
 

 
 

PARIVĀRAPĀḶI - TẬP YẾU 
DUTIYO BHĀGO - TẬP HAI 

 

PHẦN PHỤ CHÚ:  
 
 

***** 
 

CÁC TỪ CHUYÊN MÔN: 
 

Một số từ chuyên môn cùng với các từ dịch nghĩa hoặc dịch âm bởi các 
dịch giả khác đã được trích lục và ghi lại dưới đây: 

 
- Pātimokkha: giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa, biệt biệt giải thoát giới. 
- Pārājika: tội bất cộng trụ, ba-la-di, triệt khai, ba-la-thị-ca, giới khí.  
- Saṅghādisesa: tội tăng tàn, tăng tàng, tăng-già-bà-thi-sa, tăng-già-phạt-

thi-sa.  
- Aniyata: tội bất định.  
- Nissaggiya pācittiya: tội ưng xả đối trị, ni-tát-kỳ-ba-dật-đề, ni-tát-kỳ-

ba-dật-để-ca, giới xả đọa.  
- Pācittiya: tội ưng đối trị, ba-dật-đề, ba-dật-để-ca, giới đọa.  
- Pāṭidesanīya: tội ưng phát lộ, ba-la-đề đề-xá-ni, ba-dạ-đề, ba-la-để-đề-

xá-ni, giới hối quá. 
- Sekhiya dhamma: ưng học pháp, chúng-học-pháp, pháp chúng học, giới 

học.  
- Adhikaraṇa dhamma: pháp diệt tranh, pháp diệt-tránh, pháp điều giải. 
- Thullaccaya: trọng tội, tội thâu lan giá. 
- Dukkaṭa: tội tác ác, đột cát la. 
- Dubbhāsita: tội ác khẩu. 
- Parivāsa: phạt biệt trú, phép sống riêng. 
- Mānatta: phép hoan hỷ, hành tự hối. 
- Abbhāna: phục vị. 
- Uposatha: lễ Bố Tát. 
- Pavāraṇā: lễ Tự Tứ.  

 
TRANG 3:  
- [a] Khandakapucchā: có ý nghĩa là ‘các câu hỏi về bộ Khandhaka,’ tức là 
các câu hỏi về bộ Hợp Phần gồm có Đại Phẩm và Tiểu Phẩm (ND). 
- [b] Hai loại tội: Ngài Buddhaghosa giải thích là tội pācittiya 65 về việc cho 
tu lên bậc trên người chưa đủ 20 tuổi, thầy tế độ phạm tội pācittiya, các vị 
còn lại phạm tội dukkaṭa (VinA. vii, 1318).  
- [c] Ba loại tội: là tội thullaccaya cho các vị có dự tính chia rẽ rồi tiến hành 
lễ Uposatha, tội pācittiya trong việc thực hiện lễ Uposatha với vị bị án treo, 
và tội dukkaṭa trong nhiều trường hợp khác (Sđd.).  
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- [d] Tức là tội dukkaṭa (Sđd.). 
- [e] Ba loại tội: là tội thullaccaya đến các vị có dự tính chia rẽ rồi tiến hành 
lễ Pavāraṇā, tội pācittiya trong việc thực hiện lễ Pavāraṇā với vị bị án treo, 
và tội dukkaṭa trong nhiều trường hợp khác (Sđd.). 
- [f] Ba loại tội: là tội thullaccaya về việc sờ mó bộ phận sinh dục bò cái tơ do 
tâm khởi dục, tội pācittiya 61 trong việc dìm nước các con bò cái tơ và giết 
chết, và tội dukkaṭa trong nhiều trường hợp khác (Sđd.).  
- [g] Ba loại tội: là tội thullaccaya về việc mổ xẻ ở xung quanh chỗ kín hai 
lóng tay, tội pācittiya 33 về việc thọ dụng cháo đặc của người khác khi đã 
được thỉnh mời của một nơi khác, và tội dukkaṭa trong nhiều trường hợp 
khác (Sđd.).  
- [h] Tội thullaccaya về việc mặc biểu tượng của ngoại đạo là (che thân bằng) 
da linh dương, tội nissaggiya pācittiya thứ nhất trong việc sử dụng y phụ 
trội, và tội dukkaṭa trong nhiều trường hợp khác (Sđd.).  
 
TRANG 5:  
- [a] Một loại tội là tội dukkaṭa (Sđd.). 
- [b] Hai loại tội: là tội pācittiya 79 về vị đã trao sự thỏa thuận rồi lại phê 
phán hành sự đúng pháp, và tội dukkaṭa ở những chỗ khác (Sđd.).  
- [c] Ba loại tội: là tội thullaccaya đối với vị cắt đi dương vật của bản thân, tội 
pācittiya 37 về việc nhai lại, và tội dukkaṭa ở nhiều trường hợp khác (Sđd.). 
- [d] Ba loại tội: là tội thullaccaya về việc phân tán các trọng vật của hội 
chúng, tội pācittiya 17 về việc lôi kéo ra khỏi trú xá của hội chúng, và tội 
dukkaṭa ở nhiều trường hợp khác (Sđd.).  
- [e] Hai loại tội: là tội thullaccaya đối với các vị xu hướng theo kẻ chia rẽ hội 
chúng, và tội pācittiya 32 về vật thực dâng chung nhóm (Sđd.).  
- [f] Tức là Vattakkhandhakaṃ - chương Phận Sự, số VIII của Cullavagga - 
Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 06 (ND).  
 
TRANG 9:  
- [a] Các pháp tạo nên tội: là sáu nguồn sanh tội theo ba cửa thân, khẩu, và ý 
(VinA. vii, 1319). 
- [b] Các Pháp không tạo nên tội: là bảy pháp dàn xếp sự tranh tụng (Sđd.). 
- [c] Tội nặng: Nếu không tính đến tội pārājika thì tội saṅghādisesa là tội 
nặng, và năm tội còn lại là tội nhẹ (Sđd.). 
- [d] Tội không còn dư sót: là nhóm tội pārājika. Tội còn dư sót: là sáu nhóm 
tội còn lại (Sđd.). 
- [e] Tội xấu xa: là nhóm tội pārājika và saṅghādisesa. Tội không xấu xa: là 
năm nhóm tội còn lại (Sđd.). 
- [f] Vi phạm bất cứ tội nào với sự cố ý là chướng ngại cho cõi trời và là 
chướng ngại cho sự giải thoát. Còn vi phạm tội vì không biết cũng đáng chê 
trách nhưng không là chướng ngại cho cõi trời và sự giải thoát (Sđd.). 
- [g] Điều quy định do sự chê trách: Từ sāvajjapaññatti được ngài 
Buddhaghosa giải thích là lokavajja, tức là sự chê trách của thế gian (Sđd.); 
vì thế từ sāvajjapaññatti được ghi nghĩa Việt như thế.  
- [h] Tội được sanh lên do làm: nghĩa là trong khi làm thì phạm tội, ví dụ tội 
pārājika. Tội được sanh lên do không làm: ví dụ như tội không chú nguyện y 
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mới. Tội được sanh lên do làm và không làm: ví dụ như tội bảo xây dựng cốc 
liêu (Sđd.).  
- [i] Ngài Buddhaghosa trích dẫn lời giải thích của bộ chú giải Kurundī rằng: 
Tội vi phạm đầu tiên (pubbāpatti) là tội phạm trước hết. Tội vi phạm đến sau 
(aparāpatti) là tội phạm thêm trong thời kỳ xứng đáng hình phạt mānatta. 
Tội kế tiếp của các tội vi phạm đầu tiên (pubbātīnaṃ antarāpatti) là tội 
phạm thêm trong thời kỳ đang thực hành hình phạt parivāsa. Tội kế tiếp của 
các tội vi phạm đến sau (aparāpattīnaṃ antarāpatti) là tội phạm thêm 
trong thời kỳ đang thực hành hình phạt mānatta (Sđd. 1319-1320).  
- [j] Tội đã sám hối được tính đến: nghĩa là tội nào đã được sám hối với ý 
định: ‘Sau khi buông bỏ gánh nặng, ta sẽ không vi phạm nữa,’ (Sđd. 1320).  
- [k] Tội đã sám hối không được tính đến: nghĩa là tội nào đã được sám hối 
vẫn không buông bỏ gánh nặng bởi vì tâm không trong sạch, vẫn còn có sự 
gắng sức. Chính tội này dầu đã được sám hối nhưng không được tính là đã 
sám hối. Là tội pārājika của tỳ khưu ni ở vào sự việc thứ tám (Sđd.).  
- [l] Tội là lỗi trầm trọng và tội là lỗi không trầm trọng được ngài 
Buddhaghosa giải thích là tội nặng và tội nhẹ như phần ở trên (Sđd.).  
 
TRANG 13:  
- [a] Tội vi phạm của vị đã đạt sự thành tựu và tội vi phạm của vị chưa đạt sự 
thành tựu: Ví dụ như hai tội về việc tuyên bố pháp thượng nhân của vị có 
thực chứng và của vị không có thực chứng (Sđd. 1321). 
- [b] Tội vi phạm liên quan đến Chánh Pháp: Như tội dạy đọc Pháp theo từng 
câu, v.v... (Sđd.). 
- [c] Tội vi phạm liên quan đến vật dụng của người khác: Ví dụ như tội vi 
phạm do việc trải ra giường ghế của hội chúng ở ngoài trời đến khi ra đi 
không thu dọn, v.v... (Sđd.). 
- [d] Nói lời dâm dật với người nữ dầu là sự thật bị vi phạm tội nặng, nói về 
pháp thượng nhân có chứng đắc đến người chưa tu lên bậc trên là nói sự thật 
vi phạm tội nhẹ (Sđd.). 
- [e] Khoác lác về pháp thượng nhân không chứng đắc là nói láo vi phạm tội 
nặng, nói dối cố tình là nói láo vi phạm tội nhẹ (Sđd.). 
- [f] Liên quan đến phận sự của vị tỳ khưu xuất hành và vãng lai lúc ra đi 
hoặc lúc đi đến tu viện (Sđd.). 
- [g] Tội vi phạm trong khi áp dụng: Ví dụ như vị tỳ khưu ni áp dụng việc làm 
sạch sẽ bằng nước sâu quá hai lóng tay. Tội vi phạm trong khi không áp 
dụng: Ví dụ như vị tỳ khưu không áp dụng cách làm dấu y mới (Sđd.). 
- [h] Tội vi phạm trong khi thọ trì: Ví dụ như thọ trì pháp câm nín của ngoại 
đạo. Còn tội vi phạm trong khi không thọ trì: Ví dụ như vị bị hình phạt lại 
không thực hành các phận sự (Sđd. 1322). 
 
TRANG 15:  
- [a] Tội vi phạm trong khi cắt đứt: Ví dụ như việc vị tỳ khưu cắt đứt dương 
vật. Còn tội vi phạm trong khi không cắt đứt: Ví dụ như không cắt tóc và 
móng tay chân (Sđd.). 
- [b] Tội vi phạm trong khi che đậy: Ví dụ như che đậy tội lỗi. Còn tội vi 
phạm trong khi không che đậy: Ví dụ như vị tỳ khưu bị mất y không dùng cỏ 
hoặc lá cây che lại rồi đi (Sđd.). 
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- [c] Xem Mahāvagga - Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương X, trang 335. 
- [d] Người không thành tựu về thân thể: như là người vô căn, người lưỡng 
căn, loài thú. Còn người đã làm sai trái trong hành động: như là kẻ trộm 
tướng mạo sa-môn, kẻ giết cha, kẻ giết mẹ, v.v... (Sđd. 1323).  
 
TRANG 25:  
- [a] Ví dụ như trường hợp vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm (nghĩ rằng): 
‘Ta được mười năm’ hoặc ‘Ta hơn mười năm,’ rồi bảo tập thể phục vụ, vị 
được mười năm (thâm niên) phạm tội, vị kém mười năm (thâm niên) không 
phạm; đây là loại thứ nhất. Trường hợp vị tỳ khưu mới tu hoặc trung niên 
(nghĩ rằng): ‘Ta là thông thái có kinh nghiệm’ rồi bảo tập thể phục vụ, vị kém 
mười năm (thâm niên) phạm tội, vị mười năm (thâm niên) không phạm; đây 
là loại thứ nhì. Còn các tội khác thì vị mười năm (thâm niên) hoặc kém mười 
năm (thâm niên) đều phạm, là loại thứ ba (VinA. vii, 1325).  
- [b] Giải nghĩa tương tợ như trên với trường hợp sống nương nhờ (Sđd.).  
- [c] Trường hợp có tâm thiện ví dụ như vị tỳ khưu dạy người chưa tu lên bậc 
trên đọc Pháp theo từng câu hoặc thuyết Pháp đến người nữ quá năm sáu 
câu. Trường hợp có tâm bất thiện như là tội cố gắng làm xuất ra tinh dịch, tội 
xúc chạm với người nữ. Trường hợp có tâm vô ký là nói về việc phạm tội của 
các bậc Thánh A-la-hán, ví dụ như việc ngài Anuruddha ngụ chung nhà với 
người nữ (Sđd.).  
- [d] Có thọ lạc như là trường hợp vị tỳ khưu thực hiện việc đôi lứa. Có thọ 
khổ như trường hợp vị tỳ khưu sân hận bất bình rồi bôi nhọ vị tỳ khưu khác 
với tội pārājika. Có thọ không khổ không lạc là khi phạm tội với tâm quân 
bình (Sđd.).  
- [e] Ba cách phân phát thẻ: Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, 
chương IV, các trang 413-415.  
- [f] Chỉ có tám Trọng Pháp của tỳ khưu ni là sự quy định khi (sự việc) chưa 
xảy ra (VinA. vii, 1302).  
- [g] Tội vi phạm vào hạ huyền không vi phạm vào thượng huyền: Ví dụ như 
không vào mùa (an cư) mưa, thì phạm tội vào ngày 16 thuộc hạ huyền. Tội vi 
phạm vào thượng huyền không vi phạm vào hạ huyền: Như là không thực 
hiện lễ Pavāraṇā vào ngày cuối của mùa (an cư) thời kỳ đầu là phạm tội vào 
ngày 15, thuộc thượng huyền. Tội vi phạm vào hạ huyền luôn cả vào thượng 
huyền: là đề cập đến các tội khác. Phần được phép và không được phép kế 
tiếp được giải thích tương tợ (Sđd. 1325).  
- [h] Việc không chú nguyện để dùng chung y tắm mưa sau bốn tháng mùa 
mưa là loại tội vi phạm trong mùa lạnh. Tìm kiếm y tắm mưa trong mùa 
nắng lúc chưa đến thời kỳ là tội vi phạm trong mùa nóng. Có y tắm mưa vẫn 
tắm lõa thể là loại tội vi phạm trong mùa mưa (Sđd. 1325-1326).  
- [i] Vấn đề này và vấn đề kế tiếp được ngài Buddhaghosa giải thích có liên 
quan đến việc hành lễ Uposatha và Pavāraṇā của hội chúng, của nhóm, và 
của cá nhân (Sđd. 1326).  
 
TRANG 27:  
- [a] Ba thời điểm phân phối chỗ trú ngụ: Ngày kế ngày rằm của tháng 
Āsāḷhā (tương đương ngày 16 tháng sáu âm lịch, tức là ngày đầu tiên của 
mùa an cư mùa mưa đợt đầu) là thời điểm trước nên phân phối, một tháng 
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kế sau ngày rằm của tháng Āsāḷhā là thời điểm sau nên phân phối, một ngày 
sau lễ Pavāraṇā cho đến lần an cư mùa mưa kế là thời điểm trung gian nên 
phân phối (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương VI, trang 195).  
- [b] Loại tội vị bị bệnh vi phạm vị không bệnh không vi phạm: Ví dụ như 
trường hợp vị tỳ khưu bị bệnh cần loại dược phẩm này lại yêu cầu loại khác. 
Loại tội vị không bệnh vi phạm vị bị bệnh không vi phạm: là trường hợp vị 
không bị bệnh yêu cầu dược phẩm. Loại tội vị bị bệnh luôn cả vị không bệnh 
vi phạm: là các tội còn lại (VinA. vii, 1326).  
- [c] Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương IX, các trang 
437-453.  
- [d] Ba hình phạt parivāsa và ba hình phạt mānatta xem ở Sđd., chương III. 
Hình phạt mānatta nửa tháng là dành riêng cho tỳ khưu ni. Xem 
Bhikkhunīvibhaṅga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni, TTPV 03, chương II, 
trang 91.  
- [e] Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương II, trang 167. 
- [f] Tội vi phạm ở bên trong không (vi phạm) ở bên ngoài: Ví dụ như tội 
chen vào chỗ ngụ có vị tỳ khưu khác đã đến trước rồi nằm xuống. Tội vi 
phạm ở bên ngoài không (vi phạm) ở bên trong: ví dụ như việc trải ra giường 
ghế của hội chúng ở ngoài trời rồi ra đi không thu dọn. Tội vi phạm ở bên 
trong luôn cả ở bên ngoài là các tội còn lại (VinA. vii, 1326). 
- [g] Ngài Buddhaghosa giải thích ba vấn đề này có liên quan đến các phận sự 
của vị vãng lai là loại thứ nhất, vị xuất hành là loại thứ nhì, và các phận sự 
còn lại là loại thứ ba (Sđd. 1326-1327). Xem các phận sự ở Cullavagga – Tiểu 
Phẩm tập 2, TTPV 07, chương VIII.  
 
TRANG 37:  
- [a] Có tội vi phạm do lời nói của bản thân là phạm tội do khẩu, thoát tội do 
lời nói của bản thân là do việc sám hối, có tội vi phạm do lời nói của người 
khác là tội có tuyên ngôn nhắc nhở, thoát tội do lời nói của người khác là 
thoát tội do tuyên ngôn hành sự trong việc giải tội saṅghādisesa (VinA. vii, 
1328-1329).  
- [b] Thoát khỏi tội do thân là cách dùng cỏ che lấp của pháp dàn xếp tranh 
tụng (Sđd. 1329).  
- [c] Có tội vi phạm vô ý thức là vị vi phạm tội không có sự liên quan của tâm, 
thoát tội có ý thức là vị thoát khỏi tội có sự liên quan của tâm, có tội vi phạm 
có ý thức là vị vi phạm tội có sự liên quan của tâm, thoát tội vô ý thức là cách 
dùng cỏ che lấp (Sđd.).  
 
TRANG 39:  
- [a] Tội trong lúc sám hối thì vi phạm: Liên quan việc các tỳ khưu phạm tội 
giống nhau, ví dụ tội pācittiya, như vậy trong lúc sám hối tội pācittiya thì vi 
phạm tội dukkaṭa, trong lúc vi phạm tội dukkaṭa thì thoát khỏi tội pācittiya, 
trong lúc thoát khỏi tội pācittiya thì vi phạm tội dukkaṭa (Sđd.).  
- [b] Có tội vi phạm do hành sự: ví dụ như việc không chịu từ bỏ tà kiến ác 
với sự nhắc nhở của hội chúng, thoát tội không do hành sự: như trong lúc 
sám hối. Có tội vi phạm không do hành sự: như việc làm xuất ra tinh dịch, 
thoát tội do hành sự như việc thực hành hành phạt parivāsa, v.v... (Sđd.). 
Phần còn lại nên được giải thích tương tợ.  
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- [c] Xem điều học pācittiya thứ nhất về việc cố tình nói dối (Pācittiyapāḷi 
Bhikkhuvibhaṅga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2, TTPV 02, trang 5).  
- [d] Bốn loại vật dụng: Vật dụng của bản thân là loại thứ nhất, vật dụng của 
hội chúng là loại thứ nhì, vật dụng dùng ở bảo tháp là loại thứ ba, vật dụng 
của hàng tại gia là loại thứ tư (VinA. vii, 1329-1330).  
- [e] Ở đây là với sự hiện diện hoặc với sự vắng mặt của hội chúng. Được giải 
thích tương tợ phần [b] ở trên (Sđd. 1330).  
- [f] Được giải thích tương tợ phần [c] của trang 37 về tội vi phạm vô ý thức 
và có ý thức (Sđd.).  
- [g] Là sự thay đổi giới tính của vị tỳ khưu hoặc vị tỳ khưu ni. Ngủ chung chỗ 
trú ngụ là tội được đề cập đến (Sđd.). 
 
TRANG 41:  
- [a] Thoát khỏi tội do sự xuất hiện của phái tính: Khi thay đổi giới tính, 
những tội thuộc loại quy định riêng đã vi phạm thì được thoát tội (Sđd.).  
- [b] Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương II, trang 189.  
- [c] Được ghi lại nghĩa Việt theo Chú Giải: ‘cattāro sāmukkaṃsāti cattāro 
mahāpadesā’ (VinA. vii, 1330). Xem chi tiết về bốn pháp dung hòa ở 
Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VI, trang 107. 
- [d] Xem thêm điều học pācittiya 40 về tăm xỉa răng (Pācittiyapāḷi 
Bhikkhuvibhaṅga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2, TTPV 02, trang 251); và 
bốn loại vật dơ có tính quan trọng (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, 
chương VI, trang 17).  
- [e] Xem Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương IX, trang 247. 
- [g] Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, trang 377.  
 
