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ADHIKARAṆABHEDO  
 

1. Cattāri adhikaraṇāni: vivādādhikaraṇaṃ, anuvādādhikaraṇaṃ, 
āpattādhikaraṇaṃ, kiccādhikaraṇaṃ. Imāni cattāri adhikaraṇāni.  

 
Imesaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ kati ukkoṭā? Imesaṃ catunnaṃ 

adhikaraṇānaṃ dasa ukkoṭā: vivādādhikaraṇassa dve ukkoṭā, 
anuvādādhikaraṇassa cattāro ukkoṭā, āpattādhikaraṇassa tayo ukkoṭā, 
kiccādhikaraṇassa eko ukkoṭo. Imesaṃ catunnaṃ adhikaraṇānaṃ ime dasa 
ukkoṭā.  

 
2. Vivādādhikaraṇaṃ ukkoṭento kati samathe ukkoṭeti?  

Anuvādādhikaraṇaṃ ukkoṭento kati samathe ukkoṭeti?  
Āpattādhikaraṇaṃ ukkoṭento kati samathe ukkoṭeti? 
Kiccādhikaraṇaṃ ukkoṭento kati samathe ukkoṭeti?  

 
Vivādādhikaraṇaṃ ukkoṭento dve samathe ukkoṭeti.  

Anuvādādhikaraṇaṃ ukkoṭento cattāro samathe ukkoṭeti.  
Āpattādhikaraṇaṃ ukkoṭento tayo samathe ukkoṭeti.  
Kiccādhikaraṇaṃ ukkoṭento ekaṃ samathaṃ ukkoṭeti.  

 
3. Kati ukkoṭā, katihākārehi ukkoṭanaṃ pasavati, katihaṅgehi 

samannāgato puggalo adhikaraṇaṃ ukkoṭeti, kati puggalā adhikaraṇaṃ 
ukkoṭento āpattiṃ āpajjati.  

 
Dvādasa ukkoṭā, dasahākārehi ukkoṭanaṃ pasavati. Catuhaṅgehi 

samannāgato puggalo adhikaraṇaṃ ukkoṭeti. Cattāro puggalā adhikaraṇaṃ 
ukkoṭento āpattiṃ āpajjanti.  

 
4. Katame dvādasa ukkoṭā? Akataṃ kammaṃ, dukkataṃ kammaṃ, puna 

kātabbaṃ kammaṃ, anihataṃ, dunnihataṃ, puna nihanitabbaṃ, 
avinicchitaṃ, duvinicchitaṃ, puna vinicchitabbaṃ, avūpasantaṃ, 
duvūpasantaṃ, puna upasametabbanti. Ime dvādasa ukkoṭā.  

 
5. Katamehi dasahākārehi ukkoṭanaṃ pasavati? Tattha jātakaṃ 

adhikaraṇaṃ ukkoṭeti, tattha jātakaṃ vūpasantaṃ adhikaraṇaṃ ukkoṭeti, 
antarāmagge adhikaraṇaṃ ukkoṭeti, antarāmagge vūpasantaṃ adhikaraṇaṃ 
ukkoṭeti, tattha gataṃ adhikaraṇaṃ ukkoṭeti, tattha gataṃ vūpasantaṃ 
adhikaraṇaṃ ukkoṭeti, sativinayaṃ ukkoṭeti, amūḷhavinayaṃ ukkoṭeti, 
tassapāpiyyasikaṃ ukkoṭeti, tiṇavatthārakaṃ ukkoṭeti. Imehi dasahākārehi 
ukkoṭanaṃ pasavati.  
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PHÂN TÍCH SỰ TRANH TỤNG:  
 

1. Bốn sự tranh tụng: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Đây là bốn sự tranh tụng.  
 

Bốn sự tranh tụng này có bao nhiêu cách khơi dậy? − Bốn sự tranh tụng 
này có mười cách khơi dậy: sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có hai cách 
khơi dậy, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có bốn cách khơi dậy, sự 
tranh tụng liên quan đến tội có ba cách khơi dậy, và sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ có một cách khơi dậy. Đây là mười cách khơi dậy của bốn sự 
tranh tụng này.  
 

2. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi thì (vị ấy) 
khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách thì (vị ấy) khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp? Trong khi khơi 
dậy sự tranh tụng liên quan đến tội thì (vị ấy) khơi dậy bao nhiêu cách dàn 
xếp? Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì (vị ấy) 
khơi dậy bao nhiêu cách dàn xếp?  
 

− Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi thì (vị ấy) khơi 
dậy hai cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách thì (vị ấy) khơi dậy bốn cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự tranh tụng 
liên quan đến tội thì (vị ấy) khơi dậy ba cách dàn xếp. Trong khi khơi dậy sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ thì (vị ấy) khơi dậy một cách dàn xếp.  
 

3. Có bao nhiêu sự khơi dậy? Vị tạo ra sự khơi dậy với bao nhiêu biểu 
hiện? Người khơi dậy sự tranh tụng có bao nhiêu yếu tố? Bao nhiêu người vi 
phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng?  
 

− Có mười hai sự khơi dậy. Vị tạo ra sự khơi dậy với mười biểu hiện. 
Người khơi dậy sự tranh tụng có bốn yếu tố. Bốn hạng người vi phạm tội 
trong khi khơi dậy sự tranh tụng.  
 

4. Mười hai sự khơi dậy là gì? − Hành sự chưa được thực hiện, hành sự đã 
được thực hiện sai, hành sự cần được thực hiện lại, chưa được hoàn tất, đã 
được hoàn tất sai, cần được hoàn tất lại, chưa được quyết định, đã được 
quyết định sai, cần được quyết định lại, chưa được giải quyết, đã được giải 
quyết sai, cần được giải quyết lại. Đây là mười hai sự khơi dậy.  
 

5. Vị tạo ra sự khơi dậy với mười biểu hiện gì? − Vị khơi dậy sự tranh tụng 
tại chỗ đã sanh khởi, vị khơi dậy sự tranh tụng đã được giải quyết tại chỗ đã 
sanh khởi, vị khơi dậy sự tranh tụng (khi đang đi) nửa đoạn đường, vị khơi 
dậy sự tranh tụng đã được giải quyết (khi đang đi) nửa đoạn đường, vị khơi 
dậy sự tranh tụng khi đã đến nơi ấy, vị khơi dậy sự tranh tụng đã được giải 
quyết khi đã đến nơi ấy, vị khơi dậy hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, vị khơi 
dậy hành xử Luật khi không điên cuồng, vị khơi dậy (hành xử Luật) theo tội 
của vị ấy, vị khơi dậy cách dùng cỏ che lấp. Vị tạo ra sự khơi dậy với mười 
biểu hiện này.  
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6. Katamehi catuhaṅgehi samannāgato puggalo adhikaraṇaṃ ukkoṭeti?  
Chandāgatiṃ gacchanto adhikaraṇaṃ ukkoṭeti, dosāgatiṃ ―pe― mohāgatiṃ 
―pe― bhayāgatiṃ gacchanto adhikaraṇaṃ ukkoṭeti. Imehi catuhaṅgehi 
samannāgato puggalo adhikaraṇaṃ ukkoṭeti.  
 
 
 

7. Katame cattāro puggalā adhikaraṇaṃ ukkoṭento āpattiṃ āpajjanti? 
Tadahūpasampanno ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ, āgantuko ukkoṭeti 
ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ, kārako ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ, 
chandadāyako ukkoṭeti ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ. Ime cattāro puggalā 
adhikaraṇaṃ ukkoṭento āpattiṃ āpajjanti.  
 

***** 
 

ADHIKARAṆANIDĀNĀDAYO  
 

1. Vivādādhikaraṇaṃ kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, 
kiṃpabhavaṃ, kiṃsambhāraṃ, kiṃsamuṭṭhānaṃ? Anuvādādhikaraṇaṃ 
kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, kiṃpabhavaṃ, kiṃsambhāraṃ, 
kiṃsamuṭṭhānaṃ? Āpattādhikaraṇaṃ, kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, 
kiṃjātikaṃ, kiṃpabhavaṃ, kiṃsambhāraṃ, kiṃsamuṭṭhānaṃ? 
Kiccādhikaraṇaṃ, kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, kiṃpabhavaṃ, 
kiṃsambhāraṃ, kiṃsamuṭṭhānaṃ?  
 
 
 
 

Vivādādhikaraṇaṃ vivādanidānaṃ, vivādasamudayaṃ, vivādajātikaṃ, 
vivādappabhavaṃ, vivādasambhāraṃ, vivādasamuṭṭhānaṃ.  
Anuvādādhikaraṇaṃ anuvādanidānaṃ, anuvādasamudayaṃ, 
anuvādajātikaṃ, anuvādappabhavaṃ, anuvādasambhāraṃ, 
anuvādasamuṭṭhānaṃ. Āpattādhikaraṇaṃ āpattinidānaṃ, āpattisamudayaṃ, 
āpattijātikaṃ, āpattippabhavaṃ, āpattisambhāraṃ, āpattisamuṭṭhānaṃ. 
Kiccādhikaraṇaṃ kiccanidānaṃ,1 kiccasamudayaṃ, kiccajātikaṃ, 
kiccappabhavaṃ, kiccasambhāraṃ, kiccasamuṭṭhānaṃ.  
 
 
 
 

2. Vivādādhikaraṇaṃ kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, 
kiṃpabhavaṃ, kiṃsambhāraṃ, kiṃsamuṭṭhānaṃ? Anuvādādhikaraṇaṃ 
―pe― Āpattādhikaraṇaṃ ―pe― Kiccādhikaraṇaṃ kiṃnidānaṃ, 
kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, kiṃpabhavaṃ, kiṃsambhāraṃ, 
kiṃsamuṭṭhānaṃ?  

                                                   
1 kiccayanidānaṃ - Ma. 



Tạng Luật - Tập Yếu 2               Phân Tích Sự Tranh Tụng 
 

 109

6. Vị khơi dậy sự tranh tụng có bốn yếu tố gì? − Vị khơi dậy sự tranh tụng 
trong khi thiên vị vì ưa thích, ―(như trên)― vì sân hận, ―(như trên)― vì si 
mê, vị khơi dậy sự tranh tụng trong khi thiên vị vì sợ hãi. Vị khơi dậy sự tranh 
tụng có bốn yếu tố này.  
 

