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11. SAMATHĀ 
SAMMUKHĀVINAYAVĀRO  

 
Samathā sammukhāvinayo, sammukhāvinayo samatho. Samatho 

yebhuyyasikā, yebhuyyasikā samatho. Samatho sativinayo, sativinayo 
samatho. Samatho amūḷhavinayo, amūḷhavinayo samatho. Samatho 
paṭiññātakaraṇaṃ, paṭiññātakaraṇaṃ samatho. Samatho tassapāpiyyasikā, 
tassapāpiyyasikā samatho. Samatho tiṇavatthārako, tiṇavatthārako samatho.  
 
 

 
1. Yebhuyyasikā sativinayo amūḷhavinayo paṭiññātakaraṇaṃ 

tassapāpiyyasikā tiṇavatthārako ime samathā samathā, no sammukhāvinayo. 
Sammukhāvinayo samatho ceva sammukhāvinayo ca.  
 
 

 
2. Sativinayo amūḷhavinayo paṭiññātakaraṇaṃ tassapāpiyyasikā 

tiṇavatthārako sammukhāvinayo ime samathā samathā, no yebhuyyasikā. 
Yebhuyyasikā samatho ceva yebhuyyasikā ca.  
 
  

 
3. Amūḷhavinayo paṭiññātakaraṇaṃ tassapāpiyyasikā tiṇavatthārako 

sammukhāvinayo yebhuyyasikā ime samathā samathā, no sativinayo. 
Sativinayo samatho ceva sativinayo ca.  
 
 

 
4. Paṭiññātakaraṇaṃ tassapāpiyyasikā tiṇavatthārako sammukhāvinayo 

yebhuyyasikā sativinayo ime samathā samathā, no amūḷhavinayo. 
Amūḷhavinayo samatho ceva amūḷhavinayo ca. 
 
 

 
5. Tassapāpiyyasikā tiṇavatthārako sammukhāvinayo yebhuyyasikā 

sativinayo amūḷhavinayo ime samathā samathā, no paṭiññātakaraṇaṃ. 
Paṭiññātakaraṇaṃ samatho ceva paṭiññātakaraṇañca. 
 
 

 
6. Tiṇavatthārako sammukhāvinayo yebhuyyasikā sativinayo 

amūḷhavinayo paṭiññātakaraṇaṃ ime samathā samathā, no 
tassapāpiyyasikā. Tassapāpiyyasikā samatho ceva tassapāpiyyasikā ca.  
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11. PHẦN CÁC CÁCH DÀN XẾP  
VÀ HÀNH XỬ LUẬT VỚI SỰ HIỆN DIỆN:  

 
(Có phải) cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện (và) hành xử Luật 

với sự hiện diện là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là thuận theo số đông (và) 
thuận theo số đông là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ (và) hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là 
hành xử Luật khi không điên cuồng (và) hành xử Luật khi không điên cuồng 
là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận 
(và) việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là cách dàn xếp? Cách dàn xếp 
là theo tội của vị ấy (và) theo tội của vị ấy là cách dàn xếp? Cách dàn xếp là 
cách dùng cỏ che lấp (và) cách dùng cỏ che lấp là cách dàn xếp?  
 

1. 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, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) 
không phải là hành xử Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện 
vừa là cách dàn xếp vừa là hành xử Luật với sự hiện diện.  
 

2. 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, hành xử Luật với sự hiện diện, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp 
(nhưng) không phải là thuận theo số đông. Thuận theo số đông vừa là cách 
dàn xếp vừa là thuận theo số đông.  
 

3. 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, hành xử Luật với sự hiện 
diện, thuận theo số đông, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) 
không phải là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
vừa là cách dàn xếp vừa là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.  
 

4. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, theo tội của vị ấy, cách dùng 
cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) không phải là 
hành xử Luật khi không điên cuồng. Hành xử Luật khi không điên cuồng vừa 
là cách dàn xếp vừa là hành xử Luật khi không điên cuồng.  
 

5. Theo tội của vị ấy, cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp (nhưng) không phải là việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận. Việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận vừa là cách dàn xếp vừa là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.  
 

6. Cách dùng cỏ che lấp, hành xử Luật với sự hiện diện, 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, các cách dàn xếp này là cách dàn 
xếp (nhưng) không phải là theo tội của vị ấy. Theo tội của vị ấy vừa là cách 
dàn xếp vừa là theo tội của vị ấy.  
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7. Sammukhāvinayo yebhuyyasikā sativinayo amūḷhavinayo 
paṭiññātakaraṇaṃ tassapāpiyyasikā ime samathā samathā, no 
tiṇavatthārako. Tiṇavatthārako samatho ceva tiṇavatthārako ca. 
 
