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16. Gocaranānattañāṇaṃ 

Kathaṃ bahiddhā vavatthāne paññā gocaranānatte ñāṇaṃ? 

Kathaṃ bahiddhā dhamme vavattheti? Rūpe bahiddhā 
vavattheti, sadde bahiddhā vavattheti, gandhe bahiddhā vavattheti, 
rase bahiddhā vavattheti, phoṭṭhabbe bahiddhā vavattheti, dhamme 
bahiddhā vavattheti.  

 

Kathaṃ rūpe bahiddhā vavattheti? ‘Rūpā avijjāsambhūtā’ti 
vavattheti, ‘rūpā taṇhāsambhūtā’ti vavattheti, ‘rūpā kamma-
sambhūtā’ti vavattheti, ‘rūpā āhārasambhūtā’ti vavattheti, ‘rūpā 
catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāyā’ti vavattheti, ‘rūpā uppannā’ti 
vavattheti, ‘rūpā samudāgatā’ti vavattheti, ‘rūpā       ahutvā sambhūtā 
huttā na bhavissantī’ti vavattheti, rūpe  antavantato vavattheti, ‘rūpā 
addhuvā asassatā vipariṇāmadhammā’ti vavattheti, ‘rūpā aniccā 
saṅkhatā paṭiccasamuppannā khayadhammā vayadhammā 
virāgadhammā nirodhadhammā’ti vavattheti. 

 

Rūpe aniccato vavattheti no niccato, dukkhato vavattheti no 
sukhato, anattato vavattheti no attato, nibbindati no nandati, 
virajjati no rajjati, nirodheti no samudeti, paṭinissajjati no ādiyati, 
aniccato vavatthento niccasaññaṃ pajahati, dukkhato vavatthento 
sukhasaññaṃ pajahati, dukkhato vavatthento sukhasaññaṃ 
pajahati, anattato vavatthento attasaññaṃ pajahati, nibbindanto 
nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ pajahati, nirodhento samudayaṃ 
pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ pajahati. Evaṃ rūpe bahiddhā 
vavattheti.  

 
 

Kathaṃ sadde bahiddhā vavattheti? [1] ‘Saddā catunnaṃ 
mahābhūtānaṃ upādāyāti vavattheti, ‘saddā uppannā’ti     
vavattheti, saddā samudāgatā’ti vavattheti ‘saddā ahutvā    
sambhūtā, hutvā na bhavissantīti vavattheti, sadde antavantato 
vavattheti, ‘saddā addhuvā asassatā vipariṇāmadhammā’ti 
vavattheti, saddā aniccā saṅkhatā paṭiccasamuppannā 
khayadhammā vayadhammā virāgadhammā nirodhadhammā’ti 
vavattheti.  

 
 

Sadde aniccato vavattheti, no niccato, —pe— evaṃ sadde 
bahiddhā vavattheti.  

 
[1] ‘saddā avijjāsambhūtā’ti vavattheti —pe— iti Machasaṃ, Syā, Sī, PTS. 
potthakesu dissati, taṃ pana pāḷisā na sameti, saddassa utucitta samuṭṭhānattā, 
aṭṭhakathāyapi avijjā sambhūtādi catukkaṃ na vuttan’ti vuttaṃ. 
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16. Trí về tính chất khác biệt của các hành xứ: 

Tuệ về việc xác định ngoại phần là trí về tính chất khác biệt của 
các hành xứ là (có ý nghĩa) thế nào?  

Xác định các pháp thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định các sắc thuộc ngoại phần, xác định các thinh thuộc ngoại phần, 
xác định các khí thuộc ngoại phần, xác định các vị thuộc ngoại phần, 
xác định các xúc thuộc ngoại phần, xác định các pháp thuộc ngoại 
phần. 

Xác định các sắc thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: ‘Các sắc được hiện hữu do vô minh,’ xác định rằng: ‘Các 
sắc được hiện hữu do ái,’ xác định rằng: ‘Các sắc được hiện hữu do 
nghiệp,’ xác định rằng: ‘Các sắc được hiện hữu do vật thực,’ xác định 
rằng: ‘Các sắc nương vào tứ đại,’ xác định rằng: ‘Các sắc được sanh 
lên,’ xác định rằng: ‘Các sắc được hiện khởi,’ xác định rằng: ‘Các sắc 
đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn tại,’ xác định 
các sắc có sự hạn chế, xác định rằng: ‘Các sắc là pháp không vững 
chắc, không thường còn, có sự chuyển biến,’ xác định rằng: ‘Các sắc 
là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận sanh khởi, là pháp của 
sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp của sự ly tham ái, là 
pháp của sự diệt tận.’  

Đối với các sắc, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường; (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; (hành giả) 
xác định là vô ngã, không phải là ngã; (hành giả) nhàm chán, không 
vui thích; (hành giả) ly tham ái, không tham ái; (hành giả) làm cho 
diệt tận, không làm cho sanh khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. 
Trong khi xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ thường tưởng; 
trong khi xác định là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc tưởng; trong khi 
xác định là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; trong khi nhàm 
chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly tham ái, (hành giả) 
dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành giả) dứt bỏ sự sanh 
khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm giữ. Xác định các sắc 
thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) như thế.  

