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9. ADHIKARAṆAVŪPASAMANAṂ  
 

SAMMUKHĀVINAYO 
 

42. Vivādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati? Vivādādhikaraṇaṃ 
dvīhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca.  
 
 

 
Siyā vivādādhikaraṇaṃ ekaṃ samathaṃ anāgamma yebhuyyasikaṃ 

ekena samathena sammeyya sammukhāvinayenā ”ti? Siyāti ’ssa vacanīyaṃ. 
Yathākathaṃ viya? Idha bhikkhū vivadanti:1 ‘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 
‘sāvasesāpattī ’ti vā ‘anavasesāpattī ’ti vā ‘duṭṭhullāpattī ’ti vā ‘aduṭṭhullāpattī 
’ti vā. Te ce bhikkhave, bhikkhū sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ, 
idaṃ vuccati bhikkhave, adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ? 
Sammukhāvinayena.  
 
 

 
43. Kiñca tattha sammukhāvinayasmiṃ? Saṅghasammukhatā dhamma-

sammukhatā vinayasammukhatā puggalasammukhatā.  
 
 

 
Kā ca tattha saṅghasammukhatā? Yāvatikā bhikkhū kammappattā te 

āgatā honti chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā na 
paṭikkosanti, ayaṃ tattha saṅghasammukhatā.  
 
 

 
Kā ca tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā? Yena dhammena 

yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, ayaṃ 
tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā.  
 
 

 
Kā ca tattha puggalasammukhatā? Yo ca vivadati, yena ca vivadati, ubho 

attapaccatthikā2 sammukhībhūtā honti, ayaṃ tattha puggalasammukhatā.  
                                                   
1 idha pana bhikkhave bhikkhū vivadanti - Ma, Syā. 2 atthapaccatthikā - Ma, Syā. 



Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1                  Chương Dàn Xếp 

 397

9. CÁCH GIẢI QUYẾT SỰ TRANH TỤNG:  
 

HÀNH XỬ LUẬT VỚI SỰ HIỆN DIỆN:  
 

42. Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi được lắng dịu bởi hai 
cách dàn xếp: bằng cách hành xử Luật với sự hiện diện và bằng cách thuận 
theo số đông.  
 
 

Nếu sự tranh tụng liên quan đến tranh cãi không đi đến một cách dàn xếp 
là thuận theo số đông, thì có thể được lắng dịu bằng một cách dàn xếp là cách 
hành xử Luật với sự hiện diện hay không? - Nên trả lời rằng: ‘Có thể.’ Như 
vậy là thế nào? - Trường hợp các tỳ khưu tranh cãi: ‘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.’ Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy có thể 
giải quyết sự tranh tụng ấy, này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử 
Luật với sự hiện diện.  
 
 

43. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự 
hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự 
hiện diện của nhân sự.  
 
 

Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ khưu theo số lượng 
cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng gởi sự tùy 
thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; ở đây, điều ấy là sự 
hiện diện của hội chúng.  
 
 

Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? - Với Pháp 
nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư, sự tranh tụng ấy 
được giải quyết; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự hiện diện của 
Luật.  
 
 

Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - Vị tranh cãi, vị tranh cãi với vị 
ấy, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện 
của nhân sự.  
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Evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave, adhikaraṇaṃ, kārako ukkoṭeti 
ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ, chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyaṃ.  

 
 
 
 

Te ce bhikkhave, bhikkhū na sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ tasmiṃ āvāse 
vūpasametuṃ, tehi bhikkhave bhikkhūhi yasmiṃ āvāse bahutarā1 bhikkhū 
so āvāso gantabbo. Te ce bhikkhave, bhikkhū taṃ āvāsaṃ gacchantā antarā-
magge sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ, idaṃ vuccati bhikkhave, 
adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ? Sammukhāvinayena. Kiñca 
tattha sammukhāvinayasmiṃ? Saṅghasammukhatā dhammasammukhatā 
vinayasammukhatā puggalasammukhatā.  
 
 
 
 

44. Kā ca tattha saṅghasammukhatā? Yāvatikā bhikkhū kammappattā te 
āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, sammukhībhūtā na 
paṭikkosanti, ayaṃ tattha saṅghasammukhatā.  
 
 
 
 

Kā ca tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā? Yena dhammena 
yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, ayaṃ 
tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā.  
 
 
 
 

Kā ca tattha puggalasammukhatā? Yo ca vivadati, yena ca vivadati, uho 
attapaccatthikā sammukhībhūtā honti, ayaṃ tattha puggalasammukhatā. 
Evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako ukkoṭeti, ukkoṭanakaṃ 
pācittiyaṃ. Chandadāyako khīyati khīyanakaṃ pācittiyaṃ.  
 
 
 

Te ce bhikkhave, bhikkhū taṃ āvāsaṃ gacchantā2 antarāmagge na 
sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ, tehi bhikkhave, bhikkhūhi taṃ 
āvāsaṃ gantvā āvāsikā bhikkhū evamassu vacanīyā: ‘Idaṃ kho āvuso 
adhikaraṇaṃ evaṃ jātaṃ evaṃ samuppannaṃ, sādhāyasmanto3 idaṃ4 
adhikaraṇaṃ vūpasamentu dhammena vinayena satthusāsanena, 
yathayidaṃ5 adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assā ’ti.  

                                                   
1 sambahulā - Ma.  3 sādhāyasmantā - Ma, PTS. 
2 āgacchantā - Ma.  4 imaṃ - Ma, Syā, PTS.  5 yathāyidaṃ - Syā. 
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Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thế, vị khơi lại phạm tội pācittiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê 
phán phạm tội pācittiya.  
 
 

 
Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy không thể giải quyết sự tranh tụng ấy 

tại trú xứ ấy, này các tỳ khưu, các tỳ khưu ấy nên đi đến trú xứ có nhiều tỳ 
khưu hơn. Này các tỳ khưu, trong lúc đang đi trên đường đến trú xứ kia, nếu 
các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, điều ấy 
được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều 
gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong 
cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện 
diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự.  
 
 

 
44. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ khưu theo số 

lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị xứng đáng gởi 
sự tùy thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; ở đây, điều ấy 
là sự hiện diện của hội chúng.  
 
 

 
Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? - Với Pháp 

nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư sự tranh tụng ấy 
được giải quyết; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự hiện diện của 
Luật.  
 
 

 
Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - Vị tranh cãi, vị tranh cãi với vị 

ấy, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện 
của nhân sự. Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải 
quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pācittiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê 
phán, vị phê phán phạm tội pācittiya.  
 
