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19. SAMATHĀDHIKARAṆAVĀRO  
 

Samathā samathehi sammanti, samathā adhikaraṇehi sammanti, 
adhikaraṇā samathehi sammanti, adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti?  
  
 

 
Siyā samathā samathehi sammanti, siyā samathā samathehi na 

sammanti, siyā samathā adhikaraṇehi sammanti, siyā samathā adhikaraṇehi 
na sammanti, siyā adhikaraṇā samathehi sammanti, siyā adhikaraṇā 
samathehi na sammanti, siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti, siyā 
adhikaraṇā adhikaraṇehi na sammanti.  
 
 

 
(1) 

Kathaṃ siyā samathā samathehi sammanti, kathaṃ siyā samathā 
samathehi na sammanti?  
 
 

 
Yebhuyyasikā sammukhāvinayena sammati, sativinayena na sammati, 

amūḷhavinayena na sammati, paṭiññātakaraṇena na sammati, 
tassapāpiyyasikāya na sammati.1  
 
 

 
Sativinayo sammukhāvinayena sammati, amūḷhavinayena na sammati, 

paṭiññātakaraṇena na sammati, tassapāpiyyasikāya na sammati, 
tiṇavatthārakena na sammati, yebhuyyasikāya na sammati.  
 
 

 
Amūḷhavinayo sammukhāvinayena sammati, paṭiññātakaraṇena na 

sammati, tassapāpiyyasikāya na sammati, tiṇavatthārakena na sammati, 
yebhuyyasikāya na sammati, sativinayena na sammati.  
 
 

 
Paṭiññātakaraṇaṃ sammukhāvinayena sammati, tassapāpiyyasikāya na 

sammati, tiṇavatthārakena na sammati, yebhuyyasikāya na sammati, 
sativinayena na sammati, amūḷhavinayena na sammati.  

                                                   
1 tassapāpiyyasikāya na sammati tiṇavatthārakena na sammati - Syā.  
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19. PHẦN CÁCH DÀN XẾP VÀ SỰ TRANH TỤNG:  
 

(Có phải) các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? (Có 
phải) các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng? (Có phải) 
các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp? (Có phải) các sự 
tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng?  

 
− Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp, có 

thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có 
thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng, có thể có các 
cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng. Có thể có các sự 
tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp, có thể có các sự tranh 
tụng không được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp. Có thể có các sự tranh 
tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng, có thể có các sự tranh tụng 
không được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng.  

 
(1) 

Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là thế 
nào? Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là thế nào?  

 
− Thuận theo số đông được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện 

diện, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, không 
được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng, không được làm 
lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không được làm lắng 
dịu bởi theo tội của vị ấy.  

 
Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với sự 

hiện diện, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng, 
không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, không 
được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm lắng dịu bởi cách 
dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông.  

 
Hành xử Luật khi không điên cuồng được làm lắng dịu bởi hành xử Luật 

với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không được làm 
lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số 
đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bằng sự ghi nhớ.  

 
Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận được làm lắng dịu bởi hành xử 

Luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy, không 
được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu bởi 
thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng.  
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Tassapāpiyyasikā sammukhāvinayena sammati, tiṇavatthārakena na 
sammati, yebhuyyasikāya na sammati, sativinayena na sammati, 
amūḷhavinayena na sammati, paṭiññātakaraṇena na sammati.  
 
 
 

Tiṇavatthārako sammukhāvinayena sammati, yebhuyyasikāya na 
sammati, sativinayena na sammati, amūḷhavinayena na sammati, 
paṭiññātakaraṇena na sammati, tassapāpiyyasikāya na sammati.  
 
 
 

Evaṃ siyā samathā samathehi sammanti, evaṃ siyā samathā samathehi 
na sammanti.  
 
 
 

(2) 
Kathaṃ siyā samathā adhikaraṇehi sammanti, kathaṃ siyā samathā 

adhikaraṇehi na sammanti?  
 
