
















LỜI CHỨNG MINH

Nam-mô Bản Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

T
rong Kỉnh Hoa Nghiêm có ghi: "Phật dĩ nhất nhất thân, xứ xứ chuyển 
pháp /沥〃"（佛以一一身，處處轉法輪）,nghía là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chốn chuyển bánh xe pháp.

Thật hoan hỷ, tinh thần chuyển bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoăng truyên kinh điên, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng đắn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiến 
hành phiên dịch, san định, ấn tống Kinh, Luật, Luận, Sớ giải có nguồn gốc từ 
tạng P互li, Sanskrit, Hán cổ và các ngôn ngữ khác...

Khi nghiên cứu, hoằng truyền kinh điển, nhà Phật thường có câu: Dĩ Thánh 
giáo vi minh cảnh chiêu kiên tự tâm, dĩ tự tâm vi trí đăng chiêu kinh u chr （以 
聖教爲明鏡照見自心，以自心爲智燈照經幽旨）,nghĩa là lấy Phật pháp làm 
tâm gương sáng soi vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chô thâm sâu 
của kinh điên. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quý. Việc 
ấy không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên cứu mà còn chuyển 
hóa lời Phật dạy một cách dễ hiểu, dễ học, dễ hành, gần gũi với cuộc sống đời 
thường. Thông qua đó, môi hành giả có được cách tiêp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiều kết quả hơn.

Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thấy, Phật giáo Việt Nam với chiều dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nền văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trần, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm "Đạo pháp - Dân tOc." Chính vì vậy? những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hét sức quan trọng trong việc “k。vãng khai lai, truyên trì đạo mạch", không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường ton ở the gian mà còn góp phan làm cho
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Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ ngàn xua, phát triển lên một 
tầm cao mới. Hy vọng mỗi hành giả chúng ta nỗ lực hơn nữa để thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh ẾẾTác Như Lai sứ, hành Như Lai sự."

Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thê giới hòa 
bình, nhân dân an lạc.

Nam-mố Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát, tác đại chứng minh.

VesakLiên Hợp Quốc, PL.2563 - DL.2019
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHỔ TUỆ

(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam)



LỜI GIỚI THIỆU

T
hay mặt Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 
đồng Quản tri Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan hỷ đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và ấn hành bộ Thánh điển thiêng liêng này.

Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
cổ) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

1. về thuật ngữ
Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ "Đại 

tạng kỉnh Việt Narrf\ vốn chịu ảnh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành "Tam tạng Thảnh điên Phật giáo Việt Nam'\ nham the 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đồng thời thích ứng với cách đặt tên 
pho biến của cộng đồng Phật giáo thế giới hiện nay.

Khái niệm "Dại tạng kinh" chi dề cập đến "Kinh tạng" (P. Sutta Pitaka, H.經 

蔵)tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tạng Thánh điển Phật giáo" 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vìnaya Pītakaṃ H.律蔵,Luật tạng), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, H・論蔵，Luân tạng), Văn học Chú giải (P. Atthakathã), Văn 
học Phụ chú giải (P. Tĩkã), Văn học Tục tạng và các tác phẩm Phật học Việt Nam.

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam bao gồm các tuyển tập Tam 
tạng Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước An Độ5 Tích Lan, Miên 
Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật 
giáo Đại thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây 
Tạng), Văn học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo 
Việt Nam, v.v...

2. về Văn học sử Phật giáo
"Thánh điển Phật gi9o" là khái niệm chỉ cho tuyển tập những lời dạy của 

đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyền) hay 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhammā, s. Dharma, H.法，Pháp), Đạo đức 
(P=s. Vinaya^ H.戒律，Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhỉdhamma, s. 
Abhỉdharma, H.無比法，Vô tỷ pháp).

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khẩu truyền, được 
cho là bằng ngon ngữ Pâli từ thời đức Phật (khoảng thế kỷ VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ấn Độ. Đen đại hội kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bối và lưu truyền đến ngày nay. Hai tác phẩm Đảo sử (Dīpavamsa) và Đại sử 
(Mahāvamsa) đều ghi nhận rằng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tại 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pâli bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bối để giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn.

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thế kỷ I (TTL) trở đi, kinh điển Đại thừa 
bằng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng tồn 
tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn học Phật giáo Đại thừa được lưu giữ qua 
các bản dịch Hán cổ, được các vua chúa, đại tín chủ lưu bố qua các bản chép 
tay, khắc trên dá, khắc trên gỗ? và về sau biên tập thành các Đại tạng kinh mang 
tâm vóc quôc gia ở Trung Hoa; còn tiêng Tây Tạng cô, được biên tập thành 
Kinh điển Phật giáo Tây Tạng (Tibetan Buddhist Canon) gom hai tạng Kangyur 
(Kinh - Luật tạng gồm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gồm 213 bộ).

3. về phương diện lịch sử
Hơn 10 thế kỷ (từ thế kỷ I-X) bị Trung Quốc đô hộ, người Việt Nam đã sử 

dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán cô và cho đên những thê kỷ sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mất dàn vị trí ngôn ngữ chính thống. Đứng 
trước nhu câu thích nghi với quôc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyêt đinh 
phiên địch kinh điển từ Hán cổ ra tiếng Việt La-tinh để phổ biến lời Phật dạy 
rộng rãi hơn, vì đại đa số người Việt trong thời Pháp thuộc không đọc được chữ 
Hán Nôm.

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn:
Giai đoạn l bắt đầu từ 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của Hội 

đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc Tôn 
túc đóng góp nổi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán cổ sang tiếng Việt 
trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tịnh (Ma-ha Bát-nhã, Hoa 
Nghiêm. Đại Bảo Tích, Niết・bỉm, Pháp Hoa); Hòa thượng Thích Trí Nghiêm 
(Đại Bát-nhã); và chư vi Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thưọng Thích Bửu 
Huệ, Hòa thượng Thích Thiền Tâm (Trung A-hàm, Tăng nhất A-hànỉ)^ Hòa 
thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng tọa Thích Trí 
Thành (Trường A-hàm, Tạp A-hàm). V.V...
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pâli 
sang tiếng Việt.1 Đóng góp nổi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pâli. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chơn, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tạng Pali và Hòa thượng Tịnh Sự dịch 
Luận tạng Pâli. Gần dây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Pali.

1 Hòa thượng Thích Minh Châu dấn thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và ấn 
hành Kỉnh Trường bộ từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập II), 1972 (tập III và IV). Các năm kế tiếp, Hòa 
thượng cho ấn hành các tập Kinh Trung bọ'. 1973 (tạp I), 1974 (tạp II, III).
2 Còn thiếu 5 quyển trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phần tích Đạo, Thảnh nhân ký sự, Phật sử và Hạnh tạng.

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Án hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thanh lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tai bản được 
Kinh tạng Nam truyền,2 gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một số bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tang Ni tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phần làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam.

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồnẹ Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác để hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh.

Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản trị 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, 
tiến hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tổng mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tất, biên tập và xuất bản Tam tạng Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam. gồm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đồng thời, Văn học Sớ giải, Tục tạng, Văn học tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiếp theo. Công trình sưu tầm, phiên dịch, hiệu chú và ấn hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa.

4. về bản sắc quốc gia
Thánh điên Phật giáo được xem là quôc bảo của nhiêu quôc gia theo đạo 

Phật. Các quôc gia thuộc hai truyên thông Phật giáo Nam truyên và Băc truyên 
đều có Thánh điển Phật giáo bằng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật 
ệiáo Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài 
an bản Tam tạng Thánh điển Pali, đều có bản dịch Thánh điển Phật giáo bằng 
quốc ngữ của họ.

Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nước đầu tiên có Khai 
Bảo tạng được khắc gỗ từ năm 971 đến 983 thời nhà Bắc Tống. Các nước
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Phật giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc đều có ấn bản 
Đại tạng kinh chữ Hán theo phong cách riêng*

Đại Hàn (1011-1082) có ấn bản Cao Ly Đại tạng kinh (高麗大蔵經),hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tạng kỉnh (八萬大蔵經),có cau trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gồm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiền Phật ký lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn.

Nhật Bản có Thiên Hải tạng (天海蔵)tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đen đầu thế kỷ XX, Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (大正新 

脩大蔵經5 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Umiakira 
và Ono Genmyo biên tập, gồm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyển, trong đó, 55 
tập đầu gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, các tông phái Phật giáo Trung Quốc, 
Nhật Bản. Đây là ấn bản Đại tạng kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính 
hệ thống về phân loại và chấm câu tốt nhất.

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hét các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ân Độ, có nguồn gốc từ Trường Đại học Nalanda nổi tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyên đặc thù, vì nó chứa nhiêu bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng Trung Hoa và 
các nước khác.

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trải qua 46 năm, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tất một 
nửa chặng đường phiên dịch.

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thế hệ trước, GHPGVN cần có Tam tạng Thánh điển Phật 
giảo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thể hiện bản sắc văn hỏa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biêt các cô ngữ Phật giáo, có 
thể tiếp cận lời Phật dạy bằng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (P. Sutamayapaññā. Văn tuệ), trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật (p. 
Cintāmayapaññā. Tư tuệ) và trên nền tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chí, thiên quán (P. Bhāvanāmayapaññā^ Tu tuệ).

9 < .

Đê tạo nên bản sac văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Tam tạng 
Thánh điển Phật giáo Việt Nem, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam. góp phân phiên dịch và xuât bản hoàn chỉnh Tam tạng Thảnh điên
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Phật giáo Việt Nam. Đông thời, tôi tha thiêt kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Tam tạng Thảnh điển Phật giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn.

Xuât bản Tam tạng Thảnh điên Phật giáo Việt Nam không chỉ là niêm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật bằng tiếng Việt, để diệt trừ tham ái5 sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khổ đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu, mạnh và phát triển 
ben vững.

