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Tipiṭakadhara - Bậc Thông Thuộc Tam Tạng 
Tipiṭakakovida – Bậc Thấu Suốt Tam Tạng
Dhammabhaṇḍāgārika - Bậc Gìn Giữ Kho
Tàng Pháp Bảo Của Đức Phật Gotama)

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Xii
Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa 
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Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta
Abhijātābhivaṁsa Sayadaw là một trong 15 vị Tam
Tạng xuất hiện trong thế giới đương đại tại
Myanmar, và là 1 trong 11 vị Tam Tạng hiện đang còn
sống, dạy dỗ, hoằng pháp và lãnh đạo tinh thần Phật
giáo Theravāda tại Myanmar nói riêng và thế giới nói
chung.

Theo tuần tự xuất hiện của 15 vị Tam Tạng, Ngài là
bậc xuất hiện thứ 12, nên các Phật tử Việt Nam
thường gọi Ngài với danh xưng tắt là Ngài Tam Tạng
12, hoặc Phật tử Myanmar gọi theo tên quê hương
nơi Ngài sinh là Tipiṭaka Sagaing Sayadaw.
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Ngài sinh vào Chủ Nhật ngày 29 tháng 9 năm 1968 tại làng Sin
Hnin, huyện Wet Let, tỉnh Sagaing (vùng Thượng Miến Điện). 

Song thân của Ngài là Ông Tin Ya và Bà Nyun Khin. Thế danh
của Ngài là Maung Aung Maung. Ngài là con thứ 3 trong gia
đình gồm 6 anh chị em. Anh và em trai của Ngài cũng đã xuất
gia sống đời phạm hạnh trong Phật Giáo.

Sinh ra trong 1 gia đình Phật tử thuần thành với đức tin sâu
dày nơi Tam Bảo, Ngài đã được thọ giáo Phật Pháp căn bản
tại chùa Jambu Maṅgala Shwe Yat Thar thuộc làng Sin Hnin.
Năm 11 tuổi, Ngài được song thân hộ độ cho xuất gia Sadi với
Ngài Trưởng lão trụ trì chùa Jambu Maṅgala Shwe Yat Thar.
Trong lễ xuất gia đó, Ngài được đặt Pháp danh là Abhijāta
(Abhi: nghĩa là cao quý; Jāta: sinh ra).
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Sau đó Ngài được gửi tới trung tâm Phật học Mahāsubodhārāma để
nương nhờ và mưu cầu Pháp học, là bước đệm cho việc thi Tam Tạng
sau này dưới sự hướng dẫn của các Bậc Đại Trưởng lão danh sư Phật
giáo uyên thâm như:
– Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Nārada (Abhidhajamahāraṭṭhaguru)
– Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Nandāmālābhivaṃsa
(Aggamahāpaṇḍita – đương kim Hiệu trưởng trường Đại Học Phật Giáo
Quốc Tế tại Yangoon)
– Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Visuddhācārābhivaṃsa
– Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Adhivāsa (Gaṇavācaka)
– Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Jinarasa
– Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Piṇḍolābhivaṃsa
– Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Uttama (chú của Ngài)
– Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Mānitālaṅkāra (Dhammācariya,
Pāḷipāragū, anh trai của Ngài)
– Ngài Đại Trưởng lão Bhaddanta Kumārābhivaṃsa (Ngài Tăng Thống
Myanmar đương nhiệm)
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Ngay từ khi còn trẻ, Ngài đã thể hiện được tố chất thông minh đặc
biệt. Năm 18 tuổi, khi còn là 1 vị Sadi trẻ, Ngài đã đạt được 2 danh
hiệu cao quý là Alaṅkāra Sāmaṇe-kyaw (Sadi tài trí) và danh hiệu
Sāsanadhaja Dhammācariya (Pháp Sư). Năm 1987, lúc 20 tuổi, Ngài
thọ đại giới Tỳ-khưu tại trung tâm Phật học Mahāsubodhārāma với
vị thầy tế độ là Ngài Đại Trưởng lão Abhidhajamahāraṭṭhaguru
Bhaddanta Nārada.

