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8. CATTĀRI ADHIKARAṆĀNI  
 

24. Tena kho pana samayena bhikkhū ’pi bhikkhunīhi1 vivadanti, 
bhikkhuniyo pi bhikkhūhi vivadanti. Channo pi bhikkhu bhikkhunīnaṃ 
anupakhajja bhikkhūhi saddhiṃ vivadati, bhikkhunīnaṃ pakkhaṃ gāheti. Ye 
te bhikkhū appicchā ―pe― te ujjhāyanti khīyanti vipācenti: “Kathaṃ hi 
nāma channo bhikkhu bhikkhunīnaṃ anupakhajja bhikkhūhi saddhiṃ 
vivadissati, bhikkhunīnaṃ pakkhaṃ gāhessatī ”ti? Atha kho te bhikkhū 
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. “Saccaṃ kira bhikkhave, ―pe― “Saccaṃ 
bhagavā ”ti. ―pe―  
 
 
 
 

Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi:  
 
 
 

25. “Cattārimāni bhikkhave, adhikaraṇāni vivādādhikaraṇaṃ anuvādā-
dhikaraṇaṃ āpattādhikaṇaṃ kiccādhikaraṇaṃ.  
 
 
 

Tattha katamaṃ vivādādhikaraṇaṃ? Idha pana bhikkhave2 bhikkhū 
vivadanti: ‘dhammo ’ti vā ‘adhammo ’ti vā ‘vinayo ’ti vā ‘avinayo ’ti vā 
‘bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenā ’ti vā ‘abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenā ’ti vā 
‘āciṇṇaṃ tathāgatenā ’ti vā ‘anāciṇṇaṃ tathāgatenā ’ti vā ‘paññattaṃ 
tathāgatenā ’ti vā ‘apaññattaṃ tathāgatenā ’ti vā ‘āpattī ’ti vā ‘anāpattī’ ti vā 
‘lahukā āpattī ’ti vā ‘garukā āpattī ’ti vā ‘sāvasesā āpattī ’ti vā ‘anavasesā 
āpattī ’ti vā ‘duṭṭhullā āpattī ’ti vā ‘aduṭṭhullā āpattī ’ti vā, yaṃ tattha 
bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo nānāvādo aññathāvādo vipaccatāya 
vohāro medhakaṃ,3 idaṃ vuccati vivādādhikaraṇaṃ.  
 
 
 
 
 
 

Tattha katamaṃ anuvādādhikaraṇaṃ? Idha pana bhikkhave2 bhikkhū 
bhikkhuṃ anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā diṭṭhivipattiyā vā 
ājīvavipattiyā vā. Yo tattha anuvādo anuvadanā anullapanā anubhaṇanā 
anusampavaṅkatā abbhussahanatā anubalappadānaṃ, idaṃ vuccati 
anuvādādhikaraṇaṃ.  
  

                                                   
1 bhikkhūpi bhikkhūhi - PTS. 2 idha bhikkhave - PTS.  3 medhagaṃ - Ma, Syā. 
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8. BỐN SỰ TRANH TỤNG:  
 

24. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu tranh cãi với các tỳ khưu ni, các tỳ khưu 
ni cũng tranh cãi với các tỳ khưu. Tỳ khưu Channa sau khi theo phe các tỳ 
khưu ni cũng tranh cãi với các tỳ khưu và được xem là thuộc phe các tỳ khưu 
ni. Các tỳ khưu nào ít ham muốn, ―(như trên)― các vị ấy phàn nàn, phê 
phán, chê bai rằng: - “Vì sao tỳ khưu Channa sau khi theo phe các tỳ khưu ni 
lại tranh cãi với các tỳ khưu và được xem là thuộc phe các tỳ khưu ni?” Sau 
đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. - “Này các tỳ khưu, 
nghe nói ―(như trên)― có đúng không vậy?” - “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
―(như trên)―  
 
 
 

Sau khi khiển trách, ngài đã nói Pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng:  
 
 
 

25. - “Này các tỳ khưu, đây là 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, và sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  
 
 

Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi rằng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây không 
phải là Pháp,’ hoặc ‘Đây là Luật,’ hoặc ‘Đây không phải là Luật,’ hoặc ‘Điều 
ấy đã được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến,’ hoặc ‘Điều ấy đã 
không được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến,’ hoặc ‘Điều ấy đã 
được đấng Thiện Thệ thực hành,’ hoặc ‘Điều ấy đã không được đấng Thiện 
Thệ thực hành,’ hoặc ‘Điều ấy đã được đấng Thiện Thệ quy định,’ hoặc 
‘Điều ấy đã không được đấng Thiện Thệ quy định,’ hoặc ‘Điều ấy là phạm 
tội,’ hoặc ‘Điều ấy là không phạm tội,’ hoặc ‘Điều ấy là tội nhẹ,’ hoặc ‘Điều 
ấy là tội nặng,’ hoặc ‘Tội còn dư sót,’ hoặc ‘Tội không còn dư sót,’1 hoặc ‘Tội 
xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xấu xa.’ Ở đây, việc nào là sự xung đột, sự gây gỗ, sự 
tranh luận, sự tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, 
sự cãi vã; việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi.  
 
 

Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp 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.  

                                                   
1 Tội không còn dư sót là nhóm tội pārājika. Tội còn dư sót là sáu nhóm tội còn lại (VinA. 
vii, 1319). 
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Tattha katamaṃ āpattādhikaraṇaṃ? Pañcapi āpattikkhandhā āpattādhi-
karaṇaṃ, sattapi āpattikkhandhā āpattādhikaraṇaṃ, idaṃ vuccati 
āpattādhikaraṇaṃ.  
 
 
 

Tattha katamaṃ kiccādhikaraṇaṃ? Yā saṅghassa kiccayatā karaṇīyatā 
apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ ñatticatuttha-
kammaṃ, idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ.  
 