VesakLiên Hợp Quốc, PL.2563 - DL.2019
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN)





LỜI NÓI ĐẦU

T
am tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 
đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử và các 
tác phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa 

đạo đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư 
tưởng lớn khác ở phương Đông và trên the giới, hệ thống tư tưởng minh triết 
của đạo Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong từng thời kỳ? càng lúc càng 
có ảnh hưởng rộng lớn và thấm đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm 
hồn người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đạo 
đức Việt Nam.

Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mối nối kết với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bát đâu từ rát sớm và xuyên suôt dòng lịch sử luôn đông hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguồn sáng thiêng liêng cùng với sức mạnh chuyển hóa 
nhiệm mầu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tầm 
quốc gia và quốc tế trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam là một dấu chỉ quan trọng trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật.

Văn pháp được sử dụng để chuyển tải nội dung của Tam tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triển khai nham nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành tri, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuếch tán ở mức cao nhất ánh 
sáng mầu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguồn là đấng Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác.

Thuở khởi nguyên của Thánh điển bắt đầu với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thế hệ này 
sang thế hệ khác bằng phương pháp khẩu truyền. Thế kỷ thứ III (TTL) đã có 
những phái đoàn hoằng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó 
Hoàng tử Mahinda và Công chúa Sañghamittā của vương triều này đã truyền 
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bá đạo Phật sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan 
Vattagāmanī Ābhāya, Thánh điển được biên chép và bổ sung phần Chú giải, ở 
Ấn Độ, lần kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuối thế kỷ thứ I 
đến đầu thế kỷ thư II, Thánh điển được viết xuống bằng ngôn ngữ Sanskrit. Như 
vậy, cả hai hệ thống kinh điển tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan 
tỏa sang các nước khác dưới hai dạng, chữ viết và khẩu truyền.

Hầu hết Thánh điển Phật giáo từ hai hệ thống trên vẫn còn được bảo tồn đầy 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thê thê truyên thừa dường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa đựng trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thể 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thế giới phương Tây sớm nhất. Tạng Pâli do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ An Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự bảo trợ dưới triều Vua Vattagāmanī Ābhāya vào thế kỷ thứ I (TTL), 
công trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn 
tại Aluvihâra, thành phố Matale, với 500 nhân sự chuyên trách.

Tạng Pâli được xem là Thánh điên Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thống Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luận sư Buddhaghosa vĩ đại của thế kỷ thứ v đã có công lớn đối với Thánh 
tạng Pâli. Nửa cuối thế kỷ XIX, Miến Điện tổ chức kết tập Tam tạng, trùng tụng, 
học thuộc Thánh điển, và nổi tiếng với bộ kinh bằng đá hoa cương thực hiện 
năm 1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh điển 
Pãli) ra đời với mục tiêu là biên tập, ấn hành nguyên bản Pali và phiên dịch sang 
tiếng Anh. Đầu thế kỷ XX, công trình phiên dịch Thánh tạng qụy mô từ tiếng 
Pâli sang tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới 
các trường đại học trên thế giới, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thứ v.

Ngoài tạng Pâli và tạng Sanskrit, khi nói về phương diện đầu nguồn, cổ 
kính và thẩm quyền, cần ghi nhận rằng Thánh tạng tiếng Hán cổ có truyền 
thông lâu đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tâm châu lục. Từ nhà Tông 
đến nay, Trung Quốc có tất cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản 
Đại tạng khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đầy đủ đầu tiên của Trung Quốc 
được đặt tên là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên 
từ thê kỷ X-XIV) có ba lân khác Đại tạng, trong đó Bát vạn Đại tạng kinh (còn 
gọi là Cao Ly Đại tạng kinh) nổi tiếng với trên 81.000 phiến gỗ, khắc vào thế 
kỷ thứ XI, đang được bảo tồn cẩn trọng tại Hải Ân tự. Nhật Bản tiếp nhận suối 
nguồn Phật giáo khá trễ, có 9 bản Đại tạng. Đại Chánh tân tu Đại tạng kỉnh 
(Taishõ Shinshū Daizokyo,大正新脩大藏經)do Takakusu Junjiro, Watanabe 
Umiakira và các cộng sự viên thực hiện, gôm 100 tập, dựa trên các bản của Đại 
tạng kinh Trung Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc 
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truyền hoàn chỉnh nhất cho đến năm 1934. Mông cổ và Tây Tạng đều có Đại 
tạng riêng. Đại tạng Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lan khắc bản, được in ấn khác 
nhau và bộ hiện nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phần: Kangyur (Kinh 
tạng ■ Luật tạng) và Tengyur (Luận tạng).

Tam tạng Thánh điên Phật giáo Việt Nam có diêm xuât phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa lý văn hóa rộng lớn bao gồm nhiều quốc gia, dân tộc. ở Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên dá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trần, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiền sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Tran Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biến thiên của lịch sử, thế hệ 
chư cổ đức đã hết lòng truyền trì đạo mạch. Có những giai đoạn lịch sử, công 
trình phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam có biểu hiện dừng lại hẳn, 
nhưng thật ra vân được chư Ton đức tiên hiên âm thâm thực hiện.

Lịch sử thực hiện Đại tạng kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chấn 
hưng Phật giáo giữa thế kỷ thứ XX. Việc phiên dịch, ấn hành Đại tạng kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hơn và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, tiêu 
biểu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tinh phiên dịch Đại tạng Bắc truyền 
và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch Đại tạng Nam truyền. 
Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nôi tiêng cũng xuât hiện như 
Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, sau này 
có Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn đức Giáo 
phàm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiên bôi và đương thời nôi tiêp công việc 
phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, như quý Ngài: Hòa thượng Thích 
Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa thượng Thích Mật Nguyện, Hòa 
thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích 
Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa thượng Thích Đỗng Minh, Hòa 
thượng Thích Tuệ Sỹ? Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa thượng Thích Minh 
Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thắng, Cư sĩ Tâm Minh - Lê Đình Thám, Cư 
sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, Cư sĩ Nguyên Tâm - 
Tran Phương Lan,...

Như vậy, nội dung bộ Tam tạng Thảnh điển Phật giáo Việt Nam có sự khác 
biệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thống, Nam truyền 
hoặc Bác truyên, hoặc có một phân của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thảnh điển Phật giảo Việt Nam chuyển tải cả hai hệ thống 
và được bố cục lại. Đối với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), cấu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thống Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
Phụ Chú giải). Đôi với Bác truyền, câu trúc được chia thành hai phân: Bộ phái 
và Đại thừa, được bố cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, Sớ giải.
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Nguồn tư liệu này dựa vào Đại Chảnh tân tu Đại tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham khảo thêm nguồn tiêng Sanskrit, tiêng Anh và một sô ngôn ngữ khác. 
Phan Tục tạng của Tam tạng Thánh điên Phật giáo Việt Nam bao gom các tác 
phẩm kinh điển do những the hệ tri thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nối 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán? Hán Nôm và chữ Quốc ngữ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Tam 
tạng Thánh điên Phật giáo Việt Nam của chư tiên hiên hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Th紀h Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp ly, nền tảng hành chánh cho việc tổ chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Tam 
tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đặt một dấu ấn cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo.

Phiên dịch Tam tạng Thảnh điển Phật giảo Việt Nam là công việc cần một 
nguồn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bền bí, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Đạo An, Ciru-ma-la-thập, Huyền Trang... đều biểu 
tỏ sự khó khăn khi thực hiện bản Hán dịch. Trong khi đó5 độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pãli cũng không ngoại lệ5 khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều làn trước khi in ấn. May thay, với sự tiến bộ của thời dại, hầu hết 
những rào cản đều đã được vượt qua và phản ánh trong Tam tạng Thảnh điển 
Phật giảo Việt Nam. Sự vượt qua những khó khăn trên nhờ vào sự phát triển 
của mạng lưới thông tin toàn câu, nguôn tham khảo phong phú? kỹ thuật tra 
cứu tiên tiến. Mặt khác, Tam tạng Thảnh điển Phật giáo Việt Nam phản ánh 
việc định hình được một bộ thể lệ quy chuẩn, làm cơ sở tham chiếu cho việc 
biên tập và dịch bô sung, song song với việc xây dựng một bộ thuật ngữ thiêt 
yếu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng kể cho tính hệ thống, tính nhất 
quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Tam tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam.

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam mở ra một triển vọng mới cho 
những tác phàm hậu kỳ như tóm tăt? tân giải, đô giải hay làm tiên đê cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tam tạng Thánh điên Phật giáo Việt Nam.

Ngoài ấn bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật in ấn tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điển Phật giảo Việt Nam còn thực hiện bản số hóa làm tăng 
thêm khả năng đồng bộ? lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cận và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu.



XIX

Bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tổ su, các bậc chân tu thật học, nhiều thế hệ dịch giả, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các Ngài an nhẫn, kiên đinh, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhác từng thuật ngữ Phật học, đôi khảo các bản dịch, 
bổ sung từng cước chú, nhuận sắc từng dấu chấm phẩy, để đảm bảo "văn nghĩa 
đầy đủ" một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo.

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thầm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bố ở nhân gian, công 
đức ây đang ân tàng trong từng con chữ, trong sô nhiêu chục triệu con chữ của 
ấn bản Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghì.

Việc phiên dịch và ấn hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yểm trợ? 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Ni và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vị.

Thành kính cúng dâng ấn phẩm Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bồ-tát, liệt vị Tổ su, chu vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc.