 
 

Samathā sammukhāvinayavāro  
niṭṭhito ekādasamo.  

 

***** 
 

12. VINAYAVĀRO  
 

Vinayo sammukhāvinayo, sammukhāvinayo vinayo. Vinayo 
yebhuyyasikā, yebhuyyasikā vinayo. Vinayo sativinayo, sativinayo vinayo. 
Vinayo amūḷhavinayo, amūḷhavinayo vinayo. Vinayo paṭiññātakaraṇaṃ, 
paṭiññātakaraṇaṃ vinayo. Vinayo tassapāpiyyasikā, tassapāpiyyasikā vinayo. 
Vinayo tiṇavatthārako, tiṇavatthārako vinayo.  

 
1. Vinayo siyā sammukhāvinayo, siyā na sammukhāvinayo. 

Sammukhāvinayo vinayo ceva sammukhāvinayo ca.  

 
2. Vinayo siyā yebhuyyasikā, siyā na yebhuyyasikā. Yebhuyyasikā vinayo 

ceva yebhuyyasikā ca.  

 
3. Vinayo siyā sativinayo, siyā na sativinayo. Sativinayo vinayo ceva 

sativinayo ca.  

 
4. Vinayo siyā amūḷhavinayo, siyā na amūḷhavinayo. Amūḷhavinayo 

vinayo ceva amūḷhavinayo ca.  

 
5. Vinayo siyā paṭiññātakaraṇaṃ siyā na paṭiññātakaraṇaṃ. 

Paṭiññātakaraṇaṃ vinayo ceva paṭiññātakaraṇañca.  

  
6. Vinayo siyā tassapāpiyyasikā, siyā na tassapāpiyyasikā. 

Tassapāpiyyasikā vinayo ceva tassapāpiyyasikā ca.  

 
7. Vinayo siyā tiṇavatthārako, siyā na tiṇavatthārako. Tiṇavatthārako 

vinayo ceva tiṇavatthārako ca.  
 

Vinayavāro niṭṭhito dvāsadamo.  
 

***** 
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7. Hành xử Luật với sự hiện diện, 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, các cách dàn xếp này là cách dàn xếp 
(nhưng) không phải là cách dùng cỏ che lấp. Cách dùng cỏ che lấp vừa là cách 
dàn xếp vừa là theo tội của vị ấy.  
 

Dứt phần Các Cách Dàn Xếp  
và Hành Xử Luật Với Sự Hiện Diện là thứ mười một. 

 

***** 
 

12. PHẦN CÁCH HÀNH XỬ:  
 

(Có phải) cách hành xử là hành xử Luật với sự hiện diện (và) hành xử 
Luật với sự hiện diện là cách hành xử? Cách hành xử là thuận theo số đông 
(và) thuận theo số đông là cách hành xử? Cách hành xử là hành xử Luật bằng 
sự ghi nhớ (và) hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là cách hành xử? Cách hành xử 
là hành xử Luật khi không điên cuồng (và) hành xử Luật khi không điên 
cuồng là cách hành xử? Cách hành xử là việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận (và) việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là cách hành xử? Cách 
hành xử là theo tội của vị ấy (và) theo tội của vị ấy là cách hành xử? Cách 
hành xử là cách dùng cỏ che lấp (và) cách dùng cỏ che lấp là cách hành xử?  
 

1. Cách hành xử có thể là hành xử Luật với sự hiện diện, có thể không 
phải là hành xử Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện vừa là 
cách hành xử vừa là hành xử Luật với sự hiện diện. 
 

2. Cách hành xử có thể là thuận theo số đông, có thể không phải là thuận 
theo số đông. Thuận theo số đông vừa là cách hành xử vừa là thuận theo số 
đông.  
 

3. Cách hành xử có thể là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, có thể không 
phải là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ vừa là 
cách hành xử vừa là hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.  
 

4. Cách hành xử có thể là hành xử Luật khi không điên cuồng, có thể 
không phải là hành xử Luật khi không điên cuồng. Hành xử Luật khi không 
điên cuồng vừa là cách hành xử vừa là hành xử Luật khi không điên cuồng.  
 

5. Cách hành xử có thể là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể 
không phải là việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Việc phán xử theo tội 
đã được thừa nhận vừa là cách hành xử vừa là việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận.  
 

6. Cách hành xử có thể là theo tội của vị ấy, có thể không phải là theo tội 
của vị ấy. Theo tội của vị ấy vừa là cách hành xử vừa là theo tội của vị ấy.  
 

