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m%ia;djkd 
 
 i;d ixLHd l,am ,CIhla ufkda mqKsOdk mqrd” kjdixLHD 
l,am ,CIhla jdla m%KsOdk mqrd” idrdixLH l,am ,CIhla ldh 
jdla m%KSOdk mqrd” iïud iïnqÿjreka úis y;r kulf.ka ksh; 
újrK ,nd ls%’mQ’ 623 § muK nqoaO;ajhg m;aj” nrKei ñ.odfha § 
O¾u pl%h meje;a jQ ;eka mgka mkaid,sia jila ;=< foaYkd lrk 
,o O¾uh ;:d.; O¾uh kï fjhs’  ta ;:d.; O¾uh Ouu- 
OuuXll- ioOuu Ouuúkh” n%yaupßh’  idk- mdjpk - wd§ 
kduhkf.ka y÷kajd § we;’ fuu ioaO¾uhu wdkkaoh udf.a 
wejEfuka f;dmf.a Ydia;D jkafka hhs ;:d.;hka jykafia úiskau 
mßks¾jdKfha § jodrd we;’  thska fmfkkafka nqÿka jod< O¾uhu 
NsCIQka f.a u¾f.damfoaYlhd jQ j.hs’  tfia ;sìh§;a nqoaO 
mßks¾jdKfhka miqj iqNø kï NsCIqjf.a u;h jQfha ;:d.;hka 
jykafia ke;s ksid ;u ;ukag jqjukd mßÈ NsCIQkag Ôj;aùug 
mq¿jka njhs’   iqNø NsCIqj ;:d.; mßks¾jdKh .ek is;d we;af;a 
lrorhlska ñÿKq wjia:djla f,ihs’  iuyr úg fjk;a u; m%lg 
kqjQjo ;j;a NsCIQka w;r fujeks úkdYldÍ u;s u;dka;r 
mj;skakg we;’  i¾j{hka jykafia ðj;a j isáh§u foajo;a; 
iqklaL;a;” wßgG” id;s” wd§ NSCIqyq fujeks u; Wmojk ,oy’ 
 
 O¾uh iïnkaOj .eg¨jla u;=jQfha l,;=rlska jQjo” nqoaO 
O¾ufha msßisÿ nj ta whqßkau /l .ekSfï wjYH;djh” nqoaO 
mßks¾jdKfhka miqj Ydik NdrOdÍ jQ uyd ldYHm” Wmd,s wd§ 
uyry;ka jykafia,dg meyeÈ,s úh’  Wkajykafia,d nqoaO 
mßks¾jdKfhak isjqjk ui fojkod rc.ykqjr fjydr m¾j; 
m%dka;fha ima; m¾KS .=ydoajdrfhys’ wcdi;a rcq úiska ;rjk ,o 
uKavmhg /ia jQ mkaishhla uy ry;ka jykafia,df.a 
iyNd.s;ajfhka m<uqjk O¾u ix.S;sh meje;ajqy’ 
 
 O¾u úkhOr wkqnoaO uydldYHm” O¾u NdKavd.dßl 
wdkkao” w.% úkhOr Wmd,s wd§ isõms<sisôhd m;a uyry;ka 
jykafia,d úiska mj;ajk ,o fuu ix.dhkdj fiiq ish¨ 
ix.dhkdjkag mdol jQ nj;’ iuia; fn!oaO NsCIq ix>hd úiskau 
ms<s.kakd ,o nj;a wÜGl:djkays i|yka fjhs’  fuu m%:u 
ix.dhkdj lmamshd lmamsh isCLdmo mekùu;a Lqoodkq Lqool YsCIdmo 
úksYaph;a ksodkfldg mj;ajk ,o neúka m[pi;sl úkh ix.S;s 
hk kñka th y÷kajhs’  nqoaO jpkh ke;skï YS% ioaO¾uh msgl 
jifhka’ fnÿfõ; ta ta msgl tla tla iX> mrïmrdj,g ÿkafka;a 
fuu ix.dhkdfõ §h’ 
 
 m%:u O¾u ix.dhkdfjka jir ishhla blau .sh miq 
l,dfYdl rcq oji úYd, uykqjr jeis jÊð NsCIqka úiska úkh 
úfrdaë jia;= oyhla úkhdkql+, lsÍug W;aidyhla .;ay’ fuu oi 
jia= ms<sfj; kS;shg mgyeks fukau iodpdrd;aul fkdjk njo 
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m%ldYs;hy’  jÊð NsCIqkaf.a fuu úkh úfrdaë W;aidyfhka nqoaO 
O¾uh /l .ekSu i|yd fojeks ix.dhkdj meje;aùñ’ 
 
 ldlKav m%;; hi kï uyry;ka jykafia” iínldó” 
f¾j;” id<ay” LqÊc fidaNs; jdiN.dó” iquk” idKjdiS iïN+; 
hk ry;ka jykafia,d idlþdlr fuu ix.dhkdj mj;ajk ,È’  i;a 
ishhla ry;ka jykafia,d úiska fuu ix.dhkdj mj;ajk ,oy’  
i;; i;; úkh ix.S;s kñka hk kñka y÷kajk fuu 
ix.dhkdfõ§ pq,a,j.a.fha ix.S;s LJO fol” uqKvrdc iQ;%h” 
fißiail úudk l:d W;a;rjdo” fma;jF:q wdÈh msl md,shg l;= 
l<y’ 
 
