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LỜI GIỚI THIỆU

Tạng luật (Vinayapitaka) thuộc về Tam tạng (Tipitaka) là những lời dạy và 
quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đen cuộc sống và sự sinh hoạt 
của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó chủ yếu đề 
cập đến các Tỳ-khưu, một phần dành cho Tỳ-khưu-ni? đồng thời một số vấn đề 
có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được tìm thấy.

Tạng Luật được chia làm 3 phần chùih: Suttavibhañga, Khandhaka và Parivārā.
L SUTTAVIBHAÑGA (Phăn tích Giới bổn) trình bày về Giới bổn 

(Patimokkho) của Tỳ-khưu gồm có 227 điều và của Tỳ-khưu-ni gồm có 311 điều.
Theo truyền thống đang được áp dụng ở Miến Điện và T ích Lan, Suttavibhañga 

được phân làm hai: Pãrặịika và Pâcittiya. Cách phân chia này có the do việc chia 
hai số lượng sách của Suttavỉbhanga và được trình bày như sau:

Pārājika\ Mở đầu là Chương Verañja giới thiệu việc ngài Sāriputta thỉnh 
cầu đức Phật quy đinh giới ở xứ Verañjā. Ke đến là các điều học theo thứ tự:

1. 4 Pārājika (Bất cộng trụ)
2. 13 Sañghādisesa (Tăng tàn)
3. 2 Ānīyata (Bất định)
4. 30 Nissaggiya Pãcittiya (Ưng xả đối trị)
Pãcittìya:
5. 92 Pãcittỉỵa (Ưng đối trị)
6. 4 Pātidesañīya (Ưng phát lộ)
7. 75 Sekhiya (Ưng học)
8. 7 Adhikaranasamathā Dhammā (Các pháp dàn xếp tranh tụng)
9. Bhikkhunīvibhañga (Phân tích Giới Tỳ-khưu-ni).
Truyền thống Thái Lan cũng phân Suttavibhañga làm hai, căn cứ theo nội dung:
(i) Mahāvibhañga (Đạiphân tích) còn có tên là Bhikkhuvibhañga (Phân tích 

Giới Tỳ-khưu) vì có đầy đủ phần phan tích 227 giới trong Giới bổn (Pãtimokkha) 
của Tỳ-khưu từ 4 Pārājika cho đến 7 Adhikaranasamathā Dhammā. Bộ này 
được phân chia làm 2 tập: Tập I gồm 4 Pārājika, 13 Sañghādisesa và 2 Ānīyata 
và tập II gồm phần còn lại của Giới bổn bắt đầu với 30 Nissaggiyapãcỉttiya và 
kết thúc với lời tụng đọc tổng kết.

(ii) Bhikkhunīvibhañga (Phân tích Giới Tỳ-khnru-nỉ) chỉ trình bày các điều 
học quy định dành riêng cho Tỳ-khưu-ni, những điều học quy định chung cần 
phải xem ở Bhikkhuvibhañga (Phân tích Giới Tỳ-khưu).
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II. KHANDHAKA (Hợp phần): Gồm các vấn đề có liên quan đã được sắp 
xếp thành từng chương. Khandhaka được chia làm hai:

Mahāvagga (Đạiphârrỉ)\ Gôm 10 chương, mở đâu là sự chứng ngộ đạo quả 
của đức Phật, kế đến là các nhiệm vụ quan trọng của các Tỳ-khưu như lễ xuất 
gia, lễ Uposatha (Bố-tát), việc an cư mùa mưa, lễ Pavāranā (Tự tứ), v.v...
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Culỉavagga (Tiêuphàm): Gôm 12 chương đê cập đên việc hành xử các Tỳ-khưu 
phạm tội, giải quyết các sự tranh tụng, việc chia rẽ hội chúng, và các vấn đề khác liên 
quan đến đời sống xuất gia. Đặc biệt chương 10 đề cập việc xuất gia của Tỳ-khiru-ni 
và hai chương cuối 11 và 12 nói về hai lần kết tập Tam tạng đầu tiên ở Ấn Độ.

III. PARIVĀRĀ (Tập yểu): Phân tích về Giới và Luật theo các tiêu đề và 
được trình bày dưới dạng vấn đáp, có thể được xem như là cuốn cẩm nang 
hướng dẫn việc hành xử Luật.

Chúng tôi trình bày bản dịch Suttavibhañga này theo hình thức trình bày 
của Tam tạng Thái Lan gồm có Phân tích Giới Tỳ-khưu và Phẫn tích Giới Tỳ- 
khưu-ni, hay có thể nói gọn lại là Giới Tỳ-khưu và Giới Tỳ-khưu-ni để dễ nhớ. 
Ý nghĩa của từ "Suttaṃ ở nhóm từ "Suttavibhañga" có ý nghĩa tương đương 
như là "SikkhdpadcT (điều học, học giới, điều giới,...), nếu xét theo ý nghĩa bao 
quát có thể gọi là "Giỏi bổny Như vậy, Suttayibhariga nghĩa là sự phân tích các 
điều học hoặc là sự phân tích về Giới bổn. (ở tạng kinh, từ "Suttd' được dịch là 
“Kinh9： ví dụ như Brahmajālasutta được dịch là Kinh Phạm võng. v.v...).

Đe cập đến nội dung, chương mở đầu Verañja trình bày về thời điểm quy định 
điều học cho các Tỳ-khiru? đức Phật đã trả lời sự thỉnh cầu của ngài Sāriputta (Xá- 
lợi-phất) rằng: "Này Sāriputta, ngươi hãy chờ đợi! Này Sāriputta, ngươi hãy chờ 
đợi! Trong trường hợp này, chỉ có Như Lai mới biết thời điểm：' Và Ngài đã xác đinh 
vê thời diêm đó như sau: "Này Sāriputta, chỉnh bởi vì một sô pháp đưa đên lậu hoặc 
xuất hiện trong hội chủng này... chính bởi vì hội chủng đạt đến sự đông đảo về số 
lượng... chính bởi vì hôi chủng đạt đến sự lớn mạnh về việc phát triển... chỉnh bởi 
vì hội chủng đạt đến sự dồi dào về lợi lộc nên một sổ pháp đưa đến lậu hoặc xuất 
hiện trong hội chủng này, nên bậc Đạo sư quy đinh điều học và công bo Giới bon 
(Pātimokkha) cho các đệ tử nham diệt trừ chỉnh các pháp đưa đen lậu hoặc ayy

