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SAMATHABHEDO 
 

6. PARIYĀYAVĀRO 
 

1. Vivādādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgamaṃ, kati ṭhānāni, kati vatthūni, 
kati bhūmiyo, kati hetu, kati mūlāni, katīhākārehi vivadati, 
vivādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati?  
 
 
 
 

2. Anuvādādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgamaṃ, kati ṭhānāni, kati vatthūni, 
kati bhūmiyo, kati hetu, kati mūlāni, katīhākārehi anuvadati, 
anuvādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati?  
 
 
 
 

3. Āpattādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgamaṃ, kati ṭhānāni, kati vatthūni, 
kati bhūmiyo, kati hetu, kati mūlāni, katīhākārehi āpattiṃ āpajjati, 
āpattādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati?  
 
 
 
 

4. Kiccādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgamaṃ, kati ṭhānāni, kati vatthūni, kati 
bhūmiyo, kati hetu, kati mūlāni, katīhākārehi kiccaṃ jāyati, 
kiccādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati?  
 
 
 

***** 
 
 
 

1. Vivādādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgaman ti? Lobho pubbaṅgamo, doso 
pubbaṅgamo, moho pubbaṅgamo, alobho pubbaṅgamo, adoso pubbaṅgamo, 
amoho pubbaṅgamo. Kati ṭhānānī ti? Aṭṭhārasa bhedakaravatthūni ṭhānāni. 
Kati vatthūnī ti? Aṭṭhārasa bhedakaravatthūni vatthūni. Kati bhūmiyo ti? 
Aṭṭhārasabhedakaravatthūni bhūmiyo. Kati hetū ti? Nava hetū: tayo 
kusalahetū, tayo akusalahetū, tayo abyākatahetū. Kati mūlānī ti? Dvādasa 
mūlāni. Katihākārehi vivadatī ti? Dvihākārehi vivadati: dhammadiṭṭhi vā, 
adhammadiṭṭhi vā. Vivādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammatī ti? 
Vivādādhikaraṇaṃ dvīhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 
yebhuyyasikāya ca.  
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PHÂN TÍCH CÁCH DÀN XẾP: 
 

6. PHẦN PHƯƠNG THỨC TRÌNH BÀY:  
 

1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, điều gì là yếu tố đi trước? 
Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có bao 
nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Vị tranh cãi theo bao nhiêu cách 
thức? Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp?  
 

2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, điều gì là yếu tố đi 
trước? Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có 
bao nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Vị khiển trách theo bao 
nhiêu cách thức? Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp?  
 

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, điều gì là yếu tố đi trước? Có 
bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có bao nhiêu 
nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Vị vi phạm tội theo bao nhiêu cách 
thức? Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách 
dàn xếp?  
 

4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, điều gì là yếu tố đi 
trước? Có bao nhiêu cơ sở? Có bao nhiêu sự việc? Có bao nhiêu nền tảng? Có 
bao nhiêu nhân tố? Có bao nhiêu nguyên nhân? Nhiệm vụ được sanh lên 
theo bao nhiêu cách thức? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp?  
 

***** 
 

1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, điều gì là yếu tố đi trước? 
− Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, vô tham 
là yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. Có bao 
nhiêu cơ sở? − Có mười tám cơ sở gây ra chia rẽ. Có bao nhiêu sự việc? − Có 
mười tám sự việc gây ra chia rẽ. Có bao nhiêu nền tảng? − Có mười tám nền 
tảng gây ra chia rẽ. Có bao nhiêu nhân tố? − Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt 
đẹp, ba nhân tố không tốt đẹp, ba nhân tố không xác định. Có bao nhiêu 
nguyên nhân? − Có mười hai nguyên nhân.1 Vị tranh cãi theo bao nhiêu cách 
thức? − Vị tranh cãi theo hai cách thức: hoặc là có tri kiến đúng Pháp hoặc là 
có tri kiến sai Pháp. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được 
làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận 
theo số đông.  
                                                   