7. Cách hành xử có thể là cách dùng cỏ che lấp, có thể không phải là cách 
dùng cỏ che lấp. Cách dùng cỏ che lấp vừa là cách hành xử vừa là cách dùng 
cỏ che lấp.  

Dứt phần Cách Hành Xử là thứ mười hai. 
 

***** 
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13. KUSALAVĀRO  
 

Sammukhāvinayo kusalo akusalo abyākato, yebhuyyasikā kusalā akusalā 
abyākatā, sativinayo kusalo akusalo abyākato, amūḷhavinayo kusalo akusalo 
abyākato, paṭiññātakaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ, 
tassapāpiyyāsikā kusalā akusalā abyākatā, tiṇavatthārako kusalo akusalo 
abyākato?  
 
 
 

1. Sammukhāvinayo siyā kusalo siyā abyākato, natthi sammukhāvinayo 
akusalo.  

 
2. Yebhuyyasikā siyā kusalā, siyā akusalā, siyā abyākatā. 

 
3. Sativinayo siyā kusalo, siyā akusalo, siyā abyākato.  

 
4. Amūḷhavinayo siyā kusalo, siyā akusalo, siyā abyākato.  

 
5. Paṭiññātakaraṇaṃ siyā kusalaṃ, siyā akusalaṃ, siyā abyākataṃ.  

 
6. Tassapāpiyyasikā siyā kusalā, siyā akusalā, siyā abyākatā.  

 
7. Tiṇavatthārako siyā kusalo, siyā akusalo, siyā abyākato. 

  
 

 
Vivādādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ, anuvādādhikaraṇaṃ 

kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ, āpattādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ 
abyākataṃ, kiccādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ abyākataṃ?  
 
 

1. Vivādādhikaraṇaṃ siyā kusalaṃ, siyā akusalaṃ, siyā abyākataṃ.  

 
2. Anuvādādhikaraṇaṃ siyā kusalaṃ, siyā akusalaṃ, siyā abyākataṃ.  

 
3. Āpattādhikaraṇaṃ siyā akusalaṃ, siyā siyā abyākataṃ, natthi 

āpattādhikaraṇaṃ kusalaṃ.  

 
4. Kiccādhikaraṇaṃ siyā kusalaṃ, siyā akusalaṃ, siyā abyākataṃ.  

 
Kusalavāro niṭṭhito terasamo.  

 

***** 
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13. PHẦN TỐT ĐẸP:  
 

Hành xử Luật với sự hiện diện là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không 
xác định? Thuận theo số đông là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không xác 
định? Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là 
không xác định? Hành xử Luật khi không điên cuồng là tốt đẹp, là không tốt 
đẹp, (hay) là không xác định? Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận là tốt 
đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? Theo tội của vị ấy là tốt đẹp, 
là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? Cách dùng cỏ che lấp là tốt đẹp, là 
không tốt đẹp, (hay) là không xác định?  
 

1. Hành xử Luật với sự hiện diện có thể là tốt đẹp, có thể là không xác 
định, không có hành xử Luật với sự hiện diện là không tốt đẹp.  
 

2. Thuận theo số đông có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định.  
 

3. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, 
có thể là không xác định.  
 

4. Hành xử Luật khi không điên cuồng có thể là tốt đẹp, có thể là không 
tốt đẹp, có thể là không xác định.  
 

5. Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có thể là tốt đẹp, có thể là 
không tốt đẹp, có thể là không xác định.  
 

6. Theo tội của vị ấy có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định.  
 

7. Cách dùng cỏ che lấp có thể là tốt đẹp, có thể là không tốt đẹp, có thể là 
không xác định.  
 

Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là 
không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là tốt đẹp, là không 
tốt đẹp, (hay) là không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến tội là tốt đẹp, 
là không tốt đẹp, (hay) là không xác định? Sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ là tốt đẹp, là không tốt đẹp, (hay) là không xác định?  
 

1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có thể là tốt đẹp, có thể là không 
tốt đẹp, có thể là không xác định.  
 

2. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có thể là tốt đẹp, có thể là 
không tốt đẹp, có thể là không xác định.  
 

3. Sự tranh tụng liên quan đến tội có thể là không tốt đẹp, có thể là không 
xác định, không có sự tranh tụng liên quan đến tội là tốt đẹp.  
 

4. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có thể là tốt đẹp, có thể là không 
tốt đẹp, có thể là không xác định.  
 

Dứt phần Tốt Đẹp là thứ mười ba. 
 

