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Lӡi ÿҫu sách
Năm 1222, Ngài Nhұt Liên chào ÿӡi tҥi Nhұt và trҧi qua
mӝt cuӝc ÿӡi tu hành gian nan ÿҫy thӱ thách suӕt 60 năm, Ngài
ÿӇ lҥi cho Tông Nhұt Liên ӣ Nhұt nói riêng, Phұt Giáo Nhұt
Bҧn nói chung mӝt Phұt sӱ oai hùng cӫa ngѭӡi con Phұt, thӵc
hành hҥnh nguyӋn Bӗ Tát, theo tinh thҫn cӫa giáo lý Pháp Hoa
mà Ĉӭc Phұt Thích Ca Mâu Ni ÿã dҥy, dҩn thân vào ÿӡi cӭu
khә nhân sinh
Ngài là hiӋn thân cӫa Bӗ Tát Thѭӧng Hҥnh, cӫa chѭ vӏ
Bӗ Tát tӯ dѭӟi ÿҩt vѭӧt lên, lãnh hӝi lӡi Phұt dҥy lên ÿѭӡng
theo hҥnh nguyӋn cao cҧ, kӃ thӯa sӭ mӋnh thiêng liêng phөng
sӵ chúng sanh, cúng dѭӡng Chѭ Phұt. Tuy hành trì Kinh Pháp
Hoa không phҧi chӍ có Phұt Giáo Nhұt Bҧn, mà các nѭӟc Phұt
Giáo Ĉҥi Thӯa hiӋn hӳu nhѭ Trung Hoa, Ĉҥi Hàn, ViӋt Nam,
Mông Cә, Tây Tҥng vүn có nhiӅu hành giҧ nghiên cӭu sâu và
hành trì cҭn mұt ÿӇ sӕng trong giáo nghƭa Pháp Hoa và chӭng
ngӝ, nhѭng ÿһc biӋt phҧi nói rҵng giáo lý Phұt Ĉà ÿӃn Nhұt,
dѭӡng nhѭ ÿѭӧc ngѭӡi Nhұt chӃ biӃn làm cӫa riêng cӫa mình
hay cӫa Tông phái mình. Ngài Thiên Thai Trí Giҧ Ĉҥi Sѭ,
hành giҧ thâm tín, thӵc chӭng thұt nghƭa Kinh Pháp Hoa, vӕn
là ngѭӡi Trung Hoa thӃ kӹ thӭ 7, thӭ 8 ÿӡi thӏnh Ĉѭӡng,
nhѭng hình ҧnh cӫa Ngài dѭӡng nhѭ mӡ nhҥt hѫn Nhұt Liên
khi tѭ tѭӣng Pháp Hoa cӫa Ngài du nhұp vào Nhұt Bҧn và tѭ
tѭӣng Thiên Thai Trí Giҧ phҧi nhѭӡng vӏ trí quan trӑng cho tín
ngѭӥng Nhұt Liên trong tâm thӭc nhӳng ai hѭӟng vӅ Kinh
Pháp Hoa, hành trì Kinh Pháp Hoa tҥi Nhұt.
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Tѭѫng tӵ nhѭ vұy, ThiӅn, Trà, Thi Văn, KiӃm, NghӋ
Thuұt Cҳm Hoa v.v… tҩt cҧ ÿӅu ÿѭӧc du nhұp tӯ Ҩn Ĉӝ,
Trung Hoa, Ĉҥi Hàn, nhѭng trӣ thành cӫa ngѭӡi Nhұt, khi hiӋn
hӳu trên xӭ sӣ Hoa Anh Ĉào. Nói ÿӃn Zen, ai cǊng liên tѭӣng
ÿӃn ThiӅn cӫa Nhұt, dѭӡng nhѭ không mҩy lѭu tâm ÿӃn xuҩt
xӭ cӫa nó vӕn tӯ Ҩn Ĉӝ hay Trung Hoa, dù Tông Lâm TӃ hay
Tào Ĉӝng ӣ Nhұt ÿã tiӃp nhұn nguӗn nѭӟc tinh khiӃt cӫa dòng
chҧy ThiӅn Tông Trung Hoa, bҳt nguӗn tӯ Ҩn Ĉӝ xa xôi. Ngày
nay nói vӅ trà ÿҥo (Chado), thi ÿҥo (Shodo), kiӃm ÿҥo (Kendo),
hoa ÿҥo (Ikebana) v.v… ai ai cǊng nhұn thҩy tҩt cҧ ÿã biӃn thái
theo tinh thҫn cӫa ngѭӡi Nhұt. VӅ phѭѫng diӋn nhân sinh, phҧi
nhұn thӭc rҵng ÿây là mӝt ÿiӅu tӕt, bӣi vì ÿã là thӭc ăn dù vұt
chҩt hay tinh thҫn ÿi nӳa cǊng phҧi cҫn ÿѭӧc tái biӃn “recycle”
trӣ lҥi ÿӇ hӧp vӟi khҭu vӏ, và khoái cҧm cӫa dân tӝc ÿó, nhѭng
vӅ phѭѫng diӋn lӏch sӱ, chúng ta thҩy ÿiӅu nҫy có lӁ bӏ chӫ
quan hóa, dӉ ÿѭa ÿӃn cӵc ÿoan, bӣi vì nói ÿӃn Kinh Pháp Hoa,
tín ÿӗ cӫa Nhұt Liên Tông ӣ Nhұt sӁ không khӓi tӵ hào mӝt
cách sai lҫm nѭӟc Nhұt là sӣ hӳu chӫ Kinh Pháp Hoa phát xuҩt
tӯ kim khҭu cӫa Ĉӭc Phұt Thích Ca Mâu Ni, mӝt bҧn kinh vӕn
có nguyên bҧn Sanscrit minh chӭng. Kinh Pháp Hoa là mӝt
trong nhӳng bҧn kinh Ĉҥi Thӯa, có tӯ thӡi nguyên thӫy, không
phҧi mӟi xuҩt hiӋn sau nҫy nhѭ Kinh Vu Lan, Kinh Báo Ân
Phө Mүu, Thuӹ Sám, Lѭѫng Hoàng Sám v.v…
ĈӇ có mӝt cái nhìn ÿӭng ÿҳn hѫn dù ӣ phѭѫng diӋn lӏch
sӱ hay dân tӝc, dù văn chѭѫng, chӳ nghƭa hay giáo ÿiӅu tѭ
tѭӣng, thiӃt tѭӣng nhӳng bұc Thҫy cӫa Tông Môn cҫn hѭӟng
dүn cho tín ÿӗ hiӇu rõ tӯ ngӑn ÿӃn gӕc, chӭ không thӇ biӃt
ngӑn mà bӓ quên gӕc lӏch sӱ. Dƭ nhiên, vӅ phѭѫng diӋn tín
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ngѭӥng có thӇ chҩp nhұn ÿѭӧc, vì là niӅm tin, mӝt khi nói ÿӃn
niӅm tin, nhѭ Ngài Nhұt Liên dҥy cӭ tin! thay cho trí tuӋ. Khi
tin, tөng ÿӑc cҧ ngàn, vҥn pho kinh sách, trí tuӋ sӁ phát sanh,
quҧ là không sai, bӣi vì trong lӏch sӱ sӵ thұt ÿó ÿã có. Tuy
nhiên, nhѭ Nhұt Áo, là ÿӋ tӱ cӫa Ngài Nhұt Liên, tin vào pháp
“b̭t th͕ b̭t thí” mӝt cách quá cӵc ÿoan, chӍ nhұn cúng dѭӡng
tӯ tín ÿӗ và chѭ Tăng thuӝc phái Nhұt Liên, không cúng dѭӡng
cho nhӳng ai khác Tông phái mình, thұt sӵ không nên. Khi vӏ
Tѭӟng Quân thӡi Mҥc Phӫ thiӃt trai cúng dѭӡng Thiên Tăng
Hӝi tҥi Kyoto, trong sӕ chѭ Tăng ÿѭӧc cung thӍnh có khoҧng
100 vӏ tăng thuӝc Nhұt Liên Tông, Nhұt Áo khăng khăng
không tham dӵ, còn phҧn ÿӕi Nhұt Trӑng cùng nhӳng vӏ tăng
khác tham dӵ nӳa ÿӇ rӗi sanh ra bҩt ÿӗng quan ÿiӇm giӳa
huynh ÿӋ trong cùng môn phái vӟi nhau, chѭa kӇ ÿӃn bҩt ÿӗng
vӟi nhӳng tông phái khác phái nhѭ Tӏnh Ĉӝ hay ThiӅn.
ThӃ kӹ thӭ 12 và 13 ӣ Nhұt xuҩt hiӋn nhӳng bұc thánh
tăng xuҩt chúng nhѭ: Pháp Nhiên Thѭӧng Nhѫn (Hoonen
Shonin) Thân Loan Thánh Nhѫn (Shinran Shonin) (thuӝc Tӏnh
Ĉӝ Chѫn Tông) Ĉҥo Nguyên ThiӅn Sѭ (Dogen Zenshi) (ThiӅn
Tào Ĉӝng), ThiӅn Sѭ Dinh Tây (Eisai) (ThiӅn Lâm TӃ) trӣ
thành nhӳng bұc Ĉҥi Ĉҥo Sѭ ÿѭѫng thӡi, Nhұt Liên Thánh
Nhѫn (Nichiren Shonin) xuҩt hiӋn sau cùng vào giӳa thӃ kӹ
thӭ 13, nhѭng Ngài thәi vào Nhұt mӝt luӗng sinh khí mӟi nhѭ
hành trì Daimoku (ĈӅ Mөc) bҵng 7 chӳ “Nam Mô Di͏u Pháp
Liên Hoa Kinh” nhѭ ÿӋ trình “L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n”
cho triӅu ÿình Mҥc Phӫ, phân tích nhӳng hiӇm hӑa tӯ bên
trong (chѭ Tăng, Tông phái) và tai hӑa mҩt nѭӟc tӯ bên ngoài
(Mông Cә xâm lăng), dù cuӝc ÿӡi Ngài phҧi trҧ giá bҵng lao
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ÿao khӕn khә ÿӃn không lѭӡng cӫa bӕn lҫn pháp nҥn khó quên.
Tuy nhiên, cuӕi cùng vinh quang không phө lòng ngѭӡi có chí
hѭӟng, Ngài ÿѭӧc tôn phong bұc Thánh ÿѭӧc gӑi là Thánh
Nhѫn, ÿѭӧc thҫn tѭӧng nhѭ vӏ Ĉҥi Bӗ Tát.
Thұt vұy, suӕt cuӝc ÿӡi Ngài và nhӳng ÿӋ tӱ cӫa Ngài
chӍ sӕng vӟi niӅm tin cӭu ÿӝ cӫa Kinh Pháp Hoa dành cho
chúng sanh trong thӡi mҥt pháp. Ngài là hiӋn thân cӫa Bӗ Tát
Thѭӧng Hҥnh ngày xѭa trong pháp hӝi Linh Sѫn dҩn thân vào
ÿӡi. Bao nhiêu hình phҥt, bao nhiêu tӝi bӏ gán ghép, bao nhiêu
khә nhөc khi bӏ lѭu ÿày ra Sado hay Long Khҭu hay ӣ Tùng
Nguyên v.v… vӟi Ngài, chӍ là nhӳng chѭӟng duyên thӱ tâm
hành giҧ hành Bӗ Tát hҥnh thôi.
Câu tөc ngӳ cӫa ngѭӡi Tây phѭѫng: “Thiên Tài và vƭ
nhân ch͑ m͡t ph̯n trăm; còn chín m˱˯i chín ph̯n trăm là
m͛ hôi cͯa chính h͕” thұt quá ÿúng vӟi mӑi trѭӡng hӧp dành
cho ngѭӡi hành Bӗ Tát hҥnh dҩn thân vào ÿӡi cӭu ÿӝ nhân
sinh.
Chúng tôi vүn thѭӡng hay nói: “Trong th͇ gian n̯y,
ng˱ͥi trí thͱc thì nhi͉u nh˱ng tri thͱc thì ít”. ThӃ nào là
ngѭӡi trí thӭc? Theo chúng tôi, ngѭӡi trí thӭc sӕng khôn ngoan,
hiӇu biӃt lý sӵ, có thӇ nhiӅu mѭu lҳm kӃ. Còn ngѭӡi tri thӭc
biӃt mình, nhұn rõ tâm mình, hiӇu ÿѭӧc tâm mình và sӕng chân
thành vӟi chân tâm. Nói cách khác, trí thӭc là cái biӃt bӅ ngoài,
tri thӭc là cái biӃt và sӕng vӟi bên trong. Ĉôi lúc chúng tôi
cǊng nói: “Ph̫i chăng ng˱ͥi có ki͇n thͱc r̭t nhi͉u, nh˱ng
ng˱ͥi ki͇n tánh thì ít” bӣi vì chӳ Ki͇n là thҩy, Thͱc là biӃt, là
phân biӋt, nào là cái nҫy tӕt, cái kia xҩu, nào là cái nҫy hay, cái
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kia dӥ. Còn Tánh là bәn tánh trong sáng, thanh tӏnh, cho nên
thҩy ÿѭӧc tánh không phҧi dӉ dàng, bӣi vì ÿӕi tѭӧng cӫa KiӃn,
ҭn tàng bên trong cӫa mӛi ngѭӡi.
Cuӝc ÿӡi cӫa các vӏ Tә Ĉӭc ngày xѭa ít ai ÿӛ bҵng Cӱ
Nhân, Cao Hӑc, TiӃn Sƭ nhѭng “Trͭ tích ch̭n v˱˯ng kǤ” nhѭ
Vҥn Hҥnh ThiӅn Sѭ ÿӡi Lý, mӝt bұc Cao Tăng, có mӝt không
hai trong lӏch sӱ ViӋt Nam. Vua Lý Thái Tә (1010) xây nghiӋp
ÿӃ, nhѭng nӃu không nhӡ cây tích trѭӧng cӫa ThiӅn Sѭ Vҥn
Hҥnh chӕng giӳ ÿӃ ÿô Thăng Long làm gì mà TriӅu Lý có
ÿѭӧc hѫn 200 năm lӏch sӱ huy hoàng ҩy. Nhӳng bұc Chân
Tăng cӫa Trung Hoa, Ĉҥi Hàn, Nhұt Bҧn xѭa cǊng nhѭ nay
ÿӅu dөng công miên mұt chӕn A Lan Nhã, không phҧi ÿi tu
hình thӭc. Có nhѭ thӃ Chúa NguyӉn Phúc Chu mӟi thӑ Bӗ Tát
Giӟi tҥi gia vӟi Ngài Thҥch Liêm Thích Ĉҥi Sán vào cuӕi thӃ
kӹ thӭ 17 (1694) tҥi Kinh Ĉô Phú Xuân vӟi Pháp hiӋu Thiên
Túng Ĉҥo Nhân. Quӕc Chúa có nói mӝt câu rҩt thâm thuý: “Ta
c̯m g˱˯m vàng ch͙n tri͉u ÿình không b̹ng v͓ Tăng ch͙ng
tích tr˱ͫng ͧ Thi͉n Môn”. Khi Hoàng Thѭӧng Trҫn Thái
Tông vào núi Yên Tӱ cҫu giҧi thoát thӕt lên câu nói bҩt hӫ:
“Tṟm xem ngai vàng nh˱ ÿôi dép b͗”. Hoàng ĈӃ Khang Hy
ÿҫu thӃ kӹ thӭ 17 ӣ Trung Hoa, tӯng bҧo rҵng: “C̫ cu͡c ÿͥi
làm vua cͯa Tr̳m ch˱a b̹ng s͙ng n͵a ngày và n͵a chi͇c y
cͯa m͡t ng˱ͥi xṷt gia”. Quҧ là ÿӡi sӕng cӫa bұc xuҩt gia là
ÿӡi sӕng rҩt cao cҧ. Sâu thҷm bên trong tâm thӭc mӟi chính là
ÿiӅu cҫn phҧi tìm chӭ không phҧi ӣ bên ngoài.
Chúng tôi ÿѭӧc may mҳn tӯng du hӑc ӣ Nhұt tӯ năm
1972 ÿӃn năm 1977. Lúc ҩy, thұt sӵ chúng tôi không nghƭ có
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hôm nay ÿѭӧc thuұn duyên dӏch nhӳng tác phҭm tӯ Nhұt ngӳ
sang ViӋt ngӳ ÿӇ cӕng hiӃn quý ÿӝc giҧ Phұt Tӱ ViӋt Nam ÿó
ÿây. Âu cǊng là nhân duyên báo ân nѭӟc Nhұt, ÿã trao cho tôi
cѫm, gҥo, nѭӟc và tinh thҫn trong thӡi gian gҫn sáu năm trên.
Vӯa rӗi (năm 2008), chúng tôi hѭӟng dүn mӝt phái ÿoàn hành
hѭѫng gӗm 32 vӏ tӯ Âu Chҫu và Mӻ Châu ÿӃn Nhұt, thăm
Chùa Honryuji (Bәn Lұp Tӵ) tҥi Hachioji, nѫi tôi tá túc tu
niӋm trong thӡi gian du hӑc, tham dӵ lӉ ÿһt ÿá ÿҫu tiên xây
Chùa ViӋt Nam tҥi Nhұt, thăm trѭӡng Ĉҥi Hӑc ngày xѭa, nѫi
tôi ÿèn sách và ÿһc biӋt viӃng thăm Ĉӭc Ĉӏa Tҥng linh thiêng
không có ÿҫu tҥi Fuchu, Hiroshima thұt cҧm ÿӝng.
Hӗi ÿó, ӣ Chùa Honryuji thuӝc Nhұt Liên Tông, hҵng
ngày chúng tôi cùng vӟi chѭ Tăng sinh viên và vӏ Trө Trì tөng
Kinh Pháp Hoa phҭm Phѭѫng TiӋn thӭ 2, phҭm Nhѭ Lai Thӑ
Lѭӧng thӭ 16 bҵng tiӃng Nhұt, xem quý Thҫy tu khә hҥnh
(Aragyoo), tҳm nѭӟc lҥnh tҥi Chùa v.v… dӑn dҽp vѭӡn Chùa,
quét mӝ, ÿi ÿám ma, viӃt Toba v.v… nhѭng chúng tôi nghƭ,
vүn chѭa làm ÿѭӧc gì cho Chùa. Năm nay, ngày 9 tháng 10
năm 2008 ÿѭӧc gһp Hoà Thѭӧng Trú Trì Oikawa Shinkai cùng
Tăng chúng bәn tӵ cǊng nhѭ gia ÿình, sau hѫn 30 năm (tӯ năm
1977) xa Nhұt, chúng tôi thҩy dѭӡng nhѭ có cái gì ÿó rҩt gҫn
gǊi, thiӋn cҧm và ÿҥo tình.
Ĉһc biӋt, phái ÿoàn ÿӃn Fuchu vào ngày 14 ÿӃn
16.10.2008 tҥi Hiroshima, ÿҧnh lӉ Ĉӭc Ĉӏa Tҥng Vѭѫng không
có ÿҫu, mà chúng tôi ÿѭӧc biӃt Ngài ÿã cӭu chӳa hҵng trăm
ngàn căn bӋnh ngһt nghèo khác nhau cho ngѭӡi Nhұt. Sӣ dƭ
chӑn hành hѭѫng tham quan ÿӏa phѭѫng nҫy vì chúng tôi nhân

Lӡi Ĉҫu Sách

13

duyên dӏch tác phҭm: “Nhͷng m̳u chuy͏n linh ͱng cͯa Ĉͱc
Ĉ͓a T̩ng V˱˯ng B͛ Tát ͧ Fuchu” tӯ Nhұt ngӳ sang ViӋt ngӳ.
Chúng tôi phát nguyӋn dӏch 5 Tông phái chính cӫa Nhұt
Bҧn tӯ Nhұt ngӳ sang ViӋt ngӳ cho ÿӃn hôm nay ÿã xong 4
Tông phái: Lâm TӃ Tông, Tӏnh Ĉӝ Tông, Tào Ĉӝng Tông và
Nhұt Liên Tông. ChӍ còn mӝt Tông Chѫn Ngôn nӳa có thӇ
sang năm 2009 chúng tôi sӁ dӏch nӕt. Dƭ nhiên, vүn còn nhiӅu
Tông khác nӳa nhѭ: Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tѭӟng Tông,
Thӡi Tông v.v… nhѭng xin chӍ dӏch 5 Tông phái chính nҫy
thôi.
Sӣ dƭ chúng tôi phát nguyӋn dӏch nhѭ thӃ vì muӕn thӃ hӋ
sau có tài liӋu mà tham cӭu, hӑc hӓi, nӃu muӕn nghiên cӭu vӅ
Phұt Giáo Nhұt Bҧn, không nhѭ ngày xѭa cách ÿây 40 năm vӅ
trѭӟc, chúng tôi hҫu nhѭ không biӃt gì vӅ nѭӟc Nhұt trѭӟc khi
ÿi Nhұt. Ĉó là nguӗn ÿӝng lӵc chính ÿӇ chúng tôi làm viӋc nҫy.
Chúng tôi ÿӑc qua tác phҭm nҫy lҫn ÿҫu vào ngày 6
tháng 6 năm 2008 và ÿӑc xong vào ngày 18 tháng 7 năm 2008
tҥi NiӋm Phұt Ĉѭӡng Thҧo Ĉѭӡng, Moscow – Nga Sô, nhѭng
phҧi ÿӧi ÿӃn thӡi gian tӏnh tu nhұp thҩt lҫn thӭ 6 tҥi Tu ViӋn
Ĉa Bҧo – Úc Ĉҥi Lӧi, chúng tôi mӟi thӵc hiӋn viӋc phiên dӏch.
Tác phҭm nҫy chúng tôi bҳt ÿҫu dӏch sang ViӋt ngӳ ngày 10
tháng 11 năm 2008 và ÿӃn ngày 12 tháng 12 năm 2008 nhҵm
ngày rҵm tháng 11 năm Mұu Tý hoàn thành bҧn dӏch 270 trang
ÿánh máy chӳ nhӓ A5, chuyӇn sang lӕi viӃt tay ÿӝ hѫn 330
trang cӣ A4 hѫn mӝt tháng miӋt mài làm viӋc, mӛi ngày 5 ÿӃn
6 tiӃng ÿӗng hӗ. Ĉҥi Ĉӭc Thích Hҥnh Giҧ, ÿӋ tӱ thӏ giҧ cӫa
chúng tôi phát tâm ÿánh vào computer và chuyӇn cho Thѭӧng
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Tӑa Thích Ĉӗng Văn giҧo chánh phҫn văn phong trѭӟc khi gӱi
ÿӃn Hoà Thѭӧng Thích Bҧo Lҥc hiӋu ÿính. Cuӕi cùng Ĉҥi Ĉӭc
Thích Hҥnh Bәn trình bày layout. Riêng phҫn trang trí bìa sách,
chúng tôi nhӡ Thѭӧng Tӑa Thích Nguyên Tҥng và Ĉҥo Hӳu
Quҧng TuӋ Duyên.
ĈiӅu ÿáng ngҥc nhiên là Ĉҥi Ĉӭc Thích Hҥnh Giҧ, dù
sinh tҥi ViӋt Nam, nhѭng sang Ĉӭc tuәi còn rҩt nhӓ, lӟn lên và
ÿi hӑc tӕt nghiӋp Cao Hӑc tҥi Ĉӭc, hҷn nhiên tiӃng Ĉӭc, tiӃng
Anh là ngôn ngӳ chính, tuy nhiên dù không hӑc tiӃng ViӋt
nhiӅu nhѭng vүn ÿӑc ÿѭӧc tҩt cҧ chӳ viӃt ngoҵn ngoèo, xҩu xí
cӫa chúng tôi, ÿánh máy không có lӛi chính tҧ nhiӅu, khiӃn cho
không nhӳng chúng tôi mà Thѭӧng Toҥ Thích Ĉӗng Văn ngҥc
nhiên vô cùng.
Năm nay có Ĉҥi Ĉӭc Thích Phә Tҩn, ÿӋ tӱ cӫa Hoà
Thѭӧng Thích Chѫn Thành trө trì Chùa Liên Hoa ӣ Garden
Grove, California, Hoa KǤ tháp tùng ÿi hành hѭѫng chiêm bái
nhӳng thánh tích Phұt Giáo vӟi phái ÿoàn chúng tôi tӯ Nhұt
Bҧn, sang Ҩn Ĉӝ, qua Lào rӗi Thái Lan và cuӕi cùng sang Tu
ViӋn Ĉa Bҧo cùng nhұp thҩt và chăm sóc cho chúng tôi mӑi
phѭѫng diӋn, ÿӇ chúng tôi có ÿҫy ÿӫ thӡi giӡ cǊng nhѭ sӭc
khoҿ mà phiên dӏch và tӏnh tu. Ân ҩy xin vô vàn tri ân và niӋm
tѭӣng.
Mӛi mӝt cánh hoa mӝc lan màu trҳng thѫm phӭc hay
nhӳng cành hoa màu tím, tôi không biӃt tên, vì ӣ Âu Châu
không có hoa ÿó, mà mӛi lҫn quý Thҫy vӅ Pháp Bҧo, quý Sѭ
Cô gӱi lên Ĉa Bҧo cúng dѭӡng Phұt, tӓa ngát hѭѫng thѫm
trong và ngoài tӏnh thҩt. Nhӳng lo lҳng, hӓi han, thăm viӃng,

Lӡi Ĉҫu Sách
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nhӳng trái cây nhiӋt ÿӟi, nhӳng rau cҧi ViӋt Nam v.v… là
nhӳng cánh thѭ không lӡi gӣi ÿi tӯ Pháp Bҧo sang Ĉa Bҧo mà
ít khi nhұn ÿѭӧc hӗi âm là nhӳng giӑt mұt dѭӥng sinh cho
Thҫy trò chúng tôi trong nhӳng ngày mѭa nhiӅu hѫn nҳng tҥi
Ĉa Bҧo trong năm nҫy. Xin niӋm ân tҩt cҧ quý Sѭ Cô: Giác
Anh, Giác Duyên, Giác Trí, Giác NiӋm và sѭ chú Giác Thuҫn.
Cҧm niӋm công ÿӭc Ĉҥi Ĉӭc Thích Phә Huân, Trө Trì
Chùa Pháp Bҧo mӛi tuҫn ÿӅu mang ÿӃn cho tôi nhӳng món ăn
tinh thҫn nhѭ báo chí, sách vӣ ÿӇ chúng tôi ghi nhұn nhӳng
thông tin thӃ giӟi chung quanh mình ÿang ÿã và sӁ xҧy ra.
Ĉӗng thӡi, chúng tôi cǊng xin cҧm ѫn tҩt cҧ quý Ĉҥo
Hӳu, quý Phұt Tӱ gҫn xa hә trӧ ҩn tӕng ÿӇ dӏch phҭm ÿѭӧc ra
mҳt quý ÿӝc giҧ ÿó ÿây. NӃu không có phҫn ÿóng góp cӫa quý
vӏ tҥi Ĉӭc, Âu Châu, Úc Châu và Mӻ Châu thì tác phҭm hҷn
không ÿӫ nhân duyên ÿӃn vӟi mӑi ngѭӡi. Xin chân thành cҧm
niӋm tҩt cҧ vӅ nhӳng phѭӟc báu cúng dѭӡng ҩn tӕng nҫy.
Thành kính niӋm ân Hoà Thѭӧng Sѭ Huynh Thích Bҧo
Lҥc, nӃu không có sӵ bҧo bӑc cӫa Hòa Thѭӧng cǊng nhѭ hiӋu
ÿính, chҳc chҳn tác phҭm không ÿѭӧc mӻ mãn. Hҷn nhiên,
chúng tôi không quên sӵ phát tâm cӫa Thѭӧng Tӑa Thích
Ĉӗng Văn góp phҫn vào công viӋc nhuұn văn ÿӇ ngѭӡi ÿӑc
không cҧm thҩy văn phong Nhұt ngӳ trong dӏch phҭm. Cҧm
niӋm công ÿӭc Thѭӧng Toҥ Thích Nguyên Tҥng khuyӃn khích
Cô Quҧng TuӋ Duyên, ÿӋ tӱ cӫa mình tҥo mӝt bìa sách thұt
ÿҽp, có giá trӏ tri thӭc và tâm linh. Tұn tâm khҧm cӫa mình,
chúng tôi xin chân thành tri ân nhӳng hình ҧnh ÿҽp ҩy.
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Lӡi cuӕi xin niӋm ân tҩt cҧ Thҫy Tә, huynh ÿӋ, hӑc trò,
ÿӋ tӱ, y chӍ, Phұt Tӱ v.v… ngѭӡi ӣ xa cǊng nhѭ ngѭӡi ӣ gҫn
cho tôi có ÿѭӧc nhiӅu thuұn duyên trong công viӋc dӏch thuұt.
ĈӇ báo ân ÿáp nghƭa cao cҧ ҩy, chúng tôi xin trang trҧi nhӳng
sӧi tѫ ÿҥo tình ÿҥo vӏ cӫa mình qua chӳ nghƭa văn chѭѫng dӋt
nên nhӳng trang lөa tâm linh cho ÿӡi, ngõ hҫu may thêm
nhӳng chiӃc áo mӟi trang sӭc cho nӝi tâm cǊng nhѭ hình thӭc
và làm ÿҽp cho chính mӛi ngѭӡi.

Tu Viên Ĉa Bҧo – Úc Ĉҥi Lӧi
nhân mùa tӏnh tu nhұp thҩt lҫn thӭ 6
Phұt lӏch 2552, ngày 12 tháng 12 năm 2008
Dӏch giҧ: Sa Môn Thích Nhѭ ĈiӇn
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Trӵc tâm mà nói Phұt Giáo ÿóng vai trò vô cùng quan
trӑng trong Xã Hӝi và Tôn Giáo ӣ Nhұt Bҧn, bӣi tӯ thӡi ÿҥi
Bình An (Heian) ÿӃn thӡi ÿҥi Kiêm Thѭѫng (Kamakura), sӵ
viӋc Phұt Giáo Nhұt Bҧn phát triӇn thành Phұt Giáo Tông Phái
là mӝt hiӋn thӵc cho nhӳng ai quan tâm ÿӃn, mà trong ÿó, Nhұt
Liên Tông cǊng ÿѭӧc quan tâm không kém.
Tác phҭm nҫy mӝt khi ÿѭӧc xuҩt bҧn sӁ trӵc tiӃp trҧ lӡi
nhӳng nghi vҩn vӅ Nhұt Liên Tông, ÿһc biӋt cuӝc ÿӡi tu hành
nghiêm tӏnh và cuӝc sӕng tâm linh huyӅn diӋu cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn, mà thұt chҷng sai chút nào nӃu chӑn vùng ÿҩt
Thánh Minobuzan (Thân Diên Sѫn) làm biӇu tѭӧng trӑng tâm
tín ngѭӥng.
ThӃ nhѭng, tӯ cái nhìn ÿҥi chúng, chúng tôi nhұn thҩy
Nhұt Liên Thánh Nhѫn là vӏ Tә duy nhҩt ÿѭӧc rҩt nhiӅu tín ÿӗ
không nhӳng Nhұt Liên Tông mà các tông phái khác ÿӅu tôn
kính và ngѭӥng mӝ. Nói cách khác, thұt không sai nӃu cho
rҵng hiӋn nay nhӳng ai, trong tâm thӭc hӑ hiӋn hӳu niӅm tin
ÿӕi vӟi Kinh Pháp Hoa, ngѭӡi ÿó quy hѭӟng Nhұt Liên Tông,
bӣi vì tin Kinh Pháp Hoa nghƭa là trong tѭ duy hӑ ÿã dung
chӭa quan ÿiӇm cӫa Nhұt Liên. Tҥi sao vұy?
Lý do thӭ nhҩt, Ngài Nhұt Liên Thánh Nhân là Tông Tә
xuҩt hiӋn sau cùng vào cuӕi ÿӡi Phұt Giáo thӡi Kiêm Thѭѫng
(Kamakura), sau quý Ngài Pháp Nhiên Thuӧng Nhѫn (Hoonen
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Shoonin), Thân Loan Thánh Nhѫn (Shinran Shoonin) và Ĉҥo
Nguyên ThiӅn Sѭ (Doogen Zenji).
Lý do thӭ hai, căn cӭ tình trҥng Phұt Giáo Nhұt Bҧn hiӋn
nay, chúng ta thҩy rҵng Nhұt Liên Thánh Nhѫn là ngѭӡi xiӇn
dѭѫng Giáo Lý Kinh Pháp Hoa trong thӡi mҥt Pháp nҫy, thiӃt
lұp pháp môn quán ÿӅ mөc (Daimoku) và kiӃn tҥo Phұt Giáo
Nhұt Bҧn thành hai trѭӡng phái lӟn ÿó là: tín thӑ câu niӋm
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh và tín thӑ câu niӋm Phұt
Nam Mô A Di Ĉà Phұt.
Lý tѭӣng tu hành cӫa Tӏnh Ĉӝ Tông cǊng nhѭ nhӳng
Tông Phái ngoài Tӏnh Ĉӝ Chѫn Tông nhѭ : Thiên Thai Tông
(Tendaishuu), Chѫn Ngôn Tông (Shingonshuu), Lâm TӃ Tông
(Rinzaishuu) và Tào Ĉӝng Tông (Sootooshuu) ÿӅu chung mөc
ÿích mang lҥi tâm an cho con ngѭӡi trong ÿӡi nҫy và ÿӡi sau.
ThӃ nhѭng ҧnh hѭӣng cӫa pháp môn niӋm Phұt ngày càng
rӝng lӟn hѫn, cho nên nhӳng tông phái khác cǊng chҩp nhұn
pháp niӋm Phұt, bӣi vì niӋm Phұt dung thông tҩt cҧ các pháp
môn, trong khi ÿó, tín ÿӗ Nhұt Liên Tông lҥi niӋm Nam Mô
DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh, cho nên bӏ ngѭӡi niӋm Phұt cӵ
tuyӋt, bӏ xem là mӝt dӏ phái, dù Kinh Pháp Hoa là mӝt bҧn
Kinh ÿѭӧc kӃt tұp tӯ lӡi dҥy cӫa Ĉӭc Thích Ca Mâu Ni, ÿѭӧc
truyӅn bá tӯ Ҩn Ĉӝ ÿӃn Trung Quӕc và Nhӵt Bҧn, mà tín ÿӗ
Thiên Thai Tông, Tào Ĉӝng Tông ÿӅu trì tөng.
Tuy nhiên, pháp môn tín thӑ ĈӅ Mөc vүn ÿѭӧc truyӅn bá
rӝng rãi trong ÿҥi chúng, dҫn dҫn khҷng ÿӏnh tín ngѭӥng Kinh
Pháp Hoa nhѭ là tín ngѭӥng Daimoku (niӋm danh hiӋu Kinh),
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vì thӃ Tông Nhұt Liên ÿӇ lҥi ҩn tѭӧng sâu sҳc trong niӅm tin
cӫa mӑi ngѭӡi cho ÿӃn ngày nay.
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NӃu thӃ, Kinh Pháp Hoa chiӃm vӏ trí nhѭ thӃ nào trong
văn hoá Nhұt Bҧn?
Thánh Ĉӭc Thái Tӱ (Shootoku taishi) (574-622) là ngѭӡi
ÿҫu tiên giҧng Kinh Pháp Hoa, mà ngày nay còn truyӅn lҥi bҧn
văn“Pháp Hoa Nghƭa Sӟ“, nguӗn gӕc chính thành hình “Ba
Kinh Nghƭa Sӟ“ gӗm “Pháp Hoa Nghƭa Sӟ“, “Duy Ma Kinh
Nghƭa Sӟ” và “Thҳng Man Kinh Nghƭa Sӟ”. Ngay cҧ, HiӃn
Pháp 17 ÿiӅu cӫa Thánh Ĉӭc Thái Tӱ ghi rҵng: “Hãy lҩy chӳ
Hoà làm quý” cǊng là minh chӭng rõ ràng xuҩt phát tӯ nӅn
tҧng căn bҧn cӫa giáo lý Phұt Giáo.
Thӭ nӳa, phҧi nói rҵng ӣ Nhұt Bҧn, kinh Pháp Hoa ÿѭӧc
xiӇn dѭѫng nhӡ công ÿӭc Ngài TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ Tӕi Trӯng
(767-822), ngѭӡi sӕng cùng thӡi vӟi Ngài Hoҵng Pháp Ĉҥi Sѭ
Không Hҧi (774-835) là vӏ cao tăng sang Trung Hoa du hӑc và
lãnh hӝi giáo lý Tông Thiên Thai Pháp Hoa. Khi vӅ nѭӟc, Ngài
ÿѭӧc Hoàn VǊ Thiên Hoàng và Tha Nga Thiên Hoàng tôn kính,
thӑ pháp và hành trì.
Trѭӟc ÿó, Phұt Giáo Nhұt Bҧn nҵm trong sӵ ÿiӅu hành
cӫa chѭ vӏ Tăng Cang trú trì các chùa lӟn tҥi Nara (Nҥi Lѭѫng)
nhѭ Ĉông Ĉҥi Tӵ (Toodaiji), Trúc Tӱ Quán ThӃ Âm Tӵ, Hҥ
Dã Dѭӧc Sѭ Tӵ, thӃ nhѭng cho ÿӃn thӡi gian nҫy, ngѭӡi xuҩt
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gia sau khi thӑ giӟi, theo sҳc chӍ cӫa nhà vua, phҧi thӑ thêm
giӟi ÿàn Viên Ĉӕn, núi TӍ DuӋ, vӯa ÿѭӧc thành lұp tҥi ÿӏa
phѭѫng, nѫi mà Ngài TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ trө trì, ÿӇ nhұn giӟi
Ĉҥi Thӯa Bӗ Tát nӳa.
Ngoҥi trӯ chùa trung tâm Toodaiji (Ĉông Ĉҥi Tӵ) và bҧy
chùa ӣ Nara, Tông Thiên Thai Pháp Hoa truyӅn bá vô cùng
rӝng rãi thuӝc các chùa nhӓ cӫa Tăng Ni trong cҧ nѭӟc, bӣi
trѭӟc ÿó, các chùa Ni ÿã có quan niӋm rҵng tөng Kinh Pháp
Hoa ÿӇ sám hӕi diӋt tӝi, phҧi nói rҵng ÿó là nhӳng bѭӟc ÿi ÿҫu
tiên cӫa tín ÿӗ tín ngѭӥng Kinh Pháp Hoa, trѭӟc khi Tông
Thiên Thai ÿѭӧc hoҵng truyӅn rӝng rãi.
NiӅm tin Kinh Pháp Hoa cӫa ngѭӡi dân ÿѭӧc ghi lҥi ít
nhiӅu qua nhӳng câu chuyӋn trong các tác phҭm văn hӑc nhѭ:
 “Nhұt Bҧn quӕc hiӋn báo thiӋn ác linh dӏ ký” (viӃt tҳt là
“Nhӵt Bҧn linh dӏ ký”) viӃt vào khoҧng 810-823.
 “Bәn TriӅu Pháp Hoa nghiӋm ký” (vào thӡi kǤ Trѭӡng Cӱu
1040-1044 ÿѭӧc hình thành).
 “Kim Tích Vұt Ngӳ Tұp” (hình thành vào khoҧng thӃ kӹ
thӭ 12) v.v…

Trong nhӳng tác phҭm ҩy, chúng ta thҩy hình ҧnh nhӳng
con ngѭӡi mang tâm nguyӋn tìm cҫu Phұt Ĉҥo. Ai ÿó, dù hӑc
cao ÿӃn ÿâu ÿi nӳa nhѭng nӃu có nhӳng hành vi bҩt thiӋn trong
kiӃp nҫy hoһc kiӃp trѭӟc, chҳc chҳn phҧi ÿӑa vào ÿѭӡng ác
trong ÿӡi nҫy và sӁ tiӃp tөc thӑ nhұn trong ÿӡi sau.
Ngѭӡi ta nhҳc ÿi nhҳc lҥi nhӳng câu chuyӋn bҩt tѭ nghì
ÿҥi loҥi nhѭ thӃ, ÿӗng thӡi nhӳng câu chuyӋn ҩy rҩt có hiӋu
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quҧ và linh nghiӋm trong ÿӡi nҫy cǊng nhѭ ÿӡi sau nhѭ Kinh
Pháp Hoa ÿã dҥy.
Núi TӍ DuӋ ÿѭӧc xem là trung tâm giҧng giҧi giáo nghƭa
Kinh Pháp Hoa, ÿӗng thӡi kinh Pháp Hoa ÿѭӧc truyӅn bá rӝng
trong xã hӝi bӣi vì phù hӧp vӟi trình ÿӝ cӫa ngѭӡi dân, ӣ ÿó tӯ
tác phҭm văn chѭѫng cao siêu cho ÿӃn ca dao bình dân mӝc
mҥc cǊng ÿӅu ҧnh hѭӣng ít nhiӅu tín ngѭӥng kinh Pháp Hoa,
sӁ có ví dө sau. Tín ngѭӥng kinh Pháp Hoa ÿѭӧc tѭӡng thuұt
trong nhӳng câu chuyӋn dân gian cӫa Nguyên Thӏ chúng ta có
thӇ tìm thҩy trong tác phҭm nәi tiӃng cӫa Thiên Thai Ĉҥi Sѭ
nhѭ: “Thiên Thai Tam Ĉҥi Bӝ”, “Pháp Hoa HuyӅn Nghƭa”,
Pháp Hoa Văn Cú”, “Duy Ma ChӍ Quán”. Kinh Pháp Hoa
ÿѭӧc giҧi thích trong nhӳng câu chuyӋn dân gian ҩy cǊng ҧnh
hѭӣng sâu ÿұm trong giai cҩp quý tӝc thӡi Bình An (Heian).
Ngѭӧc lҥi có nhӳng bài ca tán dѭѫng giáo lý cӫa Phұt Ĉà
Thích Ca cǊng ÿѭӧc sӱa thành nhӳng bài ca dao dân gian. Có
nhiӅu bài ca ngâm vӏnh vӟi chӫ ÿӅ trình bày 28 phҭm kinh
Pháp Hoa, xin thӱ trích ra ÿây mӝt phҫn nhӓ ÿӇ biӃt.
Ngày m͛ng năm cͯa tháng năm,
Nên ÿem pẖm v̵t kính dâng cúng d˱ͥng.
Tӱ Thӭc Bӝ
Vͳa ra kh͗i c͵a nghe ba vi͏c,
Qu̫ báo nh˱ v̯y nghƭ không ra.
Ĉҵng Nguyên Công NhiӋm
Ĉ˱ͥng gi̫i thoát m͡t khi ta c̭t b˱ͣc,
Ch͙n Ni͇t Bàn ch̷c ch̷n sͅ ÿ͇n thôi.
Ĉҵng Nguyên Công NhiӋm
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Tâm nh˱ ng͕c càng tu càng sáng,
Thân vô th˱ͥng t͗ ng͡ thoáng mây qua.
Tây Hành Pháp Sѭ
Nh˱ lá thu r˯i l̫ t̫ trên ÿ͛ng,
S˱˯ng tr̷ng phͯ quanh m̿t h͛ sen l̩nh.
Tây Hành Pháp Sѭ
D̳u cu͡c ÿͥi có ra ngoài giͣi h̩n,
Giáo Pháp n̯y không d͍ ÿ͋ ÿ˱ͫc nghe.
Ĉҵng Nguyên Tuҩn Thành
Mùa xuân m˱a th̭m c͗ cây,
T˱˯i xanh muôn v̵t, không gì t͙t h˯n.
Ĉҵng Nguyên Tuҩn Thành

ThiӅn Sѭ Ĉҥo Nguyên, vӏ khai sáng Tông Tào Ĉӝng
(1200-1253) sáng tác bài ca (T̫n Tùng Ĉ̩o V͓nh) vӏnh Kinh
Pháp Hoa nhѭ sau:
Ĉêm qua vang v͕ng n̓o Nh˱ Lai,
Thánh thoát thanh âm quá tuy͏t vͥi,
Ai rõ ý Kinh ÿͥi hi͏n t̩i,
V̳n còn h̩n l˱ͫng Pháp t˱˯ng lai,
Sông núi không sao b̹ng chí nguy͏n,
Ĉͥi ÿͥi x˱ng tán mãi không thôi.

Không phҧi chӍ có vұy mà hҫu nhѭ nhӳng trѭӟc tác chính
cӫa Ngài Ĉҥo Nguyên ThiӅn Sѭ nhѭ: “Chánh Pháp Nhãn
Tҥng” cǊng giҧi thích cһn kӁ vӅ sӵ ngӝ ÿҥo cӫa Phұt Thích Ca
Mâu Ni theo quan ÿiӇm cӫa Kinh Pháp Hoa nӳa.
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Nhұt Liên Thánh Nhѫn sanh gҫn phía nam bán ÿҧo
Phòng Tәng khoҧng 30 năm sau thӡi Kamakura Bakufu (Kiêm
Thѭѫng Mҥc Phӫ). Làng ҩy ngày nay vүn còn, tuy nhiên có thӇ
lúc bҩy giӡ Ngài Nhұt Liên sinh ra gҫn ÿó thôi, bӣi vì có ý kiӃn
cho rҵng nѫi Ngài sanh là vùng tiӃp giáp vӟi ven biӇn Thái
Bình Dѭѫng, mà ngѭӡi ta có thӇ chӑn lҫm, vì các ÿӏa phѭѫng
có sӵ sinh hoҥt ngày ÿó nhѭ Bҥch Tân, Thҳng Bә, Tӭ Quӕc,
Nam Kӹ, Phòng Tәng v.v… dính liӅn vӟi nhau, ngay cҧ ngày
nay ngѭӡi ta vүn còn lui tӟi nhӳng nѫi nҫy, nhѭng không thӇ
tìm ra mӝt ÿiӇm chung nào cҧ, bӣi vì Kamakura là mӝt thӡi
ÿһc biӋt, trên phѭѫng diӋn nào ÿó, khó có thӇ tѭӣng tѭӧng nѫi
nào Ngài ÿã sanh ra, cho nên nѫi ÿó vүn còn trong sӵ nghi vҩn
và hoàn toàn bí mұt.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn nhұn ÿѭӧc Kinh Pháp Hoa khi
Ngài phát nguyӋn tu hӑc tҥi Chùa Thanh Trӯng thuӝc Thiên
Thai Mұt Giáo. Tҥi ÿây, Ngài không nhӳng tinh cҫn nә lӵc
hành trì, mà còn thiӃt tha cҫu hӑc giáo lý Phұt Ĉà thұm thâm vi
diӋu nӳa. Thӡi ÿó, vì kinh ÿô cӫa triӅu ÿҥi Kamakura nҵm ӣ
miӅn Nam, cho nên Ngài phҧi lһn lӝi ÿӃn Kyoto, Nara lѭu hӑc
trong các chùa ӣ TӍ DuӋ, chính nѫi nҫy ÿã hӝi ÿӫ cѫ duyên ÿӇ
Ngài tiӃp nhұn Kinh Pháp Hoa khi tham cӭu ӣ ÿây. Thұt ra,
Ngài tiӃp nhұn Kinh Pháp Hoa không phҧi vì tham cӭu Kinh
ÿiӇn thuӝc Thiên Thai Pháp Hoa Tông, mà vì lúc bҩy giӡ tình
hình chính trӏ, xã hӝi lүn văn hóa tҥi Nhұt ÿang bӏ dao ÿӝng.
Nhӳng ngôi làng ÿӝc lұp mà Kamakura Bakufu thành lұp ӣ
phía ÿông Kinh ÿô không còn tӵ lұp nӳa. Sӕng trong hoàn
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cҧnh ҩy Nhұt Liên Thánh Nhѫn trӵc diӋn vӟi nhӳng khә tâm
cӫa con ngѭӡi, khó khăn cӫa cuӝc sӕng, cho nên phҧi tìm mӝt
phѭѫng thӭc sӕng mӟi phù hӧp vӟi thӡi ÿҥi mӟi. KӃt quҧ, Ngài
ÿӑc Kinh Pháp Hoa, cҧm nhұn rҵng sӭ mӋnh cӫa Ngài phҧi
tiӃp tөc duy trì và xiӇn dѭѫng Kinh Pháp Hoa, chính Ngài áp
dөng giáo lý thұm thâm vi diӋu trong Kinh vào xã hӝi ÿѭѫng
thӡi. ĈiӅu nҫy giúp chúng ta có thӇ chҩp nhұn rҵng viӋc tiӃp
nhұn Kinh Pháp Hoa cӫa Ngài thұt là ý nghƭa, bӣi vì giáo lý
thұm thâm vi diӋu cӫa Kinh Pháp Hoa không phҧi chӍ nhҵm
vào ÿӕi tѭӧng là nhӳng ngѭӡi xuҩt gia mà trình bày sӵ thoát
khә cho con ngѭӡi trong mӑi thӡi ÿҥi mӝt cách trӵc diӋn nhҩt
(Phҭm Vӏ Lai - dӵ ngôn). Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿã phát
ÿҥi nguyӋn hoàn thành sӭ mӋnh cӭu khә ÿӝ sanh trong thӡi
mҥt pháp nhѭ Kinh Pháp Hoa ÿã dҥy.
Năm 32 tuәi, nhҵm năm KiӃn Trѭӡng thӭ 5 (1253), trӣ
vӅ An Phòng, cӕ hѭѫng cӫa mình, Ngài trú tҥi Chùa Thanh
Trӯng trình bày tín ngѭӥng nҫy, nhѭng gһp Pháp Nҥn ngay lұp
tӭc. Thұt ra, sau thӡi Kamakura, nhӳng nҥn khә liên tөc xҧy ra
trong cuӝc ÿӡi cӫa Ngài khi ÿi hoҵng pháp, mà nhӳng viӋc nҫy
sӁ ÿѭӧc tѭӡng thuұt sau. Tóm lҥi, Ngài lҩy Kinh Pháp Hoa làm
trung tâm giҧi thích giáo lý Phұt Ĉà, cho dù trѭӟc ÿó Kinh
Pháp Hoa ÿã ÿѭӧc truyӅn thӯa nhѭng mãi ÿӃn bҩy giӡ, nhӳng
viӋc Ngài làm mӟi là dҩu hiӋu tinh hoa cӫa mӝt bông hoa bҳt
ÿҫu hé nӣ.
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Phҧi nói rҵng Phұt Giáo Pháp Hoa cӫa Nhұt Liên Thánh
Nhѫn có khuynh hѭӟng trình bày phѭѫng diӋn ÿһc thù nҫy,
nӃu nghiên cӭu kӻ, chúng ta nhұn thҩy không nhӳng ÿiӅu ҩy
vүn còn lѭu lҥi không phҧi là ít trong sách vӣ, mà còn trong
nhӳng bҧn văn quan trӑng, trong nhӳng bài thuyӃt pháp, và
trong các tác phҭm văn hӑc. Dù cho rҵng Tôn Giáo cӫa Ngài
Nhұt Liên Thánh Nhѫn rҩt nәi bұt, nhѭng chúng ta không ÿѭӧc
phép quên sӵ truyӅn thӯa cӫa Kinh Pháp Hoa và có thӇ nói
rҵng giáo lý Kinh Pháp Hoa cӫa Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn
còn vѭӧt lên cao hѫn vҩn ÿӅ nҫy, ӣ mӝt phѭѫng diӋn nào ÿó.
Ĉӗng thӡi, tùy theo thӡi ÿҥi, nhӳng tín ÿӗ cӫa Nhұt Liên Tông
ÿã phát huy thêm ÿӇ ÿóa hoa kia nӣ mãi. ĈiӅu nҫy chính là
viӋc kӃ thӯa thұt ý nghƭa trong ÿӡi sӕng văn hóa cǊng nhѭ tinh
thҫn vұy.
Tӯ quan ÿiӇm cӫa tín ÿӗ Nhұt Liên Tông, ÿiӅu trѭӟc tiên
có thӇ ÿѭa ra ӣ ÿây là chí hѭӟng cӫa viӋc cҧi cách, mà có thӇ
cǊng là sӵ kӃ thӯa tinh thҫn cӫa Lұp Chánh An Quӕc trong
phҫn “Phá Tà HiӇn Chánh”. Dù ӣ thӡi ÿҥi Showa (Chiêu Hoà),
nhӳng ngѭӡi nhѭ Thҥch KiӅu Thұm Sѫn, Thә Quang Mүn Phu,
VǊ KiӃn Thái Lang v.v… vүn nhұn ra tinh thҫn cҧi cách trong
cuӝc sӕng cӫa con ngѭӡi. ĈiӅu thӭ hai nhѭ trên ÿã nói phѭѫng
diӋn tinh thҫn và văn hoá hình thành nhiӅu con ngѭӡi mang
nhiӅu quan ÿiӇm dӏ biӋt vӅ thӃ giӟi. NӃu tӯ cái nhìn kiӃn thiӃt
vӅ nghӋ thuұt thôn xóm cӫa Bәn A Di Quang DuyӋt thӡi ÿҥi
Edo (Giang Hӝ), Cung Trҥch HiӅn Trӏ biӃt rõ nhӳng hoҥt ÿӝng
cӝng ÿӗng cӫa nông dân. Tӯ ÿó, chúng tôi có cái nhìn vӅ Nhұt
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Liên Tông, Tôn Giáo cӫa chúng ta mӝt cách ÿúng ÿҳn, không
chӍ ÿӇ tăng trí thӭc, mà phҧi xem nhѭ mӝt công viӋc không thӇ
dӯng nghӍ ÿѭӧc. Ӣ nѫi thҭm sâu, lý tѭӣng Nhұt Liên Tông nhѭ
mҥch nguӗn ÿang cuӗn cuӝn chҧy, chúng tôi mong muӕn mӑi
ngѭӡi cӕ gҳng thҩm nhuҫn tinh thҫn Kinh Pháp Hoa. Ĉó thұt
sӵ mӟi là ÿáng quý.

Ch˱˯ng M͡t
Watanabe Hooyoo
,, &XFÓஏLY¢QţLVLQKFஙD1J¢L1KୟW/L¬Q
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Hҵng ngày, tҩt cҧ chúng ta có cuӝc sӕng luôn luôn tѭѫng
quan tѭѫng duyên vӟi xã hӝi chung quanh. CǊng vұy, thӃ giӟi
cӫa Tôn Giáo không thӇ tách rӡi mӕi tѭѫng quan tѭѫng duyên
ҩy. Phҧi có thӡi gian tѭ duy, chúng ta mӟi cҧm nhұn ÿѭӧc năng
lӵc nhiӋm mҫu ÿang hiӋn hӳu làm cho thân tâm chúng ta tràn
ÿҫy an lҥc. Tham bái nѫi Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn sinh ra,
chúng tôi ÿã cҧm nhұn ÿѭӧc ân ÿӭc gia hӝ ÿó, làm cho chúng
tôi thҩy nhѭ có mӝt ÿӡi mӟi mà không thӇ nói ÿѭӧc, chúng tôi
nghƭ, nhӡ nhân duyên ÿó mà tiӃp thӑ ÿѭӧc giáo lý Kinh Pháp
Hoa. Sau ÿây, cuӝc ÿӡi cӫa Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn sӁ
ÿѭӧc tѭӡng thuұt lҥi theo dҥng truyӋn kӇ và nѫi Ngài sinh ra
cǊng ÿѭӧc giӟi thiӋu.
Tӯ trѭӟc ÿӃn nay, Ĉàn Tín Ĉӗ cӫa Nhұt Liên Tông quan
niӋm rҵng hành hѭѫng lӉ bái Thánh Tích Ngài Nhұt Liên
Thánh Nhѫn sinh ra là mӝt trong nhӳng pháp môn tu tұp ÿӇ
cho niӅm tin ÿѭӧc tăng trѭӣng. Mӛi khi chiêm bái Thánh Tích
vӅ, hӑ lҥi loan truyӅn sӵ nhiӋm mҫu và lӧi lҥc mà hӑ có ÿѭӧc
cho mӑi ngѭӡi, bӣi vì theo hӑ, viӋc hành hѭѫng tham bái nҫy
không chӍ khҷng ÿӏnh hӑ tin Kinh Pháp Hoa là ÿúng, mà còn
chӭng tӓ ҧnh hѭӣng cӭu ÿӝ cӫa Kinh Pháp Hoa ÿӕi vӟi cuӝc
ÿӡi trong thӡi mҥt pháp nҫy.
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Vӟi Ĉàn Tín Ĉӗ cӫa Nhұt Liên Tông, nѫi sinh ra cӫa
Ngài rҩt ҩn tѭӧng. Mӛi khi nhҳc lҥi cuӝc ÿӡi cӫa Ngài trѭӟc và
sau khi thuyӃt pháp, hӑ thѭӡng xѭӟng lên ĈӅ Mөc mӝt cách
dõng mãnh.
Làng An Phòng,
Phӕ TiӇu Thҩu (Kominatoora),
Ĉҩt trӡi Nam,
Ngài ÿҧn sinh.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
Ĉѭӧc Song thân,
Cho Xuҩt Gia,
Chùa Thanh Trӯng,
Ngài theo Phұt.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
Thӡi KiӃn Trѭӡng,
Năm thӭ năm,
Không chҩp KiӃn,
Ngài hoҵng Pháp.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
Nҥn giӳa ÿêm,
Ĉèn tuӋ sáng,
Ngài giҧi thoát,
Bҩt khҧ nghì.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
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Bӏ lѭu ÿày,
Nѫi Ito,
Vүn giӳ thân,
Vүn tu tұp.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
Trong lѭu ÿày,
Ngài hѭӟng tâm,
Mong thiên hҥ,
Sӕng thái hòa.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
Dù gһp nҥn,
Ngài vì nѭӟc,
Soҥn cách ngôn,
An Quӕc Luұn.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
ViӋc lo sӧ,
Tҥi Ĉông TriӅu,
TiӇu Tùng Nguyên,
Làm sáng tӓ.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
Ĉҩt nѭӟc nҫy
Thành ác quӹ
Nên làm ngѫ
Không hay biӃt
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
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Lӛi tӯ thân,
Lӛi tӯ miӋng,
Vӟi kiӃm tuӋ,
Dӭt tҩt cҧ.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh

Căn cӭ tӯ Daimoku (ĈӅ Mөc) tҥi Chùa Bәn Hành thuӝc
HuyӋn Chiba, Thҳng Phӕ).
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Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn sinh ngày 16 tháng 2 năm
Trinh Ӭng (Jyo) nguyên niên (1222) tҥi mӝt ngôi làng nҵm gҫn
bӡ biӇn TiӇu Thҩu (Kominato) tên là An Phòng Quӕc, Ĉông
ĈiӅu Hѭѫng, TiӇu Thҩu (hiӋn tҥi thuӝc HuyӋn Chiba (Thiên
DiӋp) quұn An Phòng (Awano), Thiên Tân (Amatsu) TiӇu
Thҩu Ĉinh (Kominatocho). Ngày nay, có mӝt ngôi chùa TiӇu
Thҩu Ĉҧn Sanh Tӵ ÿѭӧc xây dӵng tҥi ÿó. Chính nѫi Ngài sanh
ra ngày xѭa là ruӝng lúa, nhѭng bây giӡ ÿã bӏ lҩn vào trong
biӇn.
Tѭѫng truyӅn rҵng, khi Ngài sanh mây ngǊ sҳc bao phӫ
bҫu trӡi, mһt ÿҩt rung ÿӝng, hoa sen nӣ ÿҫy, nѭӟc suӕi tuôn
chҧy cho ÿӃn ngày Ĉҧn Sanh cӫa Ĉӭc Phұt Thích Ca vào năm
sau, dѭӡng nhѭ báo hiӋu mӝt bұc Thánh Nhѫn ra ÿӡi, thұt bҩt
khҧ tѭ nghì, không sao diӉn tҧ hӃt ÿѭӧc.
Mӝt viӋc bҩt khҧ tѭ nghì khác Thánh Nhѫn sanh vào
ngày 16 tháng 2 sau ngày Phұt Thích Ca Mâu Ni Nhұp DiӋt
(rҵm tháng 2) mӝt ngày vӯa là ÿiӅm ӭng hiӋn Nhұt Liên Thánh
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Nhѫn, ngѭӡi lãnh hӝi Kinh Pháp Hoa, bҧn Kinh cӭu ÿӝ nhân
thӃ, vӯa là biӇu thӏ thұt tӃ hiӇn nhiên rҵng phҧi vұn dөng Kinh
Pháp Hoa ÿӇ cӭu khә ÿӝ sanh trong mҥt pháp.
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Năm 12 tuәi, Nhұt Liên Thánh Nhѫn vào chùa Thanh
Trӯng tu vӟi Ngài Ĉҥo ThiӋn Phòng nhѭng mãi ÿӃn năm 16
tuәi mӟi chính thӭc xuҩt gia. Chùa Thanh Trӯng là mӝt ngôi
chùa danh tiӃng cӫa Tông Thiên Thai, nҵm trên ngӑn ÿӗi cao
383 mét thuӝc phía Nam cӫa ÿӗi Phòng Tәng thuӝc bán ÿҧo
Phòng Tәng, vӅ sau thành chùa cӫa Tông Chѫn Ngôn lúc nào
không rõ, nhѭng sau ÿӋ nhӏ thӃ chiӃn (1945) vì chùa có liên hӋ
vӟi Ngài Nhұt Liên nên bây giӡ trӣ thành Chùa cӫa Nhұt Liên
Tông.
ĈiӅu ÿһc biӋt, không ai phӫ nhұn, viӋc vào chùa tu là ѭӟc
vӑng và tâm nguyӋn cӫa cұu bé Nhұt Liên thѭӣ ÿó. Khi Nhұt
Liên Thánh Nhѫn vào núi, trú tҥi bán ÿҧo Phòng Tәng, ӣ ÿó
chӍ có mӝt Chùa nҫy thôi, nhѭng Chùa ÿã sáp nhұp vào Tông
Thiên Thai Mұt Giáo, mà pháp môn chính thuӝc Thiên Thai
Mұt Giáo, cho nên chҳc chҳn, có mӝt sӵ thұt là bà Mai Cúc
(Umegiku), ngѭӡi mҽ tiӉn chân con ÿӃn núi Thanh Trӯng phҧi
dӯng chân và lһng lӁ chia tay con dѭӟi núi, bӣi vì chùa không
cho phép ngѭӡi nӳ bѭӟc vào.
Sau khi trӣ thành ngѭӡi xuҩt gia, trѭӟc tôn tѭӧng Bӗ Tát
Hѭ Không Tҥng thӡ trong chánh ÿiӋn, Ngài Nhұt Liên thành
kính phát nguyӋn“Con nguy͏n s͙ng nh˱ b̵c Trí cͯa n˱ͣc
Nh̵t” rӗi chuyӇn lên núi TӍ DuӋ, mӝt trung tâm Phұt Hӑc nәi
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tiӃng, ÿӇ tham hӑc Phұt Pháp. Thұt không sai nӃu nghƭ rҵng
không phҧi chӍ có Ngài Nhұt Liên cҧm thҩy rҵng mình phҧi có
sӭ mӋnh cӭu ÿӝ chúng sanh tӯ thѭӣ còn niên thiӃu mà bên
cҥnh ÿó mӑi ngѭӡi cǊng mong muӕn ÿѭӧc cӭu ÿӝ cho nên
Ngài phát nguyӋn tham cӭu giáo lý Phұt Ĉà và nghiên tҫm tinh
hoa Phұt Hӑc.
Sӵ tinh cҫn tu hӑc cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn còn lѭu
dҩu trong các tác phҭm “Th͕ Quy͇t Viên Ĉa La Nghƭa T̵p”,
“Ĉ˱˯ng thͥi 17 tu͝i”, “Th͓ Thánh Phòng”… ÿѭӧc lѭu giӳ
trong văn khӕ Kanezawa thӡi Kamakura (Kiêm Thѭѫng) nhѭ
nhӳng bút tích tuyӋt vӡi cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn viӃt lúc 17
tuәi vӅ Thiên Thai Mұt Giáo. Bút tích rҩt ÿҽp ÿӃn nӛi ai nhìn
vào mӝt lҫn nhӟ mãi nhѭ nét bút còn phҧng phҩt ÿâu ÿây.
Thӡi niên thiӃu, nhӳng câu hӓi liên quan ÿӃn viӋc tu hӑc
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn chӍ giҧi thích ÿѭӧc qua trí tuӋ cӫa
chѭ Phұt, còn hiӇu biӃt cӫa con ngѭӡi không thӇ giҧi ÿáp ÿѭӧc,
nhѭ vӃt máu còn lѭu lҥi trong vѭӡn chùa Thanh Trӯng chҷng
hҥn, ngѭӡi ta tin rҵng ÿó là vӃt máu cӫa Ngài còn lѭu lҥi khi
Ngài chí thành cҫu nguyӋn ÿӃn lӋ tuôn ra huyӃt trѭӟc tôn
tѭӧng Bӗ Tát Hѭ Không Tҥng ÿӇ ÿѭӧc ban cho bҧo châu trí
tuӋ vô giá.
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Dù viӋc hӑc cӫa Ngài ngày càng tiӃn bӝ hѫn, nhѭng
trong Ngài vүn cѭu mang hoài bão tìm cҫu Phұt Pháp sâu hѫn,
rӝng hѫn cho nên năm 20 tuәi Nhұt Liên Thánh Nhѫn lên
ÿѭӡng ÿӃn Kamakura tham hӑc, nhѭng cuӕi cùng Ngài trӣ vӅ
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núi TӍ DuӋ tu hӑc tҥi chùa Diên Lӏch (Hieizan Enryaku). Ngày
nay, thұt dӉ dàng có tài liӋu trong tay ÿӇ ÿӑc nhѭng vào thӡi
Kamakura muӕn ÿӑc mӝt bҧn Kinh nào ÿó trong Ĉҥi Tҥng
Kinh, phҧi ÿӃn các chùa lӟn hoһc trong Bát Thiên Cung mӟi có.
Dƭ nhiên, phҧi hiӇu thӡi ÿó vҩn ÿӅ in ҩn không ÿѭӧc rõ ràng
mà chӍ có mӝt cách duy nhҩt phҧi sao chép lҥi ÿӇ ÿӑc, vì thӃ
nhiӅu hӑc tăng muӕn tra cӭu tѭӡng tұn phҧi ÿӃn núi TӍ DuӋ mà
thôi.
Tӯ thӡi Bình An, TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ Tӕi Trӯng
(Dengyoo Daishi Saicho) tӯ Trung Hoa ÿӃn Nhұt Bҧn khai mӣ
Thiên Thai Pháp Hoa Tông tҥi núi TӍ DuӋ rӗi. Núi nҫy rҩt yên
tӍnh, nҵm ӣ gҫn phía Ĉông Bҳc Kyoto, ngày nay ÿi tàu lӱa tӕc
hành (Shinkansen) nguӡi ta có thӇ thҩy. Núi ÿѭӧc xem là linh
ÿӏa cӫa ngѭӡi tu hành nên TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ xây dӵng chùa
Diên Lӏch, ÿón nhұn nhӳng ngѭӡi xuҩt gia tu hành tӯ khҳp nѫi
ÿӃn. Hai bên ÿông, tây ÿӅu có Tháp và Chùa ÿӇ cho chѭ Tăng
ӣ. Chính nѫi nҫy, Nhұt Liên Thánh Nhѫn lãnh hӝi ý nghƭa
thâm sâu cӫa Kinh ÿiӇn. Tѭѫng truyӅn rҵng Ngài ÿã lѭu trú tҥi
phòng thӭ nhӭt cӫa Yakogawa thuӝc Ĉӏnh Quang ViӋn
(Jookooin), nҵm ӣ phía Bҳc núi TӍ DuӋ, hiӋn tҥi ngѭӡi ta ÿã
xây Pháp Hoa Ĉѭӡng và dӵng tѭӧng Nhұt Liên Thánh Nhѫn
bҵng ÿӗng ÿӇ tôn thӡ và tѭӣng niӋm. Có mӝt ÿiӅu không thӇ
nghƭ ÿѭӧc là truӟc Nhұt Liên Thánh Nhѫn, chѭ vӏ Tә Sѭ thӡi
Kamakura nhѭ Pháp Nhiên Th˱ͫng Nh˯n, Thân Loan Thánh
Nh˯n, Ĉ̩o Nguyên Thi͉n S˱ cǊng có thӡi gian tu hӑc tҥi vùng
Yokogawa nҫy.
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Nhұt Liên Thánh Nhѫn chӑn Ĉӏnh Quang ViӋn ӣ
Yakogawa làm trung tâm, ÿӇ lui tӟi các Chùa lӟn ӣ Kyoto,
Nara v.v… bӣi vì trѭӟc ÿó không lâu Chùa Ĉông Ĉҥi (Todaiji)
ÿѭӧc trùng tu. Ngày nay tҥi chùa Trung Sѫn Pháp Hoa Kinh
Tӵ vүn còn lѭu giӳ bút tích cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, nhӳng
nét chӳ còn ÿұm màu mӵc nhѭ, “Kyoto NgǊ Ĉi͉u Phòng Môn
Phú Ti͋u L͡, n̹m phía Nam Phòng Môn và thu͡c phía Tây
Phú Ti͋u L͡”, nhӳng văn bҧn kǤ bí thuӝc Chѫn Ngôn Mұt
Giáo nhѭ: “NgǊ Luân C͵u T Minh Bí M̵t Thích”.
Rҩt nhiӅu hӑc giҧ Phұt Giáo hoài nghi và ÿһt nghi vҩn
trѭӟc vҩn ÿӅ Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿӑc liên tөc hàng vҥn
quyӇn kinh, nhѭng không ai không ÿӗng ý chӍ có mӝt ngѭӡi, là
Nhұt Liên Thánh Nhѫn, mà không ai khác cѭu mang trong tâm
nӛi thӕng khә cӫa con ngѭӡi và mong muӕn cӭu thoát con
ngѭӡi ra khӓi khә ÿau trong thӡi mҥt pháp nҫy. Chҳc chҳn,
giáo lý Pháp Hoa cӫa Phұt giúp cho Ngài Nhұt Liên nghe ÿѭӧc
tiӃng kêu cҫu ÿau thѭѫng cӫa chúng sanh trong thӡi mҥt pháp,
cho nên ngày ÿêm hoài mong cӭu ÿӝ. Chính ÿiӅu ÿó thúc ÿҭy
Ngài lên ÿѭӡng tìm ÿӃn Ĉӏnh Quang ViӋn ӣ Yokogawa thuӝc
TӍ DuӋ Sѫn tham cӭu, ÿӇ rӗi có nhӳng thành quҧ to lӟn sau
mӝt thӡi gian nghiên tҫm giáo ÿiӇn, trѭӟc khi trӣ lҥi Chùa xѭa,
Thanh Trӯng Tӵ ӣ An Phòng.
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Mӝt buәi bình minh, mһt trӡi vӯa ló rҥng ngày 28 tháng
4 năm KiӃn Trѭӡng thӭ 5 (1253) trong rӯng cây cҥnh Chùa
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Thanh Trӯng, Nhұt Liên Thánh Nhѫn ngӗi xoay vӅ hѭӟng
ÿông thiӅn tӑa tөng 10 biӃn ĈӅ Mөc (Daimoku): Nam Mô Di͏u
Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Di͏u Pháp Liên Hoa Kinh dѭӟi
ánh thái dѭѫng ÿang tӯ tӯ ló dҥng cao dҫn. Ĉây là lҫn ÿҫu tiên
ĈӅ Mөc ÿѭӧc xѭӟng lên trên thӃ giӟi nҫy. Thұt là ý nghƭa làm
sao! Thұt là ÿһc biӋt làm sao!
Tӯ giӡ ngӑ hôm ҩy, Tăng chúng trong Chùa, tín ÿӗ
quanh vùng thông tin cho nhau tӅ tӵu vӅ Chùa Thanh Trӯng ÿӇ
nghe Nhұt Liên Thánh Nhѫn thanh thҧn trao cho hӑ nhӳng
thành ÿҥt tӯ nghiên cӭu cӫa mình và thao thao bҩt tuyӋt giҧng
thuyӃt giáo lý Phұt Ĉà. Dù sӕ lѭӧng ngѭӡi nghe không ÿông,
nhѭng hӑ là nhӳng ngѭӡi ÿҥi diӋn cho Tăng tín ÿӗ bҩy giӡ,
trӵc tiӃp nghe Ngài Nhұt Liên thuyӃt giҧng.
Lúc ҩy, Ngài TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ ÿang ӣ Chùa Diên
Lӏch, núi TӍ DuӋ nghe viӋc nҫy tâm chҩn ÿӝng, vì ÿiӅu nҫy
ÿánh mҩt truyӅn thӕng cӕ hӳu xѭa nay, mà truyӅn thӕng ÿó là
cҫu vãng sanh Cӵc Lҥc Tӏnh Ĉӝ, nҵm ӣ phѭѫng Tây cách ÿây
hàng 10 vҥn ӭc Phұt ÿӝ. Xa hѫn nӳa, rӗi ÿây truyӅn thӕng giáo
lý Tӏnh Ĉӝ Tông cӫa TӍ DuӋ Sѫn vӅ niӋm danh hiӋu Phұt, Nam
Mô A Di Ĉà Ph̵t, sӁ bӏ thay ÿәi. Thұt không thӇ chҩp nhұn
ÿѭӧc bӣi vì viӋc nҫy ÿөng chҥm ÿӃn niӅm tin cӫa Ngài TruyӅn
Giáo Ĉҥi Sѭ, ngѭӡi xiӇn dѭѫng giáo lý niӋm Phұt, mà lúc bҩy
giӡ tӯ Kamakura truyӅn ÿi khҳp các xӭ phía Ĉông, cho dù ÿӕi
vӟi chúng ta ngày nay, giáo lý cӭu khә ҩy ÿѭӧc rút ra tӯ giáo
lý Phұt Ĉà trong Kinh Pháp Hoa nhҵm cӭu ÿӝ chúng sanh
trong thӡi mҥt pháp chӭ không có gì khác.
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Ngài Nhұt Liên vүn tiӃp tөc có nhӳng buәi thuyӃt pháp
nhѭ thӃ trong không khí căng thҷng ngày càng bao phӫ chung
quanh. Cho ÿӃn mӝt ngày nӑ trong mӝt thӡi thuyӃt pháp, có
nhӳng ngѭӡi tin Pháp Môn NiӋm Phұt nhѭ Ĉӏa Ĉҫu Cҧnh Tín
(Kagenobu) ӣ làng Ĉông ĈiӅu tham dӵ, ÿӝt nhiên có tiӃng quát
cӫa Cҧnh Tín rҵng: Hãy ch̭m dͱt ngay. Nói gì v̵y? Bӣi vì lâu
nay ông ÿӇ bөng nhӳng lӡi thuyӃt giҧng cӫa Nhұt Liên Thánh
Nhѫn, nên bҩt ngӡ thӕt lên lӡi thét ÿao búa nhѭ thӃ khiӃn cho
Chѭ Tăng ÿang tham dӵ thӡi Pháp hoҧng vía ÿoán rҵng sӁ có
nhӳng ÿiӅu bҩt an ÿӃn vӟi chùa nҫy. ThӃ nhѭng, Ngài Nhұt
Liên không ÿӧi bӏ ÿuәi xuӕng núi trӣ vӅ phӕ thӏ, còn tìm cách
vѭӧt qua vӏnh Tokyo ÿi Kamakura, nѫi mà Ngài lѭu tâm
hѭӟng ÿӃn.

,,
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“M͡t làn sóng sinh ra v̩n làn sóng”.

Thұt sӵ, suy cho cùng Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn
không chӍ phә biӃn giáo lý Phұt Ĉà vô cùng hùng dǊng nҫy lan
truyӅn khҳp nѭӟc Nhұt, mà còn cho cҧ thӃ giӟi sau ÿó nӳa. ThӃ
nhѭng trong và ngoài chùa Thanh Trӯng vүn giӳ thái ÿӝ im
lһng rõ ràng pháp nҥn ÿã ÿӃn. Vì sao? Vì liӉu ngӝ giáo lý cӭu
khә cӫa Kinh Pháp Hoa mà sӧ pháp nҥn không truyӅn trao,
cǊng dӉ rѫi vào ÿӏa ngөc. ThӃ cho nên muӕn khӓi rѫi vào ÿӏa
ngөc, dù ÿӡi nҫy phҧi chӏu pháp nҥn, nhѭng ÿӡi sau sӁ thành
tӵu con ÿѭӡng Phұt ÿҥo.
Rӡi Kamakura, Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿӃn
Matsubagayatsu, không xa Mҥc Phӫ, lҩy cӓ tranh kӃt cӕc ÿӇ tu.
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Kamakura, nhѭ ÿã biӃt là trung tâm chính trӏ và văn hoá cӫa
Ĉông Quӕc, ӣ ÿó có rҩt nhiӅu ngѭӡi lѭu ý ÿӃn Ngài. Nhӳng vӏ
Phұt tӱ thuҫn thành thҩy ÿѭӧc thӃ gian nҫy hoàn toàn bҩt an,
dӉ dàng chҩp nhұn và truyӅn ÿҥt cho nhau giáo lý cӭu ÿӝ
chúng sanh trong thӡi mҥt pháp cӫa Kinh Pháp Hoa, thұm chí
ӣ nhiӅu ÿӏa phѭѫng có sӵ thұt rҵng nhiӅu ngѭӡi hҵng ngày ÿi
quanh phӕ loa vào trong nhà ÿӇ phә biӃn rӝng khҳp. VӅ sau có
nhӳng bӭc tranh vӁ lҥi cҧnh thuyӃt pháp ngoài ÿѭӡng nhѭ thӃ.
Có mӝt vӏ tăng sƭ thuӝc Tông Thiên Thai ÿӗng tình vӟi lӡi dҥy
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿӃn cҫu Pháp và trӣ thành ngѭӡi ÿӋ
tӱ chân thành, dành trӑn ÿӡi mình hә trӧ Thánh Nhѫn hoҥt
ÿӝng ÿó ÿây, cuӕi cùng trӣ thành mӝt vӏ A Xà Lê, Nhұt Chiêu
Thѭӧng Nhѫn (Nishoo Shoonin).
Thѭӣ ҩy, Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿәi tên Thӏ Thánh
Phòng thành Nhұt Liên, mӝt ÿҥo hiӋu mang ý nghƭa nhѭ là sӭ
mӋnh cӭu ÿӝ chúng sanh trong thӡi mҥt pháp cӫa Kinh Pháp
Hoa. Chӳ “Nh̵t” xuҩt phát mӝt chӳ thұt ý nghƭa trong câu
Kinh: “gi͙ng nh˱ ánh sáng cͯa nht nguy͏t, trͳ kh͵ s t͙i tăm,
mà ng˱ͥi n̯y (B͛ Tát Ĉ͓a DǊng) hay làm cho chúng sanh
trong th͇ gian n̯y m̭t ÿi s tăm t͙i”, phҭm Nhѭ Lai Thҫn Lӵc,
thӭ 21. Còn chӳ “Liên” có tӯ câu Kinh: “Ngài B͛ Tát Trì Ĉ͓a
nh˱ ÿoá sen nͧ tuy͏t ÿ́p trong bùn nh˯. Ngài gi͙ng nh˱ hoa
sen v˱ͫt lên kh͗i m̿t n˱ͣc” phҭm Tùng Ĉӏa Dõng Xuҩt thӭ 15.
Phҭm Tùng Ĉӏa Dõng Xuҩt cho rҵng Bӗ Tát Ĉӏa DǊng là
nhӳng vӏ Bӗ Tát, nhӳng ÿӋ tӱ chính cӫa Ĉӭc Phұt Thích Ca
trong quá khӭ, tӯ ÿҩt hiӋn ra mӝt cách dõng mãnh, sӕ lѭӧng
nhiӅu gҩp sáu vҥn lҫn sӕ cát sông Hҵng ӣ Ҩn Ĉӝ, trong sӕ ÿó,
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Ngài Thѭӧng Hҥnh Bӗ Tát là ÿҥi biӇu. Thұt không có gì là
khoa trѭѫng khi Ngài Nhұt Liên cho rҵng nhӳng ngѭӡi theo
Ngài nhѭ nhӳng Bӗ Tát Dõng Xuҩt, mang giáo lý phә biӃn gҫn
xa.
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Thӡi gian năm năm Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn cѭ ngө
trong mӝt thҧo am tҥi Kamakura, có nhiӅu thiên tai xҧy ra nhѭ
ÿӝng ÿҩt dӳ dӝi vào năm Chánh Gia nguyên niên, bão lӟn vào
năm thӭ hai, nҥn ÿói vào năm thӭ ba, dӏch hҥch vào năm
Chánh Nguyên nguyên niên và nhiӅu trұn cháy lӟn vào năm
thӭ hai làm cho ÿӡi sӕng ngѭӡi dân lâm vào cҧnh khә ÿau
khӕn ÿӕn thҩt thѭӡng. Bӏnh tұt lan tràn khiӃn cho tình trҥng
ÿӡi sӕng ngày càng tӋ hѫn và con ngѭӡi ngày càng khә hѫn.
Xѭѫng ngѭӡi chӃt chҩt cao nhѭ núi, xác ngѭӡi chӃt nhѭ bè trôi
lӅnh bӅnh trên sông, thұt là bi thҧm.
Trѭӟc tình cҧnh nhѭ vұy, Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn
nghiên tҫm trong Ĉҥi Tҥng Kinh (Daizookyoo), tìm phѭѫng
pháp hóa giҧi nhӳng bi thҧm ҩy. Pháp môn hóa giҧi ÿѭӧc tìm
thҩy rõ ràng qua lӡi tӵa hiӇn bày trong Kinh Pháp Hoa. Vӟi
mөc ÿích lý tѭӣng ÿó, Ngài soҥn thҧo mӝt sӕ vҩn ÿӅ và tóm
lѭӧc thành: L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n (Risshoo Ankokuron)
và tҥi Chùa Tӕi Minh (Saimyooji) Ngài trao tұn tay tác phҭm
nҫy cho Nh̵p Ĉ̩o Thͥi L̩i (Nyuudoo Tokiyori), ngѭӡi ÿang
có nhiӅu ҧnh hѭӣng vӟi Mҥc Phӫ.
L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n là bҧn luұn giҧi rõ ràng
nhӳng bi thҧm cuӝc ÿӡi qua hѭ cҩu nhân vұt ngѭӡi khách cӕ
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gҳng làm sao vѭӧt qua biӇn khә vӟi mӝt vӏ Tăng, nhѭ là am
chӫ. Trong bҧn luұn nҫy, Ngài dùng Kinh ĈiӇn ÿѭa ra nhӳng
nguyên nhѫn căn bҧn vӅ hiӋn trҥng bi thҧm nҫy, thӃ nhѭng
minh chӭng cӫa Ngài bӏ Tӏnh Ĉӝ Tông và Phұt Giáo truyӅn
thӕng ÿang thӏnh hành phӫ nhұn hoàn toàn, bӣi vì Ngài cho
rҵng Kinh Pháp Hoa khҷng ÿӏnh rҵng: “Hãy thay ÿ͝i ni͉m tin
trong tâm và mau mau quay v͉ nͅo thi͏n” thӃ nên ÿiӅu quan
trӑng là mӛi ngѭӡi hãy an ÿӏnh tâm bên trong, sӕng an әn, thì
xã hӝi mӟi hoà bình ÿѭӧc.

,,
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Có nhiӅu sӵ kiӋn gҫn nhѭ là “Pháp Chi͇n” thұt não lòng
xҧy ra liên tөc nhiӅu tháng, nhiӅu năm, nhiӅu ngày trong suӕt
cuӝc ÿӡi Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn. Năm 37 tuәi, nhҵm
năm Văn Ӭng nguyên niên (1260) Ngài Nhұt Liên Thánh
Nhѫn trình bày tác phҭm “L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n” cho
ÿӃn năm 50 tuәi, nhҵm năm Văn Vƭnh năm thӭ 8 (1271) là thӡi
kǤ pháp nҥn Long Kẖu (Ryuukoo) kéo dài khoҧng 13 năm
cӝng thêm 2 năm rѭӥi hoҥt ÿӝng tҥi ÿҧo Sado nӳa. Dѭӟi ÿây
sӁ trình bày chi tiӃt vӅ bӕn ÿҥi pháp nҥn ҩy nhѭ sau.
Thұt ra, “Nhͷng n̩n nh͗ không th͋ k͋ h͇t. Ch͑ nói ÿ͇n
b͙n ÿ̩i n̩n thôi”. Theo Chͯng Chͯng Ng Ch̭n VǊ Ng
Th˯ tѭӡng thuұt, Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn thҩy ÿӡi sӕng
con ngѭӡi quá ѭ khә sӣ, phát tâm cҩp tӕc cӭu ÿӝ. Trong khi,
giáo lý Tӏnh Ĉӝ Tông dѭӡng nhѭ né tránh, chán ghét và tӯ bӓ,
còn chӫ trѭѫng cӫa Ngài dҩn thân vào ÿӡi ÿӇ cӭu khә ÿӝ sanh
ngay trong thӡi mҥt pháp. Ngài áp dөng giáo lý thұm thâm cӫa

50

Nhұt Liên Tông Nhұt Bҧn

Kinh Pháp Hoa ÿӕi lҥi vӟi Phұt Giáo truyӅn thӕng, tҥo ra
nhӳng làn sóng mӟi vѭӧt qua giӟi hҥn cӫa nó không ai có thӇ
ngăn chұn ÿѭӧc.
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Trong “L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n” Ngài kӏch liӋt phê
phán tín ÿӗ Tӏnh Ĉӝ Tông. Mӝt tháng sau khi trình bày tác
phҭm “L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n”, vào ngày 16 tháng 7 năm
Văn Ӭng nguyên niên (1260), có kҿ lҥ ÿӝt nhұp vào ÿӕt thҧo
am cӫa Ngài tҥi Tùng DiӋp Cӕc (Matsubagayatsu) cháy tiêu
vào ngày 27 tháng 8. Thұt may mҳn, Ngài tránh thoát vào hang
cӑp, không bӏ chӃt thiêu. Tѭѫng truyӅn rҵng, có mӝt con vѭӧn
trҳng báo cho Ngài biӃt trѭӟc và dүn Ngài tránh vào chӛ an
toàn. Sau ÿó không lâu thҧo am ÿѭӧc xây dӵng lҥi, ngày nay là
Chùa DiӋu Pháp, nhѭng cǊng có thuyӃt cho là Chùa Trѭӡng
Thҳng, gҫn Chùa Lұp Quӕc Luұn. Dù thҧo am ӣ chùa nào ÿi
nӳa ÿӋ tӱ và tín ÿӗ vүn xem Tùng DiӋp Cӕc là linh ÿӏa.
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Mӝt năm sau, vào ngày 12 tháng 5 năm Hoҵng Trѭӡng
nguyên niên (1261) Mҥc Phӫ cho rҵng Nhұt Liên Thánh Nhѫn
là nhân vұt nguy hiӇm, khiӃn cho xã hӝi ngày càng bҩt an, ra
lӋnh gông Ngài bҵng gӛ kéo trôi trên biӇn, tӯ bӡ Kamakura
ÿày ra ÿҧo Ito, không cho ÿӋ tӱ Nhұt Lãng (Nichiroo) ÿi theo,
khiӃn cho thҫy trò chia tay nhau trong vô vàn sҫu khә. Ngày
nay, Danh Trѭӡng DiӋn, bài thuyӃt pháp ÿó vүn còn nhӳng
ÿoҥn văn thұt cҧm ÿӝng nhѭ:
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“Ĉͱng t̩i bͥ Tây Kamakura nhìn sang ng̩ch sông phía
Ĉông Ito, d˱ͣi ÿêm trăng vòi v͕i ÿang tͳ tͳ di chuy͋n, lòng
ng˱ͥi ÿ͏ t͵ man mác nghƭ th˱˯ng và mong r̹ng S˱ phͭ Nh̵t
Liên ÿ͇n bͥ Ĉông Ito bình an. Ĉͱng bên bͥ Ĉông Ito nhìn v͉
bên bͥ kia Tây Kamakura, th̭y bình minh chi͇u tͳ h˱ͣng
Ĉông, S˱ Ngài Nh̵t Liên cǊng an tâm nghƭ r̹ng Nh̵t Lãng,
ng˱ͥi ÿ͏ t͵ mình cǊng ÿã v͉ Kamakura bình an.”
Khi gҫn ÿӃn ÿҧo Ito, thuyӅn kéo Ngài Nhұt Liên ÿөng
vào ÿá ngҫm, phҧi neo thuyӅn lҥi, sau ÿó kéo ÿӃn Di Tam Lang
(Yasaburoo) ÿӇ sӱa thuyӅn lҥi.
Theo Ikeda Yasaburoo, cӕ giáo sѭ ÿҥi hӑc Keioo, ÿây
chính là nguyên nhân ÿӇ ngѭӡi ta ÿһt niӅm tin vào Ngài. Lúc
ÿó tҥi Ĉông Ito bӋnh thѭѫng hàn tӵ nhiên giҧm nhanh. Cҧm sӵ
linh ӭng ÿó, T̫ V͏ Môn Bát Lang ӣ Ito phát nguyӋn Quy Y
vӟi Ngài. Không ÿҫy hai năm sau, vào ngày 22 tháng 2 năm
Hoҵng Trѭӡng thӭ 3 (1263) Ngài ÿѭӧc miӉn tӝi ÿѭa trӣ vӅ
Kamakura.
Trong thӡi gian bӏ ÿày ÿó, Ngài sáng tác “Giáo C˯ Thͥi
Qu͙c Sao” (Kyookijikokushoo), bình giҧi lý do tҥi sao Ngài
ÿem Kinh Pháp Hoa ÿӇ cӭu ÿӝ nhѭ Kinh ÿiӇn Phұt Giáo lý giҧi,
mà trong “NgǊ Nghƭa” (Gogi) sӁ nói rõ vӅ ÿiӅu nҫy, (xin ÿӑc
thêm trong sách tiӃng Nhұt, trang 56)!
Nhӳng linh ÿӏa ӣ Ito vүn ÿѭӧc truyӅn tөng tӟi ngày hôm
nay gӗm các chùa: Ph̵t Hi͏n (Butsugenji), Ph̵t Quang
(Butsukooji) và Di͏u Tr˱ͥng (Myoochooji) chӛ bӏ ÿóng gông
ӣ Kamakura.
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Thánh Nhѫn trӣ lҥi hoҥt ÿӝng bình thѭӡng tҥi Kamakura
cho ÿӃn năm Văn Vƭnh nguyên niên (1264) Ngài có ý trӣ vӅ
An Phòng, nѫi cӕ hѭѫng cӫa Ngài. BiӃt ÿѭӧc ÿiӅu nҫy, vào giӡ
hӧi ÿêm 11 tháng 11 C̫nh Tín cho ngѭӡi phөc kích phái ÿoàn
Ngài và nhӳng ÿӋ tӱ tùy tùng tҥi ÿҫu làng Ĉông ĈiӅu. Ngài
Nhұt Liên bӏ thѭѫng ӣ chân mày, nhѭng sinh mӋnh không hӅ
gì. Pháp nҥn nҫy ÿѭӧc gӑi là Ĉông Ĉi͉u Pháp N̩n
(Toojoohoonan), còn gӑi là TiӇu Tùng Nguyên Pháp N̩n
(Komatsubara Hoonan). Thұt ra, Thánh Nhѫn ÿã tiên ÿoán
Pháp Nҥn nҫy trong phҭm Dӵ Ngôn cӫa Kinh Pháp Hoa rӗi, vì
chính Ngài tӵ nói rҵng: “Ĉây là hành gi̫ duy nh̭t v͉ Kinh
Pháp Hoa cͯa Nht B̫n”. Tѭѫng truyӅn Chùa Kính Nh̳n
(Kyooninji) ӣ TiӇu Tùng Nguyên là chӛ bӏ nҥn, ngày nay vүn
còn.
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3K£S1Q/RQJ.KX

Ngài thì vұy nhѭng còn tín ÿӗ thì sao? Càng ngày càng
ÿông ngѭӡi quy y vӟi Ngài sau khi lãnh hӝi giáo huҩn cao siêu
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿã tұp trung lҥi không chӍ ӣ
Kamakura, mà còn ӣ VǊ T̩ng Qu͙c (Musashinokuni), Tokyo,
Kanagawaken, Saitamaken; T˱˯ng M̩c Qu͙c (Sagamikuni)
thuӝc Kanagawaken gӗm: H̩ T͝ng (Shimosa), Th˱ͫng T͝ng
(Kazusa) và các nѭӟc thuӝc An Phòng (Awa); thuӝc Chibaken
(Huy͏n Thiên Di͏p) nhѭ Tṷn Hà (Suruga); hai nѭӟc thuӝc
Ito và các nѫi ӣ huyӋn Sizuokaken (Huy͏n T͓nh C˱˯ng)… Ӣ
ÿâu cǊng có ÿҥo tràng giҧng dҥy nhѭ: Ĉ̩i S˱ Gi̫ng
(Daishikoo) nghƭa là tұp trung nghe giҧng vào ngày 24, ngày
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cӫa Ngài Thiên Thai ÿҥi sѭ. Bát Nhӵt Giҧng (Yookakoo), tӭc
là tұp trung nghe giҧng vào ngày mӗng 8, ngày Ĉҧn Sanh cӫa
Ĉӭc Thích Ca.
Thӡi ÿó, Mông Cә ÿã là mӝt Ĉҥi ĈӃ Quӕc, ÿѭӧc gӑi là
nhà Nguyên bành trѭӟng thӃ lӵc khҳp thӃ giӟi, ÿã thӕng trӏ
toàn ÿҩt nѭӟc Trung Quӕc, TriӅu Tiên, ÿang muӕn tҩn công
tiӃn chiӃm Nhұt Bҧn, Mҥc Phӫ thѭӡng xuyên nhұn ÿѭӧc nhӳng
văn thѭ khiêu chiӃn, do nhӳng sӭ giҧ ngѭӡi Mông Cә mang
ÿӃn. Trѭӟc tình hình dҫu sôi lӱa bӓng nhѭ vұy, Mҥc Phӫ ra
lӋnh thiӃt lұp hӋ thӕng phòng thӫ chһc chӁ ӣ C͵u Châu
(Kyushu), thành lұp quân ÿӝi biên phòng hùng mҥnh, tuyӇn
chӑn võ sƭ lӵc lѭӥng và tinh nhuӋ và tung ÿi khҳp nѫi, sҳc lӋnh
tҩt cҧ Chùa chiӅn trong toàn quӕc nhҩt tâm cҫu nguyӋn chiӃn
thҳng ngoҥi xâm và muӕn lѭu ÿày Ngài Nhұt Liên ra ÿҧo trӣ
lҥi.
Ngày 12 tháng 9 năm Văn Vƭnh thӭ 8 (1271) Mҥc Phӫ ra
chiӃu bҳt Nhұt Liên Thánh Nhѫn ӣ Kamakura ngay nӱa khuya
ÿêm ҩy ÿày Ngài ra giӳa sông ÿӏnh dìm Ngài xuӕng sông nhѭ
ÿâm vào cә rӗng. Ĉӝt nhiên giӳa sông, có mӝt ÿҥo hào quang
thiêng liêng sáng rӵc phát lên bҿ gүy xiӅng xích làm cho các
võ sƭ hoҧng hӕt xin quy y làm ÿӋ tӱ Ngài Nhұt Liên. Lͭc Lang
T̫ V͏ Môn phҧi ÿѭa Ngài vӅ tá túc tҥi nhà cӫa Ông Bәn Gian
(hiӋn tҥi thuӝc phӕ Hұu Mӝc) thuӝc T˱ͣng Mô Qu͙c Y Trí
(Sagaminokuniechi) chӡ ÿӃn sáng ngày 10 tháng 10 ÿi tiӃp ra
ÿҧo Sado (T̫ Ĉ͡). Phҧi nói rҵng trong các pháp nҥn ÿây là
pháp nҥn lӟn nhҩt cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, mà ÿһc biӋt
trong pháp nҥn nҫy, Ngài an tâm chҩp nhұn bӏ bҳt an trí ÿѭa