TRANG 43:  
- [a] Các tội do không thực hành phận sự của vị vãng lai là phần thứ nhất, các 
tội do không thực hành phận sự của vị thường trú là phần thứ nhì, các tội do 
không thực hành các phận sự khác, các tội được quy định riêng cho một hội 
chúng thì vị vãng lai luôn cả vị thường trú đều không vi phạm (VinA. vii, 
1331). Nhóm bốn kế tiếp được giải thích tương tợ.  
- [b] Có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi phạm: Ví dụ 
như bốn tội pārājika có sự khác biệt về sự việc không có sự khác biệt về tội vi 
phạm. Có sự khác biệt về tội vi phạm không có sự khác biệt về sự việc: Ví dụ 
như việc xúc chạm cơ thể, tỳ khưu phạm saṅghādisesa còn tỳ khưu ni phạm 
pārājika; hoặc việc nhai tỏi, tỳ khưu phạm dukkaṭa, còn tỳ khưu ni phạm 
pācittiya. Có sự khác biệt về sự việc và có sự khác biệt về tội vi phạm: là khi 
so sánh các nhóm tội này với nhóm tội khác. Không có sự khác biệt về sự việc 
và không có sự khác biệt về tội vi phạm: là các tội quy định chung cho các tỳ 
khưu và các tỳ khưu ni (Sđd.). Nhóm bốn kế tiếp về ‘có sự giống nhau và 
không có sự giống nhau’ nên được giải thích tương tợ.  
 - [c] Có tội thầy tế độ vi phạm đệ tử không (vi phạm): là phận sự của thầy tế 
độ. Có tội đệ tử vi phạm thầy tế độ không (vi phạm) là phận sự của đệ tử. Có 
tội thầy tế độ luôn cả đệ tử đều vi phạm là các phận sự còn lại. Có tội thầy tế 
độ và đệ tử đều không vi phạm là các tội được quy định riêng cho một hội 
chúng, còn hội chúng kia không vi phạm. Nhóm bốn kế tiếp về thầy dạy học 
và học trò nên được giải thích tương tợ (Sđd. 1331-1332). 
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- [d] Xem chi tiết ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương III, các 
trang 373-379. 
- [e] Ngài Buddhaghosa giải thích rằng: “Trong khi tự tay lấy đi (bước đi) một 
bước hoặc hơn một bước vi phạm tội nặng, trong khi ra lệnh vị khác với lời 
chỉ thị rằng: ‘Hãy mang đi chưa tới một bước’ vi phạm tội nhẹ. Ba phần còn 
lại nên được hiểu theo phương thức này” (VinA. vii, 1332). 
- [f] Về người xứng đáng và không xứng đáng về việc đảnh lễ và việc đứng 
dậy: Trường hợp vị đang thọ thực trong nhà ăn không thể đứng dậy đối với vị 
thâm niên hơn là trường hợp thứ nhất, vị mới tu đối với vị thâm niên hơn 
đang thực hành parivāsa là trường hợp thứ nhì, vị mới tu đối với vị thâm 
niên hơn là trường hợp thứ ba, và ngược lại là trường hợp thứ tư. Nhóm bốn 
kế được giải thích tương tợ (Sđd.). 
 
TRANG 45:  
- [a] Tội vi phạm lúc đúng thời không (vi phạm) lúc sái thời: là sau khi đã 
ngăn vật thực rồi lại thọ dụng thêm. Tội vi phạm lúc sái thời không (vi phạm) 
lúc đúng thời: là thọ dụng vật thực sái thời. Tội vi phạm lúc đúng thời luôn cả 
lúc sái thời: là các tội còn lại. Tội không vi phạm lúc đúng thời luôn cả lúc sái 
thời: là trường hợp thứ tư liên quan đến các điều đã được quy định riêng cho 
một hội chúng (Sđd.).  
- [b] Vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời không được phép lúc sái thời: như 
là vật thực thọ lãnh trước bữa ăn. Thức uống là vật được phép thọ lãnh vào 
lúc sái thời và không được phép lúc đúng thời khi đã để qua ngày hôm sau. 
Vật thọ lãnh được phép lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời như là vật dùng 
trong bảy ngày hoặc vật dùng đến suốt đời. Vật thọ lãnh không được phép 
lúc đúng thời luôn cả lúc sái thời ví dụ như loại thịt không được phép (Sđd.).  
- [c] Tội vi phạm trong các quốc độ ở biên địa không (vi phạm) ở trung tâm: 
như việc kết ranh giới ở trên biển. Tội vi phạm trong các quốc độ ở trung tâm 
không (vi phạm) ở biên địa: ví dụ như cho tu lên bậc trên với nhóm năm vị, 
tắm rửa thường xuyên, đồ trải lót bằng da thú, dép có nhiều lớp, v.v... (Xem 
Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương V, các trang 513-515). Tội 
vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm: là các tội còn lại. 
Tội không vi phạm trong các quốc độ ở biên địa luôn cả ở trung tâm là các tội 
quy định riêng cho một hội chúng, hội chúng kia dầu có thực hiện cũng 
không vi phạm (VinA. vii, 1332-1333). Nhóm bốn kế tiếp được giải thích 
tương tợ.  
- [d] Tội vi phạm ở làng không (vi phạm) ở rừng: là các điều học sekhiya. Tội 
vi phạm ở rừng không (vi phạm) ở làng: như vị tỳ khưu ni đang chờ đợi trời 
sáng. Tội vi phạm ở làng luôn cả ở rừng: như tội nói dối, v.v... Tội không vi 
phạm ở làng luôn cả ở rừng: là các tội quy định riêng cho một hội chúng, hội 
chúng kia không phạm (Sđd. 1333).  
- [e] Bốn nhiệm vụ đầu tiên là đề cập đến các nhiệm vụ trong ngày Uposatha 
hoặc Pavāraṇā như quét dọn, đèn, nước, chỗ ngồi; hoặc bốn nhiệm vụ đầu 
tiên khác là việc đem lại sự tùy thuận và bày tỏ sự trong sạch, tính đếm mùa 
tiết, tính đếm số lượng tỳ khưu, và việc giáo giới (Sđd.).  
- [f] Bốn thời điểm thích hợp là: vào ngày lễ Uposatha, các vị tỳ khưu với số 
lượng cần thiết cho hành sự đã đến, các vị không phạm đồng tội, các nhân 
vật phạm tội không hiện diện (Sđd.).  
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- [g] Là các tội pācittiya 16, 42, 77, 78 vì có câu ‘etadeva paccayaṃ karitvā 
anaññaṃ pācittiyaṃ’ nghĩa là: ‘Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không 
điều nào khác thì phạm tội pācittiya ’ (Sđd.).  
- [h] Bốn sự đồng ý của các tỳ khưu: là đề cập đến việc không phạm các tội 
nissaggiya pācittiya 2, 14, 29 và tội pācittiya 9 do đã có được sự đồng ý của 
hội chúng tỳ khưu (Sđd.). 
 
TRANG 47:  
- Có tội vị bị bệnh vi phạm: là trường hợp vị bị bệnh cần loại dược phẩm này 
lại yêu cầu loại khác. Có tội vị không bị bệnh vi phạm: là trường hợp vị không 
bị bệnh yêu cầu dược phẩm. Có tội vị bị bệnh luôn cả vị không bị bệnh đều vi 
phạm: ví dụ như tội nói dối, v.v... Có tội vị bị bệnh và cả vị không bị bệnh đều 
không vi phạm: là các tội quy định riêng cho một hội chúng (Sđd.).  
 
TRANG 49:  
- [a] Năm nghiệp vô gián: là giết cha, giết mẹ, giết vị A-la-hán, làm (đức 
Phật) chảy máu, và chia rẽ hội chúng (ND).  
- [b] Năm hạng người được xác định: là năm hạng người đã thực hiện năm 
nghiệp vô gián ở trên (Sđd. 1334).  
- [c] Năm tội vi phạm liên quan đến sự cắt bớt: là năm tội pācittiya 87, 89, 
90, 91, 92 liên quan đến việc cắt bớt vật làm quá kích thước là chân giường, 
tọa cụ, y đắp ghẻ, y tắm mưa, và y có kích thước y của đức Thiện Thệ (Sđd.).  
- [d] Vị vi phạm tội với năm biểu hiện: là vị vô liêm sỉ, không có trí tuệ, bản 
chất xấu xa, lầm tưởng là được phép trong điều không được phép, lầm tưởng 
là không được phép trong điều được phép (Sđd.).  
- [e] Năm loại tội vi phạm do duyên nói dối: là tội pārājika, thullaccaya, 
dukkaṭa, saṅghādisesa, và pācittiya (Sđd.).  
- [g] Năm việc được phép đối với vị tỳ khưu hành pháp (đầu đà) khất thực: 
‘Đi không phải xin phép’ là không phải báo cho vị tỳ khưu hiện diện khi đi 
đến các gia đình trước hay sau bữa ăn, hai điều ‘vật thực dâng chung nhóm’ 
và ‘vật thực thỉnh sau’ là không phải phạm tội đối với hai điều học pācittiya 
32 và 33 của tỳ khưu, về ‘không phải xác định’ là không phải bận tâm xác 
định trường hợp được phép trong trường hợp vật thực dâng chung nhóm, 
‘không phải chuyển nhượng bữa ăn’ là không phải thực hiện việc ấy khi nhận 
phần vật thực thỉnh sau (Sđd.).  
 
TRANG 51:  
- [a] Năm loại dầu ăn được thấy ở điều học pācittiya 39 (Pācittiyapāḷi 
Bhikkhuvibhaṅga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2, TTPV 02, trang 247). 
- [b] Năm loại mỡ thú: Xem Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, 
chương VI, trang 7. 
- [c] Năm trường hợp đình chỉ nương nhờ ở thầy tế độ: Xem Mahāvagga – 
Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, trang 157. 
- [d] Câu chuyện lấy trộm theo lối tráo thăm được thấy ở điều pārājika thứ 
nhì ở phần các câu chuyện dẫn giải (Pārājikapāḷi - Phân Tích Giới Tỳ Khưu 
tập 1, TTPV 01, trang 131).  
- [e] Năm hạng cướp lớn: Xem điều pārājika thứ tư về khoe khoang pháp 
thượng nhân (Sđd. 197-199). 

 328



Tập Yếu 2  - Phần Phụ Chú 
 

- [f] Năm vật không được phân tán: Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương VI, các trang 203-205.  
- [g] Năm vật không được phân chia: (Sđd. 207-209). 
- [h] Năm loại hội chúng: Hội chúng tỳ khưu với nhóm bốn vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm năm vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm mười vị, hội chúng tỳ 
khưu với nhóm hai mươi vị, hội chúng tỳ khưu với nhóm trên hai mươi vị 
(Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương IX, trang 255). 
- [i] Năm cách đọc tụng giới bổn Pātimokkha: Gồm bốn cách đọc tóm tắt và 
cách đọc tụng chi tiết là cách thứ năm (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 
04, chương II, trang 271). 
- [j] Việc tu lên bậc trên ở các xứ vùng biên giới: (Sđd., chương V, trang 513). 
- [k] Năm sự thuận lợi trong việc thành tựu Kaṭhina: Xem Mahāvagga – Đại 
Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VII, trang 111. 
 
TRANG 55:  
- [a] Nhóm năm về sự tranh tụng: Sự tranh tụng tức là bốn sự tranh tụng. 
Nguồn sanh khởi của sự tranh tụng có 33: sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi có 12, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có 14, sự tranh tụng liên 
quan đến tội có 6, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có 1. Nhân sanh 
sự tranh tụng là nguồn sanh khởi sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi sanh lên nương vào 18 sự việc làm chia rẽ hội chúng, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách sanh lên do bốn điều hư hỏng, sự tranh tụng liên 
quan đến tội sanh lên do bảy nhóm tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ sanh lên với bốn hành sự của hội chúng. Không biết sự đoạn diệt của sự 
tranh tụng: là không xác định được quan điểm theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư. Không biết sự thực hành đưa đến sự đoạn diệt của sự 
tranh tụng là không biết các sự tranh tụng được giải quyết bằng các cách dàn 
xếp nào (VinA. vii, 1338).  
- [b] Không biết về sự việc: là không biết về sự việc của tội pārājika, của tội 
saṅghādisesa, ... của bảy nhóm tội. Không biết về duyên khởi: là không biết 
các tội đã được quy định ở đâu. Không biết về sự quy định: là không biết sự 
quy định ban đầu của mỗi điều học. Không biết về sự quy định thêm: là 
không biết sự quy định thêm về sau. Không biết về phương thức của lối trình 
bày mạch lạc: là không biết sự việc theo phương thức liên hệ đến lời nói và 
liên hệ đến sự xác định (Sđd.).  
 
TRANG 61:  
- [a] Năm loại mầm giống: Đã được thấy ở điều học pācittiya 11 của tỳ khưu 
(Pācittiyapāḷi Bhikkhuvibhaṅga - Phân Tích Giới Tỳ Khưu tập 2, TTPV 02, 
trang 109).  
- [b] Năm cách làm thành được phép đối với Sa-môn: Xem Cullavagga – 
Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương V, trang 15.  
- [c] Năm cách làm cho trong sạch: tương tợ với năm cách đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương II, trang 271). 
 
TRANG 65:  
- [a] Ba nhóm sáu này đã được trình bày chi tiết ở Parivāra - Tập Yếu tập 1, 
TTPV 08, trang 317. 
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- [b] Sáu sự thực hành đúng đắn: Ngài Buddhaghosa đề cập đến sáu điều học 
có câu ‘ayaṃ tattha sāmīci’ với ý nghĩa là: ‘Đây là điều đúng đắn trong 
trường hợp ấy,’ tức là nói đến các điều học saṅghādisesa 13, nissaggiya 
pācittiya 10, 22, pācittiya 34, 71, 84 (VinA. vii, 1339). 
- [c] Gồm năm điều học pācittiya của tỳ khưu đã được trình bày ở phần 
Nhóm Năm liên quan đến việc cắt bớt vật làm quá kích thước là chân giường, 
tọa cụ, y đắp ghẻ, y tắm mưa, y có kích thước y của đức Thiện Thệ, thêm vào 
điều học pācittiya của tỳ khưu ni về việc may y choàng tắm quá kích thước là 
sáu (Sđd.).  
- [d] Sáu biểu hiện là: vô liêm sỉ, không có trí tuệ, bản chất xấu xa, lầm tưởng 
là được phép trong điều không được phép, lầm tưởng là không được phép 
trong điều được phép, lầm lẫn về sự ghi nhớ (Sđd. 1339-1340). 
- [e] Sáu điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: gồm năm điều đã được giải thích 
trước đây ở trang 63 thêm vào điều thứ sáu là ‘Lễ Uposatha là phần trách 
nhiệm của vị ấy’ (Sđd. 1340). 
- [f] Sáu điều tối đa: Ngài Buddhaghosa nói về các điều học có từ ‘paramaṃ’ 
(tối đa) như là dasāhaparamaṃ, māsaparamaṃ, santaruttaraparamaṃ, 
v.v... và nêu rõ trong hai bộ giới bổn có tất cả là 14 giới. Sáu giới đầu lập 
thành một nhóm sáu, sáu giới kế tiếp là nhóm sáu thứ nhì, còn hai điều học 
thì sau khi bớt đi một điều học của mỗi một nhóm rồi thêm vào một điều học 
để lập thành hai nhóm sáu khác nữa (Sđd.). 
- [g] Có thể xa lìa (một trong) ba y sáu đêm: Câu này được trích dẫn từ điều 
nissaggiya pācittiya 29 về vị tỳ khưu có thể để y ở trong làng tối đa là sáu 
đêm khi ngụ ở trong khu rừng được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh 
hoàng (ND). 
- [h] Sáu loại y được đức Phật cho phép: loại bằng sợi lanh, loại bằng bông 
vải, loại bằng tơ lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô, loại bằng chỉ bố 
(Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VIII, trang 181). 
- [i] Sáu loại thuốc nhuộm được đức Phật cho phép: thuốc nhuộm làm từ rễ 
cây, thuốc nhuộm từ thân cây, thuốc nhuộm từ vỏ cây, thuốc nhuộm từ lá 
cây, thuốc nhuộm từ bông hoa, thuốc nhuộm từ trái cây (Sđd. 189). 
- [j] Sáu loại hành sự: gồm có hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự 
xua đuổi, hành sự hòa giải, thứ năm là hành sự án treo vì không nhìn nhận 
tội và hành sự án treo trong việc không sửa chữa lỗi được gom thành một, và 
thứ sáu là hành sự án treo vì không chịu từ bỏ tà kiến ác (VinA. vii, 1340).  
- [k] Sáu nguyên nhân tranh cãi: đã được trình bày chi tiết ở Parivāra - Tập 
Yếu tập 1, TTPV 08, trang 319. 
- [l] Sáu nguyên nhân khiển trách: đã được trình bày chi tiết ở Parivāra - 
Tập Yếu tập 1, TTPV 08, trang 321. 
- [m] Chiều dài sáu gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ: đã được trích 
dẫn từ điều học pācittiya 91 về chiều dài y tắm mưa của các tỳ khưu (ND).  
- [n] Chiều rộng sáu gang tay: đã được trích dẫn từ điều học pācittiya 92 về 
chiều rộng của y đức Thiện Thệ (ND).  
- [o] Sáu trường hợp đình chỉ nương nhờ ở thầy dạy học: Xem Mahāvagga – 
Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, trang 157. 
- [p] Sáu điều quy định thêm trong việc tắm được ghi lại ở điều học pācittiya 
57 của tỳ khưu: “‘Một tháng rưỡi còn lại của mùa nóng’ và tháng đầu tiên của 
mùa mưa như vậy là hai tháng rưỡi là lúc trời nóng nực, là lúc trời oi bức, 
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trường hợp bị bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa, 
trường hợp mưa gió” (VinA. vii, 1340). 
- [q] Sáu trường hợp cầm lấy và sáu trường hợp mang theo: Hai nhóm sáu 
này được đề cập chi tiết ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương 
VII, các trang 119 và 121. 
 
TRANG 69:  
- [a] Bảy sự thực hành đúng đắn: gồm nhóm sáu đã được trình bày ở trên và 
thêm vào câu ‘ayaṃ tattha sāmīci’ thứ bảy được thấy ở phần tổng kết giới 
saṅghādisesa của tỳ khưu ni (VinA. vii, 1340). 
- [b] Bảy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không đúng Pháp và đúng 
Pháp: Xem Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, các trang 
359-361.  
- [c] Không phạm tội để đi với việc cần phải làm trong bảy ngày liên quan 
đến bảy hạng người: là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, sa di ni, mẹ, 
và cha. Xem Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương III, trang 369.  
- [d] Bảy điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: gồm năm điều đã được giải thích 
trước đây ở trang 63 thêm vào hai chi tiết: ‘lễ Uposatha và lễ Pavāraṇā là 
phần trách nhiệm của vị ấy’ (VinA. vii, 1341).  
- [e] Xem điều học nissaggiya pācittiya 29 (ND). 
- [f] Bảy loại hành sự: là hành sự khiển trách, hành sự chỉ dạy, hành sự xua 
đuổi, hành sự hòa giải, hành sự án treo vì không nhìn nhận tội, hành sự án 
treo trong việc không sửa chữa lỗi, và thứ bảy là hành sự án treo vì không 
chịu từ bỏ tà kiến ác (ND).  
- [g] Bảy loại hạt chưa xay: là lúa gạo sāli, lúa gạo, lúa mạch, lúa mì, kê, đậu, 
hạt kudrūsaka (bắp?) được đề cập ở điều pācittiya 7 của tỳ khưu ni (ND).  
- [h] Chiều rộng là bảy (gang) ở bên trong: Được trích dẫn từ điều học 
saṅghādisesa 6 về việc xây dựng cốc liêu của tỳ khưu (ND). 
- [i] Bảy điều quy định thêm về bữa ăn dâng theo nhóm: Xem điều học 
pācittiya 32 của tỳ khưu (ND). 
- [j] Sau khi thọ lãnh các loại dược phẩm, nên được thọ dụng với sự cất giữ 
tối đa là bảy ngày: Xem điều nissaggiya pācittiya 23 của tỳ khưu. 
- [k] Bảy trường hợp cầm lấy và bảy trường hợp mang theo: Hai nhóm bảy 
này được đề cập chi tiết ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương 
VII, các trang 115-119.  
- [l] Tội của vị tỳ khưu không cần phải được nhìn nhận: Nhóm bảy này và hai 
nhóm bảy kế được đề cập chi tiết ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, 
chương IX, các trang 267-271. 
 