 

 
Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy trong lúc đang đi trên đường đến trú 

xứ kia, không thể giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, sau khi đi đến 
trú xứ kia, các tỳ khưu ấy nên nói các tỳ khưu thường trú như vầy: ‘Này các 
đại đức, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vầy, đã diễn tiến như vầy, lành 
thay xin các đại đức hãy giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp theo Luật 
theo lời dạy của bậc Đạo sư; như thế sự tranh tụng này có thể đã được giải 
quyết tốt đẹp.’  
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Sace bhikkhave, āvāsikā bhikkhū vuḍḍhatarā honti, āgantukā bhikkhū 
navakatarā, tehi bhikkhave āvāsikehi bhikkhūhi āgantukā bhikkhū evamassu 
vacanīyā: ‘Iṅgha tumhe āyasmanto muhuttaṃ ekamantaṃ hotha yāva 
mayaṃ mantemā ’ti. Sace pana bhikkhave, āvāsikā bhikkhū navakatarā honti 
āgantukā bhikkhū vuḍḍhatarā, tehi bhikkhave āvāsikehi bhikkhūhi āgantukā 
bhikkhū evamassu vacanīyā: ‘Tena hi tumhe āyasmanto muhuttaṃ idheva 
tāva hotha1 yāva mayaṃ mantemā ’ti.  
 
 
 

45. Sace pana bhikkhave2 āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ mantayamānānaṃ 
evaṃ hoti: ‘Na mayaṃ sakkoma imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ 
dhammena vinayena satthusāsanenā ’ti, na taṃ adhikaraṇaṃ āvāsikehi 
bhikkhūhi3 sampaṭicchitabbaṃ.4  
 
 
 

Sace pana bhikkhave, āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ mantayamānānaṃ evaṃ 
hoti: ‘Sakkoma mayaṃ imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ dhammena 
vinayena satthusāsanenā ’ti, tehi bhikkhave āvāsikehi bhikkhūhi āgantukā 
bhikkhū evamassu vacanīyā: ‘Sace tumhe āyasmanto amhākaṃ idaṃ 
adhikaraṇaṃ yathājātaṃ yathāsamuppannaṃ ārocessatha, yathā ca mayaṃ 
imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamessāma dhammena vinayena satthusāsanena 
tathā suvūpasantaṃ5 bhavissati, evaṃ mayaṃ imaṃ adhikaraṇaṃ 
sampaṭicchissāma.6 No ce tumhe āyasmanto amhākaṃ imaṃ adhikaraṇaṃ 
yathājātaṃ yathāsamuppannaṃ ārocessatha, yathā ca mayaṃ imaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasamessāma dhammena vinayena satthusāsanena - tathā 
na suvūpasantaṃ bhavissati, na mayaṃ imaṃ adhikaraṇaṃ 
sampaṭicchissāmā ’ti. Evaṃ supariggahitaṃ kho bhikkhave, katvā āvāsikehi 
bhikkhūhi taṃ adhikaraṇaṃ sampaṭicchitabbaṃ.4  
 
 

46. Tehi bhikkhave, āgantukehi bhikkhūhi āvāsikā bhikkhū evamassu 
vacanīyā: ‘Yathājātaṃ yathā samuppannañca mayaṃ7 imaṃ adhikaraṇaṃ 
āyasmantānaṃ ārocessāma. Sace āyasmantā8 sakkonti ettakena vā ettakena 
vā antarena9 imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ dhammena vinayena 
satthusāsanena tathā suvūpasantaṃ bhavissati. Evaṃ mayaṃ imaṃ 
adhikaraṇaṃ āyasmantānaṃ niyyādessāma. No ce āyasmantā sakkonti 
ettakena vā ettakenavā antarena imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ 
dhammena vinayena satthusāsanena. Tathā na suvūpasantaṃ bhavissati, na 
mayaṃ imaṃ adhikaraṇaṃ āyasmantānaṃ niyyādessāma. Mayameva 
imassa adhikaraṇassa sāmino bhavissāmā ’ti.  

                                                   
1 idh ’eva hotha - PTS. 
2 sace bhikkhave - Syā, PTS.   6 paṭicchissāma - Syā, PTS. 
3 āvāsikehi bhikkhūhi - PTS potthake natthi. 7 kho mayaṃ - Syā.  
4 paṭicchitabbaṃ - Syā, PTS, evaṃ sabbattha. 8 sace āyasmanto - Syā. 
5 vūpasantaṃ - PTS.    9 sakkonti ettakena vā antarena - PTS. 
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Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu thường trú thâm niên hơn và các tỳ 
khưu đi đến là kém thâm niên, này các tỳ khưu, các tỳ khưu thường trú nên 
nói với các tỳ khưu đi đến như vầy: ‘Này các đại đức, các vị hãy sang một bên 
trong chốc lát để chúng tôi còn hội ý.’ Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu 
thường trú kém thâm niên và các tỳ khưu đi đến là thâm niên hơn, này các tỳ 
khưu, các tỳ khưu thường trú nên nói với các tỳ khưu đi đến như vầy: ‘Này 
các đại đức, chính vì điều ấy xin các vị hãy chờ tại đây trong chốc lát để 
chúng tôi còn hội ý.’  
 
 

 
45. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên 

như vầy: ‘Chúng ta không thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp theo 
Luật theo lời dạy của bậc Đạo sư được,’ các tỳ khưu thường trú không nên 
nhận lãnh sự tranh tụng ấy.  
 
 

 
Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu thường trú trong lúc hội ý khởi lên như 

vầy: ‘Chúng ta có thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp theo Luật theo 
lời dạy của bậc Đạo sư;’ này các tỳ khưu, các tỳ khưu thường trú ấy nên nói 
với các tỳ khưu đi đến như vầy: ‘Này các đại đức, nếu các vị trình bày cho 
chúng tôi sự tranh tụng này đã sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế 
nào, chúng tôi sẽ giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo sư theo cách sẽ được giải quyết tốt đẹp; như vậy chúng tôi sẽ 
nhận lãnh sự tranh tụng này. Này các đại đức, nếu các vị không trình bày cho 
chúng tôi sự tranh tụng này đã sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế 
nào, chúng tôi sẽ giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời 
dạy của bậc Đạo sư theo cách sẽ không đã được giải quyết tốt đẹp; như vậy 
chúng tôi sẽ không nhận lãnh sự tranh tụng này.’ Này các tỳ khưu, sau khi 
xem xét kỹ lưỡng như vậy, các tỳ khưu thường trú nên nhận lãnh sự tranh 
tụng ấy.  
 