7. Bốn hạng người nào vi phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng? − Vị 
đã được tu lên bậc trên vào chính ngày ấy khơi dậy (sự tranh tụng) vi phạm 
tội pācittiya có liên quan đến việc khơi dậy; vị vãng lai khơi dậy vi phạm tội 
pācittiya có liên quan đến việc khơi dậy; vị là người chủ động khơi dậy vi 
phạm tội pācittiya có liên quan đến việc khơi dậy; vị trao ra sự tùy thuận 
khơi dậy vi phạm tội pācittiya có liên quan đến việc khơi dậy. Bốn hạng 
người này vi phạm tội trong khi khơi dậy sự tranh tụng.  
 

***** 
 

SỰ MỞ ĐẦU, v.v... CỦA TRANH TỤNG:  
 

1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đầu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự phát sanh, có điều gì là sự 
sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là 
nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan đến tội có điều gì là sự mở đầu, có 
điều gì là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có 
điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? Sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự phát sanh, có điều gì là 
sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự cốt yếu, có điều gì là 
nguồn sanh khởi?  
 

− Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có tranh cãi là sự mở đầu, có tranh 
cãi là sự phát sanh, có tranh cãi là sự sanh lên, có tranh cãi là sự hiện khởi, có 
tranh cãi là sự cốt yếu, có tranh cãi là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách có khiển trách là sự mở đầu, có khiển trách là sự phát 
sanh, có khiển trách là sự sanh lên, có khiển trách là sự hiện khởi, có khiển 
trách là sự cốt yếu, có khiển trách là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên 
quan đến tội có tội vi phạm là sự mở đầu, có tội vi phạm là sự phát sanh, có 
tội vi phạm là sự sanh lên, có tội vi phạm là sự hiện khởi, có tội vi phạm là sự 
cốt yếu, có tội vi phạm là nguồn sanh khởi. Sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ có nhiệm vụ là sự mở đầu, có nhiệm vụ là sự phát sanh, có nhiệm 
vụ là sự sanh lên, có nhiệm vụ là sự hiện khởi, có nhiệm vụ là sự cốt yếu, có 
nhiệm vụ là nguồn sanh khởi.  
 

2. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đầu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? 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 có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự 
phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự 
cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi?  
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Vivādādhikaraṇaṃ hetunidānaṃ, hetusamudayaṃ, hetujātikaṃ, 
hetuppabhavaṃ, hetusambhāraṃ, hetusamuṭṭhānaṃ. Anuvādādhikaraṇaṃ 
―pe― Āpattādhikaraṇaṃ ―pe― Kiccādhikaraṇaṃ hetunidānaṃ, 
hetusamudayaṃ, hetujātikaṃ, hetuppabhavaṃ, hetusambhāraṃ, 
hetusamuṭṭhānaṃ.  
 

3. Vivādādhikaraṇaṃ kiṃnidānaṃ, kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, 
kiṃpabhavaṃ, kiṃsambhāraṃ, kiṃsamuṭṭhānaṃ? Anuvādādhikaraṇaṃ 
―pe― Āpattādhikaraṇaṃ ―pe― Kiccādhikaraṇaṃ kiṃnidānaṃ, 
kiṃsamudayaṃ, kiṃjātikaṃ, kiṃpabhavaṃ, kiṃsambhāraṃ, 
kiṃsamuṭṭhānaṃ?  
 

Vivādādhikaraṇaṃ paccayanidānaṃ, paccayasamudayaṃ, 
paccayajātikaṃ, paccayappabhavaṃ, paccayasambhāraṃ, 
paccayasamuṭṭhānaṃ. Anuvādādhikaraṇaṃ ―pe― Āpattādhikaraṇaṃ ―pe― 
Kiccādhikaraṇaṃ paccayanidānaṃ, paccayasamudayaṃ, paccayajātikaṃ, 
paccayappabhavaṃ, paccayasambhāraṃ, paccayasamuṭṭhānaṃ.  
 

***** 
 

ADHIKARAṆAMŪLĀDAYO  
 

1. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ kati mūlāni, kati samuṭṭhānā? Catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ tettiṃsa mūlāni, tettiṃsa samuṭṭhānā.  
 

2. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamāni tettiṃsa mūlāni? 
Vivādādhikaraṇassa dvādasa mūlāni, anuvādādhikaraṇassa cuddasa mūlāni, 
āpattādhikaraṇassa cha mūlāni, kiccādhikaraṇassa ekaṃ mūlaṃ saṅgho. 
Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ imāni tettiṃsa mūlāni.  
 

3. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katame tettiṃsa samuṭṭhānā? 
Vivādādhikaraṇassa aṭṭhārasa bhedakaravatthūni samuṭṭhānā, 
anuvādādhikaraṇassa catasso vipattiyo samuṭṭhānā, āpattādhikaraṇassa satta 
āpattikkhandhā1 samuṭṭhānā, kiccādhikaraṇassa cattāri kammāni 
samuṭṭhānā. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ ime tettiṃsa samuṭṭhānā.  
 

***** 
 

ADHIKARAṆAPACCAYĀPATTI  
 

1. Vivādādhikaraṇaṃ āpattānāpattī ti? Vivādādhikaraṇaṃ na āpatti.  
 

Kiṃ pana vivādādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyā ti? Āma, 
vivādādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyya.  
  

                                                   
1 sattāpattikkhandhā - Ma, PTS. 
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− Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có nhân là sự mở đầu, có nhân là 
sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự 
cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi. 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 có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát sanh, có 
nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có nhân là 
nguồn sanh khởi.  

3. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có điều gì là sự mở đầu, có điều gì 
là sự phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì 
là sự cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi? 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 có điều gì là sự mở đầu, có điều gì là sự 
phát sanh, có điều gì là sự sanh lên, có điều gì là sự hiện khởi, có điều gì là sự 
cốt yếu, có điều gì là nguồn sanh khởi?  

− Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có duyên là sự mở đầu, có duyên 
là sự phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là 
sự cốt yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. 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 có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát 
sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt 
yếu, có duyên là nguồn sanh khởi.  
 

***** 
 

ĐIỀU CĂN BẢN, v.v... CỦA TRANH TỤNG:  
 

1. Bốn sự tranh tụng có bao nhiêu điều căn bản, có bao nhiêu nguồn sanh 
khởi? − Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản, có ba mươi ba nguồn 
sanh khởi.  

2. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản gì? − Sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi có mười hai điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách có mười bốn điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến tội có sáu 
điều căn bản, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có một điều căn bản là 
hội chúng. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba điều căn bản này.  

3. Bốn sự tranh tụng có ba mươi ba nguồn sanh khởi gì? − Sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi có mười tám sự việc gây ra chia rẽ là nguồn sanh khởi, 
sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có bốn sự hư hỏng là nguồn sanh 
khởi, sự tranh tụng liên quan đến tội có bảy nhóm tội là nguồn sanh khởi, sự 
tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có bốn hành sự là nguồn sanh khởi. Bốn 
sự tranh tụng có ba mươi ba nguồn sanh khởi này.  
 

***** 
 

TỘI VI PHẠM LÀ DUYÊN CỦA TRANH TỤNG:  
 

1. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tội vi phạm hay không là tội vi 
phạm? − Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không là tội vi phạm.  

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không? − 
Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi.  
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Vivādādhikaraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Vivādādhikaraṇapaccayā 
dve āpattiyo āpajjati: upasampannaṃ omasati āpatti pācittiyassa, 
anupasampannaṃ omasati āpatti dukkaṭassa. Vivādādhikaraṇapaccayā imā 
dve āpattiyo āpajjati.  
 

2. Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti, catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ 
katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā,1 channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti,2 katīhi adhikaraṇehi katīsu ṭhānesu katīhi 
samathehi sammanti?  
 

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ ekaṃ vipattiṃ bhajanti: ācāravipattiṃ. 
Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ, sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ dvīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā 
pācittiyāpattikkhandhena siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti.1 Ekena 
adhikaraṇena kiccādhikaraṇena, tīsu ṭhānesu: saṅghamajjhe gaṇamajjhe 
puggalassa santike, tīhi samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 

3. Anuvādādhikaraṇaṃ āpattānāpattī ti? Anuvādādhikaraṇaṃ na āpatti.  
 

Kimpana anuvādādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyā ti? Āma, 
anuvādādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyya.  
 

Anuvādādhikaraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Anuvādādhikaraṇa-
paccayā tisso āpattiyo āpajjati: bhikkhuṃ amūlakena pārājikena dhammena 
anuddhaṃseti āpatti saṅghādisesassa, amūlakena saṅghādisesena 
anuddhaṃseti āpatti pācittiyassa, amūlakāya ācāravipattiyā anuddhaṃseti 
āpatti dukkaṭassa. Anuvādādhikaraṇapaccayā imā tisso āpattiyo āpajjati.  
 

4. Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti, catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ 
katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā, channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti,1 katīhi adhikaraṇehi katīsu ṭhānesu katīhi 
samathehi sammanti?  
 

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā sīlavipattiṃ, 
siyā ācāravipattiṃ. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ, sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ tīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā 
saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā pācittiyāpattikkhandhena, siyā 
dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi 
samuṭṭhahanti.1 Yā tā āpattiyo garukā tā āpattiyo3 ekena adhikaraṇena, 
kiccādhikaraṇena, ekamhi ṭhāne saṅghamajjhe, dvīhi samathehi sammanti:3 
sammukhāvinayena ca, paṭiññātakaraṇena ca. Yā tā āpattiyo lahukā, tā 
āpattiyo ekena adhikaraṇena kiccādhikaraṇena, tīsu ṭhānesu: saṅghamajjhe 
gaṇamajjhe puggalassa santike, tīhi samathehi sammanti: siyā 
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca 
tiṇavatthārakena ca.  

                                                   
1 saṅgahitā - Ma, Syā, PTS; evaṃ sabbattha.      3 yā sā āpattiyo garukā sā āpattiyo - Syā, PTS.  
2 samuṭṭhanti - Ma, PTS, evaṃ sabbattha.          4 sammati - Syā, PTS. 
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Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm bao nhiêu tội? − 
Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm hai tội: Xúc phạm vị 
đã tu lên bậc trên phạm tội pācittiya, xúc phạm người chưa tu lên bậc trên 
phạm tội dukkaṭa. Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi vi phạm 
hai tội này.  

2. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được được làm lắng dịu bằng bao nhiêu sự 
tranh tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp?  

− Các tội ấy được phân chia theo một sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng là 
sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sự tranh tụng liên quan đến tội 
trong bốn sự tranh tụng, vào hai nhóm tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm 
tội pācittiya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên do ba nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội. Được được làm lắng dịu bằng một sự tranh tụng là 
sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; ở ba nơi: ở giữa hội chúng, ở giữa 
nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vị; với ba cách dàn xếp: có thể bằng 
hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có 
thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  

3. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là tội hay không là tội vi phạm? 
− Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không là tội vi phạm.  

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không? 
− Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách.  

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm bao nhiêu tội? 
− Do duyên sự tranh tụng liên quan đến khiển trách vi phạm ba tội: Bôi nhọ 
vị tỳ khưu về tội pārājika không có nguyên cớ phạm tội saṅghādisesa, bôi 
nhọ về tội saṅghādisesa không có nguyên cớ phạm tội pācittiya, bôi nhọ với 
sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội dukkaṭa. Do duyên sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách vi phạm ba tội này.  

4. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được làm lắng dịu bằng bao nhiêu sự tranh 
tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp?  

− Các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có 
thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp 
vào sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào ba nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội saṅghādisesa, có thể là nhóm tội 
pācittiya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên do ba nguồn sanh tội 
trong sáu nguồn sanh tội. Các tội nào là nặng, các tội ấy được làm lắng dịu 
bằng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, ở một nơi là 
ở giữa hội chúng, với hai cách dàn xếp là bằng hành xử Luật với sự hiện diện 
và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Các tội nào là nhẹ, các tội ấy được 
làm lắng dịu bằng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; 
ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vị; 
với ba cách dàn xếp: có thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp.  
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5. Āpattādhikaraṇaṃ āpattānāpattī ti? Āpattādhikaraṇaṃ āpatti.1  
Kimpana āpattādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyā ti? Āma, 

āpattādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyya.  
Āpattādhikaraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Āpattādhikaraṇapaccayā 

catasso āpattiyo āpajjati: bhikkhunī jānaṃ pārājikaṃ dhammaṃ3 
paṭicchādeti āpatti pārājikassa, vematikā paṭicchādeti āpatti thullaccayassa, 
bhikkhu saṅghādisesaṃ paṭicchādeti āpatti pācittiyassa, ācāravipattiṃ 
paṭicchādeti āpatti dukkaṭassa āpattādhikaraṇapaccayā imā catasso āpattiyo 
āpajjati.  
 

6. Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti, catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ 
katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā, channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti, katīhi adhikaraṇehi katīsu ṭhānesu katīhi 
samathehi sammanti?  

Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti: siyā sīlavipattiṃ, 
siyā ācāravipattiṃ. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ āpattādhikaraṇaṃ, sattannaṃ 
āpattikkhandhānaṃ catūhi āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā 
pārājikāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, siyā 
pācittiyāpattikkhandhena siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca vācato 
ca cittato ca samuṭṭhahanti. Yā sā āpatti anavasesā sā āpatti na katamena 
adhikaraṇena na katamamhi ṭhāne na katamena samathena sammati. Yā tā 
āpattiyo lahukā tā āpattiyo ekena adhikaraṇena: kiccādhikaraṇena, tīsu 
ṭhānesu: saṅghamajjhe, gaṇamajjhe, puggalassa santike, tīhi samathehi 
sammanti: siyā sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca, siyā 
sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 

7. Kiccādhikaraṇaṃ āpattānāpattī ti? Kiccādhikaraṇaṃ nāpatti.  
Kimpana kiccādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyyā ti? Āma, 

kiccādhikaraṇapaccayā āpattiṃ āpajjeyya.  
Kiccādhikaraṇapaccayā kati āpattiyo āpajjati? Kiccādhikaraṇapaccayā 

pañca āpattiyo āpajjati: ukkhittānuvattikā bhikkhunī yāva tatiyaṃ 
samanubhāsanāya nappaṭinissajjati ñattiyā dukkaṭaṃ, dvīhi kammavācāhi 
thullaccayā, kammavācāpariyosāne āpatti pārājikassa, bhedakānuvattakā 
bhikkhū2 yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajjanti āpatti 
saṅghādisesassa, pāpikāya diṭṭhiyā yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya 
nappaṭinissajjanti āpatti pācittiyassa. Kiccādhikaraṇapaccayā imā pañca 
āpattiyo āpajjati.  
 

8. Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ kati vipattiyo bhajanti, catunnaṃ 
adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇaṃ, sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ 
katīhi āpattikkhandhehi saṅgahītā, channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi 
samuṭṭhānehi samuṭṭhahanti, katīhi adhikaraṇehi katīsu ṭhānesu katīhi 
samathehi sammanti?  

                                                   
1 āpattādhikaraṇaṃ na āpatti - Syā.  
2 bhikkhū itisaddo PTS natthi.   3 pārājikadhammaṃ ajjhāpannaṃ - Syā. 
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5. Sự tranh tụng liên quan đến tội là tội vi phạm hay không là tội vi phạm? 
− Sự tranh tụng liên quan đến tội là tội vi phạm.  

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội không? − Có, có 
thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội.  

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bao nhiêu tội? − Do 
duyên sự tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bốn tội: Vị tỳ khưu ni trong 
khi biết tội pārājika vẫn che giấu bị phạm tội pārājika, có sự hoài nghi rồi 
che giấu phạm tội thullaccaya, vị tỳ khưu che giấu tội saṅghādisesa phạm tội 
pācittiya, che giấu sự hư hỏng về hạnh kiểm phạm tội dukkaṭa. Do duyên sự 
tranh tụng liên quan đến tội thì vi phạm bốn tội này.  
 

6. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được được làm lắng dịu bằng bao nhiêu sự 
tranh tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp?  

− Các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có 
thể là sự hư hỏng về giới, có thể là sự hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp 
vào sự tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào bốn nhóm 
tội trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là nhóm tội 
thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, có thể là nhóm tội dukkaṭa. Được 
sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân 
do khẩu và do ý. Tội nào là không còn dư sót, tội ấy không được làm lắng dịu 
bằng sự tranh tụng nào, không ở nơi nào, không với cách dàn xếp nào. Các tội 
nào là nhẹ, các tội ấy được làm lắng dịu bằng một sự tranh tụng là sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ; ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc 
trong sự hiện diện của một vị; với ba cách dàn xếp: có thể bằng hành xử Luật 
với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, có thể bằng hành 
xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp.  
 

7. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là tội vi phạm hay không là tội vi 
phạm? − Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không là tội vi phạm.  

Có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không? − 
Có, có thể phạm tội do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  

Do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm bao nhiêu tội? − 
Do duyên sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội: Vị tỳ khưu 
ni xu hướng theo vị bị phạt án treo vẫn không dứt bỏ với sự nhắc nhở đến lần 
thứ ba: do lời đề nghị phạm tội dukkaṭa, do hai lời tuyên ngôn hành sự phạm 
các tội thullaccaya, vào lúc chấm dứt tuyên ngôn hành sự phạm tội pārājika; 
các vị tỳ khưu ủng hộ kẻ chia rẽ (hội chúng) vẫn không dứt bỏ với sự nhắc 
nhở đến lần thứ ba phạm tội saṅghādisesa; các vị vẫn không dứt bỏ tà kiến ác 
với sự nhắc nhở đến lần thứ ba phạm tội pācittiya. Do duyên sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ vi phạm năm tội này.  
 

8. Các tội ấy được phân chia theo bao nhiêu sự hư hỏng trong bốn sự hư 
hỏng? Được tổng hợp vào sự tranh tụng nào trong bốn sự tranh tụng, vào bao 
nhiêu nhóm tội trong bảy nhóm tội? Được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh 
tội trong sáu nguồn sanh tội? Được làm lắng dịu bằng bao nhiêu sự tranh 
tụng, ở bao nhiêu nơi, với bao nhiêu cách dàn xếp?  
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Tā āpattiyo catunnaṃ vipattīnaṃ dve vipattiyo bhajanti:  
siyā sīlavipattiṃ siyā ācāravipattiṃ. Catunnaṃ adhikaraṇānaṃ 
āpattādhikaraṇaṃ. Sattannaṃ āpattikkhandhānaṃ pañcahi 
āpattikkhandhehi saṅgahītā: siyā pārājikāpattikkhandhena, siyā 
saṅghādisesāpattikkhandhena, siyā thullaccayāpattikkhandhena, siyā 
pācittiyāpattikkhandhena, siyā dukkaṭāpattikkhandhena. Channaṃ 
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhahanti: kāyato ca vācato 
ca cittato ca samuṭṭhahanti. Yā sā āpatti anavasesā, sā āpatti na katamena 
adhikaraṇena na katamamhi ṭhāne na katamena samathena sammati. Yā sā 
āpatti garukā, sā āpatti ekena adhikaraṇena kiccādhikaraṇena, ekamhi ṭhāne 
saṅghamajjhe, dvīhi samathehi sammati: sammukhāvinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca. Yā tā āpattiyo lahukā, tā āpattiyo ekena adhikaraṇena 
kiccādhikaraṇena, tīsu ṭhānesu: saṅghamajjhe gaṇamajjhe puggalassa 
santike, tīhi samathehi sammanti: siyā sammukhāvinayena ca 
paṭiññātakaraṇena ca, siyā sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca.  
 