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa
Sayadaw đã trải qua 15 năm để học thuộc hết Tam Tạng Kinh điển.
Ngài đã đạt hai danh hiệu Tam Tạng cao quý khác nhau. Năm 38
tuổi (2006), Ngài thi đậu và đạt được danh hiệu cao quý
Nikāyujjotaka Ādikammika Tipiṭakadhara (Bậc Thông Thạo Tam
Tạng) đầu tiên của Hội Truyền Bá Pháp Tạng Nikāya (Nikāyujjotaka
Samiti), trở thành Bậc Cao Quý Thông Thạo Tam Tạng. Ngài đã 8
năm liên tục dự thi và người đầu tiên đạt bằng Tam Tạng thứ nhất
này, Hội Thi này tổ chức từ năm 1975, trải qua 31 năm tổ chức thi,
mới có được 1 vị thi đỗ Tam Tạng.
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Xin được giải thích thêm về cuộc thi Tam Tạng này. Tại Myanmar có
một chương trình Phật học tên là Nikāya do hội Nikāyujjotaka
thành lập và tổ chức thi hàng năm. Cũng học và thi những bộ sách
như chương trình thi Tam Tạng Tipiṭaka do chính phủ tổ chức mà
chúng ta thường biết đến, nhưng chương trình Phật học này chỉ thi
viết chứ không thi đọc tụng thuộc lòng, và chỉ thi về Tam Tạng chứ
không có Chú giải, và Phụ chú giải. Đó là lý do sử dụng từ “Bậc
Thông Thạo Tam Tạng” thay chữ “Thông Thuộc Tam Tạng”. 

Ngài Đại Trưởng Lão Tam Tạng Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa
Sayadaw đã thi đỗ tất cả các môn của chương trình Phật học này,
nên được Hội Phật Học Nikāyujjotaka kính dâng danh hiệu
Tipiṭakadhara. Trong khi đó các Ngài Tam Tạng khác do không
tham gia thi hoặc không thi hết toàn bộ các môn của chương trình
Phật học này nên không có danh hiệu Tipiṭakadhara của hội
Nikāyujjotaka.
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Năm 2010, trong kỳ thi Tam Tạng lần thứ 62, Ngài hoàn tất phần thi
viết 2 bộ sau cùng của Tạng Abhidhamma và đạt danh hiệu
Tipiṭakakovida – Bậc thấu suốt Tam Tạng. Ngài vừa thuộc lòng Tam
Tạng, vừa thông hiểu thấu suốt tất cả những gì liên quan đến pháp
học Tam Tạng, nên Ngài đạt được danh bằng Tipiṭakadhara –
Tipiṭakakovida (Bậc Thông Thuộc Tam Tạng – Bậc Thấu Suốt Tam
Tạng)

Chính phủ và Bộ Tôn Giáo Myanmar đã dâng tặng Ngài danh hiệu
cao quý “Bậc Thủ Trì Tam Tạng”, cờ, lọng và khuôn dấu với biểu
tượng 3 cây lọng trắng cán vàng tượng trưng cho Tam Tạng Kinh
Điển của Đức Thế Tôn. Ngoài ra, Chính phủ cũng dâng đến Ngài
cùng 2 người theo hộ độ Ngài các loại vé thượng hạng của tàu hoả,
tàu thuỷ, xe, máy bay và tứ vật dụng hàng tháng. Bên cạnh đó,
chính phủ Myanmar còn hộ độ cúng dường các thứ vật dụng đến
Ngài cùng chư tỳ khưu theo học Tam Tạng nơi ngôi chùa nào mà
Ngài thường trú.

