hình thức phát triển 

cao nhất của nó. Kinh Quán Vô Lượng Thọ còn mô tả chi tiết đồ hình chi 

tiết hợp nhất hai vị Bồ-tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Thực vậy, điều ấy 

nói rõ sự liên quan đến pháp quán thứ 13, “Bồ-tát Quán Thế Âm và Bồ-tát 

Đại Thế Chí, ở khắp mọi nơi đều có thân tướng đồng như chúng sinh, mọi 

chúng sinh chỉ cần quán đảnh đầu của các Ngài, liền nhận biết đó là Bồ-tát 



Quán Thế Âm và Bồ-tát Đại Thế Chí.”
88

 Những tham khảo như vậy gợi ý 

rằng bản kinh nầy chắc hẳn không được soạn bởi một ai mà không có mối 

quan tâm sâu sắc đến hình tượng các vị Bồ-tát nầy.   

Trong lịch sử hình tượng Phật giáo Trung Hoa, mặc dù nghệ thuật Kiền-đà-

la có ảnh hưởng rất sớm ở Trung Hoa, tượng Phật bằng đá chưa trở thành 

phổ biến trước những năm 400. Tượng mạ vàng hiện đang còn lưu hành thì 

nhỏ, chỉ cao chừng 30 - 40cm. Được biết lúc đó chưa có tượng Phật với kích 

thước như người hoặc lớn hơn, mãi cho đến khi có nghệ thuật điêu khắc 

trong những động đá lớn ở Yun-kang vào nửa sau thế kỷ thứ V.
89

 Như đã 

được thừa nhận, có những kinh văn ám chỉ về những phương pháp khác 

nhau về việc tạo tượng vào thế kỷ thứ IV, như tường thuật của ngài Đạo An 

(312-385)
90

 về việc đúc một pho tượng mạ vàng cao một trượng sáu (288 

cm),
91

 nhưng đó không phải là tác phẩm như thế còn tồn tại đến ngày nay. Ở 

Trung Á, trái lại, tượng Phật theo nghệ thuật Kiền-đà-la thường được tiếp 

nhận gần giống như nguyên bản, và hình dáng tượng Phật khổng lồ vốn đã 

được tạc tại Trung Á chừng 400 năm.
92

 Như vậy, ngoài Ấn Độ ra, Trung Á 

hầu như là ứng viên có thể cung ứng cho nguồn gốc của pháp quán tượng
93

 

được đề cập trong kinh Quán Vô Lượng Thọ.  

Chứng cứ nầy cung cấp cho nền tảng của thuyết soạn tập ở Trung Á của 

kinh Quán Vô Lượng Thọ, dù chúng ta phải nhận thấy rằng luận cứ ấy chưa 

hoàn toàn xác đáng. Nhưng trên sự xem xét nền tảng lịch sử và địa dư, việc 

chọn lựa thuyết nguồn gốc Trung Á dường như thích đáng. Điều nầy đặc 

biệt đúng khi người không hoàn toàn tin vào thuyết kinh được soạn tập ở Ấn 

Độ, mà cũng không dễ chấp nhận kinh Quán Vô Lượng Thọ có thể soạn tập 

ở Trung Hoa.  

---o0o--- 

Thuyết soạn tập ở Trung Hoa 

Nay chúng ta khảo sát thuyết thứ hai. Khả năng nguồn gốc Trung Hoa 

của kinh Quán Vô Lượng Thọ không có gì kì lạ, do sự nghiên cứu rất 

nghiêm túc về bản kinh nầy mà phát hiện ra được những yếu tố Trung Hoa 

rõ ràng. Tôi cho rằng Tsukinowa Kenryū Tsukinowa Kenryū là người đầu 

tiên đưa ra Thuyết soạn tập ở Trung Hoa.  

Theo ông, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng như các Quán kinh khác, đều 

được soạn tập do các cao Tăng vào niên hiệu Yuan-chia (Nguyên Gia 元嘉; 

424-453), thời Lưu Tống, khi tham khảo với các thiền sư kiệt xuất lúc ấy 



đang hội tụ vào Trung Hoa. Kinh được soạn để đáp ứng cho sự quan tâm lớn 

mạnh của giới học Phật nhiệt tâm tu tập thiền định, cũng như để chống lại sự 

thách thức do Đạo gia đưa ra. Tuy nhiên, do vì bản báo cáo của Tsukinowa 

đưa ra theo dạng của một bảng tóm tắt, cho nên các chi tiết trong luận cứ của 

ông không được sáng tỏ. 
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 Sau đó không lâu, Suzuki Munetada lại đưa ra 

luận thuyết soạn tập ở Trung Hoa,
95

 làm nảy sinh vấn đề có khả năng xảy ra, 

Ấn Độ như là nơi kinh được soạn tập rồi truy tầm con đường khả hữu mà 

kinh nầy được chuyển ngữ. Nếu thuyết nầy được chấp nhận, thì phải trả lời 

câu hỏi là khi nào và do ai mà kinh nầy được soạn tập. Dù Suzuki Munetada 

đã nỗ lực giải đáp vấn đề nầy, nhưng nghiên cứu của ông vẫn không dẫn đến 

một kết luận dứt khoát nào.   

