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NGUỒN GỐC CỦA CÁC BỘ KINH NIKĀYA
Đức Phật không viết lại những lời dạy của mình, giáo lý của Ngài cũng không
được các môn đệ ghi lại. Trong thời Đức Phật còn tại thế, văn hóa Ấn Độ chủ yếu
không dựa vào chữ viết. Đức Phật du hành từ thành phố này đến thành phố kia
trong vùng đồng bằng sông Hằng, hướng dẫn các vị tăng ni, thuyết giảng cho các
cư sĩ đến nghe Ngài, trả lời các câu hỏi của người tò mò muốn hiểu biết và tham
gia vào các cuộc thảo luận với mọi người trong mọi tầng lớp xã hội. Các biên bản
về giáo lý của Ngài mà chúng ta có được ngày nay không đến từ ngòi bút của Ngài,
hoặc từ sự ghi chép của những người đã được nghe Ngài thuyết giảng, nhưng từ
các hội nghị kết tập kinh điển do các vị tu sĩ tổ chức sau khi Ngài bát-niết-bàn
(parinibbāna) – nghĩa là sau khi Ngài nhập Niết-bàn – để gìn giữ giáo pháp của
Ngài.
Không chắc chắn những gì kết tập trong các hội nghị đó ghi lại đúng nguyên
văn các lời giảng của Đức Phật. Đức Phật nói một cách tự nhiên và trình bày tỉ mỉ
các chủ đề, qua nhiều phương cách để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của những
người tìm đến Ngài để được hướng dẫn. Không thể nào ghi nhớ và lưu giữ chính
xác những lời giảng đa dạng và sâu rộng như thế qua lối truyền khẩu. Để rập khuôn
các bài giảng vào một dạng thức thích hợp cho việc bảo tồn, các vị tu sĩ có trách
nhiệm có lẽ đã tập hợp và chỉnh sửa các bài giảng đó cho thích hợp để nghe, ghi
nhớ, trì tụng, thuộc lòng và lặp lại – đó là năm yếu tố quan trọng của khẩu truyền.
Quy trình này, có lẽ đã bắt đầu ngay khi Đức Phật còn tại thế, đưa đến một mức
độ hợp lý về việc đơn giản hóa và chuẩn hóa các bài giảng để bảo tồn.
Trong suốt cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, những bài thuyết giảng được
phân thành chín loại theo thể loại văn học: khế kinh (sutta), ứng tụng (geyya), ký
thuyết (veyyākaraṇa), kệ ngôn (gāthā), cảm hứng ngữ (udāna), như thị thuyết (itivuttaka), bổn sanh (jātaka), vị tằng hữu (abbhūtadhamma) và phương quảng (vedalla).
Vào thời điểm nào đó sau khi Ngài nhập diệt, hệ thống phân loại này được thay
thế bằng một cấu trúc mới, sắp xếp các bài giảng vào trong các bộ sưu tập lớn gọi
là Nikāya trong truyền thống Phật giáo Theravāda, hay Āgama (A-hàm) trong các
trường phái Phật giáo Bắc Ấn. Không thể biết hệ Nikāya-Āgama này bắt đầu xuất
hiện chính xác vào lúc nào, nhưng khi chúng xuất hiện, hệ thống phân loại này
hoàn toàn thay thế hệ thống cũ.
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Tiểu Phẩm, một trong những bộ của Luật tạng Pāli, tường thuật việc kinh điển
được kết tập trong Hội nghị Kết tập Kinh điển Phật giáo lần thứ nhất, tổ chức ba
tháng sau khi Đức Phật bát-niết-bàn (parinibbāna). Theo tường thuật này, không lâu
sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Trưởng lão Ma-ha Ca-diếp (Mahākassapa), xem
như là vị lãnh đạo Tăng đoàn, chọn năm trăm vị tỳ-khưu, tất cả đều là A-la-hán
hay bậc giác ngộ, gặp nhau để biên tập một phiên bản chính thống về các lời dạy
của Đức Phật. Hội nghị xảy ra trong mùa mưa an cư tại thành Vương Xá (Rājagaha,
bây giờ là Rajgir), kinh đô xứ Ma-kiệt-đà (Magadha), là quốc gia có thế lực bao trùm
vùng Trung Ấn. Ngài Ma-ha Ca-diếp đầu tiên mời ngài Ưu-ba-li (Ūpali), vị trưởng
lão nổi tiếng thông suốt giới luật, trùng tụng luật tu sĩ. Dựa theo sự trùng tụng này,
Luật tạng (Vinaya Piṭaka) được hình thành. Tiếp theo, ngài Ma-ha Ca-diếp mời ngài
Ānanda trùng tụng Pháp (Dhamma), nghĩa là các bài kinh giảng (sutta) và từ đó,
Kinh tạng (Sutta Piṭaka) được thiết lập.
