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Vài nét 
về tác giả và dịch phẩm 

 
Tại Việt Nam hiện nay, những bản dịch Việt ngữ từ Tam Tạng 

Pāḷi văn của hệ phái Theravāda được cung cấp nhờ hai nguồn 
chính: 

1- Từ Tam Tạng tiếng Thái, Miến, do các đại trưởng lão tiền 
bối đã từng du học ở các nước này. Đây là cả những kinh sách rất 
quý báu, là nguồn tham khảo, nghiên cứu, học hỏi, tu tập vào buổi 
đầu cho chư Tăng và Phật tử Nam Tông cách đây hơn nửa thế kỷ 
trước. Vài mươi năm trở lại đây, đại sư Hộ Pháp tại thiền viện 
Viên Không (Xã Tóc Tiên, Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng đã biên soạn 
hằng chục tác phẩm có giá trị, mang tính kinh điển - cũng y cứ 
Tam Tạng Thái và Miến này, có đối chiếu Pāḷi Thái và Miến(1). 

Một số chư vị đại đức trẻ ở miền Nam hiện nay cũng đang tiếp 
tục các công trình dịch thuật từ những nguồn tư liệu kể trên. 

2- Từ những bổn tiếng Anh của Hội Thánh Điển Pāḷi (Pāḷi 
Text Society); nhờ công lao và tâm huyết của một số học giả Tây 
Phương, ví dụ: 

- George Turnour: Cuốn biên niên sử Sri Laṅkā có tên là 
Mahāvaṃsa thuộc văn hệ Pāḷi được công bố vào năm 1837. Đây 
là bản sớm nhất, sau đó còn có bản thứ hai của Wilhelm Geiger. 

- Vincent Fausboll: Đã tung ra một ấn bản Pāḷi và bản dịch 
La Tinh bộ kinh Pháp Cú vào năm 1855; sau đó là những bản 
tiếng Anh gần như trọn Tiểu Bộ Kinh - trong đó, Jataka được 6 
tập.  

                                                 
1 Pāḷi không có một hệ thống chữ viết thống nhất. Ví dụ, tại Ấn Độ, người ta 
dùng mẫu tự Nagari; tại Sri Laṅkā thì dùng mẫu tự Sinhala; ở Miến Điện dùng 
mẫu tự của dân tộc Môn; ở Thái Lan dùng mẫu tự Kamboja; và Hội Thánh điển 
Pāḷi (Pāḷi Text Society) thì sử dụng mẫu tự Roman (La Tinh) để viết chữ Pāḷi - 
hiện nay đã được phổ biến trên khắp thế giới.  
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- Hermann Oldenberg: Công trình lớn nhất của ông là dịch bộ 
Luật Tạng Pāḷi, xuất bản từ năm 1879-1883. Trong đó, có bộ 
Paṭimokkha (Tứ Thanh Tịnh Giới), Mahāvagga (Đại Phẩm), 
Cullavagga (Tiểu Phẩm) - các bản dịch tiếng Anh này có sự cộng 
tác của giáo sư Rhys Davids, xuất bản năm 1881-1885. Ông còn 
những công trình khác: Đức Phật (XB năm 1882), Trưởng Lão 
Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ (XB năm 1883), Đảo Sử - Dīpavaṃsa 
(XB năm 1897). 

- Rhys Davids: Sáng lập Pāḷi Text Society để công bố Tam 
Tạng Pāḷi bằng tiếng Anh phổ biến trên thế giới. Ông còn cộng tác 
với William Stede soạn bộ từ điển Pāḷi-Anh. Bên cạnh ông, phu 
nhân C.A.F Rhyis David dịch Tương ưng bộ kinh, dịch lại Trưởng 
lão Ni kệ cho hợp với nữ tính hơn. Ngoài ra, sau khi chồng mất, bà 
điều hành công việc của hội và biên tập lại những công trình của 
chồng đang bỏ dở thuộc Abhidhamma như Vibhaṅga (Bộ Phân 
Tích), Paṭṭhāna (Duyên Hệ), Yamaka (Song Đối)... Sở dĩ tôi phải 
liệt kê dài dòng như vậy, chỉ để chứng tỏ một điều là: “Chưa có 
một dịch phẩm Việt ngữ nào được dịch thẳng từ nguyên bổn Tam 
Tạng Pāḷi văn từ mẫu tự cổ xưa nhất!” Ngay công trình Nikāya vĩ 
đại của Hòa Thượng Minh Châu, tuy dựa bổn Pāḷi (mẫu tự La 
Tinh) nhưng cũng phải đối chiếu, tỷ giảo với bổn tiếng Anh cùng 
các A-hàm của Hán tạng. 