54

Nhұt Liên Tông Nhұt Bҧn

ÿӃn Thi͋u Phͭ Phòng (Shooboo), ÿӇ thӇ nghiӋm lӡi dӵ báo
trong Kinh Pháp Hoa và dѭӟi ÿҫu Ngài thѭӡng có Phҭm
KhuyӃn Trì thӭ 5 cӫa Kinh Pháp Hoa.
Khi ÿi ngang qua trѭӟc Bát Phiên Cung (ĈӅn Thӡ Thҫn),
vӏ Thҫn bҧo hӝ cho Mҥc Phӫ ӣ Kamakura, Ngài Nhұt Liên
xuӕng ngӵa nói lӟn rҵng: “Ô B͛ Tát Bát Phiên! Ngài là v͓
Th̯n, cǊng ÿã ÿ˱ͫc nh̷c tên ͧ Linh Thͱu S˯n trong Kinh
Pháp Hoa, Ngài ÿã phát nguy͏n h͡ trì hành gi̫ Kinh Pháp
Hoa mà!” khiӃn ai nghe ÿӅu kinh ngҥc, nhҩt là nhӳng tín ÿӗ
cӫa Ngài nghe nhѭ thӃ phát tâm theo Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
Tͱ Ĉi͉u Kim Ngô nghƭ rҵng: “N͇u Thánh Nh˯n b͓ ch̿t ÿ̯u,
ch̷c mình cǊng ch͇t theo quá” bèn buông cѭѫng ngӵa, tѭ
niӋm nhӳng viӋc làm cӫa Thánh Nhѫn và tѭ duy cuӝc ÿӡi cӫa
mình. Ngày nay, ngѭӡi ta xây tҥi Chùa Long Khҭu nѫi thánh
ÿӏa Long Kẖu (Ryuukooji) ÿӇ lѭu dҩu Pháp Nҥn nҫy. Lúc ÿó,
các tín ÿӗ bӏ bҳt ÿѭӧc thҧ, nhѭng các ÿӋ tӱ Ngài ÿӅu bӏ nhӕt
vào ngөc. Chùa Quang Tr̷c (Koosokuji) chính là nѫi giam
giӳ nhӳng vӏ ÿӋ tӱ cӫa Ngài. Có thuyӃt cho rҵng Chùa Di͏u
Thu̯n (Myoojunji) ӣ Y Trí là nhà ӣ cӫa Ông Bәn Gian ngày
trѭӟc.
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Nѫi lѭu ÿày trên ÿҧo Sadoo là Tam Mu͡i Ĉ˱ͥng
(Sanmaidoo), nѫi nҫy dùng ÿӇ thiêu ngѭӡi chӃt, có mӝt tҩm
bҧng qua thӡi gian bӏ tuyӃt phӫ kín mít. Chính nѫi nҫy. Ngài
sӕng nhӳng tháng ngày thұt bình thҧn vӟi cuӝc sӕng tù ÿày cӫa
mình. Sau mӝt năm bӏ lѭu ÿày ӣ ÿҧo, vào tháng giêng năm Văn
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Vƭnh thӭ 9 (1272) có khoҧng 100 vӏ Tăng sƭ tӯ Bҳc Lөc kéo
lên ÿҧo ÿӃn trѭӟc Tam Mu͡i Ĉ˱ͥng gһp Ngài, ÿһt nhiӅu câu
hӓi tranh luұn, nhѭng chҷng có ai trình bày rӕt ráo tӝi trҥng cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn, cuӕi cùng hӑ tӵ giҧi tán.
Sau cuӝc tranh luұn ÿó, B͝n Gian, vӏ chӫ ÿҧo cǊng ra vӅ.
Lúc ҩy, Thánh Nhѫn nói vӟi theo: “Ông B͝n Gian! t̩i
Kamakura b̷t ÿ̯u có n͡i lo̩n, Ông không nên ÿi Kamakura
làm gì”. Hai tháng sau ÿiӅu ÿó thành sӵ thұt làm cho Ông B͝n
Gian kính phөc vô vàn.
Ӣ trong tình thӃ nghiêm trӑng khó khăn nhѭ vұy, nhѭng
Ngài Nhұt Liên không ngӯng sáng tác. Tháng 2 năm sau Ngài
hoàn thành tác phҭm “Khai Mͭc Sao” (Kaimokushoo) ÿӇ giӟi
thiӋu cho môn hҥ ӣ Tͱ Ĉi͉u Kim Ng͡, Kamakura. Nӝi dung
tác phҭm hãy mӣ mҳt Trí TuӋ ra ÿӇ cӭu ÿӝ chúng sanh trong
thӡi mҥt pháp, nhѭ Kinh Pháp Hoa dҥy. Thұt ÿúng nhѭ thӃ!
Khai Mͭc Sao bao hàm cҧ giáo nghƭa Phұt Giáo Ҩn Ĉӝ, Nho
giáo Trung Quӕc và Bà La Môn giáo Ҩn Ĉӝ, có thӇ ÿѭӧc xem
là tác phҭm nәi tiӃng, xӭng ÿáng, siêu viӋt, nhân bҧn và văn
hóa. Tinh thҫn văn hoá ҩy sáng ngӡi ý nghƭa giҧi thoát, không
nhӳng cho ÿӃn ngày nay vүn còn ҩn tѭӧng tinh thҫn cӭu ÿӝ cӫa
Kinh Pháp Hoa trong ÿӡi mҥt pháp, mà còn thӇ nghiӋm lӡi dӵ
ngôn trong Kinh Pháp Hoa ÿӕi vӟi Ngài Nhұt Liên Thánh
Nhѫn, khi lãnh thӑ phó chúc cӫa Ĉӭc Phұt Thích Ca trong quá
khӭ mà phát lên ba ÿiӅu nguyӋn lӟn: “Ḽy n˱ͣc Nh̵t B̫n làm
c͡t trͭ, mͧ ra con m̷t Tu͏ cho ng˱ͥi Nh̵t B̫n và làm chi͇c
thuy͉n lͣn cho dân t͡c Nh̵t”.
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Có nhiӅu ngѭӡi phát tâm quy y vӟi Ngài, khi cҧm nhұn
nhân cách siêu phàm cӫa Ngài Nhұt Liên, hiӃn thân phөng sӵ
Ĉҥo pháp rҩt nәi tiӃng, trong ÿó có nhӳng tín ÿӗ cӫa Tӏnh Ĉӝ
Tông nhѭ A Ph̵t Phòng Nht Ĉ̷c (Abutsuhoo Nitsutoku)
cùng vӧ Thiên Nht Ni (Sennichiama). Năm sau thuӝc năm
Văn Vƭnh thӭ 10, Ngài chuyӇn ÿӃn nѫi gӑi là Nhͱt C͙c
(Ichinosawa) dӵng am tranh ÿӇ ӣ và bҳt ÿҫu soҥn thҧo “Nh˱
Lai Di͏t H̵u NgǊ Bách Tu͇ Th͑ Quán B͝n Tâm Tôn Sao”
(Nyorai Metsugo Googoohyakusai Shikanjinhon Zonshoo), nói
gӑn là “Quán Tâm B͝n Tôn Sao” cho ÿӃn ngày 25 tháng 4
hoàn thành bҧn thҧo. Ngài bí mұt gӣi bҧn gӕc cho Phú M͡c
Th˱ͥng Nh̳n (Toki Joonin) ӣ Hҥ Tәng, còn nhӳng môn hҥ
khác chӍ ÿӑc qua thôi. Trong ÿó, nӝi dung chính là: “Sau khi
Ĉͱc Thích Ca nh̵p di͏t 500 năm, thͥi kǤ m̩t pháp b̷t ÿ̯u,
con ng˱ͥi s͙ng vͣi ni͉m tin Ph̵t Giáo, tôn sùng B͝n Tôn
(Honzon) m͡t cách rõ ràng”. Tác phҭm giҧi thích thêm ý nghƭa
cǊng nhѭ nӝi dung cӫa “Khai Mͭc Sao” và thuұt lҥi rõ ràng tӍ
mӍ vӅ lý luұn cӫa giáo nghƭa ĈӅ Mөc cӫa B͝n Môn (Daimoku
Honmon) hay nói ÿúng hѫn, ý nghƭa nhiӋm mҫu cӫa câu: Nam
Mô Di͏u Pháp Liên Hoa Kinh. Còn Bәn Tôn cӫa Bәn Môn ҩy
là tѭӡng thuұt rõ ràng sӵ cӭu ÿӝ cӫa Ĉӭc Thích Ca trong quá
khӭ. Ngoài ra cǊng còn có ý nghƭa vӅ “B͝n Môn cͯa Giͣi
Ĉàn” nӳa.
Sau 3 tháng soҥn “Quán Âm B͝n Tôn Sao”, ngày 8
tháng 7, Ngài viӃt chӳ lӟn trên giҩy vӅ sӵ cӭu ÿӝ Bәn Môn cӫa
Kinh Pháp Hoa ÿó là: “Ĉ̩i M̩n Trà La B͝n Tôn”
(Daimandara Honzon). Ĉây chính là chӛ sâu sҳc, mà Ngài
Nhұt Liên nhұp hӗn mình vào ÿó. Ngoài ra, mӝt năm sau vào
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năm Văn Vƭnh thӭ 11, Ngài ÿѭӧc thҧ tӵ do và ngày 13 tháng 3
Ngài rӡi khӓi Sado, ngày 26 ÿӃn tұn Kamakura. Trѭӟc ÿây
không có ai ÿѭӧc ân xá trӣ vӅ, Ngài ÿѭӧc trӣ lҥi Kamakura là
mӝt kǤ tích.
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Tӯ Sado trӣ lҥi Kamakura, ngày 7 tháng 4 Ngài Nhұt
Liên gһp Bình T̫ V͏ Môn Úy (Heinosa Emonjoo), mӝt ngѭӡi
có ÿӏa vӏ trӑng yӃu cӫa Mҥc Phӫ tҥi Kamakura. Lúc ҩy triӅu
ÿình Mҥc Phӫ rҩt quan tâm ÿӃn vҩn ÿӅ khi nào quân Mông Cә
ÿӃn, Ngài Nhұt Liên trҧ lӡi chҳc chҳn năm nay sӁ ÿӃn. Trong
khi triӅu ÿình Mҥc Phӫ lѭu tâm lӡi tiên ÿoán cӫa Nhұt Liên,
ngѭӧc lҥi Ngài Nhұt Liên muӕn nhӳng ngѭӡi ÿang tham chính
quan tâm ÿӃn nӝi dung tác phҭm “L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n”,
trong ÿó Ngài bình giҧi cһn kӁ và chӫ trѭѫng quan tâm nhiӅu
hѫn ÿӃn nhӳng vҩn ÿӅ tinh thҫn văn hoá và tinh thҫn quӕc gia
loҥn ÿӝng, cǊng nhѭ áp dөng giáo lý Kinh Pháp Hoa ÿiӅu
chӍnh vӅ chính trӏ. Ngày nay, có sӵ quan hӋ hә tѭѫng gҳn bó
giӳa chính trӏ và văn hoá, còn thӡi Mҥc Phӫ Kiêm Thѭѫng chӍ
có duy nhҩt mӝt chính sách và mӝt thӇ chӃ mà thôi. Chӫ
trѭѫng cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn mang tính dung hӧp và dân
chӫ hѫn, mà ngày nay, ý nghƭa căn bҧn và siêu viӋt ҩy, chúng
ta sao mà không lãnh hӝi!
Vӟi Ngài Nhұt Liên, ÿây là lҫn thӭ 3 trҫn tình viӋc nҫy:
lҫn thӭ nhҩt là bҧn hiӃn trình Lұp Chánh An Quӕc Luұn, lҫn
thӭ hai là lӡi trҫn tình tҥi pháp nҥn Long Khҭu và lҫn thӭ ba là
ÿây. ThӃ nhѭng, triӅu ÿình Mҥc Phӫ ӣ Kamakura chҷng hӅ lѭu
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tâm lãnh hӝi nhӳng quan ÿiӇm vô cùng siêu viӋt cӫa Ngài, thӃ
cho nên Nhұt Liên Thánh Nhѫn tӵ thҩy không cҫn thiӃt ÿӇ lѭu
lҥi Kamakura nӳa, nhѭng phҧi làm sao bây giӡ. Hѭӟng ÿӃn
viӉn ҧnh tѭѫng lai ÿӇ hy vӑng ѭ! Ngài cҧm thҩy cô ÿӝc lҥ
thѭӡng, cuӕi cùng quyӃt ÿӏnh vào núi ҭn tu vào ngày 10 tháng
5. Tӯ Kamakura Ngài ÿi thҷng ÿӃn Thân Diên Sѫn, ӣ Giáp Bùi
Qu͙c (Kainokuni). Thân Diên bao gӗm phҫn ÿҩt phía nam, ӣ
ÿó có Ba M͡c T͑nh Th̵t Tr˱ͧng (Haki Isanenaga), ngѭӡi thӑ
giáo vӟi Ngài ӣ Kamakura.
Ngày 17 tháng 5, Ngài ÿӃn nhà cӫa Th̵t Tr˱ͧng lѭu trú
chӯng mӝt tháng, Ngài cҩt thҧo am tҥi phía Tây, ÿѭӧc gӑi là
Thân Diên S˯n Tây C͙c (Minobuzan Nishidani), hiӋn tҥi là
thánh ÿӏa, có Tә MiӃu thӡ Ngài Nhұt Liên. Ngài ÿã sӕng ӣ ÿây
ÿӇ ÿӑc kinh Pháp Hoa và chiêm nghiӋm giáo nghƭa thұm thâm
vi diӋu và lý tѭӣng giҧi thoát cao vӡi cӫa Kinh Pháp Hoa.
Sau khi vào núi Thân Diên (Minobuzan) Ngài tiӃp tөc
viӃt ÿoҥn sau cӫa: Quán Tâm B͝n Tôn Sao cǊng nhѭ giҧi
thích rӝng hѫn vӅ viӋc cӭu ÿӝ cӫa Kinh Pháp Hoa ӣ phҫn sau
qua các tác phҭm nhѭ: Pháp Hoa Thu Y͇u Sao (Hokkei
Shuyooshoo) và T̹ng C͙c Nh̵p Ĉ̩o Ĉi͏n Hͱa Ng Th˯
(Soyanyuudoo Donogarigoshoo). Ngài cǊng soҥn thêm: So̩n
Thͥi Sao (Senjishoo). Trong Soҥn Thӡi Sao có ghi bҵng nét
bút rõ ràng rҵng: “Phàm ng˱ͥi mu͙n h͕c Ph̵t, tr˱ͣc tiên b̷t
bu͡c ph̫i h͕c Pháp”, mӝt ÿӅ mөc mà thӡi mҥt pháp nҫy xiӇn
dѭѫng ý nghƭa và giáo lý Kinh Pháp Hoa vӅ viӋc hoҵng pháp.
Nhӳng ÿiӅu nhѭ vұy bây giӡ nói không biӃt bao nhiêu lҫn mӟi
lãnh hӝi ÿѭӧc.
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Vào năm Văn Vƭnh thӭ 11 (1274) nhӳng ngѭӡi lính canh
phòng báo tin rҵng quân Mông Cә chuҭn bӏ lên bӡ Hakata
(Bát Ĉa) ӣ Kyushu (C͵u Châu); nhѭng gһp bão lӟn bӏ tan rã.
TriӅu Ĉình Mҥc Phӫ ra lӋnh xây dӵng phòng thӫ ӣ bӡ biӇn
Kyushu, gӱi nhiӅu võ sƭ tӯ Kanto (Quan Ĉông) ÿӃn. Do vұy,
xuҩt phát tӯ nhӳng nәi buӗn xa cách vӧ con khi chia tay, hӑ
gӱi niӅm tin vào Kinh Pháp Hoa giúp cho hӑ ít bӏ dao ÿӝng
hѫn. Trѭӟc tình cҧnh nhѭ thӃ, Nhұt Liên Thánh Nhѫn sáng tác
“So̩n Thͥi Sao” gӣi ÿӃn nhӳng môn hҥ cӫa Ngài.
Năm sau, năm thӭ hai KiӃn Trӏ (1277) Ĉ̩o Thi͏n Phòng
(Doozenhoo) ngѭӡi Thҫy dҥy dӛ Ngài Nhұt Liên thӡi niên
thiӃu qua ÿӡi tҥi Chùa Thanh Trӯng. Ngày 21 tháng 7 mùa Vu
Lan năm ÿó Ngài soҥn thҧo hai tác phҭm “Báo Ân Sao
(Hooonjoo) sai Nh̵t H˱ͣng (Nikoo), ngѭӡi ÿӋ tӱ mang vào
trong rӯng lҫn thӭ hai ÿӑc lӟn trѭӟc mӝ cӫa Ngài Ĉ̩o Thi͏n.
Không sao nói hӃt ÿѭӧc nhӳng giáo lý căn bҧn vӅ sӵ báo ân
ÿҫy ÿҥo tình mà Ngài Nhұt Liên muӕn trao gӣi cho mӑi ngѭӡi.
Ĉҫu tiên, Báo Ân Sao bҵng giӑng văn kӇ chuyӋn, Ngài
kӇ câu chuyӋn báo ân cӫa con rùa trҳng ÿӕi vӟi ông già cô ÿӝc
và ngѭӡi già khác, mà không ai không thӇ quên ÿѭӧc ân nҫy.
Tuy nhiên, Ngài ÿѭa ra quan ÿiӇm báo ân chân thұt là sӵ cӭu
khә ÿӝ sanh cӫa Ĉӭc Thích Ca trong quá khӭ. Ngài truy tìm
lӏch sӱ cӫa Phұt Giáo ÿӇ giҧi thích vӟi ý niӋm rҵng nӃu thӃ
gian lãnh hӝi ÿiӅu nҫy, ҳt hҷn thҩy ÿѭӧc công viӋc cӫa Ngài
ÿӕi vӟi Ngài Ĉҥo ThiӋn. Thұt ra, Ngài ÿã ÿem công ÿӭc hoҵng
dѭѫng tín ngѭӥng Pháp Hoa trong ÿӡi mҥt pháp nҫy là nhӳng
công ÿӭc cӫa mình hӗi hѭӟng cho Ngài Ĉҥo ThiӋn Phòng. Dù
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nѫi cӕ hѭѫng không hoan hӹ chҩp nhұn Ngài Nhұt Liên, nhѭng
cӭ mӛi mùa Vu Lan tháng bҧy, nӝi dung bҧn văn Báo Ân Sao
vүn ÿѭӧc mӑi ngѭӡi trì tөng trong nhà.
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Lúc Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn ӣ Minobu (Thân Diên),
sӕ ÿӋ tӱ ban ÿҫu khoҧng 40 ngѭӡi, dҫn dҫn lên 60 ngѭӡi, dӯng
lҥi ӣ sӕ 100 ngѭӡi. Chúng ta có thӇ tѭӣng tѭӧng rҵng thұt
không ÿѫn giҧn ÿӕi vӟi vҩn ÿӅ thӵc phҭm cung cҩp cho mӝt sӕ
lѭӧng ngѭӡi nhѭ thӃ ӣ Minobuzan lúc bҩy giӡ, nhѭng may
thay nhӳng tín ÿӗ ӣ nhӳng ÿӏa phѭѫng khác lҫn lѭӧt gӣi ÿӗ
cúng dѭӡng ÿӃn. Ĉáp lҥi tҩm thӏnh tình cúng dѭӡng ÿó, Ngài
Nhұt Liên Thánh Nhѫn gӣi nhiӅu lá thѫ niӋm ân hӑ, trong hiӋn
tҥi nhӳng lá thѫ nhѭ thӃ vүn còn lѭu lҥi cҭn trӑng. Trung Thôn
Ĉông K͑nh Lão S˱ cho biӃt nhӳng lӉ vұt thѭӡng ÿѭӧc gӱi ÿӃn
cúng dѭӡng Ngài Nhұt Liên ÿӫ thӭ nhѭ: gҥo, nӃp, muӕi, dҫu,
cӫ cҧi, rong biӇn, trái hӗng, rѭӧu, áo ngҳn, giҩy, bút, mӵc
v.v…
Ngay cҧ, thӡi gian ӣ tҥi núi Minobu, Ngài Nhұt Liên
Thánh Nhѫn hy vӑng có thӇ ÿӕi trѭӟc công chúng ÿӇ tranh
luұn vӅ giáo nghƭa. Năm Hoҵng An nguyên niên (1278) Ngài
Nhұt Liên có trҧ lӡi cho mӝt lá thѫ gӱi tӯ Kamakura nghi vҩn
vӅ vҩn ÿӅ tâm linh. ThӃ nhѭng, chѭa có cuӝc tranh luұn nào
giӳa công chúng ÿӇ cho rõ ÿen trҳng, dù Ngài chӡ ÿӧi rҩt lâu,
nhѭng chҷng thӵc hiӋn ÿѭӧc. Ngay cҧ vҩn ÿӅ lòng tin, mà gia
ÿình cӫa Ikegami cǊng nәi lên sӵ tranh cãi giӳa hai cha con,
kӃ tiӃp là sӵ chiӃm ÿóng ÿҩt ÿai giӳa Tͱ Ĉi͉u Kim Ngô
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(Shijoogingo) và Chͯ Quân Giang Mã xҧy ra trong mӝt thӡi
gian rҩt lâu. Sӵ kiӋn Nhi͏t Nguyên (Asuwara) ӣ Tuҩn Hà
(ngày nay thuӝc di tích cӫa Chùa B͝n Chi͇u, thuӝc vùng
Nhi͏t Nguyên, Fujishi, Sizuokaken) là cҧ hҵng trăm ngѭӡi bӏ
Th̯n Tͱ Lang sát hҥi. Nhӳng ngѭӡi liên hӋ vӟi viӋc bҥo loҥn
nҫy phҧi bӏ tӱ hình. Ĉây cǊng còn gӑi là Nhi͏t Nguyên Pháp
Nҥn. Tҩt cҧ nhӳng ÿiӅu trên có thӇ tìm ÿӑc trong các văn bҧn
xác thӵc, còn lѭu giӳ tҥi Minobuzan.

,,
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Năm KiӃn Trӏ thӭ 3 (1277), Ngài Nhұt Liên cҧm thҩy
triӋu chӭng thân thӇ yӃu dҫn sau mӝt thӡi gian dài Pháp ChiӃn
(chiӃn ÿҩu vӟi giáo pháp) nhѭ thӃ. Tuy nhiên, nhӡ Tӭ ĈiӅu
Kim Ngô săn sóc có lúc Ngài khoҿ lҥi, nhѭng trҥng thái hӗi
phөc chҷng ÿѭӧc bao nhiêu, mà dҫn dҫn ngày càng nһng hѫn.
Mӑi ngѭӡi chung quanh ÿӅu lo lҳng. Th˱ͥng Lͭc (Hitachi),
lãnh chӫ Minobu cǊng nhѭ Ông Ba M͡c T͑nh muӕn chuyӇn
Ngài ÿӃn mӝt suӕi nѭӟc nóng gҫn ÿó. Không biӃt Ngài có cҧm
nhұn gì không khi phҧi lìa Minobuzan, bӣi vì Ngài sӕng tҥi ÿây
suӕt 9 năm trѭӡng.
Ngày 19 tháng 9 năm Hoҵng An thӭ 5 (1282) Ngài ÿӃn
tѭ gia ông Ikegami ӣ VǊ Tҥng Quӕc, Nh̵t H˱ng (Nitsukoo),
ngѭӡi ÿӋ tӱ thay Ngài chҩp bút viӃt thѫ gӣi Ông Ba M͡c T͑nh
cҧm tҥ trѭӟc Ông Ba M͡c T͑nh “Chôn c̭t dùm ͧ Minobu sau
khi viên t͓ch. Thân th͋ y͇u l̷m n͇u có ÿi͉u gì không may, hãy
mai táng ͧ Minobuzan cǊng ÿ˱ͫc”. Sau ÿó, Ngài Nhұt Liên
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lên ngӵa Kurikage di chuyӇn, nhiӅu ngѭӡi trong nhà vӑng theo
ÿҧnh lӉ tiӇn ÿѭa.
Ngày mӗng 8 tháng 10 Nhұt Liên Thánh Nhѫn viӃt di
chúc cho sáu ngѭӡi ÿӋ tӱ ÿҥi diӋn ÿã ÿѭӧc ÿӏnh trѭӟc ÿó là:
Nh̵t Chiêu (Nisshoo), Nh̵t Lãng (Nichiroo), Nh̵t H˱ng
(Nitsukoo), Nh̵t H˱ͣng (Nikoo), Nh̵t Ĉ̫nh (Nitsuchoo) và
Nh̵t Trì (Nichiji). Sau nҫy, cҧ 6 ngѭӡi ÿӅu mӝt lòng theo lӡi
di chúc ÿӇ lҥi cӭu khә ÿӝ sanh, theo tinh thҫn Kinh Pháp Hoa,
còn gӑi là sáu Lão Tăng.
Giӡ Thìn (8 giӡ sáng) ngày 13 tháng 10 Ngài Nhұt Liên
Thánh Nhѫn thu thҫn thӏ tӏch. Tѭѫng truyӅn rҵng mһt ÿҩt tҥi
Ikegami rung ÿӝng, hoa Anh Ĉào cǊng nӣ khҳp núi dù trái thӡi.
ĈӋ tӱ và tín ÿӗ tӅ tӵu ÿông ÿӫ trong không khí trang nghiêm,
nghe tӯng tiӃng ÿҥi hӗng chung trҫm buӗn báo tin Ngài Nhұt
Liên Thánh Nhѫn ÿã Nhұp DiӋt. Theo di chúc, lӉ trà tǤ (thiêu
xác) thӵc hiӋn tҥi Ikegami. Sau 100 ngày, ngôi mӝ ÿѭӧc hoàn
thành tҥi Minobuzan. Cӕt cӫa Ngài an trí trong ngôi mӝ nҫy.
Chùa Bәn Môn tҥi Ikegami bây giӡ là ngôi nhà cӫa Ông
Ikegami ngày xѭa. Nѫi Ngài nhұp diӋt nҵm trong khuôn viên
Chùa Bәn Môn, ÿó là Ĉ̩i Ph˱ͥng B͝n Hành T (Daiboo
Hongyooji). Tҥi ÿây, cǊng có thӡ cây gұy cӫa Ngài Nhұt Liên
thѭӡng sӱ dөng lúc tuәi già. Còn nѫi trà tǤ ngày nay là toà tháp
Ĉa B̫o (Tabootoo) ÿѭӧc xây tҥi ÿây.
Tӯ ÿó, lҫn lѭӧt nhӳng vӏ ÿӋ tӱ mang lӡi dҥy cӫa Ngài
Nhұt Liên truyӅn ÿӃn các nѫi nhѭ: Kiêm Th˱˯ng (Kamakura),
VǊ T̩ng, Th˱ͫng T͝ng, H̩ T͝ng, An Phòng, Giáp Bùi,
Tṷn Hà, T̫ Ĉ͡ v.v…

Ch˱˯ng Hai
Watanabe Hooyoo
,,, .LQK3K£S+RDY¢7Ų7ŲQJ&ÅQ%୕Q
1KୟW/L¬Q7¶QJ
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Trѭӟc nhҩt, ÿӇ lãnh hӝi ÿѭӧc Pháp môn căn bҧn cӫa Nhұt
Liên Thánh Nhѫn là cҫn phҧi hiӇu rõ tiӃp cұn hҵng ngày, Giáolý: Tam Bí (Sanbi) và NgǊ Nghƭa (Gogi) hình thành tѭ tѭӣng
cӫa Nhұt Liên Tông. Thұt ra, Pháp môn căn bҧn cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn có năm ÿiӇm quan trӑng ÿó là:
1) Vì cӭu ÿӝ chúng sanh trong ÿӡi mҥt pháp, Nhұt Liên Thánh
Nhѫn áp dөng giáo lý Kinh Pháp Hoa dùng vào cuӝc ÿӡi qua
câu niӋm: Nam Mô Di͏u Pháp Liên Hoa Kinh, mà Ngài
hành trì và thӇ nghiӋm ÿѭӧc.
2) Nӝi dung L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n là tѭ tѭӣng chӍ ÿҥo ÿӇ
cӭu ÿӝ chúng sanh.
3) Chú trӑng vҩn ÿӅ Báo Ân xuҩt phát trӵc tiӃp tӯ giáo lý Phұt
Ĉà.
4) Hӗi hѭӟng chúng sanh hiӋn tҥi an әn, sau khi mҥng chung
vãng sanh thiӋn cҧnh
5) ThӃ giӟi Ta Bà nҫy là nѫi cҫn ÿѭӧc cӭu ÿӝ.

VӅ ÿiӇm thӭ nhҩt, Kinh Pháp Hoa hình thành vӟi mөc
ÿích cӭu ÿӝ chúng sanh trong thӡi Mҥt Pháp. Không có Kinh
Pháp Hoa, Phұt Giáo khó hoàn thành bәn nguyӋn cӭu ÿӝ
chúng sanh. Nói cách khác, nӝi dung Kinh Pháp Hoa không ra
ngoài mөc ÿích cӭu ÿӝ chúng sanh trong thӡi Mҥt Pháp, nhѭ
phҭm Dӵ Ngôn trình bày. ThӃ nên, thѭӣ ҩy, khi thuyӃt giҧng:
Pháp Hoa Huy͉n Nghƭa (Hotsuke Gengi), Pháp Hoa Văn Cú
(Hotsuke Mongu), Ma Ha Ch͑ Quán (Maka Shikan) tҥi Chùa
Ngӑc TuyӅn (Gyokusenji), núi Ngӑc TuyӅn, Kinh Châu, huyӋn
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Ĉѭѫng Dѭѫng, Nhұt Liên Thánh Nhѫn căn cӭ vào Ĉ̩i T̩ng
Kinh (Daizookyoo), kho tàng Kinh ĈiӇn cӫa Phұt Giáo và
nhӳng chú giҧi có hӋ thӕng, rõ ràng và minh bҥch cӫa T͝
Thiên Thai Trí Kh̫i (Chigi) Ĉ̩i S˱, ngѭӡi Trung Hoa (538597), ngѭӡi tӯng vào nѫi thâm sѫn cùng cӕc ҭn tu, tѭ duy, và
thӇ nhұp thӃ giӟi Pháp Hoa tҥi núi Thiên Thai, huyӋn Thiên
Thai, ChiӃt Giang, Trung Hoa.
Thұt ra, suӕt cuӝc ÿӡi hoҵng pháp ÿӝ sanh, Ĉӭc Phұt
cǊng dӵa vào nӝi dung cѫ bҧn cӫa Kinh Pháp Hoa, mà thuyӃt
giҧng các bӝ kinh lӟn nhѭ Kinh Hoa Nghiêm (Kegongyoo), A
Hàm Kinh (Agongyoo) và các bӝ Kinh Ĉҥi Thӯa, ÿһc biӋt
Kinh Bát Nhã (Hannyagyoo), xiӇn dѭѫng triӃt hӑc tánh không.
Trong nhӳng thӡi thuyӃt pháp ҩy, Kinh Pháp Hoa ÿѭӧc
xác nhұn là bӝ Kinh vӯa siêu viӋt vӅ mһt triӃt hӑc, vӯa thӵc
tiӉn cho hành trì, hҷn nhiên có nhiӅu ÿiӇm khác biӋt vӟi Pháp
Môn NiӋm Phұt, cӫa Ngài Pháp Nhiên Phòng Nguyên Không
(Hoonenboogenku), ÿѭӧc trình bày trong: Tuy͋n Tr̩ch B͝n
Nguy͏n Ni͏m Ph̵t T̵p (Senshaku Hongan Nenbutsushuu)
v.v… nhѭ là:
Thͥi m̩t pháp, có ng˱ͥi cho r̹ng khó th͋ tu hành thành
tu, cho nên ph̫i buông b͗ Kinh Pháp Hoa, quay v͉ th͇ giͣi
tín ng˱ͩng cͯa b̵c trí, phát nguy͏n vãng sanh T͓nh Ĉ͡, ͧ
ph˱˯ng Tây cͯa Ĉͱc Ph̵t A Di Ĉà.
Th͇ thì, chúng ta th͵ tìm hi͋u xem quan ni͏m v͉ cͱu
ÿ͡ cͯa Ngài Nh̵t Liên Thánh Nh˯n nh˱ th͇ nào?
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Trѭӟc hӃt, Ngài ÿem ánh sáng tѭ tѭӣng thұm thâm vi
diӋu bҩt khҧ tѭ nghì cӫa Kinh Pháp Hoa chiӃu soi và mӣ bày
trí tuӋ cho kҿ phàm phu ngu tӕi trong thӡi Mҥt Pháp, ÿӗng thӡi
dӵa vào giáo lý “Nhͱt Ni͏m Tam Thiên” (Ichinensanzen)
trong Kinh Pháp Hoa cͯa Ngài Thiên Thai Ĉ̩i S˱, ÿӕi lҥi
pháp tu hành môn Ma Ha Ch͑ Quán (Makashikan) ÿӇ tӏnh hóa
thӃ giӟi nҫy bҵng Thi͉n Ĉ͓nh (Zengoo). Vӟi Ngài Nhұt Liên,
“Nhͱt Ni͏m Tam Thiên“ nghƭa là cúng dѭӡng tӯ tâm cӫa mӛi
chúng ta lên ba ngàn thӃ giӟi; tuy nhiên cao siêu hѫn lý giҧi
cӫa Ngài Thiên Thai Ĉҥi Sѭ, tӯ tâm cӫa mӛi chúng ta chҳc
chҳn có khҧ năng thâm nhұp vào cҧnh giӟi Phұt. Ngoài ra,
Ngài còn lý giҧi tѭ tѭӣng “B͝n Môn Nhͱt Ni͏m Tam Thiên”
xѭng tán tâm tӯ vô lѭӧng cӫa Phұt cӭu ÿӝ chúng sanh, ÿӇ sáng
tӓ ý nghƭa căn bҧn cӫa Nhӭt NiӋm Tam Thiên.
Hѫn nӳa, nhӳng vҩn ÿӅ nҫy không thӇ giҧi thích và bình
luұn mӝt cách duy lý, mà cҫn phҧi hành trì và thӇ nghiӋm, chӍ
cҫn Ĉ͉ Mͭc (Daimoku): Nam Mô Di͏u Pháp Liên Hoa Kinh
cǊng hàm chӭa giáo lý căn bҧn “Nhͱt Ni͏m Tam Thiên” rӗi.
ChӍ cҫn tӏnh tín và tâm tӯ bi cӭu ÿӝ cӫa Ĉӭc Phұt Thích Ca là
giá trӏ rӗi.

Thiên Thai

Lý

Quán Ni͏m Quán Pháp

Ĉ̩i S˱

Nhͱt Ni͏m Tam Thiên

(Thi͉n-ÿ͓nh quán chi͇u
thâm sâu)

Nh̵t Liên

S

Pháp Môn Trì Ĉ͉ Mͭc

Thánh Nh˯n

Nhͱt Ni͏m Tam Thiên

(tu pháp môn trì ÿ͉ mͭc)
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Nhͱt Ĉ̩i NgǊ Thͥi
Năm thͥi thuy͇t giáo

Năm v͓

(Goji)

(Gomi)

Thͥi Hoa Nghiêm

Sͷa lõng

(Kinh Hoa Nghiêm)

(Nyuumi)

Thͥi A Hàm (L͡c Uy͋n)

Sͷa ÿ̿c

(Kinh A Hàm)

(Rakumi)

Thͥi Ph˱˯ng Ĉ̻ng

Váng sͷa

(Ba Kinh Ĉ̩i Nht, Ba Kinh T͓nh Ĉ͡)

(Shoosomi)

Thͥi Bát Nhã

Sͷa chín

(Kinh Bát Nhã)

(Jukusomi)

Thͥi Pháp Hoa, Ni͇t Bàn

V͓ ÿ͉ h͛

(Kinh Pháp Hoa, Kinh Ni͇t Bàn)

(Daigomi)

NgǊ v͓ là năm ҭn dө vӅ mӭc ÿӝ cao dҫn cӫa Giáo Pháp
mà Ĉӭc Thích Ca tuyên thuyӃt: lҫn ÿҫu nhѭ sӳa, kӃ tiӃp trӣ
thành yaourt, cuӕi cùng rҩt nhuҫn nhuyӉn nhѭ ÿӅ hӗ, dù khác
nhau vӅ hình thӭc, mӭc ÿӝ cao thҩp nhѭng tҩt cҧ vүn cùng
chung mӝt vӏ, là sӳa.

,,,
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Nhѭ thӃ, chúng ta thҩy rҵng viӋc Nhұt Liên Thánh Nhѫn
xiӇn dѭѫng giáo lý Pháp Hoa, cӭu ÿӝ chúng sanh trong thӡi
mҥt pháp, không chӍ hoҵng dѭѫng giáo lý Phұt Ĉà mà còn

Kinh Pháp Hoa và Tѭ Tѭӣng Căn Bҧn Nhұt Liên Tông

69

minh chӭng tiên ÿoán Kinh Pháp Hoa sӁ cӭu ÿӝ chúng sanh (vӏ
lai ký), cӭu ÿӝ nhӳng hành giҧ Pháp Hoa, cӭu ÿӝ nhӳng ai
ÿang chӡ ÿӧi cӭu ÿӝ. Pẖm Hi͏n B̫o Tháp (Kenhootoo) thӭ
11 trình bày “sáu vi͏c khó và chín vi͏c d͍”1, mà hành giҧ Kinh
Pháp Hoa ÿӕi diӋn vӟi muôn vàn khó khăn Th͵ Kinh Nan Trì
(Shigyoo Nanji). Pẖm Khuy͇n Trì (Kanji) thӭ 13 nhҳc ÿӃn
nhӳng vӏ Tăng cӕng cao, ngã mҥn, ch˱a chͱng mà cho là
chͱng, gӑi là Tăng Th˱ͫng M̩n (Ĉ̩o Môn Tăng Th˱ͫng
M̩n), còn ÿӕi vӟi ngѭӡi phàm phu, ngu tӕi chӍ thҩy và nghe
mà không thӇ giҧi thích trӑn vҽn nghƭa lý cao siêu cӫa Phұt
Giáo, mà cho rҵng mình là ngѭӡi thông hiӇu, gӑi là Tͭc
Chúng Tăng Th˱ͫng M̩n.
Tuy nhiên, ai tin Kinh Pháp Hoa cǊng có thӇ bӏ khҧo
nghiӋm dӳ dӝi nhѭ trong lӡi Dӵ Ngôn có ÿӅ cұp trong phҭm
Th˱ͥng B̭t Khinh B͛ Tát (Joobogyoo Bosatsu) thӭ 20 nhѭ
trѭӡng hӧp Ĉͱc Thích Ca Mâu Ni cho mӑi ngѭӡi biӃt vӅ Ngài
ӣ trong mӝt kiӃp quá khӭ xa xôi. CǊng vұy, cuӝc ÿӡi ÿҫy kӏch
1

Sáu viӋc khó, Chín viӋc dӉ: Sau khi Ĉӭc Thích Ca nhұp diӋt, viӋc hoҵng
dѭѫng Kinh Pháp Hoa trҧi qua nhiӅu thӡi kǤ thұt khó khăn. Sáu viӋc khó có
thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc mӝt cách dӉ dàng ÿó là: thuyӃt Kinh, chép Kinh, ÿӑc tөng,
gìn giӳ, lãnh hӝi và phөng trì. Có chín viӋc, ÿѭӧc nêu ra ÿӇ so sánh vӟi sáu
viӋc khó ÿó là:
- Dӡi núi Tu Di sang cõi Phұt khác.
- Dùng ngón chân chҩn ÿӝng ÿҥi thiên thӃ giӟi.
- Giҧng Kinh ӣ cõi trӡi Hӳu Ĉãnh, không thӇ kӇ xiӃt.
- Tay nҳm hѭ không thӃ giӟi trong khi du hành.
- Tӯ ÿҩt bҵng nhún chân vӑt lên cõi Phҥm Thiên.
- Mang cӓ vào nhà lӱa, cӓ không cháy.
- Thҫn thông giҧng thuyӃt 84.000 pháp môn.
- Giáo hóa vô lѭӧng chúng sanh ÿҳc thҫn thông, chӭng quҧ A La Hán.
- Sau khi Phұt nhұp diӋt, có ngѭӡi hoҵng dѭѫng, thӑ trì Kinh Pháp Hoa.
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tính cӫa Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn kӇ tӯ lúc bӏ lѭu ÿày ra
ÿҧo Sado cho ÿӃn khi trӣ thành rѭӡng cӝt Phұt Giáo, có thӇ là
minh chӭng cӫa sӵ phát nguyӋn cӭu ÿӝ chúng sanh trong
chѭѫng ÿҫu.
Trong “Khai Mͭc Sao“ có ba lӡi thӋ nguyӋn, hoàn toàn
không khác vӟi bҧn thӋ cӫa Ĉӭc Thích Ca nguyӋn ÿӝ tҩt cҧ
chúng sanh:
 “Xin làm rѭӡng cӝt cӫa Nhұt Bҧn,
 Xin làm Pháp Nhãn cӫa Nhұt Bҧn và
 Xin làm Ĉҥi Tӯ ThuyӅn cho Nhұt Bҧn”.
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Thӭ hai là tѭ tѭӣng L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n (Risshoo
Ankokuron). Vӟi Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn, không phҧi chӍ
phát nguyӋn cӭu ÿӝ chúng sanh, nhѭ chѭѫng thӭ nhҩt trình bày.
Mӝt sӵ kiӋn lӟn không thӇ không biӃt ÿó là thӡi Ngài Nhұt
Liên, ai ai cǊng ý thӭc thӃ giӟi là cӫa chung, khi quân Mông
Cә xâm lăng Nhұt Bҧn, ý thӭc ÿó bùng lên dӳ dӝi, nhѭ ÿӅ mөc
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn thѭӣ thiӃu thӡi lѭu tâm, bӣi vì mӑi
ngѭӡi ÿӅu mong ÿѭӧc cӭu ÿӝ, trѭӟc hoàn cҧnh vô cùng bi ÿát.
Phҧi nói rҵng ÿây là tѭ tѭӣng căn bҧn cӫa Lұp Chánh An Quӕc
Luұn. Nói cách khác, cӭu ÿӝ không phҧi cho riêng ai mà cho
toàn thӇ quӕc gia. Ĉây là mӝt phҫn cӫa tѭ tѭӣng Nh̭t Qu͙c
Ĉ͛ng Quy 2 (Ikkoku Doogi) bӏ hành giҧ thâm tín Pháp Môn
2

Tѭ tѭӣng Nhӭt Quӕc Ĉӗng Quy là tѭ tѭӣng căn bҧn cӫa Lұp Chánh An Quӕc
Luұn. Phұt Giáo cӭu ÿӝ chúng sanh không phân biӋt thân sѫ, kҿ vô minh, bұc
trí tuӋ mà dӵa trên lұp trѭӡng tҩt cҧ chúng sanh cùng khә trên nѭӟc Nhұt, cҫn
phҧi cӭu ÿӝ. Lý tѭӣng Lұp Chánh An Quӕc Luұn ÿѭӧc thӵc hiӋn nghƭa là tҩt
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Tӏnh Ĉӝ phҧn ÿӕi kӏch liӋt, bӣi vì hӑ muӕn tӯ bӓ thӃ giӟi nҫy,
cҫu nguyӋn vãng sanh Tӏnh Ĉӝ, mà thӵc tӃ khó có thӇ cӭu ÿӝ
ÿѭӧc.
Tӯ nӅn tҧng ÿó phát sinh ra nhӳng lӡi lӁ phê bình không
khoan nhѭӧng nhѭ là: “Ni͏m Ph̵t vào Vô Gián Ĉ͓a Ngͭc,
Thi͉n l̩c vào Thiên Ma, Ch˯n Ngôn là vong qu͙c, Lu̵t là
Qu͙c t̿c v.v…”3 Ngay cҧ, hôm nay ngôn tӯ có thӇ khác ÿi,
nhѭng thұt tӃ không ngoa ÿӇ nhұn ÿӏnh rҵng, giáo ÿoàn Phұt
Giáo cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn có khuynh hѭӟng cho rҵng
cӭu ÿӝ là hiӋn thӵc, mà ÿó cǊng là tѭ tѭӣng chính thӕng cӫa
Ngài ÿѭӧc minh chӭng rõ ràng. Thұt sӵ, khó mà tìm ÿѭӧc sӵ
hòa hӧp thuҫn nhҩt trѭӟc ÿһc tính cӵc ÿoan nhѭ thӃ. Ĉã tӯng
có lúc ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc lý tѭӣng, Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn kêu
gӑi hành giҧ tín ÿӗ tín ngѭӥng Pháp Hoa không thӑ Pháp và
không cúng dѭӡng chѭ Tăng không tӏnh tín Kinh Pháp Hoa.
VӅ sau, chính trong nӝi bӝ cӫa Giáo Ĉoàn, ÿã tӯng có ngѭӡi
phê phán giáo ÿiӅu cӵc ÿoan Bҩt Thӑ Bҩt Thí4, hình thành tӯ
lâu trong Nhұt Liên Tông5.

cҧ chúng sanh tҥi nѭӟc Nhұt cùng quy vӅ mӝt tín ngѭӥng chung và chӫ trѭѫng
rҵng hӑ là nhӳng ngѭӡi nhұn sӵ cӭu ÿӝ vô biên cӫa Phұt.
3
NiӋm Phұt vô gián, ThiӅn thiên ma, Chѫn vong quӕc, Luұt quӕc tһc là nhӳng
ngôn tӯ phê phán kӏch liӋt. Ý chính là Ngài Nhұt Liên muӕn chӭng minh rҵng
Giáo Lý chân nhѭ cӫa Phұt Ĉà ÿѭӧc sáng tӓ qua Kinh Pháp Hoa. Dù thӡi gian
ÿã dày lên, nhѭng chân lý ҩy vүn sáng mãi, không có Tông phái nào nhѭ:
NiӋm Phұt, ThiӅn Tông, Chѫn Ngôn Tông, Luұt Tông v.v…có thӇ xiӇn dѭѫng
ÿѭӧc. Thұt ra, tҩt cҧ các Tông phái ÿӅu có ÿӫ các kinh ÿiӇn Phұt Giáo nhѭng
nhӳng Tông Phái trên không chӫ trѭѫng cӭu khә ÿӝ sanh, cho nên bӏ phê phán
và chӍ trích, mà ӣ ÿây còn gӑi là bӕn loҥi Cách Ngôn.
4
Bҩt thӑ bҩt thí: nghƭa là không thӑ nhұn, không bӕ thí. Không thӑ nhұn Pháp
tӯ chѭ Tăng, không thuӝc Nhұt Liên Tông, bӣi vì hӑ ÿѭӧc xem là nhӳng kҿ
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Vӟi Nhұt Liên Tông, muӕn có tín ngѭӥng thuҫn tuý, phҧi
làm sao cho không khí Pháp Hoa ÿѭӧc thҩm nhuҫn trong tӯng
hѫi thӣ nhѭ thói quen. Mӝt khi ÿѭӧc mӡi thӍnh ÿӃn chùa viӋn
khác, khi ÿi tham bái, tín ÿӗ Nhұt Liên Tông thѭӡng tөng ĈӅ
Mөc Kinh Pháp Hoa mӝt cách chân thành, không sanh nhӏ tâm:
“Ĉ͙i vͣi k̓ trí thì b͗ cái ta và ÿͳng phá b͗ cái nghƭa”, (nghƭa
là nghe Ngài Nh̵t Liên thuy͇t gi̫ng, b̵c trí ÿã th͙t lên lͥi
chân th̵t r̹ng ÿây là tri͇t lý khó b̓ gãy, khó phá b͗ ÿ˱ͫc và
ni͉m tin cͯa h͕ quy͇t không thay ÿ͝i), mà ÿó là giáo huҩn cӫa
Ngài Nhұt Liên, có rҩt nhiӅu ngѭӡi tuân phөc vâng giӳ. Ngѭӧc
lҥi, ÿӕi vӟi nhӳng ai có thái ÿӝ khinh khi, chê bai và bӣn cӧt,
cҫn phҧi dӭt khoát ÿoҥn giao.

huӹ báng Pháp, không có niӅm tin, vì thӃ Bҩt thí có nghƭa là không cúng
dѭӡng cho nhӳng vӏ Tăng, thuӝc tông phái khác.
5
Nhұt Liên Tông bҩt thӑ bҩt thí phái. Là mӝt phái riêng thuӝc Nhұt Liên Tông,
có liên quan ÿӃn vҩn ÿӅ cúng dѭӡng Thiên Tăng tҥi tѭӧng Ĉҥi Phұt cӫa Phú
Thҫn Tú KiӃt. Duyên do Tә Nhұt Áo (Nichioo) thành lұp mӝt phái riêng ӣ
ViӋn Phұt Tánh, chùa DiӋu Giác (Myookakuji), huyӋn Okayama làm trung tâm
chính, chӫ trѭѫng phҧn ÿӕi viӋc Bҩt Thӑ Bҩt Thí. Thӡi Giang Hӝ, Mҥc Phӫ
ÿàn áp Tông Phái nҫy liên tөc cho nên phҧi truyӅn thӯa mӝt dòng Pháp mang
tín ngѭӥng Thә Thҫn. Năm Minh Trӏ thӭ 9, chính phӫ mӟi thành lұp, hӑ mӟi
hoҥt ÿӝng trӣ lҥi và tên cӫa Phái ҩy ÿѭӧc công khai thӯa nhұn thành mӝt phái
ÿӝc lұp.
ChiӃt phөc: Nghƭa là phá bӓ, ÿiӅu phөc. NhiӃp thӑ (NhiӃp Dүn Dung Thӑ) ÿӇ
giáo hoá dӉ dàng. Quy phөc là chuyӇn ÿәi tâm tà vҥy cӫa ngѭӡi khác, làm cho
hӑ quy phөc. Nhѭ Ĉӭc ThӃ Tôn thӡi Chánh Pháp vүn không thӇ phә biӃn giáo
pháp dӉ dàng, Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn ӣ vào thӡi Mҥt Pháp phҧi chӫ
trѭѫng Hoҵng Thông trong Kinh Pháp Hoa ÿӇ phá tà hiӇn chánh, phӫ nhұn mӑi
quan ÿiӇm sai lҫm, mà thiӃt lұp Phұt Ĉӝ theo Kinh Pháp Hoa. NӃu không hiӇn
chánh nhѭ thӃ, thì vҩn ÿӅ hàng phөc không còn thiӃt thӵc chút nào.
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Thӭ ba, Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn rҩt chú trӑng ÿӃn
viӋc báo ân.Trong phҭm ÿҫu cӫa tác phҭm Báo Ân Sao
(Hooonjoo), Ngài kӇ câu chuyӋn “Ông già goá vͫ không nhà
c͵a. Có m͡t con rùa tr̷ng6, m͡t con v̵t không h͉ bi͇t luân lý
là gì, mang ng͕c ÿ͇n ÿ͉n ˯n”. ChuyӋn kӇ rҵng, trong lúc ông
hѭӟng vӅ cӕ hѭѫng, nhҧy xuӕng sông tӵ vүn, tӵ nhiên, có mӝt
con rùa trҳng, vӕn là Mao Bҧo tѭӟng quân, ÿѭӧc ông cӭu
mҥng trong mӝt lúc nguy cѫ, bѫi ÿӃn cӭu ông, không cho ông
chӃt, ÿӇ ÿӅn ѫn cho ông.
Nho Giáo có nhӳng câu chuyӋn ÿӅn ѫn, ÿáp nghƭa hoàn
toàn theo tinh thҫn trung và hiӃu. Còn Ngài Nhұt Liên cho rҵng,
luân lý cӫa con ngѭӡi tӯ thѭӣ nguyên sѫ xuҩt phát tӯ xã hӝi
con ngѭӡi. Phұt Giáo dù ҧnh hѭӣng sâu ÿұm văn hóa tín
ngѭӥng Bà La Môn cӫa Ҩn Ĉӝ nhѭng vүn không ÿi ra ngoài
luân lý ÿҥo ÿӭc xã hӝi. Tác phҭm “Khai Mͭc Sao” viӃt tӯ nѫi
lѭu ÿày Sado có nhҳc ÿӃn câu chuyӋn “vì chͷ Hi͇u Bái Công
(Haikoo) dù làm vua, nh˱ng v̳n ph̫i v͉ l͍ bái Ĉ̩i Công
(Daikoo). Ho̹ng Di͍n (Kooin) mu͙n có lá gan ÿ͋ dùng, Ý
Công vì chͷ Trung, ph̫i m͝ bͭng ḽy gan dâng lên r͛i ch͇t”.
Bái Công nhà Hán sau khi dӵng nghiӋp ÿӃ vӅ quǤ lҥy.
Ĉҥi Công cha cӫa mình vì chӳ HiӃu. Thӡi Xuân Thu ChiӃn
Quӕc, Hoҵng DiӉn nghe lӡi siӇm nӏnh muӕn giӃt trung thҫn,
6

Con rùa trҳng vӕn là Mao Bҧo, ngѭӡi nhà Tҩn bên Trung Quӕc. Có mӝt
ngѭӡi nӑ lúc còn nhӓ thҩy mӝt con rùa trҳng bӏ câu ÿѭӧc, bèn mua thҧ rùa vào
nѭӟc trӣ lҥi. Khoҧng 20 năm, ngѭӡi ҩy bӏ nҥn, con rùa trҳng hiӋn ra và chӣ ông
trên lѭng, ÿѭa qua bӡ bên kia ÿӇ ÿӅn ѫn ngày trѭӟc.
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bҵng yêu cҫu cҫn gan, Ý Công tӵ mә bөng lҩy nӝi tҥng cӫa
mình và dâng gan cho vua rӗi chӃt, vì hai chӳ trung thҫn. Nhұt
Liên Thánh Nhѫn dù vүn mӝt mӵc theo tinh thҫn báo ân cӫa
Phұt Giáo, nhѭng ÿã kӃt nӕi Kinh Pháp Hoa vӟi nhӳng sӵ kiӋn
lӏch sӱ nhѭ thӃ ÿӇ xiӇn dѭѫng giáo lý Báo Ân nhѭng vүn
không ra ngoài tâm Phұt, theo nӅn tҧng căn bҧn cӫa Kinh Pháp
Hoa ÿó là Phұt ÿã giác ngӝ, tu chӭng thành Phұt, chúng sanh là
Phұt sӁ thành trong tѭѫng lai.
Hѫn nӳa, giáo lý Pháp Hoa còn siêu viӋt và ra khӓi tөc ÿӃ,
nhѭng dung hӧp tҩt cҧ mӑi pháp môn ÿӅn ân ÿáp nghƭa cho
nhӳng ai thuҫn tín Tam Bҧo, nѭѫng vào Bӗ ĈӅ Tâm, tâm chân
chánh cӫa Ĉӭc Thích Ca, thӵc hiӋn, tu tұp và hành trì.

,,,
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Thӭ tѭ, vӅ tinh thҫn hiӋn thӵc cӭu ÿӝ cӫa Ngài Nhұt Liên,
chúng ta thҩy rҵng theo Ĉҥi Thӯa Phұt Giáo, mӑi hiӋn tѭӧng
tӗn tҥi trong sӵ tѭѫng quan tѭѫng duyên vӟi nhau và cǊng theo
Nhân-duyên (Innen) mà hoҥi diӋt. Ĉó là tѭ tѭӣng Không
(Kuu). ThӃ nhѭng, theo quan niӋm Kinh Pháp Hoa, Không
không bӏ giӟi hҥn trong nhân sinh quan cӫa con ngѭӡi khi quán
chiӃu, bӣi vì khác vӟi quan niӋm thông thѭӡng các Pháp bӏ vô
thѭӡng chi phӕi, Kinh Pháp Hoa cho rҵng sӵ tӗn tҥi cӫa các
pháp là Không. Ch˯n lý Không, không năng, không sͧ v˱ͫt
lên trên ṱt c̫ m͕i chân lý, ki͇n l̵p m͡t cách toàn h̫o. Vӟi
Kinh Pháp Hoa, Không là giác ngӝ, không còn chҩp trѭӟc
Thanh Văn (Shoomon), Duyên Giác (Engaku), B͛ Tát
(Bosatsu). Theo giáo lý Ph̵t Ĉà, muӕn chuyӇn hóa con ngѭӡi
mӝt cách thӵc tiӇn, phҧi hóa hiӋn ra con ÿѭӡng Bӗ Tát, do vұy
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thӵc hành hҥnh Bӗ Tát rõ ràng là vѭӧt qua sanh tӱ. Ĉôi lúc,
Ngài Nhұt Liên dүn Kinh Pháp Hoa làm thí dө nhѭ: “Ĉây là
lo̩i thu͙c t͙t, nên gìn giͷ nó”. Hay: “Ĉ͙i vͣi ng˱ͥi ͧ cõi
Diêm Phù Ĉ͉ (Enbudai), Kinh Pháp Hoa là m͡t thang thu͙c
t͙t ÿ͋ chͷa b͓nh”. Nhӳng lӡi Kinh ÿѭӧc ca ngӧi tán thán nhѭ
thӃ ÿѭӧc viӃt lên trong Ĉ̩i M̩n Trà La B͝n Tôn
(Daimandara Honzon). ThӃ nhѭng ÿiӅu nҫy chҷng phҧi giӟi
hҥn trong ý nghƭa chӳa bӏnh cho tӯng cá nhân, mà còn rӝng lӟn
hѫn vѭӧt qua nhӳng bӋnh trҥng thӡi ÿҥi cӫa xã hӝi, mà tinh
thҫn nҫy ÿѭӧc trình bày trong L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n nhѭ:
Có m͡t ng˱ͥi ÿàn bà b͓ b͏nh sͫ hãi su͙t m͡t năm dài, bͧi vì
nghe tin ng˱ͥi Mông C͝ chém gi͇t r̭t nhi͉u ng˱ͥi ͧ ÿ̫o Tha
KǤ (Iki) và Ĉ͙i Mã (Tsushima), căn b͏nh cͯa bà là b͏nh thͥi
ÿ̩i (Cao C̫o Ĉi͏n Ng Ph̫n S).
Mһt khác, vӅ sӵ tiӃp ÿӝ cӫa Kinh Pháp Hoa, chúng ta
thҩy có mӝt bҧo chӭng cӫa Nhұt Liên viӃt cho bà góa phө
Thiên Nh̵t Ni (Sennichiama) khҳc trên mӝ cӫa A Ph̵t Phòng
Nht Ĉ̷c (Abutsuboo Nitsutoku), ngѭӡi ÿѭӧc xem là thành
Phұt, nҵm bên phía trái ÿӅn thӡ Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn
tҥi Minobuzan.
Cho dù khi Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ ÿày ra ÿҧo Sado, A
Phұt Phòng là mӝt tín ÿӗ Tӏnh Ĉӝ thuҫn thành, kӏch liӋt ÿҧ kích
tinh thҫn nhұp thӃ phөng sӵ cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, nhѭng
cuӕi cùng A Phұt Phòng vүn ÿѭӧc tiӃp dүn vӅ Tӏnh Ĉӝ Linh
Thӭu, bҵng chӭng là sau khi A Phұt Phòng chӃt, bà Thiên
Nhӵt Ni muӕn biӃt kӃt quҧ tu hành cӫa ông ra sao, bèn hӓi
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Ngài Nhұt Liên. Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn viӃt thѭ bҧo
chӭng vӅ sӵ thành Phұt cӫa A Phұt Phòng nhѭ sau.
“Trên ṱm kính Kinh Pháp Hoa, Nh̵t Liên th̭y rõ ông
A Ph̵t Phòng ÿã chͱng ÿ˱ͫc Thánh Linh (Shooryoo) ÿang
ng trong b̫o tháp Ĉa B̫o Ph̵t, ͧ phía ÿông núi Linh
Thͱu (Ryojusen), tuy bây giͥ v̳n có ng˱ͥi nghi ngͥ”.
NӃu vұy, làm sao biӃt ÿѭӧc con ngѭӡi sau khi chӃt ÿѭӧc
tiӃp dүn và thành Phұt? Xin ÿѫn cӱ lӡi cҫu nguyӋn cӫa Nhұt
Liên Thánh Nhѫn khi hành lӉ, trong So̩n Thͥi Sao
(Senjishoo), mӝt biên khҧo vӅ NgǊ Ĉ̩i.
“Nguy͏n ÿͱc Th͇ Tôn, giáo chͯ cõi Linh S˯n T͓nh Ĉ͡,
ÿͱc Ph̵t Ĉa B̫o ͧ Th͇ Giͣi B̫o T͓nh. Ṱt c̫ phân thân cͯa
ch˱ Ph̵t trong m˱ͥi ph˱˯ng cùng Ch˱ v͓ B͛ Tát Ĉ͓a DǊng,
Ch˱ Thiên trong cõi Trͥi Ph̩m Thích, Trͥi Nh̵t Nguy͏t,
Trͥi Tͱ Thiên V˱˯ng v.v… tͳ bi gia h͡ cͱu ÿ͡ chúng sanh
tͳng giͥ tͳng ngày luôn ÿ˱ͫc an ͝n”.
Ai thӵc hành giáo lý Phұt Ĉà ÿѭӧc Phұt gia hӝ, ÿѭӧc tiӃp
ÿӝ vӅ Linh Sѫn Tӏnh Ĉӝ và ÿѭӧc sanh vӅ thӃ giӟi Tӏnh Ĉӝ cӫa
Kinh Pháp Hoa. Ai tӏnh tín Kinh Pháp Hoa nhұn thӭc rҵng:
sanh và tӱ trong thӡi quá khӭ, thӡi hiӋn tҥi và thӡi vӏ lai ÿӅu
giӕng nhau. Nhѭ vұy, hiӇu mӝt cách nhҩt quán là Hi͏n Th͇ An
͜n (Gense Annon) và H̵u Sanh Thi͏n Xͱ (Goshoozensho)
nghƭa là sau khi chӃt ÿѭӧc sanh vӅ thiӋn xӭ, Linh Sѫn Tӏnh Ĉӝ.
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Thӭ năm, cӭu ÿӝ chúng sanh nѫi thӃ giӟi Ta Bà. Ta Bà
là âm tiӃng Phҥn, Saha. Chӳ Saha có nghƭa là Nh̳n Kh͝. ThӃ
giӟi Ta Bà là thӃ giӟi hiӋn thұt chúng ta ÿang sӕng, thӃ giӟi
ÿҫy khә ÿau, mà chúng ta phҧi kham nhүn ÿӇ tӗn tҥi. Tuy rҵng
ÿang ӣ Nhұt Bҧn, nhѭng Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn trѭӟc
ÿây vүn thӵc hành pháp môn niӋm Phұt truyӅn thӕng tӯ Trung
Hoa, bӣi vì hҫu nhѭ tҩt cҧ ngѭӡi Nhұt ÿӅu có ý nghƭ khó có thӇ
thành Phұt sau khi Ĉӭc Phұt Thích Ca nhұp diӋt, cho nên
nѭѫng vào câu niӋm danh hiӋu A Di Ĉà Nhѭ Lai mӟi ÿѭӧc
vãng sanh vӅ thӃ giӟi Cӵc Lҥc Tӏnh Ĉӝ, phѭѫng Tây cách ÿây
khoҧng 10 vҥn ӭc Phұt ÿӝ, mà giáo lý nҫy ÿã có trѭӟc ÿó tӯ lâu
khuyên mӑi ngѭӡi chӑn con ÿѭӡng nhѭ thӃ ÿӇ ÿѭӧc an lҥc.
Pháp môn Tӏnh Ĉӝ NiӋm Phұt rҩt thӏnh hành trong xã hӝi qua
tác phҭm: Tuy͋n Tr̩ch B͝n Nguy͏n T̵p cͯa Ngài Pháp
Nhiên Phòng Nguyên Không (Hoonen Boogenkuu) phә biӃn
khҳp nѭӟc Nhұt.
Thұt ra, mӛi khi hoҵng pháp Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn
thѭӡng chӍ trích pháp môn Tӏnh Ĉӝ nҫy rҩt nhiӅu. Theo Ngài,
Ĉӭc Phұt Thích Ca là giáo chӫ, sao không lҩy giáo lý cӭu khә
cӫa Ngài làm căn bҧn ÿӇ tu tұp. Vҧ lҥi, Nhұt Liên Thánh Nhѫn
là ngѭӡi ÿang sӕng trong thӃ giӟi Ta Bà hiӋn thӵc, ÿang nghiên
tҫm sӵ cӭu khә trong giáo lý Phұt Ĉà, chӑn pháp môn cӭu khә
cӫa Phұt Giáo làm nӅn tҧng căn bҧn cӭu ÿӝ chúng sanh nѫi thӃ
giӟi Ta Bà nҫy, dƭ nhiên ÿiӅu nҫy có liên quan mұt thiӃt vӟi tѭ
tѭӣng Lұp Chánh An Quӕc Luұn. Ngay cҧ ngѭӡi viӃt cǊng
nghƭ rҵng hoҥt ÿӝng cӫa Ngài mang ý nghƭa vô cùng trӑng ÿҥi,
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bӣi vì Ngài Nhұt Liên sanh tҥi Phong Thә Ĉông Quӕc, vào
thӡi ÿiӇm chính quyӅn ÿang bӏ giai cҩp công gia (công quyӅn
và quӕc gia) chi phӕi tҥi Kyoto, thӫ ÿô nѭӟc Nhұt, Mҥc Phӫ
dӵa vào thӃ lӵc võ sƭ ӣ Kamakura, còn Ĉӗng Quӕc chӍ là chính
quyӅn cѫ sӣ hành chánh mà thôi, cho nên xã hӝi vô cùng phӭc
tҥp, dân chúng sӕng trong cҧnh lҫm than cӵc khә. Trѭӟc hoàn
cҧnh xã hӝi nhѭ thӃ Nhұt Liên Thánh Nhѫn không thӇ làm ngѫ
và ngѭӡi dân không thӇ câm miӋng không rên rӍ. Hӑ cҫn có sӵ
cӭu ÿӝ cho nên chӍ có giáo lý cӭu khә ÿӝ sanh cӫa Phұt Giáo
theo Kinh Pháp Hoa mӟi giúp hӑ ÿѭӧc. Nhұt Liên Thánh Nhѫn
không thӇ chӑn Kyoto, trung tâm cӫa văn hóa lúc bҩy giӡ, mà
Ngài ÿҧo mҳt nhìn vӅ Ĉông Quӕc, nѫi có ÿҫy ÿӫ nhӳng yӃu tӕ
xã hӝi hiӋn thӵc ÿang chiӃu rõ ràng minh bҥch trên tҩm kính
Kinh Pháp Hoa.
Vӟi ý nghƭa ÿó, chúng tôi nghƭ phҧi cҧm tҥ tinh thҫn tri
kiӃn căn bҧn ÿѭӧc áp dөng cӭu khә ÿӝ sanh nѫi thӃ giӟi Ta Bà
nҫy.
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Thұt ÿѫn giҧn cho thҩy rҵng giáo lý cѫ bҧn cӫa Nhұt Liên
Tông là ÿһt niӅm tin vào tinh thҫn cӭu khә ÿӝ sanh cӫa Ĉӭc
Thích Tôn mӝt thӡi trong quá khӭ. Tinh thҫn cӭu ÿӝ ÿó thӇ
hiӋn nѫi tâm chí thành quy y vào Ĉҥi Mҥn Trà La Ngӵ Bәn
Tôn, và ÿһt niӅm tin vào pháp môn xѭӟng ĈӅ Mөc: Nam Mô
Di͏u Pháp Liên Hoa Kinh, vӯa cҫu nguyӋn chúng sanh an lҥc
trong kiӃp nҫy, vӯa nguyӋn thành Phұt trong ÿӡi vӏ lai.
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Nhѭ trên ÿã tѭӡng thuұt căn bҧn tôn chӍ cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn, bây giӡ xin lҫn lѭӧt lұp lҥi sӵ hình thành giáo lý
ҩy và nhӳng ÿӅ tài giáo nghƭa. Hҷn nhiên, nӃu ÿӅ cұp giáo
nghƭa cӫa Ngài Nhұt Liên, trѭӟc tiên phҧi ÿӅ cұp ÿӃn năm
nghƭa. Ngoài ra, ba ÿҥi bí pháp cǊng là ÿiӇm quan trӑng sӁ
ÿѭӧc trình bày thêm.
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Theo Kinh Pháp Hoa, bây giӡ chúng ta ÿang sӕng trong
thӡi kǤ mҥt pháp, muӕn cҫn cҫu cӭu ÿӝ qua kinh ÿiӇn cho nên
có năm phѭѫng diӋn khác nhau ÿӇ luұn chӭng vӅ giáo nghƭa.
Năm phѭѫng diӋn ÿó là:
1) KiӇm chӭng nӝi dung giáo ÿiӇn.
2) KiӇm chӭng căn cѫ, ÿӡi sӕng phàm phu cӫa chúng sanh trong
thӡi mҥt pháp.
3) KiӇm chӭng nhân duyên giáo hóa chúng sanh trong thӡi mҥt
pháp.
4) KiӇm chӭng hoàn cҧnh xã hӝi Nhұt Bҧn trong thӡi mҥt pháp.
5) KiӇm chӭng tuҫn tӵ hoҵng dѭѫng giáo Pháp (thuұn tӵ thӭ ÿӋ).

Vҧ lҥi, nhӳng giáo huҩn nҫy ÿã ÿѭӧc B͛ Tát Th˱ͫng
H̩nh (Joongoo Bosatsu), vӏ ÿҥo sѭ trình bày rõ ràng trong
Kinh Pháp Hoa, chúng ta kiӇm chӭng ÿӕi chiӃu và thӵc tuҫn tӵ
theo tinh thҫn Phұt Giáo.
Năm nghƭa gӗm có: Giáo (kyoo), C˯ (ki), Thͥi (ji), Qu͙c
(koku) và T (jo) hay S˱ (shi); mà chúng ta sӁ rõ biӃt ý nghƭa
cӫa năm loҥi nҫy.
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Rõ biӃt vӅ giáo nghƭa là căn cӭ nhiӅu kinh ÿiӇn trong Ĉҥi
Tҥng Kinh, nhұn ra rҵng giáo lý Kinh Pháp Hoa xác thұt nhҩt.
Thұt ra, tuy Nhұt Liên Thánh Nhѫn tѭ duy vӅ giáo nghƭa Phұt
Giáo, nhѭng bao gӗm cҧ Nho Giáo, Bà La Môn Giáo và các
tôn giáo khác liên quan ÿӃn nhӳng vҩn ÿӅ tâm linh, văn hóa
v..v… Trong ÿó, Phұt Giáo vүn ÿѭӧc xem nhѭ là tôn giáo căn
bҧn ÿóng vai trò cӭu khә ÿӝ sanh nhҩt quán cҧ ba thӡi quá khӭ,
hiӋn tҥi và vӏ lai.
Ngoài ra, khҧo sát ý nghƭa cѫ bҧn cӫa nhӳng bӝ kinh lӟn
Phұt Giáo theo tӯng giai ÿoҥn tӯ Kinh Hoa Nghiêm ĺ Kinh A
Hàm ĺ các kinh Ĉ̩i Thͳa ĺ Kinh Bát Nhã ĺ Kinh Pháp
Hoa, Ni͇t Bàn Kinh v.v… (ĈiӅu nҫy ÿã ÿѭӧc trình bày, xin
tham khҧo trang 42 thuӝc chѭѫng thӭ nhҩt - tiӃng Nhұt), ÿӇ
ÿѭa ÿӃn kӃt luұn, Kinh Pháp Hoa là bҧn kinh, chính Ĉӭc Thích
Ca tuyên thuyӃt qua sӵ giác ngӝ mӝt cách minh bҥch rõ ràng.
Vӟi Nhұt Liên Thánh Nhѫn, nhѭ ÿã tѭӡng thuұt vӅ
nhӳng ÿiӇm ÿһc biӋt cӭu ÿӝ chúng sanh trong thӡi kǤ mҥt pháp
ÿó là:
Thӭ nhҩt, lҩy phҭm thӭ 16 thuӝc Nh˱ Lai Th͕ L˱ͫng
(Nyorai juuryoo) làm trӑng tâm, trong ÿó vҩn ÿӅ ý nghƭa nhҩt
là tôn kính Ĉӭc Thích Ca là giáo chӫ giáo hoá trong quá khӭ,
phát nguyӋn cӭu ÿӝ chúng sanh. Thӭ nӳa, tӯ Ĉӭc Thích Ca
truyӅn ÿӃn nhӳng vӏ ÿӋ tӱ cӫa Ngài, nhѭ ngôn ngӳ ÿã dùng ӣ
trѭӟc, là “Vì chúng sanh trong thͥi m̩t pháp” thұt là ý nghƭa
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minh chӭng tinh thҫn cӭu khә ÿӝ sanh cӫa Kinh Pháp Hoa
trong thӡi mҥt pháp hay mҥt thӃ.
Thӭ hai, lҩy phҭm Phѭѫng TiӋn, thӭ 2 làm trung tâm, ÿӇ
giҧng rӝng ý nghƭa trí tuӋ Phұt. NӃu phҫn trên nói vӅ thӑ lѭӧng
vƭnh viӉn cӫa Ĉӭc Thích Ca, phҫn nҫy nêu lên lòng tӯ bi bao la,
trí tuӋ vô hҥn cӭu khә ÿӝ sanh. Ĉó là nhӳng ÿiӇm căn bҧn ÿӅ
cұp trong Kinh Pháp Hoa thұt rõ ràng cho chúng sanh ӣ ÿӡi
mҥt pháp.
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“C˯” ÿây có nghƭa là căn cѫ trình ÿӝ chúng sanh. HiӇu rõ
“C˯” mӟi có thӇ xác ÿӏnh mӕi tѭѫng quan trong viӋc cӭu khә
ÿӝ sanh, mӟi thҩy ÿѭӧc tҫm quan trӑng cӫa Kinh Pháp Hoa
trong viӋc cӭu khә ÿӝ sanh vào thӡi mҥt pháp.
Rõ biӃt vӅ “thͥi” nghƭa là biӃt ÿѭӧc thӡi ÿiӇm trong dòng
chҧy thӡi gian kӇ tӯ khi Phұt Giáo ÿѭӧc truyӅn bá. Dù ÿiӇm
thӡi gian ӣ ÿâu cǊng phù hӧp vӟi giáo lý cӭu khә ÿӝ sanh cӫa
Kinh Pháp Hoa. Nói chung thӡi gian ÿѭӧc chia làm ba thӡi kǤ
chính ÿó là:
Chánh Pháp (Shoboo), thӡi ÿҥi cӫa nhӳng ngѭӡi tu Phұt
chѫn chánh, nhѭ thӡi Ĉӭc Thích Ca (viӋc chӭng ÿҳc giӕng
nhau), kéo dài 1.000 năm kӇ tӯ khi Ĉӭc Thích Ca nhұp diӋt.
T˱ͫng Pháp (Zooboo), thӡi ÿҥi mà ngѭӡi tu chӍ giӕng
thӡi ÿҥi trѭӟc vӅ hình thӭc tu hành mà thôi, kéo dài 1.000 năm
tiӃp theo.
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M̩t Pháp (Matsuboo), thӡi kǤ mà niӅm tin ÿӕi vӟi Phұt
Giáo ngày càng suy yӃu và dүn ÿӃn thӡi kǤ hӫy diӋt, kéo dài
10.000 năm ÿang tiӃp diӉn.
Theo Kinh Pháp Hoa, chúng ta nên hiӇu rҵng cҫn phҧi
phát huy tinh thҫn cӭu khә ÿӝ sanh nhiӅu hѫn, rӝng hѫn trong
thӡi mҥt pháp nҫy.
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“Hi͋u rõ v͉ Qu͙c” nghƭa là xác nhұn nѭӟc nào là quӕc
gia có nhân duyên vӟi Phұt Giáo. Theo kinh ÿiӇn cӫa Phұt
Giáo Trung Hoa, Kinh Pháp Hoa có nhân duyên vӟi các nѭӟc
ӣ vùng Ĉông Bҳc, mà trong sӕ ÿó nѭӟc Nhұt có nhân duyên
nhiӅu nhҩt vӟi Kinh nҫy. Vҧ lҥi, tӯ khi Phұt Giáo ÿѭӧc truyӅn
bá khҳp mӑi nѫi, phҧi công nhұn rҵng sӵ hoҵng dѭѫng Kinh
Pháp Hoa ӣ Nhұt là thành công nhҩt.
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CǊng có thӇ gӑi là “bi͇t rõ trình t”. nghƭa là nӝi dung
giáo pháp ÿѭӧc xiӇn dѭѫng theo mӝt trình tӵ tӯ thҩp ÿӃn cao,
tӯ cҥn ÿӃn sâu và tӯ tӯ minh bҥch. VӅ phѭѫng diӋn lӏch sӱ,
thӡi mҥt pháp cҫn phҧi xiӇn dѭѫng Kinh Pháp Hoa rӝng hѫn
nӳa. Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿѭӧc xem là ͱng thân B͛ Tát
Th˱ͫng H̩nh (Yoongoo Bosatsu) cӫa Kinh Pháp Hoa, vұn
dөng cҧ thân và tâm ÿӇ xiӇn dѭѫng Kinh Pháp Hoa trong thӡi
mҥt pháp, nhѭ trong phҫn Dӵ Ngôn cӫa Kinh. CǊng có thӇ nói
cách khác Bӗ Tát Thѭӧng Hҥnh ӭng vào trong Ngài Nhұt Liên
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ÿӇ giҧng Phұt Pháp cho chúng sanh trong thӡi mҥt pháp nҫy,
mà tinh tӫy cӫa Kinh Pháp Hoa ÿѭӧc thӇ hiӋn rõ ràng qua hình
ҧnh bұc Ĉҥi Ĉҥo Sѭ trong thӡi mҥt pháp, ÿѭӧc trình bày qua
nhӳng thuұt ngӳ nhѭ “s˱ giác” hay “rõ bi͇t cͯa S˱”.
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Rõ ràng, tӯ phѭѫng diӋn Năm Nghƭa nhìn cuӝc ÿӡi cӫa
Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn, chúng ta thҩy rҵng Ngài áp dөng
và thӵc hành tôn chӍ cӭu ÿӝ cӫa Kinh Pháp Hoa mӝt thӡi gian
thұt dài ÿӇ chiêm nghiӋm ý nghƭa cao siêu cӫa Kinh. Ngoài ra,
nhѭ trѭӟc ÿã tѭӡng thuұt, cǊng cҫn phҧi chú trӑng ÿӃn bӕi
cҧnh ÿѭӧc thӇ nghiӋm uyӇn chuyӇn qua cái nhìn thông thoáng
cӫa tinh thҫn văn hóa.
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Nói vӅ “Tam Ĉ̩i Bí Pháp” (Sandaihihoo).
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“Tam Ĉ̩i Bí Pháp” gӗm có ba pháp:
1) “B͝n Tôn (Honzon) cӫa B͝n Môn (Honmon)”,
2) “Giͣi Ĉàn (Kaidan) cӫa B͝n Môn” và
3) “Ĉ͉ Mͭc (Daimoku) cӫa B͝n Môn”.

Tҥi sao gӑi là bí pháp? Bí pháp là thuұt ngӳ chuyên môn,
nhѭ trѭӟc ÿã trình bày, ba ÿҥi bí pháp nҫy là nhӳng dӵ ÿoán
cӫa Kinh Pháp Hoa mà Nhұt Liên Thánh Nhѫn, ӭng thân cӫa
Bӗ Tát Thѭӧng Hҥnh minh chӭng giáo lý nҫy.
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“B͝n môn” cǊng là thuұt ngӳ chuyên môn dùng trong
bҩt cӭ trѭӡng hӧp nào. Tӯ phҭm ÿҫu cho ÿӃn phҭm thӭ 14 cӫa
Kinh Pháp Hoa gӑi là phҫn Tích Môn (Shakumon). Còn nӳa
phҫn còn lҥi tӯ phҭm thӭ 14 trӣ vӅ sau gӑi là Bәn Môn
(Honmon).
Trong phҭm Nhѭ Lai Thӑ Lѭӧng thӭ 16, Ĉӭc Thích Ca
thuyӃt vӅ tinh tӫy cӫa giáo lý Pháp Hoa thұt tӍ mӍ, rõ ràng và
minh bҥch, cho nên nӱa phҫn sau gӑi là “Bәn Môn”, ngѭӧc lҥi
nӱa phҫn trѭӟc, nhѭ phҭm Phѭѫng TiӋn thӭ hai, Ĉӭc Phұt nói
vӅ sӵ giáo hóa cӫa Ngài ÿӕi vӟi các ÿӋ tӱ cho nên gӑi là pháp
môn ÿó là ThuǤ Tích (Suiyaku), cǊng còn gӑi là Tích Môn.
Ngoài ra, giáo lý Bәn Môn ÿѭӧc Ĉӭc Thích Ca thuyӃt
giҧng là nhӳng sӵ kiӋn trong quá khӭ, nhӳng viӋc ÿó phù hӧp
vӟi pháp môn tôn giáo thӑ dung năng lӵc (dung nҥp dӉ dàng
năng lӵc và tinh thҫn Tôn Giáo), ÿӇ giáo hóa chúng sanh trong
thӡi mҥt pháp ÿó là: B͝n Tôn, Giͣi Ĉàn và Ĉ͉ Mͭc.
NӃu suy nghƭ mӝt cách ÿѫn giҧn chҳc chҳn không thӇ
giҧi thích, thӵc hành và hiӇu ba ÿҥi bí pháp nҫy, bӣi vì căn cӭ
vào ba ÿҥi bí pháp, ÿiӅu chính yӃu cӫa Kinh Pháp Hoa là giáo
hóa mӝt cách nhҩt quán phù hӧp vӟi tinh thҫn cӭu ÿӝ trong quá
khӭ, hiӋn tҥi và vӏ lai.
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Bәn Tôn cӫa Bәn Môn còn gӑi là: “S giáo hoá trong
quá khͱ cͯa Ĉͱc Thích Ca” nghƭa là Ĉӭc Thích Ca ÿã thành
Phұt tӯ lâu xa, mà ý nghƭa nҫy giӕng nhѭ ý nghƭa trên, chúng
ta cҫn nên suy nghƭ, thӃ thì Phұt cӭu ÿӝ chúng sanh trong quá
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khӭ thӃ nào, Ngài Nhұt Liên cǊng phөng sӵ chúng sanh nhѭ
thӃ. Ngài tôn kính Phұt không phҧi chӍ là pho tѭӧng gӛ nguyên
ÿӭng ÿó. Ngày mӗng 8 tháng 7 năm Văn Vƭnh thӭ 10 (1273),
trong lúc bӏ lѭu ÿày nѫi ÿҧo Sado, Ngài Nhұt Liên ÿã viӃt bҵng
giҩy trҳng mӵc ÿen dán ӣ cӕc mình chӳ “Ĉ̩i M̩n Trà La
Ng B͝n Tôn”. Sau ÿó, Ngài còn viӃt thêm vào nhiӅu tӡ giҩy
nhӓ nӳa, tәng cӝng ÿӃn 28 tӡ lӟn nhӓ mà hiӋn tҥi còn truyӅn
nhӳng bҧn phө cӫa 120 bҧn chӳ viӃt vӅ Ĉҥi Mҥn Trà La Ngӵ
Bәn Tôn cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn. Suy cho cùng, chúng ta
phҧi niӋm ân Ngài, mһc dù ÿã hѫn 700 năm dài ÿѭӧc lѭu
truyӅn trҧi qua không biӃt bao nhiêu phong sѭѫng, tuӃ nguyӋt
mà vүn còn lѭu lҥi nhѭ vұy.
Nѫi ÿây vүn còn lѭu lҥi hai bҧo vұt: Pho tѭӧng Ĉӭc
Thích Tôn bҵng gӛ và Bӕn vӏ Bӗ Tát Ĉӏa DǊng: Th˱ͫng
H̩nh B͛ Tát (Yoogyoo Bosatsu), Vô Biên H̩nh B͛ Tát
(Muhengoo Bosatsu), T͓nh H̩nh B͛ Tát (Yoogyoo Bosatsu)
và An L̵p H̩nh B͛ Tát (Anryuugyoo Bosatsu).
Ĉҥi Mҥn Trà La Ngӵ Bәn Tôn vӯa là lӡi tuyên bӕ Ĉӭc
Giáo Chӫ Thích Tôn ÿã thành Phұt trong quá khӭ, vӯa là giáo
lý cӭu khә ÿӝ sanh cӫa Phұt trong quá khӭ, mà tҩt cҧ ÿѭӧc
trình bày trong Kinh Pháp Hoa. “B͝n Tôn cͯa B͝n Môn” còn
ÿѭӧc xem là thӃ giӟi cӭu ÿӝ trong quá khӭ cӫa Kinh Pháp Hoa.
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Trong tác phҭm Quán Tâm Bәn Tôn Sao, Nhұt Liên
Thánh Nhѫn có viӃt rҵng: “Sau khi Nh˱ Lai nh̵p di͏t ÿ͡ 550
năm, Ph̵t Giáo ÿ˱ͫc truy͉n tͳ ̬n Ĉ͡ vào Trung Qu͙c, xây
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dng nhͷng tu vi͏n r̭t lͣn, cho nên v͉ ph˱˯ng di͏n nào ÿó
c̯n ph̫i có “giͣi” qua m͡t hình thͱc m͡t Giͣi Ĉàn”.
Nhұt Bҧn cǊng vұy, khi Thánh Ĉӭc Thái Tӱ cho xây
chùa Tӭ Thiên Vѭѫng. Thánh VǊ Thiên Hoàng xây chùa Ĉông
Ĉҥi, TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ sáng lұp Diên Lӏch Tӵ ӣ Tӹ DuӋ Sѫn,
không có nѫi nào không thӡ Bәn Môn mà Giáo Chӫ Thích Tôn
là Bәn Tôn. Riêng Nhұt Liên, Ngài muӕn thӡ Bәn Môn Kinh
Pháp Hoa cӫa Giáo Chӫ Thích Ca ӣ trong mӝt cái tháp vӯa ÿӇ
cho chúng sanh trong thӡi mҥt pháp có chӛ nѭѫng tӵa tâm linh,
vӯa cǊng là ÿӕi tѭӧng cӫa hình thӭc cҫu nguyӋn. VӅ sau, các
ÿӋ tӱ tín ÿӗ cӕ gҳng hoàn thành ѭӟc nguyӋn cӫa Ngài Nhұt
Liên và hiӋn tҥi chúng ta ÿang là nhӳng ngѭӡi kӃ thӯa tinh
thҫn ÿó, nên ÿã nә lӵc ngày càng nhiӅu hѫn ÿӇ tҥo dӵng nhѭ
ngày hôm nay nhӳng Tәng Bәn Sѫn nhѭ Thân Diên S˯n C͵u
Vi͍n T (Ikegami Honmonji), mӝt trung tâm cӫa 5.500 ngôi
chùa phái Nhұt Liên Tông ÿang có mһt khҳp ÿó ÿây.
ThӃ nhѭng chúng ta thành tâm phҧn tӍnh rҵng: TruyӅn
thӕng Thҫy Tә ÿӇ lҥi là mong muӕn chúng ta ÿҥt ÿѭӧc “Nhͱt
Thiên Tͱ H̫i Giai Quy Di͏u Pháp” (mӝt trӡi, bӕn biӇn ÿӅu
trӣ vӅ vӟi DiӋu Pháp) vүn còn xa lҳm. ThӋ nguyӋn cҫn phҧi ÿҥt
thành là sӭ mӋnh cӫa “B͝n Môn Giͣi Ĉàn”, cө thӇ là thành
lұp “B͝n Môn Giͣi Ĉàn”, vӯa là mөc tiêu to lӟn vӯa là sӭ
mӋnh thiêng liêng, mà tѭѫng lai phҧi ÿҥt ÿѭӧc.
Chúng ta lãnh thӑ truyӅn thӕng thanh tӏnh cӫa ÿӭc Phұt,
thӑ sӵ giáo huҩn cao siêu tӯ ÿҩng Giáo Chӫ, thӵc hành bәn
nguyӋn cӭu ÿӝ chúng sanh và tӏnh hóa tӵ viӋn theo tinh thҫn
Bәn Môn Giӟi Ĉàn. ThӃ cho nên thành tӵu Bәn Môn Giӟi Ĉàn
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là linh ÿӏa, mà Ngài Nhұt Liên ÿã ÿҥt ÿѭӧc tinh hoa ҩy ӣ linh
ÿӏa Thân Diên Sѫn, Cӱu ViӉn Tӵ, nѫi gióng trӕng kǤ nguyӋn
cӭu ÿӝ chúng sanh mӝt cách hiӋn thӵc ÿҫy ÿӫ theo Kinh Pháp
Hoa.
Không chӍ Ĉ̩i B͝n S˯n (Ikegami Honmonji) là nѫi linh
ÿӏa, mà các tӵ viӋn khác cǊng cҫu nguyӋn ÿӇ trӣ thành linh ÿӏa.
Nѫi nào cҫu nguyӋn cӭu ÿӝ bҵng Kinh Pháp Hoa, nѫi ÿó viӋc
cӭu ÿӝ sâu rӝng.

,,,

6ணFXQJX\QÒ୳0F 'DLPRNX FஙD%இQ
0¶Q

Chӳ ĈӅ Mөc, gӑi mӝt cách thông thѭӡng là ĈӅ Danh,
nhѭng chӳ ĈӅ Mөc cӫa Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
không nhѭ vұy. Ĉӑc tөng Kinh Pháp Hoa, chính là DiӋu Pháp
Liên Hoa Kinh, nghƭa là tuyên dѭѫng giáo lý DiӋu Pháp Liên
Hoa, nӝi dung cӫa bҧn Kinh. Trѭӟc tөng ÿӫ Nam Mô Di͏u
Pháp Liên Hoa Kinh, sau ÿӑc hay truyӅn giҧng nӝi dung cӫa
Kinh, ÿӇ làm sáng tӓ câu niӋm DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh. ThӃ
nên, Daimoku, nhѭ ÿã trình bày là làm cho rõ giáo lý cӫa Kinh.
Theo thuұt ngӳ, Daimoku là NgǊ Tr͕ng Huy͉n Cͭ Túc
(Gojungen Gusoku). Năm nghƭa huyӅn ÿҫy ÿӫ ÿó là:
Danh huyӅn nghƭa,
ThӇ huyӅn nghƭa,
Tông huyӅn nghƭa,
Dөng huyӅn nghƭa
Giáo huyӅn nghƭa.
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Chӳ HuyӅn trong HuyӅn Nghƭa ÿӗng nghƭa vӟi chӳ
HuyӅn cӫa HuyӅn MӉ, không chӍ có nghƭa là màu ÿen mà còn
có nghƭa là căn bҧn. Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh gӗm 7
chӳ nhѭng dung hӧp tҩt cҧ giáo pháp thâm sâu. Danh ҩy chính
là bҧn thӇ, là nhѫn và quҧ mà công viӋc chính là sӵ cӭu ÿӝ
chúng sanh, là pháp căn bҧn dùng ÿӇ giáo hóa chúng sanh.
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Lãnh thӑ giáo nghƭa Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh
nghƭa là thӑ trì và xѭӟng ÿӅ mөc Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa
Kinh, còn gӑi là X˱ͣng Ĉ͉ (Shodai). Giáo lý ĈӅ Mөc là ӭng
hiӋn cӫa Bӗ Tát Thѭӧng Hҥnh qua Ngài Nhұt Liên Thánh
Nhѫn, mà khә nҥn ÿѭӧc trình bày trong Kinh Pháp Hoa.
Chúng ta tâm niӋm ѫn Ĉӭc Thích Tôn ÿã giáo hóa, cӭu ÿӝ
chúng sanh trong quá khӭ, mà chúng ta, nhӳng phàm nhѫn ӣ
ÿӡi mҥt pháp nҫy hѭӣng ÿѭӧc ân phѭӟc ҩy.
Xin ÿӑc tiӃp Quán Tâm Bәn Tôn Sao nhѭ vҫy:
“Ĉͱc Thích Tôn có hai ÿ̿c tính ÿó là nh˯n h̩nh và
qu̫ ÿͱc mà trong 5 chͷ Di͏u Pháp Liên Hoa Kinh hàm ÿͯ.
N͇u th͕ trì 5 chͷ n̯y, t nhiên Ph̵t ÿem nh˯n qu̫ và công
ÿͱc gia h͡ cho. V̫ l̩i, trong nhi͉u ki͇p lâu xa, Ĉͱc Thích
Ca tu hành và chͱng ÿ̷c giác ng͡ hoàn toàn, là m͡t b̵c gi̫i
thoát viên mãn, chân Ph̵t. Sau ÿó, su͙t thͥi gian lâu dài,
Ngài ÿã giáo hóa không bi͇t bao nhiêu, th͇ nh˱ng vͣi Ph̵t,
ÿͱc ̭y bao hàm trong Ĉ͉ Mͭc Nam Mô Di͏u Pháp Liên Hoa
Kinh”.
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Vӟi nhӳng tín ÿӗ môn hҥ cӫa Ngài Nhұt Liên Thánh
Nhѫn, ÿѭӧc giáo hóa và thӑ trì ÿӅ mөc chính là công ÿӭc tu
hành tӕi cҫn thiӃt khi ÿang sӕng và lãnh thӑ giáo lý Kinh Pháp
Hoa. Ĉӑc tөng, giҧng giҧi, biên chép v.v..kinh Pháp Hoa tҥo
ÿѭӧc công ÿӭc, cùng hӝ trì sӵ nghiӋp tu hành cӫa chúng ta.
Mӝt lҫn nӳa, chӳ DiӋu nghƭa là khai mӣ bày tӓ và làm
sӕng lҥi. Thұt dӉ dàng cho chúng ta cҧm nhұn công ÿӭc vi diӋu
ÿӇ bә túc thêm cho Daimoku, càng hiӇu rõ càng tôn trӑng viӋc
thӑ trì ĈӅ Mөc. Chѭѫng ba sӁ trình bày nhӳng bút tích cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn còn lѭu lҥi và giҧi thích rõ ràng giáo
nghƭa Kinh Pháp Hoa.

Ch˱˯ng Ba
Ootani Gyookoo
,9 %¼W7¯FKFஙD1KୟW/L¬Q7K£QK1KţQ

Bút Tích cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn

,9

93

/ŲகWTXDQKQJE¼WW¯FKFஙD1KୟW/L¬Q
7K£QK1KţQ

Suӕt 60 năm ӣ ÿӡi, Nhұt Liên Thánh Nhѫn biên soҥn rҩt
nhiӅu sáng tác ÿӇ lҥi cho ÿӡi nhiӅu bút tích vô cùng giá trӏ.
Trѭӟc tác, thi phҭm v.v… cӫa Ngài Nhұt Liên gӑi chung là Di
Cҧo, môn hҥ cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn cho nhӳng tác phҭm
nҫy là Ngӵ Di Cҧo, Ngӵ Thѫ, Ngӵ DiӋu Phán, Ngӵ Thánh
Giáo v.v… giӳ gìn cҭn thұn và truyӅn lҥi cho hұu thӃ ÿӃn hôm
nay. Trong nhӳng trѭӟc tác và thi phҭm ÿó, Ngài Nhұt Liên
viӃt vӅ con ngѭӡi, tín ngѭӥng, nhӳng hình thӭc sinh hoҥt cӫa
tín ÿӗ, nhӳng hoҥt ÿӝng cӫa môn hҥ, ÿàn viӋt, mӝt cách cѫ bҧn,
cө thӇ và hiӋn thӵc, ÿѭӧc xem là nhӳng tѭ liӋu vô cùng quý
hiӃm trình bày hình thái xã hӝi lúc bҩy giӡ.
HiӋn tҥi, còn giӳ lҥi khoҧng 493 tác phҭm gӗm nhӳng
trѭӟc tác, thi phҭm, cӫa Ngài Nhұt Liên. Ngoài ra, còn có 357
bài viӃt ngҳn, 65 bӭc thѭ hӑa, trong ÿó có 23 tӡ thѭ pháp ÿҥi tӵ,
140 áng văn quan trӑng và 123 bҧn chú giҧi Kinh Pháp Hoa,
Mҥn Trà La Bәn Tôn, tҩt cҧ ÿӅu ÿѭӧc ÿóng thành sách gӗm:
 “Chiêu Hòa Ĉính B̫n Nh̵t Liên Thánh Nh˯n Di Văn”,
4 quyӇn.
 “Ĉ͓nh B͝n Chú Pháp Hoa Kinh”, 2 quyӇn.
 “Nh̵t Liên Thánh Nh˯n Ch˯n Tích T̵p Thành”, 10
quyӇn.