Đên các chương kê tiêp5 chúng ta biêt được răng môi khi điêu học được quy 
định, trước tiên có sự chỉ trích và chê bai về việc làm hay lời nói nào đó của các vi 
xuất gia, việc chỉ trích và chê bai lan rộng khiến các Tỳ-khiru nghe được và cuối 
cùng đến tai đức Phật. Đối tượng vi phạm trong các câu chuyện này có thể là cá 
nhân hay nhóm Tỳ-khưu, không hẳn là phàm nhân mà ngay cả một số vị đã chứng 
được thiền và thần thông như các vị Devadatta và Sãgata, một vài trường hợp do 
các bậc đã chứng Thánh quả như ngài Anuruddha về việc nằm chung chỗ ngụ với 
người nữ, ngài CũỊapanthaka về việc giáo huấn các Tỳ-khưu-ni khi mặt trời đã lặn, 
hoặc ngài Velatthasīsa về việc thọ dụng vật thực đã tích trữ. về các sự chỉ trích và 
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chê bai, đa sô phát xuât từ hàng tại gia, có thê là các cư sĩ đã quy y, những người 
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theo ngoại đạo, hoặc quần chúng bình thường, kế đến do các vi đã xuất gia, chỉ một 
vài trường hợp do phi nhân hạng trên hoặc dưới. Thông thường, đức Phật triệu tập 
các Tỳ-khưu lại, xác định vấn dề, khiển trách và giáo huấn, rồi mới quy định điều 
học. Mỗi lần như vậy, đức Phật luôn khẳng định về mười điều lợi ích của việc 
làm ấy như sau: "Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, 
nhăm việc trân áp những nhân vật ác xâu, nhăm sự lạc tru của các Tỳ-khtm hiên 
thiện, nhăm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhăm sự trừ diệt các lậu hoặc 
trong tương lai, nham đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nham tăng 
thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của Chánh pháp, 
và nhằm sự hỗ trợ Luật y Có nhiều trường hợp, điều học đã được quy định thêm 
(anupaññattī). có trường hợp mức độ nghiêm khắc trong việc thực hành càng gia 
tăng, có trường hợp được giảm nhẹ do nhu cầu cần thiết, ví dụ như Tỳ-khưu bị 
bệnh có thể thọ thực ở phước xá hơn một lần, hoặc vị Tỳ-khiru có thể hẹn trước 
roi đi chung với Tỳ-khiru-ni ở đoạn đường có nguy hiểm hoặc chung chuyến đò 
lúc sang sông. Sau phần quy định về điều học, có phần phân tích về từ ngữ và 
về các trường hợp vi phạm hoặc không vi phạm. Phần này cần xem xét kỹ lưỡng 
mới có thê hiên được điêu học thêm phân chính xác. Ngoài ra, có phân các câu 
chuyện dân giải ở 4 điêu học Pārājika và 5 điêu học đâu của Sañghādisesa gôm 
những sự việc cụ thể giúp cho hiểu rõ hơn về trường hợp vi phạm tội. Khi đọc 
các câu chuyện này nên liên hệ với phần phân tích ở phía trước, để thấy được sự 
phán quyêt của đức Phật. Một điêu quan frọng cân lưu ý răng đôi tượng chính của 
các điều học này là hạng Tỳ-khưu và Tỳ-khim-ni đã được tu lên bậc trên bằng 
hành sự với lời thông báo đến làn thứ tư, đầu tiên là vị Bà-la-môn đã được ngài 
Sāriputta tê độ do việc bô thí một muông thức ăn (Đạiphàm. chương I, [85]).

***

Trong việc nghiên cứu Tam tạng Pali, các bộ Chủ giải (Atthakatha) liên quan 
cũng cần được xem xét để có thể hiểu đúng những điều đã được kết tập thuộc về 
Chánh tạng. Ngoài ra còn có các bộ Sớ giải (Tĩkã) phân tích về những điểm cần 
giải thích thêm hoặc chưa được giải thích trong Atthakathaṃ sau đó mới nói đến 
các bộ sách được soạn thảo theo chuyên đề. Theo tinh thần đó? trong khi nghiên 
cứu về Tạng luật, chúng tôi đã tham khảo và hiểu theo lời giải thích của ngài 
Buddhaghosa ở bộ Chủ giải Samantapãsãdỉkã. Ngài Buddhaghosa được xem là 
nhà Chú giải sư vĩ đại. Vĩ đại vì ngài là người đầu tiên tổng hợp lại các bộ Chú 
giải đã có trước, cũng có thể do số lượng tài liệu ngài đã thực hiện là nhiều hơn 
so với các nhà chú giải khác, cũng có thể vì ngài đã soạn nên bộ sách nổi tiếng 
Visuddhỉmagga (Thanh tinh đạo) được xem như cô đọng lại những gì tinh hoa 
của lời Phật dạy. N^ài Buddhaghosa đã hoàn tất phần chú giải về Tạng luật và 
Tạng Diệu pháp, về Tạng kinh, ngài đã hoàn tất phần chú giải của Kinh Trường 
bộ, Kỉnh Trung bộ. Kỉnh Tương ưng bộ. Kinh Tăng chỉ bộ và một số thuộc ve 
Kinh Tiểu bộ. Cuộc đời của ngài chỉ được ghi lại ngan gọn trong nhiều tài liệu, 
văn bản cổ nhất được biết đến là Mahāvamsa (chương 37) là bộ sử ký của xứ 
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Sri Lanka được ghi lại bằng ngôn ngữ Pâli. Ngài Buddhaghosa sanh ở vùng lân 
cận của Bodh Gaỵã (nơi đức Phật thành đạo) ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ v 
Tây lịch. Ngài xuất thân dòng dõi Bà-la-môn và thông thạo ba bộ Vệ-đà. Lúc còn 
thanh niên thường đi đó đây để tranh luận, do bị thua ngài Revata nên đã xin xuất 
gia và trở thành Tỳ-khiru. Khi thay được ước nguyện của người học trò ve việc 
soạn thảo các bộ chú giải Tam tạng, ngài Revata đã gợi ý nên sang đảo Lañkā 
(Sri Lanka ngày nay), vì toàn bộ kinh điển và chú giải được ngài Mahinda đem 
sang truyền giáo ở đó (thế kỷ IIITTL) vẫn được lưu truyền và phát triển. Tại đảo 
Lañkā, trước tiên, ngài Buddhaghosa đã soạn bộ Vỉsuddhỉmagga (Thanh tịnh 
đạo), rồi trình lên các ngài Trưởng lão ở Mahāvihāra (Đại tự) để chứng tỏ khả 
năng và đã được phép sử dụng các tài liệu lưu trữ trong tu viện phần nhiều bằng 
tiếng địa phương (ngôn ngữ SĩhaỊa), để thực hiện việc tổng hợp lại các bộ Chú 
giải và dịch sang ngôn ngữ của xứ Magadha (Māgadhānam niruttiyã), nhằm đem 
lại lợi ích cho tát cả thê gian (ngôn ngữ sử dụng trong Tipitaka - Tam Tạng mới 
được các nhà học giả phương Tây gọi là ngôn ngữ Pâli vào thời gian sau này). 
Sau khi thực hiện các công trình trên, ngài Buddhaghosa đã rời đảo Lañkā để trở 
về đảnh lễ cội Đại Bồ-đề ở quê hương. Nghe đâu, có các tài liệu khác cho rằng 
ngài Buddhaghosa qua đời ở Miến Điện, có tài liệu nói ở Campuchia.

về hình thức, chúng tôi thực hiện và trình bày bản dịch Phân tích Giới bổn 
(Suttavibhañga) dựa vào văn bản Pali La-tinh từ Compact Disk B UDSIRIV của 
trường đại học Mahidol ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

về phương diện từ ngữ có tính cách chuyên môn như tên các điều học Pārājika, 
Sañghādisesa, tên của lễ Uposatha. Pavāranā. v.v... chúng tôi đã giữ nguyên từ 
Pâli đôi lúc có ghi trong ngoặc đơn từ dịch của các vi tiền bối để tiện liên hệ. Việc 
làm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Chúng tôi ngại việc sáng tạo thêm tên gọi 
mới e rằng có thể làm rối trí những độc giả vốn đã có sự hiểu biết về Luật của Phật e -t . £ » - Ị. •
giáo. Hơn nữa, việc biêt và nhớ được một sô từ có tính cách chuyên môn của ngôn 
ngữ này sẽ tiện cho công việc trao đổi kiến thức tránh sự nhầm lẫn, nhất là đối với 
các tu sĩ hoặc học giả người ngoại quốc. Chúng tôi cũng tránh việc sử dụng theo 
thói quen một số từ được ghi lại theo âm của tiếng Hán xét rằng không có lợi ích, 
ví dụ như: Ba-la-di (Pārājika), Tăng-già-bà-thi-sa (Sañghādisesa). Đột-kiết-la 
(Dukkata). Bố-tát (Uposatho). Xá-lợi-phất (Sāriputta), Xa-nặc (Channa), v.v... 
hoặc tránh sự vay mượn tiêng Hán khó hiêu ví dụ như từ Tự tứ (Pavâraụã). 
v.v... Cũng có một số từ được ghi bằng tiếng Pali do chúng tôi không tìm ra 
được nghĩa của chúng như trường hợp tên các loại thảo mộc.