Xác định các thinh thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: ‘Các thinh nương vào tứ đại,’ xác định rằng: ‘Các thinh 
được sanh lên,’ xác định rằng: ‘Các thinh được hiện khởi,’ xác định 
rằng: ‘Các thinh đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn 
tại,’ xác định các thinh có sự hạn chế, xác định rằng: ‘Các thinh là 
pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển biến,’ xác 
định rằng: ‘Các thinh là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp 
của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.’  

Đối với các thinh, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường; ...(như trên)... Xác định các thinh thuộc ngoại phần là (có ý 
nghĩa) như thế. 
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Kathaṃ gandhe bahiddhā vavattheti? ‘Gandhā avijjāsambhūtā’ti 
vavattheti, ‘gandhā taṇhāsambhūtā’ti vavattheti, —pe— evaṃ   
gandhe bahiddhā vavattheti.  

 

Kathaṃ rase bahiddhā vavattheti? ‘Rasā avijjāsambhūtā’ti 
vavattheti, ‘rasā taṇhāsambhūtā’ti vavattheti, —pe— evaṃ             
rase bahiddhā vavattheti.  

 

Kathaṃ phoṭṭhabbe bahiddhā vavattheti? ‘Phoṭṭhabbā 
avijjāsambhūtā’ti vavattheti, phoṭṭhabbā taṇhāsambhūtā’ti   
vavattheti, phoṭṭhabbā kammasambhūtā’ti vavattheti, phoṭṭhabbā   
āhārasambhūtā’ti vavattheti, phoṭṭhabbā uppannā’ti vavattheti. 
phoṭṭhabbā samudāgatā’ti vavattheti —pe— evaṃ phoṭṭhabbe 
bahiddhā vavattheti. 

 

Kathaṃ dhamme bahiddhā vavattheti? ‘Dhammā 
avijjāsambhūtā’ti vavattheti, ‘dhammā taṇhāsambhūtā’ti vavattheti, 
dhammā kammasambhūtā’ti vavattheti, dhammā āhārasambhūtā’ti 
vavattheti, dhammā catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāyā’ti 
vavattheti, [1] dhammā uppannā’ti vavattheti, dhammā 
samudāgatā’ti vavattheti, ‘dhammā ahutvā sambhūtāti, hutvā na 
bhavissantī’ti vavattheti, dhamme antavantato vavattheti, dhammā 
addhuvā asassatā vipariṇāmadhammā’ti vavattheti, dhammā aniccā 
saṅkhatā paṭiccasamuppannā khayadhammā vayadhammā 
virāgadhammā nirodhadhammā’ti vavattheti.  

 

Dhamme aniccato vavattheti, no niccato, dukkhato vavattheti no 
sukhato, anattato vavattheti no attato, nibbindati no nandati, 
virajjati no rajjati, nirodheti no samudeti, paṭinissajjati no ādiyati,  
—pe— aniccato vavatthento niccasaññaṃ pajahati, dukkhato 
vavatthento sukhasaññaṃ pajahati, anattato vavatthento 
attasaññaṃ pajahati, nibbindanto nandiṃ pajahati, virajjanto rāgaṃ 
pajahati, nirodhento samudayaṃ pajahati, paṭinissajjanto ādānaṃ 
pajahati. Evaṃ dhamme bahiddhā vavattheti.  

 

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Bahiddhā vavatthāne paññā gocaranānatte ñāṇaṃ.” 

 
Gocaranānattañāṇaniddeso. 

 

 
[1] catunnaṃ mahābhūtānaṃ upādāyāti padaṃ - Syā, Machasaṃ potthakesu ca 
kesuci Sīhala potthakesu ca na gahitaṃ. 
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Xác định các khí thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: ‘Các khí được hiện hữu do vô minh,’ xác định rằng: ‘Các 
khí được hiện hữu do ái.’ ...(như trên)... Xác định các khí thuộc ngoại 
phần là (có ý nghĩa) như thế. 

Xác định các vị thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: ‘Các vị được hiện hữu do vô minh.’ ...(như trên)... Xác 
định các vị thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) như thế. 

Xác định các xúc thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: ‘Các xúc được hiện hữu do vô minh,’ xác định rằng: ‘Các 
xúc được hiện hữu do ái,’ xác định rằng: ‘Các xúc được hiện hữu do 
nghiệp,’ xác định rằng: ‘Các xúc được hiện hữu do vật thực,’ xác định 
rằng: ‘Các xúc được sanh lên,’ xác định rằng: ‘Các xúc được hiện 
khởi.’ ...(như trên)... Xác định các xúc thuộc ngoại phần là (có ý 
nghĩa) như thế.  

Xác định các pháp thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) thế nào? Xác 
định rằng: ‘Các pháp được hiện hữu do vô minh,’ xác định rằng: ‘Các 
pháp được hiện hữu do ái,’ xác định rằng: ‘Các pháp được hiện hữu 
do nghiệp,’ xác định rằng: ‘Các pháp được hiện hữu do vật thực,’ xác 
định rằng: ‘Các pháp nương vào tứ đại,’ xác định rằng: ‘Các pháp 
được sanh lên,’ xác định rằng: ‘Các pháp được hiện khởi,’ xác định 
rằng: ‘Các pháp đã là không hiện hữu, sau khi hiện hữu sẽ không tồn 
tại,’ xác định các pháp có sự hạn chế, xác định rằng: ‘Các pháp là 
pháp không vững chắc, không thường còn, có sự chuyển biến,’ xác 
định rằng: ‘Các pháp là vô thường, là pháp hữu vi, được tùy thuận 
sanh khởi, là pháp của sự đoạn tận, là pháp của sự biến hoại, là pháp 
của sự ly tham ái, là pháp của sự diệt tận.’  