 

 
46. Này các tỳ khưu, các tỳ khưu đi đến ấy nên nói với các tỳ khưu thường 

trú như vầy: ‘Chúng tôi sẽ trình bày cho các đại đức sự tranh tụng này đã 
sanh khởi như thế nào đã diễn tiến như thế nào. Nếu các đại đức có thể giải 
quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư 
trong khoảng thời gian chừng này hoặc chừng này, như thế (sự tranh tụng) sẽ 
được giải quyết tốt đẹp; như vậy, chúng tôi sẽ giao phó sự tranh tụng này cho 
các đại đức. Nếu các đại đức không thể giải quyết sự tranh tụng này theo 
Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư trong khoảng thời gian chừng 
này hoặc chừng này, như thế (sự tranh tụng) sẽ không đã được giải quyết tốt 
đẹp; như vậy, chúng tôi sẽ không giao phó sự tranh tụng này cho các đại đức, 
chính chúng tôi sẽ là người chủ trì sự tranh tụng này.’  
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Evaṃ supariggahitaṃ kho bhikkhave, katvā āgantukehi bhikkhūhi taṃ 
adhikaraṇaṃ āvāsikānaṃ bhikkhūnaṃ niyyādetabbaṃ. Te ce bhikkhave, 
bhikkhū sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ, idaṃ vuccati bhikkhave, 
adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ.  
 
 
 

Kena vūpasantaṃ? Sammukhāvinayena. Kiñca tattha sammukhā-
vinayasmiṃ? Saṅghasammukhatā dhammasammukhatā vinayasammukhatā 
puggalasammukhatā. ―pe― Evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ 
kārako ukkoṭeti, ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ. Chandadāyako khīyati, 
khīyanakaṃ pācittiyaṃ.  
 
 

***** 
 
 
 

UBBĀHIKĀYA VŪPASAMANAṂ  
 

47. Tehi ce bhikkhave, tasmiṃ adhikaraṇe vinicchiyamāne anaggāni1 ceva 
bhassāni jāyanti na cetassa2 bhāsitassa attho viññāyati. Anujānāmi 
bhikkhave, evarūpaṃ adhikaraṇaṃ ubbāhikāya vūpasametuṃ.  
 
 
 

Dasahaṅgehi samannāgato bhikkhu ubbāhikāya sammannitabbo: Sīlavā 
hoti pātimokkhasaṃvarasaṃvuto viharati ācāragocarasampanno3 
aṇumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhāpadesu. 
Bahussuto hoti sutadharo sutasanticayo, ye te dhammā ādikalyāṇā 
majjhekalyāṇā pariyosānakalyāṇā sātthaṃ savyañjanaṃ4 kevalaparipuṇṇaṃ 
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ abhivadanti. Tathārūpāssa5 dhammā 
bahussutā honti dhatā6 vacasā paricitā manasānupekkhitā diṭṭhiyā 
suppaṭividdhā. Ubhayāni kho panassa pātimokkhāni vitthārena svāgatāni 
honti suvibhattāni suppavattīni suvinicchitāni suttaso7 anuvyañjanaso. 
Vinaye kho pana ṭhito8 hoti asaṃhīro.9 Paṭibalo hoti ubho attapaccatthike 
aññāpetuṃ10 saññāpetuṃ nijjhāpetuṃ pekkhetuṃ pasīdituṃ11 pasādetuṃ. 
Adhikaraṇasamuppādavūpasamakusalo12 hoti. Adhikaraṇaṃ jānāti. Adhi-
karaṇasamudayaṃ jānāti. Adhikaraṇanirodhaṃ jānāti. Adhikaraṇanirodha-
gāminīpaṭipadaṃ jānāti. Anujānāmi bhikkhave, imehi dasahaṅgehi 
samannāgataṃ bhikkhuṃ ubbāhikāya sammannituṃ.  

                                                   
1 anantāni - Ma, Syā.  7 suttato - PTS.   8 cheko - PTS. 
2 na cekassa - Ma, PTS.  9 asaṃhiro - Syā.  
3 ācārasampanno - PTS.  10 assāsetuṃ - Ma; Syā, PTS na dissate. 
4 sātthā savyañjanā - PTS.  11 passituṃ - Syā, PTS; Machasaṃ na dissate. 
5 tathārūpassa - Ma, PTS. 12 adhikaraṇasamuppādavūpasamanakusalo - Ma, PTS;  
6 dhātā - Ma.        adhikaraṇasamuppādaṃ vūpasametuṃ akusalo - Syā. 
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Này các tỳ khưu, sau khi xem xét kỹ lưỡng như vậy, các tỳ khưu đi đến 
nên giao phó sự tranh tụng ấy cho các tỳ khưu thường trú. Này các tỳ khưu, 
nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy, này các tỳ khưu, điều ấy 
được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết.  
 
 

Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự 
hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự 
hiện diện của nhân sự. ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự 
tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pācittiya; (nếu) vị 
gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội pācittiya.  
 
 

***** 
 
 
 

CÁCH GIẢI QUYẾT THEO LỐI ĐẠI BIỂU:  
 

47. Này các tỳ khưu, trong khi các tỳ khưu ấy phán xét sự tranh tụng ấy, 
nếu các lời bàn cãi vô bổ được sanh khởi và không lời phát biểu nào có ý 
nghĩa; này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết sự tranh tụng như thế ấy theo 
lối đại biểu.  
 
 
 
 
 

Theo lối đại biểu, cần chỉ định vị tỳ khưu có được mười yếu tố: Là vị có 
giới hạnh, sống thu thúc theo sự thu thúc của giới bổn Pātimokkha, thành 
tựu về hạnh kiểm và chốn đi lại, thấy được sự nguy hiểm trong những tội lỗi 
nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành theo các điều học; là vị nghe nhiều, nắm giữ và 
tích lũy các điều đã được nghe, các pháp nào là tốt đẹp phần đầu, tốt đẹp 
phần giữa, tốt đẹp phần cuối, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, 
giảng giải về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ; các pháp có 
hình thức như thế được (vị ấy) nghe nhiều, ghi nhớ, ôn đọc ra lời, dùng trí 
quán sát, dùng tri kiến phân tích; cả hai bộ giới bổn Pātimokkha đã khéo 
được truyền thừa với chi tiết đến vị ấy, khéo được phân tích, khéo được ứng 
dụng, khéo được xác định theo từng điều học, theo từng từ ngữ; là vị tinh xảo 
về Luật không có bối rối; là vị có năng lực làm cho cả hai phe đối địch với 
nhau hiểu biết được, làm cho suy nghĩ lại, làm cho suy tư, làm cho thấy được, 
và làm cho hoan hỷ; khéo léo giải quyết sự sanh khởi của cuộc tranh tụng; vị 
hiểu biết sự tranh tụng; hiểu biết nguyên cớ của cuộc tranh tụng; hiểu biết sự 
chấm dứt của cuộc tranh tụng; hiểu biết đường lối thực hành để chấm dứt 
cuộc tranh tụng. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ định theo lối đại biểu vị tỳ 
khưu có được mười yếu tố này.  
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Evañca pana bhikkhave, sammannitabbo: Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. 
Yācitvā vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 
 
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe vinicchiya-
māne anaggāni ceva bhassāni jāyanti na cetassa bhāsitassa attho viññāyati. 
Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmañca itthannāmañca 
bhikkhuṃ sammanneyya ubbāhikāya imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Esā 
ñatti.  
 