VỀ NGÀI TAM TẠNG 12



Sau đó không lâu, Chính phủ đã dâng lên Ngài Danh hiệu
Tipiṭakadhara Dhammabhaṇḍāgārika (Bậc Thông Thuộc Tam Tạng,
Bậc Giữ Gìn Kho Tàng Pháp Bảo Của Đức Phật Gotama). Đây cũng là
danh hiệu tột cùng trong Pháp học Phật giáo (Pariyattisāsana).

Trong quá trình học thi các chương trình Phật học khác nhau, do
chính phủ cũng như các hội Phật học tổ chức, Ngài Đại Trưởng Lão
Tam Tạng Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa Sayadaw vẫn dành thời
gian giúp Học viện Mahāsubodhārāma duy trì và phát triển tốt,
đồng thời dạy Phật Pháp cho các Tỳ-khưu và Sadi trong Học viện.
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Sau khi hoàn tất chương trình Tam Tạng do chính phủ tổ chức, trở
thành Bậc thông thuộc thấu suốt Tam Tạng, Ngài đã thay Thầy
mình là Ngài Nandāmālābhivaṃsa lãnh đạo mọi hoạt động hoằng
Pháp của Học viện Mahāsubodhārāma và trở thành giảng viên
chính của các chương trình Phật học nâng cao trong Học viện. 

Hiện tại, ngoài việc giảng dạy và trao truyền kiến thức Phật học
uyên bác của mình cho các thế hệ Tỳ khưu và Sadi, Ngài Đại Trưởng
Lão Tam Tạng Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa Sayadaw còn đi hoằng
Pháp nhiều nơi trên thế giới để làm lan tỏa ánh sáng trí tuệ và hòa
bình mà Đức Phật đã làm cách đây hơn 2600 năm.
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Thật ra, những điều mà chúng ta biết về Ngài Đại Trưởng Lão Tam
Tạng Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa Sayadaw thì rất ít so với những
điều mà chúng ta chưa được biết về Ngài. Tóm lược tiểu sử Ngài chỉ là
một phần rất nhỏ trong muôn ngàn sự nghiệp lớn lao của Ngài mà
thôi. Dù chỉ một phần nhỏ như vậy cũng làm cho chúng ta vô cùng kính
phục, vô cùng tôn kính cuộc đời và sự nghiệp của Ngài đã đóng góp vào
sự bảo tồn, duy trì giáo pháp của Đức Phật. Do đó, Chính phủ Myanmar
thành kính dâng lên Ngài danh hiệu cao thượng là: “Tipiṭakadhara
Tipiṭakakovida Dhammabhaṇḍāgārika” (Bậc Thông Thuộc Thấu Suốt
Tam Tạng, Bậc Giữ Gìn Kho Tàng Pháp Bảo), thật xứng đáng với công
hạnh của Ngài.

Thật diễm phúc cho những ai được diện kiến, đảnh lễ, cúng dường, hộ
độ, nghe pháp, hành thiền và thân cận với một Bậc Đa văn xuất chúng
như vậy. Chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Đại Trưởng
Lão Tam Tạng Bhaddanta Abhijātābhivaṁsa Sayadaw! Sādhu! Sādhu!
Sādhu!
 
(nguồn tài liệu từ Sư Thiện Đức - Kusalaguṇa Bhikkhu)
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PHẬT GIÁO THERAVĀDA

SÁM HỐI, QUY Y TAM BẢO, 
THỌ 8 GIỚI UPOSATHASĪLA
(HOẶC THỌ 5 GIỚI TÙY MỖI PHẬT TỬ PHÁT NGUYỆN)

https://theravada.vn/


ĐẢNH LỄ TAM BẢO
NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO
SAMMĀSAMBUDDHASSA

Buddha� pūjemi. (Lạy)
Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Phật.
Dhamma� pūjemi. (Lạy) 
Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Pháp.
Sa�gha� pūjemi. (Lạy)
Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Tăng.