 
Đại Đức Chánh Thân, tức là tỳ-khưu Indacanda, hiện nay 

đang ở tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya, Colombo, Sri Laṅkā - 
là người đầu tiên có ước nguyện vĩ đại là dành trọn đời mình để 
thực hiện công trình Tam Tạng song ngữ Pāḷi- Việt, dựa theo bổn 
Tam Tạng song ngữ Pāḷi-Sinhala. 

Tôi hiện có trong tay những công trình Song ngữ Pāḷi-Việt mà 
vị sư trẻ này đã thực hiện được: 

- Phật Sử và Hạnh Tạng (Buddhavaṃsa - Cariyāpiṭika). 
- Thánh Nhân Ký Sự - tập I (Apadānapāḷi - paṭhamo bhāgo). 
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- Thánh Nhân Ký Sự - tập II (Apadānapāḷi - dutiyo bhāgo). 
- Thánh Nhân Ký Sự - Trưởng Lão Ni Ký Sự - tập III 
(Apadānapāḷi - Therī Apadānaṃ - tatiyo bhāgo). 
Nhận xét chung là Sư đã làm việc với phong cách nghiêm túc, 

cẩn thận như một nhà nghiên cứu chuyên môn. Hình thức bìa cứng 
của những quyển sách này cũng như việc in ấn công phu rất có giá 
trị, nhất là phần Pāḷi có lẽ là đáng tin cậy về mặt ngữ pháp.  

 
Tác phẩm mà tôi muốn giới thiệu với chư vị độc giả hôm nay, 

tiếp theo các công trình trước là quyển Dīpavaṃsa - Đảo Sử (Sử 
Liệu về Đảo Laṅkā) mà hiện nay, dường như bản Việt ngữ chưa 
có. Cả quyển này cũng vậy, cùng một nỗ lực, một phong cách, tuy 
chưa rõ việc in ấn sẽ như thế nào, nhưng hy vọng ở Nhóm Thực 
Hiện. 

Về văn phong, do tác giả muốn dịch sát với nguyên văn Pāḷi 
để độc giả, các nhà nghiên cứu tiện bề so sánh, đối chiếu - nên 
ngữ pháp vẫn còn nguyên âm hưởng Pāḷi, chưa nhuần nhuyễn câu 
văn tiếng Việt, ngữ pháp Việt.  

Về nội dung, tuy gọi là Đảo Sử nhưng chỉ kể sơ lược từ khi 
Phật thành đạo, nói rõ là ngài có viếng đảo quốc 3 lần với tiên tri 
đây là xứ sở quan trọng của việc bảo tồn Tam Tạng và truyền bá 
giáo pháp mai hậu. Người có công đức mang lại vinh quang cho 
đảo quốc tươi đẹp này chính là hoàng tử và công chúa con vua 
Asoka: Tỳ-khưu Mahinda và tỳ-khưu-ni Saṅghamitta 
(Saṇghānimitta?). 

Tôi xin tóm tắt khái quát sự hình thành Tăng-già, Ni chúng, 
cây Bồ-đề và tháp thờ Bát và Xá-lợi Răng Nhọn tại Sri Laṅkā vào 
buổi đầu: 