 úúO ksldhka yg .ekSu;a ta ta ksldhhkaj, whs;sjdislï” 
b.ekaùï” yd j;a ms<sfj;a u.ska nqÿ oyu ls,sáùu;a’ ÿYaYS,hka jeä 
ùu;a” ta ksidu is,aj;=ka úkh l¾u isÿ fkdlr isàu;a’ úkhOr 
nyqY%e; iqfmaY, ysCIdldó ry;ka jykafia,d .ï okõ w;yer 
jkjdiS ùu;a hk wjia:d nqÿka msßksù foishmka;sia jir jk úg 
olakg ,enqks’  fuu ;;ajfhka iïnqoaO O¾uh wdrCIdlr .ekSu 
i|yd nqoaO j¾I foish mka;sia jekafka § wfYdal wêrdchdf.a 
odhl;ajfhka me<¨ma kqjr § ;=kajk ix.dhkdj meje;aùh’  fuu 
ix.dhkdj mj;ajk ,oafoa fud.a.,s mq;; ;siai uy ry;ka 
jykafiaf.a m%Odk;ajfhka ry;=ka jykafia,d odyla iïnkao 
fjñka” wfYdalrdu fha§h’  l:d jF:qmmlrKH fuys§ ix.S;s úh’  
l:djF:qmmlrKh ix.dhkd lr we;af;a iïñ;sh” f.dal=,sl wd§ 
ksldhhka úiska jerÈ lreKq f.k ú.%y lrk ,o O¾u lreKq 
ksjerÈ fldg msßisÿ nqoaO O¾uh /l.kq i|ydh’  kj uilska ksu jQ 
fuu ix.dhkdj idyiais l kñka y÷kajhs’ 
 
 Wmd,s ry;ka jykafiaf.a YsIH mrïmrdj úiska úkh msglh 
o” wdkkao mrmqfrys §>NdKl” idßmq;; mrmqfrys uÊCêu NdKl” 
uydldYHm mrmqfrys ixhq;; NdKl wkqreoaO mrmqfrys wx.=;a;r 
Ndl wd§ka úiska iQ;% msg lh o” Ydßmq;% YsIH mrmqßka wNsO¾u 
msglho fuu ix.dhkdj fj; mj;ajdf.k wdy’ 
 
NdKlhkaf.a m%Njh 
 iïnqoaO mßks¾jdKfhka f;uilg miq uyd ldYHm uy 
ry;kaf.a m%Odk;ajfhka rc.ykqjr § mj;ajk ,o m%:u 
ix.dhkdfõ§ O¾uh lshdj msglj,g fldgiaj,g fn¥y’  ta tla tla 
O¾u fldÜGdYhla tla tla NsCIq msßilg Ndr lSÍu WÑ; hhs fuys È 
l,amkd lr we;’  lg mdvufka ;:d.; O¾uh wdrCId lsÍfï 
wjYH;djh ksid fuf,i jev fnod.ekSfï Wjukdj we;súh’  ta ta 
O¾u fldgia Ndrfok ,oafoa ta ta fldgia ms<sn|j m%ùk;ajhla ±la jQ 
NsCIq msßia j,gh’  WodyrK jifhka úkh msglh Ndrfok ,oafoa 
úkh ms<sn| w.%ia:dkh fyn jQ Wmd,s ry;ka jykafia m%uqL 
mrmqrgh’  iQ;% msglh Ndr§ we;af;a O¾u NdKavd.dßl wdkkao 

 vi



ry;ka jykafiaf.a msßigh’  wNsO¾uh Ndr § we;af;a O¾u fiakdm;s 
ießhq;a ry;ka jykafiaf.a mrmqrgh’ 
 
 §> NdKl - ucCêu NdKl - ixhqla; NdKl - wx.=;a;r 
NdKld cd;l  
 
NdKl” Ouumo NdKl” WNf;da úNX. Ndkl” uyd wßhjxi 
NdKl wd§ jifhka fuu YsIH mrïmrd È.ska È.gu msßisÿ nqoaO 
O¾uh /lf.k wdy’  fuu NdKl mrïmrdj, wjidk mqrela 
,xldfõ úiQy’  NdKl jifhka ;s%msgl nqoaO jpkh lg mdvñka 
/lf.k wd fuu msßia w;r iq;;k;sld - úkhOrd - wNsOuúld - 
OuuOrd wgGlÓld - ;smsgld - p;=ksldhsld wd§ jYfhkao ta ta 
O¾u fldgia lg mdvñka f.k wd NsCIQka jykafia,d jQy’ 
 
 ;=kajk O¾u ix.dhkdfjka miqj’ oUÈj f:arjdodpßh 
mrïmrdfõ wjidk mqrel jQ fud..,s mq;a; ;siai uyry;ka 
jykafiaf.a mdodjk; w.% YsIHhd jQ ñys÷ uy ry;ka jykafia úiska 
ix.dys; f:rjd§ nqoaO O¾uh ,laÈjg f.k wdy’ 
 
f:rjdo - 
 f:r hkqfõk ye¢kafjk msßi jeäuy,a,ka ia:úrhka 
jifhka .efka’  tkï jeäuy,a,kaf.a wdh;khg f:rjdohg wh;a 
idudðlfhdah’  fuys f:ar hkqfjka y÷kajkafka m%:u oaú;Sh” 
ix.dhkdj,g iyNd.s jQ uyd ldYHm” Wmd,s - hi” wd§ jQ 
uyry;ka jykafia,d úiska ix.dhkd l< md,s O¾uh f:arjdo kï 
fõ’  zzfoj iX.S;fhda wdrE<y md,sfha fjF: f:rjdfod-;s fnÈ;nnx 
- idysuyd liim N+;S;x uyd f:rdkx jdo;;d f:rjdofld;s 
jqpp;sZZ hkqfjka irF: §mkS àldfjys ths’  f:ßld hkqfjka 
y÷kajk f:arjd§yq u.OH iy cchsksh uQ,ia:dk lr .;ay’ fuhska 
,xldjg meñKsfha WcchskS YdLdjhs’  f:arjdo Ydikfha mS;DDjre 
jQfjda fmdardKfhda fj;s’  fmdardKfhda jQl,s iïNdjkSh wdpd¾h 
msßila jQ w;r f:arjdo Ydikh we;sùfï§ yd ;yjqre lsÍfuys § 
jeo.;a ;ekla .;a nj fmfka’ 
 