Tiểu Phẩm tường thuật rằng sau khi ngài Ānanda trùng tụng Kinh tạng, các bộ
Nikāya có nội dung tương tự như ngày nay, với các bài kinh được sắp xếp theo
cùng một trình tự như bây giờ được thấy trong kinh điển Pāli. Câu chuyện này chắc
là ghi lại lịch sử quá khứ qua lăng kính của thời kỳ về sau. Các bộ Āgama của các
bộ phái Phật giáo khác với bộ phái Thera-vāda cũng có bốn bộ tương ứng với bốn
bộ Nikāya, nhưng phân loại và sắp xếp các bài kinh theo thứ tự khác với các bộ
Nikāya. Điều này cho thấy nếu sự sắp xếp Nikāya-Āgama phát sinh trong hội nghị
kết tập lần thứ nhất, hội nghị chưa sắp đặt dứt khoát vị trí các bài kinh trong cấu
trúc này. Ngoài ra, có thể cấu trúc bốn bộ này được tạo ra trong thời kỳ sau. Cũng
có thể cấu trúc này được tạo ra tại thời điểm nào đó sau lần hội nghị đầu tiên nhưng
trước khi Tăng đoàn phân chia thành nhiều bộ phái. Nếu cấu trúc này được tạo ra
trong thời kỳ phân chia bộ phái, có lẽ nó được một bộ phái nào đó tạo ra và được
các bộ phái khác vay mượn và các bộ phái sắp xếp các bài kinh qua những tiêu
chuẩn khác nhau vào cấu trúc bốn bộ này.
Tường thuật trong Tiểu Phẩm về hội nghị kết tập đầu tiên có thể bao gồm
huyền thoại trộn lẫn với dữ kiện lịch sử. Nhưng không có lý do gì để nghi ngờ vai
trò của ngài Ānanda trong việc bảo tồn các bài kinh giảng. Là thị giả của đức Phật,
ngài Ānanda đã học được các bài giảng từ Đức Phật và các vị đại đệ tử khác, ghi
nhớ và giảng lại cho người khác. Trong suốt thời gian Đức Phật còn tại thế, ngài
Ānanda được khen ngợi về khả năng nhớ lâu và được Đức Phật khen là vị tỳ-khưu
“đệ nhất đa văn” (etadaggaṃ bahussutānaṃ). Ít có vị tu sĩ nào có khả năng nhớ nhiều
như ngài Ānanda, nhưng trong thời Đức Phật còn tại thế, các vị tu sĩ đã bắt đầu
chia thành từng nhóm để ghi nhớ các bài giảng. Việc chuẩn hóa và đơn giản hóa
các bài giảng đã giúp nhiều cho việc ghi nhớ. Khi các bài kinh được sắp xếp vào
các bộ Nikāya hay Āgama, vấn đề bảo tồn và truyền tải di sản các bài kinh được
giải quyết bằng cách tổ chức các nhóm chuyên sư kinh văn, phụ trách riêng biệt
từng bộ kinh. Mỗi nhóm như thế trong Tăng đoàn tập trung ghi nhớ và giải thích
một bộ sưu tập khác nhau và nhờ đó, làm giảm gánh nặng cho mỗi cá nhân trong
Tăng đoàn phải ghi nhớ tất cả các bài kinh. Qua cách đó, toàn thể giáo pháp tiếp
tục được lưu truyền qua ba hay bốn trăm năm kế tiếp, cho đến khi kinh điển được
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viết xuống.