 
 
 

26. Vivādādhikaraṇassa kiṃ mūlaṃ? Cha vivādamūlāni vivādidhi-
karaṇassa mūlaṃ, tīṇipi akusalamūlāni vivādādhikaraṇassa mūlaṃ tīṇīpi 
kusalamūlāni vivādādhikaraṇassa mūlaṃ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Katamāni cha vivādamūlāni vivādādhikaraṇassa mūlaṃ? Idha 
bhikkhave1 bhikkhu kodhano hoti upanāhī. Yo so bhikkhave, bhikkhu 
kodhano hoti upanāhī. So satthari pi agāravo viharati appatisso, dhamme pi 
agāravo viharati appatisso, saṅghe pi agāravo viharati appatisso, sikkhāya pi 
na paripūrakārī2 hoti. Yo so bhikkhave, bhikkhu satthari pi3 agāravo viharati 
appatisso, dhamme pi ―pe― saṅghe pi ―pe― sikkhāya pi na paripūrakārī,3 
so saṅghe vivādaṃ janeti. So hoti4 vivādo bahujana-ahitāya bahujana-
asukhāya5 bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. 
Evarūpaṃ ce tumhe bhikkhave, vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā 
samanupasseyyātha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva pāpakassa vivāda-
mūlassa pahānāya vāyameyyātha. Evarūpaṃ ce tumhe bhikkhave, 
vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā samanupasseyyātha, tatra tumhe 
bhikkhave, tasseva pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavāya 
paṭipajjeyyātha, evametassa pāpakassa vivādamūlassa pahānaṃ hoti. 
Evametassa pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.  

                                                   
1 idha pana bhikkhave - Ma, Syā.  3 so satthari pi - PTS.          4 yo hoti - Ma, Syā. 
2 paripūrīkārī - Syā.   5 bahujanāhitāya bahujanāsukhāya - Ma, Syā.  
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Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến tội? - Năm nhóm tội1 là sự 
tranh tụng liên quan đến tội, bảy nhóm tội2 là sự tranh tụng liên quan đến 
tội; việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên quan đến tội.  
 
 
 

Ở đây, thế nào là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ? - Việc gì thuộc về 
hội chúng cần phải hoàn thành cần phải thực hiện (tức là) hành sự với lời 
công bố,3 hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Việc ấy được gọi là sự tranh tụng liên 
quan đến nhiệm vụ.  
 
 

26. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là gì? - Có sáu 
nguyên nhân tranh cãi là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh 
cãi. Cũng có ba nguyên nhân không tốt đẹp là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi và cũng có ba nguyên nhân tốt đẹp là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi.  
 
 

Sáu nguyên nhân tranh cãi nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trở nên giận dữ 
có sự hằn học. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn 
học, vị ấy sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn 
kính không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng hội 
chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, ―(như trên)― 
Giáo Pháp, ―(như trên)― Hội Chúng, ―(như trên)― có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự 
tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự 
không lợi ích và khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu 
các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một 
cách chủ quan và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các 
ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa 
ấy. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh 
cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ 
khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai.  

                                                   
1 Năm nhóm tội là: pārājika, saṅghādisesa, nissaggiya pācittiya, pācittiya, và dukkaṭa. 
2 Thêm vào thullaccaya và dubbhāsita là bảy. 
3 Hành sự công bố hành xử năm trường hợp: Sự phục hồi, sự đuổi đi, hành sự cạo tóc 
(bhaṇḍukamma), hình phạt Brahma (Phạm Đàn), và hành sự có sự khác biệt về tướng trạng 
là thứ năm (xem Parivāra 2 - Tập Yếu 2, TTPV 09, trang 306).  
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Puna ca paraṃ bhikkhave, bhikkhu makkhī hoti paḷāsī ―pe― issukī hoti 
maccharī ―pe― saṭho hoti māyāvī ―pe― pāpiccho hoti micchādiṭṭhī ―pe― 
sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānagāhī1 duppaṭinissaggī. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu sandiṭṭhiparāmāsī hoti adhānagāhī duppaṭinissaggī, so satthari pi 
agāravo viharati appattisso, dhamme pi agāravo viharati appatisso, saṅghe pi 
agāravo viharati appatisso, sikkhāya pi na paripūrakārī hoti. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu satthari pi agāravo viharati appatisso, dhamme pi ―pe― 
saṅghe pi ―pe― sikkhāya pi na paripūrakārī, so saṅghe vivādaṃ janeti. So 
hoti vivādo bahujana-ahitāya bahujana-asukhāya bahuno janassa anatthāya 
ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. Evarūpaṃ ce tumhe bhikkhave, 
vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā samanupasseyyātha, tatra tumhe 
bhikkhave, tasseva pāpakassa vivādamūlassa pahānāya vāyameyyātha. 
Evarūpaṃ ce tumhe bhikkhave, vivādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā 
samanupasseyyātha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva pāpakassa vivāda-
mūlassa āyatiṃ anavassavāya paṭipajjeyyātha. Evametassa pāpakassa 
vivādamūlassa pahānaṃ hoti. Evametassa pāpakassa vivādamūlassa āyatiṃ 
anavassavo hoti. Imāni cha vivādamūlāni vivādādhikaraṇassa mūlaṃ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Katamāni tīṇi akusalamūlāni vivādādhikaraṇassa mūlaṃ?  
 