***** 
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14. YATTHAVĀRO  
  

1. Yattha yebhuyyasikā labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati. Yattha 
sammukhāvinayo labbhati, tattha yebhuyyasiyā labbhati. Na tattha 
sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha 
paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, na tattha tassapāpiyyasikā labbhati, na tattha 
tiṇavatthārako labbhati.  
 
 
 

2. Yattha sativinayo labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati. Yattha 
sammukhāvinayo labbhati, tattha sativinayo labbhati. Na tattha 
amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, na tattha 
tassapāpiyyasikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikā labbhati.  
 
 
 

3. Yattha amūḷhavinayo labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati. 
Yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha amūḷhavinayo labbhati. Na tattha 
paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, na tattha tassapāpiyyasikā labbhati, na tattha 
tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha 
sativinayo labbhati.  
 
 
 

4. Yattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati. 
Yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati. Na 
tattha tassapāpiyyasikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo 
labbhati.  
 
 
 

5. Yattha tassapāpiyyasikā labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati. 
Yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha tassapāpiyyasikā labbhati. Na 
tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha 
sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha 
paṭiññātakaraṇaṃ labbhati.  
 
 
 

6. Yattha tassapāpiyyasikā labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati. 
Yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha tiṇavatthārako labbhati. Na tattha 
yebhuyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūlhavinayo 
labbhati, na tattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, na tattha tassapāpiyyasikā 
labbhati.  
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14. PHẦN NƠI NÀO:  
 

1. Nơi nào thuận theo số đông được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, (nếu) nơi ấy thuận theo số đông được áp dụng, (thì) nơi ấy hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không 
điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, nơi 
ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng.  
 

2. Nơi nào hành xử Luật bằng sự ghi nhớ được áp dụng, nơi ấy hành xử 
Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện 
diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ được áp dụng, 
(thì) nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng.  
 

3. Nơi nào hành xử Luật khi không điên cuồng được áp dụng, nơi ấy hành 
xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự 
hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng 
được áp dụng, (thì) nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không 
được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách 
dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được 
áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng.  
 

4. Nơi nào việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, nơi ấy 
hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật 
với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận được áp dụng, (thì) nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, 
nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông 
không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng.  
 

5. Nơi nào theo tội của vị ấy được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, (nếu) nơi ấy theo tội của vị ấy được áp dụng, (thì) nơi ấy cách dùng 
cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành 
xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận không được áp dụng.  
 

6. Nơi nào cách dùng cỏ che lấp được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự 
hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được 
áp dụng, (nếu) nơi ấy cách dùng cỏ che lấp được áp dụng, (thì) nơi ấy thuận 
theo số đông không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được 
áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp 
dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng.  
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7. Yattha yebhuyyasikā tattha sammukhāvinayo. Yattha 
sammukhāvinayo, tattha yebhuyyasikā. Na tattha sativinayo, na tattha 
amūḷhavinayo, na tattha paṭiññātakaraṇaṃ, na tattha tassapāpiyyasikā, na 
tattha tiṇavatthārako.  
 
 
 

8. Yattha sativinayo, tattha sammukhāvinayo. Yattha sammukhāvinayo, 
tattha sativinayo. Na tattha amūḷhavinayo, na tattha paṭiññātakaraṇaṃ, na 
tattha tassapāpiyyasikā, na tattha tiṇavatthārako, na tattha yebhuyyasikā. 
[sammukhāvinayaṃ kātunamūlaṃ ―pe―] 
 
  
 

9. Yattha tiṇavatthārako, tattha sammukhāvinayo. Yattha 
sammukhāvinayo, tattha tiṇavatthārako. Na tattha yebhuyyasikā, na tattha 
sativinayo, na tattha amūḷhavinayo, na tattha paṭiññātakaraṇaṃ, na tattha 
tassapāpiyyasikā.  
 
 
 

Cakkapeyyālaṃ. 
 

Yatthavāro niṭṭhito cuddasamo.  
 

***** 
 

15. SAMATHAVĀRO  
 

1. Yasmiṃ samaye sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha yebhuyyasikā labbhati, tattha 
sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha 
yebhuyyasikā labbhati. Na tattha sativinayo labbhati, na tattha 
amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, na tattha 
tassapāpiyyasikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati.  
 