Trong những thế kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, Tăng đoàn bắt đầu phân ly vì
những vấn đề giới luật và giáo thuyết. Cho đến thế kỷ thứ ba sau ngày bát-niếtbàn (parinibbāna), Phật giáo đã phân chia thành ít nhất là mười tám bộ phái. Mỗi
bộ phái có lẽ có những bộ sưu tập kinh điển riêng, mặc dù có những bộ phái có liên
hệ chặt chẽ với nhau có thể dùng chung các bộ kinh có thẩm quyền. Trong khi các
bộ phái Phật giáo có thể tổ chức các bộ sưu tập khác nhau và mặc dù một số bài
kinh cho thấy có thể có những chi tiết khác nhau, các bài kinh riêng rẽ thông thường
rất tương tự, đôi khi hầu như giống hệt và các giáo thuyết và sự thực hành được
vạch ra trên căn bản là rất giống nhau. Những khác biệt về giáo thuyết giữa các bộ
phái không phải bắt nguồn từ các bài kinh, nhưng là từ sự diễn giải của các vị kinh
sư. Sự khác biệt đó được hình thành sau khi các bộ phái đối nghịch bắt đầu chính
thức hóa các nguyên tắc triết lý trong các luận giải và chú giải để trình bày những
quan điểm đặc biệt về vấn đề trong giáo lý. Qua những gì chúng ta có thể nhận
định được, các hệ thống triết lý tinh tế chỉ có tác động tối thiểu trên các bài kinh
nguyên thủy, vì dường như các bộ phái không có ý định sửa đổi các bài kinh cho
phù hợp với giáo thuyết riêng của họ. Thay vào đó, qua những chú giải, họ đã cố
gắng diễn giải các bài kinh qua một cách nào đó nhằm rút ra các ý tưởng để hỗ trợ
quan điểm của mình. Không phải là bất thường khi thấy các diễn giải này có vẻ
như là chống chế, dàn dựng, biện hộ đối với những lời lẽ của kinh văn gốc.
KINH ĐIỂN PĀLI
Một điều buồn là những bộ sưu tập kinh điển của hầu hết các bộ phái chính
của Phật giáo Ấn Độ đã mất đi khi Phật giáo Ấn Độ bị tàn phá bởi những người
Hồi giáo xâm chiếm miền Bắc Ấn trong thế kỷ thứ mười một và mười hai. Những
cuộc xâm lược này là hồi chuông báo tử cho Phật giáo tại xứ sở phát sinh đạo Phật.
Chỉ có một bộ sưu tập kinh điển đầy đủ thuộc một trong các bộ phái sơ kỳ của Phật
giáo Ấn Độ là còn tồn tại nguyên vẹn. Đây là bộ sưu tập được bảo tồn trong một
ngữ văn mà chúng ta biết ngày hôm nay là Pāli. Bộ sưu tập này thuộc về bộ phái
Theravāda (Thượng tọa bộ) cổ xưa, trước đó đã được đem vào Sri Lanka trong thế
kỷ thứ ba trước Công nguyên và nhờ đó, đã tránh thoát khỏi sự tàn phá Phật giáo
ở quê hương. Đồng thời, Theravāda cũng được truyền bá đến vùng Đông Nam Á
và trong nhiều thế kỷ sau này, đã bao trùm cả khu vực.
Kinh điển Pāli là tập hợp các kinh văn mà bộ phái Theravāda xem như là Phật
ngôn (buddhavacana). Sự kiện mà các kinh văn của bộ sưu tập này được bảo tồn như
một bộ kinh điển duy nhất không có nghĩa là các bài kinh được sưu tập trong cùng
một thời kỳ. Cũng không nhất thiết có nghĩa là các kinh văn tạo lập những cốt lõi
cổ xưa nhất là xem như cổ xưa hơn các kinh văn tương ứng của các bộ phái Phật
giáo khác, mà phần lớn được bảo tồn trong bản dịch tiếng Hán và tiếng Tây Tạng
như là một phần của toàn bộ các kinh điển, hay trong một số ít trường hợp, trong
các bài kinh riêng rẽ bằng một thứ tiếng Ấn Độ khác. Tuy nhiên, kinh điển Pāli có
tầm quan trọng đặc biệt cho chúng ta, đó là vì có ít nhất là ba lý do.