 
 
 
 
 
 

- Idha bhikkhave, bhikkhū2 luddhacittā vivadanti, duṭṭhacittā vivadanti, 
mūḷhacittā vivadanti: ‘dhammo ’ti vā ‘adhammo ’ti vā ‘vinayo ’ti vā ‘avinayo 
’ti vā ‘bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenā ’ti vā ‘abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenā ’ti 
vā ‘āciṇṇaṃ tathāgatenā ’ti vā ‘anāciṇṇaṃ tathāgatenā ’ti vā ‘paññattaṃ 
tathāgatenā ’ti vā ‘apaññattaṃ tathāgatenā ’ti vā ‘āpattī ’ti vā ‘anāpattī’ ti vā 
‘lahukāpattī ’ti vā ‘garukāpattī ’ti vā ‘sāvasesā āpattī ’ti vā ‘anavasesā āpattī ’ti 
vā ‘duṭṭhullā āpattī ’ti vā ‘aduṭṭhullā āpattī ’ti vā, imāni tīṇi akusalamūlāni 
vivādādhikaraṇassa mūlaṃ.  
 

                                                   
1 ādhānaggāhī - Ma; ādānagāhī - Syā.  
2 idha pana bhikkhave bhikkhū - Ma, Syā; idha bhikkhū - PTS.  
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Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa: Có vị tỳ khưu trở nên đạo đức giả 
dối trá, ―(như trên)― trở nên đố kỵ bỏn xẻn, ―(như trên)― trở nên mưu 
mẹo xảo trá, ―(như trên)― trở nên ác dục tà kiến, ―(như trên)― trở nên 
chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng Hội 
Chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, ―(như trên)― 
Giáo Pháp, ―(như trên)― Hội Chúng, ―(như trên)― có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự tranh cãi trong hội chúng. Đó là sự 
tranh cãi đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự 
không lợi ích và khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu 
các ngươi nhận thức được nguyên nhân tranh cãi có hình thức như thế một 
cách chủ quan và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các 
ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa 
ấy. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân tranh 
cãi có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ 
khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân tranh cãi xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân 
tranh cãi xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Sáu nguyên 
nhân tranh cãi này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi.  
 
 
 
 

27. Ba nguyên nhân không tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến tranh cãi?  
 
 
 
 
 
 

- Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu tranh cãi do tâm tham lam, 
tranh cãi do tâm xấu xa, tranh cãi do tâm mê muội rằng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc 
‘Đây không phải là Pháp,’ hoặc ‘Đây là Luật,’ hoặc ‘Đây không phải là 
Luật,’ hoặc ‘Điều ấy đã được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến,’ hoặc 
‘Điều ấy đã không được đấng Thiện Thệ thuyết giảng và nói đến,’ hoặc 
‘Điều ấy đã được đấng Thiện Thệ thực hành,’ hoặc ‘Điều ấy đã không được 
đấng Thiện Thệ thực hành,’ hoặc ‘Điều ấy đã được đấng Thiện Thệ quy 
định,’ hoặc ‘Điều ấy đã không được đấng Thiện Thệ quy định,’ hoặc ‘Điều ấy 
là phạm tội,’ hoặc ‘Điều ấy là không phạm tội,’ hoặc ‘Điều ấy là tội nhẹ,’ 
hoặc ‘Điều ấy là tội nặng,’ hoặc ‘Tội còn dư sót,’ hoặc ‘Tội không còn dư sót,’ 
hoặc ‘Tội xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xấu xa.’ Ba nguyên nhân không tốt đẹp 
này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi.  
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Katamāni tīṇi kusalamūlāni vivādādhikaraṇassa mūlaṃ? Idha bhikkhave, 
bhikkhū1 aluddhacittā vivadanti, aduṭṭhacittā vivadanti, amūḷhacittā 
vivadanti:‘dhammo ’ti vā ‘adhammo ’ti vā ―pe― ‘duṭṭhullā āpattī ’ti vā 
‘aduṭṭhullā āpattī ’ti vā, imāni tīṇi kusalamūlāni vivādādhikaraṇassa mūlaṃ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Anuvādādhikaraṇassa kiṃ mūlaṃ? Cha anuvādamūlāni anuvādā-
dhikaraṇassa mūlaṃ. Tīṇi pi akusalamūlāni anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ. 
Tīṇi pi kusalamūlāni anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ, kāyo pi anuvādādhi-
karaṇassa mūlaṃ, vācāpi anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katamāni cha anuvādamūlāni anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ? Idha 
bhikkhave, bhikkhu2 kodhano hoti upanāhī. Yo so bhikkhu3 kodhano hoti 
upanāhī, so satthari pi agāravo viharati appatisso, dhamme pi agāravo 
viharati appatisso, saṅghe pi agāravo viharati appatisso, sikkhāya pi na 
paripūrakārī hoti. Yo so bhikkhave, bhikkhu satthari pi agāravo viharati 
appatisso, dhamme pi ―pe― saṅghe pi ―pe― sikkhāya pi na paripūrakārī, 
so saṅghe anuvādaṃ janeti. So hoti4 anuvādo bahujana-ahitāya bahujana-
asukhāya bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. 
Evarūpaṃ ce tumhe bhikkhave, anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā 
samanupasseyyātha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva pāpakassa 
anuvādamūlassa pahānāya vāyameyyātha. Evarūpaṃ ce tumhe bhikkhave, 
anuvādamūlā ajjhattaṃ vā bahiddhā vā na samanupasseyyātha, tatra tumhe 
bhikkhave, tasseva pāpakassa anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavāya 
paṭipajjeyyātha. Evametassa pāpakassa anuvādamūlassa pahānaṃ hoti. 
Evametassa pāpakassa anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti.  
  