 
 

Sammukhāvinayo vivādādhikaraṇena na sammati,1 anuvādādhikaraṇena 
na sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammati.  
 
 
 

Yebhuyyasikā vivādādhikaraṇena na sammati,1 anuvādādhikaraṇena na 
sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammati.2  
 
 
 

Sativinayo vivādādhikaraṇena na sammati, anuvādādhikaraṇena na 
sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammati.2  
 
 
 

Amūḷhavinayo vivādādhikaraṇena na sammati, anuvādādhikaraṇena na 
sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammati.2  
 
 
 

Paṭiññātakaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati, anuvādādhikaraṇena 
na sammati, āpattādhikaraṇena na sammati,1 kiccādhikaraṇena sammati.2  

                                                   
1 sammati - PTS potthake ‘na’ saddo na dissate.  
2 na sammati - PTS potthake ‘na’ saddo dissate. 
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Theo tội của vị ấy được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện diện, 
không được làm lắng dịu bởi cách dùng cỏ che lấp, không được làm lắng dịu 
bởi thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử Luật khi không điên cuồng, 
không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo tội đã được thừa nhận.  
 

Cách dùng cỏ che lấp được làm lắng dịu bởi hành xử Luật với sự hiện 
diện, không được làm lắng dịu bởi thuận theo số đông, không được làm lắng 
dịu bởi hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, không được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật khi không điên cuồng, không được làm lắng dịu bởi việc phán xử theo 
tội đã được thừa nhận, không được làm lắng dịu bởi theo tội của vị ấy.  
 

Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là như 
thế. Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là như thế.  
 

(2) 
Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là thế 

nào? Có thể có các cách dàn xếp không được làm lắng dịu bởi các sự tranh 
tụng là thế nào?  
 

− Hành xử Luật với sự hiện diện không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  
 

Thuận theo số đông không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  
 

Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
tội, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  
 

Hành xử Luật khi không điên cuồng không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ.  
 

Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến tội, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ.  



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 1         Samathabhedo 

 384

Tassapāpiyyasikā vivādādhikaraṇena na sammati, anuvādādhikaraṇena 
na sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammati.2  
 
 
 
 

Tiṇavatthārako vivādādhikaraṇena na sammati, anuvādādhikaraṇena na 
sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammati.2  
 
 
 
 

Evaṃ siyā samathā adhikaraṇehi sammanti, evaṃ siyā samathā 
adhikaraṇehi na sammanti.  
 
 

(3) 
Kathaṃ siyā adhikaraṇā samathehi sammanti, kathaṃ siyā adhikaraṇā 

samathehi na sammanti?  
 
 
 

Vivādādhikaraṇaṃ sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca sammati, 
sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya 
ca tiṇavatthārakena ca na sammati.  
 
 
 

Anuvādādhikaraṇaṃ sammukhāviyena ca sativinayena ca 
amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca sammati, yebhuyyasikāya ca 
paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca na sammati.  
 
 
 

Āpattādhikaraṇaṃ sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca 
tiṇavatthārakena ca sammati, yebhuyyasikāya ca sativinayena ca 
amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca na sammati.  
 
 
 

Kiccādhikaraṇaṃ sammukhāvinayena sammati, yebhuyyasikāya ca 
sativinayena ca amūḷhavinayena ca paṭiññātakaraṇena ca tassapāpiyyasikāya 
ca tiṇavatthārakena ca na sammati.  
 
 
 

Evaṃ siyā adhikaraṇā samathehi sammanti, evaṃ siyā adhikaraṇā 
samathehi na sammanti.  
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Theo tội của vị ấy không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  

 
Cách dùng cỏ che lấp không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên 

quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến tội, 
không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  

 
Có thể có các cách dàn xếp được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là như 

thế. Có thể có các cách dàn xếp có thể không được làm lắng dịu bởi các sự 
tranh tụng là như thế.  
 