Như vậy, luận cứ Thuyết soạn tập ở Trung Hoa cũng không được hoàn toàn 

tin tưởng; nhưng khi phân tích về kinh Quán Vô Lượng Thọ, những sự kiện 

sau có thể được đưa ra hỗ trợ cho quan điểm nầy.   

Thứ nhất, bản kinh mà kinh Quán Vô Lượng Thọ vay mượn nhiều nhất đó là 

bản dịch tiếng Hán Đại bổn A-di-đà kinh (Larger Sukhā- vatīvyūha-sūtra) và 

Tiểu bổn A-di-đà kinh (Smaller Sukhāvatīvyūha-sūtra).   

Chẳng hạn, ý tưởng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ về đức Phật A-di-đà và 

hai vị Bồ-tát trợ thủ đến để tiếp dẫn chúng sinh khi lâm chung về cõi Tịnh 

độ, chắc chắn là mượn từ hai bản kinh trên, và được trau chuốt kỹ lưỡng 

thành ý tưởng mới “chín phẩm vãng sanh.” Bản Đại bổn A-di-đà kinh mà 

kinh Quán Vô Lượng Thọ y cứ vào là Vô lượng thọ kinh, do Tăng-già-bạt-

ma (s: Saṃghavarman; c: 僧伽跋摩) hay Khang Tăng Khải dịch (dù riêng 

tôi: tác giả Kōtatsu Fujitta là do Tăng-già-bạt-ma và Bảo Vân dịch). Chúng 

ta biết điều nầy vì một số thuật ngữ mới đưa vào (liệt kê phần sau) chỉ được 

tìm thấy trong bản trên (Vô lượng thọ kinh): đó chính là nguyện lực của 

Pháp Tạng Tỳ-kheo thành tựu
96

 (quán thứ 7); “48 lời nguyện của Pháp Tạng 

Tỳ-kheo (chương nói về trung phẩm hạ sanh); thành tâm trì mười niệm.”
97

 

(chương nói về hạ phẩm hạ sanh). Do sự vận dụng những thuật ngữ như vậy, 

nên kinh Quán Vô Lượng Thọ có lẽ không phải là bản dịch trực tiếp ngay từ 

bản gốc tiếng Sanskrit, mà thay vì vậy, dùng một bản kinh đã được dịch 

sang tiếng Hán rồi.  

Khi đối chiếu kinh Quán Vô Lượng Thọ với những Quán kinh khác, thấy 

tính tương đương trong giáo lý, trong thuật ngữ chuyên môn, trong văn 

phong phiên dịch là thực trạng không thể nào bác bỏ được. Vài ví dụ hiển 

nhiên được trình bày trong bản đối chiếu ở dưới (riêng Hư Không Tạng 



Quán kinh – Ākāśa- garbha Comtemplation Sūtra được bỏ qua, vì bản dịch 

sớm nhất quá vắn tắt để đối chiếu chính xác).
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 Khi đánh giá sự tương đương 

trong bản đối chiếu, quá rõ ràng rằng, nếu kinh Quán Vô Lượng Thọ được 

biên tập tại Trung Hoa, thì lẽ ra nó phải được viết với sự chu đáo cao độ về 

thuật ngữ và văn phong như những bộ quán kinh khác. Hơn nữa, ta nên lưu ý 

rằng thuật ngữ pha Hán có thể được tìm thấy trong những đoạn kinh văn 

nầy-chẳng hạn, thuật ngữ “xưng danh - ch‟eng ming; e: recite the name” 

hiệu Phật và Bồ-tát. Vì thuật ngữ tương tự cũng xuất hiện trong Hư Không 

Tạng Quán kinh- Ākāśagarbha Comtemplation Sūtra (không ghi trong bảng 

đối chiếu), ý tưởng đọc thuộc lòng (đọc thầm-e: recite) một danh hiệu như 

vậy là thông thường trong tất cả các quán kinh đã được đề cập. Tuy vậy, do 

hầu hết các dữ kiện về xưng danh (ch‟eng ming; e: recite the name) không 

thể nào truy xét lại được từ kinh văn tiếng Sanskrit, nên ý tưởng đáng quan 

tâm là phải có một bản gốc đầu tiên trong bối cảnh tín ngưỡng của nền phiên 

dịch kinh điển Phật giáo ở Trung Hoa.
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 Cũng từ quan điểm nầy, yếu tố 

Trung Hoa được phát hiện rõ ràng trong kinh Quán Vô Lượng Thọ.  