 ;=kajk O¾u ix.dhkdfjka miqj ñys÷ yry;ka jykafia 
úiska ,xldjg f.k tk ,oafoa f:arjd§ ;s%msglhhs’  
uyskaod.ukfhka miqj ,xldfõ YS% ,dxlsl NsCIq msßila we;s jQy’  
Wkajykafia,d ta ;s%msglh yod<y’  isxyf,ka wgqjd WhQy’  
foajdkïmsh;siai rcqf.a m%Odk wud;Hhl= jQ wßgG meúÈ ù ry;aje 
Wkajykafiaf.a m%Odk;ajfhka foajdkï msh;siai rdc iufha ^ls%’mQ’ 
247-207& § ,xldfõ m<uqjk ix.dhkdj lr we;’  fuu ix.dhkdjg 
iegoyila ry;ka jykafia,d iyNd.S jQ nj i|ykah’  
i;afofkl=f.a hq;a YsIHkq YsIH mrïmrdjg wkqj ñys÷ uy ry;ka 
jykafiaf.a m%:u YsIHhd jQfha wßgG f;rekah’  wkqrdOmqrfhys” 
:Qmdrdufha fuu ix.dhkdj mj;ajd we;’ 
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 O¾ufYdal rcqf.a fufyhùfuka ,xldjg nqÿ iuh f.k wd 
ñys÷ ysñhka Wfoid wkqrdO mqrfhys bÈ jQ b;d jeo.;a jQo b;d 
úYd, jQo wdrduh uyd úydrhhs’  fuu úydrfhys jev isá NsCIQka 
jykafia,d iuHla oDIaál f:arjd§yq jQy’  f:arjdoh wdrCId jQfha 
fuu úydrfha§h’ 
 
f:arjd§ nqoOYdikhg wd n,mEï 
 f:rjd§ nqoaOYdikh flfrys jßkajr hï hï u;jdÈj, 
n,mEï o we;súh’  thska tlla kï nqÿka w;sudkqIslhhs úYajdi l< 
f,daflda;a;r jdohhs’  fY%aIaG Ydia;Djrekaf.a wNdjfhka miqj 
wkq.dñlhka úiska Tyqf.a ñksia nj wu;l fldg Tyq foaj;ajfhka 
ie,lSu iajdNdúlh’  Tjqka tfia lrkafka Ydia;Djrhd flfrys ±ä 
Nla;sh ksidh’  tfy;a f:arjd§yq ta w;ska jeäÿr .sfha ke;’  Tjqka 
nqoaO ldh foi h:d ;;ajfhka neÆ nj fmfka’  thg wu;rj 
ffj;=,Hjdo” kS,mg o¾Yk” .+<yjdo wd§ kïj,ska f:arjdo 
;s%msglhg wh;a fkdjQ úfYaIdx. ìys jQjo f:arjdo nqÿ iuh úiska 
tajd neyer lrk ,È’  fï wd§ jifhka ffj;=,H jd§kaf.ka 
we;sjqKq fkdfhla Wmøj j,ska f:arjdoh uyd úydßl NsCIQka úiska 
n,j;a ÿIalr;d ueo wdrCId lrk ,È’  wkHjd§ O¾uhka f:arjdohg 
we;=,ajkq j<lajkq i|yd f:ar jd§yq yeu whqßkau igka l<y’  
uydfiak rdcH iufha§ fuu igyk m%lgj flreKq úg f:arjd§yq 
ch .;ay’  fuu uyd úydrh ms<sn|j lS¾;srdjh yeu ;eku me;sr 
mej;sK’  ks¾u, O¾uh ,nd .ekSu i|yd úfoaYslfhda ,xldjg wdy’ 
úYdL mS;su,a,” nqoaO f>dI hk wh bka iuyfrls’ 
 
fmdF:l ix.S;sh 
 ñys÷ ysñhka úiska ,xldjg f.k tk ,o ;s%msgl O¾uh jir 
ydrishhla muK lg mdvñka meñKs uyd úydßl NsCIQka jykafia,d 
ta msßisÿ f:arjdoh mrmqfrka mrmqrg f.khdfï Wodr jQ o mú;% jQo 
fÉ;kdfjka nqoaO j¾I 440-454 w;r ld,fha j<.ïnd rcq oji 
fmd;aj, ,shùh’  j<.ïnd rcq oji f,aLkdrEV lf<a rc.y - 
fõid,S - mdg,S mq;% - k.rj, meje;a jQ O¾u ix.dhkdjka ys § 
f;dard fírdf.k ix.%y l< ;s%msglhhs’  f,dalfha m%:u jrg isxy, 
ry;=ka úiska lrk ,o fuu fmdF:l ix.S;sfhka miqj” nqoaO 
Y%djlhka w;=frka b;d Wiia úkh Orhd jQ Wmd,s f;rekaf.ka 
mej; tkafka hhs i<lk f:arjd§ md,s ;s%msglh ishï” ldïfndac” 
nqreu wd§ ol=Kq È. rgj, me;sr .shy’ 
 