TRANG 75:  
- [a] Vị nhận thức được tám điều lợi ích không nên phạt án treo vị tỳ khưu ấy 
trong việc không nhìn nhận tội: được đề cập ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 
2, TTPV 05, chương X, các trang 329-331.  
- [b] Vị nhận thức được tám điều lợi ích nên sám hối tội ấy vì niềm tin của 
các vị khác: Xem Sđd. các trang 331-333. 
- [c] Tám tội vi phạm khi được nhắc nhở cho đến lần thứ ba: là các tội 
saṅghādisesa 10, 11, 12, 13 của tỳ khưu và 7, 8, 9, 10 của tỳ khưu ni (VinA. 
vii, 1341).  
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- [d] Vị làm hư hỏng các gia đình với tám biểu hiện: là với bông hoa, hoặc với 
trái cây, hoặc với bột tắm, hoặc với đất sét, hoặc với gỗ chà răng, hoặc với tre, 
hoặc bằng cách thức chữa bệnh, hoặc bằng cách đi bộ đưa tin (Sđd.). Xem 
điều học saṅghādisesa 13 của tỳ khưu.  
- [e] Tám tiêu đề về việc phát sanh y: (Thí chủ) dâng trong ranh giới, dâng 
theo sự thỏa thuận, dâng theo sự thông báo về vật thực, dâng đến hội chúng, 
dâng đến cả hai hội chúng (tỳ khưu và tỳ khưu ni), dâng đến hội chúng đã 
sống qua mùa (an cư) mưa, dâng sau khi đã thông báo, dâng đến cá nhân 
(Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VIII, trang 233).  
- [f] Tám tiêu đề về việc hết hiệu lực của Kaṭhina: Do sự ra đi, do y được hoàn 
tất, do tự mình dứt khoát, do bị mất, do nghe được tin, do sự tan vỡ của niềm 
mong mỏi, do sự vượt qua ranh giới, do sự hết hiệu lực cùng một lúc (Sđd., 
chương VII, trang 115). 
- [g] Tám loại thức uống: nước xoài, nước mận, nước chuối hột, nước chuối 
không hột, nước mật ong, nước nho, nước ngó sen, nước dâu (Sđd., chương 
VI, trang 97) 
- [h] Devadatta bị ám ảnh bởi tám điều không đúng Chánh Pháp: là lợi lộc, 
không lợi lộc, danh vọng, không danh vọng, sự trọng vọng, sự không trọng 
vọng, ước muốn xấu xa, bạn bè xấu xa (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 
07, chương VII, trang 315).  
- [i] Tám Trọng Pháp của tỳ khưu ni: Xem chi tiết ở Sđd., chương X, các 
trang 473-475. 
- [j] Lời nói dối có tám chi phần: Xem chi tiết ở điều học pācittiya thứ nhất 
của tỳ khưu.  
- [k] Tám chi phần của người sứ giả: là người lắng nghe, là người làm cho (kẻ 
khác) lắng nghe, là người hướng dẫn, là người hiểu rộng, là người có sự nhận 
thức, là người làm cho (kẻ khác) có sự nhận thức, là người rành rẽ về việc có 
lợi ích hoặc không có lợi ích, không phải là người gây nên các sự tranh cãi 
(Sđd., chương VII, trang 313).  
- [l] Tám pháp kỳ diệu phi thường về biển cả: Xem chi tiết ở Sđd., chương IX, 
các trang 427-431.  
- [m] Tám pháp kỳ diệu phi thường trong Pháp và Luật này: Xem chi tiết ở 
Sđd., chương IX, các trang 431-435.  
- [n] Tám vật không phải là đồ thừa và tám vật là đồ thừa: được đề cập ở điều 
học pācittiya 35 của tỳ khưu, phần định nghĩa từ.  
- [o] Khi rạng đông vào ngày thứ tám thì phạm vào nissaggiya: liên quan đến 
điều học nissaggiya pācittiya 23 về năm loại dược phẩm.  
- [p] Điều học pārājika thứ tám của tỳ khưu ni đề cập đến tám hành động 
của vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng đối với người nam là sự nắm lấy cánh tay 
(của người nam), sự nắm lại lấy chéo áo choàng, đứng chung, trò chuyện, đi 
đến nơi hẹn hò, thích thú sự viếng thăm của người nam, đi vào nơi che 
khuất, kề sát cơ thể nhằm mục đích xúc chạm cơ thể. Vị tỳ khưu ni làm đủ 
tám hành động này phạm pārājika, nên bị trục xuất. 
- [q] Sự tu lên bậc trên có tám lời thông báo: Đề cập đến sự tu lên bậc trên 
của tỳ khưu ni ở cả hai hội chúng tỳ khưu ni và tỳ khưu. 
- [r] Chỗ ngồi nên dành cho tám (vị ni thâm niên): Được đề cập ở Sđd., 
chương X, trang 521. 
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- [s] Vị nữ cư sĩ thỉnh cầu tám điều ước muốn: Vị này là nữ cư sĩ Visākhā 
(VinA. vii, 1342). Bà đã thỉnh cầu đức Phật để dâng vải choàng (tắm) mưa 
đến hội chúng, dâng thức ăn dành cho vị đi đến, dâng thức ăn dành cho vị ra 
đi, dâng thức ăn dành cho vị bị bệnh, dâng thức ăn dành cho vị chăm sóc 
bệnh, dâng dược phẩm dành cho vị bị bệnh, dâng cháo hàng ngày, dâng vải 
choàng tắm đến hội chúng tỳ khưu ni đến trọn đời (Mahāvagga – Đại Phẩm 
tập 2, TTPV 05, chương VIII, các trang 199-201).  
- [t] Tám yếu tố của vị tỳ khưu nên được chỉ định là vị giáo giới tỳ khưu ni: 
được đề cập chi tiết ở điều học pācittiya 21 của tỳ khưu. 
- [u] Tám điều lợi ích cho vị rành rẽ về Luật: gồm năm điều đã được giải 
thích trước đây ở trang 63 thêm vào ba chi tiết là: ‘lễ Uposatha, lễ Pavāraṇā, 
và hành sự của hội chúng là phần trách nhiệm của vị ấy” (VinA. vii, 1342).  
- [v] Vị tỳ khưu đã được thực hiện hành sự theo tội của vị ấy nên thực hành 
nghiêm chỉnh trong tám pháp: không nên đình chỉ lễ Uposatha, (hoặc) 
không nên đình chỉ lễ Pavāraṇā của vị tỳ khưu trong sạch, không nên sai 
bảo, không nên cáo tội, không nên bảo tránh lối đi, không nên quở trách, 
không nên nhắc nhở (vị tỳ khưu trong sạch), không nên tạo bè phái với các tỳ 
khưu (Sđd.). 
 
TRANG 77:  
- [a] Chín sự việc gây nóng giận và chín cách đối trị sự nóng giận được đề cập 
đến ở Dīghanikāya - Kinh Trường Bộ III, Saṅgītisuttaṃ - Kinh Phúng 
Tụng; và ở Aṅguttaranikāya - Kinh Tăng Chi III, Pháp 9 chi.  
- [b] Chín sự việc đã được rèn luyện: sự hạn chế, kềm chế, tự chế, chặt đứt sự 
tiếp nối với chín sự việc gây nóng giận (VinA. vii, 1342).  
- [c] Chín trường hợp bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm: là chín tội 
saṅghādisesa từ 1 đến 9 của tỳ khưu. 
- [d] Hội chúng bị chia rẽ với chín (vị tỳ khưu): là câu trả lời của đức Phật cho 
đại đức Upāli về việc chia rẽ hội chúng (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương VII, trang 321) 
- [e] Chín vật thực hảo hạng: đã được đề cập đến ở điều học pācittiya 39 của 
tỳ khưu là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, và 
sữa đông.  
- [f] Chín cách đọc tụng giới bổn: tức là năm cách áp dụng cho tỳ khưu và bốn 
cách áp dụng cho tỳ khưu ni (ND). 
- [g] Chín pháp là gốc của tham ái: Ngài Buddhaghosa giải thích như sau: 
‘Tầm cầu do duyên tham ái, đạt được do duyên tìm cầu, quyết định do duyên 
đạt được, tham dục do duyên quyết định, vướng mắc do duyên tham dục, 
nắm giữ do duyên vướng mắc, bỏn xẻn do duyên nắm giữ, bảo vệ do duyên 
bỏn xẻn, do duyên bảo vệ có các sự tranh chấp bằng cách cầm gậy, cầm kiếm, 
cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, nói ác độc, nói dối (VinA. vii, 1342-1343). Xem 
Dīghanikāya - Kinh Trường Bộ II; Mahānidānasuttaṃ - Kinh Đại Duyên. 
- [h] Chín cách ngã mạn: là so sánh hơn, bằng, và thua theo chín cách. 
- [i] Chín loại y được chú nguyện để dùng riêng: là ba y, và sáu loại y khác 
nữa là vải choàng tắm mưa, vật lót ngồi, tấm trải nằm, y đắp ghẻ, khăn lau 
mặt, miếng vải phụ tùng (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương 
VIII, trang 209). 
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- [j] Chín loại y không được chú nguyện để dùng chung: Do đã được chú 
nguyện để dùng riêng vào thời kỳ thích hợp thì không nên chú nguyện để 
dùng chung (VinA. vii, 1343).  
- [k] Chiều dài chín gang tay theo gang tay của đức Thiện Thệ: Câu này được 
trích dẫn từ điều học pācittiya 92 về chiều dài y của đức Thiện Thệ (ND).  
- [l] Chín sự bố thí sai pháp: Ngài Buddhaghosa giải thích là: ‘Vật đã được 
khẳng định là dâng cho hội chúng, lại thuyết phục dâng cho hội chúng khác 
hoặc bảo tháp, hoặc cá nhân; vật đã được khẳng định là dâng đến bảo tháp, 
lại thuyết phục dâng đến bảo tháp khác, hoặc hội chúng, hoặc cá nhân; vật đã 
được khẳng định là dâng cho cá nhân, lại thuyết phục dâng cho cá nhân 
khác, hoặc hội chúng, hoặc bảo tháp’ (Sđd.). Vấn đề này được đề cập ở điều 
học pācittiya 82 của tỳ khưu. Chín sự thọ lãnh sai pháp và chín sự thọ dụng 
sai pháp là có liên quan đến chín sự bố thí sai pháp này.  
- Ba sự bố thí đúng pháp: là dâng đến hội chúng vật được dành cho hội 
chúng, dâng đến bảo tháp vật được dành cho bảo tháp, dâng đến cá nhân vật 
được dành cho cá nhân. Về sự thọ lãnh và thọ dụng đúng pháp là sự thọ lãnh 
và sự thọ dụng của các vật này (Sđd.).  
- [m] Chín nhận thức sai pháp và chín nhận thức đúng pháp: được đề cập ở 
Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, các trang 333-337.  
- [n] Hai nhóm chín về hành sự sai pháp và hai nhóm chín về hành sự đúng 
pháp: được đề cập ở điều pācittiya 21 của tỳ khưu (VinA. vii, 1343).  
- [o] Mười tà kiến căn bản: là không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có 
tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có 
đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có 
những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình 
chứng tri giác ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại (Dīghanikāya - Kinh 
Trường Bộ I, Sāmaññaphalasuttaṃ - Kinh Sa-môn Quả, lời dịch của H.T. 
Minh Châu).  
- [p] Mười chánh kiến căn bản: được hiểu đối nghịch lại (VinA. vii, 1343). 
- [q] Mười hữu biên kiến: (Có phải) thế giới là vĩnh viễn? (Có phải) thế giới là 
không vĩnh viễn? (Có phải) thế giới là hữu biên? (Có phải) thế giới là vô 
biên? (Có phải) mạng sống và thân thể là chung? (Có phải) mạng sống và 
thân thể là khác biệt? Như Lai còn tồn tại sau khi chết? Như Lai không còn 
tồn tại sau khi chết? Như Lai còn và không còn tồn tại sau chết? Như Lai 
không phải còn tồn tại và cũng không phải không tồn tại sau khi chết? 
(Aṅguttaranikāya - Kinh Tăng Chi, pháp 10 chi, phẩm Upāli). 
- [r] Mười sự sai trái: là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, ... tà trí, tà giải thoát. Mười 
sự chân chánh có ý nghĩa đối nghịch lại (VinA. vii, 1343).  
- [s] Mười đường lối của nghiệp bất thiện: Thân có ba nghiệp: sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, khẩu có bốn, ý có ba. Mười đường lối của nghiệp thiện có ý 
nghĩa đối nghịch lại.  
- [t] Mười cách phân phát thẻ sai pháp và mười cách phân phát thẻ đúng 
pháp được đề cập ở Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, 
trang 363.  
- [u] Mười điều học của các sa di: được đề cập ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 
1, TTPV 04, chương I, trang 209. 
- [v] Vị sa di có mười yếu tố nên bị trục xuất: được đề cập ở Sđd., trang 213. 
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TRANG 81:  
- [a] Mười điều lợi ích về việc quy định điều học: Xem ở điều học Pārājika 
thứ nhất, Pārājikapāḷi - Phân Tích Giới Tỳ Khưu, TTPV 01, trang 49.  
- [b] Mười điều nguy hiểm trong việc đi vào hậu cung của đức vua: Xem ở 
điều học pācittiya 83 của tỳ khưu.  
- [c] Mười vật bố thí: cơm, nước, vải, xe cộ, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, chỗ 
nằm, chỗ trú ngụ, đèn (VinA. vii, 1344). 
- [d] Mười loại báu vật: là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, vỏ sò, đá quý, san 
hô, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương IX, trang 431).  
- [e] Mười loại vải paṃsukūla: loại ở bãi tha ma, bỏ ở ngoài cửa tiệm, bị 
chuột gặm, bị mối nhấm, bị lửa cháy, loại bị bò nhai, bị dê nhai, y nơi bảo 
tháp, loại thuộc về lễ đăng quang (của đức vua), vải dành cho tôi tớ (VinA. 
vii, 1344). Mười loại vải paṃsukūla này đã được trình bày cũng trong tập này 
ở trang 51. 
- [f] Mười loại y: gồm có chín loại y đã được kể ở phần nhóm chín thêm vào 
vải choàng tắm hay áo lót của tỳ khưu ni là mười (VinA. vii, 1344). 
- [g] Y phụ trội được cất giữ tối đa mười ngày: Xem điều học nissaggiya 
pācittiya thứ nhất của tỳ khưu. 
- [h] Mười loại tinh dịch: Xem điều học saṅghādisesa thứ nhất của tỳ khưu. 
- [i] Mười hạng người nữ và mười hạng vợ: Xem điều học saṅghādisesa 5 của 
tỳ khưu. 
- [j] Mười sự việc được công bố ở thành Vesālī: Được phép cất giữ muối trong 
ống sừng, được phép ăn khi bóng mặt trời đã hai ngón tay, được phép đi vào 
làng rồi ăn thêm lần nữa, được phép hành Uposatha riêng rẽ, được phép 
hành sự không đủ tỳ khưu, được phép thực hành theo tập quán, được phép 
uống sữa chua lúc quá ngọ, được phép uống nước trái cây lên men, được 
phép sử dụng tọa cụ không có viền quanh, được phép tích trữ vàng bạc 
(Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương XII). 
- [k] Mười hạng người không nên đảnh lễ: Được đề cập ở Sđd., chương VI, 
trang 179.  
- [l] Mười sự việc của sự mắng nhiếc: Được đề cập ở điều học pācittiya 2 của 
tỳ khưu. 
- [m] Vị tạo ra sự đâm thọc theo mười biểu hiện: Được đề cập ở điều học 
pācittiya 3 của tỳ khưu. 
- [n] Mười loại sàng tọa: giường ghế, gối, nệm, tấm lót nền, vải phủ giường 
ghế, thảm trải nền, tấm da thú, tấm lót ngồi, thảm cỏ, thảm lá (VinA. vii, 
1344).  
- [o] Họ đã yêu cầu mười điều ước muốn: là tám điều ước muốn do bà 
Visākhā thỉnh cầu, một điều do đức vua Suddhodana yêu cầu về việc xuất gia 
phải có phép của cha mẹ, và một do thầy thuốc Jīvaka xin đức Phật cho phép 
các tỳ khưu được phép nhận y của gia chủ cúng dường (Sđd.).  
- [p] Mười điều lợi ích của cháo: Xem Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 
05, chương VI, trang 45. 
- [q] Mười loại thịt không được phép: là thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt 
chó, thịt rắn, thịt sư tử, thịt hổ, thịt beo, thịt gấu, thịt chó sói (Sđd., các trang 
39-43). 
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- [r] Ở điều này và điều kế, có sự lầm lẫn vì tỳ khưu ni phải là ‘mười hai năm’ 
thâm niên mới có thể tiếp độ đệ tử, còn trường hợp ‘mười năm’ là dành cho 
tỳ khưu (ND).  
 
TRANG 83:  
- [a] Mười một hạng người trên là: kẻ vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), 
kẻ bỏ theo ngoại đạo, loài thú, kẻ giết mẹ, kẻ giết cha, kẻ giết A-la-hán, kẻ 
làm nhơ tỳ khưu ni, kẻ chia rẽ hội chúng, kẻ làm (đức Phật) chảy máu, kẻ 
lưỡng căn, xem ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, các 
trang 213-221. 
- [b] Mười một loại giày không được phép: là mười loại giày làm bằng vật quý 
giá: làm bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc ma-ni, bằng đá quý, bằng pha-lê, 
bằng đồng đỏ, bằng thủy tinh, bằng thiếc, bằng chì, bằng đồng thau, và loại 
giày làm bằng gỗ là mười một (VinA. vii, 1344). 
- [c] Mười một loại bình bát không được phép: là loại bình bát bằng đồng đỏ 
hay bằng gỗ và mười loại bình bát làm bằng vật quý giá (Sđd.). 
- [d] Mười một loại y không được phép: y toàn màu xanh, y toàn màu vàng, y 
toàn màu đỏ (máu), y toàn màu tím, y toàn màu đen, y toàn màu đỏ tía, y 
toàn màu hồng, y không cắt đường viền, y có đường viền rộng, y có đường 
viền vẽ bông hoa, y có đường viền vẽ hình rắn hổ mang (Mahāvagga – Đại 
Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VIII, trang 225). 
- [e] Mười một tội vi phạm (khi được nhắc nhở) cho đến lần thứ ba: là tội 
pārājika 3 của tỳ khưu ni, 8 tội saṅghādisesa, tội pācittiya 68 về tỳ khưu 
Ariṭṭha, và tội pācittiya 36 của tỳ khưu ni Caṇḍakāḷī (VinA. vii, 1344).  
- [f] Mười một pháp chướng ngại của tỳ khưu ni cần được hỏi: “Cô không 
phải là người không có hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người khiếm 
khuyết hiện tướng (người nữ)? Cô không phải là người không có kinh 
nguyệt? Cô không phải là người bị băng huyết? Cô không phải là người 
thường xuyên mang vải lót? Cô không phải là người bị rong kinh? Cô không 
phải là người bị dị căn? Cô không phải là người nữ vô căn? Cô không phải là 
người lại đực? Cô không phải là người tiêu tiểu chung một khiếu? Cô không 
phải là người nữ lưỡng căn?’ (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, 
chương X, trang 513).  
- [g] Mười một loại y được chú nguyện để dùng riêng là: ba y, y tắm mưa, tọa 
cụ, ngọa cụ, y đắp ghẻ, khăn lau mặt, y phụ thuộc, vải choàng tắm và áo lót 
của tỳ khưu ni (VinA. vii, 1345).  
- [h] Mười một loại y không được chú nguyện để dùng chung: Do đã được 
chú nguyện để dùng riêng trong thời kỳ thích hợp thì không nên chú nguyện 
để dùng chung (Sđd.).  
- [i] Mười một loại hột nút được phép: là các hột nút được làm bằng xương, 
làm bằng ngà răng, làm bằng sừng, làm bằng sậy, làm bằng tre, làm bằng gỗ, 
làm bằng nhựa cây, làm bằng trái cây, làm bằng đồng, làm bằng vỏ sò, làm 
bằng chỉ sợi (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương V, trang 95).  
- [j] Mười một loại đất không được phép và mười một loại đất được phép: 
Ngài Buddhaghosa giải thích là được đề cập ở điều học pācittiya 10 (VinA. 
vii, 1345); tuy nhiên ở đây chỉ có hai loại đất được nêu ra là: đất màu mỡ và 
đất không màu mỡ.  
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- [k] Mười một trường hợp đình chỉ việc nương nhờ: là năm đối với thầy tế 
độ, sáu đối với thầy dạy học (Sđd.). 
- [l] Mười một hạng người không nên đảnh lễ: Thêm vị lõa thể là mười một. 
Mười hạng đã được trình bày ở nhóm mười (Sđd.).  
- [m] Họ đã yêu cầu mười một điều ước muốn: Ngài Buddhaghosa giảng rằng 
điều ước muốn thứ mười một là của bà Mahāpajāpati Gotamī yêu cầu việc 
các tỳ khưu và tỳ khưu ni thực hành phận sự thích hợp là sự đảnh lễ, sự đứng 
dậy, sự chắp tay, (và) hành động thích hợp tính theo thâm niên (Cullavagga 
– Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương X, trang 479); nhưng điều này đã bị 
đức Phật từ chối (VinA. vii, 1345). 
- [n] Mười một sự sai trái của ranh giới: Được trình bày không liên tục ở 
phần thực hiện ranh giới bắt đầu với việc ấn định ranh giới quá nhỏ, v.v... 
(Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương II, trang 263).  
 
TRANG 181:  
- Hư hỏng về sự vật: là y chưa được làm thành được phép (tức là chưa làm 
dấu y); hư hỏng về thời gian: là các thí chủ dâng y ngày hôm nay và hội 
chúng để đến ngày hôm sau mới giao cho vị tỳ khưu để làm thành tựu 
Kaṭhina; hư hỏng về việc làm: là đã được cắt vào ngày hôm ấy nhưng chưa 
được làm xong (VinA. vii, 1370). 
 
TRANG 193:  
- [a] Theo lời giải thích của ngài Buddhaghosa: Hướng dẫn về Thắng Pháp là 
có khả năng hướng dẫn về sự phân biệt Danh Sắc, và hướng dẫn về Thắng 
Luật là hướng dẫn về toàn bộ Tạng Luật (VinA. v, 990).  
- [b] Các điều học thuộc về phận sự căn bản tức là nói đến các phận sự trong 
bộ Luật Khandhaka – Hợp Phần gồm có Đại Phẩm và Tiểu Phẩm, còn các 
điều học thuộc về phần đầu của Phạm hạnh là các điều học đã được quy định 
ở hai giới bổn (Sđd.). 
- [c] Adhisīla: Tăng thượng giới là giới bổn Pātimokkha. Adhicitta: Tăng 
thượng tâm là sự tu tập các loại định hợp thế. Adhipaññā: Tăng thượng tuệ 
là sự tu tập (các tâm) Đạo Siêu Thế (Sđd.).  
 
