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LỜI NÓI ĐẦU
Đức Phật dạy bốn Chân nghĩa pháp (Paramatthadhamma): Tâm (Citta),
Tâm sở (Cetasika), Sắc pháp (Rūpa) và Niết bàn (Nibbäna) là những pháp cần thiết và
quan trọng để đưa đến mục đích tối hậu của người học Phật, tu Phật, đó là giác ngộ,
giải thoát khỏi tử sinh luân hồi. Những giáo huấn của Ngài được lưu lại trong Tam
tạng (Tipiṭaka) bằng Thánh ngữ Päli, rồi được chư vị Thánh Tăng cùng các đệ tử giữ
gìn và trao truyền cho lớp lớp hậu bối đến tận ngày hôm nay.
Do vậy để dễ dàng tiếp cận và thấu hiểu chính xác kim ngôn của Đức
Phật trong Tam tạng, Chú giải (Ṭīkä), Phụ Chú giải (Anuṭīkä) mà không bị ảnh hưởng
bởi tư kiến cá nhân cũng như những yếu tố khách quan khác từ các bản dịch thuật
thì việc học tập ngôn ngữ Päli là rất cần thiết đối với những người con Phật. Bởi vì ba
đời chư Phật đều sử dụng tiếng Päli để truyền bá giáo pháp, cho nên một khi thông
thạo ngôn ngữ này chúng ta sẽ có nhiều thuận lợi trong việc góp phần duy trì Pháp
học và Pháp hành, gieo duyên để được gặp Chánh Pháp ở kiếp này và vô lượng kiếp
về sau cho đến ngày thành tựu đạo quả Niết bàn.
Tuy nhiên vì Päli là một Thánh ngữ, là ngôn ngữ của chư Phật nên việc
học tiếng Päli cần phải có sự chỉ dạy đúng đắn từ những bậc thầy được đào tạo
chính thống và người học phải có tinh thần tầm cầu Chánh Pháp mạnh mẽ, sự quyết
tâm và tinh cần học hỏi lâu dài thì việc học đó mới đem lại những lợi ích thù thắng.
Năm 2019 chúng tôi đã biên soạn cuốn Päliveyyäkaraṇa Văn Phạm Päli
dựa trên giáo trình của Ngài Tăng vương Thái Lan Somdej Phramahäsamaṇachao,
đồng thời kết hợp một số điểm ở các sách bộ: Kaccäyanaveyyäkaraṇa,
Moggallänaveyyäkaraṇa, Saddanītipakaraṇa, Padarūpasiddhi của chương trình nội
điển ở quốc độ Phật giáo Miến Điện. Với mục đích giúp cho các học viên hiểu rõ
hơn và rành rẽ những kiến thức đã học từ quyển sách này, chúng tôi tiếp tục biên
soạn sách Luyện dịch Päli – Việt, Việt – Päli. Trong đó, chúng tôi đưa vào những bài
tập luyện dịch từ cấp độ dễ đến nâng cao đi kèm theo phần từ vựng và những cụm
từ liên quan ở mỗi bài tập sẽ góp phần làm cho việc học và nghiên cứu được dễ
dàng, để từ đó mỗi học viên sẽ cảm thấy tự tin và yêu thích hơn khi tiếp cận môn
Thánh ngữ Päli này.
Tất nhiên việc giải các bài tập dịch xuôi và dịch ngược Päli – Việt, Việt –
Päli này không phải là việc làm đơn giản và dễ dàng, người học cần phải có nhiều nỗ

lực tự thân cùng với tinh thần đam mê và một khả năng ghi nhớ khá tốt cũng như
cần dành thêm thời gian đầu tư mới có thể nắm bắt được loại ngôn ngữ đặc biệt
này. Bởi vì Thánh ngữ Päli là ngôn ngữ chuyển tải những Phật ngôn, Thánh ngôn và
mỗi từ, mỗi câu đều có chứa chi pháp riêng – điều mà không một ngôn ngữ nào trên
thế gian có được.
Trong quá trình biên soạn tất nhiên không tránh khỏi những sơ suất, lầm
lỗi trên tất cả mọi mặt, cầu mong các bậc thức giả lượng tình chỉ dạy cho.
Phần phước thiện này chúng con xin hồi hướng đến cho tất cả chúng
sinh, nhất là thầy tổ, ông bà, cha mẹ, bà con quyến thuộc, bạn bè, cùng tất cả chư
thiên và nhân loại. Cầu mong tất cả quý vị nhận lãnh phần thiện phước thanh cao
này rồi được thoát khỏi khổ ách, an lạc lâu dài, ...
Huế, mùa hè 2020
Tường Nhân Sư
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PHƯƠNG PHÁP DỊCH THUẬT
***************

A. CÁCH DỊCH PĀLI SANG TIẾNG VIỆT
Trước khi dịch một đoạn văn tiếng Päli sang tiếng Việt, người học cần xem
xét cho thấu đáo những điều sau:
1, Câu văn mà cần dịch đó dài đến đâu, có những từ gì.
2, Nếu có từ ở hô cách (älapana) thì phải dịch từ này trước tiên.
3, Nếu có phân tự (nipäta) là từ đứng đầu nội dung câu thì nên dịch tiếp theo
sau khi dịch hô cách.
4, Rồi tiếp đến dịch từ ở cách thứ nhất (paṭhamä vibhatti) là từ làm chủ từ
trong câu.
5, Xong phải tìm xem những tính từ bổ nghĩa cho từ làm chủ từ đó, nếu có
thì dịch theo sau chủ từ đó rồi tìm dịch cho hết các từ cùng đi với tính từ đó.
6, Tiếp theo là dịch động từ của chủ ngữ. Ở đây, thường trong một câu dài
có nhiều động từ thì động từ chính (äkhyäta) sẽ là động từ làm hành động cuối cùng,
còn các động từ hành động trước đó gọi là động từ thành phần (kiriyäkita) thì sẽ
được dịch trước theo tuần tự cho đến động từ chính cuối cùng.
Nếu trong câu không có hô cách thì tìm phân tự để dịch trước, nếu không có
phân tự thì tìm chủ từ của câu để dịch đầu tiên.
Một điều quan trọng là trong việc dịch thuật này thì phải lấy chuẩn mẫu của
ngôn ngữ làm nền tảng, tức là dịch thế nào để đạt được nội dung dễ hiểu, câu chữ
trong sáng, phù hợp với ngữ cảnh.
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Bên cạnh đó, một từ có thể dịch nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau, nếu
không cẩn trọng sẽ dễ dẫn đến sai lầm hoặc hiểu nhầm, bởi vì một từ trong tiếng Päli
được chia theo nhiều cách (vibhatti) khác nhau mà đôi khi lại có dạng giống nhau
nhưng mang nghĩa khác nhau. Chẳng hạn từ janassa có dạng giống nhau ở hai cách là
cách thứ tư (catutthī vibhatti) và cách thứ sáu (chaṭṭhī vibhatti), nếu muốn dịch chính
xác nghĩa của nó thì cần dựa vào từ đi kèm với nó, ví dụ: janassa geho, phải dịch là

nhà của dân, như vậy janassa phải được dịch ở cách thứ sáu bởi vì geho là cách thứ
nhất làm chủ từ, còn janassa là từ liên quan với geho chứ không thể dịch ở cách thứ
tư là nhà nhằm dân, nhà đối với dân, v.v...

B. CÁCH DỊCH TIẾNG VIỆT SANG PĀLI
Việc dịch ngược từ tiếng Việt sang Päli là một điều khó đối với những người
mới bước vào học tiếng Päli, bởi vì họ chưa hiểu hết tính chất, cách tiến hành, cấu
tạo từ vựng và câu chữ thì sẽ thiếu sự tự tin trong lúc dịch. Chưa kể đây là một loại
ngôn ngữ mà bản thân chưa tiếp xúc hoặc tần suất tiếp xúc còn ít và tất nhiên là
chưa thông thạo. Do vậy, trước khi bước vào dịch ngược thì cần từ từ quán sát từng
từ ngữ rồi mới tìm từ Päli mà có nghĩa tương đồng; tức là phải tìm ra từ nào, có giống
hay tính (liṅga), số (vacana), cách (vibhatti) phù hợp rồi ghép vào cho đúng với giống,
số, cách ấy theo luật văn phạm Päli.
Ví dụ câu: “Các học trò của vị thầy” trong tiếng Việt thì cần xem xét từ học

trò tương ưng với từ nào trong Päli, từ vị thầy là tương ưng với từ nào trong Päli và cả
hai từ này có giống, số, cách như thế nào. Từ học trò tiếng Päli là sissa là nam tính
(pulliṅga), có thêm từ các để chỉ số nhiều (bähuvacana), và phải ở cách thứ nhất
(pathamä vibhatti) vì là chủ từ trong câu; cho nên cần tạo từ sissa này ở cách thứ
nhất, số nhiều, đó là: sissä. Từ vị thầy tiếng Päli là äcariya, ở đây có từ kết nối
(äyatanipäta) của dùng để chỉ cách thứ sáu (chaṭṭhī vibhatti), do vậy từ äcariya phải
chia ở cách thứ sáu và ở số ít (ekavacana), tạo thành từ: äcariyassa. Kết lại, ta có phần
dịch của “Các học trò của vị thầy” là ”Ācariyassa sissä”. Ngoài ra, còn có một việc
2
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nữa là thứ tự sắp xếp các từ trong tiếng Päli, đây là một vấn đề cần phải học tập và sẽ
được nói đến ở phần dưới đây.
1, Thứ tự trong câu Pāli:
Không giống như tiếng Việt, đa phần thứ tự trong tiếng Päli là ngược lại với
cách sắp xếp thứ tự từ ngữ trong câu của tiếng Việt. Ví dụ tiếng Việt sẽ nói: đệ tử của

Đức Phật còn tiếng Päli sẽ là của Đức Phật đệ tử (Buddhassa sävako).
2, Cách dùng và vị trí của tính từ (guṇanāma):
Tính từ bổ nghĩa cho danh từ (nämanäma) nào thì sẽ có giống (liṅga), số
(vacana) và cách (vibhatti) giống như của danh từ đó và được đặt trước danh từ đó.
Ví dụ:
– Ucco rukkho:

Cây cao.

– Ucce rukkhe sakuṇä:

Những con chim trên cây cao.

3, Cách dùng và vị trí của phân động từ (kiriyākita) không phải là bất biến từ:
* Phân động từ không phải là bất biến từ của danh từ nào sẽ có giống (liṅga),
số (vacana) và cách (vibhatti) giống như của danh từ đó và được đặt sau danh từ đó.
Ví dụ:
– Putto jäto:

Đứa con trai đã sinh.

– Pitä tuṭṭho:

Người cha đã vui mừng.

* Phân động từ không phải là bất biến từ nếu khi đi với động từ có, là (hoti)
thì được đặt trước động từ có, là ấy; đôi khi động từ có, là không cần nêu ra. Ví dụ:
– Seṭṭhino läbho uppanno hoti.
Lợi lộc là đã phát sinh đến ông phú hộ.
Câu này cũng mang nghĩa như câu:
– Seṭṭhino läbho uppanno.
Lợi lộc đã phát sinh đến ông phú hộ.

3
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4, Cách dùng số từ (saṅkhayā):
* Eka (1) là số từ ở dạng số ít mà thôi.
* Từ dvi (2) đến aṭṭhärasa (18) luôn ở dạng số nhiều (bähuvacana).
* Từ ekūnavīsati (19) đến aṭṭhanavuti (98) luôn là nữ tính (itthīliṅga), dẫu cho
đi với từ ở dạng số nhiều và khác giống thì nó vẫn giữ ở dạng số ít và nữ tính mà thôi,
không thay đổi theo. Ví dụ:
– Eko jano:

một người dân

– Dve janä:

hai người dân

– Pañcattiṃsäya janänaṃ läbho uppanno.
Lợi lộc đã phát sinh đến ba mươi lăm người dân.
5, Cách dùng đại từ nhân xưng (purisasabbanāma) ngôi thứ ba:
* Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba (paṭhamapurisa) dùng thay thế danh từ nào
thì phải có giống và số như giống và số của danh từ đó, còn cách thì giống cũng được
mà khác cũng được. Ví dụ:
– Eko uyyäne rukkho, so vätena pahato, tassa paṇṇäni patitäni.
Một cái cây trong vườn, cây ấy đã bị gió làm gãy, những chiếc lá của nó
đã rụng xuống.
6, Cách dùng đại từ: “te”, “me”, “no”, “vo”:
* Các đại từ: te, me, no, vo ở ngôi thứ nhất (uttamapurisa) và ngôi thứ hai
(majjhimapurisa) cần có từ khác dẫn trước mới đem ra dùng được. Ví dụ:
– Ācariyo no:

Thầy của chúng ta.

– Ayante putto:

Đứa con trai này của bạn.

7, Cách dùng đại từ chỉ định (visesanasabbanāma):
* Đại từ chỉ định của danh từ nào thì sẽ có giống, số và cách chia theo như
giống, số và cách của danh từ ấy. Ví dụ:
– Yasmiṃ Bhavagati mayaṃ abhippasannä taṃ Bhavagantaṃ saranaṃ gatä.
4
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Chúng ta tin tưởng ở Đức Thế Tôn nào thì chúng ta đi đến nương tựa nơi

Đức Thế Tôn ấy.
* Đôi khi không cần nêu danh từ ra, chỉ nêu đại từ chỉ định cũng được. Ví dụ:
– Yassa läbho uppanno, tassa aläbho uppanno.
Lợi lộc phát sinh đến người nào thì thất lợi cũng phát sinh đến người ấy.
– Yassä putto jäto, sä tuṭṭhä.
Con trai của người nữ nào đã sinh ra, người nữ ấy vui mừng.
8, Cách dùng động từ chính (ākhyāta) trong câu:
* Trong câu Päli, động từ chính của danh từ nào hoặc đại từ nào phải có số
(vacana) và ngôi (purisa) phù hợp với số và ngôi của danh từ hay đại từ làm chủ ngữ
đó. Chẳng hạn như:
– Puriso yäti, purisä yanti, so yäti, te yanti.
– Tumhe yätha, ahaṃ yämi, mayaṃ yäma.
* Thông thường động từ chính sẽ xếp ở vị trí cuối cùng trong câu Päli, song
đôi khi cũng được đặt ở đầu câu. Ví dụ:
– Buddhaṃ saraṇaṃ gacchämi.
Con xin quy y Phật.
– Suṇatu me bhante saṅgho.
Bạch Ngài, xin Tăng hãy nghe con.
* Đối với ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai có khi cũng không cần phải ghi các
đại từ nhân xưng làm chủ từ, chỉ cần nhìn vào cách chia của động từ chính là biết
ngay chủ từ là đại từ nào rồi. Ví dụ:
– Tasmiṃ äväse vassaṃ vasasi. (Tvaṃ)

Sư nhập hạ tại chùa nào?
– Dhammacakkäräme vassaṃ vasämi. (Ahaṃ)

Tôi nhập hạ tại chùa Pháp Luân.
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9, Cách sắp xếp thuộc từ đi với động từ: có, là (hoti):
* Thuộc từ đi với động từ có, là (hoti) được đặt sau chủ từ và đặt trước động
từ ấy. Ví dụ:
– Sugandhaṃ pupphaṃ sabbesaṃ manäpaṃ hoti.
Hoa thơm là vật đáng yêu của tất cả mọi người.
* Đôi khi cũng không cần đưa động từ vào:
– Attähi attano nätho.
Chính ta là nơi nương tựa của mình.
* Nếu có nhiều thuộc từ liên đới đến các động từ có, là thì đặt một thuộc từ
đứng trước động từ có, là ấy, còn lại thì đặt sau. Ví dụ:
– Sävatthiyaṃ kira Mahäsuvaṇṇo näma kuṭumbiko ahosi aḍḍho

mahaddhano mahäbhogo aputtako.
Nghe rằng, tại thành Sävatthī có một gia trưởng tên là Mahäsuvaṇṇa, là

người giàu có, nhiều tài sản, nhiều của cải, (nhưng) không có con.
10, Cách dùng danh từ thành tính từ:
Danh từ có khi được dùng như tính từ (thuộc từ) cần có số và cách chia giống
như chủ từ nhưng giống thì giữ lại theo giống ban đầu của mình. Ví dụ:
– Buddho me varaṃ saraṇaṃ (hoti).
Đức Phật là nơi nương nhờ tối thượng của con.
11, Câu xen vào (anādara, lakkhaṇa) và cách sắp xếp:
Trong câu Päli, khi có một nội dung khác xen vào thì câu xen vào đó gọi là
câu anädara hoặc câu lakkhaṇa. Ở câu xen vào này, chủ ngữ là danh từ còn vị ngữ
thì sử dụng một phân động từ (kiriyäkita) có giống, số và cách giống như danh từ ấy.
Câu anädara thì chủ ngữ và vị ngữ chia ở cách thứ sáu còn câu lakkhaṇa thì chia ở
cách thứ bảy và nội dung xen vào chỗ nào thì xếp câu này vào chỗ ấy. Ví dụ:
– Suriye atthaṅgate, cando uggacchati.

Khi mà mặt trời đã lặn xuống, mặt trăng mọc lên.
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– Därakassa rudantassa, pitä pabbaji.

Lúc cậu bé đang khóc, người cha đã xuất gia.
12, Cách sử dụng “tvā” duyên tự (paccaya):
* Trong một đoạn văn Päli có cùng nội dung, nếu có nhiều động từ thành
phần liên tiếp nhau và tận cùng là một động từ chính (äkhyäta), phần đông người ta
sử dụng phân động từ (kiriyäkita) có khi là bất biến từ (abyayasadda), có khi không
phải bất biến từ làm động từ thành phần. Các phân động từ nếu là bất biến từ thì đa
số sẽ kết nối với tvä duyên tự hơn các dạng khác. Ví dụ:
– Sabbe sakuṇä pubbaṇhe attano kulävakä nikkhamitvä, sakalaṃ
divasaṃ caritvä, säyaṇhe paṭinivattanti.
Tất cả các con chim bay ra khỏi tổ của mình vào buổi sáng, rong ruổi
suốt ngày rồi trở về vào ban tối.
* Đôi khi phân động từ dùng duyên tự tvä để chỉ nguyên nhân, khi đó chủ từ
của phân động từ này sẽ khác với chủ từ của động từ chính trong câu. Ví dụ:
– Sīhaṃ disvä bhayaṃ upajjati.
Sự lo sợ sinh khởi bởi vì thấy con sư tử.
13, Cách sử dụng bất biến từ (abyayasadda):
* Các bất biến từ trong tiếng Päli chính là phân tự (nipäta) và duyên tự
(paccaya). Khi sử dụng trong câu sẽ giữ nguyên dạng của nó như vậy, không phải chia
theo giống, số, cách, thì, ... gì cả. Ví dụ:
– Sace päpaṃ na kareyyäsi, sukhaṃ labhissasi.

Nếu bạn không làm điều ác, bạn sẽ được an lạc.
* Các phân tự (nipäta) đứng đầu nội dung câu thường được đặt ở vị trí thứ
hai trong câu Päli. Ví dụ:
– Kuhiṃ pana tvaṃ vasasi?

Lại nữa, bạn sống ở đâu?
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14, Cách sắp xếp hô từ (ālapana):
* Thông thường các hô từ được xếp ở vị trí thứ hai trong câu Päli. Ví dụ:
– Saṅghaṃ bhante upasampadaṃ yäcämi.
Bạch Ngài, con xin Tăng cho tu lên bậc trên (thọ đại giới).
* Nếu có đại từ hoặc phân tự thì hô từ xếp ở vị trí thứ ba hoặc thứ tư cũng
được. Ví dụ:
– Dhammaṃ hi vo bhikkhave desessämi.
Và này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết pháp cho các con.
– Kuhiṃ pana tvaṃ ävuso vassaṃ vuttho?
Lại nữa, này hiền hữu, Sư đã nhập hạ ở đâu?
* Trong các bộ Chú giải (Aṭṭhäkathä), có khi các hô từ đặt ở đầu câu, khi thì
ở cuối câu. Ví dụ:
– Bhante mä maṃ näsetha.
Bạch Ngài, xin Ngài đừng làm cho con khốn khó.
– Evaṃ karohi mahäräja.
Tâu đại vương, xin Ngài hãy làm như thế.
15, Cách dùng từ “mā” (đừng):
* Trong tiếng Päli, từ mä dịch là đừng được dùng với động từ ở pañcamī
vibhatti (mệnh lệnh cách) hoặc ajjattanī vibhatti (hiện khứ cách) mà thôi. Ví dụ:
– Bhante mä maṃ näsetha.
Bạch Ngài, xin Ngài đừng làm cho con khốn khó.
16, Cách sắp xếp câu hỏi:
Trong câu hỏi, nếu có từ kiṃ hoặc các từ biến thể bởi nó thì xếp kiṃ ở vị trí
đầu tiên. Nếu không có từ như thế ở trước thì nên xếp động từ lên đầu câu rồi từ
pana ở vị trí thứ hai, tiếp đó là chủ từ hoặc từ liên đới đến chủ từ. Ví dụ:
– Kiṃ tayä pabbajituṃ na vaṭṭati?
Việc mà bạn xuất gia (là) không nên sao?
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– Kacci ttha parisuddhä? (kaccittha = kacci + attha)
Ông là người đã thanh tịnh hay sao?
– Sakkhasi pana tvaṃ gahapati ekena pasena satta mäse nipajjituṃ?
Này gia chủ, ông có thể nằm một bên suốt bảy tháng không?
– Dīyati pana gahapati kule dänaṃ?
Này gia chủ, việc bố thí ở nhà (mà) ông vẫn thường cho chứ?
17, Cách dùng và sắp xếp bổ ngữ động từ (kiriyāvisesana):
Bổ ngữ động từ (kiriyävisesana) là từ nói lên tính chất của động từ, khi dùng
cách thứ hai (dutiyä vibhatti) làm bổ ngữ cho động từ thì được đặt trước động từ đó,
hoặc trước từ có liên đới với động từ mà nó bổ nghĩa. Ví dụ:
– Dhammacärī sukhaṃ seti.
Người thực hành pháp sẽ ngủ an lạc.
– Dukkhaṃ seti paräjito.
Người thất bại thì ngủ bất an.
18, Cách dùng từ “iti” ở cuối câu:
Nếu trong một đoạn văn Päli, có nhiều nội dung xen lẫn, chẳng hạn đó là
một câu chuyện có nhiều nhân vật, người này nói thế kia, người kia nói thế nọ thì tất
phải dùng đến từ iti. Trong tiếng Việt, nó có nghĩa là : “ ...” (hai chấm mở ngoặc
kép... đóng ngoặc kép). Ở đây, iti chính là dấu đóng ngoặc kép đó, có khi có dạng:‘ti
(phẩy trên và ti); còn mở ở chỗ nào thì ngày nay trong văn bản Päli được viết bằng
mẫu tự Roman đã có ghi thêm dấu mở ngoặc kép ấy rồi. Riêng các văn bản Päli của
ngôn ngữ khác, đa phần không có mở ngoặc kép, cho nên người đọc, người dịch
phải tự mình tìm ra. Ví dụ:
– Ekasmiṃ
namassantaṃ

samaye

Siṅgälakaṃ

Bhagavä

mänavaṃ

Räjagahato

disvä, “Kissa

nikkhamitvä, cha

tvaṃ

gahapatiputta

disä
disä

namassasī’ti pucchi. Sutvä Siṅgälako mänavo “Pitä me bhante kälaṃ karonto
evaṃ avaca ‘Disä täta namasseyyäsī’ti. So ahaṃ pitu vacanaṃ karonto disä
9
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namassämī’ti äha. Atha naṃ Bhagavä “Na kho gahapatiputta ariyassa vinaye
evaṃ disä namassitabbä’ti vatvä, tena pucchito gihivinayaṃ kathesi.
Một thuở nọ, Đức Thế Tôn rời khỏi thành Vương Xá, thấy thanh niên
Siṅgäla đang lễ bái sáu phương bèn hỏi: “Này con trai gia chủ, cậu lễ bái các phương
để làm gì?”. Thanh niên Siṅgäla nghe xong rồi đáp: “Bạch Ngài, cha của con lúc gần
chết đã nói như vầy: ‘Này con, con cần lễ bái các phương’”. Con đây làm theo lời
của cha nên lễ bái các phương”. Tiếp đó, Đức Thế Tôn nói với cậu ấy: “Này con trai
gia chủ, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái các phương không phải như vậy đâu”,
được thanh niên ấy hỏi Ngài liền thuyết về luật pháp của cư sĩ.
19, Cách dùng chaṭṭhīkamma:
Một số danh động từ có túc từ trực tiếp (kamma) là đối tượng của hành động
thì túc từ đó phải được chia ở cách thứ sáu (chaṭṭhī vibhatti) thay vì sử dụng ở cách
thứ hai (dutiyä vibhatti) như thường lệ. Ví dụ:
– Puññassa karanaṃ:

Việc làm phước

– Ariyasaccänaṃ dassanaṃ: Sự thấy các Thánh đế.
20, Trường hợp nội dung lặp lại:
Trong văn phong Päli, khi các câu sau có nội dung lặp lại phần nào đó của câu
trước thì sẽ được cắt bỏ, không viết lại nữa, chỉ giữ lại những từ ngữ không trùng lặp và
từ ngữ bị cắt bỏ vẫn không làm ảnh hưởng đến nội dung của vấn đề. Ví dụ:
– Kuto gacchasi:

Bạn đến từ đâu?

– Janapadato, bhante:

Từ nông thôn, bạch Ngài.

21, Cách dùng từ biểu thị sự tôn trọng:
Khi biểu thị sự tôn trọng trong việc thưa gửi, nói năng thì lời của bậc dưới nói
với bậc trên cho dù chỉ là một vị cũng phải sử dụng ngôi thứ hai, số nhiều
(majjhimapurisa, bähuvacana).
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22, Cách dùng tính từ và động từ của danh từ:
Trong tiếng Päli, tính từ và động từ của danh từ mà dễ tìm thấy, dễ biết được thì
chỉ viết ra tính từ hoặc động từ mà thôi còn danh từ không nêu ra cũng được. Ví dụ:
– Sisso äcariyaṃ upasaṅkamitvä, “Imaṃ paṇṇaṃ väcehī’ti vutte, taṃ
vivaritvä väcesi.
Học trò vào gần vị thầy, khi câu: “Con hãy đọc sách này” mà thầy đã
nói, bèn mở ra rồi đọc sách ấy.
23, Cách dùng động từ trong chuyện kể:
Trong văn học Päli, động từ chính của các câu chuyện kể thường dùng hai
cách là vattamänä - tiến hành cách và ajjattanī - hiện khứ cách và ta thường thấy được
dùng nhiều nhất là ajjattanī. Ví dụ:
– Tena samayena Buddho Bhagavä Räjagahe viharati Gijjhakūṭe pabbate.
Thuở ấy, Đức Phật, bậc Thế Tôn ngự tại núi Linh Thứu, gần thành
Vương Xá.
– Atha kho Bhagavä bhikkhū ämantesi.
Khi đó, Đức Thế Tôn đã gọi các tỳ khưu.
– Atha kho samaṇeränaṃ etadahosi “Kati nu kho amhäkaṃ
sikkhäpadäni, kattha ca amhehi sakkhitabban’ti.
Bấy giờ, vấn đề này đã hiện khởi (có) đến các vị sa di: “Các điều học
của chúng ta có bao nhiêu vậy? Lại nữa, chúng ta cần học ở điều nào?”
24, Cách dùng tính từ và danh từ dùng như tính từ liên đới đến “tuṃ” duyên tự:
Tính từ cũng như danh từ được sử dụng như tính từ khi đi với các động từ có,

là kết hợp với tuṃ duyên tự thì có khi dùng ở cách thứ nhất (paṭhamä vibhatti), có khi
dùng ở cách thứ ba (tatiyä vibhatti). Ví dụ:
– Näyaṃ päpo hotuṃ arahati.
Người này không nên là kẻ ác.
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– Pamattena bhavatuṃ na vaṭṭati.
Không nên là người dễ duôi.
25, Cách dùng tính từ và động từ của danh từ khi có từ “ca”:
Nhiều danh từ ở số ít nếu có nội dung theo nhau và được từ ca kết hợp lại
thì các tính từ, các động từ của các danh từ đó đa phần được sử dụng ở dạng số
nhiều. Ví dụ:
– Desanävasane kumäro ca kumärikä ca sotäpannä ahesuṃ.
Khi kết thúc thời pháp, cậu trai và cô gái đã trở thành bậc Nhập Lưu.