Trong số các bản quán kinh, Tam muội hải kinh (Samādhi Sea Sūtra), chắc 

chắn là bản kinh duy nhất được dịch trước kinh Quán Vô Lượng Thọ,
100

 và 

điều ấy gợi ý rằng sự biên tập kinh kinh Quán Vô Lượng Thọ đã ảnh hưởng 

rất lớn từ kinh nầy.
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 Cũng không có lý do nào để tin rằng kinh Quán Vô 

Lượng Thọ ảnh hưởng bởi Di-lặc Quán kinh - Maitreya Comtemplation 

Sūtra. Chẳng hạn, kinh Quán Vô Lượng Thọ phát biểu liên quan đến pháp 

quán thứ sáu; “Lại nữa, có những nhạc khí treo giữa hư không, như Thiên 

bảo tràng, không gõ mà tự âm vang”.
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 “Thiên bảo tràng” nầy có một ý 

nghĩa rất đặc biệt, và Bảo Tràng, một trong năm vị Đại thần của cõi trời 

Đâu-suất xuất hiện trong Di-lặc Quán kinh–Maitreya Comtemplation 

Sūtra.
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 Nói cách khác, việc biên tập kinh Quán Vô Lượng Thọ chắc chắn là 

có tham khảo đoạn kinh văn nầy để đưa vào.
104

  

Trong mối quan hệ nầy, có thể chỉ ra rằng các bản Quán kinh khác kinh 

Quán Vô Lượng Thọ vẫn còn dùng lối Hán dịch như các kinh luận đang lưu 

hành hiện nay trong việc biên soạn kinh Quán Vô Lượng Thọ. Chẳng hạn, 

Tam muội hải kinh (Samādhi Sea Sūtra) đã trích dẫn từ rất nhiều kinh, trong 

số đó có 3 trích dẫn danh hiệu 10 vị Phật trong 10 phương,
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 rõ ràng đã lấy 

từ Bảo Nguyệt Đồng Tử Tố Vấn kinh (Sūtra on the Question of Prince of 

Jeweled-Moon), trích trong “Dị hành phẩm-Chapter on Easy Practice”, do 

ngài Cưu-ma-la-thập dịch từ Thập địa kinh luận 

(十地經論Daśabhūmikasūtraśāstra;Daśabhūmika-vibhāsa).
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 Ngoài ra, Tam 

muội hải kinh còn đề cập đến “duy vô tam muội 惟無三昧; Samādhi of 



nonexistence only”,
107

 điều nầy chắc là y cứ trong Duy Vô Tam-muội kinh 

(Book of the Samādhi of nonexistence only), một bản kinh mà Đạo An đã 

xác định trước đó là kinh ngụy tạo.
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 Thuật ngữ “duy vô tam muội–samādhi 

of nonexistence only” còn được tìm thấy trong những bản kinh khác được 

biết là do Cương-lương-da-xá (s: Kālayaśas 畺良耶舎) dịch, như Dược 

Vương Dược Thượng Quán kinh (Bhaisajy-arāja Contemplation Sūtra).
109

 

Nếu chúng ta chấp nhận Cương-lương-da-xá là người dịch kinh nầy, sự vận 

dụng thuật ngữ chuyên môn nầy cung cấp cho chúng ta biết một vài phán 

đoán quan điểm của Cương-lương-da-xá về bản dịch. Cũng tìm thấy trong 

Dược Vương Dược Thượng Quán kinh những câu chắc chắn là dựa vào Tam 

Muội Hải kinh.
110

 Tiếp theo, được biết rõ là Phổ Hiền quán kinh được vay 

mượn hầu hết từ bản dịch Diệu Pháp Liên Hoa kinh của ngài Cưu-ma-la-

thập–quá nhiều đến nỗi thường được quy như là “bộ kinh đúc kết của kinh 

Pháp Hoa.”
111

 Chính Hư Không Tạng Quán kinh thừa nhận là lấy từ Quyết 

định tì-ni kinh,
112

 dịch giả khuyết danh, đời Đông Tấn.
113

 Ý tưởng niệm 

danh hiệu của 35 đức Phật, như được tìm thấy trong Hư Không tạng Quán 

kinh, cũng đều có đề cập trong Dược Vương Dược Thượng Quán kinh.
114

  