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Lý do đầu tiên, đây là một bộ sưu tập đầy đủ của riêng một bộ phái. Mặc dù
chúng ta có thể tìm ra các dấu vết rõ ràng trong các phát triển theo lịch sử giữa các
phần khác nhau của kinh điển, sự liên kết với riêng một bộ phái làm cho các kinh
văn có được một cấp độ nhất quán. Trong các kinh văn bắt nguồn trong cùng một
thời kỳ, chúng ta có thể nói về tính đồng nhất của nội dung, một hương vị duy nhất
nằm bên dưới các biểu hiện đa dạng của nội dung. Tính đồng nhất này được nhận
thấy rõ rệt trong bốn bộ Nikāya đầu tiên và phần cổ xưa của bộ Nikāya thứ năm.
Từ đó, cho chúng ta lý do để tin rằng với các kinh văn này, chúng ta đã tiến đến
tầng lớp cổ xưa nhất của văn học Phật giáo có thể tìm được – nhưng với sự dè dặt
nêu trên, rằng cũng có các kinh văn tương đương trong các bộ phái Phật giáo khác
nhưng không còn hiện diện.
Lý do thứ hai, toàn bộ sưu tập kinh điển đã được bảo tồn bằng một loại ngôn
ngữ Trung Ấn Arya, một loại ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ (hay có
thể những phương ngữ khác nhau) do chính Đức Phật đã sử dụng. Chúng ta gọi
loại ngôn ngữ này là Pāli, nhưng tên gọi cho ngôn ngữ này thật ra bắt nguồn một
sự nhầm lẫn. Từ “pāli” đúng ra có nghĩa là “văn bản”, nghĩa là văn bản của kinh
điển, để phân biệt với các chú giải. Các nhà chú giải gọi loại ngôn ngữ dùng để bảo
tồn kinh điển là “pālibhāsā” – ngôn ngữ của văn bản. Tại một thời điểm nào đó, từ
ngữ này bị ngộ nhận và mang ý nghĩa “ngôn ngữ Pāli”. Khi ngộ nhận này phát
sinh, nó bắt đầu đâm rễ và ở lại với chúng ta cho đến bây giờ. Các nhà học giả xem
ngôn ngữ này như là một dạng kết hợp nhiều phương ngữ Prakit dùng trong thế
kỷ thứ ba trước Công nguyên, qua một tiến trình Sanskrit-hóa bán phần. Mặc dù
ngôn ngữ này không giống với bất cứ loại ngôn ngữ nào mà Đức Phật sử dụng, nó
nằm trong một gia đình trong đó có các ngôn ngữ của Đức Phật và bắt nguồn từ
cùng một khuôn nền các khái niệm. Như thế, ngôn ngữ này phản ánh thế giới các
ý tưởng của nền văn hóa Ấn Độ mà Đức Phật đã thừa hưởng. Do đó, các từ ngữ sử
dụng đã diễn tả được sắc thái tinh tế của thế giới ý tưởng đó, mà không có những
xâm nhập của các ảnh hưởng xa lạ không thể tránh được ngay trong các bản dịch
tốt và thận trọng nhất. Điều này trái ngược với các bản dịch kinh văn sang tiếng
Hán, tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, thường bị tác động bởi cách chọn lựa từ ngữ để
chuyển tải ý nghĩa.
Lý do thứ ba làm cho kinh điển Pāli có tầm quan trọng đặc biệt là bộ sưu tập
này là thẩm quyền của một bộ phái Phật giáo đương đại. Không giống như các bộ
sưu tập kinh điển của các bộ phái khác của Phật giáo Sơ kỳ nay đã biến mất – mà
ngày nay chỉ còn ở trong phạm vi học thuật, bộ sưu tập kinh điển Pāli vẫn còn đầy
sức sống. Bộ kinh điển là nguồn tâm linh tín thành của hàng triệu Phật tử, từ các
làng mạc và tu viện ở Sri Lanka, Myanmar và Đông Nam Á, cho đến các thành phố
và thiền viện ở châu Âu và châu Mỹ. Bộ sưu tập này đã uốn nắn sự hiểu biết, hướng
dẫn họ đối diện với các chọn lựa khó khăn về đạo đức, cung cấp thông tin về công
phu hành thiền và cung cấp cho họ những chìa khóa đưa đến tuệ quán giải thoát.