Tӯ nhӳng di cҧo cӫa Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn, chúng
ta sӁ hiӇu tѭ tѭӣng tín ngѭӥng cӫa Thánh Nhѫn (căn cͱ tͳ
ngu͛n: Chiêu Hoà Ĉính B̫n Nh̵t Liên Thánh Nh˯n Di Văn -
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Ĉ̩i H͕c L̵p Chánh - Nh̵t Liên Giáo H͕c Nghiên Cͱu Sͧ Biên
- Thân Diên S˯n C͵u Vi͍n T phát hành)
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Năm Thánh Nhѫn 52 tuәi, nhҵm năm Văn Vƭnh thӭ 10
(1273), vào ngày 11 tháng 5 nhuҫn, thuұt lҥi tác phҭm nҫy ӣ
Sado Ichinosawa. CǊng vào tháng 4 năm ÿó chính Thánh Nhѫn
nói rҵng “Vì sanh t͵ tr͕ng ÿ̩i, nên so̩n thu̵t: Quán Tâm B͝n
Tôn Sao (Kanjin Honzonshoo), thu̯n túy thu͡c ph͝ h͏ tín
ng˱ͩng Pháp Hoa Kinh và chính mình”. Trong tác phҭm nҫy,
tác giҧ xác ÿӏnh rõ ràng sӵ hóa ÿӝ cӫa bұc Ĉҥo Sѭ hoҵng truyӅn
Kinh Pháp Hoa trong thӡi mҥt pháp.
(Ph̯n nguyên văn Hán Nh̵t không d͓ch)
D͓ch theo l͙i văn hi͏n ÿ̩i.
“Trong “Pháp Hoa Tú Cú”, Truy͉n Giáo Ĉ̩i S˱ T͙i
Trͳng cho r̹ng: “Thiên Thai Ĉ̩i S˱ tín thu̵n giáo hṷn Thích
Tôn truy͉n bá Kinh Pháp Hoa ͧ t̩i Trung Qu͙c. Chúng ta thͳa
ý ch͑ cͯa Thiên Thai Ĉ̩i S˱, ho̹ng d˱˯ng Kinh Pháp Hoa ͧ
núi Tͽ Du͏, Nh̵t B̫n”. Nh̵t Liên sinh ra ͧ An Phòng Qu͙c
(Awanokuni) thͳa ti͇p ý ch͑ cͯa Ĉͱc Thích Ca, cͯa Ngài Thiên
Thai và cͯa Ngài Truy͉n Giáo truy͉n r͡ng Kinh Pháp Hoa. Ĉã
có 3 v͓ Ĉ̩i S˱ tr˱ͣc ÿây, nay thêm Ngài Nh̵t Liên nͷa là 4
v̵y.”
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Nhѭ vұy, Nhұt Liên Thánh Nhѫn lãnh hӝi tѭ tѭӣng chánh
thӕng cӫa Kinh Pháp Hoa tӯ Ҩn Ĉӝ qua Trung Quӕc rӗi Nhұt
Bҧn. Trong 3 nѭӟc có tҩt cҧ là 4 vӏ: Ĉӭc Phұt Thích Ca, Thiên
Thai Ĉҥi Sѭ, TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ và Nhұt Liên. Nhұt Liên
Thánh Nhѫn là ngѭӡi chánh thӕng theo phә hӋ truyӅn thӯa
Kinh Pháp Hoa tӯ Ĉӭc Thích Ca, Ngài Thiên Thai Ĉҥi Sѭ và
Ngài TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ. Phҧi nói rҵng ÿӕi vӟi Kinh Pháp
Hoa, Nhұt Liên tӵ mình tiӃp nhұn bәn hoài cӫa Ĉӭc Thích Tôn,
theo sӵ truyӅn thӯa lӏch sӱ trên.
Xuҩt hiӋn vào thӡi Tѭӧng Pháp, kӇ tӯ khi Ĉӭc Thích Tôn
tӏch diӋt, Thiên Thai Ĉҥi Sѭ chia ra Thánh Giáo cӫa Ĉӭc Thích
Tôn thành ngǊ thӡi bát giáo mӝt cách logic, ÿӇ làm rõ giáo
pháp tӕi thҳng, qua bәn ý cӫa Ĉӭc Thích Tôn trong Kinh Pháp
Hoa.
Ngài TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ kӃ thӯa và truyӅn bá Phұt Giáo
Pháp Hoa ӣ Trung Hoa và Nhұt Liên Thánh Nhѫn phát nguyӋn,
kӃ tөc, truyӅn thӯa và hoҵng dѭѫng giáo lý Pháp Hoa tӯ Ngài
Thiên Thai Ĉҥi Sѭ và TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ ӣ Nhұt Bҧn. Phát
nguyӋn hoҵng dѭѫng thuҫn túy Kinh Pháp Hoa trong thӡi mҥt
pháp cӫa Nhұt Liên không chӍ là phөng sӵ Tam Bҧo mà còn áp
dөng giáo lý cӭu khә ÿӝ sanh rҩt thӵc tiӇn cӫa Kinh Pháp Hoa
trong cuӝc ÿӡi.
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Sau 500 năm kӇ tӯ khi Nhѭ Lai diӋt ÿӝ, mӟi có tác phҭm
Quán Tâm Bәn Sao ra ÿӡi” Ngài Nhұt Liên biên soҥn tác phҭm
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nҫy vào ngày 25 tháng 4 năm Văn Vƭnh thӭ 10 (1273) năm
Ngài 52 tuәi, ӣ Sado Ichinosawa. Ĉây là tác phҭm trình bày
giáo lý căn bҧn , tѭ tѭӣng tín ngѭӥng cӫa Ngài Nhұt Liên
Thánh Nhѫn, trong ÿó, Ngài khai sáng nhӳng pháp môn mұt
yӃu nhѭ: ĈӅ Mөc cӫa Bәn Môn, Bәn Tôn cӫa Bәn Môn và giӟi
ÿàn cӫa Bәn Môn. Phҧi nói rҵng ÿây là mӝt tác phҭm rҩt quan
trӑng hiӇn bày sӵ khai mӣ giáo pháp.
(L˱ͫc bͣt ph̯n Hán Nh̵t)
D͓ch theo ngôn ngͷ hi͏n ÿ̩i.
“Tâm y͇u cͯa B͝n Môn n̹m trong 5 chͷ Di͏u Pháp Liên
Hoa Kinh. Ĉͱc Ph̵t không phó chúc cho nhͷng v͓ B͛ Tát nh˱
Văn Thù B͛ Tát và D˱ͫc V˱˯ng B͛ Tát và ngay c̫ cǊng không
phó chúc cho nhͷng v͓ H͡ Pháp, mà ch͑ tri͏u nhͷng v͓ B͛ Tát
Ĉ͓a DǊng (tͳ d˱ͣi ÿ̭t v͕t lên. Trong Kinh Pháp Hoa, tám
pẖm tͳ pẖm thͱ 15, DǊng Xṷt ÿ͇n pẖm Chúc LǊy thͱ 22
ÿ͉u ÿ͉ c̵p ÿ͇n v̭n ÿ͉ phó chúc”.
Nam Mô Di͏u Pháp Liên Hoa Kinh là thang thuӕc quan
trӑng chӳa bӋnh cho chúng sanh trong thӡi mҥt pháp, mà chính
Ĉӭc Thích Tôn ÿã giҧng. Trong Kinh Pháp Hoa, có phҭm DǊng
Xuҩt nhҳc ÿӃn nhӳng vӏ Ĉҥi Bӗ Tát, nhӳng ÿӋ tӱ ÿѭӧc Ĉӭc
Thích Ca giáo hoá trong quá khӭ, tӯ mһt ÿҩt vӑt lên ÿӃn trѭӟc
Phұt, cҫu xin ÿѭӧc phó chúc ÿҥi pháp nhѭng ÿӃn phҭm Thҫn
Lӵc thӭ 21, nhӳng vӏ Bӗ Tát tӯ ÿҩt vӑt lên nҫy ÿѭӧc phó chúc
riêng biӋt cho 5 chӳ hay 7 chӳ DiӋu Pháp.
KӇ tӯ khi Phұt diӋt ÿӝ, chӍ có Nhұt Liên Thánh Nhѫn
hoҵng truyӅn phҫn Bәn Môn cӫa Kinh Pháp Hoa, thuӝc phҭm
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thӭ 8 nhѭ lӡi hӭa cӫa Ĉӭc Thích Ca vӟi nhӳng vӏ Bӗ Tát tӯ
mһt ÿҩt vӑt lên. Trong Quán Tâm Bәn Sao chép rҵng: “Cao
quý thay các v͓ Ĉ̩i B͛ Tát ÿ˱ͫc ba ÿͥi ch˱ Ph̵t phó chúc,
nên giͷ gìn cho ÿ͇n ÿ̯u ÿͥi m̩t pháp sͅ xṷt hi͏n”. Rõ ràng
ÿӅ cұp ÿӃn sӵ xuҩt hiӋn cӫa các vӏ Bӗ Tát tӯ mһt ÿҩt vӑt lên
trong thӡi mҥt pháp.
Riêng bҧn thân Nhұt Liên Thánh Nhѫn phҧi chӏu không
biӃt bao nhiêu ÿҥi nҥn khi hoҵng truyӅn Kinh Pháp Hoa. Vӟi
Ngài, hành trì Kinh Pháp Hoa là kӃt nӕi nhân duyên và xác
chӭng sӵ nhiӋm mҫu cӫa Kinh (Pháp Hoa Nhѭ ThuyӃt). Xác
chӭng tӵ nhiên vҩn ÿӅ phó chúc cho nhӳng vӏ Bӗ Tát tӯ mһt ÿҩt
vӑt lên cӫa cӫa Ĉӭc Thích Ca ÿang cӭu ÿӝ chúng sanh trong
thӡi mҥt pháp, ÿѭӧc diӉn tҧ nhѭ sau: “Trong quá khͱ, Ĉͱc
Thích Tôn b̫o B͛ Tát Th˱ͫng H̩nh tuyên d˱˯ng Di͏u Pháp
5 chͷ 7 chͷ. B͛ Tát ̭y chính là Nh̵t Liên”.
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Quán Tâm B͝n Tôn Sao.
(l˱ͫc bͣt ph̯n gi̫i thích theo l͙i Hán Nh̵t)
D͓ch theo văn hi͏n ÿ̩i.
“B͛ Tát Quan Th͇ Âm, B͛ Tát D˱ͫc V˱˯ng, Nam Nh̩c
Ĉ̩i S˱ (Nangaku), Thiên Thai Ĉ̩i S˱ xṷt hi͏n vào thͥi t˱ͫng
pháp 1.000 năm ̭y thu͡c v͉ Tích Môn, mà Kinh Pháp Hoa chia
làm hai ph̯n ÿó là: 14 pẖm ÿ̯u thu͡c v͉ Tích Môn và 14
pẖm sau thu͡c v͉ B͝n Môn. V͉ lý, th̵t nghƭa cͯa Kinh Pháp
Hoa ÿã ÿ˱ͫc sáng t͗ vͣi nhͷng pháp môn tr͕ng tâm nh˱ Bách
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Giͣi Thiên Nh˱, Nh̭t Ni͏m Tam Thiên, nh˱ng v͉ s, hành trì
(hành Pháp Hoa, Kinh B͝n Môn) mãi ÿ͇n bây giͥ câu Nam Mô
Di͏u Pháp Liên Hoa Kinh (b̫y chͷ cͯa B͝n Môn) v̳n ch˱a
ÿ˱ͫc truy͉n bá r͡ng rãi. Thͥi T˱ͫng Pháp, d̳u cho có Viên
Giáo nh˱ng căn c˯ ng˱ͥi th͕ Pháp còn th̭p, vi͏c ho̹ng truy͉n
B͝n Tôn cͯa Kinh Pháp Hoa v̳n không thích hͫp.
Trong năm thͥi bát giáo, Thiên Thai Ĉҥi Sѭ (538-597),
ngѭӡi xuҩt hiӋn ӣ Trung Hoa, vào thӡi Tѭӧng Pháp ÿã chӭng
minh rõ ràng Kinh Pháp Hoa là bәn hoài cӫa Ĉӭc Thích Ca.
Ĉҥi Sѭ Thiên Thai nhѭ mӝt vӏ tiên phuông luұn chӭng vӅ giáo
lý thӵc tiӉn cӫa Kinh Pháp Hoa nhѭ Nhͱt Ni͏m Tam Thiên
(pháp môn thành Ph̵t). Nhұt Liên Thánh Nhѫn nhìn thҩy ÿѭӧc
viӋc lҩy Tích Môn kinh Pháp Hoa cӫa Thiên Thai Ĉҥi Sѭ làm
trung tâm luұn chӭng vӅ sӵ cӭu ÿӝ chúng sanh thuӝc vӅ lý (truy
tìm vӅ khҧ năng cӫa con ngѭӡi).
Tҥi sao vұy? Vì xuҩt hiӋn vào thӡi tѭӧng pháp, Thiên
Thai Ĉҥi Sѭ giáo hoá phҫn Tích Môn cӫa Kinh Pháp Hoa ÿӇ
ÿem lҥi lӧi ích cho mӑi ngѭӡi. NӃu trong lӏch sӱ, Ĉӭc Thích Ca
thuyӃt Kinh Pháp Hoa, thì Ngài Thiên Thai là ngѭӡi liӉu ngӝ
Kinh Pháp Hoa, cho nên không phô diӉn rӝng rãi phҫn Bәn
Môn. Còn Nhұt Liên Thánh Nhѫn ra ÿӡi vào thӡi mҥt pháp,
cuӝc ÿӡi ÿҫy dүy khә ÿau, nhiӅu kҿ ác tâm, lҳm ngѭӡi tà kiӃn,
cho nên phҧi dӵa vào Bәn Môn Kinh Pháp Hoa ÿӇ mà cӭu ÿӝ
nhӳng kҿ cҫn phҧi cӭu ÿӝ.
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Năm 55 tuәi, ngày 21 tháng 7 năm KiӃn Trӏ thӭ 2 (1276)
Ngài Nhұt Liên biên soҥn tác phҭm “Báo Ân Sao” tҥi
Minobuzan (Thân Diên S˯n), ÿӇ ÿӅn ân ÿӭc Ngài Ĉ̩o Thi͏n
Ng Phòng (Doozen Gooboo), ngѭӡi Thҫy cǊ cӫa mình vӯa
viên tӏch tҥi chùa Thanh Trӯng. Tác phҭm nҫy ÿѭӧc Thҫy Nhұt
Hѭӟng, ÿӋ tӱ cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿӑc trѭӟc mӝ Ngài
Ĉҥo ThiӋn ӣ An Phòng. Trong ÿó, Ngài trình bày ÿӃn sӵ niӋm
ân chân chánh cӫa ngѭӡi hӑc trò ÿӋ tӱ, ÿӅ cұp nhӳng luұn
chӭng tҩt nhiên cӫa lӏch sӱ ba nѭӟc Phұt Giáo ÿang lѭu hành
Kinh Pháp Hoa trong thӡi mҥt pháp, xiӇn dѭѫng Tam Ĉҥi Bí
Pháp, tán dѭѫng công ÿӭc truyӅn bá Kinh Pháp Hoa và hӗi
hѭӟng ÿӃn ân sѭ Ĉҥo ThiӋn Ngӵ Phòng.
Tѭ tѭӣng và văn phong cӫa Thánh Nhѫn còn lѭu lҥi trong
nhӳng tác phҭm lӟn nhѭ: “L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n”, “Khai
Mͭc Sao”, “Quán Tâm B͝n Tôn Sao”, “So̩n Thͥi Sao”.
(L˱ͫc b͗ ph̯n gi̫i thích theo l͙i Hán Nh̵t)
D͓ch theo văn hi͏n ÿ̩i.
“Truy͉n Giáo Ĉ̩i S˱ xṷt hi͏n ͧ n˱ͣc Nh̵t, sau Ph̵t
nh̵p di͏t kho̫ng 1.800 năm. Theo tài li͏u chú thích v͉ Thiên
Thai Ĉ̩i S˱, vào thͥi Khiêm Minh Ĉ͇ (Kinmeitei) Ph̵t Giáo
vào Nh̵t ÿ˱ͫc 260 năm có m͡t thͥi h˱ng th͓nh ͧ Nara, hình
thành ÿ˱ͫc 6 tông phái. Nhͷng h͕c gi̫ cͯa 6 tông phái ÿó
cùng thͥi vͣi Truy͉n Giáo Ĉ̩i S˱ nói r̹ng: “Th˱ͧ Ph̵t còn
t̩i th͇, ngo̩i ÿ̩o và Ĉ̩o Sƭ Trung Hoa ÿã xṷt hi͏n t̩i ÿ̭t
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Nh̵t B̫n. Th͇ nh˱ng, thͥi cͯa Ngài Truy͉n Giáo Ĉ̩i S˱, sau
Ph̵t nh̵p di͏t 1.800 năm, ̬n Ĉ͡, Trung Qu͙c và Nh̵t B̫n
v̳n ch˱a thành l̵p ÿ˱ͫc Ĉ̩i Giͣi cͯa Viên Ĉ͙n (giͣi cͯa
Kinh Pháp Hoa) ͦ Nh̵t, nhͷng giͣi ÿàn cͯa Ĉông Ĉ̩i T
thu͡c Trung Qu͙c Ĉ̩i Hoà, chùa D˱ͫc S˱ T Ĉông Qu͙c H̩
Gi̫, chùa Quan Th͇ Âm thu͡c Tây Qu͙c Trúc Ti͉n, ṱt c̫ ÿ͉u
b͓ chê gi͙ng nh˱ ngói s͗i ÿ͛ b̭t t͓nh cͯa Ti͋u Thͳa và nhͷng
giͣi mà giͣi s˱ mang ÿ͇n nh˱ cáo, v˱ͫn v̵y”.
TiӃp nhұn tôn chӍ cӫa Giám Chân Hòa Thѭӧng (Ganjin)
và Thiên Thai Ĉҥi Sѭ, TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ (768-822) khuyӃn
khích tѭѫng lai nên áp dөng ý chӍ Phұt Giáo Pháp Hoa, du nhұp
vào ÿӡi Ĉѭӡng năm Diên Lӏch thӭ 23 (804), ÿӇ tѭѫng thӯa B͙n
tôn: Viên, M̵t, Thi͉n, Giͣi tҥi Tӹ DuӋ Sѫn. ĈӇ khai mӣ Tông
Thiên Thai Pháp Hoa, TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ thӑ hӑc thêm ChӍ
Quán NghiӋp (tác phҭm giáo khoa nói vӅ sӵ tu hành Kinh Pháp
Hoa), Giá Na NghiӋp (tác phҭm giáo khoa vӅ sӵ tu hành cӫa
Mұt Giáo). Nhӡ TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ xiӇn dѭѫng giáo lý Pháp
Hoa, cӝng vӟi sӵ suy yӃu cӫa sáu tông ӣ Nam Ĉô, thêm phҫn
ngoҥi hӝ cӫa Hoàn VǊ Thiên Hoàng, Tông Phái Pháp Hoa Nhӭt
Thӯa lҫn ÿҫu tiên ÿѭӧc thành lұp tҥi Nhұt. Tuy nhiên, tông
Pháp Hoa phҧi tranh quyӅn lӵc vӟi tông Pháp Tѭӟng Ĉӭc Nhҩt
cӫa Ĉҥi Sѭ Hoҵng Pháp Không Hҧi cho nên phҧi ÿӕi ÿҫu vӟi
vô vàn khó khăn, sau khi Hoàn VǊ Thiên Hoàng băng hà (Diên
Lӏch năm thӭ 25 nhҵm năm 806). Trong hoàn cҧnh nhѭ vұy,
TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ minh chӭng sӵ thành công vӅ Nhӭt Thӯa
Chѫn Thұt, mѫ ѭӟc kiӃn lұp Ĉҥi Giӟi Ĉàn thұt nghiêm tӏnh và
thuҫn túy, mà các chѭѫng “Thͯ H͡ Qu͙c Giͣi”, “Pháp Hoa
Tͱ Cú”, “Hi͋n Giͣi Lu̵n”, “Y B̹ng Thiên Thai T̵p”, thuұt
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rõ và nêu cao viӋc hoҵng dѭѫng Nhӭt Thӯa Phұt Giáo trong
cuӝc sӕng. Thұt nhiӋm mҫu, chӍ khoҧng 7 ngày sau, có sҳc lӏnh
ÿѭӧc phép kiӃn lұp giӟi ÿàn.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn cǊng sanh vào thӡi Tѭӧng Pháp,
lúc Ngài TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ hoҵng dѭѫng giáo pháp, cho nên
lãnh hӝi và mang trӑn vào tim nhӳng xѭng tán và mô phҥm
hành trì thӵc tiӉn theo tinh thҫn Kinh Pháp Hoa cӫa Ngài
TruyӅn Giáo Ĉҥi Sѭ.
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Năm 51 tuәi, vào tháng 2 năm Văn Vƭnh thӭ 9 (1272), tҥi
Tҧ Ĉҥo Trùng Nguyên (Sado Tsukahara), Nhұt Liên Thánh
Nhѫn bҳt ÿҫu biên soҥn tác phҭm nҫy cho ÿӃn ngày 12 tháng 9
năm Văn Vƭnh thӭ 9, Thánh Nhѫn bӏ bҳt tҥi Kamakura. Mãi
ngày hôm sau, 13 tháng 9 vүn biӋt vô âm tín, vӅ sau mӟi biӃt
Ngài bӏ ÿѭa ra pháp trѭӡng Long Khҭu (Tatsunokuchi) vӟi tӝi
chém ÿҫu. Tuy nhiên, Nhӡ Y Trí (Echi) dүn trӕn vào hang cӑp,
Ngài thoát chӃt ÿӃn nghӍ tҥi mӝt ngôi chùa ӣ ViӋt Hұu cho ÿӃn
ngày 28 tháng 10, Ngài ÿӃn Sado. Không chӍ mӝt mình Ngài bӏ
bҳt, mà nhiӅu ÿӋ tӱ tăng và tín ÿӗ cǊng bӏ vҥ lây ÿã làm cho
nhiӅu ngѭӡi thӕi tâm.
Vӟi Nhұt Liên Thánh Nhѫn, Pháp Nҥn vào năm Văn Vƭnh
thӭ 9 thұt nguy hiӇm, lӁ ra Ngài bӏ giӃt ӣ Long Khҭu nhѭng
nhӡ Kinh Pháp Hoa, Ngài ÿѭӧc cӭu sӕng. Do vұy tҥi Sado,
Ngài quyӃt ÿӏnh viӃt mӝt tác phҭm vӅ thӡi kǤ quan trӑng nҫy.
Trong tác phҭm ÿó, Ngài chú trӑng tinh thҫn tӵ giác giúp cho
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nhӳng hành giҧ Kinh Pháp Hoa trong thӡi mҥt pháp liӉu ngӝ.
Phҧi nói rҵng “Quán Tâm B͝n Sao” là tác phҭm vô tiӅn
khoáng hұu mӣ lӕi chӍ ÿѭӡng cho nhân loҥi.
(L˱ͫc b͗ ph̯n gi̫i thích theo l͙i văn Hán Nh̵t)
D͓ch theo văn hi͏n ÿ̩i.
Pẖm Ph˱˯ng Ti͏n, ph̯n Tích Môn, trong Kinh Pháp
Hoa trình bày t˱ t˱ͧng Nhͱt Ni͏m Tam Thiên, Nh͓ Thͳa Tác
Ph̵t (Thanh Văn và Duyên Giác ÿ͉u thành Ph̵t), mà ÿó là hai
ÿi͋m khi͇m khuy͇t lͣn cͯa nhͷng kinh ÿi͋n tr˱ͣc, vì không ÿ͉
c̵p ÿ͇n. Th̵t ra, nh˱ bóng trong n˱ͣc, nh˱ bèo trôi sông, n͇u
Kinh không có ph̯n Phát Tích Hi͋n B͝n (phát ra Tích Môn và
hi͋n bày B͝n Môn), không hi͋n bày Nh̭t Ni͏m Tam Thiên và
không ÿ͉ c̵p ÿ͇n Nh͓ Thͳa Tác Ph̵t
Ph̯n B͝n Môn Kinh Pháp Hoa g͕i là Th͑ Thành Chánh
Giác (nói v͉ Ĉͱc Ph̵t Thích Ca l͓ch s͵ ÿã giác ng͡), Ph̵t khai
mͧ, hi͋n th͓ con ÿ˱ͥng thành Ph̵t cͯa Ĉͱc Ph̵t trong quá
khͱ, trình bày qu̫ v͓ Ph̵t cͯa Nh͓ Thͳa, Tͱ Giáo (T̩ng Giáo,
Thông Giáo, Bi͏t Giáo, Viên Giáo). Giͣi thi͏u qu̫ v͓ Ph̵t cͯa
Tͱ Giáo cǊng có nghƭa là trình bày Nhân Ph̵t cͯa Tͱ Giáo
v̵y. Gi͙ng v̵y, căn cͱ t˱ t˱ͧng Phát Tích Hi͋n B͝n cͯa B͝n
Môn, giͣi thi͏u Nhân Qu̫ Th̵p Giͣi cͯa Tích Môn có nghƭa là
trình bày Nh˯n Qu̫ Th̵p Giͣi B͝n Môn.
B͝n Nh˯n B͝n Qu̫ (Honin Honga) là pháp môn (Nh˯n
Qu̫ Ph̵t cͯa B͝n Môn). Khi Nh˯n Qu̫ cͯa B͝n Môn Th̵p
Giͣi hi͋n phát, C͵u Giͣi ÿ̯y ÿͯ. N͇u Ph̵t Giͣi có tͳ vô th͑,
C͵u Giͣi cǊng có vô th͑. Vì th͇, Th̵p Giͣi ÿ̯y ÿͯ và h͝ t˱˯ng
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cho nhau. Bách Giͣi Thiên Nh˱ (10 c̫nh giͣi nhân lên 10 c̫nh
giͣi thành 100 c̫nh giͣi; r͛i 100 c̫nh giͣi ̭y nhân lên 10
thành 1.000; r͛i nhân lên cho 3 cõi thành 3000 v̵y, th͇ cho
nên g͕i là m͡t ni͏m ba ngàn cõi.
Phҫn Tích Môn (Shakumon) Kinh Pháp Hoa hiӇn bày thӃ
giӟi Pháp Hoa, thӃ giӟi giác ngӝ cӫa Phұt (Nhӭt Phұt Thӯa), và
chѭ Thánh Chúng trong cõi ÿӡi nҫy (nhӳng ÿӋ tӱ cӫa Phұt).
Còn Bәn Môn (Honmon) trình bày vҩn ÿӅ trӑng yӃu ÿó là sӵ
thѭӡng trө cӫa Phұt và sӵ cӭu ÿӝ chúng sanh sau khi Phұt diӋt
ÿӝ. Phұt thѭӡng trө nghƭa là ÿӡi sӕng vƭnh cӱu cӫa Ĉӭc Phұt,
còn ÿӭc Phұt xuҩt hiӋn ӣ Ҩn Ĉӝ, thành ÿҥo dѭӟi cӝi cây Bӗ ĈӅ
và chuyӇn pháp luân là Ĉӭc Phұt lӏch sӱ, Ph̵t Thͳa Tích
(Suijaka). Ĉӭc Phұt thӏ hiӋn vào ÿӡi vӟi mөc ÿích cӭu ÿӝ chúng
sanh và tuyên thuyӃt nhӳng yӃu chӍ cӫa Bәn Môn gӑi là khai
cұn hiӇn viӉn (kaigon kennon) (mӣ gҫn hiӇn xa), mӣ ra con
ÿѭӡng giác ngӝ thành Phұt vӟi nhөc thӇ hӳu hҥn nҫy, thӃ
nhѭng khi Thành Ĉҥo, Phұt là ÿҩng giác ngӝ có sanh mҥng vô
hҥn (viӉn thành) cǊng có nghƭa là Phұt ÿã thành ÿҥo trong quá
khӭ (Phұt cӫa Bәn Môn) mà kinh Pháp Hoa trình bày rõ ràng.
Còn cұn thành nghƭa là Phұt Thành Ĉҥo có tính cách lӏch sӱ
(mӣ bày ra sӵ giác ngӝ). Phұt Bәn Môn luôn luôn hiӋn hӳu qua
thӡi gian 3 ÿӡi (quá khӭ, hiӋn tҥi và vӏ lai) ÿӇ cӭu ÿӝ chúng
sanh. Khai hiӇn bәn môn gӑi là Phát Tích Hi͋n B͝n
(Hotsushaku Genbon). Vӟi thӃ giӟi Bәn Môn, tҩt cҧ giáo pháp
cӫa chѭ Phұt ÿӅu thӕng nhҩt ӣ kinh Pháp Hoa.
Tѭ tѭӣng giáo lý cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn là ÿӭng trên
căn bҧn thӃ giӟi Bәn Môn nhìn tәng quát Phұt Giáo.
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Năm 53 tuәi, vào ngày 24 tháng 5 năm Văn Vƭnh thӭ 11
(1274) Ngài bҳt ÿҫu biên soҥn tác phҭm nҫy ӣ Giáp Bùi Quӕc,
thuӝc Ba Mӝc TӍnh (Gagii). Khӣi thҧo tác phҭm nҫy trong thӡi
gian Ngài ӣ ÿҧo Sado, nhѭng chúng ta có thӇ nghƭ rҵng phҧi
ÿӃn Ba Mӝc TӍnh, Ngài mӟi hoàn thành bҧn thҧo. Nӝi dung tác
phҭm trình bày yӃu pháp cӫa Kinh Pháp Hoa (DiӋu Pháp 5 chӳ),
giáo pháp ÿѭӧc Ĉӭc Thích Tôn tuyên thuyӃt vì lӧi ích chúng
sanh trong thӡi kǤ mҥt pháp. Ngoài ra, không có gì ÿӇ nghi ngӡ,
Bӗ Tát Thѭӧng Hҥnh xuҩt hiӋn ÿӇ tuyên lѭu giáo pháp ҩy rӝng
thêm theo tinh thҫn Nhӭt Thiên Tӭ Hҧi trong Kinh DiӋu Pháp
Liên Hoa.
(L˱ͫc bͣt ph̯n gi̫i thích theo l͙i Hán Nh̵t)
D͓ch theo ngôn ngͷ hi͏n ÿ̩i.
“N͇u ÿ˱ͫc h͗i Kinh Pháp Hoa thuy͇t cho ai? Câu tr̫ lͥi
sͅ có hai ý nghƭa. Thͱ nh̭t 8 pẖm tͳ pẖm Ph˱˯ng Ti͏n thͱ 2
ÿ͇n pẖm Th͕ H͕c Vô H͕c Nh˯n Ký thͱ 9 nói v͉ ph̯n chánh
cͯa Tích Môn. Ĉͱc Ph̵t vì ba h̩ng chúng sanh theo thͱ t tͳ
trên xu͙ng, ÿ̯u tiên là B͛ Tát, thͱ nhì là Nh͓ Thͳa, phàm phu
thͱ ba, mà tuyên thuy͇t Kinh Pháp Hoa. Còn n͇u ÿ͕c ng˱ͫc
trͧ l̩i tͳ pẖm thͱ 14 An L̩c H̩nh, pẖm thͱ 13 Khuy͇n Trì,
pẖm thͱ 12 Ĉ͉ Bà, pẖm thͱ 10 Pháp S˱, chúng ta sͅ th̭y
sau khi Ph̵t di͏t ÿ͡, ÿ͙i t˱ͫng Kinh Pháp Hoa là con ng˱ͥi.
Trong kinh Pháp Hoa, con ng˱ͥi trͧ thành phͭ nh˱ng n͇u
ÿͱng trên l̵p tr˱ͥng sau khi Ĉͱc Ph̵t nh̵p di͏t ÿ͋ lu̵n cͱ,
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con ng˱ͥi trͧ thành chánh vì thͥi chánh pháp ch͑ có 1.000 năm,
thͥi t˱ͫng pháp ch͑ có 1.000 năm còn l̩i là thͥi m̩t pháp”.
Thұt là vô cùng ý nghƭa, vӟi tâm ÿҥi tӯ ÿҥi bi, Ĉӭc ThӃ
Tôn khuyӃn khích chúng sanh trong thӡi mҥt pháp sau khi Ngài
diӋt ÿӝ nên tөng ÿӑc kinh Pháp Hoa ÿӇ liӉu ngӝ Phұt tâm. Ngài
quán chiӃu pháp môn chѫn chánh vi diӋu ÿӇ cӭu ÿӝ chúng sanh
trong ÿӡi mҥt pháp, giáo hóa nhӳng con ngѭӡi ÿҫy khә ÿau
trong cuӝc sӕng ô trѭӧc và nghӏch ác nҫy. Tuy nhiên, thiӋn
pháp chìm dҫn chìm dҫn theo thӡi gian rҩt là bi thҧm.
Nói chung, vӟi Ĉҥi thiӋn pháp, DiӋu Pháp 5 chӳ 7 chӳ
nҫy, Ĉӭc ThӃ Tôn trҧi lòng tӯ vô biên cho tҩt cҧ chúng sanh
trong thӡi mҥt pháp, Mҥt Pháp Vi Chánh (Matsuboo Ishoo),
làm cho thӡi ÿҥi sӕng lҥi.
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Năm 56 tuәi, vào ngày mӗng 10 tháng 4 năm KiӃn Trӏ thӭ
3 (1277), Ngài biên soҥn tác phҭm nҫy tҥi Thân Diên Sѫn.
Ngày 23 tháng 3 năm KiӃn Trӏ thӭ 3, Nhұt Liên Thánh Nhѫn
gӣi thѭ Bҩt Thҭm Trҥng (Bushinjoo) cho ông Phú Mӝc Thѭӡng
Nhүn, ngѭӡi có nhiӅu nghi vҩn trong sӵ hành trì Kinh Pháp
Hoa. Ĉѭӧc giӟi thiӋu cӫa Nhұt Chiêu, Nhұt Liên Thánh Nhѫn
ÿӃn vӟi ông Phú Mӝc Thѭӡng Nhүn và ÿӭng trên lұp trѭӡng
Mҥt Pháp Vi Chánh, Tӭ Tín NgǊ Phҭm thuӝc Phân BiӋt Công
Ĉӭc, phҭm thӭ 17 cӫa Kinh Pháp Hoa, Ngài giҧi thích vӅ các
loҥi chúng sanh trong thӡi mҥt pháp nhѭ Nhͱt Ni͏m Tín Gi̫i,
S˯ TuǤ Hͽ, Danh T Tͱc V͓ (Myoji Sokui) (Phұt dҥy tiӃp xúc
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vӟi nhӳng ngѭӡi sѫ tâm). NiӅm tin thay cho trí huӋ. ChӍ cҫn có
niӅm tin cǊng ÿӫ làm cho ngѭӡi ta chӭng quҧ rӗi.
(L˱ͫc bͣt ph̯n d͓ch gi̫i thích theo l͙i Hán Nh̵t)
D͓ch theo ngôn ngͷ hi͏n ÿ̩i.
“Cu͙i cùng, sau khi di͏t ÿ͡, trong 5 pẖm g͛m S˯ Pẖm
(TuǤ Hͽ), ÿ͏ nh͓ pẖm (Ĉ͡c tͭng), ÿ͏ tam pẖm (Thuy͇t Pháp)
Ph̵t ÿã ch͇ ra hai h͕c nͷa là Giͣi Lu̵t và Thi͉n Ĉ͓nh, còn trí
tu͏ r̭t giͣi h̩n, ch͑ h˱ͣng ÿ͇n mà thôi. Bͧi vì trí tu͏ không ÿͯ
ÿ͋ tin, cho nên ph̫i thay trí tu͏ b̹ng ni͉m tin. Chͷ Tín ch͑ có
m͡t chͷ duy nh̭t, nh˱ng r̭t quan tr͕ng cho con ÿ˱ͥng Ph̵t
Ĉ̩o. B̭t Tín sͅ trͧ thành Nhͱt Xi͋n Ĉ͉ (Isendai) (tͱc là ng˱ͥi
c̷t m̭t căn lành, không th͋ thành Ph̵t), r˯i vào ch͟ huͽ báng
giáo pháp. Tín là nh˯n cͯa trí tu͏, chính là Lͭc Tͱc (Rokusoku)
và nói riêng ͧ Danh T Tͱc V͓”.
Công ÿӭc tu tұp, vӟi kҿ sѫ tâm là nhѫn giҧi thoát có thӇ
so sánh vӟi 4 niӋm tin trong hiӋn tҥi và 5 phҭm sau khi diӋt ÿӝ,
mà trong phҫn B͝n Môn L˱u Thông, cuӕi phҭm Phân Bi͏t
Công Ĉͱc, thͱ 17 cӫa Kinh Pháp Hoa giҧi thích nhѭ dѭӟi ÿây.
Phұt tҥi thӃ

Phұt diӋt ÿӝ

Sѫ Tín: Nhӭt NiӋm Tín Giҧi
Nhӏ Tín: Lѭӧc Giҧi Ngôn Thú
Tam Tín: Quҧng Vӏ Tha ThuyӃt
Tӭ Tín: Thâm Tín Quán Thành

Sѫ Phҭm: Tùy Hӹ
Nhӏ Phҭm: Ĉӝc Tөng
Tam Phҭm: ThuyӃt Pháp
Tӭ Phҭm: Kiêm Hành Lөc Ĉӝ
NgǊ Phҭm: Chánh Hҥnh Lөc Ĉӝ

Tӭ Tín (Shishin): ÿӏa vӏ chúng sanh phàm phu, khi thӡi
Phұt còn tҥi thӃ.
NgǊ Phҭm: ÿӏa vӏ chúng sanh phàm phu, khi Phұt diӋt ÿӝ.
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Nhӭt NiӋm Tín Giҧi: nghe thӑ mҥng cӫa Phұt lâu dài, khӣi
tâm hoan hӹ tҥo nhiӅu công ÿӭc nhӡ sӵ giҧi thích ÿҥo lý cӫa thӑ
mҥng Phұt ҩy.
Quҧng Vӏ Tha ThuyӃt: công ÿӭc cӫa ngѭӡi nghe Kinh, thӑ
trì, biên chép, cúng dѭӡng và giҧng thuyӃt Kinh Pháp Hoa.
Thâm Tín Quán Thành: nghe tuәi thӑ cӫa Phұt lâu dài,
khӣi tâm thâm tín và tҥo công ÿӭc giҧi rӝng.
Sѫ tuǤ hӹ: công ÿӭc khӣi tâm tùy hӹ khi nghe Kinh Pháp
Hoa.
Ĉӝc tөng: công ÿӭc tөng ÿӑc Kinh.
ThuyӃt pháp: công ÿӭc thuyӃt pháp.
Kiêm Hành Lөc Ĉӝ: công ÿӭc tu hành sáu pháp Ba La Mұt.
Chánh Hành Lөc Ĉӝ: chuyên tâm hành sáu pháp Ba La
Mұt, công ÿӭc gҫn Ĉҷng Chánh Giác.

Thiên Thai Ĉҥi Sѭ lұp năm ngôi vӏ gӑi là Lý Tӭc (Risoku)
gӗm có:
Danh T Tͱc (Myojisoku),
Quán Hành Tͱc (Kangjoosoku),
T˱˯ng Tͫ Tͱc (Soojisoku),
Phân Ch˯n Tͱc (Bunshinsoku)
Cͱu Cánh Tͱc (Kugyoosoku).
Nhұt Liên Thánh Nhѫn cho rҵng sau Phұt diӋt ÿӝ vào thӡi
mҥt pháp, trí tuӋ cӫa chúng sanh quá yӃu kém (yoochi), không
thӇ giác ngӝ, chӍ có lòng tin mӟi có thӇ ÿi vào con ÿѭӡng Phұt
Ĉҥo, mà ÿó chính là pháp môn: Dƭ Tín Ĉ͙i Hu͏ (Ishintaie).
Thӡi mҥt pháp chúng sanh có thӇ thay trí tuӋ bҵng niӅm tin cho
nên Danh Tӵ Tӭc là vӏ trí mӟi vào, phӕi hӧp bӕn Tín năm
Phҭm thuӝc phҫn Nhӭt NiӋm tin hiӇu và Sѫ TuǤ Hӹ.
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Nhұt Liên Thánh Nhѫn nhұn thӭc rҵng Ĉӭc ThӃ Tôn vì
nhӳng chúng sanh cӵc nghӏch ác trong thӡi mҥt pháp, trang trҧi
tâm tӯ bi quҧng ÿҥi, phóng ánh quang minh, chӍ cҫn chúng sanh
tӏnh tin mãnh liӋt sӁ ÿѭӧc cӭu ÿӝ. ĈiӅu quan trӑng là tin hay
không mà thôi, còn gӑi là Dƭ Tín Ĉ̷c Nh̵p nghƭa là tin có thӇ
vào ÿѭӧc.
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Năm 54 tuәi, vào ngày 16 tháng 2 năm Văn Vƭnh thӭ 12
(1275), Ngài bҳt ÿҫu biên soҥn tác phҭm nҫy tҥi Minobuzan
(Thân Diên Sѫn). Tân Ni và Ĉҥi Ni ӣ Lãnh Gia (Ryooke) gӱi
phҭm vұt cúng dѭӡng Thánh Nhѫn ÿӃn Minobuzan. Thánh
Nhѫn viӃt thѭ cҧm niӋm và nói vӅ nguyên nhân tôn kính cӫa
Bәn Môn Bәn Tôn. Ngài cho biӃt Ĉҥi Ni cҫn phҧi tô bӗi và
tăng trѭӣng niӅm tin và phҧi qua nhiӅu giai ÿoҥn thӱ thách
chѭa ÿѭӧc thâu nhұn, còn Tân Ni ÿѭӧc Bәn Tôn thӑ nhұn qua
nhӳng lӡi dҥy rҩt rõ ràng.
(L˱ͫc bͣt ph̯n gi̫i thích theo l͙i Hán Nh̵t)
D͓ch theo ngôn ngͷ hi͏n ÿ̩i.
“Ph̯n ÿ̯u Tích Môn trong Kinh Pháp Hoa không ÿ͉ c̵p
ÿ͇n vi͏c n̯y nh˱ng pẖm B̫o Tháp thͱ 11 b̷t ÿ̯u ÿ͉ c̵p ÿ͇n,
ÿ͇n pẖm thͱ 16 Th͕ L˱ͫng pẖm, trình bày rõ ràng h˯n. Tͳ
pẖm Th̯n Lc thͱ 21 ÿ͇n pẖm thͱ 22 Chúc LǊy, nghi thͱc
n̯y ÿ˱ͫc thành l̵p rõ ràng”.
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Vӟi 28 phҭm kinh Pháp Hoa, Nhұt Liên Thánh Nhѫn
phân tích tӯ phҭm Pháp Sѭ thӭ 10 ÿӃn phҭm Chúc LǊy thӭ 22,
lҩy Hѭ Không Hӝi (Kokuue) làm trung tâm trình bày pháp môn
tín thӑ. Còn nhӳng phҭm Pháp Sѭ, phҭm Bҧo Tháp, phҭm
DǊng Xuҩt, phҭm Thӑ Lѭӧng trình bày sӵ hiӇn thӏ rõ ràng.
Phҭm Thҫn Lӵc, phҭm Chúc Lөy nói vӅ các cҧnh giӟi, ӣ nhӳng
nѫi ÿó có nhӳng trұn mѭa pháp lӟn cӫa Ĉӭc ThӃ Tôn, nhӳng
quҧ vӏ chính (Ĉӭc ThӃ Tôn nói vӅ quҧ vӏ Phұt trong quá khӭ)
và phó chúc cho sau Phұt diӋt ÿӝ, gӑi là pháp môn Khͧi Hi͋n
C̫nh (Kikenkyoo).
Khͧi

- Phҭm Pháp Sѭ
- Phҭm Bҧo Tháp

Hi͋n

- Phҭm DǊng Xuҩt
- Phҭm Thӑ Lѭӧng

C̫nh

- Phҭm Thҫn Lӵc
- Phҭm Chúc LǊy.

Phҭm Pháp Sѭ bҳt ÿҫu phҫn lѭu thông cӫa Tích Môn, tán
dѭѫng ngѭӡi thӑ trì Kinh Pháp Hoa vӅ sau. Phҭm Bҧo Tháp
nhҳc lҥi sӵ kiӋn Ĉӭc ThӃ Tôn ngӵ trên hѭ không tuyên bӕ ba
vҩn ÿӅ thӍnh cҫu hoҵng dѭѫng giáo pháp sau khi Phұt diӋt ÿӝ.
Ngoài ra, nhӳng phó chúc, mà Thánh Nhѫn ÿӅ cұp trong hai
phҭm ӣ B͝n Môn (Quán Tâm B͝n Môn). Tҩt cҧ gӑi là “Khͧi”.
Pẖm DǊng Xṷt mô tҧ chѭ vӏ Bӗ Tát, vӕn là ÿӋ tӱ ÿѭӧc
Phұt giáo hóa trong quá khӭ tӯ dѭӟi mһt ÿҩt vӑt lên xuҩt hiӋn
giӳa ÿӡi làm cho ÿҥi chúng có nhiӅu nghi vҩn. Phҭm Thӑ
Lѭӧng cho biӃt thӑ mҥng cӫa Ĉӭc Thích Tôn vô lѭӧng. Nӝi
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dung cӫa hai phҭm nhѭ mӝt pháp lӟn (DiӋu Pháp 5 chӳ 7 chӳ)
cho chúng ta thҩy rõ nguyӋn ѭӟc giӳa thҫy và trò trong quá khӭ,
nhѭ lѭѫng y mang an lҥc hӃt khә ÿau cho chúng. Thánh Nhѫn
gӑi hai phҭm nҫy là “Hi͋n”.
Phҭm Nhѭ Lai Thҫn Lӵc trình bày 10 thҫn lӵc thӑ nhұn
nhӳng phát nguyӋn cӫa chѭ vӏ Ĉҥi Bӗ Tát Ĉӏa DǊng, ÿѭӧc phó
chúc nhӳng vai trò trӑng yӃu trong viӋc hoҵng dѭѫng giáo pháp
sau khi Phұt diӋt ÿӝ. (phó chúc phҫn pháp yӃu cӫa kinh Pháp
Hoa). Phҭm Chúc Lөy phó chúc chung cho vô lѭӧng vô sӕ chѭ
vӏ ÿҥi Bӗ Tát (nghƭa là phó chúc hӃt cho tҩt cҧ các vӏ Bӗ Tát).
Nhѭ vұy, sau khi hiӇn bày giӳa hѭ không, Ngài phó chúc chѭ
vӏ Bӗ Tát hoҵng dѭѫng kinh Pháp Hoa sau khi Phұt diӋt ÿӝ, mà
Thánh Nhѫn cho hai phҭm nҫy là “C̫nh”.
Sau khi Nhѭ Lai diӋt ÿӝ, chѭ vӏ Ĉҥi Bӗ Tát Tùng Ĉӏa
Dõng Xuҩt mang ÿӃn cho mӑi ngѭӡi DiӋu Pháp 5 hay 7 chӳ
cӫa kinh Pháp Hoa, mӝt loҥi thuӕc quý vô cùng lӧi ích, cӭu ÿӝ
chúng sanh. Mӝt trong nhӳng vӏ Bӗ Tát Tùng Ĉӏa DǊng Xuҩt
ÿó là Bӗ Tát Thѭӧng Hҥnh, ngѭӡi ÿã giác ngӝ tӯ lâu, dùng thân
mҥng cӫa mình hoҵng dѭѫng giáo lý Pháp Hoa.
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Giáo, C˯, Thͥi, Qu͙c, S˱.
Năm 41 tuәi, vào ngày mӗng 10 tháng 2 năm Hoҵng
Trѭӡng thӭ 2 (1262) tҥi Y Ĉông thuӝc Y Ĉұu Quӕc, Ngài biên
soҥn tác phҭm nҫy. Năm Hoҵng Trѭӡng nguyên niên (1621),
Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ bҳt ӣ Kamakura và bӏ ÿày ÿi Ito vào
ngày 12 tháng 5. Trѭӟc khә ÿau vô vàn ÿó, Ngài thҳp lên ngӑn
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ÿuӕc giác ngӝ qua thӇ nghiӋm tâm linh vӅ kinh Pháp Hoa cӫa
mӝt hành giҧ cӫa kinh Pháp Hoa nhѭ nêu trên.
Nӝi dung cӫa tác phҭm nҫy ÿӅ cұp ÿӃn vҩn ÿӅ hoҵng
dѭѫng giáo pháp tùy thuӝc vào căn cѫ cӫa chúng sanh. ĈӃn bҩt
cӭ quӕc gia nào, giáo pháp cǊng trӑn vҽn năm nghƭa, nhѭ
Thánh Nhѫn ÿã trình bày năm nghƭa và giҧi thích theo chӫ quan
cӫa Thánh Nhѫn vӅ tính thӵc tiӇn cӫa kinh Pháp Hoa trong các
tác phҭm: “Hi͋n Báng Pháp Sao”, “Nam Ĉi͉u Binh V͏ Th̭t
Lang Ĉi͏n Ng Th˯”, “Quán Tâm B͝n Tôn Sao”, “T̹ng C͙c
Nh̵p Ĉ̩o Ĉi͏n Hͱa Ng Th˯”.
(L˱ͫc bͣt ph̯n gi̫i thích theo l͙i Hán Nh̵t)
D͓ch theo ngôn ngͷ hi͏n ÿ̩i.
Thӭ nhҩt “Giáo” – nhӳng lӡi dҥy cӫa ThӃ Tôn gӑi là Kinh,
gӗm có:
Kinh: Giáo pháp cӫa Ĉӭc Phұt,
Lu̵t: Nhӳng quy tҳc sinh hoҥt cӫa ÿӋ tӱ Phұt,
Lu̵n: Nhӳng luұn thuyӃt cӫa các Tә thuӝc ÿӋ tӱ Phұt.
Tәng cӝng gӗm có 5.048 quyӇn và 480 pho sách (lѭӧc bӟt).
Thӭ hai “C˯” là biӃt rõ căn cѫ cӫa nhӳng ngѭӡi thӑ nhұn
pháp khi hoҵng truyӅn nhӳng lӡi Phұt dҥy (lѭӧc bӟt).
Thӭ ba “Thͥi” là thӡi ÿiӇm lѭu bӕ Phұt Pháp. Khi lѭu
truyӅn Phұt Pháp, hành giҧ phҧi biӃt rõ “thӡi” (lѭӧc bӟt).
Thӭ tѭ “Qu͙c” là quӕc ÿӝ. Khi ÿem Phұt Pháp lѭu bӕ ÿӃn
nѭӟc nào, phҧi có duyên và ngѭӡi hoҵng truyӅn giáo pháp, hành
giҧ phҧi biӃt rõ vӅ quӕc ÿӝ ҩy (lѭӧc bӟt).
Thӭ năm “S˱”, ngѭӡi hoҵng truyӅn giáo pháp rõ biӃt trѭӟc
sau tѭӡng tұn, biӃt rõ pháp sӁ truyӅn, sau ÿó mӟi có thӇ hoҵng
pháp ÿѭӧc”. Ngay cҧ bây giӡ có nhiӅu quӕc ÿӝ, mà Phұt Giáo
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chѭa truyӅn ÿӃn, có nhiӅu ngѭӡi chѭa nghe ÿѭӧc lӡi Phұt. Do vұy,
nѭӟc nào có Phұt Pháp truyӅn ÿӃn, là có ngѭӡi tin.

Năm Nghƭa là 5 trө cӝt quan trӑng trong giáo nghƭa Nhұt
Liên Thánh Nhѫn, ÿѭӧc lãnh thӑ tӯ phó chúc cӫa Ĉӭc ThӃ Tôn
cho chѭ vӏ Ĉҥi Bӗ Tát tӯ ÿҩt vӑt lên. ThӃ nhѭng, bәn hoài ThӃ
Tôn cӭu ÿӝ chúng sanh trong ÿӡi ác thӃ gói trӑn trong DiӋu
Pháp cӫa 5 chӳ 7 chӳ, mà chính ThӃ Tôn nói kinh Pháp Hoa
cǊng vì chúng sanh trong thӡi mҥt pháp. Nhұt Liên Thánh
Nhѫn là ngѭӡi lѭu bӕ pháp môn Năm Nghƭa nҫy ӣ Ito.
Tөng ÿӑc, phә biӃn kinh Pháp Hoa cǊng là thӇ nghiӋm
tâm linh, liӉu ngӝ tâm tѭ cӫa thính chúng qua: Giáo, C˯, Thͥi,
Qu͙c, S˱, mà “S˱” là ngѭӡi ÿã liӉu ngӝ sáng tӓ các pháp nhѭ
thұt, mà Ngài trình bày trong các tác phҭm viӃt ӣ Sado nhѭ
“Khai Mͭc Sao”, “Quán Tâm B͝n Tôn Sao”.
“Năm Nghƭa” thӇ hiӋn nhұn thӭc vӏ trí cӫa pháp môn
ÿѭӧc ghi trong “T̹ng C͙c Nh̵p Ĉ̩o Ĉi͏n Hͱa Ng Th˯”
viӃt tҥi Monibuzan (Thân Diên S˯n), mà ÿҥi cѭѫng cӫa Năm
Nghƭa có thӇ tҥm hiӇu nhѭ sau:
Giáo: DiӋu Pháp 5 chӳ (Pháp Hoa Kinh thӡi mҥt pháp)
C˯: Báng Pháp Nghӏch Cѫ (ÿӡi mҥt pháp thұt ҩu trӍ)
Thͥi: Mҥt Pháp Sѫ (sau khi Nhѭ Lai diӋt ÿӝ, ӣ ÿӡi ác trѭӧc)
Qu͙c: Nѭӟc Nhұt Bҧn (là nѭӟc có duyên vӟi kinh Pháp
Hoa)

S˱: Ĉӏa DǊng Ĉҥi Bӗ Tát (Nhӳng Ĉҥi Sƭ ÿѭӧc hoá hiӋn ra)
“Giáo” là lӡi dҥy cӫa ThӃ Tôn suӕt thӡi gian ӣ ÿӡi nhѭ
nhӳng thang thuӕc giá trӏ mang lҥi lӧi ích cho chúng sanh. DiӋu
Pháp 5 chӳ là thӇ hiӋn vi diӋu lӡi Phұt dҥy trong thӡi mҥt pháp,
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mà nhӳng ai thӑ trì DiӋu Pháp 5 chӳ hay 7 chӳ sӁ tăng trѭӣng
niӅm tin, luôn luôn ÿѭӧc gia hӝ, nhұn thӭc sӵ hiӋn hӳu cӫa
mình và làm chӫ hành ÿӝng cӫa mình. Vì 5 chӳ có trong 7 chӳ
cho nên gӑi là DiӋu Pháp 5 chӳ 7 chӳ. Giáo không chӍ ÿѫn
thuҫn là giáo pháp kinh ÿiӇn, mà còn là chân lý bao hàm ý
nghƭa khách quan cǊng nhѭ chӫ quan nӳa nhѭ là: Nh͓ Nhi B̭t
Nh͓ (tuy 2 mà ch̻ng ph̫i 2). Nh˱ Th͓ Quán Tâm (Kanshin)
(s thc ti͋n v͉ tín tâm ÿ͙i vͣi Kinh Pháp Hoa), cǊng chính là
lӡi dҥy. Giáo không ÿѫn thuҫn giҧi thích trong phҥm vi cӫa
Giáo, T˱˯ng, Phán, Thích, mà còn là sӵ biӇu hiӋn cӫa quán
tâm ӣ DiӋu Pháp 5 chӳ 7 chӳ ҩy.
“C˯” là ngѭӡi thӑ nhұn Giáo. Ngay tӯ lúc xuҩt hiӋn, kinh
Pháp Hoa ÿã chӍ bày sӵ giáo hóa chúng sanh trong ÿӡi ác thӡi
mҥt pháp rӗi, bӣi vì tinh thҫn cӭu ÿӝ chúng sanh trong kinh
Pháp Hoa luôn luôn tùy vào căn cѫ cӫa chúng sanh, nhҩt là
hѭӟng ÿӃn nhӳng ngѭӡi hӫy báng pháp trong thӡi mҥt pháp,
mà sӵ hӫy báng ÿó không chӍ ÿѫn thuҫn là phá hoҥi Phұt Pháp
mà ÿang hӫy hӑa Chánh Pháp, hӫy hoҥi Kinh Pháp Hoa. “C˯”
trong thӡi mҥt pháp là B͝n V͓ Hͷu Thi͏n (Honmi uzen) ( là
nhӳng ngѭӡi không có duyên vӟi Kinh Pháp Hoa trong quá
khӭ), còn gӑi là Quá Khͱ H̩ Chͯng (nghƭa là có thͥi gian
gieo Ph̵t Pháp vào tâm nh˱ng ÿã ÿánh m̭t ho̿c ÿang th͙i lui).
Dù tâm hҥ liӋt thӑ nhұn Daimoku (ĈӅ Mөc), dù hӫy báng Phұt
Pháp thӑ nhұn hҥ chӫng, dù ÿӃn vӟi Kinh Pháp Hoa dѭӟi hình
thӭc nghӏch duyên, huӹ báng Chánh Pháp, tҩt cҧ có thӇ chӭng
ÿҳc quҧ vӏ Phұt.
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“Thͥi” là thӡi gian thích hӧp lѭu bӕ kinh Pháp Hoa. Nhұt
Liên Thánh Nhѫn tóm lѭӧc thuyӃt 500 năm trong 5 thӡi cӫa
Kinh Ĉ̩i T̵p (Daisitsukyoo) trình bày niên biӇu sau khi Phұt
nhұp diӋt trong “M̩t Pháp Ĉăng Minh Ký”. Theo tác phҭm ÿó,
thӡi kǤ mҥt pháp bҳt ÿҫu sau 2.000 năm Ĉӭc Phұt nhұp diӋt.
Ĉӭc ThӃ Tôn tuyên thuyӃt thӡi mҥt pháp là lúc thích hӧp ÿӇ lѭu
bӕ kinh Pháp Hoa và khuyên các vӏ Ĉҥi Bӗ Tát tӯ ÿҩt vӑt lên,
khi Ngài còn tҥi thӃ, hãy xuҩt hiӋn vào thӡi mҥt pháp ÿӇ mang
lҥi lӧi ích cho chúng sanh bҵng DiӋu Pháp 5 chӳ 7 chӳ, mà giáo
pháp cӫa ThӃ Tôn nhѭ lѭѫng dѭӧc, “s̷c h˱˯ng mͿ v͓” “ÿ̫o
ÿào hoà hͫp” (trӝn lүn ÿiӅu hoà các vӏ thuӕc vӟi nhau). Lãnh
hӝi vӅ “thͥi” rõ ràng, chúng ta liӉu ngӝ nhiӅu ÿiӇm trӑng yӃu
trong giáo huҩn cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
“Qu͙c” là quӕc ÿӝ, nѫi lѭu bӕ giáo pháp, nѫi ÿang có mһt
nhiӅu vӏ Thҫy. Quӕc ám chӍ nѭӟc Nhұt nhӓ bé, nҵm ӣ phía
Ĉông Bҳc có duyên vӟi kinh Pháp Hoa. Trong quá trình hoҵng
dѭѫng kinh Pháp Hoa, Nѭӟc Nhұt là quӕc ÿӝ có vӏ trí rҩt quan
trӑng và rҩt ý nghƭa khi mһt trӡi mӑc lên tҩt cҧ các nѭӟc khác
ÿӅu ӣ phía Tây. Nѭӟc Nhұt có nhiӅu ngѭӡi hӫy báng giáo pháp
ÿѭѫng nhiên là nѫi cҫn lѭu bӕ kinh Pháp Hoa, bҵng chӭng Ngài
NguyӋt Thӏ, ngѭӡi Ҩn Ĉӝ ÿã hѭӟng vӅ phía Ĉông truyӅn bá
Phұt Pháp. Ngài thành lұp “Pháp Hoa Nhͱt Thͳa”, dùng kinh
Pháp Hoa, tѭ tѭӣng thӵc tiӉn cӫa giáo lý Phұt Ĉà ÿӇ phá tà hiӇn
chánh. Ngài khuyӃn khích toàn cõi Diêm Phù (Enbu) phҧi quy
vӅ Daimoku 5 chӳ.
“S˱” là chѭ vӏ Ĉҥi Bӗ Tát tӯ ÿҩt vӑt lên và phát nguyӋn ӣ
phҭm DǊng Xuҩt và phҭm Thҫn Lӵc cӫa Kinh Pháp Hoa nhѭ
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Bӗ Tát Thѭӧng Hҥnh ÿѭӧc ThӃ Tôn phó chúc hoҵng dѭѫng
DiӋu Pháp 5 chӳ 7 chӳ cӫa Kinh Pháp Hoa sau khi Phұt diӋt ÿӝ
vào thӡi mҥt pháp ác thӃ nҫy.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn rҩt khách quan khi biên soҥn phҫn
tӵa cӫa tác phҭm nҫy lúc bӏ lѭu ÿày ӣ Ito, thӇ nghiӋm cuӝc ÿӡi
qua sӵ thӑ nҥn khi hoҵng truyӅn kinh Pháp Hoa, giác ngӝ bҧn
tâm, hi hiӃn ÿӡi mình mӝt cách tӵ nhiên, không tiӃc thân mҥng.
Thánh Nhѫn ví mình nhѭ chѭ Bӗ Tát Ĉӏa DǊng, mà trong
nhӳng bҧn văn còn ÿӇ lҥi, Ngài tӵ cho mình là hành giҧ thӑ trì
kinh Pháp Hoa trong thӡi mҥt pháp ÿӇ xác chӭng lӡi Phұt hoàn
toàn ÿúng khi nói vӅ tѭѫng lai.

,9 3K£SP¶Q1KୗW1LP7DP7KL¬Q.KDL0F
6DR .DLPRNXVKRR 
(L˱ͫc bͣt ph̯n gi̫i thích theo l͙i Hán Nh̵t)
D͓ch theo ngôn ngͷ hi͏n ÿ̩i.
“Pháp môn Nh̭t Ni͏m Tam Thiên v͙n n̹m g͕n trong
B͝n Môn cͯa pẖm Th͕ L˱ͫng, kinh Pháp Hoa. B͛ Tát Long
Th͕, B͛ Tát Mã Minh th̷p sáng t˱ t˱ͧng nh˱ng ch˱a k͓p xi͋n
d˱˯ng, mãi ÿ͇n thͥi Ngài Thiên Thai Trí Gi̫ Ĉ̩i S˱ mͣi gi̫ng
di͍n t˱ t˱ͧng n̯y. Pháp môn Nh̭t Ni͏m Tam Thiên là căn b̫n
cͯa “Th̵p Giͣi H͟ Cͭ”.
Pháp môn Nhҩt NiӋm Tam Thiên vӕn do Ngài Thiên Thai
Trí Giҧ Ĉҥi Sѭ ÿӅ xѭӟng rҩt ÿѭӧc quan tâm nhѭ mӝt hӑc thuyӃt
cѫ bҧn vӅ Th̵p Nh˱ Th͓ cӫa pẖm Ph˱˯ng Ti͏n, kinh Pháp
Hoa ÿó là: nh˱ th͓ t˱ͣng, nh˱ th͓ tánh, nh˱ th͓ th͋, nh˱ th͓
lc, nh˱ th͓ tác, nh˱ th͓ nh˯n, nh˱ th͓ duyên, nh˱ th͓ qu̫,
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nh˱ th͓ báo, nh˱ th͓ b͝n m̩t cͱu cánh. Sӵ tӗn tҥi cӫa các
pháp vүn nhѭ thӃ, bҩt biӃn nhѭ chѫn lý. Trong chѭѫng Chánh
Quán, Ma Ha ChӍ Quán phҫn 5, Thiên Thai Ĉҥi Sѭ giҧi thích:
“Mӝt khi nhҩt tâm là ÿҫy ÿӫ thұp pháp giӟi. Mӝt pháp giӟi ÿҫy
ÿӫ 10 pháp giӟi trӣ thành 100 pháp giӟi. Mӝt cҧnh giӟi trong
thӃ gian ÿҫy ÿӫ 30 loҥi cùng vӟi 100 pháp giӟi tӭc thành 3.000
loҥi thӃ gian. ThӃ nhѭng 3.000 thӃ gian vӕn có trong mӝt niӋm.
Dù tâm không chút dao ÿӝng vүn ÿӫ 3.000, mà tѭ tѭӣng luұn
trong mӝt niӋm vӕn ÿӫ 3.000 thӃ gian nҫy chính là M˱ͥi c̫nh
giͣi Kinh Hoa Nghiêm; 10 Nhѭ Thӏ Kinh Pháp Hoa, Ĉҥi Trí
Ĉӝ Luұn kӃ thӯa Tam ThӃ Gian.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn lãnh hӝi tâm yӃu tѭ tѭӣng Nhҩt
NiӋm Tam Thiên, nguyên lý căn bҧn thành Phұt, B͝n Tôn Ĉi͏n
Ĉ͓nh (B͝n Tôn ÿ˱ͫc ÿ͓nh) cӫa kinh Pháp Hoa. Tuy nhiên,
Thiên Thai Ĉҥi Sѭ không chú trӑng vӅ lý, chӍ thiên vӅ phҫn
Tích Môn cӫa Nhҩt NiӋm Tam Thiên thӡi Tѭӧng Pháp. Vì
ÿѭѫng thӡi là thӡi mҥt pháp, cho nên Nhҩt NiӋm Tam Thiên vӅ
Sӵ cӫa Bәn Môn (viӋc cӫa Nhҩt NiӋm Tam Thiên) là giáo pháp
thành Phұt thích hӧp, vì ÿây là mұt yӃu nҵm ӣ câu văn cuӕi cӫa
phҭm Bәn Môn Tôn Thӑ Lѭӧng ÿem ÿӃn lӧi ích, ngay cҧ kҿ
huӹ báng giáo pháp trong thӡi mҥt pháp. Dù chѭ vӏ luұn sѭ rõ
biӃt thӡi kǤ các thӡi kǤ chánh pháp, tѭӧng pháp trong kinh
Pháp Hoa, nhѭng không ÿӅ cұp ÿӃn sӵ hoҵng dѭѫng trong thӡi
kǤ mҥt pháp.
Nhҩt NiӋm Tam Thiên cӫa Sӵ Bәn Môn còn gӑi là Sӵ
Nhҩt NiӋm Tam Thiên xuҩt phát tӯ Quá Th˱ͫng Hi͋n Hi͏n và
dӵa trên căn bҧn Phát Tích Hi͋n B͝n (Nhҩt NiӋm Tam Thiên
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cӫa Phұt trong quá khӭ) và (Nhҩt NiӋm Tam Thiên cӫa Phұt
trong hiӋn tҥi). Sӵ Nhӭt NiӋm Tam Thiên biӇu hiӋn tҩt cҧ thӃ
giӟi Phұt, mà trong “So̩n Thͥi Sao” ÿӅ cұp ÿӃn ý nghƭa “C͵u
giͣi tͱc Ph̵t giͣi, Ph̵t giͣi tͱc c͵u giͣi”, tҩt cҧ gӗm ÿӫ 10
thӃ giӟi hә tѭѫng nhau, hiӋn thұt và chân thұt nҫy, mà mӝt khi
chúng sanh viên mãn Nhҩt NiӋm Tam Thiên là thành tӵu Phұt
quӕc và chӭng ÿҳc Phұt quҧ.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn là ngѭӡi áp dөng nguyên lý thành
Phұt theo Nhҩt NiӋm Tam Thiên, kӃt hӧp vӟi tѭ tѭӣng vӕn sҹn
có hҥt giӕng Phұt rҩt thӵc tiӉn cӫa kinh Pháp Hoa. Trong tác
phҭm “Quán Tâm B͝n Tôn Sao”, Ngài trình bày viӋc lãnh thӑ
Phұt chӫng khi thӑ trì ĈӅ Mөc 5 chӳ, biӇu hiӋn “gi͙ng Ph̵t
cͯa Nh̭t Ni͏m Tam Thiên”. Trong tác phҭm “So̩n Thͥi
Sao” Ngài trình bày pháp môn Nhҩt NiӋm Tam Thiên rҩt thӵc
tiӉn trong kinh Pháp Hoa. Nhѭ vұy, Nhұt Liên Thánh Nhѫn
thành lұp Nhҩt NiӋm Tam Thiên tӯ giáo thuyӃt Bәn Môn kinh
Pháp Hoa cӫa Thiên Thai Ĉҥi Sѭ, nhѭng cao hѫn Ngài tín thӑ
Nhҩt NiӋm Tam Thiên cӫa Phұt, lãnh hӝi ý nghƭa tӯ nѫi thұm
thâm vi diӋu cӫa Sӵ Bәn Môn kinh Pháp Hoa và hiӇu rҵng
nguyên lý thành Phұt, chánh nhѫn thành Phұt rҩt thӵc tiӇn cӫa
kinh Pháp Hoa là pháp vi diӋu cӭu ÿӝ chúng sanh trong thӡi
mҥt pháp.

,9 7DPÒL%¯3K£S%£RQ6DR +RRRQMRR 
(L˱ͫc bͣt ph̯n gi̫i thích theo l͙i Hán Nh̵t)
D͓ch theo ngôn ngͷ hi͏n ÿ̩i.
“Thͱ nh̭t, Nh̵t B̫n n̹m trong cõi Diêm Phù Ĉ͉ mà
B͝n Tôn là B͝n Môn cͯa Ph̵t Thích Ca, ÿ̭ng giáo chͯ (B͝n
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Tôn cͯa B͝n Môn). V̫ l̩i, Ĉͱc Ph̵t Thích Ca Mâu Ni và Ph̵t
Ĉa B̫o ÿ͉u ͧ trong B̫o Tháp, còn có ch˱ Ph̵t, ch˱ B͛ Tát,
b͙n v͓ H͡ Pháp cͯa B͛ Tát Th˱ͫng H̩nh ͧ bên ngoài.
Thͱ hai, giͣi ÿàn cͯa B͝n Môn.
Thͱ ba, Nh̵t B̫n, Trung Qu͙c, ̬n Ĉ͡ ÿ͉u n̹m trong cõi
Diêm Phù Ĉ͉. M͡t khi m͕i ng˱ͥi không phân bi͏t có trí hay vô
trí, cùng x˱ͣng lên Nam Mô Di͏u Pháp Liên Hoa Kinh, là x̫
b͗ ṱt c̫”.
B͝n Tôn cͯa B͝n Môn, Ĉ͉ Mͭc cͯa B͝n Môn là hai
pháp vô cùng quan trӑng trong tѭ tѭӣng Tam Ĉ̩i Bí Pháp cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn. Cҧ 2 phҫn ҩy cùng mӝt thӇ bҩt nhӏ vӕn
là chӫ thӇ cӫa tín ngѭӥng, còn Giͣi Ĉàn cͯa B͝n Môn là ÿӕi
tѭӧng tín ngѭӥng, thuӝc cҧnh giӟi cҧm ӭng ÿҥo giao.
Năm KiӃn Trѭӡng thӭ 5 (1253), Nhұt Liên Thánh Nhѫn
dӵa trên niӅm tin kinh Pháp Hoa thuҫn túy mà lұp giáo khai
tông, cho biӃt con ÿѭӡng duy nhҩt ÿӇ cӭu ÿӝ chúng sanh trong
thӡi mҥt pháp là chuyên xѭӟng ÿӅ mөc Nam Mô Di͏u Pháp
Liên Hoa Kinh và khuyӃn khích hành trì mӝt cách thӵc tiӉn
nhѭ Ngài, mà trong các tác phҭm cӫa mình, Thánh Nhѫn lһp ÿi
lһp lҥi nhiӅu lҫn vӅ B͝n Tôn cͯa B͝n Môn, Ĉ͉ Mͭc cͯa B͝n
Môn và Giͣi Ĉàn cͯa B͝n Môn và giҧng thuyӃt tính tҩt yӃu
cӫa niӅm tin qua DiӋu Pháp 5 chӳ 7 chӳ.
Năm Văn Vƭnh thӭ 9 (1272), Ngài soҥn tác phҭm Khai
Mͭc Sao ÿӅ cұp ÿӃn sӵ mҫu nhiӋm cӫa Bәn Tôn cӫa Bәn Môn
và ĈӅ Mөc cӫa Bәn Môn. Năm sau, năm thӭ 10 Ngài viӃt tác
phҭm Quán Tâm B͝n Tôn Sao hoàn thành viên mãn cҧ ba
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phҫn ĈӅ Mөc cӫa Bәn Môn, Bәn Tôn cӫa Bәn Môn và Giӟi
Ĉàn cӫa Bәn Môn.
Năm Văn Vƭnh thӭ 11 (1274) Ngài soҥn “Pháp Hoa
Hành Gi̫ Trc Nan S” và “Pháp Hoa Thâu Y͇u Sao” trình
bày Tam Ĉҥi Bí Pháp rҩt rõ ràng qua “Ba pháp cͯa B͝n Môn”
Nhѭ ÿã ÿӅ cұp ӣ trên “Báo Ân Sao” ÿѭӧc viӃt theo thӇ Di
Văn, chӍ rõ viӋc hoҵng truyӅn Tam Ĉҥi Bí Pháp trong 3 thӡi
Chánh, Tѭӧng và Mҥt Pháp.
Pháp Thân (Hotsushin) là Bәn Tôn cӫa Bәn Môn (chѫn
lý pháp thân vô thӍ vô chung).
Báo Thân (Hoojin) là kӃt quҧ phѭӟc báo tӯ nhân hҥnh tu
trì (nhѫn, hҥnh, quҧ, ÿӭc vô thӍ vô chung) tu nhѫn cҧm quҧ thân)
và
Ͱng Thân (Oojin) là ӭng hiӋn giӕng nhѭ thân chúng sanh
(hӳu thӍ hӳu chung).
Tҩt cҧ ÿѭӧc gӑi là Tam Thân Tͱc Nhͱt (3 thân tӭc mӝt)
cӫa Phұt (nghƭa là vô thӍ vô chung cӫa 3 thân; 3 thân ÿã có tӯ
lâu), mà trong “Khai Mͭc Sao” tѭ tѭӣng nҫy ÿѭӧc biӇu hiӋn
qua “Phát Tích Hi͋n B͝n” và “C͵u Vi͍n Th̵t Thành” cӫa
Phұt. Hѫn nӳa, Bәn Môn cӫa Bәn Tôn chính là thұt thành, thұt
tu, thұt chӭng trong quá khӭ cӫa Ĉӭc Bәn Sѭ Thích Ca Mâu Ni
Phұt.
Năm Văn Vƭnh thӭ 10, trong tác phҭm “Quán Tâm B͝n
Tôn Sao”. Thánh Nhѫn chӍ rõ ThӇ Tѭӟng cӫa Bәn Tôn. Ngày 8
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tháng 7 năm ҩy Ngài biӇu thӏ bҵng hình vӁ Ĉ̩i M̩n Trà La
cӫa Th̵p Giͣi Khuy͇n Th͑nh.
Có bӕn di cҧo ÿѭӧc xem là Thͯ Ĉ͉ B͝n Tôn liên quan
ÿӃn hình thӭc cӫa Bәn Tôn còn sót lҥi ÿó là M͡t T˱ͫng Thích
Ca, Ĉ̩i M̩n Trà La, M͡t T˱ͫng H͡ Pháp và Hai T˱ͫng H͡
Pháp. Tҩt cҧ phô diӉn ý nghƭa B͝n Nh˯n B͝n Qu̫, Ĉӭc Bәn
Sѭ Thích Ca Mâu Ni Phұt thành Phұt trong quá khӭ bҵng DiӋu
Pháp 5 chӳ 7 chӳ vұy. Ӣ ÿây chúng ta cǊng nên hiӇu rҵng Pháp
Phұt là chân lý không hai, Pháp ThӇ cӫa Bәn Tôn vӕn chӍ có
mӝt. ĈӅ Mөc cӫa Bәn Môn là câu Nam Mô Di͏u Pháp Liên
Hoa Kinh ÿҫy ÿӫ Nh˯n, H̩nh, Qu̫, Ĉͱc cӫa Ĉӭc Thích Tôn,
vì lӧi ích cӫa chúng sanh trong thӡi mҥt pháp mà giáo hoá và
lҩy DiӋu Pháp 5 chӳ 7 chӳ làm ÿҥi lѭѫng dѭӧc cho mӑi ngѭӡi.
Ĉ̩i Pháp thͥi M̩t Pháp – Di͏u Pháp 5 chͷ 7 chͷ – Ĉ̩i
L˱˯ng D˱ͫc cͯa Chúng Sanh thͥi m̩t pháp – Ĉ̩i Huͽ Báng
Pháp – Ĉ̩i Tr͕ng B͓nh.
Phҭm Nhѭ Lai Thӑ Lѭӧng thӭ 16, Kinh Pháp Hoa nói
ÿӃn Lѭѫng Dѭӧc và Lѭѫng Y (thuӕc chӳa bӏnh tӕt và Thҫy
thuӕc giӓi) ҭn dө vӅ Ĉӭc Nhѭ Lai và hҥnh tӯ bi cӭu ÿӝ chúng
sanh nhѭ vҫy:
Có mӝt ngѭӡi cha hiӅn là mӝt thҫy thuӕc giӓi, ÿi ÿӃn ÿӏa
phѭѫng xa ÿӇ chӳa bӋnh cho bӋnh nhân. Ӣ nhà, nhӳng ngѭӡi
con cӫa ông không may uӕng nhҫm phҧi thuӕc ÿӝc, bӏ thuӕc
hoành hành ÿau ÿӟn vô cùng ÿӃn nӛi phҧi lăn quay trên ÿҩt.
Trӣ vӅ thҩy con mình nhѭ thӃ, thҫy thuӕc liӅn tìm thuӕc tӕt ÿҫy
sҳc hѭѫng mӻ vӏ ÿiӅu trӏ cho con cӫa mình, tuy nhiên vì chҩt
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ÿӝc ÿã thҩm sâu vào ÿӃn tim, ÿiên ÿҧo cuӗng loҥn, có nhӳng
ngѭӡi con không nhұn thuӕc tӕt cӫa cha. BiӃt không làm sao
khuyên dө các con uӕng thuӕc, cha bèn nói rҵng cha có công
viӋc phҧi ÿi xa nӳa, thuӕc cha ÿã sҳc rӗi, các con nên tӵ lҩy
uӕng. Tӯ phѭѫng xa, cha nhӡ ngѭӡi sӭ giҧ trӣ vӅ nhҳn tin vӟi
các con rҵng cha ÿã chӃt. Lúc bҩy giӡ, nhӳng ngѭӡi con cҧm
thҩy lo sӧ rҫu buӗn, nhӟ cha mà uӕng thuӕc. Chҷng bao lâu,
nhӳng ngѭӡi ҩy khӓi hҷn không còn bӋnh tұt, ngѭӡi cha lҥi trӣ
vӅ. Ngѭӡi cha, vӏ lѭѫng y ҩy dө cho Ĉӭc Phұt. Nhӳng ngѭӡi
con dө cho chúng sanh (nhӳng ÿӭa con ÿánh mҩt bәn tâm
chính là nhӳng chúng sanh sanh ra sau Phұt diӋt ÿӝ). Lѭѫng
dѭӧc chính là DiӋu Pháp 5 chӳ 7 chӳ. Sӭ giҧ là chѭ vӏ Bӗ Tát
sau khi Phұt ÿã nhұp diӋt (Ĉҥi Bӗ Tát tӯ ÿҩt vӑt lên). Cái chӃt
cӫa ngѭӡi cha là sӵ nhұp NiӃt Bàn cӫa Phұt. Dùng lѭѫng dѭӧc
là thӑ trì 5 chӳ (tin thӑ kinh Pháp Hoa và niӋm ÿӅ mөc). Ngѭӡi
cha trӣ vӅ là Ĉӭc Phұt thѭӡng trө. Cha con gһp nhau là thҫy trò
trong quá khӭ (Tӏnh Ĉӝ ӣ nѫi ÿây). Ĉó là nhӳng thí dө cho bây
giӡ, thӡi kǤ Phұt diӋt ÿӝ ÿӃn thӡi mҥt pháp, DiӋu Pháp 5 chӳ 7
chӳ là lѭѫng dѭӧc, là ÿҥo pháp. Hành trì duy nhҩt trong thӡi
mҥt pháp là thӵc hành và thӑ trì 5 chӳ. Tín thӑ Ĉҥo Sѭ qua hoá
hiӋn cӫa chѭ vӏ Bӗ Tát tӯ ÿҩt vӑt lên, còn Ĉӭc Thích Tôn vүn
thѭӡng trө trong ba ÿӡi. Ngoài ra, tình thҫy trò trong quá khӭ
biӇu hiӋn thӃ giӟi Tӏnh Ĉӝ bây giӡ.
ĈӅ Mөc cӫa Bәn Môn là lѭѫng dѭӧc “s̷c h˱˯ng mͿ v͓
giai ṱt cͭ túc”, mà tҩt cҧ Nhѭ Lai ÿӅu viên mãn nhӳng pháp
yӃu, không gì hѫn ÿѭӧc, trӑn vҽn công ÿӭc. Thӑ trì ĈӅ Mөc là
viӋc lãnh thӑ phѭӟc ÿӭc và trí tuӋ cӫa tҩt cҧ Ĉӭc Nhѭ Lai mӝt
cách tӵ nhiên.
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Giӟi Ĉàn7 cӫa Bәn Môn thuӝc Bәn Tôn cӫa Bәn Môn là
niӅm tin cӫa hành giҧ, là cҧnh ÿӏa cҧm ӭng ÿҥo giao
(kannoodoogyoo), là ÿѭѫng xӭ thӑ trì 5 chӳ DiӋu Pháp. Giӟi
Ĉàn còn có nghƭa là ÿҥo tràng thӑ giӟi, mà Nhұt Liên Thánh
Nhѫn có biên sӑan nhiӅu tác phҭm trình bày và tán dѭѫng công
ÿӭc nhӳng Giӟi Ĉàn Ĉҥi Thӯa Viên Ĉӕn cӫa TruyӅn Giáo Ĉҥi
Sѭ. Ĉӗng thӡi, Nhұt Liên Thánh Nhѫn cǊng phân tích rõ tâm
nguyӋn kiӃn lұp giӟi ÿàn trong thӡi mҥt pháp, nhѭng rҩt tiӃc
nhӳng nguyên bҧn nói vӅ Sӵ, Tѭӟng không còn nӳa, chӍ còn Sӵ
thӑ trì 5 chӳ tӭc là Giӟi Ĉàn. Có nhiӅu thuyӃt cho rҵng Giáo
Ĉoàn tӭc là Giӟi Ĉàn ÿѭӧc thành lұp ÿӇ quҧng bӕ ĈӅ Mөc cӫa
Bәn Tôn. CǊng có ngѭӡi giҧi thích vӅ Lý Ĉàn và Sӵ Ĉàn. Cҧ
Lý lүn Sӵ chính là ý nghƭa cӫa Giӟi Ĉàn thuӝc Bәn Môn. Nhѭ
vұy nhӳng gì ÿѭӧc giҧi thích ÿӅu cҫn thiӃt có tính cách tәng
hӧp và tin nhұn Thánh Ý.

7

Chú thích cӫa dӏch giҧ: Phҫn giҧi thích Giӟi Ĉàn nhѭ trên theo Nhұt Liên
Tông Nhұt Bҧn. Chѭ Tăng Ni ViӋt Nam nên nghiên cӭu phҫn Luұt Tҥng và
nghi thӭc truyӅn giӟi ÿӇ rõ biӃt vӅ Giӟi Ĉàn.
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Nhұt Trì (Nichiji: sinh năm 1250 ~ ?) vӯa là mӝt trong
nhӳng cao ÿӋ cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn vӯa là danh tăng
Nhұt Bҧn, ngѭӡi ÿҫu tiên truyӅn giáo ra hҧi ngoҥi.
Nhұt Trì sanh năm KiӃn Trѭӡng thӭ 2 (1250) tҥi Tùng
Giҧ, Am Nguyên Quұn (Iharagun), HuyӋn TӍnh Cѭѫng
(Sizuoka) Tuҩn Hà Quӕc. Ngài là con trai cӫa Tҧ VӋ Môn Lөc
Lang ӣ Tùng Giҧ. Lúc nhӓ ÿѭӧc gӑi là Tùng Thiên Ĉӧi, thông
minh tài giӓi. Trong cuӝc ÿӡi xuҩt gia cӫa Ngài theo hӑc vӟi ba
vӏ Thҫy nәi tiӃng, thӭ nhҩt là Luұt Sѭ Nghiêm Dӵ, Chùa Thұt
Tѭӟng ӣ Iwamoto, thӭ hai ӣ Tӹ DuӋ Sѫn, hӑc giáo lý Thiên
Thai, giҧi tӓa nhӳng nghi vҩn vӅ pháp nghƭa cӫa Mұt Giáo rӗi
trӣ vӅ Chùa Thұt Tѭӟng, thӭ ba nhӳng khi ÿi tham cӭu 49 viӋn
xa gҫn cӫa Tông Thiên Thai, gһp Nhұt Hѭng (Nitsukoo), ÿӋ tӱ
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn (còn gӑi là Bҥch Liên A Xà Lê)
giúp ÿӥ chӍ dүn.
Lѭu tâm ÿӃn viӋc giҧng dҥy cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn,
Ngài tìm ÿӃn Kamakura, nѫi Ngài Nhұt Liên ӣ ÿӇ nghe giҧng
pháp và các nghi hoһc trong Ngài ÿѭӧc giҧi tӓa, tan ra nhѭ
nѭӟc. Sau ÿó Ngài chính thӭc quy y vӟi Nhұt Liên Thánh Nhѫn,
ÿѭӧc phong ÿҥo hiӋu Liên Hoa A Xà Lê (Renge Ajari) vào năm
Văn Vƭnh thӭ 7 (1270) lúc Ngài 21 tuәi.
Nhұt Trì lұp tӭc phát khӣi niӅm tin kinh Pháp Hoa, nghe
và thӑ trì pháp môn tu cӫa Ngài Nhұt Liên. Năm Hoҵng An thӭ
5 (1282) Nhұt Liên Thánh Nhѫn hҥ sѫn chӳa bӋnh nên phҧi rӡi
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Minobuzan (Thân Diên Sѫn), ÿӃn Ikegami (Thѭӧng Trì) Nhұt
Trì ÿѭӧc tháp tùng theo hҫu hҥ Thánh Nhѫn rҩt tұn tâm. Ngày
mӗng 8 tháng 10, Khi Nhұt Liên Thánh Nhѫn biӃt mình sҳp
lâm chung, Ngài là mӝt trong sáu ngѭӡi ÿӋ tӱ ÿѭӧc ӫy thác viӋc
hұu sӵ.
Căn cӭ di ngôn, di cӕt cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn sӁ
ÿѭӧc an táng tҥi Minobuzan. Nhұt Trì lo viӋc phân công huynh
ÿӋ lo viӋc chăm sóc mӝ phҫn Thánh Nhѫn, tuy nhiên thӡi gian
nҫy bӏ Mҥc Phӫ ӭc chӃ, tình hình xã hӝi không an әn. Khi Ngài
trӣ vӅ Thân Diên Sѫn ÿӕi ÿҫu vӟi nhiӅu viӋc khó khăn chҷng
bao lâu ÿӇ lҥi cho Nhұt Hѭng thѭӡng trө tҥi Minobuzan. Sau
Nhұt Hѭng, Nhұt Hѭӟng (Nikoo) trӣ vӅ núi dҥy hӑc (Sado A
Xà Lê và Dân Bӝ A Xà Lê) và chăm sóc giӳ gìn Thân Diên
Sѫn.
ThӃ nhѭng, Nam B͡ Th̵t Tr˱ͥng (Nanbu Sanenaga),
ngѭӡi cúng Thân Diên Sѫn (Minobuzan) cho Thánh Nhѫn
không thích và có nhiӅu quan ÿiӇm trái nghӏch vӟi Nhұt Hѭӟng,
cho nên Nhұt Trì xuӕng núi ÿi khӓi Thân Diên Sѫn vào năm
Chánh Ӭng nguyên niên (1288).
Nhұt Trì lìa bӓ tranh chҩp trӣ vӅ Tùng Giҧ, quê cǊ xây
dӵng Chùa Liên Vƭnh (Reneiji), HuyӋn Sizuoka, phát nguyӋn
tҥc tѭӧng Nhұt Liên Thánh Nhѫn cúng vào Chùa Bәn Môn, ӣ
Ikegami, ÿӇ khuyӃn tҩn ÿҥo hӳu tăng trѭӣng niӅm tin nѫi kinh
Pháp Hoa.
Năm Vƭnh Nhân thӭ 2 (1294) Nhұt Trì làm lӉ huý kӷ
Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn lҫn thӭ 13, rӗi lên ÿѭӡng sang
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nѭӟc khác ÿӇ hoҵng dѭѫng kinh Pháp Hoa. Ngài uӹ thác Ĉҥi
Phu Phòng Nhұt Giáo, ngѭӡi ÿӋ tӱ cӫa mình trө trì Chùa Liên
Thӫy và ÿi khӓi Tuҩn Hà Quӕc vào ngày mӗng mӝt tháng
giêng năm Vƭnh Nhân thӭ 3 (1295).
Nhұt Trì ÿi bӝ vӅ hѭӟng Ĉông Bҳc qua khӓi Áo Châu và
Hà Di (Ezo), Hokkaido (Bҳc Hҧi Ĉҥo), ngày nay, ӣ vùng Ĉông
Bҳc Hokkaido vүn còn lѭu lҥi nhiӅu di tích cӫa Nhұt Trì. Ngài
lên thuyӅn ra khӓi Bҳc Hҧi Ĉҥo, ÿӃn Duyên Hҧi Châu, qua KiӃt
Lâm Mãn Châu, ÿӃn Sѫn Hҧi Quan, vào Vƭnh Lai. Tѭѫng
truyӅn rҵng Ngài ÿã qua mһt ÿѭӧc quân Mông Cә ӣ Khӕ Luân
và Hòa Lâm.
Không rõ nѫi nào ӣ Trung Hoa, Ngài Nhұt Trì ÿһt bѭӟc
chân ÿҫu tiên khi xuӕng thuyӅn, nhѭng gҫn ÿây Giáo Sѭ TiӅn
Ĉҧo Tín Thӭ cӫa Ĉҥi Hӑc Keio (Khánh Ӭng) cho biӃt qua khҧo
cӭu nhӳng vұt dөng cӫa Nhұt Trì ÿѭӧc tìm thҩy hҫu hӃt là thә
sҧn xác ÿӏnh có xuҩt xӭ tҥi Tuyên Hoá, nhѭng phҧi cҫn thӡi
gian khҧo nghiӋm mӟi quyӃt ÿӏnh. Tuy nhiên, căn cӭ nghiên
cӭu khoa hӑc, có thӇ kӃt luұn rҵng di tích cӫa Nhұt Trì lѭu lҥi ӣ
Nh̳n Nan Ho̹ng Kinh (Ninnan Gugyoo).
Dù ÿӃn Trung Hoa ӣ nѫi nào ÿi nӳa, Nhұt Trì vүn là
ngѭӡi ÿҫu tiên truyӅn giáo tҥi hҧi ngoҥi. Tҩm lòng nhiӋt thành,
tâm nguyӋn thiӃt tha cӝng vӟi niӅm tin bҩt ÿӝng ÿӕi vӟi kinh
Pháp Hoa cӫa Ngài tҥo thành năng lӵc vô lѭӧng tác ÿӝng vào
lӏch sӱ truyӅn giáo ӣ hҧi ngoҥi cӫa Nhұt Bҧn tiӃp tөc kéo dài
hѫn. Giáo ÿoàn Nhұt Liên Tông chӑn ngày mӗng mӝt tháng
giêng, ngày ra ÿi truyӅn giáo cӫa Nhұt Trì làm ngày giӛ kӷ.
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Nh̵t H˱ng (Nitsukoo: 1246-1333) là cao ÿӋ cӫa Nhұt
Liên Thánh Nhѫn sinh tҥi Thu Trҥch (Kaji Kazawa) thuӝc Giáp
Bùi Quӕc, vào tháng 3 năm Khoan Nguyên thӭ 4 (1246), sau
khi Thánh Nhѫn viên tӏch, hoҵng dѭѫng kinh Pháp Hoa tҥi núi
Phú Sƭ (Fujisan), nѫi ÿây vӅ sau xây dӵng cѫ sӣ chính cho môn
ÿӗ cӫa Fuji. Nhұt Hѭng là con cӫa Ĉҥi TӍnh Quҩt Lөc (Ooi
Kichiroku), hӑc Nho hӑc và Quӕc hӑc tӯ nhӓ, tӯng tham cӭu
49 viӋn cӫa Thiên Thai Giáo Hӑc. Năm 13 tuәi, Ngài ÿi tìm
kinh ÿiӇn nghiên cӭu, ÿѭӧc gһp Nhұt Liên trong lúc biên soҥn
tác phҭm Lұp Chánh An Quӕc Luұn tҥi Chùa Thұt Tѭӟng,
Iwamoto, ÿѭӧc Thánh Nhѫn cҧm hóa và trӣ thành ÿӋ tӱ, ÿѭӧc
ÿһt tên là Bá Kì Phòng (Hookiboo), sau nҫy ÿәi thành Nhӵt
Hѭng (Bҥch Liên A Xà Lê).
Ngày 16 tháng 7 năm Văn Ӭng nguyên niên (1260), Nhұt
Liên trình Lұp Chánh An Quӕc Luұn lên cho TiӅn Chҩp QuyӅn
(Sakino Sitsuken), Bҳc ĈiӅu Thӡi Lҥi ӣ Chùa Tӕi Minh, bӏ ÿòi
hӓi tiӅn bҥc khiӃn tѭ tѭӣng phê phán ngѭӡi niӋm Phұt trong
Ngài bӝc phát dӳ dӝi.
Ngày 27 tháng 8 thҧo am tҥi Tùng Di͏p C͙c (Matsuba
Gayatsu) bӏ ÿӕt cháy. Vào tháng 5 năm Hoҵng Trѭӡng nguyên
niên (1261) Nhұt Liên bӏ ÿày ÿӃn Y Ĉông thuӝc Y Ĉұu Quӕc.
Nhұt Hѭng chӑn núi Phú Sƭ làm trung tâm hoҵng dѭѫng giáo
pháp. Khi Thánh Nhѫn còn ӣ Kamakura, ngày nào Ngài cǊng
ÿӃn thăm viӃng nhiӅu lҫn, thұm chí lúc Thánh Nhѫn bӏ lѭu ÿày
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ӣ Ito, Ngài cǊng tìm ÿӃn thăm Thánh Nhѫn và lãnh thӑ lӡi giáo
huҩn.
Vào tháng 5 năm Văn Vƭnh thӭ 11 (1274) Ngài Nhұt Liên
vào núi Minobu, theo Ngài, ÿây là nѫi hӳu duyên có thӇ truyӅn
bá giáo lý cho hӑc trò ÿӋ tӱ và tín ÿӗ. Tӯ ÿó, phҥm vi giáo hóa
ngày càng rӝng hѫn. Nhұt Hѭng là ngѭӡi hy sinh hoҵng dѭѫng
giáo hóa nhiӅu Tăng sƭ ӣ nhӳng chùa khác và các nông dân
hiӅn hòa chҩt phát tҥi ÿӏa phѭѫng ngày thêm ÿông hѫn. Vì lý do
nҫy mà các trѭӣng lão ӣ các tӵ viӋn khác không vui, khiӃn cho
có cuӝc ÿàn áp nhӳng ngѭӡi tu theo Pháp Hoa, phөng trì lӡi
dҥy cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
Vào tháng 9 năm Hoҵng An thӭ 2 (1279) hai mѭѫi vӏ trө
trì 49 viӋn gӗm Ĉͫi Bình T̫ C̵n, Nh̵p Ĉ̩o Hành Tri và
Th̯n Tͱ Lang v.v… bӏ tӕng giam tҥi Kamakura. Tҧ VӋ Môn
Lҥi Cѭѫng, tên cai ngөc tra khҧo ba ngѭӡi và bӭc hӑ phҧi tӯ bӓ
tín ngѭӥng kinh Pháp Hoa, nhѭng cҧ ba ngѭӡi ÿӅu xѭӟng lên
Daimoku mӝt cách kiên trì, nên bӏ Lҥi Cѭѫng chém ÿҫu. Còn
lҥi 17 ngѭӡi trong ÿó, có Nhұt Liên ÿѭӧc tín ÿӗ cӫa kinh Pháp
Hoa vұn ÿӝng miӉn tӝi, cuӕi cùng ÿѭӧc tha. Pháp nҥn nҫy ÿѭӧc
gӑi là Nhi͏t Nguyên Pháp N̩n (Atsuwara Hoonan).
Ngày mӗng 8 tháng 10 năm Hoҵng An thӭ 5 (1282),
trѭӟc ngày viên tӏch cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, Ngài tұp trung
nhӳng môn nhѫn ÿӋ tӱ tҥi Ikegami ӫy thác cho sáu ngѭӡi lo
viӋc hұu sӵ. Di cӕt cӫa Nhұt Liên ÿѭӧc an táng tҥi Minobuzan
và các ÿӋ tӱ ÿѭӧc chӍ ÿӏnh luân phiên chăm sóc phҫn mӝ cӫa
Thҫy, nhѭng viӋc luân phiên giӳ mӝ gһp nhiӅu trӣ ngҥi cho nên
sau lҫn giӛ kӷ thӭ 3 cӫa Thánh Nhѫn năm Hoҵng An thӭ 7
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(1284) ngôi mӝ trӣ nên hoang phӃ. Nhұt Hѭng phát tâm ӣ tҥi
Minobuzan ÿӇ chăm sóc phҫn mӝ cӫa Thҫy, ÿѭӧc Nam Bӝ Thұt
Trѭӡng (Nanbu Sanenaga), ngѭӡi cúng dѭӡng ÿҩt cho Thánh
Nhѫn cҧm thông cho nên Nhұt Hѭng ӣ luôn Minobuzan vào
năm Hoҵng An thӭ 8 (1285). Vì phát tâm ӣ tҥi Minobuzan,
Nhұt Hѭng ÿѭӧc Nhӵt Hѭӟng (Nikoo) (Sado A Xà Lê, Dân Bӝ
A Xà Lê), ngѭӡi lãnh ÿҥo và giáo huҩn môn hҥ, ÿàn viӋt tҩn
phong Nhұt Hѭng làm viӋn chӫ Chùa Cӱu ViӉn, Minobuzan.
Nhұt Hѭng tính tình cѭѫng trӵc, không chӏu thӓa hiӋp, thái ÿӝ
rҩt cӭng rҳn ngay cҧ phѭѫng diӋn tín ngѭӥng, không dӉ gì thay
ÿәi, ngѭӧc lҥi Nhұt Hѭӟng rҩt ôn hoà nhã nhһn, thái ÿӝ rҩt
khoan dung vӅ mһt tín ngѭӥng tҥo thành hai thái cӵc khác nhau
trên phѭѫng diӋn giáo hóa cho Môn Hҥ và Ĉàn ViӋt. Hai sѭ bҳt
ÿҫu ÿӕi lұp vӟi nhau.
Nam Bӝ Thұt Trѭӡng là ÿҥi ÿàn viӋt cӫa Thân Diên Sѫn
tӯ lâu tҳm mình trong sӵ giáo hoá cӫa Nhұt Hѭng, nhѭng thân
thiӋn vӟi Nhұt Hѭӟng hѫn, nghe lӡi Nhұt Hѭӟng hѫn. Nhӳng
viӋc nhѭ tҥo tѭӧng, thăm viӃng Thҫn Xã Tam Ĉҧo và cúng
dѭӡng tháp Phú Sƭ (ví dө nhѭ bӕ thí ngӵa v.v…), Thұt Trѭӡng
không làm theo ý cӫa Nhұt Hѭng, vì ông cho rҵng Nhұt Hѭng
làm sai lӡi Nhұt Liên dҥy và phê phán nghiêm khҳc. Trong khi
ÿó, Nhұt Hѭӟng có thái ÿӝ kiên nhүn ÿӕi lұp khiӃn cho Thұt
Trѭӡng lúc nào cǊng xem Nhұt Hѭӟng là thҫy mình và thông
báo nhӳng viӋc cӫa Nhұt Hѭng làm. Do vұy, vào tháng 12 năm
Chánh Ӭng nguyên niên (1288), Nhұt Hѭng quyӃt ÿӏnh rӡi
Minobuzan vӟi các ÿӋ tӱ chuyӇn ÿӃn Fuji.
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Nhұt Hѭng lұp mӝt thҧo am trên ÿá ÿѭӧc chҩp nhұn cӫa
Nam ĈiӅu Thӡi Quang (Nanjoo Tokimitsu) (sau nҫy thành Ĉҥi
Thҥch Tӵ). ĈӃn năm Vƭnh Nhân thӭ 6 (1298) Ngài trùng tu
Chùa Bәn Môn. Ngày mӗng 7 tháng 2 năm Chánh Khánh thӭ 2
(1333) Ngài nhұp diӋt và thӑ 88 tuәi. Trong hѫn 30 năm, Nhұt
Hѭng trùng tu nhiӅu chùa và dҥy dӛ cho môn ÿӗ ÿӋ tӱ nhiӅu vô
sӕ kӇ. Trong ÿó, sau nҫy môn hҥ cӫa Phú Sƭ ÿѭӧc hình thành,
ÿѭӧc xem là nѫi có tiӅm năng bӗi ÿҳp nhân tài.
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Nhұt Tѭӧng (1269-1342), ÿӋ tӱ hàng cháu cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn là ngѭӡi ÿҫu tiên theo di chúc cӫa Thánh Nhѫn,
ÿӃn Kyoto xiӇn dѭѫng giáo huҩn Nhұt Liên Thánh Nhѫn tҥi ĈӃ
Ĉô và trӣ thành Tә Sѭ khai giáo tҥi ÿây.
Nhұt Tѭӧng sanh năm 1269 tҥi Bình Hҥ (Hiraga) thuӝc
Hҥ Tәng Quӕc dѭӟi thӡi Khang Vƭnh nguyên niên (1269). Lúc
nhӓ có tên là Vҥn Thӑ Ma Lӳ. Cha là Bình Hҥ Trung Thanh,
mҽ xuҩt gia pháp hiӋu DiӋu Lang Ni. Năm KiӃn Trӏ nguyên
niên (1275), Ngài lên bҧy, ÿҫu sѭ vӟi Nhұt Lang (Ĉҥi Quӕc A
Xà Lê), ÿӋ tӱ cӫa Ngài Nhұt Liên, ÿѭӧc Thҫy cho tháp tùng lên
Minobuzan ÿҧnh lӉ Nhұt Liên Thánh Nhѫn. Thҩy Vҥn Thӑ Ma
Lӳ cӕt cách phi phàm, pháp khí tѭѫng lai, Nhұt Liên cho thân
cұn và ÿәi tên là Kinh Nhӭt Hoàn (Kyooichimaru). Tӯ ÿó vӅ
sau ÿѭӧc ӣ bên cҥnh Nhұt Liên Thánh Nhѫn, ÿѭӧc lãnh thӑ sӵ
giáo huҩn, Ngài trӣ thành mӝt hành giҧ uyên thâm giáo lý kinh
Pháp Hoa.
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Ngài Nhұt Liên viên tӏch, Kinh Nhӭt Hoàn ÿѭӧc ÿәi tên
là Nhұt Tѭӧng (Nichizoo), vӅ ĈӃ Ĉô ÿӇ hoҵng pháp theo di
chúc Tông Nghƭa Thiên Tҩu (Shungi Tenso) (nghƭa là ÿem
pháp môn thѭӧng tҩu vӟi Thiên Hoàng). Ngài phөng dѭӥng sѭ
phө Nhұt Lang, nghiên tҫm giáo ÿiӇn và nghiêm mұt hành trì.
Năm Vƭnh Nhân nguyên niên (1293), Ngài 25 tuәi, theo
di chúc cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, quyӃt ÿӏnh lên Kinh Ĉô
hoҵng dѭѫng giáo pháp. ĈӇ nguyӋn cҫu Phұt sӵ thành tӵu, Ngài
phát tâm chép kinh Pháp Hoa chӳ rҩt nhӓ và ÿҽp. Tӯ ngày 26
tháng 10, Ngài ÿӃn bӡ biӇn Do TӍnh tҥi Kamakura tu khә hҥnh
(Aragyo) mӛi 100 ngày cho ÿӃn tháng 2 năm sau mãn nguyӋn.
Nhұt Tѭӧng tin rҵng viӋc hoҵng pháp tҥi ĈӃ Kinh sӁ thành tӵu
nhѭ nguyӋn. Ngài phát nguyӋn tuҫn du chiêm bái các di tích
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn. Ngài qua Bҳc Lөc ÿi bӝ ÿӃn Kinh
Ĉô (Kyoto), giӳa ÿѭӡng gһp Chùa Thiên Bình ӣ Năng Ĉăng
thuӝc Tông Chѫn Ngôn, Ngài cҧi tên là Nhұt Thӯa (Nichijoo)
ÿӇ tranh luұn kinh ÿiӇn. Nhӳng di tích cӫa Ngài vүn còn lѭu lҥi
ӣ các nѫi nhѭ: Chùa DiӋu Thành (Myoojooji), Gia Hҥ, Nhѭӧc
HiӃp, Cұn Giang v.v… cho ÿӃn ngày 14 tháng 4, Ngài vào
ÿѭӧc kinh thành.
Nhұt Tѭӧng hӃt lòng hoҵng dѭѫng giáo pháp tҥi các phӕ
xá ӣ Kyoto, ӣ ÿó có nhiӅu hãng buôn ÿҫy thӃ lӵc nhѭ: LiӉu Tӱu
Ӕc Trung Hѭng (Yanagizakaya Nakaoki), Phú Thѭѫng TiӇu
Giҧ DiӋu Giác v.v… quy y vӟi Ngài. Tӯ ÿó, tín ÿӗ ӣ Kyoto
ngày càng ÿông khiӃn cho các Tông phái khác phҧi ra tay ÿàn
áp.
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Ĉҫu tiên, DuӋ Sѫn và các Tông khác cùng sàm tҩu, cho
nên dù ÿѭӧc ViӋn Tuyên (Inzen) che chӣ nhѭng Ngài vүn bӏ
ÿày ra Thә Tá Phiên Ĉa vào ngày 20 tháng 5 năm Ĉӭc Trӏ thӭ
2 (1307), tuy nhiên khi ÿѭӧc xét tӝi lѭu ÿày tҥi Sѫn Kӷ
(Yamayaki), Nhұt Tѭӧng ÿѭӧc miӉn tӝi vào ngày 28 tháng 8
năm Diên Khánh thӭ 2 (1309). Năm sau (1310) mӝt lҫn nӳa dù
ÿѭӧc ViӋn Tuyên che chӣ, nhѭng Ngài lҥi bӏ lѭu ÿày sang Kӹ
Y Sѭ Tӱ cho ÿӃn ngày mӗng 7 tháng 3 năm Ӭng Trѭӡng
nguyên niên (1311) Ngài lҥi ÿѭӧc miӉn tӝi vӅ sӕng ÿӡi Tăng Sƭ
ӣ Lăng TiӇu Lӝ Ĉҥi Cung (Ayano Kooji). Trong thӡi gian nҫy,
Ngài lҥi bӏ Thұt Nhân Chùa Hoan Hӹ, Thұt HiӅn ӣ Kê Mão
TӍnh (Kaide) và Lѭѫng QuӃ Chùa Cӵc Lҥc v.v… chӍ trích xâm
phҥm niӅm tin và hoҵng pháp tӵ tiӋn cho nên vào ngày 25
tháng 10 năm Nguyên Hѭӣng nguyên niên (1321) Ngài bӏ buӝc
ra khӓi Kyoto lҫn thӭ 3. ĈӃn mӗng 8 tháng 11 cùng năm Ngài
ÿѭӧc thҧ ra. Nhѭ vұy, Nhұt Tѭӧng bӏ bҳt ÿӃn ba lҫn buӝc rӡi
khӓi Kyoto và ba lҫn ÿѭӧc phóng thích, gӑi là Tam Truҩt Tam
Xích (Sanchitsu Sansha) (3 lҫn giáng (phӃ) 3 lҫn phөc hӗi).
Thұt sӵ, Nhұt Tѭӧng bӏ bách hҥi rҩt nhiӅu lҫn nhѭ thӃ! Năm
Nguyên Hѭӣng nguyên niên (1321) Ngài chính thӭc nhұn sҳc
lӋnh ÿѭӧc phép hoҵng pháp tҥi Kyoto, ÿѭӧc cҩp ÿҩt ӣ Kim TiӇu
Lӝ (Imanokooji), có con lҥch chҧy bên cҥnh rҩt ÿҽp ÿӇ khai mӣ
chùa DiӋu HiӇn (Myookenji).
Ngày 14 tháng 4 năm KiӃn VǊ nguyên niên (1334), Ngài
nhұn ÿѭӧc sҳc chӍ tҩn phong (giҩy báo) cӫa Vua và Chùa DiӋu
HiӇn trӣ thành Chùa Sҳc NguyӋn, ngôi chùa ÿҫu tiên cӫa giáo
ÿoàn. Nӝi dung tӡ sҳc chӍ tҩn phong là Chùa DiӋu HiӇn thành
chùa Sҳc NguyӋn, tҥi ÿây chӍ hoҵng dѭѫng Tông ChӍ Nhӭt
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Thӯa Viên Ĉӕn, chuyên tâm cҫu thӃ giӟi hòa bình, gió hòa mѭa
thuұn, muôn dân an lҥc.
Nhұt Tѭӧng trҧi qua hѫn 40 năm ӣ Kinh Ĉô, cuӕi cùng
Nhұt Liên Tông chính thӭc ÿѭӧc công nhұn là mӝt Tông phái
hoҵng pháp. Sau ÿó Chùa DiӋu HiӇn gӑi là Chùa Sҳc NguyӋn
chuyên tu kǤ ÿҧo (cҫu nguyӋn) cho gia ÿình cӫa các tѭӟng quân
trӣ thành mӝt nѫi chӍ lo kǤ nguyӋn mà thôi.
Năm Lӏch Ӭng thӭ 4 (1341) ViӋn Tuyên (Inzen )che chӣ,
Ngài ÿѭӧc phong ÿҩt ÿӇ làm chùa ӣ Tӭ ĈiӅu TiӃt Câu Tây Giáp
(Shijoo Kushige Nishitsura). Chùa dӡi khӓi Kim TiӇu Lӝ. Tӯ
ÿó, các chi nhánh cӫa giáo ÿoàn Nhұt Liên lҫn lѭӧt kéo vӅ Kinh
Ĉô, bҳt ÿҫu mӣ rӝng phҥm vi truyӅn giáo. Chùa DiӋu HiӇn bao
trùm tҩt cҧ nhӳng hoҥt ÿӝng ӣ ÿây, trӣ thành trung tâm ÿiӅu
hành mӑi Phұt sӵ cӫa giáo ÿoàn Nhұt Liên tҥi Kyoto.
Tháng 7 năm Lӏch Ӭng thӭ 4 (1341) Ngài ra quyӃt ÿӏnh
bҵng văn bҧn “Cҩm chӃ ÿiӅu ÿiӅu lөc lөc ÿiӅu”. Năm Vƭnh
Nguyên nguyên niên (1342) khoҧng tháng 11, Ngài nhѭӡng
ngôi vӏ Trө Trì Chùa DiӋu HiӇn cho ÿӋ tӱ là Ĉҥi Giác (DiӋu
Thұt ? - 1364) vào ngày 13 tháng 11 và viên tӏch năm 74 tuәi.
Năm Diên Văn thӭ 3 (1358), Ĉҥi Giác cҫu mѭa hiӋu
nghiӋm, xin Vua sҳc phong Nhұt Liên Thánh Nhѫn là Ĉҥi Bӗ
Tát và Nhұt Lang, Nhұt Tѭӧng là Bӗ Tát, dù thұt tӃ, chӍ ÿѭӧc
thӯa nhұn nhѭ là nhӳng vӏ Ĉҥi Tăng Chánh, nhѭng kӇ tӯ ÿó,
Nhұt Tѭӧng vүn ÿѭӧc xѭng là Nhұt Tѭӧng Bӗ Tát.
Môn hҥ cӫa Nhұt Tѭӧng lҩy Chùa DiӋu HiӇn ӣ Tӭ ĈiӅu
TiӃt Câu Tây Giáp làm trung tâm ÿӇ xiӇn dѭѫng giáo pháp
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ngày càng tiӃng tăm lӯng lүy cho nên ÿӏa danh ÿó ÿѭӧc gӑi là
Tӭ ĈiӅu Môn Lѭu.
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Nhұt Thân (1407-1488) là mӝt hành giҧ ÿiӇn hình gһp
nhiӅu pháp nҥn, nhѭng cho ÿӃn cuӕi ÿӡi vүn giӳ vӳng niӅm tin
kiên cӕ, có khí phách phi thѭӡng, thuҫn tín kinh Pháp Hoa,
ÿѭӧc xѭng tөng là “ch̷c nh˱ vàng ròng”.
Nhұt Thân (Cӱu ViӉn Thành ViӋn) (Kuonjooin) sanh tҥi
Thѭӧng Tәng Quӕc Trӵc Cӕc (Haniya) năm Ӭng Vƭnh thӭ 14
(1407). Thѭӣ nhӓ thѭӡng gӑi là Dҫn Cúc Hoàn (Toragikumaru),
cùng hӑ vӟi Thiên DiӋp Thӏ, là con nuôi cӫa Trӵc Cӕc Tҧ Cân
Tѭӟng Lam (Haniya Sakonshookan), Ngài cùng vӟi Thiên Ĉӧi
Thӑ Long Hoàn (Chiyo Zurumaru), ngѭӡi anh ruӝt ÿӃn Chùa
DiӋu Tuyên ÿҫu sѭ vӟi Nhӵt Anh. Nhӵt Anh mҩt, ÿҫu sѭ vӟi
Nhұt TiӃn (Nitsuzen). Nhұt TiӃn mҩt, nhұn Nhұt Tát
(Nitsusatsu) làm nghƭa Thҫy trò và tên Dҫn Cúc Hoàn ÿѭӧc ÿәi
lҥi thành Nhұt Thân.
Năm Ӭng Vƭnh thӭ 34 (1427) mang chí nguyӋn lӟn,
muӕn hoá ÿӝ nhӳng nhà tham chính, lên ÿѭӡng ÿӃn Kyoto, bҳt
ÿҫu khai pháp truyӅn ÿҥo. ThӍnh thoҧng, Ngài thѭӡng lui tӟi
Kamakura, chӑn chùa DiӋu Long làm trung tâm giáo hóa ÿӇ
cҧm niӋm ân ÿӭc giáo hóa cӫa Nhұt Anh.
Ngài là ngѭӡi có khҧ năng rҩt nhiӅu khi giáo hóa tҥi
Kyoto và Kamakura. Giáo Ĉoàn cӫa Ngài cǊng ÿһc sҳc khiӃn
cho nhiӅu ngѭӡi chú ý ÿӃn. Năm Vƭnh Hѭӣng thӭ 5 (1433), vì
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lúc nào cǊng kǤ vӑng trong tѭѫng lai sѫn môn tinh chuyên
thanh tӏnh, cho nên Ngài ÿѭӧc tuyӇn vào chӭc vӏ Tәng Ĉҥi Sѭ
(Soodooshi) ӣ Cӱu Châu (Kyushuu). Tҥi chùa Quang Thҳng
thuӝc Tùng Vƭ, Quұn ThiӇu Thành (Ogigun), Phì Hұu Quӕc,
Ngài chӫ trѭѫng chӍ ÿҥo giáo ÿoàn lúc mӟi có 27 tuәi.
Tѭ tѭӣng bҩt thӑ bҩt thí cӫa Nhұt Thân và thái ÿӝ hoàn
toàn tin tѭӣng vào Cѭӡng Nghƭa ChiӃt Phөc làm cho ngѭӡi ÿӏa
phѭѫng khó thông cҧm và chҩp nhұn. ThӍnh thoҧng, Nhұt Thân
trӣ vӅ Hҥ Tәng, ÿӕi diӋn vӟi Nhұt Hӳu, Quҧn Chӫ (Kanjuu)
Trung Sѫn Chùa Pháp Hoa mong ÿӭng vӅ phía mình ÿӇ ӫng hӝ
tѭ tѭӣng mình. ThӃ nhѭng hành ÿӝng cӫa Nhұt Thân làm cho
Thiên DiӋp Thӏ, ÿҥi ÿàn viӋt cӫa Trung Sѫn Pháp Hoa và Quҧn
Thӫ Nhӵt Hӳu không ѭng ý cho nên ngày mӗng 7 tháng 7
nămVƭnh Hѭӣng thӭ 9 (1437) Nhұt Thân ÿӝt nhiên bӏ Nhұt
Hӳu tuyên bӕ là kҿ phá hҥi tông môn, bӏ môn ÿӗ ruӗng ÿuәi và
Nhұt Thân không còn chӭc Tәng Ĉҥi Sѭ nӳa. Tҩt cҧ các chùa
viӋn ÿӇ hoҵng dѭѫng Phұt Pháp và ÿӋ tӱ tín ÿӗ v.v… cӫa Ngài
ÿӅu bӏ chiӃm ÿoҥt. Ngài phҧi nhұn lҩy sӵ ÿҧ kích vô cùng thұm
tӋ.
ThӃ nhѭng, lui vӅ Kyoto Nhұt Thân ÿiӅu chӍnh lҥi nhӳng
tѭ tѭӣng sai trái ҩy, ngày 26 tháng 3 năm Vƭnh Hѭӣng thӭ 10
(1438) Ngài thҧo “Chi͇t Tr̩ng Chánh Nghƭa Sao”
(Shakubuku Shoogishoo) gӣi cho Tăng lӳ và tín ÿӗ ӣ Kyushuu
(Cӱu Châu) trình bày tѭ tѭӣng “Thân Khinh Pháp Tr͕ng”
(Shingyoo Hoojuu) (thân n̯y ḽy làm nh́, pháp ̭y mͣi quý
tr͕ng) cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn và quyӃt hy sinh vì ÿҥo pháp
“T͵ thân ho̹ng pháp” (Shishin Guhoo) (Thí thân m̩ng n̯y ÿ͋
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ho̹ng pháp). Nӝi dung “ChiӃt Trҥng Chánh Nghƭa Sao” chӭa
ÿӵng nhӳng trҫn trình cӫa Ngài ÿӇ thiên hҥ hiӇu rõ ý nghƭa
chân chánh cӫa sӵ nghiӋp hoҵng dѭѫng Phұt Pháp, nhұn thҩy
viӋc toa rұp không hay cӫa giáo ÿoàn và sӵ hiӇu lҫm cӫa Thҫy
Quҧn Thӫ Nhӵt Hӳu.
Ngày mӗng 6 tháng 5 năm thӭ 11 (1439) Nhұt Thân ÿӃn
gһp Tѭӟng Quân Túc Lӧi Nghƭa Giáo (Yorinori) và bҵng tâm
nhiӋt thành cӫa giáo ÿoàn Nhұt Liên, ÿӅ nghӏ Tѭӟng Quân
không làm viӋc nӳa, mà vҩn ÿӅ nҫy ÿѭӧc xem nhѭ ngăn cҧn
quӕc gia, kӇ tӯ Tông Tә ÿӃn bây giӡ. Ngài thұt bҥo dҥn, chҷng
kӇ ÿӃn thân mҥng trình bày tҩt cҧ các vҩn ÿӅ quan yӃu cҫn phҧi
sáng tӓ. Sau ÿó Ngài ÿӃn thăm và rҩt toҥi nguyӋn ÿѭӧc lѭu trú
trong vѭӡn nhà cӫa Túc Lӧi Nghƭa Giáo. Nhӡ sӵ thân cұn nҫy,
Ngài tiӃp xúc trӵc tiӃp vӟi Tѭӟng Quân, hѭӟng dүn Tѭӟng
Quân lãnh hӝi giáo pháp cӫa Tông Tә Nhұt Liên Thánh Nhѫn,
khuyӃn khích tѭӟng quân Giáo Nghƭa tin tѭӣng vào kinh Pháp
Hoa, chuyӇn hóa triӅu ÿình Mҥc Phӫ cai trӏ thұt là chánh ÿҥo.
Dù bӏ triӅu ÿình Mҥc Phӫ ÿiӅu tra, nhѭng Nhұt Thân vүn
muӕn bãi bӓ nhӳng lӋnh cҩm nghiêm khҳc. Tuy nhiên Nhұt
Thân không ÿҥt ÿѭӧc mөc ÿích. Ngài chӡ ÿӧi ÿӃn ngày mӗng 6
tháng 5 năm Vƭnh Hѭӣng thӭ 12 (1440) là ngày kӷ lҫn thӭ 33
cӫa Lӝc UyӇn ViӋn ĈiӋn (Rokuon) (tӭc là Tѭӟng Quân Túc
Lӧi Nghƭa Mãn ÿӡi thӭ 3), Ngài sӁ trình bày chí nguyӋn mӝt
lҫn nӳa, cho nên Ngài viӃt “L̵p Chánh Tr͓ Qu͙c Lu̵n”
(Rissoo Chikokuron) vӟi ý ÿӏnh sau khi hoàn thành, Ngài gӣi
sách nҫy ÿӃn cho các ÿӋ tӱ tăng tөc tҥi Kyushuu (Cӱu Châu) ÿӇ
làm sáng tӓ vҩn ÿӅ.
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ThӃ nhѭng, ngày mӗng 6 tháng 2 năm Vƭnh Hѭӣng thӭ
12 (1440) triӅu ÿình Mҥc Phӫ biӃt ÿѭӧc kӃ hoҥch cӫa Ngài, sҳc
lӋnh bҳt và giam Ngài vào ngөc. Trong ngөc, Ngài bӏ tra tҩn vô
cùng dã man không thӇ diӉn tҧ ÿѭӧc, bҵng tҩt cҧ hình phҥt kinh
khiӃp nhѭ: bӏ ÿӕt lӱa, bӏ trҩn nѭӟc trong ÿêm ÿông, bӏ hình phҥt
ÿánh bҵng búa, bӏ tra tҩn ÿә nѭӟc vào miӋng, bӏ lҩy tre cӭa vào
da thӏt chӛ kín, bӏ hѫ ÿӕt hai bên hông, bӏ bӓ lӱa trên ÿҫu, bӏ
kéo lѭӥi ra. Dù bӏ tra tҩn nhѭ vұy, nhѭng vүn không bӭc Ngài
tӯ bӓ niӅm tin và kính ngѭӥng ÿӕi vӟi kinh Pháp Hoa. Ngài
xӭng ÿáng ÿѭӧc xѭng tán vӅ ÿӭc hҥnh, tinh thҫn và niӅm tin
mãnh liӋt. Ngѭӡi sau gӑi Ngài Nhұt Thân là “Nhұt Thân ngѭӡi ngұm chһt vành môi”.
Ngày 24 tháng 6 năm Gia KiӃt nguyên niên (1441) Tѭӟng
Quân Túc Lӧi Nghƭa Giáo bӏ sát hҥi tҥi Quán Xích Tùng Mãn
Hӳu. Ngày mӗng mӝt tháng 7, Nhұt Thân ÿѭӧc phóng thích
khӓi tù.
Ĉѭӧc tӵ do, Nhұt Thân thѭӡng lui tӟi Kyoto, Kamakura,
ÿôi khi ÿi tӯ Kyoto ÿӃn Kyushuu và ÿһt chân lên tҩt cҧ nhӳng
nѫi nhѭ Cұn Giang, Gia Hҥ, Bӏ Hұu, Bӏ Trung, Ĉán Mã, Xuҩt
Vân v.v… Ngài bҳt ÿҫu ÿi truyӅn giáo ӣ phҥm vi rӝng rãi hѫn.
Khi ÿi, Ngài cǊng bӏ nhiӅu thành phҫn có quyӅn lӵc và nhӳng
Tôn Giáo khác ám hҥi. Nhѭng vӟi Nhұt Thân, mӝt bѭӟc cǊng
chҷng thӕi lui. Nѫi nào cǊng lѭu lҥi nhӳng dҩu tích hoҵng hoá.
Ngài sáng lұp hѫn 30 tӵ viӋn. Trong ÿó, có ngѭӡi ÿѭӧc Ngài
giáo hoá trong ngөc thҩt nhѭ Bәn A Di Bәn Quang (Thanh Tín),
vӅ sau Ngài nhұn ÿѭӧc sӵ hӝ trì tӯ ông nҫy rҩt ÿҳc lӵc.
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Trong năm Khang Chánh Ngài xây dӵng Chùa Bәn Pháp
(Honbooji) ӣ Tӭ ĈiӅu Lăng TiӇu Lӝ, Kyoto. Ngài xiӇn dѭѫng
giáo pháp khҳp toàn quӕc, quy y cho Thiên DiӋp Thӏ. Vì thӃ ÿӏa
vӏ cӫa giáo ÿoàn Nhұt Thân lҥi mӝt lҫn nӳa chiӃm ѭu thӃ phҫn
lӟn tҥi ÿây.
ThӃ nhѭng thái ÿӝ hoҵng pháp cӫa Nhұt Thân vүn không
thay ÿәi là sӵ thách thӭc lӟn ÿӕi vӟi Mҥc Phӫ, cho nên năm
Khoan Chánh nguyên niên (1460) Mҥc Phӫ quyӃt ÿӏnh xӱ phҥt
Nhұt Thân, nhѭng nhӡ Thiên DiӋp Thӏ can thiӋp ÿѭӧc giҧm nhҽ
hình phҥt. Tháng 11 năm Khoan Chánh thӭ 3 (1462), Nhұt
Thân bӏ bҳt nhӕt vào ngөc mӝt lҫn nӳa.
Ngày mӗng 8 tháng 8 năm Khoan Chánh thӭ 4 (1463)
Mүu Phát Thҳng ViӋn, mҽ cӫa Tѭӟng Quân Túc Lӧi Nghƭa
Chánh qua ÿӡi cho nên Ngài tҥm thӡi không bӏ giam giӳ, cuӕi
cùng Nhұt Thân lҥi ÿѭӧc phóng thích.
Sau ÿó, Ngài chӑn Chùa Bәn Pháp tҥi Kyoto làm trung
tâm ÿiӅu hành và phát triӇn mҥnh mӁ sӵ giáo hoá trong bӕi
cҧnh lҩy nhӳng ngѭӡi trong phӕ làm ngoҥi hӝ. ĈӃn năm Văn
Minh thӭ 2 (1470) Ngài gӣi sách “Trc C͙c Sao” (Haniyashoo)
ÿӃn Trc C͙c Thͱ T̫ V͏ Môn, tiӃp theo Ngài biên soҥn
“Truy͉n Ĉăng Sao”. Bây giӡ Ngài chú tâm hӃt mình vào sӵ
nghiӋp sáng tác. Năm Văn Minh thӭ 16 (1448) Ngài viӃt “B͝n
Pháp T Pháp Thͱc”. Năm Văn Minh thӭ 19 (1451), Ngài
viӃt “B͝n Pháp T Duyên Khͧi”.
Tháng 9 năm Trѭӡng Hѭӣng thӭ 2 (1488) Ngài lâm bӏnh.
Trѭӟc khi vào cõi giác ngӝ lâm chung, Ngài viӃt di chúc ÿӇ lҥi
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cho ÿӋ tӱ nhѭ nhӳng câu văn mà ông ÿã viӃt nhѭ: quyӃt thân
thà chӃt ÿӇ hoҵng pháp. Cuӕi cùng cánh cӱa cuӝc ÿӡi khép lҥi
khi Ngài 82 tuәi.
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Nhұt Triêu (Nitsuchoo: 1422-1500) ÿҥi biӇu cho giӟi hӑc
thӭc thӡi Thҩt Ĉinh, chӑn Chùa Cӱu ViӉn làm trung tâm ÿӇ
chӍnh ÿӕn và phát triӇn rӝng rãi Minobuzan. Ngài sӱ dөng
nhiӅu tài liӋu, sách vӣ trong vҩn ÿӅ giáo dөc.
Nhұt Triêu sinh vào năm Ӭng Vƭnh thӭ 29 (1422) tҥi VǊ
Tҧ Mӻ, thuӝc Y Ĉұu Quӕc. Thân phө qua ÿӡi tӯ thѭӣ Ngài còn
ҩu thѫ, cho nên năm lên 8, nhҵm năm Vƭnh Hѭӣng nguyên niên
(1429) Ngài ÿӃn ÿҫu sѭ vӟi Nhӭt Thӯa Phòng Nhӵt Xuҩt
(Nitsushuu) ӣ Chùa Bәn Giác (Hongakuji) tҥi Tam Ĉҧo.
Pháp tӵ cӫa Ngài là Kính Trѭӡng, cǊng gӑi là Gia Hҥ A
Xà Lê. Pháp hiӋu là Bҧo Tө ViӋn, sau nҫy ÿәi thành Hành Hӑc
ViӋn. Sau khi tu hӑc ӣ Chùa Bәn Giác, Ngài ÿӃn hӑc tҥi Tiên
Ba Ĉàn Lâm (Senba Danrin) ӣ Chùa Vô Lѭӧng Thӑ tҥi Tinh
Giҧ Sѫn. Ngài tu theo giáo hӑc Thiên Thai, tham cӭu các nѫi
nhѭ Tӹ DuӋ Sѫn, Kyoto và Nara v.v… Ngài thông ÿҥt vӅ hӑc
vҩn cӫa nhӳng tông phái khác. Vӟi thành quҧ nghiêm tu ҩy,
Nhұt Triêu lҩy Chùa Bәn Giác ӣ Tam Ĉҧo làm trung tâm ÿӇ du
hoá các nѫi khác mӣ rӝng phҥm vi giáo hoá cӫa mình. Mӗng 9
tháng 4 năm Trѭӡng Lөc thӭ 3 (1459), Nhұt Xuҩt, vӏ giáo thӑ
cӫa Ngài, viên tӏch, cho nên Ngài kӃ thӯa pháp ÿăng ӣ Chùa
Bәn Giác. Năm Khoan Chánh thӭ 3 (1462) ÿӡi thӭ 11, Cҫn
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Hӑc ViӋn Minobuzan Nhұt Diên viên tӏch, cho nên Ngài ÿҧm
nhұn trө trì ÿӡi thӭ 11 cӫa Thân Diên Sѫn, lúc Ngài 41 tuәi.
Tҥi Thân Diên Sѫn, Nhұt Triêu mӣ rӝng viӋc hӝ trì Tam
Bҧo, chҩn hѭng giáo hӑc, giáo hóa môn ÿӗ ÿӋ tӱ, mӣ rӝng
phҥm vi hoҵng pháp lӟn hѫn nhiӅu. Ngài dùng hӃt khҧ năng
cӫa mình hoҥt ÿӝng trên nhiӅu lãnh vӵc khác nhau. Ngài cǊng
là ngѭӡi cҩu trúc cѫ bҧn viӋc phát triӇn giáo ÿoàn cӫa Nhұt
Liên Tông.
Khi vào núi Minobu, Nhұt Triêu phát nguyӋn chҩn chӍnh
ÿҥo tràng và phát triӇn Thân Diên Sѫn rӝng lӟn, ÿiӅu chӍnh thӃ
núi cho cân ÿӕi và tӯ Tây Cӕc (Nishidani) chuyӇn ÿӃn nѫi nҫy,
vӟi vѭӡn tѭӧc ÿҽp ÿӁ, ÿҩt ÿai rӝng rãi, ÿiӋn ÿѭӡng hǊng vƭ
v.v… Phҧi nói rҵng cҧ mӝt ÿҥi sӵ nghiӋp Ngài thӵc hiӋn ÿѭӧc.
Năm Khoan Chánh thӭ 7 tӭc là năm Văn Chánh nguyên
niên (1466) Ngài bҳt ÿҫu di chuyӇn cho ÿӃn năm Văn Minh thӭ
7 (1474) toàn bӝ toà nhà ÿѭӧc di chuyӇn thành công, có tháp gӛ
2 tҫng, có Sát Nӳ Ĉѭӡng, có VǊ ĈiӋn v.v…Ngài ÿiӅu chӍnh thӃ
núi ӣ Minobu bӏ hӓng xung quanh trong vòng 10 năm, vӯa thay
ÿәi vӯa tҥo dӵng mӟi lҥi. Phҧi nói rҵng nhìn ÿҥi sӵ nghiӋp nҫy
không ai tѭӣng tѭӧng ngày ҩy Nhұt Triêu khә nhӑc nhѭ thӃ nào.
HiӇn nhiên, chҳc chҳn có sӵ gia hӝ cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn,
mӟi di chuyӇn chӛ ÿҩt ҩy ÿѭӧc. Tuy nhiên, Nhұt Triêu cǊng là
ngѭӡi có dǊng khí và quyӃt ÿoán mӟi có thӇ làm ÿѭӧc nhѭ vұy.
Nhӡ cái nhìn rӝng và hiӇu nhiӅu cӫa Nhұt Triêu, Thân
Diên Sѫn tӯ mӝt nѫi thӃ ÿҩt hҽp, xҩu ӣ Tây Cӕc di chuyӇn ÿӃn
hiӋn tҥi và phát triӇn mӝt cách nhanh chóng vѭӧt bұc, mà
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nhӳng ai ÿӃn thăm ÿӅu thán phөc Nhұt Triêu trong vҩn ÿӅ kiӃn
trúc xây dӵng vào thӡi kǤ ÿҫu cӫa Thҩt Ĉinh. Theo Ngài Nhұt
Liên, Thân Diên Sѫn là ÿҩt ThӃ Thҫn (Seishin), sӁ có rҩt nhiӅu
ngѭӡi tӅ tӵu vӅ tu tұp và nguyӋn cҫu.
Sau khi hoàn thành viӋc xây dӵng Già Lam ÿҥi quy mô,
Nhұt Triêu bҳt ÿҫu viӃt sách giáo khoa dҥy các môn ÿӋ. Ngài
sѭu tұp:
Nhӳng tác phҭm, bút tích và biên khҧo chú thích cӫa Nhұt
Liên Thánh Nhѫn nhѭ: Ng Th˯ Ki͇n Văn (Goshokenmon)
gӗm 49 quyӇn.
Nhӳng câu chuyӋn mҫu nhiӋm vӅ Nhұt Liên Thánh Nhѫn
nhѭ: Nguyên T͝ Hoá Ĉ̩o Ký (Ganso Kedooki) gӗm 2 quyӇn.
Tác phҭm liên hӋ ÿӃn Kinh Pháp Hoa nhѭ: B͙ Thí T̵p
(Fuseshuu) gӗm 112 quyӇn; Pháp Hoa Di͍n Gi̫ng Sao gӗm
36 quyӇn, Pháp Hoa Th̫o Án Sao gӗm 12 quyӇn.
Tông Nghƭa Thѫ nhѭ Ho̹ng Kinh Dͭng Tâm Sao
(Gukyoo Yuujinshoo) gӗm 5 quyӇn. Ĉ˱˯ng Gia Triêu Kẖu
Truy͉n (Tookechookuden) gӗm 2 quyӇn v.v…
Nhѭ vұy, Ngài Nhұt Triêu ÿã tuyӇn tұp ÿѭӧc mӝt sӕ
lѭӧng tác phҭm khá lӟn ÿӃn ngҥc nhiên. Ĉӗng thӡi, Ngài ÿѭӧc
xem là bұc ÿӋ nhҩt tu hӑc, rҩt siêng năng cho ÿӃn bây giӡ vүn
còn lѭu tích. Ngoài ra, Ngài còn viӃt thêm mӝt sӕ tác phҭm nhѭ:
Tam Nht Gi̫ng (Mitsugankoo), L̵p Chánh H͡i V̭n Ĉáp
(Rissoei Montso); L͏ Gi̫ng V̭n Ĉáp v.v… làm cѫ sӣ giáo hóa
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ÿӋ tӱ. Sӕ lѭӧng tác phҭm cӫa Ngài ÿҥt ÿӃn con sӕ kӹ lөc vƭ ÿҥi,
hiӋn tҥi vүn còn bҧo quҧn ӣ Minobuzan.
Nhұt Triêu không chӍ nә lӵc tҥo dӵng, phát triӇn nӝi tӵ
cӫa Minobuzan, mà còn hѭӟng ÿӃn toàn thӇ giáo ÿoàn, tích cӵc
ngoҥi giao ÿӕi ӭng. Ӣ Thân Diên Sѫn, có mӝt cuӝc tranh luұn
nәi tiӃng vӅ pháp phөc, chính Nhұt Triêu ÿã nghӏ hòa, giao hҧo
và kӃt nӕi vӟi Nhұt ViӋn, trө trì Chùa Trung Sѫn Pháp Hoa ÿӡi
thӭ 8 ÿӇ hòa hӧp ÿôi bên thұt là toàn hҧo, không nhӳng chӍ
ÿѭӧc tiӃng thѫm cho Thân Diên Sѫn mà còn mang lҥi thanh
danh cho toàn thӇ giáo ÿoàn, mà nhӳng ai là ÿӋ tӱ ÿӅu cӕ gҳng
giӳ gìn.
Ngày 25 tháng 6 năm Minh Ӭng thӭ 9 (1500), Nhұt Triêu
viên tӏch ӣ Thân Diên Sѫn, trө trì ÿѭӧc 38 năm và thӑ 79 tuәi.
Ai ai cǊng tiӃc thѭѫng ngѭӥng vӑng uy ÿӭc và tôn xѭng Nhұt
Triêu là Tә Trung Hѭng cӫa Minobu.