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Amhākaṃ imasmiṃ adhikaraṇe vinicchiya-
māne anaggāni ceva bhassāni jāyanti na cetassa bhāsitassa attho viññāyati. 
Saṅgho itthannāmañca itthannāmañca bhikkhuṃ sammannati ubbāhikāya 
imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Yassāyasmato khamati itthannāmassa ca 
itthannāmassa ca bhikkhuno sammuti ubbāhikāya imaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasametuṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

Sammato saṅghena itthannāmo ca itthannāmo ca bhikkhu ubbāhikāya 
imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. 
Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 
 
 

Te ce bhikkhave, bhikkhū sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ ubbāhikāya 
vūpasametuṃ. Idaṃ vuccati bhikkhave, adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena 
vūpasantaṃ? Sammukhāvinayena. Kiñca tattha sammukhā vinayasmiṃ? 
Saṅghasammukhatā1 dhammasammukhatā vinayasammukhatā puggala-
sammukhatā. ―pe― Evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako 
ukkoṭeti, ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.  
 
 
 
 

Tehi ce bhikkhave, bhikkhūhi tasmiṃ adhikaraṇe vinicchiyamāne 
tatrāssa2 bhikkhu dhammakathiko, tassa neva suttaṃ āgataṃ hoti no 
suttavibhaṅgo. So atthaṃ asallakkhento vyañjanacchāyāya atthaṃ 
paṭibāhati. Vyattena bhikkhunā paṭibalena te bhikkhū ñāpetabbā:  

                                                   
1 saṅghasammukhatā - Ma, Syā, PTS potthakesu na dissate. 2 tatrassa - Syā, PTS.  
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Và này các tỳ khưu, nên chỉ định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được 
yêu cầu; sau khi yêu cầu, hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh 
nghiệm, có năng lực:  
 
 
 
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta phán 
xét sự tranh tụng này, các lời bàn cãi vô bổ được sanh khởi và không lời phát 
biểu nào có ý nghĩa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) để giải quyết sự tranh 
tụng này theo lối đại biểu. Đây là lời đề nghị.  
 
 
 
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Trong khi chúng ta phán 
xét sự tranh tụng này, các lời bàn cãi vô bổ được sanh khởi và không lời phát 
biểu nào có ý nghĩa. Hội chúng chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như 
vầy) để giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu. Đại đức nào đồng ý việc 
chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) để giải quyết sự tranh tụng 
này theo lối đại biểu xin im lặng; vị nào không đồng ý có thể nói lên.  
 
 
 
 

Vị tỳ khưu tên (như vầy) và tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định để 
giải quyết sự tranh tụng này theo lối đại biểu. Sự việc được hội chúng đồng ý 
nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’  
 
 
 
 

Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy có thể giải quyết sự tranh tụng ấy 
theo lối đại biểu, này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được 
giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với 
sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? 
- Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật. 
―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải 
quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pācittiya.  
 
 
 
 

Này các tỳ khưu, trong khi các tỳ khưu ấy đang phán xét sự tranh tụng ấy, 
nếu ở đó, có vị tỳ khưu là Pháp sư nhưng vị ấy là không được truyền thừa về 
Kinh điển, về sự phân tích giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại 
phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị 
tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
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Suṇantu me āyasmantā. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu dhammakathiko. 
Imassa neva suttaṃ āgataṃ hoti1 no suttavibhaṅgo. So atthaṃ asallakkhento 
vyañjanacchāyāya atthaṃ paṭibāhati. Yadāyasmantānaṃ pattakallaṃ, 
itthannāmaṃ bhikkhuṃ vuṭṭhāpetvā avasesā imaṃ adhikaraṇaṃ 
vūpasameyyāmā ’ti.  
 
 
 
 

Te ce bhikkhave, bhikkhū taṃ bhikkhuṃ vuṭṭhāpetvā sakkonti taṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ, idaṃ vuccati bhikkhave, adhikaraṇaṃ 
vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ? Sammukhāvinayena. Kiñca tattha 
sammukhāvinayasmiṃ? Dhammasammukhatā vinayasammukhatā 
puggalasammukhatā. ―pe― Evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ 
kārako ukkoṭeti, ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.  
 
 
 
 

Tehi ce bhikkhave, bhikkhūhi tasmiṃ adhikaraṇe vinicchiyamāne 
tatrāssa bhikkhu dhammakathiko. Tassa suttaṃ hi kho āgataṃ hoti no 
suttavibhaṅgo. So atthaṃ asallakkhento vyañjanacchāyāya atthaṃ 
paṭibāhati. Vyattena bhikkhunā paṭibalena te bhikkhū ñāpetabbā:  
 
 
 
 

‘Suṇantu me āyasmantā. Ayaṃ itthannāmo bhikkhu dhammakathiko. 
Imassa suttaṃ hi kho āgataṃ hoti1 no suttavibhaṅgo. So atthaṃ 
asallakkhento vyañjanacchāyāya atthaṃ paṭibāhati. Yadāyasmantānaṃ 
pattakallaṃ, itthannāmaṃ bhikkhuṃ vuṭṭhāpetvā avasesā imaṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasameyyāmā ’ti.  
 
 
 
 

Te ce bhikkhave, bhikkhū taṃ bhikkhuṃ vuṭṭhāpetvā sakkonti taṃ 
adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ, idaṃ vuccati bhikkhave, adhikaraṇaṃ 
vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ? Sammukhāvinayena. Kiñca tattha 
sammukhāvinayasmiṃ? Dhammasammukhatā vinayasammukhatā 
puggalasammukhatā. ―pe― Evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ 
kārako ukkoṭeti, ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ.  
 

***** 

                                                   
1 hoti - PTS na dissate. 
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‘Bạch chư đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) là Pháp 
sư nhưng vị ấy là không được truyền thừa về Kinh điển, về sự phân tích giới 
bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các 
văn tự. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chúng ta nên loại ra vị tỳ 
khưu tên (như vầy) và những người còn lại (chúng ta) sẽ giải quyết sự tranh 
tụng này.’  
 
 
 

Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy sau khi loại vị tỳ khưu ấy ra có thể 
giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử 
Luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự 
hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của 
nhân sự. ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã 
được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pācittiya.  
 
 
 

Này các tỳ khưu, trong khi các vị tỳ khưu ấy đang phán xét sự tranh tụng 
ấy, nếu ở đó, có vị tỳ khưu là Pháp sư bởi vì vị ấy là được truyền thừa về Kinh 
điển (nhưng) thiếu về sự phân tích giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý 
nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau các văn tự. Các tỳ khưu ấy cần được thông 
báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 
 
 

‘Bạch chư đại đức, xin hãy lắng nghe tôi. Vị tỳ khưu tên (như vầy) là Pháp 
sư bởi vì vị ấy là được truyền thừa về Kinh điển (nhưng) thiếu về sự phân tích 
giới bổn, vị ấy trong khi không xem xét ý nghĩa lại phủ nhận ý nghĩa ẩn sau 
các văn tự. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức, chúng ta nên loại ra 
vị tỳ khưu tên (như vầy) và những người còn lại (chúng ta) sẽ giải quyết sự 
tranh tụng này.’  
 