***** 
 

ADHIKARAṆĀDHIPPĀYO  
 

1. Vivādādhikaraṇaṃ hoti anuvādādhikaraṇaṃ, hoti āpattādhikaraṇaṃ, 
hoti kiccādhikaraṇaṃ?  
 
 
 

Vivādādhikaraṇaṃ na hoti anuvādādhikaraṇaṃ, na hoti 
āpattādhikaraṇaṃ, na hoti kiccādhikaraṇaṃ. Apica vivādādhikaraṇapaccayā 
hoti anuvādādhikaraṇaṃ, hoti āpattādhikaraṇaṃ, hoti kiccādhikaraṇaṃ. 
Yathā kathaṃ viya? Idha bhikkhū vivadanti dhammoti vā adhammoti vā 
―pe― duṭṭhullāpattī ti vā, aduṭṭhullāpattī ti vā, yaṃ tattha bhaṇḍanaṃ 
kalaho viggaho vivādo nānāvādo aññathāvādo vipaccayatāya vohāro 
medhagaṃ, idaṃ vuccati vivādādhikaraṇaṃ. Vivādādhikaraṇe saṅgho 
vivadati vivādādhikaraṇaṃ. Vivadamāno anuvadati anuvādādhikaraṇaṃ. 
Anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpattādhikaraṇaṃ. Tāya āpattiyā saṅgho 
kammaṃ karoti kiccādhikaraṇaṃ. Evaṃ vivādādhikaraṇapaccayā hoti 
anuvādādhikaraṇaṃ, hoti āpattādhikaraṇaṃ, hoti kiccādhikaraṇaṃ.  
 
 
 

2. Anuvādādhikaraṇaṃ hoti āpattādhikaraṇaṃ, hoti kiccādhikaraṇaṃ, 
hoti vivādādhikaraṇaṃ?  
 
 
 

Anuvādādhikaraṇaṃ na hoti apattādhikaraṇaṃ, na hoti kiccādhikaraṇaṃ, 
na hoti vivādādhikaraṇaṃ. Api ca anuvādādhikaraṇapaccayā hoti 
āpattādhikaraṇaṃ, hoti kiccādhikaraṇaṃ, hoti vivādādhikaraṇaṃ. Yathā 
kathaṃ viya?  
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− Các tội ấy được phân chia theo hai sự hư hỏng trong bốn sự hư hỏng: có 
thể là hư hỏng về giới, có thể là hư hỏng về hạnh kiểm. Được tổng hợp vào sự 
tranh tụng liên quan đến tội trong bốn sự tranh tụng, vào năm nhóm tội 
trong bảy nhóm tội: có thể là nhóm tội pārājika, có thể là nhóm tội 
saṅghādisesa, có thể là nhóm tội thullaccaya, có thể là nhóm tội pācittiya, có 
thể là nhóm tội dukkaṭa. Được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu 
nguồn sanh tội là sanh lên do thân do khẩu và do ý. Tội nào là không còn dư 
sót, tội ấy không được làm lắng dịu với sự tranh tụng nào, không ở nơi nào, 
không bằng cách dàn xếp nào; tội nào là nặng, tội ấy được làm lắng dịu bằng 
một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, ở một nơi là ở 
giữa hội chúng, với hai cách dàn xếp là bằng hành xử Luật với sự hiện diện và 
việc phán xử theo tội đã được thừa nhận. Các tội nào là nhẹ, các tội ấy được 
làm lắng dịu bằng một sự tranh tụng là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ; 
ở ba nơi là ở giữa hội chúng, ở giữa nhóm, hoặc trong sự hiện diện của một vị; 
với ba cách dàn xếp: có thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và việc phán 
xử theo tội đã được thừa nhận, có thể bằng hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách dùng cỏ che lấp.  

***** 
 

CHỦ Ý CỦA SỰ TRANH TỤNG:  
 

1. Có phải sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, là sự tranh tụng liên quan đến tội, là sự tranh tụng liên quan 
đến nhiệm vụ?  

− Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không là sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, không là sự tranh tụng liên quan đến tội, không là sự tranh 
tụng liên quan đến nhiệm vụ. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiển trách, có tranh tụng liên quan 
đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Như vậy là thế nào? − Ở đây, 
các tỳ khưu tranh cãi rằng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây không phải là Pháp,’ 
―(như trên)― hoặc ‘Tội xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xấu xa.’ Ở đấy, việc nào là 
sự xung đột, gây gỗ, tranh luận, 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; là có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển 
trách; là có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị 
vi phạm tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện 
hành sự; là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiển trách, có tranh tụng 
liên quan đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là như thế.  
 

2. Có phải sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là sự tranh tụng liên 
quan đến tội, là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, là sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi?  

− Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không là sự tranh tụng liên 
quan đến tội, không là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, không là sự 
tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Như vậy là thế nào?  
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Idha bhikkhū bhikkhuṃ anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā 
diṭṭhivipattiyā vā ājīvavipattiyā vā, yo tattha anuvādo anuvādanā anullapanā 
anubhaṇanā anusampavaṅkatā abbhussahanatā anubalappadānaṃ, idaṃ 
vuccati anuvādādhikaraṇaṃ. Anuvādādhikaraṇe saṅgho vivadati 
vivādādhikaraṇaṃ. Vivadamāno anuvadati anuvādādhikaraṇaṃ. 
Anuvadamāno āpattiṃ āpajjati āpattādhikaraṇaṃ. Tāya āpattiyā saṅgho 
kammaṃ karoti kiccādhikaraṇaṃ. Evaṃ anuvādādhikaraṇapaccayā hoti 
āpattādhikaraṇaṃ, hoti kiccādhikaraṇaṃ, hoti vivādādhikaraṇaṃ.  
 
 
 
 
 

 
3. Āpattādhikaraṇaṃ hoti kiccādhikaraṇaṃ, hoti vivādādhikaraṇaṃ, hoti 

anuvādādhikaraṇaṃ?  
 

Āpattādhikaraṇaṃ na hoti kiccādhikaraṇaṃ, na hoti vivādādhikaraṇaṃ, 
na hoti anuvādādhikaraṇaṃ. Api ca āpattādhikaraṇapaccayā hoti 
kiccādhikaraṇaṃ, hoti vivādādhikaraṇaṃ, hoti anuvādādhikaraṇaṃ. Yathā 
kathaṃ viya? Pañcapi āpattikkhandhā āpattādhikaraṇaṃ, 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 hoti kiccādhikaraṇaṃ, hoti vivādādhikaraṇaṃ, hoti 
anuvādādhikaraṇaṃ.  
 
 
 
 
 

 
4. Kiccādhikaraṇaṃ hoti vivādādhikaraṇaṃ, hoti anuvādādhikaraṇaṃ, 

hoti āpattādhikaraṇaṃ?  
 

Kiccādhikaraṇaṃ na hoti vivādādhikaraṇaṃ, na hoti 
anuvādādhikaraṇaṃ, na hoti āpattādhikaraṇaṃ. Api ca 
kiccādhikaraṇapaccayā hoti vivādādhikaraṇaṃ, hoti anuvādādhikaraṇaṃ, 
hoti āpattādhikaraṇaṃ. Yathā kathaṃ viya? Yā saṅghassa kiccayatā 
karaṇīyatā apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ 
ñatticatutthakammaṃ, idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ. Kiccādhikaraṇe 
saṅgho vivadati vivādādhikaraṇaṃ. Vivadamāno anuvadati 
anuvādādhikaraṇaṃ. Anuvadamāne āpattiṃ āpajjati āpattādhikaraṇaṃ. 
Tāya āpattiyā saṅgho kammaṃ karoti kiccādhikaraṇaṃ. Evaṃ 
kiccādhikaraṇapaccayā hoti vivādādhiraṇaṃ, hoti anuvādādhikaraṇaṃ, hoti 
āpattādhikaraṇaṃ. 
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− Ở đây, các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu với sự hư hỏng vì giới, hoặc với sự 
hư hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về quan điểm, hoặc với sự hư 
hỏng về nuôi mạng. Ở đấy, việc nào là sự khiển trách, xoi mói, buộc tội, chỉ 
trích, moi móc, xúi giục, khích động, việc ấy được gọi là tranh tụng liên quan 
đến khiển trách. Trong tranh tụng liên quan đến khiển trách, hội chúng tranh 
cãi; là có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển 
trách; là có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị 
vi phạm tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện 
hành sự; là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi là như thế.  
 

3. Có phải sự tranh tụng liên quan đến tội là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, là sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách?  

− Sự tranh tụng liên quan đến tội không là sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, không là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, không là sự tranh 
tụng liên quan đến khiển trách. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan 
đến tội, có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Như vậy là thế nào? − 
Năm nhóm tội là tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội là tranh tụng liên 
quan đến tội; việc ấy được gọi là tranh tụng liên quan đến tội. Trong tranh 
tụng liên quan đến tội, hội chúng tranh cãi; là có tranh tụng liên quan đến 
tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách; là có tranh tụng liên quan 
đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị phạm tội; là có tranh tụng liên 
quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện hành sự; là có tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên quan đến tội, có tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên 
quan đến khiển trách là như thế.  
 

4. Có phải sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi, là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, là sự tranh 
tụng liên quan đến tội?  

− Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ không là sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, không là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, không là sự 
tranh tụng liên quan đến tội. Tuy nhiên, do duyên tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội. Như vậy 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 tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ. Trong tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, hội chúng tranh cãi; là 
có tranh tụng liên quan đến tranh cãi. Trong khi tranh cãi, có vị khiển trách; 
là có tranh tụng liên quan đến khiển trách. Trong khi khiển trách, có vị phạm 
tội; là có tranh tụng liên quan đến tội. Do tội ấy, hội chúng thực hiện hành sự; 
là có tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ. Do duyên tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, có tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có tranh tụng liên quan đến 
khiển trách, có tranh tụng liên quan đến tội là như thế.  
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PUCCHĀVISSAJJANAVĀRO  
  

1. Yattha sativinayo tattha sammukhāvinayo, yattha sammukhāvinayo 
tattha sativinayo, yattha amūḷhavinayo tattha sammukhāvinayo, yattha 
sammukhāvinayo tattha amūḷhavinayo, yattha paṭiññātakaraṇaṃ tattha 
sammukhāvinayo, yattha sammukhāvinayo tattha paṭiññātakaraṇaṃ, yattha 
yebhuyyasikā tattha sammukhāvinayo, yattha sammukhāvinayo tattha 
yebhuyyasikā, yattha tassapāpiyyasikā tattha sammukhāvinayo, yattha 
sammukhāvinayo tattha tassapāpiyyasikā, yattha tiṇavatthārako tattha 
sammukhāvinayo, yattha sammukhāvinayo tattha tiṇavatthārako.  
 