12

Luyện Dịch Päli – Việt

NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
***************

n

=

nam tính

nữ

=

nữ tính

tr

=

trung tính

đt

=

đại từ

tt

=

tính từ

st

=

số từ

sn

=

số nhiều

bbt

=

bất biến từ

dt

=

duyên tự

đgt

=

động từ

dđt

=

danh động từ

pđt

=

phân động từ
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BÀI MỘT

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
1,

Buddhassa sävako
sävaka (n): đệ tử, người nghe

2,

Dhamme pasädo
pasäda (n): tin tưởng

3,

bé trai

Ācariyamhi gäravo
gärava (n):

8,

gäma (n): ngôi làng

Gämesu därakä
däraka (n):

7,

äcariya (n): thầy

Gäme äväso
äväsa (n): chùa

6,

sävaka (n): đệ tử, người nghe

Ācariyassa sissä
sissa (n): học trò, đệ tử

5,

Dhamma (n): Pháp

Sävakänaṃ saṅgho
saṅgha (n): hội chúng

4,

Buddha (n): Đức Phật

sự kính trọng

Saṅghassa vihäro
vihära (n): tịnh xá

Saṅgha (n): Tăng
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9,

Upajjhäyassa patto
patta (n): bình bát

10,

Khattiyänaṃ kumärä
kumära (n): hoàng nam, bé trai

11,

15,

ahi (n): con rắn

susira (n): cái bọng (cây)

rukkha (n):

cây cối

Koṭṭhe vīhayo

mantī (n): nhà cố vấn

Rukkhe sikhī
sikhī (n): chim công

16

kari (n): con voi

Mantīnaṃ samägamo
samägama (n): hiệp hội

18,

koṭṭha (n, tr): cái bồ

Karino dantä
danta (n): răng, ngà

17,

ari (n): kẻ thù

Rukkhassa susire ahi

vīhi (n): thóc, lúa
16,

isi (n): đạo sĩ

Arimhä uträso
uträsa (n): sự sợ hãi

14,

aggi (n): lửa

Isīnaṃ assamo
assama (n): am, thất

13,

khattiya (n): vua chúa

Aggino khandho
khandha (n): đống, uẩn, bó

12,

upajjhäya (n): thầy tế độ

rukkha (n): cây cối
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19,

20,

Daṇḍissa hatthe daṇḍo
daṇḍa (n): cây gậy

hattha (n): tay

daṇḍī (n):

người già, người cầm gậy

Seṭṭhimhi vissäso
vissäsa (n): sự thân cận

21,

Vaje pasavo
pasu (n): vật nuôi

22,

23,

ketu (n): lá cờ

sikhara (n): đỉnh

pabbata (n):

ngọn núi

Setumhi ratho

viññū (n): bậc hiền trí

Loke sayambhū
loka (n): thế giới, thế gian

28,

garavo [garu] (n): các thầy giáo

Viññūnaṃ ovädo
oväda (n): lời dạy

27,

garu (n): thầy giáo

Kumäränaṃ garavo
kumära (n): bé trai

26,

setu (n): cây cầu

Garuno puttä
putta (n): người con trai

25,

vaja (n): chuồng

Pabbatassa sikhare ketu

ratha (n): chiếc xe
24,

seṭṭhī (n): phú hộ

sayambhū (n): đấng tạo hóa, đấng tự hữu

Vedänaṃ päraguno
päragū (n): bậc đến bờ

Veda (n): Vệ-đà
17
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29,

Sayambhuno dhammo
sayambhū (n):

30,

đấng tạo hóa, đấng tự hữu

Viññūhi upasaṃsevo
upasaṃseva (n): sự đến giao tiếp

viññū (n): bậc hiền trí

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
31,

Đức tin nơi Đức Phật
đức tin: saddhä (nữ)

32,

Quả của Pháp
quả: vipäka (n)

33,

chùa chiền, tự viện: äväsa (n)

Nhóm của các phụ nữ
nhóm: gaṇa (n)

18

thành phố: nagara (n)

Các bé trai trong chùa
bé trai: däraka (n)

37,

trò, đệ tử: sissa (n)

Các khu phố trong thành
làng, khu phố: gäma (n)

36,

Tăng: Saṅgha (n)

Thầy của các học trò
thầy: äcariya (n)

35,

Pháp: Dhamma (n)

Các cốc liêu của Tăng
cốc, liêu, thất: kuṭi (nữ)

34,

Đức Phật: Buddha (n)

đàn bà, phụ nữ: itthī (nữ)
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38,

Những cây cối trên núi
cây cối: rukkha (n)

39,

Tịnh xá của thầy tế độ
tịnh xá: vihära (n)

40,

45,

con chó: sunakha (n)

cái cổ: gīvä (nữ)

dây thừng:

rajju (nữ)

Cái vá (chỏm tóc) trên đầu của đứa bé
cái vá, chỏm tóc: cuḷä (nữ)

Đống của những hạt thóc
hạt thóc: vīhi (n)

47,

cơm: odana (n)

Dây thừng nơi cổ của con chó

đầu: sīsa (n)
46,

cây cối: rukkha (n)

Cơm trong nồi
cái nồi: ukkhali (nữ)

44,

ngọn: acci (tr)

Các cành của cây
cành: säkhä (nữ)

43,

vua chúa: khattiya (n)

Ngọn của lửa
lửa: aggi (n)

42,

thầy tế độ: upajjhäya (n)

Kinh thành của vua chúa
kinh thành, đất đai: dhänī (nữ)

41,

núi: pubbata (n)

đống, nhóm: räsi (n)

Nhóm của các con cá trong hồ
hồ: sara (n)

con cá: maccha (n)

nhóm, đoàn:

gaṇa (n)
19
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48,

Những chiếc xe trên đường
đường, lộ: vīthi (nữ)

49,

Cột của cây cầu
cây cột: thambha (n)

50,

xe cộ: ratha (n)

cây cầu: setu (n)

Chuồng của các vật nuôi
thú, vật nuôi: pasu (n)

chuồng: vaja (n)
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BÀI HAI

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
51,

Sattänaṃ aggo Buddho
agga (tt): tối thượng, cao quý

52,

Sundaro Dhammo
sundara (tt):

53,

thanh tịnh

Kusalo äcariyo
kusala (tt):

58,

quả

Suddhänaṃ sävakänaṃ saṅgho
suddha (tt):

57,

lời dạy

Sundarassa Dhammassa vipäko
vipäka (n):

56,

sävaka (n): đệ tử, người nghe

Aggassa Buddhassa säsanaṃ
säsana (tr):

55,

thiện

Mahanto sävakänaṃ saṅgho
mahanta (tt): lớn

54,

satta (n): chúng sanh

thiện, thông tuệ

Ātäpino sissä
ätäpī (tt): siêng năng

sissa (n): học trò, đệ tử

21
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59,

Kusalassa äcariyassa mati
mati (nữ): kiến thức

60,

Ātäpīnaṃ sissänaṃ sikkhä
sikkhä (nữ):

61,

62,

Aḍḍhassa kulassa putto

63,

Sugandhaṃ pupphaṃ
puppha (tr): hoa

däruṇa (tt): hung dữ

tai họa

Dīghä rajju
dīgha (tt): dài

22

cây mạ

Däruṇehi corehi bhayaṃ
bhaya (tr):

69,

visäla (tt): bao la

Däruṇä corä
cora (n): tên trộm

68,

con ong

Visäle khette sassäni
sassa (tr):

67,

sugandha (tt): mùi thơm

Visälaṃ khettaṃ
khetta (tr): ruộng đồng

66,

aḍḍha (tt): giàu có

Sugandhe pupphe bhamaro
bhamara (n):

65,

sự học tập, điều học

Aḍḍhaṃ kulaṃ
kula (tr): dòng họ

64,

äcariya (n): vị thầy

rajju (nữ): sợi dây thừng
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70,

71,

72,

73,

74,

75,

76,

77,

78,

79,

80,

Dīghäya rajjuyä gulaṃ
gula (tr):

đống

Navaṃ sappi
sappi (tr): bơ lỏng

nava (tt): mới

Navasmiṃ sappimhi makkhikä
makkhika (nữ):

con ruồi

Mahantī sälä
sälä (nữ): phước xá

mahantī (tt): to, lớn

Mahantiyaṃ säläyaṃ janä
jana (n):

người dân

Garukaṃ dhanu
dhanu (tr): cây cung

garuka (tt): nặng

Garukassa dhanussa jiyaṃ
jiya (tr, nữ):

dây cung

Nīläni pupphäni
puppha (tr): hoa

nīla (tt): màu xanh

Nīlänaṃ pupphänaṃ räsi
räsi (n):

bó, nhóm, đống

Sukko sälīnaṃ odano
säli (n): lúa mì

sukka (tt): trắng

Sukkassa odanassa päti
päti (nữ): cái mâm

odana (n): cơm
23
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B. DỊCH VIỆT – PĀLI
81,

Đức Phật bậc nương nhờ của các chúng sanh
nương tựa: nätha (n)

82,

Uy lực của Đức Phật bậc nương nhờ của các chúng sanh
uy lực:

83,

putta (n)

Đức vua Ma-kiệt-đà
(xứ) Ma-kiệt-đà: Magadha (n)

24

vua chúa: khattiyä (nữ)

Hoàng tử (con trai) của nữ chúa
hoàng tử (con trai):

89,

guṇa (n)

Nữ chúa
người nữ, đàn bà: närī (nữ)

88,

người: puggala (n)

Đức hạnh của các bậc thánh nhân
công đức, đức hạnh:

87,

pasäda (n)

Những con người (là) bậc thánh nhân
bậc thánh: ariya (n)

86,

cao quý: agga (tt)

Đức tin nơi Pháp cao quý trên thế gian
đức tin, lòng tin:

85,

anubhäva (n)

Pháp cao quý trên thế gian
thế gian, thế giới: loka (n)

84,

chúng sanh: satta (n)

đức vua: räja (n)
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90,

Hoàng tử trưởng của đức vua Magadha
trưởng, đứng đầu:

91,

92,

Ánh sáng của mặt trời nóng
nóng: tapa (tt)

mặt trời: ädicca (n)

ánh sáng:

äbhä (nữ)

Ánh sáng của mặt trăng mát
mát, lạnh: sīta (tt)

93,

98,

ngôi tháp: thūpa (n)

Ngọn cờ trên đỉnh của ngôi tháp cao
đỉnh: sikhara (n)

97,

pubbata (n)

Ngôi tháp cao
cao: ucca (tt)

96,

lớn, to: mahanta (tt)

Những cây cối lớn trên ngọn núi
ngọn núi:

95,

mặt trăng: canda (n)

Những cây cối lớn
cây cối: rukkha (n)

94,

jeṭṭha (tt)

ngọn cờ: dhaja (n)

Những xương xẩu của con trâu trắng tuyền
xương: aṭṭhi (tr)

con trâu: mahisa (n)

trắng tuyền: sabbaseta (tt)

tuyền, toàn bộ, tất cả: sabba (tt)

Da của những con bò đen
đen: kaṇha (tt)

con bò: goṇa (n)

da:

taca (n)

25
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99,

Cung điện của phạm thiên lớn
phạm thiên: brahma (n)

cung điện: vimäna (tr)

100, Những vì sao trên bầu trời tối
tối: tama (tt)

bầu trời: nabha (n)

ngôi sao:

tärä (nữ)
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BÀI BA

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
101, Buddho loke uppanno.
uppanna (pđt): đã sinh ra

loka (n): thế gian

102, Suriyo nabhe uggato.
suriya (n): mặt trời

uggata (pđt): đã lên

103, Räjä uyyänaṃ gato.
gata (pđt): đã đi, ngự

uyyäna (tr): vườn ngự uyển

104, Ācariyo sissänaṃ sippaṃ väcento.
äcariya (n): vị thầy

väcenta (pđt): đang nói

sippa (tr): nghệ thuật

sissa (n): học trò, đệ tử

105, Väṇijo dhäniyä nikkhanto.
väṇija (n): nhà buôn

nikkhanta (pđt): đã ra đi, rời khỏi

dhänī (nữ):

thành phố

106, Brähmaṇo nahänäya nadiṃ gato.
brähmaṇa (n): bà-la-môn

gata (pđt): đã đi

nadī (nữ): sông

nahäna (tr): việc tắm

107, Bhikkhū gämaṃ piṇḍäya paviṭṭhä.
bhikkhu (n): tỳ khưu

paviṭṭha (pđt): đã đi vào

gäma (n): làng

piṇḍa (n): nắm cơm, sự nuôi mạng
27
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108, Seṭṭhino bhariyä rathena vīthiyaṃ gatä.
bhariyä (nữ): người vợ

seṭṭhī (n): phú hộ

vīthi (nữ): con đường

ratha (n): xe cộ

109, Isayo assamesu nisinnä.
isi (n): đạo sĩ

nisinna (pđt): đã ngồi

assama (n):

am thất

110, Räñño putto jäto.
räja (n): đức vua

jäta (pđt): đã sinh

111, Phaläni rukkhä patitäni.
phala (tr): trái cây

patita (pđt): đã rụng

112, Vadhū gabbhe nisinnä.
vadhū (nữ): thiếu nữ

nisinna (pđt): đã ngồi

gabbha (n):

căn phòng

113, Sobhaṇäni pupphäni milätäni.
puppha (tr): bông hoa

sobhaṇa (tt): đẹp đẽ

miläta (pđt):

đã héo tàn

114, Hatthī jiṇṇäya säläya ṭhito.
hatthī (n): con voi

ṭhita (pđt): đã đứng

sälä (nữ): phước xá

jiṇṇa (pđt): đã hư mục

115, Caṇḍo puriso attano ñätīhi bhinno.

28

caṇḍa (tt): hung bạo

bhinna (pđt): đã chia lìa

ñäti (n): bà con

atta (n): mình, ta, ngã
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116, Pitä puttena gämaṃ gato.
pitu (n): người cha

putta (n): con trai

117, Giläno sayane nipanno.
giläna (n): người bệnh

nipanna (pđt): đã nằm

sayana (n):

chỗ nằm, giường

118, Täpaso phalänaṃ atthäya vanaṃ gato.
täpasa (n): đạo sĩ

vana (tr): rừng

attha (n): mục đích, lợi ích

phala (tr): quả, trái cây

119, Daliddassa dhanaṃ niṭthaṃ.
dhana (tr): tài sản

dalidda (n): người nghèo

niṭṭha (pđt):

tiêu hại rồi

120, Räjinī närīnaṃ majjhe ṭhitä.
räjinī (nữ): hoàng hậu

ṭhita (pđt): đã đứng

majjha (n): khoảng giữa

närī (nữ): phụ nữ

121, Amaccassa gelaññaṃ jätaṃ.
gelañña (tr): bệnh hoạn

amacca (n): vị quan, quan lại

122, Tiṇäni bhūmiyaṃ ruḷhäni.
tiṇa (tr): cỏ

ruḷha (pđt): đã mọc

bhūmi (nữ):

mặt đất

123, Acchariyaṃ käraṇaṃ jätaṃ.
käraṇa (tr): nguyên nhân

acchariya (tt): kỳ diệu
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124, Rukkhassa säkhä bhaggä.
säkhä (nữ): cành cây

bhaggä (pđt): gãy rồi

125, Ambassa phaläni pakkäni.
amba (n, tr): cây xoài

pakka (pđt): đã chín

126, Käkä rukkhesu nilīnä.
käka (n): con quạ

nilīna (pđt): đã núp

127, Bhīruko maraṇasmä bhīto.
bhīruka (n): người nhát gan

bhīto (pđt): đã sợ

maraṇa (tr):

cái chết

128, Bhikkhu attano santakena tuṭṭho.
tuṭṭha (pđt): đã hoan hỷ

santaka (tr): đồ hiện có, tài sản

129, Därikä nadiyaṃ nimuggä.
därikä (nữ): bé gái

nimugga (pđt): đã lặn xuống

nadī (nữ):

dòng sông

130, Sappissa bhäjanaṃ bhinnaṃ.
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bhäjana (tr): cái mâm

bhinna (pđt): bể, vỡ rồi

sappi (n):

bơ lỏng
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B. DỊCH VIỆT – PĀLI
131, Đức Phật đã sinh khởi trên thế gian.
Buddho loke uppanno.
132, Pháp đã trụ trong nội tâm của các bậc chân nhân.
chân nhân: sappurisa (n)

nội tâm, sự tiếp tục: santäna (tr)

đã đứng, đã trụ: ṭhita (pđt)
133, Đức Thế Tôn đã đến thành Räjagaha theo tuần tự.
Đức Thế Tôn: Bhagavantu (n)

tuần tự: anupubba (tt)

đã đến: patta (pđt)

thành Räjagaha: Räjagaha (n)

134, Các đạo sĩ đã ở trong vườn (ngự uyển) của đức vua.
đạo sĩ: isi (n)

vườn: uyyäna (tr)

đã ở: vuttha (pđt)

của đức vua: rañño (n)

135, Hoa sen xanh đã mọc trong nước.
xanh: nīla (tt)

hoa sen: upala (tr)

đã mọc (sinh): jäta (pđt)

nước: udaka (tr)

136, Cành cây khô đã rơi xuống từ cái cây.
khô: sukkha (tt)

cành: säkhä (nữ)

đã rơi, rụng: patita (pđt)

cái cây: rukkha (n)

137, Con voi hung dữ đã trốn chạy khỏi bầy.
hung dữ: caṇḍa (tt)

con voi: hatthī (n)

bầy, đàn: yūtha (n)

đã trốn chạy: vūpakaṭṭha (pđt)
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138, Đức vua đã rời khỏi kinh thành với đoàn tùy tùng lớn.
tùy tùng: parivära (n)

thành phố, kinh thành: nagara (n)

đã rời đi:

nikkhanta (pđt)

139, Vị quan đã đi trên sông bằng thuyền.
vị quan: amacca (n)

đã đi: gata (pđt)

sông: nadī (nữ)

thuyền: nävä (nữ)

140, Những người bà-la-môn đã đi vào kinh thành để xin ăn.
vật thực, đồ xin ăn: bhikkhä (nữ)

người bà-la-môn: brähmaṇa (n)

đã đi vào:

paviṭṭha (pđt)

141, Lửa bừng lên (dựng lên) từ mái của căn nhà.
lửa: aggi (n)

bừng lên (dựng lên): uṭṭhita (pđt)

mái: chadana (tr)

căn nhà: geha (n, tr)

142, Các phụ nữ đã đi (để) vui chơi nơi dòng sông.
phụ nữ (nữ): itthī

sự vui chơi: kīḷä (nữ)

143, Những bộ y đã phát sinh đến (đối với) Tăng.
y: cīvara (tr)

đã phát sinh: uppanna (pđt)

144, Y của chú sa di mất rồi.
sa di: sämaṇera (n)

đã mất: naṭṭha (pđt)

145, Con gái của phú hộ chết rồi.
con gái: dhītä (nữ)

đã chết: mata (pđt)

146, Những cây cối đã mọc lên trong vườn ngự uyển của đức vua.
mọc lên: rūḷha (pđt)
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vườn, ngự uyển: uyyäna (tr)
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147, Thiếu nữ đã đi về nhà (dòng tộc) của chồng.
thiếu nữ: kaññä (nữ)

chồng, ông chủ: pati (n)

148, Các tỳ khưu đã ngồi trong tịnh xá lớn.
đã ngồi: nisinna (pđt)

tịnh xá: vihära (n)

149, Người đàn ông đã nằm tại phước xá cao gần làng.
người đàn ông: nara (n)

nằm: nipanna (pđt)

phước xá: sälä (nữ)

cao: ucca (tt)

150, Mặt trăng đã lên trên bầu trời vào ban đêm.
mặt trăng: canda (n)

ban đêm: ratti (nữ)

bầu trời: nabha (n, tr)

đã lên: uggata (pđt)
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BÀI BỐN

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
151, Aṭṭhannaṃ Bhagavato sävakänaṃ samuho.
samuha (n): sự tụ họp

aṭṭha (st): tám (8)

152, Cattäro bhikkhū piṇḍäya gämaṃ paviṭṭhä.
cattäro (st): bốn (4)

paviṭṭha (pđt): đã đi vào

153, Pañca mäsä atikkantä.
mäsa (n): tháng

pañca (st): năm (5)

atikkanta (pđt):

đã trôi qua

154, Tīni upaläni udake jätäni.
upala (tr): hoa sen

ti (st): ba (3)

jäta (pđt): đã mọc (sinh) ra

udaka (tr): nước

155, Ekūnavīsati näriyo nahänäya nadiṃ gatä.
närī (nữ): phụ nữ

ekūnavīsati (nữ): hai mươi bớt một (19)

156, Ekaṃ phalaṃ rukkhä patitaṃ.
eka (st): một (1)

patita (pđt): đã rơi

157, Catupaññäsäya bhikkhūnaṃ cīvaräni däyakehi dinnäni.
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catupaññäsa (st): năm tư (54)

däyaka (n): thí chủ

dinna (pđt): đã cúng dường

cīvara (tr): y
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158, Satta isayo nagarä nikkhantä.
satta (st): bảy (7)
nikkhanta (pđt): đã rời

isi (n): đạo sĩ
nagarä (n): khỏi thành phố

159, Amacco chahi sahäyehi uyyänaṃ gato.
sahäya (n): bằng hữu, bạn bè
amacca (n): vị quan

cha (st): sáu (6)
uyyäna (n): vườn

160, Dvinnaṃ kuṭīnaṃ antare mahanto saro.
sara (n): hồ nước
dvi (st): hai (2 )

antara (tt): giữa
kuṭi (nữ): cốc, liêu

161, Tevīsatiyä kumäränaṃ äcariyo gämaṃ paviṭṭho.
tevīsati (nữ): hai mươi ba (23)
paviṭṭha (pđt): đã đi vào
162, Bhagavä catassannaṃ parisänaṃ majjhe nisinno.
Bhagavantu (n): Đức Thế Tôn
parisä (nữ): hội chúng

majjha (tt): giữa
catassannaṃ [catu](nữ): bốn (4)

163, Nadiyä dvīsu päresu gämä ṭhitä.
gäma (n): ngôi làng
pära (tr): bờ

ṭhita (pđt): đã tọa lạc, đứng tại
nadī (nữ): con sông

164, Navannaṃ puttänaṃ mätarä dhanaṃ dinnaṃ.
dhana (tr): tài sản
dinna (pđt): đã cho

mätu (nữ): mẹ
nava (st): chín (9)

165, Soḷasa sissä attano satthäraṃ upagatä.
sissa (n): đệ tử

soḷasa (st): mười sáu (16)

upagatä (pđt): đã đến gần

satthu (n): đạo sư, thầy
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B. DỊCH VIỆT – PĀLI
166, Sáu mươi mốt vị A-ra-hán đã sinh khởi trên thế gian.
sáu mốt (61): ekasaṭṭhī (nữ)

A-ra-hán: arahanta (n)

167, Tám mươi vị đại đệ tử của Đức Thế Tôn.
tám mươi (80): asīti (nữ)

đại đệ tử: mahanta (tt) sävaka (n)

168, Bảy báu vật của vị chuyển luân vương.
bảy (7): satta (st)

chuyển luân vương: cakkavatti (n)

báu vật, bảo:

ratana (tr)

169, Vị tỳ khưu đã đi vào phía năm ngôi làng để khất thực.
năm (5): pañca (st)

để khất thực: piṇḍäya (n)

170, Hai lăm ngày đã trôi qua.
hai lăm (25): pañcavīsati (nữ)

ngày: divasa (n, tr)

đã trôi qua:

atikkanta (pđt)

171, Bốn cành cây đã gãy từ cái cây.
bốn (4): catasso [catu] (nữ)

đã gãy: bhagga (pđt)

172, Mười bốn người đàn ông đã đi trên đường với hai mốt phụ nữ.
mười bốn (14): catuddasa (st)

hai mốt (21): ekavīsati (nữ)

173, Cơm mà cha của đứa bé đã cho đến bốn mươi bốn người bà-la-môn.
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bốn bốn (44): catucattäḷīsa (nữ)

cơm, bữa ăn: bhatta (tr)

đã cho: dinna (pđt)

mà cha của đứa bé: därakassa pitarä
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174, Hai người con gái của phú hộ đã ngồi trong phòng.
hai người con gái: dve dhītaro

phòng: gabbha (n)

175, Chức vụ mà đức vua đã ban cho đến ba mươi tám người.
ba tám (38): aṭṭhatiṃsa (nữ)

chức vụ, địa vị, chỗ: ṭhäna (tr)

mà đức vua đã ban: raññä dinnaṃ người: jana (n)
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BÀI NĂM

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
176, Bhagavä

Anuttaraṃ Sammäsambodhiṃ

patto,

tassa

säsanaṃ

patthataṃ.
patta (pđt): đã chứng ngộ

Anuttara (n): Vô thượng

Sammäsambodhi (nữ):

Chánh Đẳng Chánh Giác

säsana (tr): lời dạy, giáo pháp

tassa [ta] (đt): của vị ấy

patthata (pđt):

đã lan truyền

177, Bahuṃ rañño dhanaṃ, tassa nägarehi suṅkä dinnä.
dhana (tr): tài sản

bahu (tt): nhiều

suṅka (n): thuế thân

dinna (pđt): đã nộp, đã cho

178, Tayo janä pabbajitä, te säsane vuḍḍhiṃ pattä.
tayo [ti] (n): ba (3)

pabbajita (pđt): đã xuất gia

te [ta] (đt): những… ấy

vuḍḍhi (nữ): sự tăng tiến, sự phát triển

179, Seṭṭhino mätä säsane pasannä, täya Saṅghassa dänaṃ dinnaṃ.
pasannä (pđt): đã tin tưởng

säsana (tr): giáo pháp (Phật giáo)

däna (tr): lễ vật

täya (mätuyä) (đt): mà (người mẹ) ấy

dinna (pđt):

đã cúng dường

180, Catasso väṇijassa dhītaro, tä sämikänaṃ kulaṃ gatä.
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catasso [catu] (nữ): bốn (4)

väṇija (n): thương gia

sämika (n):

người chồng

loke
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181, Dve brähmaṇassa goṇä, tesu eko mato.
tesu (dvīsu goṇesu) (đt):

trong số (2 con bò) ấy

eko (goṇo): một con (bò)

mata (pđt): đã chết rồi

182, Bahūni cīvaräni Saṅghassa uppannäni, täni bhikkhūnaṃ vibhattäni.
vibhatta (pđt): đã chia

täni [ta] (tr, sn): những… ấy

183, Uccaṃ khattiyassa kulaṃ, taṃ janehi mänitaṃ.
ucca (tt): cao quý

mänita (pđt): đã kính phục rồi

184, Suriyo pubbaṇhe uggato, so säyaṇhe atthaṅgato.
suriya (n): mặt trời

uggata (pđt): đã lên (mọc)

pubbaṇha (n): buổi sáng

atthaṅgata (pđt): đã xuống (lặn)

säyaṇha (n):

buổi chiều

185, Eko poto dhäniyä titthaṃ sampatto, tamhä bahūni bhaṇḍäni väṇijehi
änītäni.
pota (n): tàu thủy

sampatta (pđt): đã đến

tittha (tr): bến cảng

dhänī (nữ): thành phố

bhaṇḍa (tr): hàng hóa

änīta (pđt): đã đem tới

186, Mahanto nigrodho araññe jäto, sakuṇä tasmiṃ nilīnä.
nigrodha (n): cây si

arañña (tr): rừng

sakuṇa (n): con chim

nilīna (pđt): đã núp

187, Bhikkhū däyakassa gehe nisinnä, tesaṃ bhojanaṃ tena dinnaṃ.
geha (tr): căn nhà

däyaka (n): thí chủ

bhojana (tr): vật thực

dinna (pđt): đã cúng dường

nisinna (pđt):

đã ngồi
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188, Mätikäya udakaṃ paripuṇṇaṃ, taṃ kiliṭṭhaṃ.
udaka (tr): nước

mätikä (nữ): con mương

paripuṇṇa (pđt): đã đầy

kiliṭṭha (pđt): vẩn đục rồi

189, Udake padumaṃ pupphitaṃ, bhamaro taṃ upagato.
paduma (tr): hoa sen

pupphita (pđt): đã nở rồi

bhamara (n): con ong

upagata (pđt): đã vào tới

190, Daliddassa kharo äbädho uppanno, so muhuttena mato.
äbädha (n): bệnh tật

khara (tt): nặng

uppanna (pđt): đã sinh ra

dalidda (n): người nghèo

mata (pđt): đã chết

muhutta (n, tr): chốc lát, thời gian ngắn

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
191, Mặt trăng đã lên trên bầu trời, mặt trăng ấy đã bị mây che rồi.
mặt trăng: canda (n)

đã lên: uggata (pđt)

mây: megha (n)

đã bị che chắn: paṭicchanna (pđt)