 

(3) 
Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là thế 

nào? Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là thế nào?  

 
− Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được làm lắng dịu bởi hành xử 

Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông, không được làm lắng dịu bởi 
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.  

 
Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được làm lắng dịu bởi 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 thuận theo số 
đông, việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, và cách dùng cỏ che lấp.  

 
Sự tranh tụng liên quan đến tội được làm lắng dịu bởi 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 thuận theo số đông, hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ, hành xử Luật khi không điên cuồng, và theo tội của vị ấy.  

 
Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được làm lắng dịu bởi hành xử 

Luật với sự hiện diện, không được làm lắng dịu bởi 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. 

 
Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các cách dàn xếp là như 

thế. Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các cách dàn 
xếp là như thế.  
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(4) 
Kathaṃ adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti, kathaṃ siyā adhikaraṇā 

adhikaraṇehi na sammanti?  
 
 
 

Vivādādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati, anuvādādhikaraṇena 
na sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammati.  
 
 
 

Anuvādādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati, 
anuvādādhikaraṇena na sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, 
kiccādhikaraṇena sammati.  
 
 
 

Āpattādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati, anuvādādhikaraṇena 
na sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammati.  
 
 
 

Kiccādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇena na sammati, anuvādādhikaraṇena 
na sammati, āpattādhikaraṇena na sammati, kiccādhikaraṇena sammati.  
 
 
 

Evaṃ siyā adhikaraṇā adhikaraṇehi sammanti, evaṃ siyā adhikaraṇā 
adhikaraṇehi na sammanti.  
 
 
 

Chapi samathā cattāropi adhikaraṇā sammukhāvinayena sammanti, 
sammukhāvinayo na kenaci sammati.  
 

Samathādhikaraṇavāro niṭṭhito ekūnavīsatimo.  
 

***** 
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(4) 
Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là thế 

nào? Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các sự tranh 
tụng là thế nào?  
 

− Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ.  
 

Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ.  
 

Sự tranh tụng liên quan đến tội không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan 
đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  
 

Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không được làm lắng dịu bởi sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không được làm lắng dịu bởi sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, không được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội, được làm lắng dịu bởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ.  
 

Có thể có các sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi các sự tranh tụng là 
như vậy. Có thể có các sự tranh tụng không được làm lắng dịu bởi các sự 
tranh tụng là như vậy. 
 

Cả sáu cách dàn xếp và bốn sự tranh tụng được làm lắng dịu bởi hành xử 
Luật với sự hiện diện. Hành xử Luật với sự hiện diện không được làm lắng 
dịu bởi bất cứ điều nào.  
 

Dứt phần Cách Dàn Xếp và Sự Tranh Tụng là thứ mười chín. 
 

***** 
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20. SAMUṬṬHĀPANAVĀRO  
 

1. Vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ 
samuṭṭhāpeti? Vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ 
adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti, api ca vivādādhikaraṇapaccayā cattāro1 
adhikaraṇā jāyanti. Yathākathaṃ viya?  
 
 
 

 
Idha bhikkhū vivadanti dhammoti vā adhammoti vā, vinayoti vā 

avinayoti vā, bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti vā abhāsitaṃ alapitaṃ 
tathāgatenāti vā, āciṇṇaṃ tathāgatenāti vā anāciṇṇaṃ tathāgatenāti vā, 
paññattaṃ tathāgatenāti vā apaññattaṃ tathāgatenāti vā, āpattīti vā 
anāpattīti vā, lahukāpattīti vā garukāpattīti vā, sāvasesāpattīti vā 
anavasesāpattīti vā, duṭṭhullāpattīti vā aduṭṭhullāpattīti vā. Yaṃ tattha 
bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo nānāvādo aññathāvādo vipaccayatāya 
vohāro medhagaṃ,2 idaṃ vuccati vivādādhikaraṇaṃ. Vivādādhikaraṇe 
saṅgho vivadati, vivādādhikaraṇaṃ. Vivadamāno anuvadati, 
anuvādādhikaraṇaṃ. Anuvadamāno āpattiṃ āpajjati, āpattādhikaraṇaṃ. 
Tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti, kiccādhikaraṇaṃ. Evaṃ 
vivādādhikaraṇapaccayā cattāro adhikaraṇā jāyanti.  
 