9

4XDQÓL୵PY୳1KୟW/L¬Q7¶QJÓஃLYLQJŲஏL
7KL¬Q&K¼D

Trong lӏch sӱ, Thiên Chúa Giáo truyӅn vào Nhұt giӳa thӃ
kӹ thӭ 16 vào thӡi kǤ chiӃn quӕc. Năm Thiên Văn thӭ 18 (1549)
nhà truyӅn Giáo Franco de Sabiel ngѭӡi Tây Ban Nha ÿӃn Nhұt
khai giáo ÿҫu tiên, chӍ trong vòng mӝt thӡi gian ngҳn mӝt năm
thôi, có rҩt nhiӅu ngѭӡi trӣ thành tín ÿӗ Thiên Chúa Giáo. Năm
thӭ 19, Ĉҧo Tân Quý Cӱu ÿѭӧc phép truyӅn ÿҥo. Ĉҫu tiên ông
muӕn ÿӃn Kinh Thành ÿӇ tҩu bҥch Thiên Hoàng, nhѭng không
có kӃt quҧ, tuy nhiên, ông gӱi dâng Thiên Hoàng nhӳng phҭm
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vұt mӟi lҥ cӫa Âu Châu nhѭ ÿӗng hӗ, nhҥc khí, v.v… Chính
nhӳng ngѭӡi trí thӭc văn hóa, có tên tuәi trong thӡi chiӃn tranh
nhѭ Ĉ̩i Thôn Thu̯n Trung, Hͷu Mã Tr̭n Quí, Ĉ̩i Hͷu
Nghƭa Tr̭n, Cao S˯n T̫ C̵n, N͡i Ĉ̹ng Gia An, Ti͋u Tây
Hành Tr˱ͧng v.v… liӅn có cҧm tình, trӣ thành tín ÿӗ Thiên
Chúa Giáo, hә trӧ viӋc chuyӇn bánh xe truyӅn giáo ÿi khҳp các
ÿӏa phѭѫng. Văn hóa Tây Phѭѫng nhѭ ngôn ngӳ, y hӑc, âm
nhҥc, hӝi hӑa, kӻ thuұt ҩn loát v.v… dѭӟi ҧnh hѭӣng cӫa Thiên
Chúa Giáo làm mê hoһc ngѭӡi Nhұt Bҧn. Tӯ Kyushuu Thiên
Chúa Giáo nhanh chóng truyӅn ÿӃn Kinh kǤ, mӣ trѭӡng
College (trѭӡng dҥy cho nhӳng nhà truyӅn giáo), lұp bӏnh viӋn,
xây trѭӡng tiӇu hӑc v.v… ӣ khҳp mӑi nѫi.
Cùng thӡi ÿó, Nhұt Liên Tông chiӃm mӝt phҥm vi truyӅn
giáo vô cùng rӝng lӟn, có nhiӅu tín ÿӗ và thӃ lӵc ӣ Kyoto khiӃn
cho môn ÿӗ cӫa Tӹ DuӋ Sѫn không thӇ bҳt kӏp. Năm Thiên
Văn thӭ 5 (1536), hӑ len lõi vào Kinh Ĉô ÿӇ phá hoҥi 21 bәn
sѫn cӫa Nhұt Liên Tông, gӑi là Thiên Văn Pháp Nҥn. Tҥi
Kyoto, giáo ÿoàn cӫa Nhұt Liên bӏ ÿánh phá kӏch liӋt ÿӃn nӛi
gҫn hoҥi diӋt, nhѭng Nhұt Liên Tông cӕ gҳng hòa hoãn vӟi Sѫn
Môn (Sanmon) cӫa Tӹ DuӋ Sѫn. Cuӕi cùng cҧ hai hòa hӧp lҥi
và cùng lѭu tâm ÿӃn viӋc phөc hѭng. Năm Thiên Văn thӭ 15
(1546) mӝt sӕ các Chùa ÿѭӧc trùng tu, ÿһc biӋt 21 Bәn Sѫn tái
kiӃn thiӃt ÿѭӧc 15 ngôi chùa.
Sau pháp nҥn Thiên Văn, giáo ÿoàn Nhұt Liên Tông thay
ÿәi phѭѫng thӭc giáo hóa tӯ thái ÿӝ kӏch liӋt bҿ dҽp trӣ thành
khoan dung hѫn và ôn hoà hѫn, bên ngoài hòa dӏu vӟi các sѫn
môn khác, còn bên trong hòa hӧp giӳa các môn sinh.
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Ngѭӡi Thiên Giáo cho rҵng ÿây là thӡi kǤ quá ÿӝ cӫa
Nhұt Liên Tông, hӑ liên tөc ÿѭa các thѭѫng thuyӅn mang
nhӳng thiӃt bӏ kӻ thuұt, văn hóa nhұp vào Nhұt hҷn nhiên kèm
theo sӵ truyӅn ÿҥo Thiên Chúa Giáo. Nhұt Liên Tông là ÿӕi thӫ
lӟn nhҩt, hӑ viӃt nhӳng báo cáo gӱi vӅ quê hѭѫng, xin trích mӝt
ÿoҥn nhѭ sau:
 Có mӝt giáo phái xѭng là Pháp Hoa Tông, không cҫu ÿҥo lý,
chӍ sùng bái 5 chӳ.
 Tăng lӳ cӫa Pháp Hoa Tông và tín ÿӗ hҫu hӃt thuӝc giai cҩp
trung lѭu Nhұt Bҧn rҩt cӭng rҳn.
 So vӟi các Tông khác, hӑ không bӏ nhiӉm dөc và tӝi ác.
Nhӳng tu sƭ cӫa Pháp Hoa Tông rҩt khó chӏu vӟi lӡi dҥy cӫa
Jesus chúng ta.

Nhѭ vұy, khҧo sát nhӳng bҧn báo cáo nҫy chúng ta thҩy
nhӳng vӏ tu sƭ và tín ÿӗ Tông Pháp Hoa, (Nhұt Liên Tông ngày
nay), ÿӅu kӏch liӋt phҧn ÿӕi sӵ truyӅn ÿҥo tà mӏ cӫa Thiên Chúa
Giáo, nhҩt là tích cӵc truyӅn tai nhau bҵng nhӳng câu chuyӋn
ÿҫu môi ÿӇ giӳ vӳng niӅm tin nѫi Nhұt Liên Tông.
Dù bӏ pháp nҥn Thiên Văn phá hoҥi khá nhiӅu, nhѭng lúc
bҩy giӡ Nhұt Liên Tông may mҳn ÿѭӧc sҳc phong trӣ lҥi Kinh
Ĉô, phөc hѭng chùa viӋn ӣ ÿây, cӫng cӕ niӅm tin cӫa tín ÿӗ tҥo
thành mӝt bӭc tѭӡng thành kiên cӕ ÿӕi ÿҫu nguy hiӇm vӟi
Jesus và ÿӕi trӏ sӵ truyӅn ÿҥo cӫa Thiên Chúa Giáo. Cҧ trong
lүn ngoài giáo ÿoàn Nhұt Liên Tông ӣ Kyoto hòa hӧp thanh
tӏnh ÿáng ÿѭӧc tán dѭѫng công ÿӭc.
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Nhұt Áo (Nichioo) (1565-1630) là vӏ Tә có tѭ cách và
thái ÿӝ rҩt cѭѫng quyӃt dѭѫng cao phѭѫng châm B̭t Th͕ B̭t
Thí, ÿӕi ÿҫu vӟi quyӅn lӵc cӫa chính quyӅn.
Nhұt Áo sinh ngày mӗng 8 tháng 6 năm Vƭnh Lөc thӭ 8
(1565) tҥi Kyoto, con cӫa V͏ Binh Phú Th˱˯ng Tu̱n Ĉ̹ng.
Năm Thiên Chánh thӭ 2 (1574), Ngài ÿҫu sѭ xuҩt gia vӟi
Thành Th̵t Vi͏n Nh̵t Ĉi͋n, trө trì thӭ 18 DiӋu Giác Tӵ ӣ
Kyoto ÿѭӧc gӑi là An Qu͙c Phòng Nh̵t Chân (Nitsusen) vӅ
sau ÿѭӧc ÿәi lҥi thành An Quӕc ViӋn Nhұt Áo cǊng có lúc gӑi
là Ph̵t Tánh Vi͏n Nh̵t Áo.
Ĉѭӧc Ngài Nhұt ĈiӇn, sѭ phө cӫa mình thӯa nhұn, năm
28 tuәi, Ngài nhұm chӭc trө trì chùa DiӋu Giác vào năm Văn
Lөc nguyên niên (1592) kӃ truyӅn ÿӡi pháp thӭ 19.
Năm Văn Lөc thӭ 4 (1595) Phú Th̯n Tú Ki͇t mӡi ÿѭӧc
tҩt cҧ các ÿҥi diӋn Tông phái và khoҧng 100 vӏ Tăng thuӝc giáo
ÿoàn cӫa Nhұt Liên Tông ÿӃn dӵ lӉ cúng dѭӡng Thiên Tăng
(1000 vӏ Tăng) tҥi Chùa Ĉông Sѫn Phѭѫng Quҧng Tӵ
(Hookooji) thuӝc Kyoto. Lúc ÿҫu, quý Ngài thuӝc Nhұt Liên
Tông ÿӏnh giӳ truyӅn thӕng B̭t Th͕ B̭t Thí cӫa Ngài Nhұt
Liên Thánh Nhѫn, nhѭng bӏ chӕng ÿӕi, bӣi vì B͝n Mãn T
Nhͱt Nh˱ Vi͏n Nh̵t Tr͕ng (Ichinyoin Nichiyuu) và nhӳng vӏ
trѭӣng lão tҥi Kyoto, ai ai cǊng e ngҥi trѭӟc quyӅn thӃ cӫa Tú
KiӃt và Quӕc Chӫ.
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B̭t Th͕ B̭t Thí là không nhұn ÿӗ cúng dѭӡng cӫa
nhӳng ngѭӡi cúng không phҧi là tín ÿӗ phái Kinh Pháp Hoa và
cǊng không cúng dѭӡng cho nhӳng vӏ không có niӅm tin Kinh
Pháp Hoa, nguyên tҳc nҫy chung cho cҧ tăng lүn tөc.
NӃu Nhұt Áo ÿӃn tham dӵ buәi cúng dѭӡng thiên tăng hӝi
cӫa Tú KiӃt, không phҧi là tín ÿӗ Kinh Pháp Hoa, mӑi ngѭӡi sӁ
suy nghƭ rҵng Ngài trái vӟi truyӅn thӕng B̭t Th͕ B̭t Thí rӗi.
Lúc ÿҫu, ngѭӡi ta ÿӏnh mӡi Ngài nhұn sӵ cúng dѭӡng
riêng, nhѭng Nhұt Áo không hӭa khҧ vì Ngài kiên trì giӳ chһt
truyӅn thӕng b̭t th͕ b̭t thí, tuy nhiên hҫu hӃt ý kiӃn ÿӅu
nghiêng vӅ phía Nhұt Trӑng, vì thӃ ngày 25 tháng 9 năm Văn
Lөc thӭ 4, Ngài phҧi lên ÿѭӡng rӡi khӓi Chùa DiӋu Giác.
Rӡi khӓi Chùa DiӋu Giác, Nhұt Áo ÿәi chӛ ӣ liên tөc tӯ
Sa Nga ÿӃn Mai Vƭ rӗi Kê Mão TӍnh (Kaide). Chính trong thӡi
gian nҫy, Ngài biên soҥn tác phҭm “Pháp Hoa Tông Gián
Tr̩ng” vào ngày 13 tháng 11, nhӡ TiӅn ĈiӅn HuyӅn Dƭ trao tұn
tay Tú KiӃt. Vào ngày 15 tháng 11 Ngài chӑn mӝt con suӕi nhӓ
tҥi Ĉan Ba Quӕc ҭn cѭ.
Năm Văn Lөc thӭ 5 (1596) Nhұt Áo dӵa vào Lұp Chánh
An Quӕc Luұn cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn viӃt tҩu trҥng “Pháp
Hoa Tông Ṱu Tr̩ng” trong thӡi gian Ngài lâm bӏnh, dâng lên
Vua Dѭѫng Thành. Ngài cho biӃt lý tѭӣng cӫa nhӳng pháp phái
cӫa các Tông phái, nhӳng vҩn ÿӅ cҫn yӃu cҫn phҧi phөng hành
truӟc tiên, cҫn phҧi chҩm dӭt lҥi nhӳng tiӃn ngôn cӫa TiӅn
ĈiӅn HuyӅn Dƭ vì thiên hҥ ÿang phҧn ÿӕi bҵng thái ÿӝ yên lһng.
Nhà vua rҩt quan tâm ÿӃn lӡi văn tҩu cӫa Nhұt Áo.
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Ngày 18 tháng 8 năm Khánh Trѭӡng thӭ 3 (1598) Phú
Thҫn Tú KiӃt qua ÿӡi, thӑ 63 tuәi, quyӅn lӵc tұp trung vào nѫi
Ĉӭc Xuyên Gia Khang. Thái ÿӝ cӫa Nhұt Áo ÿѭӧc mӑi ngѭӡi
ӫng hӝ và duy trì ӣ Kyoto, ngѭӧc lҥi Nhұt Trӑng bӏ phê phán
ÿѭa ÿӃn tình trҥng cҧ hai lâm vào cҧnh ÿӕi lұp nhiӅu hѫn. Thӡi
gian ҩy, Phұt Thӯa ViӋn Nhұt Tinh (Nichisei) ӣ Chùa Bәn Môn
tҥi Ikegami và mҽ cӫa Ĉoan Long ViӋn Nhұt Tú là Quan Bҥch
Tú Thӭ ra công tҥo sӵ hoà hӧp, nhѭng vүn không ÿѭӧc. Ngày
13 tháng 11 năm Khánh Trѭӡng thӭ 4 (1599) Nhұt Trӑng và
Nhұt Áo bӏ Gia Khang tӕ cáo. Nhұt Áo chӕng ÿӕi, viӃt tӡ trҫn
tình phҧn bác luұn cӭ cӫa Nhұt Trӑng.
Ngày 20 tháng 11 năm, Gia Khang mӡi hai bên ÿӃn Ĉҥi
Phҧn Thành ÿӕi luұn vӟi nhau. Nhұt Áo vүn không thay ÿәi chӫ
trѭѫng nghiêm khҳc vӟi viӋc B̭t Th͕ B̭t Thí khiӃn Gia Khang
giұn dӳ cho nên lѭu ÿày Ngài ra Ĉӕi Mã vào tháng 6 năm sau.
Ӣ nѫi lѭu ÿày Nhұt Áo có thӡi gian nhiӅu cho viӋc viӃt
lách. Lҫn lѭӧt Ngài hoàn thành các tác phҭm nhѭ: Tam Cá
Ĉi͉u V̭n Ĉáp; Ĉo̩n Ác Sanh Thi͏n; Viên Chân Ch˯n Ngͭy
Quy͇t; Gián Thi͏n Th̯n Minh Ký v.v… ÿӇ quҧng bá ý nghƭa
B̭t Th͕ B̭t Thí.
Tháng 5 năm Khánh Trѭӡng thӭ 17 (1612) Ngài ÿѭӧc tha
trӣ lҥi kinh thành, nhѭng không vào Chùa DiӋu Giác, yêu cҫu
tăng tөc ӣ ÿó phҧi cҧi hӕi (Kaige). Hҥ Thӫ Thҳng Trӑng, ÿҥi
diӋn cho chánh quyӅn làm trung gian cҧ Ĉҥi chúng cӫa DiӋu
Giác Tӵ làm lӉ cҧi hӕi vào ngày 25 tháng 3 năm Nguyên Hoà
thӭ 2 (1616) Nhұt Áo mӟi chӏu trӣ lҥi Chùa DiӋu Giác tiӃp tөc
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cҧi hӕi chѭ sѫn. Ngày 27 tháng 5 tҥi DiӋu Giác Tӵ các môn
phái thӵc hiӋn pháp hòa ÿӗng dung hӧp vӟi nhau.
Năm Nguyên Hòa thӭ 9 (1623) nhҵm ngày 13 tháng 10,
Mҥc Phӫ gӣi sҳc chӍ thӯa nhұn viӋc B̭t Th͕ B̭t Thí là truyӅn
thӕng. ThӃ nhѭng lúc ҩy giáo ÿoàn vùng Kansei tiӃn ÿӃn Kanto
bӏ giáo ÿoàn ӣ ÿó phҧn ÿӕi khiӃn cho giӳa giáo ÿoàn Kansei và
Kanto sinh ra bҩt bình vì Kanto lҩy Trѭӡng ViӉn ViӋn Nhұt
Thө (Nichijuu) cӫa Chùa Bәn Môn ӣ Ikegami làm trung tâm,
kiên trì vӟi truyӅn thӕng B̭t Th͕ B̭t Thí, C˱ͥng Nghƭa Chi͇t
Phͭc (kӏch liӋt triӋt hҥ) phê phán thái ÿӝ buông thҧ cӫa giáo
ÿoàn Kansei.
Thái ÿӝ cӫa Nhұt Áo vүn mӝt mӵc duy trì và ӫng hӝ
khiӃn cho các ÿӋ tӱ cӫa Nhұt Trӑng ӣ Minobu nhѭ: Nh̵t Càn
(Nichiken) (T͓ch Chi͇u Vi͏n), Nh̵t Vi͍n (Nichiou) (Tâm Tánh
Vi͏n) càng lên án kӏch liӋt ÿӏnh kiӃn Nhұt Áo chӫ trѭѫng, cho
nên thêm mӝt lҫn nӳa trong giáo ÿoàn xҧy ra sӵ ÿӕi lұp nhau
kӏch liӋt xung quanh vҩn ÿӅ B̭t Th͕ B̭t Thí nҫy.
Ngày 21 tháng 2 năm Khoan Vƭnh thӭ 7 (1630) Mҥc Phӫ
mӡi cҧ hai bên Minobu và Ikegami ÿӃn thành Giang Hӝ ÿӕi
luұn vӟi nhau. Mҥc Phӫ không căn cӭ trên vҩn ÿӅ pháp lý mà
lҩy căn bҧn vҩn ÿӅ cҩm chӍ cӫa Gia Khang năm trѭӟc ÿàn áp
phái Ikegami, ÿày các Sѭ Tăng, ÿem Ikegami Bәn Môn Tӵ giao
cho phía Minobu DiӋu Giác Tӵ tҥi Kyoto. Sӵ kiӋn nҫy gӑi là
Thân Trì Ĉ͙i Lu̵n (Shinchi Tairon).
Trong lúc luұn tranh nhѭ thӃ, Nhұt Áo viên tӏch ngày
mӗng 10 tháng 3 ӣ tuәi 66. KӃt quҧ cӫa Thân Trì Ĉӕi Luұn
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buӝc Ngài vào tӝi tái phҥm, dù chӃt vүn bӏ lѭu ÿày ra Ĉӕi Mã
và suӕt 6 năm dài cho ÿӃn năm Khoan Văn thӭ 5 (1665), B̭t
Th͕ B̭t Thí vүn bӏ cҩm ngһt, nhѭng phái cӫa Nhұt Áo vүn tiӃp
tөc truyӅn thӯa và giӳ mãi truyӅn thӕng B̭t Th͕ B̭t Thí ÿó.
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Nguyên Chính (Gensei) (1623-1668) không nhӳng rҩt nәi
tiӃng trong giӟi văn nghӋ, vӯa là mӝt thi sƭ, vӯa là mӝt hӑc giҧ
Hán ngӳ và Nhұt ngӳ ѭu tú, mà còn là mӝt bұc Thҫy mô phҥm,
giӟi luұt tinh nghiêm, chӫ trѭѫng trì luұt, thành lұp mӝt tông
phong mӟi theo pháp môn trì Luұt.
Nguyên Chính sanh ngày 23 tháng 2 năm Nguyên Hoà
thӭ 9 (1623) tҥi Kyoto, con trai thӭ 5 cӫa Gia Thҫn Thҥch Tƭnh
Hҧo, thuӝc Nguyên Mao Lӧi Huy Nguyên. Lúc nhӓ tên là
Nguyên Bát Lang Nguyên Chính. Xuân Quang ViӋn, ngѭӡi chӏ
cҧ làm dâu cӫa Ngҥn Căn Thành Chӫ TӍnh Y Trӵc HiӃu.
Nguyên Tú, ngѭӡi anh làm viӋc vӟi Trӵc HiӃu. Năm Nguyên
Chính 13 tuәi cǊng ӣ dѭӟi trѭӟng cӫa Trӵc HiӃu. Năm Khoan
Vƭnh thӭ 18 (1641), Ngài ÿѭӧc 18 tuәi bӏ té lâm bӏnh phҧi trӣ
lҥi Kyoto. Nguyên Chính hành hѭѫng vӟi mҽ ÿӃn Chùa DiӋu
TuyӅn ӣ TuyӅn Châu. Ngài muӕn ÿѭӧc xuҩt gia ӣ ÿó nhѭng
phҧi làm tròn ÿҥo hiӃu, bәn phұn làm con phөng dѭӥng mҽ cha
khi tuәi già, Ngài phát nguyӋn tөng ÿӑc ba bӝ Kinh lӟn cӫa
Thiên Thai Tông trong thӡi gian phөng sӵ Tƭnh. Năm Chánh
Bҧo thӭ 4 (1647), tâm nguyӋn xuҩt gia càng quyӃt liӋt hѫn.
Năm Khánh An nguyên niên (1648) Ngài rӡi gia ÿình TӍnh Y
trӣ lҥi Kyoto ÿҫu sѭ vӟi Tăng Na ViӋn Nhұt Phòng, cao ÿӋ cӫa
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Tâm Tánh ViӋn Nhұt ViӉn (Shinshooin Nichion) ÿӡi thӭ 22 cӫa
Thân Diên Sѫn, vӏ trө trì ÿӡi thӭ 14 Chùa DiӋu HiӇn. Năm
Nguyên Chính 26 tuәi ÿѭӧc sѭ phө Nhұt Phòng ÿӅ cӱ trách
nhiӋm ÿҥi diӋn giáo ÿoàn Nhұt Liên tҥi Kyoto. Cѫ hӝi nҫy giúp
cho Nguyên Chính phát huy tài năng hҫu Thҫy. Hӑc thӭc cӫa
Ngài sâu sҳc và nhân cách cӫa Ngài cao khiӃt, cҧ kinh thành
Kyoto ai ai cǊng biӃt. Năm Minh Lӏch nguyên niên (1655) Nhұt
Phòng ÿѭӧc tҩn sѫn (Shinzan) tҥi Chùa Bәn Môn ӣ Ikegami,
Nguyên Chính kӃt thҧo am ÿӇ ҭn cѭ tҥi Xѭng Tâm Cӕc
(Shooshinan).
Vӟi hӑc thӭc uyên thâm, Nguyên Chính thông suӕt tҩt cҧ
tông nghƭa, giáo nghƭa tӯ Hán ngӳ cho ÿӃn Nhұt ngӳ. Ngài sáng
tác nhiӅu tác phҭm nәi tiӃng cҧ phѭѫng diӋn văn thѫ lүn hòa ca
(nhӳng bài ca cӫa Nhұt Bҧn). Dù Ngài ӣ trong mӝt thҧo am,
nhѭng có rҩt nhiӅu ngѭӡi kéo ÿӃn thӍnh vҩn Phұt Pháp và nghe
giáo huҩn không dӭt.
VӅ phѭѫng diӋn giáo ÿoàn, Nguyên Chính chú tâm ÿӃn
viӋc kiӃn tҥo tăng ÿѭӡng mô phҥm, tôn trӑng thӃ giӟi chung
quanh và quy luұt xã hӝi. Năm Thӯa Ӭng thӭ 3 (1652), Ngài
biên soҥn tác phҭm Th̫o S˯n Y͇u L˱ͫc (Soozanyooro), kim
chӍ nam cho nhӳng ngѭӡi cҫu ÿҥo. Năm Khoan Văn nguyên
niên (1661) Ngài xây Phұt ÿiӋn gӑi là Ĉoan Quang T
(Zuikooji), ÿҥo tràng Pháp Hoa Tam Muӝi. Vӟi sӵ hành trì
nghiêm mұt, Nguyên Chính ÿѭӧc tôn xѭng bұc mô phҥm cӫa
tòng lâm, ÿҥo phong cӫa giӟi luұt, uy nghi cӫa thҧo sѫn hay
Thҧo Sѫn Luұt (Pháp Hoa luұt và Bәn Hoá luұt).
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Vӟi Nhұt Liên Tông, Ngài là mӝt ngӑn gió mӟi thәi ÿӃn,
ÿѭӧc ÿánh giá rҩt cao. NhiӅu môn hҥ cӫa Nguyên Chính ÿѭӧc
ÿào tҥo nghiêm mұt, có khҧ năng sáng tác văn thѫ v.v… trӣ
thành nhӳng bұc thҥc hӑc trong tông môn. Ngài còn giao du vӟi
tӯng lӟp văn nhân ÿѭѫng thӡi nӳa.
Có mӝt sӵ kiӋn quan trӑng cӫa sѫn môn là cҧm niӋm và
tán dѭѫng uy ÿӭc cӫa Tuyên Ông Nhұt Khҧ, bұc Thѭӧng Tӑa
lâm bӋnh chӃt khi còn trҿ, Nguyên Chính viӃt tác phҭm Thân
Diên Ĉ̩o (Minobunmichi), ÿѭӧc Thѭӧng Hoàng Nguyên Hoà
duyӋt lãm.
Sau khi Nguyên Chính viên tӏch, Tây Cӕc Ĉàn Lâm hoá
chӫ (Keshu); Phҥn Cao Ĉàn Lâm hoá chӫ, Cӕc Trung Ĉoan
Luân tӵ (Zuirinji) TiӇu Thҩu Ĉҧn Sanh tӵ (Kominato Tanzooji)
công cӱ Tӯ Nhүn Nhұt HiӃu, phөng trì di chúc cӫa Thҫy, nhұn
lãnh trách nhiӋm ÿӋ nhӏ trө trì cӫa Chùa Ĉoan Quang. Nhѭ
Thҫy mình, Nhұt HiӃu tiӃp tөc thҳp sáng ngӑn ÿèn trí tuӋ, xiӇn
dѭѫng pháp môn Pháp Hoa Luұt.
Nhӳng ngôi chùa tuy không thuӝc sѫn môn nhѭng liên hӋ
rҩt mұt thiӃt nhѭ: Lұp Bәn Tӵ Nhұt Phiên (Ryuhonji), Bәn
Pháp Tӵ Nhұt Ĉӭc, Tam Bҧo Tӵ Nhұt Hӝ, DiӋu Tâm Tӵ Thái
Nhҥc, KiӃn Nhѫn Tӵ Thông HiӃn, TuyӅn DǊng Tӵ Thiên Giai
v.v…
Trҫn Nguyên VǊ, (Chingenbin) mӝt văn nhân ÿѭѫng thӡi,
ngѭӡi vùng Minh Hә Lâm, sinh ra trong gia ÿình làm ÿӗ gӕm
sӭ, sáng tác thѫ, viӃt văn, vҿ tranh v.v… rҩt nәi tiӃng, ÿѭӧc
Nguyên Chính mӡi ÿӃn Ikegami bӣi vì năm Vҥn Trӏ nguyên
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niên (1658), Ngài 36 tuәi thân phө qua ÿӡi, năm sau thân mүu
ÿem hài cӕt thân phө vӅ mai táng ӣ Thân Diên Sѫn. Trong
chuyӃn ÿi nҫy, Nguyên VǊ viӃt tác phҭm Minobumichi.
Nguyên Chính giӟi thiӋu ngѭӡi chӏ kӃ là Phu Xuyên Trѭӡng
Chánh KiӃt cho Trҫn Nguyên VǊ. Hai ngѭӡi giao hҧo rҩt thâm
tình. Năm Khoan Văn thӭ 2 (1662), cҧ hai ngѭӡi tұp trung các
bài thѫ và tuyӇn tұp thành thi phҭm nhan ÿӅ là “Nguyên
nguyên x˱ͣng h͕a t̵p” (Gengen Shoowashuu).
Ngoài ra Ngài còn kӃt thân vӟi nhӳng vӏ khác nhѭ: Thҥch
Trѭӧng Sѫn, mӝt thi sƭ Hán ngӳ rҩt giӓi, Dѭѫng Minh, mӝt hӑc
giҧ uyên thâm. Thái Trҥch Phan Sѫn, vӯa là mӝt hӑc giҧ cә
ÿiӇn, vӯa là thi sƭ thѫ Hài Cú nhѭ Bҳc Thôn Tú Vӏnh v.v… Khi
lâm bӋnh, Ngài vүn không ngӯng sáng tác và ÿӇ lҥi rҩt nhiӅu
tác phҭm văn thѫ giá trӏ cho ÿӡi sau.
Năm Khoan Văn thӭ 7 (1667) mҽ Ngài (hiӋu DiӋu Chӫng)
qua ÿӡi thӑ 87 tuәi. Ngài lo phҫn tang lӉ cho mҽ xong. Năm
sau, năm Khoan Văn thӭ 8, Ngài viên tӏch vào ngày 15 tháng 2,
hѭӣng dѭѫng 46 tuәi.
HuӋ Minh Nhұt Ĉăng, ÿӋ tӱ cӫa Ngài ÿã kӃt tұp lҥi tҩt cҧ
giáo huҩn cӫa Nguyên Chính, tҥo ra phong trào giáo dөc mҥnh
mӁ. Ngoài ra còn có nhӳng vӏ nhѭ Bәn DiӋu Nhұt Lâm
(Honmyoo Nichirin) và Ѭu Ĉà Na Nhӵt Huy (Udana Nichigi)
v.v… hә trӧ Ngài xây dӵng nӅn giáo hӑc Nhұt Liên căn bҧn,
trӑng yӃu và thұt tiӉn thӡi cұn ÿҥi.
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Tân Cѭ Nhұt Tát (Arai Nitsusatsu) (1830-1888) là vӏ quҧn
trѭӣng ÿҫu tiên cӫa Nhұt Liên Tông, ÿiӅu hành tҩt cҧ các tông
pháp trong Tông Môn vào thӡi kǤ Phұt Giáo bӏ áp bӭc cӫa
Minh Trӏ Duy Tân. Ngài thiӃt lұp nӅn móng vӳng chҳc cho giáo
ÿoàn trѭӟc sӵ biӃn ÿәi cӫa thӡi ÿҥi mӟi. Sӵ nghiӋp vƭ ÿҥi ÿó
vүn còn sót lҥi ÿӃn ngày nay.
Văn Minh ViӋn (Bunmyooin) Nhұt Tát sinh ngày 25
tháng 12 năm Thiên Bҧo nguyên niên (1830) tҥi Ĉӗng Sanh
thuӝc huyӋn Gunma, là con trai thӭ 6 cӫa vӋ môn Tân Cѭ Tông.
Lúc nhӓ gӑi là Lâm Chi Trӧ. Năm lên 9, Ngài theo hҫu Ĉҥi Xa
ViӋn Nhұt Quӻ ӣ Chùa Tӏnh Liên tҥi Trұt Phө thuӝc huyӋn
Saitama vào tháng 2 năm Thiên Bҧo thӭ 9 (1838). Ngày mӗng
8 tháng 4 năm sau, Ngài ÿѭӧc xuҩt gia vӟi tên là Văn Gia
(Bunka).
Năm Thiên Bҧo thӭ 11, Ngài hӑc ÿҥo vӟi Phan Cao Ĉàn
Lâm (Iidakadanrin). Năm Gia Vƭnh nguyên niên (1848), Ngài
ÿѭӧc Sung Hӧp ViӋn (Yungooen). Chùa Lұp Tѭӧng ӣ
Kanezawa dҥy, Ngài lãnh hӝi trí tuӋ sáng suӕt Ѭu Ĉà Nà ViӋn
Nhұt Hӭa, vӏ thҫy uyên bác thiӃt lұp chѭѫng trình căn bҧn cӫa
Nhұt Liên giáo hӑc thӡi cұn ÿҥi.
Năm An Chính nguyên niên (1854) Ngài tu trì tҥi Chùa
Liên Cӱu tҥi Câu Nhұp ӣ Giang Hӝ suӕt 6 năm tóm lѭӧc và
nghiên cӭu sâu hѫn nhӳng giáo huҩn căn bҧn mà Ngài ÿã hӑc
ÿѭӧc tӯ Nhұt Huy. Năm Gia Vƭnh thӭ 4 (1851), Ngài thay cho
Nhұt Huy thăng tòa thuyӃt pháp, năm 22 tuәi.
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Nhӡ vӕn luyӃn Hán ngӳ và Nho hӑc, hӑc ӣ Ĉҵng Sum
Hoҵng Am trong thӡi gian tu ӣ Chùa Liên Cӱu, Nhұt Tát xây
dӵng Khê Khê Tinh Xá (Keikei Shooja) ÿӇ giҧng dҥy, kҿ tăng
ngѭӡi tөc ÿӃn thӑ hӑc rҩt ÿông. Ngài còn ÿi ÿây ÿó ÿӇ thuyӃt
giҧng dѭӟi tên cӫa Hӝi tҥi Chùa Bәn Môn, Ikegami suӕt thӡi
gian Cӱu Bҧo ĈiӅn Nhӵt Qui, Quҧn Trѭӣng thӭ 15 và Thӫ Bәn
Văn Tӏnh, ÿӡi thӭ 69. Ngài còn ÿѭӧc TiӇu TuyӅn Nhұt Tӱ suy
cӱ trách nhiӋm trө trì Chùa Cӱu ViӉn Thân Diên Sѫn, ÿӡi thӭ
79, ÿӇ bӗi ÿҳp nhân tài cho Nhұt Liên Tông.
Năm Nguyên Trӏ nguyên niên (1864) Ngài lҥi ÿѭӧc ÿӅ cӱ
trách nhiӋm Chùa ThiӋn Quӕc, Thҫn Lҥc Phҧn, nhѭng nhұn
thҩy Phұt sӵ ÿa ÿoan nên tӯ chӕi và mӝt lҫn nӳa trӣ vӅ Liên
Cӱu Tӵ, trӣ thành giҧng sѭ cӫa Nam Cӕc Ĉàn Lâm (Nangoku)
tҥi Ikegami.
Khoҧng thӡi gian ҩy, nѭӟc Nhұt có khuynh hѭӟng kiӃn
thiӃt mӝt thӇ chӃ xã hӝi mӟi, Ngài báo ÿӝng cho biӃt gió mây
bao phӫ làm cho nhiӅu nѫi bӏ quҫn thҧo. Thұt vұy, ngay cҧ
trung tâm ÿӃ ÿô cǊng bӏ quҫn chúng loҥn ÿӝng chҷng còn thӇ
thӕng gì nӳa, mӗ mã cӫa Ĉӭc Xuyên Mҥc Phӫ bӏ ÿào bӟi lên
cho ÿӃn Minh Trӏ Duy Tân, ÿêm tӕi vӯa qua ÿӇ bҳt ÿҫu cho
nhӳng ngày mӟi. Vào tháng ba, Tân chính phӫ cӫa Minh Trӏ
nguyên niên (1868) công bӕ sҳc lӋnh “T͇ Chính Nh̭t Trí”
phөc cә và Thҫn Phұt Phân Ly làm cho cѫ hӝi ÿӇ PhӃ Ph̵t
Huͽ Thích (Haibutsu Kishaku) càng lên cao hѫn. NhiӅu chùa
chiӅn bӏ phá hӫy tҥi các ÿӏa phѭѫng. Nhұt Liên Tông cǊng bӏ
nҥn. Các Tông Phái Phұt Giáo trong thӡi ÿҥi nҫy ÿӅu chӏu
chung sӕ phұn ÿҳng cay. Trѭӟc tình trҥng nhѭ thӃ, chùa nào
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cǊng phҧi nә lӵc vѭѫn lên ÿӇ tӗn tҥi. Tháng 10 năm Minh Trӏ
nguyên niên có 30 ngôi ÿӅn thӡ Thҫn ÿѭӧc thông báo ÿình chӍ
(dҽp bӓ).
Tháng 3 năm Minh Trӏ thӭ 5 (1872) chính phӫ thành lұp
Giáo Bӝ TӍnh ÿӇ kiӇm soát và quҧn lý tôn giáo. Tҩt cҧ các thҫn
xã và tӵ viӋn ÿӅu nҵm trong sӵ quҧn lý cӫa giám ÿӕc Giáo Bӝ
TӍnh, mӝt cѫ quan tuyên truyӅn giáo dөc cho Thҫn Phұt (nѫi
thӡ Thҫn và các nѫi thӡ Phұt).
Chính phӫ thiӃt lұp Trung Ѭѫng thành Ĉҥi Giáo ViӋn yêu
cҫu các giáo ÿoàn Thҫn Phұt phҧi cӱ nhӳng giáo sѭ ÿҥi diӋn
tham dӵ vào thành phҫn giáo thӑ. Nhұt Liên Tông ÿӅ cӱ nhӳng
chӭc vӏ giáo thӑ nhѭ: Tân C˱ Nh̵t Tát, Ki͇t Xuyên Nh̵t
Giám, Hà Ĉa Nh̵t Nh˯n, C͵u B̫o Ĉi͉n Nh̵t Qui v.v… Dù
vӯa bӏ chính phӫ Minh Trӏ quҧn lý, vӯa bӏ thӇ chӃ mӟi ÿiӅu
hành, Nhұt Tát lên kӃ hoҥch chӍ ÿҥo Tông Môn uyӇn chuyӇn
ÿӕi phó.
Ĉҫu tiên, Nhұt Tát mӣ Tông Giáo ViӋn dành riêng cho
Nhұt Liên Tông tҥi hai chùa Hҥ Thӯa Giáo ÿӇ tiӃp tөc ÿiӅu
hành tông môn theo thӇ chӃ mӟi vào năm Minh Trӏ thӭ 5. Sau
ÿó, Ngài liên lҥc nӕi kӃt hòa hoãn vӟi các tông khác ÿӇ ÿӕi phó
vӟi tân chính phӫ. Thұt vұy, Nhұt Tát hoàn thành viӋc chӍ ÿҥo
cǊng nhѭ phát huy cҧ trong lүn ngoài trong thӡi kǤ khó khăn
lӟn nhѭ thӃ!
Tháng 3 năm Minh Trӏ thӭ 7 (1874) Nhұt Tát ÿѭӧc vӏ trө
trì ÿӡi thӭ 65 cӫa Chùa Cӱu ViӉn ӣ Minobuzan tiӃn cӱ trách
nhiӋm Quҧn Trѭӣng. Tháng 4 năm ҩy, tҩt cҧ các phái cӫa Nhұt
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Liên Tông ÿӅu ÿӗng loҥt bҫu Ngài làm Quҧn Trѭӣng ÿҫu tiên
năm Ngài vӯa 45 tuәi. Nhұt Tát xӭng ÿáng vӟi tín nhiӋm cӫa
các tông phái, vӯa ÿiӅu hành Thân Diên Sѫn vӯa ÿҧm nhұn
trách vө Quҧn Trѭӣng. ThӃ nhѭng, ngày mӗng 10 tháng giêng
năm Minh Trӏ (Meiji) thӭ 8 (1875), mӝt cѫn hӓa hoҥn bҩt thình
lình thiêu rөi Thân Diên Sѫn Cӱu ViӉn Tӵ gӗm ÿiӋn chính
cùng vӟi 12 tăng viӋn. Nhұt Tát ÿang bұn rӝn viӋc chuҭn bӏ giӛ
kӷ Nhұt Liên Thánh Nhѫn, lҫn thӭ 600, Ngài ӫy thác KiӃt
Xuyên Nhұt Giám lo viӋc trùng tu Thân Diên Sѫn, còn Ngài
giӳ chӭc Quҧn Trѭӣng mà thôi.
Ngày 27 tháng 2 năm Minh Trӏ thӭ 9 (1876) Nhұt Tát
công bӕ danh xѭng chánh danh Nhұt Liên Tông, nhѭ vұy trong
thӡi kǤ dù vô cùng hәn loҥn cӫa Minh Trӏ duy tân, nhѭng Nhұt
Tát nhѭ mӝt con sѭ tӱ hăng say và rҩt linh hoҥt lao vào tҩt cҧ
mӑi Phұt sӵ, lo tròn bәn phұn giáo dөc cӫa Tông Môn, ÿҧm
nhұn viӋc hành chánh. Cuӕi cùng Ngài viên tӏch tҥi Ikegami
Vƭnh Thӏ ViӋn năm Ngài 59 tuәi, vào ngày 29 tháng 8 năm
Minh Trӏ thӭ 21 (1888).
NӃu Nhұt Huy tҥo nhӳng con ÿѭӡng căn bҧn và chân
chánh cӫa Tông Môn, ÿѭӧc nhiӅu ngѭӡi hàm ân giáo dѭӥng ӣ
Sung Hͫp Viên (Yuugosen), thì Nhұt Tát và nhӳng vӏ ÿӗng
môn nhѭ Nhұt Giám bѭӟc ÿi trên con ÿѭӡng ÿó và xây dӵng
nhӳng cѫ sӣ trên ÿó trong thӡi cұn ÿҥi, và Nhұt Tu là ngѭӡi
trùng hѭng Nhұt Liên Tông. Phҧi nói rҵng thành quҧ ÿҥt ÿѭӧc
cӫa ba vӏ nҫy ÿã mang ÿӃn sӵ hình thành giáo ÿoàn mӟi ÿáp
ӭng vӟi thӡi ÿҥi và tҥo trung tâm ÿiӅu hành mӑi Phұt sӵ cӫa
Tông Môn hӳu hiӋu vұy.
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Ĉi͉n Trung Trí H͕c
ĈiӅn Trung Trí Hӑc (Tanaka Chigaku: 1861- 1939)
không nhӳng là mӝt nhà hoҥt ÿӝng ngoҥi giao kӃt nӕi giӳa
Quӕc Trө Hӝi (Kokuchuukai) và Nhұt Liên Tông, mà còn vұn
ÿӝng chӫ nghƭa tҥi gia Phұt Giáo cӫa Nhұt Liên nӳa.
ĈiӅn Trung Trí Hӑc sanh ngày 13 tháng 11 năm Minh
Cӱu nguyên niên (1861) tҥi Edo, Nihonbashi, Hinishicho, con
trai thӭ 3 cӫa Ĉa ĈiӅn HuyӅn Long và VǊ Lý Tӱ. Lúc nhӓ gӑi
là Ҩp Chi Trӧ. Tháng 9 năm Minh Trӏ thӭ 2 (1869) và tháng 2
năm sau hai ÿҩng sanh thành cӫa Ngài lҫn lѭӧt qua ÿӡi, Ҩp Chi
Trӧ vӯa tròn 10 tuәi ÿӃn hҫu Trí Cҧnh ViӋn Nhұt TiӃn thuӝc
Nhӭt Chi Giang Thôn Ĉҷng Giác ViӋn ӣ Tokyo và ÿѭӧc ÿәi
tên là Trí Hӑc.
Năm Minh Trӏ thӭ 4 (1871) Ngài ÿѭӧc 11 tuәi vào hӑc
trѭӡng Phҥn Cao Ĉàn Lâm và ÿѭӧc Ĉҵng Nguyên Nhұt Ca,
KiӃt Xuyên Nhұt Giám v.v… dҥy dӛ. Trѭӡng Phҥn Cao Ĉàn
Lâm bӏ bãi bӓ năm Minh Trӏ thӭ 7 (1874) và thay thӃ bҵng
trѭӡng Nhұt Liên Tông Ĉҥi Ĉàn Lâm xây dӵng ӣ 2 nѫi Nhӏ
Bәn Hҥ.
Ӣ ÿây, Ngài hӑc vӟi Tân Cѭ Nhұt Tát và Vƭnh Giҧ Nhұt
Ĉinh v.v… thӃ nhѭng khi hӑc ÿӃn hӑc phҫn Thiên Thai hӑc,
Ngài ÿѭa ra nhiӅu nghi vҩn tranh luұn vӟi nhӳng vӏ Ĉàn Lâm
Giáo Hӑc. Trong khi hӑc phong cӫa Ĉài Ĉàn Lâm, do Nhұt Tát
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chӫ trѭѫng phҧi khoan dung, vӏ tha nhѭng thái ÿӝ cӫa Ngài lҥi
bҩt mãn và ÿӕi lұp vӟi quan ÿiӇm cӫa Tân Cѭ Nhұt Tát. Năm
Minh Trӏ thӭ 9 (1876) Ngài không nhүn nhӏn ÿѭӧc bèn phҧn
ÿӕi kӏch liӋt và phê phán quan ÿiӇm cӫa Nhұt Tát, trӣ vӅ lҥi
Ĉҷng Giác ViӋn hӑc vӟi Tân Xuyên Nhұt TӃ. Tháng 10 năm ҩy
bәn sѭ lâm trӑng bӏnh, tӯ chӭc giáo hӑc ӣ Ĉҥi Ĉàn Lâm vӅ
Yokohama ӣ vӟi anh ruӝt dѭӥng bӋnh.
Sau ÿó, Ngài lѭu trú tҥi Ĉҷng Giác ViӋn nghiên tҫm tông
nghiӋp, Ngài rҩt tӵ tin và xác tín con ÿѭӡng tiӃn thân cӫa mình
cho nên Ngài quyӃt ÿӏnh hoàn tөc vì không hӧp quan ÿiӇm cӫa
Nhұt Tát lҫn thӭ ba. Ngài rӡi tông môn bҳt ÿҫu chѭѫng trình
vұn ÿӝng quan ÿiӇm tҥi gia Phұt Giáo cӫa Nhұt Liên Tông.
Năm Minh Trӏ thӭ 13 (1880), Ngài bҳt ÿҫu thành lұp Liên
Hoa Hӝi. Năm Minh Trӏ thӭ 17 (1884) thành lұp Lұp Chánh An
Quӕc Hӝi. Quan ÿiӇm Nhұt Liên ngày càng ÿѭӧc mӣ rӝng và
phát triӇn mҥnh mӁ. Ngài ÿi giҧng các ÿӏa phѭѫng và phát hành
nhӳng tӡ báo cho Hӝi, cho Giáo Ĉoàn. Ngài in ҩn phát hành
nhiӅu tài liӋu quý giá ÿӇ tuyên truyӅn vӅ quan ÿiӇm và niӅm tin
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
Trong các tác phҭm cӫa mình, Ngài phê phán và phân tích
lý tѭӣng cӫa giáo ÿoàn Nhұt Liên Tông qua các tác phҭm nhѭ:
Tông Môn Chi Duy Tân và B͝n Hoá Nhi͇p Chi͇t Lu̵n
(Honge Shooshakuron), trӣ thành mӝt trong nhӳng ÿӅ tài sôi
nәi và ý nghƭa cӫa tông Nhұt Liên cǊng nhѭ Nhұt Liên Giáo
Hӑc.
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Hѫn nӳa, tӯ năm Minh Trӏ thӭ 36 (1903) ÿӃn năm 37
Ngài mӣ ÿҥi hӝi tҥi Osaka nghiên cӭu vӅ Bәn Hoá Tông Hӑc
và Lұp Chánh Các và giҧng vӅ Bәn Hoá DiӋu Tông Thӭc Mөc
cǊng nhѭ thӃ hӋ hoá Nhұt Liên Giáo Hӑc. Nhӳng bài giҧng nhѭ
thӃ ÿӋ tӱ Sѫn Xuyên Trí Ӭng ghi chép và biên tұp thành tác
phҭm: “B͝n Hoá Di͏u Tông Thͱc Mͭc Gi̫ng Nghƭa Lͭc”.
Năm Ĉҥi Chánh (Taisho) thӭ 3 (1914) dѭӟi danh nghƭa
cӫa Lұp Chánh An Quӕc Hӝi, Ngài thiӃt lұp các giáo ÿoàn
thành Quӕc Trө Hӝi, chính là tҥi gia Phұt Giáo giáo ÿoàn phát
triӇn mҥnh mӁ ÿӇ xiӇn dѭѫng chӫ nghƭa Nhұt Liên.
TiӃn triӇn vӅ nghiên cӭu Nhұt Liên Giáo Hӑc cӕng hiӃn
tài liӋu và tҥo ҧnh hѭӣng rҩt lӟn ÿӕi vӟi nhӳng nhà văn hӑc nhѭ
Cao Sѫn Xѭ Ngѭu (Takayama Chogyuu), Cung Trҥch HiӅn Trӏ
v.v…
Ngày 17 tháng 4 năm Chiêu Hoà (Showa) thӭ 13 (1938)
ÿӝt nhiên Ngài bӏ xuҩt huyӃt não lҧo ÿҧo mê mang và viên tӏch
vào ngày 17 tháng 11 năm thӭ 14 (1939) vӟi tuәi ÿӡi là 79.
Vұn ÿӝng vӅ tҥi gia Phұt Giáo cӫa Ngài mang ý nghƭa rҵng tông
môn không chӍ ÿóng khung nhӳng lӡi dҥy cӫa Nhұt Liên, mà phҧi
quҧng bá rӝng rãi ra ngoài xã hӝi nӳa. KӃt quҧ thұt rҩt khҧ quan!
Tuy chѭa phát triӇn viên mãn hӑc phong truyӅn thӕng Nhұt Liên
Tông, trang nghiêm giáo hӑc thuӝc Sung Hӧp Viên, nhѭng Ngài
Trí Hӑc chuyӇn ngѭӧc thӃ cӡ, thӵc hiӋn cө thӇ và áp dөng lӡi dҥy
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn vào xã hӝi hiӋn ÿҥi. CǊng có thӇ nói
quan ÿiӇm Nhұt Liên là mөc tiêu hiӋn thұt cӫa quӕc gia cҫn phҧi
thӵc hiӋn.

Ch˱˯ng Năm
Ootani Gyookoo
9, 7¯Q1JŲஓQJY¢7£F3K£S
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Nhӳng hoҥt ÿӝng Phұt-sӵ trong năm.

9,
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Pháp hӝi cӱ hành lӉ Ĉӭc Thích Tôn nhұp diӋt vào ngày
rҵm tháng hai. Ĉӭc Thích Tôn nhұp diӋt vào ngày 15 tháng 2
năm 380 trѭӟc Thiên Chúa (có nhiӅu thuyӃt khác nhau nói vӅ
viӋc nҫy). Ngài an nhiên nhұp diӋt tҥi rӯng Sa La Song Thӑ,
bên cҥnh giòng sông A Lӧi La Phҥt ĈӅ tҥi thành Câu Thi Na
năm Ngài 80 tuәi. Ngài nҵm vӟi tѭ thӃ ÿҫu quay vӅ hѭӟng Bҳc,
mһt xây vӅ hѭӟng Tây, nҵm nghiêng vӅ bên tay mһt trѭӟc sӵ
hiӋn diӋn cӫa rҩt ÿông ÿӋ tӱ, khiӃn nhiӅu ngѭӡi cҧm ÿӝng than
khóc không ngӯng, cây trong rӯng cǊng thѭѫng ÿau biӃn thành
màu trҳng nhѭ lông chim hҥc.
Tҩt cҧ các giáo phái Phұt Giáo ÿӅu chӑn ngày 15 tháng 2
làm lӉ vía ngày Ĉӭc Thích Tôn nhұp diӋt ÿӇ ngѭӥng vӑng uy
ÿӭc cӫa ThӃ Tôn. Các chùa ÿӅu treo tranh NiӃt Bàn và cӱ hành
pháp hӝi8 ÿӇ xѭng tán báo ân Ngài.

9,

*Lஉ7இJL£QJVDQK *RRWDQH 

Pháp hӝi kӹ niӋm ngày ÿҧn sanh cӫa Nhұt Liên Thánh
Nhѫn tә chӭc vào ngày 16 tháng 2 hҵng năm. Nhұt Liên Thánh
Nhѫn sanh vào ngày 16 tháng 2 năm Trinh Ӭng nguyên niên
(1222) tҥi TiӇu Thҩu thuӝc An Phòng Quӕc (Awanokuni) nay
8

Chú thích cӫa dӏch giҧ: Tҩt cҧ nhӳng lӉ hӝi cӫa Phұt Giáo tҥi Nhұt Bҧn ÿӅu
tính theo dѭѫng lӏch, chӭ không tính theo âm lӏch nhѭ ViӋt Nam chúng ta.
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thuӝc huyӋn Chiba (Thiên DiӋp). Tѭѫng truyӅn rҵng, khi Thánh
Nhѫn chào ÿӡi có nhiӅu hiӋn tѭӧng lҥ nhѭ hoa sen nӣ trên mһt
biӇn, ÿӗi cát hiӋn lên cao, nѭӟc tӯ dѭӟi ÿҩt phun lên trong khu
vѭӡn trѭӟc nhà.
Thұt ra, chúng ta chӍ biӃt Nhұt Liên Thánh Nhѫn qua
nhӳng tác phҭm cӫa Ngài, nhѭng chѭa thҩy Ngài viӃt vӅ ngày
sinh cӫa mình. Cә truyӋn “Ng Truy͉n Th͝ Ĉ̩i” (Godendodai)
cӫa Bá Kì A Xà Lê Nhұt Ĉҥo, vӏ trө trì Chùa Ĉҥi Thҥch ÿӡi thӭ
4 viӃt là ngày 16 tháng 2, nghƭa là sau ngày Thích Tôn nhұp
diӋt mӝt ngày. CǊng có thuyӃt cho rҵng theo di chúc cӫa ThӃ
Tôn, Nhұt Liên Thánh Nhѫn thӏ hiӋn ӣ nѫi nҫy.

9,
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Pháp Hӝi BӍ Ngҥn cӱ hành vào tháng 3 và tháng 9 (mùa
xuân và mùa thu), cúng dѭӡng ông bà cha mҽ nhiӅu ÿӡi.
TiӃng Phҥn gӑi B͑ Ng̩n là Paramita (Ba La M̵t Ĉa)
dӏch là ÿáo bӍ ngҥn có nghƭa là nhӳng ngѭӡi mê ӣ bӡ bên nҫy,
chѭ Phұt ӣ bӡ bên kia nên gӑi là BӍ Ngҥn. Phұt Giáo cho rҵng
xa rӡi nhӳng phiӅn não vӑng tѭӣng và ÿӃn ÿѭӧc cҧnh giӟi giác
ngӝ giҧi thoát là Ĉáo BӍ Ngҥn. Ngѭӡi Nhұt gҳn bó niӅm tin
cúng dѭӡng tә tiên theo truyӅn thӕng ÿó cho nên cӱ hành nghi
thӭc cúng dѭӡng hѭѫng linh cӫa ông bà cha mҽ quá vãng nhiӅu
ÿӡi nhiӅu kiӃp.
LӉ BӍ Ngҥn mùa xuân vào khoҧng tháng 3. LӉ BӍ Ngҥn
mùa thu nhҵm vào tháng 9. Tәng cӝng mӛi lҫn 7 ngày. Ngày
giӳa cӫa ba ngày trѭӟc và sau là xuân phân và thu phân. LӉ vұt

Tín Ngѭӥng và Tác Pháp

165

cúng dѭӡng chѭ hѭѫng linh cha mҽ tә tiên ÿã quá vãng trong
vào thӡi gian ÿó.

9,
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Pháp Hӝi Phұt Ĉҧn Sanh tә chӭc vào ngày mӗng 8 tháng
4 hҵng năm còn gӑi cách khác nhѭ: Quán Phұt Hӝi (Kanbutsue),
Phұt Sanh Hӝi (Butsushooe), Long Hoa Hӝi (Ryuugee), Dөc
Phұt Hӝi (Yokubutsue). Ngѭӡi bình dân gӑi là lӉ Hanamatsuri9.
Ĉӭc Thích Tôn là mӝt vѭѫng tӱ ӣ Ҩn Ĉӝ, ÿҧn sanh vào
thӃ kӹ thӭ 5 trѭӟc kӹ nguyên trong dòng tӝc Thích Ca. Căn cӭ
vào lӏch sӱ Phұt, Ma Gia phu nhѫn, mҽ Ngài mӝt hôm nҵm
mӝng thҩy con voi trҳng chun vào bөng, bà có thai. Sҳp ÿӃn
ngày sanh nӣ, bà phҧi vӅ quê cǊ, trên ÿѭӡng ÿi bà nghӍ chân tҥi
vѭӡn Lâm TǤ Ni, tҥi ÿó bà ÿѭa tay vӏn vào cành cây Vô Ѭu và
hҥ sanh Thái tӱ. Khi vӯa hҥ sinh, Long Vѭѫng vui mӯng mang
nѭӟc cam lӗ tҳm gӝi cho Thái tӱ, vì thӃ trong ngày lӉ Phұt Ĉҧn,
thѭӡng bài trí mӝt tѭӧng Phұt Ĉҧn Sanh và tҳm bҵng nѭӟc trà
thѫm tӯ trên ÿҫu.

9,
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Pháp Hӝi kӹ niӋm ngày Nhұt Liên Thánh Nhѫn tuyên bӕ
khai Tông tә chӭc vào ngày 28 tháng 4 hҵng năm.
Sau mӝt thӡi gian dài Nhұt Liên nghiên cӭu giáo lý Phұt
Ĉà tҥi núi Thanh Trӯng thuӝc An Phòng Quӕc, nay thuӝc
huyӋn Chiba muӕn thông tri cho nhân loҥi biӃt niӅm tin cӭu ÿӝ
9

Chú thích cӫa dӏch giҧ: Hanamatsuri là lӉ xem hoa Anh Ĉào nӣ vào ngày
mӗng 8 tháng 4 ÿӃn rҵm tháng 4 dѭѫng lӏch mӛi năm.
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chúng sanh trong thӡi mҥt pháp mà Ngài ÿã ÿҥt ÿѭӧc. NiӅm tin
ҩy chính là nhӳng lӡi dҥy duy nhҩt cӫa Ĉӭc Thích Ca thuҫn tuý
cӫa kinh Pháp Hoa qua câu: Nam Mô Di͏u Pháp Liên Hoa
Kinh.
Vào ngày 28 tháng 4 năm KiӃn Trѭӡng thӭ 5 (1253) vào
buәi bình minh Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿӭng trên ÿӍnh núi
xѭӟng lên ĈӅ Mөc nhìn mһt trӡi mӑc dҫn lên cao, chiӃu thҷng
vào biӇn lӟn. Ngài tin rҵng Ngài ÿã giác ngӝ ÿѭӧc lӡi dҥy cӫa
Ĉӭc Thích Tôn xiӇn dѭѫng tiӃng niӋm ҩy xác tín viӋc nҫy. Sӵ
kiӋn ÿó chính là khai Tông Nhұt Liên. Nhӳng ngѭӡi hoҵng
dѭѫng kinh Pháp Hoa cho rҵng ÿây chính là bѭӟc ÿҫu tiên khai
Tông cӫa Thánh Nhѫn.

9,
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Pháp Hӝi báo ân khánh tán kӹ niӋm Nhұt Liên Thánh
Nhѫn bӏ ÿày ra Yton cӫa Ĉҧo Ito, mӝt trong 4 ÿҥi pháp nҥn (Ito
Pháp Nҥn Hӝi; Tùng DiӋp Cӕc Pháp Nҥn Hӝi; Long Khҭu Pháp
Nҥn Hӝi và TiӇu Tùng Nguyên Pháp Nҥn Hӝi) tә chӭc vào
ngày 12 tháng 5 hҵng năm.
Tӯ nәi lo sӧ cӫa nhӳng ngѭӡi có tín ngѭӥng niӋm Phұt,
Tiên Chҩp QuyӅn Bҳc ĈiӅu Thӡi Lҥi (Tӕi Minh tӵ nhұp ÿҥo)
tҩu trình Lұp Chánh An Quӕc Luұn lên Vua vào ngày 12 tháng
5 năm Văn Ӭng nguyên niên (1260) cho nên ngày 27 tháng 8
năm ÿó thҧo am Tùng DiӋp Cӕc bӏ ÿӕt trong ÿêm, và năm sau
năm Hoҵng Trѭӡng nguyên niên Nhұt Liên bӏ ÿày ra Ito. Thұt
ra, thӑ nҥn tҥi Tùng DiӋp Cӕc ÿêm tӕi ҩy là chuyӋn sân hұn
riêng tѭ, nhѭng lѭu ÿày ÿi Ito là chuyӋn công, bӏ chính quyӅn
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bҳt tӝi. Thánh Nhѫn sӕng an lҥc trong lѭu ÿày ÿӃn ngày 20
tháng 2 năm Hoҵng Trѭӡng thӭ 3 (1263) ÿѭӧc miӉn tӝi.
Khoҧng thӡi gian 2 năm dài, Thánh Nhѫn tu hành theo kinh
Pháp Hoa, lãnh hӝi ÿѭӧc pháp, bҳt ÿҫu sáng tác và giáo hoá cho
nhiӅu ngѭӡi tҥi nѫi lѭu ÿày.
ĈӇ ghi nhӟ và tán thán tâm nguyӋn tӯ bi vô biên cӫa
Thánh Nhѫn trҧi qua nhiӅu khó khăn cay ÿҳng, ngày nay chúng
ta kӹ niӋm 4 Ĉҥi Pháp Nҥn báo ân cǊng nhѭ cҧm niӋm ân ÿӭc
Thánh Nhѫn.

9,
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Pháp Hӝi cúng dѭӡng tә tiên tә chӭc vào tháng bҧy, tháng
tám , nhân ngày Vu Lan. Chӳ Vu Lan gӕc tӯ tiӃng Phҥn
Ullambana (ĈiӇu Giám Bà Noa), dӏch là ÿҧo huyӅn, có nghƭa là
nhӳng linh hӗn ÿӑa vào cҧnh giӟi khә ÿau ÿang lãnh thӑ nhӳng
hình phҥt bӏ treo ngѭӧc rҩt khә sӣ, trong ÿó có thӇ có ngѭӡi
thân cӫa mình. Pháp hӝi Vu Lan có tӯ lâu ÿӇ cúng dѭӡng hӗi
hѭӟng cho ngѭӡi mҩt.
10

Kinh Vu Lan Bӗn kӇ lҥi câu chuyӋn Ngài Mөc KiӅn Liên
thҫn thông ÿӋ nhҩt, mӝt trong 10 vӏ ÿҥi ÿӋ tӱ cӫa Ĉӭc Phұt.
Ngài Mөc KiӅn Liên muӕn ÿem thӭc ăn cӭu bà Thanh ĈӅ, mҽ
Ngài ÿang bӏ ÿӑa vào chӕn ngҥ quӹ khә sӣ, nhѭng khi bà vӯa
ÿѭa cѫm vào miӋng, lӱa liӅn bӕc cháy, càng dùng nѭӟc dұp tҳt,
lӱa càng cháy thêm. Ngài Mөc KiӅn Liên bҥch ThӃ Tôn mong
ÿѭӧc chӍ dҥy. Ĉӭc Thích Tôn bҧo hãy cung thӍnh Thánh Tăng
10

Chú thích cӫa dӏch giҧ: MiӅn quê cӫa Nhұt Bҧn thѭӡng hay cӱ hành lӉ Vu
Lan vào tháng 8 dѭѫng lӏch, nhҵm vào tháng 7 âm lӏch cӫa ViӋt Nam.
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trong 10 phѭѫng lҥi vào ngày 15 tháng 7 và thành tâm sӱa soҥn
ÿӗ ăn uӕng cúng dѭӡng. Làm ÿѭӧc vұy, mҽ ông thoát khӓi
ÿѭӡng ngҥ quӹ.
LӉ Vu Lan cӱ hành trong 3 ngày tӯ ngày 13 ÿӃn ngày 15
tháng 7, nhѭng tùy theo ÿӏa phѭѫng, có nѫi cǊng cӱ hành vào
tháng 8.
Tҥi gia ÿình, ngѭӡi ta thiӃt lұp Tinh Linh Bҵng
(Shooryoodana) ÿón linh hӗn ông bà tә tiên vӅ. Tҥi các chùa,
ngѭӡi ta tә chӭc cúng dѭӡng vҥn linh trong 3 ÿӡi 10 phѭѫng
thӃ giӟi, thiӃt lұp trai ÿàn Thí Ngҥ Quӹ Hӝi v.v… (chҭn tӃ cô
hӗn).

9,

.னQLP7»QJ'LS&ஃF3K£S1Q
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Pháp hӝi báo ân kӹ niӋm ngày mà thҧo am cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn tҥi Tùng DiӋp Cӕc ӣ Kamakura bӏ ÿӕt cháy, tә
chӭc vào ngày 27 tháng 8 hҵng năm.
Tӕi ngày 27 tháng 8 năm Văn Ӭng nguyên niên (1260)
mӝt sӕ ngѭӡi cӵc ÿoan theo tông NiӋm Phұt ÿӝt kích vào ÿӕt
thҧo am cӫa Nhұt Liên, may mҳn Thánh Nhѫn vѭӧt ra sau núi
thoát nҥn và tӏ nҥn tҥi nhà cӫa ÿàn viӋt Phú Mӝc Thѭӡng Nhүn
(Tokijoonin).
Sau ÿó mӝt tháng, pháp nҥn Tùng DiӋp Cӕc ұp ÿӃn, bӣi
nhӳng ngѭӡi theo tông NiӋm Phұt cӵc ÿoan tҩu trình Lұp
Chánh An Quӕc Luұn, ÿӇ ám hҥi Ngài. ThӃ nhѭng là mӝt hành
giҧ hoҵng truyӅn kinh Pháp Hoa, Ngài xem thân mӋnh nҫy là
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giҧ tҥm, dù gһp hoҥn nҥn ÿӃn ÿâu cǊng nѭѫng theo giáo lý
Pháp Hoa, xҧ thân hành ÿҥo, bӣi thӃ Nhұt Liên Thánh Nhѫn
hoan hӹ nhүn nhөc lãnh thӑ pháp nҥn nҫy ÿӇ hoҵng truyӅn kinh
Pháp Hoa.

9,
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Pháp hӝi báo ân kӹ niӋm ngày Nhұt Liên Thánh Nhѫn và
mӝt sӕ ngѭӡi khác thӑ lãnh án chém tҥi Long Khҭu, mӝt trong
bӕn ÿҥi pháp nҥn, cӱ hành vào ngày 12 tháng 9 hҵng năm.
Ngày 12 tháng 9 năm Văn Vƭnh thӭ 8 (1271), Mҥc Phӫ
mѭӧn tay Bình Tҧ VӋ Môn Uý Lҥi Cѭѫng Suҩt (Heinosaemon
no yooyoritsuna) bҳt Ngài giam tҥi Tùng DiӋp Cӕc, Kamakura
sau khi thҧo am bӏ ÿӕt. Năm Văn Vƭnh thӭ 5 (1268) trӣ ÿi, tình
hình xã hӝi Nhұt Bҧn vô cùng dao ÿӝng rӕi ren, bӣi quân Mông
Cә nhiӅu lҫn xua quân vѭӧt biӇn vào Nhұt. TriӅu ÿình không
nhӳng không nghe lӡi can ngăn cӫa Thánh Nhѫn, mà còn áp
chӃ giam ngөc Thánh Nhѫn nӳa, rõ là làm phѭӟc lөy thân!
Không nhӳng Thánh Nhѫn bӏ chính quyӅn luұn tӝi mà còn bӏ
Lҥi Cѭѫng dүn ÿӃn pháp trѭӡng Long Khҭu ÿӇ chém ÿҫu.
Nhѭng thұt nhiӋm mҫu thay, khi vӯa lên giàn chém, ÿӝt nhiên
trӡi chuyӇn ÿӝng, màn ÿen bao phӫ không ai thҩy ai, Ngài liӅn
thoát thân chҥy vào hang cӑp thoát chӃt. Tuy nhiên, sau ÿó vүn
bӏ lѭu ÿày ra Sado. Qua sӵ kiӋn ÿó, ngѭӡi ta nhұn thҩy rҵng,
Thánh Nhѫn, tuy giӕng nhѭ mӑi kҿ phàm phu thӑ nҥn tӱ tù,
nhѭng nhӡ thӑ trì kinh Pháp Hoa, ÿѭӧc sӕng sót, bӣi vұy niӅm
tin cӫa Ngài ÿӕi vӟi kinh Pháp Hoa càng thâm tín hѫn.
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Năm Văn Vƭnh thӭ 8, không phҧi mӝt mình Thánh Nhѫn
thӑ nҥn mà các ÿӋ tӱ và ÿàn viӋt cǊng bӏ giam vào ngөc. Ӣ
trong ngөc khә sӣ gian nan, nhiӅu ngѭӡi thӕi tâm, không còn
tin kinh Pháp Hoa nhѭ trѭӟc. Phҧi nói rҵng cuӝc ÿӡi Nhұt Liên,
vào năm Văn Vƭnh thӭ 8 là thӡi kǤ chѭӟng ngҥi nhiӅu nhҩt.

9, .னQLP3K£S1Q6DGR
Pháp hӝi kӹ niӋm báo ân ngày Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ
lѭu ÿày ra Sado tә chӭc vào ngày mӗng 10 tháng 10 hҵng năm.
Pháp nҥn Sado có nhiӅu liên hӋ vӟi pháp nҥn Long Khҭu
cho nên nhiӅu khi ngѭӡi ta gӑi chung là pháp nҥn Long Khҭu
Tҧ Ĉӝ. Có khi tә chӭc chung vӟi pháp nҥn Long Khҭu vào
ngày 12 tháng 9 hҵng năm.
Ngày 12 tháng 9 năm Văn Vƭnh thӭ 8 (1271) Nhұt Liên
Thánh Nhѫn bӏ bҳt tҥi Kamakura. Nӱa ÿêm 12 rҥng ngày 13,
Ngài tҭu thoát khӓi bӏ chém ÿҫu tҥi Long Khҭu chҥy ÿӃn Tѭѫng
Mô Quӕc, ҭn trong nhà cӫa lөc lang Tҧ VӋ Môn Úy thuӝc Thӫ
Hӝ Ĉҥi Bәn Gian ӣ Sado. Khoҧng mӝt tháng sau vào ngày 10
tháng 10 Y Trí biӃt ÿѭӧc. Ngày 21 tháng 10 Ngài lánh nҥn
trong mӝt ngôi chùa ӣ ViӋt Hұu Quӕc, ÿӃn ngày 27 tháng 10
lên thuyӅn theo gió vѭӧt ra ÿҧo Sado. Ӣ Sado, Thánh Nhѫn
chӏu nhiӅu khә nhӑc vӟi tuyӃt sѭѫng giá lҥnh tҥi Trùng Nguyên
Tam Muӝi Ĉѭӡng cho ÿӃn tháng 4 năm sau (1272), Ngài
chuyӇn sang Nhҩt Cӕc. Thӡi gian nҫy tuy rҵng bӏ nhӳng ngѭӡi
theo pháp môn NiӋm Phұt cӵc ÿoan uy hiӃp, mҥng sӕng nhѭ
ngàn cân treo sӧi tóc, nhѭng Thánh Nhѫn vүn giáo hoá ÿѭӧc
nhiӅu ngѭӡi ӣ Sado, và biên soҥn nhiӅu tác phҭm nhѭ: Khai
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Mͭc Sao, Quán Tâm B͝n Tôn Sao, trong nhӳng tác phҭm nҫy,
Ngài lҫn lѭӧt phát triӇn tѭ tѭӣng quán tâm, tinh thҫn giҧi thoát
và hành ÿӝng dҩn thân tích cӵc nhұp thӃ cӫa mӝt hành giҧ tín
hành kinh Pháp Hoa.

9, +X¿QKணWEୟF7¶QJ7இ
Pháp Hӝi báo ân tѭӣng niӋm kӷ giӛ Nhұt Liên Thánh
Nhѫn vào ngày 13 tháng 10 hҵng năm. Pháp hӝi nҫy còn ÿѭӧc
gӑi là: Báo Ân Gi̫ng (Hooonkoo) Ng M͏nh Gi̫ng (Omeikoo)
hay Ng ̪nh Cúng (Mieiku).
Sanh tiӅn, Nhұt Liên Thánh Nhѫn vӯa là mӝt bұc tu hành
tӯ bi chân thұt quҧng ÿҥi, vӯa là hành giҧ tín hành kinh Pháp
Hoa ÿѭӧc mӑi ngѭӡi quý trӑng kính ngѭӥng uy ÿӭc. Ngài an
tѭӡng thӏ tӏch tҥi nhà cӫa ÿàn viӋt Trì Thѭӧng Tҧ VӋ Môn ÿҥi
phu Chí Tông Trung thuӝc Ikegami, VǊ Tҥng Quӕc vào ngày
13 tháng 10 năm Hoҵng An thӭ 5 (1282). Hҵng năm, ÿӇ tѭӣng
niӋm và báo ÿӅn ân ÿӭc cӫa Ngài, suӕt ÿêm ÿãi dҥ (Taiya) ngày
12 tháng 10, ngѭӡi ta thѭӧng di ҧnh cӫa Ngài lên và cӱ hành
pháp yӃu báo ân. ĈӃn sáng ngày 13 tháng 10 tә chӭc Giҧng Hӝi,
tѭӣng niӋm và báo ân.
Ĉһc biӋt, tҥi Chùa Bәn Môn, Ikegami, nѫi Thánh Nhѫn
viên tӏch, ngѭӡi ta thҳp 10.000 ngӑn ÿèn trong ÿêm 12 ÿӇ cúng
dѭӡng vô cùng trang nghiêm và long trӑng. Sáng ngày 13,
thӍnh ÿҥi hӗng chung gióng chuông tѭӣng niӋm Thánh Nhѫn
viên tӏch, kӹ niӋm thѭӣ Nhұt Chiêu, ÿӋ tӱ cӫa Thánh Nhѫn báo
hiӋu giӡ ra ÿi cӫa Ngài.
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9, .னQLPSK£SQQ7L୵X7»QJ1JX\¬Q
Pháp hӝi báo ân tѭӣng niӋm ngày Ngài Nhұt Liên Thánh
Nhѫn thӑ nҥn vì Ĉông ĈiӅu Cҧnh Tín tҥi Tùng Nguyên ӣ Làng
Ĉông ĈiӅu tұp kích (bӕ ráp) tә chӭc vào ngày 11 tháng 11 hҵng
năm.
Vào giӡ hӧi, ngày 11 tháng 11 năm Văn Vƭnh nguyên
niên (1264) Nhұt Liên Thánh Nhѫn cùng mӝt sӕ ÿӋ tӱ hӭa nhұn
lӡi thӍnh cҫu ÿӃn tѭ gia cӫa ÿàn viӋt Công Ĉҵng KiӃt Long
(Yoshitaka). Cҧ ÿoàn vӯa ÿӃn Matsubara làng Ĉông ĈiӅu, Nhұt
Liên bӏ Cҧnh Tín, ngѭӡi thӫ hiӃn Ĉông ĈiӅu cho ngѭӡi vây bҳt.
Trong sӕ ÿӋ tӱ cӫa Ngài, có mӝt ngѭӡi ÿӋ tӱ bӏ chӃt, hai ngѭӡi
khác bӏ thѭѫng nһng. Thánh Nhѫn bӏ thѭѫng nhҽ trên ÿҫu và
nѫi thân. Nhұn ÿѭӧc tin dӳ, KiӃt Long vӝi vàng ÿӃn nѫi ÿѭa
Thánh Nhѫn ÿӃn Thiên Tân (Amatsu) an toàn cho ÿӃn năm Văn
Vƭnh thӭ 2 mӟi trӣ vӅ Kamakura.