LỜI SÁM HỐI
TẤT CẢ CẬN SỰ NAM, CẬN SỰ NỮ ĐỒNG THANH XIN
SÁM HỐI NHƯ SAU:

Okāsa Okāsa Okāsa! 
Kāyakamma vācīkamma manokamma sabbadosa, 
vì mong muốn tránh khỏi, tất cả những lỗi lầm, 
do thân nghiệp hành động, do khẩu nghiệp nói năng, 
do ý nghiệp suy nghĩ, đã phạm đến Tam Bảo: 
Đức Phật Bảo cao thượng, Đức Pháp Bảo cao thượng,
Đức Tăng Bảo cao thượng; đến cha mẹ, thầy tổ…. 



Buddharatana, Dhammaratana, Sa�gharatana, 
con thành kính đảnh lễ, ngôi Tam Bảo cao thượng, 
cùng cha mẹ thầy tổ, lần thứ nhì – thứ ba. 
Xin năm bậc ân đức, cao thượng không gì bằng, 
nhận biết sự sám hối, những lỗi lầm của con. 

LỜI SÁM HỐI



Do thành tâm sám hối, với đức tin trong sạch, 
thiện tâm hợp trí tuệ, cầu mong con tránh khỏi: 
Sinh trong 4 cõi khổ, tránh khỏi 3 nạn tai, 
8 trường hợp bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại, 
4 cảnh không hợp thời, 5 bất hạnh kiếp người, 
trong tất cả mọi thời, mọi kiếp sống luân hồi, 
khi đã tránh khỏi rồi, mong con sớm chứng ngộ: 
chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Tứ Thánh Đạo, 
Tứ Thánh Quả – Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt tham ái, 
giải thoát khổ tử sinh, luân hồi trong tam giới.

LỜI SÁM HỐI



Maya� Bhante, tisara�ena saha a��haṅga-samannāgata�
uposathasīla� dhamma� yācāma, anuggaha� katvā,
sīla� detha no, Bhante.

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép quy y
Tam-bảo và thọ trì tám giới uposathasīla có 8 điều. Kính
bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ
hướng dẫn thọ phép quy y Tam-bảo và thọ trì tám giới
uposathasīla có 8 điều cho chúng con. Bạch Ngài.

XIN THỌ PHÉP QUY Y
TAM BẢO VÀ THỌ 8 GIỚI



XIN THỌ PHÉP QUY Y
TAM BẢO VÀ THỌ 8 GIỚI
Dutiyampi, maya� Bhante, tisara�ena saha 
a��haṅga-samannāgata� uposathasīla� dhamma�
yācāma, anuggaha� katvā, sīla� detha no, Bhante.

Lần thứ nhì, kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ
phép quy y Tam-bảo và thọ trì tám giới uposathasīla có 8
điều. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ
tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam-bảo và thọ trì tám
giới uposathasīla có 8 điều cho chúng con. Bạch Ngài.



XIN THỌ PHÉP QUY Y
TAM BẢO VÀ THỌ 8 GIỚI
Tatiyampi, maya� Bhante, tisara�ena saha 
a��haṅga-samannāgata� uposathasīla� dhamma� yācāma,
anuggaha� katvā, sīla� detha no, Bhante.

Lần thứ 3, kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ
phép quy y Tam-bảo và thọ trì tám giới uposathasīla có 8
điều. Kính bạch Ngài Trưởng Lão, kính xin Ngài có tâm từ tế
độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam-bảo và thọ trì tám giới
uposathasīla có 8 điều cho chúng con. Bạch Ngài.



Yamaha� vadāmi, ta� vadetha.
Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, các con
hãy nên lặp lại đúng từng chữ, từng câu như thế ấy.

Āma! Bhante. 
Dạ! Xin vâng. Kính bạch Ngài.

XIN THỌ PHÉP QUY Y
TAM BẢO VÀ THỌ 8 GIỚI



THỌ PHÉP QUY Y TAM BẢO  

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
(3 lần)

Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác
Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin
Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. 