- Vốn là đệ tử của Thánh Tăng Moggallīputta Tissa - chủ trì 
cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 3, vào triều của đại đế Asoka - ngài 
Mahinda là trưởng phái đoàn truyền giáo, tháp tùng có các vị tỳ-
khưu Iṭṭiya, Uttiya, Bhaddasāla, Sambala, sa-di Sumana (con trai 
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của công chúa Saṅghmitta) và thiện nam Bhaṇḍuka. Phái bộ đã 
đến Sri Laṅkā - lúc ấy gọi là Tambapaṇṇi, vào thời vua 
Devānampiyatissa và đã dễ dàng cảm hóa vị chúa tể của xứ sở này 
cùng với triều thần của ông theo chánh pháp. Trưởng lão Mahinda 
đã cho xuất gia 62 vị tỳ-khưu và đặt nền móng Tăng-già đầu tiên ở 
đảo Sư Tử. Sau đó không bao lâu thì Hoàng hậu của đức vua 
Devānampiyatissa là Anūladevī và 1000 cung nga thể nữ cũng 
muốn xuất gia. Thế là tỳ-khưu-ni Saṅghamitta (Chị ruột của hoàng 
tử Mahinda1) dẫn đầu một phái đoàn Ni chúng đến đảo quốc để 
đáp ứng nguyện vọng này. Tháp tùng với Trưởng lão Ni có những 
tỳ-khưu-ni hữu danh: Uttara, Hemā, Māsagallā, Aggimittā, Tappā, 
Pabbatachinna, Mallā, Dhammadāsikā... Cùng lên thuyền với phái 
đoàn có một nhánh Bồ-đề được chiết từ cây mẹ tại Bodhigayā 
được gìn giữ rất công phu - có nơi nói là mang theo cả đất bản địa 
và có chuyên gia vật lý đi theo chịu trách nhiệm bảo quản và ươm 
trồng. Thế là cây Bồ-đề lịch sử thiêng liêng được trồng tại đại 
uyển Mahāmeghavana - sau này được chiết nhánh trồng khắp 32 
tỉnh thành. Để đáp ứng cho nhu cầu đức tin của quần chúng, sa-di 
Sumana được lệnh của mẹ (Trưởng lão Ni Saṅghamitta) lên thuyền 
trở về đất liền xin ông ngoại (đại đế Asoka) và Thánh Tăng 
Moggallīputta Tissa để thỉnh Bát và Xálợi Răng Nhọn của đức 
Phật mang về đảo quốc. Thế rồi, tại núi Missaka, một bảo tháp có 
tên là Thūpārāma được kiến tạo để tôn trí Bát và Xá-lợi Răng 
Nhọn để ngàn sau chiêm bái, phụng thờ. Sau khi thiết lập được 
chánh pháp tại xứ sở của tộc Rồng và tộc Dạ-xoa với một sự hưng 
thịnh chưa từng có, Phật pháp trải qua các triều đại được các đức 

                                                 
1 Có sử liệu nói, công chúa Saṅghamitta là con của bà vợ trước, trước khi Asoka 
đăng quang vương vị; hoàng tử Mahinda là con của bà vợ sau. Tỳ-khưu 
Mahinda xuất gia năm 23 tuổi, 12 hạ, 35 tuổi, ngài mới đến đảo quốc. Công 
chúa Saṅghamitta xuất gia cùng thời với em trai, khi ấy bà đã có con, là Sumana 
cũng cho xuất gia sa-di luôn. Nhưng có sử liệu cho biết bà là em gái của 
Mahinda mới đúng.  
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vua chân chính, hiền thiện trọng vọng tôn thờ, được xem như là 
quốc giáo với một đức tin không gì lay chuyển nổi. Mặc dầu Đảo 
Sử không có ghi chép - nhưng ta được biết là lần kết tập Phật ngôn 
lần thứ tư, tuyên đọc Tam Tạng Pāḷi và công bố chú giải Tam 
Tạng bằng tiếng Sri Laṅkā (mẫu tự Sinhala), diễn ra tại đây, triều 
đại đức vua Devānampiyatissa với sự tham dự của 63 vị Thánh 
Tăng và 500 đại đức tỳ-khưu (Có nơi nói là 60.000 vị Thánh 
Tăng). Sau đó, vào khoảng năm 440-454 Phật lịch, thời đức vua 
Vaḷagamba, Tam Tạng Pāḷi văn và cả chú giải đều được chép lên 
Lá Buông (bối diệp) rồi được truyền sang các nước Thái, Miên, 
Miến Điện. 

 
Nói tóm lại, công trình của dịch phẩm này tuy khiêm tốn 

nhưng vô cùng cần thiết - vì chúng ta được tiếp cận với cấu trúc 
ngữ pháp cổ xưa nhất cùng với những thông tin đáng tin cậy về 
mặt sử học. 

 
Xin được tán thán công đức của tác giả và giá trị tư liệu tất 

nhiên của dịch phẩm. 
 

Trân trọng. 
 