                                                   
1 idha pana bhikkhave bhikkhū - Ma, Syā; idha bhikkhū - PTS.  
2 idha pana bhikkhave bhikkhu - Ma, Syā; idha bhikkhu - PTS.  
3 yo so bhikkhave bhikkhu - Ma, Syā.       4 yo hoti - Ma, Syā. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1                  Chương Dàn Xếp 

 383

Ba nguyên nhân tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến tranh cãi? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi do tâm 
không tham lam, tranh cãi do tâm không xấu xa, tranh cãi do tâm không mê 
muội rằng: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây không phải là Pháp,’ ―(như trên)― 
hoặc ‘Tội xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xấu xa.’ Ba nguyên nhân tốt đẹp này là 
nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi.  
 
 
 
 
 
 
 

28. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là gì? - Có 
sáu nguyên nhân khiển trách là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách. Cũng có ba nguyên nhân không tốt đẹp là nguyên nhân của sự 
tranh tụng liên quan đến khiển trách, và cũng có ba nguyên nhân tốt đẹp là 
nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách. Cơ thể (thân) cũng 
là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách, và lời nói 
(khẩu) cũng là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách.  
 
 
 
 
 
 
 

Sáu nguyên nhân khiển trách nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp vị tỳ khưu trở nên giận 
dữ có sự hằn học. Vị tỳ khưu nào trở nên giận dữ, có sự hằn học, vị ấy sống 
không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính không 
phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng Hội Chúng, có 
sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, ―(như trên)― Giáo Pháp, 
―(như trên)― Hội Chúng, ―(như trên)― có sự thực hành không trọn vẹn 
việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng là sự khiển trách 
đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc cho nhiều 
người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự không lợi ích và 
khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi nhận 
thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một cách chủ quan 
và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên nỗ lực 
cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Này các tỳ 
khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình 
thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ khưu, trong 
trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ trợ trong 
tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Như thế nguyên 
nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên nhân khiển 
trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai.  
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29. Punacaparaṃ bhikkhave, bhikkhu makkhī hoti paḷāsī ―pe― issukī 
hoti maccharī ―pe― saṭho hoti māyāvī ―pe― pāpiccho hoti micchādiṭṭhī 
―pe― sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānagāhī duppaṭinissaggī. Yo so bhikkhave, 
bhikkhu sandiṭṭhiparāmāsī hoti adhānagāhī duppaṭinissaggī, so satthari pi 
agāravo viharati appatisso, dhamme pi agāravo viharati appatisso, saṅghe pi 
agāravo viharati appatisso, sikkhāya pi na paripūrakārī hoti. Yo so 
bhikkhave, bhikkhu satthari pi agāravo viharati appatisso, dhamme pi ―pe― 
saṅghe pi ―pe― sikkhāya pi na paripūrakārī, so saṅghe anuvādaṃ janeti. So 
hoti1 anuvādo bahujana-ahitāya bahujana-asukhāya bahuno janassa 
anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. Evarūpaṃ ce tumhe 
bhikkhave, anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā samanupasseyyātha, 
tatra tumhe bhikkhave, tasseva pāpakassa anuvādamūlassa pahānāya 
vāyameyyātha. Evarūpaṃ ce tumhe bhikkhave, anuvādamūlaṃ ajjhattaṃ vā 
bahiddhā vā samanupasseyyātha, tatra tumhe bhikkhave, tasseva pāpakassa 
anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavāya paṭipajjeyyātha. Evametassa 
pāpakassa anuvādamūlassa pahānaṃ hoti. Evametassa pāpakassa 
anuvādamūlassa āyatiṃ anavassavo hoti. Imāni cha anuvādamūlāni 
anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Katamāni tīṇi akusalamūlāni anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ? Idha 
bhikkhave, bhikkhū bhikkhuṃ luddhacittā anuvadanti, duṭṭhacittā 
anuvadanti, mūḷhacittā anuvadanti, sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā 
diṭṭhivipattiyā vā ājīvavipattiyā vā. Imāni tīṇi akusalamūlāni anuvādādhi-
karaṇassa mūlaṃ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Katamāni tīṇi kusalamūlāni anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ? Idha 
bhikkhave, bhikkhū bhikkhuṃ aluddhacittā anuvadanti, aduṭṭhacittā 
anuvadanti, amūḷhacittā anuvadanti, sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā 
diṭṭhivipattiyā vā ājīvavipattiyā vā. Imāni tīṇi kusalamūlāni anuvādādhi-
karaṇassa mūlaṃ.  
 
  

                                                   
1 yo hoti - Ma. 
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29. Này các tỳ khưu, còn có điều khác nữa: Có vị tỳ khưu trở nên đạo đức 
giả dối trá, ―(như trên)― trở nên đố kỵ bỏn xẻn, ―(như trên)― trở nên mưu 
mẹo xảo trá, ―(như trên)― trở nên ác dục tà kiến, ―(như trên)― trở nên 
chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào trở nên chấp thủ một cách lộ liễu, ương ngạnh, khó sửa đổi, vị ấy 
sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, sống không tôn kính 
không phục tùng Giáo Pháp, sống không tôn kính không phục tùng Hội 
Chúng, có sự thực hành không trọn vẹn việc học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ 
khưu nào sống không tôn kính không phục tùng bậc Đạo Sư, ―(như trên)― 
Giáo Pháp, ―(như trên)― Hội Chúng, ―(như trên)― có sự thực hành không 
trọn vẹn việc học tập, vị ấy gây nên sự khiển trách trong hội chúng là sự 
khiển trách đem lại sự không lợi ích cho nhiều người, đem lại sự không an lạc 
cho nhiều người, đem lại sự không tấn hóa cho nhiều người, đem lại sự 
không lợi ích và khổ đau cho chư Thiên và nhân loại. Này các tỳ khưu, nếu 
các ngươi nhận thức được nguyên nhân khiển trách có hình thức như thế một 
cách chủ quan và khách quan, này các tỳ khưu, trong trường hợp ấy các 
ngươi nên nỗ lực cho sự chấm dứt của chính nguyên nhân khiển trách xấu xa 
ấy. Này các tỳ khưu, nếu các ngươi không nhận thức được nguyên nhân khiển 
trách có hình thức như thế một cách chủ quan hoặc khách quan, này các tỳ 
khưu, trong trường hợp ấy các ngươi nên thực hành để không đem lại sự hỗ 
trợ trong tương lai cho chính nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy. Như thế 
nguyên nhân khiển trách xấu xa ấy có được sự chấm dứt. Như thế nguyên 
nhân khiển trách xấu xa ấy không có được sự hỗ trợ trong tương lai. Sáu 
nguyên nhân khiển trách này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách.  
 