 
 
 
 
 

2. Yasmiṃ samaye sammukhāvinayena ca sativinayena ca adhikaraṇaṃ 
vūpasammati, yattha sativinayo tattha sammukhāvinayo, yattha 
sammukhāvinayo tattha sativinayo, na tattha amūḷhavinayo, na tattha 
paṭiññātakaraṇaṃ, na tattha yebhuyyasikā, na tattha tassapāpiyyasikā, na 
tattha tiṇavatthārako.  
 
 
 
 
 
 

3. Yasmiṃ samaye sammukhāvinayena ca amūḷhavinayena ca ―pe― 
Sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca ―pe― Sammukhāvinayena ca 
yebhuyyasikāya ca ―pe― Sammukhāvinayena ca tassapāpiyyasikāya ca 
―pe― Sammukhāvinayena ca tiṇavatthārakena ca adhikaraṇaṃ 
vūpasammati, yattha tiṇavatthārako tattha sammukhāvinayo, yattha 
sammukhāvinayo tattha tiṇavatthārako, na tattha sativinayo, na tattha 
amūḷhavinayo, na tattha paṭiññātakaraṇaṃ, na tattha yebhuyyasikā, na 
tattha tassapāpiyyasikā.  
 

***** 
 

SAṂSAṬṬHAVĀRO  
 

1. Sammukhāvinayoti vā sativinayoti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā udāhu 
visaṃsaṭṭhā, labbhā ca panimesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā 
nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ? Sammukhāvinayoti vā amūḷhavinayoti vā ―pe―  
Sammukhāvinayoti vā paṭiññātakaraṇanti vā ―pe― Sammukhāvinayoti vā 
yebhuyyasikāti vā ―pe― Sammukhāvinayoti vā tassapāpiyyasikāti vā ―pe―  
Sammukhāvinayoti vā tiṇavatthārakoti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā udāhu 
visaṃsaṭṭhā, labbhā ca panimesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā 
nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ.  
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PHẦN VẤN ĐÁP:  
 

1. Ở đâu có hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ở đó có hành xử Luật với sự 
hiện diện? Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đó có hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ? Ở đâu có hành xử Luật khi không điên cuồng, ở đó có hành 
xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành xử Luật với sự hiện diện, ở đó có 
hành xử Luật khi không điên cuồng? Ở đâu có việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành xử Luật với 
sự hiện diện, ở đó có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận? Ở đâu có 
thuận theo số đông, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện. Ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, ở đó có thuận theo số đông? Ở đâu có (hành xử Luật) 
theo tội của vị ấy, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, ở đó có (hành xử Luật) theo tội của vị ấy? Ở đâu có 
cách dùng cỏ che lấp, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện? Ở đâu có hành 
xử Luật với sự hiện diện, ở đó có cách dùng cỏ che lấp?  
 

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

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 ―(như trên)― bằng hành 
xử Luật với sự hiện diện và việc phán xử theo tội đã được thừa nhận ―(như 
trên)― bằng hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo số đông ―(như 
trên)― bằng hành xử Luật với sự hiện diện và theo tội của vị ấy ―(như trên)― 
bằng hành xử Luật với sự hiện diện và cách dùng cỏ che lấp: Ở đâu có cách 
dùng cỏ che lấp, ở đó có hành xử Luật với sự hiện diện. Ở đâu có hành xử 
Luật với sự hiện diện, (nếu) ở đó có cách dùng cỏ che lấp, (thì) ở đó không có 
hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, ở đó không có hành xử Luật khi không điên 
cuồng, ở đó không có việc phán xử theo tội đã được thừa nhận, ở đó không có 
thuận theo số đông, ở đó không có (hành xử Luật) theo tội của vị ấy.  
 

***** 
 

PHẦN ĐƯỢC LIÊN KẾT:  
 

1. ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật bằng sự ghi nhớ,’ 
các pháp này liên kết hay không liên kết? Có thể tách rời để chỉ rõ sự khác 
biệt của các pháp này? ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật 
khi không điên cuồng’ ―(như trên)― ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là 
‘việc phán xử theo tội đã được thừa nhận’ ―(như trên)― ‘Hành xử Luật với sự 
hiện diện’ hay là ‘thuận theo số đông’ ―(như trên)― ‘Hành xử Luật với sự 
hiện diện’ hay là ‘theo tội của vị ấy’ ―(như trên)― ‘Hành xử Luật với sự hiện 
diện’ hay là ‘cách dùng cỏ che lấp,’ các pháp này liên kết hay không liên kết? 
Có thể tách rời để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này?  
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2. Sammukhāvinayoti vā sativinayoti vā ime dhammā saṃsaṭṭhā, no 
visaṃsaṭṭhā. Na ca labbhā imesaṃ dhammānaṃ vinibbhujitvā vinibbhujitvā 
nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ sammukhāvinayoti vā ―pe― amūḷhavinayoti vā 
―pe― sammukhāvinayoti vā paṭiññātakaraṇanti vā ―pe― 
sammukhāvinayoti vā yebhuyyasikāti vā ―pe― sammukhāvinayoti vā 
tassapāpiyyasikāti vā ―pe― sammukhāvinayoti vā tiṇavatthārakoti vā ime 
dhammā saṃsaṭṭhā, no visaṃsaṭṭhā. Na ca labbhā imesaṃ dhammānaṃ 
vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraṇaṃ paññāpetuṃ.  

***** 
  

SAMATHANIDĀNĀDAYO  
 

1. Sammukhāvinayo kiṃnidāno, kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavo, 
kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno? Sativinayo ―pe― Amūḷhavinayo ―pe― 
Paṭiññātakaraṇaṃ ―pe― Yebhuyyasikā ―pe― Tassapāpiyyasikā ―pe― 
Tiṇavatthārako kiṃnidāno, kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavo, 
kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno?  
 

Sammukhāvinayo nidānanidāno, nidānasamudayo, nidānajātiko, 
nidānapabhavo, nidānasambhāro, nidānasamuṭṭhāno. Sativinayo ―pe― 
Amūḷhavinayo ―pe― Paṭiññātakaraṇaṃ nidānanidānaṃ, 
nidānasamudayaṃ, nidānajātikaṃ, nidānapabhavaṃ, nidānasambhāraṃ, 
nidānasamuṭṭhānaṃ. Yebhuyyasikā nidānanidānā, nidānasamudayā, 
nidānajātikā, nidānapabhavā, nidānasambhārā, nidānasamuṭṭhānā. 
Tassapāpiyyasikā ―pe― Tiṇavatthārako nidānanidāno, nidānasamudayo, 
nidānajātiko, nidānapabhavo, nidānasambhāro, nidānasamuṭṭhāno.  
 
 

2. Sammukhāvinayo kiṃnidāno, kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavo, 
kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno? Sativinayo ―pe― Amūḷhavinayo ―pe― 
Paṭiññātakaraṇaṃ ―pe― Yebhuyyasikā ―pe― Tassapāpiyyasikā ―pe― 
Tiṇavatthārako kiṃnidāno, kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavo,  
kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno?  
 

Sammukhāvinayo hetunidāno, hetusamudayo, hetujātiko, hetupabhavo, 
hetusambhāro, hetusamuṭṭhāno. Sativinayo ―pe― Amūḷhavinayo ―pe― 
Paṭiññātakaraṇaṃ hetunidānaṃ, hetusamudayaṃ, hetujātikaṃ, 
hetupabhavaṃ, hetusambhāraṃ, hetusamuṭṭhānaṃ. Yebhuyyasikā 
hetunidānā, hetusamudayā, hetujātikā, hetupabhavā, hetusambhārā, 
hetusamuṭṭhānā. Tassapāpiyyasikā ―pe― Tiṇavatthārako hetunidāno, 
hetusamudayo, hetujātiko, hetupabhavo, hetusambhāro, hetusamuṭṭhāno.  
 

3. Sammukhāvinayo kiṃnidāno, kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavo, 
kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno? Sativinayo ―pe― Amūḷhavinayo ―pe― 
Paṭiññātakaraṇaṃ ―pe― Yebhuyyasikā ―pe― Tassapāpiyyasikā ―pe― 
Tiṇavatthārako kiṃnidāno, kiṃsamudayo, kiṃjātiko, kiṃpabhavo, 
kiṃsambhāro, kiṃsamuṭṭhāno? 
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2. − ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật bằng sự ghi nhớ,’ 
các pháp này là liên kết, không phải là không liên kết. Không có thể tách rời 
để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này. ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là 
‘hành xử Luật khi không điên cuồng’ ―nt― ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ 
hay là ‘việc phán xử theo tội đã được thừa nhận’ ―nt― ‘Hành xử Luật với sự 
hiện diện’ hay là ‘thuận theo số đông’ ―nt― ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ 
hay là ‘theo tội của vị ấy’ ―nt― ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘cách 
dùng cỏ che lấp,’ các pháp này là liên kết, không phải là không liên kết. Không 
có thể tách rời để chỉ rõ sự khác biệt của các pháp này.  

***** 
SỰ MỞ ĐẦU, v.v... CỦA CÁCH DÀN XẾP: 

1. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? 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 có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi?  

− Hành xử Luật với sự hiện diện có duyên khởi là sự mở đầu, có duyên 
khởi là sự phát sanh, có duyên khởi là sự sanh lên, có duyên khởi là sự hiện 
khởi, có duyên khởi là sự cốt yếu, có duyên khởi là nguồn sanh khởi. 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 có duyên khởi là sự mở đầu, có duyên khởi là sự phát 
sanh, có duyên khởi là sự sanh lên, có duyên khởi là sự hiện khởi, có duyên 
khởi là sự cốt yếu, có duyên khởi là nguồn sanh khởi.  

2. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? 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 có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi?  

− Hành xử Luật với sự hiện diện có nhân là sự mở đầu, có nhân là sự phát 
sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân là sự cốt yếu, có 
nhân là nguồn sanh khởi. 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 có nhân là sự mở đầu, có 
nhân là sự phát sanh, có nhân là sự sanh lên, có nhân là sự hiện khởi, có nhân 
là sự cốt yếu, có nhân là nguồn sanh khởi.  