 
 
 

2. Yasmiṃ samaye sammukhāvinayena ca sativinayena ca adhikaraṇaṃ 
vūpasammati, yattha sativinayo labbhati, tattha sammukhāvinayo labbhati, 
yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha sativinayo labbhati. Na tattha 
amūḷhavinayo labbhati, na tattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, na tattha 
tassapāpiyyasikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikā labbhati.  
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7. Nơi nào có thuận theo số đông, nơi ấy (cũng) có hành xử Luật với sự 
hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, (nếu) nơi ấy có thuận 
theo số đông, (thì) nơi ấy không có hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nơi ấy 
không có hành xử Luật khi không điên cuồng, nơi ấy không có việc phán xử 
theo tội đã được thừa nhận, nơi ấy không có theo tội của vị ấy, nơi ấy không 
có cách dùng cỏ che lấp.  
 

8. Nơi nào có hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nơi ấy (cũng) có hành xử 
Luật với sự hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, (nếu) nơi ấy 
có hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, (thì) nơi ấy không có hành xử Luật khi 
không điên cuồng, nơi ấy không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, 
nơi ấy không có theo tội của vị ấy, nơi ấy không có cách dùng cỏ che lấp, nơi 
ấy không có thuận theo số đông. [Đã dùng hành xử Luật với sự hiện diện làm 
nền tảng ―(như trên)―]  
 

9. Nơi nào có cách dùng cỏ che lấp, nơi ấy (cũng) có hành xử Luật với sự 
hiện diện. Nơi nào có hành xử Luật với sự hiện diện, (nếu) nơi ấy có cách 
dùng cỏ che lấp, (thì) nơi ấy không có thuận theo số đông, nơi ấy không có 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, nơi ấy không có hành xử Luật khi không điên 
cuồng, nơi ấy không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, nơi ấy 
không có theo tội của vị ấy.  
 

Phần giản lược về sự luân phiên. 
 

Dứt phần Nơi Nào là thứ mười bốn. 
 

***** 
 

15. PHẦN CÁCH DÀN XẾP:  
 

1. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và thuận theo số đông: Nơi nào thuận theo số đông được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào 
hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy thuận theo số đông 
được áp dụng, (thì) nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dụng.  
 

2. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật bằng sự ghi nhớ: Nơi nào hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp 
dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ được áp dụng, (thì) nơi ấy hành xử Luật khi 
không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp 
dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số 
đông không được áp dụng.  
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3. Yasmiṃ samaye sammukhāvinayena ca amūḷhavinayena ca 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha amūḷhavinayo labbhati, tattha 
sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha 
amūḷhavinayo labbhati. Na tattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, na tattha 
tassapāpiyyasikā labbhati, na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati.  
 
 
 
 
 

4. Yasmiṃ samaye sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, tattha 
sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha 
paṭiññātakaraṇaṃ labbhati. Na tattha tassapāpiyyasikā labbhati, na tattha 
tiṇavatthārako labbhati, na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha 
sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati.  
 
 
 
 
 

5. Yasmiṃ samaye sammukhāvinayena ca tassapāpiyyasikāya ca 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha tassapāpiyyasikā labbhati, tattha 
sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha 
tassapāpiyyasikā labbhati. Na tattha tiṇavatthārako labbhati, na tattha 
yebhuyyasikā labbhati, na tattha sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo 
labbhati, na tattha paṭiññātakaraṇaṃ labbhati.  
 
 
 
 
 

6. Yasmiṃ samaye sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca 
adhikaraṇaṃ vūpasammati, yattha tiṇavatthārako labbhati, tattha 
sammukhāvinayo labbhati, yattha sammukhāvinayo labbhati, tattha 
tiṇavatthārako labbhati. Na tattha yebhuyyasikā labbhati, na tattha 
sativinayo labbhati, na tattha amūḷhavinayo labbhati, na tattha 
paṭiññātakaraṇaṃ labbhati, na tattha tassapāpiyyasikā labbhati.  
 
 

Samathavāro niṭṭhito paṇṇarasamo.  
 

***** 
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3. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và hành xử Luật khi không điên cuồng: Nơi nào hành xử Luật 
khi không điên cuồng được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện 
(cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, 
(nếu) nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng được áp dụng, (thì) nơi ấy 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội 
của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp 
dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ không được áp dụng.  
 

4. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận: Nơi nào việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện 
diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử Luật với sự hiện diện được áp 
dụng, (nếu) nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được áp dụng, 
(thì) nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp dụng, nơi ấy cách dùng cỏ che 
lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng, nơi 
ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật 
khi không điên cuồng không được áp dụng.  
 

5. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và theo tội của vị ấy: Nơi nào theo tội của vị ấy được áp dụng, 
nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào hành xử 
Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy theo tội của vị ấy được áp 
dụng, (thì) nơi ấy cách dùng cỏ che lấp không được áp dụng, nơi ấy thuận 
theo số đông không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ 
không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật khi không điên cuồng không được 
áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được áp 
dụng.  
 