Ngoài ra, chúng tôi cũng mạo muội Việt hóa một số từ Hán đã trở nên quá 
quen thuộc, nghĩ rằng khó có sự thay đổi trong tương lai, ví dụ như từ: Thế Tôn 
(Bhagavā), Tỳ-khưu (Bhikkhiỉ). Tỳ-khưu-ni (Bhikkhunī), Sa-di (Sāmanera). v.v... 
Riêng từ “Ty-khưu” (hay Tỷ-khưu, Tỳ-kheo, Tỷ-kheo) đều được phiên âm từ ngôn 
ngữ Sanskrit là từ "Bhiksu" hay Pali là tư "Bhikkhuṃ về từ tiếng Việt có liên quan 
đến phái nữ xuất gia như cô Ni, Ni su, v.v... có thể đã được du nhập vào tiếng Việt 
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từ tiếp VĨ ngữ 侦'trong "Bhiksunī" hoặc "Bhikkhunī^ Thêm vào đó, có một số từ 
Pali được để trong ngoặc đơn sau phần tiếng Việt, để tránh sự hiểu lầm lẫn về ý 
nghĩa hoặc nghĩa được ghi lại chỉ có tính cách giả đinh, can phải nghiên cứu thêm.

***

Bản dịch này được hoàn thành là một sự nỗ lực học tập của bản thân và việc 
mạnh dạn giới thiệu đến quý vi không ngoài mục đích là hy vọng sẽ nhận được 
những lời chỉ dạy của các bậc cao minh và các sự khuyến khích góp ý của quý 
độc giả. Tuy đã nỗ lực toi da, nhưng chúng tôi biết rằng bản dịch này vẫn còn 
nhiều sai s6t, chỉ mong sao có thể giúp được quý vị độc giả phần nào kiến thức 
về Phật học dựa vào nguồn tài liệu gốc đã được kết tập lại vì lợi ích của nhiều 
người, vì lợi ích của chư thiên và nhân loại. Rất mong nhận được ý kiến của quý 
vị. Xin email về: dinda@u.washington.edu.

Xin chân thành ghi nhận công đức của Thượng tọa Tiến sĩ Bửu Chánh về 
CD Tam tạng BUDSỈR IV. Chúng tôi cũng xin tán dương công đức của Đại đức 
Giác Hạnh về CD Tam tạng Chattha Sañgāyana, đồng thời đã cho mượn dài 
hạn các bản dịch tiếng Anh của Cô I. B. Homer và bộ Vỉnayamukha của ngài 
Mahāsamanā Chao (Thái Lan) đã được dịch sang tiếng Anh; nhờ có trong tay số 
tài liệu này chúng tôi mới mạnh dạn tiếp tục việc nghiên cứu Tạng luật và ghi lại 
bằng tiếng Việt. CD Buddhasāsanā quà biếu của Dr. Bình Anson đã đóng góp 
phần công đức không nhỏ nhờ những tài liệu quý giá như The Buddhist Monastic 
Code của Thanissaro Bhikkhu, cũng như các tài liệu ve Luật bang tiếng Việt của 
quý ngài Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, v.v...

Chúng tôi cũng xin ghi nhận sự ủng hộ nhiệt tình của Đại đức Hộ Phạm đã 
hy sinh nhiều thời gian cùng chúng tôi suy nghi, để tìm ra phương thức giải quyết 
cho những gút mắc về văn phạm cũng như từ ngữ. Cũng cần nhắc đến sự ủng 
hộ và lời động viên thăm hỏi của các vi: Hòa thượng Cittânanda, Hòa thượng 
Khánh Hỷ, Thượng tọa Chánh Kiến, Ni sinh Huyền Châu, Dr. Bình Anson, bà 
Diệu Bài, anh Phạm Trọng Độ, chú Nguyễn Hữu Danh, gia đình Nguyễn Ngọc 
Vivian, gia đình Lê Thị Tích. Không có sự khích lệ của quý v j, bản dịch này 
không thể hoàn thành. Mong sao các ước nguyện của quý vi sẽ được thành tựu 
như ý và nhanh chóng y như việc chúng tôi đã hoàn tất bản dịch này.

Công đức này xin dâng đến Hòa thượng trụ trì và chư Tỳ-khưu chùa Sn 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, đã bảo bọc và tạo điều kiện thuận lợi 
cho chúng tôi trong công việc học tập và nghiên cứu Phật pháp trong thời gian qua.

Mong sao hết thảy chúng sanh đều được tiến hóa trong ánh hào quang của 
Chánh pháp.

Colombo, ngày 25 tháng 3 năm 2004
Bhikkhu Indacanda 
(Trương Đình Dũng)
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1. CHƯƠNG VERAÑJĀ

1. Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại Verañjā, ở cội cây Nimba của dạ- 
xoa NaỊeru,  cùng với đại chúng Tỳ-khưu có số lượng năm trăm vị. Vị Bà-la- 
môn Verafija đã nghe được răng: "Ch負c chăn là Ngài Sa-môn Gotama, con trai 
dòng Sakyā, từ dòng dối Sakyā đã xuât gia, và hiện ngự tại Verañjā, ở cội cây 
Nimba của dạ-xoa NaỊeru, cùng với đại chúng Tỳ-khưu có số lượng năm trăm 
vị. Tiếng tăm tốt đẹp về Ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vầy: 'Đức Thế 
Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Tối Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn/ 
Với thắng trí của mình, vị ấy chứng ngộ và công bố về thế gian này, tính luôn 
cõi chư Thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn5 Bà- 
la-môn, chư thiên và loài người. Vi ây thuyêt giảng giáo pháp toàn hảo ở đoạn 
đâu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn két, thành tựu vê ý nghĩa, thành 
tựu về văn tự. Vị ấy giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và 
đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy!”

1

2. Sau đó, Bà-la-môn Verañja đã đi đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến, vị ấy 
đã tỏ vẻ thân thiện với đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện đã 
ngôi xuồng ở một bên. Khi đã ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Verañja đã nói

1 Theo ngài Buddhaghosa, Verañjā là tên của một thành phố, pụcimandạ là cây nimba (Từ điển Pãli- 
Engỉish cua Pali T?虹 Society cho biết đó là một loại cây có lá đắng và gỗ cứng), NaỊeru là tên của một 
dạ-xoa, và đức Thế Tôn đã đi đến và ngự ở khu vực lân cận của cây ấy (VìnA. I. 108-09).

r* g•，… Á FTP A Ặ \Vơi đức The Ton điêu nay:
一 Thưa Ngài Gotama, tôi đã được nghe điêu này: "Sa-môn Gotama không 

cung kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngồi đến các vị Ba-la- 
môn già cả, uy tín, lớn tuồi, sông thọ, đã đạt đên giai đoạn cuôi của cuộc dòd." 
Thưa Ngài Gotama, điều ấy thật đúng như thế! Bởi vì Ngài Gotama không cung 
kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngồi đến các vi Bà-la-môn già 
cả, uy tín, lớn tuôi, sông thọ, đã đạt đên giai đoạn cuôi của cuộc đời. Thưa Ngài 
Gotama, điều ấy thật không thích đáng!

