
Tổng Quan – Bộ Vị trí 23.02.2022

22 Ðầu Ðề Tam
1. Các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký.
2. Các pháp tương ưng lạc thọ, các pháp tương ưng khổ thọ, các pháp tương

ưng phi khổ phi lạc thọ.
3. Các pháp dị thục, các pháp dị thục nhân, các pháp phi dị thục phi dị thục 

nhân.
4. Các pháp thành do thủ cảnh thủ, các pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ, 

các pháp phi thành do thủ và phi cảnh thủ.
5. Các pháp phiền toái cảnh phiền não, các pháp phi phiền toái mà cảnh 

phiền não, các pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não.
6. Các pháp hữu tầm hữu tứ, các pháp vô tầm hữu tứ, các pháp vô tầm vô 

tứ.
7. Các pháp câu hành hỷ, các pháp câu hành lạc, các pháp câu hành xả.
8. Các pháp đáng do tri kiến đoạn trừ, các pháp đáng do tu tiến đoạn trừ, 

các pháp không đáng tri kiến, không đáng tu tiến đoạn trừ.
9. Các pháp hữu nhân đáng do tri kiến đoạn trừ, các pháp hữu nhân đáng 

do tu tiến đoạn trừ, các pháp hữu nhân đáng do tri kiến tu tiến đoạn trừ.
10. Các pháp nhân đến tích tập, các pháp nhân đến tịch diệt, các pháp phi 

nhân đến tích tập phi nhân đến tịch diệt.
11. Các pháp hữu học, các pháp vô học, các pháp phi hữu học phi vô học.
12. Các pháp hy thiểu, các pháp đáo đại, các pháp vô lượng.
13. Các pháp có cảnh hy thiểu, các pháp có cảnh đáo đại, các pháp có cảnh 

vô lượng.
14. Các pháp ty hạ, các pháp trung bình, các pháp tinh lương.
15. Các pháp cố định phần tà, các pháp cố định phần chánh các pháp phi cố 

định.
16. Các pháp có đạo là cảnh, các pháp có đạo là nhân, các pháp có đạo là 

trưởng.
17. Các pháp hiện sanh, các pháp vị sanh, các pháp chuẩn sanh.
18. Các pháp quá khứ, các pháp vị lai, các pháp hiện tại.
19. Các pháp có cảnh quá khứ, các pháp có cảnh vị lai, các pháp có cảnh 

hiện tại.
20. Các pháp nội phần, các pháp ngoại phần, các pháp nội ngoại phần.
21. Các pháp có cảnh nội phần, các pháp có cảnh ngoại phần, các pháp có 

cảnh nội ngoại phần.
22. Các pháp hữu kiến hữu đối chiếu, các pháp vô kiến hữu đối chiếu, các 

pháp vô kiến vô đối chiếu.



100 Ðầu Ðề Nhị

Phần Tụ Nhân (6)
1. Các pháp nhân, các pháp phi nhân.
2. Các pháp hữu nhân, các pháp vô nhân.
3. Các pháp tương ưng nhân, các pháp bất tương ưng nhân.
4. Các pháp nhân và hữu nhân, các pháp hữu nhân mà phi nhân.
5. Các pháp nhân và tương ưng nhân, các pháp tương ưng nhân mà phi nhân.
6. Các pháp phi nhân mà hữu nhân, các pháp phi nhân và vô nhân

Phần Nhị Ðề Tiểu Ðỉnh (7)
Phần Tụ Lậu (6)

1. Các pháp lậu, các pháp phi lậu.
2. Các pháp có cảnh lậu, các pháp phi cảnh lậu.
3. Các pháp tương ưng lậu, các pháp bất tương ưng lậu.
4. Các pháp lậu và cảnh lậu, các pháp tương ưng lậu mà phi lậu.
5. Các pháp lậu và tương ưng lậu, các pháp tương ưng lậu mà phi lậu.
6. Các pháp bất tương ưng lậu mà cảnh lậu, các pháp bất tương ưng lậu và phi cảnh lậu.

Phần Tụ Triền (6)
Phần Tụ Phược (6)
Phần Tụ Bộc (6)
Phần Tụ Phối (6)
Phần Tụ Cái (6)
Phần Tụ Khinh Thị (5)
Phần Nhị Ðề Ðại Ðỉnh (14)
Phần Tụ Thủ (6)

1. Các pháp thủ, các pháp phi thủ.
2. Các pháp cảnh thủ, các pháp phi cảnh thủ
3. Các pháp tương ưng thủ, các pháp bất tương ưng thủ.
4. Các pháp thủ và cảnh thủ, các pháp cảnh thủ mà phi thủ.
5. Các pháp thủ và tương ưng thủ, các pháp tương ưng thủ mà phi thủ.
6. Các pháp bất tương ưng thủ mà cảnh thủ,các pháp bất tương ưng thủ và phi cảnh thủ.

Phần Tụ Phiền Não (8)
1. Các pháp phiền não, các pháp phi phiền não.
2. Các pháp cảnh phiền não, các pháp phi cảnh phiền não.
3. Các pháp phiền toái, các pháp phi phiền toái.
4. Các pháp tương ưng phiền não, các pháp bất tương ưng phiền não.
5. Các pháp phiền não và cảnh phiền não, các pháp cảnh phiền não mà phi phiền não.
6. Các pháp phiền não và phiền toái, các pháp phiền toái mà phi phiền não.
7. Các pháp phiền não và tương ưng phiền não, các pháp tương ưng phiền não mà phi phiền não.
8. Các pháp bất tương ưng phiền não mà cảnh phiền não, các pháp bất tương ưng phiền não và phi 

cảnh phiền não.

Phần Nhị Ðề Yêu Bối (18)



4 luận cứ:
1. Pháp Thuận (vd. T → T = ND)

2. Pháp Nghịch (vd. T → T = ND)

3. Pháp Thuận Nghịch (vd. T → T = ND)

4. Pháp Nghịch Thuận (vd. T → T = ND)

6 phạm trù:
Phân tích 24 duyên theo

1. Tam đề vị trí
22 Ðầu Ðề Tam.

2. Nhị đề vị trí
100 Ðầu Ðề Nhị.

3. Nhị đề tam đề vị trí 
100 nhị đề làm năng đối và 22 Tam Ðề làm sở đối.

4. Tam đề nhị đề vị trí
22 tam đề làm năng đối và 100 nhị đề làm sở đối 

5. Tam đề tam đề vị trí
22 tam đề làm năng đối và 22 tam đề làm sở đối

6. Nhị đề nhị đề vị trí
100 nhị đề làm năng đối và 100 nhị đề làm sở đối

     Tâm sở Vô Tham, 
                  Vô Sân,
                  Vô Si        

         Tâm Đại thiện thứ Nhất

1. Tam đề vị trí Thiện Thiện

2. Nhị đề vị trí Nhân Phi Nhân

3. Nhị đề tam đề vị trí Nhân Thiện

4. Tam đề nhị đề vị trí Thiện Phi Nhân

5. Tam đề tam đề vị trí Thiện Thọ Lạc

6. Nhị đề nhị đề vị trí Nhân Phi Lậu