30. Ba nguyên nhân không tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng 
liên quan đến khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu khiển 
trách vị tỳ khưu do tâm tham lam, khiển trách do tâm xấu xa, khiển trách do 
tâm mê muội 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. Ba nguyên 
nhân không tốt đẹp này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ba nguyên nhân tốt đẹp nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu khiển trách vị tỳ 
khưu do tâm không tham lam, khiển trách do tâm không xấu xa, khiển trách 
do tâm không mê muội với sự hư hỏng về giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 
với sự hư hỏng về tri kiến, hoặc với sự hư hỏng về nuôi mạng. Ba nguyên 
nhân tốt đẹp này là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển 
trách.  
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31. Katamo kāyo1 anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ? Idhekacco dubbaṇṇo 
hoti duddasiko2 okoṭimako bavhābādho kāṇo vā kuṇī vā khañjo vā 
pakkhahato vā yena naṃ anuvadanti. Ayaṃ kāyo anuvādādhikaraṇassa 
mūlaṃ.  
 

 
Katamā vācā3 anuvādādhikaraṇassa mūlaṃ? Idhekacco dubbaco hoti 

mammano eḷagalavāco yāyaṃ naṃ anuvadanti, ayaṃ vācā anuvādādhi-
karaṇassa mūlaṃ.  
 

 
32. Āpattādhikaraṇassa kiṃ mūlaṃ? Cha āpattisamuṭṭhānā āpattādhi-

karaṇassa mūlaṃ. Atthāpatti kāyato samuṭṭhāti na vācāto na cittato, 
atthāpatti vācāto samuṭṭhāti na kāyato na cittato, atthāpatti kāyato ca vācāto 
ca samuṭṭhāti na cittato, atthāpatti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācāto, 
atthāpatti vācāto ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato, atthāpatti kāyato ca 
vācāto ca cittato ca samuṭṭhāti. Ime cha āpattisamuṭṭhānā āpattādhi-
karaṇassa mūlaṃ.  
 

 
33. Kiccādhikaraṇassa kiṃ mūlaṃ? Kiccādhikaraṇassa ekaṃ mūlaṃ 

saṅgho.  
 

 
34. Vivādādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ avyākataṃ? Vivādādhi-

karaṇaṃ siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā avyākataṃ.  
 

 
Tattha katamaṃ vivādādhikaraṇaṃ kusalaṃ? Idha bhikkhave, bhikkhū 

kusalacittā vivadanti: ‘dhammo ’ti vā ‘adhammo ’ti vā ―pe― ‘duṭṭhullā āpattī 
’ti vā ‘aduṭṭhullā āpattī ’ti vā. Yaṃ tattha bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo 
nānāvādo aññathāvādo vipaccatāya vohāro medhakaṃ,4 idaṃ vuccati 
vivādādhikaraṇaṃ kusalaṃ.  
 

 
Tattha katamaṃ vivādādhikaraṇaṃ akusalaṃ? Idha bhikkhave, bhikkhū 

akusalacittā vivadanti: ‘dhammo ’ti vā ‘adhammo ’ti vā ―pe― ‘duṭṭhullā 
āpattī ’ti vā ‘aduṭṭhullā āpattī ’ti vā. Yaṃ tattha bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho 
vivādo nānāvādo aññathāvādo vipaccatāya vohāro medhakaṃ,4 idaṃ vuccati 
vivādādhikaraṇaṃ akusalaṃ.5  

                                                   
1 katamo ca kāyo - Syā. 
2 duddassiko - Ma, Syā, PTS.     4 medhagaṃ - Ma, Syā. 
3 katamā ca vācā - Syā. 5 Syāmapotthake paṭhamaṃ kusalaṃ āgataṃ pacchā akusalaṃ. 
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31. Cơ thể (thân) như thế nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách? - Ở đây có vị có màu da tối, có vóc dáng xấu xí, lùn tịt, nhiều 
bệnh: hoặc là chột mắt, hoặc là chân bị tật, hoặc bị què, hoặc bị liệt nửa thân, 
các vị khiển trách vị ấy về điều ấy. Cơ thể (thân) như thế ấy là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách.  
 

 
Lời nói (khẩu) như thế nào là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan 

đến khiển trách? - Ở đây có vị có giọng nói khó (nghe), có tật cà lăm, có giọng 
nói khàn khàn, các vị khiển trách vị ấy về điều ấy. Lời nói (khẩu) như thế ấy 
là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến khiển trách.  
 

 
32. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tội là gì? - Sáu nguồn 

sanh tội là nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến tội. Có sự phạm tội 
sanh lên do thân, không do khẩu không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do 
khẩu, không do thân không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do thân và do 
khẩu, không do ý. Có sự phạm tội sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. 
Có sự phạm tội sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có sự phạm tội 
sanh lên do thân, do khẩu, và do ý. Sáu nguồn sanh tội này là nguyên nhân 
của sự tranh tụng liên quan đến tội.  
 

 
33. Nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là gì? - Có 

một nguyên nhân của sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là: Hội chúng.  
 

 
34. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi là tốt, là xấu, (hay) là không tốt 

không xấu? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi có thể là tốt, có thể là 
xấu, có thể là không tốt không xấu.  
 