 
 

Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy sau khi loại vị tỳ khưu ấy ra có thể 
giải quyết sự tranh tụng ấy; này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng 
đã được giải quyết. Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử 
Luật với sự hiện diện. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự 
hiện diện? - Sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của 
nhân sự. ―(như trên)― Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã 
được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm tội pācittiya.  
 

***** 
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YEBHUYYASIKĀ VINAYAṂ  
 

48. Te ce bhikkhave, bhikkhū na sakkonti taṃ adhikaraṇaṃ ubbāhikāya 
vūpasametuṃ, tehi bhikkhave, bhikkhūhi taṃ adhikaraṇaṃ saṅghassa 
niyyādetabbaṃ: ‘Na mayaṃ bhante imaṃ adhikaraṇaṃ ubbāhikāya 
vūpasametuṃ. Saṅgho imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametū ’ti. Anujānāmi 
bhikkhave, evarūpaṃ adhikaraṇaṃ yebhuyyasikāya vūpasametuṃ.  
 
 

 
Pañcahaṅgehi samannāgato bhikkhu salākagāhāpako1 sammannitabbo: 

Yo na chandāgatiṃ gaccheyya, na dosāgatiṃ gaccheyya, na mohāgatiṃ 
gaccheyya, na bhayā gatiṃ gaccheyya, gahitāgahitañca jāneyya. ―pe― Evaṃ 
ca pana bhikkhave, sammannitabbo: Paṭhamaṃ bhikkhu yācitabbo. Yācitvā 
vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 
 

 
‘Suṇātu me bhante saṅgho. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho 

itthannāmaṃ bhikkhuṃ salākaggāhāpakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.  
 
 

 
Suṇātu me saṅgho. Saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ salākagāhāpakaṃ 

sammanti. Yassā yasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno salāka-
gāhāpakaṃ sammati, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 

 
Sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu salākagāhāpako. Khamati 

saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 

 
Tena salākagāhāpakena bhikkhunā salākā gāhetabbā.2 Yathā bahutarā 

bhikkhū dhammavādino vadenti tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasametabbaṃ. 
Idaṃ vuccati bhikkhave, adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena vūpasannaṃ? 
Sammukhāvinayena ca yebhuyyasikāya ca. Kiñca tattha sammukhā 
vinayasmiṃ? Saṅghasammukhatā dhammasammukhatā vinayasammukhatā 
puggalasammukhatā. Kā ca tattha saṅghasammukhatā? Yāvatikā bhikkhū 
kammappattā te āgatā honti, chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti, 
sammukhībhūtā na paṭikkosanti. Ayaṃ tattha saṅghasammukhatā.  

                                                   
1 salākaggāhāpako - Ma.      2 gāhāpetabbā - Syā. 
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CÁCH HÀNH XỬ LUẬT THUẬN THEO SỐ ĐÔNG:  
 

48. Này các tỳ khưu, nếu các tỳ khưu ấy không thể giải quyết sự tranh 
tụng ấy theo lối đại biểu, này các tỳ khưu, các tỳ khưu ấy nên giao lại sự tranh 
tụng ấy cho hội chúng: - ‘Bạch các ngài, chúng tôi không thể giải quyết sự 
tranh tụng này theo lối đại biểu. Hãy để hội chúng giải quyết sự tranh tụng 
này.’ Này các tỳ khưu, ta cho phép giải quyết thuận theo số đông sự tranh 
tụng có hình thức như thế.  
 

 
Cần chỉ định vị phân phát thẻ là vị tỳ khưu có năm yếu tố: Vị không thể bị 

chi phối bởi sự ưa thích, không thể bị chi phối bởi sự sân hận, không thể bị 
chi phối bởi sự si mê, không thể bị chi phối bởi sự sợ hãi, và vị biết (thẻ) đã 
được nhận hay chưa được nhận. ―(như trên)― Và này các tỳ khưu, nên chỉ 
định như vầy: Trước hết, vị tỳ khưu cần được yêu cầu. Sau khi yêu cầu, hội 
chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

 
‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích 

hợp cho hội chúng, hội chúng nên chỉ định vị tỳ khưu tên (như vầy) là vị 
phân phát thẻ. Đây là lời đề nghị.  
 

 
 Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định tỳ 

khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ. Đại đức nào đồng ý việc chỉ định tỳ 
khưu tên (như vầy) là vị phân phát thẻ xin im lặng; vị nào không đồng ý có 
thể nói lên.  
 

 
Tỳ khưu tên (như vầy) đã được hội chúng chỉ định là vị phân phát thẻ. Sự 

việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như 
vậy.’  
 

 
Vị tỳ khưu phân phát thẻ ấy nên phân phát các thẻ. (Trường hợp) các tỳ 

khưu là các vị nói đúng Pháp có (số lượng) nhiều hơn nói (nên giải quyết) 
như thế nào, thì sự tranh tụng ấy nên được giải quyết như thế ấy. Này các tỳ 
khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. Được giải quyết 
nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện diện và thuận theo 
số đông. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự 
hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật, sự 
hiện diện của nhân sự. Và ở đây, sự hiện diện của hội chúng là gì? - Các tỳ 
khưu theo số lượng cần thiết cho hành sự đã đi đến, sự tùy thuận của các vị 
xứng đáng gởi sự tùy thuận đã được đem lại, các vị hiện diện không phản đối; 
ở đây, điều ấy là sự hiện diện của hội chúng.  
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Kā ca tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā? Yena dhammena 
yena vinayena yena satthusāsanena taṃ adhikaraṇaṃ vūpasammati, ayaṃ 
tattha dhammasammukhatā vinayasammukhatā.  
 
 

 
Kā ca tattha puggalasammukhatā? Yo ca vivadati yena ca vivadati ubho 

attapaccatthikā sammukhībhūtā honti, ayaṃ tattha puggalasammukhatā.  
 
 

 
Kā ca tattha yebhuyyasikā? Yā yebhuyyasikā kammassa kiriyā karaṇaṃ 

upagamanaṃ ajjhupagamanaṃ adhivāsanā appaṭikkosanā, ayaṃ tattha 
yebhuyyasikā.  
 
 

 
Evaṃ vūpasantaṃ ce bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako ukkoṭeti, 

ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ. Chandadāyako khīyati, khīyanakaṃ pācittiyan ”ti.  
 