Mặc dù chúng ta đã xem xét một vài ví dụ từ những bản Quán kinh khác, 

vẫn còn có nhiều dấu tích ý tưởng kinh Quán Vô Lượng Thọ được kế thừa từ 

sự phiên dịch kinh điển cua Phật giáo Trung Hoa. Một trong những ví dụ nổi 

bật nhất là đã chia nội dung kinh văn thành 16 pháp quán. Lối phân chia như 

vậy không phải bắt nguồn từ kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà trong Thiền bi 

yếu pháp kinh,
115

 những mục, “quán tịnh”, “quán Phật” và “quán hình” đều 

đã được phân thành 30 pháp quán. Bản Quán kinh nầy chắc là phải do hoặc 

là ngài Cưu-ma-la-thập hoặc là Dharamitra dịch,nhưng dù dịch giả là ai, 

kinh ấy phải lưu hành ngay trước hoặc cùng thời với kinh Quán Vô Lượng 

Thọ. Vì cho rằng có lẽ nó có một ảnh hưởng từ sự phân loại sau này về Quán 

kinh.   

Cũng vậy, như đã chỉ ra bởi Mochizuki,
116

 giáo lý nổi bật trong kinh Quán 

Vô Lượng Thọ về “tam tâm” - “trực tâm”, “thâm tâm”, “hồi hướng phát 

nguyện tâm” - có thể liên quan với “trực tâm”, “thâm tâm”, và “hồi hướng 

tâm” xuất hiện trong “Phật quốc phẩm” của kinh Duy-ma-cật do ngài Cưu-

ma-la-thập dịch.
117

  

Cũng vậy, những ý niệm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ như “niệm Phật 

tam muội” (pháp quán thứ 8 và 9)
118

 và “chư Phật hiện tiền tam muội” 

(phẩm công đức), rõ ràng là ảnh hưởng bởi Ban chu Tam muội kinh. Hơn 



nữa, những câu như “Thân nầy thành Phật, thân nầy là Phật
119

- pháp quán 

thứ 8” có tương đương trực tiếp với kinh Ban-chu Tam muội.
120

  

Cũng vậy, ý tưởng đạt được Bách pháp minh môn
121

 và nhờ đó nhập vào 

Hoan hỷ địa - như được đề cập trong chương Thượng phẩm hạ sanh và Hạ 

phẩm thượng sanh - có lẽ là kế thừa từ bản dịch Thập địa kinh
122

 do ngài 

Cưu-ma-la-thập dịch, hoặc là phẩm Thập địa trong bản dịch kinh Hoa 

Nghiêm
123
 do ngài Phật-đà-bạt-đà-la dịch. Dù những tương đương nầy, 

không cấu thành những chứng cứ không bác bỏ được, nhưng nó đã cung cấp 

sự đáng tin cậy cho những giả thuyết mà kinh Quán Vô Lượng Thọ đã sử 

dụng nhiều bản kinh được dịch sang tiếng Hán trước đó.   

Những yếu tố Trung Hoa còn có thể được thấy qua văn phong và lối dẫn 

chuyện trong kinh. Chẳng hạn, có đoạn, “Chúng ta xưng tán danh hiệu rộng 

rãi thập nhị bộ kinh Đại thừa,”
124

 trong chương Hạ phẩm thượng sanh. Do đề 

kinh trong tiếng Sanskrit vốn thường không xuất hiện ở phần đầu mà ở phần 

cuối của kinh, nên chúng ta tin chắc rằng chương nầy rút ra từ một bản dịch 

tiếng Hán.  

Căn cứ vào những gì đã phát hiện được, kinh Quán Vô Lượng Thọ rất chắc 

không phải có gốc là bản dịch trực tiếp, nguyên văn từ tiếng Sanskrit (hoặc 

Prākrit). Cho nên, chúng ta phải thừa nhận rằng có những chứng cứ đầy đủ 

để ủng hộ cho ý kiến rằng kinh nầy được soạn tập ở Trung Hoa.
125

  