1 Là sáu nguyên nhân tranh cãi thêm vào ba nhân tốt đẹp và ba nhân không tốt đẹp. Xem 
Cullavagga - Tiểu Phẩm tập I, TTPV 06, § 26-27, trang 379-383 (ND).  
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2. Anuvādādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgaman ti? Lobho pubbaṅgamo, doso 
pubbaṅgamo, moho pubbaṅgamo, alobho pubbaṅgamo, adoso pubbaṅgamo, 
amoho pubbaṅgamo. Kati ṭhānānī ti? Catasso vipattiyo ṭhānāni. Kati 
vatthunī ti? Catasso vipattiyo vatthūni. Kati bhūmiyo ti? Catasso vipattiyo 
bhūmiyo. Kati hetū ti? Nava hetū: tayo kusalahetū, tayo akusalahetū, tayo 
abyākatahetū. Kati mūlānī ti? Cuddasa mūlāni. Katīhākārehi anuvadatī ti? 
Dvihākārehi anuvadati: Vatthuto vā āpattito vā. Anuvādādhikaraṇaṃ katīhi 
samathehi sammatī ti? Anuvādādhikaraṇaṃ catuhi samathehi sammati: 
sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassa-
pāpiyyasikāya ca. 
 
 
 
 
 
 

3. Āpattādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgaman ti? Lobho pubbaṅgamo, doso 
pubbaṅgamo, moho pubbaṅgamo, alobho pubbaṅgamo, adoso pubbaṅgamo, 
amoho pubbaṅgamo. Kati ṭhānānī ti? Sattapāttikkhandhā ṭhānāni. Kati 
vatthūnī ti? Sattāpattikkhandhā vatthūni. Kati bhūmiyo ti? 
Sattāpattikkhandhā bhūmiyo. Kati hetū ti? Nava hetū: tayo kusalahetū, tayo 
akusalahetū, tayo abyākatahetū.1 Kati mūlānī ti? Cha āpattisamuṭṭhānāni 
mūlāni. Katīhākārehi āpattiṃ āpajjatī ti? Chahākārehi āpattiṃ āpajjati: 
Alajjitā, aññāṇatā, kukkuccāpakatatā,2 akappiye kappiyasaññitā, kappiye 
akappiyasaññitā, satisammosā. Āpattādhikaraṇaṃ katīhi samathehi 
sammatī ti? Āpattādhiraṇaṃ tīhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca, sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.3  
 
 
 
 
 
 

4. Kiccādhikaraṇassa kiṃ pubbaṅgaman ti? Lobho pubbaṅgamo, doso 
pubbaṅgamo, moho pubbaṅgamo, alobho pubbaṅgamo, adoso pubbaṅgamo, 
amoho pubbaṅgamo. Kati ṭhānānī ti? Cattāri kammāni ṭhānāni. Kati 
vatthūnī ti? Cattāri kammāni vatthūni. Kati bhūmiyo ti? Cattāri kammāni 
bhūmiyo. Kati hetū ti? Nava hetū: tayo kusalahetū, tayo akusalahetū, tayo 
abyākatahetū. Kati mūlānī ti? Ekaṃ mūlaṃ saṅgho. Katīhākārehi kiccaṃ 
jāyatī ti? Dvīhākārehi kiccaṃ jāyati: Ñattito vā, apalokanato vā. 
Kiccādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammatī ti? Kiccādhikaraṇaṃ ekena 
samathena sammati: sammukhāvinayena.  
 