ĐẢNH LỄ PHẬT



THỌ PHÉP QUY Y TAM BẢO  
Buddha� sara�a� gacchāmi.
Với sự hiểu biết rồi, con xin nhận Đức Phật-bảo làm nơi
quy y nương tựa.
Dhamma� sara�a� gacchāmi.
Với sự hiểu biết rồi, con xin nhận Đức Pháp-bảo làm nơi
quy y nương tựa.
Sa�gha� sara�a� gacchāmi.
Với sự hiểu biết rồi, con xin nhận Đức Tăng-bảo làm nơi
quy y nương tựa.



THỌ PHÉP QUY Y TAM BẢO  
Dutiyampi Buddha� sara�a� gacchāmi.
Với sự hiểu biết rồi, con xin nhận Đức Phật-bảo làm nơi
quy y nương tựa, lần thứ nhì.
Dutiyampi Dhamma� sara�a� gacchāmi.
Với sự hiểu biết rồi, con xin nhận Đức Pháp-bảo làm nơi
quy y nương tựa, lần thứ nhì.
Dutiyampi Sa�gha� sara�a� gacchāmi.
Với sự hiểu biết rồi, con xin nhận Đức Tăng-bảo làm nơi
quy y nương tựa, lần thứ nhì.



THỌ PHÉP QUY Y TAM BẢO  
Tatiyampi Buddha� sara�a� gacchāmi.
Với sự hiểu biết rồi, con xin nhận Đức Phật-bảo làm nơi
quy y nương tựa, lần thứ ba.
Tatiyampi Dhamma� sara�a� gacchāmi.
Với sự hiểu biết rồi, con xin nhận Đức Pháp-bảo làm nơi
quy y nương tựa, lần thứ ba.
Tatiyampi Sa�gha� sara�a� gacchāmi.
Với sự hiểu biết rồi, con xin nhận Đức Tăng-bảo làm nơi
quy y nương tựa, lần thứ ba.



THỌ PHÉP QUY Y TAM BẢO  
Tisara�agamana� paripu��a�.
Phép quy y Tam bảo trọn vẹn bấy nhiêu.

Āma Bhante.
Dạ xin vâng, kính bạch Ngài.



1- Pā�ātipātā verama�isikkhāpada� samādiyāmi.
Con nguyện thọ trì điều giới cố gắng học, hiểu biết, thực
hành tránh xa sự sát sinh, làm căn bản cho định và tuệ.
2- Adinnādānā verama�isikkhāpada� samādiyāmi.
Con nguyện thọ trì điều giới cố gắng học, hiểu biết, thực
hành tránh xa sự trộm cắp, làm căn bản cho định và tuệ.
3- Abrahmacariyā verama�isikkhāpada� samādiyāmi.
Con nguyện thọ trì điều giới cố gắng học, hiểu biết, thực
hành tránh xa sự hành dâm, làm căn bản cho định và tuệ.

THỌ 8 GIỚI UPOSATHASĪLA



4- Musāvādā verama�isikkhāpada� samādiyāmi.
Con nguyện thọ trì điều giới cố gắng học, hiểu biết, thực hành
tránh xa sự nói dối, làm căn bản cho định và tuệ.
5- Surā-meraya-majja-pamāda��hānā verama�isikkhāpada�
samādiyāmi. 
Con nguyện thọ trì điều giới cố gắng học, hiểu biết, thực hành
tránh xa sự uống rượu và các chất say là nguyên nhân gây dễ duôi
quên mình trong thiện pháp, làm căn bản cho định và tuệ.
6- Vikālabhojanā verama�isikkhāpada� samādiyāmi.
Con nguyện thọ trì điều giới cố gắng học, hiểu biết, thực hành
tránh xa sự dùng vật thực phi thời, làm căn bản cho định và tuệ.