---o0o--- 

Kết luận sơ bộ 

Làm sao để chứng cứ nầy đối chiếu được với những gì hỗ trợ cho 

thuyết soạn tập ở Trung Á? Nếu việc kết tập kinh nầy ở Ấn Độ bị bác bỏ, thì 

thuyết nào trong hai thuyết đối nghịch trên được chấp nhận? Tôi cho rằng cả 

2 thuyết đều có những điểm đáng chú ý nhưng không thể nào đưa ra dứt 

khoát một chứng cứ nào bằng cách chọn thuyết nầy bỏ thuyết kia. Cho đến 

nay tôi vẫn chọn một quan điểm thỏa hiệp, bằng cách chấp nhận từng phần 

của cả hai thuyết. Có nghĩa là, chỉ vì những yếu tố Trung Hoa được phát 

hiện trong kinh văn không có nghĩa là kinh được soạn ở Trung Hoa. Đơn 

giản nhất, tôi tin rằng cốt tuỷ của kinh Quán Vô Lượng Thọ là nhằm truyền 

đạt một hình thái của thiền định mà vào thời đó, được thực hành vài nơi 

vùng Trung Á, có khả năng là vùng Thổ-phồn. Khi dịch kinh nầy, ngài 

Cương-lương-da-xá đã đảm nhiệm việc khẩu dịch, do được ghi nhận, như đã 

lưu ý. Là Sa-môn Seng-han đảm nhiệm việc ghi chép
126

 cho Cương-lương-



da-xá. Trong tiến trình nầy, văn cảnh và ý tưởng mang màu sắc Trung Hoa, 

vì khá nhiều bản kinh tiếng Hán đã được tham khảo và vận dụng, bắt nguồn 

với kinh Vô lượng thọ. Chính những sự kiện nầy hỗ trợ cho thuyết kinh 

được soạn tập ở Trung Hoa. Một quan điểm chiết trung như thế có thể thiếu 

sự minh bạch, nhưng đó là quan điểm thích đáng nhất để chọn mà không cần 

nhiều chứng cứ thuyết phục.   

Tôi đã phác họa quan điểm của mình về những vấn đề chung quanh sự soạn 

tập kinh Quán Vô Lượng Thọ. Qua phác thảo nầy, điều rõ ràng là, trong khi 

giáo lý Tịnh độ xuất hiện trong kinh văn nầy có nguồn gốc ở Ấn Độ, nhưng 

nó đã trưng bày sự phát triển sâu rộng mà chỉ có thể diễn ra ở bên ngoài Ấn 

Độ, đó là ở Trung Hoa hoặc Trung Á. Do vậy, dù kinh Quán Vô Lượng Thọ 

chắc chắn là nguồn gốc quan trọng để nghiên cứu Tịnh độ tông Phật giáo, 

nhưng nó phải được xem như một xuất xứ hoàn toàn khác phả hệ với Đại 

bổn A-di-đà kinh (Larger Sukhāvatīvyūha-sūtra) và Tiểu bổn A-di-đà kinh 

(Smaller Sukhāvatīvyūha-sūtra)...  

________________________________________  

•  hi chú của tác giả ( ōtatsu Fujitta):   

Để có cái nhìn mới hơn về quan điểm của tôi trong đề tài nầy, quý độc giả có 

thể tham khảo thêm tác phẩm của tôi nhan đề Kanmuryōjukyū kōkyū 

(Kyoto: Shinshū Ōtaniha shūmushu shuppanbu, 1985).  

•  hi chú của người dịch sang  nh ngữ ( enneth K.Tanaka):  

Bài viết nầy là dịch một chương trong một tác phẩm của Kōtatsu Fujitta 

nhan đề Nghiên cứu về Phật giáo Tịnh độ tông – j: Genshi Jōdo-shisō no 

kenkyū; e: A study of Early Pure Land Buddhism (Tokyo: Iwannami shoten, 

1970), trang 116-136, với một vài bổ sung, sửa chữa của Gs. Kōtatsu Fujitta. 

Do thời gian hạn hẹp, phần dẫn nhập của người dịch chưa được chính tác giả 

xem xét. Người dịch xin chịu trách nhiệm về nội dung phần nầy.  

• Trong phần chú thích nầy, những phần đánh số thứ tự 1,2,3... là của tác giả 

(Kōtatsu Fujitta); những phần đánh số thứ tự kèm theo dấu (*) 1*,2*,3*... là 

của người dịch Việt ngữ.  

---o0o--- 
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2
 Tùy 隋 Năm 589 (Kỷ Dậu) - 617 (Ðinh Sửu); Tống 宋 (960-1278); Bắc 

Tống 北宋 167 năm; Nam Tống 南宋 153 năm.  
3
 Ono Gemmyō, ed., Bussho kaiset- su daijiten, vol. 2 (1932; reprint, Tokyo: 

Tokyo shoseki, 1975), p. 199c-d. 
4
 Kuan Wu-liang-sho fo ching shu– Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh sớ, 

T1753.37.  
5
 Kuan Wu-liang-sho fo ching i-shu, T1749.37, và Kuan Wu-liang-sho fo 

ching shu, T1750.37.   

Giới học giả thường cho rằng tác phẩm sau là của Trí Khải, được thấy trong 

nhiều tác phẩm biên soạn sau nầy, giữa cuối thế kỷ thứ 7 và đầu thế kỷ thứ  

8. Theo quan điểm của Satō, các môn đệ của tông Thiên thai cảm thấy cần 

phải có một luận giải về kinh nầy do bản kinh trên quá thông dụng. Và thực 

tế là các nhà chú giải kiệt xuất của các tông phái khác đều có luận giải riêng 

của họ. Xem tác phẩm của Satō Tetsuei, nhan đề Tendai daishi no kenkyū 

(Kyoto: Hyakken, 1961), 567-568, 594-597. Về chi tiết ảnh hưởng của tông 

Hoa nghiêm ở Phật giáo Triều Tiên, xem tác phẩm của Etani Ryūkai, nhan 

đề Jōdokyō no shin kenkyū (Tokyo: Sankibō busshorin, 1976), 55-61.  