                                                   
1 kati hetū ti cha hetū tayo akusalahetū tayo abyākatahetū - Ma. 
2 kukkuccāpakatattā - PTS. 
3 sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca - Syā, PTS. 
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2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, điều gì là yếu tố đi 
trước? − Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, 
vô tham là yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. 
Có bao nhiêu cơ sở? − Bốn sự hư hỏng là cơ sở. Có bao nhiêu sự việc? − Bốn 
sự hư hỏng là sự việc. Có bao nhiêu nền tảng? − Bốn sự hư hỏng là nền tảng. 
Có bao nhiêu nhân tố? − Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt đẹp, ba nhân tố 
không tốt đẹp, ba nhân tố không xác định. Có bao nhiêu nguyên nhân? − Có 
mười bốn nguyên nhân.1 Vị khiển trách theo bao nhiêu cách thức? − Vị khiển 
trách theo hai cách thức: từ sự việc hoặc từ tội vi phạm. Sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự 
tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử 
Luật khi không điên cuồng, và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.  
 

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, điều gì là yếu tố đi trước? − 
Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, vô tham là 
yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. Có bao nhiêu 
cơ sở? − Bảy nhóm tội là cơ sở. Có bao nhiêu sự việc? − Bảy nhóm tội là sự 
việc. Có bao nhiêu nền tảng? − Bảy nhóm tội là nền tảng. Có bao nhiêu nhân 
tố? − Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt đẹp, ba nhân tố không tốt đẹp, ba nhân 
tố không xác định. Có bao nhiêu nguyên nhân? − Sáu nguồn sanh tội là 
nguyên nhân. Vị vi phạm tội theo bao nhiêu cách thức? − Vị vi phạm tội theo 
sáu cách thức: sự không xấu hổ, sự không biết, bản chất không hối hận, sự 
lầm tưởng là được phép đối với việc không được phép, sự lầm tưởng là không 
được phép đối với việc được phép, lầm lẫn về sự ghi nhớ. Sự tranh tụng liên 
quan đến tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng 
liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: Hành xử Luật với 
sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che 
lấp.  
 

4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, điều gì là yếu tố đi 
trước? − Tham là yếu tố đi trước, sân là yếu tố đi trước, si là yếu tố đi trước, 
vô tham là yếu tố đi trước, vô sân là yếu tố đi trước, vô si là yếu tố đi trước. 
Có bao nhiêu cơ sở? − Bốn hành sự2 là các cơ sở. Có bao nhiêu sự việc? − Bốn 
hành sự là các sự việc. Có bao nhiêu nền tảng? − Bốn hành sự là các nền tảng. 
Có bao nhiêu nhân tố? − Có chín nhân tố: ba nhân tố tốt đẹp, ba nhân tố 
không tốt đẹp, ba nhân tố không xác định. Có bao nhiêu nguyên nhân? − Có 
một nguyên nhân là hội chúng. Nhiệm vụ sanh lên theo bao nhiêu cách thức? 
− Nhiệm vụ được sanh lên theo hai cách thức: từ lời đề nghị hoặc từ lời công 
bố. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
một cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện.  

                                                   
1 Là sáu nguyên nhân khiển trách, ba nhân tốt đẹp và ba nhân không tốt đẹp, thêm vào thân 
và khẩu. Xem Cullavagga - Tiểu Phẩm tập I, TTPV 06, § 28-31, trang 383-387 (ND).  
2 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 (ND).  
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Kati samathā?1 Satta samathā: sammukhāvinayo, sativinayo, 
amūḷhavinayo, paṭiññātakaraṇaṃ, yebhuyyasikā, tassapāpiyyasikā, 
tiṇavatthārako. Ime satta samathā.  
 
 

Siyā ime satta samathā dasa samathā honti, dasa samathā satta samathā 
honti vatthuvasena pariyāyena siyā ti.  
 
 

Kathañca siyā? Vivādādhikaraṇassa dve samathā, anuvādādhikaraṇassa 
cattāro samathā, āpattādhikaraṇassa tayo samathā, kiccādhikaraṇassa eko 
samatho. Evaṃ ime satta samathā dasa samathā honti, dasa samathā satta 
samathā honti vatthuvasena pariyāyena.  
 

Pariyāyavāro niṭṭhito chaṭṭho.  
 