VesakLỉên Hợp Quốc, PL2563 - DL.2019
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN

(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)





TRÍCH LỜI GIỚI THIỆU CỦA 
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU

"Năm 1965, tôi in xong tập L gồm 3 kinh đầu. Năm 1967, tôi in xong tập II, 
gồm 10 kinh kế tiếp. Năm 1972, tôi in xong tập III và tập IV, gồm 21 kinh trong 
khoảng thời gian kỷ lục 7 tháng, từ Tết Nhâm Tý (tháng 2-1972) cho đến nay, 
Vu Lan - Rằm tháng 7 (tháng 8-1972). Cứ xem thời gian hoàn thành từng tập 
một, mới thấy chức vụ đa đoan của một Viện trưởng làm trở ngại cho sự phiên 
dịch như thế nào. Chúng tôi chỉ có thể để dành những ngày nghỉ, những buổi 
sáng thật sớm và những buồi tôi (nêu không quá mệt mỏi vì những công việc 
ban ngày) để phiên dịch. Chúng tôi vẫn kiên trì phiên dịch và in cho xong tập 
IV Kinh Trường bộ là để hoàn thành một chí nguyện mà tôi ấp ủ từ khi tôi mới 
đi du học Tích Lan năm 1952. về nước năm 1964, nếu tôi không nhận chức vụ 
Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, thời nay tôi đã dịch ít nhất cũng trọn bộ 
Kinh tạng Pâli rồi. Tôi tự đánh dấu hỏi, làm Viện trưởng hay làm một vi dịch 
kinh, làm chức vụ nào có lợi cho Phật giáo hơn? Và tôi phải tự thẳng thắn để trả 
lời, dịch kinh có lợi hơn! Và tôi chỉ có thể vớt vát bằng cách để những thời giờ 
thong thả, chú tâm vào vấn đề phiên dịch. Chúng tôi viết những dòng chữ này 
vừa để sám hối, vừa mong các Phật tử và các học giả thông cảm cho.

Phiên dịch Tam tạng Pâli có một dụng ý khác quan trọng hơn. Trước năm 
1952, Việt Nam chúng ta chỉ biết có một so kinh Đại thừa căn bản, như Kỉnh 
Lăng nghiêm, Kinh Pháp hoa, Kinh Bát-nhd, Kỉnh Kim cang, Kinh Di-đà, v.v... 
dầu rằng chúng ta vẫn có Hán tạng hết sức phong phú, nhưng ít người nghiên 
cứu. Các kinh A-hàm, Kinh Tứ thập nhỉ chương, Kinh Di giáo cũng có được 
đề cập. Tuy có biết, nhưng không dám học vì theo tứ y, cần phải "y liễu nghĩa 
kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh.^,

uQua Tích Lan, chúng tôi được biết đến Tam tạng Pāli? rất là phong phú, 
rất gần với lời dạy nguyên thủy của đức Phật, lại được phổ biến rộng rãi ở năm 
châu. Qua Ấn Độ, chúng tôi được biết thêm tạng Sanskrit dồi dào và phong 
phú hơn cả tạng Pali, nhưng nguyên bản gần như mất hết cả, ngoại trừ vài chục 
bộ mới tìm lại được. Cũng may tạng Sanskrit được dịch ra tạng Tây Tạng và 
Hán tạng, và nhờ vậy, hai tạng dịch này là kho tài liệu khá đay đủ cho nguyên 
tạng Sanskrit. Nhưng nếu Pâli là Tam tạng vừa là nguyên thủy, vừa là của học 
phái Thượng Tọa bộ5 thì tạng Sanskrit phong phú hơn, là Tam tạng vừa thuộc 
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nguyên thủy, vừa thuộc nhiều học phái như Nhất Thiết Hữu bộ, Đại Chúng 
bộ, Đàm-vô-đức bộ, Di-sa-tắc bộ? v.v... và cũng vừa là tạng của Đại thừa. Giá 
tri của hai tạng dịch là như vậy, và tạng Trung Hoa cũng có dịch một số Kinh 
tạng Pâli có thể do Ngài Pháp Hiển, thế kỷ thứ IV - v đem từ Tích Lan về. Nếu 
chúng ta muốn tìm đến tạng nào hay kinh nào có thể là đại diện cho Nguyên 
thủy, chúng ta chỉ cần so sánh Kinh tạng, Luật tạng Pãli và Kinh tạng A-hàm 
và Luật tạng các học phái. Những điểm nào giống nhau, thời chúng ta có thể 
chấp nhận là tạng Nguyên thủy. Những điểm dị biệt có thể là do di biệt lập 
trường của các học phái. Cho dịch Kỉnh Trường bộ này, chúng tôi không mong 
gì hơn là giới thiệu tạng Pâli cho Phật tử và học giả Việt Nam và cũng mở đầu 
một môn học mới, tức là môn Tỷ giảo học giữa Kinh tạng, Luật tạng Pãli và 
tạng chữ Hán tương đương. Môn Tỷ giảo học này sẽ giúp chúng ta hiểu được 
the nào là tạng Nguyên thủy của Phật giáo.

Có người sẽ cho rằng, dịch tạng Pâli là tuyên truyền cho Tiểu thừa, phản lại 
tư tưởng Đại thừa. Chúng ta nên chấm dứt ngay thái độ ngây thơ và buồn cười 
này. Đạo Phật không có Đại thừa, Tiểu thừa, không có Nam tông, Bắc tông. 
Đạo Phật gồm có một số giáo lý căn bản mà học phái nào cũng phải tôn trọng, 
một số pháp môn thiết yếu mà đệ tử Phật nào cũng phải y cứ để tu hành, nếu 
không muốn lạc vào tà giáo, ngoại đạo. Cho dịch tạng Pâli là chúng tôi muốn 
giới thiệu và tìm hiêu sô giáo lý căn bản ây và sô pháp môn thiêt yêu ây. Những 
danh từ Đại thừa, Tiêu thừa, Nam tông, Băc tông là những danh từ được đẻ ra 
sau này để phân biệt các học phai, và một học phái chỉ được gọi là học phái 
Phật giáo khi nào học phái ấy tôn trọng và trung thực với số giáo lý, số pháp 
môn căn bản ấy.

Ngày nay, một nhà nghiên cứu Phật giáo phải biết đến Phật giáo Nguyên 
thủy, phải biết đen Phật giáo các học phái và phải biết đen Phật giáo Đại thừa 
mới có thể có một cái nhìn đại thể về lịch sử tư tưởng Phật giáo. Sau khi nắm 
được cái nhìn đại thể, vị ấy có thể chọn lấy một ngành nào, hay một pháp môn 
nào làm ngành chuyên môn của mình. Cho dịch Kinh tạng p互li, chúng tôi muốn 
giúp phần tài liệu nghiên cứu cho các nhà học giả ấy để có thể biết đến Phật 
giáo Nguyên thủy và biết đến học phái Thượng Tọa bộ? một học phái có tiếng là 
bảo thủ nhất, trung thành với tư tưởng và lối sống Phật giáo Nguyên thủy nhất, 
và là học phái duy nhất gìn giữ được gần như trọn vẹn cả ba tạng giáo điển.

Hơn thế nữa, ngày nay chúng ta nhận thấy một chiều hướng mới đã bắt 
đầu sống dậy trong những nhà tìm hiểu tư tưởng Phật giáo, một chiều hướng đi 
ngược lên Phật giáo Nguyên thủy, tìm hiêu những căn bản giáo lý mà phân lớn 
các học phái châp nhận, giới thiệu một lôi sông đích thực, đức Phật muôn giảng 
dạy cho các đệ tử để sống ngay với đời sống hiện tại, khỏi phải qua những phân 
ly của các học phái, hay những mê tín, dị đoan, cuồng tín, v.v... đã dần dần xâm 
nhập vào đạo Phật, làm mất bản chất thuần tuy của đạo Phật nghìn xưa. Hơn 
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nữa, ngày nay người ta dân dân ý thức răng chỉ có đạo Phật Nguyen thủy mới 
đáp ứng được những đòi hỏi của một thế giới khoa học hiện tại. Một tôn giáo 
muốn được giới trí thức trẻ hiện tại chấp nhận, vừa phải không mâu thuẫn với 
những phát minh khoa học mới mẻ nhất, vừa phải giải quyết được những vấn đề 
thuộc phạm vi của con người ở thế kỷ thứ hai mươi, hai mốt này, và chỉ có đạo 
Phật Nguyen thủy mới may ra đáp ứng được những đòi hỏi trên. Cho dịch tập 
Kinh Trường bộ này, chúng tôi nuôi dưỡng một hy vọng rất khiêm tốn, là giới 
thiệu được tới tay các học giả và các Phật tử, một phần nào những lời dạy thật 
Sự nguyên thủy hay gân nguyên thủy nhát của đạo Phát.'，

(Lời Giới thiệu Kinh Trường bộ, tập IM 1972)
"Cho dịch và cho in các bản kinh Pali, tôi không mong muốn gì hơn là để 

các Phật tử, các học giả, các sinh viên được đọc thẳng vào những kinh điển 
thật sự nguyên thủy hay gân nguyên thủy nhát, và tự mình tìm hiêu những 
lời dạy thật sự của đức Phật, khỏi phải qua những lập trường của các bộ phái. 
Nhất là khỏi phải qua những xuyên tạc của những học giả và những Phật tử 
muốn giải thích đạo Phật theo dục vọng và tà kiến của mình.99

“Dạo Phật không cần đến những đoàn người theo đạo Phật, theo một cách 
Ô ạt mù quáng, theo một cách thụ động nhăm măt, hay tự mình bóp méo xuyên 
tạc đạo Phật theo tà kiến dục vọng của mình. Chính Kinh Đại Bảt-nỉết-bàn, 
trang 124-126, tập III này có ghi rằng, dầu chúng ta có nghe vị Tỷ-kheo nào 
nói tự thân nghe đức Phật, tự thân nghe các vị Thượng tọa, Thủ chúng, v.v... 
nói như vậy là Pháp, như vậy là Luật, đức Phật khuyên cũng không được tán 
thán, đả kích, chấp thuận hay từ bỏ ngay, mà phải so sánh với Kinh, đối chiếu 
với Luật, có phù hợp mới được châp nhận, không phù hợp thời phải từ bỏ. Đạo 
Phật đòi hỏi sự nhận xét, tìm hiêu, suy tư cá nhân rát nhiêu. Nhimg chúng ta chỉ 
có thể nhận xét, tìm hiểu, suy tư khi chúng ta được đọc những lời dạy nguyên 
thủy nhát hay gân nguyên thủy nhát của đức Phật. Đó là nguyên nhân và động 
lực khiến tôi phải lo dịch và in bản Kinh Trường bộ này."