3. 一 Này Bà-la-môn, trong thê gian, tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma vương, 
cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn5 Bà-la-môn, chư thiên và loài người, 
Ta không thấy một ai mà Ta có thể cung kính, hoặc có thể đứng dậy, hoặc có thể 
mời chô ngôi. Này Bà-la-môn, bởi vì nêu Như Lai cung kính, hoặc đứng dậy, 
hoặc mời chỗ ngồi người nào thì đầu của người ấy sẽ bị vỡ tan.
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4. 一 Ngài Gotama không biết về phẩm chất.
一 Này Bà-la-môn5 thật sự có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói 

một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: uSa-môn Gotama không biết về 
phàm ch2t." Này Bà-la-môn, các phàm chát vê sác, các phàm chát vê thinh, các 
phàm chát vê hương, các phàm chát vê vị, các phàm chát vê xúc, đôi với Như 
Lai, các việc ây đã được dứt bỏ, các rê đã được căt lìa, như cây thót nót đã bị 
bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi 
trong tương lai. Này Bà-la-môn? thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, 
trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-m6n Gotama 
không biết về phẩm chất”; và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa 
ấy khi nói ra.2 * * * * * *

2 ông Bà-la-môn dùng từ arasarũpo để chỉ trích đức Phật sống không thuận theo tập quán là người
trẻ nen cung kính, hoắc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi đối VƠI các vĩ già cả, uy tín, y. v... (VinA. I. 
131-32). Con đức Thế Tôn cung sử dụng lại từ arasarūpo nhưng giải thích là Ngài sống không còn
bị vướng bận bởi sắc đẹp, tiếng hay, mui thơm, vị ngon, xúc lấc, là 5rđối tượng thích ý đã được
tam cầu bởi 5 giác quan la mắt, tai, mũi, lưỡi và thần, ở các phấn kế tiếp, khi chi trích đưc Phật là
4tkhông biêt thưởng thức", “thuyết vê không hành dOng”, "c6 sự ghê tởm", Ta người từ b6", Tà
người thiêu(tét", vị Bà-la-môn cũng nhằm mục đích am chỉ việc đức Phật^ống không theo tập
quán, nghĩa là không cung kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngoi đến các vị gia 
cả, uy tín, v.v...

5. 一 Ngài Gotama không biết thưởng thức.
一 Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi 

nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama không biết 
thưởng thức." Này Bà-la-môn5 các sự thưởng thức về sắc, các sự thưởng thức 
vê thinh, các sự thưởng thức vê hương, các sự thưởng thức vê vị, các sự thưởng 
thức vê xúc, đôi với Như Lai, các việc ây đã được dứt bỏ, các rê đã được cát 
lìa, như cây thốt nốt đã bi bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói 
răng: uSa-môn Gotama không biêt thưởng thức"; và chăc chăn răng ông không 
liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.

6. 一 Ngài Gotama thuyết về không hành động.
一 Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi 

nói một cách đúng đan vê Ta thì có thê nói răng: uSa-môn Gotama thuyêt vê 
không hành động?9 Này Bà-la-môn, bởi vì Ta thuyết về không hành động đối 
với việc làm ác do thân, đối với lời nói ác do miệng, đối với suy nghĩ ác do 
ý; Ta thuyêt vê không hành động của các pháp ác và bát thiện có nhiêu dạng. 
Này Bà-la-môn? thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói 
một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama thuyết về 
không hành d0ng”； và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy 
khi nói ra.
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7. 一 Ngài Gotama thuyết về đoạn diệt.3

3 Vị Bà-la-môn chỉ trích rằng: Đức Phật thuyết về đoạn kiến (ucchedavādā), chủ trương sau đời này 
không có đời khác (VìnA. I. 134).

一 Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói 
một cách đúng đan vê Ta thì có thê nói răng: "Sa-môn Gotama thuyêt vê đoạn 
diệt.,, Này Bà-la-môn? bởi vì Ta thuyết về sự đoạn diệt của luyến ái, của sân 
hận, của si mê; Ta thuyêt vê sự đoạn diệt của các pháp ác và bát thiện có nhiêu 
dạng. Này Bà-la-môn? thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi 
nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa・m6n Gotama thuyết về 
đoạn diet”； và chác chăn răng ông không liên tưởng đên ý nghĩa ây khi nói ra.

8. - Ngài Gotama có sự ghê tởm.
一 Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói 

một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama có sự ghê tởm.,, 
Này Bà-la-môn5 bởi vì Ta ghê tởm với việc làm ác do thân, với lời nói ác do 
miệng, với suy nghĩ ác do ý; Ta ghê tởm đối với sự thành tựu của các pháp ác và 
bát thiện có nhiêu dạng. Này Bà-la-môn? thật sự đây là pháp môn mà với pháp 
môn ây, trong khi nói một cách đúng đan vê Ta thì có thê nói răng: "Sa-m6n 
Gotama có sự ghê tởm"; và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa 
ấy khi nói ra.

9. 一 Ngài Gotama là người cách ly.
一 Này Bà-la-môn5 thật sự có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói 

một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-m6n Gotama là người cách 
ly." Này Bà-la-môn, bởi vì Ta thuyết về pháp đưa đến sự cách ly đối với luyến 
ái, đôi với sân, đôi với si; Ta thuyêt vê pháp đưa đên sự cách ly đôi với các pháp 
ác và bất thiện có nhiều dạng. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp môn mà với 
pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa- 
môn Gotama là người cách ly”; và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý 
nghĩa ấy khi nói ra.

10. - Ngài Gotama là người thiêu đốt.
—Này Bà-la-môn9 thật sự có pháp môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói 

một cách đúng đan vê Ta thì có thê nói răng: uSa-môn Gotama là người thiêu 
đốt?9 Này Bà-la-môn, Ta thuyết rằng, các pháp ác và bất thiện tức là việc làm ác 
do thân, lời nói ác do miệng và suy nghĩ ác do ý cần được thiêu đốt. Này Bà-la- 
môn, người nào có các pháp ác và bát thiện cân được thiêu đót đã được diệt tận, 
các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bi làm cho không còn 
Sự sông, không còn các điêu kiện sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ây là: 
"Người thiêu d6t." Này Bà-la-môn, các pháp ác và bất thiện cần được thiêu đốt 
của Như Lai đã được dứt bỏ, các rễ đã được cắt lìa, như cây thốt nốt đã bi bứng 
gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không còn các điều kiện sanh khởi trong 
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tương lai. Này Bà-la-môn? thật sự đây là pháp môn mà với pháp môn ấy, trong 
khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói rằng: "Sa-môn Gotama là người 
thiêu và chắc chắn rằng ông không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.

11. 一 Ngài Gotama là người thoát khỏi bào thai.
一 Này Bà-la-môn, thật sự có pháp môn mà với pháp môn ây, trong khi nói 

một cách đúng đan vê Ta thì có thê nói răng: uSa-môn Gotama là người thoát 
khỏi bào thai.” Này Bà-la-môn? sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của người 
nào, tức là sự tái sanh và hiện hữu lần nữa đã được dứt bỏ, các rễ đã được cắt 
lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai; Ta gọi người ấy là: "Người thoát 
khỏi bào thai.” Này Bà-la-môn, sự sanh vào bào thai trong ngày vị lai của Như 
Lai, tức là sự tái sanh và hiện hữu lân nữa đã được dứt bỏ, các rê đã được căt 
lìa, như cây thốt nốt đã bị bứng gốc, đã bị làm cho không còn sự sống, không 
còn các điều kiện sanh khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, thật sự đây là pháp 
môn mà với pháp môn ấy, trong khi nói một cách đúng đắn về Ta thì có thể nói 
rằng: 46Sa-môn Gotama là người thoát khỏi bào thai”； và chắc chắn rằng ông 
không liên tưởng đến ý nghĩa ấy khi nói ra.

12. Này Bà-la-môn, cũng giống như con gà mái có được tám, hoặc mười, 
hoặc mười hai quả trứng. Nếu con gà mái nằm lên trên chúng đúng cách, ủ nóng 
đêu đung cách, áp đung cách, va trong so các con ga con mơi nơ ây5 con nào 
dùng vuốt của móng chân hoặc mỏ phá vỡ vỏ trứng và nở ra an toàn trước tiên, 
thì điều nên nói về con gà con ấy là thế nào, lớn nhất hay nhỏ nhất?