9, 3K£S+L7K¯FK7¶Q7K¢QKÒR
Pháp hӝi kӹ niӋm ngày giác ngӝ viên mãn cӫa Ĉӭc Thích
Tôn tә chӭc ngày mӗng 8 tháng 12 hҵng năm. Có nѫi gӑi là
Thành Ĉҥo, có nѫi gӑi là Phұt Ĉҥo, có nѫi gӑi là ngày khai thӏ
giác ngӝ.
Ĉӭc Thích Tôn là mӝt vѭѫng tӱ sinh trong hoàng tӝc
Thích Ca, nhѭng liӉu ngӝ cuӝc ÿӡi là vô thѭӡng lên ÿѭӡng xuҩt
gia tҫm ÿҥo. Ĉҫu tiên Ngài tu khә hҥnh cӫa Bà La Môn, sau ÿó
tӯ bӓ pháp tu khә hҥnh ÿӃn sông Ni Liên ThiӅn tҳm gӝi sҥch sӁ,
rӗi tham thiӅn nhұp ÿӏnh và giác ngӝ dѭӟi cӝi cây Bӗ ĈӅ (Tҩt
Bát La) gҫn thành Già Gia (Gaya). Sau khi giác ngӝ Ngài ÿѭӧc
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tôn xѭng là Phұt (Giác Giҧ), ÿҩng Giác Ngӝ, bұc Thánh cӫa
Tӝc Thích Ca, ThӃ Tôn. Ngài thành ÿҥo năm 30 tuәi (cǊng có
nhiӅu thuyӃt nói khác) quyӃt ÿӏnh hoҵng pháp ÿӝ sanh khҳp
mӑi nѫi, trao truyӅn chân lý Phұt Ĉà. Phҧi nói rҵng khӣi ÿҫu
cӫa Phұt Giáo là ngày 8 tháng 12 cho nên tҩt cҧ các giáo ÿoàn
Phұt Giáo ÿӅu cӱ hành nghi thӭc khánh tán kӹ niӋm nҫy.

9,
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Hҵng năm, nhӳng tӵ viӋn thuӝc Nhұt Liên Tông cǊng cӱ
hành nhiӅu pháp hӝi có tính cách truyӅn thӕng riêng nhѭ:

9,

7K¤Q'L¬Q6ţQ&டX9L୷Q7ண

Thân Diên Sѫn Cӱu ViӉn thuӝc HuyӋn Sѫn Lê, Quұn
Nam Cӵ Ma, Phӕ Thân Diên.
L͍ chúc ÿ̯u năm (Onnentooe)
LӉ chúc mӯng ÿҫu năm tә chӭc ngày 13 tháng giêng, bӣi
vì ÿàn viӋt Ba Mӝc TӍnh Thұt Trѭӣng (Hagi Isanega) có lҫn
cung thӍnh Nhұt Liên Thánh Nhѫn quang lâm khi Ngài ӣ Thân
Diên Sѫn trѭӟc khi Thánh Nhѫn vào núi vào tháng giêng năm
sau. Cҧ gia ÿình ÿӃn ÿҧnh lӉ Nhұt Liên Thánh Nhѫn, sau ÿó
Nhұt Liên Thánh Nhѫn cӥi con ngӵa ѭa thích và dүn theo hai
con ngӵa khác.
L͍ Ti͇t Phân (ngày m͛ng 3 tháng 2 cǊng có khi ngày
m͛ng 4).
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TiӃt Phân ngày cuӕi ÿҥi hàn (ngày lҥnh nhҩt) và ÿҫu lұp
xuân, ngày thay ÿәi tӯ mùa Ĉông sang mùa Xuân. Vào ngày
nҫy, các nѫi ÿӅu cӱ hành nghi thӭc Truy Na (Tsuina Shiki: lӉ
rѭӟc Thҫn) cҫu nguyӋn trӯ tai và tăng phѭӟc. Tҥi Thân Diên
Sѫn, lӉ hӝi bҳt ÿҫu bҵng nghi thӭc con trai và con gái ÿi rҧi
ÿұu11 (*). Toàn quӕc nghinh ÿón bұc thiӋn nam và ngѭӡi thiӋn
nӳ nҫy.
Anh Thiên B͡ H͡i (Sakurasenbue: tͳ ngày m͛ng 6 ÿ͇n
ngày m͛ng 8 tháng 4).
Hoa Anh Ĉào nӣ khҳp nѫi. Chѭ Tăng tҥi Thân Diên Sѫn
vân tұp lên chánh ÿiӋn tөng kinh Pháp Hoa cҫu nguyӋn ÿàn na
tín thí, tăng ích phѭӟc ÿiӅn, sӣ nguyӋn thành tӵu, sӣ cҫu nhѭ
nguyӋn.
Kͽ ni͏m Thích Tôn Giáng Sanh (Ĉ̩i H͡i vào tháng 5,
tͳ ngày m͛ng 6 tháng 5 ÿ͇n ngày m͛ng 8 tháng 5).
Pháp hӝi kính mӯng Phұt Ĉҧn thѭӡng cӱ hành trӉ mӝt
tháng. Thiên Ĉӗng âm nhҥc tҩu khúc trong khi cӱ hành lӉ.
Khai T͓ch H͡i (Kaibiyakue: Ĉ̩i H͡i vào tháng 6, tͳ
ngày 15 tháng 6 ÿ͇n ngày 17 tháng 6).
Pháp hӝi tѭӣng niӋm ngày Nhұt Liên Thánh Nhѫn vào
núi Minobu, khai sѫn Chùa Cӱu ViӉn, có Thiên Ĉӗng âm nhҥc
tҩu khúc khi cӱ hành nghi thӭc.

11

Chú thích cӫa dӏch giҧ: Ngѭӡi ta trong khi rҧi ÿұu ra sân hô câu: Oni wa Soto,
Fuku wa Uchi (Quӹ nên ra ngoài và phѭӟc nên vào nhà).
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Kͽ ni͏m Thánh Nh˯n viên t͓ch (Oeshiki Ĉ̩i H͡i vào
tháng 10, b̷t ÿ̯u ngày 11 tháng 10 ÿ͇n ngày 13 tháng 10).
Pháp hӝi húy kӷ Thánh Nhѫn viên tӏch. Tҩt cҧ chѭ tăng
trong chùa ÿӅu vân tұp chánh ÿiӋn cӱ hành nghi thӭc có Thiên
Ĉӗng âm nhҥc trәi vang. Tӕi ngày 12 thҳp cҧ vҥn ngӑn ÿèn
cúng dѭӡng và có thuyӃt pháp cho thính chúng.
B̫y, Năm, Ba l͍ c̯u nguy͏n (vào ngày 15 tháng 11
ngày chͯ nh̵t tr˱ͣc ho̿c sau ÿó).
Nghi thӭc cҫu nguyӋn bình an cho con cái hoһc trѭӣng
thành hoһc còn bé thѫ ÿӕi vӟi ÿàn viӋt, cǊng cҫu nguyӋn cho
chѭ tăng an hòa thuұn duyên tu hành ÿӕi vӟi ngѭӡi xuҩt gia ӣ
trong chùa.

9,

7UŲஏQJ'LQK6ţQ%இQ0¶Q7ண 7RN\RWR
2GDNX,NHJDPL 

L͍ c̯u an (Shukutooe: tͳ ngày m͛ng m͡t tháng giêng
ÿ͇n ngày m͛ng 3 tháng giêng)
LӉ cҫu an ÿҫu năm cho ÿҩt nѭӟc thanh bình, xã hӝi thái
hòa, gia ÿình bình an. Ikegami Bәn Môn Tӵ là nѫi nhiӅu ngѭӡi
hѭӟng ÿӃn khi xuҩt hành ÿҫu năm. Sau ba hӗi chuông trӕng báo
hiӋu giao thӯa, hàng vҥn thiӋn nam tín nӳ các nѫi ÿә vӅ chùa
cҫu nguyӋn gia ÿình bình an, nhiӅu lӝc, nhiӅu phѭӟc trong năm.
L͍ Quán Ph̵t (Kanbutsue: vào ngày m͛ng 8 tháng 4)
Nghi thӭc cӱ hành mӯng Phұt Ĉҧn vào ngày chӫ nhұt ÿҫu
tiên cӫa tháng 4 còn gӑi là lӉ ngҳm hoa Anh Ĉào.
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Thiên B͡ H͡i (L̵p giáo khai tông h͡i: tͳ ngày 20 tháng
4 ÿ͇n 29 tháng 4)
Chѭ Tăng tӯ nhӳng tӵ viӋn liên hӋ vân tұp vӅ tөng trӑn bӝ
Kinh Pháp Hoa cҫu nguyӋn và truy niӋm cúng dѭӡng.
L͍ cúng ch˱ h˱˯ng linh (m͛ng 4 ÿ͇n m͛ng 6 tháng 8)
Nghi thӭc cúng chѭ hѭѫng linh tiên tә cùng vӟi lӉ Vu Lan,
có múa lөc cúng cúng dѭӡng Vu Lan nӳa.
Ng H͡i Thͱc (tͳ ngày 11 ÿ͇n ngày 13 tháng 10)
Chùa nào thuӝc Tông Nhұt Liên ÿӅu cӱ hành nghi thӭc
tѭӣng niӋm báo ân ngày kӷ giӛ Nhұt Liên Thánh Nhѫn thұt
trang nghiêm long trӑng nhѭng tҥi Thánh tích viên tӏch cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn vào ÿêm 12 ngѭӡi hành hѭѫng ÿӃn ngӗi
ÿҫy núi và thҳp hàng vҥn ngӑn ÿèn cúng dѭӡng cho ÿӃn 8 giӡ
sáng ngày 13 nghe tiӃng ÿҥi hӗng chung báo hiӋu giӡ viên tӏch
cӫa Ngài Nhұt Liên viên tӏch.

9,

7L୵X7KୗX6ţQÒ୕Q6DQK7ண

TiӇu Thҩu Sѫn Ĉҧn Sanh thuӝc huyӋn Chiba, Quұn An
Phòng, Phӕ Thiên Tân TiӇu Thҩu.
Ĉ̫n Sanh H͡i (ngày 16 tháng 2)
Nѫi nҫy là thánh tích Ngài Nhұt Liên sinh ra. Vào ngày
16 tháng 2 hҵng năm, chѭ tăng ӣ các chùa gҫn ÿó vân tұp vӅ
ÿây cӱ hành nghi thӭc cҫu nguyӋn và khánh chúc ÿҧn sanh
trѭӟc tôn tѭӧng cӫa Thánh Nhѫn lúc còn nhӓ.
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L͍ cúng thí thc (Umise Gakie: ngày m͛ng 10 tháng 8)
Ngày 22 tháng 11 năm Nguyên Lөc thӭ 16 (1703) TiӇu
Thҩu bӏ ÿӝng ÿҩt và sóng thҫn bao phӫ gây tai hҥi vô kӇ. Hҵng
năm vào ngày nҫy, tҥi ÿây có tә chӭc lӉ truy niӋm cúng dѭӡng
cҫu nguyӋn cho linh hӗn ngѭӡi chӃt kia. Ngѭӡi ta làm lӗng ÿèn
giҩy và tháp bҵng giҩy thҧ trôi trên mһt nѭӟc (tѭӧng trѭng).
Ng Thͱc H͡i (ngày 11 ÿ͇n 12 tháng 11)
Pháp hӝi tѭӣng niӋm ngày Nhұt Liên viên tӏch. Vào ÿêm
12 khi trăng vӯa lên, cӱ hành nghi thӭc báo ân. Trong nghi
thӭc nҫy, có cҫu nguyӋn cho trҿ em, mau ăn, chóng lӟn; cҫu
nguyӋn cho mӑi ngѭӡi sӣ nguyӋn ÿӅu thành tӵu.

9,

7KL¬Q4XDQJ6ţQ7KDQK7UQJ7ண +X\Q
&KLED4XୟQ$Q3K´QJ3Kஃ7KL¬Q7¤Q7L୵X
7KୗX 

Kͽ ni͏m L̵p Giáo khai tông (ngày 27 ÿ͇n 28 tháng 4)
Nѫi ÿây là thánh tích Nhұt Liên Thánh Nhѫn tuyên bӕ lұp
giáo khai tông vào năm KiӃn Trѭӡng thӭ 5 (1253). Khi mһt trӡi
vӯa ló dҥng khӓi rӯng cây và Tә Sѭ ÿѭӡng, nghi thӭc ÿѭӧc cӱ
hành rҩt trang nghiêm. Tӯ ngày 27 ÿàn tín ÿӗ hành hѭѫng tham
bái cho ÿӃn sáng sӟm ngày 28, nhìn vӅ hѭӟng mһt trӡi lên cӱ
hành nghi thӭc nҫy ngoài trӡi.
H˱ Không T̩ng B͛ Tát Th̵p Tam Ngh͏ (ngày 13
tháng 9)
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Nghi thӭc cúng dѭӡng Bӗ Tát Hѭ Không Tҥng vào ngày
13 tháng 9, ngày mà Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿѭӧc sҳc phong trí
huӋ bҧo châu.

9,

7FK4XDQJ6ţQ/RQJ.KX7ண +X\Q7KQ
1L3KஃÒୣQJ7UFK3KLୱQ/L 

Long Kẖu Pháp N̩n (tͳ ngày 11 ÿ͇n ngày 13 tháng 9)
Vào ngày 11 tháng 9 hҵng năm tҥi ÿây tә chӭc nghi thӭc
báo ân tѭӣng niӋm, bӣi vì vào năm Văn Vƭnh thӭ 8 (1271) Nhұt
Liên Thánh Nhѫn bӏ tӝi chém ÿҫu tҥi PhiӃn Lҥi, nѫi ngày nay
trӣ thành thánh tích, nhѭng khi Thánh Nhѫn bӏ ÿѭa lên pháp
trѭӡng, có mӝt bà lão mang bánh làm bҵng nӃp ÿӃn cúng dѭӡng,
thҩy vұy rҩt nhiӅu thiӋn nam tín nӳ cǊng ÿӃn cúng dѭӡng.

9,

+୕L4XDQJ6ţQ3KୟW+LQ7ண +X\Q
6L]XRND3Kஃ,WRÒஅL0RQRPLJDRND 

Kͽ ni͏m Pháp N̩n t̩i Y Ĉ̵u (ngày 12 tháng 5)
Vào ngày 12 tháng 5 hҵng năm tҥi ÿây tә chӭc nghi thӭc
báo ân và tѭӣng niӋm bӣi vì vào năm Hoҵng Trѭӡng nguyên
niên (1261) Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ lѭu ÿày ra Ito, nѫi nҫy
trӣ thành thánh tích.

9,

&7¼F6ţQ'LX+L୵Q7ண 7RN\RWR.KX
7KŲகQJ.LQK7HUDQRXFKL7K¶QJ7¤QÒLQK
7¤\1KୟS'LX+L୵Q7ண7L୳QÒLQK 

H͡i Pháp Hoa Sám Pháp (Hotsuke Senbooe, ngày 16
tháng 6)
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Chùa DiӋu HiӇn ÿѭӧc xây dӵng tӯ sҳc lӏnh cӫa Hұu ĈӅ
Hӗ Thiên Hoàng bӣi vì Thiên Hoàng mӣ hӝi Pháp Hoa Sám
Pháp cҫu nguyӋn thӃ giӟi hòa bình, nhân sanh an lҥc, tӝi
chѭӟng tiêu trӯ và Thiên Hoàng sӟm ÿѭӧc giác ngӝ.

9,

ÒL4XDQJ6ţQ%இQ6RQJ7ண .\RWRVKL.KX
6ţQ.KRD1Jண/DQJÒL1KDPÒLQK 

Thánh Chánh Công Ĉ̩i T͇ (Seishookoo: Ngày 24 tháng
6 ÿ͇n 24 tháng 11)
Gia Ĉҵng Thanh ChӍ (1562-1611) kiӃn lұp Chùa Bәn
DiӋu ӣ Osaka, sau chùa bӏ dӡi ÿӃn Kyoto ÿәi tên Bәn Song Tӵ
ÿӇ xây Thành Kumamoto. TiӃp ÿó, Lөc ĈiӅu Môn Lѭu ӣ
Kyushuu, mӝt Phұt Tӱ thuҫn tín và nhiӋt tâm kinh Pháp Hoa tә
chӭc pháp hӝi kinh Pháp Hoa tҥi ÿó, cho nên cӱ hành nghi thӭc
Thanh Chánh Công tҥi Chùa Bәn Song. Nghi thӭc nҫy gӗm có
kӹ niӋm ngày sanh, ngày mҩt, cҫu an, giҧi nҥn.

9,

3K¼6ë6ţQ%இQ0¶Q7ண 6L]XRNDNHQ
)XMLPL\DVKL.LWD\DPD 

Thùy Tích Ĉ˱ͥng T͇ L͍ (ngày 29 tháng 4)
Nghi thӭc cҫu an cho Bәn Hóa Thùy Tích Thiên ChiӃu
Ĉҥi Thҫn gӗm có rѭӟc kiӋu Thҫn, thӍnh trӕng lӟn và cҫu trӑn
ÿҥo hiӃu.
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9, &K£QK7UXQJ6ţQ3K£S+RD.LQK7ண
&KLEDNHQ,FKLNDZDVKL1DND\DPD 
Ti͇t Phân H͡i (Hoshi Matsuri = L͍ các ngôi sao: Ngày
l̵p xuân cͯa tháng 2)
Gia ÿình ông Chiba thӡ Ngài DiӋu KiӃn Bӗ Tát. Chѭ
Tăng thuӝc Gia Hҥnh Sӣ Nhұt Liên Tông tu trong núi thӍnh Bӗ
Tát vӅ an trí trong Sѫn Nӝi, cӱ hành nghi thӭc vҧi ÿұu và gia trì
cho gia ÿình ÿѭӧc thҥnh ÿҥt.
Thánh Giáo Ĉi͏n Phong Nh̵p (Thͥ hình ̫nh cͯa Ngài
Nh̵t Liên Thánh Nh˯n, ngày m͛ng 3 tháng 11)
Ĉҥi ÿàn viӋt Phú Mӝc Thѭӡng Nhүn, xuҩt gia sau khi
Nhұt Liên Thánh Nhѫn viên tӏch, ÿang thӡ nhӳng bҧo vұt cӫa
Thánh Nhѫn tҥi ÿây, ÿó là nhӳng bҧn viӃt tay thuӝc vӅ Thánh
Giáo cӫa Thánh Nhѫn mà ông sѭu tҫm giӳ gìn cҭn thұn. Chùa
nҫy còn lѭu giӳ nhӳng quӕc bҧo nhѭ Lұp Chánh An Quӕc Luұn
và Quán Tâm Bәn Tôn Sao tҥi Thánh Giáo ĈiӋn. Có ba tә chӭc:
Nhұt Liên Tông, Pháp Hoa Kinh Tӵ và Pháp Hoa Hӝi tҥo thành
“tài ÿoàn pháp nh˯n”12 (*) lѭu giӳ Thánh Giáo ҩy.

9, 'LX3K£S+RD6ţQ'LX&KLୱX7ண +X\Q
1LJDWD4XୟQ6DGR3Kஃ6DZDGD 
B͝n Tôn T͇ (B͝n Tôn Th͑ Hi͋n H͡i: ngày m͛ng 8
tháng 7)

12

Chú thích cӫa dӏch giҧ: “Tài Ĉoàn Pháp Nhѫn” có nghƭa là mӝt tә chӭc Tôn
Giáo có tính cách tӯ thiӋn xã hӝi. TiӃng Ĉӭc gӑi là “gemeinnütziger Verein
e.V.”. TiӃng Anh gӑi là “Non-profit organisation”.
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Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ lѭu ÿày ӣ Nhҩt Cӕc vào năm
Văn Vƭnh thӭ 10 (1273), tҥi ÿây Ngài vӁ Mҥn Trà La Thұp Giӟi
khuyӃn thӍnh lҫn ÿҫu tiên. Cӭ 50 năm tҥi ÿây tә chӭc mӝt lҫn
pháp hӝi khánh tán kӹ niӋm nghiêm tu cӫa Nhұt Liên Tông vào
ngày trên.

9, 1KୟW9L¬Q6ţQ'LX3K£S7ண 7RN\RWR.KX
6DP7QK.KXୟW.KXୟW1L 
Thiên B͡ H͡i (tͳ ngày 21 tháng 8 ÿ͇n ngày 23 tháng 8)
Chѭ Tăng ӣ các tӵ viӋn liên hӋ ÿӅu vân tұp vӅ DiӋu Pháp
Tӵ, nѫi tә chӭc ÿàn tràng giҧi nguy cho Tә Sѭ nәi tiӃng tӯ lâu,
tөng hӃt trӑn bӝ Kinh Pháp Hoa cҫu nguyӋn cho Phұt sӵ thành
tӵu.

9, 0LQK7LQK6ţQ'LX7KXQ7ண +X\Q
.DQDJDZD3Kஃ$VXJL.DQHGD 
Ng H͡i Thͱc (KǤ Ĉoan H͡i, l͍ c̯u nguy͏n các ngôi
sao) (ngày 13 tháng 10)
Năm Văn Vƭnh thӭ 8 (1271) Nhұt Liên Thánh Nhѫn thoát
khӓi tӝi bӏ chém ÿҫu tҥi Long Khҭu, ÿӃn trú tҥi nhà Y Trí Lөc
Long Tҧ VӋ Môn Uý, Tѭѫng Mô Quӕc nhѭng vүn bӏ bҥi lӝ, tuy
nhiên nhӡ Minh Tinh Thiên Tӱ sa xuӕng bҩt ngӡ trên cây mai
trong vѭӡn cӭu thoát, cho nên lӉ hӝi và nghi thӭc tѭӣng niӋm
ÿѭӧc cӱ hành vào ngày nҫy hҵng năm.
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9, 7ULQK7»QJ6ţQ/L¬Q9ëQK7ண 3Kஃ6L]XRND
0FK&ஃF 
Khai S˯n H͡i (ngày m͛ng m͡t tháng giêng)
Nhұt Trì Thѭӧng Nhѫn, mӝt trong sáu lão tăng ÿѭӧc Nhұt
Liên Thánh Nhѫn chӑn, ÿã khai sѫn chùa nҫy vào tháng giêng
năm Vƭnh Nhân thӭ 3 (1295). Ngài là tăng sƭ Nhұt Bҧn ÿҫu tiên
ra hҧi ngoҥi, ÿӃn Trung Hoa truyӅn ÿҥo. Pháp hӝi tѭӣng niӋm
ngày Ngài mҩt cǊng chính là ngày Ngài ra ÿi vào ngày nҫy
hҵng năm.

9, 7KDQK/RQJ6ţQ%இQ*L£F7ண 3Kஃ6L]XRND
,NHGD 
Tông T͝ Ng Thͱc H͡i (ngày m͛ng 3 tháng 11)
Nghi thӭc Ngӵ Hӝi Thӭc tә chӭc vӟi sӵ hiӋn diӋn chѭ
tăng và khoҧng 10 tín ÿӗ ăn mһc nhѭ vǊ sƭ thӡi Kamakura diӉu
hành trên ÿѭӡng.

9, %இQ/ୟS6ţQ+X\୳Q'LX7ண +X\Q6L]XRND
3Kஃ%£WÒL୳Q7K¶Q.LୱQ 
Ng M͏nh Gi̫ng (Omeikoo, tͳ ngày 11 ÿ͇n ngày 13
tháng 11)
Nghi thӭc cúng dѭӡng Thҫn Quӹ Tӱ Mүu trong ngày lӉ
Ngӵ Hӝi Thӭc. Nhӳng ngѭӡi hành hѭѫng tham bái cҫu nguyӋn
cho con em cӫa mình ÿѭӧc thành ÿҥt.
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9, 7KDQKÒQK6ţQ&டX;ŲţQJ7ண +X\Q
$UDZDJL3Kஃ7KŲஏQJ/F7K£LÒL୳Q7¤Q7¼F
ÒLQK 
H˱ Không T̩ng Tôn Ĉ̩i T͇ (ngày m͛ng 3 tháng 2;
ngày m͛ng 3 tháng 7 và ngày m͛ng 3 tháng 10)
Thӫy Hӝ Quang Song (Mito Mitsukumi), ngѭӡi sáng lұp
Chùa Cӱu Xѭѫng thiӃt kӃ mӣ trѭӡng Tam Muӝi Ĉѭӡng Ĉàn
Lâm (Sanmaidoo Danrin) ÿӇ dҥy dӛ hӑc sinh. Tҥi ÿây có thӡ
pho tѭӧng Bӗ Tát Hѭ Không Tҥng gia hӝ Ĉàn Lâm Sinh trí tuӋ
sáng suӕt, thành tӵu hӑc nghiӋp. Pháp hӝi cҫu nguyӋn thăng
tiӃn trên con ÿѭӡng hӑc vҩn tә chӭc vào nhӳng ngày trên hҵng
năm.

9, 7KŲஏQJ7L6ţQ7୕R1JX\¬Q7ண +X\Q
&KLED3Kஃ0ୟX1JX\¬Q0ୟX1JX\¬Q 
Ng Ĉ̯u H͡ (Otooe: ngày 13 tháng giêng)
Ngài Nhұt Hѭӟng tu hành và làm Phұt sӵ tҥi Minobuzan
nhiӅu năm, sau ÿó khai sѫn chùa nҫy. Ngӵ Ĉҫu Hӝ vào ngày
nҫy là pháp hӝi thѭӡng niên cӫa Tҧo Nguyên Tӵ.

9, &KţQ*LDQ6ţQ+RୣQJ3K£S7ண +X\Q
&KLED3Kஃ,VKLNDZD&KţQ*LDQ 
Thͯ Nhi N̩i Linh Th̯n Ĉ̩i Ĉ͇ (Tegona: tͳ m͛ng 8
ÿ͇n m͛ng 9 tháng 4, tͳ ngày m͛ng 8 ÿ͇n m͛ng 9 tháng 10)
Nghi thӭc Cô Thӫ Nhi Nҥi (Cô Mө) cҫu nguyӋn cho các
sҧn mүu sinh nӣ và nuôi dҥy con cái dӉ dàng.
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9, 'LX&DR6ţQ&K£QK3K£S7ண +X\Q&KLED
4XୟQ6ţQ9ī3KஃÒL9·QJ%FK/¿ 
B͛i L̩c Cͱu (Hoorokukyuu = châm l͵a ÿ͙t: mùa h̩,
ngày th͝)
Quҩn mӝt bó cây ÿӕt cháy ÿӇ trên ÿҫu cҫu nguyӋn thân
thӇ bình an, tiêu tai giҧi nҥn, tăng thêm tuәi thӑ.

9, .LPÒLQK6ţQ'LX7K¢QK7ண +X\Q
,VKLNDZD3Kஃ9ī7U£FK7K£F&ஃFÒLQK 
Kͻ Hͫp H͡i (Kigooe: tͳ ngày 26 ÿ͇n ngày 27 tháng 7)
Ĉó là ngày kӷ giӛ Nhұt Thӯa, tә thӭ hai Nhұt Liên Tông.
Theo truyӅn thӕng ngày hôm sau cӱ hành nghi thӭc cúng
dѭӡng có nhi ÿӗng thәi tù và cúng dѭӡng gӑi là Kӷ Giҧng Ĉҥi
Hӝi (Kikoodaie).

9, &7¼F6ţQ/ୟS%இQ+L .\RWRVKL.KX
7KŲகQJ.LQKÒŲஏQJ7KୗW%இQ7»QJ7UXQJ
/ୟS0¥L+1KW3KL¬QÒLQK 
Quͽ T͵ M̳u Th̯n Thiên Ĉoàn T͵ H͡i (Kishimo
Jinsendangoe: ngày m͛ng 8 tháng 4)
Long Hoa ViӋn Nhұt Thұt Thѭӧng Nhѫn, vӏ trө trì ÿӡi thӭ
7, khi còn làm Ĉҥi Giác Ĉҥi Tăng Chánh cҫu nguyӋn Quӹ Tӱ
Mүu Thҫn Thұp La Sát Nӳ trùng tu Chùa thành tӵu cho nên tә
chӭc pháp hӝi báo ân và cúng Dango (bánh bӝt gҥo). Ngѭӡi
hành hѭѫng thѭӡng cҫu nguyӋn Linh Thӭu ViӋn Nhұt Phiên
Thѭӧng Nhѫn, vӏ trө trì ÿӡi thӭ 20 gia hӝ nuôi con khôn lӟn.
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9, 7»QJ9ë6ţQ4XDQJ7KୡQJ7ண +X\Q7୕+
4XୟQ7L୵X7K¢QK3Kஃ7L୵X7K¢QK 
B͛i L̩c Cͱu (Hoorokukyuu: th˱ͥng t͝ chͱc vào ngày
S͵u cͯa tháng 7)
Ĉây là thánh tích kӹ niӋm nѫi Nhұt Thân Thѭӧng Nhѫn
bӏ pháp nҥn. Ngѭӡi ta ÿӕt ÿuӕc trên ÿҫu cҫu nguyӋn tai qua nҥn
khӓi, tұt bӋnh tiêu trӯ.

9, 7»QJ.6ţQ'īQJ7X\୳Q7ண 3Kஃ.\RWR.KX
7୕.LQK3Kஃ7»QJ7»QJ.4XୟW 
Tùng Tùng KǤ Ĉ͉ Mͭc DǊng (ngày 15 ÿ͇n ngày 16
tháng 10)
Nhӡ Nhұt Tѭӧng Thѭӧng Nhѫn, Pháp Sѭ Thұt Nhân ÿәi
y áo vào năm Vƭnh Nhân thӭ hai (1294). Năm Ĉӭc Trӏ nguyên
niên (1306) ngѭӡi dân trong thôn Tùng Tùng KǤ ÿӅu tín thӑ
Kinh Pháp Hoa. Vì vui mӯng, mӑi ngѭӡi ÿánh trӕng, xѭӟng lên
Daimoku, nhҧy múa ÿiӋu nhҧy ÿһc biӋt (Bondori) cӫa Tùng
Tùng KǤ, mà ngày nay ÿѭӧc truyӅn tөng ÿiӋu múa Bondori nҫy
xѭa nhҩt cӫa nѭӟc Nhұt ÿó là trӕng, phách, xѭӟng Daimoku và
nhҧy múa cùng mӝt nhӏp rҩt ÿӅu ÿһn.
Hѫn nӳa, ÿoàn ÿàn tín ÿӗ thuӝc hai chùa DǊng TuyӅn và
DiӋu Viên ӣ Tùng Tùng KǤ mang lӱa ÿӃn 5 Chùa tҥi Kyoto, ÿi
theo hàng chӳ DiӋu và chӳ Pháp rҩt nghӋ thuұt. Vào nhӳng
ÿêm trăng mùa hҥ ӣ Kyoto, nhiӅu ngѭӡi tұp dӧt nghi thӭc nҫy.
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9, +୕L&KLୱX6ţQ&K£QK/L¬Q7ண 3Kஃ2VDND
.KX7Kட+RD7UX\୳Q3K£S 
Truy͉n Pháp Xuyên Thí Ng̩ Quͽ (Denbookawa Segaki:
tͳ ngày 24 ÿ͇n ngày 26 tháng 8)
Chùa nҫy có thӡ mӝt tѭӧng Tә Sѭ vӟt lên tӯ sông. Tӯ
thӡi Hѭӣng Bҧo, chùa ÿã tә chӭc nghi cúng ngҥ quӹ trên sông
vào ngày 24 và ngày 25 có múa Bondori, ngày 26 rѭӟc kiӋu ra
sông ĈiӃn xѭӟng lên Daimoku, thҧ nhӳng bҧn Kinh bҵng gӛ
xuӕng sông ÿӇ cúng dѭӡng. Nghi thӭc nҫy là mӝt trong ba nghi
thӭc thí Ngҥ Quӹ trên sông ӣ Nhұt.

9, ;XQJ7KୣQJ 2NLQDZD 3K£S+RD.LQK7ண
Pháp Hoa Kinh Tӵ là cѫ sӣ bӕ giáo cӫa Nhұt Liên Tông
tҥi Okinawa, HuyӋn Okinawa, Phӕ Na Ki, An Lý.
Xung Th̹ng Banh H̩ (Okinawa Hamauri: t͝ chͱc vào
ngày m͛ng 3 tháng 3 âm l͓ch)
Nghi thӭc trӯ nguy cho ngѭӡi nӳ ÿѭӧc truyӅn lҥi tӯ lâu
ÿӡi ӣ Okinawa bӣi vì ngѭӡi dân ӣ ÿây thѭӡng bӏ bӋnh nѭӟc
biӇn thҩm làm hѭ chân. HiӋn tҥi, kӃt hӧp nghi thӭc trӯ nguy
cho nӳ giӟi và cҫu siêu cho nhӳng nҥn nhân chiӃn tranh.

9,

1KQJYLFO¢PFQPଢ଼QKୣQJQJ¢\

Sau ÿây là nhӳng công viӋc hҵng ngày ÿӕi vӟi niӅm tin và
sӵ hành trì, qua ý nghƭa cӫa “Cҫn Hành”.
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Cҫn hành là siêng năng ÿi trên con ÿѭӡng giҧi thoát bҵng
lөc ÿӝ ba la mұt (Rokudo Haramitsu), ÿѭӧc dҥy nhѭ sáu
phѭѫng pháp hành trì cӫa các Bӗ Tát trong Phұt Giáo.
Lөc Ĉӝ nhҵm mөc ÿích giáo hóa mӑi ngѭӡi sӕng ÿúng
theo chánh ÿҥo gӗm có:
 Bӕ thí (Fuse = cho ngѭӡi khác vұt gì ÿó);
 Trì giӟi (Jikai = giӳ gìn bәn phұn cӫa mình ÿӕi vӟi mӑi
ngѭӡi);
 Nhүn nhөc (Ninniku = nhүn chӏu);
 Tinh tҩn (Shoojin = nӛ lӵc);
 ThiӅn ÿӏnh (Zenjoo = làm cho tâm yên tӍnh);
 Trí tuӋ (dùng mҳt trí tuӋ ÿӇ nhìn cho ÿúng).

Chӳ Cҫn Hành còn có ý nghƭa giӕng nhѭ chӳ tinh tҩn vұy.
Thұt ra, nhұn xét mӝt cách ÿúng ÿҳn chúng ta thҩy rҵng, con
ngѭӡi ai ai cǊng nӛ lӵc và có trách nhiӋm vӟi cuӝc sӕng cӫa
mình. Cҫn Hành còn thӇ hiӋn trên vҩn ÿӅ tinh thҫn nӳa, bӣi vì
trong cuӝc sӕng hҵng ngày, con ngѭӡi phҧi sӕng sao cho ý
nghƭa, siêng năng phù hӧp vӟi tinh thҫn Cҫn Hành.

9,

7UDQJ1JKL¬P3KୟWÒ¢Q

Hình Phұt ÿѭӧc ÿһt chính giӳa bàn thӡ ÿӇ hҵng ngày lӉ
bái cho tăng trѭӣng niӅm tin, bӣi vì tín ngѭӥng phát lên tӯ tӵ
tâm cung kính cӫa mӛi ngѭӡi, cho nên phҧi thӡ làm sao thұt
trang nghiêm thanh tӏnh. Hình Ngӵ Bәn Tôn phҧi ÿѭӧc an trí
ngay chính giӳa bàn thӡ xem nhѭ trung tâm lӉ bái nguyӋn cҫu.
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Vӟi Nhұt Liên Tông, Ngӵ Bәn Tôn là Ĉҥi Mҥn Trà La, thѭӡng
ӣ phía trѭӟc tôn trí tѭӧng Nhұt Liên Thánh Nhѫn, xem hình 1.

Bài vӏ (Ihai) là linh hӗn
cӫa Tә Tiên. Có Tә Tiên ngày
trѭӟc, mӟi có mình bây giӡ,
cho nên phҧi nói rҵng cúng
dѭӡng Tә Tiên là bәn phұn
cӫa ngѭӡi còn sӕng, bӣi vì
chúng ta nên biӃt rҵng trong
hiӋn tҥi cӫa mình có ông bà
tiên tә hiӋn hӳu, ngѭӧc lҥi
tiên tә chính là dòng sinh
mӋnh cӫa mình ÿang ÿѭӧc
tiӃp nӕi và truyӅn thӯa cho
Hình 1: Trang trí bàn thӡ
thӃ hӋ sau. Chúng ta phҧi
niӋm ân Tә Tiên thұt nhiӅu ÿӇ khҷng ÿӏnh sӵ hiӋn hӳu cӫa
mình. Ĉӗng thӡi, ÿây vӯa biӇu hiӋn khai mӣ năng lӵc cho
tѭѫng lai, vӯa tiӃp nӕi không ÿӇ gián ÿoҥn. Cúng dѭӡng, thӡ tӵ
Tә Tiên chính là giӳ Phұt Tánh cӫa ông bà mình. Bài vӏ (linh vӏ)
cǊng an trí trên bàn Phұt nhѭng thҩp hѫn Ngӵ Bәn Tôn mӝt
bӵc.
Linh Bҥ (Reiba = quyӇn gia phҧ chép viӋc trong quá khӭ)
ghi tên tuәi ông bà, pháp danh, tөc danh, ngày tháng sanh, ngày
tháng mҩt, tuәi thӑ và nhӳng ngѭӡi nӕi dõi v.v.
Phұt cө gӗm có:
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Lѭ Hѭѫng (lò hѭѫng) ÿӇ ӣ giӳa,
Chân ÿèn (Chúc Ĉài) ÿӇ hai bên;
Bình hoa (Hoa Bình) ÿӇ ӣ phía trѭӟc, hai bên phҧi trái.
Cә bӗng và bình hoa tùy theo trѭӡng hӧp ÿӇ cân xӭng nhau
hoһc bên trái ÿһt bình hoa và bên phҧi là cә bӗng.
 Trà, nѭӟc, bánh, mӭc, trái cây, chuông, hѭѫng v.v… nhӳng
lӉ vұt cҫn thiӃt cǊng ÿѭӧc bày biӋn trên bàn thӡ ҩy.

9,

7£FSK£SYLFFQK¢QK

Cҫn hành nghƭa là mӛi ngày phҧi thӵc hiӋn không thӇ
thiӃu, ÿiӅu quan trӑng là phҧi thѭӡng xuyên. Trѭӟc khi gia ÿình
dùng cѫm nên ÿӃn trѭӟc Phұt Ĉàn làm nhӳng công viӋc sau:





Giӣ quyӇn gia phҧ mӝt cách trang nghiêm
Dâng cúng trà, bánh, nѭӟc v.v… cúng dѭӡng
Ĉӕt ÿèn
Thҳp ba cây nhang (tѭӧng trѭng cho cúng dѭӡng Tam Bҧo
Phұt Pháp Tăng), cҳm ngay thҷng vào lѭ hѭѫng ӣ giӳa.
 Ĉӭng ngay ngҳn xá 3 xá hay lҥy.

Trѭӡng hӧp cúng hѭѫng, cҫm hӝp quҽt bên trái ÿӕt hѭѫng
và bӓ hѭѫng vào lѭ hѭѫng ӣ giӳa, quay qua bên trái tҳt hӝp
quҽt.
Khi thҳp hѭѫng phҧi dùng ngón tay trӓ và ngón kӃ cӫa
bàn tay phҧi nhҽ nhàng bӕc nhang bӝt lên và thҫm niӋm Tam
Bҧo ba lҫn nhѭ vұy.
Nêu ví dө ÿӇ lãnh hӝi khi cҫn hành theo thӭ tӵ chung
chung nhѭ vұy.
Khuy͇n Th͑nh (Kanjoo)
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Trѭӟc nhҩt, thӍnh Ĉӭc Thích Tôn, kӃ tiӃp phөng thӍnh
chѭ Phұt, chѭ thiên quang lâm thӑ trì kinh Pháp Hoa.
Khai Kinh K͏ (Kaikyooge)
Xѭng tán công ÿӭc kinh Pháp Hoa, phát khӣi tâm nguyӋn
thӑ trì.
Ĉ͕c Kinh (Dokkyoo)
Tөng nhӳng phҭm quan trӑng cӫa kinh Pháp Hoa nhѭ:
Phҭm Phѭѫng TiӋn, Phҭm Nhѭ Lai Thӑ Lѭӧng, Phҭm (KӋ Tӵ
Ngã), Nhѭ Lai Thҫn Lӵc (KӋ), Phҭm Quán ThӃ Âm Bӗ Tát
Phә Môn Phҭm (KӋ ThӃ Tôn).
Ng Di͏u Phán (Gomyoohan)
Ĉӑc lӡi dҥy cӫa Tә, chӍ mӝt ÿoҥn trong Di Văn cӫa Nhұt
Liên Thánh Nhѫn, sau ÿó vұn tѭӣng (xѭng dѭѫng tán thán công
ÿӭc và xѭӟng ÿӅ)
X˱ͣng Ĉ͉
Chú tâm vào ĈӅ Mөc mà tөng. Ĉây là viӋc chính.
B̫o Tháp K͏
Xѭng tán công ÿӭc thӑ trì kinh Pháp Hoa.
H͛i H˱ͣng (Ekoo)
Tӏnh tín phát nguyӋn hӗi hѭӟng công ÿӭc ÿӃn vӟi tҩt cҧ
mӑi ngѭӡi và mӑi loài.
B͙n lͥi nguy͏n
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Ĉây là bӕn lӡi thӋ nguyӋn cao cҧ rӝng lӟn vì chúng sanh.
X˱ͣng Ĉ͉ Mͭc
Cuӕi cùng, xѭӟng ĈӅ Mөc ba lҫn. Ĉây là phҫn cuӕi cӫa
cҫn hành vӟi tâm chân thành.























Ngӗi kiӃt già trѭӟc bàn Phұt thұt trang nghiêm,
Hai tay chҩp lҥi thành hình hoa sen búp ÿӇ ngay ngӵc.
LӉ bái thұt chұm rãi và thұt chí thành.
Yên lһng ÿӕt hѭѫng, thӍnh ba tiӃng chuông
KӃ tiӃp, khuyӃn thӍnh, thӍnh mӝt tiӃng chuông.
Hít vào thӣ ra và ÿӑc Khai Kinh KӋ, thӍnh mӝt tiӃng chuông
Cuӕi phҫn Khai Kinh KӋ gõ 1 tiӃng chuông.
Hít thӣ bình thѭӡng, bҳt ÿҫu tөng Kinh.
Tөng ÿҫu ÿӅ (các phҭm) ba lҫn, thӍnh ba tiӃng chuông.
Tөng Kinh và Xѭӟng ĈӅ, gõ mõ cho ÿӅu.
Tөng Kinh xong, thӣ bình thѭӡng
Ĉӑc Ngӵ DiӋu Phán thӍnh mӝt tiӃng chuông.
Lҩy hѫi thӣ xѭӟng ĈӅ Mөc. Không chӍ xѭӟng bҵng miӋng,
phҧi vұn tâm chuyӇn ĈӅ Mөc xuӕng sát bөng cho ÿӃn khi
chính mình và ĈӅ Mөc là mӝt, mӟi xѭӟng lên.
Xѭӟng ĈӅ Mөc xong thӍnh mӝt tiӃng chuông.
Xѭӟng chұm lҥi, ÿӃn lҫn thӭ ba thӍnh hai tiӃng chuông.
Xѭӟng ĈӅ Mөc xong thӣ ÿӅu
Xѭӟng KӋ Bҧo Tháp xong thӍnh hai tiӃng chuông
Tâm yên tӍnh tөng văn hӗi hѭӟng, thӍnh ba tiӃng chuông
(lӟn, nhӓ, lӟn).
Tөng chұm rãi Bӕn Hoҵng ThӋ NguyӋn.
Xѭӟng ĈӅ Mөc chұm rãi ba lҫn, thӍnh ba tiӃng chuông chұm
rãi (lӟn, nhӓ, lӟn)
Chҳp hai tay lҥi ngay ngӵc
Yên lһng cúi ÿҫu thҩp xuӕng ÿӇ lҥy.
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Bҧn kinh chính cӫa Nhұt Liên Tông là kinh DiӋu Pháp
Liên Hoa, còn gӑi là kinh Pháp Hoa, trong ÿó có tҩt cҧ 28 phҭm.
Xin giӟi thiӋu mӝt phҫn nhӳng phҭm thѭӡng tөng hҵng ngày
nhѭ sau:
(L˱ͫc bͣt ph̯n d͓ch Nh̵t Ngͷ)
D͓ch theo l͙i Hán Vi͏t
Kinh Di͏u Pháp Liên Hoa, Pẖm Ph˱˯ng Ti͏n, thͱ hai
Lúc b̭y giͥ Ĉͱc Th͇ Tôn xṷt ÿ͓nh an t˱ͥng b̫o Ngài
Xá Lͫi Ph̭t r̹ng: Trí tu͏ cͯa ch˱ Ph̵t vô cùng vi di͏u, th̵t là
khó hi͋u và khó lãnh h͡i. Ṱt c̫ các b̵c Thanh Văn, Duyên
Giác không th͋ li͍u ng͡ ÿ˱ͫc, vì sao?
Bͧi vì Ph̵t ÿã tͳng thân c̵n vͣi hàng trăm v̩n ͱc, vô s͙
ch˱ Ph̵t, cùng tu cùng hành trì vô l˱ͫng pháp môn, r̭t dǊng
mãnh, r̭t tinh ṱn ÿ͇n n͟i ti͇ng tăm vang lͳng, thành tu trí
tu͏ vi di͏u, mà ch˱a tͳng có pháp nào nh˱ th͇, ý nghƭa cao
siêu, th̵t là khó hi͋u, n͇u di͍n ÿ̩t ÿ˱ͫc cǊng ch͑ là tùy nghi
di͍n ÿ̩t mà thôi.
N̯y Xá Lͫi Ph̭t! tͳ khi thành Ph̵t ÿ͇n nay, Ta giáo hóa
kh̷p n˯i, gieo tr͛ng bi͇t bao nhiêu nh˯n duyên, dùng bi͇t bao
nhiêu ph˱˯ng ti͏n, nói bao nhiêu thí dͭ ÿ͋ h˱ͣng d̳n chúng
sanh vi͍n ly ch̭p tr˱ͣc. Vì sao? Vì Nh˱ Lai thành tu tri ki͇n
ba la m̵t có ÿ̯y ÿͯ ṱt c̫ m͕i ph˱˯ng ti͏n.
N̯y Xá Lͫi Ph̭t! tri ki͇n cͯa Nh˱ Lai là thành qu̫ ÿ̩t
ÿ˱ͫc tͳ th͋ nh̵p thi͉n ÿ͓nh gi̫i thoát, pháp ch˱a tͳng có,
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không giͣi h̩n, vô cùng r͡ng lͣn, vô cùng vi di͏u, không th͋ ÿo
l˱ͥng, không có gì ch˱ͣng ng̩i, không có sͫ hãi.
N̯y Xá Lͫi Ph̭t! Nh˱ Lai dùng phân bi͏t, khéo léo trình
bày các Pháp b̹ng nhͷng lͥi nói d͓u dàng phù hͫp vͣi tâm
chúng sanh.
Xá Lͫi Ph̭t! Ph̵t thành tu ph˱˯ng pháp s͵ dͭng ngôn
ngͷ vô l˱ͫng vô biên, ch˱a tͳng có. Tuy nhiên, n̯y Xá Lͫi
Ph̭t! thôi, không nên nói nͷa. Vì sao? Bͧi vì Pháp mà Ph̵t
thành tu ÿ͏ nh̭t t͙i th̷ng, th̵t là khó hi͋u, th̵t khó lãnh h͡i.
Ch͑ Ph̵t vͣi Ph̵t mͣi có th͋ li͍u ng͡ th̵t t˱ͣng cͯa các Pháp
ÿó là: T˱ͣng nh˱ v̵y, tánh nh˱ v̵y, th͋ nh˱ v̵y, lc nh˱
v̵y, tác nh˱ v̵y, nh˯n nh˱ v̵y, duyên nh˱ v̵y, qu̫ nh˱ v̵y,
báo nh˱ v̵y, tr˱ͣc sau r͙t ráo nh˱ v̵y.
D͓ch theo l͙i Hán Vi͏t
(L˱ͫc bͣt ph̯n d͓ch theo l͙i văn hi͏n ÿ̩i Nh̵t Ngͷ)
Kinh Di͏u Pháp Liên Hoa, Pẖm Nh˱ Lai Th͕ L˱ͫng,
thͱ 16
Tӯ thành Phұt ÿӃn nay
Sӕ kiӃp Ta trҧi qua
Vô lѭӧng trăm ngàn vҥn
Ӭc kiӃp A Tăng KǤ
Hoҵng pháp và giáo hoá
Vô sӕ ӭc chúng sanh
Viên mãn thành Phұt Ĉҥo
Sӕ kiӃp thұt vô lѭӧng
Giáo hóa ÿӝ chúng sanh
Ta phѭѫng tiӋn NiӃt Bàn
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Nhѭng thұt không diӋt ÿӝ
Vүn hoҵng pháp ӣ ÿây
Qua lҥi ӣ chӕn nҫy
Bҵng thҫn lӵc thҫn thông
Nhѭng chúng sanh ÿiên ÿҧo
Gҫn Ta mà chҷng thҩy
Hӑ thҩy ta diӋt ÿӝ
Bèn cúng dѭӡng xá lӧi
Than thӣ và ái mӝ
TiӃc nuӕi và khát ngѭӥng
Có nhӳng ngѭӡi vӳng tin
Tâm chҩt phác chân thұt
Rҩt mong ÿѭӧc gһp Phұt
Chҷng hӅ tiӃc thân mӋnh
Nên Ta và chúng tăng
Ra khӓi núi Linh Thӭu
Bèn nói vӟi chúng sanh
Ta vүn ӣ, chҷng ÿi
ChӍ phѭѫng tiӋn thӃ thôi
Tuy diӋt nhѭng chҷng diӋt
Có chúng sanh chӛ khác
Cung kính, rҩt dӉ thѭѫng
Ta ӣ lҥi vӟi hӑ
ThuyӃt bài pháp vô thѭӧng
Các ngѭӡi lҳng nghe ÿây
Ĉӯng nói Ta viên tӏch
Bӣi Ta thҩy chúng sanh
Trҫm luân trong biӇn khә
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Ta chҷng muӕn hiӋn thân
Cho hӑ sanh khát ngѭӥng
ĈӇ tâm khӣi luyӃn mӝ
Ta hiӋn ra nói pháp
Bҵng năng lӵc thҫn thông
Suӕt A Tăng kǤ kiӃp
Thѭӡng trú núi Linh Thӭu
Và các trө xӭ khác
KiӃp tұn, chúng sanh thҩy
Lӱa dӳ cháy hӯng hӵc
Ta ӣ ÿây an әn
Hѫn tҩt cҧ trӡi ngѭӡi
ĈiӋn các và vѭӡn tѭӧc
Thұt nhiӅu vұt quý báu
Cây báu nhiӅu hoa quҧ
Ӣ ÿây ai cǊng vui
Chѭ Thiên ÿánh trӕng trӡi
Dҥo các loҥi nhҥc cө
Trӡi mѭa Mҥn Ĉà La
Cúng dѭӡng Phұt, ÿҥi chúng
Ĉây Tӏnh Ĉӝ cõi thұt
Nѫi ÿó thiêu tҩt cҧ
Lo sӧ và khә não
Lӱa vây quanh nhѭ thӃ
Theo nghiӋp tӝi chúng sanh
Thành ác duyên, ác nghiӋp
Quá A Tăng kǤ kiӃp
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Không nghe tên Tam Bҧo
NӃu tu có công ÿӭc
Chҩt phác cùng chân thұt
Có trí, thҩy thân ta
Ĉang hoҵng dѭѫng thuyӃt pháp
Vì hӑ, Ta tuyên bӕ
Thӑ mҥng Phұt vô lѭӧng
Thұt lâu mӟi thҩy Phұt
Vì hӑ, nói khó gһp
Ta biӃt rõ nhѭ thӃ
Phóng tuӋ quang vô lѭӧng
Sӕng thӑ vô sӕ kiӃp
Vӟi nhӳng bұc tu lâu
Nói ngѭѫi bұc ÿҥi trí
Không nên nghi ngӡ nӳa
Dӭt tҩt cҧ các nghi
Phұt nói thұt, không dӕi
Nhѭ lѭѫng y phѭѫng tiӋn
Chӳa bӋnh cho cuӗng tӱ
Vүn sӕng, mà nói chӃt
Thұt ra, chҷng phҧi dӕi
Ta là ÿҩng tӯ phө
Thѭѫng cӭu ngѭӡi ÿau khә
Vì hӑ quá ÿiên ÿҧo
Ta vүn còn, nói chӃt
Vì hӑ thѭӡng gһp ta
Thѭӡng sanh tâm ӹ lҥi

Tín Ngѭӥng và Tác Pháp

197

Phóng túng theo ngǊ dөc
Ĉӑa vào các ÿѭӡng ác
Ta biӃt qua chúng sanh
BiӃt lúc hành, chҷng hành
Tùy ngѭӡi, ÿӝ, không ÿӝ
Giáo hóa các pháp môn
Ta thѭӡng phҧi tѭ duy
Pháp nào cho chúng sanh
Chóng thành vô thѭӧng ÿҥo
Sӟm chӭng ÿҥt Phұt thân.

(L˱ͫc b͗ ph̯n d͓ch theo l͙i văn hi͏n ÿ̩i Nh̵t B̫n)
D͓ch nguyên văn tͳ ti͇ng Hán sang ti͇ng Vi͏t
Kinh Di͏u Pháp Liên Hoa, Pẖm Nh˱ Lai Th̯n Lc,
thͱ 21
Chѭ Phұt ÿӝ thӃ gian
Dùng ÿҥi thҫn thông lӵc
Ĉӝ chúng sanh an lҥc
HiӋn vô lѭӧng thҫn lӵc
Lѭӥi dài ÿӃn Phҥm Thiên
Thân phóng quang vô sӕ
Ĉӝ ngѭӡi cҫu Phұt Ĉҥo
Thӏ hiӋn Pháp hy hӳu
TiӃng tҵng hҳng chѭ Phұt
TiӃng khҧy nhҽ móng tay
Khҳp mѭӡi phѭѫng ÿӅu nghe
Ĉҩt rung ÿӝng sáu cách
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Sau khi Phұt diӋt ÿӝ
Ai thӑ trì Kinh nҫy
Chѭ Phұt rҩt hoan hӹ
HiӋn vô lѭӧng thҫn lӵc
Giao phó cho Kinh nҫy
Tán dѭѫng ngѭӡi thӑ trì
Suӕt trong vô lѭӧng kiӃp
Mãi mãi, không dӯng lҥi
Công ÿӭc ngѭӡi thӑ trì
Vô biên vô cùng tұn
Nhѭ mѭӡi phѭѫng hѭ không
Không hӅ có ngҵn mé
Ngѭӡi thѭӡng trì Kinh nҫy
Chҳc chҳn thҩy ÿѭӧc Phұt
CǊng thҩy Phұt Ĉa Bҧo
Thҩy chѭ Phұt phân thân
Thҩy Phұt nhóm ngày nay
Vүn giáo hoá Bӗ Tát
Ai thѭӡng trì Kinh nҫy
Phұt và các phân thân
Thұm chí Phұt Ĉa Bҧo
ĈӅu hoan hӹ tán dѭѫng
HiӋn tҥi mѭӡi phѭѫng Phұt
Quá khӭ và vӏ lai
Thҩy cǊng ÿӃn cúng dѭӡng
Gia hӝ khiӃn vui mӯng
Vào ÿҥo tràng Chѭ Phұt
Ĉѭӧc các pháp bí mұt
Ai thѭӡng trì Kinh nҫy
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Không lâu, ÿѭӧc nhѭ trên
Ai thѭӡng trì Kinh nҫy
LiӉu ngӝ nghƭa các pháp
HiӇu danh tӵ, lý luұn
Giҧng nói vô cùng tұn
Nhѭ gió qua không trung
Không chӛ nào ngăn ngҥi
Sau khi Phұt viên tӏch
Thay Phұt giҧng thuyӃt Kinh
Lҫn lѭӧt theo nhân duyên
Giҧng nghƭa thұt chân thұt
Nhѭ ánh sáng nhұt nguyӋt
Xua tan ÿӡi tăm tӕi
Bұc trí ÿi vào ÿӡi
Trӯ tăm tӕi chúng sanh
Giáo hóa chѭ Bӗ Tát
Viên mãn, trө nhҩt thӯa
Ai là ngѭӡi có trí
Lãnh hӝi công ÿӭc nҫy
Sau khi Phұt diӋt ÿӝ
Ai thӑ trì Kinh nҫy
Ngѭӡi ҩy vào Phұt Ĉҥo
Chҳc chҳn không nghi ngӡ.

9,
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Nhӳng Phұt cө Sә Châu (tràng hҥt), Mõ (Mokishoo) và
Trӕng ÿѭӧc giҧi thích dѭӟi ÿây.
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S͝ châu còn gӑi là Ni͏m Châu dùng xua ÿuәi tà tâm ÿӇ
mӝt lòng niӋm Phұt. Có nhiӅu loҥi NiӋm Châu khác nhau,
nhѭng tӵu trung có hai loҥi gӑi là Trang S̷c S͝ Châu
(Shoozoku Yuuzuu), chѭ Tăng thѭӡng sӱ dөng, và Cúc Phòng
S͝ Châu, mӑi ngѭӡi ÿӅu dùng rҩt phә thông. Trang S̷c S͝
Châu có loҥi làm bҵng thӫy tinh gӑi là B͝n Trang S̷c
(Honshoozoku) và làm bҵng các loҥi khác gӑi là Bán Trang
S̷c. Ngѭӡi tu có thӇ dùng cҧ hai loҥi Trang S̷c S͝ Châu và
Cúc Phòng S͝ Châu tuǤ trѭӡng hӧp cҫn thiӃt. Ĉàn tín ÿӗ chӍ
sӱ dөng Cúc Phòng S͝ Châu, loҥi phә thông, hình 2.
Sӕ hҥt tuy nhiӅu ít khác nhau, nhѭng
vүn lҩy tӯ con sӕ căn bҧn 1080 nhѭ: 108 hҥt,
54 hҥt, 27 hҥt, 21 hҥt, 14 hҥt v.v… Ĉӝ lӟn
nhӓ tuy có khác nhau, nhѭng căn bҧn là 100
hҥt, hҷn nhiên, theo cә tay lӟn nhӓ cӫa mӛi
ngѭӡi mà chӑn tràng hҥt thích hӧp. Có
nhiӅu loҥi làm bҵng gӛ, ngà voi, mã não, san
hô, thӫy tinh, bҥch ÿàn, hҳc ÿàn, hҥt bӗ ÿӅ,
hҥt mai v.v… ÿѫn giҧn dӉ hiӇu giӕng nhѭ
ÿӗ trang sӭc cho mӛi ngѭӡi.
Tràng hҥt thѭӡng gҩp ÿôi lҥi mang bên
tay trái, ÿeo nѫi cә tay. Khi chҳp hai tay lҥi,
Hình 2: Sә Châu
lҩy 2 ngón tay trӓ cho vào 2 bên tràng hҥt.
KhuyӃn ThӍnh, Xѭӟng ĈӅ, Hӗi Hѭӟng xong, ÿӇ tràng hҥt chӍ
mӝt vòng thôi. Cҧ 2 ngón tay giӳa 2 bên tҧ hӳu nҵm ngay chӛ
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hҥt châu lӟn, rӗi gҩp tràng hҥt lҥi chҩp tay. Lúc ҩy bên ÿҫu có
hai tua, cho vào tay mһt và ÿҫu có ba tua cho vào tay trái.
9, 0· 0RNLVKRR 

Mõ là Phұt cө dùng giӳ nhӏp tөng Kinh. Khi xѭӟng ĈӅ
Mөc dùng dùi ÿӇ ÿánh lên ÿó. Hҫu nhѭ các Tông phái khác cӫa
Phұt Giáo ÿӅu dùng Mõ hình con cá (Mokugyo), Nhұt Liên
Tông cǊng vұy tҩt cҧ các nghi thӭc ÿӅu sӱ dөng Mõ. Mõ làm
bҵng cây dâu hay cây phong, âm thanh nghe rҩt lӟn, hҷn nhiên,
chҥm khҳc ÿѫn giҧn. Phұt cө nҫy rҩt ÿһc biӋt cӫa Nhұt Liên
Tông.
9, 7UஃQJ7K£L&இ 8FKLZD7DLNR 

Ngѭӡi ta căng da trên khung gӛ làm trӕng ÿӇ ÿánh lên
thành âm thanh hòa vӟi tiӃng tөng Kinh và xѭӟng ĈӅ Mөc. Ĉàn
Tín Ĉӗ tham dӵ pháp yӃu Ngӵ Hӝi Thӭc thѭӡng sҳp hàng ÿi
trong phӕ ÿánh trӕng hòa vӟi tiӃng xѭӟng ĈӅ Mөc thұt hùng
tráng. Trӕng và Mõ là Phұt cө ÿһc biӋt cӫa Nhұt Liên Tông.

9,
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Trong gia ÿình, mӛi khi sҳm sӱa ÿӗ thӡ cúng mӟi nhѭ:
Bàn Thӡ Phұt, Ngӵ Bәn Tôn, Bài Vӏ, Linh Bҥ và nhӳng Phұt
cө khác v.v… nên làm lӉ khai quang cúng dѭӡng, mà khai
quang cúng dѭӡng nghƭa là an linh vào trong ÿó.
ThӍnh Ngӵ Bәn Tôn an trí trên bàn Phұt là sӵ kiӋn tâm
linh vô cùng quan trӑng, nên khai quang cúng dѭӡng thұt ý
nghƭa nhѭ thәi vào pho tѭӧng sӭc sӕng tâm linh, bӣi vì bàn
Phұt cǊng là ÿҥo tràng tâm linh cӫa mình.
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Ngӵ Bәn Tôn, nӃu là mӝt Ĉҥi Mҥn Trà La, ÿѭӧc xem nhѭ
thӇ công ÿӭc cӫa Ĉӭc Thích Tôn trong quá khӭ. NӃu trên ҩy có
viӃt chӳ, ÿó là chѫn lý cӫa vǊ trө, là nguӗn gӕc tâm linh cӫa
mӛi ngѭӡi, cho nên cҭn trӑng thӑ trì và tuyӋt ÿӕi trân quý.
ThӍnh Mҥn Trà La làm Bәn Tôn an vӏ tҥi nhà tӕt hѫn nên
thӍnh ý vӏ trө trì chùa gҫn nhà mình.
Bài Vӏ ÿӇ thӡ hѭѫng linh Tә Tiên, mà trên bài vӏ ngѭӡi ta
viӃt pháp danh, ngày và tháng năm mҩt cӫa Tә Tiên, mӝt bên
viӃt tөc danh cǊng nhѭ tuәi thӑ v.v… Trѭӡng hӧp gia ÿình
không có bàn thӡ Phұt, nên ÿem bài vӏ ÿӃn Chùa thӡ và cúng
dѭӡng tҥi Vӏ Bài Ĉѭӡng, hình 3.

Hình 3: Bài vӏ thӡ hѭѫng linh Tә Tiên

NӃu bài vӏ nhӓ không ghi ÿӫ Pháp hiӋu có thӇ thay LӉ Bài
Vӏ (bài vӏ lӟn hѫn) ÿӇ viӃt ÿҫy ÿӫ. Bài vӏ quá nhiӅu không thӇ
an vӏ trên bàn Phұt, có thӇ bӓ nhӳng bài vӏ vào trong LӉ Bài Vӏ.
Trong nghi tang lӉ Thông Dҥ (Tsuya), ngѭӡi ta thѭӡng sӱ dөng
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bài vӏ màu trҳng thӡ tҥm, sau khi xong 49 ngày ÿәi bài vӏ khác
và mang bài vӏ màu trҳng gӱi ӣ chùa.
Phұt Ĉàn, bài vӏ và nhӳng Phұt cө khác thӍnh ӣ nhӳng
tiӋm phát hành Phұt Ĉàn, Phұt cө. Khi muӕn thӡ tӵ phҧi lѭu ý
thұt kӻ vӅ khҧ năng tài chánh cӫa mình, vӏ trí thӡ tӵ sao cho
thұt thích hӧp, nhѭ bài vӏ quá lӟn không thích hӧp vӟi Ngӵ Bәn
Tôn quá nhӓ, hҷn cǊng không thӇ ÿһt mӝt bên nhӳng Phұt cө
ÿѫn giҧn khác…
Mong rҵng, trѭӟc khi thӍnh nhӳng ÿӗ thӡ mӟi nhѭ Ngӵ
Bәn Tôn, Bài Vӏ, Phұt Ĉàn v.v… tӕt hѫn quý vӏ nên thӍnh ý vӏ
trө trì trѭӟc và thӍnh khai quang cúng dѭӡng trѭӟc thì hay
không gì bҵng.

Ch˱˯ng Sáu
Ootani Gyookoo
9,, 1KQJ3KୟW6ண7¤PÒୡF

Nhӳng Phұt Sӵ Tâm Ĉҳc

9,,
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Nhӳng Phұt-sӵ cҫn thiӃt cho Tang-nghi và ý nghƭa cӫa
Nghi-lӉ chôn cҩt.

9,,
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ChӃt là nәi ÿau lӟn nhҩt trong cuӝc ÿӡi, mà dù ngѭӡi có
quyӅn lӵc cao tӝt ÿӃn ÿâu, kҿ giàu sang ÿӃn mҩy, không ai
thoát khӓi nӛi ÿӟn ÿau nҫy. ChӃt luôn luôn bình ÿҷng vӟi tҩt cҧ
cho nên mӛi ngѭӡi tӵ mình ÿһt câu hӓi phҧi sӕng nhѭ thӃ nào
và ÿúng không sai, nӃu nói rҵng tӯng giây tӯng phút con ngѭӡi
ÿang ÿi dҫn ÿӃn cái chӃt. Con ngѭӡi ÿang tӗn tҥi cǊng có nghƭa
là con ngѭӡi ÿang chӃt, chúng ta phҧi nhұn thҩy bҧn chҩt nҫy
ÿӇ rӗi trѭӟc sӵ vƭnh viӉn ra ÿi cӫa ai ÿó, chúng ta, ngѭӡi còn ӣ
lҥi phҧi làm sao ÿây cho trӑn tҩm lòng...
Ĉӭc Thích Tôn nhұn chân khә ÿau cӫa nhân sinh, quyӃt
ÿӏnh lên ÿѭӡng xuҩt gia và khai mӣ thӃ giӟi giác ngӝ. Nhұt
Liên Thánh Nhѫn cҧm nhұn cuӝc ÿӡi là vô thѭӡng, phát
nguyӋn xuҩt gia hӑc ÿҥo. Ngài lãnh hӝi giáo lý Phұt Ĉà vӅ tӵ
tánh cӫa con ngѭӡi mà phҧi nói rҵng mөc ÿích cӫa tôn giáo
không ngoài viӋc cӭu khә ÿӝ sanh, nhҩt là ÿӕi vӟi vҩn ÿӅ chӃt
và làm sao khӓi chӃt. Nhӳng ai sӕng có niӅm tin, chҳc chҳn
ÿѭӧc chѭ Phұt gia hӝ và ÿѭӧc bҧo hӝ trong thӃ giӟi chѭ Phұt.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn dҥy chúng ta câu niӋm Nam Mô DiӋu
Pháp Liên Hoa Kinh mà mӛi khi xѭӟng lên, chҳc chҳn ÿѭӧc
Ĉӭc Thích Tôn gia hӝ, mà sӵ gia hӝ chӍ là mӝt ÿӕi vӟi cuӝc ÿӡi
nҫy trѭӟc và sau khi chӃt, không có gì thay ÿәi. Ai có niӅm tin
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kinh Pháp Hoa, sau khi chӃt hѭӟng vӅ Linh Sѫn Tӏnh Ĉӝ
(Ryozan Joodo) ÿѭӧc sӕng nѫi ÿó vӟi Ĉӭc Thích Tôn.
Tang lӉ là nghi thӭc tiӃp dүn tâm thӭc ngѭӡi mҩt vӅ cõi
Tӏnh Ĉӝ cӫa Ĉӭc Thích Ca, nӃu nhӳng thân quyӃn, ngѭӡi còn ӣ
lҥi nhҩt tâm cҫu nguyӋn cho ngѭӡi quá vãng siêu ÿӝ, an tâm ra
ÿi. Nghi thӭc tang lӉ ÿѭӧc cӱ hành theo thӭ tӵ sau:

9,,
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Con ngѭӡi ai ai cǊng mong ÿѭӧc ra ÿi mӝt cách bình an,
chánh niӋm nhѭng không ai biӃt bao giӡ mình vƭnh viӉn ra ÿi.
Ai cǊng nghƭ rҵng mình chҷng sao cҧ nhѭng nӃu lãnh hӝi bài
hӑc sanh tӱ vô thѭӡng thì sӵ kiӋn vƭnh viӉn ra ÿi ÿó khó có thӇ
ÿӏnh truӟc, tuy nhiên con nguӡi phҧi chҩp nhұn trong tinh thҫn
có chuҭn bӏ trѭӟc. Xin tѭӡng thuұt trѭӡng hӧp thông thѭӡng và
nghi thӭc mai táng nhѭ sau:
Khi ngѭӡi thân hҩp hӕi, ngѭӡi nhà nên liên lҥc thông tri
cho bà con quyӃn thuӝc gia ÿình thân tӝc gҫn xa biӃt tin. NӃu
muӕn di chúc ÿiӅu gì, nên viӃt lҥi sҹn nhҩt là vҩn ÿӅ sau khi
lâm chung. Hѫn nӳa, ÿiӅu cҫn thiӃt nhҩt là phҧi cung thӍnh chѭ
tăng quang lâm tөng kinh cҫu siêu hӝ niӋm lúc lâm chung.
Hҷn nhiên, phҧi theo xác ÿӏnh cӫa bác sƭ, ÿӇ biӃt viӋc ra ÿi
ÿã ÿӃn lúc hay chѭa hoһc còn có thӇ cӭu vãn ÿѭӧc. Khi bác sƭ
ÿã xác nhұn không thӇ chӳa ÿѭӧc nӳa, phҧi cáo phó cho thân
bҵng quyӃn thuӝc ÿѭӧc tin ngày giӡ ra ÿi cӫa ngѭӡi thân ÿã ÿӃn.
Chҳc chҳn, sӁ có nhiӅu ngѭӡi thân buӗn rҫu khóc lóc nhѭng
phҧi biӃt ÿiӅu ҩy không cҫn thiӃt lҳm mà phҧi hӝ niӋm cho
ngѭӡi thân ra ÿi mӝt cách an әn.
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1ŲFXஃQJO¼FFXஃLF»QJ

Ĉѭӧc Bác sƭ cho biӃt ngѭӡi thân ÿã vƭnh viӉn ra ÿi, phҧi
lҩy bút lông nhӓ cҳt phía trѭӟc mӝt ít rӗi gói vào trong tӡ giҩy
và cӝt lҥi bҵng chӍ trҳng, ÿѭa cho ngѭӡi trong gia ÿình lҩy nѭӟc
thҩm vào môi ngѭӡi chӃt, cho ngѭӡi chӃt uӕng nѭӟc lҫn cuӕi.

9,,

$QWU¯

Ĉҳp mӅn lên trên ngѭӡi mҩt và treo tôn tѭӧng Phұt Thích
Ca Nhұp DiӋt trên ÿҫu giѭӡng ngѭӡi mҩt, ÿһt ngѭӡi mҩt nҵm tѭ
thӃ ÿang ngӫ ÿҫu xoay vӅ hѭӟng Bҳc, hai tay ÿan lҥi vӟi nhau
ÿӇ trên ngӵc và lҩy miӃng vҧi trҳng ÿұy lên trên mһt, tuy nhiên,
an trí bàn thӡ hѭѫng linh tùy vӏ trí cӫa căn phòng nhѭng không
quay vӅ hѭӟng Bҳc.

Hình 4: Cách lұp bàn thӡ hѭѫng linh
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&KPVF F£FKOୟSE¢QYRQJ 

ThiӃt bàn thӡ hѭѫng linh ÿӇ cúng linh nhѭ thӃ nҫy (hình
4): chӑn mӝt cái bàn nhӓ, trҧi khăn bàn trҳng, trên bàn ÿһt bình
hoa, lѭ hѭѫng, chân ÿèn, ÿèn, hѭѫng v.v… trong bình hoa chӍ
cҳm mӝt cành Shikimi, ngoài ra cҳm mӝt ÿôi ÿǊa thҷng trên
giӳa chén cѫm, và cúng dѭӡng bánh, nѭӟc. Có mӝt con dao cҥo
ÿһt trên tҩm vҧi trҳng nӃu theo nghi thӭc cҥo tóc. Cúng 10 cái
bánh bӝt hình tròn làm bҵng gҥo nҩu chín. Trên bӭc tѭӡng giӳa
bàn thӡ, có treo mӝt tҩm Mҥn Trà La, tҩm nҫy thѭӡng do vӏ
Thҫy chӫ lӉ mang ÿӃn, có chuông mõ nӳa.

9,,

'ŲţQJÓ୕QK <XNDQ 

Dùng nѭӟc ҩm lau thân thӇ ngѭӡi mҩt, gҫn ÿây ngѭӡi ta
dùng rѭӧu hoһc cӗn ÿӇ lau rӱa, nhét bông vҧi vào hai lӛ tai, hai
lӛ mǊi, miӋng, hұu môn, cҥo râu, nӃu là ÿàn ông và ÿánh phҩn
nӃu là ÿàn bà. NӃu mҩt ӣ bӋnh viӋn, các y tá làm công viӋc nҫy.

9,,

7டWUDQJWK¼F 6KLQLVKRR]RNX EµÓஅWDQJ
FKRQJŲஏLFKୱW 

Mһc ÿӗ trang phөc cho ngѭӡi mҩt nhѭ áo Kinh Duy Cân
(giӕng áo Kimono cӫa ngѭӡi Nhұt), ÿӝi mǊ tam giác. Bӓ sáu
quan tiӅn vào trong túi Ĉҫu Ĉà ÿeo lên cә, bao tay, ÿӗ bó chân,
vӟ trҳng, giày cӓ treo trên cây gұy. Hai tay chҳp lҥi ÿӇ lên trên
ngӵc, mang tràng hҥt vào. Nhӡ chѭ tăng viӃt vài câu kinh trên
ÿӗ tang cӫa ngѭӡi mҩt, bây giӡ ít thҩy viӃt kinh trên áo ngѭӡi
mҩt mà chӍ mһc ÿӗ thôi. Trѭӡng hӧp có thӇ ÿѭӧc ÿѭѫng sӵ nên
nhӡ chѭ tăng lo dùm viӋc nҫy khi còn sanh tiӅn ÿӇ chѭ tăng có
ÿӫ thӡi gian viӃt lӡi Kinh vào ÿó cҭn thұn hѫn, hình 5.
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Hình 5: Ĉӗ trang phөc cho ngѭӡi chӃt

9,,

7QJ.LQK 0DNXUDJ\R ÓF.LQK 

Tөng Kinh cҫu siêu hӝ niӋm lúc lâm chung. Chѭ Tăng
ÿӭng ӣ ÿҫu giѭӡng ngѭӡi mҩt tөng kinh cҫu siêu hӝ niӋm trong
chánh niӋm. Sau ÿó, gia ÿình và nhà quàng thӍnh ý chѭ Tăng vӅ
ngày giӡ ÿѭa tiӇn hay nѫi chӕn thiêu, chôn v.v… tҩt cҧ quyӃt
ÿӏnh vào lúc nҫy là tiӋn nhҩt.

9,,

1KୟSOLP 1RRNDQ 

Nhӳng ngѭӡi trong gia ÿình di chuyӇn thi thӇ ÿһt trong
quan tài, sau ÿó có thӇ ÿһt thêm nhӳng vұt mà ngѭӡi mҩt ѭa
thích vào trong quan tài, ÿұy nҳp quan tài lҥi nhѭng không ÿóng
ÿinh, di quan tài ÿӃn an trí tҥi TӃ Ĉàn.
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9,, 7K¶QJWUL F£RSKµ 
Thông báo cho bà con hàng xóm, bҥn bè, thân hӳu, nhӳng
ngѭӡi ÿӗng nghiӋp, ÿӗng sӵ trong hãng xѭӣng biӃt ngѭӡi thân
ÿã vƭnh viӉn ra ÿi, ÿһc biӋt phҧi cho mӑi ngѭӡi biӃt sӟm thӡi
gian tiӉn ÿѭa và nѫi mai táng hay hӓa táng.
Gҫn ÿây, thѭӡng cáo phó qua ÿiӋn thoҥi hay ÿiӋn báo,
nhѭng theo thông lӋ xѭa, phҧi ÿӃn tӯng nhà quen thông tin cáo
phó và phҧi ÿi hai ngѭӡi.

9,, *Lୗ\NKDLWட
Khi ngѭӡi thân mҩt, trong vòng bҧy ngày phҧi khai báo
vӟi chính quyӅn sӣ tҥi. Giҩy khai tӱ phҧi có chӭng nhұn cӫa
Bác sƭ và giҩy ÿiӅu trӏ, mӛi loҥi mӝt tӡ, dù ngày chӫ nhұt hay
ngày lӉ vүn có ngѭӡi túc trӵc nhұn hӗ sѫ. NӃu trѭӡng hӧp
ngѭӡi mҩt không phҧi ӣ ÿӏa phѭѫng ÿó, phҧi nӝp hӗ sѫ cҧ hai
nѫi ÿӇ hӑ liên hӋ vӟi nhau. NӃu không có giҩy khai tӱ, không
ÿѭӧc phép thiêu hoһc chôn. Tang lӉ muӕn ÿѭӧc chu toàn, nên
làm giҩy khai tӱ nҫy sӟm.

9,, &KXQE
Trѭӟc tiên, hӑp gia quyӃn phân chia công viӋc nhѭ liên
lҥc vӟi nhà quàn, ÿӃn chính quyӅn ÿӏa phѭѫng, viӃt trѭӟng liӉn,
thѭ ký, lo hѭӟng dүn, chҥy tiӃp khách, lo ÿèn ÿuӕc, ÿiӅu khiӇn
xe cӝ, ÿi mua sҳm v.v… và nhiӅu viӋc khác nӳa ÿӯng thiӃu sót.
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9,, 7K¶QJ' 7VX\D Ó¬PWUŲFNKLÓLWKL¬X
FK¶Q 
Thông Dҥ là ÿêm tѭӣng niӋm ngѭӡi mҩt. Trong ÿêm
thông dҥ, có chѭ tăng ÿѭӧc tang quyӃn cung thӍnh quang lâm
hӝ niӋm, bà con thân hӳu ÿӃn cung ÿiӃu. Chѭ tăng viӃt pháp
hiӋu ngѭӡi mҩt lên bài vӏ bҵng gӛ màu trҳng, bây giӡ chѭ tăng
viӃt pháp hiӋu trѭӟc trên giҩy trҳng mang ÿӃn dán lên bài vӏ.
Vӏ trí an tӑa trong ÿêm Thông Dҥ nhѭ sau: Tăng sƭ ngӗi
chính giӳa bàn thӡ, còn tang gia hiӃu quyӃn, thân bҵng, quyӃn
thuӝc ngӗi phía bên mһt tӯ ngoài, vӏ trѭӣng ban tang lӉ, nhӳng
ngѭӡi giúp viӋc, bҥn bè thân hӳu v.v…ngӗi bên trái. Vì chính
yӃu là ÿáp lӉ nhӳng ngѭӡi ÿӃn phúng ÿiӃu cho nên toàn thӇ gia
ÿình tang quyӃn có mһt phía trѭӟc lѭ hѭѫng, hình 6.

Hình 6: Vӏ trí an tӑa trong ÿêm Thông Dҥ

Thiêu hѭѫng (hѭѫng bӝt) cúng dѭӡng hѭѫng linh lҫn lѭӧt
theo thӭ tӵ ngѭӡi thân nhҩt, gҫn gǊi nhҩt trong gia ÿình sau ÿó
ngѭӡi bà con xa. Trѭӟc khi ÿӃn trѭӟc bàn thӡ, phҧi hѭӟng vӅ
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Chѭ Tăng xá vӏ Ĉҥo Sѭ mӝt xá. Thiêu hѭѫng xong cǊng quay
lҥi lӉ mӝt lӉ mӟi trӣ vӅ chӛ ngӗi.
Bây giӡ ngѭӡi ta mang lѭ hѭѫng ÿi vòng quanh ÿӃn tӯng
chӛ mӑi ngѭӡi ngӗi yên mà thiêu hѭѫng theo thӭ tӵ. Nhӳng
ngѭӡi ÿӃn phúng ÿiӃu bình thѭӡng ÿѭӧc ngѭӡi ÿӃn hѭӟng dүn
lҫn lѭӧt lên ÿӕt hѭѫng trong khi cӱ hành nghi lӉ (tөng Kinh).
Khi ÿӕt hѭѫng, chҳp hai tay lӉ mӝt lӉ, dùng ngón tay cái
và ngón tay trӓ cӫa tay phҧi nhҽ nhàng bӕc nhang lên, cҫu
hѭѫng linh hѭӣng phѭӟc vãng sanh vӅ cõi Tӏnh ba lҫn, chҩp hai
tay lҥi, nhѭ lúc ban ÿҫu, cúi ÿҫu rӗi ÿi vӅ chӛ ngӗi.
Tөng Kinh xong, tăng sƭ an ӫi tang gia hiӃu quyӃn, nӃu có
thӡi gian, chѭ tăng thuyӃt mӝt thӡi pháp ngҳn vӅ ý nghƭa siêu
ÿӝ hѭѫng linh. Thông thѭӡng, tөng Kinh, nghe pháp, nhұn lӡi
phúng ÿiӃu chia buӗn, mӑi ngѭӡi ÿѭӧc mӡi ӣ lҥi dùng chay
trong ÿêm thông dҥ ҩy (Shojin Ryori = ăn chay).

9,, 7£QJQJKL QJKLFK¶QFୗW 
Nghi thӭc nҫy rҩt trang nghiêm tiӉn ÿѭa hѭѫng linh vӅ cõi
an lҥc Linh Sѫn Tӏnh Ĉӝ. Chѭ tăng quang lâm trѭӟc bàn thӡ
ÿúng giӡ quy ÿӏnh vӟi sӵ hiӋn diӋn ÿông ÿӫ con cháu trong gia
ÿình trѭӟc ÿó. Tang quyӃn chҩp tay mһc niӋm, chѭѫng trình
tang lӉ cӱ hành theo thӭ tӵ nhѭ sau:
Ĉҥo tràng kӋ (Doojooge)
Chѭ Tăng tán dѭѫng Tam Bҧo và trang nghiêm ÿҥo tràng.
LӉ Tam Bҧo (Sanboorai)
Chѭ Tăng lӉ bái Phұt, Pháp, Tăng
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KhuyӃn thӍnh (Kanjoo)
Chѭ Tăng cung thӍnh chѭ Phұt, chѭ Thiên quang giáng ÿàn
tràng
Khai Kinh kӋ (Kaigyooge)
Chѭ Tăng và ÿҥi chúng tâm thành xѭӟng lӉ và ÿӑc tөng
Kinh ÿiӇn
Ĉӑc Kinh
Chѭ Tăng và ÿҥi chúng tөng nhӳng phҭm quan trӑng cӫa
Kinh Pháp Hoa
Chú tán (Shusan)
Chѭ Tăng tán thán Kinh Pháp Hoa.
Não bҥt (Nyoohachi)
Chѭ Tăng thӍnh phèn la cúng dѭӡng.
Khai quan (Kaikan)
Chѭ Tăng thuyӃt linh khuyӃn hѭѫng linh tӯ bӓ thӃ giӟi mê
muӝi, quy hѭӟng thӃ giӟi giác ngӝ.
HiӃn cúng cѫm (Kenku)
Chѭ Tăng cúng cѫm cho hѭѫng linh
HiӃn nѭӟc trà (Kensui)
Chѭ Tăng cúng nѭӟc cho hѭѫng linh
Dүn ÿҥo văn (Indoomon)
Chѭ Tăng hѭӟng dүn hѭѫng linh vӅ cõi Linh Sѫn Tӏnh Ĉӝ
cӫa Ĉӭc Thích Tôn.
ĈiӃu tӯ
Ngѭӡi tham dӵ nhҳc lҥi nhӳng viӋc xѭa cӫa ngѭӡi mҩt
ĈiӃu ÿiӋn
Ban tang lӉ ÿӑc nhӳng ÿiӋn văn chia buӗn.
Ĉҥo Sѭ thiêu hѭѫng, Ĉҥo Sѭ cúng hѭѫng
Ĉӑc Kinh
Chѭ Tăng và ÿҥi chúng cùng ÿӑc nhӳng phҭm quan trӑng
cӫa Kinh Pháp Hoa
Tang chӫ thiêu hѭѫng
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Ban tang lӉ hѭӟng dүn ngѭӡi thân trong gia ÿình cúng
hѭѫng trong khi tөng Kinh.
Ngӵ DiӋu Bán (Gomyoohan)
Chѭ Tăng và ÿҥi chúng cùng tөng ÿӑc mӝt ÿoҥn văn di ngôn
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
Xѭӟng ĈӅ (Shoodai)
Chѭ Tăng và ÿҥi chúng cùng xѭӟng ĈӅ.
Bҧo Tháp kӋ (Hootooge)
Chѭ Tăng và ÿҥi chúng cùng xѭng tán thӑ trì Kinh Pháp
Hoa.
Hӗi hѭӟng (Ekoo)
Chѭ Tăng hӗi hѭӟng công ÿӭc ÿӃn hѭѫng linh.
Bӕn nguyӋn (Shisei)
Chѭ Tăng và ÿҥi chúng xѭӟng lên 4 lӡi thӋ nguyӋn cӭu ÿӝ
chúng sanh.
Ba Quy y (Sangi)
Chѭ Tăng ÿӑc quy y Tam Bҧo.
Phөng Tӕng (Busoo)
Chѭ Tăng cung thӍnh chѭ Phұt chѭ Thiên hӗi quy bҧn vӏ.

Khi tөng Kinh, nӃu ÿҥi chúng biӃt nhӳng Kinh chѭ tăng
ÿang tөng có thӇ hòa theo. Khi xѭӟng Daimoku, mӑi ngѭӡi nên
tham gia, mӝt lòng chí thành cҫu nguyӋn hѭѫng linh vãng sanh
Linh Sѫn.
Khi nghi thӭc hoàn mãn, mӑi ngѭӡi chҳp hai tay lҥi và
hӗi hѭӟng bӃ mҥc.
Hѫn nӳa, Tang Nghi và Cáo BiӋt Thӭc trên cѫ bҧn là hai
nghi lӉ khác nhau. Tang Nghi là tiӉn ÿѭa ngѭӡi mҩt vӅ Linh
Sѫn Tӏnh Ĉӝ, còn Cáo BiӋt Thӭc là nghi thӭc chia tay vӟi
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ngѭӡi quá cӕ. Thѭӡng thѭӡng, hai lӉ nҫy làm chung; nhѭng
ÿúng hѫn nên cӱ hành riêng biӋt.

9,, /୷GLTXDQ 6KXWVXNDQ 
Cung thӍnh chѭ Tăng hӗi quy bҧn vӏ, lӉ di quan bҳt ÿҫu.
Trѭӟc nhҩt, mӣ nҳp quan tài cho thân nhân nhìn mһt lҫn cuӕi,
nhӳng ngѭӡi thân trong gia ÿình ÿi nhiӉu theo chiӅu thuұn
quanh quan tài, ÿӇ bát cѫm cúng, bánh, hoa tѭѫi vào trong áo
quan, ÿұy nҳp quan tài lҥi, ÿóng ÿinh chһc kӻ. ThӍnh chѭ tăng
quang lâm tөng Kinh cung tiӉn hѭѫng linh vӅ nѫi giҧi thoát
giác ngӝ. Ĉóng nҳp quan tài lҥi, bà con thân hӳu ÿӃn phúng
ÿiӃu bái biӋt, trѭӟc giӡ di quan, ngѭӡi ÿҥi diӋn tang quyӃn nói
lӡi cҧm niӋm và tѭӡng thuұt chѭѫng trình di quan, có khi nghi
thӭc cҧm tҥ nҫy ÿӇ sau cùng. Ban tang lӉ bҳt ÿҫu dùng tay
chuyӇn quan tài ra linh xa. Tang chӫ mang bài vӏ ÿi ÿҫu, tiӃp
theo là di ҧnh ngѭӡi quá cӕ tӯ tӯ ra khӓi nhà. Xe chѭ Tăng ÿi
ÿҫu tiӃp theo là xe Tang, xe chӣ tang quyӃn ban tang lӉ, xe chӣ
bà con thân hӳu.

9,, 7U¢7 'DEL O୷KR୕WKL¬X 
Hӓa thiêu còn gӑi là Trà TǤ. ĈӃn nѫi hoҧ táng, tang
quyӃn ÿҧnh lӉ quan tài lҫn cuӕi, ÿһt quan tài vào bên trong
trong khi chѭ tăng vүn tiӃp tөc tөng Kinh và mӑi ngѭӡi ÿӕt
hѭѫng tѭӣng niӋm. Có khi cӱa lò không ÿóng ÿӇ mӑi ngѭӡi có
thӇ thҩy áo quan bên trong, nhѭng phҫn nhiӅu ÿӅu ÿóng cӱa kín.
Tөng Kinh, ÿӕt hѭѫng xong, tang quyӃn ngӗi ӣ phòng
bên chӡ hӓa táng xong vào nhһt cӕt (tuǤ theo mӛi nѫi không
giӕng nhau). Tҥi phòng ÿӧi mӑi ngѭӡi dùng trà bánh và nhҳc
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lҥi nhӳng chuyӋn cuӝc ÿӡi dӉ thѭѫng dӉ mӃn cӫa ngѭӡi quá
vãng. Nhân lúc nҫy tang quyӃn ÿӃn thӍnh ý Chѭ Tăng nhӳng
vҩn ÿӅ còn lo lҳng nghi ngӡ, hoһc nhӳng vҩn ÿӅ liên quan ÿӃn
các lӉ cúng tuҫn thҩt (chyuinki: tӯ sѫ thҩt cho ÿӃn 49 ngày), lӉ
bách nhӵt hoһc lӉ chôn cӕt v.v….
Khi ÿѭӧc báo quan tài thiêu xong, ngѭӡi nhà ÿӃn nhұn cӕt,
nên dӑn dҽp phòng cho ngăn nҳp, tҩt cҧ tang quyӃn ÿӃn trѭӟc lò
thiêu. Cӱa lò mӣ, ngѭӡi ta ÿѭa nhӳng mҧnh xѭѫng còn sót lҥi
ra và dӗn lҥi ÿѭa cho thân nhân tӯ tӯ bӓ vào hӝp ÿӵng cӕt.
Chѭ Tăng bҳt ÿҫu tөng kinh thâu nhһt cӕt, mӛi lҫn hai
ngѭӡi trong tang quyӃn dùng ÿǊa gҳp cӕt xѭѫng nhѭ xѭѫng ÿҫu,
xѭѫng cә v.v… ÿһt vào bình theo sӵ hѭӟng dүn cӫa nhân viên
hӓa táng.
Bình ÿӵng cӕt ÿһt trong mӝt hӝp gӛ màu trҳng ÿѭӧc bӑc
bҵng vҧi trҳng. NӃu muӕn chia cӕt ra thành nhiӅu phҫn phҧi
cho biӃt trѭӟc và thӵc hiӋn trong lúc nҫy là thuұn tiӋn nhҩt.
Sau khi bӓ cӕt vào hӫ, mӑi ngѭӡi lên xe vӅ nhà. Khi ÿi vӅ
nhà, phҧi ÿi ÿѭӡng khác vӟi lúc ÿӃn.

9,, 7QJ.LQKNKLPDQJFஃWY୳
VӅ ÿӃn nhà ÿһt hӫ cӕt, bài vӏ và di ҧnh lên trên mӝt bàn
nhӓ trҧi vҧi trҳng. Thҳp ÿèn lên, thҳp nhang và cúng dѭӡng
cѫm nѭӟc cho hѭѫng linh.
Chѭ Tăng ngӗi trѭӟc bàn thӡ tөng Kinh lӉ an vӏ cӕt và
thuyӃt linh vӅ xá lӧi. Hѫn nӳa, lúc nҫy gia ÿình rҩt bұn rӝn vì
có thӇ cúng sѫ thҩt hѭѫng linh luôn.
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9,, %DFţPÓPEF 6KRRMLQ2WRVKL 
Tөng Kinh an cӕt xong, dùng bӳa cѫm ÿҥm bҥc, bây giӡ
nhân bӱa cѫm nҫy tҥ lӉ luôn, còn ngày xѭa bӳa cѫm tҥ lӉ nҫy
thѭӡng tә chӭc vào ngày tuҫn 49 ngày. Bây giӡ, sau khi thiêu
xong, tang quyӃn mӡi dùng cѫm ÿӇ nói lӡi cҧm tҥ ân ÿӭc bà
con, thân hӳu ÿӃn chia buӗn phúng ÿiӃu.

9,, 7KX'Q
Tang quyӃn ghi nhұn lӡi thѭa trình cӫa nhӳng ngѭӡi giúp
ÿӥ nhѭ tә chӭc, ghi tên tuәi nhӳng ngѭӡi ÿi ÿám, thâu chi tiӅn
bҥc v.v… nhân cѫ hӝi nҫy, tang quyӃn viӃt thѭ cҧm ѫn và nói
lӡi chân thành cҧm tҥ ÿӃn tҩt cҧ nhӳng ngѭӡi gӱi thѭ ÿӃn, cҧm
ѫn nhӳng ngѭӡi có trách nhiӋm, cҧm ѫn nhӳng ngѭӡi thân quen
ÿӃn chia buӗn, giúp ÿӥ cho tang lӉ ÿѭӧc thành tӵu viên mãn.
Riêng chѭ Tăng ÿѭӧc cҧm tҥ vào mӝt ngày khác.

9,, 3K£S+LX
Theo lӡi dҥy cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, nhӳng ngѭӡi có
lòng tin Kinh Pháp Hoa ÿѭӧc nhұn pháp hiӋu, tên ÿӋ tӱ Phұt,
cǊng gӑi là giӟi danh (Kaimyoo), pháp danh (Hoomyoo). Tӯ
xѭa ÿa phҫn nhұn pháp danh khi còn sӕng nhѭng bây giӡ pháp
hiӋu ÿһt cho hѭѫng linh khi lâm chung.
Pháp hiӋu có ViӋn hiӋu, Ĉҥo hiӋu, Nhұt hiӋu, Vӏ hiӋu.
ĈiӅu nҫy ÿӇ tôn xѭng cái Ĉӭc dày và sâu xa ÿӕi vӟi vҩn ÿӅ
niӅm tin, hình 7.
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Hình 7: Pháp hiӋu

Vӏ hiӋu xin ÿѫn cӱ nhѭ sau:
 Thӫy tӱ (mӟi sanh ra chӃt ngay hay chӃt khi còn trong trӭng
nѭӟc)
 Anh tӱ, Anh nӳ (mӟi sanh ra chӃt lúc 1 tuәi)
 Hài tӱ, Hài nӳ (con trai con gái chӃt lúc 2, 3 tuәi)
 Ĉӗng tӱ, Ĉӗng nӳ (con trai con gái chӃt lúc 4 ÿӃn 14 tuәi)
 Tín sƭ, Tín nӳ (con trai con gái chӃt lúc 15 tuәi trӣ lên)
 Cѭ sƭ, Ĉҥi Tӹ (nhӳng ngѭӡi trѭӣng thành cҧ nam lүn nӳ.
Ĉһc biӋt, nhӳng ngѭӡi thâm tín, có tâm phөng sӵ xã hӝi,
Tông Môn, chùa viӋn)
 Ĉҥi Cѭ sƭ (Ĉһc biӋt, dành riêng cho ngѭӡi nam, nhӳng
ngѭӡi ÿóng góp ÿһc biӋt cho Chùa, cho Tông Môn và cho xã
hӝi. Ĉa phҫn, nhӳng ngѭӡi thâm tín Tam bҧo, thay vì ViӋn
hiӋu trӣ thành ViӋn ĈiӋn)

Trên ÿây là xác ÿӏnh Vӏ hiӋu cӫa Tông Môn. Ngoài ra,
còn dùng nhӳng tӯ nhѭ: Thanh Tín Sƭ, Thanh Tín Nӳ, Thanh
Ĉҥi Tӹ.
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Pháp hiӋu dành cho nhӳng ngѭӡi tín ngѭӥng, ngѭӡi nhѫn
ÿӭc, có tâm ÿӕi vӟi xã hӝi, Tông Môn và Tӵ ViӋn, cӕng hiӃn
nhiӅu. Ngoài ra, dùng pháp hiӋu cho Tiên Tә, cǊng nhѭ ngѭӡi
phӕi ngүu cӫa vӏ Trө Trì, ghi vào sә hѭѫng linh tҥi Chùa lѭu lҥi
nhiӅu ÿӡi.
Tӕt hѫn, nhӳng ngѭӡi tín thành Kinh Pháp Hoa nên nhұn
Pháp HiӋu khi còn sanh tiӅn, hoһc khi ngѭӡi thân vӯa hҩp hӕi,
gia ÿình nên thӍnh ý chѭ Tăng xin pháp hiӋu trѭӟc hoһc chӑn
pháp hiӋu mà ngѭӡi thân thích vүn hay hѫn.
Tuҫn tӵ cӫa mӝt lӉ tang ÿã ÿѭӧc giӟi thiӋu ӣ trên, hҷn
nhiên không phҧi lӉ tang nào cǊng giӕng nhѭ thӃ mà còn tùy
tұp quán ÿӏa phѭѫng, tùy thӡi gian, tùy hoàn cҧnh xã hӝi, tùy
ÿiӅu kiӋn cӫa gia ÿình, mà nghi thӭc tә chӭc có thӇ khác nhau.
Gҫn ÿây, tang lӉ ÿa phҫn gia ÿình giao cho công ty mai táng lo
tҩt cҧ mӑi viӋc, nhҽ gánh nһng cho tang gia. Tҩt cҧ nhӳng viӋc
vӯa nêu trên, nhà quàn có thӇ tuҫn tӵ lo theo ý cӫa tang chӫ
muӕn.
Dù hình thӭc thӃ nào ÿi nӳa, nӃu tâm hӗn ÿiên ÿҧo, chӍ
dӵa vào vұt chҩt, không khӓi bӏ khә tâm. Vҩn ÿӅ tӕi cҫn thiӃt là
cӱ hành mӝt tang lӉ thӃ nào cҫu nguyӋn cho hѭѫng linh ngѭӡi
ra ÿi ÿѭӧc nhҽ nhàng an lҥc, phҧi cҭn thұn ÿӯng quên phҫn nghi
lӉ chánh, chӍ chú trӑng hình thӭc bӅ ngoài thôi thұt là không
phҧi!
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Truy ThiӋn Pháp YӃu (Tsuizenhooyoo) là tán dѭѫng công
ÿӭc Tә Tiên. Mӛi ngѭӡi tӵ trong thâm tâm cӫa mình khӣi lòng
tѭӣng niӋm, cҧm tҥ ân ÿӭc Tә Tiên, cҫu nguyӋn và hӗi hѭӟng
ÿӃn ông bà Tә Tiên. Không ÿѫn thuҫn là viӋc bình thѭӡng mà
là phөng sӵ lӉ bái Tiên Tә, xác nhұn sӵ tӗn tҥi cӫa ÿӡi sӕng
tâm linh nѫi chính mӛi ngѭӡi, hҫu trѭӣng dѭӥng ÿӡi sӕng tâm
linh trӣ nên phong phú, xuҩt phát tӯ tâm thӭc cӫa mình khӣi
lên tҩm lòng báo ÿáp ân ÿӭc cha mҽ nhiӅu ÿӡi. Thұt sӵ, nhӳng
gì con cháu làm ÿѭӧc ngày hôm nay không chӍ là xây dӵng
tѭѫng lai cho mình, mà còn chӭng minh tҩm lòng tri ân chѫn
thұt cӫa mình ÿӕi vӟi Tә Tiên bao ÿӡi qua.
Có nhiӅu nghi thӭc truy niӋm khác nhau nhѭ:






Tuҫn 49 ngày (Chuuinki Hooyoo),
Cúng giáp năm (Nenkai Hooyoo),
LӉ cúng nguyӋt kӷ (Gatsuki Hooyoo),
Cúng mӣ cӱa mã (Bozen Hooyoo),
Cúng thí thӵc ngҥ quӹ (Segaki Hooyoo) v.v…

Ӣ ÿây chӍ giӟi thiӋu sѫ lѭӧc vӅ lӉ cúng 7 tuҫn thҩt (tuҫn
49 ngày) và cúng lӉ Giáp năm.

9,,
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Trung ҩm còn gӑi là Trung Hӳu (chuuu) ÿó là lӉ 49 ngày.
KӇ tӯ ngày lâm chung, mӛi bҧy ngày làm lӉ Truy niӋm cúng
dѭӡng ÿӃn lҫn thӭ bҧy là 49 ngày chính là ngày kӷ. Nghi cúng
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lҫn thӭ bҧy gӑi là Trung Ҩm kӷ pháp yӃu. Ngày ҩy tang quyӃn
kính thӍnh bà con thân hӳu xa gҫn ÿӃn hӝ niӋm pháp hӝi.








Tuҫn Sѫ thҩt: kӇ tӯ ngày mҩt cho ÿӃn ngày thӭ 7
Tuҫn Nhӏ thҩt: kӇ tӯ ngày mҩt cho ÿӃn ngày thӭ 14
Tuҫn Tam thҩt: kӇ tӯ ngày mҩt cho ÿӃn ngày thӭ 21
Tuҫn Tӭ thҩt: kӇ tӯ ngày mҩt cho ÿӃn ngày thӭ 28
Tuҫn NgǊ thҩt: kӇ tӯ ngày mҩt cho ÿӃn ngày thӭ 35
Tuҫn Lөc thҩt: kӇ tӯ ngày mҩt cho ÿӃn ngày thӭ 42
Tuҫn Thҩt thҩt: kӇ tӯ ngày mҩt cho ÿӃn ngày thӭ 49

Cӭ mӛi bҧy ngày ÿӅu làm tháp Tӕt Ĉә Ba (Sotooba), 49
ngày làm 49 viên bánh nhӓ chiêu ÿãi bà con thân hӳu.
Tùy tӯng nѫi mà gӑi khác nhau nhѭ Ĉãi Dҥ Tham
(Taiyamairi), tә chӭc vào ÿêm trѭӟc. Ví dө nhѭ Ĉãi Dҥ Tham
cӫa thҩt ÿҫu tiên vào ÿêm thӭ 6 kӇ tӯ ngày lâm chung.