THỌ 8 GIỚI UPOSATHASĪLA



7- Nacca-gīta-vādita-visūka-dassanā mālāgandha-vilepana-
dhāra�a-ma��ana-vibhūsana��hānā verama�isikkhāpada�
samādiyāmi.
Con nguyện thọ trì điều giới cố gắng học, hiểu biết, thực hành tránh
xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa.., làm căn
bản cho định và tuệ.

8- Uccāsayana-mahāsayanā verama�isikkhāpada� samādiyāmi.
Con nguyện thọ trì điều giới cố gắng học, hiểu biết, thực hành tránh xa
chỗ nằm & ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, làm căn bản cho định và tuệ.

THỌ 8 GIỚI UPOSATHASĪLA



Idaṁ no sīlaṁ maggaphalañā�assa paccayo hotu.
Nguyện mong cho giới hạnh của chúng con sẽ là duyên lành cho sự
thành tựu Thánh-đạo, Thánh-quả.

Tisara�ena saha a��haṅgasamannāgata� uposathasīla�
dhamma� sādhuka� katvā appamādena sampādetha.
Phép quy-y Tam-bảo và bát-giới uposathasīla có 8 điều xong rồi,
con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, bằng
pháp không dể duôi, để làm nền tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh.

Āma Bhante. 
Dạ xin vâng, kính bạch Ngài.

THỌ 8 GIỚI UPOSATHASĪLA



TÁC BẠCH 
DÂNG Y KATHINA

TẠI CHÙA SADDHAMMAJOTAKA SUBODHĀYON ,
MONYWA, SAGAING, MYANMAR 

 

 
(NƠI NGÀI TAM TẠNG 12 BHADDANTA

ABHIJĀTĀBHIVAṀSA SAYADAW LÀM VIỆN CHỦ)



Hướng Dẫn Trước
Khi Dâng Y Kathina

Người thí chủ thay mặt tất cả các thí chủ, hai
tay nâng tấm y kathina (kathinacīvara)
hướng dẫn tất cả các thí chủ khác đồng
thanh đọc bài dâng y kathina cùng với các
thứ vật dụng được phát sinh cùng trong lễ
dâng y kathina ấy. 

Tấm y kathina cùng tất cả các thứ vật dụng
đều kính dâng đến chư Tỳ-khưu Tăng tại
chùa Saddhammajotaka Subodhāyon (chùa
Ngài Tam Tạng 12 làm viện chủ) tại Monywa,
Sagaing, Myanmar, bằng tiếng Pāḷi như sau:



Lời Dâng Y Kathina 
Kathinacīvaradāna
TẤT CẢ CẬN SỰ NAM, CẬN SỰ NỮ ĐỒNG THANH THƯA RẰNG:

Maya� Bhante, samasaddhā 
samachandā samacittā saṅgamma, 
Buddha�, Dhamma�, Sa�ghañceva 
kamma� kammaphalañca saddahitvā, 
sa�sārava��adukkhato mocanatthāya;



Lời Dâng Y Kathina 
Kathinacīvaradāna

Nibbānassa sacchikara�atthāya, 
ima� saparivāra� kathinacīvara� 
Saddhammajotaka-subodhārāme 
bhikkhusa�ghassa sakkacca� dema, kathina�
attharitu�.



Lời Dâng Y Kathina 
Kathinacīvaradāna

Sādhu no Bhante, 
bhikkhusa�gho ima� saparivāra� 
kathinacīvara� pa�igga�hātu, 
pa�igga�hitvā iminā kathinacīvarena 
kathina� attharatu, amhāka� dīgharatta� atthāya,
hitāya, sukhāya.



Lời Dâng Y Kathina
Kathinacīvaradāna
Kính bạch chư Đại đức Tăng được rõ:
Tất cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện vọng,
đồng tâm trí, tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, tin
nghiệp và quả của nghiệp, có nguyện vọng mong chứng
ngộ Niết Bàn, để giải thoát khổ tử sinh luân hồi, cho nên,
tất cả chúng con thành kính làm lễ Dâng Y Kathina cùng
với các thứ vật dụng này, đến chư Tỳ-khưu Tăng đã an cư
nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại chùa
Saddhammajotaka Subodhāyon ở huyện Monywa, tỉnh
Sagaing, Myanmar.