一 Thưa Ngài Gotama, nên gọi nó là con lớn nhất, bởi vì nó lớn nhất trong bầy.
一 Này Bà-la-môn, cũng tương tợ như thế, frong số chúng sanh sống trong vô 

minh [ví như] đang ở trong quả trứng và bị trùm kín lại, Ta là người duy nhất đã 
phá vỡ vỏ trứng vô minh và chứng đắc quả vị Cháíýi đang giác, vo thượng ở trên 
đời. Này Bà-la-môn? chính Ta đây là người đứng đầu và cao cả nhất của thế gian.

13. Này Bà-la-môn? hơn nữa, Ta đã có sự tinh tấn bền vững không bị trì trệ, 
có niệm được thiết lập không bị xao lãng, có thân được khinh an không còn rạo 
rực, có tâm được định tĩnh tập trung. Này Bà-la-môn, quả vậy, sau khi đã tách 
ly khỏi các dục và tách ly khỏi các pháp bất thiện, Ta đây đã chứng đạt và trú 
thiền thứ nhất với hỷ và lạc sanh lên do tách ly [khỏi các triền cái], có tầm, có 
tứ. Do sự yên lăng của tầm và tứ, Ta đã chứng đạt và trú thiền thứ hai với nội 
phân an tĩnh, tâm được chuyên nhát, có hỷ và lạc sanh lên do định, không tâm, 
không tứ. Và do sự không còn tham muốn ở hỷ, với xả, Ta đã trú, có niệm và 
tỉnh giác, Ta đã chứng nghiệm trạng thái lạc bang thân, đó là điều mà các bậc 
Thánh nói rằng: ấy có xả, có niệm, có sự tru vào lạc59; Ta đã chứng đạt và 
trú thiên thứ ba. Do sự từ bỏ lạc, do sự từ bỏ khô [của thân], do sự biên mát 
của hỷ và mi ở tâm [đã có] trước dây, Ta đã chứng đạt và trú thiên thứ tư với sự 
thanh tịnh của xả và niệm, không khổ không lạc.
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14. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiêm, lìa 
khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn đinh, đạt đến trạng thái vững chắc 
như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ ghi nhớ về các kiếp sống trước. Ta 
nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn 
lân sanh, năm lân sanh, mười lân sanh, hai mươi lân sanh, ba mươi lân sanh, bôn
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mươi lân sanh, năm mươi lân sanh, một trăm lân sanh, một ngàn lân sanh, một 
trăm ngàn lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: 
"d nơi ấy, Ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như 
vây, kinh nghiệm lạc và khô như vây, có giới hạn tuôi thọ như vây. Từ chô ây, Ta 
đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. ở nơi kia, Ta đã có tên như vầy, dòng 
họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, kinh nghiệm lạc và khổ như vầy, 
có giới hạn tuổi thọ như vầy. Từ nơi kia, Ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại nơi 
này." Như thế, Ta nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét đại cương và cá biệt. 
Này Bà-la-môn, quả vậy, vào canh đầu của đêm, Ta đã chứng đạt Minh thứ nhất 
này, vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng 
được sanh khỏd. Như thế ấy là điều [Ta đã thành đạt] trong lúc Ta sống không xao 
lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la-môn9 chính điều này đã là sự khai mở đầu tiên 
của Ta, tương tợ như con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy.

15. Trong khi tâm được đinh tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, 
lìa khỏi phiền não, nhu thuận, có thể sử dụng, ổn đinh, đã đạt đến trạng thái 
vững chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí về sự sanh tử của chúng 
sanh. Bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ta đây nhìn thấy các 
chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, 
xấu xí, sung sướng, [hay] đau khổ, Ta biết được rằng, các chúng sanh đều đi 
theo nghiệp tương ứng [như vầy]: "Quả đúng như vậy, những chúng sanh đang 
hiện hữu này có hành động xấu xa bằng thân, có hành động xấu xa bằng lời 
nói, có suy nghĩ xâu xa băng ý? vu không các bậc Thánh, theo tà kiên, tán thành 
các hành động do tà kiên. Những kẻ ây, khi tan rã thân xác và chét di, bị sanh 
vào bất hạnh, cõi khổ, đọa xứ, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh đang hiện 
hữu này có hành động tốt đẹp bằng thân, có hành động tốt đẹp bằng lời nói, có 
suy nghĩ tốt đẹp bằng y, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán 
thành các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và 
chết di, được sanh vào chốn an vui, cõi trời, loài người.^, Như thế, bằng thiên
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nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ta nhìn thây các chúng sanh trong khi chét 
đi rồi sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, sung sướng, [hay] 
đau khổ, Ta biết được rằng, các chúng sanh đều đi theo nghiệp tương ứng. Này 
Bà-la-môn, quả vậy, vào canh giữa của đêm, Ta đã chứng đạt Minh thứ hai này, 
vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tối được diệt tận, ánh sáng 
được sanh khởi. Như thế ấy là điều [Ta đã thành đạt] trong lúc Ta sống không 
xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la-môn, chính điều này đã là sự khai mở 
thứ hai của Ta, tương tợ như con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy.
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Ỉ6. Trong khi tâm được định tĩnh, thuần tịnh, trong sạch, không ô nhiêm, lìa 
khỏi phiên não, nhu thuận, có thê sử dụng, ôn đinh, đã đạt đên trạng thái vững 
chắc như thế, Ta đây đã hướng dẫn tâm đến trí tuệ đoạn tận các lậu hoặc. Ta đây 
đã biết rõ: "Đây là kh6" đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: "Bây là nguyên 
nhân của kh6“ đung theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: “Bây là sự diệt kh6“ 
đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: "Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt 
khổ59 đúng theo bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: “Dây là các lậu hoác" đúng theo 
bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: "Dây là nguyên nhân của các lậu hoặc" đúng theo 
bản thể thật. Ta đây đã biết rõ: "Bây là sự diệt tận các lậu ho/c" đúng theo bản 
thể thật. Ta đây đã biết rõ: uĐây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc" 
đúng theo bản thể thật. Trong khi Ta đây biết được như thế, thấy được như thế, 
thì tâm cũng đã được giải thoát khỏi dục lậu, tâm cũng đã được giải thoát khỏi 
hữu lậu, tâm cũng đã được giải thoát khỏi vô minh lậu. Khi đã được giải thoát, trí 
của Ta đây đã khởi lên rằng: "Đã được gi角i thoát.” Và Ta đã biết rõ rằng: “Sự tái 
sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác cho 
việc [giải thoát] này nữa." Này Bà-la-môn, quả vậy, vào canh cuối của đêm, Ta đã 
chứng đạt Minh thứ ba này, vô minh được diệt tận, minh được sanh khởi, bóng tối 
được diệt tận, ánh sáng được sanh khởi. Như thế ấy là điều [Ta đã thành đạt] trong 
lúc Ta sống không xao lãng, nỗ lực, quyết tâm. Này Bà-la-môn, chính điều này 
đã là sự khai mở thứ ba của Ta, tương tợ như con gà con thoát ra từ vỏ trứng vậy.

4 Chú giải ghi rằng: Có nhiều xương trắng nằm rải rác vì có quá nhiều người chết đói, hoặc là tên của 
một loại bệnh mốc trắng ở cây lúa (VìnA. L 174-75).

17. Khi được nói như thế, Bà-la-môn Verañja đã nói với đức Thế Tôn điều này:
一 Ngài Gotama là vi đứng đầu, Ngài Gotama là người cao cả nhất. Bạch 

Ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài Gotama, thật là tuyệt vời! Bạch Ngài 
Gotama, cũng giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật r e • r
đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lôi, hoặc đem lại cây đèn dâu nơi bóng tôi 
[nghĩ răng]: "Những người có măt sẽ nhìn thây được các hình dáng"; tương tợ 
như thế, pháp đã được Ngài Gotama giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Tôi đây 
đi đến nương nhờ Ngài Gotama, giáo pháp và hội chúng Tỳ-khưu. Xin Ngài 

r 9 x - -
Gotama châp nhận tôi là nam cư sĩ đã đi đên nương nhờ kê từ hôm nay cho đên 
trọn đời. Xin Ngài Gotama hãy nhận lời tôi vê việc cư trú mùa mưa ở Verañjā 
cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

18. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, hiểu được sự 
nhận lời của đức Thế Tôn, Bà-la-môn Verafya đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi.