 

***** 
 
 
 

TIVIDHASALĀKAGĀHO  
 

49. Tena kho pana samayena sāvatthiyā evaṃ jātaṃ evaṃ samuppannaṃ 
adhikaraṇaṃ hoti. Atha kho te bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa 
adhikaraṇa vūpasamanena. Assosuṃ kho ‘amukasmiṃ kira āvāse sambahulā 
therā viharanti bahussutā āgatāgamā dhammadharā vinayadharā mātikā-
dharā paṇḍitā vyattā medhāvino lajjino kukkuccakā sikkhākāmā. Te ce therā 
imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasameyyuṃ dhammena vinayena satthusāsanena, 
evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assā ’ti. Atha kho te bhikkhū taṃ 
āvāsaṃ gantvā te there etadavocuṃ: “Idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃ jātaṃ 
evaṃ samuppannaṃ. Sādhu bhante therā imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasamentu 
dhammena vinayena satthusāsanena yathayidaṃ adhikaraṇaṃ 
suvūpasantaṃ assā ”ti.  
 
 
 
 
 

50. Atha kho te therā yathā sāvatthiyā saṅghena adhikaraṇaṃ vūpa-
samitaṃ, yathā suvūpasantaṃ,1 tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamesuṃ.  

                                                   
1 tathā suvūpasantan ti - Ma, PTS.  
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Và ở đây, sự hiện diện của Pháp, sự hiện diện của Luật là gì? - Với Pháp 
nào, với Luật nào, với lời giảng dạy nào của bậc Đạo Sư sự tranh tụng ấy 
được giải quyết; ở đây điều ấy là sự hiện diện của Pháp, là sự hiện diện của 
Luật.  
 
 

Và ở đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - Vị tranh cãi, vị tranh cãi với vị 
ấy, cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện 
của nhân sự.  
 
 

Và ở đây, điều gì là liên quan đến thuận theo số đông? - Điều nào là sự 
thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp nhận, sự không 
phản đối thuộc về hành sự thuận theo số đông; ở đây điều ấy là liên quan đến 
thuận theo số đông.  
 
 

Này các tỳ khưu, nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như 
thế, vị khơi lại phạm tội pācittiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê 
phán phạm tội pācittiya.”  
 
 

***** 
 
 
 

BA CÁCH PHÂN PHÁT THẺ:  
 

49. Vào lúc bấy giờ, ở Sāvatthi có sự tranh tụng đã xảy ra như vầy, đã 
sanh khởi như vầy. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết 
tranh tụng của hội chúng ở Sāvatthi và đã nghe rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia 
có nhiều trưởng lão cư ngụ là các vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, 
rành rẽ về Pháp, rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, là các bậc sáng trí, có 
khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu 
các trưởng lão ấy có thể giải quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, 
theo lời dạy của bậc Đạo sư, như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt 
đẹp.” Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với các trưởng lão 
ấy điều này: - “Thưa các ngài, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vầy, đã 
diễn tiến như vầy. Thưa các ngài, lành thay các trưởng lão hãy giải quyết sự 
tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, như vậy sự 
tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.”  
 
 
 
 

50. Khi ấy, các trưởng lão ấy (nghĩ rằng): ‘Sự tranh tụng đã được hội 
chúng ở Sāvatthi giải quyết như thế ấy là đã được giải quyết tốt đẹp’ rồi đã 
giải quyết sự tranh tụng ấy như thế.  
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Atha kho te bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa adhikaraṇavūpa-
samanena, asantuṭṭhā sambahulānaṃ therānaṃ adhikaraṇavūpasamanena. 
Assosuṃ kho “asukasmiṃ kira āvāse tayo therā viharanti ―pe― dve therā 
viharanti ―pe― eko thero viharati bahussuto āgatāgamo dhammadharo 
vinayadharo mātikādharo paṇḍito vyatto medhāvī lajjī kukkuccako sikkhā-
kāmo. So ce thero imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasameyya dhammena vinayena 
satthusāsanena, evamidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assā ”ti.  
 
 
 
 
 

51. Atha kho te bhikkhū taṃ āvāsaṃ gantvā taṃ therā etadavocuṃ: 
“Idaṃ bhante adhikaraṇaṃ evaṃ jātaṃ evaṃ samuppannaṃ, sādhu bhante 
thero imaṃ adhikaraṇaṃ vūpasametuṃ dhammena vinayena satthu-
sāsanena, yathayidaṃ adhikaraṇaṃ suvūpasantaṃ assā ”ti.  
 
 
 
 
 

Atha kho so thero yathā sāvatthiyā saṅghena adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ, 
yathā sambahulehi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ, yathā tīhi therehi 
adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ, yathā dvīhi therehi adhikaraṇaṃ vūpasamitaṃ, 
yathā suvūpasantaṃ,1 tathā taṃ adhikaraṇaṃ vūpasamesi.  
 
 
 
 
 

52. Atha kho te bhikkhū asantuṭṭhā sāvatthiyā saṅghassa 
adhikaraṇavūpasamanena asantuṭṭhā sambahulānaṃ therānaṃ 
adhikaraṇavūpasamanena, asantuṭṭhā tiṇṇaṃ therānaṃ 
adhikaraṇavūpasamanena, asantuṭṭhādvinnaṃ therānaṃ 
adhikaraṇavūpasamanena, asantuṭṭhā ekassa therassa 
adhikaraṇavūpasamanena, yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu, 
upasaṅkamitvā bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Bhagavā etadavoca:  
 
 
 
 
 

“Nihatametaṃ2 bhikkhave, adhikaraṇaṃ santaṃ vūpasantaṃ suvūpa-
santaṃ.3 Anujānāmi bhikkhave, tesaṃ bhikkhūnaṃ saññattiyā tayo 
salākagāhe gūḷhakaṃ4 sakaṇṇajappakaṃ vivaṭakan ”ti.  

                                                   
1 tathā suvūpasantan ti - Ma, PTS.    3 suvūpasantan ti - PTS. 
2 nīhatametaṃ - Syā; nihataṃ etaṃ - PTS.   4 salākaggāhe guḷhakaṃ - Ma. 
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Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hội 
chúng ở Sāvatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của nhiều vị 
trưởng lão và đã nghe rằng: “Nghe nói ở trú xứ kia có ba vị trưởng lão cư 
ngụ―(như trên)―có hai vị trưởng lão cư ngụ―(như trên)― có một vị trưởng 
lão cư ngụ là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về Pháp, 
rành rẽ về Luật, rành rẽ về các đầu đề, sáng trí, có khả năng, thông minh, 
khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Nếu trưởng lão ấy có thể giải 
quyết sự tranh tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, 
như vậy sự tranh tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.”  
 
 
 

 
51. Sau đó, các tỳ khưu ấy đã đi đến trú xứ ấy và đã nói với vị trưởng lão 

ấy điều này: - “Thưa ngài, sự tranh tụng này đã sanh khởi như vầy, đã diễn 
tiến như vầy. Thưa ngài, lành thay ngài trưởng lão hãy giải quyết sự tranh 
tụng này theo Pháp, theo Luật, theo lời dạy của bậc Đạo sư, như thế sự tranh 
tụng này sẽ được giải quyết tốt đẹp.”  
 