3. Hành xử Luật với sự hiện diện có điều gì là sự mở đầu, điều gì là sự phát 
sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là sự cốt yếu, điều 
gì là nguồn sanh khởi? 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 có điều gì là sự mở đầu, 
điều gì là sự phát sanh, điều gì là sự sanh lên, điều gì là sự hiện khởi, điều gì là 
sự cốt yếu, điều gì là nguồn sanh khởi?  
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Sammukhāvinayo paccayanidāno, paccayasamudayo, paccayajātiko,  
paccayapabhavo, paccayasambhāro, paccayasamuṭṭhāno. Sativinayo ―pe― 
Amūḷhavinayo ―pe― Paṭiññātakaraṇaṃ paccayanidānaṃ, paccaya-
samudayaṃ, paccayajātikaṃ, paccayapabhavaṃ, paccayasambhāraṃ, 
paccayasamuṭṭhānaṃ. Yebhuyyasikā paccayanidānā, paccayasamudayā, 
paccayajātikā, paccayapabhavā, paccayasambhārā, paccayasamuṭṭhānā.  
Tassapāpiyyasikā ―pe― Tiṇavatthārako paccayanidāno, paccayasamudayo, 
paccayajātiko, paccayapabhavo, paccayasambhāro, paccayasamuṭṭhāno.  
 

4. Sattannaṃ samathānaṃ kati mūlāni, kati samuṭṭhānā? Sattannaṃ 
samathānaṃ chabbīsa mūlāni, chattiṃsa samuṭṭhānā.  
 

Sattannaṃ samathānaṃ katamāni chabbīsa mūlāni: sammukhāvinayassa 
cattāri mūlāni: saṅghasammukhatā, dhammasammukhatā, vinaya-
sammukhatā, puggalasammukhatā. Sativinayassa cattāri mūlāni: ―pe― 
Amūḷhavinayassa cattāri mūlāni: ―pe― Paṭiññātakaraṇassa dve mūlāni: yo 
ca deti, yassa ca deti. Yebhuyyasikāya cattāri mūlāni: ―pe― 
Tassapāpiyyasikyāya cattāri mūlāni ―pe― Tiṇavatthārakassa cattāri mūlāni: 
saṅghasammukhatā, dhammasammukhatā, vinayasammukhatā, 
puggalasammukhatā. Sattannaṃ samathānaṃ imāni chabbīsa mūlāni.  
 

Sattannaṃ samathānaṃ katame chattiṃsa samuṭṭhānā? Sativinayassa 
kammassa kiriyā, karaṇaṃ, upagamanaṃ, ajjhupagamanaṃ, adhivāsanā, 
apaṭikkosanā. Amūḷhavinayassa kammassa ―pe― Paṭiññātakaraṇassa 
kammassa ―pe― Yebhuyyasikāya kammassa ―pe― Tassa pāpiyyasikāya 
kammassa ―pe― Tiṇavatthārakassa kammassa kiriyā, karaṇaṃ, 
upagamanaṃ, ajjhupagamanaṃ, adhivāsanā, apaṭikkosanā. Sattannaṃ 
samathānaṃ ime chattiṃsa samuṭṭhānā.  

 
***** 

 
SAMATHA NĀNATTHĀDAYO  

 
1. Sammukhāvinayoti vā sativinayoti vā ime dhammā nānatthā 

nānābyañjanā, udāhu ekatthā byañjanameva nānaṃ? Sammukhāvinayoti vā 
amūḷhavinayoti vā ―pe― Sammukhāvinayoti vā paṭiññātakaraṇanti vā ―pe― 
Sammukhāvinayoti vā yebhuyyasikāti vā ―pe― Sammukhāvinayoti vā 
tassapāpiyyasikāti vā ―pe― Sammukhāvinayoti vā tiṇavatthārakoti vā ime 
dhammā nānatthā nānābyañjanā, udāhu ekatthā byañjanameva nānaṃ?  

Sammukhāvinayoti vā sativinayoti vā ime dhammā nānatthā ceva 
nānābyañjanā ca. Sammukhāvinayoti vā amūḷhavinayoti vā ―pe― 
Sammukhāvinayoti vā paṭiññātakaraṇanti vā ―pe― Sammukhāvinayoti vā 
yebhuyyasikāti vā ―pe― Sammukhāvinayoti vā tassapāpiyyasikāti vā ―pe― 
Sammukhāvinayoti vā tiṇavatthārakoti vā ime dhammā nānatthā ceva 
nānābyañjanā ca.  
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− Hành xử Luật với sự hiện diện có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự 
phát sanh, có duyên là sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự 
cốt yếu, có duyên là nguồn sanh khởi. Hành xử Luật bằng sự ghi nhớ ―nt― 
Hành xử Luật khi không điên cuồng ―nt― Việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận ―nt― Thuận theo số đông ―nt― Theo tội của vị ấy ―nt― Cách 
dùng cỏ che lấp có duyên là sự mở đầu, có duyên là sự phát sanh, có duyên là 
sự sanh lên, có duyên là sự hiện khởi, có duyên là sự cốt yếu, có duyên là 
nguồn sanh khởi.  

4. Bảy cách dàn xếp có bao nhiêu điều căn bản? có bao nhiêu nguồn sanh 
khởi? − Bảy cách dàn xếp có hai mươi sáu điều căn bản, có ba mươi sáu 
nguồn sanh khởi.  

Bảy cách dàn xếp có hai mươi sáu điều căn bản gì? − Hành xử Luật với sự 
hiện diện có bốn điều căn bản: sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của 
Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. Hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ có bốn điều căn bản: ―nt― Hành xử Luật khi không điên cuồng có 
bốn điều căn bản: ―nt― Việc phán xử theo tội đã được thừa nhận có hai điều 
căn bản: vị khai báo (tội) và khai báo đến vị nào. Thuận theo số đông có bốn 
điều căn bản: ―nt― Theo tội của vị ấy có bốn điều căn bản: ―nt― Cách dùng 
cỏ che lấp có bốn điều căn bản: sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của 
Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. Bảy cách dàn xếp có 
hai mươi sáu điều căn bản này.  

Bảy cách dàn xếp có ba mươi sáu nguồn sanh khởi gì? − Hành sự với hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ có sự thực hiện, có sự hành động, có sự đạt đến, có 
sự thỏa thuận, có sự chấp nhận, có sự không phản đối. Hành sự với hành xử 
Luật khi không điên cuồng ―nt― Hành sự với việc phán xử theo tội đã được 
thừa nhận ―nt― Hành sự với thuận theo số đông ―nt― Hành sự với (hành 
xử Luật) theo tội của vị ấy ―nt― Hành sự với cách dùng cỏ che lấp có sự thực 
hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không phản 
đối. Bảy cách dàn xếp có ba mươi sáu nguồn sanh khởi này.  

***** 
SỰ KHÁC BIỆT, v.v... CỦA CÁCH DÀN XẾP: 

1. ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật bằng sự ghi nhớ,’ 
các pháp này khác về nội dung khác về hình thức, hay là có chung nội dung 
chỉ khác về hình thức tên gọi? ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử 
Luật khi không điên cuồng’ ―nt― ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘việc 
phán xử theo tội đã được thừa nhận’ ―nt― ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ 
hay là ‘thuận theo số đông’ ―nt― ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘theo 
tội của vị ấy’ ―nt― ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘cách dùng cỏ che 
lấp,’ các pháp này khác về nội dung khác về hình thức, hay là có chung nội 
dung chỉ khác về hình thức tên gọi?  

− ‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật bằng sự ghi nhớ,’ 
các pháp này vừa khác về nội dung vừa khác về hình thức. ‘Hành xử Luật với 
sự hiện diện’ hay là ‘hành xử Luật khi không điên cuồng’ ―nt― ‘Hành xử Luật 
với sự hiện diện’ hay là ‘việc phán xử theo tội đã được thừa nhận’ ―nt― 
‘Hành xử Luật với sự hiện diện’ hay là ‘thuận theo số đông’ ―nt― ‘Hành xử 
Luật với sự hiện diện’ hay là ‘theo tội của vị ấy’ ―nt― ‘Hành xử Luật với sự 
hiện diện’ hay là ‘cách dùng cỏ che lấp,’ các pháp này vừa khác về nội dung 
vừa khác về hình thức.  
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 2. Vivādo vivādādhikaraṇaṃ, vivādo no adhikaraṇaṃ, adhikaraṇaṃ no 
vivādo, adhikaraṇañceva vivādo ca?  
 

Siyā vivādo vivādādhikaraṇaṃ, siyā vivādo no adhikaraṇaṃ, siyā 
adhikaraṇaṃ no vivādo, siyā adhikaraṇañceva vivādo ca.  
 

Tattha katamo vivādo vivādādhikaraṇaṃ? Idha bhikkhū vivadanti 
dhammoti vā adhammoti vā ―pe― duṭṭhullāpattīti vā aduṭṭhullāpattīti vā, 
yaṃ tattha bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo nānāvādo aññathāvādo 
vipaccayatā vohāro medhagaṃ, ayaṃ vivādo vivādādhikaraṇaṃ.  
 

Tattha katamo vivādo no adhikaraṇaṃ? Mātāpi puttena vivadati, puttopi 
mātarā vivadati, pitāpi puttena vivadati, puttopi pitarā vivadati, bhātāpi 
bhātarā vivadati, bhātāpi bhaginiyā vivadati, bhaginīpi bhātarā vivadati, 
sahāyopi sahāyena vivadati, ayaṃ vivādo no adhikaraṇaṃ.  
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇaṃ no vivādo? Anuvādādhikaraṇaṃ 
āpattādhikaraṇaṃ kiccādhikaraṇaṃ, idaṃ adhikaraṇaṃ no vivādo.  
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇañceva vivādo ca? Vivādādhikaraṇaṃ 
adhikaraṇañceva vivādo ca.  

 
3. Anuvādo anuvādādhikaraṇaṃ, anuvādo no adhikaraṇaṃ, adhikaraṇaṃ 

no anuvādo, adhikaraṇañceva anuvādo ca?  
 

Siyā anuvādo anuvādādhikaraṇaṃ, siyā anuvādo no adhikaraṇaṃ, siyā 
adhikaraṇaṃ no anuvādo, siyā adhikaraṇañceva anuvādo ca.  
 