9,,
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Ngày kӷ tiӃp theo là bách nhӵt, tә chӭc vào ngày thӭ 100
kӇ tӯ khi ngѭӡi thân vƭnh viӉn ra ÿi. Ngày ҩy tang quyӃn cǊng
mӡi bà con thân hӳu ÿӃn hӝ niӋm, bӣi vì sau lӉ Trung Ҩm kӷ
(49 ngày), không khí u buӗn tѭӣng nhӟ vүn còn mãnh liӋt
nhѭng ÿӃn cúng 100 ngày không khí u buӗn giҧm nhiӅu trӣ nên
dӉ chӏu hѫn. Nhӳng buӗn thѭѫng trong gia ÿình ÿã trôi qua,
nѭӟc mҳt ÿӃn hӗi ngѭng chҧy cho nên lӉ 100 ngày còn gӑi là
Tӕt Khú Kӷ (Sotsukoki = kӷ giӛ ngày hӃt khóc), cǊng có nѫi
gӑi là Xuҩt Khә Kӷ (ngày kӷ ra khӓi niӅm ÿau).
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Cúng giáp năm còn gӑi là Niên Kӷ pháp yӃu là nghi thӭc
truy niӋm mӝt năm trôi qua cӫa ngѭӡi xuҩt gia.
KӅ tӯ khi ngѭӡi thân vƭnh viӉn ra ÿi ÿѭӧc mӝt năm sau
gӑi là cúng giáp năm, sau ba năm gӑi là cúng 3 năm, sau bҧy
năm gӑi là thҩt hӗi kӷ (giӛ 7 năm), rӗi thұp tam hӗi kӷ (giӛ 13
năm), thұp thҩt hӗi kӷ (giӛ 17 năm), nhӏ thұp tam hӗi kӷ (giӛ
lҫn 23 năm), nhӏ thұp thҩt hӗi kӷ (giӛ lҫn 27 năm), tam thұp
tam hӗi kӷ (giӛ lҫn 33 năm), tam thұp thҩt hӗi kӷ (giӛ lҫn 37
năm), ngǊ thұp hӗi kӷ (giӛ lҫn 50 năm).
Trѭӟc 50 lҫn giӛ, có nhiӅu ÿӏa phѭѫng tính giӛ theo năm
khác nhau nhѭ: giӛ lҫn thӭ 21, giӛ lҫn thӭ 25, giӛ lҫn thӭ 30,
giӛ lҫn thӭ 43, giӛ lҫn thӭ 47 v.v… Trên 50 lҫn giӛ gӑi là viӉn
kӷ (onki = giӛ xa).











Cúng giáp năm (mҩt sau 1 năm)
Cúng giӛ 3 năm (mҩt sau 3 năm)
Cúng giӛ 7 năm (mҩt sau 7 năm)
Giӛ lҫn thӭ 13 (mҩt sau 13 năm)
Giӛ lҫn thӭ 17 (mҩt sau 17 năm)
Giӛ lҫn thӭ 23 (mҩt sau 23 năm)
Giӛ lҫn thӭ 26 (mҩt sau 27 năm)
Giӛ lҫn thӭ 33 (mҩt sau 33 năm)
Giӛ lҫn thӭ 37 (mҩt sau 37 năm)
Giӛ lҫn thӭ 50 (mҩt sau 50 năm)

Thұt sӵ, chính cuӝc sӕng giӳ gìn truyӅn thӕng cӫa Tә
Tiên cӫa chúng ta không nhӳng kӃ thӯa sӵ nghiӋp cha ông lѭu
truyӅn cho mình mà chính mình còn khai mӣ và chuyӇn giao
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truyӅn thӕng Tә Tiên cho thӃ hӋ tѭѫng lai. Ngoài ra, thӵc hành
sinh hoҥt tin ngѭӥng chân chánh là cӕng hiӃn cho xã hӝi thuҫn
phong mӻ tөc dân tӝc. Nhân nhӳng ngày cha mҽ qua ÿӡi, lӉ
cúng giáp năm, gia ÿình nên làm lӉ truy niӋm cúng dѭӡng ÿӇ
làm gѭѫng cho con cháu, phөng thӡ, nhӟ ѫn, niӋm ân, cҧm tҥ
ân ÿӭc Tә Tiên.
Hѫn nӳa, không phҧi ÿӧi ÿӃn lúc thӵc hành lӉ Truy niӋm
cúng dѭӡng ngày mҩt và lӉ giáp năm mӟi niӋm ân mà lúc nào
cǊng phҧi hѭӟng tâm, hѭӟng ý, hѭӟng nguyӋn ÿӃn ông bà cha
mҽ Tә Tiên, tùy tӯng hoàn cҧnh mà tә chӭc tѭӣng niӋm tri ân
khác nhau.

9,,
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Chôn di cӕt ӣ mӝ gӑi là Mai Cӕt ÿѭӧc thӵc hiӋn thông
thѭӡng sau 49 ngày, 100 ngày hay giáp năm. Tùy tӯng hoàn
cҧnh gia ÿình mà hình thӭc Mӝ có khác nhau. Thұt ra, không có
hҥn ÿӏnh phҧi chôn cӕt vào thӡi gian nào, nhѭng dѭӡng nhѭ
không ai muӕn ÿӇ cӕt trong nhà quá lâu. NӃu không có khҧ
năng làm mӝ, gia ÿình liên hӋ vӟi Thҫy Trө Trì xin ÿҩt chùa ÿӇ
chôn càng sӟm càng tӕt. Khi chôn cӕt, gia ÿình thӍnh chѭ Tăng
tөng Kinh trѭӟc khi hҥ huyӋt và hӗi hѭӟng tҥi Mӝ luôn 13 .
Nhӳng ngѭӡi làm bia mӝ thѭӡng lo luôn viӋc chôn cӕt, hҷn
nhiên gia ÿình ÿã liên lҥc trѭӟc vӟi hӑ ÿӇ mӣ nҳp hҫm mӝ.
Chôn xong, hӝp gӛ màu trҳng bên ngoài giao lҥi cho nѫi hoҧ
13

Chú thích cӫa dӏch giҧ: Ӣ Nhұt ngày nay hҫu nhѭ sau khi chӃt, tҩt cҧ ÿӅu
thiêu. Thiêu xong ÿӇ cӕt tҥi nhà hay Chùa cho tӟi 1 năm sau mӟi ÿem chôn
trong ngôi mӝ gia ÿình trong vѭӡn chùa. Mӛi gia ÿình chôn cӕt chung mӝt ngôi
mӝ. Có thӇ ÿӇ ÿѭӧc 10 ÿӃn 10 hӫ cӕt.
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táng, nӝp giҩy chӭng nhұn chôn cӕt cho ngѭӡi quҧn lý Mӝ Ĉӏa
(ÿa phҫn là Chùa).
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TiӃng Phҥn Tӕt Ĉә Ba là Stupa có nghƭa là: trӫng (cái mã
cao), linh miӃu, phѭѫng phҫn (cái mã). Ӣ Nhұt, chӍ cho cái tháp
an trí xá lӧi Phұt. ĈӇ tán dѭѫng ân ÿӭc cao dày cӫa Ĉӭc Thích
Tôn, ngѭӡi ta làm mӝt cái tháp hình dáng Tháp nhӑn ÿӇ cúng
dѭӡng theo phong tөc cӫa ngѭӡi Ҩn sau khi Ĉӭc Thích Tôn
diӋt ÿӝ.
Khi cӱ hành nghi thӭc Truy niӋm, ngѭӡi ta cǊng làm
Tháp ÿӇ cҫu nguyӋn hӗi hѭӟng phѭӟc lành lên Tә Tiên ngѭӡi
ÿã khuҩt. Khi tә chӭc pháp hӝi, ngѭӡi ta khҳc chӳ lên Tháp gӛ
thay cho tháp thӡ xá lӧi cӫa Phұt. Tháp nҫy có 5 vòng (tӯ dѭӟi
ÿҩt trӣ lên biӇu hiӋn cho: ÿҩt, nѭӟc, lӱa, gió, không khí). ĈӅ
Mөc ÿѭӧc viӃt bên trên thѭӡng là chӳ Nam Mô DiӋu Pháp Liên
Hoa Kinh. Pháp danh ngѭӡi mҩt viӃt bên dѭӟi ÿӇ cúng dѭӡng.
ĈӇ khuyӃn khích viӋc làm tháp cúng dѭӡng, thӍnh thoҧng
trong Kinh Pháp Hoa, chúng ta vүn thҩy nhӳng câu kinh tán
thán công ÿӭc xây dӵng Tháp nhѭ phөng trì cúng dѭӡng và hӗi
hѭӟng công ÿӭc lên Ĉӭc ThӃ Tôn, thӃ cho nên không nhҩt thiӃt
hҥn ÿӏnh thӡi gian nào, không phҧi chӡ ÿӃn lúc lӉ giáp năm mӟi
thӵc hiӋn viӋc xây tháp cúng dѭӡng, mà tùy tâm nguyӋn cӫa
mình lúc nào muӕn xây dӵng Tháp ÿӇ cúng dѭӡng hѭѫng linh
cӫa Tә Tiên ÿӅu tӕt cҧ.
Muӕn cӱ hành nghi thӭc cúng dѭӡng Tháp, gia ÿình nên
liên hӋ và thӍnh ý chѭ Tăng cho biӃt pháp danh cӫa Tә Tiên, sӕ

Nhӳng Phұt Sӵ Tâm Ĉҳc

227

lѭӧng, tên thí chӫ và pháp hӝi tә chӭc vào ngày tháng năm nào
truӟc, nӃu không liên lҥc trѭӟc vӅ nhӳng viӋc nҫy, chӡ ÿӃn khi
cӱ hành pháp lӉ mӟi nhӡ cұy, có thӇ sinh ra trӣ ngҥi và trӇ nãi.
NӃu cӱ hành pháp sӵ không ÿѭӧc thӵc hiӋn nhѭ dӵ ÿӏnh, thұt là
ÿáng ngҥi vô cùng, phiӅn ÿӃn nhӳng ngѭӡi tham dӵ lӉ phҧi chӡ
ÿӧi thұt không nên, cҫn phҧi chú ý cҭn trӑng.

Ch˱˯ng Thͱ B̫y
Watanabe Hooyoo
9,,, +®QKWKFFXQJX\Q
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Phұt Giáo Nhұt Bҧn thѭӡng dùng chӳ Ðàn Tín Ðӗ
(Danshinto). Ðàn Tín Ðӗ là Ðàn Gia và Tín Ðӗ. Tҥi sao có sӵ
phân chia nhѭ vұy? Nhѭ chúng ta biӃt, thӡi ÿҥi Giang Hӝ (Edo)
xác nhұn chӃ ÿӝ Ðàn Gia nhѭ giҩy cѭ trú và sә hӝ tӏch cӫa mӛi
gia ÿình thӡi bây giӡ vұy. Thӡi Edo Mҥc Phӫ ÿӅ xѭӟng viӋc
Tông Môn Nhѫn BiӋt Trѭӟng (Shunmonnin Betsuchoo: quyӇn
sә riêng biӋt vӅ Tôn Giáo phái cӫa mӛi ngѭӡi). Thӡi Giang Hӝ
Mҥc Phӫ cҩm xây thêm tӵ viӋn mӟi nhѭ hình thӭc ngăn cҧn
vҩn ÿӅ tin các giáo nghƭa khác, mà chӍ theo tông chӍ cӫa giáo
phái mình, ngoài ra không ÿѭӧc chҩp nhұn, cho nên sanh ra vҩn
ÿӅ Ðàn Gia trong các chùa.
Thұt kǤ lҥ, niӅm tin cӫa mӝt cá nhân không ÿѭӧc phép
tách khӓi niӅm tin cӫa truyӅn thӕng gia ÿình. Thӡi xѭa, nông
nghiӋp vүn là nghӅ chính, nhiӅu tӵ viӋn gҳn liӅn vӟi nhӳng vҩn
ÿӅ liên quan nhѭ ÿҩt ÿai, vѭӡn tѭӧc chҷng hҥn.
Chính vì thӃ hình thành vҩn ÿӅ Ĉàn Gia, kӃ thӯa sӵ
nghiӋp, niӅm tin, tín ngѭӥng cӫa Tә Tiên ÿӇ lҥi.
Ngày nay, niӅm tin có nhiӅu thay ÿәi vӅ hình thӭc, ngѭӡi
ta quen gӑi là tín ÿӗ, có thӇ nói rҩt thӏnh hành. ThӃ giӟi bây giӡ
cǊng thay ÿәi nhiӅu, ngay tҥi Hoa KǤ ba phҫn tѭ dân sӕ sӕng
trong thành phӕ, chӍ còn mӝt phҫn tѭ ӣ nông thôn mà thôi. Ӣ
Nhұt, phong trào ÿô thӏ hóa ngày càng phát triӇn mҥnh mӁ,
niӅm tin, tín ngѭӥng, hoҥt ÿӝng Phұt sӵ có thӇ nói rҵng cǊng
phҧi thay ÿәi theo.
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Tóm lҥi, dù tín ngѭӥng Phұt Giáo Nhұt Bҧn thuӝc truyӅn
thӕng gia ÿình, nhѭng thӵc tӃ niӅm tin cӫa tӯng cá nhân cǊng
tӯ tӯ thay ÿәi.

9,,,
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ĈӇ trӣ thành tăng sƭ bҳt buӝc phҧi thông qua lӉ xuӕng tóc
(xuҩt gia). Chӳ “Ĉ͡” trong “Ĉ̷c Ĉ͡” là: “Ĉ͡ Ĉi͏p” (dochoo)
giҩy chӭng nhұn xuҩt gia. Ð̷c Ð͡ Thͱc trӵc dӏch là nghi thӭc
trӣ thành tăng sƭ. Vӟi Nhұt Liên Tông, nghi thӭc xuҩt gia ÿѭӧc
cӱ hành cǊng gӑi là s˱ tăng (Shisoo), Nhұt Liên Thánh Nhѫn
ÿѭӧc cӱ hành lӉ xuҩt gia tҥi chùa Thanh Trӯng. Ngày giӡ xuҩt
gia phҧi ÿӏnh trѭӟc ÿӇ cӱ hành lӉ Ð͡ Ði͏p nҫy.
Mӛi lҫn tә chӭc thӑ giӟi có khoҧng 100 ngѭӡi tӯ thiӃu
niên 11 tuәi ÿӃn trung niên hay tráng niên phát nguyӋn xuҩt gia
nhұn Ðӝ ĈiӋp. Trѭӟc khi nhұn Ðӝ ÐiӋp, không ÿѭӧc mһc áo cà
sa (Kesa) và pháp y (Hooe), ÿҫu vүn còn ÿӇ tóc xanh, chӍ mһc
áo trҳng. Nghi thӭc thӑ giӟi chӍ là khӃ cѫ mà thôi, khi vӅ lҥi tӵ
viӋn mӟi thұt sӵ tu hành và tham hӑc tҥi các trѭӡng giáo dөc
liên hӋ vӟi Tông Môn cӫa mình. Khi ÿѭӧc công nhұn lãnh hӝi
giáo lý rӗi, trѭӟc tiên ÿѭӧc hӭa khҧ là ngѭӡi tu hành cӫa Tín
Hành Ðҥo Tràng (Shingyoodoojoo), sau ÿó ÿѭӧc công nhұn là
Tăng Giai (giai cҩp cӫa Tăng Sƭ), chính thӭc là tăng sƭ Nhұt
Liên Tông.
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Nghi thӭc dành cho ÿàn tín ÿӗ lұp thӋ nguyӋn. Nhѭ trѭӟc
ÿã nói thӋ nguyӋn nhұp ÿҥo tӯ niӅm tin cӫa mӛi ngѭӡi, nhѭng
cǊng có thӇ kӃ thӯa truyӅn thӕng niӅm tin cӫa cha mҽ. Rҩt ít
trѭӡng hӧp cӱ hành theo nghi thӭc khác. Chùa Bәn Phұt ӣ
huyӋn Fukuoka là tӵ viӋn ÿҫu tiên mӛi tháng hoһc tùy lúc cӱ
hành lӉ quy y cho ngѭӡi mӟi vào ÿҥo.
LӉ xuҩt gia có giӟi sѭ và hai vӏ A Xà Lê phө giúp lӉ. Nghi
thӭc ÿҳc ÿӝ theo thӭ tӵ nhѭ sau:
 Bҥch Ĉӭc Bәn Sѭ (hoһc Bәn Tôn),
 Nghe lӡi xѭӟng giáo huҩn cӫa Tә Nhұt Liên.
 Cҥo tóc (phҧi mһc áo trҳng ÿӇ xác nhұn thӋ nguyӋn xuҩt gia
thӑ giӟi)
 Ĉӑc Kinh Pháp Hoa.
 Thӑ nhұn nhӳng di văn cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
 Nhұn pháp y, pháp danh, tràng hҥt v.v…
 Tҥ ѫn dѭӥng dөc cӫa mҽ cha. Phát nguyӋn trѭӟc cha mҽ tӯ
nay trӣ ÿi sӕng trong giáo lý Kinh Pháp Hoa bҵng ý chí
chѫn thұt ÿӇ báo ân nҫy.

Nghi thӭc nҫy thұt nghiêm túc tӯ khi thӋ nguyӋn tu hành
trên con ÿѭӡng Phұt ÿҥo. Có mӝt ÿoҥn văn trong lӡi bҥch Phұt
nhѭ sau:
Nay có Thi͏n Nam T͵ tên là……. hi͏n ÿang ͧ t̩i ………
n˱ͣc Nh̵t B̫n phát B͛ Ĉ͉ Tâm, trên c̯u giác ng͡, d˱ͣi hóa
ÿ͡ chúng sanh, xin nguy͏n tinh ṱn, xa lìa tr̯n lͭy cͯa th͇ gian,
ch̭p nh̵n thanh quy Tòng Lâm, vui cùng tinh s˱˯ng tu͇ nguy͏t,
không dám bi͇ng l˱ͥi, tâm nguy͏n thi͇t tha, bͧi nhͥ ÿͥi tr˱ͣc
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ÿã gieo nhân t͙t, nay ÿ˱ͫc thu̵n duyên, ÿ͋ r͛i ngày hôm nay
trͧ thành Sa Di, xṷt gia tu h͕c, cͧi b͗ áo ÿͥi, m̿c y thanh
t͓nh gi̫i thoát, mong ÿ˱ͫc th͕ nh̵n tam quy giͣi cͯa B͝n Môn
Pháp Hoa, xin ÿ͝i tͭc danh thành Pháp danh là……
Nhӳng ngѭӡi ÿang sӕng bình thѭӡng trong xã hӝi, nhѭng
có niӅm tin Kinh Pháp Hoa, muӕn phát nguyӋn ÿi trên con
ÿѭӡng giҧi thoát nhѭng không xuҩt gia cǊng có buәi lӉ bҥch
Phұt theo nhѭ tuҫn tӵ sau:
 Bҥch Ĉӭc Bәn Tôn tâm nguyӋn cӫa mình.
 Nhұn pháp môn hành trì.

Nhӳng chùa khác cǊng có lӉ xuҩt gia nhѭ thӃ, nӃu ÿӃn Âu
Châu tham dӵ nghi thӭc phát nguyӋn xuҩt gia cӫa giáo sƭ trong
tu viӋn cǊng tѭѫng tӵ nhѭ vұy. Liên tѭӣng ÿӃn hình ҧnh xuҩt
gia cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn cách ÿây 700 năm trѭӟc tҥi
Chùa Thanh Trӯng quǤ nghe lӡi bҥch Phұt cӫa Giӟi Sѭ, mà
không khӓi rѭng rѭng giӑt lӋ. Lӡi phát nguyӋn rҩt quan trӑng
vӟi niӅm tin, không thӇ khác ÿѭӧc.

9,,,
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Theo Thiên Chúa Giáo, nghi lӉ dành cho nhӳng ngѭӡi
mӟi vào ÿҥo là tҭy lӉ, theo Phұt Giáo là trӣ thành Ĉàn Gia. Tuy
nhiên, không nhҩt thiӃt phҧi thӵc hiӋn, bӣi vì cǊng có rҩt nhiӅu
ngѭӡi không thӵc hiӋn vүn là Ĉàn Gia. Nhѭng riêng tôi (tác
giҧ), hình thӭc quan trӑng nhҩt là lӉ kӃt hôn.
Ӣ Nhұt, nghi lӉ kӃt hôn xѭa nay theo truyӅn thӕng nhѭng
dù theo nghi thӭc cӱ hành trѭӟc bàn thӡ Tә Tiên, nghi thӭc
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Thҫn Ĉҥo hay nghi thӭc Phұt Giáo, ÿiӅu quan trӑng vүn là niӅm
tin giӳa vӧ chӗng, nӕi kӃt tình thâm giӳa hai ngѭӡi mӝt cách tӵ
nhiên.
Ngѭӧc lҥi, theo nghi lӉ Thiên Chúa Giáo, Âu Châu là mӝt
sӵ hӭa hҽn trѭӟc Chúa. Cô dâu ÿѭӧc cha mình dүn ÿӃn gһp mҽ
chӗng và nói lӡi giao ѭӟc ÿӇ trӣ thành con cӫa nhà chӗng.
Xã hӝi Nhұt Bҧn biӃn cҧi tӯ ÿӡi sӕng nông thôn ÿӃn ÿӡi
sӕng ÿô thӏ, cho nên hình thӭc kӃt hôn ngày càng tiӃn vӅ
phѭѫng diӋn chú trӑng ÿӃn sӵ hӭa hҽn cӫa ÿôi bên.
Nghi lӉ Phұt Giáo nguyên thӫy dӵa vào tѭ tѭӣng tӵ nhiên
chi phӕi xã hӝi, nên hình thӭc kӃt hôn nhѭ là thӑ nhұn có tính
cách tұp quán mà thôi. Nhѭng nhӳng lӉ nghi căn bҧn cӫa Phұt
Giáo ÿѭӧc nhұn thӭc rõ ràng là chú trӑng vҩn ÿӅ cҫu nguyӋn,
xuҩt phát tӯ lӡi thӋ ѭӟc ҩy.

9,,,
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Khi tìm hiӇu ý nghƭa tu hành, chúng ta nhұn thҩy Phұt
Pháp giúp cho ta ý thӭc ÿӇ tҥo công ÿӭc thiӋn căn. Có ngѭӡi
chӑn pháp khҩt thӵc, còn Nhұt Liên Tông chӑn pháp môn cҫu
nguyӋn. Giӟi hҥn cӫa cuӝc sӕng hoàn toàn tùy thuӝc vào sӵ
phát nguyӋn cӫa mình.
Khi mһt trӡi mӟi vӯa ló dҥng khӓi cánh rӯng trên núi
Thanh Trӯng, chúng tôi mӝt ÿoàn ngѭӡi hѭӟng vӅ biӇn ÿông
vӯa ÿi vӯa xѭӟng ĈӅ Mөc nhѭ hình ҧnh Nhұt Liên Thánh
Nhѫn còn ÿâu ÿây và bҳt ÿҫu cҫu nguyӋn. Dƭ nhiên, có rҩt
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nhiӅu phѭѫng pháp cҫu nguyӋn, nhѭng hình thӭc sau có thӇ
biӇu hiӋn rõ ràng tâm nguyӋn cӫa mình:
 Xѭӟng lên ĈӅ Mөc
 Vӯa ÿi vӯa tөng Kinh
 Tham bái Thân Diên Sѫn, thánh tích ÿҫu tiên cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn
 Tҥi thánh ÿӏa hay phӕ xá xѭӟng lên ĈӅ Mөc và ÿánh trӕng
theo nhӏp
 Tҳm nѭӟc lҥnh vào mùa ÿông hoһc bѫi vào thác nѭӟc cҫu
nguyӋn ÿӇ gӝi rӱa thân tâm

Ngoài ra, còn nhiӅu hình thӭc khác nӳa nhѭng theo giáo
huҩn cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, niӅm tin vào sӵ gia hӝ cӫa
Kinh Pháp Hoa hàm chӭa tҩt cҧ giáo huҩn ÿó cho nên gӑi là
Ĉ̫n Tín Vô Gi̫i (Tanshin Muge = chӍ tin chӭ không cҫn giҧi
thích). Hãy tin, không cҫn trí thӭc. Lҥi nӳa Dƭ Tín Ĉãi Hu͏
(Ishin Daie = Dùng niӅm tin thay thӃ cho trí tuӋ). ChӍ cҫn tin
thuҫn thành và tөng ÿӑc thҩu ÿáo vҥn quyӇn Kinh sӁ có trí tuӋ
Phұt. NӃu xѭӟng lên ĈӅ Mөc tӯ tұn ÿáy lòng và tin tѭӣng sӵ
gia hӝ cӫa Kinh Pháp Hoa nghƭa là chúng ta ÿang ÿӑc tөng kinh
ÿiӇn. ThӃ nhѭng, ÿã mҩy ai tin tѭӣng ÿiӅu nҫy, bӣi vì không thӇ
hiӇu ÿѭӧc nhiӋm mҫu nҫy cho ÿӃn khi nào chính mình gһp nҥn
mӟi cҧm nhұn ÿѭӧc. Nhѭ giӳa mùa ÿông lҥnh lӁo, giӳa mùa hè
nóng bӭc, con ngѭӡi phҧi làm sao cho thân tâm thích hӧp,
không phҧi chҥy trӕn. CǊng vұy trong cuӝc sӕng hҵng ngày
chúng ta không rӡi khӓi tâm mà làm sao cho tâm an әn là quý
rӗi. NӃu tӵ sӕng xa rӡi vӟi nhӳng sinh hoҥt bình thѭӡng, chính
chúng ta không tӗn tҥi trong niӅm an әn ÿѭӧc.
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Gҫn ÿây, ngѭӡi ta thѭӡng ÿӅ cұp ÿӃn chӫ nghƭa Nhұt Liên
dѭӡng nhѭ ҭn chӭa khuynh hѭӟng nào ÿó thuӝc chӫ nghƭa quӕc
gia tҥo ҧnh hѭӣng ÿӃn sӵ cҧi cách tôn giáo tӯ thӡi Minh Trӏ.
CǊng có quan niӋm cho rҵng ÿã qua rӗi nhӳng viӋc nhѭ thӃ,
Nhұt Liên Tông chӍ ÿӅ cұp ÿӃn vҩn ÿӅ tín ngѭӥng mà thôi.
Thұt vұy ÿӇ nghiên cӭu vҩn ÿӅ nҫy, chúng ta cҫn phҧi ÿào
sâu thêm nhӳng hình thái tín ngѭӥng vӯa phát hiӋn gҫn ÿây
nhѭ nhӳng ngѭӡi cùng niӅm tin Kinh Pháp Hoa ӣ nhiӅu ÿӏa
phѭѫng khác nhau chӑn mӝt ngày nhҩt ÿӏnh tұp trung lҥi cùng
ÿӑc tөng Kinh Pháp Hoa và giҧng giҧi và xѭӟng lên ĈӅ Mөc.
Nhѭ chѭѫng thӭ nhҩt ÿӅ cұp, thѭӣ Nhұt Liên còn sanh
tiӅn, viӋc giҧng dҥy thѭӡng tә chӭc ӣ tӯng ÿӏa phѭѫng hoһc tín
ÿӗ tӅ tӵu tҥi mӝt nѫi nào ÿó ÿӇ nghe giҧng nhѭ Ĉҥi Sѭ Giҧng
(Thiên Thai), Bát Nhұt Giҧng v.v… Sau khi Nhұt Liên qua ÿӡi,
viӋc hoҵng pháp vүn còn tiӃp tөc nhѭ giҧng trong ngày 13 ÿӇ
kӹ niӋm ngày Ngài ra ÿi. Có nhiӅu buәi giҧng khác nhau vӅ tѭ
tѭӣng Nhұt Liên, nhѭng cho ÿӃn bây giӡ vүn còn giӳ buәi
giҧng vӅ ĈӅ Mөc giҧng vào ngày 13, ngày viên tӏch cӫa Nhұt
Liên, duy trì cҧ hҵng trăm năm nay, trӣ thành truyӅn thӕng lӏch
sӱ. Ӣ huyӋn Chiba và mӝt sӕ ÿӏa phѭѫng khác vүn còn giҧng và
kӃt tұp nhӳng bài giҧng vӅ ĈӅ Mөc. Không còn giӟi hҥn phҥm
vi nào, mà tùy duyên khai mӣ nhiӅu nѫi ÿӇ tăng trѭӣng niӅm tin
và lãnh thӑ giáo pháp. Nhӳng lҫn gһp nhau trong tinh thҫn ÿó,
nhӳng ngѭӡi cùng chung tín ngѭӥng Pháp Hoa cùng xѭӟng lên
ĈӅ Mөc, tөng ÿӑc Kinh Pháp Hoa, ÿӇ cӫng cӕ niӅm tin và
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tѭӣng niӋm Ngài Nhұt Liên lúc sanh tiӅn. Nhӳng ÿӏa phѭѫng
nhѭ Chiba, Thҳng Phә, Aomori, Kyoto, Matsugazaki v.v…vүn
còn giӳ truyӅn thӕng nҫy trong ÿӡi sӕng ngѭӡi dân.

9,,,
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Ngày nay, hҫu hӃt mӑi ngѭӡi có thӇ nghƭ ÿӃn nhӳng
chuyӃn du lӏch ÿây ÿó rҩt dӉ dàng thӵc hiӋn, nhѭng ngày xѭa
không phҧi là viӋc ÿѫn giҧn. Thánh tích Nhұt Liên, nhѭ trong
chѭѫng thӭ nhҩt ÿӅ cұp, là nhӳng nѫi Ngài hoҵng dѭѫng giáo
pháp và thӑ nҥn trong suӕt cuӝc ÿӡi hành ÿҥo cӫa Ngài. Là Ĉàn
Tín Ĉӗ cӫa Nhұt Liên Tông, ai ai cǊng mong có mӝt lҫn tham
bái ÿӇ ÿѭӧc cӝng thông vӟi Ĉàn Tín Ĉӗ cӫa Nhұt Liên Tông.
Có mӝt câu chuyӋn vui vӅ bӃn Ngӯ Trҥch (Kajikazawa)
nhѭ vҫy, mӝt thanh niên ӣ phӕ Giang Hӝ trên ÿѭӡng ÿi tham
bái Thân Diên Sѫn vӅ gһp mӝt cô gái vӕn quen thân ngày xѭa
ÿang ÿi vӟi mӝt ngѭӡi ÿàn ông. NӃu ngѭӡi ÿàn ông ÿó nhұn ra
anh, có thӇ giӃt anh ngay, cho nên anh vùng bӓ chҥy trӕi chӃt
ÿӇ trӕn. Vì chҥy nhanh, anh rѫi xuӕng sông nghƭ rҵng ÿӡi mình
ÿӃn ÿây là hӃt, nhѭng may mҳn cho anh vүn còn sӕng vì rѫi
ngay trên mӝt miӃng cây ÿang trôi trên sông. “Khúc gӛ”14 là
Daimoku ÿӗng âm vӟi “ÿã cӭu mình”.
Trên ÿây là mӝt câu chuyӋn vui ngày xѭa, mà chҳc chҳn
thӡi ÿó viӋc hành hѭѫng chҷng ÿѫn giҧn, nhѭng thӡi nҫy không

14

Chú thích cӫa dӏch giҧ: MiӃng gӛ tiӃng Nhұt gӑi là zaimoku. Còn ĈӅ Mөc
gӑi là Daimoku. Hai chӳ nҫy có nghƭa hoàn toàn khác nhau; nhѭng ÿӑc trҥi mӝt
chút thì sӁ ra chuyӋn vui trên.
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còn ÿi bӝ nӳa. Ai muӕn ÿӃn Thân Diên Sѫn viӋc ÿѫn giҧn hѫn
nhiӅu, có thӇ ÿi bҵng xe ÿiӋn hay xe ÿҥp, nhѭng phҧi ÿi xe lӱa
ÿӃn Giáp Phӫ, xuӕng xe ÿi dӑc theo sông Phú Sƭ, gһp ngay bӃn
Ngӯ Trҥch, xuӕng thuyӅn qua sông Phú Sƭ, ÿӃn bӃn Ĉҥi Giҧ
Sѫn (Oonosan) gҫn Chùa Bәn ViӉn (Honnonji) lên bӡ, tiӃp ÿó
ÿi bӝ mӝt khoҧng gһp Minobuzan.
Bây giӡ ngѭӡi ta làm cҫu treo, ai muӕn ÿi tұn cùng
Minobuzan cǊng ÿѭӧc. Nhѭ muӕn ÿӃn trҩn thӫ cӫa Minobuza
thuӝc Thҩt Diên Sѫn (Shichimenzan), phҧi ÿi bӝ trên con
ÿѭӡng ngoҵn ngoèo chҥy phía sau ÿѭӡng dây ÿiӋn, rҩt khó ÿi,
nhѭng nӃu thұt tâm muӕn ÿi vүn có thӇ ÿӃn ÿѭӧc, hoһc giҧ leo
lên trên nguӗn Akayawa nҳm dây thӯng trҳng ÿi bӝ dҫn xuӕng
thác nѭӟc cǊng ÿѭӧc, tҩt nhiên vӟi mӝt con ÿѭӡng khó ÿi nhѭ
thӃ, dù ngѭӡi thành thҥo ÿi núi cǊng không phҧi dӉ thӣ, nhѭng
hҵng ngày có nhӳng bà lão 80 tuәi ÿi bӝ chҫm chұm trên con
ÿѭӡng ÿó vӯa ÿi vӯa xѭӟng lên ĈӅ Mөc bѭӟc tӯng nҩc dӕc bên
cҥnh nhӳng ÿoàn ngѭӡi ÿi thành hàng, tӯng ÿoàn, tӯng ÿoàn
vӯa ÿi vӯa ÿánh trӕng hành hѭѫng lên núi. Nhìn hình ҧnh ÿó
không ai không cҧm ÿӝng và trong lòng tràn dâng niӅm tôn
kính ÿӃn vô cùng.
Tham bái Thân Diên Sѫn ÿӇ tham dӵ nhӳng thӡi khóa
tөng buәi sáng, dù không ÿi ÿѭӧc ÿӃn ÿó ÿi nӳa, hành giҧ chӍ
cҫn ÿi lên con ÿѭӡng dӕc có thӇ vӯa ÿi vӯa nghe tiӃng tөng
kinh, tiӃng xѭӟng ĈӅ Mөc, tiӃng trӕng cӫa tӯng ÿoàn ngѭӡi
vào dӏp trӡi ÿông, khí trӡi lҥnh lӁo, cǊng có thӇ cҧm ÿѭӧc linh
khí cӫa núi rӯng, ÿӇ tҭy sҥch trҫn tâm. Phҧi nói rҵng ÿây là hình
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ҧnh tҭy rӱa trҫn tâm vi diӋu nhҩt trong khi hành hѭѫng tham
bái nhӳng thánh tích cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn.

9,,,
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Vӯa ÿánh trӕng vӯa ÿi vӯa xѭӟng ĈӅ Mөc gӑi là Kích Cә
Xѭӟng ĈӅ (Kiyatsuku Shoodai). Pháp môn nҫy thѭӡng ÿѭӧc
hành trì khi mùa ÿông ÿӃn. Tӯng ÿoàn tăng sƭ, tín ÿӗ, ngѭӡi già,
ngѭӡi trҿ, kҿ nam, ngѭӡi nӳ vӯa ÿi vӯa ÿánh trӕng, vӯa xѭӟng
ÿӅ mөc, gӑi là tu hành xѭӟng ÿӅ. Hҷn nhiên, không phҧi chӍ tu
hành vào mùa ÿông, mà tùy ngѭӡi, tùy lúc hành trì. HiӋn tҥi, ӣ
Nhұt vì phѭѫng tiӋn giao thông quá nhiӅu cho nên thұt là tiӃc
không còn thҩy hình ҧnh ngѭӡi tu hành vӯa ÿi bӝ vӯa ÿánh
trӕng vӯa xѭӟng ĈӅ Mөc nhѭ truyӅn thӕng cӫa Nhұt Liên Tông
nӳa.
Hҵng năm, thѭӡng khai hӝi ÿҫu tiên tҥi Ikegami
Honmonji (thuӝc khu Oda, Tokyo) sau ÿó ÿӃn nhӳng ÿӏa
phѭѫng khác cǊng tiӃp theo khai hӝi và ÿã trӣ thành truyӅn
thӕng lâu ÿӡi. Ngày nay, pháp môn nҫy cӫa Nhұt Liên Tông
vүn ÿѭӧc hành trì rӝng rãi, nhѭ ӣ Nhұt Bәn Sѫn DiӋu Giác Tӵ,
chѭ tăng và tín ÿӗ ÿӅu hành trì, tuy có lúc chӍ mӝt ngѭӡi, nhѭng
nhiӅu khi thұt là ÿông ÿҧo, mӑi ngѭӡi cùng ÿi, cùng ÿánh trӕng,
cùng xѭӟng ĈӅ Mөc lѭu giӳ truyӅn thӕng xѭa. Ngay cҧ, Sѫn
Chӫ Ĉҵng TӍnh Nhұt Ĉҥt cӫa Nhұt Bәn Sѫn DiӋu Giác Tӵ chӫ
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trѭѫng hành trì pháp môn nҫy thұt thѭӡng xuyên và nghiêm
nhһt vүn còn tiӃp tөc cho ÿӃn ngày nay15.
Ngày 13 tháng 10 năm Chiêu Hòa thӭ 56, ngày giӛ Nhұt
Liên Thánh Nhѫn lҫn thӭ 700, nhӳng chѭ tăng trҿ thuӝc tăng
ÿoàn Nhұt Liên Tông thanh niên hӝi phát tâm khӣi hành tӯ Bҳc
Hokkaido ÿi mӝt vòng xuӕng Nam Naki thuӝc Okinawa vӯa ÿi,
vӯa ÿánh trӕng, vӯa xѭӟng Daimoku, cuӕi cùng gһp nhau tҥi
Ikegami Honmonji, Thánh Ĉӏa Nhұt Liên Thánh Nhѫn viên
tӏch thұt là trang nghiêm và cҧm ÿӝng. Ai có mһt trong ngày ÿó,
chҳc chҳn không bao giӡ quên kӹ niӋm nҫy.

9,,,
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Nhұt Tѭӧng Thѭӧng Nhѫn (Nichizoo Shoonin), ÿӋ tӱ
thuӝc thӃ hӋ cháu cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn hoҵng truyӅn
Kinh Pháp Hoa tҥi ĈӃ Kinh (Kyoto) muӕn rèn luyӋn thân tâm
thanh tӏnh, phát nguyӋn tөng Kinh Pháp Hoa và ngâm mình
trong biӇn lҥnh Kamakura vào mùa ÿông trong vòng 100 ngày.
Tӯ ÿó, Nhұt Liên Tông phát khӣi truyӅn thӕng tu tҳm nѭӟc
lҥnh truyӅn ÿӃn bây giӡ, gӑi là Ĉҥi Hoang Hành (Daiaragyoo),

15

Chú thích cӫa dich giҧ: Nhұt Liên Tông ӣ Nhұt hiӋn có 3 phái ÿó là

- Nhұt Liên Chánh Tông (Nichiren Shoshu),
- Lұp Chánh Giҧo Thành Hӝi (Rissokoseikai) và
- Sáng Giá Hӑc Hӝi (Sokagakkai)
Ngài Ĉҵng TӍnh Nhұt Ĉҥt thuӝc phái Lұp Chánh Giҧo Thành Hӝi. Ĉһc biӋt
phái Sáng Giá Hӑc Hӝi có nhiӅu nghӏ viên trong Quӕc Hӝi Nhұt Bҧn thuӝc
Ĉҧng Công Minh.
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mӝt trong nhӳng pháp môn tu ÿһc biӋt cӫa Nhұt Liên Tông.
Mӛi mùa ÿông vӅ, hӑ tҳm nѭӟc lҥnh ÿӇ ÿo lѭӡng khҧ năng chӏu
ÿӵng thӱ thách cҫu nguyӋn thân tâm thanh tӏnh, bҵng chӭng
trong truyӋn ký cӫa Trung Giang Ĉҵng Thө, có kӇ vӅ pháp tu
cӫa Ngài Cұn Giang Thánh Nhѫn (Oumi Seijin).
Thұt ra, Nhұt Liên Tông, không ÿһt pháp tu tҳm nѭӟc
lҥnh cho hàng tín ÿӗ, vӟi hӑ chӍ chú trӑng pháp tu xѭӟng ĈӅ
Mөc, nhѭng khi hӑ nghƭ ÿӃn nhӳng hành giҧ tҳm nѭӟc lҥnh
giӳa mùa ÿông lҥnh lӁo, sӁ dõng mãnh hѫn và ý thӭc làm sao
thұt sӵ có sӭc mҥnh nӝi tâm ÿӇ vѭӧt qua nhӳng thӱ thách cuӝc
ÿӡi.
Trong núi cǊng có nhiӅu hành giҧ ngâm mình giӳa thác
nѭӟc lҥnh, nhѭ ÿã trình bày, ai vào Thҩt Diên Sѫn thѭӡng thҩy
có nhiӅu ngѭӡi ÿeo dây thӯng trҳng ngâm mình trong thác nѭӟc
lҥnh. Pháp tu tҳm nѭӟc lҥnh ÿҥi loҥi nhѭ thӃ, nhѭng vӟi Tín Ĉӗ
Nhұt Liên Tông, không bҳt buӝc. Xin ngѭng ÿӅ cұp pháp tu tӵ
phát ҩy tҥi ÿây bӣi vì pháp tu tҳm nѭӟc lҥnh không phҧi là ÿӝc
nhҩt, mà sӭc khӓe cӫa thân mӟi là ÿiӅu cҫn phҧi chú ý.

9,,, ;ŲQJÒ୳Y¢ÓF.LQK
Nhѭ ÿã giӟi thiӋu qua vӅ nhӳng pháp tu truyӅn thӕng
ÿѭӧc thӵc hành cӫa Nhұt Liên Tông. Thҩy vұy, có thӇ nhiӅu
ngѭӡi trong chúng ta cҧm nhұn rҵng duyên tu nhѭ thӃ ÿӕi vӟi
mình còn xa vӡi lҳm, nhѭng thұt sӵ nhҩt tâm cҫu nguyӋn nѫi
Kinh Pháp Hoa và chí thành xѭӟng tөng ĈӅ Mөc cǊng là pháp
tu “hình thӭc cҫu nguyӋn“ xin nói rõ ý nghƭa nhѭ sau.
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Thұt ra, Nhұt Liên Thánh Nhѫn không ÿһt “hình thӭc cҫu
nguyӋn” nào nhҩt ÿӏnh, mà vӟi Ngài, hoҵng dѭѫng Kinh Pháp
Hoa ÿӇ cӭu ÿӝ chúng sanh trong ÿӡi mҥt pháp là cҫn thiӃt và
quan trӑng nhҩt. Chính lӡi Dӵ Ngôn trong Kinh Pháp Hoa dӵ
ÿoán nhӳng pháp nҥn không nhӳng xua tan tҩt cҧ nhӳng phê
phán, dӏ nghӏ cӫa thiên hҥ mà còn là cѫ sӣ tăng trѭӣng niӅm tin
Kinh Pháp Hoa.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn viên tӏch, nhӳng ÿӋ tӱ cӫa Ngài
vүn kӃ thӯa tinh thҫn ÿó, có nhiӅu ngѭӡi gһp nҥn nhѭ Nhұt
Thân Thѭӧng Nhѫn (Nitsushin Shonin: 1407-1488) dù bӏ nҥn,
nhѭng mӛi ngày vүn thuyӃt pháp liên tөc trong phӕ Nhӭt ĈiӅu
LӋ KiӅu (Modoribashi) ӣ Kyoto, dù bӏ Túc Lӧi Mҥc Phӫ bҳt và
ÿóng ÿinh sâu ÿӃn 15 centimètre giam vào trong cӫi rӝng vӟi
chӍ 1 mét 35 centimètre, dù bӏ hành hҥ ÿһt nӗi ÿӗng cháy ÿӓ lên
ÿҫu, nhѭng tâm không thӕi chuyӇn, vүn tiӃp tөc hoҵng dѭѫng
giҧng thuyӃt Kinh Pháp Hoa. Thұt quá bi hùng!
Nhӟ lҥi nhӳng giai ÿoҥn lӏch sӱ nhѭ thӃ, chѭ tăng và tín
ÿӗ Nhұt Liên Tông lòng dһn lòng phҧi luôn luôn tinh tҩn hành
trì Kinh Pháp Hoa, vì thӃ vào thӡi ÿҥi Edo, Nhұt Chѭѫng ӣ
Chùa DiӋu Giác tөng 36.000 bӝ Kinh Pháp Hoa, Nhұt HuyӃn ӣ
Kӹ Châu Bәn Cӱu Tӵ Kyoto, Nhұt Xuân ӣ DiӋu HiӇn Tӵ, Nhұt
Thuyên ӣ ViӋt Hұu Cao ĈiӅn Thѭӡng HiӇn Tӵ v.v… vӏ nào
cǊng ÿӑc tөng cҧ ngàn, vҥn bӝ Kinh Pháp Hoa. Không chӍ chѭ
tăng thӑ trì, mà tín ÿӗ cǊng tinh tҩn hành trì nhѭ Ĉӭc Xuyên
Quang Song (Thuӹ Hӝ HuǤnh Môn) chép Kinh Pháp Hoa, nhѭ
Ĉӭc Xuyên Gia Khang nhұp thҩt hành trì xѭӟng ÿӅ vҥn lҫn
cùng cҫu nguyӋn cho Dѭӥng Châu ViӋn (yooyunin), thân mүu
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cӫa mình. NӃu xѭӟng vҥn biӃn ĈӅ Mөc tѭѫng ÿѭѫng vӟi tөng
mӝt bӝ Pháp Hoa gӗm 8 quyӇn, công ÿӭc giӕng nhau, cho nên
phҧi hành trì xѭӟng Daimoku liên tөc trong cuӝc sӕng nҫy.
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Hành trì xѭӟng ĈӅ Mөc cǊng là tu sáu Ba La Mұt nhѭ Bӕ
Thí, Trì Giӟi, Nhүn Nhөc, Tinh Tҩn, ThiӅn Ĉӏnh và Trí TuӋ,
bӣi vì khi tu sáu Ba La Mұt ngѭӡi ta không phân thành sáu
hҥng mөc riêng lӁ, giӕng vұy chӍ cҫn hành ĈӅ Mөc bao gӗm
toàn bӝ trong ÿó. Tuy nhiên, không chӍ ÿѫn thuҫn là xѭӟng ĈӅ
Mөc, mà phҧi phát tâm dõng mãnh hành trì mӟi ÿѭӧc.
Thӡi trѭӟc, chѭ Tăng nә lӵc tinh tҩn phát nguyӋn hành trì
nghiêm mұt và truyӅn lѭu ÿӃn ngày hôm nay. Thӡi bây giӡ
chúng ta chӍ hành trì Xѭӟng ĈӅ theo truyӅn thӕng Nhұt Liên
Tông mà thôi. Xѭӟng ĈӅ Hành là xѭӟng ĈӅ Mөc chӭng ÿҳc an
lҥc thanh tӏnh thâm sâu trong tâm mӛi ngѭӡi, thӇ nhұp Phұt
Tánh (Butsu Shoo) (tӭc là tánh chҩt ÿӇ thành Phұt Ĉà), mà Ĉӭc
Thích Ca chӍ dҥy cho chúng ta. Thang Xuyên Nhұt Thuҫn tӯng
hành trì rҩt công phu và nghiêm mұt. VӋc hành trì tӯng giai
ÿoҥn ÿҥi loҥi nhѭ dѭӟi ÿây.
 LӉ bái: biӇu hiӋn tâm tôn kính trѭӟc Ĉӭc Phұt
 Ĉҥo tràng quán: quán thҩy giác ngӝ tҥi ÿҥo tràng nҫy
 Bәn Môn tam quy:
Nam Mô Cӱu ViӉn Thұt Thành Bәn Sѭ Thích Ca Mâu Ni
Phұt
Nam Mô Bình Ĉҷng Ĉҥi HuӋ Nhӭt Thӯa DiӋu Pháp Liên
Hoa Kinh
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Nam Mô Bәn Hoá Thѭӧng Hҥnh Cao Tә Nhұt Liên Thánh
Nhѫn Ĉҥi Bӗ Tát (mӛi xѭӟng mӛi lҥy).
 Tӏnh tâm hành: ngӗi trong tѭ thӃ pháp giӟi ÿӏnh ҩn
(Hotsukai Jooin); ÿiӅu hòa hѫi thӣ nhҽ nhàng bình an và giӳ
tâm không tán loҥn
 Chánh xѭӟng Hҥnh: ÿәi tѭ thӃ ngӗi qua ҩn hiӋp chѭӣng,
thúc mõ 6 tiӃng tөng: Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh,
xѭӟng lên thұt cung kính, hòa hӧp vӟi tiӃng trӕng.
 Thâm Tín Hҥnh: ÿәi lҥi tѭ thӃ pháp giӟi ÿӏnh ҩn. ĈiӅu hòa
hѫi thӣ ra vào, ngӗi yên lһng tѭӣng ÿӃn lӧi lҥc vi diӋu.
 KǤ NguyӋn Hҥnh: cҫu nguyӋn ÿӭc Ĉӭc Thích Ca gia bӏ
 Tӭ Hoҵng ThӋ NguyӋn: phát nguyӋn vӟi chѭ Phұt và thӋ
nguyӋn cӭu tҩt cҧ chúng sanh
 Thӑ Trì: kӇ tӯ thân nҫy cho ÿӃn thân thành Phұt, xin hӃt
lòng gìn giӳ rӗi xѭӟng 3 lҫn: Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa
Kinh
 LӉ bái: ÿҧnh lӉ Phұt lҥy xuӕng vӟi tҩm lòng niӋm ân vô kӇ

Theo sӵ nghiên cӭu và tìm hiӇu cӫa Túc Nguyên, Thang
Xuyên Thѭӧng Nhѫn tӯng nә lӵc hành trì Xѭӟng ĈӅ Hành,
Nhұt Chánh Thѭӧng Nhѫn (1623-1668) cǊng nghiêm mұt hành
trì xѭӟng ĈӅ Mөc trong mӝt am tranh, Bәn DiӋu Nhұt Lâm
Thѭӧng Nhѫn (1793-1823) nhұp thҩt hành trì tҥi Thân Diên
Sѫn trong căn phòng chu vi ÿӝ 1m80 nhѭ mӝt cái hang, bây giӡ
vүn còn, ÿӇ cҳt ÿӭt tҥp nhiӉm thӃ gian. Nhӳng sӵ hành trì cӫa
tiӅn nhân vүn còn truyӅn lҥi cho ÿӃn ngày nay.

9,,, &XQJX\QFKRÒL+RDQJ+QK
Gҫn ÿây, nhiӅu ngѭӡi rҩt quan tâm ÿӃn pháp tu Nhұt Liên
Tông Ĉҥi Hoang Hҥnh (Nichirenshu Daiaragyoo) cӫa chѭ tăng
Nhұt Liên Tông qua sách vӣ, hình ҧnh, và truyӅn hình v.v…
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cǊng có tín ÿӗ Nhұt Liên Tông tҳm nѭӟc lҥnh, nhѭ ÿã tѭӡng
thuұt ӣ trên, nhѭng Nhұt Liên Tông Ĉҥi Hoang Hҥnh là pháp tu
cӫa nhӳng ai mang hҥnh nguyӋn ÿһc biӋt nhѭ làm trө trì, mӝt
chӭc vӏ trong các tӵ viӋn cӫa Nhұt Liên Tông hoһc chѭ tăng
ÿҧm ÿѭѫng Phұt sӵ Giáo Hӝi, hoһc chѭ tăng mô phҥm.
Tu pháp Ĉҥi Hoang Hҥnh nhѭ ý nghƭa cӫa danh tӯ nghƭa
là tӯ mӗng 1 tháng 11 ÿӃn ngày 10 tháng 2 năm sau, ÿúng 100
ngày, thêm hai ngày xuҩt hҥnh nӳa, phҧi giӳ bөng ÿói, mӛi
ngày chӍ ÿѭӧc phép dùng cháo 2 lҫn, tӯ sáng sӟm ÿӃn tӕi mӏt
hҫu nhѭ không ngӫ, chӍ ÿӑc Kinh và tҳm nѭӟc lҥnh vào buәi
sáng. Mӛi ngày theo thӡi khoá biӇu, tӯ 3 giӡ sámg tҳm nѭӟc
lҥnh lҫn thӭ nhҩt cho ÿӃn 11 giӡ khuya phҧi tҳm cho ÿӫ 7 lҫn
nѭӟc lҥnh và tөng mӝt bӝ Pháp Hoa (mӝt bӝ gӗm có 8 quyӇn
tөng hӃt).
Nhӳng hành giҧ hành trì hҥnh tu Ĉҥi Hoang Hҥnh chia
làm nhiӅu thӡi kǤ. Lҫn ÿҫu gӑi là sѫ hҥnh, lҫn hai là tái hҥnh,
lҫn thӭ ba là tam hҥnh, lҫn thӭ tѭ là tái tái hҥnh và lҫn thӭ năm
là ngǊ hҥnh. Ngѭӡi hoàn thành viên mãn ngǊ hҥnh gӑi nhұp
hҥnh, vӅ sau gӑi là Tham Lung. Ngѭӡi nҫy chӍ ÿҥo và hѭӟng
dүn cho ngѭӡi mӟi vào, còn gӑi là TruyӅn Chӫ, TruyӅn Sѭ hay
gӑi là Phó TruyӅn Sѭ.
HiӋn tҥi Nhұt Liên Tông Gia Hҥnh Sӣ (Kegyoosho)
(thông thѭӡng gӑi là Ĉҥi Hoang Hҥnh Ĉѭӡng) ÿһt trong núi
Chùa Pháp Hoa Kinh thuӝc phӕ Ichigawashi, HuyӋn Chiba.
Nhұt Tѭӧng Thѭӧng Nhѫn (Nichizoo), ÿӋ tӱ thӃ hӋ cháu cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn (Nhұt Tѭӧng là ÿӋ tӱ cӫa Nhұt Băng
Thѭӧng Nhѫn, là cao ÿӋ cӫa Ngài Nhұt Liên) nhұn di chúc cӫa
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Nhұt Liên phát nguyӋn ÿӃn Ĉông Kinh (Tokyo) khai giáo vào
năm Chánh Ӭng thӭ 4 (1291) bҳt ÿҫu tӯ tháng 10 mӛi ÿêm ӣ
bên bӡ biӇn Kamakura giá lҥnh, ngӗi thân trҫn tөng 100 quyӇn
Tӵ Ngã KӋ (Jigake) luyӋn tұp chӏu ÿӵng nhүn nҥi cҫu nguyӋn,
tӯ ÿó trong tông môn truyӅn pháp tu nghiêm khҳc nҫy ÿӃn nay.
Có thӇ nói rҵng kӃ tөc hành trì ÿó, ngày nay pháp tu Ĉҥi Hoang
Hҥnh là mӝt viӋc ÿáng ghi nhӟ.
Ѭu Ĉà Na Nhұt Huy Hoà Thѭӧng (Udana Nichiki
Washoo), mӝt bұc hӑc ѭu thӡi kǤ Edo hѭӟng dүn thӵc hành vӟi
mөc ÿích qua viӋc hành trì ÿó ÿӇ kǤ ÿҧo. Bây giӡ, mӛi năm có
200 vӏ nhұp hҥnh tu Daiaragyoo cӫa Nhұt Liên Tông, mà ÿó là
hҥnh nguyӋn cӫa nhӳng thanh niên tăng sƭ làm tăng trѭӣng
niӅm tin cӫa mình nên thӇ hiӋn nhѭ vұy.

9,,, 9LFFXQJX\QY¢YLF7KQE¯
Thҫn bí thuӝc phѭѫng diӋn tín ngѭӥng, mà ngay trong
nhӳng truyӋn ký cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn cǊng có thuұt lҥi
nhӳng viӋc thҫn bí, phҧi chăng tӯ niӅm tin Kinh Pháp Hoa phát
sanh thҫn bí hay ngѭӧc lҥi thҫn bí không thӇ chҩp nhұn ӣ ÿây!
Phҭm Nhѭ Lai Thӑ Lѭӧng, phҭm thӭ 16 cӫa Kinh Pháp
Hoa ÿӅ cұp ÿӃn “Nh˱ Lai bí m̵t th̯n thông lc”. Phҭm Nhѭ
Lai Thҫn Lӵc, phҭm thӭ 21 cǊng cho rҵng: “Th̯n lc cͯa ch˱
Ph̵t vô l˱ͫng vô biên, b̭t kh̫ t˱ nghì”. Tөng nhӳng phҭm
kinh nҫy, chúng ta hiӇu ÿѭӧc công ÿӭc tán thán năng lӵc thҫn
thông vô lѭӧng vô biên cӫa Ĉӭc Thích Ca Mâu Ni ThӃ Tôn.
Tín ÿӗ Nhұt Liên Tông ngay cҧ nhӳng ngѭӡi không thuӝc Nhұt
Liên Tông có lòng tin Kinh Pháp Hoa, tөng ÿӑc kinh Pháp Hoa,
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cҫu nguyӋn cho gia ÿình ÿѭӧc an lҥc hҥnh phúc, ÿӅu ÿѭӧc linh
nghiӋm, bӣi vұy mӟi nói rҵng Kinh Pháp Hoa rҩt thҫn bí, vѭӧt
khӓi nhұn thӭc và lý luұn thông thѭӡng, mà trí hiӇu biӃt cӫa
con ngѭӡi không thӇ lãnh hӝi ÿѭӧc, chӍ giao cҧm và thӇ nghiӋm
trӵc tiӃp vӟi thӵc tҥi tâm linh tuyӋt ÿӕi bên trong mӛi con
ngѭӡi. Thұt tình mà nói, trong kiӃp nhân sinh hӳu hҥn nҫy
chúng ta chӍ có thӇ hiӇu và nҳm bҳt ÿѭӧc ӣ mӭc ÿӝ giӟi hҥn
kinh nghiӋm nào ÿó mà thôi. Chúng ta phӫ lên khә ÿau bҵng
nhӳng bó rѫm mӅm mҥi, ÿӇ cҧm rҵng vѭӧt qua khӓi bҵng thӇ
nghiӋm vô cùng lҥ thѭӡng, nhѭng thұt tӃ theo ngôn ngӳ thҫn bí,
ÿó chӍ là che ÿұy mà thôi. Sӵ thұt thҫn bí không phҧi ÿѫn giҧn
và tҫm thѭӡng nhѭ vұy.
Hҵng ngày sӕng và sinh hoҥt trong xã hӝi, chúng ta phҧi
vѭӧt qua muôn ngàn khó nhӑc, dүm lên vô vàn kinh nghiӋm
ÿau thѭѫng. Dù cuӝc sӕng không trӑn vҽn nhѭ ý mà chӍ là
nhӳng gì có tính cách thӡi gian, nhѭng rҩt cҫn thiӃt. Ĉi tìm
hҥnh phúc thұt sӵ giӳa thay ÿәi vô thѭӡng nhanh chóng, chҳc
chҳn chӍ nhұn ra giӟi hҥn cӫa mình trong cuӝc sӕng mà thôi,
tuy nhiên thӱ hӓi giӟi hҥn ÿó thұt sӵ có phҧi là cuӝc sӕng hay
không, sao mà vô cùng ҧm ÿҥm! Bӣi vì dù phҧi trҧ giá ÿҳt bҵng
sӵ hy sinh, con ngѭӡi cǊng phҧi mҥnh dҥn mà sӕng trong ÿӡi
nҫy, và cӭ ÿi nhѭ ngѭӡi không lý tѭӣng, chҷng có dҩu hiӋu gì
quan ngҥi vӟi cuӝc ÿӡi nҫy cҧ.
Dù vӟi tҩt cҧ hiӋn tѭӧng, chúng ta có thӇ thҩy rõ ràng nhѭ
nhìn món ÿӗ ÿang cҫm trên tay, chúng ta vүn cҧm nhұn cuӝc
sӕng cӫa tӯng cá nhân trong ÿӡi là bҩt khҧ tѭ nghì. Khi bӏ khӕn
ÿӕn mê hoһc, tӵ nhiên chúng ta ÿѭӧc mӝt sӭc mҥnh nào ÿó giҧi
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nguy, ÿó là thҫn bí, chúng ta niӋm ân thҫn bí nhѭ niӋm ân con
ÿѭӡng an lҥc giҧi thoát, mà chúng ta phát tâm ÿi trên ÿó.
Ngѭӡi bӋnh nhӡ niӅm tin mà khӓi bӋnh, ngѭӡi tuyӋt vӑng
nhӡ niӅm tin ÿѭӧc cӭu sӕng là nhӳng thí dө có liên quan ÿӃn
vҩn ÿӅ thҫn bí, thӃ nhѭng qua nhӳng viӋc bҩt khҧ tѭ nghì nhѭ
thӃ, chúng ta chӍ biӃt giѭѫng tròn ÿôi mҳt ngҥc nhiên và cҧm
niӋm, hҷn nhiên vô cùng hoan hӹ vӟi kiӃp nhân sinh, chúng ta
ÿang sӕng bӣi vì chính mình nhұn ÿѭӧc năng lӵc Thҫn Thông
tӯ Ĉӭc Nhѭ Lai dành cho nhӳng ngѭӡi sӕng vӟi niӅm tin.

Ch˱˯ng Tám
Ootani Gyookoo
,; 7LୱS[¼FYLF£FWணYLQ
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Vì sӵ nghiӋp hoҵng dѭѫng Kinh Pháp Hoa, Nhұt Liên
Thánh Nhѫn phҧi chӏu “Nhүn Thҳng sӵ khó nhүn” khi sinh
mҥng cӫa Ngài dӗn dұp bӏ ÿe dӑa ÿӃn suӕt cuӝc ÿӡi. Ngày nay
vì kính tín và ngѭӥng mӝ Thánh Nhѫn, chúng ta phát nguyӋn
tham bái nhӳng thánh tích liên quan ÿӃn cuӝc ÿӡi kham nhүn
cӫa Ngài, ÿӇ cҧm nhұn ân ÿӭc giáo dѭӥng cao dày cӫa Thánh
Nhѫn dành cho nhân loҥi.
Ngày ҩy, Nhұt Liên Thánh Nhѫn tӯng chӑn Kinh Pháp
Hoa, do Ĉӭc Thích Tôn thuyӃt giҧng làm lý tѭӣng sӕng, ngày
nay mӑi ngѭӡi tiӃp tөc duy trì hҥnh nguyӋn cao cҧ ҩy cӫa Ngài.
Tham bái Thánh tích vӯa ÿӕi diӋn vӟi Nhұt Liên Thánh Nhѫn,
vӯa ÿӕi thoҥi vӟi tâm mình, vӯa tiӃp cұn vӟi hѫi thӣ cӫa Thánh
Nhѫn, vӯa thӣ hѫi thӣ cӫa chính mình. Khi ngѭӡi hành hѭѫng
tham bái nhұn thҩy hình ҧnh Thánh Nhѫn hiӋn hӳu nѫi lòng
mình, khi ҩy chҳc chҳn niӅm tin và kính tín Thánh Nhѫn hҷn
tăng thêm gҩp bӝi.
Thánh tích cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿѭӧc nhӳng bұc
tiӅn bӕi hӳu công ra công gìn giӳ cho nên còn tӗn tҥi ÿӃn ngày
hôm nay, mà nѫi ÿó khҳc ghi tҩm lòng nhiӋt thành cӫa con
ngѭӡi ÿӕi vӟi lӏch sӱ tín ngѭӥng tùy thӡi ÿҥi. Ngày nay chúng
ta phҧi có bәn phұn kӃ thӯa ngӑn tuӋ ÿăng truyӅn thӕng và tiӃp
tөc xiӇn dѭѫng hӝ trì gìn giӳ ÿӇ tăng trѭӣng niӅm tin cӫa chính
mình. Thұt không ngoa chút nào khi nói rҵng có thӇ tiӃp tөc
truyӅn thӯa cho hұu thӃ.
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Nhӳng thánh tích cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn có trong
toàn cõi nѭӟc Nhұt. Tҥi mӛi ÿӏa phѭѫng, tùy theo cách truyӅn
thӯa, còn có nhiӅu ÿһc ÿiӇm phong phú riêng. Xin giӟi thiӋu vӅ
Tә Sѫn, thánh tích và các tӵ viӋn tҥi các Ĉô, Phӫ, HuyӋn v.v….

,;
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Tr˱ͥng Dinh S˯n Chùa B͝n Môn
(Odaku Ikegami - ÿi xe ÿiӋn tuyӃn ÿѭӡng Ikegami, ÿӃn
trҥm Ikegami xuӕng xe)
Thánh tích tӵ viӋn gӗm:
 Thánh tích viên tӏch cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn
 Tѭӧng Tә Sѭ mà Nhұt Trì, mӝt trong 6 lão sѭ và Nhұt Pháp
trung lão (Nitsuboo) phát nguyӋn tҥo lұp.
 Tóc cӫa DiӋu Liên Ni, thân mүu cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn
ÿѭӧc kӃt thành cái phҩt tӱ (Hotsusu)

Nh̵t Viên S˯n Chùa Di͏u Pháp
(Sam Tӏnh Khu - Khuұt khuұt nӝi. Ĉi xe ÿiӋn tuyӃn
ÿѭӡng Chuo ÿӃn trҥm Takaenji xuӕng xe)
 Ngôi tӵ viӋn nәi tiӃng nhӡ phò trӯ nguy khӕn cho Tә Sѭ.
 Tѭӧng cӫa Tә Sѭ – khi Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ pháp nҥn
tҥi Ito, Nhұt Băng niӋm ân Tә Sѭ, lҩy gӛ nhҽ khҳc tѭӧng.
Tѭѫng truyӅn, tѭӧng nҫy vӅ sau chính Tә Sѭ khai nhãn
(khai quang).

,;
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Tr˱ͥng H˱ng S˯n chùa Di͏u B͝n
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(Kamakura Oomachi, ÿi xe lӱa tuyӃn ÿѭӡng Yokotsuka
ÿӃn trҥm Kamakura xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Tӵ viӋn nҫy vӕn là ngôi nhà cӫa ÿàn viӋt TӍ Xí Ĉҥi Hӑc
Tam Lang Năng Bәn cúng dѭӡng Nhұt Liên Thánh Nhѫn làm
Chùa. Nѫi ÿây còn gӑi là: “Ĉ̩o tràng gi̫ng pháp Tam Ĉ̩i Bí
Pháp ÿ̯u tiên”. Năm Chiêu Hoà thӭ 15 tӵ viӋn nҫy vào chӃ ÿӝ
lѭӥng sѫn nhӭt chӫ nghƭa là vӏ Quҧn Thӫ cӫa DiӋu Bәn Tӵ
kiêm luôn quҧn thӫ Chùa Bәn Môn, Ikegami nӳa.
T͓ch Quang S˯n chùa Long Kẖu
(Mizayawashi, PhiӃn Lҥi, ÿi xe ÿiӋn ÿӃn trҥm
Enodenenoshima xuӕng xe)
Thánh tích t viên
Thánh tích Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ pháp nҥn tҥi Long
Khҭu. Sau khi Nhұt Liên Thánh Nhѫn viên tӏch, Nhұt Pháp tҥo
lұp mӝt nѫi gӑi là “Phu Bì Ĉѭӡng” ngay nѫi pháp trѭӡng, ÿӃn
năm Minh Trӏ (Meiji) thӭ 19, 8 chùa ӣ PhiӃn Lҥi và Yêu ViӋt
thay phiên, mӛi năm mӝt Chùa, giӳ gìn.
Di͏u Nghiêm chùa B͝n Giác
(Kamakura Chisamachi, ÿi tuyӃn xe Yokotsuka, ÿӃn trҥm
Kamakura xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa

256

Nhұt Liên Tông Nhұt Bҧn

Tӵ viӋn này ÿһt trên nӅn cǊ Di Ĉѭӡng (Ebisudoo), nѫi
Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿѭӧc an trí sau khi bӏ ÿày ӣ ÿҧo Sado
trӣ vӅ. Sau nҫy Nhұt ViӋn Nhӭt Thӯa ViӋn kiӃn lұp thành mӝt
tӵ viӋn ÿӃn ÿӡi Cӱu ViӉn Tӵ Hành Hӑc ViӋn Nhұt Triêu, trө
trì16 thӭ 11 cӫa Thân Diên Sѫn phân chia linh cӕt cӫa Thánh
Nhѫn ӣ Minobu, ÿem vӅ phөng thӡ gӑi là Ĉông Thân Diên
(Higashi Minobu).
Pháp Hoa S˯n chùa B͝n H˱ng
(Yokohamashi, Hӝ Trӫng Khu, Thѭӧng Phҥn Ĉinh ĈiӅn.
Ĉi xe ÿѭӡng Yokotsuka, ÿӃn trҥm Hӝ Trӫng xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Tӵ viӋn nҫy là nѫi Nhұt Liên Thánh Nhѫn nghӍ ngѫi
không ÿѭӧc phép thuyӃt pháp tҥi Kamakura. Thiên Mөc
(Tenmoku), do mӝt ÿӋ tӱ Ngài sáng lұp ÿһt tên là Hѭu Tӭc Sѫn,
vӅ sau HuyӅn DiӋu A Xà Lê Nhұt Thұp (Nichijuu) ÿәi thành
Pháp Hoa Sѫn, ÿӃn năm Vҥn Trӏ thӭ 3 (1660) di chuyӇn ÿӃn
nѫi bây giӡ.
Minh Tinh S˯n chùa Di͏u Thu̯n
(Hұu Mӝc Thӏ, Kim ĈiӅu, ÿi xe tuyӃn ÿѭӡng Odakyu ÿӃn
trҥm Bәn Hұu Mӝc xuӕng xe)
Duyên do t vi͏n

16

Ghi chú cӫa dӏch giҧ: Ӣ Nhұt thѭӡng hay gӑi vӏ sѭ Trө Trì là Trө Chӭc; chӭ
không gӑi nhѭ các chùa ViӋt Nam cӫa chúng ta.
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Tӵ viӋn liên hӋ vӟi Pháp Nҥn Long Khҭu Tҧ Ĉӝ, là nhà
cӫa Bәn Gian lөc lang Tҧ VӋ Môn Trӑng Liên (Shigetsura), nѫi
Thánh Nhѫn tҥm trú, vӅ sau Nhұt ThiӋn xây dӵng thành tӵ viӋn.
Trong tӵ viӋn nҫy có chӛ ngôi sao giáng.

,;

+X\Q&KLED

Ti͋u Th̭u S˯n Ĉ̫n Sanh T
(Quұn An Phòng, Thiên Tân TiӇu Thҩu Ĉinh. Ĉi xe lӱa
tuyӃn Ngoҥi Phòng ÿӃn trҥm An Phòng TiӇu Thҩu xuӕng xe)
Thánh tích t vi͏n
Tӵ viӋn là thánh tích Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿҧn sinh.
Trong tӵ viӋn nҫy, có thӡ DiӋu Liên Ni, Tô Sanh Diên Thӑ,
thân mүu cӫa Thánh Nhѫn, do Nhұt Gia (Nichike) ÿӋ tӱ cӫa
Ngài kiӃn tҥo ÿã tӯng bӏ hӓa hoҥn, phҧi dӡi ÿӃn nѫi khác và
trùng tu lҥi nhiӅu lҫn. Gҫn tӵ viӋn có mӝ cӫa cha mҽ Nhұt Liên
Thánh Nhѫn gӑi là lѭӥng thân các DiӋu Liên Tӵ.
Thiên Quang S˯n chùa Thanh Trͳng
(Quұn An Phòng, Thiên Tân TiӇu Thҩu Ĉinh, ÿi xe tuyӃn
ÿѭӡng Ngoҥi phòng ÿӃn trҥm An phòng ThiӇm Tây xuӕng xe)
Thánh tích t vi͏n
 Tӵ viӋn là thánh ÿӏa Nhұt Liên Thánh Nhѫn xuҩt gia ÿҳc
ÿӝ và lұp giáo khai tông. Tӵ viӋn nҫy vӕn thuӝc Tông
Thiên Thai, ÿӃn thӡi Ĉӭc Xuyên (Tokugawa) ÿәi thành
Chѫn Ngôn Tông, năm Chiêu Hòa thӭ 24 quy thuӝc vào
Nhұt Liên Tông.
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 Rӯng cây là Thánh Ĉӏa lұp giáo khai tông.
 Có ngôi mӝ cӫa ThiӋn Ĉҥo Ngӵ Phòng, bәn sѭ Nhұt Liên.

Ti͋u Tùng Nguyên S˯n chùa Kính Nh̳n
(Phӕ Áp Xuyên, Quҧng Trѭӡng, ÿi xe lӱa tuyӃn ÿѭӡng
Ngoҥi Phòng, hay Nӝi Phòng, ÿӃn trҥm An Phòng Áp Xuyên
xuӕng xe)
Thánh tích t vi͏n
 Tӵ viӋn là thánh tích Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ pháp nҥn tҥi
TiӇu Tùng Nguyên.
 Trong pháp nҥn có 2 ngѭӡi bӏ giӃt là Công Ĉҵng KiӃt Long
và Kính Nhүn Phòng, Nhұt Long, con cӫa KiӃt Long kiӃn
tҥo tӵ viӋn nҫy ÿӇ phөng thӡ, còn gӑi là DiӋu Long Sѫn
Kính Nhүn Tӵ, vӅ sau ÿәi thành TiӇu Tùng Nguyên Sѫn.

Trung Chánh S˯n – Pháp Hoa Kinh T
(Ichigawashi Nakayama, ÿi xe lӱa tuyӃn ÿѭӡng Tәng VǊ
ÿӃn trҥm Hҥ Tәng Trung Sѫn hay tuyӃn ÿѭӡng Kinh Thành ÿӃn
trҥm Trung Sѫn thì xuӕng xe)
Thánh tích t vi͏n
Tҥi Tùng DiӋp Cӕc Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ pháp nҥn
chҥy ÿӃn lánh nҥn tҥi Hҥ Tәng, vӅ sau, ÿàn viӋt Phú Mӝc
Thѭӡng Nhүn (Tokijoonin) niӋm ân Thánh Nhѫn kiӃn lұp thành
Pháp Hoa ÿѭӡng tҥi ÿây. Giӕng vұy ÿàn viӋt Ĉҥi ĈiӅn Thӯa
Minh cúng dѭӡng nhà ÿӇ xây chùa gӑi là Chánh Trung Sѫn
Bәn DiӋu Tӵ, vӅ sau cҧ hai chùa hӧp lҥi thành Chánh Trung
Sѫn Pháp Hoa Kinh Tӵ.
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Ch˯n Gian S˯n chùa Ho̹ng Pháp
(Ichigawashi, Chѫn Gian, ÿi tuyӃn xe Tәng VǊ ÿӃn trҥm
Ichigawa xuӕng xe).
Duyên do l̵p chùa
Tӵ viӋn vӕn thuӝc Tông Thiên Thai. Năm Thiên Bình thӭ
9 (737) Hành Cѫ Bӗ Tát xây dӵng chùa nҫy, gӑi là Cҫu Pháp
Tӵ vӅ sau Hoҵng Pháp Ĉҥi Sѭ Không Hҧi chuyӇn sang Chѫn
Ngôn Tông rӗi biӃn thành Thiên Thai Tông.
Phú Mӝc Thѭӡng Nhүn và Nhұt Ĉҧnh (Nichichoo) luұn
ÿàm vӅ Phұt Pháp vӟi LiӉu Tánh, trө trì Chùa Hoҵng Pháp cҧm
hóa ÿѭӧc LiӉu Tánh quy hѭӟng và ÿәi sang Nhұt Liên Tông.
Nhӡ Thѭӡng Nhүn và Nhұt Ĉҧnh, chùa thuӝc Nhұt Liên
Tông.
Tr˱ͥng C͙c S˯n chùa B͝n Th͝
(Phӕ Tùng Hӝ, Bình Hҥ, lҩy tuyӃn xe Thѭӡng Bàn ÿӃn
trҥm Bҳc TiӇu Kim xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Âm Sѫn Thә Tҧ, thӫ hiӃn Hҥ Tәng quy y vӟi Nhұt Liên
Thánh Nhѫn, kiӃn lұp Pháp Hoa Ĉѭӡng, thӍnh Nhұt Băng khai
sѫn ÿҫu tiên tҥi ÿây. Nѫi ÿây là quê hѭѫng sinh ra Nhұt Băng,
Nhұt Tѭӧng, Nhұt Luân. Trong vѭӡn rӝng có nhiӅu cây cә thө,
gҫn ÿây còn gӑi là Chùa Ajisai, vì ÿӃn mùa hoa anh ÿào nӣ
ngѭӡi ngѭӡi vӅ ÿây hành hѭѫng không ngӟt.
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Qu̫ng Vinh S˯n chùa Di͏u Giác
(Phә Thҳng Bӗ, Hѭng Tân, dùng tuyӃn xe Ngoҥi Phòng
ÿӃn trҥm Hѭng Tân xuӕng xe).
Duyên do l̵p chùa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn cҫu nguyӋn cho tҧ cӱu gian binh
khӕ Thӫ Trӑng Trinh, thӫ hiӃn cӫa Hѭng Tân khӓi bӋnh ÿұu
mùa, quy y Tam Bҧo vӟi Thánh Nhѫn, sau ÿó xuҩt gia gӑi là
Nhұt Viên, khai sѫn Chùa DiӋu Giác. Ngài có hai ngѭӡi con
trai ÿó là Nhұt Bҧo, trung lão tăng và Nhұt Gia. Tҥi chùa nҫy có
khҳc hình Tә Sѭ bӕ ÿҥi ÿӇ thӡ.
Chánh Ĉông S˯n chùa Nh̵t B͝n
(Quұn Hѭѫng Thӫ, Phӕ Ĉa Cә, Nam Trung. Dùng tuyӃn
xe Tәng VǊ và khi ÿӃn trҥm Bát Nhӵt Thӏ Trѭӡng xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Tӵ viӋn là ÿҩt cӫa Nhұt Tҧ Ôn Thê, vӏ trө trì thӭ 3 Trung
Sѫn Pháp Hoa Kinh Tӵ, và cӫa Thѭӡng Tu ViӋn Nhұt Thѭӡng
(Nichijoo, vӏ khai Tә cӫa Trung Sѫn Pháp Hoa Kinh Tӵ, ngѭӡi
thӭ 4 giáo hóa ӣ Phҥn Cao Ĉàn Lâm thay thӃ Nhұt Viên, ÿӡi
thӭ 15 ngѭӡi tұp trung các hӑc tăng lҥi mӣ Ĉàn Lâm nҫy. Năm
Khánh Trѭӡng thӭ 3 (1598) trӣ thành Trung Thôn Ĉàn Lâm.
Di͏u Cao S˯n chùa Chánh Pháp
(Quұn Sѫn VǊ, phӕ Ĉҥi Võng Bҥch Lý, TiӇu Tây. Dùng
tuyӃn xe Ngoҥi Phòng, ÿӃn trҥm Ĉҥi Võng xuӕng xe).
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Duyên do l̵p chùa
Nguyên Năng Chӭng Thӫ Dұn KӃ thӫ hiӃn TiӇu Tây cúng
dѭӡng cҧi gia vi tӵ thӍnh Nhұt Ý, ÿӡi trө trì thӭ 9 cӫa Chùa Bәn
Thә ӣ Bình Hҥ quang lâm khai sѫn. ĈӃn Nhұt Ngӝ, ÿӡi thӭ 7
thay thӃ tұp hӑp nhӳng hӑc tăng mӣ thành Ĉàn Lâm (trѭӡng
dҥy hӑc). Năm Thiên Chánh thӭ 8 (1580) bҳt ÿҫu gӑi là TiӇu
Tây Ĉàn Lâm.
Tr˱ͥng Sùng S˯n chùa Di͏u H˱ng
(Phӕ Chiba, Giҧ Cung, dùng tuyӃn xe Tәng VǊ Bәn, ÿӃn
trҥm Chiba thì xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Tҵng Cӕc Tӭ Lang Tҧ VӋ Môn Trӵc Tú (Ĉҥo Sùng), con
cӫa ÿàn viӋt Tҵng Cӕc Giáo Tín kiӃn lұp chùa nҫy thӍnh Ngài
Ĉҥi Thӑ A Xà Lê Nhұt Hӧp khai sѫn. Ngài ÿã tӯng rӡi Ĉҥi
phòng Bәn Hành Tӵ thay thӃ Trung DiӋu ViӋn Nhұt Quán
(phái bҩt thӑ bҩt thí), Ngài tұp hӧp nhӳng hӑc ÿӗ khai mӣ Ĉàn
Lâm tҥi ÿây. Năm Khánh Trѭӡng nguyên niên (1596) bҳt ÿҫu
gӑi là Giҧ Lӳ Ĉàn Lâm.
Ĉái T̩i S˯n chùa Thao Nguy͏n
(Phӕ Mұu Nguyên, Mұu Nguyên, dùng tuyӃn xe Ngoҥi
Phòng ÿӃn trҥm Mұu Nguyên xuӕng xe).
Duyên do l̵p chùa
Sau khi lұp giáo khai tông, Nhұt Liên Thánh Nhѫn bҳt
ÿҫu giáo hóa cho TӃ Ĉҵng ViӉn Giang Thӫ Kiêm Võng, mӝt
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ÿҥi gia giàu có nhiӅu ÿҩt ÿai. Năm KiӃn Trӏ thӭ 2 (1276), Nhұt
Hѭӟng (Nikoo), mӝt trong sáu vӏ lão tăng nhұn lӡi giáo huҩn
cӫa Thánh Nhѫn kiӃn lұp tӵ viӋn ÿҫu tiên gӑi là Thѭӡng Lҥc
Sѫn DiӋu Cao Tӵ vӅ sau ÿәi thành Thҧo NguyӋn Tӵ. Ĉây là
thánh trѭӡng ÿҫu tiên xѭӟng lên ĈӅ Mөc, còn gӑi là Ĉông Thân
Diên (Higashi Minobu).

,;

+X\Q$UDZDJL

Thanh Ĉ͓nh S˯n chùa C͵u X˱˯ng
(Phӕ Thѭӡng Lөc Thái ĈiӅn, Tân Túc Ĉinh. Dùng tuyӃn
xe Thӫy Quұn ÿӃn trҥm Thѭӡng Lөc Thái ĈiӅn xuӕng xe).
Duyên do l̵p chùa
Thӫy Hӝ Quang Song kiӃn lұp tӵ viӋn nҫy hӗi hѭӟng cho
thân mүu, Cӱu Xѭѫng ViӋn Thanh Ĉӏnh phu nhѫn, cung thӍnh
ThiӅn Na ViӋn Nhұt Trung ÿӃn khai sѫn. Quang Song nә lӵc
trong Phұt sӵ giáo dөc hӑc ÿӗ, mӣ trѭӡng dҥy hӑc gӑi là Cӱu
Xѭѫng Ĉàn Lâm, vӅ sau chӍnh trang thành Tam Muӝi Ĉѭӡng
Ĉàn Lâm.

,;

+X\Q%ୣQJ0F

Khai B͝n S˯n chùa Di͏u Hi͋n
(Phӕ Tҧ Giҧ, Khuҩt MӉ Ĉinh, dùng tuyӃn xe Lѭӥng Mao,
ÿӃn trҥm Tҧ Giҧ xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
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Nhӡ quy y vӟi trung lão tăng Thiên Mөc (Tenmoku),
Thành Chӫ Ĉѭӡng Trҥch Gia Tҧ Giҧ và Nhѭӧc ĈiӅn Bӝ
Nguyên NgǊ Lang Quang Thҥnh cùng sáng lұp chùa nҫy. Sѫn
hiӋu và Tӵ hiӋu mang ý nghƭa biӇu minh nhӳng chӳ B͝n Qu͙c
Th͝ Di͏u Nhͱt Thͥi Khai Hi͋n. Thiên Mөc lãnh thӑ sӵ truyӅn
thӯa cӫa Nhұt Hѭӟng, nên ӣ ÿây phөng an Tә sѭ Thiên Mөc
NguyӋn Mãn.

,;

+X\Q)XNXVKLPD

B̫o Quang S˯n chùa Di͏u Qu͙c
(Phӕ Hӝi Tân Nhѭӧc Tùng, Nhӭt KǤ Ĉinh, dùng tuyӃn xe
Bàn ViӋt Tây, ÿӃn trҥm Hӝi Tân Nhѭӧc Tùng xuӕng xe).
Duyên do l̵p chùa
Tӵ viӋn nҫy là nѫi HiӇn Bәn Pháp Hoa Tông Tә HuyӅn
DiӋu A Xà Lê Nhұt Thұp sinh ra và viên tӏch. Nhұt Thân, ÿӋ tӱ
cӫa Nhұt Thұp sáng lұp mӝt am tranh trѭӟc miӃu ÿӇ dҥy hӑc,
vӅ sau thành DiӋu Quӕc Tӵ.

,;
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Minh Quang S˯n chùa Hi͇u Th̷ng
(Phӕ Sendai, Ĉông Cӱu Phiên Ĉinh, dùng xe Shinkansen
Tohoku ÿӃn trҥm Sendai xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Năm Vƭnh Nhân thӭ 3 (1295). Trung lão tăng Nhӭt Thӯa
A Xà Lê Nhұt Môn khai sáng gӑi là Quang Minh Sѫn Ĉҥi Tiên
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Tӵ. VӅ sau Y Ĉҥt Trung Tông, phiên chӫ cӫa Sendai quy y vӟi
Thҩt HiӃu Thҳng ViӋn Tú Ngҥn Nhұt Tҩn nên ÿәi tên thành
ThiӋn Thҳng Tӵ. Sau khi HiӃu Thҳng ViӋn viên tӏch, Cѭѫng
Tông, con thӯa tӵ cӫa Ngài, vì hӗi hѭӟng cho mҽ nên ÿәi hiӋu
chùa thành HiӃu Thҳng Tӵ. Tӵ viӋn nҫy ÿӡi ÿӡi ÿѭӧc gia ÿình
phiên chӫ Y Ĉҥt ngoҥi hӝ phát triӇn. Hѫn nӳa, trong lӏch sӱ
phát triӇn tông môn, Nhұt TriӅu (Nitsuchoo) biên soҥn tác
phҭm “B͝n Hóa Bi͏t Ĉ̯u Ph̵t T͝ Th͙ng Ký” tҥi ÿây. Năm
Hѭӣng Bҧo thӭ 5 (1730) HiӃu Thҳng Tӵ xây thêm phҫn trѭӧng
thҩt.

,;

+X\Q<DPDQDVKL

Thân Diên S˯n chùa C͵u Vi͍n (Minobuzan Kuonji)
(Quұn Nam Cӵ Ma, phӕ Thân Diên, dùng xe tuyӃn ÿѭӡng
Minobu ÿӃn trҥm Minobu xuӕng xe).
Tӵ viӋn nҫy là Tә Sѫn - Tәng Bәn Sѫn cӫa Nhұt Liên
Tông, nѫi (Thê Thҫn) Nhұt Liên Thánh Nhѫn lѭu trú, hành trì
và hoҵng hóa Kinh Pháp Hoa suӕt 9 năm trѭӡng tӯ năm Văn
Vƭnh thӭ 11 (1274) cho ÿӃn Hoҵng An năm thӭ 50 (1282).
Ngày 13 tháng 10 năm Hoҵng An thӭ 5, theo di huҩn cӫa
Thánh Nhѫn, di cӕt cӫa Thánh Nhѫn ÿѭӧc mang vӅ ÿây ÿӇ
phөng thӡ sau khi viên tӏch tҥi nhà cӫa Tông Trung tҥi VǊ Tҥng
Quӕc Ikegami. Trên ÿӍnh núi là An Phòng ThiӇu Thҩu, linh ÿӏa
an trí Tѭ Thân Các và Áo Chi ViӋn, song thân (cha mҽ) cӫa
Thánh Nhѫn. Tҥi ÿó, cǊng có thӡ Thӫ Hӝ Thҫn Thҩt DiӋn
Thiên Nӳ cho nhӳng ngѭӡi tin Kinh Pháp Hoa ӣ Thҩt DiӋn Sѫn.
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Có hѫn 30 căn phòng trên núi ÿҫy ÿӫ tiӋn nghi dành cho chѭ
Tăng và chѭ ThiӋn Nam, Tín Nӳ ӣ các nѫi vӅ ÿây hành hѭѫng.
Ĉ̩i Gi̫ S˯n chùa B͝n Vi͍n (Honnonji)
(Quұn Nam Cӵ Ma, phӕ Thân Diên, dùng tuyӃn xe Thân
Diên ÿi ÿӃn trҥm Thân Diên xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Tâm Tánh ViӋn Nhұt ViӉn (Shinshooin Nichion), ÿӡi thӭ
22 cӫa Thân Diên Sѫn khó chӏu trѭӟc sӵ xӱ phҥt cӫa Ĉӭc
Xuyên Gia Khang, mӝt ngѭӡi ÿã quy y và tӯng bao che Nhұt
ViӉn trong phòng vӟi nhiӅu ngѭӡi khác. Tuy nhiên Nhұt ViӉn
tӵ nhұn hình phҥt, bӏ lѭu ÿày ÿӃn Ĉҥi Giҧ. Ngài lұp mӝt cӕc
nhӓ ӣ ÿó, vӅ sau có Kӹ Y Lҥi Tuyên và Thӫy Hӝ Lҥi Phòng,
hai ngѭӡi con cӫa nhӳng ngѭӡi bӏ bҳt nghe lӡi cha xây dӵng
Chùa Bәn ViӉn, cung thӍnh ngài Nhұt ViӉn ÿӃn khai sѫn.
Ti͋u Th̭t S˯n chùa Di͏u Pháp
(Quұn Nam Cӵ Ma, Tăng Әn Ĉinh, dùng tuyӃn xe Thân
Diên, ÿӃn trҥm Ngӯ Trҥch xuӕng xe)
Duyên do l̵p t
Thiên Trí Pháp Ҩn thuӝc Chѫn Ngôn Tông luұn ÿàm Phұt
Pháp bӏ Nhұt Liên Thánh Nhѫn bҿ gãy cho nên ÿәi y phөc xin
làm ÿӋ tӱ cӫa Thánh Nhѫn và ÿәi tên ThiӋn Trí Pháp Ҩn thành
Mҥch TiӅn A Xà Lê Nhұt TruyӅn, tӯ ÿó Trung Lão Tăng có
thêm mӝt ngѭӡi nӳa.
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Trinh Tùng S˯n chùa Liên Vƭnh
(Sizuokashi, Ĉҥp Cӕc, dùng tuyӃn xe Tokaido Shinkansen
ÿӃn trҥm Sizuoka xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Tӵ viӋn nҫy do lөc lão tăng Nhұt Trì khai sáng. Nhұt Trì
phát tâm hoҵng dѭѫng Phұt Pháp nѫi hҧi ngoҥi, lên thuyӅn sang
Trung Hoa, nhӳng ngѭӡi ӣ lҥi dӡi chùa ÿӃn nѫi bây giӡ, thánh
trѭӡng cӫa Thành Tuҩn phӫ Trҩn Hӝ.
Thanh Long S˯n chùa B͝n Giác
(Sizuokashi, Ĉҥp Cӕc, dùng xe Tokaido Shinkansen ÿӃn
trҥm Sizuoka xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Tӵ viӋn nҫy do trung lão tăng Nhұt Vӏ khai sáng. Khi
Tokugawa nhұn ҩn trҥng tӯ nhà Tѭӟng Quân, có ÿӃn 15 vҥn
thҥch (ÿӇ chӍ cho lúa gҥo). Ĉѭӧc Tҧ Ĉҥi Thҫn Tây Viên tӵ gia
cho phép mһc pháp y cao nhҩt cӫa Tông môn.
Long Thͯy S˯n chùa H̫i Tr˱ͥng
(Kyomizushi, Thôn Tùng Nam, dùng
Tokaidohonzen ÿӃn trҥm Kyomizu xuӕng xe)

tuyӃn

xe

Duyên do l̵p chùa
Tӯ Chӭng, vӏ trө trì chùa nҫy ÿàm luұn Phұt Pháp vӟi
trung lão tăng Nhұt Vӏ sau ÿó chuyӇn sang Nhұt Liên Tông.
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Chùa nҫy có thӡ tѭӧng Tә Sѭ do Nhұt Pháp tҥc, gӑi là NguyӋn
Mãn Tә Sѭ, tѭӧng nҫy do Nhұt Liên Thánh Nhѫn khai nhãn.
B͝n L̵p S˯n chùa Huy͉n Di͏u
(Bát ĈiӅn Thӏ, KiӃn Phө, dùng tuyӃn xe Tokaidosen ÿӃn
trҥm Bát ĈiӅn xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Chùa nҫy do HuyӅn DiӋu A Xà Lê Nhұt Thұp khai sáng.
Lúc còn ӣ trong phӫ ViӉn Châu, Nhұt Thұp ÿàm luұn Phұt
Pháp vӟi Nhұt Tông, có mӝt chӫ nhѫn phòng bên cҥnh nghe
ÿѭӧc xin quy y vӟi Nhұt Thұp.
Diên Kiêm S˯n chùa Di͏u L̵p
(Phӕ Hӗ Tây, KiӃt Mӻ, dùng tuyӃn xe Tokaidohonsen ÿi
ÿӃn trҥm Thӭu Tân xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Chùa nҫy do HuyӅn DiӋu A Xà Lê Nhұt Thұp khai sáng.
Tҧ Nguyên Tѭӡng Khánh và Nӝi Ĉҵng Kim Bình nghe Nhұt
Thұp thuyӃt pháp trên ÿѭӡng Ngài ÿi du hành, xin cung thӍnh
Nhұt Thұp vӅ Hӗ Tây ÿӇ ÿѭӧc quy y.
Phú Sƭ S˯n chùa B͝n Môn
(Phӕ Phú Sƭ Cung, Bҳc Sѫn Trӑng Tu, dùng tuyӃn xe
Thân Diên ÿӃn trҥm Phú Sƭ Cung xuӕng xe)
Thánh Tích t vi͏n
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Chùa do lөc lão tăng Nhұt Hѭng (Nitsukoo) khai sáng.
Nhӡ phát nguyӋn cӫa Thҥch Xuyên Tôn Tam Lang Năng Trung,
Hѭѫng Chӫ Trӑng Tu và nhӡ năng lӵc cӫa ÿàn viӋt Nam ĈiӅu
Thӡi Quang và TiӇu TuyӅn Pháp Hoa, ÿӋ tӱ Thánh Nhѫn giҧng
chúng mӟi kiӃn lұp chùa. Nhұt Hѭng mӣ nѫi ÿây Trӑng Tu
Ĉàm Sӣ (Dansho) ÿӇ làm nѫi giáo dөc cho môn ÿӗ.
Nham B͝n S˯n chùa Th̵t T˱ͣng
(Phӕ Phú Sƭ, Nham Bәn, dùng tuyӃn xe Tokaidohonsen
ÿӃn trҥm Phú Sƭ xuӕng xe)
Thánh tích t vi͏n
Tҥi ÿây, Nhұt liên Thánh Nhѫn biên soҥn Lұp Chánh An
Quӕc Luұn, ÿѭӧc cho vào kinh tҥng cӫa Chùa Thұt Tѭӟng phҫn
“Tҩt Cҧ Kinh” ÿӇ nghiên cӭu. Lúc ÿó, tӵ viӋn nҫy thuӝc Thiên
Thai Mұt Giáo, nhѭng Trí Hҧi Pháp Ҩn, ngѭӡi ÿӭng ÿҫu quy y
vӟi Nhұt Liên, cho nên chùa nҫy ÿәi thành tӵ viӋn cӫa Nhұt
Liên Tông.
Phú Sƭ S˯n chùa C͵u Vi͍n
(Phӕ Phú Sƭ Cung, TiӇu TuyӅn, dùng tuyӃn xe Minobu ÿi
ÿӃn trҥm Fujimiya xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Chùa nҫy do Nhұt Hѭѫng (Nichigoo) khai sáng qua sӵ hӝ
trì cӫa TiӇu TuyӅn Pháp Hoa. Nhұt Hѭѫng nhұn sӵ giáo dѭӥng
tӯ Nhұt Hѭng và Nhұt Mөc (Nichimoku). Sau khi Nhұt Mөc
viên tӏch, có sӵ tranh giành kӃ thӯa Chùa Ĉҥi Thҥch vӟi Nhұt
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Ĉҥo, cho nên Nhұt Hѭѫng ÿi Phòng Châu khai sѫn Chùa DiӋu
Bӕi.
H̫i Quang S˯n chùa Ph̵t Hi͏n
(Phә Y Ĉông, Vұt KiӃn Khѭu, dùng tuyӃn xe Ito ÿӃn trҥm
Ito xuӕng xe)
Thánh tích t vi͏n
Lúc Nhұt Liên Thánh Nhѫn lѭu ÿày ra Ito, tҥi ÿây bӋnh
thѭѫng hàn hoành hành dӳ dӝi, bát lang Tҧ VӋ Môn, thӫ hiӃn Y
Ĉông ÿѭӧc Thánh Nhѫn cҫu nguyӋn hӃt bӏnh, vì ÿó quy y vӟi
Thánh Nhѫn, vì thӃ Thánh Nhѫn có nhân duyên an әn lѭu lҥi
TǤ Sa Môn Ĉѭӡng, ngày nay ӣ ÿây vүn còn dҩu tích cӫa Thánh
Nhѫn. VӅ sau Nhұt Chiêu khai sѫn và sáng lұp chùa nҫy.
Ĉ̩i Thành S˯n chùa B͝n L̵p (Honryuji)
(Quұn ĈiӅn Phѭѫng, Phi Sѫn Ĉinh, lҩy xe lӱa Ito Hakone,
ÿӃn trҥm Phi Sѫn xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Khi bӏ lѭu ÿày ÿӃn Ito, Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿáp lӡi
thӍnh mӡi cӫa Tҧ VӋ Môn Thái Lang Nghƭa Cӱu, mӝt ngѭӡi ÿӏa
phѭѫng thuӝc gia ÿình Giang Xuyên, ÿӡi thӭ 23, chôn tҥi ÿây
mӝt bӝ Kinh Pháp Hoa cҫu nguyӋn hoҵng dѭѫng ÿҥo pháp. Sau
ÿó, gia ÿình Giang Xuyên và dân làng mӛi ngѭӡi mӝt tay kiӃn
lұp chӛ thӡ tӵ nҫy. ĈӃn năm Vƭnh Chánh thӭ 3 (1506) Viên
Minh ViӋn Nhұt Trѭӡng thӡ tѭӧng Tә Sѭ do Nhұt Pháp ÿiêu
khҳc tҥi ÿây.
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Ĉông Quang S˯n chùa Th̵t Thành (Jitsujooji)
(Quұn ĈiӅn Phѭѫng, phӕ Trung Y Ĉұu, LiӉu Lҥi, dùng
tuyӃn xe lӱa Ito Hakone ÿӃn trҥm Tu ThiӋn tӵ xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Chùa do Nhұt Tôn, ÿӋ tӱ cӫa Nhұt Hѭѫng sáng lұp, bӣi vì
khi hoҵng pháp thuyӃt giҧng tҥi Trӑng Tu Ĉàm Sӣ, có lҫn Nhұt
Tôn bӏ lҥc ÿӅ và mӣ mҳt ra thҩy Nhұt Hѭng, ngѭӡi ÿang ÿi
thuyӃt pháp khҳp toàn quӕc. Nhұt Tôn phát nguyӋn thành lұp
36 cѫ sӣ tӵ viӋn. Trѭӟc tiên, Nhұt Tôn lұp chùa Thұt Thành
nҫy, nhѭng Nhұt Tôn phҧi chӡ sӵ chҩp thuұn cӫa Nhұt Hѭng
suӕt 12 năm trѭӡng, thân chӍ còn da bӑc xѭѫng, không lìa chí
nguyӋn. Ӣ chùa nҫy, có thӡ tѭӧng “T͝ S˱ b͓ ÿóng trong hòm”.
Kinh V˱˯ng S˯n chùa Di͏u Pháp Hoa
(Phӕ Tam Ĉҧo, Ngӑc Trҥch, dùng tuyӃn xe Tokaido
Shinkansen ÿӃn trҥm Tam Ĉҧo xuӕng)
Duyên do l̵p chùa
Tӵ viӋn nҫy do lөc lão tăng Nhұt Chiêu sáng lұp. Ĉҫu tiên
là cӕc cӫa Nhұt Chiêu thӡi Kamakura, vӅ sau sӱa lҥi thành chùa.
ĈӃn thӡi kǤ Giang Hӝ ÿѭӧc trѭӣng tӱ Kӹ TӍnh Lҥi Tuyên, thӭ
nӳ Thӫy Hӝ cùng vӟi Lҥi Phòng hӝ trì ÿҳc lӵc nên mӟi phát
triӇn.