Đối với các pháp, (hành giả) xác định là vô thường, không phải là 
thường; (hành giả) xác định là khổ não, không phải là lạc; (hành giả) 
xác định là vô ngã, không phải là ngã; (hành giả) nhàm chán, không 
vui thích; (hành giả) ly tham ái, không tham ái; (hành giả) làm cho 
diệt tận, không làm cho sanh khởi; (hành giả) từ bỏ, không nắm giữ. 
...(như trên)... Trong khi xác định là vô thường, (hành giả) dứt bỏ 
thường tưởng; trong khi xác định là khổ não, (hành giả) dứt bỏ lạc 
tưởng; trong khi xác định là vô ngã, (hành giả) dứt bỏ ngã tưởng; 
trong khi nhàm chán, (hành giả) dứt bỏ sự vui thích; trong khi ly 
tham ái, (hành giả) dứt bỏ tham ái; trong khi làm cho diệt tận, (hành 
giả) dứt bỏ sự sanh khởi; trong khi từ bỏ, (hành giả) dứt bỏ sự nắm 
giữ. Xác định các pháp thuộc ngoại phần là (có ý nghĩa) như thế. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về việc xác định 
ngoại phần là trí về tính chất khác biệt của các hành xứ.”  
 

Phần giải thích  
‘Trí về tính chất khác biệt của các hành xứ.’  
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17. Cariyānānattañāṇaṃ 

 

Kathaṃ cariyāvavatthāne paññā cariyānānatte ñāṇaṃ? 

Cariyāti tisso cariyāyo: viññāṇacariyā, aññāṇacariyā, 
ñāṇacariyā.  

Katamā viññāṇacariyā?1  
 
Rūpesu dassanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, [*] 

rūpesu dassanattho cakkhuviññāṇaṃ viññāṇacariyā,                  
rūpesu diṭṭhattā abhiniropanā vipākamanodhātu viññāṇa-        
cariyā, rūpesu abhiniropitattā vipākamanoviññāṇadhātu 
viññāṇacariyā.  

 
Saddesu savanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, 

saddesu savanattho sotaviññāṇaṃ viññāṇacariyā, saddesu       
sutattā abhiniropanā2 vipākamanodhātu viññāṇacariyā, saddesu 
abhiniropitattā vipākamanoviññāṇadhātu viññāṇacariyā. 

 
Gandhesu ghāyanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇa-    

cariyā, gandhesu ghāyanattho ghānaviññāṇaṃ viññāṇa-            
cariyā, gandhesu ghāyitattā abhiniropanā vipākamanodhātu 
viññāṇacariyā, gandhesu abhiniropitattā vipākamanoviññāṇadhātu 
viññāṇacariyā.  

 
Rasesu sāyanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā,  

rasesu sāyanattho jivhāviññāṇaṃ viññāṇacariyā, rasesu         
sāyitattā abhiniropanā vipākamanodhātu viññāṇacariyā, rasesu 
abhiniropitattā vipakamanoviññāṇadhātu viññāṇacariyā.  

 
Phoṭṭhabbesu phusanatthāya3 āvajjanakiriyābyākatā 

viññāṇacariyā, phoṭṭhabbesu phusanattho kāyaviññāṇaṃ 
viññāṇacariyā, phoṭṭhabbesu phuṭṭhattā abhiniropanā 
vipākamanodhātu viññāṇacariyā, phoṭṭhabbesu abhiniropitattā 
vipākamanoviññāṇadhātu viññāṇacariyā.  

 
Dhammesu vijānanatthāya āvajjanakiriyābyākatā   

viññāṇacariyā, dhammesu vijānanattho manoviññāṇaṃ 
viññāṇacariyā, dhammesu viññātattā abhiniropanā 
vipākamanodhātu viññāṇacariyā, dhammesu abhiniropitattā 
vipākamanoviññāṇadhātu viññāṇacariyā.  

 
1 katamaṃ viññāṇacariyaṃ - Sī 1. 
2 abhiropanā - Syā. 
3 phussanatthāya - PTS. 
[*] ‘rūpesu’ ādīni santamyattapadāni sabbattha vākyante payuttāni Machasaṃ 
potthake. 
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17. Trí về tính chất khác biệt của các hành vi: 

 

Tuệ về việc xác định hành vi là trí về tính chất khác biệt của các 
hành vi là (có ý nghĩa) thế nào?  

Hành vi: Có ba hành vi: hành vi của thức, hành vi của vô trí, 
hành vi của trí. 

Hành vi của thức là gì?  

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nhìn 
thấy các sắc là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nhìn thấy các sắc, 
tức là nhãn thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã nhìn thấy 
các sắc, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là 
hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các sắc, tức 
là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức.  