 
6或有眾生作不善業五逆十惡,具諸不善.如此愚人以惡業故,應墮惡道,經

歷多劫受苦無窮. (Hoặc hữu chúng sinh, tác bất thiện nghiệp, ngũ nghịch 

thập ác, cụ chư bất thiện. Như thử ngu nhân, dĩ ác nghiệp cố, ưng đọa ác 

đạo, kinh lịch đa kiếp, thọ khổ vô cùng). (Kinh QVLT, T365.12, trang. 

345c15, 346a19).   
7韋提希 (s: Vaidehī; p: Vedehī). Người thuộc dòng tộc Tì-đề-ha 毗提呵族 

(Videha), có nói bà thuộc dòng tộc Kiều-tát-la, thành Xá-vệ của vua Ba-tư-

nặc.  
8
 Có thể xem trong các tác phẩm Chūgoku Yōdokyo-shi (Kyoto: Hōzōkan, 

1971), 74-77 của Nogami Shunjo. “Dialogue: Chinese Zen” của Sukanmoto 

Zenryū, Shibayama Zenkei, và Nishitani Keiji, The Eastern Buddhist, n.s.8, 

no.2 (October 1975):78; Buddhist in China của Kenneth Ch‟en, (Princeton 

Univercity Press, 1972), 345-346.   

* Thường gọi là Bắc Chu Vũ Đế 北周武帝 (543-578), ban đầu vua kính 

trọng Phật pháp, nhưng tin sấm vĩ nên các Đạo sĩ thừa cơ hội đó dèm pha 

chê bai Phật giáo. Năm 557, xuống chiếu phá huỷ kinh tượng chùa Phật ở 

Bắc Tề, buộc hơn 300 vạn tăng ni hoàn tục. Sử gọi là pháp nạn Chu Vũ.   
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 Chẳng hạn, sự sắp xếp được tìm thấy trong các luận giải của Huệ Viễn 

(Hui-yūan ; T 1749.37182a12-c22), Trí Tạng (Chi-tsang; T1753.37.244c13-

245a15), Thiện Đạo (Shan-tao T1753.37.248b7-250a8), và một luận giải 

không rõ tác giả được gán cho Trí Khải (Chi-i T1750.37.193b28-c1).  
10

 Về điểm nầy, luận giải đề cập ở trên của Huệ Viễn đóng một vai trò quan 

trọng cho sự phát triển về sau. Xem tác phẩm của Kenneth Tanaka, The 

Daton of Chinese Pure Land Buddhist Doctrine Ching-ying Hui-yūan‟s 

Commentary on the Visualization Sutra (Albani: State University of New 

York Press, 1990).  
11

 Xuất xứ dẫn đến kinh nầy là một câu chuyện nổi tiếng. Vua Tần-bà-sa-la 

(s: Bimbisāra) lo âu vì chưa có con kế tục vương vị, ông đến nhà tiên tri để 

đoán biết có người cao quý nào sẽ chết và đầu thai vào hoàng tộc. Nhưng 

vua Tần-bà-sa-la (s: Bimbisāra) không chờ đợi được, ông nhờ người giết, 

chẳng bao lâu sau Hoàng hậu Vi-đề-hi mang thai. Nhưng nhà tiên tri cũng 

báo trước rằng vương tử sắp ra đời sẽ ẩn chứa một mối hận đối với cha mẹ, 

và sẽ là kẻ thù địch của cha mình, nên vua cha quyết định ném vương tử mới 

sinh xuống lầu... (Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, bản Anh ngữ The Sutra 

of contemplation of Buddha of Immeasurable Life), (Kyoto: Ryūkoku 

Univesity, 1984).  
12欲生彼國者。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十

善業。二者受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因

果。讀誦大乘。勸進行者。如此三事名為淨業 (Kinh QVLT).  
13當起想念。正坐西向諦觀於日。令心堅住。專想不移。見日欲沒狀如

懸鼓。既見日已。閉目開目皆令明了。是為日想。名曰初觀 (Kinh 

QVLT). 
14

 Cửu phẩm: Thượng phẩm thượng sanh, Thượng phẩm trung sanh, Thượng 

phẩm hạ sanh; Trung phẩm thượng sanh, Trung phẩm trung sanh, Trung 

phẩm hạ sanh; Hạ phẩm thượng sanh, Hạ phẩm trung sanh, Hạ phẩm hạ 

sanh.   
15

 Xem Khai nguyên lục 5 (c: K‟ai-yūan lu 5), T2145.55.523c.  