6. Trong trường hợp sự tranh tụng được giải quyết bằng hành xử Luật với 
sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp: Nơi nào cách dùng cỏ che lấp được áp 
dụng, nơi ấy hành xử Luật với sự hiện diện (cũng) được áp dụng. Nơi nào 
hành xử Luật với sự hiện diện được áp dụng, (nếu) nơi ấy cách dùng cỏ che 
lấp được áp dụng, (thì) nơi ấy thuận theo số đông không được áp dụng, nơi 
ấy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được áp dụng, nơi ấy hành xử Luật 
khi không điên cuồng không được áp dụng, nơi ấy việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận không được áp dụng, nơi ấy theo tội của vị ấy không được áp 
dụng.  
 
 

Dứt phần Cách Dàn Xếp là thứ mười lăm. 
 

***** 
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16. SAṂSAṬṬHAVĀRO  
 

Adhikaraṇan ti vā samathā ti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā udāhu 
visaṃsaṭṭhā, labbhā ca panimesaṃ1 dhammānaṃ vinibbhujitvā 
vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetun ti?2  
 
 

Adhikaraṇan ti vā samathā ti vā ime dhammā visaṃsaṭṭhā, no 
saṃsaṭṭhā.3 Labbhā ca panimesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā 
nānākaraṇaṃ paññāpetun ti. So mā hevantissa vacanīyo. Adhikaraṇan ti vā 
samathā ti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā no visaṃsaṭṭhā, na ca labbhā4 imesaṃ 
dhammānaṃ vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ. Taṃ kissa hetu? 
Nanu vuttaṃ bhagavatā ‘cattārimāni bhikkhave adhikaraṇāni, satta samathā. 
Adhikaraṇā samathehi sammanti. Samathā adhikaraṇehi sammantī ’ti.5 
Evaṃ ime dhammā saṃsaṭṭhā no visaṃsaṭṭhā, no ca labbhā6 imesaṃ 
dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetun ti.  
 

Saṃsaṭṭhavāro niṭṭhito soḷasamo.  
 

***** 
 

17. SAMMATIVĀRO  
 

Vivādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati, anuvādādhikaraṇaṃ 
katīhi samathehi sammati, āpattādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati, 
kiccādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati?  
 
 

1. Vivādādhikaraṇaṃ dvīhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 
yebhuyyasikāya ca.  
 

2. Anuvādādhikaraṇaṃ catuhi samathehi sammati: sammukhāvinayena 
ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca.  
 

3. Āpattādhikaraṇaṃ tīhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca.  
 

4. Kiccādhikaraṇaṃ ekena samathena sammati: sammukhāvinayena.  
  

***** 
 

1. Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca katīhi samathehi 
sammanti? Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca pañcahi samathehi 
sammanti: sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca 
amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca.  

                                                   
1 labbhā ca imesaṃ - Syā.    4 no ca labbhā - Ma, PTS. 
2 nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ - Syā.   5 sammanti - Ma, Syā, PTS. 
3 ime dhammā saṃsaṭṭhā no visaṃsaṭṭhā - Syā.  6 na ca labbhā - Syā. 
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16. PHẦN ĐƯỢC GẮN LIỀN:  
 

‘Sự tranh tụng’ hay là ‘cách dàn xếp,’ các pháp này được gắn liền hay 
không được gắn liền? Và đối với các pháp này có thể phân tích chia chẽ để 
chỉ rõ sự khác biệt?  

− ‘Sự tranh tụng’ hay là ‘cách dàn xếp,’ các pháp này không được gắn liền, 
không phải được gắn liền. Và đối với các pháp này có thể phân tích chia chẽ 
để chỉ rõ sự khác biệt. Vị ấy nên được nói rằng: Chớ có như thế! ‘Sự tranh 
tụng’ hay là ‘cách dàn xếp,’ các pháp này được gắn liền, không phải không 
được gắn liền. Và đối với các pháp này không thể phân tích chia chẽ để chỉ rõ 
sự khác biệt. Lý do của điều ấy là gì? Không phải đức Thế Tôn đã nói rằng: 
‘Này các tỳ khưu, đây là bốn sự tranh tụng và bảy cách dàn xếp. Các sự tranh 
tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp, các cách dàn xếp được làm lắng 
dịu bởi các sự tranh tụng.’ Như vậy, các pháp này được gắn liền, không phải 
không được gắn liền. Và đối với các pháp này không thể phân tích chia chẽ 
để chỉ rõ sự khác biệt.’  
 

Dứt phần Được Gắn Liền là thứ mười sáu. 
 