 
 

 
2. Anuvādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ 

adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti? Anuvādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ 
na katamaṃ adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti, api ca anuvādādhikaraṇapaccayā 
cattāro adhikaraṇā jāyanti. Yathākathaṃ viya?  
 
 
 

 
Idha bhikkhū bhikkhuṃ anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā 

diṭṭhivipattiyā vā ājīvavipattiyā vā, yo tattha anuvādo anuvadanā anullapanā 
anubhaṇanā anusampavaṅkatā abbhussahanatā anubalappadānaṃ, idaṃ 
vuccati anuvādādhikaraṇaṃ Anuvādādhikaraṇe saṅgho vivadati, 
vivādādhikaraṇaṃ. Vivādamāno anuvadati, anuvādādhikaraṇaṃ. 
Anuvadamāno āpattiṃ apajjati, āpattādhikaraṇaṃ. Tāya āpattiyā saṅgho 
kammaṃ karoti, kiccādhikaraṇaṃ. Evaṃ anuvādādhikaraṇapaccayā cattāro 
adhikaraṇā jāyanti.  
 

                                                   
1 cattāropi - Syā, evaṃ sabbattha.     2 medhakaṃ - Ma, Syā.  
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20. PHẦN LÀM SANH KHỞI:  
 

1. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi? − Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi; tuy nhiên, do 
duyên của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, bốn sự tranh tụng được 
sanh lên. Như thế là thế nào?  
 
 

− Ở đây, các tỳ khưu tranh cãi rằng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc là ‘Đây không 
phải là Pháp,’ hoặc là ‘Đây là Luật,’ hoặc là ‘Đây không phải là Luật,’ hoặc 
là ‘Điều ấy đã được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến,’ hoặc là ‘Điều 
ấy đã không được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến,’ hoặc là ‘Điều ấy 
đã được đấng Thiện Thệ thực hành,’ hoặc là ‘Điều ấy đã không được đấng 
Thiện Thệ thực hành,’ hoặc là ‘Điều ấy đã được đấng Thiện Thệ quy định,’ 
hoặc là ‘Điều ấy đã không được đấng Thiện Thệ quy định,’ hoặc là ‘Điều ấy 
là phạm tội,’ hoặc là ‘Điều ấy là không phạm tội,’ hoặc là ‘Điều ấy là tội nhẹ,’ 
hoặc là ‘Điều ấy là tội nặng,’ hoặc là ‘Tội còn dư sót,’ hoặc là ‘Tội không còn 
dư sót,’ hoặc là ‘Tội xấu xa,’ hoặc là ‘Tội không xấu xa.’ Trong trường hợp ấy, 
việc nào là sự xung đột, sự gây gỗ, sự tranh luận, sự tranh cãi, nhiều quan 
điểm, khác quan điểm, sự nói lời khiêu khích, sự cãi vã, việc ấy được gọi là sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội (tạo nên) sự tranh tụng 
liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự (tạo nên) sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do duyên của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, bốn sự tranh tụng được sanh lên.  
 
 

2. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách? − Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến khiển trách; tuy nhiên, do 
duyên của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, bốn sự tranh tụng được 
sanh lên. Như thế là thế nào?  
 
 

− Ở đây, các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu với sự hư hỏng về giới, hoặc 
với sự hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư 
hỏng về nuôi mạng. Trong trường hợp ấy, việc nào là sự khiển trách, sự xoi 
mói, sự buộc tội, sự chỉ trích, sự moi móc, sự xúi giục, sự khích động, việc ấy 
được gọi là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo nên) sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội (tạo nên) 
sự tranh tụng liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự (tạo 
nên) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do duyên của sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách, bốn sự tranh tụng được sanh lên.  