192, Những cận sự nữ đã đi đến chùa, giáo pháp mà họ đã được nghe rồi.
cận sự nữ: upasikä (nữ)

đã đi: gata (pđt)

chùa: äväsa (n)

đã được nghe: suṇita (pđt)

193, Mưa đã rơi, những giọt của nó đã đầy (trong) lu rồi.
mưa: deva (n)
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đã rơi: vuṭṭha (pđt)
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giọt, chấm: bindu (tr)

lu, chum, vại: cäṭi (nữ)

đã đầy rồi:

paripuṇṇa (pđt)

194, Con gái của phú hộ đã được sinh hạ, ông ta đã vui mừng.
con gái: dhītu (nữ)

phú hộ: seṭṭhī (n)

đã được sinh hạ: jäta (pđt)

đã vui mừng: tuṭṭha (pđt)

195, Thuyền đã đi (chạy) trên sông, bốn vị tỳ khưu đã ngồi trên thuyền ấy.
thuyền, tàu: nävä (nữ)

con sông: nadī (nữ)

196, Các đệ tử đã vào gần vị thầy, lời dạy mà vị ấy đã cho (truyền) đến họ.
đã đến gần: upagata (pđt)

lời dạy, giáo huấn: oväda (n)

đã cho, đã truyền:

dinna (pđt)

197, Cỏ đã mọc trong vườn, cỏ ấy mà dân làm vườn đã cắt rồi.
cỏ: tiṇa (tr)

đã lên, đã mọc: ruḷha (pđt)

người làm vườn: uyyänaka (n)

đã cắt: chinna (pđt)

198, Những đóa hoa của cây vañjula đã nở, chúng đã bị những con sâu bọ ăn (nhai).
hoa, bông: puppha (tr)

đã nở: pupphita (pđt)

sâu bọ, châu chấu: kīṭa (n)

đã bị ăn, nhai: khädita (pđt)

chúng:

täni [ta] (đt, sn)

199, Quả của cây xoài đã rụng từ cành, quả ấy mà đứa bé đã nhặt rồi.
quả, trái cây: phala (tr)

cây xoài: amba (n, tr)

cành cây: säkhä (nữ)

đã rơi, rụng: patita (pđt)

đứa bé: däraka (n)

đã nhặt, lấy, lượm, thu hái: gahita (pđt)

200, Tài sản của người nghèo đã mất, tài sản ấy mà tên trộm lấy (đánh cắp) rồi.
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của cải: dhana (tr)

đã bị mất: naṭṭha (pđt)

người nghèo: dalidda (n)

tên trộm: cora (n)

đã nhặt, lấy, đánh cắp:

gahita (pđt)
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BÀI SÁU

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
201, Aññataro bhikkhu gämaṃ piṇḍäya paviṭṭho.
aññatara (đt): một vị nào đó

paviṭṭha (pđt): đã đi vào

gäma (n): làng

piṇḍäya (n): để khất thực

202, Imassa purisassa putto pabbajito.
imassa [ima] (đt): này

pabbajita (pđt): đã xuất gia

203, Yassa sukhaṃ uppannaṃ, tassa dukkhaṃ uppannaṃ.
sukha (tr): sự hạnh phúc

yassa [ya] (đt): đến (người) nào

dukkha (tr): sự khổ đau

tassa [ta] (đt): đến (người) ấy

204, Mama äcariyo amukasmiṃ äväse vassaṃ vuttho.
äcariya (n): thầy

mama [amha] (đt): của tôi

vuttha (pđt): đã nhập

vassa (n, tr): mùa mưa, năm, hạ

äväsa (n): trú xứ, chùa

amukasmiṃ [amu] (đt): kia

205, Esä itthī nahänäya nadiṃ gatä.
esä [eta] (đt): này

nahäna (tr): việc tắm

206, Kena etäni cīvaräni tuyhaṃ dinnäni? Mayhaṃ upaṭṭhakena.
cīvara (tr): tấm y, y phục

kena [ko] (đt): mà ai

dinna (pđt): đã cúng dường

tuyhaṃ [tumha] (đt): đến Ngài

upaṭṭhaka (n): người hộ độ

mayhaṃ [amha] (đt): của tôi, của ta
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207, Añño me äkappo karaṇīyo.
äkappa (n): cử chỉ, thái độ

añña (tt): khác

karaṇīyo (pđt): nên làm

me [amha] (đt): mà tôi, mà ta

208, Caṇḍo

ayaṃ

sunakho,

kasmiṃ

käraṇe

so

tayä

posito?

Tasmiṃ

anukampäya.
sunakha (n): con chó

ayaṃ [ima] (đt): này

caṇḍa (tt): dữ tợn

tayä [tumha] (đt): mà anh

posita (pđt): đã nuôi nấng

käraṇa (tr): nhân, nguyên nhân

kasmiṃ [kiṃ] (tt): gì, nào

anukampä (nữ): lòng yêu mến

209, Eso rukkho vätena pahato, tassa paṇṇäni patitäni.
väta (n): gió

pahata (pđt): đã bị thổi, đánh, giết, gãy đổ

paṇṇa (tr): chiếc lá

patita (pđt): đã rụng

210, Ācariyena no attano piyo sisso tava santikaṃ pesito.
sissa (n): đệ tử

piya (tt): đáng yêu

attano [atta] (n): của ta, của mình

äcariyena no: mà thầy của chúng tôi

pesita (pđt): đã gởi đi

santika (tr): tu viện, trú xứ

211, Patto me naṭṭho. Imissaṃ kuṭiyaṃ so sämaṇerena nikkhitto.
patta (n): bình bát

me [amha] (đt): của tôi

naṭṭha (pđt): đã mất rồi

so (patto) (đt): bình bát ấy

sämaṇera (n): vị sa di

nikkhitta (pđt): đã cất giữ

kuṭi (nữ): cốc, liêu

imissaṃ [ima] (đt): ở, tại,… này

212, Putto te vayaṃ patto.
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putta (n): con trai

te [tumha] (đt): của anh

patta (pđt): đã tới rồi

vaya (n, tr): tuổi (thành niên), sự suy hoại
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213, Idaṃ paṇṇaṃ mama sahäyena tuyhaṃ pesitaṃ.
paṇṇa (tr): quyển sách

idaṃ [ima] (đt): này

sahäya (n): người bạn

pesita (pđt): đã gửi

214, Imasmiṃ madhumhi makkhikä patitä.
makkhika (n): con ruồi

patita (pđt): đã bị rơi xuống

madhu (tr):

mật ong

215, Mayaṃ iminä purisena rañño uyyänaṃ gatä.
gata (pđt): đã đi

mayaṃ [amha] (đt): chúng tôi, chúng ta

uyyäna (tr): vườn, ngự uyển

rañño [räja] (n): của đức vua

iminä (đt) purisena (n):

với người đàn ông này

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
216, Lời dạy của Đức Thế Tôn nào đã truyền bá trên thế gian, Đức Thế Tôn ấy đã
Niết bàn rồi.
lời dạy: säsana (tr)

của Đức Thế Tôn nào: yassa Bhagavato

đã truyền bá: patthata (pđt)

thế gian: loka (n)

Đức Thế Tôn ấy: so (Bhagavä) (đt)

đã Niết bàn rồi: parinibbuta (pđt)

217, Sự ngợi khen đã phát sinh đến người nào, sự chê bai cũng đã phát sinh đến
người ấy.
sự ca tụng: pasaṃsä (nữ)

đã phát sinh: uppanna (pđt)

sự chê bai: nindä (nữ)

đến (người) nào: yassa [ya] (đt)

đến (người) ấy:

tassa [ta] (đt)
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218, Tất cả các con trai của phụ nữ này đã xuất gia trong giáo pháp.
tất cả: sabba (tt)

của phụ nữ này: imissä (đt) itthiyä (nữ)

đã xuất gia: pabbajita (pđt)

giáo pháp: säsana (tr)

219, Vị quan kia đã đi về phía cung điện của nhà vua.
vị quan: amacca (n)

kia: asuka (đt)

cung điện: nivesana (tr)

của nhà vua: rañño [räja] (n)

220, Con trai của bạn đã đi về phía rừng với con trai tôi.
của bạn: tava [tumha] (đt)

đã đi: gata (pđt)

rừng: vana (tr)

với con trai tôi: mama (đt) puttena (n)

221, Những đóa hoa này mà mẹ của tôi đã cho (tặng) đến thầy của bạn.
những đóa hoa này:

imäni (đt) pupphäni (tr)

mà mẹ của tôi: me (đt) mätarä (nữ) đã tặng: dinna (pđt)
đến thầy của bạn:

tava (đt) äcariyassa (n)

222, Pháp này mà Đức Đạo Sư của chúng ta đã thuyết rồi.
mà Đức Đạo Sư: satthärä (n)

đã dạy, thuyết: desita (pđt)

223, Nước đã đầy trong chiếc thuyền này.
nước: udaka (tr)

trong … này: etissaṃ [eta] (đt)

thuyền: nävä (nữ)

đã đầy: puṇṇa (pđt)

224, Ai đã nằm trong phòng kia? Một vị tỳ khưu mới.
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ai: ko (kiṃ) (đt)

đã nằm: nipanna (pđt)

căn phòng: gabbha (n)

trong … kia: asukasmiṃ [asuka] (đt)

một vị tỳ khưu: eko bhikkhu

mới: navaka (tt)
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225, Con trâu này hung dữ, nhiều người đã bị nó húc chết rồi.
con trâu: mahisa (n)

này: ayaṃ [ima] (đt)

hung dữ, dữ tợn: caṇḍa (tt)

nhiều: bahu (tt)

bị nó giết rồi:

tena pahata (pđt)
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BÀI BẢY

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
226, Ācariyo attano sissänaṃ ovädaṃ deti, te suṇanti.
äcariya (n): vị thầy

deti (đgt): cho, ban, tặng

oväda (n): lời giáo huấn

sissa (n): đệ tử

te [ta] (đt): họ, các vị ấy

suṇäti (đgt): nghe

227, Därakä divase divase sippaṃ sikkhanti, te anukkammena vuḍḍhiṃ
päpuṇanti.
däraka (n): bé trai

sikkhanti (đgt): học tập

sippa (tr): môn học

divasa (n, tr): ngày

päpunanti (đgt): đạt đến

vuḍḍhi (nữ): sự tiến bộ

anukkammena (tt):

theo tuần tự

228, Paññäya pabhä sabbähi pabhähi virocati.
pabhä (nữ): ánh sáng, hào quang

paññä (nữ): trí tuệ

virocati (đgt): chói lọi

sabba (tt): tất cả

229, Yo bäle sevati, so vinäsaṃ päpuṇäti.
sevati (đgt): thân cận

bäla (n): kẻ xấu

päpuṇäti (đgt): đến nơi, đắc

vinäsa (n): sự hư hoại

230, Sappuriso sabbesu sattesu mettaṃ karonti.
sappurisa (n): bậc chân nhân
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mettä (nữ): lòng từ

sabba (tt): tất cả

satta (n):

chúng sanh

231, Yo dhammaṃ carati, so tassa vipäkaṃ anubhoti.
yo [ya] (đt) (puggalo): (người) nào

carati (đgt): thực hành, hành

so [ta] (đt) (puggalo): (người) ấy

anubhoti (đgt): hưởng

vipäka (n): quả

tassa [ta] (đt) (dhammassa): của pháp ấy

232, Viriyena attänaṃ attano näthaṃ karoti.
puggala (n): con người

karoti (đgt): làm, tạo … thành

attänaṃ (n): bản thân mình

nätha (n): nơi nương nhờ

attano (n): của chính mình

viriya (tr): sự tinh tấn, nỗ lực

233, Tasmiṃ Bhagavati brahmacariyaṃ caräma.
mayaṃ [amha] (đt) : chúng ta

caräma (đgt): thực hành

brahmacariya (n): phạm hạnh

Bhagavati (n): nơi Đức Thế Tôn

234, Mätä attano puttaṃ anusäsati, so tassä oväde tiṭṭhati.
mätä [mätu] (nữ): mẹ

anusäsati (đgt): dạy dỗ

tiṭṭhati (đgt): đứng vững, trụ

oväda (n): lời dạy

235, Katarena maggena rañño nivesanaṃ gacchasi?
tvaṃ [tumha](đt): bạn, anh, chị,…

gacchasi (đgt): (sắp) đi

nivesana (tr): chỗ ở

katara (tt): nào

236, Asukena maggena gacchämi.
ahaṃ [amha] (đt): tôi

gacchämi (đgt): (sắp) đi

magga (n): lối, đường

asuka (đt): kia

49

Luyện Dịch Việt – Päli

237, Katarasmiṃ gäme vasatha? Nagarassa samīpe vasäma.
tumhe [tumha](đt): các anh

vasatha (đgt): ở, sống

katara (tt): nào

mayaṃ [amha] (đt): chúng tôi

samīpa (tt): gần

nagara (tr): thành phố

238, Ambassa phaläni säkhäya patanti, därakä täni vilumpanti.
phala (tr): trái, quả

amba (n, tr): cây xoài

patanti (đgt): rụng

vilumpati (đgt): giành nhau

ambaphala (tr): trái xoài

täni (ambaphaläni): những (trái xoài) ấy

239, Räjä mahantena parivärena ärämaṃ gacchati.
räja (n): nhà vua

gacchati (đgt): ngự, đi

äräma (n): chùa, tự viện

parivära (n): tuỳ tùng

mahanta (tt):

đông đảo, nhiều

240, Brähmaṇä bhikkhäya nagaraṃ pavisanti.
brähmaṇa (n): người bà-la-môn

pavisati (đgt): đi vào

bhikkhä (nữ):

đồ xin được, vật thực

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
241, Đức Phật thuyết pháp nhằm lợi ích, nhằm an lạc của dân chúng.
dân chúng: jana (n)

sự lợi ích: hita (tr)

sự an lạc: sukha (tr)

thuyết, giảng: deseti (đgt)

242, Những người nào thực hành (pháp) một cách tôn kính, những người ấy thoát
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khỏi khổ đau.
những người nào: ye janä

một cách tôn kính: sakkaccaṃ (bbt)

thực hành: paṭipajjati (đgt)

vượt thoát: pamuccati (đgt)

243, Người nào giữ mình, người ấy tránh khỏi tội lỗi.
ta, mình: atta (n)

giữ gìn: saññamati (đgt)

tội lỗi: päpa (n, tr)

tránh, trừ bỏ: viramati (đgt)

244, Đức tin nơi giáo pháp của người nào hiện hữu, người ấy đang thực hành giáo
pháp ấy.
đức tin: pasäda (n)

có, hiện hữu: atthi (đgt)

thực hành: carati (đgt)

giáo pháp ấy: taṃ dhammaṃ

245, Người nào làm điều tội lỗi, tội lỗi ấy cho quả đến người ấy.
tội lỗi ấy: taṃ päpaṃ

cho: deti (đgt)

quả: vipäka (n)

đến người ấy: tassa (puggalassa)

246, Con trai của phú hộ có bốn người, trong số ấy một người đã chết.
có, là: honti (đgt)

trong số các người con ấy: tesu puttesu

đã chết: mata (đgt)

bốn người con trai: cattäro puttä

247, Vị tỳ khưu học thuộc lòng giáo pháp trong tịnh xá.
tịnh xá: vihära (n)

thuộc lòng: sajjhäyati (đgt)

248, Người bệnh nằm trên giường, y sĩ cho thuốc đến người bệnh ấy.
bệnh nhân: giläna (n)

chỗ nằm, cái giường: sayana (tr)

nằm: nipajjati (đgt)

thầy thuốc, y sĩ: vejja (n)

thuốc men: bhesajja (tr)

cho: deti (đgt)
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249, Các bà-la-môn cúng tế đống lửa nhằm lợi lộc.
lợi lộc: läbha (tr)

lửa: aggi (n)

đống, nhóm, cục, …: räsi (n)

cúng tế: pūjeti (đgt)

250, Các bậc chân nhân kính lễ Tam Bảo với đức tin.
chân nhân: sappurisa (n)

Tam Bảo: Tīni Ratanäni (tr)
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BÀI TÁM

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
251, Räjä attano raṭṭhe janänaṃ issaro hoti.
räja (n): đức vua

hoti (đgt): là

issara (n): người có quyền lực

jana (n): dân

raṭṭha (tr):

quốc độ, bang

252, Ayaṃ därako seṭṭhino nattä hoti.
nattu (n): cháu

seṭṭhī (n): phú hộ

253, Buddho sattänaṃ nätho hoti.
nätha (n): đấng nương nhờ

satta (n): chúng sanh

254, Dhammo no uttamaṃ saraṇaṃ.
saraṇa (tr): nơi nương nhờ

uttama (tt): tối thượng

no [amha] (đt):

của chúng ta

255, Yasmiṃ Bhagavati brahmacariyaṃ caräma, so no Bhagavä Satthä.
mayaṃ [amha] (đt): chúng ta

caräma (đgt) : thực hành

brahmacariya (n): phạm hạnh

Bhagavati (n): nơi Đức Thế Tôn

yasmiṃ [ya] (đt): nào

so Bhagavä: Đức Thế Tôn ấy

hoti (đgt): là

Satthu (n): Đức Đạo Sư

256, Manussänaṃ jīvitaṃ appaṃ hoti.
jīvita (tr): cuộc sống

manussa (n): loài người
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appa (tt) / (tr):

ít ỏi, ngắn ngủi / sự ít ỏi, phần nhỏ

257, Sabbe saṅkhärä aniccä. Ye uppajjanti, te nirujjhanti.
saṅkhära (n): pháp hữu vi

honti (đgt): là

anicca (tt): vô thường

uppajjati (đgt): sinh khởi

nirujjhati (đgt): diệt tận

ye [ya] (đt) (saṅkhärä): các pháp (hữu vi) nào

258, Sabbesaṃ sattänaṃ maraṇaṃ niyataṃ.
maṇara (tr): sự chết

hoti (đgt): là

niyata (tt):

(chuyện) thường, rõ ràng, chắc chắn

259, Saṅgho anuttaraṃ lokassa puññassa khettaṃ.
Saṅgha (n): Tăng

hoti (đgt) : là

khetta (tr): ruộng

puñña (tr): phước

anuttara (tt): cao thượng

loka (n): thế gian

260, Puññäni sattänaṃ patiṭṭhä honti.
patiṭṭhä (nữ):

nơi nương nhờ, nơi bám víu / sự giúp đỡ

261, Pamädo maccuno padaṃ.
pamäda (n): sự dễ duôi

hoti (đgt): là

pada (tr): con đường

maccu (n): tử thần

262, Ayaṃ rukkho imasmiṃ vane sabbehi rukkhehi uttamo hoti.
uttamo (tt): cao

vana (tr): khu rừng

263, Yaṃ mätu dhanaṃ, taṃ puttassa santakaṃ hoti.
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264, Räjä manussänaṃ mukhaṃ.
mukha (tt): đứng đầu

manussa (n): dân, người, loài người

265, Bhikkhu paññavä hoti.
paññavantu (tt):

bậc có trí tuệ

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
266, Cha là người đáng yêu của chúng ta.
cha: pitu (n)
đáng yêu: piya (tt)

của chúng ta: amhäkaṃ [amha] (đt)
là: hoti (đgt)

267, Thanh nữ là đáng yêu thích của người già.
thanh nữ: yuvatī (nữ)
vừa lòng, đáng yêu thích:

người già cả: mahallaka (n)
manäpa (tt)

268, Tôi là (người) đáng yêu của mẹ tôi.
tôi, ta: ahaṃ [amha] (đt)
của mẹ: mätuyä [mätu] (nữ)

của tôi: mama [amha] (đt)
(tôi) là: homi (đgt)

269, Sự không dễ duôi là con đường của Niết bàn.
sự không dễ duôi: appamäda (n)
con đường:

Niết bàn: nibbäna (n)
pada (tr)

270, Lửa là cửa ngõ của sự cúng tế.
lửa: aggi (n)
cửa ngõ, miệng:

sự cúng tế: yañña (n)
mukha (tr)
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271, Sự không hiện hữu của bệnh tật là lộc của loài người.
bệnh tật: roga (n)

sự không hiện hữu: abhäva (n)

lợi lộc: läbha (n)

của loài người: janänaṃ (n)

272, Thành phố Thiên thần là (nơi) giàu có.
thành phố thiên thần:

devanagara (tr)

giàu có:

aḍḍha (tt)

273, Chùa cách xa khỏi những ngôi làng là an lạc.
cách xa: dūra (tt)

ngôi chùa: äväsa (n)

an lạc, thoải mái: phasuka (tt)

là: hoti (đgt)

274, Đất là nơi sinh sống của tất cả chúng sinh.
đất: paṭhavī (nữ)

nơi ở, nơi sinh sống: niväsa (n)

của tất cả: sabbesaṃ [sabba] (tt)

chúng sinh: satta (n)

275, Các cây cối là chỗ nương tựa của những con chim.
cây cối: rukkha (n)

con chim: sakuṇa (n)

nơi nương tựa: patiṭṭhä (nữ)

là: honti (đgt)
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BÀI CHÍN

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
276, Räjä janehi mänito hoti.
räja (n): đức vua

hoti (đgt): là

janehi (n) mänito (pđt):

bậc mà dân chúng đã kính trọng

277, Buddho viññūhi pūjito hoti.
Buddha (n):

Đức Phật

viññūhi (n) pūjito (pđt):

bậc mà các hiền trí đã kính lễ

278, Sävatthiyaṃ aññataro bhikkhu ahinä daṭṭho kälakato hoti.
aññatara (đt): nào ấy

Sävatthī (nữ): thành Xá-vệ

ahi (n): con rắn

daṭṭha (pđt): đã bị cắn

kälakata (pđt):

(người) đã làm sự chết (đã chết)

279, Seṭṭhino äbädho uppanno hoti.
äbädha (n): bệnh tật

uppanna (pđt): (trạng thái) đã phát sinh

280, Saṅghassa cīvaraṃ ussannaṃ hoti.
cīvara (tr): y phục

ussanna (pđt): vật dụng dày lên (đầy đủ)

281, Bhikkhu attano santikena tuṭṭho hoti.
tuṭṭha (pđt): người đã vừa lòng

santika (tr): vật sở hữu

attano [atta] (n):

của mình
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282, Päpo jäto’si
päpa (n, tr): tội lỗi

asi (đgt): là

jäta (pđt):

(thực tánh) phát sinh rồi

283, Bhagavato sävakänaṃ saṅgho supaṭipanno hoti.
saṅgha (n): hội chúng

sävaka (n): đệ tử

supaṭipanna (pđt):

người khéo tu tập rồi

284, Imasmiṃ äväse vassaṃ vuttho’mhi.
ahaṃ [amha] (đt): tôi

amhi (đgt): là

vuttha (pđt): người đã ở (nhập)

vassa (n, tr): hạ, mùa mưa, năm

äväsa (n): ngôi chùa, trú xứ

imasmiṃ [ima] (đt): tại… này

285, Desanävasäne bahū janä Sotäpannä ahesuṃ.
bahu (tt): nhiều

jana (n): người dân

ahesuṃ (đgt): đã là, trở thành

Sotäpanna (n): bậc thánh Nhập Lưu

desanävasäna (n):

chấm dứt bài pháp

286, Appamattä hotha.
tumhe [tumha] (đt): các vị

hotha (đgt): hãy là

appamatta (tt):

người không dễ duôi

287, Arahanto paramäya visuddhiyä visuddhä honti.
arahanto (n): các vị A-ra-hán

visuddha (pđt): bậc đã thanh tịnh

visuddhi (nữ): sự thanh tịnh

paramä (tt): tối thượng

288, Navakassa bhikkhuno anabhirati uppannä hoti.
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289, Idaṃ sikkhäpadaṃ Bhagavatä bhikkhūnaṃ paññattaṃ hoti.
sikkhäpada (tr):

điều học

Bhagavatä paññatta:

mà Đức Thế Tôn đã chế định rồi

290, Imäni käraṇäni mama äcariyena diṭṭhäni honti.
käraṇa (tr): sự kiện

imäni [ima] (đt): những… này

mama äcariyena diṭṭhäni:

(những sự kiện) mà thầy của tôi đã thấy

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
291, Cây si to lớn này là (cây mà) chư thiên tá vào rồi.
to lớn: mahanta (tt)

cây si: nigrodha (n)

chư thiên: devatä (nữ)

đã tá vào, đã chiếm cứ: adhivattha (pđt)

292, Đoàn quân của kẻ thù là đoàn quân mà nhà vua đã chiến thắng rồi.
kẻ thù: ari (n)

đoàn quân: khandhavära (n)

mà đức vua đã chiến thắng:

raññä jita

293, Nghệ thuật này là môn mà học trò của ta đã học rồi.
nghệ thuật, học thuật: sippa (tr)

học trò: sissa (n)

đã học rồi: sikkhita (pđt)

là: hoti (đgt)

294, Lời này là lời mà thầy tế độ của Sư đã nói rồi.
lời nói: vacana (tr)

của anh, của Sư: tava [tumha] (đt)

thầy tế độ: upajjhäya (n)

đã nói: kathita (pđt)
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295, Những tấm vải này là lễ vật mà thí chủ đã cúng dường đến Tăng.
tấm vải: vattha (tr)

thí chủ: däyaka (n)

đã cúng dường: dinna (pđt)

là: honti (đgt)

296, Con kênh ấy là con kênh mà cha của chúng ta đã đào.
con kênh: pasäkha (n)

đã đào: khanita (pđt)

mà cha của chúng ta:

no pitarä

297, Của cải của người nghèo là đồ mà tên trộm lấy cắp rồi.
người nghèo: dalidda (n)

của cải: dhana (tr)

tên trộm: cora (n)

đã lấy cắp: gahita (pđt)

298, Con trai của anh là người mà kẻ xấu đã đánh.
của anh: tuyhaṃ [tumha] (đt)

kẻ xấu: bäla (n)

đã đánh:

pahata (pđt)

299, Tất cả các phiền não là pháp mà các bậc A-ra-hán đã đoạn trừ rồi.
tất cả: sabba (tt)

phiền não: kilesa (n)

đã đoạn trừ: pahīna (pđt)

mà các bậc A-ra-hán: arahantehi (n)

300, Pháp này là pháp mà các bậc thiện trí đã đạt đến rồi.
pháp này: ayaṃ dhammo

là: hoti (đgt)

mà các bậc hiền trí: munīhi (n)

đã đạt đến: adhigata (pđt)
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BÀI MƯỜI

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
301, Raññe ägate, sabbe janä pakkamanti.
pakkamati (đgt): tránh đi

raññe ägate: lúc mà nhà vua đã ngự đến

302, Ayaṃ itthī, attano sämike mate, aññaṃ sämikaṃ labhi.
itthī (nữ): phụ nữ

ayaṃ [ima] (đt): này

sämika (n): chồng

mata (pđt): chết rồi

labhi (đgt): đã được, có, nhận

añña (tt): khác

303, Nigrodhassa pattäni, deve vuṭṭhe, phalanti.
patta (tr): chiếc lá

nigrodha (n): cây si

deva (n): mưa, cơn mưa

vuṭṭha (pđt): đã rơi

phalati (đgt):

nẩy mầm

304, Therassa niddaṃ anokkamantassa, akkhimhi rogo uppajji.
therassa niddaṃ anokkamantassa: khi vị trưởng lão còn chưa ngủ
niddä (nữ): sự ngủ

anokkamanta (pđt): chưa rơi vào, đi vào

roga (n): bệnh tật

uppajji (đgt): đã phát sinh

akkhi (tr):

con mắt, con ngươi

305, Ambassa phalesu säkhäya patitesu, därakä vilumpanti.
amba (n, tr): cây xoài

phala (tr): trái, quả

patita (pđt): đã rụng, rơi

säkhä (nữ): cành cây

däraka (n): bé trai

vilumpati (đgt): tranh nhau
61

Luyện Dịch Việt – Päli

306, Pitä, attano putte vuḍḍhiṃ patte, tassa atthäya kumärikaṃ änesi.
pitu (n): người cha

patta (pđt): đã đến

vuḍḍhi (nữ): sự trưởng thành

äneti (đgt): đem tới, mang lại

kumärikä (nữ): thanh nữ

attha (n): sự lợi ích, sự nhu cầu, sự cần dùng

307, Daliddä, attano dhane naṭṭhe, socanti.
dalidda (n): người nghèo

dhana (tr): của cải

naṭṭha (pđt): bị mất rồi

socati (đgt): buồn rầu, khóc than

308, Därakä, attano hatthe phale mätarä gahite, rodanti.
hattha (n): tay

rodati (đgt): khóc

309, Sämaṇerassa dhammaṃ kathentassa, andhakäro jäto.
sämaṇera (n): vị sa di

kathenta (pđt): đang thuyết

andhakära (n):

sương mù, vật tạo sự mù mịt

310, Padumäni, suriye uggate, pupphanti; tasmiṃ atthaṅgate, pattäni pidahanti.
paduma (tr): đoá hoa sen

suriya (n): mặt trời

uggata (pđt): mọc lên rồi

pupphati (đgt): (thì) nở ra

tasmiṃ (suriye) atthaṅgate:

khi mặt trời ấy đã lặn rồi

patta (tr): cánh hoa

pidahati (đgt): (sẽ) úp lại

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
311, Mặt trăng, lúc mà mây đi khỏi rồi, đã tỏa rạng ánh sáng.
mặt trăng: canda (n)
62

mây: megha (n)