***** 
 

17. PHẦN ĐƯỢC LÀM LẮNG DỊU:  
 

Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp?  
 

1. 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.  

2. 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 theo tội của vị ấy.  

3. 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. 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. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm 
lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số 
đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và 
theo tội của vị ấy.  
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2. Vivādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti? 
Vivādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca catuhi samathehi sammanti: 
sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca paṭiññātakaraṇena ca 
tiṇavatthārakena ca.  

 
3. Vivādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti? 

Vivādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca dvīhi samathehi sammanti: 
sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca.  

 
4. Anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi 

sammanti? Anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca chahi samathehi 
sammanti: sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya ca tiṇavatthārakena ca.  

 
5. Anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti? 

Anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca catuhi samathehi sammanti: 
sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca 
tassapāpiyyasikāya ca.  

 
6. Āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti? 

Āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca tīhi samathehi sammanti: 
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca.  

 
7. Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi 

samathehi sammanti? Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca 
āpattādhikaraṇañca sattahi samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca 
yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca 
tassapāpiyyasikāya ca tiṇavatthārakena ca.  

 
8. Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi 

samathehi sammanti? Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca 
kiccādhikaraṇañca pañcahi samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca 
yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca.  

 
9. Anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi 

samathehi sammanti? Anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca 
kiccādhikaraṇañca chahi samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca 
sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya 
ca tiṇavatthārakena ca.1  

                                                   
1 ayam pāṭho (§ 9) Syā potthake natthi.  
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2. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bốn 
cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp.  

3. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo 
số đông.  

4. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 
tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi sáu 
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, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp.  

5. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 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 theo tội của vị ấy.  

6. Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan 
đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 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.  

7. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng 
dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 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, và cách dùng cỏ che lấp.  

8. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 

9. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
sáu 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, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp.  
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10. Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca 
kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti? Vivādādhikaraṇañca 
anuvādādhikaraṇañca āpattadhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca sattahi 
samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca 
sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya 
ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 
 
 

Sammativāro1 niṭṭhito sattarasamo.  
 

***** 
 

18. SAMMATI  
NA SAMMATIVĀRO  

 
Vivādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati, katīhi samathehi na 

sammati? Anuvādādhikaraṇaṃ ―pe― Āpattādhikaraṇaṃ ―pe― 
Kiccādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati, katīhi samathehi na sammati?  
 

 
1. Vivādādhikaraṇaṃ dvīhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 

yebhuyyasikāya ca, pañcahi samathehi na sammati: sativinayena ca 
amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya ca 
tiṇavatthārakena ca.  
 

 
2. Anuvādādhikaraṇaṃ catuhi samathehi sammati: sammukhāvinayena 

ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca, tīhi samathehi 
na sammati: yebhuyyasikāya ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca.  
 

 
3. Āpattādhikaraṇaṃ tīhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 

paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca, catuhi samathehi na sammati: 
yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca.  
  

 
4. Kiccādhikaraṇaṃ ekena samathehi sammati: sammukhāvinayena, 

chahi samathehi na sammati: yebhuyyasikāya ca sativinayena ca 
amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya ca 
tiṇavatthārakena ca.  
 

                                                   
1 sammantivāraṃ - Syā. 
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10. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh 
tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 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, và cách dùng cỏ 
che lấp.  
 

Dứt phần Được Làm Lắng Dịu là thứ mười bảy. 
 

***** 
 

18. PHẦN ĐƯỢC LÀM LẮNG DỊU  
& KHÔNG ĐƯỢC LÀM LẮNG DỊU:  

 
Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 

cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Sự 
tranh tụng liên quan đến khiển trách ―(như trên)― Sự tranh tụng liên quan 
đến tội ―(như trên)― Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng 
dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp?  
 

1. 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. Không được 
làm lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: 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, và cách dùng cỏ che lấp.  
 

2. 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 theo tội của vị ấy. Không được làm 
lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: Thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp.  
 

3. 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. Không được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Thuận 
theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên 
cuồng, và theo tội của vị ấy.  
 

4. 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. Không được làm lắng dịu bởi sáu 
cách dàn xếp: 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, và cách dùng cỏ che lấp.  



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 1         Samathabhedo 

 376

5. Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikarañca katīhi samathehi sammanti, 
katīhi samathehi na samman ti? Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca 
pañcahi samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca 
sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca, dvīhi samathehi 
na samman ti: paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 
 
 

 
6. Vivādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti, 

katīhi samathehi na sammanti? Vivādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca 
catuhi samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca 
paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca, tīhi samathehi na sammanti: 
sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca.  
 