Viết tại Huế, Huyền Không Sơn Thượng 
Am Mây Tía, 14/2 Canh Dần - 29/3/2010 
Tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 
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PHẦN GIỚI THIỆU 
 

Tác phẩm Dīpavaṃsa là tài liệu sử tiếng Pāli cổ nhất còn được 
lưu lại. Danh tánh của tác giả không xác định được. Về thời điểm 
thực hiện cũng không được ghi lại, nhưng chúng ta có thể suy luận 
ra rằng sử liệu này đã được thực hiện dưới triều đại của đức vua 
Mahāsena (325-352 theo Tây lịch) với lý do là những điều ghi 
chép về vị vua này chưa được kết thúc. Học giả Hermann 
Oldenberg đã nghiên cứu về vấn đề này và đưa ra kết luận như 
sau:  

1/- Tác Phẩm Dīpavaṃsa không thể được thực hiện trước năm 
302 Tây lịch do tư liệu lịch sử chỉ được ghi lại đến thời kỳ đó.  

2/- Một số câu văn tương tợ như của Dīpavaṃsa đã được Ngài 
Buddhaghosa trích dẫn trong các bản Chú Giải của mình (nghĩa là 
không thể được thực hiện sau thời kỳ của Ngài Buddhaghosa vào 
khoảng cuối thế kỷ thứ 5 theo Tây lịch).  

3/- Hermann Oldenberg còn tìm được tài liệu cho biết rằng đức 
vua Dhātusena (459-477 Tây lịch) đã ra lệnh trì tụng Dīpavaṃsa 
trước công chúng vào lễ hội hàng năm để tưởng nhớ ngài 
Mahinda.  

(4) Bản Sớ Giải (Ṭīkā) của Mahāvaṃsa1 được thực hiện sau một 
thời gian dài đã đề cập đến bản chú giải của tác phẩm Dīpavaṃsa 
này.  

                                                 
1 Mahāvaṃsa cũng là tài liệu sử về hòn đảo Laṅkā từ thời điểm khởi nguyên cho 
đến đầu thế kỷ thứ 18 được viết theo thể kệ thơ gāthā bằng tiếng Pāli. Nghe rằng 
các nhà sư Tích Lan đang tiếp tục ghi chép cho công trình sử liệu này đến thời 
đại hiện nay. Tác phẩm Mahāvaṃsa đã được ngài Tỳ Khưu Minh Huệ dịch sang 
tiếng Việt với tựa đề “Đại Vương Thống Sử” từ bản dịch tiếng Anh “The Great 
Chronicle of Ceylon” của Wilhelm Geiger. 
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Và Hermann Oldenberg đã đưa đến kết luận rằng tác phẩm 
Dīpavaṃsa được biên soạn vào khoảng thời gian đầu thế kỷ thứ tư 
cho đến 30 năm đầu của thế kỷ thứ năm theo Tây Lịch. Dựa vào 
ngôn ngữ sử dụng và văn phong không hoàn chỉnh của tác phẩm 
Dīpavaṃsa, ông ta cho rằng tác phẩm này hiển nhiên xuất hiện 
trước Mahāvaṃsa (Oldenberg, Hermann. The Dīpavaṃsa: An 
Ancient Buddhist Historical Record. Introduction, trang 8,9).  

Về nội dung, tác phẩm này trình bày ba lần viếng thăm của đức 
Phật, sự thiết lập Phật Giáo ở đảo, triều đại các vị vua cùng một số 
hoạt động liên quan đến Phật Giáo và kết thúc ở triều vua 
Mahāsena. Một số sử liệu đặc biệt đáng được lưu ý như sau: 

1/- Đức Phật đã ngự đến hòn đảo Laṅkā ba lần (IX: 39-41): Lần 
thứ nhất vào thời điểm Ngài đang tế độ ba vị đạo sĩ tóc bện 
Kassapa (I: 45-49). Lần thứ nhì vào lúc Ngài đang ngự tại tu viện 
của ông Cấp Cô Độc (II: 2-3; XV: 65-67). Lần thứ ba vào năm thứ 
tám tính từ lúc chứng quả Toàn Giác, Ngài đã ngự đến Kalyāṇi 
(nay là ngôi chùa Kelani Vihāra ở thủ đô Colombo) theo lời mời 
của Long Vương Maṇi-akkhika (II: 51-53).  