Luyện Dịch Päli – Việt

đã đi khỏi: apagata (pđt)

ánh sáng: obhäsa (n)

tỏa rạng:

visajjeti (đgt)

312, Mặt trời, lúc mưa đang rơi, (thì) u tối.
lúc mưa đang rơi: deve vassante

u tối: kilissati (đgt)

313, Con trai trưởng, lúc mà cha chết rồi, được nhận tài sản của người cha ấy.
trưởng, lớn nhất: jeṭṭha (tt)

khi cha chết rồi: pitari mate

tài sản: sampatti (nữ)

nhận, được: labhati (đgt)

314, Các học trò, lúc vị thầy của mình đã đến, đứng dậy từ chỗ ngồi một cách tôn kính.
đã đến: ägata (pđt)

một cách tôn kính: sakkaccaṃ (trt)

chỗ ngồi, tọa cụ: äsana (tr)

đứng dậy, nổi lên: uṭṭhahati (đgt)

315, Đức vua, khi một tháng đã trôi qua, ban tiền bạc cho quần thần của mình.
khi một tháng đã trôi qua:

mäse atikkante

quần thần, bầu đoàn: parivära (n)

tài sản, tiền bạc, của cải: dhana (tr)

cho, ban, tặng:

deti (đgt)

316, Bọn ngoại đạo, lúc Đức Phật đã ra đời trên thế gian, đã suy giảm (từ) lợi lộc.
ngoại đạo: titthiya (n)

lợi lộc: labha (n)

lúc Đức Phật đã ra đời trên thế gian: Buddhassa loke uppannassa
làm suy nhược, suy giảm:

parihäyati (đgt)

317, Bầy nai, lúc sư tử chúa tới rồi, bèn trốn chạy khỏi chỗ ấy.
con nai: miga (n)

bầy, nhóm, đoàn: yūtha (n)

sư tử chúa: sīha (n)

đã đến: ägata (pđt)

chỗ, vị trí: ṭhäna (tr)

trốn chạy: paläyati (đgt)
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318, Lúc vị trưởng lão đang nói pháp, bình minh đã lên rồi (ló dạng).
bình minh: aruṇa (n)

đã lên, đã mọc: uggacchi (đgt)

319, Những con kiến cánh, lúc mưa rơi xuống rồi, đi (bay) lên từ lỗ của mình.
con kiến cánh: indagopaka (n)

hang động, lỗ: bila (tr)

lúc mưa rơi xuống rồi:

devassa vuṭṭhassa

320, Người nam này, lúc mà vợ của mình chết rồi, đã lấy (được, có) vợ khác.
lúc mà vợ của mình chết rồi:

attano bhariyäya matäya

khác: añña (tt)

vợ, phu nhân: bhariyä (nữ)

đã lấy, được, có:

labhi (labhati) (đgt)
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BÀI MƯỜI MỘT

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
321, Aññataro bhikkhu attano upajjhäyaṃ upasaṅkamitvä, vanditvä, paṭirūpe
äsane nisīditvä, pañhaṃ pucchi.
bhikkhu (n): tỳ khưu

aññatara (đt): một vị nào đó

upasaṅkamitvä (pđt): vào tìm rồi

upajjhäya (n): thầy tế độ

vanditvä (pđt): đảnh lễ xong

nisīditvä (pđt): sau khi ngồi xuống

äsana (tr): tọa cụ

paṭirūpa (tt): thích hợp

pucchi (đgt): đã hỏi

pañha (n, nữ): câu hỏi

322, So tassa pañhaṃ kathetvä taṃ uyyojesi.
kathetvä (pđt): sau khi đáp

tassa (bhikkhuno): cho vị (tỳ khưu) ấy

uyyojesi (đgt): đã tiễn

taṃ [ta] (đt): vị ấy

323, Sūdo taṇḍulaṃ dhovitvä ukkhaliyaṃ pakkhipitvä udakaṃ datvä uddhanaṃ
äropetvä, bhatte pakke, otäresi.
sūda (n): người đầu bếp

dhovitvä (pđt): sau khi rửa (vo)

taṇḍula (tr): gạo

pakkhipitvä (pđt): sau khi đã bỏ vào rồi

ukkhali (nữ): nồi

datvä (pđt): đã cho rồi

udaka (tr): nước

äropetvä (pđt): nâng (bắc) lên

uddhana (tr): lò

bhatte pakke: lúc mà cơm chín rồi

otäresi (đgt):

đã truống (bắc) xuống

324, Amacco rañño nivesanaṃ gantvä, tassa kiccaṃ katvä, attano gehaṃ nivattati.
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amacca (n): vị quan

gantvä (pđt): sau khi đã đi

nivesana (tr): hoàng cung

rañño [räja] (n): của nhà vua

katvä (pđt): làm rồi

kicca (tr): công tác, công việc

nivattati (đgt): trở về

geha (n, tr): dinh, nhà

325, Sīho migaṃ hantvä, tassa maṃsaṃ khädati.
sīha (n): sư tử

hantvä (pđt): sau khi giết xong

miga (n): con nai

khädati (đgt): nhai nuốt

maṃsa (tr): thịt

tassa (migassa) (đt): của con nai ấy

326, Upäsakä ärämaṃ gantvä, dänaṃ datvä, sīlaṃ samädayitvä, dhammaṃ
suṇanti.
upäsakä (sn): các cận sự nam (upäsaka) và cận sự nữ (upäsikä)
äräma (n): chùa, tự viện

datvä (pđt): sau khi cúng dường

däna (tr): lễ phẩm

samädayitvä (pđt): đã thọ trì

sīla (tr): giới

suṇäti (đgt): nghe

327, Väṇijä videsä bhaṇḍäni änetvä, äpaṇesu vikkiṇanti.
väṇija (n): thương gia, nhà buôn

änetvä (pđt): đem tới rồi

bhaṇḍa (tr): món hàng

videsa (n): nước ngoài

vikkiṇäti (đgt): bán

äpaṇa (n): ngôi chợ, tiệm bán hàng

328, Ācariyo, veläya sampattäya, attano sissänaṃ ovädaṃ datvä, gabbhaṃ
pavisati.
veläya sampattäya:

lúc mà thời gian đã đến (phải lẽ)

datvä (pđt): đã ban (cho)

oväda (n): huấn từ

sissa (n): học trò, đệ tử

pavisati (đgt): đi vào

329, Räjä divase divase antepurä nikkhamitvä, amaccänaṃ samägame nisīditvä,
attano raṭṭhe uppannaṃ kiccaṃ vicäreti.
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nikkhamitvä (pđt): đã ra đi

antepura (tr): cung nội

nisīditvä (pđt):

sau khi đã ngồi xuống

samägama (n): hội chúng

amacca (n): quan lại, quần thần

vicäreti (đgt): suy xét

kicca (tr): công việc

uppanna (pđt): đã phát sinh

raṭṭha (tr): quốc độ

divasa divasa (n, tr):

ngày ngày, hằng ngày

330, Corä rattiyaṃ vicaritvä, aruṇe uggate, aññataraṃ ṭhänaṃ pavisitvä, sayanti.
cora (n): tên trộm

vicaritvä (pđt): đã du hành, đi lại

ratti (nữ): ban đêm

aruṇe uggate: lúc mà bình minh lên rồi

pavisitvä (pđt): sau khi đã đi vào

ṭhäna (tr): chỗ, nơi, vị trí

aññatara (tt): nào đó

sayati (đgt): nằm ngủ

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
331, Hội chúng của các tỳ khưu, lúc mà ngày âm lịch thứ 15 đến rồi, đã tụ họp
nhau tại giới trường, hành bố-tát.
hội chúng: saṅgha (n)

thứ 15: paṇṇarasī (st)

ngày âm lịch: tithi (nữ)

sau khi đã tụ họp: sannipatitvä (pđt)

giới trường: sīmä (nữ)

bố-tát, ngày tụng giới: uposatha (n)

làm, hành:

karoti (đgt)

332, Tất cả các pháp hữu vi vô thường, sinh lên rồi diệt.
tất cả: sabba (tt)

pháp hữu vi: saṅkhära (n)

vô thường: anicca (tt)

đã sinh lên: uppajjitvä (đgt)

diệt:

nirujjhati (đgt)
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333, Những người nghèo đã đi vào thành phố, đã làm việc, khi tiền công mà bản
thân nhận rồi, đã mua thức ăn bằng tiền công ấy rồi đã ăn uống.
người nghèo: dalidda (n)

thành phố: nagara (tr)

sau khi đi vào: pavisitvä (pđt)

công việc: kammanta (tr)

khi tiền công mà mình đã nhận:

bhatiyä attanä laddhäya

giá, tiền công: bhäti (nữ)

bằng tiền công ấy: täya (bhätiyä)

thức ăn: ähära (n)

đã mua rồi: kīṇitvä (pđt)

đã ăn uống:

paribhuñjiṃsu [paribhuñjati] (đgt)

334, Các nông dân, lúc mà mùa mưa đến rồi, đã cày ruộng, đã gieo hạt giống, lúc
mà lúa chín rồi, đã gặt những cây lúa ấy bằng liềm, đã cột thành bó, đem về rồi, đã
đập tại sân, đã thu lấy những hạt thóc.
nông dân: kasaka (n)

khi mùa mưa đã đến: vasse sampatte

ruộng đồng: khetta (tr)

đã cày: kasitvä (pđt)

hạt giống: bīja (tr)

đã gieo rồi: vapitvä (pđt)

lúc mà lúa chín rồi:

sassesu pakkesu

cái liềm: däta (tr)

gặt: lunitvä (pđt)

bó: kaläpa (n)

cột: bandhitvä (pđt)

đã mang về, đem về: änetvä (pđt)

sân đập lúa: khala (tr)

nghiền, đập: parimadditvä (pđt)

hạt thóc: vīhi (n)

thu lấy, lấy:

gaṇhiṃsu [gaṇhati] (đgt)

335, Các thợ săn đã đi về phía rừng, đã thấy con nai, bắn nó bằng cung, lúc mà nó
đã ngã xuống chết rồi, đã thu lấy thịt của nó, đem bán.
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thợ săn: luddaka (n)

rừng: vana (tr)

sau khi đã đi: gantvä (pđt)

con nai: miga (n)

đã thấy: disvä (pđt)

cây cung: dhanu (tr)

đã bắn: vijjhitvä (pđt)

đã ngã xuống: patitvä (pđt)

đã chết: mata (pđt)

thịt: maṃsa (tr)

sau khi thu lấy: gahetvä (pđt)

bán: vikkiṇäti, vikkīṇäti (đgt)
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336, Cận sự nữ đã đi đến chùa, sau khi cung thỉnh chư tỳ khưu, đã chuẩn bị vật
phẩm; lúc mà các vị đã đến nhà của mình ngồi trên các tọa cụ rồi, sau khi cúng
dường vật thực, đã khiến (mời) các vị ấy độ thực.
cận sự nữ: upäsikä (nữ)

đã cung thỉnh, mời: nimantetvä (pđt)

vật phẩm: däna (tr)

chuẩn bị, sửa soạn rồi: sajjetvä (pđt)

nhà: geha (tr)

đã đến rồi: ägantvä (pđt)

tọa cụ, chỗ ngồi: äsana (tr)

đã ngồi: nisinna (pđt)

vật thực: bhojana (tr)

đã cho, đã cúng dường: datvä (pđt)

đã thỉnh (khiến) các vị ấy độ thực: te bhojesi
337, Các thương gia đã đi về phía đại dương bằng thuyền, lúc mà thuyền ấy đã đến
bến của thành phố rồi, đã đi lên bờ của thành phố ấy.
thương gia: väṇija (n)

thuyền: nävä (nữ)

biển, đại dương: samudda (n)

đã đi rồi: gantvä (pđt)

lúc thuyền ấy đã đến bến của thành phố rồi: täyaṃ dhäniyä titthaṃ sampattäya
bờ, mé sông: tīra (tr)

đã đi: gacchiṃsu [gam+a+uṃ=iṃsu](đgt)

338, Dân chúng, lúc mà mùa mưa tới rồi, đã mời chư tỳ khưu, thỉnh các vị thuyết
pháp trong nhà của mình của mình (trong từng nhà của mình).
người dân: jana (n)

khi mùa mưa đến rồi: vasse sampatte

sau khi mời: nimantetvä (pđt)

nhà: geha (tr)

thỉnh các vị thuyết pháp:

desäpenti [desati] (đgt)

339, Trước tiên, các vị trưởng lão đã nhập hết 3 tháng hạ, tự tứ xong, ra đi hoằng
hoá.
trước tiên: pubba (n)

trưởng lão: thera (n)

đã nhập hạ hết 3 tháng:

tayo mäse vassaṃ vasitvä

sau khi tự tứ xong rồi:

päväretvä (pđt)

hoằng hóa: cärikä (nữ)

ra đi, du hành: vicarati (đgt)
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340, Kẻ xấu đã làm điều ác, lúc mà tội lỗi dày lên, sẽ nhận quả của nó.
kẻ xấu ác: bäla (n)

tội ác, tội lỗi: päpa (n, tr)

lúc mà tội lỗi dày lên:

päpe ussanne

quả: vipäka (n)

nhận, được, có: labhati (đgt)
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BÀI MƯỜI HAI

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
341, Dveme bhikkhave antä pabbajitena na sevitabbä.
bhikkhave (n): này các tỳ khưu

dveme = dve + ime

dve (st): hai (2)

ime [ima] (đt): những… này

anta (n): cực đoan

pabbajita (n): thầy tu, người xuất gia

na sevitabba (pđt):

không nên thụ hưởng

342, Ime kho pan’äyasmanto dvenavuti päcittiyä dhammä uddesaṃ ägacchanti.
äyasmanto (n): này các vị

pana (bbt): lại nữa

päcittiya (tr): ưng đối trị

ime kho: những… này đây

dvenavuti (st, nữ): 92

ägacchati (đgt): tới, đến

uddesa (n):

sự giải thích, xiển minh

343, Upajjhäyo me bhante hohi.
bhante (bbt): bạch Ngài

tvaṃ [tumha] (đt): Ngài

hohi (đgt): hãy là

upajjhäya (n): thầy tế độ

me [amha] (đt):

của con

344, Ahaṃ ävuso sambahulä dukkaṭäyo äpattiyo äpanno hutvä tä paṭidesemi.
ävuso (bbt): hiền hữu

hutvä [hoti] (pđt): đã là

äpanna (pđt): đã phạm

äpatti (nữ): tội, tội lỗi

dukkaṭa (tr): (tội) tác ác

sambahula (tt): nhiều, nhiều loại

paṭideseti (đgt): trình lại

tä (äpattiyo): các (tội) ấy.

71

Luyện Dịch Việt – Päli

345, Sakkhasi pana tvaṃ gahapati ekena passena satta mäse nipajjituṃ?
Sakkom’haṃ äcariya.
gahapati (n): này cư sĩ

sakkhati (đgt): dám, có thể

nipajjituṃ (dđt): để nằm

satta (st): bảy (7)

mäsa (n): tháng

passa (n, tr): bên, phía

äcariya (n): thưa thầy

ahaṃ sakkomi (đgt): con dám

346, Mayhaṃ kho deva tädiso äbädho. Sädhu devo Jīvakaṃ vejjaṃ äṇäpetu.
So maṃ tikicchissati.
deva (n): tâu thiên tử

äbädha (n): bệnh

tädisa (tt): như thế

atthi (đgt): hiện hữu, có

mayhaṃ kho: đến con vậy

sädhu (bbt): kính xin Ngài cơ hội

äṇäpetu [änäpeti] (đgt):

hãy truyền lệnh

vejja (n): y sĩ, thầy thuốc

Jīvaka (n): tên là Ji-vá-ká

so (Jīvako): vị Ji-vá-ká ấy

tikicchissati [tikicchati] (đgt): sẽ chữa chạy

maṃ [amha] (đt):

cho con

347, Abhiññäya vo bhikkhave dhammaṃ desemi.
ahaṃ [amha] (đt): ta (Như Lai)

desemi (đgt): (sẽ) thuyết

vo [tumha] (đt): cho các người

abhiññä (nữ): thắng trí

348, Yato’haṃ bhagini ariyäya jätiyä jäto, n’äbhijänämi sañcicca päṇaṃ jīvitä
voropetä. Tena saccena sotthi te hotu, sotthi gabbhassa.
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bhagini (nữ): này em gái

ahaṃ [amha] (đt): ta (đức Aṅgulimäla)

jäta (pđt): đã sanh

jäti (nữ): chủng tộc, dòng dõi

ariya (n): cao thượng, Thánh

yato kälato: từ lúc nào

tato kälato: từ lúc ấy

sañcicca voropetä: cố tình đoạt, lấy đi

päṇa (n): chúng sanh

jīvita (tr): sự sống, mạng sống

na abhijänämi:

không biết rõ, không có

sotthi (n): sự an lạc

hotu (đgt): hãy phát sinh (có)

Luyện Dịch Päli – Việt

te [tumha] (đt): đến cô

sacca (tr): sự thật, chân lý

gabbha (n):

bào thai, chúng sanh trong thai

349, Yagghe eyye jäneyyäsi: “Sudinno anupatto”
eyye [eyyä] (nữ): này bà

yagghe (bbt): thưa lệnh bà

tvaṃ [tumha] (đt): bà

jäneyyäsi [jänäti] (đgt): nên, cần biết

Sidinno (n): sư Sudinna

anupatta (pđt): đã tuần tự đến

350, Yasmä

ca

kho

bhikkhave

rūpaṃ

anattä;

tasmä

rūpaṃ

äbädhäya

saṃvattati.
bhikkhave (n): này chư tỳ khưu

ca (bbt): lại nữa

rūpa (tr): sắc

hoti (đgt): là

anatta (n, tt):

không phải ta, vô ngã

yasmä kho: bởi cớ gì

tasmä [ta] (đt): do nhân ấy

samvattati (đgt): diễn tiến

äbädha (n): bệnh tật, đau khổ

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
351, Này con, bệnh của ta là bệnh nặng. Ta chắc chắn sẽ chết. Lúc ta chết rồi, con
hãy nuôi mẹ của con.
này con: täta (n)

bệnh tật: äbädha (n)

nặng, trọng: garuka (tt)

không tránh khỏi, chắc chắn: avassaṃ (bbt)

ta sẽ chết: marissämi [marati] (đgt)

khi ta chết rồi: mama matassa

hãy nuôi: popesi [poseti] (đgt)

mẹ của con: tava mätaraṃ

352, Này hiền hữu, bạn hãy xúc tiến hai phận sự trong tôn giáo này. Nếu như bạn làm
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theo lời của ta, bạn sẽ đạt đến sự tăng tiến trong (tôn giáo) này.
này hiền hữu: ävuso (bbt)

trong tôn giáo (Phật) này: idha säsane

phận sự: dhura (tr)

bạn hãy xúc tiến: yojehi [yojeti] (đgt)

nếu như: sace (bbt)

lời, lời nói: vacana (tr)

bạn làm: karosi (đgt)

gia tăng, thịnh vượng: vuḍḍhi (nữ)

sẽ đạt đến, đắc đạo:

päpuṇissasi [päpuṇäti] (đgt)

353, Bạch Ngài, ý nghĩa của từ này như thế nào?
như thế nào: kathaṃ (bbt)

nghĩa, nội dung, ý nghĩa: attha (n)

354, Này cô, cô làm như thế vì cớ gì?
vì sao, vì lý do gì: kasmä (đt)

này cô: bhadde (bbt)

như vậy, như thế: evaṃ (bbt)

cô làm: tvaṃ karosi

355, Này chư tỳ khưu, tám pháp này diễn tiến theo thế gian, và thế gian cũng diễn
biến theo tám pháp này.
tám (8): aṭṭha (st)

theo thế gian: lokaṃ (n)

diễn tiến:

anuvattati (đgt)

356, Này con, con đi tới nhà (gia tộc) của chồng rồi, sau khi thức dậy từ sáng sớm,
làm công việc của chồng mình trong mỗi ngày, hãy giữ gìn tài sản mà nó đã đem lại
từ sự khốn khó.
này con (gái): amma (nữ)

chồng, chủ: pati (n)

nhà, dòng họ, gia tộc: kula (tr)

sau khi đi: gantvä (pđt)

từ sáng sớm: päto (bbt)

sau khi thức dậy: uṭṭhäya [uṭṭhäti] (pđt)

trong mỗi ngày: divase divase (n)

công việc, nghiệp: kamma (tr)

đã đem lại: änīta [äneti] (pđt)

nguy biến, tai hại, khốn khó: antaräya (n)

tài sản: dhana (tr)

hãy giữ gìn: rakkhähi [rakkhati] (đgt)

357, Này các đạo hữu, hiện thời ngày thứ 8 âm lịch đã đến, do vậy các vị hội họp nhau
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tại nơi này để nghe pháp. Tôi sẽ tùy thời nói pháp ấy.
bây giờ, hiện thời: idäni (bbt)

này các đạo hữu: sädhavo (sädhu) (n)

thứ tám (8): aṭṭhamī (tt)

ngày âm lịch: tithi (nữ)

đã đến: sampatta (pđt)

do vậy: tasmä (đt)

ở đây: idha (bbt) (ṭhäne)

các vị: tumhe [tumha] (đt)

để nghe: sotuṃ (suṇäti) (dđt)

tập hợp, hội họp: sannipätita (pđt)

thời, thời gian: käla (n)

sẽ thuyết, nói: bhäsissämi [bhäsati] (đgt)

358, Này bạn, voi trắng tuyền đến rồi, nó đã đứng nơi sảnh đường bên cung điện.
Ngày mai chúng ta hãy đi để xem nó.
này bạn: samma (bbt)

trắng tuyền: sabbaseta (tt)

con voi: hatthī (n)

đã đến: ägata (pđt)

cung điện: nivesana (tr)

phước xá, sảnh đường: sälä (nữ)

đã đứng: ṭhita (pđt)

ngày mai: sve (bbt)

(chúng ta) hãy đi: gacchäma (đgt)

để xem nó: tassa dassanatthaṃ

359, Này ông, ngày mai tôi sẽ cúng dường vật dụng, ông hãy đi đến chùa rồi thỉnh
năm vị tỳ khưu.
này ông: bhaṇe (bbt)

đồ cúng dường, vật dụng: däna (tr)

sẽ cúng dường: dassämi [däti] (đgt)

chùa chiền, sự vui thích: äräma (n)

năm vị tỳ khưu: pañca bhikkhū

ông hãy cung thỉnh, mời: nimantehi (đgt)

360, Thưa ông chủ, hiện giờ các tỳ khưu đã đến, xin ông cung thỉnh các vị ấy vào
trong nhà.
thưa ông chủ: sämi (n)

căn nhà: geha (n, tr)

thỉnh mời (khiến) các vị ấy vào:

te ägacchäpehi
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BÀI MƯỜI BA

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
361, Kati atthavase paṭicca Bhagavatä bhikkhūnaṃ sikkhäpadaṃ paññattaṃ?
Dasa.
sikkhäpada (tr): điều học

Bhagavatä (n): mà Đức Thế Tôn

paññatta (pđt): đã chế định

paṭicca (bbt): do dựa vào, bởi vì, liên quan

atthavasa (n):

năng lực của lợi ích, lý do, sự cần dùng

kati (bbt): bao nhiêu

dasa (st): mười (10)

362, Atthi pan’äyasmato koci veyyävaccakaro?
pana (bbt): này, lại nữa

koci (đt): ai

atthi (đgt): là, có

veyyävaccakara (n): người giúp đỡ, trợ lý

äyasmato [äyasmantu] (n):

của hiền hữu, bạn

363, Mä äyasmanto evaṃ avacuttha.
äyasmanto (n): này chư hiền hữu

tumhe [tumha] (đt): các vị

mä (bbt): đừng

avacuttha [a+vac+a+ttha (ajjat)] (đgt): đã nói

evaṃ (bbt):

như thế, như vậy

364, Ko näma te upajjhäyo?
upajjhäya (n): thầy tế độ

te [tumha] (đt): của Sư

ko näma:

tên gì

365, Upajjhäyo me bhante äyasmä Tissathero näma.
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me [amha] (đt): của con

näma (bbt): tên là

äyasmä Tissathero:

hòa thượng trưởng lão Tissa

366, Sace ahaṃ taṃ gahapati arogaṃ kareyyaṃ, kiṃ me deyyadhammo?
Sabbaṃ ca te äcariya säpateyyaṃ hotu, ahaṃ ca te däso.
gahapati (n): này gia chủ

sace (bbt): nếu như

ahaṃ [amha] (đt): ta, tôi

kareyyaṃ [karoti] (đgt): (sẽ) làm cho

taṃ [tumha] (đt): ông

aroga (n): người hết bệnh

deyyadhamma (n): quà cáp

kiṃ (tt): gì

bhavissati (đgt): sẽ có

me [amha] (đt): đến ta, tôi

äcariya (n): thưa thầy

ca (bbt): dạ, ờ thì

sabba (tt): tất cả

säpateyya (tr): tài sản của cải

hotu (đgt): hãy có (là)

te [tumha] (đt): đến (của) thầy

ca (bbt): lại nữa, và

däsa (n): nô lệ

367, Mä me tvaṃ gahapati sabbaṃ säpateyyaṃ adäsi, mä ca me däso.
mä adäsi: đừng cho

mä hohi: hãy đừng là

368, Ete kho bhaṇe vejjä näma bahumäyä, mä ca assa kiñci vacanaṃ paṭigahesi.
bhaṇe (bbt): này ông

vejjä näma: gọi là các thầy thuốc

ete kho: đó nhé

honti (đgt): là

bahumäyä (nữ):

những người nhiều huyễn thuật , nhiều trò

ca (bbt): bởi thế

tvaṃ [tumha] (đt): ông

mä paṭigahesi:

đừng giữ lấy (đừng tin theo)

kiñci vacanaṃ: lời nào cả

assa (vejjassa): của thầy thuốc ấy

369, Paripuṇṇaṃ te pattacīvaraṃ? Āma bhante.
pattacīvara (tr): bát và y

te [tumha] (đt): của con

paripuṇṇa (pđt): đã đầy đủ rồi

bhante (bbt): bạch Ngài

äma (bbt):

dạ vâng
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370, Mä taṃ lobho ca adhammo ca ciraṃ dukkhäya randhayuṃ.
lobha (n): sự tham lam

ca (bbt): và

adhamma (n): điều phi pháp

mä randhayuṃ: hãy đừng quấy nhiễu

taṃ [tumha] (đt): bạn, ông

randhayuṃ [radh+ya+antu=uṃ (pañc)] (đgt)

dukkha (tr): sự khổ não

ciraṃ (bbt): dài lâu

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
371, Này con, con đừng thân cận những kẻ xấu ác.
này con: täta (bbt)

kẻ xấu ác: bäla (n)

hãy đừng thân cận, giao du:

mä sevahi

372, Bạch Ngài, Pháp này tên là gì? Này hiền hữu tên là Ādittapariyäya.
tên là gì?: ko näma

tên là Giải Về Lửa: Ādittapariyäyo näma

373, Từ nay trở đi, ông đừng đến chỗ này nữa.
từ nay trở đi: ito paṭṭhäya

ông, bạn, anh: tvaṃ [tumha] (đt)

nữa: puna (bbt)

chỗ này: idha (bbt) (thäṇe)

đến, tới:

ägacchasi [ä+gam+a+si] (đgt)

374, Này hiền hữu, đừng (đã) cố gắng nhằm phá hoại Tăng đang hòa hợp.
này hiền hữu: äyasmä (n)

hòa hợp, hợp nhất: samagga (tt)

sự chia rẽ, bất hòa: bheda (n)

đã cố gắng, nỗ lực: parakkami (đgt)

375, Bạn sẽ đi tới bờ sông với tôi chăng?
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sao, chăng: kiṃ (bbt)

cùng với tôi: mayä saddhiṃ

sông: nadī (nữ)

bờ sông: pära (tr)

(bạn) sẽ đi:

gacchissasi [gam+a+i+ssasi (käläti)] (đgt)