 
Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là tốt? - Này các tỳ khưu, 

trường hợp các tỳ khưu tranh cãi do tâm thiện: ‘Đây là Pháp,’ hoặc ‘Đây 
không phải là Pháp,’ ―(như trên)― hoặc ‘Tội xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xấu 
xa.’ Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gỗ, tranh luận, tranh 
cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ấy tức 
là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được gọi là tốt.  
 

 
Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là xấu? - Này các tỳ 

khưu, trường hợp các tỳ khưu tranh cãi do tâm bất thiện: ‘Đây là Pháp,’ hoặc 
‘Đây không phải là Pháp,’ ―(như trên)― ‘Tội xấu xa,’ hoặc ‘Tội không xấu 
xa.’ Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gỗ, tranh luận, tranh 
cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ấy tức 
là sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được gọi là xấu.  
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Tattha katamaṃ vivādādhikaraṇaṃ avyākataṃ? Idha bhikkhave, 
bhikkhū avyākatacittā vivadanti:1 ‘dhammo ’ti vā ‘adhammo ’ti vā ―pe― 
‘duṭṭhullā āpattī ’ti vā ‘aduṭṭhullā āpattī ’ti vā. Yaṃ tattha bhaṇḍanaṃ kalaho 
―pe― vipaccatāya vohāro medhakaṃ,2 idaṃ vuccati vivādādhikaraṇaṃ 
avyākataṃ.  
 
 
 

Anuvādādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ avyākataṃ? Anuvādādhi-
karaṇaṃ siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā avyākataṃ.  
 
 
 

Tattha katamaṃ anuvādādhikaraṇaṃ kusalaṃ? Idha bhikkhave, bhikkhū 
bhikkhuṃ kusalacittā anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā diṭṭhi-
vipattiyā vā ājīvavipattiyā vā. Yo tattha anuvādo anuvadatā anullapanā 
anubhaṇanā anusampavaṅkatā abbhussahanatā anubalappadānaṃ, idaṃ 
vuccati anuvādādhikaraṇaṃ kusalaṃ.  
 
 
 

Tattha katamaṃ anuvādādhikaraṇaṃ akusalaṃ? Idha bhikkhave, 
bhikkhū bhikkhuṃ akusalacittā anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā vā 
diṭṭhivipattiyā vā ājīvavipattiyā vā. Yo tattha anuvādo anuvadatā anullapanā 
anubhaṇanā anusampavaṅkatā abbhussahanatā anubalappadānaṃ, idaṃ 
vuccati anuvādādhikaraṇaṃ akusalaṃ.3  
 
 
 

Tattha katamaṃ anuvādādhikaraṇaṃ avyākataṃ? Idha bhikkhave, 
bhikkhū bhikkhuṃ avyākatacittā anuvadanti sīlavipattiyā vā ācāravipattiyā 
vā diṭṭhivipattiyā vā ājīvavipattiyā vā. Yo tattha anuvādo anuvadatā 
anullapanā anubhaṇanā anusampavaṅkatā abbhussahanatā anubalap-
padānaṃ, idaṃ vuccati anuvādādhikaraṇaṃ avyākataṃ.  
 
 
 

36. Āpattādhikaraṇaṃ akusalaṃ avyākataṃ?4 Āpattādhikaraṇaṃ siyā 
akusalaṃ siyā avyākataṃ, natthi āpattādhikaraṇaṃ kusalaṃ.  
 
 
 

Tattha katamaṃ āpattādhikaraṇaṃ akusalaṃ? Yaṃ jānanto sañjānanto 
cecca abhivitaritvā vītikkamo, idaṃ vuccati āpattādhikaraṇaṃ akusalaṃ.  

                                                   
1 bhikkhū bhikkhuṃ avyākatacittā vivadanti - Syā.  
2 medhagaṃ - Ma, Syā. 
3 Syāmapotthake paṭhamaṃ kusalaṃ āgataṃ pacchā akusalaṃ. 
4 āpattādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ avyākataṃ - Ma, PTS.  
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Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi nào là không tốt không xấu? 
- Này các tỳ khưu, trường hợp các vị tỳ khưu tranh cãi với tâm vô ký: ‘Đây là 
Pháp,’ hoặc ‘Đây không phải là Pháp,’ ―(như trên)― hoặc ‘Tội xấu xa,’ hoặc 
‘Tội không xấu xa.’ Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gỗ, 
―(như trên)― sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; việc ấy tức là sự tranh tụng liên 
quan đến tranh cãi được gọi là không tốt không xấu.  
 
 

Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách là tốt, là xấu, (hay) là không tốt 
không xấu? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách có thể là tốt, có thể là 
xấu, có thể là không tốt không xấu.  
 
 

Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách nào là tốt? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu do tâm thiện khiển trách vị tỳ khưu với sự hư 
hỏng về giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 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 tức là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được gọi là tốt.  
 
 

Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách nào là xấu? - Này các tỳ 
khưu, trường hợp các tỳ khưu do tâm bất thiện 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 tức là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được 
gọi là xấu.  
 
 

Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến khiển trách nào là không tốt không 
xấu? - Này các tỳ khưu, trường hợp các tỳ khưu do tâm vô ký khiển trách vị tỳ 
khưu với sự hư hỏng về giới, với sự hư hỏng về hạnh kiểm, 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 tức là sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được 
gọi là không tốt không xấu.  
 
 

36. Sự tranh tụng liên quan đến tội là xấu (hay) là không tốt không xấu? - 
Sự tranh tụng liên quan đến tội có thể là xấu, có thể là không tốt không xấu, 
không có sự tranh tụng liên quan đến tội là tốt.  
 