TRANG 209: 
- Trình bày quan điểm bởi bốn năm vị: catūhi pañcahi diṭṭhī ti yathā catūhi 
pañcahi diṭṭhi āvikatā hoti, evaṃ āvikaroti. cattāro pañca janā ekato āpattiṃ 
desentī ti attho (VinA. vii, 1375) = ‘quan điểm bởi bốn năm vị’: quan điểm đã 
được trình bày bởi bốn năm vị như thế nào thì vị ấy trình bày như vậy; nghĩa 
là bốn năm vị sám hối tội chung một lượt.  
 
TRANG 267:  
- [a] Vi phạm không có ý thức, thoát tội có ý thức: Vi phạm không có sự cố ý 
gọi là vi phạm không có ý thức, còn trong khi sám hối là thoát tội có ý thức 
(VinA. vii, 1380).  
- [b] Vi phạm có ý thức, thoát tội không có ý thức: Vi phạm có ý thức là có sự 
cố ý trong khi vi phạm, còn thoát tội không có ý thức là thoát tội do cách 
dùng cỏ che lấp (Sđd.). 

 337



Tập Yếu 2  - Phần Phụ Chú 
 

- [c] Vi phạm với tâm thiện, thoát tội với tâm thiện: Vị nghĩ rằng: ‘Ta sẽ bố 
thí Pháp’ rồi dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu là vi 
phạm tội với tâm thiện. Rồi trong lúc sám hối có tâm hướng thượng nghĩ 
rằng: ‘Ta đang hành theo lời đức Phật dạy’ là thoát tội với tâm thiện (Sđd.). 
- [d] Thoát tội với tâm bất thiện: là có trạng thái bực bội khi sám hối (Sđd.).  
- [e] Thoát tội với tâm vô ký: Trường hợp sám hối trong khi bị ngái ngủ là 
thoát tội với tâm vô ký (Sđd.). 
- [f] Vi phạm với tâm vô ký: ví dụ như trường hợp bị ngái ngủ rồi vi phạm 
việc nằm chung chỗ ngụ với người nữ (Sđd.).  
 
TRANG 275:  
- [a] Tội vi phạm do thân: là tội sanh lên với nguồn sanh tội thứ tư là do thân 
và do ý, không do khẩu. Tội vi phạm do khẩu: là tội sanh lên với nguồn sanh 
tội thứ năm là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân (Sđd.). Xem chi tiết ở 
Parivāra - Tập Yếu tập 1, TTPV 08, trang 331.  
- [b] Ba loại tội của vị đang che giấu: là tội pārājika thứ nhì đến vị tỳ khưu ni 
che giấu tội lỗi (của tỳ khưu ni khác), tội pācittiya 64 đến vị tỳ khưu che giấu 
tội xấu xa (của tỳ khưu khác), và tội dukkaṭa đến vị che giấu tội xấu xa của 
bản thân (VinA. vii, 1380).  
- [c] Năm tội do duyên xúc chạm: là tội pārājika thứ nhất của tỳ khưu ni, về 
phần của tỳ khưu là tội saṅghādisesa thứ nhì do việc xúc chạm thân thể, tội 
thullaccaya do việc thân chạm vào vật được gắn liền với thân, tội dukkaṭa do 
vật được ném ra chạm vào vật được gắn liền với thân, và tội pācittiya 52 do 
việc thọt lét bằng ngón tay (VinA. vii, 1380-1382). 
- [d] Rạng đông ba loại tội: là các tội nissaggiya pācittiya do cất giữ các loại 
vật dụng vượt quá 1 đêm, 6 đêm, 7 ngày, 10 ngày, 1 tháng, tội saṅghādisesa 3 
cho tỳ khưu ni cư ngụ riêng rẽ qua đêm, và tội dukkaṭa do che giấu tội (VinA. 
vii, 1381).  
- [e] Hai tội đến lần thứ ba: là loại tội vi phạm do việc không dứt bỏ khi được 
nhắc nhở đến lần thứ ba áp dụng cho hai hạng tỳ khưu và tỳ khưu ni nên 
được tính là hai (Sđd.). 
- [f] Một loại liên quan đến tám việc: là tội pārājika thứ tư đến vị tỳ khưu ni 
làm đầy đủ tám sự việc (Sđd.). 
- [g] Sự tổng hợp về tất cả là với một điều: Phần mở đầu của việc đọc tụng 
giới bổn Pātimokkha có đoạn: ‘yassa siyā āpatti, so āvikareyya’ nghĩa là 
‘nếu vị nào có phạm tội, vị ấy nên bày tỏ’ (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, 
TTPV 04, chương II, trang 251). Với một lời đọc tụng này là sự tổng hợp về 
tất cả các điều học và toàn bộ giới bổn Pātimokkha (VinA. vii, 1381). 
- [h] Đối với Luật, có hai căn nguyên: là thân và khẩu (Sđd.). 
- [i] Hai loại tội nghiêm trọng: là tội pārājika và tội saṅghādisesa (Sđd.). 
- [j] Tội phạm xấu xa có hai sự che giấu: Vị tỳ khưu ni che giấu tội pārājika 
của vị tỳ khưu ni khác thì phạm tội pārājika thứ nhì, vị tỳ khưu che giấu tội 
saṅghādisesa của vị tỳ khưu khác thì phạm tội pācittiya 64 (Sđd.).  
- [k] Bốn loại tội trong làng: Tỳ khưu hẹn với tỳ khưu ni hoặc với người nữ đi 
đường xa phạm dukkaṭa, khi bước vào vùng phụ cận của ngôi làng khác thì 
phạm tội pācittiya (xem điều học pācittiya 27, 67), vị tỳ khưu ni đi vào làng 
một mình có liên quan đến hai tội là tội thullaccaya và tội saṅghādisesa 
(xem điều học saṅghādisesa 3 của tỳ khưu ni). 

 338



Tập Yếu 2  - Phần Phụ Chú 
 

- [l] Bốn loại tội do duyên vượt sông: Tỳ khưu hẹn với tỳ khưu ni đi chung 
thuyền phạm dukkaṭa (điều pācittiya 28), rồi lên chung thuyền thì phạm tội 
pācittiya, vị tỳ khưu ni vượt sang sông một mình có liên quan đến hai tội là 
thullaccaya và tội saṅghādisesa (điều saṅghādisesa 3 của tỳ khưu ni). 
- [m] Tội liên quan đến mười loại thịt: Tội thullaccaya đến vị thọ dụng thịt 
người, tội dukkaṭa đối với vị thọ dụng chín loại thịt không được phép còn lại 
(Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VI, trang 39-43).  
- [n] Ban đêm, có hai tội liên quan đến khẩu: Vị tỳ khưu ni đứng chuyện trò 
với người nam trong bóng tối không đèn trong khoảng cách của tầm tay thì 
phạm tội pācittiya 11, trường hợp ở ngoài tầm tay thì phạm tội dukkaṭa 
(VinA. vii, 1381-1382). 
- [o] Ban ngày có hai tội liên quan đến khẩu: Vào ban ngày vị tỳ khưu ni đứng 
chuyện trò với người nam ở chỗ được che khuất trong khoảng cách của tầm 
tay thì phạm tội pācittiya 12, ngoài tầm tay phạm tội dukkaṭa (Sđd. 1382). 
- [p] Trong khi cho có ba tội: Vị tỳ khưu cho thuốc độc và đã hại chết người 
thì phạm tội pārājika, hại chết dạ-xoa và phi nhân thì phạm tội thullaccaya, 
hại chết thú vật thì phạm tội pācittiya (xem điều học pārājika thứ ba của tỳ 
khưu), hoặc cho y đến tỳ khưu ni thì phạm tội pācittiya 25 (Sđd.). 
- [q] Bốn tội về việc thọ nhận: Vị tỳ khưu chạm vào tay và tóc của người nữ 
phạm tội saṅghādisesa thứ nhì, đưa dương vật vào miệng có sự đụng chạm 
phạm tội pārājika thứ nhất, thọ lãnh y từ tay của vị tỳ khưu ni không phải là 
thân quyến phạm tội nissaggiya pācittiya 5, vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng 
thọ nhận vật thực từ tay của người nam nhiễm dục vọng (nhưng chưa thọ 
dụng) phạm tội thullaccaya (xem tội saṅghādisesa 5 của tỳ khưu ni).  
- [r] Năm loại tội đưa đến việc sám hối: là các loại tội nhẹ (Sđd.). 
- [s] Sáu loại tội có sự sửa chữa: là các tội còn lại sau khi trừ ra tội pārājika là 
loại tội không có sự sửa chữa (Sđd.).  
- [t] Một tội lúc sái thời có vị của lúa gạo: Là cháo chua có bỏ muối vào lúc sái 
thời (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VI, trang 25).  
- [u] Một sự thỏa thuận với hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư: là hành sự 
chỉ định vị tỳ khưu làm vị giáo giới tỳ khưu ni (xem điều học pācittiya 21 của 
tỳ khưu). 
 
TRANG 277:  
- [a] Tội pārājika liên quan đến thân có hai: là tội pārājika về việc đôi lứa 
của tỳ khưu và tội pārājika về việc xúc chạm thân thể của tỳ khưu ni (VinA. 
vii, 1382). 
- [b] Hai nền tảng của việc đồng cộng trú: Tự bản thân thực hiện việc không 
đồng cộng trú cho bản thân, hoặc là hội chúng hợp nhất phạt án treo vị ấy 
(Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương X, trang 335). 
- [c] Sự đứt đêm là của hai hạng: là vị thực hành hành phạt parivāsa và vị 
thực hành hành phạt mānatta (VinA. vii, 1382). 
- [d] Về việc hai lóng tay có hai điều: là tội pācittiya 5 về việc tỳ khưu ni làm 
sạch sẽ bằng nước sâu quá hai lóng tay và tội dukkaṭa về việc tỳ khưu để tóc 
dài (Sđd.).  
- [e] Sau khi đánh chính mình hai tội: Vị tỳ khưu ni tự đánh đấm chính mình 
rồi khóc lóc phạm tội pācittiya 20, tự đánh đấm chính mình mà không khóc 
phạm tội dukkaṭa (Sđd.).
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- [f] Hội chúng bị chia rẽ bởi hai cách: là chia rẽ bằng cách thực hiện hành sự 
hoặc là bằng cách phân phát thẻ biểu quyết (Sđd.).  
- [g] Hai loại tội vi phạm ngay tức thời: là được phân theo tỳ khưu và tỳ khưu 
ni (Sđd. 1383).  
- [h] Vì lời nói vi phạm ba tội pārājika: nói đến tội pārājika 2, 3, 4 của tỳ 
khưu ni là: che giấu tội, xu hướng theo vị bị phạt án treo, và liên quan tám sự 
việc. Tuy nhiên, Chú Giải Kurundī nói đến việc trộm cắp có sự bàn bạc, giết 
người, và khoe pháp thượng nhân (Sđd.).  
- [i] Do lời nói ba tội được đề cập: Do việc nói lời thô tục, vị tỳ khưu có thể vi 
phạm ba tội là tội saṅghādisesa, thullaccaya, và tội dukkaṭa; xem điều học 
saṅghādisesa 3 của tỳ khưu. Cũng với ba tội trên ở điều học saṅghādisesa 5 
của tỳ khưu về việc làm mai mối (Sđd.).  
- [j] Các hành sự có ba phần gộp chung lại: là việc tiến hành tuyên ngôn hành 
sự gồm ba phần: phần đầu với lời đề nghị, phần giữa với phần thông báo, và 
phần cuối là câu kết luận (Sđd.). 
- [k] Ba kẻ bị trục xuất được nói đến: là tỳ khưu ni Mettiyā (xem phần duyên 
khởi ở điều học saṅghādisesa 8 của tỳ khưu), kẻ vô căn được xuất gia ở nơi 
các tỳ khưu rồi đã làm điều nhơ nhớp (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 
04, chương I, trang 213), và sa di Kantaka được nói đến ở điều học pācittiya 
70 của tỳ khưu (VinA. vii, 1384).  
- [l] Một tuyên ngôn cho ba người: là có thể tiến hành tuyên ngôn tu lên bậc 
trên cho hai hoặc ba vị một lượt (Sđd.).  
- [m] Năm do duyên đã quăng bỏ: Do việc đổ bỏ thuốc độc và đã hại chết 
người, hoặc dạ-xoa, hoặc loài thú phạm tội pārājika, hoặc tội thullaccaya, 
hoặc tội pācittiya (xem điều pārājika thứ ba của tỳ khưu), làm xuất ra tinh 
dịch liên quan tội saṅghādisesa thứ nhất, và việc đổ bỏ chất thải do tiêu tiểu 
lên cỏ xanh phạm tội dukkaṭa ở phần sekhiya (Sđd.).  
- [n] Bốn nhóm chín được nói đến: là hai nhóm chín về hành sự sai pháp và 
đúng pháp ở điều học pācittiya 21 của tỳ khưu (Sđd.).  
- [o] Các vị thọ thực thóc lúa chưa xay đã vi phạm hai loại tội dukkaṭa và 
pācittiya được đề cập đến ở điều học pācittiya 7 của tỳ khưu ni (Sđd.). 
 
TRANG 279:  
- [a] Vi phạm năm tội pācittiya đồng một lượt: Vị tỳ khưu sau khi thọ lãnh 
năm loại dược phẩm rồi trộn chung vào trong vật chứa khác nhau hoặc trong 
cùng một vật chứa rồi để quá bảy ngày. Vị ấy phạm năm tội nissaggiya 
pācittiya khác sự vật đồng một lúc, không thể phân biệt tội nào trước tội nào 
sau (Sđd. 1385). 
- [b] Vi phạm chín tội pācittiya đồng một lượt: Vị tỳ khưu không bị bệnh sau 
khi yêu cầu chín loại vật thực hảo hạng trộn chung lại với nhau rồi thọ thực 
phạm chín tội pācittiya 39 (Sđd.).  
 
TRANG 281:  
- [a] Ba loại tội vi phạm cho đến lần thứ ba: là ba loại tội được thành lập khi 
đã được hội chúng nhắc nhở đến lần thứ ba gồm có: tội pārājika 3 cho vị tỳ 
khưu ni xu hướng theo tỳ khưu tà kiến, tội saṅghādisesa 11 đến vị tỳ khưu 
ủng hộ việc chia rẽ hội chúng, tội pācittiya 68 đến vị tỳ khưu không dứt bỏ tà 
kiến (Sđd.). 
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- [b] Sáu loại tội vi phạm do duyên phát biểu: nói về sáu trường hợp hư hỏng 
vì nguyên nhân nuôi mạng đã được đề cập trước đây ở trang 97: Vì lý do nuôi 
mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị có ước muốn xấu xa, bị thúc giục bởi 
ước muốn, rồi khoác lác về pháp thượng nhân không có không thực chứng, 
tội pārājika. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị thực hành 
việc mai mối, tội saṅghādisesa. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi 
mạng, vị nói rằng: ‘Vị (tỳ khưu) nào sống trong trú xá của đạo hữu, vị tỳ khưu 
ấy là bậc A-la-hán,’ tội thullaccaya. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi 
mạng, vị tỳ khưu yêu cầu vật thực hảo hạng vì lợi ích của bản thân rồi thọ 
thực, tội pācittiya. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị tỳ khưu 
ni yêu cầu vật thực hảo hạng vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực, tội 
pāṭidesanīya. Vì lý do nuôi mạng, vì nguyên nhân nuôi mạng, vị không bị 
bệnh yêu cầu xúp hoặc cơm vì lợi ích của bản thân rồi thọ thực, tội dukkaṭa 
(Sđd. 1385-1386). 
- [c] Ba loại tội trong khi nhai: trong trường hợp nhai thịt người thì phạm tội 
thullaccaya, nhai chín loại thịt không được phép còn lại phạm tội dukkaṭa, 
tỳ khưu ni nhai tỏi phạm tội pācittiya (Sđd. 1386).  
- [d] Năm tội do duyên vật thực: ba loại tội trên thêm vào tội saṅghādisesa 
đến vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng tự tay thọ nhận vật thực từ tay của người 
nam nhiễm dục vọng rồi thọ thực, và tội pāṭidesanīya đến vị tỳ khưu ni yêu 
cầu vật thực hảo hạng rồi thọ dụng; tổng cộng là năm loại tội (Sđd.).  
- [e] Các điều học cho đến lần thứ ba đưa đến năm trưởng hợp tội: là tội 
dukkaṭa, tội thullaccaya, tội pārājika được nói đến ở điều pārājika 3 của tỳ 
khưu ni về việc xu hướng theo vị tỳ khưu bị án treo, thêm vào tội 
saṅghādisesa 10 về chia rẽ hội chúng và tội pācittiya 68 về việc không chịu 
dứt bỏ tà kiến ác của tỳ khưu (Sđd.).  
- [f] Tội của chính năm hạng người: tức là năm hạng người đồng đạo gồm có 
tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô ni tu tập sự, sa di, và sa di ni (Sđd.).  
- [g] Vị chói sáng với ba trường hợp: là nói đến ba nơi là ở giữa hội chúng, ở 
nhóm, và trong sự hiện diện của cá nhân (Sđd. 1387).  
- [h] Hai loại tội về ban đêm có liên quan đến thân và hai loại về ban ngày có 
liên quan đến thân: xem cước chú [n] và [o] của trang 275.  
- [i] Đối với vị đang nhìn chăm chú có một tội: vị tỳ khưu ni nhìn chăm chú 
vào vật biểu tượng nam tánh phạm tội dukkaṭa (Cullavagga – Tiểu Phẩm 
tập 2, TTPV 07, chương X, trang 509). 
- [j] Một tội do duyên đồ ăn khất thực: là nhìn vào mặt nữ thí chủ trong khi 
thọ lãnh vật thực phạm tội dukkaṭa (Sđd., chương VIII, trang 357).  
- [k] Trong khi thấy được tám điều lợi ích rồi sám hối vì niềm tin kẻ khác: Về 
điều này, ngài Buddhaghosa giải thích là ở Kosambakakkhandhakaṃ (VinA. 
vii, 1387). Tuy nhiên, ở chương Kosambī có đề cập đến tám điều nhưng 
không xác định rõ là tám điều lợi ích (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 
05, chương X, các trang 331-333).  
- [l] Các vị bị phạt án treo đã được nói đến ba loại: là ba loại hành phạt án 
treo trong việc không nhìn nhận tội, trong việc không sửa chữa lỗi, và trong 
việc không chịu từ bỏ tà kiến ác (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, 
chương I, các trang 87, 109, 129). 
- [m] Bốn mươi ba sự thực hành đúng đắn: là bốn mươi ba phận sự của vị tỳ 
khưu thực thi hành sự án treo (Sđd., chương I, trang 99).  
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- [n] Nói dối trong năm trường hợp: là nói dối có thể đưa đến việc vi phạm 
năm tội là pārājika, saṅghādisesa, thullaccaya, pācittiya và dukkaṭa (VinA. 
vii, 1387).  
- [o] Mười bốn được gọi là ‘tối đa’: là các điều học có từ ‘paramaṃ’ như là 
dasāhaparamaṃ, māsaparamaṃ, santaruttaraparamaṃ, v.v... tổng cộng 
trong hai bộ giới bổn có tất cả là 14 điều học (Sđd.).  
- [p] Mười hai tội pāṭidesanīya: nghĩa là thuộc về tỳ khưu có bốn điều học 
pāṭidesanīya, còn tỳ khưu ni có tám (Sđd.).  
- [q] Sự thú tội là của bốn hạng: là sự sám hối của những người do Devadatta 
sai đi đến giết đức Thế Tôn (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, 
chương VII, trang 281), của người đàn bà đã quyến rũ ngài Anuruddha ở 
phần duyên khởi của điều pācittiya 7, của Vaḍḍha Licchavi bị hành phạt úp 
ngược bình bát (Sđd., chương V, trang 63), và việc sám hối của các vị tỳ khưu 
đến đại đức Kassapagotta ở làng Vāsabha (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, 
TTPV 05, chương IX, trang 245).  
- [r] Tám yếu tố của vị sứ giả: xem chú thích [k] của trang 75.  
- [s] Tám lối hành xử của ngoại đạo: Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 
04, chương I, trang 175). 
 