376, Bạn đừng (đã) nói nội dung ấy với ai nhé.
bạn, anh: tvaṃ [tumha](đt)

với bất cứ ai: kassaci (đt)

nội dung, ý nghĩa: attha (n)

đã nói, kể: äcikkhi [ä+cikkh+a+ī (ajjat)] (đgt)

377, Này con, con đừng dùng những thứ bất lợi.
này con: täta (n)

bất lợi, vô ích, không ý nghĩa: anattha (n)

đã dùng, phụng sự, hợp tác:

sevi [si+v(ägama)=sev+ī=i(ajjat)] (đgt)

378, Các bạn hãy đừng hiệp theo sự dễ duôi.
sự dễ duôi, sự biếng nhác:

pamäda (n)

(các bạn) đi theo, bắt tay:

anuyuñjetha [anu+yuj+a+eyya=etha (pañc)] (đgt)

379, Tuổi thọ của Đức Thế Tôn bao nhiêu? Tám mươi.
bao nhiêu: kati (bbt)

tuổi thọ: äyu (tr)

của Đức Thế Tôn: Bhagavato

tám mươi (80): asīti (st)

380, Các phiền não đừng khiến các bạn tiến hành dưới quyền lực của mình.
phiền não, cấu uế: kilesa (n)

quyền lực, ảnh hưởng, kiểm soát: vasa (n)

các bạn: vo [tumha] (đt)

của mình, của bản thân: attano (n)

khiến …. hãy tiến hành:

vattäpentu [vatt+ṇäpe (hetukat)+antu] (đgt)
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BÀI MƯỜI BỐN

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
381, Satta

vo

bhikkhave

aparihäniye

dhamme

desessämi, taṃ suṇätha,

sädhukaṃ manasi karotha, bhäsissämi.
desessämi (đgt): (ta) sẽ thuyết

satta (st): bảy (7)

aparihäniya (tt):

không làm suy thoái

vo [tumha] (đt): cho các con

tumhe [tumha] (đt): các con

suṇätha (đgt): (các con) hãy nghe

taṃ dhammaṃ: pháp ấy

karotha (đgt): hãy làm

manasi [mana] (n, tr): trong tâm

sädhukaṃ (bbt): cho tốt

bhäsissämi (đgt): (ta) sẽ nói

382, Kena nu kho upäyena sabbe sabrahmacärī phäsukaṃ vihareyyuṃ?
sabba (tt): tất cả

sabrahmacärī (nữ): các đồng phạm hạnh

vihareyyuṃ (đgt): nên sống

phäsuka (tt): hạnh phúc, thoải mái

upäya (n): phương cách

kena nu kho: nào đây nhỉ

383, Yo dandhaṃ dandhaṃ puññaṃ karoti, so dandhaṃ dandhaṃ vipäkaṃ
labhati.
yo (puggalo): người nào

karoti (đgt): làm

puñña (tr): phước

dandhaṃ (bbt): một cách chậm chạp

so (puggalo): người ấy

labhati (đgt): nhận

vipäka (n): quả

dandhaṃ dandhaṃ: chậm chậm

384, Thokaṃ thokaṃ ävuso dehi.
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ävuso (bbt): này hiền hữu

tvaṃ [tumha] (đt): bạn

dehi (đgt): hãy cho

thokaṃ (bbt): một ít
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385, Agilänena bhikkhunä eko ävasathapiṇḍo sakiṃ bhuñjitabbo. Tato ce uttariṃ
bhuñjeyya, päcittiyaṃ.
ävasathapiṇḍa (n):

nắm cơm ở phước xá

agiläna (tt): không bệnh hoạn

bhuñjitabba (pđt): nên độ (ăn)

sakiṃ (bbt): một lần

ce (bbt): nếu

yo bhikkhu: tỳ khưu nào

bhuñjeyya (đgt): độ thực

uttariṃ (bbt): hơn quá

tato (bbt): chừng ấy

päcittiya (tr): tội ưng đối trị

siyä (đgt): nên có

bhikkhuno (n): đối với tỳ khưu

tassa [ta] (đt): vị ấy

386, Päṭimokkhaṃ uddisissämi. Taṃ sabbe’va mayaṃ santä sädhukaṃ suṇoma,
manasi karoma.
ahaṃ (đt) uddisisssämi (đgt):

tôi sẽ tụng lên

päṭimokkha (n): giới bổn

uddisisssämi = u+dis+a+i+ssämi (bhav)

mayaṃ [amha] (đt): chúng ta

sabbeva = sabba+eva: chính tất cả

santa (pđt): đã thanh tịnh

suṇoma [suṇotu[ (đgt): hãy lắng nghe

taṃ (päṭimokkhaṃ):

giới bổn ấy

sädhukaṃ (bbt): cho tốt

karoma (đgt): hãy làm (đưa vào)

manasi [mana] (n, tr):

trong tâm

387, Turitaturitaṃ sīghasīghaṃ kusalaṃ kareyya.
puggala (n): con người

kareyya [karoti] (đgt): nên làm

kusala (tr): việc thiện

turitaturitaṃ (bbt): gấp gấp

sīghasīghaṃ (bbt):

nhanh nhanh

388, Avassaṃ mayä maritabbaṃ.
mayä [amha] (đt): mà ta

maritabba (pđt): phải chết

avassaṃ (bbt):

là cái chắc, một cách chắc chắn

389, Icchitaṃ patthitaṃ tuyhaṃ khippameva samijjhatu.
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icchita (pđt): quả mà bạn muốn có patthita (pđt): quả mà bạn mong cầu
samijjhatu (đgt): hãy thành tựu

tuyhaṃ [tumha] (đt): đến bạn

khippaṃ (bbt):

một cách nhanh chóng

390, Saccaṃ ahaṃ äcariya paṭisuniṃ, api ahaṃ marissämi, na ahaṃ sakkomi
ekena passena satta mäse nipajjituṃ.
äcariya (n): thưa thầy

ahaṃ [amha] (đt): con

sacca (tr): sự thật

patisuniṃ (đgt): đã nghe, chấp nhận

api (bbt): vả lại, cho dù

marissämi (đgt): sẽ chết

na sakkomi (đgt): (con) không thể

nipajjituṃ (dđt): để nằm

satta mäse: suốt 7 tháng

ekena passena: bằng một bên.

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
391, Ngươi hãy đi đến làng nọ rồi trở về nhanh.
nọ, kia: asuka [amu](đt)

làng: gäma (n)

sau khi đi rồi: gantvä (pđt)

một cách nhanh chóng: khippaṃ (bbt)

hãy trở về:

paccägacchähi [paṭi+gam+a+hi (pañc)] (đgt)

392, Người nữ ấy nói sự thật, lời của cô ta mà tôi cần thực hiện.
phụ nữ: itthī (nữ)

ấy: sä [ta] (đt)

nói: vadati (đgt)

lời nói: vacana (tr)

mà tôi cần thực hiện, cần làm:

mayä kätabbaṃ

393, Ba chục vị tỳ khưu đã ở hết mùa mưa tại thành Säketa không được an vui.
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ba chục (30): tiṃsa (st, nữ)

mùa mưa, hạ: vassa (n, tr)

không an vui: aphäsuka (tt)

đã ở, trải qua: vihariṃsu [viharati] (đgt)
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394, Sa môn đang đi từ từ, bình thường thì đẹp.
sa môn: samaṇa (n)

bình thường, tự nhiên: pakati (nữ)

từ từ: saṇikaṃ (bbt)

đang đi: gacchanta (pđt)

nhìn xem đẹp, là đẹp:

sobhati (đgt)

395, Người có trí, nhanh chóng biết được Pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết.
người có trí:

paññavä [paññavantu] (n)

Pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết:

Bhagavatä desitaṃ dhammaṃ

nhanh chóng: khippaṃ (bbt)

biết: jänäti (đgt)

396, Việc nằm rồi ngủ suốt cả ngày vẫn tốt hơn, sự nghĩ ngợi đến bất thiện chẳng tốt
đẹp gì cả.
tốt hơn: varatara (tt)

trọn vẹn, tất cả, suốt: sakala (tt)

ngày: divasa (n)

đã nằm, sau khi nằm: nipajjitvä (pđt)

sự ngủ: niddäyana (tr)

không, chẳng: na (bbt)

chẳng tốt đẹp gì cả:

na varameva [vara + eva]

bất thiện, xấu ác: akusala (tt)

sự nghĩ ngợi, tư duy: vitakkana (tr)

397, Nhận ít mà lương thiện tốt hơn; nhận nhiều mà bất hảo chẳng tốt gì đâu.
tốt hơn, lành hơn: sundaratara (tt)

lương thiện: sucarita (pđt)

việc nhận ít ỏi: appalabhana (tr)

không tốt gì cả: na sädhu eva

bất hảo: duccarita (pđt)

việc nhận nhiều: bahulabhana (tr)

398, Này các cậu bé, các con hãy học tập nghệ thuật cho tốt.
cho tốt đẹp: sädhukaṃ (bbt)

này các cậu bé: kumärä (n)

nghệ thuật, mỹ thuật: sippa (tr)

hãy lấy, hãy học tập: gaṇhatha [gaṇhäti] (đgt)

399, Này cô, cô là người mà những người khác cho là đúng, đừng giận dữ nữa.
này cô: amma (bbt)

hợp lẽ, đúng đắn: dhamma (n)
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mà những người khác đã nói:

aññehi janehi vuttä

đừng giận: mä kujjhi

đã phát sân: kujjhi [kujjhati = kudh+ya+ti] (đgt)

400, Người có (đi chung với) tâm từ ngủ cũng an lạc, thức cũng an lạc.
tâm từ: mettä (nữ)

hợp với, đi với, có: samannägata (pđt)

người nam: nara (n)

một cách an lạc: sukhaṃ (bbt)

ngủ: supati (đgt)

thức, thức tỉnh: paṭibujjhati (đgt)
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BÀI MƯỜI LĂM

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
401, Amhäkaṃ Satthä mahantena ussähena devamanussehi kataṃ sakkäraṃ
disvä,

Ānandattheraṃ

ämantetvä

“Yo

kho

Ānanda

tädisenapi

sakkärena

Tathägataṃ pūjeti, na so paramäya pūjäya Tathägataṃ pūjeti näma. Yo ca kho
Ānanda Tathägatena dinnaṃ ovädaṃ karoti, so paramäya pūjäya Tathägataṃ
pūjeti nämä’ti äha.
Satthu (n): Đức Đạo Sư

amhäkaṃ [amha] (đt): của chúng ta

disvä (pđt): đã thấy

sakkära (n): lễ phẩm

devamanussehi kataṃ:

mà chư thiên và nhân loại đã làm

ussäha (n): nỗ lực, siêng năng

mahanta (tt): to lớn

Ānandattheraṃ ämantetvä:

đã gọi trưởng lão Ananda đến

äha đã dạy (nói) (đgt):

[a+ah+a (parok)]

Ānanda (n): này Ananda

yo (puggalo): người nào

pūjeti (đgt): cúng dường

Tathägata (n): Như Lai

tädisa’pi: dù như thế

so (puggalo): người ấy

na näma: không gọi là

pūjä (nữ): sự cúng dường

parama (tt): cao thượng

ca (bbt): về phần, còn, riêng / và

karoti (đgt): thực hành

oväda (n): lời dạy, giáo huấn

Tathägatena dinnaṃ:

mà Như Lai đã ban (cho)

iti = : “ … ‘ti

(hai chấm, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép)

402, Asutavato bhikkhave puthujjanassa uppajjati läbho. So na “Uppanno kho
me

ayaṃ

läbho,

so

ca

kho

anicco,

dukkho,

vipariṇämadhammo’ti

paṭisañcikkhati, iti yathäbhūtaṃ na pajänäti.
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läbha (n): lợi lộc

puthujjana (n): (tỳ khưu) phàm nhân

uppajjati (đgt): phát sanh

asutavantu (tt): không được nghe (học).

ca (bbt): nhưng

na paṭisañcikkhati (đgt): không quán xét

anicca (tt): vô thường

dukkha (tt): khổ não

vipariṇämadhamma (tt):

biến động là chuyện thường

na pajänäti: không biết

yathäbhūtaṃ (bbt): đúng như sự thật

iti (bbt):

vậy, như thế

403, Pätaliputtasmiṃ nagare Sudassano näma räjä: “Yo sippaṃ na jänäti, so
andho viya hotī’ti imaṃ atthaṃ gahetvä gītaṃ gäyantassa vacanaṃ sutvä,
attano putte sippaṃ ajänante ñatvä,

saṃviggamänaso hutvä, räjapaṇḍite

sannipätetvä “Ko me putte sippaṃ sikkhäpetuṃ sakkhissatī’ti pucchi. Taṃ sutvä
aññataro räjapaṇḍito “Ahan’te deva putte chahi mäsehi sippaṃ jänäpessämī’ti
äha. So tusitvä tassa niyyädesi.
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räja (n): đức vua

Sudassano näma: có danh hiệu là Sudassana

nagara (tr): thành phố

sutvä (pđt): đã nghe

gäyanta (pđt): người đang hát

gīta (tr): bài ca

gahetvä (pđt): đã chấp, đã lấy

attha (n): nội dung

jänäti (đgt): biết

sippa (tr): nghệ thuật

viya (bbt): giống như

andho (n): kẻ mù

ñätvä (pđt): đã biết

putta (n): con trai, hoàng tử

hutvä (pđt): đã là

saṃviggamänasa (tt): bậc có tâm ưu tư

räjapaṇḍite sannipätetvä:

lệnh cho các quân sư tập trung

pucchi [pucchati] (đgt): đã hỏi

ko (đt): ai

sakkhissati (đgt): (sẽ) có thể sẽ

aññatara (tt): nào đó

putte sippaṃ sikkhäpetuṃ:

khiến cho các hoàng tử học nghệ thuật

deva (n): tâu thiên tử

chahi mäsehi: qua 6 tháng

putte sippaṃ jänäpessämī:

sẽ khiến các hoàng tử biết nghệ thuật

jänäpessämī (đgt) =

ñä(jänä)+ṇäpe+ssämi(bhav)

tusitvä (pđt): sau khi đã hoan hỷ

niyyädesi (đgt): đã trao, giao cho trông nom
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404, Bhagavä attano parinibbänaṃ ärabbha, Ānandattheraṃ ämantetvä “Yo vo
Ānanda dhammo ca vinayo ca mayä desito paññatto, so vo mama accayena
satthä’ti vatvä “Handa’däni bhikkhave ämantayämi vo, vayadhammä saṅkhärä,
appamädena sampädethä’ti bhikkhūnaṃ ovädaṃ adäsi.
ärabbha (bbt): đề cập

parinibbäna (tr): sự nhập Niết bàn

ämantetvä (pđt): gọi, mời, thỉnh

vatvä (pđt): đã nói, đã dạy

dhammo ca vinayo ca:

Pháp và Luật

desita (pđt): đã thuyết

paññatta (pđt): đã chế định

vo [tumha] (đt): cho các con

accaya (n): sự quá vãng, sự chết

adäsi (đgt): đã ban, đã cho

[a+dä+a+s+ī=i(ajjat)]

handa (bbt): này nhé

idäni (bbt): bây giờ, hiện giờ

ämantayämi [ä+mant+ṇaya+mi] (đgt): cố vấn, khuyên bảo, kêu gọi
saṅkhära (n): pháp hữu vi

vayadhamma (n): suy biến là chuyện thường

sampädetha [saṃ+pad+ṇe+tha] (đgt): hãy cố gắng, hãy hoàn tất
appamäda (n):

sự không dễ duôi, sự không phóng dật

405, Vakkali näma brähmaṇo amhäkaṃ Satthu rūpasampattiṃ disvä, dassane
atittoyeva “Iminä upäyena ahaṃ niccakälaṃ Satthäraṃ passituṃ labhissämī’ti
cintetvä, pabbajitvä Satthu santikeyeva vicari. Satthä taṃ pavattiṃ ñatvä “Kiṃ
te Vakkali iminä pūtikäyena? Yo’pi Vakkali niccaṃ mama saṅghäṭikaṇṇaṃ
gahetvä vicarati, na so maṃ passati näma. Yo ca kho Vakkali dhammaṃ
passati, so maṃ passati nämä’ti äha.
brähmaṇa (n): bà-la-môn

Vakkali näma: tên là Vakkali

disvä (pđt): đã thấy

rūpasampatti (nữ): sắc dáng toàn hảo

atitta (tt): không biết đủ, không no dassana (tr): cái nhìn, cái thấy
cintetvä (pđt): đã nghĩ

passituṃ labhissämi: (ta) sẽ được thấy

niccakälaṃ, niccaṃ (bbt):

thường xuyên, luôn luôn

iminä upäyena: bằng cách này

pabbajitvä (pđt): đã xuất gia

vicari [vi+car+a+ī=i(ajjat)] (đgt):

đi loanh quanh, du hành, tu tập (trong bài)

santikeyeva [santike+y+eva]:

chính nơi trú xứ, chính nơi cư ngụ
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pavatti (nữ): câu chuyện

äha (đgt): đã nói, đã dạy

kiṃ (payojanaṃ): lợi ích gì chứ

pūtikäya (n): thân thể thối tha

saṅghäṭikaṇṇa (tr):

chéo y tăng-già-lê

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
406, Vào một thời, Đức Thế Tôn gọi các tỳ khưu đến, đã ban cho lời giáo huấn:
“Này các tỳ khưu, các con là người nhận gia tài của ta theo Pháp, hãy đừng là người
nhận gia tài của ta theo vật chất vậy.”
một thuở nọ: ekasmiṃ samaye

là, đã là: hutvä (pđt)

gia tài / người thừa kế gia tài:

däyajja (tr)

vật chất: ämisa (tt)

vậy: eva (bbt)

407, Ai ai không nên coi thường tội lỗi như thế nầy: “Tội lỗi nhỏ nhặt mà ta đã tạo
rồi, biết lúc nào tội lỗi đó sẽ cho quả đến ta.”
ai ai: koci (đt)

nhỏ nhoi, vô giá trị: appamatta (tt)

tội lỗi: päpa (tr)

mà ta đã làm: me kataṃ

biết khi nào: kadä (bbt)

sẽ cho quả: vipaccissäti [vipaccati] (đgt)

không nên coi thường:

nävajäneyya = na+avajäneyya (đgt)

nên coi thường: avajäneyya (đgt)

[ava+ñä+nä+eyya(pañc)]

(tội lỗi) đó:

etaṃ (päpaṃ) (đt)

408, Một ngày, cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ ngự của Đức Đạo Sư, người mà Ngài
đã hỏi: “Cư sĩ này, việc cúng dường tại nhà mà ông vẫn đang làm (cúng dường)
chứ?”, đã đáp rằng: “Thưa vâng, bạch Ngài, nhưng con không thể làm thành phẩm
vật tinh tế.”
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một ngày: ekadivase (bbt)

trưởng giả Cấp Cô Độc: Anäthapiṇḍika (n)

người mà Ngài đã hỏi: tena puṭṭho này cư sĩ: gahapati (n)
lễ vật để cúng, đồ vật để cho:

däna (tr)

mà ông vẫn cúng: dīyati [däyati] (đgt) thưa vâng, dạ: äma (bbt)
nhà, dòng họ, gia tộc: kula (tr)

bạch Ngài: bhante (bbt)

nhưng: pana (bbt)

(con) không thể: na sakkomi

để làm: kätuṃ (dđt)

(trở nên) tinh tế, ngon lành: paṇīta (tt)

409, Đức Đạo Sư, lúc thuyết giảng cho cư sĩ ấy: “Cúng dường không gọi là vi tế do
bởi lễ vật vi tế”, đã dạy rằng: “Này cư sĩ, khi tâm là vi tế, lễ vật đã cúng gọi là lễ vật
thô thiển là không phải, do vậy ông đừng nghĩ rằng: ‘Lễ vật của ta là thô thiển’”.
Đức Đạo Sư: Satthä [Satthu] (n)

đã dạy, đã nói: äha [ah=äh+a+a (parok)] (đgt)

lúc đang thuyết giảng cho cư sĩ ấy: tassa desento
không gọi là vi tế:

na paṇītaṃ näma

lễ vật, phẩm vật, đồ cúng dường:

deyyadhamma (n)

khi tâm là vi tế:

cittasmiṃ paṇīte sati

lễ vật đã cúng: dinnadäna (tr)

thô thiển, thô kệch: lūkha (tt)

không phải, không có: natthi (đgt)

do vậy, vì vậy: tasmä (bbt)

đã nghĩ: cintayi (đgt)

đừng nghĩ: mä cintayi [cint+ṇaya+ī=i(ajjat)]

410, Người tại gia chia tài sản thành 4 phần rồi, tiêu dùng một phần, kết hợp (đầu
tư) vào nghề nghiệp bằng 2 phần, nên cất giữ phần thứ tư với suy nghĩ rằng: “Lúc sự
nguy khốn khởi sinh ta sẽ được sử dụng”.
người tại gia: gharäväsa (n)

sau khi phân chia: vibhajitvä (pđt)

tài sản, của cải: bhoga (n)

phần, sự chia phần: koṭṭhäsa (n)

thành 4: catūhi (st)

tiêu dùng: paribhuñjitvä (pđt)

một (1): eka (st)

bằng 2: dvīhi (st)

công việc, việc làm: kammanta (tr) kết hợp: yojetvä (pđt)
nên cất giữ, nên chú ý:

nisämeyya [ni+sam+ṇe+eyya (pañc)] (đgt)

phần thứ tư: catuttha (tt)

với suy nghĩ: cintanena (tr)
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lúc sự nguy khốn sinh khởi:

antaräyassa uppannassa

(ta) sẽ được, sẽ có: labhissämi (đgt) việc sử dụng, sự thọ hưởng: paribhoga (n)
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BÀI MƯỜI SÁU

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
411, Eko navako bhikkhu upajjhäyaṃ upasaṅkamitvä vanditvä nisīditvä “Kati
bhante imasmiṃ säsane dhuränī’ti pucchi. “Ganthadhuraṃ vipassanädhuran’ti
dve dhuräni bhikkhū’ti. “Katamaṃ pana bhante ganthadhuraṃ, katamaṃ
vipassanädhuran’ti. “Tipitakaṃ ugganhetvä tassa dhäranaṃ gandhadhuraṃ näma,
attabhäve

khayavayaṃ

paṭṭhapetvä

tīni

lakkhaṇäni

äropetvä

saṅkhäränaṃ

sammasanaṃ vipassanädhuraṃ näma bhikkhū’ti.
navako (n): mới, tân (tu)

upasaṅkamitvä (pđt): sau khi vào gặp

upajjhäya (n): thầy tế độ

vanditvä (pđt): đảnh lễ xong

nisīditvä (pđt): ngồi xuống rồi

pucchi [pucch+a+ī=i(ajjat)] (đgt): đã hỏi

kati (bbt): bao nhiêu?

dhura (tr): phận sự

ganthadhura (tr): phận sự pháp học katama (bbt): sao, thế nào?
vipassanädhura (tr):

phận sự hành minh sát

Tipitakaṃ ugganhetvä tassa dhäranaṃ:
việc học lấy Tam tạng rồi ghi nhớ Tam tạng ấy
gandhadhuraṃ näma:

gọi là phận sự pháp học

attabhäve khayavayaṃ paṭṭhapetvä tīni lakkhaṇäni äropetvä saṅkhäränaṃ
sammasanaṃ:

việc quy định sự hoại và sự suy nơi tự thân

rồi đưa lên hàng tam tướng xong quán sát các pháp hữu vi
vipassanädhuraṃ näma:

gọi là phận sự hành minh sát

412, Evaṃ patittakena kammena evarūpaṃ sampattiṃ labhitvä idäni mayä
pamajjituṃ na vaṭṭtati.
patittaka (tt): nhỏ nhặt

evaṃ (bbt): như vậy, như thế này
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evarūpa (tt): có dạng như thế

sampatti (nữ): thành tựu

labhitvä (pđt): đã được, đã nhận

pamajjituṃ (dđt): việc… dễ duôi

idäni (bbt): vào lúc này, bây giờ

na vaṭṭtati: là không nên

413, Atthi bhante dänaṃ adatvä, sīlaṃ asamädayitvä, saccamattaṃ rakkhitvä
saggassa gamanaṃ?

414,

415,
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atthi (đgt): có

adatvä (pđt): không bố thí

däna (tr): vật phẩm

asamädayitvä (pđt): không thọ trì

sīla (tr): giới luật

rakkhitvä (pđt): giữ gìn

saccamatta (tr): sự chân thật

sagga (n): thiên đàng, thiên giới

gamana (tr):

sự đi, việc đi

Paṭhaviyä ekarajjena

Saggassa gamanena vä

Sabbalokädhipaccena

Sotäpattiphalaṃ varaṃ

Sotäpattiphala (tr):

Nhập Lưu Thánh quả

vara (tr): tối thượng

ekarajja (tr): đệ nhất hoàng đế

paṭhavī (nữ): trái đất, đất

sagga (n): thiên đàng

vä (bbt): hoặc, hay là

ädhipacca (tr): sự thống lãnh

Sabbapäpassa akaraṇaṃ

Kusalass’ūpasampadä

Sacittapariyodapanaṃ

Etaṃ Buddhänasäsanaṃ

akaraṇa (tr): không làm

sabbapäpa (tr): tất cả việc ác

upasampadä (nữ): thành tựu

kusala (tr): việc thiện

sacitta (tr): tâm của mình

pariyodapana (tr): làm cho thanh tịnh

etaṃ [eta] (đt): đó

säsana (tr): (là) lời dạy

Buddhänaṃ (n):

của chư Phật.
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B. DỊCH VIỆT – PĀLI
416, Việc người bố thí vật dụng kêu gọi những người khác bố thí (là) thích đáng.
(người) bố thí: denta (pđt)

(người) khác: añña (tt)

dù, dẫu là, cho dù: api, pi (bbt)

kêu gọi: samädapetvä (pđt)

việc... bố thí: dätuṃ (dđt)

(là) nên, thích đáng: vaṭṭati (đgt)

417, Việc thu nhận kiến thức là tuyệt diệu hơn việc thu nhận tài sản.
kiến thức, bộ môn: vijjä (nữ)

hơn việc thu nhận: labhanato

tài sản: dhana (tr)

hơn: to (dt)

tuyệt diệu, tốt đẹp:

vara (tt)

418, Việc thức dậy, ăn cơm xong, nằm rồi ngủ suốt cả ngày tốt hơn làm điều tội lỗi.
việc ngủ, sự ngủ: niddäyana (tr)

thức dậy: uṭṭhäya (pđt)

bữa cơm: bhatta (tr)

sau khi ăn, hưởng, dùng: bhuñjitvä (pđt)

đã nằm: nipajjitvä (pđt)

suốt ngày: sakalaṃ divasaṃ

tốt hơn: sädhutara (tt)

hơn làm điều tội lỗi: päpassa karaṇato

419, Việc mà người làm phước khiến cho nội tâm của mình thanh tịnh trước rồi mới
làm là điều thích đáng.
người làm phước: puññakära (n)

nội tâm: santäna (tr)

của mình: attano (n)

khiến cho thanh tịnh rồi: sodhäpetvä (pđt)

việc... làm: kätuṃ (dđt)

(là) nên, thích đáng: vaṭṭati (đgt)

420, Việc vào gặp bậc chân nhân, nghe pháp của Ngài, chú tâm một cách hợp lẽ rồi
hành theo pháp (sẽ) dẫn đến sự tăng tiến.
bậc chân nhân: sappurisa (n)

sau khi vào gặp: upasaṃsevitvä (pđt)

93

Luyện Dịch Việt – Päli

đã nghe: sutvä (pđt)

một cách khôn ngoan, hợp lẽ: yoniso (bbt)

chú tâm suy xét tới lui:

manasikaritvä (pđt)

việc... hành theo pháp:

... dhammassa caranaṃ

sự tăng tiến: vuḍḍhī (nữ)

(sẽ) dẫn đến: saṃvattati (đgt)
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BÀI MƯỜI BẢY

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
421, Eko

bhikkhu

Ñäṇodayäväsaṃ

gantvä

Dandhamittaṃ

näma

theraṃ

upasaṅkamitvä vanditvä ekamante nisīdi.
Ñäṇodayäväsa (n): chùa Ñäṇodaya gantvä (pđt): sau khi đi
upasaṅkamitvä (pđt): vào gặp

thera (n): vị trưởng lão

Dandhamittaṃ näma:

tên là Dandhamitta

vanditvä (pđt): đảnh lễ xong

ekamanta (n, tr): một bên thích hợp

nisīdi (đgt): đã ngồi xuống

[ni+sad=sīd+a+ī=i(ajjat)]

422, Atha

naṃ

thero: “Kuto

ägato’si

ävuso’ti

pucchi.