pïmd ^úhÜkduh& 
 bkaÿ Ök w¾O oAùmfha kef.kysr m%dka;fha ol=Kq fldgi 
jk j;auka úhÜkduh we;’  w;S;fha pïmd kñka y÷kajd we;’  nqÿ 
iuh ls%’j’ 3 jeksish jfia§ muK fuys ;yjqre jkakg we;ehs is;sh 
yelsh’  ls%’j’ 605 § pïmd w. k.rh Ökqka úiska wdl%uKh fldg 
fn!oaO jia;+ka Ökhg f.k.sh nj Ök ,shú,s j, i|ykaj we;’  
fuhska meyeÈ,s jkafka ls%’j’ 7 jk ishji g fmr j¾;udk úhÜ 
kdufha nqÿ oyu m%p,s;j mej;s njhs’  pïmdks fn!oaOhka fmdÿ 
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jifhka wd¾h iïñ;sh ksldhg wh;a jQ w;r i¾jdia;s ksldfha 
iaj,am fokl= o isá njhs’  ls%’j’ 8 jeks ishjfia Ys,d f,aLkhlska 
fmkS hkafka pïmdks uydhdk nqÿ oyu n,j;aj meje;s nj;a” 
iuyr rcjrekaf.a o wdYs¾jdoh ,o nj;ah’  miq ld,hl § 
uydhdkfhka leã wd ;ka;%hdkh o tys jq nj meyeÈ,sh’ 
 
 ls%’j’ 15 jk ishjfia§ W;=f¾ wkakïjreka úiska rg w,a,d 
.kakdf;la uydhdk iajrEmfha nqoaOd.u pïmdks ^úhÜkdufha& 
Ôjudk n,fõ.hla úh’  miqj pïmdks merKs wd.u fjkqjg Ök 
iajrEmfhka hq;a nqÿ iuh tys n,mj;ajd we;’ 
 
úhÜkdu cd;sl NsCLq bkaOLkaO 
 úhÜkdu cd;sl bkaOLkaO NsCIQka jykafia jir lSmhlg 
fmr ,xldjg jevujd” fldaÜfÜ isß chj¾Okdrdufha jev isáñka 
isxy, NdIdj lshùugo md<sNdIdjo yodrd we;’  fn!oaO ixialD;sl 
uOHia:dkh u.ska uqøs; nqoaOchka;s ;s%msgl .%ka: iuQyh mßYS,kh 
l< fuu yduqÿrefjda md,sfhka we;s ;s%msglh isxyf,ka yodrd 
úhÜkdï Ndidjg mßj¾;kh lr we;’  úhÜkdu b;sydih foi;a 
;s%msglfha b;sydih foi;a neÆ úg th b;d jeo.;a m%d;syd¾huh 
lghq;a;ls’ uq¿ f:arjd§ ;s%msglhu úhÜkdu nig mßj¾;kh lsÍu 
Wkajykafiaf.a W;aidyhhs’  n,dfmdfrd;a;=jhs’  th tfia jQ úg th 
j¾;udk úhÜ kdufha iuHla oDIaáh f:arjd§ ;s%msglh m%p,s; ù 
f:arjd§ fn!oaOhka we;s ùug fya;=jla jkq we;’  ta wkqj úhÜkdu 
foaYhg f:arjd§ ;s%msglh f.k .sh O¾u¥;hd bkaOLkaO NsCIqj 
jifhka úhÜkdu b;sydifha;a ,xld b;sydifha;a b;sydi .;jkq 
ksh;h’ 
 
 Wkajykafia f.a fÉ;kdj Wodr;rh’  wm%;sy; ffO¾hh 
úYauh cklh’  Wkajykafiaf.a fuu i;a ls%hdjg ,xldfõ;a - 
úhÜkdufha;a fn!oaOfhda iyfhda.h ±laúh hq;=h’  úhÜkduhg 
f:arjdoh f.khk O¾u ¥;hd Wkajykafia jk neúks’ 
 
 Wkajykafia bgd.;a ld¾hh ksremøs;j bgq lrkakg wdfrda.H 
iqjh;a” wd¾Ól iïm;;a ,efíjdhs æ b;s is;ska m;aïy’ 
 
lsru úu,fcda;s ia:úr 
wOHCI 
fn!oaO ixialD;sl uOHia:dkh 
keÈud, 
foysj, 
2550 kslsKs ui 
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LỜI TỰA 
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Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadāya thành Bārāṇasī. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ānanda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Ariṭṭha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 

 
Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 

Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahā Kassapa và Ngài Upāli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapaṇṇī dưới sự bảo trợ của đức vua Ajātasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahā-
kassapa, Ānanda, Upāli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddānukhuddakasikkhā). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Piṭaka) trong cuộc kết tập này.  

 
Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 

năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kālasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjī đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
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được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakāmī, Revata, Sāḷha, Ujjasobhita, Vāsabhagāmika, Sambhūta 
Sāṇavāsī, Yasa Kākaṇḍakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Muṇḍarājasutta, Serissaka Vimānakathā Uttaravāda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pāḷi. 

 
 Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 

và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Āsokārāma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathāvatthupakaraṇa đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị.  

 
Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 

vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upāli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ānanda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sāriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sāriputta . 

 
Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhāṇaka): 

 
Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 

thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dīghabhāṇaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhāṇaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Saṃyutta-bhāṇaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Aṅguttarabhāṇaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jātakabhāṇaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhāṇaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhaṅgabhāṇaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahā 
Ariyavaṃsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
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công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa.  