,; +X\Q,VKLNDZD
Kim Vinh S˯n chùa Di͏u Thành (Myoojooji)
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(Phӕ VǊ Trách, Thác Cӕc Ĉinh, lҩy tuyӃn xe Năng Chӭng
ÿӃn trҥm Thӱ Thҧn xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Sau khi Nhұt Liên Thánh Nhѫn tӯ Kyoto hoҵng pháp trӣ
vӅ, Nhұt Tѭӧng theo vӅ. Trên ÿѭӡng ÿi luұn ÿàm Phұt Pháp vӟi
Năng Chӭng tӵ Mãn Tҥng thuӝc Thҥch Ĉӝng Sѫn Thiên Bình
và nhұn vӏ nҫy làm ÿӋ tӱ. Sau ÿó Mãn Tҥng ÿәi tên thành Nhұt
Thӯa sáng lұp Chùa DiӋu Thành. Nhӡ gia ÿình Phiên Chӫ TiӅn
ĈiӅn hӃt lòng hӝ trì, Chùa phát triӇn nhanh. Ĉѭӡng tháp già
lam bây giӡ là di sҧn văn hóa quan trӑng cӫa quӕc gia.

,; +X\Q1LJDWD
Pháp V˱˯ng S˯n chùa Di͏u Pháp
(Quұn Tam Ĉҧo, thôn Hòa Ĉҧo, dùng tuyӃn xe ViӋt Hұu
ÿӃn trҥm DiӋu Pháp Tӵ xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Chùa nҫy ÿѭӧc Phong Gian Tín Nӗng Thӫ Tín Chiêu hӝ
trì. Nhұt Thành, ÿӋ tӱ cӫa Nhӵt Chiêu chuyӇn tӯ Kamakura vӅ
ÿây cho nên trên danh nghƭa, Nhұt Chiêu khai sѫn Chùa DiӋu
Pháp. VӅ sau, chùa ÿәi thành Tân Thә Pháp Hoa Tӵ (hay Ngӑc
Trҥch DiӋu Pháp Hoa Tӵ), mӝt cӭ ÿiӇm quan trӑng cӫa phái
Nhұt Chiêu.
Trͯng Nguyên S˯n chùa Căn B̫n
(Quұn Tҧ Ĉӝ, thôn Tân HuӋ, dùng xe Bus ÿi trong ÿҧo
tuyӃn phía nam, ÿӃn trѭӟc Căn Bәn tӵ xuӕng xe)
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Thánh tích t vi͏n
Ĉây là thánh tích lѭu trú cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn khi
bӏ lѭu ÿày ӣ Sado tӯ ngày mӗng 1 tháng 11 năm Văn Vƭnh thӭ
8 (1271) ÿӃn tháng 4 năm Văn Vƭnh thӭ 9. Ӣ ÿây, Ngài trѭӟc
tác nhiӅu tác phҭm trong thӡi gian nҫy, tiêu biӇu là “Khai Mͭc
Sao”. Trӫng Nguyên Tam Muӝi Ĉѭӡng ÿѭӧc xây dӵng vào
thӡi ÿó.
Di͏u Pháp Hoa S˯n chùa Di͏u Chi͇u
(Quұn Sado, phӕ Tҧ Hòa ĈiӅn, ÿi xe Bus trong ÿҧo, tuyӃn
ÿѭӡng Tѭѫng Xuyên, ÿӃn Trѭӡng Mӝc xuӕng xe)
Thánh tích t vi͏n
Ĉây là thánh tích khi Nhұt Liên Thánh Nhѫn bӏ lѭu ÿày
nѫi Sado tӯ mӗng 7 tháng 4 năm Văn Vƭnh thӭ 9 (1272). Nhұt
Liên Thánh Nhѫn chuyӇn tӯ Trӫng Nguyên Tam Muӝi Ĉѭӡng
ÿӃn Nhӭt Cӕc (Ichinosawa), nѫi mà mӝt tín ÿӗ mӟi vào ÿҥo
cúng dѭӡng. Ӣ ÿây Thánh Nhѫn sáng tác nhӳng giáo nghƭa thѭ
quan trӑng nhѭ: “Quán Tâm B͝n Tôn Sao” và vӁ hình Ĉҥi
Mҥn Trà La. Sau khi Thánh Nhѫn rӡi ÿҧo, Hӑc Thӭc Phòng
(Nhӭt vӏ A Xà Lê Nhұt Tӏnh) thay ÿәi cӕc nҫy thành A Di Ĉà
Ĉѭӡng, vӅ sau ÿәi thành Pháp Hoa Ĉѭӡng, sau cùng gӑi là
DiӋu ChiӃu Tӵ.
Liên Hoa V˱˯ng S˯n chùa Di͏u Tuyên
(Quұn Sado, phӕ Chѫn Giҧ, dùng xe Bus ÿi trong ÿҧo,
tuyӃn phía Nam, ÿӃn Trúc ĈiӅn KiӅu xuӕng)
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Duyên do l̵p chùa
Chùa do A Phұt Phòng Nhұt Ĉҳc và Thiên Nhұt Ni, vӧ
ông ta kiӃn lұp. Lúc ÿҫu A Nhұt Phòng rҩt xem thѭӡng Nhұt
Liên Thánh Nhѫn, khi Ngài bӏ ÿày ra Sado, nhѭng vӅ sau
ngѭӧc lҥi cҧ hai vӧ chӗng ông ÿѭӧc giáo hóa, tӯ mӝt con ngѭӡi
tín pháp môn niӋm Phұt trӣ thành tín ÿӗ nhiӋt tâm cӫa Ngài. Cҧ
hai ngѭӡi phөng sӵ ÿӡi sӕng cho Nhұt Liên. Sau khi Thánh
Nhѫn trӣ vӅ lҥi Thân Diên Sѫn, A Phұt Phòng tuy tuәi ÿã lӟn
nhѭng có ba lҫn ÿӃn thăm viӃng Thánh Nhѫn. Năm 90 tuәi
(1278) vào năm Hoҵng An nguyên niên A Phұt Phòng xuҩt gia
ÿәi tên thành Nhұt Ĉҳc. Tháng 3 năm Hoҵng An thӭ 2, Ngài
viên tӏch. ViӉn Ĉҵng Ĉҵng Cӱu Lang Thҥnh Cѭѫng, con cӫa A
Phұt Phòng ÿem cӕt cha mình vӅ chôn ӣ Thân Diên Sѫn. Hòa
Tӏch Phòng Nhӵt Mãn, cháu cӫa Ĉҵng Cӱu Lang là hӑc trò cӫa
Nhұt Hѭng. Căn nhà xѭa biӃn thành chùa, ÿәi thành Liên Hoa
Vѭѫng Sѫn DiӋu Tuyên Tӵ.

,; 3Kங.\RWR
Cͭ Túc S˯n chùa Di͏u Hi͋n
(Phӕ Kyoto, khu Thѭӧng Kinh, tӵ tӵ nӝi, Thông Tân
Ĉinh, dùng tuyӃn xe Tokaido Shinkansen ÿӃn trҥm Kyoto
xuӕng xe)
Thánh tích t vi͏n
Chùa do Nhұt Tѭӧng sáng lұp. Nhұt Tuӧng nhұn nhiӋm
vө quan trӑng cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿӃn ĈӃ Ĉô khai giáo.
Vӟi chӫ trѭѫng “Tam Ĉi͋m Tam Xá”. Nhұt Tѭӧng ÿѭӧc Hұu
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ĈӅ Hӗ Thiên Hoàng sҳc phong cҩp ÿҩt lұp chùa tҥi Phòng Kim
TiӇu Lӝ và khai sѫn Chùa DiӋu HiӇn. Sau ÿó, di chuyӇn vӅ Tӭ
ĈiӅu TiӃt Tҩu (Shijoo Kushige), bӣi vì ÿây nҵm trong Tӭ ĈiӅu
Phѭӡng Môn cho nên lҩy Chùa DiӋu HiӇn làm trung tâm, tҥo
nên thӃ lӵc cӫa giáo ÿoàn, vӅ sau xѭng là Tӭ ĈiӅu Môn Lѭu.
Du͏ X˱˯ng S˯n chùa B͝n Pháp
(Phӕ Kyoto, khu Thѭӧng Kinh, TiӇu Xuyên Thông, dùng
tuyӃn xe Tokaido Shinkansen, ÿӃn ga Kyoto xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Cӱu ViӉn Thành ViӋn Nhұt Thân nhұn ÿѭӧc ngoҥi hӝ cӫa
dân chúng tҥi Kyoto, trѭӟc tiên Bәn A Di Bәn Quang xây dӵng
Ĉông Ĉәng ViӋn Lăng TiӇu Lӝ. Nhұt Thân viӃt “L̵p Chánh
Tr͓ Qu͙c Lu̵n” và thuyӃt giҧng trên quan ÿiӇm “b̭t th͕ b̭t
thí” và “c˱ͥng nghƭa chi͇t phͭc”, hҷn nhiên, Ngài thӑ không
biӃt bao nhiêu chuyӋn bách hҥi. Nhӳng di văn cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn, nhӳng tài liӋu văn hóa hҫu nhѭ ÿѭӧc lѭu lҥi tҥi
nhà Bәn A Di trӣ thành nhӳng tác phҭm nghӋ thuұt.
Cͭ Túc S˯n chùa Di͏u Giác
(Phӕ Kyoto, khu Thѭӧng Kinh, Tân Ĉinh Thông, dùng
tuyӃn xe Tokaido Shinkansen ÿӃn trҥm Kyoto xuӕng xe).
Duyên do l̵p chùa
Băng Nguyên (Roogen), mӝt ÿӋ tӱ tҥi gia cӫa Long Hoa
ViӋn Nhұt Thұt, ngoҥi hӝ cho TiӇu Giҧ DiӋu Giác Ni, nhѭng
ông rҩt ngѭӥng vӑng Nhұt Tѭӧng cho nên sáng lұp tӵ viӋn nҫy
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và thӍnh Ngài ÿӃn khai sѫn. Chùa thuӝc Tӭ ĈiӅu Ĉҥi Cung,
nhѭng ÿӃn năm Văn Minh thӭ 15 (1483) dѭӟi lӋnh cӫa Túc Lӧi
Nghƭa Thѭӧng di chuyӇn ÿӃn Thҩt Ĉinh Tây Nhӏ ĈiӅu Nam
TiӇu Lӝ Y Sách.
TiӃp ÿó, năm Thiên Văn thӭ 5 (1536) chùa bӏ hӓa thiêu
trong pháp nҥn Thiên Văn và ÿѭӧc trùng tu phөc hѭng năm
Thiên Văn thӭ 17, sau ÿó ÿәi thành Chùa Bәn Năng vào năm
Thiên Chánh thӭ 10 (1582) nhѭng bӏ cháy mӝt lҫn nӳa mӟi dӡi
ÿӃn nѫi nҫy nhѭ bây giӡ.
Cͭ Túc S˯n chùa L̵p B͝n
(Phӕ Kyoto, khu Thѭӧng Kinh, Thҩt ĈiӅu Sam Thông,
dùng tuyӃn xe Tokaido Shinkhansen ÿӃn trҥm Kyoto xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Chùa DiӋu HiӇn thuӝc Sѫn Môn cӫa Tӹ DuӋ Sѫn do
HuyӅn Thӭc Nhұt Thұt kiӃn lұp vào thӡi Ӭng Vƭnh, vӅ sau bӏ
áp lӵc bҳt buӝc ÿәi tên thành DiӋu Bәn Tӵ vì NguyӋt Minh, vӏ
chӫ chùa bӓ chҥy ÿi tӷ nҥn tҥi Ĉan Ba Quӕc Trí KiӃn. Lúc ҩy,
DiӋu Quang Phòng xây dӵng Chùa Bәn Ӭng tҥi nӅn ÿҩt cǊ Tӭ
ĈiӅu TiӃt Tҩu, cho nên NguyӋt Minh ӣ nhà tҥm tҥi phòng cӫa
Cө Viên, ÿӋ tӱ cӫa mình, thӃ nhѭng Cө Viên lҥi cǊng bӓ Chùa
Bәn Ӭng ra ÿi, cho nên ÿӗ chúng tóm thâu vào Tӹ DuӋ Sѫn. Tӯ
ÿó, chính phӫ Nha Lý Thұp thӍnh mӡi HuyӅn Thӭc Nhұt Thұt
vӅ trӣ lҥi ÿәi tên chùa là Lұp Bәn Tӵ. Tҥi Chùa DiӋu HiӇn, thӡ
Nhұt Tuӧng là khai Tә, còn Nhұt Thұt chӍ là ngѭӡi kiӃn lұp mà
thôi. Nhұt LӉ (Nitsusei), trө trì ÿӡi thӭ 4 cӫa DiӋu HiӇn Tӵ tӵ
phong mình là ÿӡi thӭ 2 cӫa Lұp Bәn Tӵ (tӯ Sѫ Tә là Nhұt

276

Nhұt Liên Tông Nhұt Bҧn

Liên Thánh Nhѫn thì ÿây là ÿӡi thӭ 7). Tҥi Chùa Lұp Bәn các
công chӭc quy y rҩt ÿông. Lúc bҩy giӡ DiӋu Giác Tӵ xem nhѭ
sánh cùng DiӋu HiӇn Tӵ, nên thѭӡng gӑi là “Long Hoa Tam
Cͭ Túc S˯n”.
Qu̫ng B͙ S˯n chùa B͝n Mãn
(Phӕ Kyoto, khu Thѭӧng Kinh, Tӵ Ĉinh, dùng tuyӃn xe
Tokaido Shinkansen ÿӃn trҥm Kyoto xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Ngӑc Ĉәng DiӋu ViӋn Nhұt Tú sáng lұp chùa nҫy vào
năm Ӭng Vƭnh thӭ 17 (1410). Ĉҫu tiên chùa ӣ tҥi Tân Ĉinh
Thông Kim Xuҩt Xuyên Tân Tҥi Gia Ĉinh, vӅ sau ÿәi thành
Quҧng Tuyên Lѭu Bӕ Sѫn Bәn NguyӋn Mãn Túc Tӵ. Quan
Bҥch Cұn VӋ Thѭӧng Thông thay Nhұt Trӑng dӡi ÿӃn ÿӏa ÿiӇm
bây giӡ vào năm Thiên Văn thӭ 8 (1539). Chùa có Nhұt Trӑng
(Nichijuu), ÿӡi thӭ 12, Nhұt Càng (Nichiken), ÿӡi thӭ 13, Nhұt
ViӉn (Nichion), ÿӡi thӭ 14 tҩt cҧ ÿӅu cӕng hiӃn cho Minobuzan.
Tҥi Cӱu ViӉn Tӵ, pháp ÿăng vүn còn tiӃp tөc truyӅn thӯa cho
ÿӃn ÿӡi thӭ 20, ÿӡi thӭ 21 và ÿӡi thӭ 22, cho nên ÿѭӧc tôn
xѭng là “Thân Diên S˯n Trung H˱ng Tam S˱”.
Văn Pháp S˯n chùa Ĉ̫nh Di͏u
(Phӕ Kyoto, khu Tҧ Kinh, Nhân Vѭѫng Môn, Thông Ĉҥi
Cúc Ĉinh, dùng tuyӃn xe Tokaido Shinkansen xuӕng trҥm
Kyoto)
Duyên do l̵p chùa
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DiӋu Quӕc ViӋn Nhұt Chúc, ÿӋ tӱ ÿӡi thӭ 6 cӫa Trung
Sѫn Pháp Hoa Kinh Tӵ Nhұt Tát nhӡ ngoҥi hӝ cӫa Thә Tá
Quӕc Thӫ Hӝ TӃ Xuyên Trӏ Bӝ ThiӇu Phө Thҳng Ích kiӃn lұp
Chùa nҫy. ĈӃn Phұt Tâm ViӋn Nhұt Quang (Nichikoo) ÿӡi thӭ
3 hiӃn cúng cho Trung Sѫn Pháp Hoa Kinh Tӵ ÿӡi thӭ 12, mà
do nhân duyên nҫy Trung Sѫn Pháp Hoa Tӵ ÿӡi thӭ 12 trӣ
thành thành là quҧn thӫ cӫa ba Chùa, vì ӣ Kyoto còn hai Chùa
nӳa ÿó là Chùa Bәn Pháp, Chùa Giӟi DiӋu Quӕc. Ngài thành
lұp ban quҧn lý luân phiên chăm sóc Trung Sѫn Pháp Hoa Kinh
Tӵ.
Pháp Kính S˯n chùa Di͏u Tuy͉n
(Phӕ Kyoto, khu Tҧ Kinh, Ĉông Ĉҥi Lӝ, Nhӏ ĈiӅu Hҥ,
dùng tuyӃn xe Tokaido Shinkansen ÿӃn trҥm Kyoto xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Chùa do Viên Giáo ViӋn Nhұt Ý, trө trì ÿӡi thӭ 12 cӫa
Thân Diên Sѫn Cӱu ViӉn Tӵ khai sáng vào năm Văn Minh thӭ
9 (1477). Nhұt Ý an trí chѫn cӕt Nhұt Liên Thánh Nhѫn tҥi ÿây
và cung thӍnh Thҩt DiӋn Minh Thҫn ÿӃn Thân Diên Sѫn ӣ
Kyoto cho Chùa ÿѭӧc gӑi là Kanseiminobu.
Ĉ̩i Quang S˯n chùa B͝n Song
(Phӕ Kyoto, khu Ĉông Sѫn, Khoa Ngӵ Lөc Ĉҥi Nham
Ĉinh, dùng tuyӃn xe Tokaido, ÿӃn trҥm Kyoto xuӕng xe)
Thánh tích t vi͏n
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Thҧo am, Nhұt Liên Thánh Nhѫn xây dӵng tҥi Kamakura
Matsubagayatsu ÿѭӧc Nhұt Tӏnh (Nichijoo), trө trì ÿӡi thӭ 4
dӡi vӅ Kyoto xây dӵng thành Chùa, ÿѭӧc Hoàng Thҩt hӝ trì
cho nên phát triӇn rҩt mҥnh. Ĉҫu tiên có tên Chùa Bәn Quӕc,
vӅ sau ÿәi thành Chùa Bәn Song, có lӁ vì Chùa ÿѭӧc Thӫy Hӝ
Quang Song hӝ trì. Thӡi kǤ Văn Lөc, Chùa ÿѭӧc xây dӵng
thành trѭӡng hӑc vӅ sau trӣ thành Ĉàn Lâm cӫa Cҫu Pháp ViӋn.
Chùa ÿѭӧc gӑi là Tӵ Bҧo (Chùa quý) bӣi vì ӣ ÿây có thӡ 3 linh
bҧo cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿó là:
 T˱ͫng Ph̵t Thích Ca mà Ngài Nhұt Liên hay mang theo,
 Bҧn chánh “L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n” do Thánh Nhѫn
viӃt và
 Tӡ “Xá Mi͍n Tr̩ng” xá tӝi lѭu ÿày cӫa Thánh Nhѫn.

,; +X\Q7Ų+
Thôn Vân Ng Sͧ chùa Ĉoan Long
(Phӕ Cұn Giang Bát Phan, Cung Nӝi Ĉinh, lҩy tuyӃn xe
Tokaidohonsen, ÿӃn trҥm Cұn Giang Bát Phan xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Ĉoan Long ViӋn DiӋu HuӋ Nhұt Tú, thân mүu cӫa Phong
Thҫn Tú Thӭ ÿѭӧc Hұu Dѭѫng Thành Thiên Hoàng sҳc phong
cho ÿҩt ÿai, hiӋu Chùa và 1.000 thҥch (ÿӗ ÿong thóc ngày xѭa)
và Tú Thӭ xây Chùa cho thân mүu. Tҥi ÿây, bà ÿѭӧc ban cà sa
màu tím, dҩu hiӋu hoa cúc. Chùa ÿѭӧc sҳc phong ÿѭӧc hӝ trì
nhѭ mӝt Ni Cung.
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,; 3Kங2VDND
Qu̫ng Ph͝ S˯n chùa Di͏u Qu͙c
(Phӕ Giӟi, Tài Mӝc Ĉinh, lҩy tuyӃn xe Phҧn Hòa ÿӃn
trҥm DiӋu Quӕc Tӵ Tiên xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Ĉѭӧc TӃ Xuyên Gia Gia Thҫn Tam Hҧo Chi Khang và
Du Ӕc Y Ĉҥt Thѭӡng Ngôn, thân phө cӫa mình hӝ trì ÿһc biӋt,
Ngài Phұt Tâm ViӋn Nhұt Quang khai sáng chùa DiӋu Quӕc
vào năm Văn Lөc thӭ 11 (1568). Nhұt Quang mӣ trѭӡng dҥy
hӑc tҥi ÿây (Tam Quang Thҳng Hӝi) và kiӃn lұp mӝt ÿҥo tràng
tu hӑc rҩt hѭng thӏnh.

,; +X\Q+´D&D6ţQ
B̩ch Vân S˯n chùa Báo Ân
(Phӕ Hoà Ca Sѫn, Chѫn Sa Ĉình, lҩy Nanhaisen ÿӃn trҥm
Hoà Ca Sѫn xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
NiӋm ân phu nhѫn Dao Lâm ViӋn (con gái cӫa Gia Ĉҵng
Thanh Chánh), Kӹ Châu Phiên Tә Ĉӭc Xuyên Lҥi Tuyên cùng
Quang Trinh, con cӫa ông kiӃn lұp Chùa Báo Ân cung thӍnh
Ĉҥi Tăng Ĉô Nhұt Thuұn, em thӭ hai cӫa Quang Trinh vӅ khai
sѫn. Nhӡ sӵ hӝ trì tұn tâm cӫa gia ÿình Kӹ Châu, Chùa nҫy
phát triӇn mҥnh.
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,; +X\Q+LURVKLPD
T X˱˯ng S˯n chùa Qu͙c Ti͉n
(Phӕ Hiroshima, Sѫn Căn Ĉinh, lҩy xe Sѫn Dѭѫng
Shinkansen ÿӃn trҥm Hiroshima xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Nhұt Tѭӧng có buәi pháp luұn vӟi HiӇu Nhүn thuӝc
Thiên Thai Tông và ÿәi y tҥi chùa nҫy. Trѭӟc ÿây, chùa gӑi là
Tӵ Xѭѫng Sѫn HiӇu Nhүn Tӵ; nhѭng sau ÿó ThiӇn Giҧ thӫ
hiӃn Hiroshima quy y Nhұt Liên Tông ÿәi hiӋu chùa là Quӕc
TiӅn Tӵ.

,; +X\Q7£+
Tùng Vƭ S˯n chùa Quang Th̷ng
(Quân TiӇu Thành, Phӕ TiӇu Thành, lҩy tuyӃn xe Ĉѭӡng
Tân ÿӃn trҥm TiӇu Thành xuӕng xe)
Duyên do l̵p chùa
Thӡi Nhұt Cao là vӏ trө trì ÿӡi thӭ hai cӫa Trung Sѫn
Pháp Hoa Kinh Tӵ, có Nhұt NghiӋm xin làm y chӍ. Lúc ÿó nhӡ
ngoҥi hӝ vӳng mҥnh cӫa Ĉҥi Ngүu Thӫ Bình DuӋ Trinh, Hҥ
Tәng Quӕc Chiba, Chùa Quang Thҳng ÿѭӧc thành lұp nhѭng
phҧi ÿӃn thӡi Nhұt Hӳu, vӏ trө trì ÿӡi thӭ 3 cӫa Pháp Hoa Kinh
Tӵ, Chùa Quang Thҳng mӟi ÿѭӧc xem là thành trì ÿҫu tiên cӫa
Nhұt Liên Tông tҥi Kyushuu. Vào thӡi Thҩt Ĉinh, Cӱu ViӉn
Thành ViӋn Nhұt Thân ÿѭӧc tuyӇn chӑn vào chӭc Tәng Ĉҥo
Sѭ cӫa Kyushuu, ÿѭӧc cúng Chùa Quang Thҳng làm nѫi hoҵng
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pháp. ThӃ nhѭng Nhұt Thân lҥi là ngѭӡi phá bӓ Môn Lѭu phҧi
rӡi khӓi Chùa Quang Thҳng, vӅ sau chӏu không biӃt bao nhiêu
khә nҥn khi làm Phұt sӵ, cuӕi cùng Nhұt Tuân trӣ lҥi vӟi môn
lѭu, ÿѭӧc tôn xѭng là Tә cӫa Quang Thҳng Tӵ Trung Hѭng.

,;

1KQJQJ¶L&K»DWKXFY୳W¯QQJŲஓQJFஙD
E®QKG¤Q

Nhӳng Chùa thuӝc Nhұt Liên Tông gìn giӳ ÿѭӧc truyӅn
thӕng pháp ÿăng cho ÿӃn ngày hôm nay, phҧi nói rҵng nhӡ sӵ
nә lӵc hy sinh không tiӃc thân mҥng cӫa nhӳng vӏ Trө Trì các
Chùa và niӅm tin vӳng chҳc cӫa tín ÿӗ qua nhiӅu thӡi ÿҥi.
Ngѭӡi dân mӝc mҥc ÿӃn chùa chӍ mӝt lòng thành kính cҫu
nguyӋn trѭӟc ÿҩng Thích Tôn, trѭӟc DiӋu KiӃn Ĉҥi Bӗ Tát,
trѭӟc Quӹ Tӱ Mүu Thҫn, Thҩt DiӋn Ĉҥi Minh Thҫn, Ma Lӧi
Thiên (Marashiten), Thanh Chánh Công (Seishookoo) v.v…
mong ÿѭӧc sӣ nguyӋn thành tӵu cho nên nhӳng ngôi chùa
thuӝc Nhұt Liên Tông vӯa ÿáp ӭng nhu cҫu tín ngѭӥng cҫu
nguyӋn ÿó cӫa tín ÿӗ, vӯa giӟi thiӋu tông phái Nhұt Liên vӟi
mӑi ngѭӡi.

,;

Ò¶QJ.LQKÒ¶

Th͵ Hu chùa Ĉ͇ Thích Thiên Ĉ͉ Kinh
(Khu Khát Sӭc, Thӱ Hӵu, lҩy tuyӃn xe Kinh Thành ÿӃn
trҥm Thӱ Hӵu xuӕng xe)
ThiӅn Na ViӋn Nhӵt Trung (Nichichyu) khai sáng chùa
này vào năm Khoan Vƭnh thӭ 6 (1629), thұt ra, ĈӅ Kinh ViӋn
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Nhұt Vinh mӟi là ngѭӡi khai sѫn ÿҩt ÿai nҫy. Tҥi chùa có thӡ
tѭӧng ĈӃ Thích Thiên, tѭѫng truyӅn rҵng do chính Ngài Nhұt
Liên khҳc vào mӝt ngày Canh Thân, ÿѭӧc gӑi là ngày hӳu
duyên cho sӣ nguyӋn thành tӵu. Có mӝt bӭc hӑa “Con C͕p”
cӫa hoҥ sƭ Matsutake danh tiӃng, mà nѫi treo bӭc hӑa ÿó gӑi là
chӛ “Ghét con trai” có rҩt nhiӅu ngѭӡi ÿӃn ÿҧnh lӉ.
Nh̵t H̩n T͝ S˱ chùa B͝n Giác
(Khu Ĉài Ĉông, Tùng Cӕc, lҩy tuyӃn xe Yamate ÿӃn trҥm
Ueno thì xuӕng xe).
Thѭӧng Hҥnh ViӋn Nhұt Giác khai sѫn chùa vào năm
Thiên Chánh thӭ 18 (1580). VӋ Binh Quan Căn Noãn khai
khҭn ÿҩt ÿai. Ӣ ÿây có phөng thӡ Nhұt Hҥn NguyӋn Mãn Tә Sѭ,
tѭѫng truyӅn rҵng do lөc lão tăng Nhұt Băng khҳc có hình dáng
giӕng Ngài Nhұt Liên, thӃ nhѭng mӑi ngѭӡi ÿӅu tin cho rҵng
Nhұt Hҥn Tә Sѭ.
Ma Lͫi Chi chùa Thiên Ĉͱc Ĉ̩i
(Khu Ĉài Ĉông, Thѭӧng Giҧ, lҩy xe Yamate ÿӃn trҥm
Ngӵ Ĉӗ Ĉinh xuӕng xe)
Tӯ Quang ViӋn Nhұt Di khai sѫn chùa nҫy. Ӣ ÿây có thӡ
tѭӧng Khai Vұn Ĉҥi Ma Lӧi Thiên. Chùa nҵm bên cҥnh ÿѭӡng
phӕ buôn bán tҥi Ueno cho nên rҩt tiӋn viӋc thiӋn nam tín nӳ
ÿӃn ÿây cҫu nguyӋn sӣ nguyӋn thành tӵu.
T̩p Ty C͙c Quͽ T͵ M̳u Th̯n - Pháp Minh T
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(Khu Phong Ĉҧo, Minami Ikebukuro, lҩy xe Yamate ÿӃn
trҥm Ikebukuro xuӕng xe)
Chùa vӕn thuӝc Chѫn Ngôn Tông, ÿѭӧc Hoҵng Pháp Ĉҥi
Sѭ Không Hҧi sáng lұp nhѭng ÿӃn năm Văn Ӭng nguyên niên
(1260) Chùa chuyӇn sang Nhұt Liên Tông. ĈӃn thӡi Ĉӭc
Xuyên tѭӟng quân Gia Quang thӭ 3, Chùa nhұn ÿѭӧc Châu ҩn
và nhӡ gia ÿình tѭӟng quân hӝ trì, Chùa phát triӇn nhanh chóng.
ĈӃn năm Khoan Văn thӭ 6 (1666) phu nhân cӫa ThiӇn Giҧ
cúng mӝt Quӹ Tӱ Mүu Thҫn Ĉѭӡng cho chùa, nên mӑi ngѭӡi
gӑi thân thiӋn là Tҥp Ty Cӕc (Zooshigaya) Quӹ Tӱ Mүu Thҫn.
Chính quyӅn công nhұn Quӹ Tӱ Mүu Ĉѭӡng là mӝt trong
nhӳng cѫ sӣ văn hoá hàng ÿҫu.

,;

+X\Q.DQDJDZD 7KQ1L;X\¬Q 

Ĉài T (Kokedera) Di͏u Pháp T
(Phӕ Kamakura, Ĉҥi Ĉinh, lҩy tuyӃn xe Yokotsuka ÿӃn
trҥm Kamakura xuӕng xe)
Sau khi Nhұt Liên Thánh Nhѫn khai tông lұp giáo tҥi
Chùa Thanh Trӯng, năm KiӃn Trѭӡng thӭ 5 (1253) Ngài hѭӟng
ÿӃn Kamakura bҳt ÿҫu chѭѫng trình giao hҧo và hoҵng pháp tҥi
thҧo am ӣ Tùng DiӋp Cӕc. Năm Trinh Hòa nguyên niên (1335)
Nhұt Tӏnh, ÿӡi thӭ 4 dӡi vӅ Kyoto, kiӃn lұp Bәn Quӕc Tӵ (Bәn
Song Tӵ). VӅ sau, Ĉҥi Tháp Cung Hӝ Lѭѫng Thân Vѭѫng Tӱ
Nhұt DuӋ, ÿӋ tӱ cӫa Nhұt Tӏnh trùng tu lҩy hiӋu là Lăng
Nghiêm Sѫn DiӋu Pháp Tӵ. Chung quanh chùa, cây cӕi bao
phӫ mӝt màu xanh tѭѫi thҳm tҥo phong cҧnh chùa thұt cә kính.
Sau chánh ÿiӋn là núi, trong núi có di tích Thҧo Am ÿҫy rong

284

Nhұt Liên Tông Nhұt Bҧn

rêu, thӃ cho nên chính phӫ thành phӕ Kamakura xác chӭng
chùa nҫy là nѫi lѭu dҩu tích lӏch sӱ. Rҩt nhiӅu ngѭӡi ÿӃn ÿây
chiêm bái và ngoҥn cҧnh. Chùa cǊng ÿѭӧc gӑi là Ĉài Tӵ.
H̫i Ĉ˱ͥng T (Kaidooji) Quang T̷c T
(Phӕ Kamakura, Trѭӡng Cӕc, lҩy tuyӃn xe Yokotsuka ÿӃn
trҥm Kamakura xuӕng xe)
Ĉây là thánh tích Nhұt Liên Thánh Nhѫn phөng tiӃn “L̵p
Chánh An Qu͙c Lu̵n”. Năm Văn Ӭng nguyên niên (1260)
Nhұt Liên Thánh Nhѫn thѭӧng trình Lұp Chánh An Quӕc Luұn
cho Bҳc ĈiӅu Thӡi Lҥi (Hoojoo Tokiyori). Túc Cӕc Quang Tҳc
(Yadoya Mitsunori) là ngѭӡi trung gian cӵc khә lo viӋc nҫy, vӅ
sau ông cҧi gia vi tӵ cung thӍnh Nhұt Băng ÿӃn khai sѫn. VӅ
sau, Quang Tҳc xuҩt gia có ÿҥo hiӋu là Nhұt Tөc, trӣ thành trө
trì ÿӡi thӭ 3 cӫa chùa nҫy. Năm Văn Vƭnh thӭ 8 (1271) Nhұt
Liên Tông gһp phҧi pháp nҥn, Nhұt Băng ÿѭӧc Quang Tҳc dҩu
trong nhà cӫa mình. Trong vѭӡn Chùa toàn cây cә thө Hҧi
Ĉѭӡng, ÿӃn mùa hoa nӣ mӑi ngѭӡi rҩt thích ÿӃn hành hѭѫng
chiêm bái.

,;

+X\Q<DPDQDVKL 6ţQ/¬ 

Th̭t Di͏n S˯n K͑nh Th̵n Vi͏n
(Quұn Nam Cӵ Ma, Thân Diên Ĉinh, lҩy tuyӃn xe Thân
Diên, ÿӃn trҥm Thân Diên xuӕng xe)
Thҩt DiӋn Sѫn có Tҧo Xuyên ĈӍnh, cao 1982 mét là ÿҩt
ÿai thuӝc sӣ hӳu cӫa Cӱu ViӉn Tӵ, mà trө sӣ ÿһt tҥi Thân Diên
Sѫn. Trên ÿӍnh núi có KӍnh Thұn ViӋn. Th̭t Di͏n Ĉ̩i Minh

TiӃp xúc vӟi các tӵ viӋn

285

Th̯n (Mҥt Pháp Vұt Trҩn Thӫ Thҩt DiӋn Ĉҥi Minh Thҫn) trҩn
thӫ trên Thân Diên Sѫn. Thӡi KiӃn Trӏ năm thӭ 3 (1277) Nhұt
Liên thuyӃt pháp tҥi ÿây, Thҩt DiӋn Thiên Thҫn biӃn thành mӝt
cô gái tuyӋt ÿҽp ÿӃn nghe. Tӯ ÿó, tҥi Thân Diên Sѫn mӑi ngѭӡi
nói vӟi nhau rҵng có Thҫn Thӫ Hӝ ÿӃn tham dӵ pháp hӝi. Năm
Vƭnh Nhân thӭ 5 (1297) Ba Mӝc TӍnh Thұt Trѭӣng vӟi Nhұt
Băng leo lên Thҩt DiӋn Sѫn gһp ÿѭӧc Thҩt DiӋn Sѫn Thiên Nӳ.
ChuyӋn ҩy cho ÿӃn bây giӡ vүn còn nhiӅu ngѭӡi rҩt tin.
Mannokata, ngѭӡi vӧ thӭ cӫa Ĉӭc Xuyên Gia Khang ÿi tham
bái lҫn ÿҫu tiên cǊng gһp cô gái ҩy cho nên xin bãi bӓ viӋc cҩm
ngѭӡi nӳ không ÿѭӧc ÿi lӉ. Tӯ ÿó, nhiӅu ngѭӡi tұp trung tҥi
ÿây tín thành cҫu nguyӋn Thҩt DiӋn Ĉҥi Minh Thҫn oai quang
gia hӝ. Mӑi ngѭӡi tӯ khҳp nѭӟc Nhұt hҫu nhѭ ÿӅu vӅ ÿây cҫu
nguyӋn. Vào mùa Xuân hay mùa Thu vào dӏp lӉ Bƭ Ngҥn, ÿӭng
trên ÿӍnh núi, thҩy bҫu trӡi xanh trong thұt tuyӋt. NӃu giӳa trѭa
tӯ trên ÿӍnh núi Phú Sƭ ÿi xuӕng, có thӇ thҩy ÿѭӧc vҫng hào
quang sáng rӵc không gì ÿҽp bҵng.

,;

3Kங.\RWR

Trƭ Trƭ Phong Ngh͏ Thu̵t Thôn - Th˱ͥng Chi͇u T Quang Duy͏t T
(Khu Bҳc, Trƭ Trƭ Phong, Bҳc Trƭ Trƭ Phong Ĉinh, Khu
Bҳc, Trƭ Trƭ Phong, Quang DuyӋt Ĉinh, dùng tuyӃn xe Tokaido
Shinkansen; ÿӃn trҥm Kyoto xuӕng xe).
Chùa thuӝc gia tӝc Bәn A Di Quang DuyӋt rҩt nәi tiӃng
vӅ ÿӗ gӕm Bәn A Di Quang DuyӋt ÿҥi biӇu nghӋ thuұt tӯ thӡi
Ĉào Sѫn ÿӃn thӡi kǤ ÿҫu Giang Hӝ. Gia tӝc Bәn A Di có
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truyӅn thӕng ÿӡi ÿӡi tín tâm Kinh Pháp Hoa. ĈӃn thӡi trung
hѭng cӫa Bәn A Di có Bәn Quang, ÿӡi thӭ 6 (tӭc Bәn A Di Tҧ
VӋ Môn Tam Lang Thanh Tín) quy y vӟi Cӱu ViӉn Thành
ViӋn Nhұt Thân, Tә khai sѫn Bәn Pháp Tӵ cho nên cҧ gia tӝc
ÿӅu ngoҥi hӝ cho Bәn Pháp Tӵ. Năm Nguyên Hòa nguyên niên
(1615) Quang DuyӋt dùng lý tѭӣng cӫa Kinh Pháp Hoa kiӃn
lұp nѫi ÿây thành mӝt thôn nghӋ thuұt. Gia tӝc xây dӵng Trƭ Trƭ
Phòng Ĉàn Lâm Thѭӡng ChiӃu Tӵ, DiӋu Tú Tӵ hӗi hѭӟng cho
thân mүu cӫa Quang DuyӋt. Gia tӝc trùng tu chùa Quang DuyӋt,
Am Tri Túc hӗi hѭӟng cho Tiên Tә cӫa Bәn A Di gia, Tҩt cҧ
tәng cӝng có 4 cѫ sӣ tҥo thành trung tâm tín ngѭӥng Kinh Pháp
Hoa.
VӅ sau, nhӳng công viӋc nhѭ làm ÿao, kiӃm, ÿá mài, làm
bóng, vӁ thѭ hӑa, viӃt thѭ pháp lên ÿӗ gӕm và mӝt sӕ lãnh vӵc
khác ÿi vào hoҥt ÿӝng nghӋ thuұt. Chѭ Tăng và tín ÿӗ thành
mӝt khӕi ÿi vào sinh hoҥt tín ngѭӥng. Mӝ cӫa Quang DuyӋt và
cҧ gia tӝc ÿӅu ÿѭӧc chôn cҩt nghiêm trang tҥi Chùa Quang
DuyӋt. Phía bҳc sѭӡn núi có nhӳng vѭӡn trà mênh mông cҧ 7
liӃp và có cҧ trà thҩt nӳa. ĈӃn mùa lá vàng, chùa nҫy nhѭ mӝt
bӭc tranh mӻ thuұt tuyӋt vӡi.

,;

3Kங2VDND

Năng Th͇ Di͏u Ki͇n - Ch˯n Nh˱ T
(Quұn Phong Năng, Phӕ Năng ThӃ, dùng tuyӃn xe Sѫn
Âm Bәn TuyӃn ÿӃn trҥm Quy Cѭѫng xuӕng xe).
Tӏch ChiӃu ViӋn Nhұt Càn là ÿӡi thӭ 21 cӫa Thân Diên
Sѫn khai sѫn chùa nҫy. Năng ThӃ Lҥi Thӭ quy y vӟi Nhұt Càn
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cúng dѭӡng ÿҩt ÿӇ xây dӵng Chùa Chѫn Nhѭ. Chùa Chѫn Nhѭ
ӣ Năng ThӃ là nѫi cҫu nguyӋn linh hiӇn nәi tiӃng, ÿһc biӋt Nhұt
Càn ÿһt pháp hiӋu cho Lҥi Thӭ là DiӋu KiӃn Ĉҥi Bӗ Tát. Sӵ
linh nghiӋm ngày càng lan xa ÿӃn các ÿӏa phѭѫng Quan Tây
cho nên có rҩt nhiӅu ngѭӡi tin và lһn lӝi ÿӃn ÿây cҫu nguyӋn.

,;

+X\Q,VKLJDZD 7KFK;X\¬Q 

Nh̳n Gi̫ T (Ninjadera) - Di͏u L̵p T
(Phӕ Kanezawa, Giҧ Ĉinh, lҩy tuyӃn xe Bҳc Lөc Bәn
TuyӃn ÿӃn trҥm Kanezawa xuӕng xe).
TiӅn ĈiӅn Lӧi Gia phiên chӫ cӫa Gia Hҥ kiӃn lұp thành
Kanezawa. Sau nҫy Lӧi Thѭӡng, ÿӡi phiên chӫ thӭ 3 dӡi vӅ nѫi
hiӋn tҥi và ÿәi thành Chùa, nѫi cҫu nguyӋn cӫa gia ÿình TiӅn
ĈiӅn. Thành này ÿѭӧc xây 7 tҫng chung quanh, hành lang rҩt
rӝng dài và nhiӅu, ÿi bӝ có thӇ bӏ lҥc. Có nhiӅu phòng ÿҽp ÿӇ
ngҳm hoa Anh Ĉào, ÿѭӧc bӕ trí nhѭ cách phòng vӋ. Qua nhiӅu
năm, ÿây là nѫi bí mұt, nhѭng gҫn ÿây ÿã mӣ cӱa cho mӑi
ngѭӡi tham quan gӑi là Nhүn Giҧ Tӵ cho nên có rҩt nhiӅu
ngѭӡi hành hѭѫng chiêm bái.

,;

+X\Q)XNXRND 3KŲF&ŲţQJ 

T˱ͫng Ĉ͛ng ͧ Hataka - Nh̵t Liên Thánh Nh˯n Ĉ͛ng
T˱ͫng H͡ Trì Giáo H͡i
(Phӕ Fukuoka, khu Hakata, công viên phía Ĉông, lҩy xe
tuyӃn ÿѭӡng Kagoshimahonsen ÿӃn trҥm Hakata xuӕng xe).
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ThӇ Tinh ViӋn Nhұt Quҧn khai sѫn và sáng lұp cѫ sӣ nҫy
vào năm Minh Trӏ thӭ 37 (1904) nhân kӹ niӋm ngày Nhұt Liên
Thánh Nhѫn tҥo mӝt tѭӧng ÿӗng trong trung tâm thành phӕ
Fukuoka, tҥi công viên phía Ĉông. Hình dáng pho tѭӧng ÿӗng
nhѭ lúc Nhұt Liên Thánh Nhѫn cҫm trên tay tác phҭm “L̵p
Chánh An Qu͙c Lu̵n” vӟi chiӅu cao tәng cӝng là 22 mét, ÿӕi
lҥi vӟi vҩn ÿӅ quân Mông Cә ÿӃn Nhұt. Ngày nay, có rҩt nhiӅu
ngѭӡi ÿӃn ÿây tham bái.

,;

+X\Q.XPDPRWR +»QJ%இQ 

Thanh Chánh Công - B͝n Di͏u T
(Phӕ Kumamoto, Hoa Viên, lҩy tuyӃn
Kagoshimahonsen ÿӃn trҥm Kumamoto xuӕng xe)

xe

Năm Thiên Chánh thӭ 13 (1558) Gia Ĉҵng Thanh Chánh
(Katoo Kyomasa) muӕn hӗi hѭӟng Thanh Trung, thân phө cӫa
ông cho nên kiӃn lұp Ĉoan Long ViӋn tҥi thành Osaka. Năm
Thiên Chánh thӭ 16, ÿѭӧc Phì Hұu, lãnh chӫ ӣ ÿó sҳc phong
cho nên xây dӵng trӣ thành thành Kumamoto vào năm Khánh
Trѭӡng thӭ 5 (1600). Sau ÿó dӡi vào trong thành ÿәi hiӋu là
Chùa Bәn DiӋu. Năm Khánh Trѭӡng thӭ 19, Chùa bӏ hoҧ hoҥn,
lúc Nhұt Giáo ÿang trө trì cho nên Ngài và Trung Quҧng, Quӕc
Chӫ cho chuyӇn vӅ nѫi MiӃu Trung Vƭ Sѫn tҥi Thanh Chánh.
Thӡi kǤ Giang Hӝ, có rҩt nhiӅu ngѭӡi sùng tín Thanh Chánh
Công, ÿӃn nѫi nҫy cҫu nguyӋn phѭӟc thӑ tăng long.

Ch˱˯ng Chín
Watanabe Hooyoo
; 1KQJQJŲஏLVஃQJYL.LQK3K£S+RD
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Vӟi ÿҥi chúng Nhұt Bҧn, Nhұt Liên Thánh Nhѫn nhѭ mӝt
thѭӟc ÿo Phұt Giáo ÿӏnh sҹn tӯ thӡi Phұt Giáo Kamakura, xuҩt
hiӋn sau Pháp Nhiên (Honen) Th˱ͫng Nh˯n, Thân Loan
(Shinran) Thánh Nh˯n, Ĉ̩o Nguyên (Dogen) Thi͉n S˱,
nhѭng Thánh Nhѫn lҥi là Tông Tә cӫa mӝt Tông Phái Phұt
Giáo ÿӃn mӭc hoàn hҧo, nhѭ ÿѭӧc ÿӏnh trѭӟc dành cho phong
thә Nhұt Bҧn.
Cҧ Tӏnh Ĉӝ Tông cӫa Ngài Pháp Nhiên Thѭӧng Nhѫn,
hay Tӏnh Ĉӝ Chѫn Tông cӫa Ngài Thân Loan Thánh Nhѫn ÿӅu
hѭӟng ÿӃn lý tѭӣng phӫ nhұn hiӋn thӃ cuӝc ÿӡi nҫy qua tѭ
tѭӣng yӇm ly uӃ ÿӝ (xa lìa cõi trѭӧc) và vui cҫu Tӏnh Ĉӝ.
Còn Ĉҥo Nguyên ThiӅn Sѭ cӫa Tào Ĉӝng Tông chӫ
trѭѫng chiӃn thҳng mình bҵng giác ngӝ, dӕc lòng kiӇm tra hành
ÿӝng hҵng ngày và ÿһc biӋt có ÿôi mҳt nhìn ÿӡi vô cùng
nghiêm khҳc.
Trái lҥi, Nhұt Liên Thánh Nhѫn thҩy ÿѭӧc thұt tӃ cӫa hiӋn
thӵc xã hӝi, thân phұn con ngѭӡi trong ÿӡi mҥt pháp vô cùng
khә ÿau và uӃ trѭӧc, thay vì nhӳng tông phái kia chӍ cӭu ÿӝ
tӯng cá nhân, Nhұt Liên chӫ trѭѫng cӭu ÿӝ toàn thӇ xã hӝi, bӣi
vì nӃu nhìn nhұn xã hӝi không ÿúng, lòng tӯ bi trang trҧi cho
ÿӡi cǊng bӏ giӟi hҥn. NӃu tѭ duy ÿӃn tӯng cá nhân, chúng ta
cǊng phҧi nghƭ ÿӃn cuӕi cùng làm sao cho hӑ ÿѭӧc ҩm no ÿҫy
ÿӫ, nhѭng nӃu tѭ duy vӅ sinh hoҥt hҵng ngày cӫa hӑ nhѭ tín
ngѭӥng, tôn giáo, tông phái hӑ ÿang theo ÿuәi, cuӕi cùng cǊng
ÿi ÿӃn mөc ÿích làm cho hӑ ҩm no, nhѭng khác ӣ vҩn ÿӅ nghƭ
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ÿӃn toàn thӇ xã hӝi, bҫu nhiӋt huyӃt cӫa chúng ta nung nҩu hѫn,
mãnh liӋt hѫn. NӃu không vұy, Nhұt Bҧn không có ÿѭӧc tinh
thҫn nhѭ hiӋn tҥi ngày hôm nay ÿѭӧc.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn có nhӳng tín ÿӗ hӑc trӵc tiӃp vӟi
Ngài nhѭ: Phú Mӝc Thѭӡng Nhүn (Toki Yoojin: sau nҫy xuҩt
gia ÿәi tên là Nhұt Thѭӡng), Tӭ ĈiӅu Kim Ngô (Sanenaga),
Nam ĈiӅu Thӡi Quang, mҽ cӫa ông v.v…Thánh Nhѫn có ba
ngѭӡi thӡi Kamakura Mҥc Phӫ cúng dѭӡng nhà làm chùa:
Trung Sѫn Pháp Hoa Kinh Tӵ (thuӝc HuyӋn Chiba, phӕ
Ishigawashi) hiӋn tҥi là nhà cӫa Phú Mӝc Thѭӡng Nhүn cҧi gia
vi tӵ thành Chùa Pháp Hoa. Ĉҥi ĈiӅn, bҥn cӫa Phú Mӝc cúng
dѭӡng nhà cӫa mình thành lұp Chùa Bәn DiӋu. Tҵng Cӕc Pháp
Liên, mӝt ngѭӡi bҥn khác ӣ gҫn ÿó cúng nhà biӃn thành Chùa
Pháp Liên tҥi Chiba, vӕn là võ sƭ, ÿѭӧc Nhұt Liên Thánh Nhѫn
giáo hóa chuyӇn tâm quay vӅ vӟi ÿҥo.
Phú Mӝc Thѭӡng Nhүn nhұn ÿѭӧc thѭ cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn gӱi tâm liӅn tӍnh ngӝ, niӅm tin cӫa ông rӵc sáng.
Tín ĈiӅu Kim Ngô là ngѭӡi nhұn ÿѭӧc nhiӅu lá thѫ nhҩt, nhӳng
lá thѭ cùng mӝt ÿӅ tài nhҩt quán. Chӫ Quân Giang Mã phát
khӣi niӅm tin mãnh liӋt ngay khi Ngài gһp khó khăn cho nên
nhӳng tác phҭm nhѭ Khai Mөc Sao, Nhұt Liên tín nhiӋm ӫy
thác cho ông, không nhӳng Thánh Nhѫn tin tѭӣng ông mà còn
có cҧm tình ÿһc biӋt vӟi ông nӳa, bӣi vì tác phҭm tѭ liӋu cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿѭӧc xem là ÿӗ cҩm thӡi ÿó, cho nên
phҧi tҭu tán khi gһp nguy cѫ, ngày nay tҥi nhà cӫa Trì Thѭӧng
Tông Trung vүn còn dҩu tích giҩu sách, tҥi Chùa Bәn Môn ӣ
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Ikegami và tҥi Ĉҥi Phѭӡng Bәn Hành Tӵ (Daiboo Hongyooji)
vүn còn nѫi giӳ sách.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn còn dҥy ÿӋ tӱ phҧi hiӋp lӵc lҥi vӟi
nhau, hoҵng dѭѫng và quҧng bá giáo pháp rӝng rãi nhѭ Trì
Thѭӧng Tông Trung rҩt thân vӟi Nhұt Băng thѭӧng nhѫn, ÿҧm
ÿѭѫng viӋc xây dӵng nhѭ là mӝt võ sƭ. Ba Bәn TӍnh mӝt lãnh
chӫ Nam ĈiӅu hiӋp lӵc vӟi gia ÿình Phú Sƭ Ĉҥi Thҥch, lãnh chӫ
cӫa Hara và nhӳng ÿӋ tӱ quy y vӟi Nhұt Liên Thánh Nhѫn,
phát tâm xây dӵng Mҥt Pháp Vҥn Niên ӣ Thân Diên Sѫn.
A Phұt Phòng Nhұt Ĉҳc (Nitsutoku) tuәi ÿã 80 ÿӃn quy y
vӟi Nhұt Liên Thánh Nhѫn, lúc lѭu ÿày tҥi ÿҧo Sado và giúp
Ngài thoát nҥn xӱ trҧm. Mӝ cӫa ông chôn tҥi Thân Diên Sѫn,
ngày nay vүn còn. Nhӳng ÿӋ tӱ quy y vӟi Nhұt Liên Thánh
Nhѫn ÿӅu thӑ nҥn trong tình thӃ bӏ áp ÿҧo. Tuy nhiên, niӅm hy
vӑng cӫa hӑ không bao giӡ mҩt, niӅm tin cӫa hӑ là mãnh liӋt
không bao giӡ bӏ lung lay.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn viên tӏch, các ÿӋ tӱ cǊng nhѭ
nhӳng ÿӋ tôn tiӃp tөc sao chép “L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n”
làm bҧn “Thân Tr̩ng” (ÿi͉u tr̯n) vӟi nhӳng ngѭӡi trong
chính quyӅn, ÿӇ ÿѭӧc chҩp nhұn niӅm tin Kinh Pháp Hoa. Dƭ
nhiên, rҩt nhiӅu ngѭӡi khӣi niӅm tin vӟi Kinh Pháp Hoa và ÿһt
hy vӑng vào ÿó, nhѭ Ngô Trѭӡng Hѭng, chӫ quán rѭӧu Yanagi,
nhӡ Nhұt Tѭӧng Bӗ Tát giáo hóa ӣ kinh thành Kyoto, quy y trӣ
thành nhân vұt rҩt thân tín và ÿҧm ÿѭѫng nhiӅu công viӋc lúc
bҩy giӡ, thӃ nhѭng tiӃc thay, nhӳng câu chuyӋn nhѭ thӃ vүn
còn truyӅn lҥi mӝt cách phiӃn diӋn.
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Có mӝt sӵ phân biӋt rҩt lӟn nhѭ vҫy, kinh ÿô là nѫi có
hoàng cung dành cho Thiên Hoàng và nhӳng doanh thӵ cӫa
vѭѫng gia công thҫn, còn thѭѫng nhân, công nhân ÿa phҫn ӣ
nѫi hҥ Kinh, Nhұt Liên Tông, lúc bҩy giӡ ÿѭӧc giai cҩp thѭѫng
nhân và công nhân gӑi là Pháp Hoa Tông, vӅ sau nhӳng ngѭӡi
sӕng trong phӕ thӏ cҧm nhұn rҵng ÿây là mӝt tôn giáo thӵc hiӋn
lý tѭӣng cao ÿҽp cho mӑi ngѭӡi, cho nên quy y và dӡi nhà vӅ
gҫn chùa nhѭ có cҧ hҵng ngàn căn nhà bán trà xây dӵng ӣ trѭӟc
và sau Chùa Bәn Pháp.
Bәn Quang, ông nӝi cӫa ông Bәn A Di Quang DuyӋt
(Honnamikooetsu). là ngѭӡi sáng kiӃn xây dӵng Chùa Bәn
Pháp. Gia ÿình cӫa Bәn A Di có 3 nghӅ ÿó là mài kiӃm, mài
dao và làm nghӅ sӱa chӳa các dөng cө, tѭѫng truyӅn mài kiӃm
sáng nhѭ gѭѫng. Tѭӟng Quân Túc Lӧi Nghƭa Giáo ÿӃn mài
kiӃm, ông trao kiӃm lӝn vӓ cho nên Bәn Quang bӏ tӕng ngөc.
Lúc ÿó, trong ngөc thҩt có Nhұt Thân thѭӧng nhѫn
(Nabekamuri) bӏ nhiӅu ngѭӡi khinh chê xem thѭӡng, nhѭng khi
Bәn Quang vӯa gһp Thѭӧng Nhѫn liӅn nhұn ra Ngài là mӝt vӏ
Tăng lӳ phi thѭӡng, lúc nào cǊng chӑn Kinh Pháp Hoa làm lý
tѭӣng sӕng cho mình. Bәn Quang rҩt cҧm kích tҩm lòng cao
thѭӧng cӫa vӏ Tăng, ngѭӡi chӍ cho mình ÿѭӡng ÿi và lӁ sӕng
ÿҫy hy vӑng vào tѭѫng lai sáng lҥn cho nên ông quy y vӟi Ngài.
Gia ÿình ông trӣ thành gia ÿình tín ngѭӥng Kinh Pháp Hoa. Tӯ
tӯ mӑi ngѭӡi ÿӅu tin Kinh Pháp Hoa theo Bәn A Di Quang
DuyӋt, nhӡ lòng tin Kinh Pháp Hoa, nhӳng ѭӟc mѫ và hy vӑng
cӫa hӑ ÿѭӧc nuôi lӟn ÿӇ trӣ thành hiӋn thӵc là nhӳng quán trà,
nhӳng doanh nghiӋp, nhӳng hãng xѭӣng công nghiӋp tҥo dӵng
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nӅn kinh tӃ vӳng mҥnh tҥi Kyoto nhѭ Hұu Ĉҵng, Bình ĈiӅn
v.v…
TiӃp nhұn niӅm tin Kinh Pháp Hoa mãnh liӋt tӯ thân mүu
cӫa mình, Bәn A Di Quang DuyӋt thành lұp làng Pháp Hoa tҥi
Lҥc Bҳc Trƭ Tӱ Phong (Rakuhokutaka) làm ÿӗ nghӋ thuұt công
nghӋ. Ngày nay ngѭӡi ta cho rҵng Chùa Thѭӡng Tӏch Quang
(Jooyatsukooji) Chùa Quang DuyӋt là nhӳng nѫi làm ÿӗ nghӋ
thuұt ngày ÿó. Quang DuyӋt không nhӳng chӍ mài dao, mài
kiӃm, mà ngày nay còn làm nhӳng chén trà và in sách vӣ v.v…
ÿѭӧc nhiӅu ngѭӡi biӃt nhѭ quyӇn “Sa Nga Dã Danh Nguy͏t
Kí” cӫa Tuҫn Na Sanh, ÿѭӧc Giác Sáng LiӉu Dƭ (Suminokura
Ryooi) hә trӧ vӁ viӃt thành “Sa Nga B̫n” ÿѭӧc in tҥi ÿó;
nhӳng bӭc hӝi hӑa trӭ danh vӁ trên sách “Tân C͝ Kim Hòa Ca
T̵p” gӗm có “Tú Ti͇t C̫m Phong” trang trí trang nhã linh
ÿӝng ÿѭӧc in xuҩt bҧn thành sách tҥi ÿó rҩt nәi tiӃng, mà tѭѫng
truyӅn rҵng, tác phҭm ÿó dùng làm mүu kҿ tên Chùa cǊng nhѭ
cәng Chùa tҥi Ikegami Honmonji, Tә Sѭ Ĉѭӡng cӫa Chùa
Trung Sѫn Pháp Hoa Kinh Tӵ, ÿa phҫn ngày nay vүn còn tӗn
tҥi; nhӳng di văn cӫa Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn nhѭ: Pháp
Hoa Ĉ͉ Mͭc Sao, L̵p Chánh An Qu͙c Lu̵n, nh˱ thuy͇t tu
hành sao v.v… cǊng ÿѭӧc in tҥi ÿó nay vүn còn.
Quang Phӫ, cháu cӫa Quang DuyӋt nhӡ gia ÿình TiӅn
ĈiӅn tài trӧ tu bә lҥi nhӳng lá thѭ và nhӳng sách vӣ do chính
Thánh Nhѫn viӃt, ÿang giӳ lҥi tҥi Chùa Trung Sѫn Pháp Hoa
Kinh Tӵ, cách ÿây 340 năm vӅ trѭӟc, khoҧng giӛ kӷ lҫn thӭ
350 cӫa Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn. ĈiӅu ҩy chӭng tӓ rҵng cҧ
mӝt gia ÿình ÿӅu có niӅm tin sâu sҳc. Tính cӫa Quang DuyӋt rҩt

296

Nhұt Liên Tông Nhұt Bҧn

ngay thҷng cѭѫng trӵc. Ông giao du vӟi nhӳng bұc trí thӭc có
ÿӡi sӕng văn hoá cao, KiӃt Xuyên Anh Trӏ trong tác phҭm
“Cung B͝n VǊ T̩ng” nói rҵng: “Tr˱ͣc VǊ T̩ng, có Ki͇t Gi̫
Thái Phu, ng˱ͥi so giây ÿͥn tǤ bà r̭t gi͗i và r̭t nh́, dù ÿ͋
tay lên phím ÿàn sͫi t˯ v̳n không chùng xu͙ng. Ngh͏ thu̵t
ch˯i ÿàn cͯa VǊ T̩ng vô cùng siêu vi͏t ÿ͇n n͟i nhͷng du nͷ
(nhͷng ng˱ͥi ÿàn bà ch˯i ÿàn) th˱ͧ ̭y r̭t ˱a thích và m͇n
m͡”.
KiӃt Giҧ Thái Phu và Quang DuyӋt là ÿҥi biӇu Chùa
Tѭӡng ChiӃu làm cho ngѭӡi ta thӭc tӍnh trong giҩc mӝng lâu
dài. Gia ÿình TiӅn ĈiӅn cǊng giúp ÿӥ rҩt nhiӅu nhѭ vӧ cӫa ông,
mӝt tín ÿӗ nhiӋt tâm giúp cho Chùa Thӑ Phѭӟc ViӋn. Thӑ
Phѭӟc ViӋn, vӕn là Chùa DiӋu Thành ӣ Thác Cӕc Năng Chӭng
chuyӇn qua Tông Nhұt Liên. HiӋn tҥi chùa DiӋu Thành là mӝt
trong nhӳng ngôi chùa Nhұt Liên Tông còn sót lҥi vӟi Thҩt
Ĉѭӡng Già Lam thұt u nhã. Tҥi Thӑ Phѭӟc ViӋn, có nhӳng tӡ
Kinh Pháp Hoa viӃt bҵng máu và tҥi Tӵ Xѭѫng ViӋn,
Hiroshimaban cǊng có bҧn kinh viӃt giӕng nhѭ thӃ. Nhѭ vұy,
nhӳng ngѭӡi nӳ có lòng tin cǊng có không ít ҧnh hѭӣng nhѭ
Dѭӥng Châu ViӋn (Yoojunin), vӧ kӃ cӫa Tokugawa Gia Khang
còn gӑi là Omannokata, mà ngѭӡi viӃt tiӇu thuyӃt Omannokata
là KiӃt Ӕc Tín Nӳ, ÿӡi thӭ hai cӫa Omannokata, con cӫa
Dѭӥng Châu ViӋn Phu Nhѫn Dѭӥng Châu ViӋn Omannokata
tôn kính Nhұt ViӉn Thѭӧng Nhѫn, ÿӡi thӭ 22 cӫa Thân Diên
Sѫn Cӱu ViӉn Tӵ quy y ÿѭӧc truyӅn rҵng chính bà giҧi hoà
viӋc Gia Khang (chӗng bà) hiӇu lҫm Pháp Hoa Tông. Phú Sƭ
Xuyên, ngѭӡi bҥn thân cӫa bà xây cәng Ĉҥi Dã Sѫn Bәn ViӉn
Tӵ cӫa Minobu, xây Chùa Liên Vƭnh cúng dѭӡng lөc lão tăng
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Nhұt Trì tҥi Sizuoka Kutsunoya, sau nҫy Nhұt Trì thѭӧng nhѫn
lên Bҳc Hҧi Ĉҥo ÿi Trung Hoa truyӅn giáo. Bà là ngѭӡi giҧi
phóng ngѭӡi nӳ vӅ vҩn ÿӅ không ÿѭӧc phép lӉ bái tҥi Thҩt
DiӋn Sѫn, dù lên ÿӃn núi. Tҩt cҧ nhӳng viӋc nhѭ thӃ thұt công
ÿӭc không ít, còn truyӅn ÿӃn nay.
Gӑi là ba nhà Tokugawa gӗm có Kӹ Xuyên Phiên, phiên
chӫ ÿҫu tiên; Thӫy Hӝ phiên, con cái cӫa Phu Nhѫn Dѭӥng
Châu ViӋn và Quang Song, cháu cӫa Phu Nhѫn thuӝc Thuӹ Hӝ
HuǤnh Môn, ngѭӡi thích gӑi mӝt cách bình dân.
Nhұt Liên Tông, ÿӡi Giang Hӝ gӑi là phiên, thѭӡng
thѭӡng hӝ trì cho nhӳng chùa lӟn, hҫu hӃt các phu nhѫn ÿӅu
chăm lo viӋc nҫy mà trên truyӅn hình hay phim trѭӡng thѭӡng
chiӃu vҩn ÿӅ nҫy. VӅ già, Quang Song ÿәi chӛ ӣ tӯ Thuӹ Hӝ
ÿӃn Tây Sѫn Trang, nҵm vӅ phía bҳc cách 10 cây sӕ (thuӝc phӕ
Thѭӡng Lөc Thái ĈiӅn), làm mӝt cái cӕc nhӓ, nҵm bên kia ÿӗi
phía Nam gӑi là Am Ma Ha DiӉn (Makaenan = giáo pháp Ĉҥi
Thӯa), cung thӍnh Nhұt Thӯa thѭӧng nhѫn (Nichijoo), ÿӋ tӱ
cӫa Cao Tăng Nguyên Chính thѭӧng nhѫn tӯ Kyoto ÿӃn giҧng
dҥy. Mӛi ngày thӑ hӑc, tín kính Kinh Pháp Hoa và tiӃp nhұn
quҧng hӑc ÿa văn tri thӭc ҩy, mà ngày nay vүn còn truyӅn lҥi
tҥi hang Chùa DiӋu Pháp tҥi Tokyo. ĈӃn thӡi kǤ Edo, kinh tӃ
phát triӇn, viӋc tә chӭc xã hӝi có nhiӅu thay ÿәi lӟn nhѭ quyӅn
hҥn vӅ kinh tӃ, quyӅn hҥn giao lѭu trong xã hӝi dҫn dҫn thay
ÿәi sang phҥm vi rӝng lӟn hѫn.
Trong bӕi cҧnh nhѭ thӃ, mӝt sӕ ÿӏa phѭѫng ӣ nông thôn,
ӣ nhӳng thӏ trҩn nhӓ nhӭt ÿӏnh phҧi có hiӋn hӳu tôn giáo sinh
hoҥt trong phҥm vi hoҥt ÿӝng mӣ rӝng không còn nhѭ xѭa nӳa,
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nhѭ có lҫn Linh Thӭu ViӋn Nhұt Thҭm thѭӧng nhѫn (Ryoojuin
Nitsushin) thuyӃt pháp có ÿӃn 20.000 ngѭӡi tham dӵ nghe
giҧng. Ĉây là mӝt thay ÿәi vô cùng to lӟn.
Nhұt Thҭm Thѭӧng Nhѫn sinh ra ÿã mӗ côi mҽ cho nên
suӕt cuӝc ÿӡi, Ngài luôn luôn niӋm ân sanh thành vô luӧng cӫa
mҽ. Thѭӧng Nhѫn viӃt Mҥn Trà La Bәn Tôn bây giӡ vүn còn
gìn giӳ tҥi ÿӏa phѭѫng Kanezawa mӝt cách cҭn trӑng. Nhұt
Thҭm thѭӧng nhѫn thuyӃt pháp, có rҩt nhiӅu ngѭӡi nghe, trong
sӕ ÿó có Bình ĈiӅn Chánh Trӯng (Hirate Masazumi) mӛi ngày
ÿӅu ghi chép nhӳng lӡi giҧng thành sách, ngày nay tác phҭm ҩy
vүn còn truyӅn lҥi tҥi nhà cӫa Bình ĈiӅn gӑi là: Tͱ Qu͙c Tán
Kͽ Ĉ̩i Gi̫ Nguyên. Nhӳng kӹ vұt còn giӳ lҥi là minh chӭng,
chҳc chҳn vүn còn nhӳng dҩu tích lӏch sӱ chӭa ÿӵng rҩt nhiӅu
hành trҥng bӏ chôn vùi chѭa tìm ÿѭӧc.
Bây giӡ, trên bӵc ÿá phía trѭӟc Chùa Bәn Môn ӣ Ikegami
thuӝc Kyoto vүn còn lѭu lҥi tên tuәi cúng dѭӡng cӫa Gia Ĉҵng
Thanh Chánh, mӝt võ tѭӟng ÿѭӧc Thái Các Tú KiӃt giáo dөc
và hѭӟng dүn. Ngôi nhà thӡ tuӧng Nhұt Liên Thánh Nhѫn cǊng
do Thanh Chánh xây cҩt cúng dѭӡng. Tѭѫng truyӅn rҵng,
Thanh Chánh không ngӟt xѭӟng ĈӅ Mөc cùng vӟi cӡ bay nѫi
chiӃn trѭӡng. Tҥi Kumamoto, có Thanh Chánh Công Ĉѭӡng,
trung tâm cӫa Chùa Bәn DiӋu, bӣi vì có rҩt nhiӅu ngѭӡi kính
ngѭӥng Thanh Chánh Công. Trѭӟc chùa Cӱu ViӉn tҥi
Minobuzan có bӵc thang cao 278 nҩc, tѭѫng truyӅn rҵng ÿá nҫy,
ÿѭӧc Nhân Tҥng dùng thuyӅn chӣ tӯ Sado vӅ ÿây xây dӵng nên.
Nhұt Liên Tông vào thӡi Giang Hӝ sinh hoҥt nhѭ mӝt tôn
giáo ÿҥi chúng nhѭng vүn khó phát huy ÿѭӧc, cho nên bҳt ÿҫu
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tӯ thӡi Giang Hӝ tìm cách phát triӇn vӅ mӑi ÿӏa phѭѫng. Nhӡ
Phұt sӵ diӉn giҧng bӝc phát mҥnh tҥi các tӵ viӋn duy trì ÿѭӧc
cѭ sƭ tín ÿӗ còn sót lҥi, thӃ nhѭng không dӯng lҥi tҥi ÿó mà
nhӳng ngѭӡi tҥi gia (ÿӕi lҥi vӟi ngѭӡi xuҩt gia, sinh sӕng trong
xã hӝi, có niӅm tin nhѭ bao ngѭӡi khác) tӵ thân hӑ cǊng ÿi vұn
ÿӝng xiӇn dѭѫng tín ngѭӥng. Phҧi nói rҵng hӑ là nhӳng ngѭӡi
có khí chҩt vӳng chҳc niӅm tin ÿӕi vӟi Kinh Pháp Hoa.
Thӡi kǤ ÿҫu cӫa Giang Hӝ, Nhұt Liên Tông tuân giӳ pháp
bҩt thӑ bҩt thí là quy luұt nghiêm nhһt nhѭ: Nhұt Áo thѭӧng
nhѫn, Nhұt Giҧng thѭӧng nhѫn, Nhұt Thө thѭӧng nhѫn v.v…
hӑ là nhӳng ngѭӡi cùng quan ÿiӇm giӳ vӳng lұp trѭӡng cӕ hӳu,
tuy bӏ ÿàn áp ÿӃn nӛi phҧi tҭu tán, nhѭng không sӡn chí nguyӋn
thuҫn tuý tín ngѭӥng, mà tinh thҫn ҩy ÿѭӧc truyӅn lҥi cho ÿӃn
ngày nay.
Sau chiӃn tranh (1945), do chӫ trѭѫng bҩt thӑ bҩt thí, tâm
trҥng cӫa thanh niên nhѭ rӛng tuӃch, hӑ nәi ÿiên ÿӕt phá nhӳng
mӝ ÿӏa ӣ khu Ĉài Ĉông thuӝc Tokyo, phá hoҥi nhӳng tháp
bҵng gӛ năm tҫng. Chùa Cҧm Ӭng thuӝc Thiên Thai Tông ÿәi
thành Nhұt Liên Tông, nhӳng kӹ niӋm tháp 5 tҫng không còn
nӳa, còn chăng chӍ trên văn bia Chùa Pháp Hoa ӣ khu Meguro,
Tokyo mà thôi. Có mӝt viӋc tuy xa xѭa rӗi, nhѭng thiӃt nghƭ
cǊng nên nhҳc lҥi tҥi Wakayama có ngôi chùa thuӝc Tông
Thiên Thai, thӃ nhѭng hӓi ÿӃn, vӏ Sѭ Trө Trì bình thҧn trҧ lӡi :
“Chùa n̯y thu͡c Nh̵t Liên Tông ÿ̭y chͱ! th̵t ra ch͑ có ṱm
b̫ng ÿ͋ ÿó là Thiên Thai Tông mà thôi…” Thұt vƭ ÿҥi!. Thұt
ra, chùa nҫy ngày xѭa cǊng thuӝc Nhұt Liên Tông, nѫi lѭu dҩu

300

Nhұt Liên Tông Nhұt Bҧn

bѭӟc chân Nhұt Liên Thánh Nhѫn. Nhӳng nѫi nhѭ vұy bây giӡ
còn không phҧi là ít.
Có mӝt câu chuyӋn xҧy ra hҵng bao nhiêu năm vӅ trѭӟc
nhѭ vҫy, mӝt ngѭӡi mang tѭӧng Nhұt Liên Thánh Nhѫn nhӓ
vӯa tҫm tay thұt trân quý. Gia ÿình ÿó tu theo pháp môn bҩt thӑ
bҩt thí. Ĉeo tѭӧng Nhұt Liên vào cә ÿi hành hѭѫng tham lӉ,
nhѭng nghe tiӃng ngѭӡi hay tiӃng ÿӝng cӫa bàn chân lҥ lұp tӭc
cҩt tѭӧng nҫy vào ngӵc. Nhӳng câu chuyӋn thuӝc loҥi nhѭ thӃ
thұt ÿúng là cӫa Nhұt Liên Tông.
Chùa Thiên Thai Tông mӝt thӡi nhѭ vұy, mà nhiӅu ngѭӡi
lӟn tuәi còn nhҳc lҥi nhѭ chuyӋn tҭu tán dѭӟi ÿҩt; sau thӃ chiӃn
có nhiӅu cuӝc nghiên cӭu ÿѭӧc ÿӅ cұp ÿӃn. Ông Phҧn Bәn
Hҥnh Nam (Nhұt Thâm) ViӋn Trѭӣng ViӋn Ĉҥi Hӑc Lұp
Chánh thuӝc gia ÿình có niӅm tin bҩt thӑ bҩt thí, bӣi vì Phҧn
Bәn Hoà Bình, cө thân sinh cӫa Thҫy, thӡi trѭӟc sau Minh Trӏ
nәi tiӃng chҩp bút viӃt vӅ phái bҩt thӑ bҩt thí. Hҥnh Nam xuҩt
gia vӟi Pháp Chӫ Nhұt Viên, ÿӡi thӭ 84 cӫa Thân Diên Sѫn
Cӱu ViӉn Tӵ vӟi pháp hiӋu là Nhұt Thâm. Thұt vұy, niӅm tin
cӫa hӑ thұt mãnh liӋt tҥo nên nhӳng tín ÿiӅu chánh nghƭa. Hӑ
không sӕng vì lӧi ích riêng tѭ nhӓ hҽp, nhѭng thái ÿӝ cӫa hӑ
không thông thoáng, không hӅ thҩy trong nguӗn mҥch luân lѭu
miên viӉn cӫa Nhұt Liên Tông.
Sau thӡi Minh Trӏ Duy Tân (1868) chӫ nghƭa Nhұt Liên
sӕng dұy trӣ thành lý tѭӣng vô cùng hҩp dүn, mà bên trong có
ĈiӅn Trung Thành Trí Hӑc (Ҩp Chi Trӧ) vұn ÿӝng ngҫm Quӕc
Trө Hӝi bҵng biên tұp tҥp chí “Ĉ͡c C͝”, nói vӅ nhӳng ngѭӡi
chӃt vì ÿҥo.
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Nhӳng ngѭӡi tҥi gia nhѭ: Công Ĉ̹ng Ki͇t Long, Tͱ
Ĉi͉u Kim Ngô, Trì Th˱˯ng Huynh Ĉ͏, Nhi͏t Nguyên Th̯n
Tͱ Lang (Atsuhara Jinjiroo), Tá C͵u Giang Tr͕ng Trinh,
L˱ͫng ͘c Thái Binh V͏, Phong Giang Lͭc T̫ V͏ Môn, Tu̯n
Hà ͘c Th̭t Binh V͏… là nhӳng ngѭӡi thuӝc phái bҩt thӑ bҩt
thí.
Thұt ra, không chӍ có nhӳng ngѭӡi ÿҥi biӇu nhѭ thӃ mà
còn rҩt nhiӅu ngѭӡi có khí chҩt Pháp Hoa ҧnh hѭӣng khҳp nѫi
tӯ nông thôn ÿӃn thành thӏ nӳa nhѭ chuyӋn “Phú Ngͭc 36
c̫nh” cӫa Xích Phú XӍ, ai cǊng biӃt Khát Sͱc B̷c Trai hӑa
mӝt ngѭӡi ÿiên. Cuӝc ÿӡi cӫa ông có ÿӃn 90 lҫn bӏ áp chӃ vào
tù ra khám, nhѭng tác phҭm hӝi hӑa cӫa ông thұt là tuyӋt vӡi,
bӣi vì Ông thѭӡng ÿӃn cҫu nguyӋn Bӗ Tát DiӋu KiӃn, Chùa
Pháp Tánh LiӉu Ĉҧo. HiӋn nay, nѫi ông ӣ thuӝc khu Meguro.
Vào mӝt ÿêm nӑ thӡi Minh Trӏ Duy Tân (1868) chӧ Giang Hӝ
làng Tây Long Thҥnh bӏ cháy, Thҳng TiӇu KiӃt, cha cӫa ông,
ngѭӡi có niӅm tin cҫu nguyӋn Bӗ Tát DiӋu KiӃt ÿӃn cӭu ÿӝ, tӵ
nhiên có thuyӅn Thҳng Hҧi ÿӃn cӭu, trong lúc dùng nѭӟc dұp
tҳt lӱa, ông cҫu nguyӋn cho mӑi ngѭӡi ÿѭӧc tai qua nҥn khӓi.
VӅ sau, hai mҽ con Trҥch Khoan hӑa bӭc tranh “Cha Con Con
Trƭ”. Nhѭ vұy, nhӳng ngѭӡi bình dân ҧnh hѭӣng khí chҩt Pháp
Hoa không ít.
Có thӇ nói viӋc vұn ÿӝng tín ngѭӥng cӫa ngѭӡi tҥi gia bҳt
ÿҫu khӣi sҳc sau thӡi Giang Hӝ, hiӋn tҥi có bӕn tác phҭm:
 “Chiêu Hoà Ĉ͓nh B̫n Nh̵t Liên Thánh Nh˯n Di Văn”,
là mӝt văn bҧn rҩt xác thұt, cѫ sӣ căn bҧn cho nhӳng ai
nghiên cӭu vӅ Tôn Giáo cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
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 “Nh̵t Liên Thánh Nh˯n Ng Di Văn” ÿѭӧc biên tұp
thành mӝt quyӇn (bҧn cҧo), vào thӡi chiӃn tranh Nhұt Nga
(1904), dӵa theo bҧn biên tұp cuӕi ÿӡi Mҥc Phӫ.
 “Cao T͝ Di Văn Lͭc” (tәng cӝng 30 quyӇn) cӫa TiӇu
Xuyên Thái Ĉѭӡng cuӕi thӡi Minh Trӏ.
 “Truy͏n v͉ Nh̵t Liên Ĉ̩i sƭ Ch˯n Th̵t truy͏n” cӫa Bác
Sƭ Ĉông Y, TiӇu Xuyên Thái Ĉѭӡng viӃt và hӑa. Nguyên do
ông rҩt thích sѭu tҫm sách, mӝt hôm ÿӃn gian hàng sách cә
tҥi Nihonbashi tìm mua sách, tác phҭm “Nh̵t Liên Thánh
Nh˯n Ng Di Văn T̵p” vӯa ÿұp vào mҳt ông, ông thӍnh
liӅn, ông nghiên cӭu không ngӯng vӅ Nhұt Liên Thánh
Nhѫn vӯa viӃt vӯa hӑa tranh tác phҭm trên và “Cao T͝ Di
Văn Lͭc”.

Nhѭ vұy, chúng ta không thӇ kiӇm hӃt ÿѭӧc nhӳng gì có
trong tay sҳp xӃp theo thӭ tӵ thӡi gian nhѭ Ng Di Văn T̵p,
chӍ có “Cao T͝ Di Văn Lͭc” ÿѭӧc phát hành mà thôi.
TiӇu Xuyên Thái Ĉѭӡng nghiên cӭu và biên soҥn vӅ cuӝc
ÿӡi Nhұt Liên Thánh Nhѫn, qua tӯng giai ÿoҥn thӡi ÿҥi, tӯ con
ngѭӡi xuҩt phát tӯ niӅm tin trong phҫn dӵ ngôn trong Kinh
Pháp Hoa, phát triӇn niӅm tin, tҥo thành phѭѫng pháp sӕng cҫu
nguyӋn cӭu ÿӝ.
Mӝt hôm tôi vào tiӋm bánh mì, thҩy ngay mӝt bӭc tѭӧng
treo trên tiӋm gӑi là “Giang Xuyên Ĉán Am (Tanan) - Ông T͝
bánh mì”. TiӋm bánh mì nҫy ngon nәi tiӃng, có bҵng khen treo
trên ngҥch cӱa. Giang Xuyên Ĉán Am dòng dõi danh gia nӛi
tiӃng cӫa Y Ĉұu Quӕc PhӍ Sѫn thuӝc Thái Lang Tҧ VӋ Môn,
ngѭӡi chӃ ra ngӑn ÿèn phҧn xҥ ÿҫu tiên ӣ Nhұt, ÿѭӧc ÿѭa vào
trong các lӟp hӑc. Ông là ngѭӡi năng nә, nhiӋt tình, tӯng ÿi bӝ
hàng tuҫn trong núi ÿӇ tѭ duy cách làm bánh mì, mӝt món ăn
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thӵc dөng cho mӑi ngѭӡi, không ai không ngѭӥng mӝ ông Tә
Bánh Mì nҫy. Ông xây dӵng nhӳng trҥm hҧi ÿăng ӣ bӃn cҧng
Tokyo, ÿһt súng thҫn công ÿҥi pháo bҵng ÿӗng ÿӇ ÿӕi phó
thuyӅn cӫa ngѭӡi ngoҥi quӕc. Tuy nhiên, công ÿӭc cӫa Tә Tiên
ông còn lӟn hѫn nhiӅu, bӣi vì tӯ thӡi Thҩt Ĉinh, xây dӵng
Chùa Bәn Lұp (Honryuji), ÿӡi ÿӡi hӝ trì và kiên ÿӏnh niӅm kính
tín Tam Bҧo.
TiӅn Ĉѭӡng Chӫ thuӝc gia tӝc Giang Xuyên là mӝt giáo
sѭ Anh ngӳ, Ĉҥi Hӑc Ĉông Kinh cùng vӟi ngѭӡi anh Yamada
Tam Lang, mӝt hӑc sƭ Nhұt Bҧn, TiӃn Sƭ Luұt, ViӋn Trѭӣng
thành lұp “Pháp Hoa H͡i”, mӝt ÿoàn thӇ tín ngѭӥng tҥi gia cӫa
Nhұt Liên Tông, kӇ tӯ thӡi Taisho (Ĉҥi Chánh). TiӇu Lâm Nhҩt
Lang, mӝt nhà luân lý hӑc có niӅm tin Kinh Pháp Hoa tiӃp tөc
giҧng vӅ “Pháp Hoa Kinh Gi̫ng Nghƭa” và xuҩt bҧn tҥp chí
Pháp Hoa. Tӯ ÿó cho ÿӃn nay, Yamada Tam Lang vүn là ngѭӡi
lãnh ÿҥo cùng vӟi phu nhѫn là Shigeko, mӝt luұt sѭ, sӕng cuӝc
ÿӡi thұt ý nghƭa, có niӅm tin Kinh Pháp Hoa mãnh liӋt.
Năm Chiêu Hoà thӭ 6, ngày kӷ 650 năm cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn, hӑ tә chӭc pháp hӝi thұt trang trӑng ÿӇ ÿăng tҧi
“L̵p Chánh Ĉ̩i S˱”. Lúc ҩy, hình ҧnh Nhұt Liên Thánh Nhѫn
ÿѭӧc truyӅn tөng rҩt nhiӅu tҥi HuyӋn Chiba. Chùa Trung Sѫn
Pháp Hoa Kinh ÿѭӧc ông Yamada Tam Lang xây thêm Thánh
Giáo ĈiӋn (Shoogyooden) và luôn luôn giӳ gìn Thánh Tích,
ÿҫu tiên ông kêu gӑi hӑ trӣ thành nhӳng thành viên cӫa Hӝi
Pháp Hoa, kӃ tiӃp ông thành lұp tә chӭc Thánh Giáo Hӝ Trì.
Sau nҫy, nhӡ Gia Hҥ TiӅn ĈiӅn tài trӧ, ông tu bә lҥi Thánh tích
vӕn tu bә tӯ thӡi Bәn A Di Quang Bә. Công ÿӭc cӫa Yamada
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Tam Lang, ngѭӡi ÿӭng ra lo cho viӋc kiӃn thiӃt Thánh Giáo
ĈiӋn không lѭӡng.
Thành viên trong Hӝi Pháp Hoa là nhӳng gia ÿình có
niӅm tin Kinh Pháp Hoa ÿӃn giao lѭu, trao ÿәi vӟi nhau cùng
tích cӵc hoҥt ÿӝng vӟi ông Yamada, trong sӕ ÿó có ông Gia Trӏ
Thӡi Thӭ Lang ÿҧm nhұn phѭѫng diӋn hoҥt ÿӝng xã hӝi. Gia
Trӏ ngѭӡi có ý chí, theo ngành y, du hӑc ӣ Ĉӭc và giao hҧo tӕt
vӟi Bҳc Lý Thӱ Tam Lang. VӅ nѭӟc, hӑ phát nguyӋn chӳa bӏnh
cho nhӳng ngѭӡi bình dân. Trong thӡi gian ҩy, các ông tiӃp xúc
và giao thiӋp vӟi Giӟi Lӧi Ngҥn cùng nhӳng ngѭӡi vұn ÿӝng
cho chӫ nghƭa xã hӝi. Có lúc ông cùng vӟi phu nhân Toki, mӝt
ngѭӡi thuҫn tín hә trӧ nhӳng nhà nghiên cӭu di văn cӫa Nhұt
Liên Thánh Nhѫn. Ông chính là ngѭӡi ÿem hӃt sӭc lӵc phө
giúp ÿӇ biên thành “Chiêu Hoà Ĉ͓nh B̫n Nh̵t Liên Thánh
Nh˯n Di Văn” nghiên cӭu Nhұt Liên Giáo Hӑc cӫa Ĉҥi Hӑc
Lұp Chánh.
Ngoài ra, có Thӏ Nguyên Cҫu, KiӃt Thôn HiӃu Nhҩt
Lang… dѭӟi sӵ hѭӟng dүn cӫa Cӱu Bҧo ĈiӅn Chánh Văn, phát
nguyӋn sӕng trӑn ÿӡi kính tín. Nói ÿӃn Nhұt Liên Tông, nhiӅu
ngѭӡi liên tѭӣng ÿӃn Tôn Giáo canh tân, vӟi nhӳng tín ÿӗ hiӃn
dâng kiӃn thӭc lүn trí thӭc ÿӇ cӕng hiӃn cho xã hӝi nhѭ ĈiӅn
Trung Trí Hӑc, ÿӅ cұp trѭӟc ÿây, phát tâm thuyӃt giҧng cho tín
ÿӗ Kinh Pháp Hoa tҥi Hҥ Ĉinh, Tokyo, rӗi ÿӃn Osaka, cuӕi
cùng là khҳp nѭӟc Nhұt, ÿӗng thӡi qua ngôn luұn, ҧnh hѭӣng
tҥo dҩu ҩn to lӟn cho nhӳng ngѭӡi trí thӭc.
Giӳa thӡi Minh Trӏ, Cao Sѫn Xѭ Ngѭu (Takagama
Chiyogyuu) vӯa là mӝt nhà bình luұn vӅ văn minh cӫa thanh
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niên, vӯa là nhà văn viӃt tiӇu thuyӃt, tác giҧ cӫa tác phҭm
“Long Kẖu Nh̵p Ĉ̩o” mӝt thӡi có ҧnh hѭӣng rҩt lӟn, chính
ông thay ÿәi quan ÿiӇm tӯ chӫ nghƭa Nhұt Bҧn qua chӫ nghƭa
Nhұt Liên. Có thӇ nói ÿây là thӡi ÿҥi biӃn chuyӇn cӫa nhӳng
ngѭӡi sӕng theo tinh thҫn Kinh Pháp Hoa, sӕng vӟi lý tѭӣng
Nhұt Liên Thánh Nhѫn vô cùng to lӟn. Tác phҭm ông viӃt nhѭ:
“Hãy cùng ÿi ÿ͇n vͣi Nh̵t Liên Thánh Nh˯n” hay “Hu͙ng
H̵u Lͭc” rҩt ÿһc biӋt, ÿѭӧc mӑi ngѭӡi quan tâm và chú trӑng.
Thұt ra, ÿӝng lӵc thúc ÿҭy ông phát khӣi niӅm tin chính tác
phҭm “Hành gi̫ Nh̵t Liên cͯa Kinh Pháp Hoa” cӫa TӍ KǤ
Chánh Trӏ (Anezaki Usasaharu).
TӍ KǤ là giáo sѭ chӫ nhiӋm ÿҫu tiên cӫa phân khoa Tôn
Giáo hӑc, thuӝc Ĉҥi Hӑc Ĉông Kinh ĈӃ Quӕc. Giáo sѭ tӯng du
hӑc ӣ Ĉӭc, tҥi Ĉӭc ông nhұn ÿѭӧc thѭ cӫa Xѭ Ngѭu và chҩp
nhұn làm giáo thӑ hѭӟng dүn theo thӍnh cҫu cӫa bҥn. Ông viӃt
mӝt tác phҭm bҵng Anh ngӳ là “Dӵ Ngôn Gi̫ Nh̵t Liên”, vӅ
sau ÿәi thành “Hành gi̫ Nh̵t Liên cͯa Kinh Pháp Hoa”.
Thi sƭ Cung Trҥch HiӅn Trӏ, tác giҧ cӫa “M˱a
Nimomakezu” là ngѭӡi gõ cӱa Quӕc Trө Hӝi cӫa Tanaka. Gia
ÿình Cung Trҥch thuҫn tín Tӏnh Ĉӝ Chѫn Tông, nhѭng ông có
cѫ duyên ÿѭӧc nghe Ĉҧo Ĉӏa Ĉҥi Ĉҷng, vӏ ÿҥi sѭ Tӏnh Ĉӝ
Chѫn Tông giҧng vӅ Kinh Pháp Hoa nhiӅu lҫn. Nhӡ lѭu tâm
ÿӃn Kinh Pháp Hoa ông ta chuyӇn sang phөng kính Nhұt Liên
Thánh Nhѫn. HiӅn Trӏ tӯng là hӝi viên Quӕc Trө Hӝi, muӕn
cӕng hiӃn trө sӣ chính cӫa mình cho sinh hoҥt tín ngѭӥng tҥi ÿó.
Sau nҫy, còn muӕn phát triӇn canh tân kӻ thuұt khoa hӑc nông
nghiӋp, HiӅn Trӏ vӅ vùng Nham Thӫ trӗng hoa. Ӣ ÿó, ông vӯa
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là mӝt nhà khoa hӑc hѭӟng dүn nông dân làm viӋc, vӯa là nhà
văn sáng tác nhӳng tác phҭm văn hӑc theo Kinh Pháp Hoa và
sӕng cuӝc sӕng ÿӝc lұp ÿҫy ÿӫ vӟi nhӳng ngày còn lҥi trong
ÿӡi. Ông mҩt tuәi còn rҩt trҿ chӍ vӯa 37 mà thôi, tuy nhiên cuӝc
sӕng cӫa ông thұt ý nghƭa, ÿѫn giҧn và tӵ chӃ. Nhӳng tác phҭm
văn hӑc Kinh Pháp Hoa cӫa ông ÿѭӧc biên soҥn tӯ tҩm lòng
nhiӋt tâm, nhiӋt thành, tӯ tѭ tѭӣng Pháp Hoa uyên áo và tӯ
cuӝc ÿӡi chuҭn mӵc cӫa ông, rҩt ÿѭӧc nhiӅu ngѭӡi ѭa chuӝng,
ái mӝ và thích ÿӑc.
Rҩt nhiӅu thành phҫn, rҩt nhiӅu tín ÿӗ khӃ cѫ thӇ nhұp tín
ngѭӥng Pháp Hoa, Thân Diên Sѫn trӣ thành Tәng Bәn Sѫn cӫa
Nhұt Liên Tông, nѫi mà các giáo ÿoàn cӫa các tông phái Nhұt
quy tө vӅ.
Nhѭ trѭӟc ÿã trình bày, vҩn ÿӅ “v̵n ÿ͡ng chͯ nghƭa
Ph̵t Giáo t̩i gia” xuҩt phát tӯ nhӳng quan niӋm mӟi vӅ con
ngѭӡi, vӅ Tông Ĉoàn ÿѭӧc nhiӅu ngѭӡi lѭu tâm, ÿiӇn hình thӡi
Minh Trӏ Duy Tân có mӝt cuӝc cách mҥng canh tân rҩt lӟn.
Thӵc trҥng Phұt Giáo Nhұt Bҧn ngày nay cho thҩy hoҥt ÿӝng
Phұt sӵ cӫa Nhұt Liên Tông và các tông Pháp Hoa ngày càng
thâm nhұp vào cuӝc sӕng ngѭӡi dân nhiӅu nhҩt. NӃu không có
niӅm tin cӫa ngѭӡi dân làm ngoҥi duyên, nhӳng cuӝc vұn ÿӝng
canh tân Tôn Giáo khó có thӇ thӵc hiӋn ÿѭӧc. ĈiӅu này cǊng có
nghƭa là niӅm tin cӫa ngѭӡi dân là mӝt dҥng năng lѭӧng tiӅm
năng ÿang hӯng hӵc lӱa.
ThӃ nhѭng, vӅ ҧnh hѭӣng vӟi giӟi trí thӭc, phҧi nói rҵng,
Nhұt Liên Tông không thӇ bҳt kӏp các tông khác nhѭ Tӏnh Ĉӝ
Chѫn Tông (Bәn NguyӋn Tӵ) và ThiӅn Tông (Tào Ĉӝng Tông,
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Lâm TӃ Tông), vӅ sӕ lѭӧng hӑc giҧ chѭ Tăng, các tông khác
cǊng nhiӅu hѫn, nhѭng trong phҥm vi tѭѫng ÿӕi nào ÿó, Chѭ
Tăng thuӝc Nhұt Liên Tông, hành trì nhiӋt tâm hѫn và hoҥt
ÿӝng hoҵng pháp rӝng rãi hѫn và mҥnh mӁ hѫn. Tҥi sao? Bӣi vì
trѭӟc khi tân chính phӫ Minh Trӏ thành lұp, Nishi Honganji
(Tӏnh Ĉӝ Chѫn Tông, Bәn NguyӋn Tӵ Phái) và Higashi
Honganji (Tӏnh Ĉӝ Chѫn Tông Ĉҥi Cӕc Phái) thâu nhұn quan
quân rҩt nhiӅu và rҩt sӟm cho nên ÿӃn thӡi kǤ Minh Trӏ, cҧ hai
Tông ҩy tӭc tӕc gӣi nhӳng tăng sƭ trҿ sang Âu Châu du hӑc, do
vұy ÿӃn năm Minh Trӏ thӭ 8 (1876) có Ĉҧo Ĉӏa Mһc Lôi
(Mokurai) ÿӅ nghӏ chính phӫ mӟi bҵng tâm thѭ nӝi dung: “liên
quan v͉ t do tín giáo”.
Thuӣ ҩy, Thҫn Ĉҥo vүn là quӕc giáo cho nên trên thӵc tӃ
chính sách Tôn Giáo cӫa tân chính phӫ khó thӵc hiӋn, chҷng
làm cho tân chính phӫ lѭu tâm. Y Ĉҵng Bác Văn, tín ÿӗ Thҫn
Ĉҥo ÿang thuyӃt phөc Thiên Hoàng lҩy hiӃn pháp các nѭӟc
theo chӫ nghƭa ÿӃ quӕc áp dөng cho nѭӟc Nhұt cho nên dù Ĉҥo
Ĉӏa Mһc Lôi ÿӅ xѭӟng bҵng bҥch thѭ ÿi nӳa, tân chính phӫ vүn
không thӇ thay ÿәi chính sách vӅ Thҫn Ĉҥo quӕc giáo hoá ҩy
ÿѭӧc.
Trѭӟc bӕi cҧnh nhѭ vұy, Tӏnh Ĉӝ Tông thành lұp Thҩt ĈӃ
Quӕc Ĉҥi Hӑc thành lұp khoa TriӃt hӑc Ҩn Ĉӝ, khoa Phҥn Văn,
xác ÿӏnh viӉn cҧnh tѭѫng lai cӫa Nhұt Bҧn và phѭѫng pháp
thӵc hiӋn lҫn lѭӧt nhѭ thӃ nào. Phҧi nói rҵng, các nhà chính trӏ,
nhà giáo dөc, nhà thѭѫng nghiӋp v.v…cӫa Nhұt Bҧn ngày nay
thành tӵu ÿѭӧc ÿӅu tӯ ҧnh hѭӣng ÿó.
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Còn Nhұt Liên Tông thì sao? Nhұt Liên Tông và các tông
phái khác ÿӅu bӏ chính sách cӫa tân chính phӫ Minh Trӏ chi
phӕi, nhӳng thanh niên Tăng nh˱ Tân C˱ Nh̵t Tát (Arai
Nitsusatsu), Ki͇t Xuyên Nh̵t Giám (Kichikawa Nitsukan),
Tam Thôn Nh̵t Tu (Mimura Nitsushuu) phҧi nә lӵc vұn ÿӝng
hӃt sӭc mӟi xây dӵng Tông Ĉoàn cӫa mình. Thanh niên Tăng
Tanaka Trí H͕c (̬p Chi Trͫ) ÿә mӗ hôi, sôi nѭӟc mҳt mӟi có
thӇ duy trì, phát triӇn và vұn ÿӝng Quӕc Trө Hӝi, vұn ÿӝng Lұp
Chánh An Quӕc Hӝi.
Phҧi nói rҵng thӡi cұn ÿҥi, Nhұt Liên Tông nә lӵc nhiӅu
lҳm mӟi ÿҥt ÿuӧc kӃt quҧ, tuy nhiên nhӡ vұy tín ngѭӥng Pháp
Hoa ÿi vào mӑi tҫng lӟp xã hӝi thұt dӉ dàng, thұt ÿáng khâm
phөc. Thұt tӃ, trong bӕi cҧnh nhѭ vұy, mӛi ngѭӡi, mӛi cá nhân
tăng sƭ cӕ gҳng biӃn thӇ tùy duyên hӃt mình ÿӇ hoҵng pháp và
phát triӇn, có thӇ ÿѭa ra mӝt thí dө vӅ viӋc tùy duyên biӃn dҥng
cӫa mӝt tăng sƭ, ÿó là Th̯y Chi Nh͓ B͝n H̩, trө trì Chùa Thӯa
Giáo, còn gӑi là Gia Ĉ̹ng Văn Nhã.
Thӡi chiӃn tranh Nhұt Nga (1904) Ngài nә lӵc mӝt mình
(dƭ nhiên có sӵ yӇm trӧ cӫa tín ÿӗ tҥi gia nӳa) thành lұp “Linh
L˱˯ng Các B̫n” xuҩt bҧn “Nh̵t Liên Thánh Nh˯n Ng Di
Văn” và tác phҭm “Chiêu Hoà Ĉ͓nh B̫n Nh̵t Liên Thánh
Nh˯n Di Văn” gӗm 4 quyӇn (Ĉҥi Hӑc Lұp Chánh, Nhұt Liên
giáo hӑc, nghiên cӭu sӣ biên, Thân Diên Sѫn Cӱu ViӉn Tӵ San,
Chiêu Hoà năm 27 - năm 34), ÿӝc quyӅn phát hành “Nhұt Liên
Thánh Nhѫn Di Văn” và nhӳng quyӇn sách có uy tín cao.
Không rõ Gia Ĉҵng Văn Nhã phát hành mӝt mình hay nhiӅu
ngѭӡi khác, thұt tӃ, Gia Ĉҵng Văn Nhã là ngѭӡi cӫa thӡi ÿҥi,
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dù sӕng giӳa thӡi Minh Trӏ nhѭng ông có thӇ thành lұp hӝi diӉn
giҧng và xuҩt bҧn “Nh̵t Tông Tân báo”. Thѭӣ ҩy, Thҫy là
ngѭӡi Tăng sƭ mһc âu phөc ÿҫu tiên, cѭu mang tâm nguyӋn
nghiên cӭu giáo hӑc cӫa Nhұt Liên Tông, tҥo mӝt ÿӝng cѫ thúc
ÿҭy viӋc nghiên cӭu tiӃp tөc mãi vӅ sau. Văn Hùng và Văn Huy,
hai ngѭӡi con trai cӫa Văn Nhã vӅ Thә Quang tiӃp tөc làm
công viӋc nghiên cӭu cӫa ông. Mӛi Phu, Hӝi Trѭӣng Hӝi Lâm
Thӡi Hành Chánh ĈiӅu Tra cho biӃt: “Gia Ĉ̹ng Văn Huy có
nh˯n duyên r̭t là sâu dày”.
Gia Ĉҵng Văn Huy cǊng là hӑc Tăng muӕn cҧi cách,
nhѭng rҩt thѭѫng bà cө Ĉ̿ng MͿ, thân mүu cӫa mình hiӋn
ÿang ӣ Thә Quang. Bà cө ѭӟc mѫ thành lұp mӝt hӑc viӋn dành
cho ngѭӡi nӳ (gӑi là hӑc viên Quҩt) tҥi phӕ Kawazaki. VӅ già,
bà cө có viӃt tӵ truyӋn vӅ Thә Quang rҩt mҥch lҥc. Bà là vӏ
hiӋu trѭӣng ÿҫu tiên cӫa Hӑc ViӋn dành cho ngѭӡi nӳ, hҷn
nhiên, Gia Ĉ̹ng Văn Huy, con trai bà là giáo thӑ do Ĉҥi Hӑc
Lұp Chánh sҳp ÿһt. Sau chiӃn tranh kӃt thúc năm Chiêu Hoà
thӭ 20 (1945), Văn Huy không tӵ hҥi mình, ÿѭӧc nhiӅu môn
nhân ngѭӥng mӝ, trong sӕ ÿó có S˯n N͡i Nhiêu Văn (nguyên
ông nҫy làm tҥi Lұp Chánh Ĉҥi Hӑc, Hӑc Viên Lý sӵ trѭӣng).
Trong lӏch sӱ, các vӏ Tәng Lý Ĉҥi Thҫn (Thӫ Tѭӟng),
Th̩ch Ki͉u Tr̩m S˯n là vӏ thӫ tѭӟng làm viӋc trong thӡi gian
ngҳn nhҩt, nhѭng rҩt ÿһc biӋt, ai cǊng còn nhӟ trong ký ӭc
không quên. Thұt là bҩt tѭ nghì, Thҥch KiӅu sinh ra và lӟn lên
tҥi quê hѭѫng cӫa Gia Ĉҵng. Thân sinh cӫa Thҥch KiӅu là Sam
ĈiӅn Nhұt Bӕ thuӝc Thân Diên Sѫn ÿӡi thӭ 81. Lúc còn nhӓ
thѭӡng ra phía sau Thân Diên Sѫn ÿҧnh lӉ V͕ng Nguy͏t Nh̵t