***** 
  

7. SĀDHĀRAṆAVĀRO  
 

Kati samathā vivādādhikaraṇassa sādhāraṇā, kati samathā 
vivādādhikaraṇassa asādhāraṇā, kati samathā anuvādādhikaraṇassa 
sādhāraṇā, kati samathā anuvādādhikaraṇassa asādhāraṇā, kati samathā 
āpattādhikaraṇassa sādhāraṇā, kati samathā āpattādhikaraṇassa 
asādhāraṇā, kati samathā kiccādhikaraṇassa sādhāraṇā, kati samathā 
kiccādhikaraṇassa asādhāraṇā?  
 
 
 

1. Dve samathā vivādādhikaraṇassa sādhāraṇā: sammukhāvinayo 
yebhuyyasikā. Pañca samathā vivādādhikaraṇassa asādhāraṇā: sativinayo, 
amūḷhavinayo, paṭiññātakaraṇaṃ, tassapāpiyyasikā, tiṇavatthārako.  
 
 
 

2. Cattāro samathā anuvādādhikaraṇassa sādhāraṇā: sammukhāvinayo, 
sativinayo, amūḷhavinayo, tassapāpiyyasikā. Tayo samathā 
anuvādādhikaraṇassa asādhāraṇā: yebhuyyasikā, paṭiññātakaraṇaṃ, 
tiṇavatthārako. 
 
 
 

3. Tayo samathā āpattādhikaraṇassa sādhāraṇā: sammukhāvinayo, 
paṭiññātakaraṇaṃ, tiṇavatthārako. Cattāro samathā āpattādhikaraṇassa 
asādhāraṇā: yebhuyyasikā, sativinayo, amūḷhavinayo, tassapāpiyyasikā.  
 

                                                   
1 kati samathā ti - Syā. 
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Có bao nhiêu cách dàn xếp? – Có bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự 
hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, thuận theo số đông, theo tội 
của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp. Đây là bảy cách dàn xếp.  
 

Tùy theo phương thức trình bày liên quan đến sự việc, có thể bảy cách 
dàn xếp này trở thành mười cách dàn xếp, mười cách dàn xếp trở thành bảy 
cách dàn xếp hay không? − Có thể.  
 

Và có thể bằng cách nào? − Hai cách dàn xếp của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, bốn cách dàn xếp của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, 
ba cách dàn xếp của sự tranh tụng liên quan đến tội, và một cách dàn xếp của 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như thế, tùy theo phương thức trình 
bày liên quan đến sự việc, bảy cách dàn xếp này trở thành mười cách dàn 
xếp, mười cách dàn xếp trở thành bảy cách dàn xếp. 
 

Dứt phần Phương Thức Trình Bày là thứ sáu. 
 

***** 
 

7. PHẦN CÓ LIÊN QUAN:  
 

Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu cách dàn xếp 
là có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu 
cách dàn xếp là không có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có liên quan? Đối với sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là không có liên quan? 
Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn xếp là có liên 
quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn xếp là 
không có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có bao 
nhiêu cách dàn xếp là có liên quan? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là không có liên quan?  
 

1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có hai cách dàn xếp là có 
liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông. Đối với sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có năm cách dàn xếp là không có liên 
quan: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp.  
 

2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, có bốn cách dàn xếp là 
có liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 
hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. Đối với sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, có ba cách dàn xếp là không có liên quan: Thuận 
theo số đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, cách dùng cỏ che lấp.  
 

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có ba cách dàn xếp là có liên 
quan: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, cách dùng cỏ che lấp. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bốn 
cách dàn xếp là không có liên quan: Thuận theo số đông, hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy.  
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4. Eko samatho kiccādhikaraṇassa sādhāraṇā: sammukhāvinayo. Cha 
samathā kiccādhikaraṇassa asādhāraṇā: yebhuyyasikā, sativinayo, 
amūḷhavinayo, paṭiññātakaraṇaṃ, tassapāpiyyasikā, tiṇavatthārako. 
 