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nghe 
các thinh là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nghe các thinh, tức là 
nhĩ thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã nghe được các 
thinh, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là 
hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các thinh, 
tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích ngửi 
các khí là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc ngửi các khí, tức là tỷ 
thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã ngửi được các khí tức là 
ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là hành vi của 
thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các khí, tức là ý thức giới 
quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nếm các 
vị là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nếm các vị, tức là thiệt thức, 
là hành vi của thức. Bản thể của việc đã nếm được các vị tức là ý giới 
tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào cảnh), là hành vi của thức. 
Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các vị, tức là ý thức giới quan 
sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích đụng 
chạm các xúc là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc đụng chạm các 
xúc, tức là thân thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã đụng 
chạm các xúc, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm vào 
cảnh), là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào các 
xúc, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức. 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích nhận 
biết các pháp là hành vi của thức. Ý nghĩa của việc nhận biết các 
pháp, tức là ý thức, là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được 
nhận biết các pháp, tức là ý giới tiếp thâu kết quả việc gắn chặt (tâm 
vào cảnh), là hành vi của thức. Bản thể của việc đã được gắn chặt vào 
các pháp, tức là ý thức giới quan sát kết quả, là hành vi của thức.  
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Viññāṇacariyāti kenaṭṭhena viññāṇacariyā? 

Nīrāgā1 caratīti viññāṇacariyā, niddosā2 caratīti viññāṇacariyā, 
nimmohā3 caratīti viññāṇacariyā, nimmānā4 caratīti viññāṇacariyā, 
niddiṭṭhi5 caratīti viññāṇacariyā, ni-uddhaccā6 caratīti 
viññāṇacariyā, nibbicikicchā7 caratīti viññāṇacariyā, nānusayā 
caratīti viññāṇa-cariyā, rāgavippayuttā caratīti viññāṇacariyā, 
dosavippayuttā caratīti viññāṇacariyā, mohavippayuttā caratīti 
viññāṇacariyā, mānavippayuttā caratīti viññāṇacariyā, 
diṭṭhivippayuttā caratīti viññāṇacariyā, uddhaccavippayuttā caratīti 
viññāṇacariyā, vicikicchāvippayuttā caratīti viññāṇacariyā, 
anusayavippayuttā caratīti viññāṇacariyā, kusalehi kammehi 
vippayuttā caratīti viññāṇacariyā, akusalehi kammehi vippayuttā 
caratīti viññāṇacariyā, sāvajjehi kammehi vippayuttā caratīti 
viññāṇacariyā, anavajjehi kammehi vippayuttā caratīti 
viññāṇacariyā, kaṇhehi kammehi vippayuttā caratīti viññāṇacariyā, 
sukkehi kammehi vippayuttā caratīti viññāṇacariyā, sukhudrayehi 
kammehi vippayuttā caratīti viññāṇacariyā, dukkhudrayehi 
kammehi vippayuttā caratīti viññāṇacariyā, sukhavipākehi kammehi 
vippayuttā caratīti viññāṇacariyā, dukkhavipākehi kammehi 
vippayuttā caratīti viññāṇacariyā, viññāte8 caratīti viññāṇacariyā, 
viññāṇassa evarūpā cariyā hotīti viññāṇacariyā, 
pakatiparisuddhamidaṃ cittaṃ nikkilesaṭṭhenāti viññāṇacariyā, 
ayaṃ viññāṇacariyā.  

Katamā aññāṇacariyā?9  

Manāpiyesu10 rūpesu rāgassa javanatthāya āvajjanakiriyābyākatā 
viññāṇacariyā, rāgassa javanā aññāṇacariyā amanāpiyesu rūpesu 
dosassa javanatthāya āvajjanakiriyābyakatā viññāṇacariyā, dosassa 
javanā aññāṇacariyā, tadubhayena11 asamapekkhanasmiṃ vatthu-
smiṃ mohassa javanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, 
mohassa javanā aññāṇacariyā, vinibandhassa mānassa javanatthāya 
āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, mānassa javanā aññāṇacariyā, 
parāmaṭṭhāya12 diṭṭhiyā javanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇa-
cariyā, diṭṭhiyā javanā aññāṇacariyā, vikkhepagatassa uddhaccassa 
javanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, uddhaccassa 
javanā aññāṇacariyā, aniṭṭhaṅgatāya13 vicikicchāya javanatthāya 
āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, vicikicchāya javanā aññāṇa-
cariyā, thāmagatassa anusayassa javanatthāya āvajjanakiriyābyākatā 
viññāṇacariyā, anusayassa javanā aññāṇacariyā.  

 
1 nirāgā - Pu, Machasaṃ, Syā, PTS; nirāgaṃ - Sī 1. 
2 nidosā - PTS; niddosaṃ - Sī 1.   8 viññāṇe - PTS. 
3 nimohā - PTS; nimohaṃ - Sī 1.   9 añāṇacariyā - Sī 1. 
4 nimānā - PTS; nimānaṃ - Sī 1.   10 manāpikesu - Sa. 
5 nidiṭṭhi - PTS, Sī 1.    11 tadubhaye - Sī 1, 2.  
6 nimuddhaccā - Syā; ni uddhaccaṃ - Sī 1. 12 paramaṭṭhāya - PTS. 
7 nivicikicchā - PTS, Sī 1.    13 aniṭṭhāgatāya - Syā. 
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Hành vi của thức: Hành vi của thức theo ý nghĩa gì?  