Lời Dâng Y Kathina
Kathinacīvaradāna
Kính bạch chư Đại đức Tăng, kính xin quý Ngài từ bi tế độ
thọ nhận y kathina cùng với các thứ vật dụng này, khi quý
Ngài thọ nhận xong, xin quý Ngài làm Lễ Thọ Y Kathina với
tấm y này, để cho tất cả chúng con được sự lợi ích, sự
tiến hóa, sự an lạc lâu dài. 
..........lần thứ nhì, 
..........lần thứ ba.

Chúng con thành kính tác bạch.



THỈNH MỜI CHƯ TĂNG
THUYẾT PHÁP BẢO



CHIA PHƯỚC, HỒI HƯỚNG
& PHÁT NGUYỆN



Rải Tâm Từ 

Iminā kathinacīvaradānena,
Sabbe sattā, averā hontu, 
abyāpajjā hontu, anīghā hontu,
sukhī attānaṃ pariharantu.

Do phước báu Dâng Y Kathina này;
Nguyện cho tất cả chúng sinh
không còn oan trái, không còn ác
ý, không còn muộn phiền, giữ thân
tâm được an lạc thư thái.



Lời Phát Nguyện
Patthanā

Idaṃ no kathinadānaṃ
āsavakkhayāvahaṃ hotu.
Idaṃ no puññaṃ nibbānassa
paccayo hotu.

Nguyện cầu phước thiện Dâng Y
Kathina thanh cao này, sẽ là
duyên lành dẫn dắt chúng con
chứng đắc  A-ra-hán Thánh-đạo,
A-ra-hán Thánh-quả, diệt đoạn
tận được mọi phiền não trầm luân.



Chia Phước
& Hồi Hướng

Idaṃ no ñātīnaṃ hotu, 
Sukhitā hontu ñātayo. (3 lần)

Nguyện cầu phước thiện Dâng Y
Kathina thanh cao này được thành
tựu đến thân bằng quyến thuộc
của tất cả chúng con, cầu mong
cho những thân bằng quyến thuộc
được thoát khỏi cảnh khổ, được
an lạc lâu dài.



Chia Phước
& Hồi Hướng

Amhākaṃ puññabhāgaṃ
sabbasattānaṃ bhājema. 
Te sabbe no samaṃ puññabhāgaṃ
labhantu.

Phần phước của chúng con, xin
chia đều đến tất cả chúng sanh. 
Mong cho tất cả hãy thọ nhận
phần phước này đồng đều nhau cả
thảy.



Lời Cầu Chúc

“Icchitaṃ patthitaṃ amhaṃ,
Khippameva samijjhatu”.

“Điều mong ước, ý nguyện của
chúng con, cầu mong sớm được
thành tựu như ý”.



Hoàn Mãn Buổi Lễ
Dâng Y Kathina

Kính thưa tất cả quý vị, phần phước thiện
của lễ Dâng Y Kathina của tất cả chúng ta
được thành tựu mỹ mãn, về phần vật thí, tuy
người ít người nhiều, song về phần phước
thiện buổi lễ Dâng Y Kathina thanh cao, tất
cả chúng sanh nói chung, mỗi người trong
chúng ta nói riêng, phước thiện đồng đều
nhau cả thảy.

Kính xin quý vị đồng nói lời hoan hỷ (3 lần)
Sādhu! Sādhu! Anumodāma! Lành thay! 

Tất cả chúng ta đồng hoan hỷ phước thiện lễ
Dâng Y Kathina của ngày hôm nay! Sādhu!
Sādhu! Sādhu! 



Nguyện Ước

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu! 
(3 lần)

Phước lành này của con, nguyện
cho Phật giáo được trường tồn!

Sādhu! Sādhu! Sādhu! 