(Lời Giới thiệu Kinh Trường bô. tập III, 1972)



BẢNG VIẾT TẮT

TÁC PHẨM TIẾNG PÃLI
A.
AA. 
Áp.
ApA, 
Asi, 
Bv.
BvA.
CNid. 
Cp, 
CpA. 
Cv.
Cvs.
D.
DA.
Dh.
DhA.
Dhs.
Dpvs.
Gãt. 
ít.
J.
Kh.
Kkvt.

Kvu.

Añguttara Nikãya (Kỉnh Tăng chi bộ)
Añguttara Nikãya Atthakathā (Chủ giải Kinh Tăng chi bộ) 
Apadãna (Thánh nhân kỷ sự)
Apadãna Atthakathā {Chủ giải Thánh nhân kỷ sự)
Atthasālim (Chú giải Pháp tụ)
Buddhavamsa (Phật sử)
Buddhavamsa Atthakathā (Chủ giải Phật sử)
Cūlaniddesa (Tiểu nghĩa thích)

Cariyāpitaka (Hạnh tạng)
Cariyãpìtaka Atthakathā (Chú giải Hạnh tạng) 
CũỊavagga (Tiểu phẩm)
Cūlavamsa (Tiểu sử)

Dīghā Nỉkãya (Kinh Trường bộ)
Dīghā Nikãya Atthakathā (Chú giải Kinh Trường bộ)

Dhammapada (Kinh Pháp cú)
Dhammapada Atthakathā (Chú giải Kinh Pháp cu)
Dhammasañgariī (Pháp tụ)
Dĩpavamsa (Đảo sử)
Gāthā (Therā và Therĩ): Trưởng lão Tăng kệ và Trưởng lão Nỉ kệ 
Itivuttaka (Kinh Phật thuyết như vậy)
Jātaka (Chuyện tiền thân của đức Phật) 
Khuddakapātha (Tiểu tụng) 

Kañkhāvitarariī (Giải nghỉ)
9

Kathãvatthu (Luân sự / Những diêm dỉ biệt)
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M・

MA.
Mhbv.
Mhvs.
Miln.
MNid,
MT.
Mv.
Nd.
NdA.
Netti.
Patth.
Ps.
PsA

P"g.
PugA.
Pv.
S,

Majjhimā Nikāya (Kinh Trung bộ)
Majjhimā Nikāya Atthakathā (Chú giải Kỉnh Trung bộ) 
Mahābodhivamsa (Đại sử vê cây Bô-đê ở Tích Lan) 
Mahāvamsa (Đại sử)
Milindapañha (Mid谄K vân đáp)
Mahāniddesa (Đại nghĩa thích)
Majjhimā Nikāya Tīkā (Phụ chủ giải Kinh Trung bộ) 
Mahāvagga (Đại phẩm)

Niddesa (Nghĩa thích)
Niddesa Atthakathā (Chú giải Nghĩa thích}
Nettipakarana (Đạo luận)
Patthāna (Luận Duyên hệ)
Patisambhidāmagga (Vô ngại giải đạo)
Patisambhidāmagga Atthakathā (Chủ giải Vô ngại giải đạo)

r
Puggalapaññatti (Nhân thi thiêt luận)
Puggalapaññatti Atthakathā (Chủ giải Nhân thỉ thiết luận) 

Petavatthu (Nga quỷ sự)
Samyutta Nikāya (Kỉnh Tương ưng bộ)

SA.
Sn. 
SnA. 
Sum. 
Thag. 
ThagA. 
Thīg. 
ThīgA, 
Thūp. 
Ud 
UdA, 

Uj. 
Vbk 
VbhA.

Samyutta Nikāya Atthakathā (Chú giải Kinh Tương ưng bộ) 
Suttanipāta (Kinh tập)
Suttanipāta Atthakathā (Chủ giải Kinh tập) 
Sumañgalavilāsinī (Chủ giải Kinh Trường bộ) 
Theragāthā (Trưởng lão Tăng kệ)
Theragāthā Atthakathā (Chủ giải Trưởng lão Tăng kệ) 
Therīgāthā (Trưởng lão Ni kệ)
Therīgāthā Atthakathā (Chú giải Trưởng lão Nỉ kệ) 
Thūpavamsa (Biên niên sử chùa tháp Tích Lan) 
Udāna (Cảm hứng ngữ)
Udāna Atthakathā (Chủ giải Cảm hứng ngữ) 
Upāsakajanālañkāra (Uií-bà-tắc trang nghiêm) 

Vibhañga (Phân tích)
Vibhañga Atthakathā (Chủ giải Phân tích)
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Vỉn.
VỉnA.
Vism.
Vv.
VvA.
Yam.

Vinaya Piịaka (Luật tạng)
Vìnaya Atthakathā (Chú giải Luật tạng) 
Vìsuddhimagga (Thanh tịnh đạo luân) 
Vimãnavatthu (Thiên cung sự)
Vìmãnavatthu Atthakathā (Chú giải Thiên cung sự) 
Yamaka (Luân Song đối)

TÁC PHẨM TIẾNG SANSKRIT

Divy.
Mhvu.
MPS.

Divyāvadāna (Thiên cung sự)
Mahãvastu (Đại sự)
Mahãparỉnirvãnasũtra (Kỉnh Đại Bảt-niêt-bàn)

TÁC PHẨM TIẾNG ANH

BBS. Burmese-script Buddhasâsana Samitỉ edition of the 
Majjhimā Nikãya (Kỉnh Trung bộ. phiên bản tiếng Miến, NXB. 
Buddhasāsana Samiti)

BD.
BI.
BPE.

Book of Discipline (Luật tạng)
Buddhist India (Phật giáo Ân Độ)
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Cẩm nang Tâm ly Đạo 
đức Phật giáo)

Cpd. Compendium of Philosophy (Cươngyếu triết học, Tóm tắt và giải 
thích bộ Abhidhammatthasañgaha)

DB.
Expos.
GS.
KS.
MB.
MLS. 
QKM.
PC
Pss. Breth.
Pss. Sis.
SBB.

Dialogues of the Buddha (Kinh Trường bộ)
Expositor (Chủ giải Pháp tụ)
Gradual Sayings (Kinh Tăng chi bộ)
Kindred Sayings (Kinh Tương ưng bộ)
A Manual of Buddhism (Cẩm nang Phật giáo)

Middle Length Sayings (Kinh Trung bộ)
Questions of King Milinda (Mi-tien vấn đáp)

Points of Controversy (Những diêm di biệt)
Psalms of the Brethern (Trưởng lão Tăng kệ)
Psalms of the Sisters (Trưởng lão Ni kệ)
Sacred Books of the Buddhists (Thảnh điển Phật giáo)
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KINH THEO ĐẠI CHÁNH TẠNG
ĐCT/Đại7T Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh (大正新脩大蔵經)

Biệt Tạp. Biệt dịch Tạp A-hàm 如泌(別譯雜阿含經)

Tăng. Tăng nhất A-hàm kinh (增壹阿含經)

Tạp. Tạp A-hàm如泌(雜阿含經)
Trung, Trung A-hàm kinh (中阿含經)

Trường. Trường A-hàm kỉnh (長阿含經)

TỪ ĐIỂN
BHSD. Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ điên Phật giáo Sanskrit 

lai tạo)
CPD. Critical Pali Dictionary (Từ điển Biện giải Pali)
DPPN. Dictionary of Pali Proper Names (Từ điển Danh từ riêng Pali)
EPD. English-Pali Dictionary (Từ điển Anh - Pali)
ERE. Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 

giảo và Đạo đức)
PED. Pali-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh)

TỔ CHỨC HIỆP HÔI VÀ TẠP CHÍ
PTS. Pali Text Society (Hội Thánh điển Pali)
JPTS, Journal of Pali Text Society (Tạp chí Hội Thánh điển Pali)
JRAS. Journal of the Royal Asiatic Society (Tạp chỉ Hội Hoàng gia

A châu)

CÁC TỪ VIẾT TẮT
Tiếng Việt
S. Tiếng Sanskrit HT. Hòa thượng
P. Tiếng Pali TT. Thượng tọa
H. Tiếng Hán ĐĐ. Đại đức
E. Tiếng Anh NS. Ni sư
TTL. trước Tây lịch se. Sư cô
TL. Tây lịch TS.

-r

Tiên sĩ
tr. trang ThS. Thạc sĩ
Sđd. Sách đã dẫn
NXB. Nhà Xuất bản
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Tiếng Anh
AD. (Anno Domini)
BC. (Before Christ)
Cf. (confer)
ed. (by)
etc. (ét cetera)
f./ ÍĨ. (following pages)
ibid, (ibidem)
n. (note)
p./pp. (page/pages)
tr. (by)
trans.
vol./ vols. (volume/ volumes) 

sau Công nguyên 
trước Công nguyên 
Tham chiếu, so sánh 
biên tập (bởi) 
vân vân... (v.v...) 
trang kế tiếp/ các trang kế tiếp 
cùng trang đã dẫn/ như trên 
chú thích 
trang/ các trang 
dịch bởi 
bản dịch
tập, quyển/ các tập, các quyển



DẪN LUẬN KINH TRƯỜNG Bộ

I. GIỚI THIỆU TÔNG QUAN
Kỉnh Trường bộ (P. Dīghā Nikâya. H・長部經)là bộ đầu tiên trong nam bộ 

kinh Pali (Pali Nikāya) của Phật giáo Thượng Tọa bộ (Theravãda); là tuyển tập 
34 kinh dài (The Long Discourses) trong Kinh tạng Pali (Sutta Pỉtakà), tương 
ứng với 30 bài Trường A-hàm kinh (S. Dĩrgha Āgamā, H.長阿含經).Khái 
niệm "trường" (dīghā,長)c6 nghĩa đen là "dài" về số lượng chữ của từng bài 
kinh trong bộ này. Vê tông sô trang, Kinh Trường bộ có sô trang ít nhát trong 
5 bộ kinh Pâli.