Vinayapiṭake Parivārapāḷi 1         Samathabhedo 

 390

3. Āpattādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ 
samuṭṭhāpeti? Āpattādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ 
adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti, api ca āpattādhikaraṇapaccayā cattāro 
adhikaraṇā jāyanti. Yathākathaṃ viya?  
 
 
 

 
Pañcapi āpattikkhandhā sattapi āpattikkhandhā āpattādhikaraṇaṃ, idaṃ 

vuccati āpattādhikaraṇaṃ. Āpattādhikaraṇe saṅgho vivadati, 
vivādādhikaraṇaṃ. Vivadamāno anuvadati, anuvādādhikaraṇaṃ. 
Anuvadamāno āpattiṃ āpajjati, āpattādhikaraṇaṃ. Tāya āpattiyā saṅgho 
kammaṃ karoti, kiccādhikaraṇaṃ. Evaṃ āpattādhikaraṇapaccayā cattāro 
adhikaraṇā jāyanti.  
 
 
 

 
4. Kiccādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ 

samuṭṭhāpeti? Kiccādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ na katamaṃ 
adhikaraṇaṃ samuṭṭhāpeti, api ca kiccādhikaraṇapaccayā cattāro 
adhikaraṇā jāyanti. Yathākathaṃ viya?  
 
 
 

 
Yā saṅghassa kiccayatā karaṇīyatā apalokanakammaṃ ñattikammaṃ 

ñattidutiyakammaṃ ñatticatutthakammaṃ, idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ. 
Kiccādhikaraṇe saṅgho vivadati, vivādādhikaraṇaṃ. Vivadamāno anuvadati, 
anuvādādhikaraṇaṃ. Anuvadamāno āpattiṃ āpajjati, āpattādhikaraṇaṃ. 
Tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti, kiccādhikaraṇaṃ. Evaṃ 
kiccādhikaraṇapaccayā cattāro adhikaraṇā jāyanti.  
 

Samuṭṭhāpanavāro niṭṭhito vīsatimo.1  
 

***** 
 
  

                                                   
1 samuṭṭhāpetivāraṃ niṭṭhitaṃ vīsatimaṃ - Syā.  
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3. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến tội? − Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm 
sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến tội; tuy nhiên, do duyên của sự tranh 
tụng liên quan đến tội, bốn sự tranh tụng được sanh lên. Như thế là thế nào?  
 
 

− Năm nhóm tội là sự tranh tụng liên quan đến tội, và bảy nhóm tội là sự 
tranh tụng liên quan đến tội; việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến 
tội. Trong sự tranh tụng liên quan đến tội, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo 
nên) sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi 
phạm tội (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực 
thi hành sự (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do 
duyên của sự tranh tụng liên quan đến tội, bốn sự tranh tụng được sanh lên.  
 
 

4. Sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng làm sanh khởi sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ? − Không có sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh 
tụng làm sanh khởi sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; tuy nhiên, do 
duyên của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, bốn sự tranh tụng được 
sanh lên. Như thế là thế nào?  
 
 

− Việc gì cần phải hoàn thành, cần phải thực thi, là hành sự với lời công 
bố, là hành sự với lời đề nghị, là hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, là 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư của hội chúng; việc ấy được gọi là sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Trong sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ, hội chúng tranh cãi (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi. 
Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách (tạo nên) sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị vi phạm tội (tạo nên) sự tranh tụng 
liên quan đến tội. Với tội đó, hội chúng thực thi hành sự (tạo nên) sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy do duyên của sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ, bốn sự tranh tụng được sanh lên.  
 

Dứt phần Làm Sanh Khởi là thứ hai mươi. 
 

***** 
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21. BHAJATIVĀRO  
 

1. Vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ 
bhajati, katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ, katamaṃ adhikaraṇaṃ 
pariyāpannaṃ, katamena adhikaraṇena saṅgahītaṃ?  
 

2. Anuvādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ 
adhikaraṇaṃ bhajati, katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ, katamaṃ 
adhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ, katamena adhikaraṇena saṅgahītaṃ? 
 

3. Āpattādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ 
bhajati, katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ, katamaṃ adhikaraṇaṃ 
pariyāpannaṃ, katamena adhikaraṇena saṅgahītaṃ?  
 

4. Kiccādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ 
bhajati, katamaṃ adhikaraṇaṃ upanissitaṃ, katamaṃ adhikaraṇaṃ 
pariyāpannaṃ, katamena adhikaraṇena saṅgahītaṃ? 
 

***** 

 
1. Vivādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ vivādādhikaraṇaṃ 

bhajati, vivādādhikaraṇaṃ upanissitaṃ, vivādādhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ, 
vivādādhikaraṇena saṅgahītaṃ.  
 

2. Anuvādādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ anuvādādhikaraṇaṃ 
bhajati, anuvādādhikaraṇaṃ upanissitaṃ, anuvādādhikaraṇaṃ 
pariyāpannaṃ, anuvādādhikaraṇena saṅgahītaṃ.  
 

3. Āpattādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ apattādhikaraṇaṃ 
bhajati, āpattādhikaraṇaṃ upanissitaṃ, āpattādhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ, 
āpattādhikaraṇena saṅgahītaṃ.  
 

4. Kiccādhikaraṇaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ kiccādhikaraṇaṃ bhajati, 
kiccādhikaraṇaṃ upanissitaṃ, kiccādhikaraṇaṃ pariyāpannaṃ, 
kiccādhikaraṇena saṅgahītaṃ.  
 

***** 

 
1. Vivādādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ kati samathe bhajati, kati 

samathe upanissitaṃ, kati samathe pariyāpannaṃ, katīhi samathehi 
saṅgahītaṃ, katīhi samathehi sammati?  
 

2. - 3. Anuvādādhikaraṇaṃ ―pe― Āpattādhikaraṇaṃ ―pe―  
 

4. Kiccādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ kati samathe bhajati, kati 
samathe upanissitaṃ, kati samathe pariyāpannaṃ, katīhi samathehi 
saṅgahītaṃ, katīhi samathehi sammati?  
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21. PHẦN LIÊN HỆ VỚI:  
 

1. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự 
tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào?  

2. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách liên 
hệ với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào 
sự tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào?  

3. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với sự 
tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự tranh 
tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào?  

4. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với sự tranh tụng nào? Nương tựa vào sự tranh tụng nào? Phụ thuộc vào sự 
tranh tụng nào? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào?  
 

***** 

 
1. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 

với sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, nương tựa vào sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, 
Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi.  

2. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách liên 
hệ với sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, nương tựa vào sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách, Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến khiển trách.  

3. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với sự 
tranh tụng liên quan đến tội, nương tựa vào sự tranh tụng liên quan đến tội, 
phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến tội, Được tổng hợp vào sự tranh 
tụng liên quan đến tội.  

4. Trong bốn sự tranh tụng, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, nương tựa vào sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, phụ thuộc vào sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, 
Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  
 

***** 

 
1. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 

với bao nhiêu cách dàn xếp? Nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp? Phụ 
thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp? Được tổng hợp vào bao nhiêu cách dàn 
xếp? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp?  

2 - 3. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách ―(như trên)― Sự tranh 
tụng liên quan đến tội ―(như trên)―  

4. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với bao nhiêu cách dàn xếp? Nương tựa vào bao nhiêu cách dàn xếp? Phụ 
thuộc vào bao nhiêu cách dàn xếp? Được tổng hợp vào bao nhiêu cách dàn 
xếp? Được làm lắng dịu bởi bao nhiêu cách dàn xếp?  
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1. Vivādādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ dve samathe bhajati, dve 
samathe upanissitaṃ, dve samathe pariyāpannaṃ, dvīhi samathehi 
saṅgahītaṃ, dvīhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 
yebhuyyasikāya ca.  
 