 
 

 
Khi ấy, vị trưởng lão ấy (nghĩ rằng): ‘Sự tranh tụng đã được hội chúng ở 

Sāvatthi giải quyết như thế ấy, sự tranh tụng đã được nhiều vị trưởng lão giải 
quyết như thế ấy, sự tranh tụng đã được ba vị trưởng lão giải quyết như thế 
ấy, sự tranh tụng đã được hai vị trưởng lão giải quyết như thế ấy là đã được 
giải quyết tốt đẹp,’ rồi đã giải quyết sự tranh tụng ấy như thế.  
 
 
 

 
52. Sau đó, các tỳ khưu ấy không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của 

hội chúng ở Sāvatthi, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của nhiều 
vị trưởng lão, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của ba vị trưởng 
lão, không hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của hai vị trưởng lão, không 
hài lòng với lối giải quyết tranh tụng của một vị trưởng lão nên đã đi đến gặp 
đức Thế Tôn, sau khi đến đã trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
đã nói điều này:  
 
 
 

 
- “Này các tỳ khưu, sự tranh tụng này đã được dứt điểm, đã được yên lặng, 

và đã được giải quyết, đã được giải quyết tốt đẹp. Này các tỳ khưu, vì sự nhận 
thức rõ ràng của các tỳ khưu ấy, ta cho phép ba cách phân phát thẻ: lối kín 
đáo, sự nói nhỏ vào tai, lối công khai.”  
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Kathañca bhikkhave, gūḷhako salākagāho1 hoti? Tena salākagāhāpakena 
bhikkhunā salākāyo vaṇṇāvaṇṇāyo katvā ekameko2 bhikkhu upasaṅkamitvā 
evamassa vacanīyo: ‘Ayaṃ evaṃvādissa salākā, ayaṃ evaṃvādissa salākā, 
yaṃ icchasi taṃ gaṇhāhī ’ti. Gahite vattabbo: ‘Mā ca kassaci dassehī ’ti. Sace 
jānāti ‘adhammavādī bahutarā ’ti, duggahoti paccukkaḍḍhitabbaṃ. Sace 
jānāti ‘dhammāvādī bahutarā ’ti suggahoti sāvetabbaṃ. Evaṃ kho 
bhikkhave, gūḷhako salākagāho1 hoti.  
 
 

Kathañca bhikkhave, sakaṇṇajappako salākagāho hoti? Tena salāka-
gāhapakena bhikkhunā ekamekassa bhikkhuno upakaṇṇake ārocetabbaṃ: 
‘Ayaṃ evaṃvādissa salākā, yaṃ icchasi taṃ gaṇhāhī ’ti. Gahite vattabbo: ‘Mā 
ca kassaci ārocehī ’ti. Sace jānāti ‘adhammavādī bahutarā ’ti duggahoti 
paccukkaḍḍhitabbaṃ. Sace jānāti ‘dhammavādī bahutarā ’ti suggahoti 
sāvetabbaṃ. Evaṃ kho bhikkhave, sakaṇṇajappako salākagāho hoti.  
 
 
 

Kathañca bhikkhave, vivaṭako sagākagāho hoti? Sace jānāti ‘dhammavādī 
bahutarā ’ti vissaṭṭheneva vivaṭena gāhetabbo.3 Evaṃ kho bhikkhave, 
vivaṭako salākagāho hoti.  
 
 

Ime kho bhikkhave, tayo salākagāhā ”ti.  
 

***** 
 
 

SATIVINAYO  
 

53. Anuvādādhikaraṇaṃ katīhi samathehi sammati? Anuvādādhi-
karaṇaṃ catūhi samathehi sammati sammukhāvinayena ca sativinayena ca 
amūḷhavinayena ca tassapāpiyyasikāya ca.  
 

 
Siyā anuvādādhikaraṇaṃ dve samathe anāgamma amūḷhavinayañca 

tassapāpiyyasikañca dvīhi samathehi sammeyya sammukhāvinayena ca 
sativinayena cāti? Siyātissa vacanīyaṃ.  
 

 
Yathā kathaṃ viya? Idha4 bhikkhū bhikkhuṃ amūlikāya sīlavipattiyā 

anuddhaṃsenti, tassa kho taṃ bhikkhave5 bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayo dātabbo.  

                                                   
1 guḷhako salākaggāho - Ma. 
2 ekeko - Syā.       4 idha pana bhikhhave - Ma, Syā.  
3 vivaṭena salākagāhena gāhetabbā - Syā.   5 tassa kho bhikkhave - Ma.  
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Và này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ theo lối kín đáo? - Vị tỳ 
khưu phân phát thẻ nên làm các thẻ khác nhau rồi đi đến gặp từng vị tỳ khưu 
một và nên nói như vầy: ‘Thẻ này là cho vị nói như vầy, thẻ này là cho vị nói 
như kia. Đại đức thích cái nào thì nhận cái ấy.’ Khi giao nên nói rằng: ‘Và chớ 
cho bất cứ ai thấy.’ Nếu vị ấy biết rằng: ‘Các vị nói sai Pháp là nhiều hơn,’ nên 
thâu hồi lại (nói rằng): ‘(Các thẻ) bị lấy lầm lẫn.’ Nếu vị ấy biết rằng: ‘Các vị 
nói đúng Pháp là nhiều hơn,’ nên công bố rằng: ‘(Các thẻ) được nhận lấy tốt 
đẹp.’ Này các tỳ khưu, như vậy là cách phân phát thẻ theo lối kín đáo.  
 

Và này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào tai? - 
Vị tỳ khưu phân phát thẻ nên nói vào tai của từng vị tỳ khưu một rằng: ‘Thẻ 
này là cho vị nói như vầy, thẻ này là cho vị nói như kia. Đại đức thích cái nào 
thì nhận cái ấy.’ Khi giao nên nói rằng: ‘Và chớ nói cho bất cứ ai.’ Nếu vị ấy 
biết rằng: ‘Các vị nói sai Pháp là nhiều hơn,’ nên thâu hồi lại (nói rằng): ‘(Các 
thẻ) bị lấy lầm lẫn.’ Nếu vị ấy biết rằng: ‘Các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn,’ 
nên công bố rằng: ‘(Các thẻ) được nhận lấy tốt đẹp.’ Này các tỳ khưu, như vậy 
là cách phân phát thẻ với sự nói nhỏ vào tai.  
 

Và này các tỳ khưu, thế nào là cách phân phát thẻ theo lối công khai? - 
Nếu vị ấy biết rằng: ‘Các vị nói đúng Pháp là nhiều hơn,’ chính nhờ vào sự 
quả quyết nên phân phát (thẻ) bằng cách phân phát thẻ theo lối công khai. 
Này các tỳ khưu, như vậy là cách phân phát thẻ theo lối công khai.  
 

Này các tỳ khưu, đây là ba cách phân phát thẻ.”  
 