Kinh Trường bộ nhiều hơn Trường A-hàm kỉnh trong văn học Hán tạng 
của phái Dharmaguptaka (Pháp Tạng bộ) 4 bài kinh, vốn là bộ đầu tiên trong 
Đại Chánh tân tu Đại tạng 如湖(大正新脩大蔵經，Taỉshõ edition). Có 6 kinh 
trong Kinh Trường bộ có nội dung trùng lặp hoặc vì quan điểm khác biệt về 
phương pháp tu tập, nên không có kinh tương ứng trong Trường A-hàm kỉnh, 
gôm: Kinh Mahāli (Mahāli Suíta, sô 6); Kinh Jāliya ựãliya Sutta, sô 7); Kinh 
Subha ỊSubha Sutíaf so 10); Kinh Đại niệm xứ (Mahāsatipatthāna Sutta, số 22); 
Kỉnh Tướng (Lakkhana Sutta, so 30), và Kinh A-sá-nang-chi (Ātānātiya Sutta, 
số 32).

Kinh Trường bộ và Trường A-hàm kinh có một sô diêm dị biệt vê thứ tự các 
bài kinh, cách đặt tựa đề kinh, các khái niệm và nội dung từng bài kinh.

Vê nội dung, Kinh Trường bộ tường thuật vê các đôi thoại liên tôn giáo và 
triêt học giữa đức Phật với các đạo sĩ Sa-môn và Bà-la-môn đương thời, thông 
qua đó? giúp chúng ta hình dung được các phong trào tôn giáo và triết học thời 
Phật; đồng thời, cho thấy triết học thực tiễn của đạo Phật vượt lên trên các tôn 
giáo hữu thần và vô thần thời đức Phật.

Vê phân loại, Kỉnh Trường bộ được chia thành 3 phàm (yaggă)\
(i) Phẩm Giới uẩn (Sīlakkhandhavaggo) gồm 13 bài kinh nói về đạo đức 

(sīld) chuẩn mực và thanh cao.

(ii) Phàm Đại (Mahāvagga) gôm 10 bài kinh nói vê cuộc đời đức Phật và 
một sô giáo pháp căn bản.

(iii) Phẩm Ba-lê (Pāthikavaggo) gồm 11 bài kinh giới thiệu về vũ trụ luận, 
cách tu của ngoại đạo, trách nhiệm gia đình, xã hội và tâm linh.
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về bản dịch tiếng Anh, hiện có 3 bản dịch Anh ngữ hoàn chỉnh và một số 
bản trích dịch. Quyển Dialogues of the Buddha (Đoi thoại của đức Phật) do 
T. w. Rhys Davids và c. A. F. Rhys Davids dịch, 3 quyển, NXB. Pali Text 
Society, năm 1899-1921 là bản dịch sớm nhất. Bản dịch của Maurice Walshe 
với tựa đề: The Long Discourses of the Buddhaṃ A Translation of the Dīghā 
Nikāya (Các bài kinh dài của đức Phật: Bản dịch Kinh Trường bộ) do NXB. 
Wisdom Publications, Boston, năm 1987; tựa gốc trong bản tiếng Anh là: 
Thus Have I Heard (Tôi nghe như vầy). Bản dịch của Bhikkhu Sujāto có tựa 
đề: The Long Discourses (Các bài kinh dài), xuất bản năm 2018 dưới dạng 
E-book (gồm Epub, Kindle, PDF, MS Word) miễn phí tại trang SuttaCentral 
(WWW. suttacentral. net)・

Ngoài ra, còn có các quyển trích dịch gồm: Long Discourses of the Buddha 
(Các bài kinh dài của đức Phật) do A. A. G. Bennett dịch và ấn hành tại Bombay 
năm 1958 gồm các kinh 1-16. Tác phẩm The Buddha s Philosophy of Man: Early 
Indian Buddhist Dialogues (Triết học về con người của đức Phật', Các cuộc đổi 
thoại của Phật giáo An Độ thời ky đâu) do Rhys Davids tuyên dịch và Trevor 
Ling biên tập, NXB. Everyman, London, chọn dịch 10 kinh gôm các kinh số 2,4, 
5, 9, 12, 16, 22,25,27, 31. Quyển Ten Suttas from Dĩệha Nikāya (Mười kinh dài 
trong Kinh Trường bộ) do Burma Pitaka Association ân hành tại Rangoon, 1985, 
gồm các kinh l, 2, 9,15,16, 22, 26,28, 29, 31.

Tại Việt Nam, bản dịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu với 
tựa đề Kinh Trường bộ. xuất bản 3 lần mới trọn bộ. Lần thứ nhất vào năm 1965 
với 3 kinh đầu, lần thứ hai vào năm 1967 với 10 kinh (4-13)? lần thứ ba vào năm 
1972 với 21 kinh (14-34) chia thành 2 tập. Như vậy, Kinh Trường bộ trong giai 
đoạn đầu gồm 4 tập. Từ năm 1991 đến nay, bộ này được tái bản nhiều lần, 2 tập 
rồi l tập. Bản dịch này của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu được xem 
là bản dịch trung thành với nguyên tác Pali, góp phan làm thay đoi tích cực hệ 
thống Phật học tại Việt Nam trong hơn bảy thập niên qua.

II. KHÁI QUÁT NÔI DUNG
A. Phẩm Giới uẩn (Sīlakkhandhavaggo)
1. Kinh Phạm võng (P. Brahmajāla Suttaṃ H.梵網經，"Tấm lưới của Phạm 

thiên") tương đương Phạm động kinh) Nhân vì hai thầy trò du sĩ ngoại đạo có 
quan điểm trái ngược, người thầy là Suppiya dùng nhiều lời chỉ trích đức Phật, 
trong khi đệ tử là Brahmadatta lại dùng nhiều lời tán thán, đức Phật đã dạy cách 
ứng xử thản nhiên trước lời thi phi, đồng thời giới thiệu ba cấp giới hạnh: Giới 
hạnh nhỏ, giới hạnh vừa, giới hạnh lớn. Ngoài ra, đức Phật phê bình và dạy cách 
chuyến hóa 62 kiến chấp gom 18 kiến chấp ve quá khứ (Thường trú luận, Vô 
thường luận, Thế giới hữu biên hay vô biên, Thuyết ngụy biện và Vô nhân luận)

1 梵動經(TOI. 0001.21. 0088b12). Tham chiếu: Phạm võng lục thập nhỉ kiến kỉnh 梵網六十二見經(roi. 
0021. 0264a20);Xả-lợỉ-phấtA-tỳ-đàm luận 舍利弗阿毘曇論(r.28. 1548.19. 0656bl9).
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' ■M M X / 人 T x n A •
và 44 kiên châp vê tương lai (gôm Hữu tưởng luận, Vô tưởng luận, Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng luận, Đoạn diệt luận, Hiện tại Niết-bàn luận).

2. Kinh Sa-môn quả (P. Sāmaññaphala Sutta, H.沙門果經)tương đương 
kinh cùnẹ tên trong bộ Trường A-hàm^ Nhân dịp Vua Ajātasattu nhờ đức Phật 
cứu độ vê tội giết cha, đức Phật giải thích tác hại tà thuyết của sáu ngoại Đạo 
sư: (i) Thuyết Không có nghiệp báo của Pūrana Kassapa; (ii) Thuyết Luân hồi 
tinh hóa của Makkhali Gosāla; (iii) Thuyết Đoạn diệt của Ajita Kesakambala;
(iv) Thuyết Bảy thân bất hoại của Pakudha Kaccāyana; (v) Thuyết Lõa thể 
với bốn cấm giới của Nigantha Nātaputta; (vi) Thuyết Ngụy biện của Sañjaya 
Belatthaputta. Đồng thời, đức Phật giải thích về các công đức của bậc chân tu: 
Được kính nể, tăng trưởng đạo dức, làm chủ giác quan, chánh niệm tỉnh giác, 
thiểu dục tri túc, dứt năm trói buộc tâm, chứng đắc bốn thiền, thành tựu trí tuệ, 
đạt được các thần thông và giải thoát tri kiến.

3. Kinh AmbaỊỊha (A-ma-trú) (P. Ambattha Suttaṃ H.阿摩晝經'tương 
đương kinh cùng tên trong bộ Trường A-hàm} Trước thái độ cao ngạo về huyết 
thống của Ambattha, đức Phật truy nguồn gốc mẹ của Ambattha là nữ tỳ của 
dòng họ Sãkya. Phủ đinh giai cấp, đức Phật khẳng định rằng người nào có giới 
hạnh và trí tuệ đầy đủ sẽ trở thành tối thắng giữa loài người. Nhân đó, đức Phật 
giảng về Tứ diệu dế, bố thí, sống đạo dức, quả phước ở các cõi trời.

4. Kinh Chủng Đức (P. Sonadanda Suttaṃ H・種德經)tương đương kinh 
cùng tên trong bộ TrườngA-hàm^ Nhân dịp các Bà-la-môn cao ngạo rằng mình 
là người có huyết thống thuần khiết bảy đời, thông hiểu ba bộ Vệ-đà? giỏi thần 
chú, tướng mạo đoan trang, đầy đủ đức hạnh, sáng suốt trí tuệ, đức Phật cho 
rằng trí tuệ và đạo đức làm cho con người trở nên tối thắng, chứ không phải giai 
cấp và huyết thống. Nơi nào có trí tuệ, nơi ấy có đạo đức. Theo đức Phật, người 
xứng danh Bà-la-môn phải là người thành tựu trí tuệ, đạo đức.

5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (P. Kũtadanta Sutta. H.究羅扌亶頭經)tương đương 
kinh cùng tên trong bộ Trường A-hàm,    Trái với các lễ tế đàn của Bà-la-môn: 
Đầm máu5 chặt cây, phạt nô tỳ... đức Phật dạy te đàn cao quý bằng cách cúng 
dường người đạo đức, xây dựng tự viện, quy ngưỡng Tam bảo5 giữ năm đạo 
dức, chứng đắc bốn thiền và giúp người thấy và sống với chân lý. Đe chấm dứt 
các tệ nạn, làm cho xã hội an bình, đức Phật cho rằng hình phạt không phải là 
giải pháp, mà chính là việc hỗ trợ nhân dân đúng thời, đúng cách.