“Sammohärämato

bhante’ti.
atha (bbt): bấy giờ

naṃ (bhikkhuṃ) [ta] (đt): vị (tỳ khưu) ấy

ävuso (bbt): này hiền hữu

tvaṃ [tumha] (đt): Sư, anh, chị

asi (đgt): là

ägata (pđt): người đã đến

kuto (bbt): từ đâu

so bhikkhu äha: vị tỳ khưu ấy đáp

ahaṃ ägato amhi:

con là người đến

Sammohärämato:

từ chùa Sammoha

Sammohärämato =

Sammoha (n) + äräma (n) + to (dt)

423, “Kimatthaṃ idh’ägacchasi ävuso’ti. “Vasituṃ bhante’ti.
idha (ṭhäne) (bbt): nơi đây

kimatthaṃ (bbt): nhằm mục đích gì?

kimatthaṃ = kiṃ+atthaṃ

ägacchasi (ägacchati) (đgt): đến, tới

vasituṃ (dđt):

để ở lại

(Vasituṃ bhante = Ahaṃ bhante vasituṃ idha thäne ägacchämi)
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424, “Kiṃ payojanaṃ passanto, idha vasituṃ icchasi ävuso’ti?.
payojana (tr): lợi ích

passanta (pđt): (đang) thấy

icchati (đgt): muốn

vasituṃ icchasi: (Sư) muốn ở lại

“Tatthä’haṃ bhante mahätherassa kittiṃ assosiṃ: ‘Mahäthero tipiṭakadharo
attano sissänaṃ vitthärena taṃ väcesī’ti. Athä’haṃ cintesiṃ “Mamä’pi idha
vasato mahäthero väceyya, evam’ahaṃ uggahetuṃ labhissämī’ti imaṃ kho
ahaṃ bhante payojanaṃ passanto idha vasituṃ icchämī’ti.
tattha (bbt): ở đó, nơi đó

mahäthera (n): đại trưởng lão

kitti (nữ): danh tiếng

assosiṃ (đgt): (con) đã nghe

tipiṭakadhara (n):

vị thuộc lòng Tam Tạng

väcesi (đgt): đã thuyết, nói

taṃ (tipiṭakaṃ) [ta](đt): Tam Tạng ấy

vitthära (n): sự chi tiết, sự rộng rãi

atha (bbt) = evaṃ sante: một khi như thế

cintesiṃ (đgt): (con) đã nghĩ rằng

api, pi (bbt): ngay cả, thậm chí, cho dù

mama [amha] (đt): lúc mình

vasato (pđt): đang ở, sống

mamä’pi idha vasato:

lúc mà mình ở nơi đây

evaṃ = evaṃ sante:

một khi như thế

labhissämi (đgt): (con) sẽ được

uggahetuṃ (dđt): để học

425, “Ko näma tvaṃ ävuso’ti. “Vidhuro bhante’ti.
tvaṃ (đt): Sư, ông, bạn,…

ko näma: tên gì

426, “Kativasso’si tvaṃ Vidhurä’ti. “Pañcavasso’haṃ bhante’ti.
asi (đgt): là, có

vassa (n, tr): hạ lạp, năm, mùa mưa

kati (bbt):

bao nhiêu, mấy

427, “Ko näma te upajjhäyo’ti. “Mittaduro näma thero bhante’ti.
Mittaduro näma thero bhante = Mittaduro näma thero bhante me
upajjhäyo hoti.
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428, “Suddhipaṇṇaṃ te änītan’ti. “Āma Bhante’ti.
suddhipaṇṇa (tr): thẻ tăng tịch

te änītaṃ: mà Sư đã cầm đến chứ

429, “Tenahi taṃ äharä’ti. So tassa suddhipaṇṇaṃ dassesi.
tenahi (bbt): vậy thì

ähara (đgt): hãy đem tới (đưa ra)

taṃ (suddhipaṇṇaṃ):

thẻ (Tăng tịch) ấy

dassesi (đgt): đã trình

tassa (therassa): cho vị trưởng lão ấy

430, Thero taṃ oloketvä, “Tenahi yathäsukhaṃ vasähi Vidhurä’ti äha.
oloketvä (pđt): sau khi xem xét

vasähi (đgt): (Sư) hãy ở lại

yathäsukhaṃ (bbt):

tùy thoải mái.

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
431, Lúc bấy giờ, vị trưởng lão căn dặn một tỳ khưu trẻ: “Con hãy đi, hãy nói với vị
sư bạn: ‘Bạn hãy dọn một chỗ nghỉ rồi báo cho tỳ khưu mới tới.’”
lúc bấy giờ: atha (bbt)

đã đưa đi (căn dặn): äṇäpesi (đgt)

tỳ khưu trẻ: daharabhikkhu (n)

(con) hãy đi: gaccha, gacchahi (đgt)

hãy nói, hãy báo: ärocehi (đgt)

người bạn, người tốt bụng: suhada (n)

sửa soạn: paññäpetvä (pđt)

chỗ nghỉ, trú xứ: senäsana (tr)

trình bày, báo: dassehi (đgt)

khách, mới đến: ägantuka (tt)

432, Tỳ khưu ấy nhận lời của trưởng lão ấy rằng: “Như thế, bạch Ngài” rồi đi báo
cho tỳ khưu bạn.
đã nhận lời:

vacanaṃ saṃpaṭicchitvä

như thế: evaṃ (bbt)

đã đi: gantvä (pđt)

tỳ khưu bạn:

suhadabhikkhu (n)
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433,

Tỳ khưu bạn ấy dọn chỗ nghỉ xong, sau khi đi đến nơi ở của trưởng lão, đã

thưa với Ngài rằng: “Chỗ nghỉ mà con đã dọn rồi”, lúc mà câu: “Nếu vậy con hãy
dẫn tỳ khưu này đi rồi chỉ chỗ nghỉ.” (mà vị trưởng lão) nói xong, đã làm như thế.
sau khi đi đến nơi ở của trưởng lão: therassa santikaṃ ägantvä
đã thưa, đã nói: ärocetvä (pđt)

đã dọn, đã sửa soạn: paññatta (pđt)

lúc mà câu: “... “ (mà trưởng lão) nói xong: “… “ vacane vutte
đã dẫn, đã dẫn dắt: netvä (pđt)

đã làm như thế: evamakäsi [evaṃ+akäsi]

434, Tỳ khưu Vidhura đã hỏi tỳ khưu bạn: “Bạch Sư huynh, nội quy trong chùa này
có chứ?” “Có đấy, hiền hữu!”
nội quy, quy ước: katikä (nữ)

trong chùa này: imasmiṃ äväse

có, tồn tại:

atthi (đgt)

435, “Nội quy gì, Sư huynh?”
nội quy gì:

kä katikä?

“Này hiền hữu, nội quy chẳng hạn như vầy: “Lúc mà chuông đánh rồi, chư tỳ
khưu hội họp nhau, đảnh lễ Tam Bảo trong chánh điện cả sáng lẫn chiều. Các tỳ
khưu và các sa di đi tới phòng hội của trưởng lão nghe giáo huấn mà Ngài đã ban
cho. Lúc mà ngày thính pháp đến rồi, các cư sĩ và tu sĩ hội họp nhau tại hội trường,
một vị tỳ khưu thuyết pháp, người còn lại nghe pháp ấy. Lúc mà ngày bố-tát đến rồi,
tất cả các tỳ khưu hành bố-tát; lúc mà ngày tự tứ đã đến, hành lễ tự tứ.”
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nội quy chẳng hạn như vầy:

evamädikä [evaṃ+ädikä] katikä

lúc mà chuông đánh rồi:

gaṇḍiyä pahatäya

cái chuông, cái kẻng: gaṇḍī (nữ)

đã được đánh: pahata (pđt)

đã tụ hội: sannipatitvä (pđt)

điện thờ, chánh điện: vihära (n)

buổi sáng: pubbaṇha (n)

buổi chiều: säyaṇha (n)

cả sáng lẫn chiều:

pubbaṇhe ceva säyaṇhe ca

Tam Bảo: ratanattaya (tr)

(họ) đảnh lễ: namassanti (đgt)

các tỳ khưu và các sa di:

bhikkhū ceva sämaṇerä ca
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phòng hội: upaṭṭhänasälä (nữ)

nghe: suṇanti (đgt)

giáo huấn mà Ngài đã ban cho:

tena dinnaṃ ovädaṃ

lúc mà ngày thính pháp đến rồi:

dhammassavanadivase sampatte

các cư sĩ và tu sĩ: gihipabbajitä

hội họp nhau: sannipatiṃsu (đgt)

người còn lại: avasesajana (n)

pháp ấy: taṃ (dhammaṃ)

lúc mà ngày bố-tát đến rồi:

uposathadivase sampatte

hành: karonti (đgt)

bố-tát: uposatha (n)

lúc mà ngày tự tứ đã đến:

paväraṇäya sampatte

tự tứ:

paväraṇä (nữ)

436, Buổi chiều, tỳ khưu Vidhura đã đi đến chỗ ở của trưởng lão, đã xin nương nhờ.
Vị trưởng lão đã cho phép.
buổi chiều: säyaṃ (bbt)

đã xin, cầu xin: yäci [yäcati] (đgt)

nương nhờ: nissaya (n)

đã cho, cho phép: adäsi (đgt)

437, Kể từ lúc ấy, tỳ khưu Vidhura đã làm bổn phận với thầy tổ chẳng hạn việc dâng
nước súc miệng đến trưởng lão.
kể từ lúc ấy:

tato paṭṭhäya

đã làm bổn phận với thầy tổ:

äcariyavattamakäsi

äcariyavattamakäsi =

äcariya+vattaṃ+akäsi

như việc dâng nước súc miệng:

mukhodakadänädika

mukhodakadänädika =

mukha+udaka+däna+ädika

miệng: mukha (tr)

nước: udaka (tr)

cúng, dâng: däna (tr)

v.v…, bắt đầu, ví dụ, như: ädika (tt)

438, Trưởng lão đã khiến tâm bi mẫn khởi sinh nơi vị ấy.
lòng bi mẫn: käruñña (tr)

làm cho khởi sinh: uppädesi (đgt)

439, Vị ấy thành người đáng mến của các tỳ khưu khác vậy.
người đáng mến: piya (n)

(các vị) khác: aññesaṃ [añña] (tt)
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440, Vị ấy học pháp và luật tại tu viện của trưởng lão mỗi ngày.
mỗi ngày: devasikaṃ (bbt)

tại tu viện của trưởng lão: therassa santike

học, học tập: ugganhäti (đgt)

pháp và luật: dhammañceva vinayañca
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BÀI MƢỜI TÁM

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
441, Ekadivasaṃ Vidhuro bhikkhu theraṃ upasaṅkamitvä “Kassa putto bhante
amhäkaṃ Satthä’ti pucchi. “Kapilavatthusmiṃ Suddhodanamahäräjassa ävuso’ti.
ekadivasaṃ (bbt)9 một hôm

Vidhuro bhikkhu (n): tỳ khƣu Vidhura

upasaṅkamitvä (pđt): đã tìm đến

pucchi (đgt)9 đã hỏi

Satthä [Saddhu] (n)9 Đức Đạo Sƣ

amhäkaṃ [amha] (đt)9 của chúng ta

hoti (đgt)9 là

kassa putto9 con của ai

Kapilavatthusmiṃ Suddhodanamahäräjassa =
Kapilavatthusmiṃ Suddhodanamahäräjassa ävuso putto amhäkaṃ Satthä hoti
442, “Kä tassa matä bhante’ti. “Mäyä devī ävuso’ti.
kä mätä9 ai là mẹ

Mäyä devī (nữ)9 hoàng hậu Maya

443, “Katarasmiṃ vasse so jäto bhante’ti.
so (Saddhä)9 Đức Đạo Sƣ ấy

jäta (pđt)9 đã sinh

katarasmiṃ vasse9

vào năm nào

“Ito pubbe paṇṇarasavassapañcasatädhikesu dvīsu vassasahassesu ävuso’ti.
dvīsu vassasahassesu9

vào hai ngàn năm

paṇṇarasavassapañcasatädhikesu9

thêm năm trăm mƣời lăm năm

pubbe (tt)9 trƣớc

ito (kälato) (bbt)9 kể từ lúc này

“Katamiyaṃ bhante tithiyan’ti.
katamiyaṃ tithiyaṃ9

vào ngày nào
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“Visäkhapuṇṇamīdivase ävuso’ti
Visäkha (tr):

tháng Vesak # tháng tƣ âm lịch (Việt Nam)

puṇṇamīdivasa (nữ)9

ngày trăng tròn, ngày trăng đầy đặn

444, “Kattha, bhante’ti.
kattha (bbt):

tại nơi nào

“Kapilavatthussa ca Devadahassa ca antarä Lumbinīvane ävuso’ti.
Lumbinīvane (tr):

tại vƣờn Lumbinī

Kapilavatthussa ca Devadahassa ca antarä9 ở giữa thành Kapilavatthu và Devadaha
445, “Kasmä pana bhante devī attano nivesane na vijäyi, taṃ me käraṇaṃ
dassethä’ti.
pana (bbt)9 lại nữa

devī (nữ)9 hoàng hậu

na vijäyi9 đã không sinh

nivesana (tr): cung điện

kasmä (bbt)9 vì nhân gì

dassetha [dasseti] (đgt)9 (Ngài) hãy thuyết

karaṇa (tr)9

nhân, cớ, lý do

“Sä

ävuso

Devadahaṃ

devī

gantukämä,

paripakkagabbhä,
räjänaṃ

attano

äpucchitvä

niväsanaṭṭhänabhūtaṃ
pativärena

gacchantī,

Lumbinīvanaṃ patvä, tattha kīḷitukämä pävisi, tassä kammajavätä caliṃsu, sä
tattha vijäyī’ti.
paripakkagabbhä (nữ)9

có thai già tháng rồi

attano niväsanaṭṭhänabhūtaṃ Devadahaṃ gantukämä9
muốn ngự đến thành Devadaha là trú xứ quê nhà của mình
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räjänaṃ äpucchitvä9

sau khi giã từ Đức vua

pativärena gacchantī9

ngự hành với bầu đoàn

patvä (pđt)9 đã ngự đến

kīḷitukämä (nữ)9 là ngƣời muốn du thƣởng

pävisi (đgt)9 đã đi vào

kammajaväta (tr)9 gió do nghiệp sinh

tassä (deviyä)9 của hoàng hậu ấy

caliṃsu [calati] (đgt): đã khuấy động
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446, “Tassa därakakäle kiṃ nämaṃ kariṃsu bhante’ti.
ñätayo [ñäti] (n):

các bà con, các hoàng thân quốc thích

kiṃ nämaṃ kariṃsu9

đã đặt từ gì thành tên

tassa (Satthuno):

của Đức Đạo Sƣ ấy

därakakäle (n):

vào thuở ấu thời

“Siddhattho’ti nämaṃ ävuso’ti.
‘Siddhattho’ti nämaṃ ävuso =

Ñätayo ävuso tassa därakakäle
‘Siddhattho’ti nämaṃ kariṃsu

447, “Kativassäni so gihibhäve ṭhito, bhante’ti.
so Siddhattho: Đức Siddhattha ấy

ṭhita (pđt)9 đã sống, đã đứng, đã trụ

gihibhäva (tr)9 đời sống cƣ sĩ

kativassäni9 bao nhiêu năm

kativassäni =

kati (bbt) + vassäni (tr, sn)

“Ekūnatiṃsaṃ ävuso’ti.
ekūnatiṃsaṃ (nữ)9 hết 28 năm
448, “Kiṃ nu kho so bhante gharaväsaṃ ajjhävasanto därabharaṇaṃ karoti
udähu no’ti.
kiṃ nu kho9 có phải không?

udähu no9 hay là không

gharaväsaṃ ajjhävasanto:

lúc sống đời sống tại gia

därabharaṇa (tr):

nuôi dƣỡng vợ (con)

“Karoti ävuso’ti.
so karoti:

Ngài thực hành

449, “Kä tassa devī, bhante’ti.
kä tassa devī =

kä tassa Siddhatthassa devī
vị hoàng hậu của Đức Siddhattha ấy là ai
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“Yasodharä näma ävuso Suppabuddhassa Koliyassa dhītä’ti.
Suppabuddhassa Koliyassa dhītä:

công chúa (con) của đức vua Suppabuddha
quốc độ Koliya

450, “Atthi pana bhante tassa putto’ti.
“Āmävuso’ti.
“Ko näma so, bhante’ti
“Rähulo nämävuso’ti

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
451, “Ngài quán xét đến điều gì rồi từ bỏ gia sản, đi xuất gia, thƣa trƣởng lão?”
đã quán xét (đề cập) đến điều gì9

kiṃ ärabbha

đã xuất gia9 pabbaji (đgt)

đã từ bỏ gia sản9 sampattiṃ pahäya

“Đến già, bệnh, chết, hiền hữu”.
già9 jarä (nữ)

bệnh9 byädhi (n)

chết9

maraṇa (tr)

452, “Quán xét thế nào, bạch Ngài?”
quán xét thế nào9

kathaṃ ärabbha

“Quán xét nhƣ vầy, hiền hữu9 ‘Tất cả dân chúng đều có sự già, bệnh, chết là
thƣờng, (nhƣng lại) ghét các điều ấy, sống dễ duôi. Việc này không nên đối với ta, ta
cần phải tìm phƣơng cách giải thoát khỏi chúng.”
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quán xét nhƣ vầy9 evaṃ ärabbha

tất cả dân chúng9 sabbe janä

có sự già, bệnh, chết là thƣờng9

jaräbyädhimaraṇadhammä

ghét các điều ấy9 te jigucchitvä

(sống) dễ duôi9 pamajjanti (đgt)

việc này không nên đối với ta:

etaṃ me na vaṭṭati

ta cần phải tìm phƣơng cách giải thoát khỏi chúng = việc tìm cách giải thoát
khỏi chúng (là) cần thiết (nên, phải) đối với ta9 tehi me mokkhopäyaṃ
gavesituṃ vaṭṭati
453, “Vì cớ gì Ngài không làm (là) cƣ sĩ, tìm kiếm (phƣơng cách thoát khổ), bạch
trƣởng lão?”
vì cớ gì9 kasmä (bbt)

không phải ngƣời tại gia9 agihibhūta (tt)

là9 hutvä [hoti] (pđt)

tìm kiếm9 gavesati (đgt)

“Ngài không thể (làm vậy), hiền hữu”.
Ngài không thể9

na so sakkoti

“Vì sao không thể, bạch trƣởng lão?”
vì sao không thể9

kasmä so na sakkoti

“Vì cƣ sĩ là nền tảng của sự say mê, hiền hữu”.
vì cƣ sĩ là nền tảng của sự say mê9

gharäväsassa madaṭṭhänattäya

454, “Kể từ lúc xuất gia rồi, (lúc mà) thời gian trôi qua bao lâu (thì) Ngài chứng ngộ
Vô thƣợng Chánh Đẳng Giác, thƣa trƣởng lão?”
kể từ lúc xuất gia rồi9

pabbajitakälato paṭṭhäya

(lúc mà) thời gian trôi qua bao lâu9 kasmiṃ käle atikkante
đã chứng ngộ9 bujjhi (đgt)

[bujjhi = budh+ya  bhujjh+ī=i (ajjat)]

Vô thƣợng9

Anuttara (n)

Chánh Đẳng Giác:

Sammäsambhodhi (n)
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“Sáu năm trôi qua, hiền hữu”.
sáu năm trôi qua9

chasu vassesu atikkantesu

455, “Trong thời gian đó, Ngài đã làm những gì, xin (trƣởng lão) hãy dạy rõ cho con?”
trong suốt thời gian đó9

imasmiṃ käle

Ngài đã làm gì9

so kimakäsi = so kiṃ+akäsi

xin hãy dạy rõ cho con9

mama dassetha

“Ngài đã hành hạnh tinh tấn, hiền hữu”.
tạo dựng, đặt: ṭhapeti (đgt)

tinh tấn, nỗ lực9 padhäna (tr)

456, “Ngài đã giác ngộ vào ngày âm lịch nào, thƣa trƣởng lão?”
vào ngày âm lịch nào9

katamiyaṃ tithiyaṃ

“Ngày trăng tròn tháng Vesak, hiền hữu”.
ngày trăng tròn tháng Vesak9

Visäkhapuṇṇamī (tithī) (nữ)

457, “Tại nơi nào, thƣa trƣởng lão?”
tại nơi nào:

katthaṃ (bbt)

“Nơi gốc cây Asattha, gần bờ sông Nerañjarä, hiền hữu”
nơi gốc cây Assattha:

Assattharukkhamūle (tr)

bờ (sông)9 tīra (tr)

sông Nerañjarä9 Nerañjarä nadī (nữ)

458, “Ngài giác ngộ rồi, còn làm những việc gì khác nữa, bạch trƣởng lão?”
sau khi giác ngộ9 bujjhitvä (pđt)

khác: apara (tt)

“Hiền hữu, Ngài đã ngự hành tại các quốc độ này nọ, thuyết pháp cho dân
chúng, cho phép xuất gia đối với họ – những ngƣời đang xin phép, ban huấn từ đến
các cƣ sĩ, đã đặt nền móng Phật giáo”.
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đã ngự hành9 vicaritvä (pđt)

tại các quốc độ này nọ: tesu tesu padesesu

thuyết pháp cho dân chúng9

janänaṃ dhammaṃ desetvä

cho phép xuất gia9

upasaṃpadaṃ anujänitvä

ngƣời đang xin phép9 yäcanta (pđt) ngƣời tại gia9 gahaṭṭha (n)
ban huấn từ9 ovädaṃ datvä

đặt nền móng9 patiṭṭhäsi [patiṭṭhäti] (đgt)

459, “Bạch trƣởng lão, Ngài đã thuyết pháp cho ai trƣớc nhất? Ai là đệ tử đầu tiên
của Ngài?”
trƣớc nhất, đầu tiên9

paṭhamaṃ (bbt)

(Ngài) đã thuyết Pháp cho ai:

kassa dhammaṃ desesi

ai là đệ tử đầu tiên:

ko paṭhamasävako hoti

“Hiền hữu, Ngài đã thuyết pháp cho 5 vị tỳ khƣu, có Đức Koṇḍañña đứng đầu.
Trong số các vị đó, Đức Koṇḍañña là đệ tử đầu tiên”.
cho 5 vị tỳ khƣu:

pañcannaṃ bhikkhūnaṃ

có Đức Koṇḍañña đứng đầu9

Koṇḍaññädīnaṃ

trong số các vị đó9

tesu [ta] (đt)

Đức Koṇḍañña là đệ tử đầu tiên9

Koṇḍañño paṭhamasävako hoti

460, “Ngài đã đặt nền móng Phật giáo ở đâu trƣớc nhất, thƣa trƣởng lão?”
đã đặt nền móng9 patiṭṭhäsi (đgt)

ở đâu9 kattha (ṭhäne) (bbt)

giáo pháp, tôn giáo (Phật)

säsana (tr)

“Tại thành Räjagaha, hiền hữu.”
tại thành Räjagaha9

Räjagahe (n)
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BÀI MƢỜI CHÍN

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
461, “Bodhito paṭṭhäya kati vassäni so aṭṭhäsi bhante’ti.
so [ta] (đt) (Satthä)9 Đức Đạo Sƣ ấy aṭṭhäsi (đgt)9 đã sống, trụ thế
kati vassäni9 bao nhiêu năm

Bodhito paṭṭhäya9 kể từ khi giác ngộ

“Pañcacattäḷīsaṃ ävuso’ti.
“Bốn mƣơi lăm năm, hiền hữu”.
462, “Kattha so parinibbuto bhante’ti.
kattha (ṭhäne) (bbt)9 ở đâu

parinibbuta (pđt)9 đã nhập diệt

“Kusinäräyaṃ Sälavane ävuso’ti.
“Tại rừng cây Säla, gần thành Kusinärä, hiền hữu”.
463, “Katamiyaṃ bhante tithiyan’ti.
“Bạch Ngài, (Đức Đạo Sƣ ấy đã nhập diệt) vào ngày nào?”
“Visäkhapuṇṇamiyaṃ ävuso’ti.
“Vào ngày trăng tròn tháng Vesak, hiền hữu”.
464, “Kittakaṃ pana bhante tassa äyuppamäṇan’ti.
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äyuppamäṇa (tr) = äyu+pamäṇa:

tuổi thọ khoảng chừng

äyu (tr)9 tuổi thọ

pamäṇa (tr)9 khoảng chừng

kittaka (tt):

bao nhiêu
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“Nanu ävuso mayä vuttaṃ9 ‘Ekūnatiṃsaṃ vassäni gihibhäve ṭhatvä,
sampattiṃ

pahäya,

abhisambujjhitvä,

pabbajitvä,

pañcacattäḷīsaṃ

chabbassäni
vassäni

aṭṭhäsi.

padhänaṃ
Täni

padahitvä,

vassäni

ekajjhaṃ

abhisaññūhitvä asītivassänī’ti.
nanu mayä vuttaṃ9

lời mà ta đã nói rồi không phải sao

ekūnatiṃsa (st)9 28

pañcacattäḷīsa (st)9 45

chabbassäni = cha+vassäni9

hết 6 năm

padhänaṃ padahitvä:

hành hạnh tin tấn

abhisambujjhitvä (pđt): giác ngộ rồi aṭṭhäsi (đgt): trụ thế (tiếp)
abhisaññūhitvä (pđt)9

do bởi cộng, kết vào, hợp lại

ekajjhaṃ (bbt)9 chung thành một

asītivassänī (tr,sn)9 70 năm

465, “Tato paṭṭhäya yäv’ajjatanä kativassäni atikkantäni bhante’ti.
kativassäni (tr,sn)9 bao nhiêu năm

tato (divasato) paṭṭhäya9 kể từ ngày đó

yäv’ajjatanä = yäva+ajjatanä:

cho đến hôm nay

atikkanta (pđt):

đã trôi qua

“Ekapaññäsavassuttarapañcasatädhikäni dve vassasahassäni ävuso’ti.
“2551 năm (đã trôi qua), hiền hữu”.
dve vassasahassäni9

nghìn của các năm – hai (=2.000 năm)

ekapaññäsavassuttarapañcasatädhikäni = ekapaññäsavassa+uttara+pañcasata
+adhikäni: hơn+năm trăm+thêm+năm mƣơi mốt năm(=551năm)
466, “Tasmiṃ parinibbute, ke tassa sarīrajjhäpanakiccaṃ akaṃsu bhante’ti.
tasmiṃ parinibbute 9

lúc mà Đức Đạo Sƣ ấy nhập diệt

ke [ko] (đt):

những ai, những ngƣời nào

akaṃsu [karoti] (đgt)9

đã làm, đã thực hiện

tassa sarīrajjhäpanakiccaṃ:

việc hỏa thiêu kim thân của Ngài

sarīrajjhäpanakicca =

sarīra+jhäpana+kicca
(kim thân+hỏa thiêu+công việc)
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“Kosinärakä Mallä ävuso’ti.
“Hiền hữu, các lãnh chúa Mallä trú tại thành Kusinärä
Kosinärakä Mallä ävuso =

Kosinärakä Mallä ävuso tassa
sarīrajjhäpanakiccaṃ akaṃsu.