 
Theravāda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 

viên của Theravāda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahākassapa, 
Upāli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravāda. Sớ giải tên Sāratthadīpanī Ṭīkā có đề cập rằng: 
“Sabbaṃ theravādanti dve saṅgītiyo āruḷhā pāḷiyevettha 
“theravādo”ti veditabbā. Sā hi mahākassapapabhutīnaṃ 
mahātherānaṃ vādattā “theravādo”ti vuccati.” Các vị Theravāda còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinī 
đã đến Sri Lankā. Các vị trưởng thượng “Porāṇa” của Giáo Hội 
Theravāda là những vị thầy lỗi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravāda.  

 
Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 

Tạng của Theravāda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Ariṭṭha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devānampiya Tissa (247-
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Ariṭṭha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thūpārāma ở Anurādhapura. 

 
Tu viện Mahā Vihāra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 

có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravāda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravāda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahā Vihāra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viśākha, Pītimalla, Buddhaghosa, v.v... 

 
 

Sự Kết Tập thành sách: 
 
Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 

các vị tỳ khưu ở Mahā Vihāra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Vaḷagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pāḷi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện.  
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Champa (Việt Nam): 
 
Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 

Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahāyāna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayāna phát xuất từ Mahāyāna cũng có mặt.  

 
Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 

soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahāyāna đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây.  

 
Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 

những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pāli và đã sử dụng Tam Tạng Pāḷi ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravāda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravāda ở Việt Nam  sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravāda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

 
Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 

đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 

 
Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 

lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 
 
Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 
 
Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 

dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 

Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 

tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala.  

 
B. N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 

Office: 94-11-2690896   Fax: 94-11-2690897  

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 

Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 
 
 
 

CỐ VẤN DANH DỰ: 
 

Ven. Devahandiye Paññāsekara Nāyaka Mahāthera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Association 

“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 

 
CỐ VẤN THỰC HIỆN: 

 
Ven. Kirama Wimalajothi Nāyaka Mahāthera 

Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 
   

CỐ VẤN VI TÍNH: 
 

Ven. Mettāvihārī (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettānet Foundation  

(www.metta.lk) 
 

**** 
 

ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT: 
 

Tỳ Khưu Indacanda 
 

 
PHỤ TRÁCH PHIÊN DỊCH: 

 
  - Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
  - Tỳ Khưu Brahmapalita (Thạch Long Thinh) 
 

PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM: 
 

- Ven. CandraBangsha (Bangladesh) 
 

PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 
 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
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TIPIṬAKAPĀḶI - TAM TẠNG PĀḶI 
 
 
 

Piṭaka Tạng Tên Pāḷi Tựa Việt Ngữ Số tt. 
 
 

V 
I 
N 
A 
Y 
A 
 

 
 
 

L 
U 
Ậ 
T 

 
Pārājikapāḷi 
Pācittiyapāḷi bhikkhu 
Pācittiyapāḷi bhikkhunī 
Mahāvaggapāḷi I 
Mahāvaggapāḷi II 
Cullavaggapāḷi I 
Cullavaggapāḷi II 
Parivārapāḷi I 
Parivārapāḷi II 

 
Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 
Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 
Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 
Đại Phẩm I 
Đại Phẩm II 
Tiểu Phẩm I 
Tiểu Phẩm II 
Tập Yếu I 
Tập Yếu II 

 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
 

 
 
 
 
 
 
 

S 
U 
T 
T 
A 
N 
T 
A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 
I 
N 
H 

 
Dīghanikāya I 
Dīghanikāya II 
Dīghanikāya III 
 
Majjhimanikāya I 
Majjhimanikāya II 
Majjhimanikāya III 
 
Saṃyuttanikāya I 
Saṃyuttanikāya II 
Saṃyuttanikāya III 
Saṃyuttanikāya IV 
Saṃyuttanikāya V (1) 
Saṃyuttanikāya V (2) 
 
Aṅguttaranikāya I 
Aṅguttaranikāya II 
Aṅguttaranikāya III 
Aṅguttaranikāya IV 
Aṅguttaranikāya V 
Aṅguttaranikāya VI 
 

 
Trường Bộ I 
Trường Bộ II 
Trường Bộ III 
 
Trung Bộ I 
Trung Bộ II 
Trung Bộ III 
 
Tương Ưng Bộ I 
Tương Ưng Bộ II 
Tương Ưng Bộ III 
Tương Ưng Bộ IV 
Tương Ưng Bộ V (1) 
Tương Ưng Bộ V (2) 
 
Tăng Chi Bộ I 
Tăng Chi Bộ II 
Tăng Chi Bộ III 
Tăng Chi Bộ IV 
Tăng Chi Bộ V 
Tăng Chi Bộ VI 
 

 
10 
11 
12 
 

13 
14 
15 
 

16 
17 
18 
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Tāni ca sutte otāriyamānāni vinaye sandassiyamānāni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, niṭṭham ettha gantabbaṃ: ‘Addhā 
idaṃ tassa bhagavato vacanaṃ, tassa ca therassa suggahitan’ti. 
 

(Dīghanikāya II, Mahāparinibbānasutta). 
 
Các điều ấy (những lời đã được nghe thuyết giảng) cần được đối 
chiếu ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kinh và được thấy ở Luật, thời điều kết luận có thể rút ra ở 
đây là: “Điều này chắc chắn là lời giảng dạy của đức Thế Tôn và đã 
được vị trưởng lão ấy tiếp thâu đúng đắn.  
 