TRANG 283:  
- [a] Việc tu lên bậc trên có tám lời đọc: là việc tu lên bậc trên của tỳ khưu ni 
ở hai hội chúng (VinA. vii, 1388). 
- [b] Nên đứng dậy đối với tám hạng người, nên nhường chỗ ngồi cho tám 
hạng người: Hai điều này áp dụng cho tỳ khưu ni ở trong nhà ăn (Sđd.). 
- [c] Vị giáo giới tỳ khưu ni với tám yếu tố: là nên chỉ định vị tỳ khưu có tám 
chi phần làm vị giáo giới tỳ khưu ni (Sđd.). Xem chi tiết ở điều học pācittiya 
21 của tỳ khưu.  
- [d] Câu kệ này có liên quan đến việc chia rẽ hội chúng: là nói đến trường 
hợp chia rẽ hội chúng có liên quan đến chín vị: Một vị là vị phân phát thẻ 
như trường hợp của Devadatta, bốn vị phạm trọng tội là các vị xu hướng theo 
như là vị Kokālika, v.v..., bốn vị nói đúng Pháp thì vô tội, việc chia rẽ hội 
chúng là một sự việc có liên quan đến tất cả (Sđd.).  
- [e] Mười hạng người không nên được đảnh lễ: được đề cập ở Cullavagga – 
Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương VI, trang 179. 
- [f] Tội dukkaṭa đối với mười hạng người: là tội dukkaṭa đối với vị thực hiện 
các hành động chắp tay, đảnh lễ, v.v... đối với mười hạng người trên (VinA. 
vii, 1388).  
- [g] Ở đây y nên dâng đến năm vị đã trải qua mùa mưa: là nên dâng trong sự 
hiện diện của năm vị đã trải qua mùa (an cư) mưa là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cô 
ni tu tập sự, sa di, và sa di ni (Sđd.). 
- [h] Nên dâng trong sự hiện diện đối với bảy vị: là nên dâng đến vị nhận 
giùm thích hợp đối với trường hợp bảy vị là vị đi xa, vị bị điên, vị có tâm bị 
rối loạn, vị bị thọ khổ hành hạ, và ba vị bị ba loại án treo (Sđd.). 
- [i] Không nên dâng đến mười sáu vị: là mười sáu vị được đề cập ở Chương 
Y Phục (Mahāvagga – Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VIII, trang 227) 
bắt đầu là kẻ vô căn, v.v... (VinA. vii, 1388).  
- [j] Sau khi che giấu một ngàn tội trong thời gian một trăm đêm, vị hành 
parivāsa có thể được tự do sau khi ngụ được mười đêm: Trong trường hợp vị 

 342



Tập Yếu 2  - Phần Phụ Chú 
 

tỳ khưu phạm nhiều tội saṅghādisesa nhưng mỗi một tội chỉ che giấu mười 
ngày nên chỉ chịu hành phạt parivāsa là mười ngày đêm (Sđd. 1389).  
- [k] Mười hai sự hư hỏng của hành sự: Bốn loại hành sự (hành sự với lời 
công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, hành 
sự có lời đề nghị đến lần thứ tư) được thực hành sai trái theo ba cách (sai 
Pháp theo phe nhóm, sai Pháp có sự hợp nhất, đúng Pháp theo phe nhóm), 
tổng cộng lại là mười hai (Sđd.). 
 
TRANG 285:  
- [a] Bốn sự thành tựu của hành sự: là bốn loại hành sự trên được thực hành 
đúng Pháp có sự hợp nhất (Sđd.). 
- [b] Sáu loại hành sự là: Hành sự phe nhóm sai Pháp, hành sự hợp nhất sai 
Pháp, hành sự phe nhóm có vẻ ngoài đúng Pháp, hành sự hợp nhất có vẻ 
ngoài đúng Pháp, hành sự phe nhóm đúng Pháp, hành sự hợp nhất đúng 
Pháp (Sđd.). 
- [c] Ở đây một tội được lắng dịu không có các sự dàn xếp: là nhóm tội 
pārājika (Sđd. 1390). 
- [d] Một trăm bốn mươi bốn kẻ chịu khổ địa ngục: là những trường hợp của 
vị tỳ khưu với mười tám cách tuyên bố sai trái phân theo tám tình huống 
(Sđd. 1390). Xem tám tình huống ở Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 
07, chương VII, các trang 325-331.  
 
TRANG 291:  
- [a] Câu kệ 1: có liên quan đến đứa bé trai được người mẹ là tỳ khưu ni mang 
thai rồi sanh ra và nuôi dưỡng ở ni viện (Sđd., chương X, trang 533). ‘Không 
đồng cộng trú’ là không có sự cộng trú chung về các việc như là lễ Uposatha, 
lễ Pavāraṇā, v.v... ‘Không đạt được một việc thọ hưởng chung nào đó ở nơi 
vị ấy’ nghĩa là không đạt được sự thọ hưởng chung không được phép (với các 
tỳ khưu ni), tuy nhiên lại được phép làm với chính người mẹ ruột, và ‘không 
bị phạm tội do việc không xa rời’ nghĩa là không phạm tội trong việc ngụ 
chung nhà (VinA. vii, 1391).  
- [b] Câu kệ 2: Năm trọng vật thuộc về hội chúng không được phân tán và 
không được phân chia (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương VI, 
các trang 203-209). Trường hợp không phạm tội đề cập đến vị tỳ khưu ni là 
người mẹ của đứa bé trai do việc cô ta phải nuôi dưỡng đứa bé trai cho đến 
khi đứa bé trai ấy đạt được sự hiểu biết (VinA. vii, 1391). 
- [c] Câu kệ 3: Đề cập đến mười hạng người không nên đảnh lễ: vị tu lên bực 
trên sau, vị chưa tu lên bậc trên, vị thâm niên hơn thuộc nhóm khác nói sai 
Pháp, phụ nữ, người vô căn, vị bị hành phạt parivāsa, vị xứng đáng việc đưa 
về lại (hình phạt) ban đầu, vị xứng đáng hành phạt mānatta, vị thực hành 
hành phạt mānatta, vị chưa được giải tội (Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, 
TTPV 07, chương VI, trang 179). Hạng thứ mười một là vị tỳ khưu lõa thể 
(VinA. vii, 1391). 
- [d] Tại sao lại phạm tội khi đảnh lễ vị lớn?: Ngài Buddhaghosa không giải 
thích câu này. Có thể là nói đến vị thâm niên nói sai pháp ở mười hạng người 
không nên đảnh lễ (ND).  
- [e] Câu kệ 4: Nói đến vị tỳ khưu trước đây làm nghề thợ cạo (Mahāvagga – 
Đại Phẩm tập 2, TTPV 05, chương VI, trang 103). Do vị này không được 
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phép thực hành việc cạo tóc, còn các vị khác vẫn được; vì thế có sự riêng biệt 
về việc học tập (VinA. vii, 1391).  
- [f] Câu kệ 5: Câu hỏi này nói đến hình tượng đức Phật (Sđd.). 
- [g] Câu kệ 6: là thực hiện việc đôi lứa qua đường miệng với hạng phi nhân 
không có đầu, các con mắt và miệng thì ở trên ngực (Sđd.). Hạng này thấy 
được đề cập ở câu chuyện dẫn giải 51 của điều pārājika thứ tư.  
- [h] Câu kệ 7: Vị tỳ khưu tự yêu cầu rồi thực hiện cốc liêu lợp bằng cỏ thì 
không phạm tội (Sđd.). 
- [i] Câu kệ 8: Vị làm cốc liêu toàn bằng đất sét (Sđd.); việc này đức Phật 
không cho phép. Xem câu chuyện của đại đức Dhaniya con trai người thợ 
gốm ở phần duyên khởi của điều pārājika 2. 
 
TRANG 293:  
- [a] Câu kệ 9: Vị tỳ khưu ni che giấu tội pārājika của vị tỳ khưu ni khác 
phạm tội pārājika (Sđd.). 
- [b] Câu kệ 10: Đề cập đến mười một hạng người không thể tu lên bậc trên 
như người vô căn, kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), v.v... (Sđd.). Xem chi tiết ở 
Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, các trang 213-221. 
- [c] Câu kệ 11: Liên quan đến phần mở đầu của giới bổn Pātimokkha có 
đoạn: ‘... vị tỳ khưu nào nhớ ra mà không bày tỏ tội đã có thì vị ấy cố tình nói 
dối...’ (VinA. vii, 1391). Xem chi tiết ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 
04, chương II, trang 251.  
- [d] Câu kệ 12: Liên quan đến bốn việc làm của vị tỳ khưu ni ở điều 
saṅghādisesa 3: Vào rạng sáng, vị tỳ khưu ni rời khỏi nhóm sang sông đi vào 
làng, khi đã sang ngày mới vị ni ấy phạm bốn tội saṅghādisesa là đi vào làng 
một mình, đi sang bờ sông bên kia một mình, trong đêm trú ngụ riêng một 
mình, một mình tách rời ra khỏi nhóm (VinA. vii, 1392). 
- [e] Câu kệ 13: Vị tỳ khưu ni thọ nhận y từ tay vị tỳ khưu ni chỉ được tu ở hội 
chúng tỳ khưu phạm pācittiya (các vị tỳ khưu ni này gồm có 500 vị tỳ khưu 
ni dòng Sakya được tu lên bậc trên sau bà Mahāpajāpati Gotamī), từ tay vị tỳ 
khưu ni chỉ được tu ở hội chúng tỳ khưu ni phạm dukkaṭa (Sđd.). 
- [f] Câu kệ 14: Vị thầy dạy học và ba học trò đã trộm vật giá trị sáu māsaka. 
Vị thầy tự tay lấy trộm 3 māsaka, còn 3 māsaka kia là do sự ra lệnh, nên tội 
vi phạm là thullaccaya; còn mỗi người học trò trộm một māsaka, nhưng liên 
quan đến việc ra lệnh là 5 māsaka nên đã phạm tội pārājika. Chi tiết được 
đề cập ở điều pārājika thứ nhì về trộm cắp (Sđd.).  
- [g] Câu kệ 15: Đây là câu hỏi về vật bao bọc được làm bằng vải, được đề cập 
có liên quan đến việc đã được che phủ lại (Sđd.).  
- [h] Câu kệ 16: Câu kệ này được đề cập có liên quan đến việc biến đổi hiện 
tướng (Sđd.). 
- [i] Câu kệ 17: Đối với vật đã được khằng định là dâng cho hội chúng, vị 
thuyết phục dâng cho bản thân mình và dâng cho vị khác nữa nên phạm luôn 
cả hai tội là tội nissaggiya và tội pācittiya thuần túy (Sđd.).  
 
TRANG 295:  
- [a] Câu kệ 18: Liên quan đến gāmasīmā ở các thành phố rộng 12 do-tuần 
như thành Bārāṇasī, v.v... (Sđd.). 
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- [b] Câu kệ 19: Liên quan đến việc làm mai mối. Bởi vì lời nói của vị ấy đem 
lại sự trả lời của sáu mươi bốn người nữ (VinA. iii, 558-559). 
- [c] Câu kệ 20: Liên quan đến việc bảo vị tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến giặt y cũ. Trường hợp vị tỳ khưu đang mặc ba y và bị phân chim quạ 
hoặc bị lấm bùn nên bảo vị tỳ khưu ni không phải là thân quyến dùng nước 
rửa sạch. Các y ấy bị phạm vào nissaggiya vì đã được mặc ở trên thân của vị 
tỳ khưu (VinA. vii, 1392). 
- [d] Câu kệ 21: Nói đến sự tu lên bậc trên của bà Mahāpajāpati Gotamī (Sđd. 
1392-1393). Bà đã trở thành tỳ khưu ni do chấp nhận tám Trọng Pháp 
(Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương X, trang 473). 
- [e] Câu kệ 22: Có liên quan đến việc biến đổi hiện tướng: Người cha biến 
đổi thành đàn bà (giết người nữ không phải là mẹ) và người mẹ biến đổi 
thành đàn ông (giết người nam không phải là cha); giết người không phải là 
vị Thánh (người nữ hay người nam ấy không phải là bậc Thánh), nên giết 
chết một trong hai người thì phạm vào tội vô gián (VinA. vii, 1393). 
- [f] Câu kệ 23: Trường hợp cha và mẹ là loài thú nên sau khi giết họ cũng 
không phạm vào tội vô gián (Sđd.). 
- [g] Câu kệ 24: Nói đến việc vị ni tu lên bậc trên thông qua người đại diện 
(Sđd.) Xem câu chuyện của kỹ nữ Aḍḍhakāsī ở Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 
2, TTPV 07, chương X, các trang 527-531. 
- [h] Câu kệ 25: Nói đến việc tu lên bậc trên của các hạng người: vô căn, v.v... 
(VinA. vii, 1393) 
- [i] Câu kệ 26: Vị chặt đứt cây gỗ theo lối trộm cắp phạm tội pārājika, vị 
chặt đứt dây leo, cỏ phạm tội pācittiya, vị cắt đứt dương vật phạm tội 
thullaccaya. Vị cắt tóc và móng tay không phạm tội. Vị che đậy tội vị khác 
phạm tội, vị che đậy mái nhà không phạm tội (Sđd.). 
- [j] Câu kệ 27: Nói sự thật đề cập đến các bộ phận kín của người nữ vi phạm 
tội nặng, nói dối cố tình vi phạm tội nhẹ. Nói dối về pháp thượng nhân không 
thực chứng vi phạm tội nặng, nói sự thật về pháp thượng nhân có thực chứng 
vi phạm tội nhẹ (Sđd.). 
- [k] Câu kệ 28: Liên quan đến việc sử dụng y đã bị phạm vào nissaggiya mà 
chưa được sám hối (Sđd.). 
 
TRANG 297:  
- [a] Câu kệ 29: Vị có tật nhai lại như trâu bò (Sđd.). Xem câu chuyện về vị tỳ 
khưu nọ có tật nhai lại thức ăn ở Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, 
chương V, trang 83).  
- [b] Câu kệ 30: Vị tỳ khưu xu hướng theo kẻ chia rẽ hội chúng và nhận lấy 
thẻ thì phạm vào tội thullaccaya (VinA. vii, 1393).  
- [c] Câu kệ 31: đề cập đến chỗ trú ngụ là cội cây của một gia đình tương tợ 
như loại cây đa to lớn có thể đến một hoặc hai do tuần (Sđd.).  
- [d] Câu kệ 32: Liên quan đến việc nắm ngón tay hoặc tóc của nhiều người 
nữ cùng một lúc (Sđd.). 
- [e] Câu kệ 33: Liên quan đến việc nói lời thô tục đến nhiều người nữ, ví dụ: 
‘Tất cả các cô đều là người bị dị căn ...’ 
- [f] Câu kệ 34: Liên quan đến điều pārājika của tỳ khưu ni có liên quan đến 
tám sự việc (Sđd. 1394).  
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- [g] Câu kệ 35: Liên quan đến vị xin y choàng tắm mưa ngoài thời hạn cho 
phép (Sđd.). 
- [h] Câu kệ 36 & 37: Hai câu kệ này liên quan đến ba sự thực hành của du sĩ 
ngoại đạo (Xem thêm chi tiết ở Sđd.).  
- [i] Câu kệ 38: Vị tỳ khưu ni nhiễm dục vọng sau khi tự tay thọ lãnh vật thực 
từ tay người nam nhiễm dục vọng, trộn lẫn với thịt người, tỏi, thức ăn hảo 
hạng, và các loại thịt không được phép rồi nuốt vào thì phạm chung một lượt 
năm tội đã được đề cập (Sđd.). 
 
TRANG 299:  
- [a] Câu kệ 39: Nói đến vị sa di không được thành tựu việc tu lên bậc trên là 
vị có thần thông ngồi hổng lên khỏi mặt đất dầu chỉ là khoảng cách của sợi 
tóc (Sđd.). 
- [b] Câu kệ 40: Liên quan đến vị tỳ khưu có y bị cướp đoạt (Sđd.). 
- [c] Câu kệ 41: Liên quan đến điều saṅghādisesa 6 về vị tỳ khưu ni xúi giục 
vị tỳ khưu ni khác thọ nhận vật thực từ tay người đàn ông nhiễm dục vọng. 
Bản thân vị ni xúi giục ‘không cho, không thọ nhận,’ và ‘việc thọ nhận vì thế 
không được biết đến’ vì vị thọ nhận là vị tỳ khưu ni khác. Khi vị này thọ dụng 
thì vị ni xúi giục phạm tội saṅghādisesa (Sđd. 1394-1395).  
- [d] Câu kệ 42: Liên quan đến việc phạm tội dukkaṭa của vị tỳ khưu ni trên 
trong việc xúi giục vị tỳ khưu ni khác thọ nhận nước và tăm xỉa răng từ tay 
người nam nhiễm dục vọng (Sđd. 1395).  
- [e] Câu kệ 43: Vị tỳ khưu ni vi phạm saṅghādisesa dầu có che giấu hay 
không che giấu không phạm thêm tội mới và chỉ phải chịu hành phạt 
mānatta nửa tháng (Sđd.). 
 
TRANG 307:  
- [a] Sự đuổi đi: Ngài Buddhaghosa đề cập đến trường hợp ‘đuổi đi’ sa di 
Kantaka trong phần câu chuyện ở điều pācittiya 70. Hiện nay, việc đuổi đi 
được áp dụng cho vị sa di chê bai đức Phật, chê bai Giáo Pháp, chê bai Hội 
Chúng, tuyên bố về điều không được phép là được phép, v.v... (Sđd. 1402-
1403) 
- [b] Hành sự có sự khác biệt về tướng trạng: Ngài Buddhaghosa giải thích 
rằng hành sự của các tỳ khưu ni đối với vị tỳ khưu có những hành động 
khiếm nhã như rảy nước, cởi ra cho thấy thân thể, cho thấy đùi, v.v... là loại 
hành sự này (Sđd. 1404-1409). 
- [c] Hành sự với lời đề nghị - sự nhận vào: là trường hợp vị tỳ khưu ācāriya 
sau khi giảng giải về các pháp chướng ngại trong hành sự tu lên bậc trên cho 
giới tử rồi gọi người ấy đi vào trong hội chúng để cầu xin hội chúng sự tu lên 
bậc trên: ‘Suṇātu me bhante saṅgho, itthannāmo itthannāmassa āyasmato 
upasampadāpekkho, anusiṭṭho so mayā. yadi saṅghassa pattakallaṃ, 
itthannāmo āgaccheyyāti, ‘āgacchāhīti’ vattabbo’ (Sđd. 1409). Xem chi tiết 
ở Mahāvagga – Đại Phẩm tập 1, TTPV 04, chương I, trang 235. 
- [d] Hành sự với lời đề nghị - sự mời ra: là trong khi đang phán xét sự tranh 
tụng bằng lối đại biểu, các vị tỳ khưu dùng lời thông báo để mời ra vị tỳ khưu 
là Pháp sư nhưng kiến thức của chính vị ấy không được truyền thừa, không 
biết sự phân tích về giới bổn, v.v... (VinA. vii, 1410). Xem chi tiết ở 
Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, trang 407. 
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- [e] Hành sự với lời đề nghị - lễ Uposatha: nói đến tuyên ngôn đọc ở lễ 
Uposatha: ‘Suṇātu me bhante saṅgho, ajj’uposatho paṇṇaraso. Yadi 
saṅghassa pattakallaṃ, saṇgho uposathaṃ kareyyā ti.’ Tương tợ cho 
trường hợp lễ Pavāraṇā (VinA. vii, 1410). 
- [f] Hành sự với lời đề nghị - sự đồng ý: là trường hợp thỉnh cầu sự đồng ý 
của hội chúng để hỏi và đáp về Luật trong ngày lễ Uposatha, v.v... (Sđd.) 
- [g] Hành sự với lời đề nghị - sự ban cho: là hành sự với tuyên ngôn cho lại y 
trong trường hợp sám hối tội nissaggiya pācittiya (Sđd.). 
- [h] Hành sự với lời đề nghị - sự ghi nhận tội: là trường hợp vị tỳ khưu đại 
diện hội chúng để ghi nhận tội cho vị tỳ khưu đã phạm tội sám hối trước hội 
chúng (Sđd.).  
- [i] Hành sự với lời đề nghị - ở hành sự có sự khác biệt về tướng trạng: Ngài 
Buddhaghosa đề cập đến trường hợp sám hối tội bằng cách dùng cỏ che lấp, 
có tuyên ngôn của hành sự như sau: ‘... ngoại trừ trường hợp có lỗi nghiêm 
trọng, ngoại trừ trường hợp có liên quan đến cư sĩ’ (Sđd. 1411) Xem chi tiết ở 
Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, trang 373.  
- [j] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự nhận vào và sự mời ra: đề cập 
đến trường hợp úp ngược và mở ra bình bát đối với Vaḍḍha Licchavi (VinA. 
vii, 1411) Xem chi tiết ở Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, chương V, 
các trang 59-67.  
- [k] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự đồng ý: nói về các trường 
hợp như sau: sự đồng ý về ranh giới không phạm tội vì xa lìa ba y, sự đồng ý 
về ngọa cụ, sự đồng ý về vị phân phối chỗ trú ngụ, v.v... (VinA. vii, 1411).  
- [l] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự ban cho: nói đến trường hợp 
hành sự giao y Kaṭhina hoặc trao quyền thừa kế y của vị đã chết (Sđd.). 
- [m] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - sự xác định (nền đất): Liên 
quan đến điều saṅghādisesa 6 và 7 của tỳ khưu về việc xây dựng cốc liêu và 
trú xá lớn (Sđd.). 
- [n] Hành sự có lời đề nghị đến lần thứ nhì - ở hành sự có sự khác biệt về 
tướng trạng: Ngài Buddhaghosa nói về sự dàn xếp bằng cách dùng cỏ che lấp 
có tuyên ngôn hành sự chung cho hội chúng sau khi hai vị tỳ khưu đại diện 
cho hai phe đã sám hối tội của phe mình (Sđd. 1412). Xem chi tiết ở 
Cullavagga – Tiểu Phẩm tập 1, TTPV 06, chương IV, trang 375.  
- [o] Ngài Buddhaghosa đề cập đến bảy loại hành sự bắt đầu là sự mời ra ở 
các loại hành sự như là hành sự khiển trách, v.v..., sự nhận vào ở trường hợp 
thâu hồi hành sự của các loại hành sự trên, sự đồng ý là sự đồng ý về việc 
giáo giới tỳ khưu ni, sự ban cho là ban cho hành phạt parivāsa và hành phạt 
mānatta, sự kềm chế là việc đưa về lại (hình phạt) ban đầu, sự nhắc nhở là 
các trường hợp nhắc nhở đến lần thứ ba được đề cập trong một số điều học, 
và hành sự có sự khác biệt về tướng trạng là nói về hành sự tu lên bậc trên 
và hành sự giải tội (VinA. vii, 1412).  
 