Kinh điển Pāli thường được gọi là bộ Tipiṭaka (Tam Tạng), Ba Giỏ Chứa hay Ba
Bộ Sưu Tập. Phân hạng bộ ba này không phải chỉ duy nhất của bộ phái Theravāda,
nhưng là căn bản chung cho các bộ phái Phật giáo Ấn Độ, như là một phương cách
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để phân loại các kinh văn Phật giáo. Ngay cả ngày nay, kinh điển bảo tồn trong
bản dịch tiếng Hán cũng được biết như là Tam Tạng Trung Quốc. Ba bộ sưu tập
của kinh điển Pāli là:
1. Luật tạng (Vinaya Piṭaka), bao gồm các điều luật đặt ra để hướng dẫn các vị
tỳ-khưu và tỳ-khưu-ni và các quy định để giúp sinh hoạt trong Tăng đoàn được hài
hòa.
2. Kinh tạng (Sutta Piṭaka), bao gồm các bài kinh (sutta), là những bài giảng của
Đức Phật và các vị đại đệ tử của Ngài cũng như các bài cảm hứng bằng thể kệ, câu
chuyện bằng thể kệ và những bài có tính cách bình luận.
3. A-tỳ-đàm tạng (Abhidhamma Piṭaka, tạng Vi Diệu Pháp), một bộ sưu tập của
bảy bộ luận thuyết để đưa các lời dạy của Đức Phật vào một hệ thống triết học chặt
chẽ.
Tạng A-tỳ-đàm rõ ràng là sản phẩm của giai đoạn sau này trong quá trình tiến
hóa của tư tưởng Phật giáo, sau hai tạng kia. Phiên bản Pāli đại diện cho nỗ lực của
bộ phái Theravāda nhằm hệ thống hóa các bài giảng trong thời kỳ đầu. Dường như
các bộ phái sơ kỳ khác cũng có hệ thống A-tỳ-đàm riêng. Chỉ có tạng A-tỳ-đàm của
Hữu bộ (Sarvāstivāda) là còn giữ được nguyên vẹn. Giống như phiên bản Pāli, tạng
A-tỳ-đàm của Hữu bộ cũng gồm có bảy bộ. Các bộ này nguyên khởi được biên soạn
bằng tiếng Sanskrit, nhưng chỉ được bảo tồn trọn vẹn trong bản dịch tiếng Hán. Hệ
thống dùng trong các bộ này có nhiều khác biệt đáng kể so với tạng A-tỳ-đàm của
Theravāda về cả hai phương diện công thức và triết học.
Kinh tạng, chứa trong đó các bài giảng của Đức Phật, gồm năm bộ gọi là
Nikāya. Trong thời đại của các nhà chú giải, các bộ này cũng được gọi là Āgama
(A-hàm), tên gọi tương tự như trong Phật giáo Bắc truyền. Bốn bộ Nikāya chính là:
1. Trường bộ (Dīgha Nikāya): Bộ sưu tập các bài kinh dài, gồm ba mươi bốn bài
kinh, sắp xếp trong ba tập.
2. Trung bộ (Majjhima Nikāya): Bộ sưu tập các bài kinh trung bình, gồm 152
bài kinh, sắp xếp trong ba tập.
3. Tương ưng bộ (Saṃyutta Nikāya): Bộ sưu tập các bài kinh tương ứng, gần ba
ngàn bài kinh ngắn được nhóm lại thành năm mươi sáu chương, được gọi là các
tương ưng (saṃyutta), sắp xếp trong năm tập, hay còn gọi là năm thiên.
4. Tăng chi bộ (Aṅguttara Nikāya): Bộ sưu tập của các bài kinh có số chi pháp
tăng dần lên, gồm khoảng 2.400 bài kinh ngắn, sắp xếp thành mười một chương,
gọi là nipāta.