(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIỆU 
 

--ooOoo-- 
 

Buddhavaṃsa (Phật Sử) và Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) là hai tập 
Kinh cuối cùng Tiểu Bộ (Khuddakanikāya). Chú Giải của tập Kinh 
Buddhavaṃsa (Phật Sử) có tên là Madhuratthavilāsinī được thực 
hiện do công của Ngài Buddhadatta và Chú Giải của tập Kinh 
Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) có tên là Paramatthadīpanī do công của 
Ngài Dhammapāla. Cả hai tập Chú Giải đã được thực hiện vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ 5 sau Công Nguyên.  

 
Về nội dung, tập Kinh Buddhavaṃsa (Phật Sử) trình bày quá 

trình tu tập và chứng đạt quả vị Toàn Giác của đức Phật Gotama (Cồ 
Đàm), tức là đức Phật Thích Ca đang được chúng ta thờ phượng hiện 
nay. Duyên khởi của tập Kinh bắt đầu với việc đấng Phạm Thiên 
thỉnh cầu đức Phật Gotama thuyết Pháp qua đó giới thiệu sơ lược về 
quá trình tế độ chúng sanh của Ngài từ lúc chuyển vận Pháp Luân 
cho đến lúc quay trở về thành Kapilavatthu để tế độ đức vua cha 
Suddhodana (Tịnh Phạn). Lúc ấy, ở bờ sông Rohiṇī Ngài đã sử dụng 
thần thông làm hiện ra con đường kinh hành được trang hoàng bằng 
châu báu ở trên không trung. Cũng vào lúc đó, ngài Sārīputta đang 
đứng ở núi Gijjhakūṭa (Linh Thứu) tại thành Rājagaha (Vương Xá), 
tuy khoảng cách xa đến hàng trăm cây số, nhưng ngài Sārīputta vẫn 
có thể chiêm ngưỡng được đức Phật. Kế đó, ngài Sārīputta cùng năm 
trăm vị A-la-hán trong đó có các ngài Moggallāna, Mahākassapa, 
Anuruddha, Upāli, Puṇṇa đã dùng thần thông bay đến bên đức Phật 
để hỏi đức Phật về công hạnh nào đã được thực hiện trong quá khứ 
khiến Ngài có được oai lực cao quý như thế. Bằng trí tuệ hướng về 
các kiếp sống trước đây, đức Phật đã giảng giải về lịch sử của chư 
Phật nhằm mục đích đem lại điều lợi ích cho chư thiên và nhân loại.  

 
Trong tập Kinh này, tên của hai mươi tám vị Phật Toàn Giác 

thuộc thời quá khứ đã được đề cập đến nhưng chỉ trình bày sử liệu 
của hai mươi lăm vị từ đức Phật Dīpaṅkara, là vị đầu tiên đã ban lời 
chú nguyện cho đức Bồ Tát Sumedha, cho đến đức Phật Gotama tức 
là Phật Thích Ca thời hiện tại gồm các chi tiết như sau: Thời điểm 
của vị Phật tính theo kiếp (kappa), tên của vị Phật, số lần của sự lãnh 
hội (abhisamaya), số lần của các cuộc hội tụ (samāgama), tên của 
thành phố, cha và mẹ, thời gian sống tại gia, tên của ba tòa lâu đài, 
số lượng người nữ hầu hạ, tên vợ, tên con trai, bốn điều báo hiệu, 
phương tiện di chuyển lúc ra đi, thời gian hành khổ hạnh, Phạm 
Thiên thỉnh cầu, địa điểm chuyển vận Pháp Luân, tên hai vị tỳ khưu 
Thinh Văn hàng đầu, tên vị thị giả, tên hai vị tỳ khưu ni Thinh Văn 

 xxiii



hàng đầu, tên cội Bồ Đề, tên hai vị nam thí chủ hộ độ hàng đầu, tên 
hai vị nữ thí chủ hộ độ hàng đầu, chiều cao của đức Phật, hào quang, 
tuổi thọ của Ngài, việc tịch diệt Niết Bàn, bảo tháp và xá-lợi. Về phần 
bản thân đức Bồ Tát trong thời vị Phật ấy, có các sử liệu về nguồn 
gốc xuất thân, danh tánh, phẩm hạnh, hành động thù thắng đã được 
thực hiện, và lời chú nguyện của vị Phật đương thời.  
 

Qua tập Kinh này, có một số điểm đáng được lưu ý như sau: Các 
vị Phật đều hiện khởi ở Jambudīpa (Ấn Độ). Đức Phật Gotama 
(Thích Ca) của chúng ta có nhiều điểm thua sút so với các vị Phật 
khác: Tuổi thọ ngắn nhất (80 năm), dài nhất là 100.000 năm của các 
vị Dīpaṅkara, Koṇḍañña, Anomadassī, Paduma, Padumuttara, 
Atthadassī, Dhammadassī, Siddhattha, Tissa. Thời gian hành khổ 
hạnh dài nhất (6 năm), ngắn nhất là 7 ngày của các vị Sobhita, 
Nārada, Padumuttara, Dhammadassī, Kassapa. Chiều cao, tuổi thọ, 
thời gian sống tại gia, hào quang phát ra đều thua sút tất cả các vị 
Phật khác. Về sự ra đi vĩ đại, trong số 25 vị Phật đã được trình bày 
chi tiết, có sáu vị sử dụng phương tiện voi, sáu vị khác sử dụng 
phương tiện cỗ xe, năm vị có cả đức Phật Gotama sử dụng phương 
tiện ngựa, bốn vị sử dụng phương tiện là tòa lâu đài, ba vị sử dụng 
phương tiện kiệu khiêng, và một vị đi bộ. Về xuất thân, chỉ có ba vị 
Phật xuất thân dòng Bà-la-môn là Kakusandha, Konāgamana, 
Kassapa, các vị còn lại đều xuất thân dòng Sát-đế-lỵ. Các yếu tố khác 
như là cội cây Bồ Đề, hành động thù thắng, số lần của các cuộc hội 
tụ, v.v... đều có sự khác biệt. Đặc biệt chương cuối cùng về việc phân 
chia xá-lợi của đức Phật Thích Ca chắc chắn là đã được thêm vào sau 
này, đặc biệt có nội dung phong phú hơn nếu so sánh với bài Kinh 
Mahāparinibbānasutta - Đại Bát-Niết-Bàn ở Trường Bộ.  