467, “Atthi panassa bhante tato avasiṭṭhä dhätuyo’ti.
dhätu (nữ)9 ngọc xá-lợi

avasiṭṭhä (pđt)9 còn sót lại, còn dƣ

tato (sarīrato)9 từ kim thân ấy

assa (Satthuno)9 của Đức Đạo Sƣ ấy

panassa = pana+assa (Satthuno)

atthi [asi] (đgt)9 có, hiện hữu

“Āmävuso’ti.
“Có sót lại, hiền hữu”.
468, “Kiṃ pana bhante Kosinärakä Malläyeva tä dhätuyo aggahesuṃ udähu
aññesaṃpi vibhajiṃsū’ti.
Malläyeva = Mällä+y+eva:

chính các lãnh chúa Mallä

aggahesuṃ (đgt)9 đã thu lấy

[a+gah+ṇhä=aggahe+s+uṃ (ajjat)]

tä dhätuyo9 các xá-lợi ấy

kiṃ (bbt)9 sao

udähu (bbt)9 hay là

vibhajiṃsu [vibhajati](đgt)9 (họ) đã chia

aññesaṃpi (tt) (janänaṃ) :

cho cả dân chúng khác

“Pubba te ävuso adätukämä pacchä vibhajiṃsū’ti.
pubba (bbt): trƣớc tiên

te [ta] (đt)9 họ

adätukäma (n): muốn không cho

pacchä (bbt)9 về sau

469, “Kasmä pana bhante vibhajiṃsū’ti.
pana (bbt): vậy thì

kasmä (bbt): vì sao

“Ājätasatturäjädayo ävuso räjäno dhätuyo yäcituṃ tesaṃ santikaṃ dūte
pähesuṃ, tesu adentesu, sabbe saṅgämaṃ kattukämä ahesuṃ. Doṇo näma
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brähmaṇo te saññäpetvä, tesaṃ samakaṃ samakaṃ bhägaṃ vibhajäpesī’ti.
Ājätasatturäjädayo räjäno =

Ājätasattu+räja+ädayo [ädi] räjäno9

các quốc vƣơng nhƣ Đức vua Ājätasattu chẳng hạn
pähesuṃ (đgt)9 đã gửi

[pa+ä+hi+ṇu+s+uṃ]

dūta (n)9 sứ giả

santika (tr)9 quốc độ, trú xứ

dhätuyo yäcituṃ9

để xin thỉnh các xá-lợi

tesu (Mallesu) adentesu:

lúc mà các lãnh chúa (Malla) ấy không cho

sabbe (räjäno):

tất cả các quốc vƣơng

ahesuṃ (đgt)9 đã là

kattukäma (n)9 ngƣời muốn gây (làm)

saṅgäma (n):

chiến tranh

Doṇo näma brähmaṇo9

bà-la-môn tên là Doṇa

te (Malle) saññäpetvä9

đã làm cho các lãnh chúa Malla ấy đồng ý

vibhajäpesi (đgt)9

đã cho chia ra

samakaṃ (bbt) bhogaṃ (tr):

phần bằng nhau

tesaṃ (räjūnaṃ):

đến các quốc vƣơng ấy

470, “Kattha pana bhante dhätuyo gahetvä ṭhapesun’ti.
gahetvä (pđt)9 sau khi nhận lấy

ṭhapesuṃ (đgt)9 đã tôn trí, thờ phụng

“Cetiyesu ävuso’ti.
“Tại các bảo tháp, hiền hữu”.

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
471, Từ đấy, tỳ khƣu Vidhura ấy hỏi trƣởng lão tiếp thêm nữa9 “Bạch Ngài, việc kết
tập Tam tạng lần thứ nhất đã thực hiện lúc nào?”
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từ đấy9 tato (bbt)

hơn nữa, tiếp thêm nữa9 uttariṃ (bbt)

lúc nào, khi nào: kadä (tt)

đã đƣợc tiến hành9 kata (pđt)

việc kết tập lần thứ nhất9

paṭhamasaṅgīti (nữ)

“Lúc Đức Thế Tôn đã nhập diệt 3 tháng, hiền hữu”.
qua 3 tháng:

tīni mäsäni

lúc Đức Thế Tôn đã nhập diệt9

Bhagavato parinibbutakäle

472, “Bạch Ngài, lần kết tập thứ nhất ấy (mà) ai là ngƣời thực hiện?”
“Kena sä paṭhamasaṅgīti katä bhante’ti.
“Bởi năm trăm vị A-ra-hán, hiền hữu”
“Pañcasatehi arahantehi ävuso’ti.
473, “Đã đƣợc thực hiện tại nơi nào, bạch Ngài?”
“Kattha katä bhante’ti.
“Tại thành Räjagaha, hiền hữu”.
“Räjagahe ävuso’ti.
474, “Bạch Ngài, ai là ngƣời chủ trì trong kỳ kết tập ấy?”
“Tattha bhante ko pamukho hotī’ti.
ngƣời đứng đầu, ngƣời chủ trì9

pamukha (n)

“Ngài trƣởng lão Mahäkassapa, Ngài trƣởng lão Upäli và Ngài trƣởng lão
Ānanda là những vị chủ trì trong kỳ kết tập ấy, hiền hữu”.
“Tattha ävuso Mahäkassapatthero ca Upälitthero ca Ānandatthero ca
pamukhä ahesun’ti.
475, “Ai đã cho thỉnh mời các vị A-ra-hán ấy để thực hiện kỳ kết tập đó, bạch Ngài?”
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cho thỉnh mời9 samädapesi

[saṃ+ä+dä=da+ṇäpe=pe+s+ī=i(ajjat)] (đgt)

“Ngài trƣởng lão Mahäkassapa, hiền hữu”.
“Mahäkassapatthero ävuso’ti.
476, “Ngài đã dựa vào điều gì (để) thỉnh mời, bạch trƣởng lão?”
đã đề cập, dựa vào9 ärabbha (pđt)

điều gì9 kiṃ (tt)

“Ngài đã dựa vào lời phát ngôn của tu sĩ già Subhadda, hiền hữu”.
lời nói9 vacana (tr)

tu sĩ già9 vuḍḍhapabbajita (n)

477, “Tu sĩ già ấy đã phát biểu thế nào, bạch Ngài?”
đã nói9 kathesi (đgt)

nhƣ thế nào9 kathaṃ (bbt)

“Này hiền hữu, lúc mà Đức Thế Tôn nhập diệt 7 ngày rồi, Ngài trƣởng lão
Mahäkassapa vẫn chƣa biết chuyện ấy, đi đến từ thành Pävä cùng với số đông các tỳ
khƣu nhằm yết kiến Đức Thế Tôn: giữa đƣờng gặp (thấy) một du sĩ ngoại đạo, bèn
hỏi9 ‘Này bạn, bạn biết tin tức gì của Đức Đạo Sƣ không?’ Du sĩ ấy đáp9 ‘Này bạn,
Đức Đạo Sƣ của các bạn đã nhập diệt 7 ngày rồi’.
lúc mà Đức Thế Tôn nhập diệt 7 ngày rồi9 Bhagavati sattähaṃ parinibbute
chƣa biết9 ajänanta (pđt)

chuyện đó9 tamatthaṃ [taṃ+atthaṃ]

đã đi đến9 ägantvä (pđt)

cùng với các tỳ khƣu9 bhikkhūhi saddhiṃ

nhằm yết kiến Đức Thế Tôn9

Bhagavato dassanäya

từ thành Pävä9 Päväya (nữ)

giữa đƣờng9 antarämagga (n)

đã thấy, đã gặp9 disvä (pđt)

du sĩ ngoại đạo9 äjīvaka (n)

Này bạn, bạn biết tin tức gì của Đức Đạo Sƣ không?:
Kiṃ ävuso Satthuno säsanaṃ jänäsi
Này bạn, Đức Đạo Sƣ của các bạn đã nhập diệt 7 ngày rồi9
Tumhäkaṃ Satthä sattähaṃ parinibbuto ävuso
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Các tỳ khƣu phàm nhân nghe chuyện ấy đã khóc lóc, than vãn. Trong số các vị
đó, có một tu sĩ già tên là Subhadda, vị ấy đã ngăn các tỳ khƣu đó9 ‘Này các bạn,
đừng khóc nữa, đừng than vãn nữa, lúc mà Đức Đạo Sƣ còn tại thế, chúng ta không
thể làm những điều mà Ngài cấm chế: bây giờ đây, khi mà Ngài đã nhập diệt, chúng
ta muốn làm điều gì thì cứ việc làm điều ấy’.
các tỳ khƣu phàm nhân9

puthujjanä bhikkhū

sau khi nghe chuyện ấy9

tamatthaṃ sutvä

đã khóc lóc9 roditvä (pđt)

đã than vãn9 parideviṃsu [paridevati] (đgt)

đã ngăn cản: niväresi (đgt)

[ni+var+ṇe+s+ī=i(ajjat)]

đừng khóc lóc nữa9 mä rodittha

đừng than vãn nữa9 mä paridevittha

lúc mà Đức Đạo Sƣ còn tại thế9

Satthari dharamäne

chúng ta không thể làm những điều mà Ngài cấm chế:
tena niväritaṃ kammaṃ kätuṃ na sakkoma
bây giờ đây9 idäni (bbt)

khi Ngài đã nhập diệt9 tasmiṃ parinibbute

chúng ta muốn làm điều gì9

yaṃ kätuṃ icchäma

chúng ta hãy làm điều đó:

taṃ karoma

Ngài trƣởng lão Mahäkassapa, dựa vào lời phát ngôn của tu sĩ già này nên đã
thỉnh mời các vị A-ra-hán ấy thực hiện việc kết tập”.
để thực hiện9 kätuṃ (pđt)

việc kết tập9 saṅgäyana (n)

478, “Bạch Ngài, các vị A-ra-hán ấy đã thực hiện việc kết tập nhƣ thế nào?”
các vị A-ra-hán ấy9

te (arahantä)

đã thực hiện9 akaṃsu (đgt)

[a+kar+o=ak+uṃ=aṃsu (ajjat)]

“Hiền hữu, các vị A-ra-hán hội họp nhau tại một nơi, bấy giờ Ngài trƣởng lão
Mahäkassapa hỏi về Luật với Ngài Upälī, lúc mà Luật đã đƣợc Ngài Upälī ấy giải đáp,
bèn hỏi Ngài Ānanda về Pháp, Ngài (Ānanda) ấy đã giải đáp xong về Pháp đó. Các vị
trƣởng lão ấy sau khi kết tập cả Pháp lẫn Luật ấy theo cách mà nhị vị trƣởng lão tụng
đọc, đã dựng lại thành khuôn mẫu”.
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hội họp9 sanipatanti (đgt)

tại một nơi9 ekasmiṃ ṭhäne

bấy giờ9 atha (bbt)

Luật9 Vinaya (n)

lúc mà Luật đã đƣợc vị ấy giải đáp9 tena Vinaye visajjite
đã giải đáp9 visajjesi (đgt)

sau khi kết tập9 saṅgäyitvä (pđt)

theo cách mà nhị vị trƣởng lão tụng9 dvīhi therehi vuttena nayena
đã dựng lại thành khuôn mẫu9

tantiṃ ṭhapesuṃ

479, “Ai là ngƣời đã hộ độ cho các vị trƣởng lão ấy, bạch Ngài?”
ai là ngƣời đã hộ độ9

ko upakärako ahosi

“Nghe rằng (đƣợc biết) Đức Vua Ajätasattu, hiền hữu”.
nghe rằng, đƣợc biết9 kira (bbt)

đức vua Ajätasattu: Ajätasattu räjä (n)

480, “Bạch Ngài, cuộc kết tập ấy thực hiện xong với thời gian bao lâu?”
cuộc kết tập ấy9 sä saṅgäyanä

đã đƣợc thực hiện9 kata (pđt)

thời gian9 käla (n)

bao lâu, bao nhiêu: kittaka (tt)

“Với thời gian 7 tháng, hiền hữu”.
với thời gian 7 tháng9

sattahi mäsehi kälehi
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BÀI HAI MƢƠI

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
481, “Kittakä pana bhante Bhagavato sävakä tesu tesu guṇesu tena pasaṭṭhä’ti.
tena pasaṭṭhä9

những bậc đƣợc Ngài tuyên dƣơng

tesu tesu guṇesu9

trong các công đức này nọ

“Ekacattäḷīsaṃ ävuso’ti.
“Bốn mƣơi mốt vị, hiền hữu”.
482, “Tesaṃ nämäni sotuṃ icchämi bhante, sädhu me bhante kathethä’ti.
icchämi (đgt)9 con có nguyện vọng sotuṃ (dđt)9 để nghe
näma (tr)9 danh, tên

sädhu (n): lành thay

me kathetha:

xin (Ngài) hãy nói cho con

“Tenahi

suṇohi,

kathessämi

‘Aññäkoṇḍaññatthero

tesaṃ

pämokkho

ahosī’ti.
tenahi (bbt): nếu vậy thì

suṇohi (đgt)9 con hãy nghe

kathessämi (đgt): ta sẽ nói

pämokkha (n)9 vị đứng đầu

483, “Nanu kho so thero bhante pubbe tumhehi ‘Koṇḍañño’ti katheto, atha
kasmä ‘Aññäkoṇḍañño’ti kathetha. Kiṃ so dve nämäni alatthä’ti.
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pubbe (tt): trƣớc đây

so thero: vị trƣởng lão ấy

tumhehi ‘Koṇḍañño’ti katheto9

(mà) Ngài gọi là9 ‘Koṇḍañña’

nanu kho: không phải sao

atha (bbt): lúc mà nhƣ thế

‘Aññäkoṇḍañño’ti kathetha9

Ngài lại gọi là9 ‘Aññäkoṇḍañña’

Luyện Dịch Päli – Việt

kasmä (bbt): vì lý do gì?

alattha [a+labh=la+a+ī=ttha(ajjat)]: (có) đƣợc

dve nämäni9 hai (cái) tên

kiṃ (bbt): (hay) sao?

“Pubbe so ävuso ‘Koṇḍañño’ti paññäyi, yadä so dhammaṃ paṭivijjhi,
tadä Bhagavä ‘Aññäsi vata bho Koṇḍañño’ti imaṃ udänaṃ udäneti, tato
paṭṭhäya so ‘Aññäkoṇḍañño’ti paññäyī’ti.
paññäyi (paññäyati) (đgt)9

hiện ra, đƣợc rõ ràng, đƣợc biết (đến)

paṭivijjhi (paṭivijjhati) (đgt)9

thấu hiểu, xuyên suốt

yadä… tadä… (bbt):

… vào lúc nào, (thì) vào lúc ấy…

udäneti (đgt)9 phát lên, nói ra

imaṃ udänaṃ9 lời cảm thán này

Aññäsi vata bho Koṇḍañño9

Koṇḍañña biết rồi nhỉ

tato paṭṭhäya9

kể từ thời điểm ấy

484, “Katarasmä kulä so pabbajito bhante’ti.
so pabbajito: vị ấy đã xuất gia

katarasmä kulä (tr): từ dòng tộc nào

“Brähmaṇakulä ävuso’ti.
“Từ dòng tộc bà-la-môn, hiền hữu”.
485, “Kena bhante käraṇenä’ti.
“Bạch Ngài, (vị trƣởng lão ấy đã xuất gia) vì nhân gì?”
“Pubbe so ävuso brähmaṇo hutvä, tiṇṇaṃ vedänaṃ päraṃ patvä, Satthari
mätu kucchito nikkhante, tassa dvattiṃsamahäpurisalakkhaṇäni disvä, ‘Sacäyaṃ
agäraṃ ajjhävasissati, räjä bhavissati cakkavatti; sace pabbajissati, loke Arahaṃ
bhavissati Sammäsambuddho’ti brähmaṇamante ägatanayena sanniṭṭhänaṃ katvä,
tasmiṃ pabbajite, ‘Bhaddiyena ca Vappena ca Mahänämena ca Assajinä cä’ti
catūhi

brähmaṇehi

saddhiṃ

anupabbajitvä,

dukkarakiriyäkaraṇakäle

taṃ

upaṭṭhähitvä, tasmiṃ dukkarakiriyaṃ vijahante, tato apakamma Bäräṇasiyaṃ
Isipatane Migadäye viharanto, tasmiṃ sambodhiṃ patvä tassa santikaṃ ägantvä
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paṭhamadesanaṃ kathente, Sotäpattiphalaṃ patvä aparaṃpi desanaṃ sutvä
Arahatte patiṭṭhahī’ti.
pubbe so brähmaṇo hutvä9

trƣớc đây, vị ấy là một bà-la-môn

tiṇṇaṃ vedänaṃ päraṃ patvä9

thấu đạt bờ kia (thông suốt) của Tam Vệ-đà

Satthari mätu kucchito nikkhante9 lúc mà Đức Đạo Sƣ lọt lòng mẹ
dvattiṃsamahäpurisalakkhaṇäni (tr) = dvattiṃsa+mahä+purisa+lakkhaṇäni
32 đại nhân tƣớng (32 tƣớng tốt)
sanniṭṭhänaṃ katvä9

đã thực hiện sự tiên đoán

brähmaṇamante ägatanayena9

theo chú thuật của bà-la-môn

sacäyaṃ = sace+ayaṃ9

nếu vị (Siddhatta) này

agäraṃ ajjhävasissati9

sống đời tại gia

räjä bhavissati cakkavatti9

sẽ là đức vua Chuyển Luân Vƣơng

pabbajissati (đgt)9 sẽ xuất gia

anupabbajitvä (pđt)9 đã tu cùng

tasmiṃ pabbajite9

lúc mà Đức Đạo Sƣ ấy xuất gia rồi

catūhi brähmaṇehi saddhiṃ :

với bốn vị bà-la-môn

dukkarakiriyäkaraṇakäla (n)9

thời gian thực hành khổ hạnh ép xác

upaṭṭhähitvä (pđt)9 đã hộ độ

vijahanta (pđt)9 sau khi từ bỏ

tato apakamma9 đã đi khỏi nơi ấy tato (bbt) (ṭhänato) apakamma (pđt)
Bäräṇasiyaṃ Isipatane Migadäye viharanto9 (đến) sống tại Vƣờn Nai tên là
Isipatana gần thành Bäräṇasī
tasmiṃ sambodhiṃ patvä9

lúc mà Đức Đạo Sƣ ấy giác ngộ Bồ Đề rồi

tassa santikaṃ ägantvä:

đã ngự đến trú xứ của vị (trƣởng lão) ấy

paṭhamadesanaṃ kathente9

thuyết bài pháp đầu tiên

Sotäpattiphalaṃ patvä9

(vị ấy) đã chứng đắc Nhập Lƣu Quả

aparaṃpi desanaṃ sutvä9

đã nghe bài pháp khác nữa

Arahatte patiṭṭhahi9

trụ vào bậc thánh A-ra-hán

486, “Katarasmiṃ bhante guṇe so Satthärä pasaṭṭho’ti.
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katarasmiṃ guṇe9

tại vì công đức gì

Satthärä pasaṭṭho9

đã đƣợc Đức Đạo Sƣ tán dƣơng
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“Sabbapaṭhamasävakabhäve ävuso’ti.
“Tại vì là vị đầu tiên trong tất cả các hàng đệ tử, hiền hữu”.
487, “Ko pana bhante dhammo tassa sahäyakehi therehi adhigato’ti.
pana (bbt)9 lại nữa

ko dhammo: pháp nào

sahäyaka (n)9 bạn

adhigata (pđt)9 đã chứng đạt

“Arahattaṃ ävuso’ti.
“Thánh A-ra-hán, hiền hữu”.
488, “Kiṃ pana so bhante Bhagavato parinibbänakälato pure parinibbäyi
udähu pacchä’ti.
pana (bbt): lại nữa

parinibbäyi (đgt)9 đã nhập diệt

pure (bbt): trƣớc (thời gian)

kiṃ: phải không

Bhagavato parinibbänakälato:

từ thời điểm nhập diệt của Đức Thế Tôn

udähu (bbt): hay là

pacchä (bbt)9 thời điểm sau

“Pure ävuso’ti.
“Thời điểm trƣớc, hiền hữu”.

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
489, “Lành thay, bạch Ngài xin Ngài hãy nêu ra công đức của vị trƣởng lão khác
nữa cho con.”
hãy trình bày công đức:

guṇaṃ desetha

khác:

apara (tt)
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“Trƣởng lão Uruvelakassapa là vị đã đƣợc Đức Đạo Sƣ tuyên dƣơng tại vì có
đồ chúng đông đảo, hiền hữu ”.
trƣởng lão Uruvelakassapa:

Uruvelakassapatthera (n)

tại vì có đồ chúng đông đảo9

bahuparivärabhäve (n)

490, “Đồ chúng của vị ấy là bao nhiêu, bạch Ngài?”
“Kittako tassa pariväro bhante’ti.
“Này hiền hữu, năm trăm tỳ khƣu là đồ chúng của Ngài: của trƣởng lão
Nadīkassapa – vị em trai giữa của Ngài – là ba trăm tỳ khƣu: của trƣởng lão
Gayäkassapa – vị em trai út của Ngài – là hai trăm tỳ khƣu, do cộng chung tất cả số
đó thành một ngàn vị tỳ khƣu”.
năm trăm vị tỳ khƣu9

pañca bhikkhusatäni (tr)

là đồ chúng của Ngài9

tassa pariväräni honti

ba trăm vị tỳ khƣu9

tīṇi bhikkhusatäni (tr)

trƣởng lão Nadīkassapa9

Nadīkassapatthera (n)

em trai giữa9

majjhimabhätika (n)

hai trăm vị tỳ khƣu9

dve bhikkhusatäni (tr)

trƣởng lão Gayäkassapa9

Gayäkassapatthera (n)

sau khi gộp chung lại9

abhisaññūhitvä (pđt)

tất cả số đó9

täni sabbäni

là một ngàn vị tỳ khƣu9

bhikkhusahassäni honti

491, “Bạch Ngài, vào thời gian trƣớc khi vị ấy xuất gia trong Pháp và Luật này, vị ấy
từng là ai ạ?”
vào thời gian trƣớc khi xuất gia9

pabbajitakälato pubbe

trong Pháp và Luật này9

idha = idha Dhamme ca Vinaye ca

vị ấy từng là ai:

so (thero) ko ahosi

“Hiền hữu, là các tu sĩ phái bện tóc”.
“Jaṭilä, ävuso’ti.
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492, “Vị ấy đã trú tại đâu, bạch Ngài?”
“Kattha bhante so vasī’ti.
“Hiền hữu, vị ấy đã làm am thất tại làng Uruvelä, đã sinh sống (hoàn tất sự
sống) tại đó”.
am thất9 assama (tr)

tại làng Uruvelä9 Uruveläyaṃ (nữ)

đã sinh sống9 väsaṃ kappesi

tại đó9 tattha (bbt)

493, “Bạch Ngài, vì lý do gì vị ấy đã xuất gia trong Pháp và Luật này?”
“Kasmä bhante idha pabbajito’ti.
“Vì đức tin nơi phép thần thông của Đức Thế Tôn, hiền hữu ”.
đức tin: pasäda (n)

phép thần thông9 päṭihäriya (tr)

494, “Đức Thế Tôn đã thi triển phép thần thông gì cho vị ấy, bạch Ngài?”
đã thi triển, biểu diễn thần thông9 päṭihäriyaṃ dassesi
“Thần thông các loại nhƣ bắt đầu bằng thuần hoá long vƣơng và tận cùng bằng
đi kinh hành trên nƣớc, hiền hữu”.
thần thông các loại9

nänäpäṭihäriyäni (tr)

các loại, không giống nhau9

nänä (bbt)

bắt đầu bằng việc thuần hoá long vƣơng9

nägadamanädīni (tr)

bắt đầu9 ädi (tr)

việc thuần hóa9 damana (tr)

long vƣơng, na-ga:

näga (n)

tận cùng là đi kinh hành trên nƣớc9 udakacaṅkamanapariyosänäni (tr)
tận cùng: pariyosäna (tr)

việc kinh hành9 caṅkamana (tr)

nƣớc9

udaka (tr)

495, “Bạch Ngài, vào thời đó vị ấy đã có đồ chúng rồi phải không hay là vị ấy có
đƣợc đồ chúng khi đã tu rồi?”
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vào thời đó, lúc đó9 tadä (bbt)

đã có9 ahesuṃ [hoti] (đgt)

khi (thời gian) đã tu rồi9

pabbajitakäle

“Hiền hữu, vào thời đó vị ấy đã có đồ chúng rồi”.
“Tadä tassa ävuso parivärä ahesun’ti.
496, “Bạch Ngài, các đồ chúng cùng xuất gia với vị ấy phải không?”
“Kiṃ tassa parivärä tena saddhiṃ pabbajitä’ti.
“Đúng vậy, hiền hữu”.
“Āma, ävuso’ti.
497, “Lại nữa, bạch Ngài, Pháp đặc biệt gì mà các vị ấy đã chứng ngộ?”
“Ko pana bhante dhammaviseso tehi adhigato’ti.
“Thánh A-ra-hán, hiền hữu”.
“Arahattaṃ, ävuso’ti.
498, “Bạch Ngài, các vị ấy đã chứng ngộ quả vị A-ra-hán đó cùng một thời điểm
phải không, hay là khác thời điểm?”
phải không, hay là… :

kiṃ pana … udähu…

các vị ấy: te [ta] (đt)

quả vị A-ra-hán ấy9 taṃ (arahattaṃ)

đã chứng ngộ, đạt đến9

päpuṇiṃsu [pa+ap+uṇä+uṃ=iṃsu (ajjat)] (đgt)

tại một thời điểm9 ekakkhaṇe (n)

thời điểm khác nhau9 nänakkhaṇe (n)

“Cùng một thời điểm, hiền hữu”.
“Ekakkhaṇe ävuso’ti.
499, “Các vị ấy đã nghe bài pháp tên gì (mà) đã chứng ngộ quả vị ấy, bạch Ngài?”
đã nghe bài pháp tên gì:
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“Bài kinh Giải Về Lửa, hiền hữu”.
“Ādittapariyäyaṃ ävuso’ti.
500, “Vị ấy nhập diệt trƣớc khi Đức Thế Tôn nhập diệt phải không, bạch Ngài?”
“Kiṃ pana so bhante Bhagavato parinibbänakälato pure parinibbäyī’ti.
“Phải rồi, hiền hữu”.
“Āma, ävuso’ti.
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BÀI HAI MƢƠI MỐT

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
501, “Sädhu me bhante aparassäpi therassa guṇaṃ dassethä’ti.
me dassetha (đgt):

(xin Ngài) hãy chỉ bày cho con

guṇa (n): công đức

aparassäpi: của … khác nữa

“Särīputtatthero

ävuso

mahäpaññabhäve

Satthärä

pasaṭṭho

ahosi,

Moggallänatthero mahiddhikabhäve’ti.
Särīputtatthera (n):

trƣởng lão Särīputta

Satthärä pasaṭṭho ahosi:

là ngƣời đã đƣợc Đức Đạo Sƣ tuyên dƣơng

mahäpaññabhäve (n):

tại vì có trí tuệ cao siêu

Moggallänatthera (n):

trƣởng lão Moggalläna

mahiddhikabhäve (n):

tại vì có nhiều thần thông

502, “Kiṃ te aññamaññassa bhätaro honti bhante’ti.
bhätu (n): anh, em trai

aññamañña (tt): (lẫn) nhau

“Nävuso, te pana aññamaññassa sahäyakä’ti.
nävuso = na+ävuso:

không phải đâu, hiền hữu

sahäyaka (n):

bạn bè

503, “Katarasmiṃ bhante kule Särīputtatthero jäto. Ko tassa pitä, kä ca
mätä’ti.
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jäta (pđt): đã sinh ra

kula (tr): dòng tộc

katara (tt): nào

ko (n): ai
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pitu (n): cha

ca (bbt): và, lại nữa

kä (nữ): ai

mätu (nữ): mẹ

“Vaṅgantabrähmaṇakule ävuso jäto. Sveva pitä, Särī näma brähmaṇī
mätä’ti.
Vaṅgantabrähmaṇakula (tr):

dòng tộc bà-la-môn Vaṅganta

Sveva = so eva

chính ngƣời ấy

so (Vaṅgantabrähmaṇo) (đt):

bà-la-môn tên là Vaṅganta ấy

Särī näma brähmaṇī (nữ):

nữ bà-la-môn tên là Särī

504, “Kin’ti so därakakäle paññäyī’ti.
“Vị ấy đƣợc biết (dƣới) tên gì, vào thời còn trẻ?”
“Upatisso’ti ävuso’ti.
“Dƣới tên: ‘Upatissa’ hiền hữu”.
505, “Ko pana bhante Mahämoggallänattherassa pitä, kä ca mätä’ti.
“Bạch Ngài, ai là cha của trƣởng lão Mahämoggalläna, và ai là mẹ?”
“Kolitagäme ävuso jeṭṭhabrähmaṇo pitä, Moggallī näma brähmaṇī mätä’ti.
jeṭṭhabrähmaṇa (n):

bà-la-môn đứng đầu

Kolitagäma (n):

làng Kolita

Moggallī näma brähmaṇī (nữ):

nữ bà-la-môn tên là Moggallī

506, “Ko näma bhante therassa pitä’ti.
“Bạch Ngài, cha của vị trƣởng lão tên là gì ạ?”
“Tassa nämaṃ na paññäyati ävuso’ti.
näma (tr): (cái) tên

tassa (đt): của ông ấy

na paññäyati (đgt):

không biểu hiện
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507, “Kin’ti pana bhante därakakäle theraṃ sañjäniṃsū’ti.
därakakäla (n): thuở thiếu thời

sañjäniṃsu (đgt): thƣờng gọi, biết đến (tên)

sañjäniṃsu [sañjänäti]

[saṃ(ṃ=ñ)+ñä(ñ=j)+nä+uṃ=iṃsu]

“Kolito’ti ävuso’ti.
“Kolita, hiền hữu”.
508, “Kin’te ärabbha gehato nikkhamitvä pabbajjiṃsu bhante’ti.
kin’te = kiṃ te

ärabbha (bbt): đề cập, nêu ra

gehato nikkhamitvä:

đã rời khỏi nhà

pabbajjiṃsu (pabbajjati) (đgt):

đã xuất gia, đi tu.