‘Hành xử không có tham ái’ là hành vi của thức. ‘Hành xử không 
có sân’ là hành vi của thức. ‘Hành xử không có si’ là hành vi của thức. 
‘Hành xử không có ngã mạn’ là hành vi của thức. ‘Hành xử không có 
tà kiến’ là hành vi của thức. ‘Hành xử không có phóng dật’ ... ‘Hành 
xử không có hoài nghi’ là hành vi của thức. ‘Hành xử không có (yếu 
tố) ngủ ngầm’ ... ‘Hành xử không có liên kết với tham ái’ ... ‘Hành xử 
không có liên kết với sân’ ... ‘Hành xử không có liên kết với si’ ... 
‘Hành xử không có liên kết với ngã mạn’ ... ‘Hành xử không có liên 
kết với tà kiến’ ... ‘Hành xử không có liên kết với phóng dật’ ... ‘Hành 
xử không có liên kết với hoài nghi’ ... ‘Hành xử không có liên kết với 
(yếu tố) ngủ ngầm’ ... ‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp 
thiện’ ... ‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp bất thiện’ ... 
‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp có tội’ ... ‘Hành xử không 
có liên kết với các nghiệp không có tội’ ... ‘Hành xử không có liên kết 
với các nghiệp đen’ ... ‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp 
trắng’ ... ‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng lạc’ ... 
‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng trưởng khổ’ ... ‘Hành 
xử không có liên kết với các nghiệp có kết quả lạc’ ... ‘Hành xử không 
có liên kết với các nghiệp có kết quả khổ’ ... ‘Hành xử khi đã biết 
(cảnh)’ là hành vi của thức. ‘Hành vi có hình thức như thế của thức’ 
là hành vi của thức. ‘Tâm này thanh tịnh ở trạng thái tự nhiên theo ý 
nghĩa xa lìa phiền não’ là hành vi của thức. Đây là hành vi của thức. 

Hành vi của vô trí là gì? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc 
của tham ái đối với các sắc thích ý là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của tham ái là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính 
chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của sân đối với các sắc không thích 
ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc của sân là hành vi của vô trí. 
Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của 
si đối với đối tượng không có sự quan tâm bởi một trong hai (tham ái 
hoặc sân) là hành vi của thức, do sự thôi thúc của si là hành vi của vô 
trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc 
của ngã mạn cố chấp là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngã 
mạn là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký 
bởi mục đích thôi thúc của tà kiến đã tiêm nhiễm là hành vi của thức, 
do sự thôi thúc của tà kiến là hành vi của vô trí. Hành động hướng 
tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của phóng dật đưa đến 
sự tản mạn là hành vi của thức, do sự thôi thúc của phóng dật là 
hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục 
đích thôi thúc của hoài nghi đưa đến không quyết đoán là hành vi 
của thức, do sự thôi thúc của hoài nghi là hành vi của vô trí. Hành 
động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của ngủ 
ngầm đưa đến động lực là hành vi của thức, do sự thôi thúc của ngủ 
ngầm là hành vi của vô trí. 
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Manāpiyesu saddesu —pe— manāpiyesu gandhesu —pe— 
manāpiyesu rasesu —pe— manāpiyesu phoṭṭhabbesu —pe— 
manāpiyesu dhammesu rāgassa javanatthāya āvajjanakiriyābyākatā 
viññāṇacariyā, rāgassa javanā aññāṇacariyā, amanāpiyesu 
dhammesu1 dosassa javanatthāya āvajjanakiribyākatā 
viññāṇacariyā, dosassa javanā aññāṇacariyā, tadubhayena 
asamapekkhanasmiṃ vatthusmiṃ mohassa javanatthāya 
āvajjanakiriyābyākatā vaññāṇacariyā, mohassa javanā aññāṇacariyā, 
vinibandhanassa mānassa javanatthāya āvajjanakiriyābyākatā 
viññāṇacariyā, mānassa javanā aññāṇacariyā, parāmaṭṭhāya diṭṭhiyā 
javanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, diṭṭhiyā javanā 
aññāṇacariyā, vikkhepagatassa uddhaccassa javanatthāya 
āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, uddhaccassa javanā 
aññāṇacariyā, aniṭṭhaṅgatāya vicikicchāya javanatthāya 
āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, vicikicchāya javanā 
aññāṇacariyā, thāmagatassa anusayassa javanatthāya 
āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, anusayassa javanā 
aññāṇacariyā.  

 

 

Aññāṇacariyāti Kenaṭṭhena aññāṇacariyā? 