2/- Đức Phật Thích Ca xác nhận việc ngự đến đảo Laṅkā của ba 
vị Phật quá khứ Kakusandha, Konāgamana, Kassapa (II: 66-68; 
XV: 33-63) và việc ba nhánh Bồ Đề của các vị ấy đã được trồng 
xuống ở xứ sở này tại cùng một địa điểm (II: 63).  

3/- Trình bày về các vị vua dòng dõi Sākya của đức Bồ Tát 
Siddhattha (Sĩ Đạt Ta): vị cố nội tên là Jayasena, ông nội là 
Sīhahanu, cha là Suddhodana (Tịnh Phạn) và bốn người chú có 
chung phần tên “Odana.” Và thành Kapila đã được chọn làm kinh 
đô từ nhiều đời vua trước (III: 44-48). 

4/- Từ lúc đức Phật viên tịch Niết Bàn đến cuộc kết tập lần thứ 
nhất là bốn tháng, đưa đến kết luận rằng năm ấy là năm nhuần (I: 
24; IV: 5).  

5/- Tên gọi Theravāda đã được bắt đầu sử dụng vào thời kỳ Kết 
Tập lần thứ nhất (IV: 10). 
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6/- Truyền thuyết của đức vua Asoka được ghi lại ở chương VI 
và VII. 

7/- Lịch sử của việc thành lập vương quốc Laṅkā (Chương IX-
X) và có câu kệ tổng kết về các tên gọi của hòn đảo này (IX: 20; 
XVII: 5). Đặc biệt có nêu lên việc đức Phật đã có lời tiên tri về đảo 
Laṅkā và gởi gắm đến chúa trời Sakka vào thời điểm viên tịch Niết 
Bàn (IX: 21-25). 

8/- Tên của một số tỳ khưu ni tháp tùng Saṅghamittā đi đến hòn 
đảo Laṅkā để thành lập ni chúng (XV: 77-78). 

9/- Xá-lợi của bốn vị Phật Kakusandha, Konāgamana, Kassapa, 
và Gotama đã được rước đến thờ phụng trên hòn đảo Laṅkā (XVII: 
08-11). Bốn nhánh Bồ Đề đã được bốn vị tỳ khưu ni rước đến để 
trồng tại hòn đảo này (XVII: 16-24). 

10/- Mahāpajāpati Gotamī là chị em song sanh đối với hoàng 
hậu Mayā (XVIII: 7).  

11/- Danh tánh các vị tỳ khưu ni nổi tiếng đã hoằng Pháp ở xứ 
Jambudīpa và Tambapaṇṇi, nay là Ấn Độ và Tích Lan (XVIII: 7-
43).  

12/- Danh tánh các vị tỳ khưu nổi tiếng đã hoằng Pháp ở xứ 
Tambapaṇṇi (XVIII: 4-8). 

13/- Việc ghi chép Tam Tạng Pāli và Chú Giải thành sách được 
thực hiện dưới triều đức vua Vaṭṭagāmaṇī Abhaya, tức là vào 
khoảng các năm 29-17 của thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch (XX: 19-
21). 

Về hình thức, tác phẩm này được thực hiện dựa theo lối trường 
thi gồm có 22 chương (tương tợ như thể Mahā Kāvya của ngôn 
ngữ Sanskrit) gồm nhiều câu kệ (gāthā) hợp thành. Mỗi câu kệ 
được ghi thành 2 dòng và được chia làm 4 pāda; thông thường mỗi 
câu kệ như vậy là một câu văn hoàn chỉnh về phương diện văn 
phạm. Riêng ở tác phẩm Dīpavaṃsa, những nguyên tắc mẫu mực 
trên không được áp dụng một cách chặt chẽ. Có nhiều câu kệ được 
trình bày thành ba dòng và biến cách của một số từ không theo 
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đúng văn phạm tiêu chuẩn, có thể do tài liệu lưu trữ đã bị mối mọt 
gặm nhấm hoặc bị hư hỏng theo thời gian. Trong lúc phiên dịch, 
có một số từ và đoạn thơ chúng tôi phải dựa vào ngữ cảnh và mạch 
văn để xác định ý nghĩa. 