--ooOoo-- 
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GĀTHĀDIPĀDASŪCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PĀḶI: 

 
 Trang 

A 

Akappakataṃ nāpi  

                rajanāya rattaṃ 298 

Akālena codeti abhūtena   132, 140 

Acodayitvā asārayitvā  294 

Atthaṅgate suriye  296 

Aṭṭhaṅgiko musāvādo  280 

Aṭṭha pāṭidesanīyā  100 

Aṭṭha pārājikā vuttā  288 

Aṭṭha vācikā upasampadā  282 

Atthasataṃ dhammasataṃ  90 

Aṭṭhānisaṃse sampassaṃ  280 

Aṭṭhārasa nāpāyikā vuttā  286 

Aṭṭhārasaṭṭhakā vuttā  286 

Aṭṭhāsīti sataṃ pācittiyā  

                                           vuttā  288 

Aṭṭheva pārājikā ye  100 

Adinnādāne kati āpattiyo  276 

Adinnādāne tisso āpattiyo  276 

Adhikaraṇāni cattāri  100 

Adhiṭṭhitaṃ rajanāya rattaṃ  296 

Anālapanto manujena kenaci 292 

Aniyatā ca dve honti  94 

Aniyatoti yaṃ vuttaṃ  102 

Anuyogavattaṃ nisāmaya   130, 146 

Anusandhivacanapathaṃ  

                                   na jānāti  142 

Avissajjiyaṃ avebhaṅgiyaṃ 290 

 Trang 

A 

Aruṇugge kati āpattiyo  274 

Aruṇugge tisso āpattiyo  274 

Alajjī kīdiso hoti  130 

Asaṃvāso bhikkhūhi ca  

                     bhikkhunīhi ca 290 

 

Ā 

Āciṇṇānāciṇṇaṃ na jānāti 140 

Ādipetaṃ caraṇañca   104 

Āpajjati garukaṃ sāvasesaṃ 298 

Āpattānāpattiṃ na jānāti 140 

Āsāvacchediko kaṭhinuddhāro  186 

 

I 

Itthi ca abbhantare siyā 292 

Itthiṃ hane na mātaraṃ  294 

 

U 

Upakaṇṇakaṃ jappati   

                    jimhaṃ pekkhati  140 

Upeti dhammaṃ  

                      paripucchamāno 290 

Uposatho kimatthāya  138 

Uposatho sāmaggatthāya  138 

Ubbhakkhake na vadāmi  290 

Ubho ekato upasampannā 292 

Ubho paripuṇṇavīsativassā 298 
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E 

Ekatiṃsā ye garukā  96 

Ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā  92 

Ekassa chejjaṃ hoti   282 

Ekādasa yāvatatiyakā   96 

 

K 

Kataṅgiko musāvādo  280 

Katattānaṃ vadhitvāna   276 

Katamesu sattasu nagaresu  92 

Katānisaṃse sampassaṃ   280 

Katāpattiyo kāyikā  274 

Kati aṭṭhakā vuttā  286 

Kati aniyatā vuttā  288 

Kati āghātavatthūni   282 

Kati āpāyikā vuttā  284 

Kati kammadosā vuttā  282, 286 

Kati kammasampattiyo  

                                 vuttā  284, 286 

Kati kammāni vuttāni  284, 286 

Kati kāyikā rattiṃ   280 

Kati kosambiyaṃ paññattā  92 

Kati chedanakāni  98 

Kati ṭhāne musāvādo   280 

Kati desanāgāminiyo   274 

Kati nāpāyikā vuttā   284 

Kati nissaggiyā vuttā   288 

Katinnaṃ chejjaṃ hoti   282 

Katinnaṃ vassaṃ vutthānaṃ   282 

Katinnaṃ vinicchayo hoti  280 

Kati pācittiyāni sabbāni   278 

Kati pācittiyā vuttā   288 

Kati pāṭidesanīyā vuttā   288 

Kati pārājikā vuttā   286 

Kati puggalā na  

                  upasampādetabbā  276 

Kati puggalā nābhivādetabbā  282 

Kati bhikkhusammutiyo   98 

Kati vācasikā rattiṃ   274 

Kati vācikā upasampadā   282 

K 

Kati vesāliyaṃ paññattā   92 

Kati saṅghādisesā vuttā  288 

Kati sataṃ ratti sataṃ  282 

Kati sekhiyā vuttā   28 

Kammaṃ ca adhikaraṇaṃ ca   148 

Kāyikāni na vācasikāni 296 

Kālena codeti bhūtena  132 

Kuddho ārādhako hoti   298 

Kodhano upanāhī ca  138 

 

G 

Gacchantassa kati āpattiyo  278 

Gacchantassa catasso āpattiyo  278 

Gati migānaṃ pavanaṃ   104 

Garukalahukañcāpi   96 

Gāmantare kati āpattiyo  274 

Gāmantare catasso āpattiyo  274 

 

C 

Catasso kammasampattiyo  

                                    vuttā   286 

Catasso bhikkhusammutiyo   98 

Catasso sampattiyo vuttā   284 

Caturo janā saṃvidhāya 292 

Cattāri kammāni vuttāni  284, 286 

Cīvaraṃ datvā vosāsantī   94 

Codako āha āpannoti  130 

Codanā kimatthāya  130 

Codanā sāraṇatthāya   130 

Codayitvā sārayitvā  294 

 

CH 

Cha āpattiyo kāyikā   274 

Cha āḷaviyaṃ paññattā   92 

Cha ūna tīṇi satāni   94 

Cha ūnadiyaḍḍhasatā vuttā   284 

Cha kammāni vuttāni  284, 286 

Cha cattālīsā bhikkhūnaṃ   98, 100 

Cha chedanakāni   98 
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CH 

Chandā dosā bhayā mohā  138,  

 156, 160 

Channamativassati   104 

Cha saṅghādisesā  100 

Chindantassa āpatti   294 

 

T 

Tayo puggalā na  

               upasampādetabbā   276 

Tissitthiyo methunaṃ  

                             taṃ na seve  296 

Tīṇi satāni cattāri   98 

Tuṭṭho āradhako hoti  298 

Telaṃ madhuṃ phāṇitañcāpi  

                                      sappiṃ 292 

Tevīsati saṅghādisesā  100 

Tevīsa saṅghādisesā vuttā   288 

 

TH 

Thullaccayanti yaṃ vuttaṃ   102 

 

D 

Dasa puggalā nābhivādetabbā  282 

Dasa puggale na vadāmi   290 

Dasayeva ca gārayhā  94 

Dasa vesāliyaṃ paññattā  92 

Dasasataṃ ratti sataṃ  282 

Diṭṭhaṃ diṭṭhena sameti  136, 166 

Dukkaṭaṃ dubbhāsitaṃ  96 

Dukkaṭanti yaṃ vuttaṃ  104 

Duṭṭhullāduṭṭhullaṃ na jānāti  142 

Dubbhāsitanti yaṃ vuttaṃ   104 

Dvādasa kammadosā vuttā  282, 286 

Dvādasa pāṭidesanīyā vuttā   288 

Dvāvīsati khuddakā   100 

Dvīsu vinayesu paññattā   92 

Dve attānaṃ vadhitvāna   276 

Dve aniyatā vuttā   288 

Dve uposathā dve pavāraṇā  100 

D 

Dve kāyikā rattiṃ   280 

Dve gārayhā tayo sekkhā  94 

Dve cattārīsa nissaggiyā vuttā   288 

Dve pica bhedā antaravāsakaṃ  94 

Dve vācasikā rattiṃ  274 

 

DH 

Dhammādhammaṃ na jānāti  140 

 

N 

Na ukkhittako na ca pana  

                            parivāsiko  290 

Na kāyikaṃ kañci  

                       payogamācare 292 

Na kāyikaṃ vācasikañca kiñci 292 

Na ca saññattikusalo   148 

Na cāpi āraññakaṃ  

                  sāsaṅkasammataṃ 296 

Na cāpi  ñatti na ca kammavācā 294 

Na cāmisaṃ hi nissāya   138 

Na deti na paṭigaṇhāti  298 

Na rattacitto na ca pana  

                    theyyacitto 296 

Nava āghātavatthūni   282 

Nava pācittiyāni sabbāni   278 

Nāsanantiko kaṭhinuddhāro  186 

Niṭṭhānantiko kaṭhinuddhāro   184 

Nimantanāsu bhuñjantaṃ  102 

Nivattho antaravāsakena  294 

Nissaggiyanti yaṃ vuttaṃ  102 

Nissaggiyena āpatti  292 

 

P 

Pakkamantiko kaṭhinuddhāro  184 

Pañca ṭhāne musāvādo   280 

Pañcadesanāgāminiyo   274 

Pañcannaṃ vassaṃ vutthānaṃ  282 

Pañcannaṃ vinicchayo  280 

Pañca pācittiyāni sabbāni  278 
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P 

Pañca sattati sekhiyā   100 

Pañcasattati sekhiyā vuttā  288 

Paññattāpaññattaṃ na jānāti  140 

Paṭiññā lajjīsu katā  130 

Padavītihāramattena  294 

Pācittiyanti yaṃ vuttaṃ  102 

Pāṭidesanīyanti yaṃ vuttaṃ   102 

Pāṇātipāte kati āpattiyo   276 

Pāṇātipāte tisso āpattiyo   276 

Pārājikanti yaṃ vuttaṃ   102 

Pārājikaṃ saṅghādiseso   96 

Pārājikā kāyikā kati kati   276 

Pārājikā kāyikā dve  276 

Pārājikāni aṭṭha   98 

Pārājikāni cattāri   94, 98, 100 

Pubbāparaṃ na jānāti  132, 142 

Pubbāparaṃ vijānāti  132 

 

BH 

Bhaddako te ummaggo  92 

Bhāsitābhāsitaṃ na jānāti  140 

Bhikkhunī aññātikā santā  102 

Bhikkhunīnañca akkhātā   276 

Bhikkhunovādakavaggasmiṃ  276 

Bhikkhu saññācikāya  

                              kuṭiṃ karoti  290 

Bhikkhu siyā vīsatiyā  

                               samāgatā  294 

Bhūtaṃ paramparabhattaṃ   92 

 

M 

Mā kho turito abhaṇi  130 

Mā kho sahasā abhaṇi   130 

Mātaraṃ cīvaraṃ yāce   296 

Mutaṃ mutena sameti   136, 166 

 

Y 

Yaṃ taṃ apucchimha akittayī no  96 

Yaṃ desitā anantajinena tādinā 284 

Y 

Yaṃ manusso kare pāpaṃ   104 

Yāvatatiyakā kati āpattiyo   280 

Yāvatatiyakā tisso āpattiyo   280 

Yāva supucchitaṃ tayā  288 

Ye āḷaviyā paññattā  94 

Ye kosambiyaṃ paññattā  94 

Ye ca bhaggesu paññattā   94 

Ye ca sakkesu paññattā  94 

Ye rājagahe paññattā    94 

Ye vesāliyaṃ paññattā   92 

Ye sāvatthiyaṃ paññattā   94 

Yo ce araññe viharanto   102 

 

L 

Lahukagarukaṃ na jānāti  140 

 

V 

Vatthuṃ vipattiṃ  

                              āpattiṃ   146, 148 

Vācasikāni na kāyikāni  296 

Vinayagarukā kati vuttā  274 

Vinayagarukā dve vuttā  274 

Vinayassa kati mūlāni   274 

Vinayassa dve mūlāni   274 

Vinayāvinayaṃ na jānāti  140 

Viparītadiṭṭhiṃ gaṇhanti   96 

Vīsaṃ dve satāni   98 

Vesāliyaṃ rājagahe   92 

 

S 

Saṅghādisesaṃ thullaccayaṃ 298 

Saṅghādisesoti yaṃ vuttaṃ   102 

Saccaṃ ahampi jānāmi  130, 132 

Saccaṃ bhaṇanto garukaṃ   294 

Sañcicca āpattiṃ āpajjati   130 

Sañcicca āpattiṃ nāpajjati   130 

Saññattiyā ca kusalo   148 

Sataṃ aṭṭhārasa ceva  

                           khuddakāni  100 
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S S 

Sikkhāpadā buddhavarena  Sataṃ tiṃsā ca bhikkhunīnaṃ   100 

                                          vaṇṇitā 292 Sataṃ sattati cattāri  100 

Sīmātikkantiko kaṭhinuddhāro   186 Sataṃ sattati chacceva  98, 100 

Saddhācittaṃ kulaṃ gantvā  102 Sīlavipattiyā codeti  132 

Sanniṭṭhānantiko  Sutaṃ sutena sameti   136,166 

                  kaṭhinuddhāro   184, 186 Sūcī āraññako ceva   94 

Sabbā yāvatatiyakā  280 Sekhiyanti yaṃ vuttaṃ   104 

Savaṇantiko kaṭhinuddhāro  186 Soḷasa kammāni vuttāni  286 

Sahubbhāro kaṭhinuddhāro  186  

Sādhāraṇāsādhāraṇaṃ  96 H 

Sāvasesānavasesaṃ na jānāti  140 Hitesī anuyuñjassu  130
 

--ooOoo-- 
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***** 

 
SAÑÑĀNĀMĀNUKKAMANIKĀ - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 

 

 Trang 

A 

Anāthapiṇḍika 180 

Ariṭṭha 96 

 

Ā 

Āḷavi 92, 94 

 

I 

Iṭṭhiya 06 

 

U 

Upāli 190, 196, 208,  

 216, 226, 228, 230, 238 

  

K 

Kosambi 92, 94 

 

KH 

Khema 06  

 

C 

Caṇḍakāḷī 96 

Campā 284 

Campeyyakaṃ 04 

 

CH 

Channa  16, 18, 74, 168 

 Trang 

CH 

Chabbaggiya 24,  

 26, 48,  

 62, 92, 194,  

 200, 220, 222, 240 

 

J 

Jetavana 190 

 

T 

Tissa 06 

Tissadatta 06 

 

TH 

Thullanandā 282,  

 284, 286 

 

D 

Dāsa 06 

Dīgha 06 

Dīgha sumana 06 

Deva 06 

Devadatta 16, 54, 56 

  

DH 

Dhaniya 08, 162 

Dhammapālita 06 
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N 

Nanda 84 

Nāga 06 

 

P 

Paduma 06 

Punabbasuka 18,  

 160 

Pupphanāma 06 

 

PH 

Phussadeva 06 

 

B 

Buddharakkhita 06 

Bellaṭṭhisīsa 58 

 

BH 

Bhagga 92 

 

M 

Mahānāga 06 

Mahāsīva 06 

Mahinda 06 

Mettiya 16, 46, 168 

Moggaliputta 06 

 

R 

Rājagaha 92, 94 

 

V 

Vesāli 80, 92 

 

S 

Sakka 92, 94 

Sāvatthi 92, 94, 190 

 

H 

Hatthaka (sakyaputta) 40 

 
--ooOoo-- 
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VISESAPADĀNUKKAMAṆIKĀ - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 

 

 Trang 

A 

Akappiyāni 52, 82 

Akiriyato 08 

Akuppadhammo 48 

Akuppā 294 

Akusalakammapathā 76 

Akovido 132,  

 140, 142,  

 146, 148 

Akkosavatthūni 80 

Agatigamanaṃ/āni 44, 130 

Agāravā 64 

Aṅgajātaṃ 152, 232 

Aṅgahīno 14, 50 

Ajakhāyitaṃ 50 

Ajānanto āpajjati 38 

Ajjhācārapucchā 166 

Ajjhācāre 30, 64, 194 

Aññabyākaraṇā 214 

Aṭṭhapārājikānaṃ 150 

Aṭṭha lokadhammā 74 

Aṭṭhānisaṃsā vinayadhare 74 

Aṭṭhāsīti satapācittiyānaṃ 100,  

 150, 288 

Atidiṭṭhiyā 30,  

 64, 194 

Atirittaṃ/ā 74, 210 

 Trang 

A 

Attakāmapāricariyā 152, 268 

Attādānaṃ 220, 222, 226 

Atthakusalo 238 

Atthavasikena 144 

Atthāravipatti 180 

Atthārasampatti 180 

Atthāro 174, 176 178 

Attho 146 

Athullavajjā āpatti 08 

Aduṭṭhullā āpatti  08 

Adesanāgāminī āpatti 08 

Adesitavatthukaṃ 290 

Addhānahīno 14, 50 

Adhammacuditako 10, 146 

Adhammacodako 10,  

 130, 132, 146 

Adhammadiṭṭhi 48 

Adhammikā paṭiggahā 76 

Adhammikāni dānāni 76 

Adhammakāni  

     pātimokkhaṭṭhapanāni 18,  

 26, 46, 62,  

 66, 68, 74, 76 

Adhammikā paribhogā 76 

Adhikaraṇajātānaṃ 222 

Adhikaraṇasaṅgaho 314 
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A 

Adhikaraṇaṃ 54,  

 62, 78, 106,  

 108, 112, 114, 120,  

 126, 128, 138, ..., 250, 314 

Adhikaraṇaṃ ukkoṭeti 108 

Adhikaraṇāni 40, 100, 106, 152 

Adhicitte 192 

Adhiccāpattiko puggalo  10 

Adhiṭṭhānaṃ 48,  

 174, 176, 178, 180 

Adhipaññāya 192 

Adhisīle 30,  

 64, 192, 194 

Anaññapācittiyāni 44, 98 

Anadhiṭṭhānaṃ 48 

Anantajinena 284 

Anantarāyikā āpatti 08 

Anavasesā āpatti 08 

Anasuruttena 144 

Anādariyāni 18 

Anādikaro puggalo 10 

Anānākathikena 144 

Anāpatti 08,  

 22, 42, ...294, 296 

Anāpattikarā dhammā 08 

Anāmantacāro 48, 60, 262 

Anāsitako 10 

Anāḷhiyaṃ 102 

Aniyatā 10,  

 94, 98,  

 100, 272, 288 

Aniyatā āpatti 10 

Aniyato puggalo 10 

Anukkhittako 10, 298 

Anuññātā 24 

Anupakhajjantena 144, 198 

Anupaññatti/iyo 08,  

 24, 64, 66, 68, 318 

Anupasampannā 82 

A 

Anuyogavattaṃ 130, 146 

Anuyogo/aṃ 32,  

 36, 46, 48,  

 218, 222, 228, 230, 234 

Anulomaṃ 152 

Anuvādādhikaraṇaṃ 40,  

 106, 108, 110,  

 112, 116, 118, 126, 128, 152 

Anuvijjako/ena 130,  

 134, 138,  

 144, 146, 162 

Anusandhivacanapathaṃ 54,  

 78, 132,  

 142, 204, 212,  

 222, 224, 242, 246 

Anusāvanaṃ 316 

Anusāvanato 300, 304 

Anusāvanasampadāya 162 

Antaggāhikā diṭṭhi 76,  

 134, 162 

Antarubbhāro 186, 188 

Antevāsiko 42, 144, 154 

Antevāsiṃ 66, 192 

Anto āpajjati 26, 44 

Antosīmāya 26,  

 44, 188, 250 

Apakatatto 30,  

 32, 194,  

 198, 212, 228, 234 

Apaṭicchannaparivāso 18, 26, 40 

Aparakusalo 54, 78 

Aparāpatti 08 

Aparikkamanaṃ 290 

Aparipūro 14, 50 

Apalokanakammaṃ 14,  

 40, 118, 128,  

 300, 304, 306, 310 

Apasādetā 200 

Appaṭikammaṃ āpattiṃ 08, 228 
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A 

Appaṭibāhantena 144, 198 

Appatto 16 

Appadharo 160 

Appamattakavissajjako 260 

Appassuto 72,  

 150, 160, 162, 246 

Appāgamo 160 

Abhabbāpattiko 10 

Abhiṇhāpattiko puggalo 10 

Abhidhamme 66, 192 

Abhivādanāraho 42, 44 

Abhivinaye 66, 192 

Abbhānaṃ/assa 84,  

 138, 310, 318 

Abbhānārahaṃ 300 

Abbhussahanatā 118, 126 

Amūḷhavinayo/aṃ/assa 26,  

 84, 86,  

 106, 120, 122,  

 124, 152, 300, 310 

Araññe āpajjati 44 

Ariyavohārā 38 

Ariyo vā tuṇhībhāvo 144, 198 

Aruṇugge 12, 274 

Aruṇugge kati āpattiyo 274 

Alajjī 30,  

 32, 46, 48, 130,  

 194, 196, 198, 202, 206, 208,  

 212, 228, 234, 246 

Alajjissa 14, 16 

Avandiyo/ā 80,  

 82, 232, 262, 264 

Avahārā 50 

Avikappanā 48 

Avippaṭisāro 146 

Avippavāsasammutiyā 84, 86 

Avisaṃvādaṭṭhāyino 146 

Avissajjiyaṃ/āni 50, 290 

Avebhaṅgiyāni 50 

A 

Asaddhammā 72 

Asamānasaṃvāsako 10 

Asampattaṃ 150, 162 

Asādhāraṇapaññatti 08, 24 

Asuci/iṃ 146, 262, 266 

Asuddhaparisaṅkito 136, 166 

Asekkhena sīlakkhandhena 64, 236 

Ahatena 172 

Aṃsakūṭe 232 

 