 
Tập kinh thứ nhì là Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) có tựa đề nêu bật 

được nội dung chứa đựng ở bên trong. Cụ thể tập Kinh này trình bày 
về 35 câu chuyện các tiền thân của đức Bồ-tát đã chuyên tâm thực 
hành các đức hạnh để đạt đến sự toàn hảo (pāramitā) của các đức 
hạnh ấy trong thời gian bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
nhằm làm chín muồi quả vị Giác Ngộ. Nói về mười sự toàn hảo này, 
các dịch giả tiền bối đã dịch là mười pháp ba-la-mật hay thập độ. 
Điều đáng ngạc nhiên trong tập Kinh này là chỉ có bảy sự toàn hảo 
được đề cập đến thay vì mười, và số lượng các câu chuyện cho mỗi 
đức hạnh lại không thống nhất, không rõ do bị thất thoát trong việc 
truyền thừa hay là việc thực hiện tập Kinh chưa được hoàn tất. Sở dĩ 
chúng tôi có nhận xét như vậy vì tập Kinh này được chia làm ba 
chương: Chương I nói về bố thí có 10 chuyện, chương II nói về trì 
giới có 10 chuyện, và chương III bao gồm 15 chuyện còn lại: xuất ly 5 
chuyện, quyết định 1 chuyện, chân thật 6 chuyện, từ ái 2 chuyện, và 
hành xả 1 chuyện. Muốn tìm hiểu rõ hơn về điểm này, chúng ta có 
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thể tham khảo chương Pakiṇṇakakathā thuộc Chú Giải của tập Kinh 
Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) này vì có giảng đầy đủ về mười đức hạnh 
đồng thời có đầy đủ những chi tiết liên quan đến vị mong mỏi việc 
thực hành hạnh nguyện Bồ Tát (CpA. 276-332).  
 

Xét về hình thức, hai tập Kinh Buddhavaṃsa (Phật Sử) và 
Cariyāpiṭaka (Hạnh Tạng) được thực hiện dựa theo lối trường thi 
(tương tợ như thể Mahā Kāvya của ngôn ngữ Sanskrit) gồm nhiều 
câu kệ (gāthā) hợp thành. Mỗi câu kệ được ghi thành 2 dòng và được 
chia làm 4 pāda; thông thường mỗi câu kệ như vậy là một câu văn 
hoàn chỉnh về phương diện văn phạm.  

 
Về kỷ thuật trình bày, tập Kinh Song Ngữ Pāḷi Việt này của chúng 

tôi được trình bày theo khuôn mẫu Tam Tạng Pāḷi-Sinhala, ấn bản 
Buddha Jayanti Tripitaka, của nước Sri Lanka (Tích Lan). Văn bản 
Pāḷi-Roman được trình bày ở đây đã được chúng tôi phiên âm lại từ 
văn bản Pāḷi-Sinhala của bộ Tam Tạng nói trên và đã giữ đúng theo 
số trang của văn bản gốc để tiện việc đối chiếu so sánh; tuy nhiên ở 
thư mục câu kệ Pāḷi, thư mục danh từ riêng, và thư mục từ đặc biệt 
các số trang trích lục đã được chúng tôi kiểm tra lại và bổ túc thêm. 
Riêng về phần Phụ Chú, trước đây chính là những cước chú đã được 
chúng tôi ghi lại trong quá trình phiên dịch nhưng do việc không thể 
trình bày trong khuôn khổ của trang Kinh bị hạn chế nên một số 
cước chú đành phải được tách ra và xếp thành mục Phụ Chú. Nhân 
đây, chúng tôi cũng xin thành tâm tán dương công đức của Ven. 
Mettāvihārī đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn bản đã được 
phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng internet. Điều này đã tiết 
kiệm cho chúng tôi nhiều thời gian và công sức.  

 
Về khía cạnh dịch thuật, cũng có một số điểm cần được nêu lên 

như sau: Về các thì của động từ, trong nguyên tác có nhiều hành 
động ở vào thời quá khứ nhưng lại được trình bày ở thì hiện tại và 
một vài hành động ở vào thời vị lai lại được trình bày ở thì quá khứ. 
Chúng tôi ghi lại các thì theo sát văn bản nghĩ rằng những điểm này 
dễ dàng nhận diện qua ngữ cảnh và không làm xáo trộn ý nghĩa. Bản 
tiếng Việt chúng tôi đã được phiên dịch trực tiếp từ nguyên bản Pāḷi 
của hai tập Kinh trên, một số từ dịch đã được dựa theo lời giải thích 
ở hai bản Chú giải Pāḷi là Madhuratthavilāsinī và Paramatthadīpanī. 
Tuy có tham khảo bản dịch tiếng Anh của Cô I. B. Horner và bản 
dịch tiếng Sinhala ở Tam Tạng song ngữ của nước Sri Lanka nhưng 
lời dịch Việt này được ghi lại theo sự xét đoán của chúng tôi và không 
thể hiện quan điểm của hai bản dịch nói trên. Chúng tôi ghi lại lời 
dịch Việt theo tinh thần “hiểu văn bản như thế nào thì cố gắng ghi lại 
đúng như thế ấy;” đối với các bản văn cổ, chúng tôi không có tham 
vọng vươn đến các tiêu chuẩn phiên dịch cao hơn. Các sự sai sót 

 xxv



trong phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin 
chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. Tuy nhiên, điều 
khiến cho chúng tôi được hoan hỷ là chúng tôi đã tận dụng hết khá 
năng của bản thân cho công việc nghiên cứu, soạn thảo, và hoàn tất 
công việc in ấn tập Kinh này.  