19. Vào lúc bây giờ, xứ Verañjā có sự khan hiêm vê vật thực, khó kiêm ăn? 
có dịch bệnh,  thẻ vật thực được phân phối, không dễ sinh sống bằng sự ra sức 
khất thực. Vào lúc bấy giờ, có những người buôn ngựa từ xứ Uttarâpatha đã đến 
cư trú mùa mưa ở Verañjā cùng với năm trăm con ngựa, ở các bãi nhốt ngựa, 

4
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họ có chuẩn bị từng phần lúa mạch5 cho các vị Tỳ-khưu. Vào buổi sáng, các 
vị Tỳ-khưu mặc y, cầm y bát rồi đi vào trong thành Verañjā để khất thực. Khi 
không nhận được đô ăn khát thực, các vị đi đên khát thực ở các bãi nhót ngựa 
và mang về tu viện [mỗi vị] một phần lúa mạch. Các vị giã đi giã lại trong cối 
giã roi thọ dụng. Đại đức Ananda nghiên phân lúa mạch ở tảng đá roi dâng lên 
đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thọ dụng thức ấy.

5 Theo ngài Buddhaghosa, lúa mạch (pukakanỉ) này đã được tách vỏ trấu và hấp chín. Các njgười buôn 
ngựa đem theo lúa mạch để cho ngựa ăn ở nhưng vùng không kiếm ra cỏ, và họ đã xén phân ăn sáng 
cua ngựa để dâng đến các vị Tỳ-khưu (VìnA. L 176). Moi phần lúa mạch như vậy là l pattha (đơn vị đo 
thể tích). Paítha là phần vật thực có Idiả năng nuôi sống một người trong ngay, bằng lượng chứa của 
một nālī(VìnA. L 176). Ngài Mahāsamanā Chao giải thích ở tác phẩm Vỉnayamukha rangpattha có thể 
tích bàng hai bàn tay bụm lại (tập L 236).
6 Pappatakojam = Pathavimandam, dịch chất tiết ra từ trái đất (VìnA. L 182).

20. Quả vậỵ, đức Thế Tôn đã nghe tiếng cối giã. Các đấng Như Lai dầu biết 
vẫn hỏi, dầu biết các vi vẫn không hỏi, biết đúng thời các vi mới hỏi, biết đúng 
thời các vị vẫn không hỏi. Các đấng Như Lai hỏi có liên quan đến lợi ích và 
không [hỏi việc] không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến 
lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các 
vị Tỳ-khưu bởi hai lý do: "Chúng ta sẽ thuyết pháp hoặc sẽ quy định điều học 
cho các đệ tử.”

Khi ấy, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ānanda rằng:
一 Này Ānanda, tiêng côi giã ây là gì vậy?
Khi ấy, Đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn.
-Này Ānanda, tốt lắm! Tốt lắm! Này Ānanda, [điều ấy] đã được khắc phục 

bởi các ngươi là những người hoàn thiện. Ve sau này, con người sẽ chê bai cơm 
gạo sālī và thịt.

21. Sau đỏ, Đại đức Mahāmog^allāna đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi 
đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngoi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, Đại đức Mahāmoggallāna đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch Ngài, hiện nay Verañjā có sự khan hiếm về vật thực, khó kiếm ăn, 
có dịch bệnh, thẻ vật thực được phân phối, không dễ sinh sống bằng sự ra sức 
khất thực. Bạch Ngài, bề mặt bên dưới của đại địa cầu này có chất như là mật 
ong, không cặn bã và có hương vị y như thế. Bạch Ngài, thật tốt thay nếu con 
lật ngửa quả địa cầu ra [để rồi] các Tỳ-khiru sẽ thọ dụng chất bổ dưỡng [ấy].6

-Nàỵ Moggallāna, còn các chúng sanh sông ở quả địa câu thì ngươi sẽ giải 
quyết the nào?

一 Bạch NgAi, con sẽ biên hóa một bàn tay trở thành ệiông như đại địa câu 
và sẽ di chuyên chúng sanh sống ở quả địa cau đến đó, roi con sẽ lật ngửa quả 
địa câu ra băng cánh tay kia.

一 Này Moggallâna, thôi đi. Ngươi chớ thích thú để lật ngửa quả địa cầu ra 
nữa, khiên chúng sanh sẽ phải gánh chịu sự xáo trộn.
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一 Bạch Ngài,, thật tốt thay nếu tất cả hội chúng Tỳ-khưu có thể đi đến 
Uttarakurū để khất thực.

-Này Moggallâna, thôi đi. Ngươi chớ thích thú đến việc đi đến Uttarakurū 
để khất thực của toàn bộ hội chúng Tỳ-khmi nữa.

22. Khi ấy, Đại đức Sāriputta trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã khởi lên: "Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã không 
tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tồn tại lâu dài?"

23. Sau đó, vào lúc chiều tối, Đại đức Sāriputta, khi xuất khỏi thiền tịnh, 
đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống 
ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, Đại đức Sāriputta đã nói với đức Thế 
Tôn điều này:

-Bạch Ngài, trường hợp con trong lúc thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ 
suy tầm như vầy đã khởi lên: "Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã không 
tồn tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tồn tại lâu dài?”

24. Bạch Ngài, vậy thì Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã không tồn 
tại lâu dài? Phạm hạnh thời chư Phật Thế Tôn nào đã tồn tại lâu dài?

一 Này Sāriputta, Phạm hạnh thời đức Thế Ton Vipassī, thời đức Thế Tôn 
Sikhī và thời đức Thế Tôn Vessabhū đã không tồn tại lau dài. Này Sāriputta, 
Phạm hạnh thời đức Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konăgamana và 
thời đức Thế Tôn Kassapa đã tồn tại lâu dài.

25. — Bạch Ngài, vậy do nhân gì, do duyên gì khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Vipassī, thời đức Thế Tôn Sikhī và thời đức Thế Tôn Vessabhū đã 
không tồn tại lâu dài?

26. 一 Này Sāriputta, đức Thế Tôn Vipassī, đức Thế Tôn Sikhī và đức Thế 
Tôn Vessabhū đã không ra sức để thuyểt giảng giáo pháp một cách chi tiết 
đến các đệ tử, và các vị ấy đã có ít Suttam, Geyyam, Veyyākaranam, Gāthā, 
Udānam, Itỉvuttakam, Jātakam, Abbhutadhammam, VedallamJ Điều học cho 