Ā 

Ākārapucchā 166 

Ākāro 150, 168 

Āgantuko 42, 108 

Āgamaṃ 216 

Āgāḷhāya 28 

Āghātavatthūni 76, 282 

Ācariyaparamparā 54, 78 

Ācariyo 42, 48,  

 144, 154, 264 

Ācāravipatti/iṃ/iyā 40, 96,  

 112, 114, 116,  

 118, 126, 134, 150, 162 

Ājīvavipatti/iyā 40,  

 96, 118,  

 126, 150, 166 

Ājīvahetu 96 

Ādikaro puggalo 10 

Ādiccabandhunā 184,  

 186, 278 

Ādibrahmacariyikāya 66, 192 

Ānantarikāni 48 

Āpattādhikaraṇaṃ 40,  

 106, 108, 110,  

 112, 114, 116, 118,  

 126, 128, 152 

Āpatti/iṃ 02, 04, 

  06, 08, 10, 12,  

 14, 16, ..., 316, 318 
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Ā 

Āpattikarādhammā 08 

Āpattikkhandhā/āni/ānaṃ 14,  

 48, 62,  

 68, 72, 100,  

 110, 112, 114, 116,  

 118, 128, 284 

Āpattinānattatā 42 

Āpattipucchā 166 

Āpattibahulo 28 

Āpattisaṅgaho 314 

Āpattisandassanā 44 

Āpattisahāgatā 42 

Āpattisamuṭṭhānaṃ/ā  64,  

 104, 112, 114,  

 116, 202, 224, 242, 244 

Ābhicetasikānaṃ 68,  

 70, 72 

Ābhisamācārikāya 66, 192 

Ābhisekikaṃ 50 

Āmakadhaññā/āni 68, 72 

Āmisagaruko 248 

Āraññako 56, 94, 226 

Ārāmikapesako 260 

Āvāsapaḷibodho 184, 186 

Āvāsikavattaṃ 248 

Āvāsiko 42, 258 

Āveṇisaṅghakammaṃ 250 

Āsanakusalena 144, 198 

Āsanāraho 44 

Āsavā/ānaṃ 20,  

 68, 70, 72,  

 88, 90, 308, 312, 316 

Āsā 174, 

  176, 178 

Āsāvacchediko,  186, 188 

 

I 

Iṅgha 92, 216, 218 

Iriyāpathapucchā 166 

U 

Ukkoṭā 106, 128 

Ukkhittako/ā 10,  

 262, 280, 290 

Ukkhepanīyakammaṃ/assa 28,  

 84, 86, 300, 310 

Uttarimanussadhammaṃ 96 

Utupucchā 168 

Uddālanakaṃ 98 

Uddesaṃ 92, 98, 100 

Uddhāraṇaṃ 306 

Uṭṭhāpanasammuti 80 

Upakaṇṇakajappinā 144 

Upakaṇṇakaṃ 140 

Upaghātikā/ena 16, 30,. 194 

Upajjhāyo 42,  

 50, 144, 154, 264 

Upaṭṭhitasatissa 262 

Upanisā 146 

Upasampadakammassa 84, 86 

Upasampadaṃ 02 

Uposathakammaṃ 56,  

 58, 84, 190 

Uposathaṅgāni 74, 280, 282 

Uposathaṃ 02, 30,  

 56, 58, 62, 190,  

 196, 228, 250, 300, 306 

Uposathā 14, 22,  

 32, 36, 74, 100 

Uposatho 30,  

 32, 138, 228 

Ubbāhikā 80,  

 238, 240, 314 

Ubbhakkhakaṃ/e 290, 298 

Ubhato paññatti 08, 24 

Ummaggo 92 

Ullikhitamattena 170 

Ussaṅkitaparisaṅkito 48 

Ussādetā 200, 202 

Ussitamantī 198 
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Ū 

Ūnadasavasso 24 

 

E 

Ekato paññatti 08, 24 

Ekaṃsaṃ cīvaraṃ katvā 92 

Ekācariyo 298 

Ekādasa paṭhaviyo 82 

Ekāvatto 262 

Ekūpajjhāyo 298 

 

O 

Okāsakammaṃ 32,  

 136, 146, 200,  

 204, 212, 218, 240 

Okāsapucchā 168 

Otamasiko 262 

Otiṇṇaṃ 138 

Opammaṃ 146 

Obhāsanā 276 

Oramattakena 34 

Ovaṭṭīkaraṇamattena 170 

Ovādo 94, 234 

Osāraṇā/aṃ 16, 22, 306, 318 

 

K 

Kaṭhinakaṃ 02 

Kaṭhinatthāro/aṃ/ā /e 50,  

 170, 180,  

 182, 184, 262 

Kaṭhinuddhāro 184, 186 

Kaṇḍūsakaraṇamattena 170 

Kaṇhakammo 148 

Katacīvaraṃ 68 

Katinnaṃ 180,  

 276, 280, 282 

Kathā 146 

Kappiyāni 52 

Kambalamaddanamattena 170 

Kammakkhandhakaṃ 04 

K 

Kammadosā 14, 282, 286 

Kammalakkhaṇaṃ 306 

Kammavatthūni 14 

Kammasampattiyo 14,  

 284, 286 

Kammaṃ 06,  

 30, 48, 52,  

 106, 116, 118, 150,  

 152, 194, 196, 198, 204,  

 232, 294, 300, 302, 308 

Kammike 196 

Karaṇadukkaṭako 14, 50 

Karaṇasampannaṃ 180 

Kālapucchā 168 

Kālasampannaṃ 180 

Kāle kappati 44 

Kāle āpajjati 22, 44 

Kiccādhikaraṇaṃ/ā/ena/assa 40,  

 106, 108, 110, 112,  

 114, 116, 118, 126, 128, 152 

Kiriyato 08 

Kiriyākiriyato 08 

Kukkukataṃ 172, 180, 182 

Kukkuccāpakatā/ānaṃ 200, 230 

Kummaggo/aṃ 140, 144 

Kuladūsako 28 

Kulapadeso 144 

Kulūpake 60, 62 

Kusalacitto 24, 266 

Kusalehi 290,  

 292, ..., 298 

Kovido 148 

Kosambakaṃ 04 

 

KH 

Khajjabhājako 260 

Khandhasaṅgaho 314 

Khittacitto 296 

Khuddakavatthukaṃ 04 
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G 

Gaṇabhojanaṃ/e 18,  

 48, 68, 72, 94, 262 

Gaṇo 24,  

 150, 152, 184 

Gaṇo āpajjati 24 

Gaṇṭhikā 82 

Gatapaṭiyāgataṃ 50 

Gamiko 42, 48, 234 

Gamiyacittaṃ 52 

Garukaṃ āpattiṃ 12,  

 42, 66, 68,  

 70, 72, 154, 156, 158 

Garukā āpatti 08 

Gahapatikaṃ 16 

Gāme āpajjati 44 

Gārayhapattā 102 

Giraggacariyā 94 

Giraṃ 292 

Gilāno āpajjati 26, 46 

Gihīgatāya 80 

Gihīpaṭisaññuttā 10 

Gūḷhako 24 

Gokhāyitaṃ 50 

 

C 

Caṇḍikkato 130 

Catasso codanā 40, 44 

Catasso bhikkhusammutiyo 44, 98 

Catuvaggakaraṇe 302,  

 306, 308 

Cattāri kammāni 40,  

 100, 110, 300, 304 

Cattāro kaṭhinuddhārā  186, 188 

Cattāro paccayā 42 

Cammasaññuttaṃ 02 

Cātuddasiko/ā 14,  

 32, 34 

Cīvarapaṭiggāhako 260 

Cīvarapaḷibodho 184, 186 

C 

Cīvarabhājako 260 

Cīvaravicāraṇamattena 170 

Cīvarāni 16, 64, 76, 82 

Cuditakena 138 

Cuditako puggalo 10 

Cetovimuttiṃ 68, 70, 72 

Codako/ā/ena/assa 10,  

 130, 134, 138, 140,  

 142, 146, 150, 152, 162, 216, 218 

Codako puggalo 10 

Codanā 16, 40, 44, 146 

Codanāya dve mūlāni 136 

Codetā 198,  

 200, 202, 204, 240 

 

CH 

Cha anuvādamūlāni 64 

Cha kammāni 64 

Cha cīvarāni 64 

Cha nahāne anupaññattiyo 64 

Chandāgati/iṃ 44,  

 46, 108, 146,  

 150, 154, 156, 158,  

 206, 240, 246, 248, 258, 260 

Cha paramāni 64 

Chabbīsa mūlāni 124 

Cha vivādamūlāni 64 

Cha sārāṇīyadhammā 64 

Chādanā 26 

Chejjavatthuṃ 292 

Chejjaṃ 282, 296 

Chedanakā āpattiyo 48, 64 

Chedanakāni 98 

 

J 

Jātassare 302, 304, 316 

Jānanto āpajjati 38 

Jimhaṃ 140 

Juṇhe āpajjati 24 
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Ñ 

Ñattikammaṃ  14,  

 40, 118, 128,  

 300, 304, 306, 310 

Ñatticatutthakammaṃ 14,  

 40, 118, 128,  

 300, 304, 306, 310 

Ñattito 300, 304 

Ñattidutiyakammaṃ 14 

 40, 118, 128,  

 300, 304, 306, 310 

Ñattiṃ 54, 78, 206, 300, 304 

Ñātisālohito 154 

 

ṬH 

Ṭhapanaṃ 04, 10 

 

T 

Tajjanīyakammaṃ/assa 28,  

 84, 86, 300, 310 

Tadiṅgha 96 

Tassapāpiyyasikā/āya 74, 84,  

 120, 122, 124, 300, 310 

Tiṇavattharako/aṃ/ena/assa 84,  

 86, 100, 106,  

 112, 114, 116, 120,  

 122, 124, 152, 310, 312, 318 

Titthiyavattanā 280 

Tipumayaṃ 16 

Tisso chādanā 26 

Tisso paññattiyo 24 

Tisso paṭicchādiyo 26 

Tisso pādaghaṃsaniyo 34 

Tisso pādukā 34 

Tisso sammutiyo 34 

Tīṇi codanāvatthūni 24 

Tīṇi vivaṭāni 26 

Tettiṃsa mūlāni 110 

Tettiṃsa samuṭṭhānā 110 

Tevīsatisaṅghādisesānaṃ 150, 166 

TH 

Thullakumārīgocaro  48 

Thullaccayaṃ 134,  

 136, 162, 164, 282 

Thullaccayā/aṃ 14, 96, 114 

Thullavajjā āpatti 08 

Thūpacīvaraṃ 50 

 

D 

Daṇḍasikkā sammutiyā 34 

Dasa atthavase 80, 88 

Dasa itthiyo 80 

Dasa cīvaradhāraṇā 80, 282 

Dasa bhariyāyo 80 

Dasa maṃsā akappiyā 80 

Dasavaggakaraṇe 302,  

 306, 308 

Dasavaggo bhikkhusaṅgho 80 

Dasavasso 24, 64, 66 

Dasa sukkāni 80 

Dasānisaṃsā yāguyā 80 

Daḷhīkaraṇamattena 170 

Dānaṃ 172, 306 

Diṭṭhaṃ 134,  

 136, 164 

Diṭṭhāvikammā/aṃ 198,  

 208. 210 

Diṭṭhigataṃ 66 

Diṭṭhivipatti/iṃ/iyā 40,  

 96, 118, 126,  

 134, 150, 162, 166 

Divasapucchā 168 

Dukkaṭaṃ 76,  

 114, 134, 136,  

 162, 164, 210, 212, 270 

Dukkaṭā 14 

Dukkaṭānaṃ 150, 166 

Duṭṭhullaṃ 96, 142 

Duṭṭhullaṃ āpattiṃ 154,  

 156, 158, 160, 162 
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D 

Duṭṭhullāduṭṭhullaṃ 54, 56,  

 58, 78, 190,  

 192, 204, 228, 230 

Duṭṭhullā āpatti 08 

Duṭṭhullā vācā 152 

Duppañño 72, 138 

Duppaṭivinodayā 52 

Dubbhāsitaṃ 96,  

 134, 136,  

 150, 162, 164 

Dubbhāsitā/ānaṃ 14, 
 22, 166 

Dūteyyaṅgāni 74, 282 

Desanaṃ 306 

Desanāgāminiyo 50, 274 

Desanāgāminī āpatti 08 

Desitā gaṇanūpagā 08 

Dosantaro/ena 132,  

 136, 138, 144, 218 

Dosāgati/iṃ 44,  

 46, 108, 146,  

 150, 154, 158, 206,  

 240, 246, 248, 258, 260 

Dve atthavase 308, 310, 312 

Dve anādariyāni 18 

Dve aniyatānaṃ 166 

Dve cattāḷīsa nissaggiyānaṃ 166 

Dve cīvarāni 16 

Dve pattā 16 

Dve paribhogā 18 

Dve loṇāni 18 

Dve vinayā 18 

Dve venayikā 18 

 

DH 

Dhaññaraso 274 

Dhammakusalo 238 

Dhammacuditako 10, 146 

Dhammacodako 10, 132, 146 

DH 

Dhammato 66,  

 150, 162, 192, 220 

Dhammadiṭṭhi 48 

Dhammaṃ 60,  

 154, 200,  

 208, 224, 242 

Dhammānulomaṃ 208,  

 224, 242 

Dhammikā paribhogā 76 

Dhammikā saññattiyo 76 

Dhammena 40, 52,  

 78, 112, 138, 150,  

 152, 162, 178, 268, 314, 316 

 

N 

Na gihīpaṭisaññuttā 10 

Nava āghātavatthūni 76, 282 

Navakataro 150 

Nava cīvarāni 76 

Nava taṇhāmūlakā 76 

Nava maṃsehi dukkaṭaṃ 76 

Nava saṅgahā 314 

Navahi saṅgho bhijjati 76, 282 

Nānāvatthukāni 278, 296 

Nānā saṃvāsaka bhūmiyo 14 

Nānā saṃvāsako/aṃ/assa 14,  

 208, 262, 264 

Nāsanantiko 186 

Nāsitako 10 

Niggahaṃ 306 

Nijjhāpanīye ṭhāne 150, 160 

Niṭṭhānantiko 184,  

 186, 188 

Nidānasaṅgaho 314 

Nidānaṃ 54,  

 60, 78, 146,  

 148, 150, 168, 204, 212,  

 214, 220, 222, 224, 242, 246, 318 

Nibbidā 146 
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N 

Nimittakammaṃ 170, 180, 182 

Niyatā 48 

Niyatā āpatti 10 

Niyato puggalo 10 

Niyassakammaṃ/assa 28,  

 84, 86, 300, 310 

Niruttikusalo 238 

Nisajjākusalena 144, 198 

Nissaggiyaṃ 68,  

 74, 82,  

 172, 180, 182 

Nissaggiyā/āni 94,  

 98, 100,  

 272, 288, 294 

Nissayapaṭippassaddhiyo 50,  

 64, 82 

Nissayaṃ 30,  

 194, 196 

Nissayo 16, 32, 64, 66, 80, 192 

Nissāraṇā/aṃ 16,  

 22, 306, 318 

Nissitajappī 198 

Nīcacittena 144, 198 

No saññāvimokkhā 12 

 

P 

Pakāsitā 244 

Pakkamanantiko 184,  

 186, 188 

Pakkhasaṅkanto 50, 290 

Paccantimesu janapadesu 44 

Paccukkaḍḍhanaṃ 306 

Paccuṭṭhānāraho 42 

Paccuddhāro 174, 176, 178 

Paccekaṭṭhāne 32 

Paccekaṭṭhāyino 146 

Paccekabuddhā 16 

Pañca ādīnavā 60, 262 

Pañca āpattiyo 48, 114 

P 

Pañca āraññakā 56, 226 

Pañca kammāni 48, 50 

Pañca telāni 50 

Pañca dānāni apuññāni 52 

Pañca paṃsukūlāni 50 

Pañca piṇḍapātikā 56 

Pañca bījāni 60 

Pañca byasanāni 50 

Pañcavaggakaraṇe 302,  

 306, 308 

Pañca vasāni 50 

Pañca visuddhiyo 60, 62, 214 

Pañca saṅghā 50 

Pañcasatikaṃ 06 

Pañca sampadā 50, 230 

Paññatti/iyo/iṃ 08,  

 24, 40, 54,  

 78, 204, 212,  

 222, 224, 242, 246 

Paññākkhandhena 64, 236 

Paññāvimuttiṃ 68, 70, 72 

Pañhapucchā 214 

Paṭikkhepā 16, 24 

Paṭikkosā 16 

Paṭiggahā/aṃ 16,  

 76, 210, 306 

Paṭiggahitaparibhogā 40 

Paṭiggahitaṃ 44, 210 

Paṭicchannaparivāso 18, 26, 40 

Paṭicchādiyo 26 

Paṭiññā/āya 16,  

 52, 76, 78,  

 130, 146, 300, 314 

Paṭiññātakaraṇā/aṃ/ena/assa/e 68,  

 112, 114, 116, 120,  

 122, 124, 152, 210, 212, 310 

Paṭiññāya karaṇīyaṃ 300 

Paṭipucchā 146, 300 

Paṭipucchā karaṇīyaṃ 300 
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P 

Paṭibuddho āpajjati 36 

Paṭisambhidā 236 

Paṭisāraṇīyakammaṃ/assa 28,  

 84, 86, 300, 310 

Paṭhamāpattikaṃ/ā 76,  

 276, 282 

Paṇītabhojanāni 76, 96 

Paṇḍakagocaro 48 

Paṇḍitacodako 132 

Paṇḍito 24, 52, , 54, 56, 78,  

 212, 218, 222, 242, 244 

Paṇṇarasiko 14, 32 

Pattakallā/aṃ 44, 48 

Pattagāhāpako 260 

Pattā 16, 82 

Padakkhiṇaggāhī 238 

Padapaccābhaṭṭhaṃ 204,  

 212, 222,  

 224, 242, 246 

Padesapaññatti 08, 24 

Padesapucchā 168 

Pabbājanīyakammaṃ/assa 28,  

 84, 86, 300, 310 

Parapakkho 150 

Parapuggalapaṭisaññuttā 12 

Paramāni 64,  

 68, 74, 76, 80, 82 

Paramparabhojanaṃ 48 

Parammukhā āpajjati 38 

Parikathā 170,  

 180, 182 

Parikathākatena 170 

Parikkhārā 38 

Paripūro no yācati 14 

Paribhaṇḍakaraṇamattena 170 

Pariyādinnacitto 34, 74 

Parivāsadānassa 84 

Parivāso/aṃ/ā 18,  

 26, 40, 138, 300 

P 

Parisakappiyena 144 

Parisato 300,  

 302, 304, 306 

Parisadūsanā 40 

Parisasobhanā 40 

Paḷibodho/ā/aṃ  146,  

 172, 174,  

 176, 178, 180, 184 

Pavanaṃ 104 

Pavāraṇaṃ 02, 30,  

 58, 162, 164,  

 190, 228, 250, 306 

Pavāraṇā/aṃ 14,  

 34, 62, 138, 210 

Pavāraṇākammassa 84 

Pasayhapavattā 200,  

 202, 204 

Pasāretā 240 

Pasutto āpajjati 36 

Passaddhi 146 

Paṃsukūlikā/aṃ 16, 56, 226 

Paṃsukūlena 172 

Pācitapiṇḍaṃ 94 

Pācittiyaṃ 96,  

 108, 134,  

 136, 162, 164,  

 210, 212, 292, 296 

Pācittiyā 14, 272 

Pāṭidesanīyā/aṃ/ena/ānaṃ 14,  

 74, 134,  

 136, 150, 162,  

 164, 210, 212, 272 

Pātimokkhaṃ 56,  

 58, 184, 190, 310 

Pātimokkhaṭṭhapanāni 18,  

 26, 46,  

 68, 74, 76, 80 

Pātimokkhuddeso/ā/aṃ 50,  

 56, 58, 76, 190, 310 
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P 

Pādukā 34, 82 

Pāpaṇikena 172 

Pāpiccho 56,  

 96, 214, 226 

Pāmojjaṃ 146 

Pārājikaṃ 114, 
 134, 136,  

 164, 210, 212, 266 

Pārājikagāmī 228 

Pārājikā/āni/ānaṃ 14,  

 38, 60, 74,  

 134, 162, 166, 214, 270 

Pārivāsikaṃ 04 

Pilotikāya 172 

Puggalagaruko 248 

Puggalasaṅgaho 314 

Puggalikaparibhogena 258 

Puggalo āpajjati 24 

Puthujjanā 16 

Pubbakaraṇaṃ 174,  

 176, 178, 180 

Pubbakiccā 44 

Pubbakusalo 54, 78 

Pubbāpatti 08 

Pubbāparaṃ 132,  

 142, 146, 148, 150, 152 

Pubbāparakusalo 208,  

 224, 238, 242 

Pubbenivāsaṃ 70, 72 

Pekkhanīye ṭhāne 150, 160 

Pesalo bhikkhu 46 

Pesuññaṃ 18, 80 

 

PH 

Phalabhājako 260 

 

B 

Bahi āpajjati 26, 44 

Bahi sīmāya 26, 44, 188 

B 

Bahussuto 64,  

 68, 70, 72,  

 150, 160, 216, 222, 246 

Bālacodako 132 

Bālo/assa 14,  

 16, 24, 28, 30, 32,  

 52, 54, 56, 76, 78, 194,  

 198, 212, 218, 228, 234, 242 

Buddho/ā/assa/ehi 16, 
 30, 56,  

 190, 196, 226 

Byañjanakusalo 238 

Brahmacariyaṃ 68, 216, 222 

Brahmadaṇḍaṃ 34,  

 60, 68, 216, 222, 306 

 