*3*5

2沙門果經(Z01.0001.27.0107a20). Tham chiếu: Tịch chỉ quả kỉnh 寂志果縄(roi. 0022.0270c27); Tăng. 
增(r.02. 0125.43.7. 0762a07); Tạp.雜 0.02. 0099.154. 0043c21); Tạp.雄(7.02. 0099.155. 0044a01); 
Tạp.雜(7.02. 0099.156. 0044all); Tạp,雄(r.02. 0099.157-160. 0044a22-bll); Tạp.雜(7.02. 0099.161, 
0044bl6); Tạp.雜(ro2. 0099.162. 0044b29)；r^.雜(T.02. 0099.163. 0044c 12); Căn Bản Thuyết Nhất 
Thiết Hưu Bộ Tỳ-nạỉ-da 根本說一切有部毘奈耶(T.23. 1442.13. 0692b01).
3 阿摩晝經(r.01. 0001.20. 0082a06). Tham chiếu: Phật khai giải Phạm chỉA-bạt kinh 佛開解梵志阿颱經 
(roi. 0020. 0259c04).
「種德經(TOI. 0001.22. 0094al8).
5 阮羅檀蠢經(TOI. 0001.23. 0096al6).
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6. Kinh Mahāli (P. Mahāli Suttaṃ H.摩訶梨經)không có bản tương đương 
trong bộ Trường A-hàm, Thay vì các Bà-la-môn bị vướng kẹt vào thiên sắc, 
thiên âm và tranh luận vô ích về thân thể, về quan điểm "tâm thức là một hay 
khác"; đức Phật dạy con đường két thúc khô đau băng cách chuyên tu đạo đức 
qua ba cấp (tiểu giới, trung giới, đại giới), đạt bốn cấp thiền định, phát triển trí 
tuệ, hướng đên sự két thúc các khô đau.

7. Kinh Jātiyā (P. Jāliya Suttaṃ H.闍利經)không có bản tương đương 
trong bộ Trường A-hàm. Nhân dịp hai vị xuất gia thảo luận về thân và tâm là 
đồng nhất hay dị biệt, đức Phật hướng dẫn cách phát triển trí tuệ trên nền tảng 
bốn chân lý Thánh để vượt qua mọi kho đau.

8. Kinh Ca-diếp Sư tử hổng (P. Kassapasīhanāda Sutta, H.迦叶狮子吼 

經)tương đương Lõa hình Phạm chí kinh.    Ngoài việc chứng minh tác hại của 
tu khô hạnh ép xác của đạo Bà-la-môn, đức Phật dạy hạnh tu khó làm, bao gôm 
phát triển tâm từ bi, giữ đầy đủ các điều đạo đức nhỏ, vừa và lớn, làm chủ các 
giác quan, giải thoát các trói buộc băng trí tuệ và chứng đạt bôn thiên nhăm 
vượt qua các khổ đau.

678

9. Kình Potthapāda (Bố-tra-bà-lâu) (P. Potthapāda Suttaṃ H.布吒婆楼 
經)tương đương bài kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm J Kinh này dạy 
cách chấm dứt các tạp tưởng bằng phương pháp sống đạo đức, tu tập thiền 
định, phát triển trí tuệ để vượt qua ba hình thái: Chấp ngã qua hình tướng, 
chấp ngã qua các đặc điểm thân, chấp ngã quá khứ và tương lai. Không nên 
mat thời giờ cho các câu chuyện siêu hình, hãy siêng tu bôn chân lý Thánh đê 
giác ngộ và giải thoát.

10. Kinh Subha (Tu-bă) (P. Subha Sutta. H・須婆經)không có kinh tương 
đương trong bộ Trường A-hàm, được Tôn giả Ānanda giảng sau khi đức Phật 
nhập Niết-bàn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu tập đạo đức, thiền định 
và trí tuệ.

11. Kinh Kevaddha (Kiên cố) (P. Kevaddha Sutta, H.堅固縄)tương 
đương bài kinh cùng tên trong bộ Trường A-hàm^ Thấy sự nguy hiểm và mặt 
trái của việc biểu diễn các thần thông biến hóa? đức Phật đề cao "giáo hóa thần 
thông^ tức "giáo dục là phép m2u" chuyên hóa khô đau băng cách giáo dục 
đạo đức và thiền định để chấm dứt năm trói buộc tâm, trải nghiệm tâm thơ 
thới, hoan hỷ, khinh an, lạc thọ, định tĩnh. Đông thời, đức Phật khăng định 
Thượng đê không có thật, nêu có thì Thượng đê không phải là đang Toàn trí, 
Toàn năng và Toàn bi.

12. Kinh Lohicca (Lo-gia) (P. Lohicca Suttaṃ H.露遮經)tương đương bài 

6 像形梵志經(TOI. 0001.25. 0102c25).
7 布吒婆楼經(TOI. 0001.28. 0109c22).
8 堅固經(TOI. 0001.24. 0101bl4).
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kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.9 10 11 12 Khi được hỏi tại sao nhiều Sa-môn 
và Bà-la-môn đạt thiện pháp nhimg ích kỷ, không giáo huấn tha nhân, đức Phật 
phê phán 3 loại Đạo sư: (i) Không tự giác, không giác tha; (ii) Không tự giác 
nhtrng giác tha; (iii) Tự giác nhưng không giác tha. Đồng thời, đức Phật đề 
cao hạng Đạo sư "tự giác và giác tha”，gôm tu đạo đức thanh cao, thực tập bôn 
thiên, tháo mở các trói buộc tâm, tinh tân truyên bá Chánh pháp đê giúp mọi 
người được lợi ích và an vui.

9 露遮經(r.Ol. 0001.29. 0112c20).
10 三明經(roi. 0001.26. 0104C17).
11 大本經(TOI. 0001.01. 000n)11). Tham chiếu: Phật thuyết Thất Phật kinh 佛說七佛經(roi. 0002. 
0150a03); Tỳ-bà-thi Phật kinh 毘婆戸佛經(砂1 0003. 0154Ồ05); Thất Phật phụ mau lảnh tự kinh 七佛父 
母姓字經(foi.0004.Ó159a27);í™ìí«Ẩ 羅摩經(roi.0026.204.0775c07); tăng.增(ĩòioigị 9.1. 
0593a24); Tăng.增(7.02. 0125.48.4. 0790a07); Pháp tập yếu tụng kỉnh, Như Lai phẩm 法集要頌經如來 
品(r.04. 0213.21. 0787b22).
12 大緣方便經(7.01. 0001.13. 0060a29). Tham chiếu: Đại nhân kỉnh 大因經(TOI. 0026.97. 0578b07); 
Phật thuyêt Nhân bôn dục sanh kỉnh 佛說人本欲生經(roi. 0014. 0241c23); Phật thuyềt Đại sanh nghĩa 
kỉnh 佛說大生義經(Z01. 0052. 0844Ồ09); A-tỳ-đạt-ma Tập dị môn túc luận 阿毘達磨集異門足論(7.26. 
1536.18. 0440c23)r

13. Kỉnh Tam minh (P. Tevijjā Sutta, H.三明經)tương đương bài kinh 
cùng tựa đề trong bộ TrườngA-hàm.ìồ Nhân hai vị Bà-la-môn tranh luận về việc 
cộng trú ở cối trời Phạm thiên, đức Phật khẳng đinh rằng các Bà-la-môn còn 
dục ái, hận tâm, sân tâm và nhiễm tâm không the nào cộng trú ở cõi trời Phạm 
thiên được, bởi nơi đây đã vắng mặt hoàn toàn các uế trược này. Ngược lại, một 
vị Tỳ-kheo đoạn trừ sạch năm triền cái, an tru biến mãn với tâm có từ, bi, hỷ, xả 
có thể cộng tru ở cõi trời Phạm thiên. Theo đó? đức Phật khích lệ đại chúng tu 
tập bốn tâm vô lượng gồm từ, bi, hỷ, xả; kết thúc năm trói buộc tâm, vượt qua 
năm dục lạc đe có được an lạc bây giờ và tại đây.

B. Phẩm Đại (Mahāvagga)
14. Kinh Đại bổn (P. Mahāpadāna Sutta, H.大本經)tương đương bài kinh 

cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.n Kinh này kể các tích truyện về sáu vị 
Phật quá khứ trước Phật Thích-ca gồm: Cách sinh đứng, co 32 tướng Đại nhân, 
xuất gia vì lý tưởng, khuyến khích tu tập đạo đức và thiền đinh, thuyết pháp 
phù hợp căn tính, truyền bá bốn sự thật vì lòng thương tưởng đời, mang lại hạnh 
phúc cho mọi người.

15. Kinh Đại duyên (P. Mahânidãna Sutta, H.大緣經)tương đương Đại 
duyên phương tiện kinh.12 Trong kinh này, đức Phật dạy rõ sự hỗ tương của chín 
nhân duyên căn bản gồm: Thức, danh sắc, xúc, thọ? ái, thủ, hữu, sinh, lão tử 
theo hai chiều thuận và nghịch. Chính chín mắc xích sự sống này khiến người 
thiếu trí làm việc bất thiện, chiu khổ đau trong vòng luân hồi. Bài kinh còn nêu 
các quan niệm ngã chấp sai lầm, bảy trú xứ của thức, và việc tu tập giải thoát 
qua tám cách khác nhau.

16. Kỉnh Đại Bát-niết-bàn (P. Mahãparỉnibbãna Sutía, H.大般涅槃經) 
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tương đương với Du hành kinh}3 Trước lúc nhập Niết-bàn, đức Phật ôn lại 
những giáo pháp căn bản: Bảy sức mạnh của quốc gia và Tăng đoàn, bảy tài sản 
Thánh, bảy yếu tố giác ngộ, bảy pháp quán tưởng dứt trừ khổ đau, sáu yếu tố 
hòa hợp, vai trò của Giới - Định - Tuệ, năm nguy hiểm do phạm giới, Tứ Thánh 
đế, cảnh giới tái sinh, tin sâu Tam bảo, tu chánh niệm, phát tâm cúng đuờng, 
không có mật pháp và thành tựu tám giải thoát.