“Mokkhadhammaṃ ävuso’ti.
“Pháp giải thoát, hiền hữu”.
509, “Vitthärena tesaṃ pavattiṃ sotuṃ icchämi bhante’ti.
icchämi (đgt): con có nguyện vọng sotuṃ (dđt): (để) nghe
pavatti (nữ): tiểu sử
510, “Te

kira

ävuso

vitthära (n): chi tiết
gihikäle

sahäyakä

hutvä,

ekadivasaṃ

Räjagahe

giraggasamajjaṃ passantä, ‘Kin’no olokanena, vassasate appatte, ime marissantī’ti
cintesuṃ. Tesaṃ evaṃ cintayantänaṃ, saṃvego uppajji. Tato te sahäyakä
‘Amhehi

pabbajitvä

mokkhadhammaṃ

pariyesituṃ

vaṭṭtatī’ti

aññamaññaṃ

mantetvä, samänacchandä hutvä, attano parivärehi saddhiṃ Sañjayassa näma
paribbäjakassa santike pabbajiṃsu.
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kira (bbt): nghe rằng, đƣợc biết là

sahäyaka (n): bạn bè

gihikäla (n): thời còn cƣ sĩ

ekadivasaṃ (n, tr): một hôm

passanta (pđt): đang xem

Räjagahe (n): gần thành Räjagaha

giraggasamajja (tr):

văn nghệ đƣợc biểu diễn trên ngọn núi

giraggasamajja =

giri+agga+samajja
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giri (n): ngọn núi

agga (n, tr): đỉnh/ (tt): cao nhất, tối thƣợng

samajja (tr): văn nghệ/ sự hội họp

cintesuṃ (đgt): (họ) đã suy nghĩ

kin’no olokanena:

lợi ích gì cho chúng ta với việc xem biểu diễn

kin’no = kiṃ (payojanaṃ) no

olokana (tr): việc xem

vassasate appatte:

lúc mà chƣa tới trăm năm

ime (puggalä) marissanti:

những ngƣời này sẽ chết cả

tesaṃ evaṃ cintayantänaṃ:

khi họ nghĩ nhƣ thế

saṃvega (n): sự động tâm, ƣu tƣ

uppajji (đgt): đã sinh khởi

tato = ta (đt) + to (dt):

tiếp đến, kể từ đó

mantetvä (pđt): bàn bạc, cố vấn

aññamaññaṃ (bbt): lẫn nhau, với nhau

amhehi pabbajitvä mokkhadhammaṃ pariyesituṃ:
việc mà chúng ta xuất gia để tìm pháp giải thoát
vaṭṭtati (đgt): nên, nên làm

hutvä (pđt): đã là, đã trở thành

samänacchandä (n, sn):

những ngƣời cùng chí hƣớng

pabbajiṃsu (đgt): đã tu, xuất gia

santika (tr): tu viện, trú xứ

paribbäjaka (n): du sĩ ngoại đạo

Sañjayassa näma: tên là Sañjaya

attano parivärehi saddhiṃ:

cùng với đồ chúng của mình

Te

sabbaṃ

Sañjayassa

laddhiṃ

uggahetvä,

nissärakabhävaṃ

ñatvä,

‘Amhesu yo paṭhamaṃ mokkhadhammaṃ adhigacchati, so itarassa ärocetū’ti
aññamaññaṃ katikaṃ kariṃsu.
uggahetvä (pđt): đã học

laddhi (nữ): tƣ tƣởng, giáo lý, lý thuyết

ñatvä (pđt): sau khi biết

nissärakabhäva (n): tính không có cốt lõi

aññamaññaṃ katikaṃ kariṃsu:

cùng làm giao kết với nhau

amhesu (đt): trong số hai chúng ta yo adhigacchati: ngƣời nào chứng đắc
paṭhamaṃ mokkhadhammaṃ:

pháp giải thoát trƣớc nhất

so itarassa ärocetu:

ngƣời ấy hãy nói cho ngƣời còn lại

Ekadivasaṃ, Upatisso Räjagahe piṇḍäya carantaṃ Assajittheraṃ disvä, tassa
iriyäpathesu pasīditvä, “Vippasannäni kho te ävuso indriyäni, parisuddho
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chavivaṇṇo, kaṃsi ävuso uddissa pabbajito, ko vä te satthä, kassa vä tvaṃ
dhammaṃ

rocesī’ti

pucchitvä,

amhäkaṃ

Bhagavato

sävakabhävaṃ

ñatvä,

dhammaṃ desetuṃ theraṃ yäcitvä, dhamme desiyamäne, Sotäpattiphalaṃ
patvä,

paribbäjakärämaṃ

ägantvä,

Kolitassa

pavattiṃ

ärocetvä,

taññeva

dhammaṃ desesi. So’pi taṃ sutvä, Sotäpattiphale paṭiṭṭhahi.
Assajittheraṃ disvä:

đã thấy trƣởng lão Assaji

piṇḍäya carantaṃ:

đang đi khất thực

pasīditvä (pđt): đã có đức tin

iriyäpatha (n): oai nghi, tƣ thế

pucchitvä (pđt): đã hỏi

indriya (tr): căn

vippasanna (tt): trong sáng

chavivaṇṇa (n): da dẻ

parisuddha (tt): tƣơi nhuận

uddissa (bbt): nhân vì, bởi vì

kamsi = kaṃ+asi

kaṃ [ko] (n): ai

asi (đgt): là

vä (bbt): hoặc là, hay là

satthu (n): thầy, đạo sƣ

tvaṃ rocesi (đgt): bạn thích, hài lòng

sävakabhäva (n):

việc (trƣởng lão) là đệ tử

yäcitvä (pđt): đã xin

desetuṃ (dđt): trình bày, thuyết, nói

dhamme desiyamäne:

lúc pháp mà trƣởng lão đang thuyết

Sotäpattiphalaṃ patvä:

đã chứng đắc Quả vị Nhập Lƣu

paribbäjakärämaṃ ägantvä:

đã đến am thất của ngoại đạo

Kolitassa pavattiṃ ärocetvä:

đã kể lại sự kiện cho Kolita

taññeva dhammaṃ desesi:

đã thuyết chính bài pháp ấy

so’pi [so (Kolito) api] taṃ sutvä:

ngoại đạo Kolita ấy nghe pháp đó

Sotäpattiphale patiṭṭhahi:

đã trụ vào Nhập Lƣu Quả.

patiṭṭhahi (đgt): đã trụ, đã đứng

[pati+ṭhä=ṭhah+a+ī=i(ajjat)]

Te saparivärä Sañjayassa santikaṃ gantvä, äpucchitvä, Veḷuvanaṃ gantvä,
Bhagavato

santike

laddhūpasampadä

tena

dinnovädaṃ

sutvä,

päpuniṃsu”.
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te (đt) (therä):

các vị trƣởng lão đó

saparivärä (n, sn):

những ngƣời đi với đồ chúng

Arahattaṃ
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äpucchitvä (pđt): đã giã từ

Veḷuvanaṃ gantvä: đã đi chùa Trúc Lâm

laddhūpasampadä (nữ, sn):

là những vị đã đƣợc xuất gia

tena dinnovädaṃ sutvä:

nghe lời giáo huấn mà Ngài đã ban

Arahattaṃ päpuniṃsu:

đã chứng đắc A-ra-hán

511, “Kiṃ

pana

bhante

ekakkhaṇeyeva

Arahattaṃ

päpuniṃsu

udähu

nänäkhane’ti.
pana (bbt): vậy thì, nhƣ thế

ekakkhaṇeyeva: chính trong cùng thời điểm

ekakkhaṇeyeva =

eka+khaṇa+y+eva

eka (st): một, cùng

khaṇa (n): sát-na, thời điểm

“Nänäkhaṇe ävuso’ti.
“Khác thời điểm, hiền hữu”.
512, “Ke pana bhante paṭhamaṃ Arahattaṃ päpuniṃsū’ti.
ke [ko] (n):

những ngƣời nào

“Tesaṃ pärivärä, tato Mahämoggallänatthero, tato Särīputtatthero’ti.
tesaṃ pärivärä:

đồ chúng của các vị trƣởng lão ấy

tato (bbt):

rồi đến, tiếp đến, về sau

513, “Kiṃ pana bhante Särīputtatthero ca Mahämoggallänatthero ca Bhagavato
parinibbänakälato pubbe parinibbäyiṃsu udähu pacchä’ti.
parinibbäyiṃsu (đgt):

đã nhập diệt

Bhagavato parinibbänakälato:

thời nhập diệt của Đức Thế Tôn

pubbe (bbt): trƣớc

pacchä (bbt): sau

“Pubbe ävuso’ti.
“Trƣớc, hiền hữu”.

129

Luyện Dịch Việt – Päli

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
514, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy nói về đức hạnh của vị trƣởng lão khác
nữa cho con ạ”.
“Sädhu me bhante aparassäpi therassa guṇaṃ dessethäti”.
“Trƣởng lão Mahäkassapa là vị mà Đức Đạo Sƣ đã tuyên dƣơng do bởi hạnh
đầu đà, hiền hữu”.
trƣởng lão Mahäkassapa:

Mahäkassapatthero (n)

do bởi hạnh đầu đà:

dhutaṅgaguṇe (n)

là vị mà Đức Đạo Sƣ đã tuyên dƣơng: Satthärä pasaṭṭho ahosi
515, “Vị ấy là con của ai, bạch Ngài?”
“So kassa putto ahosi bhante’ti.
“Của bà-la-môn Kapila, ở làng Mahätittha, quốc độ Magadha”.
quốc độ Magadha:

Magadharaṭṭha (tr)

làng Mahätittha:

Mahätitthagäma (n)

bà-la-môn Kapila:

Kapilabrähmaṇa (n)

516, “Mẹ của vị ấy tên là gì, bạch Ngài?”
“Kä näma bhante tassa mätä’ti.
“Tên của mẹ Ngài không thấy đề cập đến, hiền hữu”.
“Tassa mätu nämaṃ na paññäyati ävuso’ti.
517, “Lúc còn cƣ sĩ, vị ấy tên là gì, bạch Ngài?”
“Ko näma bhante gihikäle so hotī’ti.
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“Tên là Nipphalimänava, hiền hữu”.
“Nipphalimänavo nämävuso’ti.
518, “Vị ấy nêu nguyên nhân gì rồi xuất gia, bạch Ngài?”
đã đề cập lý do gì:

kiṃ käraṇaṃ ärabbha

“Công việc của Ngài khiến phát sinh khổ não cho ngƣời khác, hiền hữu”.
“Parassa dukkhūpajjanakaṃ tassa kammaṃ ävuso’ti.
519, “Bạch Ngài, con muốn nghe chuyện của vị ấy chi tiết hơn”.
“Ahaṃ bhante vitthärena tassa pavattiṃ sotuṃ icchämī’ti.
520, “Này hiền hữu, nghe rằng, lúc mà Ngài đến tuổi thành niên, cha mẹ dẫn con
gái của bà-la-môn Kosiya ở thành Sägala, quốc độ Magadha tên là Bhaddakäpilänī
đến để làm vợ Ngài mà Ngài chẳng có nguyện vọng gì. Ngay cả cô ấy cũng không
muốn làm vợ Ngài tí nào. Nhƣng cha mẹ cô đã cho (trao) cô đến cha mẹ của Ngài
rồi. Cả hai ngƣời ấy dù ở trong cùng một căn nhà (nhƣng) cũng không (hoàn tất việc)
sinh hoạt chung nhau.
lúc mà Ngài đến tuổi thành niên:

tasmiṃ vayappatte

cha mẹ: mätäpitaro (sn)

đã dẫn đến: änesuṃ (đgt)

con gái: dhītä (nữ)

bà-la-môn Kosiya: Kosiyabrähmaṇa (n)

thành Sägala: Sägalanagara (tr)

quốc độ Magadha: Magadharaṭṭha (tr)

tên là Bhaddakäpilänī:

Bhaddakäpilänī näma

để làm vợ, mục đích trở thành vợ: bhariyäbhävattha (n)
chẳng có nguyện vọng, sự không mong cầu: anicchä
ngay cả cô ấy: sä’pi = sä+api

không mong cầu: na icchati

nhƣng mà: pana (bbt)

đã cho, đã trao cho: adaṃsu (đgt)

cả hai ngƣời ấy:

te ubho

dù ở cùng một căn nhà:

ekagehe vasamänäpi

không sinh hoạt chung nhau:

saṃväsaṃ na kappesuṃ
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Lúc cha mẹ qua đời rồi, Ngài cai quản hết gia sản trong nhà. Một hôm, Ngài
đang coi sóc công việc trên đồng ruộng, đã thấy những con chim chẳng hạn nhƣ quạ
đang bắt ăn (nhai) các sinh vật nhỏ nhƣ giun đất v.v… tại những dấu đất cày xới bèn
suy tƣởng rằng: ‘Các chúng sanh này gặp (đến) sự nguy hại là do công việc của ta, khi
đã nhƣ thế, tội lỗi sẽ có đến ta’, nên đã chán nản, từ bỏ toàn bộ tài sản, xuất gia
hƣớng đến thánh vị A-ra-hán trên thế gian.
lúc cha mẹ qua đời rồi:

mätäpitūnaṃ matänaṃ

cai quản: ajjhävasati (đgt)

toàn bộ gia sản: sakalaṃ sampattiṃ

một hôm: ekadivasaṃ (bbt)

đang quan sát, coi sóc: olokenta (pđt)

đồng ruộng: khetta (tr)

công việc: kammanta (tr)

đã thấy: disvä (pđt)

con chim: sukuṇa (n)

chẳng hạn nhƣ quạ:

käkädi (n)

đang bắt ăn (nhai):

ukkhipitvä khädanta

các con vật nhỏ:

khuddakasattä (sn)

nhƣ giun đất chẳng hạn:

gaṇḍuppädädi (n)

dấu cày: sitä/ sītä (nữ)

sự cày xới: naṅgala (tr)

đang suy tƣởng:

maññamäna (pđt)

gặp, đến: patta (pđt)

sự nguy hại: vinäsa (n)

khi đã nhƣ thế: evaṃ sante

tội lỗi: päpa (tr)

sẽ có, sẽ là: bhavissati (đgt)

đã xả bỏ: pahäya (pđt)

nên đã chán nản:

nibbinditvä (pđt)

đã xuất gia: pabbaji (đgt)

hƣớng đến: uddissa (bbt)

thánh vị A-ra-hán trên thế gian:

lokasmiṃ arahatte

Ngài tuần tự du hành, gặp (thấy) đƣợc Đức Thế Tôn đang ngự (ngồi) tại gốc cây
Bahuputtanigrodha, vào yết kiến Ngài (Đức Phật). Đức Thế Tôn đã ban giáo huấn, đã
cho phép Ngài xuất gia trong Giáo Pháp này. Ngài trụ trong lời chỉ dạy mà Đức Thế
Tôn đã ban cho, chứng đắc thánh vị A-ra-hán”.
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Ngài tuần tự du hành:

so anukammena vicaranto

gốc cây Bahuputtanigrodha:

Bahuputtanigrodhamūla (tr)
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đã vào yết kiến: upasaṅkami (đgt)

đã cho phép: anuññäsi (đgt)

sự xuất gia: upasampadä (nữ)

đã trụ, đã đứng vững: ṭhita (pđt)

trong lời giáo huấn của Đức Thế Tôn: Bhagavatä dinnoväde
(Ngài) đã chứng quả A-ra-hán:

arahattaṃ päpuṇi
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BÀI HAI MƢƠI HAI

A. DỊCH PĀLI – VIỆT
521, “Sädhu me bhante aparassä’pi therassa guṇaṃ pakäsethä’ti
pakäsetha (đgt):

xin (Ngài) hãy nói, thông báo

guṇa (n): công hạnh, đức hạnh

apara (tt): khác

“Mahäkaccäyanatthero ävuso Satthärä ‘Saṅkhittena bhäsitassa vitthärena
atthaṃ vibhajantänaṃ sävakänaṃ aggo’ti pasaṭṭho’ti.
Mahäkaccäyanatthera (n):

trƣởng lão Mahäkaccäyana

Satthärä pasaṭṭho:

bậc đã đƣợc Đức Đạo Sƣ tuyên dƣơng

aggo (n): đệ nhất, tối thƣợng

vibhajanta (pđt): phân tích

attha (n): ý nghĩa, nội dung

vacana (tr): lời

(Satthärä) bhäsita (pđt):

mà Đức Đạo Sƣ đã thuyết giảng

saṅkhitta (pđt): vắn tắt

vitthära (n): chi tiết

522, “Kassa putto bhante’ti.
“Bạch Ngài, vị ấy là con của ai ?”
“Ujjeniyaṃ purohitassa, ävuso’ti.
“Hiền hữu, là con của quân sƣ thành Ujjenī”.
523, “Gihikäle ‘kin’ti naṃ sañjäniṃsu bhante’ti.
“Bạch Ngài, vào thời còn là cƣ sĩ, dân chúng đã biết vị ấy dƣới tên gì ạ?”
“Nämavasena ‘Kañcano’ti ca Gottavasena ‘Kaccäyano’ti ca ävuso’ti.
“Hiền hữu, ‘Kañcano’ theo tên và ‘Kaccäyano’ theo họ”.
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524, “Kataṃ tassa pabbajjä bhante’ti.
“Bạch Ngài, việc xuất gia của vị ấy nhƣ thế nào ạ?”
“Caṇḍappajjoto ävuso räjä tassa pitu accayena purohitaṭṭhänaṃ adäsi.
Räjä Buddhassa uppannabhävaṃ sutvä, amacce sannipätetvä pucchi: ‘Buddho
bhaṇe loke uppanno, ko taṃ änetuṃ sakkhissatī’ti. Te evamähaṃsu ‘Deva
añño Dasabalaṃ änetuṃ samattho näma natthi, Kaccäyano äcariyo’va samattho,
taṃ devo pahiṇatū’ti. So taṃ pakkosäpetvä, ‘Brähmaṇa Dasabalassa santikaṃ
gantvä taṃ änehī’ti äha.
Caṇḍappajjoto räjä:

quốc vƣơng Caṇḍappajjota

adäsi (đgt): đã phong, ban

purohitaṭṭhäna (tr): chức quốc sƣ

accaya (n): cái chết, sự chết

sutvä (pđt): đã nghe

Buddhassa uppannabhäva:

sự đản sinh của Đức Phật

sannipätetvä (pđt): đã triệu tập

amacca (n): quan lại, quần thần

bhaṇe (bbt):

này các ông, này chƣ khanh

ko taṃ änetuṃ sakkhissati:

ai (sẽ) có thể thỉnh (dẫn) Ngài về đây

evamähaṃsu = evaṃ + ahaṃsu:

đã tâu (nói) nhƣ vậy

deva (n): khải tấu thiên tử

añña (puggala) (tt): (ngƣời) khác

samattho näma:

gọi là có khả năng

Dasabalaṃ änetuṃ:

để thỉnh Đấng Thập Lực

Kaccäyano äcariyo’va (eva):

chỉ có thầy Kaccäyana

pahiṇatu (đgt): hãy gửi đi

pakkosäpetvä (pđt): đã cho gọi

brähmaṇa (n): này bà-la-môn

änehi (đgt): hãy thỉnh, hãy mời

‘Sace pabbajituṃ labhissämi, gamissämi devä’ti. Räjä ‘Sädhū’ti sampaṭicchi.
So sattahi janehi saddhiṃ Satthu santikaṃ agamäsi. Athassa Satthä dhammaṃ
desesi. Desanäpariyosäne so sattahi janehi saddhiṃ Arahattaṃ päpuṇi. Satthä
‘Etha bhikkhavo’ti tesaṃ upasampadaṃ anuññäsi. Evaṃ tassa pabbajjä’ti.
sace (bbt): nếu, nếu nhƣ

labhissämi (đgt): (thần) sẽ đƣợc, sẽ nhận

pabbajituṃ (dđt): (để) xuất gia

gamissämi (đgt): (thần) sẽ đi
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sampaṭicchi (đgt): đã đáp lại

agamäsi (đgt): đã đi

sattahi janehi saddhiṃ:

cùng với 7 ngƣời

athassa= atha+assa

atha (bbt): tiếp đó

desanäpariyosäne (tr):

lúc cuối cùng của bài pháp

päpuṇi (đgt): chứng đắc

anuññäsi (đgt): đã ban phép

‘Etha bhikkhavo’ti vacanena (tr):

với kim ngôn: “Các tỳ khƣu, hãy lại đây!”

evaṃ tassa pabbajjä:

việc xuất gia của Ngài là nhƣ vậy đó

525, “Kiṃ so pabbajitvä Satthäraṃ Ujjeniṃ änesī’ti.
“Ngài ấy, (lúc) tu rồi, đã dẫn Đức Đạo Sƣ đến thành Ujjenī phải không ạ?”
“So Satthäraṃ Ujjeniṃ gantuṃ yäci. Satthä pana sayaṃ agantvä taṃyeva
pahini. So Satthäraṃ äpuccitvä, attanä saha ägateheva sattahi bhikkhūhi
saddhiṃ Ujjeniṃ gantvä, räjänaṃ pasädesī’ti.
So Satthäraṃ Ujjeniṃ gantuṃ yäci: Ngài đã cầu xin Đức Đạo Sƣ ngự đến
thành Ujjenī
pana (bbt): nhƣng, nhƣng mà

sayaṃ agantvä: đã không tự mình đi

taṃyeva pahini:

đã gởi chính vị ấy đi

Satthäraṃ äpuccitvä (pđt):

đã giã từ Đức Đạo Sƣ

attanä saha ägateheva:

những vị mà đã tới với chính mình

ägateheva =

ägatehi+eva

räjänaṃ pasädesi:

khiến cho đức vua đã tin tƣởng

B. DỊCH VIỆT – PĀLI
526, “Lành thay, bạch Ngài, xin Ngài hãy nói về đức hạnh của vị trƣởng lão khác
nữa cho con ạ”.
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“Sädhu me bhante aparassä’pi therassa guṇaṃ pakäsethä’ti.
“Trƣởng lão Puṇṇa, con trai của bà Mantänī, là vị đƣợc Đức Đạo Sƣ tuyên
dƣơng: ‘Bậc đệ nhất trong số các đệ tử pháp sƣ’, hiền hữu”.
trƣởng lão Puṇṇa:

Puṇṇatthera (n)

con trai của bà Mantänī:

Mantänīputta (n)

527, “Câu chuyện của vị ấy nhƣ thế nào ạ, bạch Ngài ?”
“Kathaṃ tassa pavatti bhante’ti.
“Hiền hữu, Ngài sinh ra trong dòng tộc bà-la-môn lớn giàu có, tại một làng bàla-môn không xa thành Kapilavatthu, Ngài là cháu của trƣởng lão Aññäkoṇḍañña.
Lúc mà Đức Đạo Sƣ ngụ tại thành Räjagaha, trƣởng lão sƣ cậu đến thành
Kapilavatthu, cho Ngài xuất gia rồi trở về trú xứ của Đức Đạo Sƣ. Ngài không đi cùng
sƣ cậu của mình, nghĩ rằng: ‘Ta sẽ thực hành phận sự của bậc xuất gia của mình đến
tận cùng rồi mới đi tới trú xứ của Đức Đạo Sƣ’; ở (lại) chính tại thành (Kapilavatthu)
ấy, hành thiền minh sát, đắc thánh quả A-ra-hán, về sau đã đi đến trú xứ của Đức
Đạo Sƣ”.
đã sinh ra: jäta (pđt)

dòng tộc: kula (tr)

bà-la-môn giàu có:

brähmaṇamahäsäla (n)

không xa: avidūra (tr)

từ thành Kapilavatthu: Kapilavatthuto

cháu: bhägineyya (n)

trƣởng lão sƣ cậu: mätulatthera (n)

lúc mà Đức Đạo Sƣ ngụ tại thành Räjagaha: Satthari Räjagahe viharante
đã cho xuất gia: pubbäjetvä (pđt)

đã trở về: nivatti (đgt)

trú xứ của Đức Đạo Sƣ:

Satthu santika

đã không đi:

agantvä = na+gantvä (pđt)

cùng với cậu của mình:

attano mätulena saddhiṃ

vì nghĩ: cintetvä (pđt)

làm cho đến, chứng đắc: päpetvä (pđt)

phận sự xuất gia:

pabbajitakiccaṃ (tr)

đầu, đỉnh, cuối cùng:

matthaka (n)
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chính tại nơi ấy:

tasmiṃyeva = tasmiṃ+y+eva

đã ở: viharitvä (pđt)

đã phát triển, tu tiến: vaḍḍhetvä (pđt)

thiền minh sát: vipassanä (nữ)

về sau: pacchä (bbt)

đã đi: agamäsi (đgt)

[a+gam=gamä+a+s+ī=i(ajjat)]

528, “Bạch Ngài, con muốn nghe danh tiếng của vị trƣởng lão khác nữa!”
“Ahaṃ bhante aparassä’pi therassa kittiṃ sotukämomhī’ti.
“Nếu nhƣ thế, hiền hữu, hãy nghe”.
“Tenahi, suṇähi ävuso’ti.
529, “Hiền hữu, Ngài Käḷudäyī là ngƣời mà Đức Đạo Sƣ tuyên dƣơng là đệ nhất
của hàng đệ tử những vị khiến dòng tộc phát sinh đức tin.”
khiến dòng tộc phát sinh đức tin:

kulappasädaka (n) = kula (tr)+pasädaka (n)

530, “Câu chuyện của vị ấy nhƣ thế nào ạ, bạch Ngài ?”
“Kathaṃ tassa pavatti bhante’ti.
“Này hiền hữu, Ngài sinh ra trong dòng tộc quan lại tại thành Kapilavatthu vào
ngày đản sinh của Đức Đạo Sƣ. Phụ thân của Ngài đã trao Ngài cho Đức Đạo Sƣ
nhằm trở thành chúng bạn. Vào thời niên thiếu, Ngài từng chơi đùa với Đức Đạo Sƣ,
do vậy Ngài đã là ngƣời thân thiện với (nơi) Đức Đạo Sƣ ấy. Lúc mà Đức Đạo Sƣ
xuất gia, chứng ngộ Chánh Đẳng Giác, (là bậc) chuyển Pháp Luân tuần tự ngự đến,
trú tại thành Räjagaha; đức vua Suddhodana biết đƣợc tin ấy, đã gởi Ngài đi nhằm
thỉnh (dẫn) Đức Đạo Sƣ về thành Kapilavatthu. Ngài đi đến thành Räjagaha, nghe
pháp mà Đức Đạo Sƣ đã thuyết, chứng đắc A-ra-hán, đƣợc xuất gia kiểu ‘Thiện lai,
tỳ khƣu!’ tại trú xứ của Đức Đạo Sƣ, trở thành ngƣời dẫn đƣờng, đƣa (dẫn) Đức Đạo
Sƣ về thành Kapilavatthu”.
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Satthu jätadivase

trao cho: niyyädesi (đgt)

[ni+yat=yyad+ṇe+s+ī=i(ajjat)]
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để làm bầu bạn (đồ chúng):

parivärattha (n) =parivära+attha

thời niên thiếu:

därakakäla (n)

đã chơi đùa: akīḷi (đgt)

cùng với Đức Đạo Sƣ: Satthärä saddhiṃ

do vậy: tasmä (bbt)

đã là: ahosi (đgt)

ngƣời thân thiện:

vissäsa (n)

lúc mà Đức Đạo Sƣ đã xuất gia, chứng ngộ Chánh Đẳng Giác, (là bậc) chuyển
Pháp Luân, tuần tự ngự đến, trú tại thành Räjagaha
Satthari abhinikkhamitvä, Sammäsambhodhiṃ patvä, pavattidhammacakke,
anupubbena ägantvä, Räjagahe vutthe
đức vua Suddhodana:

Suddhodanaräjä (n)

biết đƣợc tin ấy:

taṃ säsanaṃ ñatvä

đã gởi đi: uyyojesi (đgt)

[u+yuj=yyoj+e+s+ī=i(ajjat)]

để thỉnh (dẫn): änetuṃ (dđt)

đã đƣợc: labhitvä (pđt)

mà Đức Đạo Sƣ đã thuyết:

Satthärä desitaṃ

xuất gia: upasampadä (nữ)

thiện lai tỳ khƣu: ehi bhikkhu

đã trở thành, là: hutvä (pđt)

ngƣời dẫn đƣờng: magganäyaka (n)

đã dẫn Đức Đạo Sƣ về thành Kapilavatthu: Satthäraṃ Kapilavatthuṃ änesi
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