Sarāgā caratīti aññāṇacariyā, sadosā caratīti aññāṇacariyā, 
samohā caratīti aññāṇacariyā, samānā caratīti aññāṇacariyā,  
sadiṭṭhi caratīti aññāṇacariyā, sa-uddhaccā caratīti aññāṇacariyā, 
savicikicchā caratīti aññāṇacariyā, sānusasā caratīti aññāṇacariyā, 
rāgasampayuttā caratīti aññāṇacariyā, dosasampayuttā caratīti 
aññāṇacariyā, mohasampayuttā aññāṇacariyā, manāsampayuttā 
caratīti aññāṇacariyā, diṭṭhisampayuttā caratīti aññāṇacariyā, 
uddhaccasampayuttā caratīti aññāṇacariyā, vicikicchāsampayuttā 
caratīti aññāṇacariyā, anusayasampayuttā caratīti aññāṇacariyā, 
kusalehi kammehi vippapayuttā caratīti  aññāṇacariyā, akusalehi 
kammehi sampayuttā caratīti aññāṇacariyā, sāvajjehi kammehi 
sampayuttā2 caratīti  aññāṇacariyā, anavajjehi kammehi vippayuttā 
caratīti    aññāṇacariyā, kaṇhehi kammehi sampayuttā2 caratīti    
aññāṇacariyā, sukkehi kammehi vippayuttā caratīti       
aññāṇacariyā, sukhudrayehi kammehi vippayuttā2 caratīti       
aññāṇacariyā, dukkhudrayehi kammehi sampayuttā2 caratīti 
aññāṇacariyā, sukhavipākehi kammehi vippayuttā caratīti 
aññāṇacariyā, dukkhavipākehi kammehi sampayuttā2 aññāte3 
caratīti aññāṇacariyā, aññāṇassa evarūpā cariyā hotīti  
aññāṇacariyā,  ayaṃ  aññāṇacariyā.  

 
1 rūpesu - PTS. 
2 vippayuttā - PTS. 
3 aññāṇe - Sī 1, 2. 
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Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc 
của tham ái đối với các thinh hợp ý ...(như trên)... đối với các khí hợp 
ý ...(như trên)... đối với các vị hợp ý ...(như trên)... đối với các xúc 
hợp ý ...(như trên)... đối với các pháp hợp ý là hành vi của thức, do 
sự thôi thúc của tham ái là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm 
có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của sân đối với các pháp 
không hợp ý là hành vi của thức, do sự thôi thúc của sân là hành vi 
của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích 
thôi thúc của si đối với đối tượng không có sự quan tâm bởi một 
trong hai (tham ái hoặc sân) là hành vi của thức, do sự thôi thúc của 
si là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi 
mục đích thôi thúc của ngã mạn cố chấp là hành vi của thức, do sự 
thôi thúc của ngã mạn là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm 
có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của tà kiến đã tiêm nhiễm 
là hành vi của thức, do sự thôi thúc của tà kiến là hành vi của vô trí. 
Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của 
phóng dật đưa đến sự tản mạn là hành vi của thức, do sự thôi thúc 
của phóng dật là hành vi của vô trí. Hành động hướng tâm có tính 
chất vô ký bởi mục đích thôi thúc của hoài nghi đưa đến không quyết 
đoán là hành vi của thức, do sự thôi thúc của hoài nghi là hành vi của 
vô trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký bởi mục đích thôi 
thúc của ngủ ngầm đưa đến động lực là hành vi của thức, do sự thôi 
thúc của ngủ ngầm là hành vi của vô trí. 

Hành vi của vô trí: Với ý nghĩa gì là hành vi của vô trí?  

‘Hành xử do tham ái’ là hành vi của vô trí. ‘Hành xử do sân’ là 
hành vi của vô trí. ‘Hành xử do si’ là hành vi của vô trí. ‘Hành xử do 
ngã mạn’ là hành vi của vô trí. ‘Hành xử do tà kiến ‘ là hành vi của vô 
trí. ‘Hành xử do phóng dật’ là hành vi của vô trí. ‘Hành xử do hoài 
nghi’ là hành vi của vô trí. ‘Hành xử do (yếu tố) ngủ ngầm’ là hành vi 
của vô trí. ‘Hành xử do liên kết với tham ái’ là hành vi của vô trí. 
‘Hành xử do liên kết với sân’ ... ‘Hành xử do liên kết với si’ ... ‘Hành 
xử do liên kết với ngã mạn’ ... ‘Hành xử do liên kết với tà kiến’ ... 
‘Hành xử do liên kết với phóng dật’ ... ‘Hành xử do liên kết với hoài 
nghi’ ... ‘Hành xử do liên kết với (yếu tố) ngủ ngầm’ ... ‘Hành xử 
không có liên kết với các nghiệp thiện’ ... ‘Hành xử do liên kết với các 
nghiệp bất thiện’ ... ‘Hành xử do liên kết với các nghiệp có tội’ ... 
‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp không có tội’ ... ‘Hành xử 
do liên kết với các nghiệp đen’ ... ‘Hành xử không có liên kết với các 
nghiệp trắng’ ... ‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp tăng 
trưởng lạc’ ... ‘Hành xử do liên kết với các nghiệp tăng trưởng khổ’ là 
hành vi của vô trí. ‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp có kết 
quả lạc’ là hành vi của vô trí. ‘Hành xử do liên kết với các nghiệp có 
kết quả khổ’ là hành vi của vô trí. ‘Hành xử khi chưa biết (cảnh)’ là 
hành vi của vô trí. ‘Hành vi có hình thức như thế của vô trí’ là hành vi 
của vô trí. Đây là hành vi của vô trí. 
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Katamā ñāṇacariyā? 

Aniccānupassanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, 
aniccānupassanā ñāṇacariyā, dukkhānupassanatthāya āvajjana-
kiriyābyākatā viññāṇacariyā, dukkhānupassanā ñāṇacariyā, anattā-
nupassanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, anattānu-
passanā ñāṇacariyā, nibbidānupassanatthāya —pe— virāgānupas-
sanatthāya —pe— nirodhānupassanatthāya —pe— paṭinissaggānu-
passanatthāya —pe— khayānupassanatthāya —pe— vayānupassa-
natthāya —pe— vipariṇāmānupassanatthāya —pe— animittānupas-
sanatthāya —pe— appanihitānupassanatthāya —pe— suññatānupas-
sanatthāya —pe— adhipaññādhammānupassanatthāya —pe— yathā-
bhūtañāṇadassanatthāya —pe— ādīnavānupassanatthāya —pe— 
paṭisaṅkhānupassanatthāya āvajjanakiriyābyākatā viññāṇacariyā, 
paṭisaṅkhānupassanā ñāṇacariyā, vivaṭṭanānupassanā ñāṇacariyā, 
sotāpattimaggo ñāṇacariyā, sotāpattiphalasamāpatti ñāṇacariyā, sa-
kadāgāmimaggo ñāṇacariyā, sakadāgāmiphalasamāpatti ñāṇacariyā, 
anāgāmimaggo ñāṇacariyā, anāgāmiphalasamāpatti ñāṇacariyā, 
arahattamaggo ñāṇacariyā, arahattaphalasamāpatti ñāṇacariyā.  

Ñāṇacariyāti Kenaṭṭhena ñāṇacariyā.  

Nirāgā caratīti ñāṇacariyā, niddosā caratīti ñāṇacariyā, nimmohā 
caratīti ñāṇacariyā, nimmānā caratīti ñāṇacariyā, niddiṭṭhi caratīti 
ñāṇacariyā, ni-uddhaccā caratīti ñāṇacariyā, nibbicikicchā caratīti 
ñāṇacariyā, nānusayā caratīti ñāṇacariyā, rāgavippayuttā caratīti 
ñāṇacariyā, dosavippayuttā caratīti ñāṇacariyā, mohavippayuttā 
caratīti ñāṇacariyā, mānavippayuttā caratīti ñāṇacariyā, diṭṭhivip-
payuttā caratīti ñāṇacariyā, uddhaccavippayuttā caratīti ñāṇacariyā, 
vicikicchāvippayuttā caratīti ñāṇacariyā, anusayavippayuttā caratīti 
ñāṇacariyā kusalehi kammehi sampayuttā1 caratīti ñāṇacariyā, 
akusalehi kammehi vippayuttā caratīti ñāṇacariyā, sāvajjehi 
kammehi vippayuttā caratīti ñāṇacariyā, anavajjehi kammehi 
sampayuttā caratīti ñāṇacariyā, kaṇhehi kammehi vippayuttā 
caratīti ñāṇacariyā, sukkehi kammehi sampayuttā1 caratīti 
ñāṇacariyā sukhudrayehi kammehi sampayuttā caratīti ñāṇacariyā, 
dukkhudrayehi kammehi vippayuttā caratīti ñāṇacariyā, sukha-
vipākehi kammehi sampayuttā1 caratīti ñāṇacariyā, dukkhavipākehi 
kammehi vippayuttā caratīti ñāṇacariyā, ñāte2 caratīti ñāṇacariyā, 
ñāṇassa evarūpā cariyā hotīti ñāṇacariyā, ayaṃ ñāṇacariyā.  

Aññā viññāṇacariyā, aññā aññāṇacariyā, aññā ñāṇacariyāti. Taṃ 
ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Cariyāvavatthāne paññā cariyānānatte ñāṇaṃ.”  
 

Cariyānānattañāṇaniddeso. 

 
1 vippayuttā - PTS.   2 ñāṇe - Sī 1, 2. 
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Hành vi của trí là gì? 

Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục đích quán 
xét về vô thường là hành vi của thức, sự quán xét về vô thường là 
hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm mục 
đích quán xét về khổ não là hành vi của thức, sự quán xét về khổ não 
là hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký nhằm 
mục đích quán xét về vô ngã là hành vi của thức, sự quán xét về vô 
ngã là hành vi của trí. Hành động hướng tâm có tính chất vô ký 
nhằm mục đích quán xét về nhàm chán ..., nhằm mục đích quán xét 
về ly tham ái ..., nhằm mục đích quán xét về diệt tận ..., nhằm mục 
đích quán xét về từ bỏ ..., nhằm mục đích quán xét về đoạn tận ..., 
nhằm mục đích quán xét về biến hoại ..., nhằm mục đích quán xét về 
chuyển biến ..., nhằm mục đích quán xét về vô tướng ..., nhằm mục 
đích quán xét về vô nguyện ..., nhằm mục đích quán xét về không 
tánh ..., nhằm mục đích quán xét các pháp bằng thắng tuệ ..., nhằm 
mục đích của sự biết và thấy đúng theo thực thể ..., nhằm mục đích 
quán xét về sự tai hại ... nhằm mục đích quán xét về phân biệt rõ là 
hành vi của thức, sự quán xét về phân biệt rõ là hành vi của trí. Sự 
quán xét về ly khai là hành vi của trí. Đạo Nhập Lưu là hành vi của 
trí. Sự chứng đạt Quả Nhập Lưu là hành vi của trí. Đạo Nhất Lai ... 
Sự chứng đạt Quả Nhất Lai ... Đạo Bất Lai ... Sự chứng đạt Quả Bất 
Lai ... Đạo A-la-hán là hành vi của trí. Sự chứng đạt Quả A-la-hán là 
hành vi của trí. 