310

Nhұt Liên Tông Nhұt Bҧn

Khiêm (Nisugen,) Pháp Chӫ ÿӡi thӭ 83. Năm 17 tuәi, ông phát
tâm chép “Khai Mͭc Sao” cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, dҩu
mӵc ÿen còn loang trên nét bút ngoҵn ngoèo cӫa ông, thӃ
nhѭng cuӕi cùng Thҥch KiӅu chӑn cuӝc ÿӡi nhà kinh tӃ. Phҧi
nói rҵng căn bҧn tinh thҫn cӫa ông là niӅm kính tín tѭ tѭӣng
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
VǊ Ki͇n Thái Lang, Hӝi Trѭӣng Y Hӑc cӫa Nhұt Bҧn
trong thӡi gian rҩt lâu vӅ già ÿѭa ra chѭѫng trình dӵ phòng y
hӑc vӅ trѭӡng y cӫa Nhұt Bҧn nhѭng thӵc tӃ, ông rҩt kính tín
Nhұt Liên Thánh Nhѫn, bӣi vì trong ông lúc nào cǊng sӕng
theo quan ÿiӇm cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn “Chúng ta là c͡t
trͭ vͷng ch̷c cͯa Nh̵t B̫n; chúng ta là con m̷t sáng su͙t
cͯa Nh̵t B̫n; chúng ta là con thuy͉n to lͣn cͯa Nh̵t B̫n”
cѭu mang nguyӋn ѭӟc vƭ ÿҥi, tuy nhiên ông thӵc hiӋn ÿѭӧc ít
nhiӅu cӕng hiӃn cho xã hӝi, nhѭ mӝt sӭ mӋnh mà ai cǊng phҧi
có trách nhiӋm.
Còn muӕn giӟi thiӋu nhiӅu nhân vұt nӳa nhѭng ÿӃn ÿây
tôi xin dӯng bút. Mӝt khi chúng ta nhìn thҩy ÿѭӧc, nhѭ trình
bày ban ÿҫu, nhӳng ngѭӡi cùng sӕng vӟi Nhұt Liên Tông là
nhӳng ngѭӡi chánh nghƭa, hành ÿӝng chính ÿáng. Bây giӡ
trong môi trѭӡng cӫa xã hӝi vô cùng phӭc tҥp, chúng ta phҧi
xác ÿӏnh rҵng sӕng nhѭ thӃ nào ÿӇ cùng mӑi ngѭӡi tìm thҩy
hҥnh phúc thұt sӵ.
Hѫn nӳa, xin ghi thêm vào ÿây mӝt sӕ vӏ nәi tiӃng nhѭ:
Ĉҥi Cӱu Bҧo Sam Tҧ VӋ Môn, Ĉҥi Cѭѫng ViӋt TiӅn Thӫ, Ĉӝc
Sѫn Nhân, Thұp Phҧn Xá Nhӭt Cӱu, Nhӳng hoҥ sƭ thuӝc phái
Thӫ Dã, Gian Cung Lâm Tҥng, Anh Nhҩt ĈiӋp, TӍnh Nguyên
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Tây Hҥc, ViӉn Sѫn Kim Tӭ Lang, Bҧo TӍnh KǤ Giác, Cúc Trì
Dung Trai, Tùy Vƭnh Ĉàn Chánh Cӱu Tú, Vƭ Hình Quang Lân,
Xuyên Thѭӧng Bҩt Bҥch, Ĉҵng Ĉѭӡng Cao Hә, Phөc Bӝ Lam
TuyӃt, TiӇu Giҧ Tӵ Thұp Nӝi …
(Trong chѭѫng nҫy phҫn kính ngӳ, xin ÿѭӧc lѭӧc bӟt.
Xin ÿӝc giҧ vui lòng rӝng lѭӧng dung thӭ)

Ch˱˯ng cu͙i
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Watanabe Hooyoo
Tam Du Ĉình Kim Mã Sѭ Tѭӧng, nhân viên Ĉài TruyӅn
Hình thuyӃt minh lӉ kӹ niӋm 700 năm Khai Tông Lұp Giáo cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn cӭ nhҳc ÿi nhҳc lҥi hoài câu chuyӋn
hѫn 30 năm vӅ truӟc cӫa mình khi còn nhӓ, vӟi tên là TiӇu Kim
Mã, hҵng ngày tӯ sáng sӟm bӏ mҽ ÿánh thӭc dұy trong lúc còn
ngái ngӫ theo mҽ, mӝt tín ÿӗ thuҫn tín Kinh Pháp Hoa, tham
bái tҥi Minobuzan, cho ÿӃn bây giӡ trong ÿҫu vүn còn nhӟ
nhӳng viӋc ҩy nhѭ mӟi ngày nào hôm qua.
Ông VǊ KiӃn Thái Lang phát biӇu rҵng: “Tôn giáo r̭t
quan tr͕ng ÿ͙i vͣi xã h͡i, xét cho cùng, tͳ nay trͧ ÿi n˱ͣc
Nh̵t ph̫i h͇t lòng ͯng h͡ Tôn Giáo”. Thұt ra, ông VǊ KiӃn
nghiên cӭu rҩt kӻ vӅ Tôn Giáo, mӛi tháng vào ngày mӗng mӝt,
ông và gia ÿình ÿӅu ÿӃn Chùa DiӋu Pháp ӣ Ikegami Bәn Môn
Tӵ và Chùa ÐӅ Kinh tham bái.
Thӫ Tѭӟng Thҥch KiӅu Trҥm Sѫn ҧnh hѭӣng tinh thҫn
“ch̻ng ti͇c thân m̩ng” cӫa Kinh Pháp Hoa, quyӃt tâm tұn lӵc
vұn ÿӝng cho hòa bình thӃ giӟi. Dù tuәi già, bӏ té ngã, chân
ÿӭng không vӳng nhѭng vүn ÿi bӝ 500 thѭӟc ngoài biên giӟi ÿӇ
hӝi ÿàm vӟi nhà lãnh ÿҥo Trung Cӝng, thұt rҩt cҧm ÿӝng nhѭ
chuyӋn phim, ít thҩy ӣ ÿӡi thѭӡng.
Ông Thѭӧng Nguyên Chuyên Lөc, ViӋn Trѭӣng Ðҥi Hӑc
Nhҩt KiӅu tӯ thѭӣ còn ҩu thѫ, mӛi ngày ÿӅu ÿӃn Chùa Bәn
Pháp ӣ Tokyo tөng Kinh Pháp Hoa. VӅ sau, ÿѭӧc biӃt ông rҩt
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siêng nghiên cӭu Kinh Pháp Hoa. VӅ già, muӕn nghiên cӭu vӅ
Nhұt Liên Thánh Nhѫn, ông xem hҵng trăm hình màu trên
quyӇn “Nh̵t Liên Ĉ̩i Thánh Nh˯n Ng Ch˯n Tích” do Lұp
Chánh An Quӕc Hӝi phát hành. Lúc nào trình bày vӅ Nhұt Liên,
ông ÿӅu rҩt nhiӋt tình, có lҫn bӏ trúng gió rҩt ÿáng ngҥi, nhѭng
ông vүn tұn tâm nghiên cӭu thұt kӻ tӯng nét bút nhӓ cӫa Nhұt
Liên Thánh Nhѫn nhѭ không có gì xҧy ra. Ông có mӝt thái ÿӝ
rҩt cҭn trӑng trong nghiên cӭu tӯ tѭ tѭӣng ÿӃn giáo nghƭa cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
Ông là mӝt diӉn viên kӏch nghӋ dân gian rҩt giӓi, ÿһc biӋt
rҩt nәi tiӃng vӅ phѭӡng chèo, thӃ nhѭng, nhӳng ngѭӡi bҥn cӫa
ông rҩt vui khi kӇ vӅ ông rҵng lúc nào cǊng vұy trѭӟc khi lên
diӉn xuҩt, ông ÿӅu cúi ÿҫu sát ngӵc và cҫu nguyӋn bҵng ĈӅ
Mөc, cҫu nguyӋn chѭ Phұt mҫu nhiӋm gia hӝ cho ông diӉn xuҩt
thành công.
Năm rӗi, ÿài truyӅn hình Nhұt Bҧn (NHK = Nippon
Hosho Kyoku) giӟi thiӋu sinh hoҥt hҵng ngày cӫa ông Thә
Quang Mүn Phu, hӝi trѭӣng ÿiӅu hành hành chánh, ông ta trҧ
lӡi phӓng vҩn mӝt cách thҷng thҳn rҵng trѭӟc khi tѭӡng trình
công viӋc, ông thѭӡng ÿánh trӕng và cҫu nguyӋn Kinh Pháp
Hoa.
Rõ ràng, lӡi dҥy Kinh Pháp Hoa ҧnh hѭӣng ÿӃn tӯng ngõ
ngách cuӝc ÿӡi. Ai có niӅm tin vӟi Nhұt Liên Thánh Nhѫn,
ngѭӡi ÿó có thӇ dҩn thân vào cuӝc ÿӡi bҵng ÿôi mҳt dung dӏ dӉ
thѭѫng và sҹn sàng chҩp nhұn.
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Nhӳng tôn giáo mӟi xuҩt hiӋn, trên phѭѫng diӋn hình
thӭc, chúng ta có thӇ chҩp nhұn, nhѭng vӅ phѭѫng diӋn ҧnh
hѭӣng tôn giáo vӟi xã hӝi, trѭӟc tiên chúng ta buӝc tôn giáo ÿó
phҧi buông bӓ hình thӭc, ÿӯng ÿӇ tín ÿӗ tin mӝt cách mù quáng,
tҥo cho tôn giáo ҩy có sӭc mҥnh tâm linh, ÿѭӧc nhiӅu ngѭӡi tôn
kính, ai ai cǊng sӁ biӃt ÿӃn. Dù thӃ nào ÿi nӳa, thұt tӃ giӳa thӇ
nghiӋm tâm linh và lӏch sӱ con ngѭӡi, bҩt cӭ ai, cǊng chӑn
niӅm tin tôn giáo ÿһt vào chӛ quan trӑng nhҩt. Nhѭng thӃ thì
tôn giáo là gì?
Thұt ra, trҧ lӡi cho câu hӓi nҫy không có ÿáp sӕ cuӕi cùng,
bӣi vì câu hӓi vƭnh viӉn có thӇ là mӝt câu ÿó, có thӇ là mӝt ÿӅ
tài vì sao, vì cuӝc sӕng cӫa mӛi cá nhân con ngѭӡi là gì, không
ai trҧ lӡi ÿѭӧc, bӣi mình có phҧi là mӝt vұt chҩt ÿâu, và nhѭ thӃ
vүn còn nhiӅu câu hӓi nӳa liên tөc nêu lên tiӃp theo.
ThӃ nhѭng, dù ÿang ÿӭng, ÿang làm viӋc vҩt vҧ hoһc
ÿang hѭӟng vӅ ÿâu ÿi nӳa, chúng ta vүn không thӇ giҧi quyӃt
và giҧi thích ÿѭӧc nhӳng vҩn ÿӅ xã hӝi, bӣi vì cuӝc sӕng cӫa
chúng ta vô cùng giӟi hҥn và rҩt ÿѫn thuҫn, thanh niên là thanh
niên, tráng niên là tráng niên, lão niên vүn là nhӳng vҩn ÿӅ lão
niên, mӛi lãnh vӵc ÿӅu có bӭc bách riêng biӋt.
Thұt ra, sinh hoҥt xã hӝi chҷng qua là nhӳng vҩn ÿӅ nghӅ
nghiӋp, kiӃn thӭc, tri thӭc trong xã hӝi v.v... trong khi ÿó, cuӝc
sӕng cӫa mӛi con ngѭӡi ÿӅu mang tính ÿһc thù riêng biӋt khó
mà giҧi thích rõ vҩn ÿӅ nҫy.
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Nhӳng ví dө nêu trên, ít nhiӅu cǊng làm sáng tӓ phҫn nào.
Tuy nhiên, nӃu nghƭ sai cho rҵng tôn giáo nhѭ ÿӕi tѭӧng vô tri
hoang tѭӣng thì ngay ÿó, con ngѭӡi ÿã vô tri hoang tѭӣng rӗi.
Thӡi ÿҥi bây giӡ, mӛi mӝt chúng ta là con ngѭӡi quӕc tӃ,
chúng ta phҧi tӵ xác ÿӏnh niӅm tin tôn giáo cӫa mình. Tuy
nhiên nhiӅu ngѭӡi sӁ suy nghƭ rҵng chùa nào, tôn giáo nào mӟi
có thӇ là nѫi nѭѫng tӵa?
Có thӇ tác phҭm nҫy dành cho nhӳng ngѭӡi nhѭ thӃ,
nhѭng hѫn nӳa vүn là sách hѭӟng dүn cho nhӳng ai ÿang ÿһt
niӅm tin nѫi Nhұt Liên Tông. Phҧi nói rҵng tác phҭm nҫy ÿѭӧc
viӃt ra vì mөc ÿích tôn giáo hóa gia ÿình, vì nhӳng ngѭӡi muӕn
hӑc hӓi nghi lӉ Nhұt Liên Tông.
Vӟi ý nghƭa nhѭ vұy, xin tha thiӃt nguyӋn cҫu mӑi ngѭӡi
ÿӅu hѭӟng vӅ tѭѫng lai, bѭӟc nhӳng bѭӟc vӳng chãi tìm cҫu an
lҥc tӯ Kinh Pháp Hoa, lҩy Kinh Pháp Hoa làm kim chӍ nam cho
cuӝc sӕng. Xin cҫu nguyӋn mӑi ngѭӡi cùng nҳm tay chung lòng
tinh tҩn sӁ gһp nhau trong tѭѫng lai nѫi Nhұt Liên Tông.
Cuӕi cùng, xin giӟi thiӋu mӝt vài cѫ quan hoҵng pháp cӫa
Nhұt Liên Tông.
Xin quay sӕ ÿiӋn thoҥi ÿӇ ÿѭӧc nghe thuyӃt giҧng, nӃu
quay ÿiӋn thoҥi ÿúng sӕ vùng và ÿúng sӕ ÿiӋn thoҥi nhѭ dѭӟi
ÿây có thӇ nghe thuyӃt pháp trong vòng ba mѭѫi phút. ÐӅ tài
thay ÿәi hҵng tuҫn.
Ðӏa phѭѫng Kanto:
Ðӏa phѭѫng Kansei:
Thân Diên Sѫn Cӱu ViӉn Tӵ:

Tel: 03 - 3540 – 2104
Tel: 06 - 575 – 2104
Tel: 05566 – 2 – 2030
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Ngoài ra, xin hӓi thêm các chùa ÿӏa phѭѫng vӅ viӋc
“ThuyӃt giҧng bҵng ÿiӋn thoҥi”.
Nhұt Liên Tông Tông Vө ViӋn Hӝ Pháp TruyӅn Ðҥo Bӝ:
Tel: 03 – 3751 – 7181.

Phát hành ÿӏnh kǤ mӛi tháng ba lҫn: Báo Nhұt Liên Tông.
Tҥp chí “Chánh Pháp” mӛi năm ba kǤ.
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Muӕn biӃt rõ Tông Nhұt Liên, phҧi tham khҧo mӝt sӕ
sách, ÿa phҫn là nhӳng sách liên hӋ vӟi Nhұt Liên Tông, ÿһc
biӋt làm sao dӉ hiӇu, chúng tôi giӟi thiӋu mӝt sӕ sách có thӇ có
trong tay dӉ dàng ÿӇ tham khҧo nhѭ sau:

;,,
;,,

.LQK3K£S+RD
.LQK3K£S+RDFஙD3K୕Q%இQ+QK1DP

Kinh Pháp Hoa cӫa Phҧn Bәn Hҥnh Nam do Nham Bәn
Dung dӏch và chú “Pháp Hoa Kinh” gӗm 3 quyӇn, Chiêu Hòa
năm thӭ 42, Văn Khӕ Nham Ba, “DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh”
dѭӟi câu văn dӏch chӳ Hán, có tiӃng Sanskrit tӯ nguyên ÿiӇn
ÿӃn khҭu ngӳ ÿѭӧc thu lөc lҥi.
Khi mӣ xem thì ÿoҥn bên trên phía bên phҧi là Hán dӏch
và ÿoҥn bên dѭӟi phía bên trái có kèm tiӃng Sanskrit nguyên
ÿiӇn và ngay cҧ sҳp ÿһt cho khҭu ngӳ nӳa. Dѭӟi câu văn dӏch
chӳ Hán còn dӏch ra bҵng khҭu ngӳ tiӃng Sanscrit nӳa, rҩt dӉ
dàng ÿӕi chiӃu.

;,,

3K£S+RD.LQK3Kஇ&ୟS%L¬Q

Pháp Hoa Kinh Phә Cұp Biên “Chѫn Huҩn lѭӥng ÿӝc
DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh tӏnh khai kӃt”. Ðҥi Chánh năm thӭ
13, Bình Lҥc Tӵ thѫ ÿiӃm. Bҳt ÿҫu vào Kinh Pháp Hoa có Kinh
Vô Lѭӧng Nghƭa mӝt quyӇn và Kinh DiӋu Pháp Liên Hoa 8
quyӇn. Phҫn kӃt cӫa Kinh Pháp Hoa có Kinh Quán Phә HiӅn
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mӝt quyӇn. Cӝng chung tҩt cҧ là 10 quyӇn (Ðây gӑi chung là
Pháp Hoa tam bӝ kinh). Nhӳng phҫn trên dӏch ra chӳ Hán và
phҫn dѭӟi viӃt lҥi câu văn trên.

;,,

:DWDQDEH%୕R'ŲţQJEL¬Qಯ.LQK1KୟW/L¬Q
7¶QJರ

Watanabe Bҧo Dѭѫng biên “Kinh - Nhұt Liên Tông”
Chiêu Hoà năm thӭ 58, Giҧng Ðàm Xã. Ðàn Tín ÿӗ cӫa Nhұt
Liên Tông hҵng ngày tөng ÿӑc nhӳng phҭm quan trӑng cӫa
Kinh Pháp Hoa và kèm theo giҧi thích. Phҫn trên là Hán dӏch.
Phҫn dѭӟi là viӃt theo lӕi văn dӏch khҭu ngӳ. Ngoài ra, còn có
nhӳng lӡi dҥy cӫa Nhұt Liên Tông, lӏch sӱ Nhұt Liên Tông, có
giҧi thích nhӳng Phұt sӵ cѫ bҧn cӫa Nhұt Liên Tông nӳa.

;,,

0ୟXL୳Q7QK*L£R+ŲQJಯ3K£S+RD.LQK
QKୟSP¶Qರ

Mұu ÐiӅn TӍnh Giáo Hѭӣng “Pháp Hoa Kinh nhұp môn”
Chiêu Hòa năm thӭ 51, Ðҥi Tҥng xuҩt bҧn. Lҩy Bәn Môn Thӑ
Lѭӧng phҭm làm trung tâm, giҧi thích nhӳng lӡi dҥy cӫa Kinh
Pháp Hoa. Do biên tұp nhӳng bài giҧng thuӝc văn hóa giҧng tӑa,
giҧi thích nӝi dung Kinh Pháp Hoa ÿӇ ngѭӡi ÿӑc hiӇu dӉ dàng.

;,,
;,,

1KୟW/L¬Q7K£QK1KţQ'LYÅQ
ಯ&KL¬X+´DQK%୕Q1KୟW/L¬Q7K£QK1KţQ
'L9ÅQರ

Lұp Chánh Ðҥi Hӑc Nhұt Liên giáo hӑc nghiên cӭu sӣ
biên “Chiêu Hòa Ðӏnh Bҧn Nhұt Liên Thánh Nhѫn Di Văn”

Nhӳng sách cҫn tham khҧo thêm
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gӗm 4 quyӇn – Chiêu Hòa năm thӭ 27 ÿӃn năm thӭ 34, Thân
Diên Sѫn Cӱu ViӉn Tӵ (Bình Thành năm thӭ 3 tái bҧn lҫn thӭ
2 có cҧi chính bә sung).
HiӋn tҥi ÿѭӧc biӃt tҩt cҧ nhӳng biên niên thӇ, nhӳng di
văn cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn ÿѭӧc sѭu lөc lҥi. Dѭӟi “Nhұt
Liên Thánh Nhѫn Ngӵ Di Văn” có bút tích và bҧn viӃt gӕc
nhӳng tài liӋu văn chѭѫng. Phҧi nói Nhұt Liên Thánh Nhѫn Di
Văn Tұp ÿѭӧc ÿánh giá rҩt cao vӅ niӅm tin và hӑc thuұt. Do
Nhұt Liên Thánh Nhѫn lý giҧi cѫ bҧn Văn HiӃn xuҩt bҧn.

;,,

6XୗW0F&K£QK+ŲQJ+LX&K¼ಯ1KணW/L¬Q
9ÅQ7ୟSರ

Suҩt Mӝc Chánh Hѭӣng HiӋu Chú “Nhӵt Liên Văn Tұp”
Chiêu Hòa năm thӭ 40, do Iwaba văn khӕ xuҩt bҧn.
Lҩy tӯ trong Nhұt Liên Thánh Nhѫn di văn gӗm 3 bӝ lӟn
nhѭ: Lұp Chánh An Quӕc Luұn, Khai Mөc Sao, Quán Tâm Bәn
Tôn Sao. ViӃt vӅ ÿӡi Ngài gӗm 45 loҥi ÿѭӧc sѭu tұp lҥi. Dѭӟi
nhӳng câu văn bҵng chӳ Hán ÿӅu có viӃt ghi chú tiӃng Nhұt.
Nhӳng cѭӟc chú chӫ yӃu giҧi thích câu văn.

;,,
;,,

1KୟW/L¬Q7K£QK1KţQWUX\Q
.XERWD&K£QKYÅQಯ1KୟW/L¬QFXFÓஏLY¢WŲ
WŲQJರ

Kubota Chánh văn “Nhұt Liên - cuӝc ÿӡi và tѭ tѭӣng”
Chiêu Hòa năm thӭ 42, Giҧng Ĉàm Xã xuҩt bҧn.
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Giҧi thích vӅ cuӝc ÿӡi cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn thұt
bình dӏ. Cuӕi quyӇn có ÿӅ: “Nhұt Liên sӕng trong hiӋn tҥi” do
nhà văn Miyazawa HiӅn Trӏ và Tam Lѭѫng, sáng lұp Hӝi Pháp
Hoa Yamada luұn vӅ thӃ giӟi niӅm tin. Giҧi thích nhӳng lӡi dҥy
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn theo hiӋn ÿҥi.

;,,

&DR0F3KRQJಯ1KୟW/L¬Qದ+¢QKWUQJY¢WŲ
WŲQJರ

Cao Mӝc Phong “Nhұt Liên – Hành trҥng và tѭ tѭӣng”.
Chiêu Hòa năm thӭ 45, Bình Luұn xã xuҩt bҧn.
Xuҩt phát tӯ cái nhìn rҩt thoáng vӅ lӏch sӱ Phұt Giáo Nhұt
Bҧn, luұn cӭ vӅ cuӝc ÿӡi cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, ÿây là tѭ
liӋu xác thұt, súc tích. Có tѭӧng cӫa Nhұt Liên ÿѭӧc khҳc nәi.

;,,
;,,

1KQJOஏLG\FஙD1KୟW/L¬Q7K£QK1KţQ
0ୟXL୳Q7QK*L£R+ŲQJಯ1KୟW/L¬Q7¶QJ
1KୟSP¶Qರ

Mұu ÐiӅn TӍnh Giáo Hѭӣng “Nhұt Liên Tông Nhұp
môn” Chiêu Hòa năm thӭ 42, Giáo Dөc Tân Trào Xã xuҩt bҧn.
Luұn vӅ nhӳng ÿiӇm chính yӃu vӅ giáo huҩn Nhұt Liên
Thánh Nhѫn, sáng tӓ bҧn chҩt tôn giáo cӫa Nhұt Liên Thánh
Nhѫn, ÿây là tùy bút ÿѭӧc viӃt lҥi qua viӋc tӑa ÿàm văn hӑc vӅ
lӡi dҥy cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, thu góp tҩt cҧ nhӳng thi
văn nӳa.
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;,,
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0ୟXL୳Q7QK*L£R+ŲQJಯ4X£QY୳.LQK
3K£S+RDFஙD1KୟW/L¬Qರ

Mұu ÐiӅn TӍnh Giáo Hѭӣng “Quán vӅ Kinh Pháp Hoa
cӫa Nhұt Liên”. Chiêu Hòa năm thӭ 55, Giҧo Thành Xã xuҩt
bҧn, ÿây là công viӋc biên tұp nhӳng diӉn giҧng “Nhұt Liên
Nghiên Cӭu Hӝi”, giҧi thích có cѫ sӣ vӅ nhӳng giáo nghƭa cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn nhѭ: Thành Phұt, Nguyên Tӝi, Bәn Tôn,
Nhӭt NiӋm Tam Thiên, DiӋu Pháp NgǊ Tӵ, Tam Ĉҥi Bí Pháp
v.v…

;,,
;,,

1KQJP¶QÓFஙD1KୟW/L¬Q7K£QK1KţQ
0L]D\DNL$QK7Xಯ1KୟW/L¬QY¢1KQJÒ7டರ

Mizayaki Anh Tu: “Nhұt Liên và Nhӳng ĈӋ Tӱ” Chiêu
Hòa năm thӭ 46, Mainichi Shinbun Xã xuҩt bҧn.
Cuӝc ÿӡi Nhұt Liên Thánh Nhѫn và nhӳng khuynh hѭӟng
hoҥt ÿӝng cӫa ÿӋ tӱ ÿѭӧc giҧi thích rҩt chân thұt. Trong ÿây sӱ
dөng nhiӅu tѭ liӋu quý giá liên hӋ ÿӃn Nhұt Liên Tông. Cuӕi
quyӇn ghi lҥi ÿҫy ÿӫ tӯ ÿҫu ÿӃn cuӕi niên biӇu cӫa Nhұt Liên
Tông.

;,,

0L]D\DNL$QK7Xಯ1KQJÒ7டFஙD1KୟW
/L¬Q7K£QK1KţQ/F/¥R7ÅQJ/ŲகF
7UX\Qರ

Mizayaki Anh Tu: “Nhӳng ĈӋ Tӱ cӫa Nhұt Liên Thánh
Nhѫn - Lөc Lão Tăng Lѭӧc TruyӋn”. Chiêu Hòa năm thӭ 58,
Nhұt Liên Tông Tân Văn Xã xuҩt bҧn. Lѭӧc truyӋn cӫa Cao ÿӋ
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lөc Lão Tăng cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn gӗm có: Nhұt Chiêu,
Nhұt Băng, Nhұt Hѭng, Nhұt Hѭӟng, Nhұt Ðҧnh và Nhұt Trì.
Giӟi thiӋu nѫi sanh, tu hӑc, hoҥt ÿӝng trong thӡi gian làm ÿӋ tӱ
cӫa Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn căn cӭ trên sӵ thұt lӏch sӱ .

;,,
;,,

/FKVட1KୟW/L¬Q7¶QJ
7UXQJ0DR+L୵Xಯ/FK6ட1KୟW/L¬Q7¶QJರ

Trung Mao HiӇu “Lӏch Sӱ Nhұt Liên Tông” Chiêu Hòa
năm thӭ 55, Giáo Dөc Xã xuҩt bҧn.
Giҧi thích dӉ hiӇu vӅ lӏch sӱ giáo ÿoàn sau khi Nhұt Liên
Thánh Nhѫn viên tӏch cǊng nhѭ vӅ Nhұt Liên. VӅ lӏch sӱ Nhұt
Liên Tông, giӟi thiӋu và triӇn khai cӫa Ĉông Quӕc Nhұt Liên
Tông. Sӵ phát triӇn ÿӃn Kyoto cӫa Nhұt Liên Tông. Sӵ hoҥt
ÿӝng cӫa giáo ÿoàn Nhұt Liên qua Nhұt Thân. Nhұt Liên Tông
là Phұt Giáo bình dân ÿó là nhӳng ÿӅ tài chính mà Nhұt Liên
giáo ÿoàn trҧi qua 700 năm hoҵng hóa.

;,,
;,,

1KୟW/L¬Q7¶QJWணYLQ
ಯ/L¬QK%இQ6ţQFஙD1KୟW/L¬Q7¶QJರ

Nakano Dung Ĉҥo biên “Liên hӋ Bәn Sѫn cӫa Nhұt Liên
Tông”, Chiêu Hoà năm 46, giӟi thiӋu vӅ Bәn Sѫn Hӝi Sӵ Vө
Cөc. Tә Sѫn, Thánh tích Tӵ ViӋn, duyên do lұp chùa và thu lөc
nhӳng tӵ viӋn cӫa Nhұt Liên Tông. Nguyên do, chùa báu,
nhӳng Phұt sӵ trong năm v.v… nhѭ là loҥi sách hѭӟng dүn
tham bái các thánh tích.
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;,,
;,,
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1JKLO୷FஙD1KୟW/L¬Q7¶QJ
ಯ7¶QJÒQK1KୟW/L¬Q7¶QJ3K£S<ୱX7KFರ

Ishigawa Nhұt Chѭѫng và Cao KiӅu HuyӅn Thӏnh biên
“Tông Ĉӏnh Nhұt Liên Tông Pháp YӃu Thӭc” Chiêu Hòa năm
thӭ 26, Nhұt Liên Tông Tông vө viӋn.
Sai ÿӏnh (Sajoo), Thӭc văn (Shikimon), hành quӻ tác
pháp (Gyooki Sakuhoo), YӃu Văn Tұp (Yoomonshuu) Thѫ
thӭc v.v… làm thành mӝt tұp lӟn. Ĉây là văn hiӃn cѫ bҧn cҫn
biӃt vӅ nhӳng nghi lӉ pháp yӃu cӫa Nhұt Liên Tông.

;,,

ಯ7¤QEL¬Q1KୟW/L¬Q7¶QJ7¯Q+¢QK<ୱXÒL୵Qರ

Mizayaki Anh Tu “Tân biên Nhұt Liên Tông Tín Hành
YӃu ĈiӇn” Chiêu Hoà năm thӭ 42 Bình Lҥc tӵ thѭ ÿiӃm.
Bҳt ÿҫu viӋc ÿӑc tөng nhӳng phҭm quan trӑng cӫa Kinh
Pháp Hoa hҵng ngày. Rӗi yӃu văn nghi, pháp yӃu thӭc, hӗi
hѭӟng văn, tác pháp v.v… biên tұp và giҧi thích vӅ nhӳng viӋc
nҫy.

;,,

6£FKJL୕QJFµW¯QKF£FKFKXQJFKXQJY୳
1KୟW/L¬Q7¶QJ

;,,

ಯ1KୟW/L¬Q7¶QJÒF%இQರ

Lұp Chánh Ĉҥi Hӑc Nhұt Liên Tông Giáo Hӑc Nghiên
Cӭu Sӣ biên “Nhұt Liên Tông Ĉӝc Bәn” Chiêu Hoà năm 36,
Bình Lҥc tӵ thѭ ÿiӃm.
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Giҧi thích tӯ cuӝc ÿӡi Ĉӭc Phұt ӣ Ҩn Ĉӝ rӗi Trung Quӕc,
Nhұt Bҧn là 3 quӕc gia Phұt Giáo, cuӝc ÿӡi cӫa Nhұt Liên và
nhӳng lӡi dҥy cӫa Nhұt Liên, triӇn khai vӅ Nhұt Liên giáo ÿoàn
v.v… trong phҥm vi rӝng rãi nhѭng vүn xoay quanh trung tâm
Nhұt Liên Tông. Ĉây cǊng là văn hiӃn căn bҧn lý giҧi bên trên
có tính cách hӑc thuұt ÿӕi vӟi Nhұt Liên Tông.

;,,

ಯ*L୕QJWR1KୟW/L¬Qರ

Phҧn Bәn Nhұt Thâm giám tu “Giҧng toҥ Nhұt Liên” gӗm
5 quyӇn Chiêu Hoà năm thӭ 47, Xuân Thu Xã xuҩt bҧn.
Nhұt Liên Thánh Nhѫn cǊng nhѭ Nhұt Liên Tông ÿѭӧc
giҧi thích mӝt cách tәng quát.
QuyӇn 1: Nhұt Liên và Kinh Pháp Hoa;
QuyӇn 2: Nhұt Liên cuӝc ÿӡi và tѭ tѭӣng;
QuyӇn 3: Lӏch sӱ và tín ngѭӥng Nhұt Liên;
QuyӇn 4: Nhұt Bҧn cұn ÿҥi và Nhұt Bҧn chӫ nghƭa;
QuyӇn 5: Nhұt Liên Ngӳ lөc.

;,,

ಯ1KୟW/L¬Q7¶QJFஙDFK¼QJWDರ

Watanabe Bҧo Dѭѫng biên “Nhұt Liên Tông cӫa chúng
ta” Chiêu Hoà năm thӭ 55, sáng tác xuҩt bҧn xã.
Nhұt Liên Tông, Nhұt Liên Thánh Nhѫn và lӡi dҥy cӫa
Nhұt Liên Thánh Nhѫn, lӏch sӱ cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, Tә
chӭc Nhұt Liên Tông, hành trì và nghi lӉ v.v… giӟi thiӋu mӝt
cách dӉ hiӇu vӅ Nhұt Liên Tông trong giӟi hҥn rӝng. Ĉây là
sách nhұp môn tìm hiӇu Nhұt Liên Tông.

Nhӳng sách cҫn tham khҧo thêm
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;,, 7ÒL୵Q
;,, ಯ1KୟW/L¬Q7¶QJ6ணÒL୵Qರ
Nhұt Liên Tông biên “Nhұt Liên Tông Sӵ ĈiӇn” Chiêu
Hoà năm thӭ 56, Nhұt Liên Tông Tông Vө ViӋn xuҩt bҧn.
Tәng hӧp tӵ ÿiӇn cӫa Nhұt Liên Tông, giáo hӑc, lӏch sӱ,
tә chӭc, cѫ cҩu, truyӅn giáo, xã hӝi, pháp tu, nghi thӭc, văn hӑc,
thѫ hӑa, kiӃn trúc v.v… Ĉây gӗm nhӳng tұp hӧp các phҫn
thuӝc ngӳ nghƭa, liên hӋ ÿӃn Nhұt Liên Tông. Nhұt Liên Thánh
Nhѫn xuҩt bҧn nhân ngày kӷ lҫn thӭ 700. Ĉây là văn hiӃn cҫn
thiӃt ÿӇ hiӇu rõ vӅ Nhұt Liên Tông.

;,, ಯ1KୟW/L¬Q7ÒL୵Qರ
Myzayaki Anh Tu biên “Nhұt Liên Tӯ ĈiӇn” Chiêu Hoà
năm thӭ 53, Ĉông Kinh Ĉѭӡng xuҩt bҧn.
Lҩy Nhұt Liên Thánh Nhѫn làm chính và tұp lөc gӗm
nhӳng ngӳ tӯ liên quan ÿӃn Nhұt Liên giáo ÿoàn, giҧi thích vӅ
cuӝc ÿӡi cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, ghi lҥi năm tháng cӫa
Nhұt Liên Tông và ÿӗ hình hӋ phә môn hҥ ӣ phҫn cuӕi. Phҫn
phө bҧn có bҧn ÿӗ di tích cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn. Ĉây là
văn hiӃn căn bҧn ÿӇ hiӇu rõ vӅ giáo ÿoàn Nhұt Liên cǊng nhѭ
Nhұt Liên Thánh Nhѫn.
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;,, 1KQJV£FKWKDPNK୕RFK¯QK
Khi viӃt sách nҫy chúng tôi (tác giҧ) chӫ yӃu tham khҧo
nhӳng sách, văn hiӃn nhѭ sau (chӍ giӟi thiӋu tên sách mà thôi):
x Vӑng NguyӋt Hoan Hұu Tha “Nhұt Liên Thánh Nhѫn Ngӵ
Di Văn Giҧng Nghƭa” gӗm 19 quyӇn. Long Ngâm Xã.
x Thanh Thӫy Long Sѫn Tha “Nhұt Liên Thánh Nhѫn Di
Văn” toàn tұp giҧng nghƭa gӗm 28 quyӇn 32 sách. Bình Lҥc
tӵ thѫ ÿiӃm.
x Lұp Chánh Ĉҥi Hӑc Nhұt Liên Giáo Hӑc Nghiên Cӭu Sӣ
biên “Nhұt Liên giáo ÿoàn toàn sӱ” quyӇn thѭӧng do Bình
Lҥc tӵ thѫ ÿiӃm xuҩt bҧn.
x Phҧn Luân Tuyên KӍnh “Trí TuӋ Kinh Pháp Hoa” cӫa Anh
Giҧo Thành xuҩt bҧn xã.
x TiӅn ĈiӅu Tín Thӭ “Nhұt Trì Thѭӧng Nhѫn ÿi thuyӅn qua
Ĉҥi Lөc” Thành Văn Ĉѭӡng Tân Quang Xã.
x Thҩt Trө Nhҩt DiӋu “Hành Hӑc ViӋn Nhұt Triêu Thѭӧng
Nhѫn” Thân Diên giáo báo xã.
x ĈiӅn Trung Hѭѫng Bә “ĈiӅn Trung Trí Hӑc” Chѫn ThӃ
Giӟi xã.
x Lý KiӃn Ngҥn Hùng Giám Tu “ĈiӅn Trung Trí Hӑc”. Cҭm
Chánh xã.
x Mөc Giҧ Nӝi Khoan Thanh “Tân Cѭ Nhұt Tát” Minh Trӏ
Phұt Giáo Nghiên Cӭu Hӝi.
x Trung Giҧ Giáo Ĉӕc biên “Cұn ÿҥi Nhұt Liên giáo ÿoàn tѭ
tѭӣng gia” quӕc thѫ san hành hӝi.
x Thҥch Xuyên Giáo Trѭѫng tha “Nhұt Liên Tông hành sӵ
tұp” Thѭӧng hҥ, Vitaka.
x Thành Xuyên Văn Nhã biên trӭ “Nhұt Liên Tông Tín Ĉӗ
Thӫ Trѭӟng” Cӝng Vinh thѫ phòng.
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x Nhұt Liên Tông tӵ viӋn Ĉҥi Giám biên tұp Uӹ Viên Hӝi
biên “Nhұt Liên Tông Tӵ ViӋn Ĉҥi Giám” Trì Thѭӧng Bәn
Môn tӵ.
x Hӝ ĈiӅn Hoát HiӇu “Giӟi danh cӫa Nhұt Liên Tông, lý luұn
và thұt tӃ” Sѫn Hӹ Phòng Phұt thѫ lâm.
x Vӑng NguyӋt Lѭѫng Quang “Thӭ Dân Phұt Giáo và tín
ngѭӥng Pháp Hoa” ThӃ Giӟi Thánh Ĉӏa san hành hiӋp hӝi.
x Thӏ Xuyên Trí Khang “Con ÿѭӡng bѭӟc ÿi cӫa Nhұt Liên
Thánh Nhѫn” Thuӹ Thѫ phòng.
x Cung Xuyên LiӉu Ĉӕc Tha Giám Tu “Thҩt DiӋn Sѫn”
Kamakura xuҩt bҧn.
x Phұt Giáo văn hoá nghiên cӭu hӝi biên “Nhӳng viӋc Phұt
sӵ” Hikarinokuni.
x Trung Vƭ Nhiêu biên “Nhұt Liên Thánh Nhѫn sӵ tích sӵ
ÿiӇn” Hùng Sѫn Các xuҩt bҧn.
x Ĉҵng TӍnh Chánh Hùng Tha “Phұt Giáo tang tӃ ÿҥi sӵ ÿiӇn”
Hùng Sѫn Các xuҩt bҧn.
x Ĉҵng TӍnh Chánh Hùng biên“Phұt Giáo nghi lӉ tӵ ÿiӇn”
Ĉông Kinh Ĉѭӡng xuҩt bҧn.
x Okayaki Hӝ Trӏ Giám Tu “Phұt cө ÿҥi sӵ ÿiӇn” Liêm
Thѭѫng Tân Thѫ.

Tͭng Kinh kèm theo ÿƭa CD b̹ng ti͇ng Nh̵t g͛m17:
x Khai Kinh KӋ
x DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh Phѭѫng TiӋn phҭm ÿӋ nhӏ
x DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh Nhѭ Lai Thӑ Lѭӧng phҭm ÿӋ
thұp lөc
x Văn hӗi hѭӟng

17

Ghi chú cӫa dӏch giҧ: Thay vì nghe CD bҵng tiӃng Nhұt, nhӳng Phұt Tӱ ViӋt
Nam có thӇ làm quen vӟi cách tөng Kinh theo lӕi phiên âm Hán ViӋt và Hán
Nhұt. Quý vӏ nào cҫn tra nghƭa cӫa Kinh văn thì vào bên trong sách ÿӇ tìm hiӇu
thêm.
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Khai Kinh K͏
Phұt Pháp cao siêu rҩt nhiӋm mҫu
Trăm ngàn muôn kiӃp dӉ hay ÿâu
Con nay nghe thҩy chuyên trì tөng
NguyӋn tӓ Nhѭ Lai nghƭa nhiӋm mҫu
Vӡi vӧi cao thâm Pháp Ĉҥi Thӯa
Thҩy rõ, nghe thông, ngӝ Bӗ ĈӅ
Pháp, Báo hai thân ÿӅu chӭng ÿҥt
Ӭng thân văn, tѭӟng, chҷng còn mê
Công ÿӭc vô biên hiӋn ӣ ÿâu!
Tӵ tҥi viên dung nghƭa thҭm sâu
Trí tuӋ vѭӧt qua tӝi, không tӝi
Tín nhѭ bҩt tín cǊng ÿӅu nhau.
Luôn luôn gһp Phұt lúc sanh ra
Chѭ Phұt mѭӡi phѭѫng thұt nhiӋm mҫu.

Di͏u
MYO
Ph˱˯ng
HOO

Pháp
HOO
Ti͏n
BEN

Liên
REN
pẖm ÿ͏
BON DA

Hoa Kinh (Âm Hán Vi͏t)
GE KYOO
nh͓
NI (Âm Hán Nhұt)

Nhƭ
NI
Tòng
YUU

thͥi
JI
Tam
SAN

Th͇
SE
Mu͡i
MAI

Tôn
SON

An

t˱ͥng

nhi

khͧi
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AN
Cáo
GOO
Ch˱
SHO
Th̵m
JIN

YOO
Xá
SHA
Ph̵t
BUTSU
thâm
JIN

NI
Lͫi
RI
trí
CHI
vô
MU

KI
Ph̭t
HOTSU
hu͏
E
l˱ͫng
RYOO

Kì
GO
Nan
NAN
Nhͱt
ITSU
Bích
HYAKU
Sͧ
SHO

trí
CHI
Gi̫i
GE
thi͇t
SAI
Chi
SHI
b̭t
BU

hu͏
E
nan
NAN
Thanh
SHOO
Ph̵t
BUTSU
năng
NOO

môn
MON
nh̵p
NYUU
Văn
MON

tri
CHI ooo#

Sͧ
SHO
Ph̵t
BUTSE
Bách
HYAKU
Vô
MU
T̵n
JIN

dƭ
I
t̹ng
ZOO
thiên
SEN
s͙
SHU
hành
GYOO

gi̫
SHA
thân
SHIN
v̩n
MAN
ch˱
SHO
ch˱
SHO

hà
GA
c̵n
GON
ͱc
NOKU
Ph̵t
BUTSU
Ph̵t
BUTSU

Vô
MU

L˱ͫng
RYOO

ÿ̩o
DOO

pháp
HOO
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DǊng
YU
Danh
MYOO

mãnh
MYOO
x˱ng
SHOO

tinh
SHOO
ph͝
FU

ṱn
JIN
văn
MON

Thành
YOO
V͓
MI
TuǤ
ZUI
Ý
I
Xá
SHA

tu
YUU
t̹ng
ZOO
nghi
GI
thú
SHU
Lͫi
RI

th̵m
JIN
hͷu
U
sͧ
SHO
nan
NAN
Ph̭t
HOTSU

thâm
JIN
pháp
HOO
thuy͇t
SETSU
gi̫i
GE

Ngô
GO
Chͯng
SHU
Chͯng
SHU
Qu̫ng
KOO
Vô
MU

Tòng
YUU
chͯng
YUU
chͯng
YUU
di͍n
EN
s͙
SHU

thành
YOO
nh˯n
IN
thí
HI
ngôn
GON
ph˱˯ng
HOO

Ph̵t
BUTSU
duyên
NEN
dͭ
YU
giáo
KYOO
ti͏n
BEN

D̳n
IN
Linh
RYO

ÿ̩o
DOO
li
RI

chúng
SHU
ch˱
SHO

sanh
YOO
tr˱ͣc
YAKU

dƭ
CHI

lai
LAI
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Sͧ
SHO
Nh˱
NYO

dƭ
I
Lai
LAI

gi̫
SHA
ph˱˯ng
HOO

hà
GA
ti͏n
BEN

Tri
CHI
Giai
KAI
Xá
SHA
Nh˱
NYO
Qu̫ng
KOO

ki͇n
KEN
dƭ
I
Lͫi
RI
Lai
RAI
ÿ̩i
DAI

Ba
HA
cͭ
GU
Ph̭t
HOTSU
tri
CHI
thâm
JIN

La
RA
túc
SOKU

Vô
MU
Lc
RIKI
Thi͉n
ZEN
Thâm
JIN
Thành
YOO

l˱ͫng
RYOO
vô
MU
Ĉ͓nh
YOO
nh̵p
NYUU
tu
YUU

vô
MU
sͧ
SHO
gi̫i
GE
vô
MU
nhͱt
ITSU

ng̩i
GE
uý
I
thoát
DATSU
t͇
SAI
thi͇t
SAI

V͓
MI
Xá
SHA

t̹ng
ZOO
Lͫi
RI

hͷu
U
Ph̭t
HOTSU

pháp
HOO

M̵t
MITSU

ki͇n
KEN
vi͍n
NON

Tam
SAM

Mu͡i
MAI
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Nh˱ Lai
NYO RAI
X̫o
GYOO

năng
NOO
thuy͇t
SETSU

chͯng chͯng
SHU YUU
ch˱
pháp
SHO
HOO

Ngôn
GON
Duy͏t
ETSU
Xá
SHA
Thͯ
SHU
Vô
MU

tͳ
JI
kh̫
KA
Lͫi
RI
y͇u
YOO
l˱ͫng
RYOO

nhu
NYUU
chúng
SHU
Ph̭t
HOTSU
ngôn
GON
vô
MU

chi
SHI
biên
HEN

V͓
MI
Ph̵t
BUTSU
Ch͑
SHI
B̭t
BU
Sͧ
SHO

t̹ng
ZOO
ṱt
SHITSU
Xá
SHA
tu
SHU
dƭ
I

hͷu
U
thành
YOO
Lͫi
RI
phͭc
BU
gi̫
SHA

pháp
HOO
tu
YUU
Ph̭t
HOTSU
thuy͇t
SETSU
hà
GA

Ph̵t
BUTSU
Ĉ͏
DAI

sͧ
SHO
nhͱt
ICHI

thành
YOO
hy
KE

tu
YUU
hͷu
U

nhuy͇n
NAN
tâm
SHIN

phân bi͏t
BUN BETSU
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Nan
NAN
Duy
YUI

gi̫i
GE
Ph̵t
BUTSU

chi
SHI
t̫
YO

pháp
HOO
Ph̵t
BUTSU

Nãi
NAI
Ch˱
SHO

năng
NOO
Pháp
HOO

cͱu
KU
th̵t
JITSU

t̵n
JIN
t˱ͣng
SOO
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(tӯ ÿây trӣ xuӕng tөng 3 lҫn)
(Ika sankai yomu)
Sͧ
SHO
Nh˱
NYO

v͓
I
th͓
ZE

ch˱
SHO
t˱ͣng
SOO

Nh˱
NYO
Nh˱
NYO
Nh˱
NYO
Nh˱
NYO
Nh˱
NYO

th͓
ZE
th͓
ZE
th͓
ZE
th͓
ZE
th͓
ZE

tánh
SHOO
th͋
TAI
lc
RIKI
tác
SA
nh˯n
IN

Nh˱
NYO
Nh˱
NYO
Nh˱
NYO
Nh˱ th͓
NYO ZE

th͓
ZE
th͓
ZE
th͓
ZE
b͝n
HON

duyên
EN
qu̫
KA
báo
HOO
m̩t
MATSU

pháp
HOO

cͱu
KU

cánh
KYOO

ÿ̻ng
TOO
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MYO

Pháp
HOO
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Liên
REN

Hoa
GE

Kinh
KYOO

Nh˱ Lai Th͕
NYO RAI YU

L˱ͫng
RYOO

pẖm
HON

ÿ͏ th̵p
lͭc
DAI YUU ROKU

T
JI

ngã
GA

ÿ̷c
TOKU

Ph̵t
BUTSU

Lai
RAI

Sͧ
SHO
Vô
MU
Ͱc
OKU
Th˱ͥng
YOO
Vô
MU

kinh
KYOO
l˱ͫng
RYOO
t̫i
SAI
thuy͇t
SETSU
s͙
SU

ch˱
SHO
bách
HYAKU
A
A
pháp
BOO
ͱc
OKU

ki͇p
KOTSU
thiên
SEN
Tăng
SOO
giáo
KYOO
chúng
SHU

s͙
SHU
v̩n
MAN
KǤ
GI
hoá
KE
sanh
YOO

Linh
RYO
Nhƭ
NI
Vì
I
Ph˱˯ng
HOO
Nhi
NI

nh̵p
NYUU
lai
RAI
ÿ͡
DO
ti͏n
BEN
th̵t
JITSU

˱
O
vô
MU
chúng
SHU
hi͏n
GEN
b̭t
FU

Ph̵t
BUTSU
l˱ͫng
RYOO
sanh
JOO
Ni͇t
NE
di͏t
METSU

ÿ̩o
DOO
ki͇p
KOO
c͙
KO
Bàn
HAN
ÿ͡
DO

Th˱ͥng
JOO

trͭ
YUU

th͵
SHI

thuy͇t
SETSU

pháp
BOO
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Ngã
GA
Dƭ
I

th˱ͥng
YOO
ch˱
SHO

trͭ
YUU
th̯n
JIN

˱
O
thông
ZUU

th͵
SHI
lc
RIKI

Linh
RYOO
Duy
SUI
Chúng
SHU
Qu̫ng
KOO
Ho̿c
GEN

ÿiên
TEN
c̵n
GON
ki͇n
KEN
cúng
KU
giai
KAI

ÿ̫o
DOO
nhi
NI
ngã
GA
d˱ͥng
YOO
hoài
E

chúng
SHO
b̭t
FU
di͏t
METSU
xá
SHA
luy͇n
REN

sanh
YOO
ki͇n
KEN
ÿ͡
DO
lͫi
RI
m͡
HO

Nhi
NI
Chúng
SHU
Ch̭t
SHICHI
Nh̭t
ITSU
B̭t
BU

sanh
SHOO
sanh
YOO
trc
JIKI
tâm
SHIN
t
JI

khát
KATSU
kh̫i
KI
ý
I
dͭc
YOKU
tích
SHAKU

ng˱ͩng
GOO
tín
SHIN
nhu
NYUU
ki͇n
KEN
thân
SHIN

tâm
SHIN
phͭc
BUKU
nhuy͇n
NAN
Ph̵t
BUTSU
m͏nh
MYOO

c̵p
KYUU
Linh
RYOO

chúng
SHU
Thͱu
YUU

Tăng
SOO
S˯n
SEN

Thͥi
ngã
JI
GA
Cͭ xṷt
KU SHYUTSU
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Ngã
GA
Th˱ͥng
YOO

thͥi
JI
t̩i
ZAI

ngͷ
GO
th͵
SHI

chúng
SHU
b̭t
BU

sanh
YOO
di͏t
METSU

Dƭ
I
Hi͏n
GEN
D˱
YO
Cung
KU
Ngã
GA

ph˱˯ng
HOO
hͷu
U
qu͙c
KOFU
kính
GYOO
phͭc
BU

ti͏n
BEN
di͏t
METSU
hͷu
U
tín
SHIN
˱
O

lc
RIKI
b̭t
BU
chúng
SHU
l̩c
GYOO
b͑
HI

c͙
KO
di͏t
METSU
sanh
YOO
gi̫
SHA
trung
CHUU

V͓
I
Nhͷ
NYO
Ĉ̫n
TAN
Ngã
GA
M͡t
MOTSU

thuy͇t
SETSU
ÿ̻ng
TOO
v͓
NI
ki͇n
KEN
t̩i
ZAI

vô
MU
b̭t
BU
ngã
GA
ch˱
SHO
˱
O

th˱ͫng
YOO
văn
MON
di͏t
METSU
chúng
SHU
kh͝
KU

pháp
HOO
th͵
SHI
ÿ͡
DO
sanh
YOO
h̫i
KAI

C͙
KO
Linh
RYO

b̭t
BU
kǤ
GO

vi
I
sanh
SHOO

hi͏n
GEN
khát
KATSU

thân
SHIN
ng˱ͩng
GOO
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Nh˯n
IN
Nãi
NAI

kǤ
GO
xṷt
SHUTSU

tâm
SHIN
vi
I

luy͇n
REN
thuy͇t
SETSU

m͡
BO
pháp
BOO

Th̯n
JIN
˰
O
Th˱ͥng
YOO
C̵p
GYUU
Chúng
SHU

thông
ZUU
A
A
t̩i
ZAI
d˱
YO
sanh
JOO

lc
RIKI
Tăng
SOO
Linh
RYOO
ch˱
SHO
ki͇n
KEN

nh˱
NYO
KǤ
GI
Thͱu
YUU
trͭ
YUU
ki͇p
KOO

th͓
ZE
Ki͇p
KOO
S˯n
SEN
xͱ
SHO
t̵n
JIN

Ĉ̩i
DAI
Ngã
GA
Thiên
TEN
Viên
ON
Chͯng
SHUU

h͗a
KA
th͵
SHI
nh˯n
NIN
lâm
RIN
chͯng
YUU

sͧ
SHO
ÿ͡
DO
th˱ͥng
JOO
ch˱
SHO
b̫o
HOO

thiêu
SHO
an
AN
sung
JUU
ÿ˱ͥng
DOO
trang
SHOO

thͥi
JI
͝n
NON
mãn
MAN
các
KAKU
nghiêm
GON

B̫o
HOO
Chúng
SHU

th͕
YUO
sanh
YOO

ÿa
TA
sͧ
SHO

hoa
KE
du
YU

qu̫
KA
l̩c
RAKU
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Ch˱
SHO
Th˱ͥng
YOO

thiên
TEN
tác
SA

kích
KYAKU
chúng
SHU

thiên
TEN
kͽ
GI

c͝
KU
nh̩c
GAKU

VǊ
U
Tán
SAN
Ngã
GA
Nhi
NI
˰u
U

M̩n
MAN
Ph̵t
BUTSU
T͓nh
YOO
chúng
SHU
b͙
BU

Ĉà
DA
c̵p
GYUU
Ĉ͡
DO
ki͇n
KEN
ch˱
SHO

la
RA
ÿ̩i
DAI
b̭t
BU
thiêu
SHO
kh͝
KU

hoa
KE
chúng
SHU
hͯy
KI
t̵n
JIN
não
NOO

Nh˱
NYO
Th͓
ZE
Dƭ
I
Quá
KA
B̭t
BU

th͓
ZE
ch˱
SHO
ác
AKU
A
A
văn
MON

ṱt
SHITSU
t͡i
ZAI
nghi͏p
GOO
tăng
SOO
Tam
SAN

sung
YUU
chúng
SHU
nh˯n
IN
kǤ
GI
B̫o
BOO

mãn
MAN
sanh
YOO
duyên
NEN
ki͇p
KO
danh
MYOO

Ch˱
SHO
Nhu
NYUU

hͷu
U
hoà
WA

tu
SHU
ch̭t
SHICHI

công
KU
trc
JIKI

ÿͱc
DOKU
gi̫
SHA
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T̷c
SOTSU
T̩i
ZAI

giai
KAI
th͵
SHI

ki͇n
KEN
nhi
NI

ngã
GA
thuy͇t
SETSU

thân
SHIN
pháp
BOO

Ho̿c
WAKU
Thuy͇t
SETSU
C͵u
KU
Vì
I
Ngã
GA

thͥi
JI
Ph̵t
BUTSU
nãi
NAI
thuy͇t
SETSU
trí
CHI

vi
I
th͕
YU
ki͇n
KEN
Ph̵t
BUTSU
lc
RIKI

th͵
SHI
vô
MU
Ph̵t
BUTSU
nan
NAN
nh˱
NYO

chúng
SHU
l˱ͫng
RYOO
gi̫
SHA
trc
CHI
th͓
ZE

Hu͏
E
Th͕
YUU
C͵u
KU
Nhͷ
NYO
V̵t
MOTSU

quang
KOO
m͏nh
MYOO
tu
SHU
ÿ̻ng
TO
˱
TO

chi͇u
SHOO
vô
MU
nghi͏p
GOO
hͷu
U
th͵
SHI

vô
MU
s͙
SHU
sͧ
SHO
trí
CHI
sanh
SHOO

l˱ͫng
RYOO
ki͇p
KOO
ÿ̷c
TOKU
gi̫
SHA
nghi
GI

Ĉ˱˯ng
TOO
Ph̵t
BUTSU

ÿo̩n
DAN
ngͷ
GO

l͏nh
RYOO
th̵t
JITSU

vƭnh
YOO
b̭t
BU

t̵n
JIN
h˱
KO
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Nh˱
NYO
Vi
I

y
I
tr͓
JI

thi͏n
ZEN
cu͛ng
OO

ph˱˯ng
HOO
t͵
SHI

ti͏n
BEN
c͙
KO

Th̵t
JITSU
Vô
MU
Ngã
GA
Cͱu
KU
V͓
I

t̩i
ZAI
năng
NOO
di͏c
YAKU
ch˱
SHO
phàm
BON

nhi
NI
thuy͇t
SETSU
vi
I
kh͝
KU
phu
BU

ngôn
GON
h˱
KO
th͇
SE
ho̩n
GEN
ÿiên
TEN

t͵
SHI
v͕ng
MOO
phͭ
BU
gi̫
SHA
ÿ̫o
TOO

Th̵t
JITSU
Dƭ
I
Nhi
NI
Phóng
HOO
Ĉ͕a
DA

t̩i
ZAI
th˱ͥng
JOO
sanh
SHOO
d̵t
ITSU
˱
O

nhi
NI
ki͇n
KEN
kiêu
KYOO
tr˱ͣc
YAKU
ác
AKU

ngôn
GON
ngã
GA
tͱ
SHI
ngǊ
GO
ÿ̩o
DOO

di͏t
METSU
c͙
KO
tâm
SHIN
dͭc
YOKU
trung
CHUU

Ngã
GA
Hành
GYOO

th˱ͥng
YOO
ÿ̩o
DOO

tri
CHI
b̭t
BU

chúng
SHU
hành
GYOO

sanh
YOO
ÿ̩o
DOO
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Tùy
ZUI
V͓
I

ͱng
OO
thuy͇t
SETSU

sͧ
SHO
chͯng
SHU

kh̫
KA
chͯng
YU

ÿ͡
DO
pháp
HOO

M͟i
MAI
Dƭ
I
Ĉ̷c
TOKU
T͙c
SOKU

t
JI
hà
GA
nh̵p
NYUU
thành
JOO

tác
SA
linh
RYOO
vô
MU
tu
JU

th͓
ZE
chúng
SHU
th˱ͫng
YOO
Ph̵t
BUTSU

ni͏m
NEN
sanh
YOO
ÿ̩o
DOO
thân
SHIN

Liên

Hoa

Kinh

GE

KYOO

Nam Mô Di͏u
Pháp
(câu nҫy tөng 10 ÿӃn 30 lҫn)

NA MU MYO
HOO
REN
(zippen kara sanzippen hodo tonaeru)
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Văn h͛i h˱ͣng
Chúng con thành tâm cung kính ÿҧnh lӉ
Nam Mô Cӱu ViӉn Thұt Thành Bәn Sѭ Thích Ca Mâu Ni
Phұt,
Nam Mô Nhӭt Thӯa DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh,
Nam mô Mҥt Pháp Ĉҥi Tôn Sѭ Cao Tә Nhұt Liên Ĉҥi Bӗ
Tát,
Ĉҥi tӯ ÿҥi bi quang lâm chiӃu giám, tri kiӃn chiӃu lâm

Chѭ lӏch ÿҥi Tông Môn, Chѭ Pháp Huân Công, Chѭ Tiên
Sѭ hӗi hѭӟng Chѭ Thiên Thҫn, Chѭ Ĉӏa Thҫn, Chѭ ThiӋn Thҫn
Hӝ Pháp, Chѭ ThiӋn Thҫn hӝ trì pháp lҥc.
Ngѭӥng nguyӋn:
Trӡi cao lӗng lӝng, biӇn rӝng bao la ÿӅu hѭӟng vӅ DiӋu
Pháp cao xa, Vҥn niên ÿăng ÿҷng, mҥt pháp mông mênh, cùng
xin ÿѭӧc Ĉҥo Sѭ gia hӝ.
Trӡi quang, ÿҩt tӏnh,
quӕc thái, dân an,
mùa màng thêm tѭѫi tӕt,
cuӝc sӕng mãi mãi ҩm no,
cháu con vui vҫy ÿông ÿҧo,
nhà cӱa khang trang thӏnh vѭӧng.
Chúng con thiӃt tha mong muӕn
tâm thành mӝt lòng sám hӕi
tӯ xѭa vӕn tҥo tӝi lӛi
sáu căn tҥo nghiӋp vô cùng,
tӝi chѭӟng nay mong tiêu diӋt
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xin không hӫy báng pháp mҫu
xin vui trong cùng quӕc ÿӝ,
xin làm ngѭӡi dân không giҧm.
Gia ÿình chúng con:
siêng năng tөng kinh hành trì,
cҫu cho bҧy nҥn qua ÿi.
Lҥi nguyӋn:
hѭѫng linh Tiên Tә ÿӡi ÿӡi,
và nguyӋn nhӳng ngѭӡi vӯa thác
tҩt cҧ ÿӅu vào biӇn pháp
Hѭѫng linh nhӳng kҿ có hình,
hѭѫng linh nhӳng kҿ vô hình
cҧ hai ÿӅu ngӗi toà sen báu,
cҧ hai thành tӵu thân Phұt.
nguyӋn nhӡ tӯ lӵc DiӋu Pháp
gia hӝ tӭc thân thành Phұt.
NguyӋn ÿem công ÿӭc vô biên
hӗi hѭӟng tҩt cҧ mӑi miӅn
chúng con cùng vӟi chúng sanh
thҧy ÿӅu trӑn thành Phұt Ĉҥo.
Nam Mô DiӋu Pháp Liên Hoa Kinh (3 lҫn).

;,,, /ஏLFXஃL
Ngày phi thuyӅn Suptonic và Atrice bay khӓi ÿӏa cҫu, lao
vào vǊ trө, ai ai cǊng trҫm trӗ ngҥc nhiên, khen ngӧi thӡi ÿҥi
khoa hӑc nhѭ mӝt giҩc mѫ. Mӑi ngѭӡi cҧm tѭӣng rҵng chҷng
bao lâu nӳa lӏch sӱ ÿӃn lúc nhân loҥi sӁ chinh phөc vǊ trө mӝt
cách dӉ dàng.
ThӃ nhѭng, khi Apolo thӭ 15 tӯ vǊ trө bay trӣ lҥi ÿӏa cҫu,
phi hành gia James Awin chөp ÿѭӧc bӅ phҷng trên mһt trăng,
NASA chҩm dӭt cҧm nghƭ cӫa nhӳng nhà truyӅn giáo rҵng nѫi
ÿó có vӏ Thҫn hiӋn hӳu. Bây giӡ, ông thành lұp mӝt tә chӭc tôn
giáo gӑi là High Flight Foundation ӣ Colorado Spring ÿi khҳp
nѫi khҳp nѫi trên thӃ giӟi. (Lұp Hoa Long “Tӯ VǊ Trө ÿã trӣ
vӅ” Trung Ѭѫng Công Luұn Xã).
CǊng vұy, Nhұt Bҧn ÿӃn thӡi kǤ thành trѭӣng cao ÿӝ, có
khuynh hѭӟng thay ÿәi cách nhìn truyӅn thӕng, do vұy truyӅn
thӕng tâm linh cǊng cҫn phҧi nhìn lҥi mӝt cách thông thoáng
hѫn. Tác phҭm nҫy ÿѭӧc thành hình trong bӕi cҧnh ÿó.
Cho ÿӃn bây giӡ, phҧi nói rҵng, hình thӭc tôn giáo quá cǊ
kӻ. ViӋc truyӅn ÿҥt cho thӃ hӋ kӃ tiӃp không còn giӟi hҥn trong
trách nhiӋm cӫa chùa nӳa, nhѭ Giӟi Ӕc Thái Nhҩt cho rҵng:
khi xã h͡i ÿ˱ͫc công nghi͏p hóa, m͕i ng˱ͥi ai ai cǊng c̯n
nhu c̯u làm giàu trí thͱc, cho nên ho̩t ÿ͡ng tôn giáo ph̫i
ÿ˱ͫc ÿ˱a vào nhͷng sinh ho̩t xã h͡i, ÿánh thͱc lòng nhi͏t
thành cͯa m͟i ng˱ͥi.
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Nhұt Liên Tông xuҩt hiӋn tӯ thӡi Kamakura vӟi tông chӍ
cӫa Nhұt Liên Thánh Nhѫn, thӑ nhұn có hӋ thӕng pháp môn
xѭӟng ĈӅ Mөc. Nhұt Liên Thánh Nhѫn có 6 vӏ ÿӋ tӱ, gӑi là lөc
lão tăng, mà ngày nay xem nhѭ sáu vӏ ÿҥi biӇu ÿѭa Nhұt Liên
Tông trӣ thành mӝt tông phái phát triӇn rӝng rãi và ý nghƭa, mà
chúng ta cҫn phҧi xӃp tҩt cҧ sáu lão tăng nҫy vào hӋ phә Nhұt
Liên Tông.
Tác phҭm nҫy dành cho nhӳng ai cѭu mang niӅm tin nѫi
Nhұt Liên Tông, ѭӟc vӑng mang lҥi cho hӑ ÿiӅu gì ÿó cҫn thiӃt
và hӳu hiӋu, nӃu giúp ÿѭӧc gì cho ai ÿó tăng trѭӣng niӅm tin,
canh tân Nhұt Liên Tông, phҧi nói rҵng bút giҧ không còn niӅm
vui nào hѫn.
Ĉánh máy tác phҭm, phát hành tác phҭm ÿӅu nhӡ vào quý
vӏ ӣ ban biên tұp cӫa nhà xuҩt bҧn Ĉҥi Pháp Luân, ÿһc biӋt ông
Ti͋u S˯n Ho̹ng Lͫi chӏu khó, chӏu nhӑc hә trӧ không ít. Mӝt
lҫn nӳa, nѫi ÿây bút giҧ xin hӃt lòng ÿa tҥ tҩt cҧ.
Thêm nӳa, xin cҧm niӋm công ÿӭc trӧ lӵc giúp ÿӥ cӫa ba
anh em nghiên cӭu sinh ӣ ViӋn Nghiên Cӭu thuӝc Ĉҥi Hӑc Lұp
Chánh là: T Vƭ Anh Trí, Quan H͡ Hi͋u H̫i và A B͡ Thái
T͛n.
Chân thành cҧm tҥ!
Tác giҧ:

Watanabe Hooyoo (Ĉӝ Biên Bҧo Dѭѫng) và
Ootani Gyookoo (Am Cӕc Hành Hѭӣng)
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Wanatabe Hooyoo sinh vào năm Chiêu Hoà thӭ 8 (1933)
tҥi Tokyo. Tӕt nghiӋp phân khoa Tông hӑc, Phұt Giáo Hӑc bӝ
cӫa Lұp Chánh Ĉҥi Hӑc. Ĉӗng Ĉҥi Hӑc ViӋn ÿã tӕt nghiӋp
TiӃn Sƭ khoá trình. HiӋn tҥi: Giáo Thӑ cӫa Ĉҥi Hӑc Lұp Chánh,
Văn Hӑc TiӃn Sƭ.
Sách ÿã xṷt b̫n:
x
x
x
x

Lӡi dҥy cӫa Ngài Nhұt Liên (Hùng Sѫn Các)
Kinh - Nhұt Liên Tông (Giҧng Ĉàm Xã)
Kinh Pháp Hoa - Sӵ cӭu giúp trong quá khӭ (NHK xuҩt bҧn)
Chúng ta là con cӫa Phұt (Trung Ѭѫng Công Luұn Tân Xã)

;,9 2RWDQL*\RRNRR
Ootani Gyookoo sinh vào năm Chiêu Hoà thӭ 24 (1949)
tҥi Tokyo. Tӕt nghiӋp phân khoa Tông Hӑc, Phұt Giáo Hӑc bӝ
cӫa Lұp Chánh Ĉҥi Hӑc. Ĉӗng Ĉҥi Hӑc ViӋn tӕt nghiӋp TiӃn
Sƭ khoá trình. HiӋn tҥi: Giáo Thӑ cӫa Ĉҥi Hӑc Lұp Chánh (TiӃn
Sƭ Văn Hӑc).
Sách ÿã xṷt b̫n:
x Nhұt Liên Thánh Nhѫn giáo hӑc nghiên cӭu cѫ bҧn (Sѫn Hӹ
Phòng Phұt thѫ lâm)
x Nhұt Liên Thánh Nhѫn giáo hӑc cѫ bҧn (Sѫn Hӹ Phòng
Phұt thѫ lâm)
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x Tҩm lòng cӫa Ngài Nhұt Liên Thánh Nhѫn (Nhұt Liên Tông
Tân Văn Xã)
x Ai cǊng có thӇ hiӇu Kinh Pháp Hoa (Ĉҥi Pháp Luân Các)
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Nhà Xṷt B̫n
Phát hành lҫn ÿҫu tiên vào ngày 10 tháng 4 năm Bình
Thành thӭ 15 (2003).
Trѭӟc tác: Watanabe Hooyoo
Ootani Gyokoo
Phát hành: Ishihara Oomichi
Ҩn loát: Tam HiӋp Mӻ Thuұt ҩn loát Châu Thӭc Hӝi Xã
ChӃ bҧn:

Châu Thӭc Hӝi Xã
ViӋt Hұu Ĉѭӡng ChӃ Bҧn
Tokyoto Shibuyaku Higashi 2-5-36
Building Oomizu

Phát hành tҥi:

Hӳu Hҥn Hӝi Xã
Ĉҥi Pháp Luân Các
Tel.: 03 - 5466 - 1401
ISBN4 - 8046 - 6014 - 3 C0315

Cùng Mӝt Tác Giҧ
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Cùng M͙t Tác Giɠ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Truyʄn c͕ Viʄt Nam 1 & 2 *
Gi͍t mɉa ÿɤu hɞ *
Ng͡ ngàng *
Lʈch sͭ Phɪt Giáo Viʄt Nam Hɠi Ngoɞi
trɉ͛c và sau năm 1975 *
Cu͙c ÿ͝i ngɉ͝i Tăng sś *
Lʂ nhɞc Phɪt Giáo *
Tình ÿ͝i nghśa ÿɞo *
Tìm hiʀu giáo lý Phɪt Giáo *
Ĉ͝i s͑ng tinh thɤn cͧa Phɪt Tͭ Viʄt
Nam tɞi ngoɞi qu͑c
Ĉɉ͝ng không biên gi͛i *
Hình ɠnh 10 năm sinh hoɞt Phɪt Giáo
Viʄt Nam tɞi Tây Ĉͩc
Lòng tͫ Ĉͩc Phɪt *
Nghiên cͩu Giáo Ĉoàn Phɪt Giáo th͝i
nguyên thͧy I, II *, III *
Tɉ͝ng thuɪt vɾ Ĉɞi h͙i Tăng già Phɪt
Giáo thɼ gi͛i kƒ 5 khóa I
tɞi Hannover, Ĉͩc Qu͑c
Giͯa ch͑n cung vàng *
Chùa Viên Giác
Chùa Viên Giác
Vͥ án m͙t ngɉ͝i tu *
Chùa Quan Âm (Canada)*
Phɪt Giáo và con ngɉ͝i *
Khóa giáo lý Âu Châu kƒ 9
Theo dɢu chân xɉa *
(Hành hɉɇng Trung qu͑c I)
S͑ng và chɼt theo quan niʄm cͧa Phɪt
Giáo *
H͙i kiɼn v͛i Ĉͩc Ĉɞt Lai Lɞt Ma
V͍ng c͑ nhân lɤu
(Hành hɉɇng Trung Qu͑c II)
Có và Không
Kinh Ĉɞi Bi *
(dʈch tͫ Hán văn ra Viʄt văn)
Phɪt thuyɼt B͓ Tát Hành Phɉɇng Tiʄn
Cɠnh Gi͛i Thɤn Thông Biɼn Hóa Kinh*
Bhutan có gì lɞ?
Kinh Ĉɞi Phɉɇng Quɠng T͕ng Trì *
Cɠm tɞ xͩ Ĉͩc *
Thɉ tòa soɞn báo Viên Giác trong 25
năm (1979 - 2003,2004)
B͕n sͱ kinh *

Nhɪt ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ

1974, 1975
1979
1980
1982

Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ

1983
1984
1985
1985
1986

Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ

1987
1988

Viʄt ngͯ
dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
ra Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt, Anh,
Ĉͩc ngͯ

1989
90, 91, 92
1993

Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ

1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1998

Viʄt & Ĉͩc ngͯ

1998

Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ

1999
1999

Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ

2000
2001

dʈch tͫ Hán văn
ra Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
dʈch tͫ Hán văn
ra Viʄt ngͯ
Viʄt & Ĉͩc ngͯ
Viʄt ngͯ

2001

dʈch tͫ Hán văn ra
Viʄt ngͯ

2003

2001
2002
2002
2003
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38

Nhͯng ÿoɠn văn viɼt trong 25 năm
qua
Phát B͓ Ĉɾ Tâm kinh luɪn *

39

Ĉɞi Ĉɉ͝ng Tây Vͩc Ký

40
41
42

Làm thɼ nào ÿʀ tr͟ thành m͙t ngɉ͝i
t͑t
Dɉ͛i c͙i b͓ ÿɾ
Ĉɞi Thͫa Tɪp B͓ Tát H͍c Luɪn

43

B͓ Ĉɾ Tɉ Lɉɇng luɪn *

44

Phɪt nói luɪn A Tƒ Ĉàm vɾ viʄc thành
lɪp thɼ gi͛i

45
46

Giai nhân và Hòa Thɉͣng
Thiɾn Lâm Tɼ Nhɪt Bɠn

47

Luɪn vɾ con ÿɉ͝ng giɠi thoát

48

Luɪn vɾ b͑n chân lý

49

Tʈnh Ĉ͙ tông Nhɪt Bɠn

50

Tào Ĉ͙ng tông Nhɪt Bɠn

51
52
53

Phɪt Giáo và khoa h͍c
Pháp ngͯ
Nhͯng mɦu chuyʄn linh ͩng cͧa Ĉͩc
Ĉʈa Tɞng Vɉɇng B͓ Tát
Pháp Hoa tông Nhɪt Bɠn

54

Viʄt & Ĉͩc ngͯ

2003

Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ

2004
2004
2004

Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ

2005
2005

Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhͱt ngͯ
ra Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Hán văn
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ
Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ

2006
2006

2005
2006

2006
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009

Sɺ xuɢt bɠn năm 2010
55

Chɇn Ngôn tông Nhɪt Bɠn

Dʈch tͫ Nhɪt ngͯ
sang Viʄt ngͯ

Chú thích : (*) hɼt

Quý vʈ mu͑n download nhͯng bài giɠng pháp cͧa
Hòa Thɉͣng Phɉɇng Trɉͣng Chùa Viên Giác Hannover thì xin vào trang :
www.wiphatgiao.de ; www. quangduc.com ;
www.viengiac.de; hoɴc www.lotuspro.net

Danh Sách Ҩn Tӕng Kinh
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Danh sách quý Ĉɞo Hͯu & Phɪt Tͭ ɢn t͑ng
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EDD
y Minnesota/USA: Thiʄn Giàu 100US. Vɞn Ĉͩc 100US. Diʄu Tâm 50US.
Nguyên Ĉoan 20US. Tʈnh Bɞch 100US. Vɞn Hͯu 100US. Quɠng Triêm
100US. Minh Trí & Diʄu Tâm 40US. Ĉ͓ng Chúc & Ĉ͓ng Giɠi 100US. Nhuɪn
Trì & Thʈ Nhɇn 50US. Vɞn Anh 20US. Chúc Duyʄt 40US. Diʄu Hân 25US.
Tâm Thành & Tâm Nhɉ 100US. Phɪt Tͭ chùa Phɪt Ân 200US. Nguyʂn Thʈ
Ren 50US. Tâm Siêu, Tâm DŸng & Tâm Nga 60US. ɥn danh 20US. Diʄu
Kính 18US. Kim Ng͍c 50US. Vɞn Trang 20US. Vɞn Anh 30US. Minh Chân
30US.
Houston/USA: ɥn danh 50US.
Detroit/USA: Quɠng Thͥc, Quɠng Hͯu & Quɠng DŸng 100US. Quɠng
Châu 100US. Quɠng Vân 200US. Quɠng Hɉɇng Phan Thʈ Yɼn Phɉɇng
200US.
Santa Ana/USA: Chân Toàn 100US. ɥn danh 50US. Thiʄn Ĉɞt & Thanh
Hiɾn 100US. Quý Phɪt Tͭ tɞi Long Beach & Santa Ana 1.000US.
Jacksonville/USA: H͓ Thʈ Ĉê Nguyên Hͱu, Nguyên Hùng, Nguyên ɡn,
Nguyên An & Thiʄn Trí 2.000US HHHL ĈH Nguyʂn Văn Liêm Pd Thiʄn Ĉͩc.
Nguyên Tͫ, Nguyên Cɉ͝ng, Nguyên Th͍ & Nguyên Hiɾn 1.000US. Nguyʂn
Tuɢn Hiɾn 200US. Lê Hiʄp Lan 200US.
Chùa Hɠi Ĉͩc/USA: Lê Thiʄn 100US. Nguyʂn Thái Bình 20US. Dɉɇng
Ĉình Ĉɉ͝ng 100US. Hà Tân 100US. Trɤn Boy 60US. Nguyʂn Văn Chính
50US. Phɞm Thʈnh 20US. Nguyʂn Hòa 60US. Cao Tâm 10US. Phɞm Ĉông
50US. Nguyʂn Thʈ Vàng 20US. Trɉɇng Ĉông Thanh 100US. Lê Ĉình Ba Mɼn
40US. Phú Cúc 20US. Gÿ. Ĉͩc Lê 20US. Phɞm Tɢn Lͣi 20US. Djodimy
Strong 100US. Nguyʂn Ĉa 20US. Trɉɇng Công Ch͛ 100US. Trɤn Kim Sum
20US. Trung & Thoa 50US. Hiʄp & Lan Le 40US. V & Chi 10US. Phát &
Hiɾn 10US. Chat 5US. Lee Tsang 20US. Phɉɇng Trɤn 10US. ɥn danh 5US.
Nguyʂn Lai 20US. Quý Nguyʂn 20US. Nguyên Phɉ͛c 50US. Thanh & Hoa
Lâm 20US. Nga Ryan 50US. Voòng M Ng͍c 5US. Nguyʂn Thʈ Ĉiʄp 20US.
Nguyʂn Thʈ Duyên Lý 50US. Gÿ. Khôi & Thu 100US. Du Phong 50US. Ĉɉͣc
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Uy 40US. Phɉɇng Tân 5US. Lɉu Hͯu 40US. LŸng LŸy Vy 40US. Văn Thʈ Sáu
50. Jenny Nguyʂn 40US. Nguyʂn Lê Ĉͩc 1.000US. Phɞm M Yɼn 20US.
Quan H͓ng 40US. Dɉɇng Em 100US. H͓ Thʈ Dê 50US. Nguyʂn Thʈ Huʄ
40US. Trɤn Ng͍c Ĉóa 50US. Lý Bình Hòa Ĉiʄp 100US. Ngô Cúc 20US. Ngô
Thʈ Trinh 20US. Ngô Qu͑c Hùng 20US. M Hɮng 30US. Phan Kiʄt 100US. Lý
Thʈ Huƒnh Hɉɇng 20US. Nguyʂn Bình Bɉ͝ng 50US. Lê Thanh Vśnh 60US.
Nguyʂn Kiʄt 100US. Chʈ Bɠy Bagdon 200US.
Oklahoma/USA: Thanh Lɉu 50US. Gÿ. Phɉɇng Thɠo & Qu͑c Hɉng 50US.
Gÿ. Phɉɇng Hɞnh & Phɉɇng Ĉͩc 100US. Diʄu Liên 30US. Phɉɇng An, Diʄu
Vân & Phɉɇng Lɞc 30US. Quang Minh 300US. Tâm Hɞnh 20US. Chúc Ph͕
60US. Chɇn Nghśa 20US. Diʄu An 20US. Nguyʂn Thʈ Tɉ͟ng 20US. Trɉɇng
Thʈ Ân (Giác Anh) 20US. Diʄu Châu & Minh Lý 50US. Diʂm Nghśa (Viên Tâm)
30US. Gái Huƒnh 20US. Không Cát & Không Tɉ͝ng 100US. Yɼn Ng͍c 20US.
Phɉɇng Tʈnh 20US. Diʄu Hɉɇng (Cɠ) 30US. Diʄu Hiɾn 30US. Diʄu Tuyɼt
50US. Diʄu Hɠo 60US. Trɉɇng Minh Huyɾn 50US. Gÿ. PT Chɇn Hiɾn Thɠo
100US. Chánh Ĉͩc Tâm & Chɇn Hiɾn Ĉͩc 20US. ĈĈ. Thích Trúc Thái Bɠo
50US. Phɉɇng Lý 20US. Quang Ĉɞo 50US. Diʄu Chúng & Tánh Mɨu 50US.
Không Bích 100US. B͙i Âm (Diʄu Hɉɇng) 20US. Gÿ. Viên Giác (Ĉɴng Thʈ
Thu Vân) 50US. Ĉào Minh Mɨn 50US. Ĉào Minh Tùng 10US. Mee Kee
Chong 5US. Ĉào Minh Zachary 5US. Ĉào Lynh Joe 5US. Phɞm Bô 5US. Ĉào
Thʈ Ng͍c Lan 10US. Phɞm Xuân Ĉào 5US. Phɞm Ái Duyên 5US. Ĉɴng Anh
Danh 5US. Nguyʂn Phúc Hɪu 5US. Ĉɴng Thʈ Minh Nguyʄt 5US. Nguyʂn
Tɉ͝ng Vi 5US. Nguyʂn Sahara 5US. Ĉɴng Thʈ Ánh Ng͍c 5US. Hoàng Khánh
Duy 5US. Ĉɴng Anh DŸng 5US. Nguyʂn Thʈ Kim Phɉͣng 5US. Ĉɴng Du
Dustin 5US. Ĉɴng Anh Quang 5US. Ĉɴng Anh Vinh 5US. Gÿ. Phɞm Thʈ Nã
(Phɉɇng Tín) 100US. Tɞ Qu͑c DŸng + Phɞm Thʈ Băng Trinh + Tɞ Qu͑c Viʄt
+ Tɞ Thanh Hà 100US. Ĉɴng Băng Giang & Ĉɴng Văn Thiʄu 100US. Ĉɴng
Băng Hɠi (Cardin Dang) 100US. Eddie Bair + Yɼn Trɤn + Kevin Bair 50US.
Phɞm Trɤn Quang Hiɼu & Quang Trung 20US. Phɉɇng Hɉɇng & Quang Viʄt
50US. Viên Lɞc 40US. Gÿ. Chɇn Trí & Ĉ͓ng Lͱc 30US. Gÿ. Phɉɇng M
100US. Phɉɇng Tͫ 20US. Tăng Bích Lɉɇng 20US. ɥn danh 10US. Diʄu
Hoàng 200US. SC Linh Minh 50US.
C͙ng : 13.313 USD.
y Úc Châu: ɥn danh 200 Úckim. Bé An Hɠo & Bé Nhɉ Hɠo 50 Úckim. Diʄu
Ng͍c 50 Úckim. Trung Thanh 50 Úckim. Hɉɇng Ng͍c 50 Úckim. Tâm Tuʄ
Hɞnh 50 Úckim. Ĉ͓ng Thích 20 Úckim. Diʄu Dung 20 Úckim. Tâm Thɞnh 50
Úckim. Quɠng Hɉɇng 20 Úckim. Diʄu Lai 20 Úckim. Chúc Y 50 Úckim.
Thanh Thɠo & Thanh Tuyên 100 Úckim. Diʄu Yên 100 Úckim. Minh Ĉͩc 100
Úckim. Hͯu Ân 100 Úckim. Diʄu Thuɤn 100 Úckim. Thiʄn Thành 50 Úckim.
Diʄu Thͩc 50 Úckim. Chúc Liêm 50 Úckim. Giáng Hóa 20 Úckim. Viên
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Hɉɇng HHHL Viên Pháp 100 Úckim. Diʄu Thͧy HHHL Thanh Tʈnh 20 Úckim.
Ng͍c Nghiêm 50 Úckim. Quɠng Hiɾn & Quɠng Khánh 50 Úckim. Thanh Yên
30 Úckim. Thiʄn Chánh & Nguyên Ĉͩc 50 Úckim. Diʄu Mai 100 Úckim. Chúc
Ĉiɾu & Chúc Thɬm 50 Úckim. Bͭu Trí 50 Úckim. ɥn danh 50 Úckim. Diʄu
Hͯu 50 Úckim. Tâm Tͫ Châu Vi Thͧ 20 Úckim. Chúc Lɉͣng & Chúc Tͫ 50
Úckim. Tʈnh Phɉ͛c 30 Úckim. Ĉͩc Phɉɇng 30 Úckim. Diʄu Hɞnh 20 Úckim.
Lʄ Tâm 50 Úckim. Tʈnh Kͷ 30 Úckim. Huʄ Ng͍c 50 Úckim. Chúc Vɉͣng 20
Úckim. Ĉh. Nhɉ͝ng & Sanh 100 Úckim. Hͩa Tài Thành & Jimmy 100 Úckim.
Chúc Hɉɇng 30 Úckim. Minh Thành & Diʄu Hɮng 100 Úckim.
C͙ng : 2.530 Úc kim.
y Ĉͩc & Âu Châu: Gÿ ĈH Diʄu Nhɉ (Chemnitz) 40€. Tâm Ĉ͓ng Trɤn Hɠi
Hòa (Bad Bellingen) 12€. Nürnberg: Diʄu Pháp Nguyʂn Thʈ Kim Huê & Diʄu
Hòa Nguyʂn Huƒnh Thanh Hà 12€. Quƒnh Tersteegen 10€. Ĉ͓ng Vʈ Trɤn
Mai Hɉɇng (Eberdingen) 20€. Thiʄn L͙c Trɤn Kiɾu Diʂm (Tübingen) 8€.
Dɉɇng Siêu (Lünenburg) 20€. Nguyʂn Khɬc Tuɢn (Hasbergen) 20€. Nguyʂn
Huƒnh Long 20€. Tɞ Ng͍c Hoa 8€. Ĉ͓ng Nghśa Trɤn Trung 40€. Nguyʂn Thʈ
Gi͏i 30€. Ĉɴng Long Thɞch 10€. ɥn danh 5€. ɥn danh 12€. Gÿ. Bathke
(Gießen) 20€. Offenbach: Ân Tr͍ng Trɤn Thʈ Nghśa & Huʄ Trúc Trɤn Thʈ
Oanh 16€. Ĉ͗ Mɞnh Hoàng, Lê Thʈ Dung, Ĉ͗ Huy Lâm, Ĉ͗ Huy Bình, Ĉ͗
Maria Thͧy Tiên 4€. Thiʄn Hiɼu Ngô Tú Phͥng (Oberursel) 12€. Thiʄn
Chánh Võ Thʈ My (Delkenheim) 8€. Trʈnh Văn Thʈnh (Essen) 20€. Ô Thʈ Hai
(Haren) 20€. France: Lâm Thʈ Thɇ 12€. Mme H͓ Thʈ Lang 50€. Somas
Rukmany Kandame 12€. Diʄu Tʈnh Trɉɇng Thʈ Thanh Thͧy 20€. Thiʄn Tánh
Trɤn Thʈ Cɦm Tú 20€. Diʄu Chɇn Trɤn Cɦm Tuyɼt 40€. Lý Véronique 12€.
Quɠng Tú Phɞm Anh Tuɢn 20€. Nhͱt Hòa Võ Văn Thɬng 13€. Diʄu Tùng
Hang Evelyne & Diʄu Thông Laurent Sylvie 40€. Trɤn Thʈ Vân/Briget 5€. Ly
Philippe 10€. Lê Ánh Nguyên 20€. Minh Hòa Võ Ĉình Khanh 22€. Nguyên
Nguyʄn Dɉɇng Hoàng Căn & Tʈnh Ngân Trɤn Thʈ Kim 16€. Diʄu Thiʄn Lý
Hɉɇng (Bad Iburg) 40€. Nguyʂn Phúc Vśnh Viʂn (Schweiz) 16€. Ĉinh H͓ng
Ĉoàn (Norderney) 16€. Trʈnh Thʈ Phɉɇng Liên & Lê Văn Hiɾn (Arnstadt) 20€.
Trung Diʄp Phɞm Thʈ Hͣi (France/Lognes) 26€. Danmark: Trʈnh Xuân Hiɼu
5€. Võ Thʈ Tân Trang 40€ HHHL cha Võ Tɢn Phát. Hamburg: Lʄ M Nguyʂn
Minh Thiʄn 4€ HHHL cha Nguyʂn Văn Thɇ & HH công ÿͩc cho mɶ Ĉɴng Thʈ
Danh. Diʄu An Nguyʂn Thʈ Nhàn 8€. Thiʄn Tiên Phɉͣng N. Jennifer Staron
20€. Ĉ͓ng Ĉɞt Lê Ng͍c Thành 24€. Nhuɪn Tuyên Chɢn Phɞm Thʈ Nga & Lê
Văn Hɠi 4€. Holland: Diʄu Thành Võ Thʈ Lɪp 25€. Nguyên Minh Lɉu Nhã
Xɉɇng 25€. England: Huʄ An Ngô Thʈ Liʂu 20€. Diʄu Chʆ Huƒnh Hoa Tiên
6€. Diʄu Minh Nguyʂn Thʈ Thanh Quang & Minh Hɉng Nguyʂn Ĉͩc Thʈnh
(Finland) 40€. Frankfurt: Thiʄn Huê Nguyʂn Thʈ M Lan 20€. Dɉɇng Thʈ M
40€. Krefeld: Liên Nguyʄt Lý & Liên Tú Vân 12€. Liên Cɦm Phong & Quách
Thʈ Mùi 12€. Thʈ Thiʄn Phɞm Công Hoàng (Tostedt) 4€. Diʄu Hiɾn Trɤn Thʈ
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Kim Hɪu (Nordhorn) 5€. Diʄu Hà Lê Thʈ Ngân (Berlin) 10€. Diʄu Không Trɤn
Kim Lý (France / Rennes) 12€. Dɉɇng Bɞch Yɼn (Belgien) 4€. Diʄu Hɉɇng
Phɞm Minh Huʄ (Bekker) (Kamen) 40€. Chùa Viên Giác: Cô Ĉ͓ng Kiɼn 40€.
Thích Nͯ Hɞnh Châu 16€. Thích Nͯ Hɞnh Bình 8€. Thích Hɞnh Hòa 8€.
Thích Nͯ Hɞnh Thân (Danmark/Vɞn Hɞnh) 20€. Võ Thʈ Kim Chi (Baesweiler)
12€. Nguyʂn Văn VŸ (München) 60€. Pforzheim: Yam Man & Li Trɤn Thúy
Phɉͣng 20€. Ĉɴng Thʈ Lang 40€. Ĉ͗ Thʈ H͓ng Hɞnh (Augsburg) 8€. Mã Yɼn
Huê (Wuppertal) 40€. Phɉ͛c Ng͍c Ĉɴng Thʈ Nguyʄt (Herne) 6€. Düsseldorf:
Antony-Do Helene 10€. Diʄu Ph͕ Hͩa M Hiɾn 8€. Thiʄn L͙c Phɞm Thʈ Bɉ͟i
10€. Lý Tùng Phɉɇng (Schermbeck) 12€. Vɉɇng Khɬc VŸ (Borkum) 20€.
Mönchengladbach: Lâm Kim Khánh & Lê Thʈ Phɉɇng Tâm 40€. VŸ Viɼt Tân
20€. Trɤn Thʈ Phúc (Fürth) 4€. Trʈnh Thʈ Hoài Thu (Oberhausen) 4€.
Karlsbad: Diʄu Ng͍c Trɤn Thʈ Thanh Thͧy & Quɠng Tâm Nguyʂn Thʈ Thu
Hɉɇng 12€. Diʄu Khai Phɞm Thʈ Quyʀn 12€. Tɞ Nhuɪn & Thiʄn Thͧy
Nguyʂn Thʈ Kim (Frankfurt/M) 8€. Trɤn Qu͑c DŸng (Qrmorbach) 20€. La
Hͯu Ĉͩc (Ibbenbüren) 4€. Ĉinh Thʈ XuânThɠo (Krafeld) 4€. Ĉào Thʈ Chúc
(Trier) 20€. Karlsruhe: VŸ Thʈ Minh Hɮng 20€. Thiʄn M Lɉu Hɞnh Dung
25€. Liêu Thʈ Thà (Braunschweig) 6€. Lê Thʈ Tuyɼt (Stuttgart) 20€. Trɤn Thʈ
Kim Phɉͣng (Ingolstadt) 8€. Saarbrücken: Lê Thʈ Thanh Hɉɇng 10€. Nhɉ
Hɉɇng Tôn M Lʄ & Nhɉ M Tôn Thúy Bích 16€. Thiʄn Thanh Lý Lăng Mai
80€. Lê Hoàng Ĉʄ (Asbach) 12€. Ĉɴng Giang Toàn (Ostfildern) 8€. Lê Thʈ
Tuyɼt Hoa (Königswinter) 10€. Hoa Thiʄn Nguyʂn Thʈ Thu H͓ng
(Donaueschingen) 13€. Freiburg: Chan Vɉɇng 25€. Nhɉ Lý Phan Văn Thanh
120€. Thiʄn Hɠo Nguyʂn Thʈ Viʂn Phɉɇng & Thiʄn Tâm Nguyʂn Ĉͩc Tùng
(Kruft) 60€. Lê Thʈ Tuyɼt (Österreich) 10€. Nguyʂn Khɬc Hiɼu
(Timmendorfer-Sdtrand) 32€. Thi Hai Bibo (Bad Segeberg) 8€. Helena
Phɞm (Ahrensburg) 16€. Ngô Thanh Trí (Sigmaringen) 16€. Không Thiʄn Võ
Thʈ Giành (Solingen) 6€. Liên Hɉɇng VŸ Thʈ Hiɾn (Renningen) 6€ HHHL ĈH
Minh Chiɼu & Diʄu Hɠi. Ingelfingen: Diʄu Phɉɇng Trɉɇng Ng͍c Phɉɇng 5€.
Trɤn Anh Tuɢn 5€. Nguyên Phɉɇng Phɞm Ng͍c Quƒnh Hɉɇng (Hamburg)
4€. Thiʄn Tánh Lê Thʈ La (Aschaffenburg) 5€. Lâm Ng͍c Lan (Schweiz/Biel)
32€. Italia: Trɤn Thʈ Ng͍c Thanh 13€ HHHL Ngoɞi: Ĉʄ Tam Hʄ Công Tɮng
Tôn Nͯ Thʈ Hu͓n, Cha Trɤn Ng͍c Quân & Mɶ Nguyʂn Thʈ Ng͍c Anh… Thiʄn
Ĉɞo Phɞm Văn Út 13€. Viên Tuyɼt Trɤn Thʈ Hiɾn (Laatzen) 20€. Trʈnh
Thành Pd. Trí Văn (Köln) 12€. Bành Vinh Hoa & Bành Tuyɼt Lê
(Ludwigshafen) 6€. Thiʄn M Trɉɇng Thʈ Bích Nga Voigt (Waltershausen)
10€. Nguyʂn Thʈ Kim Chi (Markt-Schwaben) 16€. Thiʄn Hiʄp Trɤn Văn Hòa
& Nguyʂn Kim Hoa (Bonn) 40€. Trɉ͝ng Xuân Lê Thanh Thͧy (Hassloch)
20€. Diʄu Tͫ Bùi Trɤn Thʈ Tài (Schweiz/Peseux) 10€. Nguyʂn Công Khɠi &
Ĉ͓ng Hɞnh Bùi Thʈ Thu Dung (Hannover) 120€ HHHL Diʄu Quang Nguyʂn
Diʄu Linh. Ĉɉͣc Knoll (Rostock) 4€. Chiɼu Hoàng Nguyʂn Thʈ Phɉͣng
(Krefeld) 20€. Hɉ͝ng An Hahn (Limburg) 4€. Dominique Nguyʂn Ng͍c
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Dung Pd Diʄu Hɞnh (France) 30€ HH cho khɬp gi͛i chúng sanh và HHHL
mɶ Nguyʂn Thʈ Chinh s͛m vãng sanh Cͱc Lɞc qu͑c. Dɉɇng Ng͍c Liên
(Überlingen) 20€. Lâm Thʈ Lan Thɠo (Stuttgart) 20€. Diʄu Tͫ Nguyʂn Thʈ
Khang (Italia) 20€. Thích Nͯ Ĉàm Thiʄn & Ĉào Thʈ Phɉɇng Lan (Belgien)
30€ HH cho HL cͭu huyɾn thɢt t͕. Lai Ng͍c Vinh, Thiʄn Huy, Thiʄn Hɪu,
Thiʄn Ĉͩc, Thiʄn Xuân & Thiʄn M (Frankfurt) 20€ HH cho pháp gi͛i chúng
sanh ÿ͓ng sanh Cͱc Lɞc qu͑c, ÿ͓ng thành Phɪt ÿɞo. Ĉ͗ Thʈ Minh Nguyʄt TN Ĉàm Thuɪn- (Schweiz) 30€. Lê Ái Hɞnh (Erlangen) 4€. Gi͛i Tân Nguyʂn
Thʈ Minh Châu (Reutlingen) 10€ HHHL ĈH Minh An Nguyʂn Nhɉ Cɉɇng.
Quɠng Hiʄp Trʈnh Quang Thiʄp (Berlin) 40€. Trɤn Bích (Berlin) 8€. Nguyʂn
Thɼ Vy (Belgien) 40€. Phɞm Văn Kiên & Phɞm Thʈ Ánh H͓ng Pd Diʄu Hoa
(Halle/Saale) 20€. C͙ng: 2.841€.
T͕ng c͙ng:

13.313 M kim.
2.530 Úc kim
2.841 Euro
Chùa Viên Giác in và ɢn t͑ng 5.000 cu͑n.