17. Kinh Đại Thiện Kiến Vương (P. Mahãsudassana Sutta. H.大善見王 

經).14 Đức Phật giải thích lý do chọn Kusinārā làm nơi xả bỏ thân tứ đại như 
truyền thống nhập Niêt-bàn của chư Phật quá khứ. Đông thời, đức Phật ke vê 
kiếp quá khứ của Ngài làm Vua Đại Thiện Kiến thích bố thí, không bóc lột chư 
hầu, xây dựng Chánh pháp khắp đất nước, dứt dục vọng, sân hận? não hại; tu từ, 
bi, hỷ, xả, chứng đắc bốn thiền, an nhiên trong sinh tử.

18. Kinh Xà-ni-sa (P. Janavasabha Sutta, H.闍尼沙經)tương đương bài 
kinh cùng tựa đề trong Trường A-hàm kinh}5 Vua Bimbisâra (Tần-bà-sa-la) tái 
sinh vào cõi tròi Cātummahārājika (Tứ Thiên Vương), khen ngợi giáo pháp Phật 
có khả năng giúp người tu tái sinh thiên giới, hưởng các phước báu to lớn. Tại 
cõi trời, tiếp tục phát triển thiện dục, tinh tan, thiền định, tu tâm; tu bon chánh 
niệm, tám chánh đạo và truyền bá Phật pháp, mở cửa bất tử cho con người.

19. Kinh Đại Điển Tôn (P. Mahāgovinda Suttaṃ H.大典尊縫)tương đương 
Điển Tôn kinh. Ị6 Kinh nói về kiếp trước của đức Phật làm Quốc sư Govinda. 
Sau khi giúp đất nước và nhân dân được giàu c6, Govinda đi tu, bỏ lại tất cả 
lạc thú. Khi ệiác ngộ, Ngài truyền bá Bát chánh đạo, giúp mọi người giác ngộ 
và chứng Niêt-bàn. Qua đó, đức Phật giải thích lý tưởng độ sinh vì thương đời, 
truyền bá giáo pháp với năm đặc điểm: Dạy đạo dức, chỉ đường Niết-bàn, sống 
chung hòa hợp, lời nói đi đôi việc làm, không cao ngạo.

20. Kinh Đại hội (P. Mahãsamaya Sutta, H.大會經)tương đương bài kinh 
cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm)1 Chư thiên ở nhiều cõi giới đến thăm 
viếng, tán dương Phật, nghe chân lý và thực tập chuyển hóa theo hướng dẫn 
của Phật.     *****

13 遊行經(TOI. 0001.02.0011a07). Tham chiếu: PhậtBảt-nê-hoàn kinh 佛般泥沮縄(7X)1.0005.0160b05); 
Bat-ne-hoan kinh 般泥(7：01. 0006. 0176aỜ2); Đại Bát-niết-bàn kỉnh 天般涅槃經(TOI. 0007.

Địa động kinh 地動經,(7.01. 0026.36. 0477。23);花階 境(7Í02. 0125.28.5. 0652bl3); Tdng.増 
(r.02. 0125.42.5. 0753cll); Xuat diệu kinhf Thủy phẩm 出曜經本虽.(呉)4. 0212.18. 0706c07); Căn Bản 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ-nạỉ-da tạp 繆根本説一切有部毘奈耶雄事(r.24. 1451.35. 0382b29).
14 Tham chiếu: Du hành kỉnh 遊行經(roi. 0001.02. 0011a07); Đại Thiện Kiến Vương kỉnh 大善見王經 
(Z01. 0026.68. 0515b03); PhậtBảt-nê-hoàn 如沥 佛般泥退建(Zpi. 0005. 0160b05); Bảt-nê-hoàn kinh 般 
泥祺經(與1. 0006. 017為02);£)戒8呼“除她英Mi夭殷逞槃經 0OL 0007. 0191b02); Căn Bản Thuyết 
Nhất Thiết Hữu Bô Tỳ-nại-da tạp sự 根本說一切有部 虑柔耶 雜¥ (T.24. 1451.37. 0393a01).
15 闍尼沙經(TOI. 0001.04. 0034005) Tham chiếu: Phật thuyết Nhân tiên 如沥 佛說人仙經(TOI. 0009. 
0213C22).
16 典尊經(Z01. 0001JD3. 0030bl0). Tham chiếu: Phật thuyết Đại Kiên cổ Bà-la-môn duyên khởi kỉnh 佛說 
大堅固婆羅門緣起經(Z01.0008. 0207C18).
17 大會經(TOI. 0001.19. 0079b02). Tham chiếu: Phật thuyết Đại tam-ma-nhạ kỉnh 佛說大三摩惹經(TOI. 
0019. 0258al0); Tạp.雜(T02. 0099.1192. 0323al2); Biết Tạp.別雜(7102. oi00.105. 0411 a24).
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21. Kinh Đế-thỉch sở vấn (P. Sakkapañha Sutta, H.帝釋所問經)tương 
đương Thỉch-đề-hoàn-nhân vấn kinh.'8 Đức Phật phân tích mắc xích khổ đau 
từ hận thù, ganh ghét, bản xẻn, ưa ghét; hai mặt của hỷ, ưu và xả; sự dị biệt tôn 
giáo là do khác nhau vê bản chát, nguyên nhân ra đời, mục đích phụng sự. Đông 
thời, đức Phật dạy về lợi ích của tâm không còn hận thù và giá tri của nghe và 
thực tập Chánh pháp.

22. Kinh Đại niệm xứ (P. Mahāsatipatthāna Sutta, H.大念處經)tương 
đương Niệm xứ kỉnh   trong bộ Trung A-hàm. Phật dạy phương thức quán sát 
và làm chủ để đạt chánh niệm, tỉnh thức: (i) Làm chủ hơi thở và sự vận động 
của thân; thân thê được câu tạo bởi đát, nước, lửa, gió nên vô thường và nhơ uê; 
quán 9 giai đoạn tử thi để không chấp thân; (ii) Cảm giác hạnh phúc, khổ đau và 
trung tính đối với thân, tâm; (iii) Tám cặp đặc tính của tâm gồm tham - không 
tham, sân - không sân, si - không si, tập trung - tán loạn, quảng đại - nhỏ nhoi, 
hữu hạn - vô hạn, định - không định, giải thoát - trói buộc; (iv) Pháp: cắt đứt 
năm trói buộc tâm, không chấp năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối tượng giác 
quan. Đồng thời tu bảy yếu tố giác ngộ, bốn chân lý để kết thúc khổ đau.
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23. Kinh Tệ-túc (P. Pāyāsi Sutta. H.弊宿經)tương đương bài kinh cùng 
tựa đê trong bộ Trường A-ham, Kinh khác họa cuộc đôi thoại triêt học vê tái 
sinh giữa một cao Tăng và một vị vua hoài nghi. Một số dụ ngôn được sử dụng 
trong kinh này nhăm chứng minh sự thật răng "chét không phải là hêf\ thông 
qua đó? giáo dục mọi người tin sâu nhân quả, chịu trách nhiệm về những gì 
mình làm, sông đời đạo đức thanh cao đê hưởng an vui và hạnh phúc ở hiện tại 
và tương lai.

18 釋提桓因問經(roi. 0001.14. 0062b29). Tham chiếu: Thích vấn 妇泌釋問經(ZOl. 0026.134. 0632c27); 
Phật thuyết Đế-thỉch sở vấn kỉnh 佛說帝釋所問經(Z01. 0015._0246b03); Phật thuyết Đế-thỉch vấn sự 
duyên kỉnh 佛說帝釋問事緣經 thuộc Tạp Bảo tạng kinh 雜寶藏經(Z04. 0203.73. 0476al7).
19 余處經(T0L 0026.98. 0582b07). Tham chiểu: Phân biêt Thảnh đế kinh 分別聖諦(roi. 0026.31. 
0467a28); Niệm thân kỉnh 念身經(roi. 0026.81. 0554clÒ); Phật thuyết Tứ đe kỉnh 働說四諦經(T.Ol. 
0032. 0814bÒ8).
20 弊宿經(Z01. 0001.07. 0042b24). Tham chiếu: Tỳ-tứkỉnh 蝉肆經(TOI. 0026.71. 0525al0); Đại Chảnh 
Củ Vương kỉnh 大正句王經(roi. 0045. 0831a06).
21 阿寃夷經(TOI. 0001.15. 0066a09).

C. Phẩm Ba-lê (Pāthikavaggo)

24. Kinh Bade (P. Pāthika Suttaṃ.波梨經)tương đương A-nậu-di kinh.  
Nhân sự kiện một Tăng sĩ bỏ tu vì thất vọng đức Phật không thi thố thần thông, 
không giải thích vê nguồn góc thê giới, đức Phật phân tích việc cho răng thê 
giới này được hình thành bởi Thượng đe (chủ nghĩa duy than), bởi vật chất (chủ 
nghĩa duy vật), do tâm tạo ra (chủ nghĩa duy tâm) và do sự ngẫu nhiên (ngẫu 
nhiên luận). Đức Phật khẳng đinh vai trò của giáo hóa chính là thần thông; thay 
vì biểu diễn thần thông, kêu gọi mọi người truyền bá Chánh pháp, giúp cuộc 
đời kết thúc khổ đau.

21
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25. Kinh Ưu-đàm-bà4a Sư tử hống (P. Udumbarikā Sīhanāda Sutta, H・優 
曇婆邏狮子吼經)tương đương Tán-đà-na kinh.22 Kinh mô tả cuộc đối thoại 
tôn giáo. Đức Phật không quan tâm đến việc cải đạo người khác theo mình mà 
tập trung vào việc dân dát mọi người két thúc khô đau, bát luận họ là ai, theo 
đạo nào, làm gì trong xã hội. Chánh tri kiến, đạo đức và tu thiền là phương pháp 
thực tập đưa đến dứt khổ5 được vui.