 
 

Sādhāraṇavāro niṭṭhito sattamo.  
 

***** 
 

8. TABBHĀGIYAVĀRO  
 

Kati samathā vivādādhikaraṇassa tabbhāgiyā, kati samathā 
vivādādhikaraṇassa aññabhāgiyā, kati samathā anuvādādhikaraṇassa 
tabbhāgiyā, kati samathā anuvādādhikaraṇassa aññabhāgiyā, kati samathā 
āpattādhikaraṇassa tabbhāgiyā, kati samathā āpattādhikaraṇassa 
aññabhāgiyā, kati samathā kiccādhikaraṇassa tabbhāgiyā, kati samathā 
kiccādhikaraṇassa aññabhāgiyā?  
 
 
 

1. Dve samathā vivādādhikaraṇassa tabbhāgiyā: sammukhāvinayo 
yebhuyyasikā. Pañca samathā vivādādhikaraṇassa aññabhāgiyā: sativinayo, 
amūḷhavinayo, paṭiññātakaraṇaṃ, tassapāpiyyasikā, tiṇavatthārako.  
 
 
 

2. Cattāro samathā anuvādādhikaraṇassa tabbhāgiyā: sammukhāvinayo, 
sativinayo, amūḷhavinayo, tassapāpiyyasikā. Tayo samathā 
anuvādādhikaraṇassa aññabhāgiyā: yebhuyyasikā, paṭiññātakaraṇaṃ, 
tiṇavatthārako.  
  
 
 

3. Tayo samathā āpattādhikaraṇassa tabbhāgiyā: sammukhāvinayo, 
paṭiññātakaraṇaṃ, tiṇavatthārako. Cattāro samathā āpattādhikaraṇassa 
aññabhāgiyā: yebhuyyasikā, sativinayo, amūḷhavinayo, tassapāpiyyasikā.  
 
 
 

4. Eko samatho kiccādhikaraṇassa tabbhāgiyā: sammukhāvinayo. Cha 
samathā kiccādhikaraṇassa aññabhāgiyā: yebhuyyasikā, sativinayo, 
amūḷhavinayo, paṭiññātakaraṇaṃ, tassapāpiyyasikā, tiṇavatthārako.  
 

Tabbhāgiyavāro niṭṭhito aṭṭhamo.  
 

***** 
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4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có một cách dàn xếp là 
có liên quan: Hành xử Luật với sự hiện diện. Đối với sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ, có sáu cách dàn xếp là không có liên quan: Thuận theo số 
đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp.  

Dứt phần Có Liên Quan là thứ bảy.  
 

***** 
 

8. PHẦN CÓ CÙNG QUAN HỆ:  
 

Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao nhiêu cách dàn xếp 
là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có bao 
nhiêu cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự 
tranh tụng liên quan đến khiển trách, có bao nhiêu cách dàn xếp là có quan 
hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu cách dàn 
xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bao nhiêu 
cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? Đối với sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối với sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ, có bao nhiêu cách dàn xếp là có quan hệ khác 
biệt?  

1. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có hai cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông. Đối với sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có năm cách dàn xếp là có quan hệ khác 
biệt: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp.  

2. Đối với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, có bốn cách dàn xếp là 
có cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy. Đối với sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, có ba cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: 
Thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, cách dùng cỏ 
che lấp.  

3. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có ba cách dàn xếp là có cùng 
quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, cách dùng cỏ che lấp. Đối với sự tranh tụng liên quan đến tội, có bốn 
cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: Thuận theo số đông, hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, theo tội của vị ấy.  

4. Đối với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có một cách dàn xếp là 
có cùng quan hệ: Hành xử Luật với sự hiện diện. Đối với sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, có sáu cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt: Thuận theo 
số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che 
lấp. 

Dứt phần Có Cùng Quan Hệ là thứ tám.  
 