Trường bộ và Trung bộ, nếu chỉ thoạt nhìn, dường như được thành lập chủ yếu
trên cơ sở độ dài của bài kinh: Các bài kinh dài được xếp vào Trường bộ, các bài
kinh trung bình được xếp vào Trung bộ. Nếu cẩn thận nhận xét nội dung của các
bài kinh ấy, chúng ta thấy có thể còn có yếu tố khác làm cơ sở cho sự khác biệt giữa
hai bộ sưu tập này. Các bài kinh của Trường bộ chủ yếu nhằm vào đối tượng thính
chúng phổ thông và dường như nhằm thu hút những người ngoại đạo đến với đạo

6

Phật, bằng cách bày tỏ tính ưu việt của Đức Phật và giáo lý của Ngài. Các bài kinh
của Trung bộ là chủ yếu hướng vào bên trong cộng đồng Phật giáo và dường như
được thiết kế để giúp các tu sĩ mới xuất gia làm quen với những học thuyết và thực
hành của đạo Phật. Đây vẫn còn là một câu hỏi còn đang bỏ ngỏ, không biết các
mục đích thực dụng này là tiêu chuẩn để sắp xếp hai bộ kinh, hay tiêu chuẩn chính
là độ dài bài kinh và các mục đích thực dụng chỉ là kết quả tất yếu theo độ dài của
bài kinh.
Tương ưng bộ được sắp xếp theo chủ đề. Mỗi chủ đề là một “ách” (saṃyoga) để
kết nối các bài kinh thành một tương ưng (saṃyutta) hay chương. Do đó, bộ này có
tên là Tương ưng bộ. Tập hay thiên đầu tiên, Thiên có Kệ, là tập độc nhất chứa các
bài kinh dựa theo phân loại thể văn – thể kệ. Tập này gồm các bài kinh có văn xuôi
và thi kệ hỗn hợp, sắp xếp trong mười một chương theo chủ đề. Còn bốn tập (thiên)
kia, mỗi tập có các chương dài trình bày các giáo thuyết căn bản của Phật giáo Sơ
kỳ. Tập II, III và IV, mỗi tập bắt đầu bằng một chương dài dành cho một chủ đề có
tầm quan trọng lớn, lần lượt là: duyên sinh (Tương ưng Duyên, Nidānasaṃyutta,
chương 12); năm uẩn (Tương ưng Uẩn, Khandhasaṃyutta, chương 22); sáu nội xứ
và sáu ngoại xứ (Tương ưng Xứ, Saḷāyatanasaṃyutta, chương 35). Tập V nói về các
nhóm chính của các yếu tố tu tập, mà trong giai đoạn hậu kỳ được đặt tên là ba
mươi bảy phần trợ giúp để giác ngộ (bodhipakkhiyā dhammā). Các nhóm này gồm
có Bát Chi Thánh Đạo (Tương ưng Đạo, Magga-saṃyutta, chương 45), bảy yếu tố
giác ngộ (Tương ưng Giác chi, Bojjhaṅgasaṃyutta, chương 46) và bốn pháp lập niệm
(Tương ưng Niệm, Satipaṭṭhānasaṃyutta, chương 47). Từ nội dung của Tương ưng
bộ kinh, chúng ta có thể suy ra rằng có lẽ bộ kinh này nhắm đến phục vụ nhu cầu
của hai nhóm tu sĩ. Một nhóm gồm các vị tu sĩ chuyên về giáo thuyết để đào sâu
vào Giáo Pháp và để giúp họ giải thích rõ ràng các chủ đề đó cho các bạn đồng tu
trong Tăng đoàn. Nhóm kia gồm những vị chuyên về hành thiền để phát triển tuệ
quán.