 

2. Anuvādādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ cattāro samathe bhajati, 
cattāro samathe upanissitaṃ, cattāro samathe pariyāpannaṃ, catuhi 
samathehi saṅgahītaṃ, catuhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 
sativinayena ca amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca.  
 
 

3. Āpattādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ tayo samathe bhajati, tayo 
samathe upanissitaṃ, tayo samathe pariyāpannaṃ, tīhi samathehi 
saṅgahītaṃ, tīhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca tiṇavatthārakena ca.  
 
 

4. Kiccādhikaraṇaṃ sattannaṃ samathānaṃ ekaṃ samathaṃ bhajati, 
ekaṃ samathaṃ upanissitaṃ, ekaṃ samathaṃ pariyāpannaṃ, ekena 
samathena saṅgahītaṃ, ekena samathena sammati: sammukhāvinayenā ti.  
 
 

Bhajativāro niṭṭhito ekavīsatimo.  
 

Samathabhedo niṭṭhito.  
 

***** 
 

 
TASSUDDĀNAṂ  

 
 Adhikaraṇaṃ pariyāyaṃ1 - sādhāraṇā ca bhāgiyā,  
 samathā sādhāraṇikā - samathassa tabbhāgiyā.  
 
 
 Samathā sammukhā ceva - vinayena2 kusalena ca,  
 yattha samathā saṃsaṭṭhā3 - sammati na sammati ca,  
 samathādhikaraṇañceva - samuṭṭhānaṃ bhajanti cā ti.  
 
 

--ooOoo-- 
 

                                                   
1 pariyāpannaṃ - Syā, PTS.           3 yattha samathasaṃsaṭṭhā - Ma;  
2 vinaye - Syā.                yatthasamayasaṃsaṭṭhā - Syā, PTS.  
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1. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi liên hệ 
với hai cách dàn xếp, nương tựa vào hai cách dàn xếp, phụ thuộc vào hai cách 
dàn xếp, Được tổng hợp vào hai cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi hai cách 
dàn xếp là: Hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông. 
 

2. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách liên 
hệ với bốn cách dàn xếp, nương tựa vào bốn cách dàn xếp, phụ thuộc vào bốn 
cách dàn xếp, Được tổng hợp vào bốn cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi 
bốn cách dàn xếp là: 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. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến tội liên hệ với ba 
cách dàn xếp, nương tựa vào ba cách dàn xếp, phụ thuộc vào ba cách dàn 
xếp, Được tổng hợp vào ba cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi ba cách dàn 
xếp là: Hành xử Luật với sự hiện diện, việc phán xử theo tội đã được thừa 
nhận, và cách dùng cỏ che lấp. 
 

4. Trong bảy cách dàn xếp, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ liên hệ 
với một cách dàn xếp, nương tựa vào một cách dàn xếp, phụ thuộc vào một 
cách dàn xếp, Được tổng hợp vào một cách dàn xếp, được làm lắng dịu bởi 
một cách dàn xếp là hành xử Luật với sự hiện diện. 
 

Dứt phần Liên Hệ Với là thứ hai mươi mốt. 
 

Dứt Phân Tích cách Dàn Xếp. 
 

***** 
 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

Sự tranh tụng, phương thức, có liên quan, và có cùng quan hệ, cách dàn 
xếp có liên quan và có cùng quan hệ đối với cách dàn xếp.  
 

Cách dàn xếp, và luôn cả sự hiện diện, với cách hành xử, và với phần tốt 
đẹp, phần nơi nào, phần các dàn xếp, phần được gắn liền, phần được làm 
lắng dịu, và không được làm lắng dịu, và luôn cả cách dàn xếp và sự tranh 
tụng, sự làm sanh khởi, và chúng liên hệ với.  
 
 

--ooOoo-- 
 

 