BH 

Bhaṇḍāgāriko 260 

Bhaṇḍukammaṃ 306 

Bhattaggavattaṃ 250 

Bhattuddesako 260 

Bhaṇḍanaṃ 30,  

 116, 126,  

 220, 222, 228 

Bhabbāpattiko 10 

Bhabbo 178, 180 

Bhayāgati/iṃ 44,  

 46, 108, 146,  

 150, 156, 158, 206,  

 240, 246, 248, 258, 260 

Bhāsānusandhikusalo 198 

Bhikkhunīkhandhakaṃ 06 

Bhikkhunīgocaro 48 

Bhikkhunovādakasammutiṃ/iyā  

 84, 86, 194, 196 

Bhūmipucchā 168 

Bhedanakaṃ 98 

Bhesajjaṃ 02 

Bhojanaṃ/ā 210, 214 
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M 

Majjhimesu janapadesu 44 

Matikammaṃ 130 

Mantanā 146 

Mando 146, 294 

Mahācorā 50 

Mahāvikaṭāni 40 

Mahāvihāro 94 

Mātikā 74,  

 172, 174, 176, 178 

Mānattaṃ/ā/āni 18,  

 26, 40, 300 

Mānattādānaṃ/āya/assa 84, 310 

Manattāraho/aṃ 264, 300 

Micchattā 76 

Micchādiṭṭhiko 194, 196 

Muṭṭhassatissa 262 

Mutaṃ 136 

Musāvādo 42,  

 74, 228, 230 

Mūlāya paṭikassanā/āya 84,  

 138, 310 

Methunadhammo/assa 152, 314 

Medhagaṃ 116, 126 

Mohapārutā 96 

Mohāgati/iṃ 44,  

 46, 108, 146,  

 150, 156, 158, 206,  

 240, 246, 248, 258, 260 

 

Y 

Yathābhūtañāṇadassanaṃ 146 

Yāgu bhājako 260 

Yāvakālikaṃ 40 

Yāvajīvikaṃ 40 

Yāvatatiyakā/e 50, 74, 82,  

 96, 274, 280 

Yugamattaṃ 144 

Yebhuyyasikā/āya 120, 122,  

 124, 152, 154, 310 

R 

Racchāgato 262 

Rajanāya 294,  

 298 

Rajoharaṇasamena 144, 198 

Ratticchedo/ā 18,  

 22, 26, 40, 276 

Rūpiyachaḍḍakasammutiyā 84, 86 

 

L 

Lajjī/ino/issa/īsu 16,  

 130, 206,  

 212, 240, 246 

Lajjipuggalo 130 

Laddhasamāpattikassa 10 

Lahukaṃ āpattiṃ 12,  

 42, 66, 68,  

 70, 72, 154, 156, 158 

Lahukā āpatti 08 

Liṅgapātubhāvena 38, 40 

Liṅgapucchā 166 

 

V 

Vaggakammaṃ 40 

Vacanakkhamena 144 

Vatthabbaṃ 14,  

 56, 58,  

 190, 192 

Vatthu/uṃ/unā/ussa 14,  

 16, 26, 54,  

 74, 78, 84, 86, 150,  

 162, 172, 174, 204, 212, 222,  

 224, 242, 246, 300, 304, 314, 316 

Vatthunānattatā 42 

Vatthupucchā 166 

Vatthuvipanno/aṃ 14,  

 50,  180,  

 300, 304 

Vatthusaṅgaho 314 

Vatthusandassanā 44 
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V 

Varāni 74,  

 80, 82 

Vassacchedassa 42 

Vassūpanāyikā/aṃ 02, 18 

Vācika upasampadā 282 

Vikappanā 18 

Vikāle āpajjati 22, 44 

Vikāle kappati 44 

Vikkhepakaṃ 144 

Viggāhikaṃ 130 

Vidhavāgocaro 48 

Vinayato 150,  

 162, 192, 220 

Vinayadharo 52,  

 54, 56,  

 68, 70, 72, 76,  

 78, 314 

Vinayapariyattiyā 200 

Vinayabyākaraṇā 258 

Vinayavatthusmiṃ 282, 284 

Vinayo 32,  

 146, 212 

Vinayaṃ 154,  

 206, 218,  

 222, 242, 250 

Vinayena 138,  

 150, 152, 314 

Vinayānuggahāya 88,  

 90, 310, 312 

Vinayānulomaṃ 206,  

 208, 222,  

 224, 240, 242 

Vinicchayakusalo 56,  

 78, 202,  

 224, 242, 244, 246 

Vinicchayo 146 

Vinītavatthūni 48,  

 64, 68, 76 

Vipaccayatā vohāro 126 

V 

Vipatti 112, 146,  

 150, 152, 166, 318 

Vipattipucchā 166 

Vipattiyo 40,  

 110, 112, 114, 116 

Vipattisaṅgaho 314 

Vippakatacīvaraṃ 64 

Vippakārapucchā 166 

Vibbhanto 50 

Vibhaṅgakovida 284 

Vibhavo 104 

Vimutti/iyā 82, 146 

Vimuttikkhandhe/ena 64, 236 

Vimuttiñāṇadassanakkhandhe/ena 

 64, 236 

Vimuttiñāṇadassanaṃ 146 

Virāgo 146 

Vivaṭako 24 

Vivaṭāni 26 

Vivādādhikaraṇaṃ/assa/e 40,  

 106, 108, 110,  

 116, 118, 126, 128, 152 

Vivekadassinā 284 

Visārado 62, 200 

Visuddhi/iyo 60,  

 62, 214 

Vīṭhā 82 

Vītihātabbaṃ 144 

Vīsativaggakaraṇe 302,  

 306, 308 

Vūpakāsetuṃ 66, 192 

Vedanaṭṭo 296 

Verā/ānaṃ 230,  

 308, 312 

Vesiyagocaro 48 

Vosāsati/antī 94, 102 

Voharanto/ena 150,  

 198, 200, 248,  

 252, 254, 256, 258 
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S 

Sakaṇṇajappo 24 

Saṅghagaruko 248 

Saṅghabhedako 250,  

 254, 254, 256, 258 

Saṅghabhedo/aṃ 04,  

 220, 222, 248, 250 

Saṅghasammuti 32 

Saṅghaṃ bhindati 46 

Saṅghādiseso/aṃ/ā 14,  

 134, 266, 270 

Saṅgho āpajjati 24 

Saññattikusalo 148 

Saññāpanīye ṭhāne 150, 160 

Saññāvimokkhā 12 

Sativinayo/aṃ/ena/assa 84,  

 86, 106, 120,  

 122, 124, 152, 154, 310 

Satta āpattikkhandhā 14,  

 22, 68, 110,  

 112, 114, 118, 128 

Sattasatikaṃ 06 

Sattahaṅgehi samannāgato  

     vinayadharo 68, 70, 72 

Sattāhakālikaṃ 40 

Satthusāsanena 138,  

 150, 152, 162, 314 

Saddhammagaruko 248 

Saddhammapaṭisaññuttā 12 

Saddhivihāriko 42,  

 144, 154 

Saddhivihāriṃ 66, 192 

Santīraṇaṃ 146 

Santhatasammutiyā 84, 86 

Sandiṭṭhiparāmāsī 238 

Sandiṭṭho 154 

Sannidhi 172,  

 180, 182, 184 

Sannidhikārakaṃ 68 

Saparikkhārapaṭisaññuttā 12 

S 

Sappaṭikammaṃ 204,  

 228, 230, 274 

Sappaṭikammā āpatti 08 

Sabrahmacārīnaṃ/īsu 146, 216 

Samaggakammaṃ 40 

Samathasaṅgaho 314 

Samathaṃ/ānaṃ 04,  

 106, 124, 206 

Samanubhāsanaṃ 306 

Samayapucchā 168 

Samācāraṃ 04 

Samādhikkhandhena 64, 236 

Samānasaṃvāsakabhūmiyo 14 

Samānasaṃvāsako 10 

Samānācariyako 144, 154 

Samānupajjhāyako 144, 154 

Samukkaṭṭhapadānaṃ 02, 04, 06 

Samuccayaṃ 04 

Samuṭṭhānasaṅgaho 314 

Samuddapheṇako 34 

Samodhānaparivāso 18, 40 

Sampadā 50, 230 

Samparāyikaṃ 130, 146 

Sambhatto 154 

Sammajjaniyā 52 

Sammattā 76 

Sammukhā āpajjati 38 

Sammukhākaraṇīyaṃ 300 

Sammukhāvinayo/ena/assa 112,  

 114, 116, 120,  

 122, 124, 152, 154, 310 

Sammuti/iyo 34, 36,  

 274, 296, 306 

Salākagāhā 24, 76 

Salākagāhena 14,  

 248, 252,  

 254, 256, 258 

Sallekhā 18, 22 

Savacanīyaṃ  32, 146 
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S S 

Savaṇantiko 186, 188 Sīmato 300,  

Sahubbhāro 186, 188  302, 304 

Sañcicca 16,  Sīmātikkantiko 186, 188 

 22, 130 Sīmādosā 82 

Saṃvaro 146 Sīlakkhandhena 64, 236 

Saṃvāsapaṭikkhepo 44 Sīlavipatti/iṃ/iyā 40,  

 96, 112,  Sāṭiyagāhāpakasammutiyā 84, 86 

Sāṭiyagāhāpako 260  114, 116, 118, 126,  

Sādhāraṇapaññatti 08, 24  132, 134, 150, 162, 166 

Sāmaggi 84, 198 Sīsamayaṃ 16 

Sāmaṇerapesako 260 Sukkakammo 148 

Sāmaṇero 32,  Sukhavedanāsamaṅgī 24 

Sugatavidatthiyā 64, 76  64, 66, 80, 192 

Sāmaṇero nāsetabbo 76 Sutadharo 68,  

Sāmīcipaṭikkhepo 44  160, 216, 222 

Sāmīciyo 64,  Sutaṃ 134,  

 68, 98  136, 164, 166 

Sāmicena 282 Suttaṃ 94,  

Sāmukkaṃsā 40  146, 148, 206,  

Sāraṇā 16,   208, 222, 226, 240, 242, 244 

 130, 146 Suttānulomaṃ 206,  

Sārambhaṃ 290  222, 240, 242 

Sāvajjapaññatti 08 Suddhantaparivāso 18,  

Sāvasesāpatti 08  26, 40 

Sāsanakaro 146 Sekhiyā 272 

Sikkāsammutiyā 84 Senāsanagāhā 26 

Sikkhamānā 164 Senāsanapaññāpako 260 

 136, 164 Senāsanaṃ/āni/e 04,  

Sikkhāpadaṃ 80,   80, 250 

Sotāvadhānaṃ 146  88, 308, 310 
 

--ooOoo-- 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PĀḶI - VIỆT 
 
 
 
 
 
 
 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 
 

Công Đức Thành Lập 
 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visākhā 

3. Gia đình Phật tử Visākhā An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh  
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 
 

Công Đức Hộ Trì 
 

1. Ven. Dr. Bodagama Chandima  
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka in tại Taiwan)  

 
2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 

(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam)  
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PĀḶI - VIỆT 
 
 
 
 
 
 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 
 
 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 09 
 PARIVĀRAPĀḶI 02 & TẬP YẾU 02  

 
 
 
 
 

Công Đức Bảo Trợ 
 

- Phật tử Chùa Kỳ Viên, Washing D.C.  
và Thích Ca Thiền Viện, CA 
Nhóm Phật tử Philadelphia  

(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
- Gia đình Phật tử Missouri:  

- Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka 
- Phật tử Hà Nội 

- Phật tử Đà Nẵng 
- Phật tử Sài Gòn 

 
 
 

Công Đức Hỗ Trợ 
 

Sư Cô Hạnh Bửu 
Sư Cô Trí Thục 

Sư Cô Từ Tâm & 
Phật tử Diệu Kiều 

Tu Nữ Lê Thị Tích Pd. Tâm An 
Gia đình Tu Nữ Khemā & Tu Nữ Vīrā 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PĀḶI - VIỆT 
 
 
 
 
 
 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 
 
 

Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 09 
 PARIVĀRAPĀḶI 02 & TẬP YẾU 02  

 
 
 
 
 

Công Đức Bảo Trợ 
 

Đại Đức Pháp Nhiên - Giảng đường Siêu Lý  
Đại Đức Amaro (Thiện Hiền) 

Ni Sư Kiều Đàm Di 
Phật tử Kiều Công Minh 

Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gđ. Phật tử Hoàng thị Lựu & Đặng Xuân Phong 

Phật tử Hựu Huyền 
Phật tử Đinh thị Lan Hương 
Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 

 
 
 

Công Đức Hỗ Trợ 
 

Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd. Diệu Thư) 

Đông y sĩ Kiệt (hồi hướng đến mẹ) 
Phật tử Nguyễn thị Thái Châu 

Ông Nguyễn đức Vui 
Gđ. Cô Nguyễn Thị Gương 
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GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MISSOURI:  
 
 

Lý Hà Vinh, Phạm Đức Long,, Lê Thị Trang, Andrew Le Pham
 
 
 

PHẬT TỬ HÀ NỘI 
 

 
Tiến Sĩ Nguyễn Đức Minh Pd. Đức Tuệ, Phật tử Thanh Tâm, Phật tử 
Đinh thị Lan Hương, Gia tộc họ Đinh Thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hòa, 
Hoa Lư, Ninh Bình, Sinh Viên Phạm Ngọc Duyên, Sinh Viên Nguyễn 
Việt Anh, Phật tử Trần Lê Thương Pd. Diệu Tịnh, Cô Hồng & Cái Hiền, 
Cô Hoa Phật tử Chùa Linh Thông Hà Nội, Một cô Phật tử Chùa Phật 
Tích Ninh Bình.  
 
 
 

PHẬT TỬ ĐÀ NẴNG 
 

 
Tu nữ Viên Thành (cô Thương), Tu Nữ Liễu Như, Tu nữ Minh Giới, 
Anh em Phạm Duy & Phạm Hoàng Khang, Gđ. Phật tử Dương thị 
Minh Đức và con Nguyễn văn Đại, Gđ. Bà Trần thị Khứu, Gđ. Phật tử 
Trương thị Đoạt, Phật tử Bà Hồ thị Mười, Ông Nguyễn đức Vui, Phật 
tử Nhật Huy, Nguyệt Ánh (Từ Nhẫn), Khôi Nguyên (Pañño), Phật tử 
Nguyễn Hà Huyền Vi, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gđ. Phật tử Hoàng thị 
Lựu & Đặng Xuân Phong, và các con Phật tử Đặng Hoàng Phú + Đặng 
thị Hoàng Ngân, Phật tử Nguyễn thị Thái Châu, Đông y sĩ Kiệt (hồi 
hướng đến mẹ Nguyễn thị Thi Pd. Thiện Duyên hưởng thọ 73 tuổi), 
Gđ. Đông Y Sĩ Lê Thị Ngọc Trâm, Công Ty Khai Toàn Đà Nẵng, Phật tử 
Trần Thị Quý, Phật tử Đặng Thị Điểu, Phật tử Trần Thị Tươi, Phật tử 
Lê thị Lan Danh Pd. Giới Hương, Gđ. Phật tử Hồ Thanh Thời, Gđ. 
Phật tử Hoàng Thanh Nam, Phật tử Ngô Thị Phượng, Gđ. Phật tử 
Nguyễn Thị Chính Nghĩa & Nguyễn Văn Anh Kiệt, Một Phật tử ẩn 
danh, Gđ. Phật tử Trần Thị Yến, Phật tử Hựu Huyền.  
 

 376



 

 
 
 
 
 

PHẬT TỬ SÀI GÒN 
 

 
Phật tử Minh Chi Khôi (Gđ. Bé Khôi), Gđ. Phật tử Hồ Trọng Danh, Gia 
đình Chú Tư Thọ, Cô Nguyễn thị Sâm, Gia đình Nguyễn Kim và các 
con cháu, Phật tử Liễu Vân, Phật tử Ngyuyễn thị Mão Pd. Diệu Đài, 
Phật tử Diệu Tri, Phật tử Trương Đình Nhân, Phật tử Trương Đình 
Nguyên, Gđ. Phật tử Trương thị Tuyết Anh & Nguyễn Quang Huy, Gđ. 
Phật tử Hồ thị Diễm Thy, Gđ. Phật tử Thân thị Như Thúy, Thân quyến 
của Tu Nữ Lê Thị Tích, Pd. Tâm An, Phật tử Nguyễn Thanh Thúy, 
Nhóm Phật tử Cô Giang,- Phú Nhuận, Nhóm Phật tử Vườn Chuối, 
Phường 4, Quận 3.  
 
 

 
PHẬT TỬ CHÙA SIÊU LÝ - PHÚ ĐỊNH 

 
 

Gđ. Mến Văn Cúc, Hồ thị H, Cô Diệu Đức, Gđ. Cô Mai Lan, Gđ. 
Nguyễn Như Hạ, em Nguyễn Như Quỳnh, Gđ. Lê Ngọc Bích (hồi 
hướng đến ông Lê Hương), Tu Nữ Tịnh Không, Phật tử Trương thị 
Hòa, Phật tử Đặng thị Lài, Gđ. Cô Hòa, Phật tử Mã Sanh Đức, Phật tử 
Thiên Ngọc Bình, Phật tử Lê thị Kim Loan, Phật tử Bảo Ngọc, Cô Lài, 
Cô Quang Chánh, Một Phật tử ẩn danh, Gđ. Nguyễn thị Phước, Phật tử 
Lê Bích Ngọc, Phật tử Nguyễn thị Ngọc Yên, Gđ. Nguyên Tuệ, Phật tử 
Lư Ngọc Trân, Phật tử Nguyễn thị Thanh Xuân Pd. Thiện Hiền, Gđ. Lê 
thị Hồng Hoa, Phật tử Lê Hoàng Thắng, Gđ. Nguyễn thị Xuân Mai, Cù 
Khắc Tuấn, Cù Nguyễn Phúc Thịnh, Phật tử Thanh Trang, Phật tử 
Chiến Phúc, Phật tử Mai Hoàng Dũng, Gđ. Trần Thanh Quang, Phật tử 
Trần Thị Thanh Phượng, Phật tử Bùi Võ Bích Uyên, Phật tử Mã Thị 
Hến, Gđ. Hoàng thị Tình, Thái Muối, Phật tử Nguyễn thị Hương 
Duyên, Lưu Phương Thảo, Gđ. Bà Hà Thị Cư, Gđ. Lê thị Bích Tuyết, Bà 
Phan thị Liêm, Pd. Nguyên Nghĩa, Nguyễn Trương Công Thành, Gđ. 
Bùi thị Nguyệt, Phật tử Trần Thị Nhan, Cô Thúy, Gđ. Lâm thị Sang, 
Gđ. Kim Soultana, Gđ. Phật tử Phạm thị Trúc, Gđ. Phật tử Phạm 
Thanh Triều, Gđ. Anh chị em của hương linh Nguyễn thị Lý, Một Phật 
tử ẩn danh, Gđ. Cô Nguyễn Thị Gương.  
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 

Lần thứ tám - tháng 04 năm 2010 
 

Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa  
Giác Lâm Giác Lâm (Lansdowne, PA) 
Gđ. Nguyễn Hữu Phước 
Gđ. Nguyễn Huỳnh Hoa 
Gđ. Nguyễn Thanh Trung 
Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 
Gđ. Nguyễn Trọng Luật 
Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 
Gđ. Nguyễn Thị Xuân Trinh 
Gđ. Trần Thị Bủi 
Gđ. Trần Thị Huỳnh Phương 
Nguyễn Thị Bích Thủy 
Nguyễn Thị Bích Sơn 
Nguyễn Thị Thanh Mai Pd. Diệu Hoa 
Nguyễn Thị Quyên Pd. Diệu Phúc  
Nguyễn Thị Sáng Pd. Diệu Phương 
Nguyễn thị Diễm Thúy Pd. Ngọc Duyên 
Đoàn Văn Hiểu Pd. Thiện Phúc 
Đoàn Hiểu Junior Pd. Minh Hạnh 
Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành 
Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí  
Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức 
Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân 
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 
Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí  
Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gđ. Đặng Thế Hùng 
Gđ. Đặng Kim Nga Pd. Tâm Mỹ  
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 
Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 
Gđ. Đặng Thế Hòa Pd. Tâm Hiền  
Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 
Gđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Ngô Chao 
Gđ. Trần Phương 
Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 
Gđ. La Quốc Cường Pd. Đức Thiện 
La Mỹ Hương Pd. Diệu Huệ 
Gđ. La Mỹ Hoa Pd. Diệu Liên 
Gđ. La Quốc Hùng Pd. Đức Tâm 
Gđ. La Quốc Dũng Pd. Đức Trí 
Gđ. La Mỹ Phương Pd. Diệu Ngọc 

Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 
Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí 
Gđ. La Quốc Minh Pd. Huệ Minh 
La Quốc Tâm Pd. Huệ Đạt 
Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Mãn 
Lê Minh Đức Pd. Đức Phước 
Lê Tấn Pd. Đức Tấn 
Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 
La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 
Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như 
Gđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 
Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 
Gđ. Cung Ngọc Thanh 
Trần Thành 
Gđ. Nguyễn Kim Loan 
Ly Trần 
Chu Trần 
Tưởng Thanh Kiệt 
Lý Thi Dót 
Phạm Thị Bé 
Tưởng Soi Na 
Lâm Hoàng Đức 
Tưởng Soi Chân 
Lâm Cát Mi  
Lâm Bảo Ni 
Phạm Xuân Điệp 
Phật tử Diệu Bạch 
Phật tử Tâm Thiện 
Phật tử Diệu Nhã 
Phật tử Diệu Thảo 
Phật tử Diệu Nguyệt 
Phật tử Hiếu Thuận 
Phật tử Chân Lạc 
Phật tử Thanh Đức 
Phật tử Diệu Phước 
Phật tử Diệu Trí 
Phật tử Tâm Thành 
Phật tử Diệu Hương (Hà) 
Phật tử Chơn Thanh 

Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tinh tấn tu hành.  
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