Tattha katamo anuvādo anuvādādhikaraṇaṃ? Idha bhikkhū bhikkhuṃ 
anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā diṭṭhivipattiyā vā ājīvavipattiyā 
vā, yo tattha anuvādo anuvadanā anullapanā anubhaṇanā anusampavaṅkatā 
abbhussahanatā anubalappadānaṃ, ayaṃ anuvādo anuvādādhikaraṇaṃ.  
 

Tattha katamo anuvādo no adhikaraṇaṃ? Mātāpi puttaṃ anuvadati, 
puttopi mātaraṃ anuvadati, pitāpi puttaṃ anuvadati, puttopi pitaraṃ 
anuvadati, bhātāpi bhātaraṃ anuvadati, bhātāpi bhaginiṃ anuvadati, 
bhaginipi bhātaraṃ anuvadati, sahāyopi sahāyaṃ anuvadati, ayaṃ anuvādo 
no adhikaraṇaṃ.  
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇaṃ no anuvādo? Āpattādhikaraṇaṃ 
kiccādhikaraṇaṃ vivādādhikaraṇaṃ, idaṃ adhikaraṇaṃ no anuvādo.  
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇañceva anuvādo ca? Anuvādādhikaraṇaṃ 
adhikaraṇañceva anuvādo ca.  

 
4. Āpatti āpattādhikaraṇaṃ, āpatti no adhikaraṇaṃ, adhikaraṇaṃ no 

āpatti, adhikaraṇañceva āpatti ca? 
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2. Có phải sự tranh cãi là tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh cãi 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự tranh cãi, vừa là sự tranh 
tụng vừa là sự tranh cãi?  

− Có thể sự tranh cãi là tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có thể sự tranh 
cãi không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là sự tranh cãi, có thể 
vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi.  

Ở đây, sự tranh cãi nào là tranh tụng liên quan đến tranh cãi? − Ở đây, các 
tỳ khưu tranh cãi rằng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây không phải là Pháp,’ ―(như 
trên)― ‘Tội xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xấu xa.’ Ở đấy, việc nào là sự xung đột, 
gây gỗ, tranh luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô 
lỗ, cãi vã; sự tranh cãi ấy là tranh tụng liên quan đến tranh cãi.  

Ở đây, sự tranh cãi nào không là sự tranh tụng? − Mẹ tranh cãi với con 
trai, con trai tranh cãi với mẹ, cha tranh cãi với con trai, con trai tranh cãi với 
cha, anh em trai tranh cãi với anh em trai, anh em trai tranh cãi với chị em 
gái, chị em gái tranh cãi với anh em trai, bạn bè tranh cãi với bạn bè; sự tranh 
cãi này không là sự tranh tụng.  

Ở đây, sự tranh tụng nào không là sự tranh cãi? − Sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, sự tranh tụng liên quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ; sự tranh tụng này không là sự tranh cãi.  

Ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi? − Sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi.  
 

3. Có phải sự khiển trách là tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự khiển 
trách không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự khiển trách, vừa là sự 
tranh tụng vừa là sự khiển trách?  

− Có thể sự khiển trách là tranh tụng liên quan đến khiển trách, có thể sự 
khiển trách không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là sự khiển 
trách, có thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách.  

Ở đây, sự khiển trách nào là tranh tụng liên quan đến khiển trách? − Ở 
đây, các tỳ khưu khiển trách vị tỳ khưu với sự hư hỏng vì giới, hoặc với sự hư 
hỏng về hạnh kiểm, hoặc với sự hư hỏng về quan điểm, hoặc với sự hư hỏng 
về nuôi mạng. Ở đấy, việc nào là sự khiển trách, xoi mói, buộc tội, chỉ trích, 
moi móc, xúi giục, khích động; sự khiển trách này là tranh tụng liên quan đến 
khiển trách.  

Ở đây, sự khiển trách nào không là sự tranh tụng? − Mẹ khiển trách con 
trai, con trai khiển trách mẹ, cha khiển trách con trai, con trai khiển trách 
cha, anh em trai khiển trách anh em trai, anh em trai khiển trách chị em gái, 
chị em gái khiển trách anh em trai, bạn bè khiển trách bạn bè; sự khiển trách 
này không là sự tranh tụng.  

Ở đây, sự tranh tụng nào không là sự khiển trách? − Sự tranh tụng liên 
quan đến tội, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi; sự tranh tụng này không là sự khiển trách.  

Ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách? − Sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách.  
 

4. Có phải sự vi phạm tội là tranh tụng liên quan đến tội, sự vi phạm tội 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là sự vi phạm tội, vừa là sự tranh 
tụng vừa là sự vi phạm tội?  
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Siyā āpatti āpattādhikaraṇaṃ, siyā āpatti no adhikaraṇaṃ, siyā 
adhikaraṇaṃ no āpatti, siyā adhikaraṇañceva āpatti ca.  
 

Tattha katamā āpatti āpattādhikaraṇaṃ? Pañcapi āpattikkhandhā 
āpattādhikaraṇaṃ, sattapi āpattikkhandhā āpattādhikaraṇaṃ, ayaṃ āpatti 
āpattādhikaraṇaṃ.  
 

Tattha katamā āpatti no adhikaraṇaṃ? Sotāpatti samāpatti, ayaṃ āpatti 
no adhikaraṇaṃ.  
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇaṃ no āpatti? Kiccādhikaraṇaṃ, 
vivādādhikaraṇaṃ, anuvādādhikaraṇaṃ, idaṃ adhikaraṇaṃ no āpatti.  
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇañceva āpatti ca? Āpattādhikaraṇaṃ 
adhikaraṇañceva āpatti ca.  
 
 

5. Kiccaṃ kiccādhikaraṇaṃ, kiccaṃ no adhikaraṇaṃ, adhikaraṇaṃ no 
kiccaṃ, adhikaraṇañceva kiccañca?1  
 

Siyā kiccaṃ kiccādhikaraṇaṃ, siyā kiccaṃ no adhikaraṇaṃ, siyā 
adhikaraṇaṃ no kiccaṃ, siyā adhikaraṇañceva kiccañca.  
 

Tattha katamaṃ kiccaṃ kiccādhikaraṇaṃ? Yaṃ saṅghassa kiccayatā 
karaṇīyatā apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ 
ñatticatutthakammaṃ, idaṃ kiccaṃ kiccādhikaraṇaṃ.  
 

Tattha katamaṃ kiccaṃ no adhikaraṇaṃ? Ācariyakiccaṃ 
upajjhāyakiccaṃ2 samānupajjhāyakiccaṃ samānācariyakiccaṃ, idaṃ kiccaṃ 
no adhikaraṇaṃ.  
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇaṃ no kiccaṃ? Vivādādhikaraṇaṃ 
anuvādādhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇaṃ, idaṃ adhikaraṇaṃ no kiccaṃ.  
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇañceva kiccañca? Kiccādhikaraṇaṃ 
adhikaraṇañceva kiccañcā ti.  
 

Adhikaraṇabhedo niṭṭhito.3  
 

***** 
 

TASSUDDĀNAṂ  
 

1.  Adhikaraṇaṃ ukkoṭā ākārā puggalena ca,  
nidāna hetu paccayā mūlaṃ samuṭṭhānena ca.  
āpatti hoti yattha ca saṃsaṭṭhā nidānappabhavā.4  

 

2.  Hetuppaccayamūlāni samuṭṭhānena byañjanaṃ;5  
vivādo adhikaraṇan ti bhedādhikaraṇe idan ti.  

 

--ooOoo-- 

                                                   
1 kiccañceva adhikaraṇañca - Syā. 
2 upajjhāyakiccaṃ sakiccaṃ - Sīmu 1, 2.  4 saṃsaṭṭhā nidānena ca - Ma, Syā, PTS.  
3 adhikaraṇabhedaṃ niṭṭhitaṃ - Ma, Syā, PTS.  5 byañjanā - Ma, Syā, PTS. 
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− Có thể sự vi phạm tội là tranh tụng liên quan đến tội, có thể sự vi phạm 
tội không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là sự vi phạm tội, có 
thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội.  

Ở đây, sự vi phạm tội nào là tranh tụng liên quan đến tội? − Năm nhóm tội 
là tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội cũng là tranh tụng liên quan 
đến tội; sự vi phạm tội này là tranh tụng liên quan đến tội.  

Ở đây, sự vi phạm (āpatti) nào không là sự tranh tụng? − Sự vi phạm vào 
dòng Thánh (sota-āpatti) và sự tự mình vi phạm (sam-āpatti); sự vi phạm 
(āpatti) này không là sự tranh tụng (đây là nghệ thuật chơi chữ).  

Ở đây, sự tranh tụng nào không là sự vi phạm tội? − Sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách; sự tranh tụng ấy không là sự vi phạm tội.  

Ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội? − Sự tranh tụng 
liên quan đến tội vừa là sự tranh tụng vừa là sự vi phạm tội.  
 

5. Có phải nhiệm vụ là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, nhiệm vụ 
không là sự tranh tụng, sự tranh tụng không là nhiệm vụ, vừa là sự tranh tụng 
vừa là nhiệm vụ?  

− Có thể nhiệm vụ là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có thể nhiệm vụ 
không là sự tranh tụng, có thể sự tranh tụng không là nhiệm vụ, có thể vừa là 
sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ.  

Ở đây, nhiệm vụ nào là tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ? − Ở đây, đối 
với hội chúng việc nào 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; nhiệm vụ này là sự tranh tụng 
liên quan đến nhiệm vụ.  

Ở đây, nhiệm vụ nào không là sự tranh tụng? − Nhiệm vụ của thầy dạy 
học, nhiệm vụ của thầy tế độ, nhiệm vụ của các vị có chung thầy tế độ, nhiệm 
vụ của các vị có chung thầy dạy học; nhiệm vụ này không là sự tranh tụng.  

Ở đây, sự tranh tụng nào không là nhiệm vụ? − Sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, sự tranh tụng liên 
quan đến tội; sự tranh tụng này không là nhiệm vụ.  

Ở đây, cái gì vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ? – Sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ.  
 

Dứt Phân Tích Sự Tranh Tụng. 
 

***** 
 

TÓM LƯỢC PHẦN NÀY: 
 

1. Tranh tụng, các sự khơi dậy, các biểu hiện, và với cá nhân, sự mở đầu, 
nhân, duyên, điều căn bản, và với nguồn sanh khởi, là có tội, và nơi nào, 
được liên kết, duyên khởi, sự hiện khởi.  
 