 
16

 Tức Chúng Kinh Mục Lục 眾經目錄 (7 quyển) Pháp Kinh 法經 cùng một 

số người khác soạn vào đời Tùy. T. 55, Tr. 115, Sh. 2146.  
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 Yuan-chia (元嘉 Nguyên Gia; 424-453).   
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 Pháp Kinh Lục, Fa-ching lu, T2146.55.116c.  
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20
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2145. 
21
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 Ch‟u-san-tsang chi-chi, T2145-.55.22a. 
23慧皎 (497-554). Tăng sĩ đời Lương, người tỉnh Triết Giang, chùa Gia 

Tường 嘉祥寺 
24

 Kao-seng Chuan, T 2059.50.343c. 
25

 Nei-tien lu, T 2149.55.260a. 
26

 Đại Đường Nội Điển Lục 大唐內典錄 (10 quyển); Đạo Tuyên 道宣 soạn 

vào đời Đường; T.55, tr. 219  
27

 Ibid., 523c. 
28

 Học giả Phật giáo đời Tùy. Người Tứ Châu, Thành Đô. Năm sinh năm 

mất không rõ. Xuất gia từ nhỏ. Năm Kiến Đức thứ ba (574), Vũ Đế phế đạo 

Phật, ông bị bức bách phải hoàn tục. Sau đời Tùy hưng khởi, ông được giao 
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34

 Yao-wang Yao-shang kuan, T116- 1.20. 
35

 Bút dịch, nghĩa là ghi lại lời khẩu dịch của Cương-lương-da-xá (s: 

Kālayaśas 畺良耶舎) thành ngôn ngữ bản xứ, tức Hán văn.  



                                                                                                                                                 
36

 Xem tác phẩm của Fujita, Genshi Jōdo-shisō no kenkyū, trang. 62-96.  

 
37

 s: Dharmamitra (Đàm-ma-mật-đa 曇摩密多; 356-442).   
38

 Tao-chou lu, Tức Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục 

大周刊定眾經目錄, (15 quyển). Minh Thuyên明佺 và một số người khác 
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 Kasugai Shinya. “Kanmuryōjukyō ni okern shomondai,” Bukkyō bunka 

kenkyū 3 (1953); 41-42 Kaisugai Shinya and Tōdō Kyōshun, “jōdo kyōten 

no keisei,” in Miyamoto Shōson, ed., Bukkyoo no kanponshiun (Tokyo: 

Sanseidoo, 1956). 523-530. 
71

 Nakamura Hajime, “Jōdo sanbukyō no kaisetsu,” Jōdo sanbukyō, vol.2, 

Iwanami Bunko (Tokyo: Iwanami shoten, 1964). 207.  
72

 Ch‟u-sa-tsang chi-chi 14, T2145.55.10a-b; Kao-seng chuan 3, 

T2059.50.342c. 
73

 Ch‟u-sa-tsang chi-chi 14, 106b-c; Kao-seng chuan 2,337a.  
74

 Tác phẩm của Ogasawara Senshū, “Kōshōkoku no bokkyō kyōgaku,” 

trong Bukkyō Shigaku ronshū: Tsukamoto hakushi shōju kinen (Kyoto: 

Tsukamoto hakushi shōju kinen kai, 1961), 136-147. 
75
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Shuppansha, 1928; rpt.cd,1980), 177; Mizuno Kōgen, “Zenshū seiritsu izen 

no zenjō shīsōshi josetsu…” Komazawa daigaku kenkyū kiyō 15(1957): 22.  
116

 Mochizuki, Bukkyō kyōten seiritsushi-ron, p.227.  
117

 T 474.14.538b. “Trực tâm” tương đương với nghĩa “chí thành tâm” trong 

kinh Quán Vô Lượng Thọ, do luận giải của Sheng-chao về kinh Duy-ma-cật, 

giải thích: “Cưu-ma-la-thập nói: „Trực tâm‟ nghĩa là „tâm chí thành‟” . Xem 

Chú thích Duy-ma-cật kinh 1 T1775.38.335c. Có thể thấy trong kinh Quán 

Vô Lượng Thọ thuật ngữ “chí thành tâm” và “thâm tâm” nhưng không có 

“hồi hướng phát nguyện tâm.” 
118於現身中得念佛三昧 (Quán thứ 8). 見此事者。即見十方一切諸佛。 

以見諸佛故名念佛三昧. (Quán thứ 9) 歷事諸佛。於諸佛所修諸三昧 

(Quán thứ 14).  
119是心即是三十二相八十隨形好。是心作佛,是心是佛 (Quán thứ 8). 
120

 Ban-chu Tam-muội kinh. T 417.13.899b, T 418.13.906a: “Tâm nầy thành 

Phật, Tâm nầy là Phật.” Đoạn kinh nầy tương đương bản tiếng Tây Tạng là; 

“sems kyis sans rgyas byed pa ste... sems ñid na yis sans rgyas te.” Xem tác 

phẩm của Paul.M. Harrision, ed., The Tibetan Text of the Pratyutpanna-

buddha-sammukhāvasthita-samādhi-sūtra (Tokyo: The Reiyukai Library 

1978), 37.  