***** 
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9. SAMATHĀ  
SAMATHASSA SĀDHĀRAṆAVĀRO  

 
Samathā samathassa sādhāraṇā, samathā samathassa asādhāraṇā. Siyā 

samathā samathassa sādhāraṇā, siyā samathā samathassa asādhāraṇā.  

 
Kathaṃ siyā samathā samathassa sādhāraṇā, kathaṃ siyā samathā 

samathassa asādhāraṇā?  

 
1. Yebhuyyasikā sammukhāvinayassa sādhāraṇā, sativinayassa 

amūḷhavinayassa paṭiññātakaraṇassa tassapāpiyyasikāya tiṇavatthārakassa 
asādhāraṇā.  

 
2. Sativinayo sammukhāvinayassa sādhāraṇo, amūḷhavinayassa 

paṭiññātakaraṇassa tassapāpiyyasikāya tiṇavatthārakassa yebhuyyasikāya 
asādhāraṇo.  

 
3. Amūḷhavinayo sammukhāvinayassa sādhāraṇo, paṭiññātakaraṇassa 

tassapāpiyyasikāya tiṇavatthārakassa yebhuyyasikāya sativinayassa 
asādhāraṇo.  

 
4. Paṭiññātakaraṇaṃ sammukhāvinayassa sādhāraṇaṃ, 

tassapāpiyyasikāya tiṇavatthārakassa yebhuyyasikāya sativinayassa 
amūḷhavinayassa asādhāraṇaṃ.  

 
5. Tassapāpiyyasikā sammukhāvinayassa sādhāraṇā, tiṇavatthārakassa 

yebhuyyasikāya sativinayassa amūḷhavinayassa paṭiññātakaraṇassa 
asādhāraṇā.  

 
6. Tiṇavatthārako sammukhāvinayassa sādhāraṇo, yebhuyyasikāya 

sativinayassa amūḷhavinayassa paṭiññātakaraṇassa tassapāpiyyasikāya 
asādhāraṇo.  

 
Evaṃ siyā samathā samathassa sādhāraṇā, evaṃ siyā samathā 

samathassa asādhāraṇā.  
 

Samathā samathassa  
sādhāraṇavāro niṭṭhito navamo.  

 

***** 
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9. PHẦN CÁC CÁCH DÀN XẾP  
CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÁCH DÀN XẾP: 

 
Đối với (một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có liên quan? Đối với 

(một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là không có liên quan? − Đối với 
(một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có liên quan. Đối với (một) 
cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là không có liên quan.  
 

Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
liên quan? Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp 
là không có liên quan?  
 

1. Thuận theo số đông là có liên quan đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là không có liên quan đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với 
hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che 
lấp.  
 

2. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là có liên quan đối với hành xử Luật với 
sự hiện diện; là không có liên quan đối với hành xử Luật khi không điên 
cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành 
xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số 
đông.  
 

3. Hành xử Luật khi không điên cuồng là có liên quan đối với hành xử 
Luật với sự hiện diện; là không có liên quan đối với việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng 
cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.  
 

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là có liên quan đối với hành 
xử Luật với sự hiện diện; là không có liên quan đối với (cách hành xử) theo 
tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, đối với 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng.  
 

5. Theo tội của vị ấy là có liên quan đối với hành xử Luật với sự hiện diện; 
là không có liên quan đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số 
đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không 
điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.  
 

6. Cách dùng cỏ che lấp là có liên quan đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là không có liên quan đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy.  
 

Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có liên 
quan. Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là 
không có liên quan.  
 

Dứt phần Các Cách Dàn Xếp  
Có Liên Quan Đối Với Cách Dàn Xếp là thứ chín. 

 

***** 
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10. SAMATHĀ  
SAMATHASSA TABBHĀGIYAVĀRO  

  
Samathā samathassa tabbhāgiyā, samathā samathassa aññabhāgiyā. Siyā 

samathā samathassa tabbhāgiyā, siyā samathā samathassa aññabhāgiyā.  
 