Tăng chi bộ gồm những bài kinh sắp xếp theo cấu trúc đánh số thứ tự, bắt
nguồn từ một tính năng đặc biệt về phương pháp sư phạm của Đức Phật. Để giúp
thông hiểu và ghi nhớ dễ dàng, Đức Phật thường tạo lập các bài giảng qua các
nhóm số chi pháp, một dạng thức để giúp thính chúng dễ dàng lưu giữ trong tâm
trí về các ý tưởng của Ngài. Tăng chi bộ tập hợp các bài kinh có số chi pháp vào bộ
sưu tập đồ sộ, gồm có mười một nipāta (chương). Như thế, bắt đầu là chương Một
Pháp (ekanipāta), chương Hai Pháp (dukanipāta), chương Ba Pháp (tikanipāta) và
tăng dần lên, kết thúc với chương Mười Một Pháp (ekādasanipāta). Vì nhiều nhóm
khác của các yếu tố trong con đường giải thoát đã được bao gồm trong Tương ưng
bộ, Tăng chi bộ chú tâm đến những phương diện tu tập không được đề cập đến
trong các nhóm đó. Tăng chi bộ bao gồm một số lượng đáng kể các bài kinh giảng
cho hàng cư sĩ quan tâm đến đạo đức và tâm linh của cuộc sống trong thế gian, kể
cả các mối quan hệ gia đình (vợ chồng, cha mẹ và con cái) và cách thức thích hợp
để tạo lập, để dành và sử dụng tài sản. Cũng có những bài kinh giảng về sự tu tập
của hàng tu sĩ. Sự sắp xếp theo pháp số của bộ kinh này đặc biệt thuận lợi cho các
vị trưởng lão dùng để dạy học trò và các vị truyền đạo dùng để thuyết giảng cho
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hàng cư sĩ.
Bên cạnh bốn bộ Nikāya chính, Kinh tạng Pāli còn có bộ Nikāya thứ năm, gọi
là Tiểu bộ (Khuddaka Nikāya). Gọi là Tiểu bộ có lẽ là vì ban đầu chỉ là tập hợp các
bài kinh nhỏ không thích hợp để đưa vào bốn bộ Nikāya chính. Nhưng qua nhiều
thế kỷ, nhiều kinh văn được biên soạn và đưa thêm vào đó, bộ sưu tập dần dần lớn
rộng thêm và trở thành bộ kinh đồ sộ nhất trong năm bộ Nikāya. Tuy nhiên, phần
tinh túy của Tiểu bộ là tập hợp các bài kinh ngắn chỉ gồm các câu kệ (Pháp cú Dhammapada, Trưởng lão kệ - Theragāthā và Trưởng lão ni kệ - Therı̄gāthā) và các
bài kinh hỗn hợp văn xuôi và thể kệ (Kinh tập - Suttanipāta, Phật tự thuyết - Udāna
và Phật thuyết như vậy - Itivuttaka) mà nội dung và văn phong có thể xem như rất
cổ xưa. Các tập kinh khác của Tiểu bộ – như tập Phân tích đạo (Paṭisambhidāmagga)
và Diễn giải (Niddesa) – đại diện cho quan điểm của bộ phái Theravāda và do đó,
có lẽ được biên soạn trong thời kỳ phân chia bộ phái, khi các bộ phái sơ kỳ đã bắt
đầu có những hướng đi riêng biệt trong sự phát triển giáo lý.
Bốn bộ Nikāya của kinh tạng Pāli có các bộ A-hàm tương ứng của Tam tạng
Trung Quốc, mặc dù các bộ A-hàm này có nguồn gốc từ nhiều bộ phái khác nhau.
Tương ứng với Trường bộ là Trường A-hàm, có lẽ là của bộ phái Pháp Tạng
(Dharmaguptaka), dịch từ bản gốc tiếng Prakit. Tương ứng với Trung bộ và Tương
ưng bộ là Trung A-hàm và Tạp A-hàm của Hữu bộ (Sarvāstivāda), dịch từ bản gốc
tiếng Sanskrit. Tương ứng với Tăng chi bộ là Tăng nhất A-hàm, thường được xem
là của một nhánh từ Đại chúng bộ (Mahāsāṅghika), dịch từ bản gốc của một loại
phương ngữ Trung Ấn hay một loại phương ngữ có pha trộn tiếng Prakit và
Sanskrit. Tam tạng Trung Quốc cũng bao gồm bản dịch của một số bài kinh riêng
rẽ từ bốn bộ sưu tập chính, có lẽ từ những bộ phái khác chưa xác định và bản dịch
các tập riêng rẽ của Tiểu A-hàm, như hai bản dịch tập Pháp cú – trong đó có một
tập rất gần với bản Pháp cú tiếng Pāli – và nhiều phần của Kinh tập. Tuy nhiên, bộ
Tiểu A-hàm này không còn tồn tại toàn vẹn như một bộ sưu tập.
Nguồn: Bhikkhu Bodhi, In the Buddha’s Words (2005)
Bình Anson dịch, Những lời Phật dạy (2017).