2. Nhân, duyên, điều căn bản, với nguồn sanh khởi, hình thức, ‘có phải 
sự tranh cãi là sự tranh tụng,’ điều này là ở phần phân tích sự tranh tụng. 
 

--ooOoo-- 
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APARAGĀTHĀSAṄGAṆIKAṂ  
 

1.  Codanā kimatthāya sāraṇā kissa kāraṇā,  
saṅgho kimatthāya matikammaṃ pana kissa kāraṇā?  

 
2.  Codanā sāraṇatthāya niggahatthāya sāraṇā,  

saṅgho pariggahatthāya matikammaṃ pana pāṭiyekkaṃ.  
 

3.  Mā kho turito abhaṇi mā kho caṇḍikkato bhaṇi,  
mā kho paṭighaṃ janayi sace anuvijjako tuvaṃ.  

 
4.  Mā kho sahasā abhaṇi kathaṃ viggāhikaṃ anatthasaṃhitaṃ,  

sutte vinaye anulome paññatte anulomike.  
 

5.  Anuyogavattaṃ nisāmaya kusalena buddhimatā kataṃ,  
suvuttaṃ sikkhāpadānulomikaṃ gatiṃ na nāsento samparāyikaṃ.  

 
6.  Hitesī anuyuñjassu kālenatthūpasaṃhitaṃ,  

cuditassa ca codakassa ca sahasā vohāraṃ mā padhārehi.1  
 

7.  Codako āha āpannoti cuditako āha anāpannoti, 
ubho anukkhipanto paṭiññānusandhitena kāraye.  

 
8.  Paṭiññā lajjīsu katā2 alajjīsu evaṃ3 na vijjati,  

bahumpi alajjī bhāseyya vattānusandhitena4 kāraye.  
 

9.  Alajjī kīdiso hoti paṭiññā yassa na rūhati,  
evañca5 tāhaṃ pucchāmi kīdiso vuccati alajjipuggalo?6  

 
10.  Sañcicca āpattiṃ āpajjati āpattiṃ parigūhati,  

agatigamanañca gacchati ediso vuccati alajjipuggalo.6  
 

11.  Saccaṃ ahampi jānāmi ediso vuccati7 alajjipuggalo,6  
aññañca tāhaṃ pucchāmi kīdiso vuccati lajjipuggalo?8  

 
12.  Sañcicca āpattiṃ nāpajjati āpattiṃ na parigūhati,  

agatigamanaṃ na gacchati ediso vuccati lajjipuggalo.8  
 

13.  Saccaṃ ahampi jānāmi ediso vuccati lajjipuggalo,8  
aññañca tāhaṃ pucchāmi kīdiso vuccati adhammacodako?  

  

                                                   
1 padhāresi - Ma, Syā, PTS.            5 etañca - Ma. 
2 vuttā - Syā.               6 alajjīpuggalo - Ma. 
3 etaṃ - Syā.              7 vuccati iti saddo Syā natthi.  
4 vuttānusandhitena - Syā, PTS, Sīmu.            8 lajjīpuggalo - Ma. 
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SƯU TẬP KHÁC VỀ CÁC BÀI KỆ: 
 

1. Việc cáo tội nhằm mục đích gì? Nhớ lại là nguyên nhân của điều gì? 
Hội chúng nhằm mục đích gì? Hơn nữa, hoạt động của trí óc là nguyên 
nhân của điều gì?  
 

2. – Việc cáo tội nhằm mục đích làm nhớ lại (tội). Nhớ lại (tội) nhằm 
mục đích kiềm chế. Hội chúng nhằm mục đích phân xử. Hơn nữa, hoạt 
động của trí óc là cá biệt (từng vị).  
 

3. Nếu ngài là vị xét xử, ngài chớ có nói nhanh quá, chớ có nói thô lỗ, 
chớ làm nảy sanh cơn giận dữ.  
 

4. Ngài chớ nói một cách gấp gáp, lời nói gây cãi vã không liên hệ đến ý 
nghĩa về giới bổn, về Luật, về bộ Tập Yếu, về các điều quy định, về bốn pháp 
dung hòa.  
 

5. Hãy suy xét về trách nhiệm và phận sự đã được bậc giác ngộ thiết lập 
một cách khéo léo, đã được quy định rõ ràng phù hợp theo các điều học, 
trong khi chớ có làm hủy hoại cảnh giới ngày vị lai.  
 

6. Người tầm cầu sự lợi ích hãy thực hành đúng thời, có liên quan đến 
mục đích. Chớ vội vã tin theo lời phát biểu của vị bị buộc tội và của vị cáo 
tội.  
 

7. Vị cáo tội đã nói ‘phạm tội,’ vị bị buộc tội đã nói ‘không phạm.’ Trong 
khi bỏ qua cả hai, ngài nên tiến hành phù hợp với điều được nhận biết. 
 

8. Sự hiểu biết được thực hiện ở những người khiêm tốn, ở những kẻ vô 
liêm sỉ không được biết đến như thế. Kẻ vô liêm sỉ cũng có thể nói nhiều, có 
thể làm phù hợp với điều đã nói. 
 

9. Hạng người vô liêm sỉ là hạng người thế nào mà đối với hạng người 
ấy sự hiểu biết không tiến triển. Và tôi hỏi ngài như vậy: Hạng như thế nào 
được gọi là người vô liêm sỉ?  
 

10. Kẻ cố ý vi phạm tội, kẻ giấu diếm tội vi phạm, và kẻ đi đường sai 
trái, hạng như thế ấy được gọi là người vô liêm sỉ.  
 

11. Tôi cũng biết sự thật, hạng như thế ấy được gọi là người vô liêm sỉ. 
Và tôi hỏi ngài điều khác: Hạng như thế nào được gọi là người liêm sỉ? 
 

12. Vị không cố ý phạm tội, không giấu diếm tội vi phạm, kẻ không đi sai 
đường, hạng như thế ấy được gọi là người liêm sỉ.  
 

13. Tôi cũng biết sự thật, hạng như thế ấy được gọi là người liêm sỉ. Và 
tôi hỏi ngài điều khác: Vị như thế nào được gọi là vị cáo tội sai pháp? 
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14.  Akālena codeti abhūtena pharusena anatthasaṃhitena,  
dosantaro codeti no mettacitto1 ediso vuccati adhammacodako.  

  
15.  Saccaṃ ahampi jānāmi ediso vuccati adhammacodako,  

aññañca tāhaṃ pucchāmi kīdiso vuccati dhammacodako?  
 

16.  Kālena codeti bhūtena saṇhena atthasaṃhitena,  
mettacitto1 codeti no dosantaro ediso vuccati dhammacodako.  

 
17.  Saccaṃ ahampi jānāmi ediso vuccati dhammacodako,  

aññañca tāhaṃ pucchāmi kīdiso vuccati bālacodako?  
 

19.  Pubbāparaṃ na jānāti pubbāparassa akovido,  
anusandhivacanapathaṃ na jānāti anusandhivacanapathassa akovido 
ediso vuccati bālacodako.  

 
19.  Saccaṃ ahampi jānāmi ediso vuccati bālacodako,  

aññañca tāhaṃ pucchāmi kīdiso vuccati paṇḍitacodako?  
 

20. Pubbāparaṃ vijānāti2 pubbāparassa kovido,  
anusandhivacanapathaṃ jānāti anusandhivacanapathassa kovido?  
ediso vuccati paṇḍitacodako.  

 
21.  Saccaṃ ahampi jānāmi ediso vuccati paṇḍitacodako,  

aññañca tāhaṃ pucchāmi codanā kinti vuccati?  
 

22.  Sīlavipattiyā codeti atho ācāradiṭṭhiyā,  
ājīvenapi codeti codanā tena vuccati.3  

 
Aparagāthāsaṅgaṇikaṃ niṭṭhitaṃ. 

 
--ooOoo-- 

 
  

                                                   
1 mettācitto - Ma, evaṃ sabbattha.    
2 pubbāparampi jānāti - Ma, Syā, PTS.     3 vuccatī ti - Ma.  
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14. Vị cáo tội không đúng thời, với việc không thật, với lời thô lỗ, không 
liên hệ mục đích, có nội tâm sân hận, cáo tội thiếu tâm từ, vị như thế ấy 
được gọi là vị cáo tội sai pháp.  
 

15. Tôi cũng biết sự thật, vị như thế ấy được gọi là vị cáo tội sai pháp. 
Và tôi hỏi ngài điều khác: Vị như thế nào được gọi là vị cáo tội đúng pháp? 
 

16. Vị cáo tội đúng thời, với việc thật, với lời mềm mỏng, có liên hệ mục 
đích, có nội tâm không sân hận, cáo tội với tâm từ, vị cáo tội đúng pháp 
được nói đến như thế. 
 

17. Tôi cũng biết sự thật, vị cáo tội đúng pháp được nói đến như thế. Và 
tôi hỏi ngài điều khác: Vị như thế nào được gọi là vị cáo tội ngu dốt? 
 

18. Vị không biết trước sau, không rành rẽ sau trước, không biết về 
phương thức của lối trình bày mạch lạc, không rành rẽ về phương thức của 
lối trình bày mạch, vị như thế ấy được gọi là vị cáo tội ngu dốt. 
 

19. Tôi cũng biết sự thật, vị như thế ấy được gọi là vị cáo tội ngu dốt. Và 
tôi hỏi ngài điều khác: Vị như thế nào được gọi là vị cáo tội thông thái? 
 

20. Vị biết việc trước sau, rành rẽ việc sau trước, hiểu biết về phương 
thức của lối trình bày mạch lạc, rành rẽ về phương thức của lối trình bày 
mạch, vị như thế ấy được gọi là vị cáo tội thông thái.  
 

21. Tôi cũng biết sự thật, vị như thế ấy được gọi là vị cáo tội thông thái. 
Và tôi hỏi ngài điều khác: Điều gì được gọi là sự cáo tội? 
 

22. Vị cáo tội về sự hư hỏng về giới, rồi về hạnh kiểm, và về quan điểm, 
vị cáo tội về cả việc nuôi mạng, với điều ấy được gọi là sự cáo tội.  
 

Dứt Sưu Tập Khác về Các Bài Kệ.  
 

--ooOoo-- 
 