Về nguyên tác Pāli, chúng tôi cũng xin ghi lại nguồn trích dẫn 
đã được sử dụng để quý vị tiện việc sao lục: 

1/- Dīpavaṃsa (in Sinhalese characters). Ed. and Sinhalese 
trans. Ven. Ñāṇavimala. Colombo: M. D. Gunasena & Co. Ltd., 
1970. 

2/- The Dīpavaṃsa: An Ancient Buddhist Historical Record. 
Ed. and trans. Hermann Oldenberg. New Delhi: Asian Educational 
Services, 1982.  

Chúng tôi đã sử dụng văn bản thứ nhất (được ghi bằng mẫu tự 
Sinhala) là chủ yếu. Tuy nhiên, ở một vài chỗ chúng tôi đã theo sự 
sắp xếp của văn bản thứ nhì do được hợp lý hơn, cũng như đã bổ 
túc thêm một vài đoạn từ văn bản này vì nghĩ rằng văn bản thứ 
nhất đã bị thiếu sót. 

Về phương thức trình bày, chúng tôi đã ghi lại các câu kệ thơ 
Pāli bằng dạng chữ nghiêng xen kẽ với lời dịch Việt theo lối văn 
xuôi bằng dạng chữ đứng; mỗi câu kệ Pāli tương đương với hai 
hoặc ba dòng văn Việt được trình bày thành từng đoạn tách biệt. 
Đôi chỗ, cần kết hợp lại hai câu kệ hoặc nhiều hơn mới có được 
một câu văn hoàn chỉnh về văn phạm và ý nghĩa. Các câu đối thoại 
khi được dịch sang tiếng Việt được trình bày bằng dạng chữ 
nghiêng trong ngoặc kép. Chúng tôi trình bày song ngữ như vậy 
với các dụng ý sau: Giúp cho độc giả người Việt có được văn bản 
Pāli để tham khảo lúc cần thiết, đồng thời cũng thuận tiện cho quý 
độc giả dễ dàng kiểm tra lại chất lượng của lời dịch Việt.  

Mục đích của chúng tôi trong khi nghiên cứu tài liệu này nhằm 
tìm hiểu văn phong Pāli qua các thời kỳ khác nhau nên thời gian 
đầu tư cho công việc ghi lại tiếng Việt của tài liệu này rất hạn chế, 
vì thế không tránh khỏi những điều thiếu sót. Ngưỡng mong quý 
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độc giả niệm tình hỷ xả. Mọi sự góp ý phê bình xin email về: 
indacanda@gmail.com. 

Trong lúc thực hiện bản dịch Sử Liệu về Đảo Laṅkā này, chúng 
tôi nhận được tin các vị thiện hữu trí thức sau đây đã quá vãng: Sư 
Cô Diệu Linh, Ông Thân Sư Cô Liễu Như, Chú Nguyễn đức 
Dziên. Ngưỡng mong các vị ấy đều được thành tựu chốn an vui và 
luôn có sự hướng tâm tu tập tiến đến bến bờ Giác Ngộ. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành tán dương sự sách tấn 
và ủng hộ của quý vị Phật Tử hữu ân: Dr. Bình Anson, gia đình 
Chú Lương Xuân Lộc, Anh Phạm Trọng Độ, gia đình Lý Hoàng 
Anh, Cô Tư Khánh Huy, Bà Ba Diệu Đài, Cô Sáu Dép và các con 
Phạm Thị Thi, Phạm Xuân Lan, Phạm Thu Lan, Phạm Thông Hải, 
Cô Kim Khemā, Cô Lê Thị Huế, gia đình Trương Tuyết Anh, v.v... 
Đồng thời cũng không quên nhắc đến sự ủng hộ của gia đình Phật 
tử Đặng Xuân Phong & Hoàng Thị Lựu, cũng như sự nỗ lực của 
Phật tử Nguyễn thị Minh Nguyệt trong việc thực hiện văn bản này 
ở máy vi tính. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin 
và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát 
cũng như hộ trì Tam Bảo. 

Công đức này xin dâng đến Hòa Thượng trụ trì chùa Sri 
Jayawardhanaramaya, Colombo, Tích Lan, đã tạo nhiều điều kiện 
thuận lợi cho chúng tôi trong công việc tu học và nghiên cứu Phật 
Pháp thời gian qua. 

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

Colombo, ngày 20 tháng 08 năm 2005 
Tỳ khưu Indacanda 

(Trương Đình Dũng) 
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