7 Ởrtài liệu Saddhammasañgaha (Diêu pháp yếu lược) có lời giải thích chi tiết về 9 thể loại này như sau: 
Thế nào là có 9 phần khi noi về thể (añga)? Bởi vì toàn bộ gồm có 9 hình thức khác biẹt, đo là Sutta, 
Geyya, Veyyākarana, Gāthā, Udāna, Itivuttaka, Jātaka, A bbhutadhamma, Vedaỉla. Trong trường hợp này, 
Ubhatovibhañga, Niddesa, Khandhaka, Parivārā, các bài kinh Mañgalasutta, Ratanasutta, Nalakasutta, 
Tuvatakasutta trong^ Suttanipāta (Kinh tập), và các lời dạy của đàng Như Lai có tựa đê là kinh (suttam) 
thì được xếp vào thê Suita. Các bài kinh co xen các bài kẹ vào, được biết là thể Geyya\ đặc biệt, toàn bọ 
Thiên Có kệ (Sagāthāvagga) trong Kinh Tương ưng bộ là thể Geyya. Toàn bộ tạng Vì diệu pháp, các bài 
kinh không có xen các bai kệ, và các lời dạy khác cua đức Phật không thuộc tám loại trên, được xếp vào 
thể Veyyākarana. Kinh Pháp củ, Trưởng lao Tăng kệ, Trưởng lão Nỉ kê, các bài có tên là kinh nhưng chỉ 
là kệ trong Suttanipāta (Kinh tập) thì được xếp vao thể Gāthā. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các 
bài kệ do tuệ giác hoan hỷ, được xếp vào thể Udāna. Một trăm mười hai bài kinh được giới thiệu bằng: 
^Vuttarn h "etarn Bhagavatā tC (Đức Thế Tôn thuyết về điều ấy như vầy) thì được xếp vào thể Itiyuttaka. 
Năm trâm năm mươi câu chuyện Bổn sanh bắt đầu bằng Bổn sanh iiApannaka>\ được xếp vào thể Jātaka. 
Tất cả các bài kinh liên quan đen pháp kỳ diệu phi thưcíìg và được gioi thiệu như sau: uNay các Tỳ-khưu, 
có 4 pháp kỳ diệu phi thường ở Ananda^, được xếp vào thể A bbhutadhamma. Tất cả các bài kinh được 
hỏi và được liên tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hỷ như các bài kinh Cullavedalla^ Mahāvedalla, 
Sammāditthi, Sakkapqñhā, Sañkhāra-bhājaniya, Mahāpunnama, v.v... được xếp vào thê Vedalla. Như 
thế, khi đề cập đến thể thì có 9 phần. (Saddhammasañgaha, chương I, câu 28).
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các đệ tử đã không được quy định và Giới bổn (Pãtimokkha) đã không được 
công bố.

27. Với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các Thinh 
văn đã được giác ngộ theo chư Phật [ây]? các vị đệ tử vê sau này có tên khác nhau, 
có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất gia, 
các vị ấy đã khiến cho Phạm hạnh ấy biến mất thật nhanh chóng. Này Sāriputta, 
cũng giống như nhiều bông hoa khác nhau được đặt xuống ở trên tấm ván sàn 
và không được kết lại với nhau bằng sợi chi, cơn gió [sẽ] làm phân tán, làm tung 
tóe, và hủy hoại chúng. Điêu ây có nguyên nhân thê nào? Này Sāriputta, giông 
như việc [các bông hoa] không được kết lại với nhau bằng sợi chi, này Sāriputta, 
tương tợ y như thể, với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của 
các Thinh văn đã được giác ngộ theo chư Phật [áy], các vị đệ tử vê sau này có tên 
khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã 
xuất gia, các vi ấy đã khiến cho Phạm hạnh ấy biến mất thật nhanh chóng.

28. Và chư Phật Thế Tôn ấy [chỉ] ra sức dùng tâm biết được tâm để giáo 
huấn các đệ tử. Này Sāriputta, trong thời quá khứ, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán 
Chánh Đẳng Giác Vessabhū, ở trong khu rừng ghê rợn nọ, dùng tâm biết được 
tâm rồi giáo huấn và chỉ dạy hội chúng Tỳ-khưu một ngàn vị rằng: "Hãy suy 
tầm như vầy.  Chớ suy tầm như thế.  Hãy tác ý như vầy.  Chớ tác ý như thế.  
Hãy từ bỏ điều này.   Hãy thành tựu rồi an trú điều này."13 Này Sāriputta, khi 
ấy5 trong lúc được đức Thế Tôn, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác Vessabhū giáo 
huân như thê, chỉ dạy như thê, các tâm của một ngàn vị Tỳ-khưu ây đã không 
còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này Sāriputta, vào trường 
hợp ấy, trong khi đã bị kinh sợ đoi với khu rừng ghê rợn, người nào chưa dứt bỏ 
ái dục đi vào khu rừng ấy thì hầu hết các sợi lông sẽ dựng đứng lên.

8 9 10 11
1213

29. Này Sāriputta, đây là nhân, đây là duyên khiến Phạm hạnh thời đức Thế 
Tôn Vipassī, thời đức Thế Tôn Sikhī và thời đức Thế Tôn Vessabhū đã không 
tồn tại lâu dài.

30. 一 Bạch Ngài, vậy do nhân gi, do duyên gì khiến Phạm hạnh thời đức 
Thế Tôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konãgamana và thời đức Thế Tôn 
Kassapa đã tồn tại lâu dài?

31. 一 Này Sāriputta, đức Thế Tôn Kakusandha, đức Thế Tôn Konãgamana 
và đức Thê Tôn Kassapa đã ra sức đê thuyêt giảng giáo pháp một cách chi tiêt 
đên các đệ tử, và các vi ây đã có nhiêu Suttarn, Geyyam, Veyyākaranam, Gāthā,

8 Suy tầm về ly dục, suy tầm về vô sân và suy tầm vô hại (VìnA. L 188).
9 Chớ suy tầm về ngũ dục, chớ suy tầm về sân hận, chớ suy tầm về hãm hại (sđd).
10 Tác ý đến vô thường, tác ý đến khổ não, tác ý đến vô ngã, tác ý đến bất tịnh (sđd).
11 Chớ tác ý đến bốn điều đối nghịch trên là thường, lạc, ngã, tịnh (sđd).
12 Hãy từ bỏ bất thiện pháp (sđd).
13 Hãy thành tựu và an trú vào thiện pháp (sđd).
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_ . \ v 
Udānam, Itivuttakam, Jātakamf Abbhutadhammam, Vedallam. Điêu học cho 
các Thinh văn đã được quy định và Giới bôn (Pātimokkha) đã được công bô.

32. Với sự tịch diệt của chư Phật Thế Tôn ấy, với sự tịch diệt của các Thinh 
văn đã được giác ngộ theo chư Phật [áy], các vi đệ tử vê sau này có tên khác 
nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc khác nhau đã xuất 
gia, các vi áy đã duy trì Phạm hạnh áy lâu dài và trường cửu. Này Sāriputta, 
cũng giống như nhiều bông hoa khác nhau được đặt xuống ở trên tấm ván sàn 
và được kết lại với nhau bằng sợi chí, cơn gió [sẽ] không làm tản mác, không 
làm tung tóe và không hủy hoại chúng. Điều ấy có nguyên nhân thế nào? Này 
Sāriputta, giống như việc [các bông hoa] được kết lại với nhau bằng sợi chỉ; này 
Sāriputta, tương tợ như thê, với sự tịch diệt của chư Phật Thê Tôn ây, với sự tịch 
diệt của các Thinh văn đã được giác ngộ theo chư Phật [ấy], các vị đệ tử về sau 
này có tên khác nhau, có dòng họ khác nhau, có giai cấp khác nhau, từ gia tộc 
khác nhau đã xuất gia, các vị ấy đã duy trì Phạm hạnh ấy lâu dài và trường cửu.

33. Này Sāriputta, đây là nhân, đây là duyên khiến Phạm hạnh thời đức Thế 
T ôn Kakusandha, thời đức Thế Tôn Konâgamana và thời đức Thế Tôn Kassapa 
đã tồn tại lâu dài.

34. Sau đó5 Đại đức Sāriputta đã từ chô ngôi đứng dậy, đáp thượng y một 
bên vai, chắp tay hướng về đức Thế Tôn và đã nói với đức Thế Tôn điều này:

一 Bạch đức Thế Tôn? nay là thời điểm của việc ấy. Bạch đấng Thiện Thệ, 
nay là thời điểm của việc ấy, [tức là thời điểm] đức Thế Tôn nen quy định điều 
học cho các đệ tử, nên công bố Giới bổn (Pãtimokkha); như thế Phạm hạnh này 

； 入 .■人 \ \ • *1 *1 A • ..CÓ thê được tiêp tục và tôn tại lâu dài.
35. 一 Này Sāriputta, ngươi hãy chờ đọd! Này Sāriputta, ngươi hãy chờ đợi!_ f 9 r 9 . r - . 