*Bát-chu Tam-muội kinh 般舟三昧經, còn gọi là Thập Phương Hiện Tại 

Tất Tại Tiền Lập Định kinh 十方現在佛悉在前立定經. Ngài Chi-lâu-ca-

sấm 支婁迦讖 dịch vào đời Đông Tấn, triều vua Hán Linh Đế, niên hiệu 

Quang Hoà thứ hai (179)  
121聞已信解發無上道心。經十小劫。具百法明門。得入初地。是名下

品上生者。(Quán thứ 16) 
122

 Shih-chu ching T 286.10. 503a 
123

 Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 大方廣佛華嚴經, 60 quyển, 

Phật-đà-bạt-đà-la 佛馱跋陀羅 dịch vào đời Đông Tấn .T 278.9, 547b.  
124命欲終時遇善知識。為讚大乘十二部經首題名字。以聞如是諸經名

故。除却千劫極重惡業。(Quán thứ 16)  
125

 Những phát hiện mới đây đã nghiêng mạnh về thuyết soạn tập ở Trung 

Hoa. Nogami. Chẳng hạn, gợi ý rằng thuật ngữ “cửu phẩm” vãng sanh trong 

kinh Quán Vô Lượng Thọ có thể đã có mô dạng trong cách phân chia con 

người thành chín thành phần đề cập trong “Ku-chin-jen-pao” của Hán tộc, 

hoặc là cách “luật lệ dành cho chín hạng dân của triều đình” (cửu phẩm quan 

dân chi pháp) được thiết định trong thời Tào Ngụy (Ts'ao-wei; 220-265) 

nhằm mục đích khen thưởng quan lại. Từ khía cạnh khác, Yamada đã phân 



                                                                                                                                                 

tích ý tưởng của thuật ngữ “Vô lượng thọ Phật–dịch nghĩa từ chữ Amita 

Buddha hoặc Amida Buddha” Căn cứ trên phân tích nầy, Yamada đã gợi ý 

rằng kinh Quán Vô Lượng Thọ là đúc kết từ ba bản kinh rời rạc trước đây:  

1. Câu chuyện về A-xà-thế (s: Ajātaśatru 阿闍世).  

2. Mười ba pháp quán đầu tiên (trong 16 pháp quán).  

3. Ba pháp quán sau (từ 14-16) về chín phẩm vãng sanh.  

Kết luận đã được thêm vào cho hình thức kinh nầy. Yamada khẳng định rằng 

3 phần rời rạc trước đó y cứ phần lớn trong thuật ngữ “A-di-đà Phật” là chỉ 

dành riêng cho phần thứ nhất và phần thứ 3, trong khi ý tưởng “Vô lượng 

thọ Phật” hầu như tìm thấy trong toàn thể phần 2, là 13 pháp quán. Ngay cả 

trường hợp ngoại lệ, câu “A-di-đà Phật” trong phần 1 và xuất hiện 1 lần “Vô 

lượng thọ Phật” trong phần 3– không đặt ra vấn đề gì trong luận dr của 

Yamada, vì ông ta giải thích rằng đó như là một cố gắng từng phần để 

“suông sẻ” bản dịch từ phần nầy đến phần kia. Dù mức độ nào, phát hiện của 

Yamada đã hỗ trợ mạnh mẽ thuyết soạn tập ở Trung Hoa. Xem tác phẩm của 

Nogami Shunjō, Chūgoku Jōdokyō-shiron (Kyoto: Hōzōkan,-  

1981), 178-183; Yameda Meiji, “Kangyōkō - Muryōjubutsu to 

Amidabutsu,” Ryūkoku daigaku ronshū 408 (1976: 76-95).  
126

 Lưu ý rằng trong khi tiểu sử của Sheng-han có trong Cao Tăng Truyện 7, 

T 2059-50-370b, thì không có đề cập nào về Ngài như là một Bút thọ cho 

kinh Quán Vô Lượng Thọ.  

* Bút thọ, hay còn gọi nhuận sắc. Như trường hợp Thừa tướng Phòng Dung 

nhuận sắc cho kinh Thủ-lăng-nghiêm.   
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