 

Kathaṃ siyā samathā samathassa tabbhāgiyā, kathaṃ siyā samathā 
samathassa aññabhāgiyā?  
 
 

1. Yebhuyyasikā sammukhāvinayassa tabbhāgiyā, sativinayassa 
amūḷhavinayassa paṭiññātakaraṇassa tassapāpiyyasikāya tiṇavatthārakassa 
aññabhāgiyā.  
 
 

2. Sativinayo sammukhāvinayassa tabbhāgiyo, amūḷhavinayassa 
paṭiññātakaraṇassa tassapāpiyyasikāya tiṇavatthārakassa yebhuyyasikāya 
aññabhāgiyo.  
 
 

3. Amūḷhavinayo sammukhāvinayassa tabbhāgiyo, paṭiññātakaraṇassa 
tassapāpiyyasikāya tiṇavatthārakassa yebhuyyasikāya sativinayassa 
aññabhāgiyo.  
 
 

4. Paṭiññātakaraṇaṃ sammukhāvinayassa tabbhāgiyaṃ, 
tassapāpiyyasikāya tiṇavatthārakassa yebhuyyasikāya sativinayassa 
amūḷhavinayassa aññabhāgiyaṃ.  
 
 

5. Tassapāpiyyasikā sammukhāvinayassa tabbhāgiyā, tiṇavatthārakassa 
yebhuyyasikāya sativinayassa amūḷhavinayassa paṭiññātakaraṇassa 
tassapāpiyyasikāya aññabhāgiyā.  
 
 

6. Tiṇavatthārako sammukhāvinayassa tabbhāgiyo, yebhuyyasikāya 
sativinayassa amūḷhavinayassa paṭiññātakaraṇassa tassapāpiyyasikāya 
aññabhāgiyo.  
 
 

Evaṃ siyā samathā samathassa tabbhāgiyā, evaṃ siyā samathā 
samathassa aññabhāgiyā.  
 

Samathā samathassa  
tabbhāgiyavāro niṭṭhito dasamo.  

 

***** 
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10. PHẦN CÁC CÁCH DÀN XẾP  
CÓ CÙNG QUAN HỆ ĐỐI VỚI CÁCH DÀN XẾP:  

 
Đối với (một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có cùng quan hệ? Đối 

với (một) cách dàn xếp, có các cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt? − Đối 
với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có cùng quan hệ. Đối 
với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có quan hệ khác biệt.  

Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ? Thế nào là đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn 
xếp là có quan hệ khác biệt?  

1. Thuận theo số đông là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là có quan hệ khác biệt đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với 
hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che 
lấp.  

2. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật 
với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với hành xử Luật khi không điên 
cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành 
xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số 
đông.  

3. Hành xử Luật khi không điên cuồng là có cùng quan hệ đối với hành xử 
Luật với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của vị ấy, đối với cách dùng 
cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.  

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là có cùng quan hệ đối với 
hành xử Luật với sự hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với (cách hành xử) 
theo tội của vị ấy, đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo số đông, 
đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên 
cuồng.  

5. Theo tội của vị ấy là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự hiện 
diện; là có quan hệ khác biệt đối với cách dùng cỏ che lấp, đối với thuận theo 
số đông, đối với hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi 
không điên cuồng, đối với việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.  

6. Cách dùng cỏ che lấp là có cùng quan hệ đối với hành xử Luật với sự 
hiện diện; là có quan hệ khác biệt đối với thuận theo số đông, đối với hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, đối với hành xử Luật khi không điên cuồng, đối với 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, đối với (cách hành xử) theo tội của 
vị ấy.  

Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn xếp là có 
cùng quan hệ. Như vậy, đối với (một) cách dàn xếp, có thể có các cách dàn 
xếp là có quan hệ khác biệt.  
 

Dứt phần Các Cách Dàn Xếp  
Có Cùng Quan Hệ Đối Với Cách Dàn Xếp là thứ mười. 

 

***** 