 

Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tội nào là xấu? - Việc (vị tỳ khưu) có 
sự vi phạm trong khi nhận biết, trong khi nhận thức rõ, đã cố ý, rồi vượt qua; 
việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến tội được gọi là xấu.  
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Tattha katamaṃ āpattādhikaraṇaṃ avyākataṃ? Yaṃ ajānanto asañ-
jānanto acecca anabhivitaritvā vītikkamo, idaṃ vuccati āpattādhikaraṇaṃ 
avyākataṃ.  
 
 
 
 

37. Kiccādhikaraṇaṃ kusalaṃ akusalaṃ avyākataṃ? Kiccādhikaraṇaṃ 
siyā kusalaṃ siyā akusalaṃ siyā avyākataṃ.  
 
 
 
 

Tattha katamaṃ kiccādhikaraṇaṃ kusalaṃ? Yaṃ saṅgho kusalacitto 
kammaṃ karoti apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ 
ñatticatutthakammaṃ, idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ kusalaṃ.  
 
 
 
 

Tattha katamaṃ kiccādhikaraṇaṃ akusalaṃ? Yaṃ saṅgho akusalacitto 
kammaṃ karoti apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ 
ñatticatutthakammaṃ, idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ akusalaṃ.1  
 
 
 
 

Tattha katamaṃ kiccādhikaraṇaṃ avyākataṃ? Yaṃ saṅgho avyākatacitto 
kammaṃ karoti apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ 
ñatticatutthakammaṃ, idaṃ vuccati kiccādhikaraṇaṃ avyākataṃ.  
 
 
 
 

38. Vivādo vivādādhikaraṇaṃ, vivādo no adhikaraṇaṃ, adhikaraṇaṃ no 
vivādo, adhikaraṇañceva vivādo ca. Siyā vivādo vivādhikaraṇaṃ, siyā vivādo 
no adhikaraṇaṃ, siyā adhikaraṇaṃ no vivādo, siyā adhikaraṇañceva vivādo 
ca.  
 
 
 
 

Tattha katamo vivādo vivādādhikaraṇaṃ? Idha bhikkhave, bhikkhū 
vivadanti: ‘dhammo ’ti vā ‘adhammo ’ti vā ―pe― ‘duṭṭhullā āpattī ’ti vā 
‘aduṭṭhullā āpattī ’ti vā. Yaṃ tattha bhaṇḍanaṃ kalaho viggaho vivādo 
nānāvādo aññathāvādo vipaccatāya vohāro medhakaṃ, ayaṃ vivādo 
vivādādhikaraṇaṃ.  

                                                   
1 Syāmapotthake paṭhamaṃ kusalaṃ āgataṃ pacchā akusalaṃ. 
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Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến tội nào là không tốt không xấu? - Này 
các tỳ khưu, việc (vị tỳ khưu) có sự vi phạm trong khi không nhận biết, trong 
khi không nhận thức rõ, đã không cố ý, rồi không vượt qua; việc ấy tức là sự 
tranh tụng liên quan đến tội được gọi là không tốt không xấu.  
 

 
37. Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ là tốt, là xấu, (hay) là không tốt 

không xấu? - Sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ có thể là tốt, có thể là 
xấu, có thể là không tốt không xấu.  
 

 
Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ nào là tốt? - Việc hội chúng 

thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư với tâm thiện; việc 
ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được gọi là tốt.  
 

 
Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ nào là xấu? - Việc hội chúng 

thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư với tâm bất thiện; 
việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được gọi là xấu.  
 

 
Ở đây, sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ nào là không tốt không xấu? 

- Việc hội chúng thực hiện hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, 
hành sự có lời đề nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư 
với tâm vô ký; việc ấy tức là sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ được gọi là 
không tốt không xấu.  
 

 
38. (Một việc có thể) là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 

tranh cãi, là sự tranh cãi không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng không là sự 
tranh cãi, vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi (hay không)? - (Một việc) 
có thể là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi, có thể là 
sự tranh cãi không là sự tranh tụng, có thể là sự tranh tụng không là sự tranh 
cãi, có thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự tranh cãi.  
 

 
Ở đây, việc nào là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tranh 

cãi? - Này các tỳ khưu, trường hợp 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.’ Trong trường hợp ấy, việc nào là sự xung đột, gây gỗ, tranh 
luận, tranh cãi, nhiều quan điểm, khác quan điểm, sự nói lời thô lỗ, sự cãi vã; 
việc ấy là sự tranh cãi (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi.  
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Tattha katamo vivādo no adhikaraṇaṃ? Mātā pi puttena vivadati, putto 
pi mātarā vivadati, pitā pi puttena vivadati, putto pitarā vivadati, bhātā pi 
bhātarā vivadati, bhātā pi bhaginiyā vivadati, bhaginī pi bhātarā vivadati, 
sahāyo pi 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.  
 
 

39. Anuvādo anāvādādhikaraṇaṃ, 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 bhikkhave, 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? Mātā pi puttaṃ anuvadati, 
putto pi mātaraṃ anuvadati, pitā pi puttaṃ anuvadati, putto pi pitaraṃ 
anuvadati, bhātā pi bhātaraṃ anuvadati, bhātā pi bhaginiṃ anuvadati, 
bhaginī pi bhātaraṃ anuvadati, sahāyo pi sahāyaṃ anuvadati, ayaṃ anuvādo 
no adhikaraṇaṃ.  
 
 

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

Tattha katamo adhikaraṇañceva anuvādo ca? Anuvādādhikaraṇaṃ 
adhikaraṇañceva anuvādo ca.  



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1                  Chương Dàn Xếp 

 393

Ở đây, việc nào là sự tranh cãi 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; 
việc ấy là sự tranh cãi không là sự tranh tụng.  
 
 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng 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; việc ấy là sự tranh tụng không là sự tranh cãi.  
 