26. Kinh Chuyên Luân Thánh Vương Sư tử hông (P. Cakkavatti Sīhanāda 
Sutta, H.轉輪聖王狮子吼經)tương đương Chuyển Luân Thảnh Vương tu hành 
kỉnh}3 Lấy kiếp quá khứ của bản thân làm ví dụ, đức Phật nói về nguyên nhân 
sụp đổ của dòng vua chúa trong quá khứ và sự suy thoái xã hội sau đó. Kinh dự 
đoán Phật Di-lặc sẽ ra đời trong những kiếp tương lai nhằm phục himg đạo đức 
và mang lại hạnh phúc cho con người. Nhân đó, kinh này dạy kỹ năng tự nương 
tựa với tinh thần chánh niệm, tỉnh thức, kỷ luật trong tu học, không nương tựa 
bên ngoài. Thực tập Tứ niệm xứ là sự nương tựa cao quý vào Chánh pháp.

27. Kinh Khởi thế nhân bổn (P. Aggañña Suttaf H.起世因本經)tương 
đương Tiểu duỵên kỉnh trong bộ Trường A-hàm^ Theo đức Phật, nguồn gốc sự 
sống không bất đầu từ nguyên nhân khởi thủy là Thượng đế, vật chất hay tâm. 
Con người đầu tiên trên địa cầu chúng ta đang sống đến từ địa cầu khác. Khác 
với quan điểm Ẩn ệiáo về xã hội giai cáp, đức Phật cho ràng con người chọn 
lựa nghê nghiệp, thê hiện quan diêm và cách sông của mình, tự tạo ra hạnh phúc 
hay khổ đau, giàu hay nghèo, cao hay thấp, quý haỵ tiện, không có đinh mệnh 
an bài. Lòng tham vô đáy của con người đã góp phân hủy hoại thiên nhiên.

28. Kỉnh Tự hoan hỷ (P. Sampasādanīya Sutta, H.自歡喜經)tương đương 
bài kinh cùng tựa đê trong bộ Trường A^hàm,15 Trước khi viên tịch tại Nālandā, 
Ngài Sāriputta đã tán dương giá tri Phật pháp, kêu gọi mọi người thực tập Bốn 
niệm xứ, Bốn chánh cần, Bôn như ý túc, Năm căn5 Năm năng lực, Bảy giác 
ngộ, Tám chánh đạo... nhằm kết thúc khổ đau, trải nghiệm an lạc ngay trong 
đời sống hiện tại.

29. Kỉnh Thanh tinh (P. Pāsādikā Sutta, H.清 淨經)tương đương bài 
kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.     Nhân sự kiện tạ thế của Nigantha 
Nātaputta, lãnh tụ đạo Kỳ-na5 đức Phật nhắc nhở các đệ tử cần sống có lỵ 
tưởng, đề cao tình huynh đệ và tinh thần hòa hợp, không tranh chấp, và để 
chứng Thánh quả, cần thực tập 37 yếu tố giác ngộ, đặc biệt tu bốn thiền và 

222324*26

22 散陀那經(TOI. 0001.08. 0047al7). Tham chiếu: kỉnh 優曇婆邏經(2101. 0026.104.
0591b26); Phật-thuyết Nỉ-câu-đà Phạm chỉ kinh 佛說尼拘陀梵志經(roi. 001L 0222al9).
23 轉輪聖王修行經(roi. 0001.06. 0039a21). Tham chiếu: Chuyển Luân Vương kỉnh 轉輪王經(7101. 
0026.70. 0520bl6).
24 小緣經(Z01. 0001.05. 0036Ồ28). Tham chiếu: Bà-la-bà đường 如湖绕羅磐雲縄(Z0L 0026.154. 
0673b04); Phật thuỵêt Bạch y kim tràng nhỉ Bà-ỉa-môn duyên khởi kinh 佛說白衣金幢二婆羅門緣起經 
(Z01.0010. 0216bll).
贷自歡喜經(Z01. 0001.18. 0076b24). Tham chiếu: Phật thuyết Tín Phật công đức kinh 佛說信佛功德經 
(TOI. 0018.0255all); Tạp.雜(102. 0099.498. 0130CỜ7).
26 清淨經(TOI. 0001.17. 0072C12).
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bốn chân lý Thánh. Các đệ tử nhiệt tâm truyền bá chân lý để Phật pháp soi 
sáng the gian, giúp cuộc đời được an vui.

30. Kinh Tướng (P. Lakkhana Sutta, H.相經).27 Chấp nhận văn hóa nhân 
tướng tại Ấn Độ cổ dại, đức Phật khẳng đinh rằng 32 tướng Đại nhân là kết quả 
của sự gieo trồng nhân tốt trong các kiêp quá khứ. Người có 32 tướng Đại nhân, 
nêu làm chính trị sẽ trở thành Chuyên Luân Thánh Vương, nêu xuât gia sẽ trở 
thành bậc Giác Ngộ Tối Thượng.

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca4a-việt (P. Siñgālovāda Suttaf H.教授尸迦羅越 
經)tương đương Thiện Sanh kinh.28 Giới thiệu 6 mối quan hệ xã hội. về gia 
đình có: (i) Cha mẹ - con cái; (ii) Vợ - chồng; (iii) Bà con - thân quyến, về giáo 
dục và nghề nghiệp có: (iv) Thầy cô giáo - học trò; (v) Chủ lao động - người 
lao động, về tôn giáo có: (vi) Nhà tôn giáo - tín đồ. Mỗi bên được khuyên nên 
giữ gìn 5 trách nhiệm cao quý, góp phân xây dựng hạnh phúc gia đình, xã hội 
và tâm linh.

32. Kinh A-sá-nang-chi (P. Ātānātiya Sutta, H,阿吒曩月氐經).29 Đức Phật 
dạy bốn Thiên Vương, dạ-xoa, càn-thát-bà9 cưu-bàn-trà về giới pháp, gồm 
không giết hại, không trộm cắp, không nói láo, không uống rượu; kính trọng 
Phật pháp; truyền bá chân lý; giúp mọi người an vui.

33. Kinh Phung tụng (P. Sañgīti Suita, H.諷誦經)tương đương Chúng tập 
kinh.3Q Nhân dịp chứng minh lễ khánh thành giảng đường mới tại nước Mạt-la, 
đức Phật khích lệ Ngài Sāriputta trùng tuyên 229 pháp số quan trọng, bắt đầu 
từ l pháp đen 10 pháp, tóm tắt chân lý Phật dạy, nhắc nhở mọi người thực tập,
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kết thúc kho đau.
34. Kinh Thập thượng (P. Dasuttara Suttaf H.十上經)tương đương bài 

kinh cùng tựa đề trong bộ Trường A-hàm.3Ả Đức Phật khích lệ Ngài Sāriputta 
giảng 100 pháp số quan trọng, bắt đầu bằng số l và kết thúc ở số 10. Mỗi con 
số có 10 pháp số khác nhau, tóm tắt các học thuyết và hành trì quan trọng của 
đức Phật.

27 Tham chiếu: Tam thập nhỉ tưởng kinh 三十二相經(roi. 0026.59. 0493a24).
28 善生經(Z01. 0001.16. 0070a2Q). Tham chiếu: niện Sanh kinh 善生經(2101. 0026.135. 0638c06); Phật 
thuyêtThỉ-ca-la-vỉệt lục phương lê kỉnh 佛說尸迦羅越六方禮經(TOI. 0016. 0250cll); Thiên Sanh tử kỉnh 
善生子經(TOI. 0Ó17. 0252b06).
29 Tham chiếu: Tỳ-sa-môn ThỉênVương kinh 毘沙門天王經(Z21. 1244. 0215a03); Phật thuyết Tỳ-sa-môn 
Thiên Vương kinh 佛說毘沙門天王經(r.21. 1245. 0217a03).
*暨經(Z01. 0001.09. 0049b27). Kinhnaycon gọi là Đẳng tụng kinh 等誦經,Tăng-kỳ-đà kỉnh 僧祇陀 
經.Tham chiế\i:^rhập thượng kỉnh 十上經(TOI,. 0001.10. 0052c17); Phật thuyết Đại tập pháp môn kỉnh 
佛說大集法門經(Tioi. 0011 0226c03); Tâm uế kinh 心穢經(roi. 0026.206. 0780M5); Tăng.增(7.02. 
0125.37.1. 0708C11); T如g.増(T02. 0125.39.5. 0730c19); Tăng.增(r.02. 0125.44.1. 0764c20); Tăng.增 
(102.0125.51.4. 0817al6).
31 十上經(Z01.0001.10.0052C17). Tham chiếu: Chủng tập kinh 眾集經(r.01.0001.9.0049b27); Tăng nhất 
kỉnh 增一經(roi. 0001.11. 0057b26); Phật thuyết Đại 'tạppháp môn kỉnh 佛說大集法門經(roi. 0012. 
0226c03); Trường A-hàm thập bảo pháp kinh 長阿含十報法經(Z01. 0013. 0233b23); Tâm uế kinh 心穢 
經(r.01. 0026.206. 0780bl5); T戒.增(T.02. 0125.37.5. 0712a09); Tăng.增(r.02. 0125.39.5. 0730cl9); 
Tăng.增(T.02. 0125.51.4. 0817al6).
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Bản Kinh Trường bộ được in trong bộ Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt 
Nam lần này được đánh số theo quy cách của Hội Thánh điển p互li, nhằm hỗ 
trợ cho việc tra cứu bản nguồn Pâli và các bản dịch khác dễ dàng. Đồng thời, 
ngoài việc bổ túc một số cước chú do các dịch giả trong Hội Thánh điển Pali 
chú thích, vốn đã được Hòa thượng Thích Minh Châu sử dụng, Ban Biên tập 
còn đối chiếu bản A-hàm thuộc Hán tạng, cung cấp thêm nguồn dẫn cho các 
nhà nghiên cứu Phật học và nhuận sắc một vài chỗ cần thiết. Chủng tôi hết sức 
cố gắng cho sự hoàn thiện ấn bản Kinh Trường bộ lần này, hầu mong đem lại 
lợi lạc, hiệu quả tốt nhất cho người học Phật.

TE HỒ Chí Minh ngày 12-9-2019
Thượng tọa THÍCH NHẬT TỪ

(Đồng Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam)
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