***** 
 
 

HÀNH XỬ LUẬT BẰNG SỰ GHI NHỚ:  
 

53. Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được lắng dịu bởi bao nhiêu 
cách dàn xếp? - Sự tranh tụng liên quan đến khiển trách được lắng dịu bởi 
bốn cách dàn xếp: bằng cách hành xử Luật với sự hiện diện, bằng cách hành 
xử Luật bằng sự ghi nhớ, bằng cách hành xử Luật khi không điên cuồng, và 
theo tội của vị ấy.  
 

 
Nếu sự tranh tụng liên quan đến khiển trách không đi đến hai cách dàn 

xếp là cách hành xử Luật khi không điên cuồng và theo tội của vị ấy thì có thể 
được lắng dịu bằng hai cách dàn xếp là cách hành xử Luật với sự hiện diện và 
cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ hay không? - Nên trả lời rằng: ‘Có thể.’  
 

 
Như vậy là thế nào? - Trường hợp các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ khưu với sự 

hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Này các tỳ khưu, đối với vị tỳ khưu được 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ nên được 
ban cho.  
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Evaṃ ca pana bhikkhave dātababbo: Tena bhikkhave, bhikkhunā 
saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā ukkuṭikaṃ 
nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo: ‘Maṃ bhante bhikkhū 
amūlikāya sīlavipattiyā anuddhaṃsenti. So ’haṃ bhante sativepullappatto 
saṅghaṃ sativinayaṃ yācāmī ’ti. Dutiyampi yācitabbo. Tatiyampi yācitabbo.  
 
 

Vyattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo:  
 

‘Suṇātu me bhante saṅgho. Bhikkhū itthannāmaṃ bhikkhuṃ amūlikāya 
sīlavipattiyā anuddhaṃsenti. So sativepullappatto saṅghaṃ sativinayaṃ 
yācati. Yadi saṅghassa pattakallaṃ, saṅgho itthannāmassa bhikkhuno 
sativepullappattassa sativinayaṃ dadeyya. Esā ñatti.  
 
 
 

Suṇātu me bhante saṅgho. Bhikkhū itthannāmaṃ bhikkhuṃ amūlikāya 
sīlavipattiyā anuddhaṃsenti. So sativepullappatto saṅghaṃ sativinayaṃ 
yācati. Saṅgho itthannāmassa bhikkhuno sativepullappattassa sativinayaṃ 
deti. Yassāyasmato khamati itthannāmassa bhikkhuno sativepullappattassa 
sativinayassa dānaṃ, so tuṇhassa. Yassa nakkhamati, so bhāseyya.  
 
 
 
 

Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  
Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi. ―pe―  

 
Dinno saṅghena itthannāmassa bhikkhuno sativepullappattassa 

sativinayo. Khamati saṅghassa, tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmī ’ti.  
 
 
 
 

Idaṃ vuccati bhikkhave, adhikaraṇaṃ vūpasantaṃ. Kena vūpasantaṃ? 
Sammukhāvinayena ca sativinayena ca. Kiñca tattha sammukhā-
vinayasmiṃ? Saṅghasammukhatā dhammasammukhatā vinayasammukhatā 
puggalasammukhatā. ―pe― Kā ca tattha puggalasammukhatā? Yo ca 
anuvadati, yañca anuvadati, ubho attapaccatthikā sammukhībhūtā honti. 
Ayaṃ tattha puggalasammukhatā. Kiñca tattha sativinayasmiṃ? Yā 
sativinayassa kammassa kiriyā karaṇaṃ upagamanaṃ ajjhupagamanaṃ 
adhivāsanā apaṭikkosanā, idaṃ tattha sativinayasmiṃ. Evaṃ vūpasantaṃ ce 
bhikkhave adhikaraṇaṃ kārako ukkoṭeti, ukkoṭanakaṃ pācittiyaṃ. 
Chandadāyako khīyati, khīyanakaṃ pācittiyaṃ.  
 
 
 

***** 
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Và này các tỳ khưu, nên ban cho như vầy: Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy 
nên đi đến hội chúng, đắp thượng y một bên vai, rồi ngồi chồm hổm, chắp 
tay lại, và nên nói như vầy: ‘Bạch các ngài, các tỳ khưu bôi nhọ tôi với sự hư 
hỏng về giới không có nguyên cớ. Bạch các ngài, là người được thành tựu đầy 
đủ về sự ghi nhớ, tôi đây thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật bằng sự ghi 
nhớ.’ Nên thỉnh cầu đến lần thứ nhì. Nên thỉnh cầu đến lần thứ ba.  
 

Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu kinh nghiệm, có năng lực:  
 

‘Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ 
khưu tên (như vầy) với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người 
được thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử 
Luật bằng sự ghi nhớ. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, hội chúng 
nên ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên (như vầy), 
là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đây là lời đề nghị.  
 

Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Các tỳ khưu bôi nhọ vị tỳ 
khưu tên (như vầy) với sự hư hỏng về giới không có nguyên cớ. Là người 
thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ, vị ấy thỉnh cầu hội chúng cách hành xử Luật 
bằng sự ghi nhớ. Hội chúng ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến 
vị tỳ khưu tên (như vầy) là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Đại đức nào 
đồng ý việc ban cho cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đến vị tỳ khưu tên 
(như vầy) là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ xin im lặng; vị nào không 
đồng ý có thể nói lên. 
 

Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì. ―(như trên)― 
Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. ―(như trên)― 

 
Cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ đã được hội chúng ban cho vị tỳ khưu 

tên (như vầy) là người thành tựu đầy đủ về sự ghi nhớ. Sự việc được hội 
chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy.’  
 

Này các tỳ khưu, điều ấy được gọi là sự tranh tụng đã được giải quyết. 
Được giải quyết nhờ vào điều gì? - Nhờ vào cách hành xử Luật với sự hiện 
diện và cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Và ở đây, điều gì là ở trong cách 
hành xử Luật với sự hiện diện? - Sự hiện diện của hội chúng, sự hiện diện của 
Pháp, sự hiện diện của Luật, sự hiện diện của nhân sự. ―(như trên)― Và ở 
đây, sự hiện diện của nhân sự là gì? - Vị khiển trách và vị bị vị ấy khiển trách, 
cả hai phe đối địch với nhau đều hiện diện; ở đây, điều ấy là sự hiện diện của 
nhân sự. Và ở đây, điều gì là ở trong cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ? - 
Điều nào là sự thực hiện, sự hành động, sự đạt đến, sự thỏa thuận, sự chấp 
nhận, sự không phản đối thuộc về hành sự hành xử Luật bằng sự ghi nhớ; ở 
đây điều ấy là ở trong cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ. Này các tỳ khưu, 
nếu có vị khơi lại sự tranh tụng đã được giải quyết như thế, vị khơi lại phạm 
tội pācittiya; (nếu) vị gởi thỏa thuận phê phán, vị phê phán phạm tội 
pācittiya.  
 

***** 