 

Ở đây, việc nào 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.  
 
 

39. (Một việc có thể) là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên quan 
đến khiển trách, là sự khiển trách không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng 
không là sự khiển trách, vừa là sự tranh tụng vừa là sự khiển trách (hay 
không)? - (Một việc) có thể là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách, có thể là sự khiển trách không là sự tranh tụng, có thể 
là sự tranh tụng không là sự khiển trách, có thể vừa là sự tranh tụng vừa là sự 
khiển trách.  
 
 

Ở đây, việc nào là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
khiển trách? - Này các tỳ khưu, trường hợp 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 là sự khiển trách (hoặc là) sự tranh tụng liên 
quan đến khiển trách.  
 
 

Ở đây, việc nào là 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; 
việc ấy là sự khiển trách không là sự tranh tụng.  
 
 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng 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; việc ấy là sự tranh tụng không là sự khiển trách.  
 
 

Ở đây, việc nào 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.  
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40. Āpatti āpattādhikaraṇaṃ, āpatti no adhikaraṇaṃ, adhikaraṇaṃ no 
āpatti, adhikaraṇañce va āpatti ca. Siyā āpatti āpattādhikaraṇaṃ, siyā āpatti 
no adhikaraṇaṃ, siyā adhikaraṇaṃ no āpatti, siyā adhikaraṇañceva āpatti 
ca.  
 
 

Tattha katamaṃ1 āpatti āpattādhikaraṇaṃ? Pañca pi āpattikkhandhā 
āpattādhikaraṇaṃ, sattapi āpattikkhandhā āpattādhikaraṇaṃ, ayaṃ āpatti 
āpattādhikaraṇaṃ.  
 
 

Tattha katamaṃ1 āpatti no adhikaraṇaṃ? Sotāpatti samāpatti, ayaṃ 
āpatti no adhikaraṇaṃ.  
 
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇaṃ no āpatti? Kiccādhikaraṇaṃ vivādādhi-
karaṇaṃ anuvādādhikaraṇaṃ, idaṃ adhikaraṇaṃ no āpatti.  
 
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇañceva āpatti ca? Āpattādhikaraṇaṃ 
adhikaraṇañceva āpatti ca.  
 
 

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

Tattha katamaṃ kiccaṃ kiccādhikaraṇaṃ? Yā saṅghassa kiccayatā 
karaṇīyatā apalokanakammaṃ ñattikammaṃ ñattidutiyakammaṃ ñatti-
catutthakammaṃ, idaṃ kiccaṃ kiccādhikaraṇaṃ.  
 
 

Tattha katamaṃ kiccaṃ no adhikaraṇaṃ? Ācariyakiccaṃ upajjhāya-
kiccaṃ samānupajjhāyakiccaṃ samānācarīyakiccaṃ, idaṃ kiccaṃ no 
adhikaraṇaṃ.  
 
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇaṃ no kiccaṃ? Vivādādhikaraṇaṃ anuvādā-
dhikaraṇaṃ āpattādhikaraṇaṃ, idaṃ adhikaraṇaṃ no kiccaṃ.  
 
 

Tattha katamaṃ adhikaraṇañceva kiccañca? Kiccādhikaraṇaṃ 
adhikaraṇañceva kiccañca.  

--ooOoo-- 

                                                   
1 katamā - Syā.  
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40. (Một việc có thể) là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
tội, là sự phạm tội không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng không là sự phạm 
tội, vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội (hay không)? - (Một việc) có thể 
là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tội, có thể là sự phạm tội 
không là sự tranh tụng, có thể là sự tranh tụng không là sự phạm tội, có thể 
vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội.  
 

Ở đây, việc nào là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến tội? - 
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 là sự phạm tội (hoặc là) sự tranh tụng liên 
quan đến tội.  
 

Ở đây, việc nào là āpatti (sự phạm tội) không là sự tranh tụng? - Quả vị 
Nhập Lưu (Sotāpatti), sự thành đạt (samāpatti); việc ấy là āpatti (có tiếp vĩ 
ngữ āpatti) không là sự tranh tụng.[*]  
 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng không là sự 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; việc ấy là sự tranh tụng không là sự phạm tội.  
 

Ở đây, việc nào vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội? - Sự tranh tụng 
liên quan đến tội vừa là sự tranh tụng vừa là sự phạm tội.  
 

41. (Một việc có thể) là nhiệm vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến 
nhiệm vụ, là nhiệm vụ không là sự tranh tụng, là sự tranh tụng không là 
nhiệm vụ, vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ (hay không)? - (Một việc) có 
thể là nhiệm vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ, có thể là 
nhiệm vụ không là sự tranh tụng, có thể là sự tranh tụng không là nhiệm vụ, 
có thể vừa là sự tranh tụng vừa là nhiệm vụ.  
 

Ở đây, việc nào là nhiệm vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm 
vụ? - Việc nào thuộc về hội chúng cần phải hoàn thành, cần phải thực hiện 
(tức là) hành sự với lời công bố, hành sự với lời đề nghị, hành sự có lời đề 
nghị đến lần thứ hai, hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư; việc ấy là nhiệm 
vụ (hoặc là) sự tranh tụng liên quan đến nhiệm vụ.  
 

Ở đây, việc nào là nhiệm vụ không là sự tranh tụng? - Nhiệm vụ của thầy 
giáo thọ, nhiệm vụ của thầy tế độ, nhiệm vụ của các vị chung thầy tế độ, 
nhiệm vụ của các vị chung thầy giáo thọ; việc ấy là nhiệm vụ không là sự 
tranh tụng.  
 

Ở đây, việc nào là sự tranh tụng 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; việc ấy là sự tranh tụng không là nhiệm vụ.  
 

Ở đây, việc nào 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.  

--ooOoo-- 