 
Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin thành kính tri ân về sự nhiệt 

tâm hỗ trợ của hai Ngài Trưởng Lão: Ven. Devahandiye Paññāsekara 
Nāyaka Mahāthera đã quan tâm tạo điều kiện thuận tiện cho chúng 
tôi về mọi mặt, cũng như đã khuyến khích và cung cấp cho chúng tôi 
những văn bản Sinhala quan trọng, Ven. Kirama Wimalajothi 
Nāyaka Mahāthera trong cương vị giám đốc Buddhist Cultural 
Centre đã dành cho chúng tôi mọi ưu tiên về việc in ấn và đã hy sinh 
thời giờ quý báu của Ngài để viết phần Lời Tựa cho tập Kinh này. 
Không thể quên không đề cập đến Đại Đức Chánh Kiến là vị đã 
thường xuyên gởi đến chúng tôi những ý kiến đóng góp quý báu và 
những lời khích lệ chân thành, cũng như đã ra sức giải thích và vận 
động các thí chủ tham gia hỗ trợ. Nhân đây, chúng tôi cũng xin 
thành tâm ghi nhận công đức của các vị sau đây: Ông B. N. Jinasena, 
Thư Ký chánh văn phòng của Bộ Tôn Giáo Sri Lanka và Ông B. 
Nandasiri, quản trị viên của Buddhist Cultural Centre, phụ trách nhà 
sách chi nhánh tại Baudhaloka Mawatha, Colombo 07 đã nhiệt tình 
tiếp đón và cung cấp cho chúng tôi những thông tin cần thiết, chính 
hai vị là những người đã tạo nhân duyên cho chúng tôi quyết định 
tiến hành soạn thảo Bộ Tam Tạng Song Ngữ Pāḷi Việt này. Kế đến là 
các thí chủ tập thể và cá nhân đã nhiệt tâm hưởng ứng vào việc đóng 
góp tài chánh, đây là những người đã có công đức lớn tạo thành nền 
móng khởi đầu cho việc ấn tống Bộ Tam Tạng Song Ngữ Pāḷi - Việt 
này. Về phương diện in ấn, Ông Palita Liyanage quản trị viên phụ 
trách ấn loát của Buddhist Cultural Centre đã hướng dẫn và giúp đỡ 
cho chúng tôi trong mọi công việc về in ấn, và cuối cùng là các nhân 
viên nhà in của trung tâm đã dành mọi ưu tiên về kỹ thưật cũng như 
đã phối trí thời gian cho công việc ấn tống cuốn Kinh này được hoàn 
tất nhanh chóng. Mong sao phước báu ấy luôn dẫn dắt quý  vị vào 
con đường tu tập đúng theo Phật Pháp.  

 
Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 

soạn thảo và ấn tống tập Kinh này được thành tựu đến tất cả chúng 
sanh. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và 
tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ 
đau.  

Kính bút, 
       đêm rằm tháng bảy 

ngày o 8 tháng 08 năm 2006 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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PHỤ ÂM LIÊN KẾT 
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 lL kkha Ky ṇha oo dda un mba 
 lH kya [p ñca oO ddha uN mbha 
 ls% kri [P ñcha o% dra uu mma 
 Cj kva [c ñja oj dva uy mha 
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 Lj khva gg ṭṭa k; nta hy yha 
 .. gga gG ṭṭha J: ntha ,, lla 
 .> ggha vv ḍḍa Jo, | nda ,H lya 
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 X> ṅgha Kv ṇḍa mM ppha ij sva 
 pp cca ;; tta nn bba yu hma 
 pP ccha F: ttha nN bbha yj hva 
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VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PĀḶI - SINHALA  &  PĀḶI - ROMAN 

 
kfud ;iai N.jf;d wryf;d iïudiïnqoaOiai 
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. 

 
  nqoaOx irKx .ÉPdñ 
 Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
  Oïux irKx .ÉPdñ 
 Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
  iX>x irKx .ÉPdñ 
 Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
  ÿ;shïms nqoaOx irKx .ÉPdñ 
 Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
  ÿ;shïms Oïux irKx .ÉPdñ 
 Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
  ÿ;shïms iX>x irKx .ÉPdñ 
 Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
  ;;shïms nqoaOx irKx .ÉPdñ 
 Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
  ;;shïms Oïux irKx .ÉPdñ 
 Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
  ;;shïms iX>x irKx .ÉPdñ 
 Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
 
 mdKd;smd;d fõruKS islaLdmox iudoshdñ 
 Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 
 
 woskakdodkd fõruKS islaLdmox iudoshdñ 
 Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 
 
 ldfuiqñÉPdpdrd fõruKS islaLdmox iudoshdñ 
 Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 
 
 uqidjdod fõruKS islaLdmox iudoshdñ 
 Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi. 
 

iqrdfurhucA®mudoÜGdkd fõruKS islaLdmox 
iudoshdñ 
Surāmerayamajjhapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ 
samādiyāmi.  
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