 
 
 

 
7. Vivādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti, 

katīhi samathehi na sammanti? Vivādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca 
dvīhi samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca, 
pañcahi samathehi na sammanti: sativinayena ca amūḷhavinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 
 
 

 
8. Anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi samathehi 

sammanti, katīhi samathehi na sammanti? Anuvādādhikaraṇañca 
āpattādhikaraṇañca chahi samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca 
sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya 
ca tiṇavatthārakena ca, ekena samathena na sammanti: yebhuyyasikāya.  
 
 
 
 

 
9. Anuvādādhikaraṇañca kiccādhikarañca katīhi samathehi sammanti, 

katīhi samathehi na sammanti? Anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca 
catuhi samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca sativinayena ca 
amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca, tīhi samathehi na sammanti: 
yebhuyyasikāya ca paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca.  
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5. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi 
và sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi năm cách 
dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy. 
Không được làm lắng dịu bởi hai cách dàn xếp: việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp.  

 
6. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 

tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự 
tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Hành 
xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu bởi ba cách 
dàn xếp: Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
và theo tội của vị ấy.  

 
7. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi và sự tranh tụng liên quan đến 

nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi 
và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi hai cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, thuận theo số đông. Không được làm 
lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: 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, và cách dùng cỏ che lấp.  

 
8. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 

tội được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự 
tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi sáu 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, theo tội của vị 
ấy, và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu bởi một cách dàn xếp 
là thuận theo số đông.  

 
9. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách và sự tranh tụng liên quan đến 

nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm 
lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 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 theo tội của vị ấy. Không được làm 
lắng dịu bởi ba cách dàn xếp: Thuận theo số đông, việc phán xử theo tội đã 
được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp.  
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10. Āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti, 
katīhi samathehi na sammanti? Āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca tīhi 
samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca 
tiṇavatthārakena ca, catuhi samathehi na sammanti: yebhuyyasikāya ca 
sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca.  
 
 

 
11. Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca katīhi 

samathehi sammanti, katīhi samathehi na sammanti? Vivādādhikaraṇañca 
anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca sattahi samathehi sammanti: 
sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena 
ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

 
12. Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi 

samathehi sammanti, katīhi samathehi na sammanti? Vivādhikaraṇañca 
anuvādādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca pañcahi samathehi sammanti: 
sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena 
ca tassapāpiyyasikāya ca, dvīhi samathehi na sammanti: paṭiññātakaraṇena 
ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

 
13. Anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca katīhi 

samathehi sammanti, katīhi samathehi na samman ti? Anuvādhikaraṇañca 
āpattādhikaraṇañca kiccādhikaraṇañca chahi samathehi sammanti: 
sammukhāvinayena ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya ca tiṇavatthārakena ca. Ekena 
samathena na sammanti: yebhuyyasikāya.  
 
 

 
14. Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca 

kiccādhikaraṇañca katīhi samathehi sammanti, katīhi samathehi na samman 
ti? Vivādādhikaraṇañca anuvādādhikaraṇañca āpattādhikaraṇañca 
kiccādhikaraṇañca sattahi samathehi sammanti: sammukhāvinayena ca 
yebhuyyasikāya ca sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca 
tassapāpiyyasikāya ca tiṇavatthārakena ca.  
 

Sammati na sammati vāro  
niṭṭhito aṭṭhārasamo.  

 

***** 
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10. Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu 
bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến tội và sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ 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. Không được làm lắng dịu bởi bốn cách dàn xếp: Thuận theo 
số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, 
và theo tội của vị ấy.  
 

11. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bao 
nhiêu cách dàn xếp? Không được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − 
Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách, và sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi bảy cách dàn 
xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 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, và cách dùng cỏ che lấp.  
 

12. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ 
được làm lắng dịu bởi năm cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 
thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, hành xử Luật khi không 
điên cuồng, và theo tội của vị ấy. Không được làm lắng dịu bởi hai cách dàn 
xếp: việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp.  
 

13. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến 
tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? − Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi 
sáu 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, theo tội của vị ấy, và cách dùng cỏ che lấp. Không được làm lắng dịu 
bởi một cách dàn xếp là thuận theo số đông.  
 

14. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp? − Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh 
tụng liên quan đến tội, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm 
lắng dịu bởi bảy cách dàn xếp: Hành xử Luật với sự hiện diện, 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, và cách dùng cỏ 
che lấp.  
 

Dứt phần Được Làm Lắng Dịu & Không Được Làm Lắng Dịu  
là thứ mười tám. 

 

***** 