Trong trường hợp ây? chỉ có Như Lai mới biêt thời diêm. Này Sāriputta, cho đên khi 
nào, ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện ở hội chúng, thì cho đến 
khi ấy, bậc Đạo sư chưa quy định điều học cho các đệ tử và chưa công bố Giới bổn 
(Pãtimokkha). Này Sāriputta, chính bởi vì ở đây, một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất 
hiện ở hội chúng, nên bậc Đạo sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố Giới 
bổn (Pãtimokkha), nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy.

36. Này Sāriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về 
số lượng, thì cho đến khi ấy, ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất 
hiện ở hội chúng. Này Sāriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự đông đảo về 
SÔ lượng, nên ở đây một sô pháp đưa đên lậu hoặc xuât hiện ở hội chúng, nên 
bậc Đạo sư quy định điều học cho các đệ tử và công bố Giới bổn (Pâtimokkhă). 
nhàm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy.

37. Này Sāriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về
9 r • A r ： °

việc phát triên, thì cho đên khi ây, ở đây một sô pháp đưa đên lậu hoặc chưa
xuất hiện ở hội chúng. Này Sāriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự lớn 
mạnh về việc phát triển, nên ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc xuất hiện ở 
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hội chúng, nên bậc Đạo sư quy đinh điêu học cho các đệ tử và công bô Giới bôn 
(Pãtimokkhă). nhăm diệt trừ chính các pháp đưa đên lậu hoặc ây.

38. Này Sāriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự dồi dào về lợi 
lộc, thì cho đến khi ấy, ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa xuất hiện ở 
hội chúng. Này Sāriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự dồi dào về lợi lộc, 
nên ở dây, một sô pháp đưa đên lậu hoặc xuât hiện ở hội chúng, nên bậc Đạo sư 
quy đinh điều học cho các đệ tử và công bố Giới bổn (Pãtỉmokkha). nhằm diệt 
trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy.

39. Này Sāriputta, cho đến khi nào hội chúng chưa đạt đến sự lớn mạnh về 
việc học nhiều, thì cho đến khi ấy, ở đây một số pháp đưa đến lậu hoặc chưa 
xuất hiện ở hội chúng. Này Sāriputta, chính bởi vì hội chúng đạt đến sự lớn 
mạnh vê việc học nhiêu, nên ở dây, một sô pháp đưa đên lậu hoặc xuât hiện ở 
hội chúng, nên bậc Đạo sư quy đinh điều học cho các đệ tử và công bố Giới bổn 
(Pātimokkhd), nhằm diệt trừ chính các pháp đưa đến lậu hoặc ấy.

40. Này Sāriputta, bởi vì hội chúng Tỳ-khmi không có ô nhiễm, không 
có tội lỗi, có ác pháp đã lìa, được trong sạch, đã an trú vào mục đích.  Này 
Sāriputta, bởi vì trong số năm trăm Tỳ-khiru này, vị Tỳ-khưu thấp nhất [đã] là 
vị Nhập lưu, không còn pháp bị đọa, được bền vững và hướng đến sự giác ngộ.

14

41. Sau đó, đức Thế Tôn đã bảo Đại đức Ānanda rằng:

14 Đã an trú vào mục đích (sārepatitthito) được giải thích là: Giới, định, tuệ, giải thoát và tri kiến về sự 
giải thoát (^. L 195).

一 Này Ānanda, điều này quả nhiên đã trở thành thông lệ của các đấng Như 
Lai là khi các vị cư tru mùa mưa do những ai đã thỉnh mời thì các vị không ra 
đi, du hành trong xứ sở khi chưa thông báo cho những người ấy. Này Ānanda, 
chúng ta sẽ thông báo cho Bà-la-môn Verafija này.

-Bạch Ngài, xin vâng.
Đại đức Ānanda đã đáp lời đức Thế Tôn.
42. Sau đó, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát cùng với Đại đức Ānanda là 

Sa-môn thị giả đi đên tư gia của Bà-la-môn Verañja, sau khi đên đã ngôi xuống 
trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn.

43. Khi ấy, Bà-la-môn Verañja đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 
đanh le đức The Ton roi ngoi xuồng ơ mọt ben. Đức The Ton đã noi vơi Ba-la- 
môn Verañja đang ngôi một bên điêu này:

-Này Bà-la-môn9 được ông thỉnh mời, chúng tôi đã trú qua mùa mưa. Giờ 
chúng tôi thông báo ông rằng, chúng tôi muốn ra di, du hành trong xứ sở.

44. 一 Bạch Ngài Gotama, sự thật là các vị đã được tôi thỉnh mời và đã tru 
qua mùa mưa. Tuy nhiên, việc Cling dường là chưa được dâng Cling. Và điều ấy 
quả không phải là không có vật bố thí, cũng không phải là không có lòng bố thí. 
Trong trường hợp này, làm sao có thể đạt được điều ấy? Bởi vì cuộc sống tại 
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gia có nhiều phận sự và có nhiều việc cần phải làm. Xin Ngài Gotama nhận lời 
buổi trai phạn của tôi vào ngày mai cùng với hội chúng Tỳ-khưu.

Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng.
45. Sau đó, đức Thế Tôn đã chỉ dạy5 thức tinh, khuyến khích và tạo niềm 

phân khởi cho Bà-la-môn Verañja băng bài pháp thoại roi đã từ chô ngôi đứng 
dậy và ra đi.

46. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Bà-la-môn Verañja đã cho chuẩn bi sẵn 
sàng thức ăn thượng hạng loại cứng, loại mem tại tư gia của mình roi cho người 
thông báo thời giờ đến đức Thế Tôn rằng:
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一 Bạch Ngài Gotama, đã đên giờ. Thức ăn đã chuân bi xong.
47. Khi ấy, vào buổi sáng, đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát đi đến tư gia 

của Bà-la-môn Verafija, sau khi đên đã ngôi xuông trên chô ngôi được sáp đặt 
sẵn cùng với hội chúng Tỳ-khưu. Sau đó5 Bà-la-môn Verañja đã tự tay làm hài 
lòng và toại ý hội chúng Tỳ-khưu có đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng 
hạng loại cứng, loại mem. Đên khi đức Thê Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời 
bình bát, Bà-la-môn Verañja đã choàng lên đức Thế Tôn với ba y và đã choàng 
lên mỗi một vị Tỳ-khưu với một xấp vải đôi. Khi ấy, đức Thế Tôn đã chỉ dạy, 
thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Bà-la-môn Verañja bằng bài 
pháp thoại rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi.

48. Sau đó, khi đã ngụ tại Verañjā theo như ý thích, đức Thế Tôn đã đi dọc 
theo Soreyya, Sahkassa, Kannakujja và đến được bến đò Pāyāgā.  Sau khi 
đên nơi, Ngài đã vượt qua sông Gañgā tại bên đò Pāyāgā và đã ngự đên thành 
Bārānasī. Sau đó, khi đã ngụ tại thành Bārānasī theo như ý thích, đức Thế Ton 
đã ra di, du hành đến thành Vesālī. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến 
thành Vesālī. Tại nơi ây, trong thành Vesālī, đức Thê Tôn ngụ tại Mahâvana, nơi 
giảng đường Kūtāgāra.
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15 Pāyāgā là một thị trấn ở bên bờ sông Gañgā, nay là thành phố Allahabad (ND).

Dứt tụng phẩm Verañjā.
—ooOoo—


	TẠNG LUẬT (VINAYAPIṬAKA)
	PHÂN TÍCH GIỚI BỔN (SUTTAVIBHAṄGA)
	Lời Giới Thiệu
	PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHƯU (BHIKKHUVIBHAṄGO)
	1. Chương Verañjā