Hành vi của trí: Với ý nghĩa gì là hành vi của trí?  

‘Hành xử không có tham ái’ là hành vi của trí. ‘Hành xử không có 
sân’ là hành vi của trí. ‘Hành xử không có si’ là hành vi của trí. ‘Hành 
xử không có ngã mạn’ là hành vi của trí. ‘Hành xử không có tà kiến’ 
là hành vi của trí. ...(như trên)... ‘Hành xử do liên kết với các nghiệp 
thiện’ ... ‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp bất thiện’ ... 
‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp có tội’ ... ‘Hành xử do liên 
kết với các nghiệp không có tội’ ... ‘Hành xử không có liên kết với các 
nghiệp đen’ ... ‘Hành xử do liên kết với các nghiệp trắng’ ... ‘Hành xử 
do liên kết với các nghiệp tăng trưởng lạc’ ... ‘Hành xử không có liên 
kết với các nghiệp tăng trưởng khổ’ ... ‘Hành xử do liên kết với các 
nghiệp có kết quả lạc’ ... ‘Hành xử không có liên kết với các nghiệp có 
kết quả khổ’ ... ‘Hành xử khi đã biết’ ... ‘Hành vi có hình thức như thế 
của trí’ là hành vi của trí. Đây là hành vi của trí. 

Như thế, hành vi của thức là loại khác, hành vi của vô trí là loại 
khác, hành vi của trí là loại khác (nữa). Điều ấy, theo ý nghĩa đã được 
biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, 
được nói rằng: “Tuệ về việc xác định hành vi là trí về tính chất khác 
biệt của các hành vi.”  
 

Phần giải thích  
‘Trí về tính chất khác biệt của các hành vi.’  
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18. Bhūminānattañāṇaṃ 
 

Kathaṃ catudhammavavatthāne paññā bhūminānatte ñāṇaṃ?  
Catasso bhūmiyo: kāmāvacarā bhūmi, rūpāvacarā bhūmi, 
arūpāvacarā bhūmi, apariyāpannā bhūmi.  

Katamā kāmāvacarā bhūmi? Heṭṭhato avīciranirayaṃ 
pariyantaṃ karitvā, uparito paranimmitavasavatti deve anto karitvā 
yaṃ etasmiṃ antare etthāvacarā ettha pariyāpannā khandhadhātu-
āyatanā rūpā vedanā saññā saṅkhārā viññāṇaṃ, ayaṃ kāmāvacarā 
bhūmi.  

Katamā rūpāvacarā bhūmi? Heṭṭhato brahmalokaṃ     
pariyantaṃ karitvā, uparito akaniṭṭhe deve anto karitvā, yaṃ 
etasmiṃ antare etthāvacarā ettha pariyāpannā samāpannassa vā 
uppannassa1 vā diṭṭhadhammasukhavihārissa vā cittacetasikā 
dhammā, ayaṃ rūpāvacarā bhūmi.  

Katamā arūpāvacarā bhūmi? Heṭṭhato ākāsānañcāyatanūpage 
deve pariyantaṃ karitvā uparito nevasaññānāsaññāyatanūpage  
deve anto karitvā, yaṃ etasmiṃ antare etthāvacarā ettha 
pariyāpannā samāpannassa vā uppannassa1 vā diṭṭha-
dhammasukhavihārissa vā cittacetasikā dhammā, ayaṃ arūpāvacarā 
bhūmi.  

Katamā apariyāpannā bhūmi? Apariyāpannā maggā ca 
maggaphalāni ca asaṅkhatā ca dhātu, ayaṃ apariyāpannā bhūmi. 
Imā catasso bhūmiyo.  

Aparāpi catasso bhūmiyo? Cattāro satipaṭṭhānā, cattāro 
sammappadhānā, cattāro iddhipādā, cattāri jhānāni, catasso 
appamaññāyo, catasso arūpasamāpattiyo,  catasso paṭisambhidā, 
catasso paṭipadā, cattāri ārammaṇāni, cattāri ariyavaṃsāni, cattāri 
saṅgahavatthūni, cattāri cakkāni, cattāri dhammapadāni, imā 
catasso bhūmiyo.  

Taṃ ñātaṭṭhena ñāṇaṃ, pajānanaṭṭhena paññā. Tena vuccati: 
“Catudhammavavatthāne paññā bhūminānatte ñāṇaṃ.”  

 
Bhūminānattañāṇaniddeso. 

  

 
1 upapannassa - Machasaṃ, Syā, PTS. 
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18. Trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực: 
 

Tuệ về việc xác định bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các 
lãnh vực là (có ý nghĩa) thế nào? Có bốn lãnh vực: lãnh vực dục giới, 
lãnh vực sắc giới, lãnh vực vô sắc giới, lãnh vực không bị lệ thuộc. 

Lãnh vực dục giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là địa ngục Vô 
Gián và lấy giới hạn bên trên là chư thiên Tha Hóa Tự Tại, khoảng 
giữa này là nơi mà−các uẩn, các giới, các xứ, các sắc, các thọ, các 
tưởng, các hành, và thức−có sự sinh hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn ở nơi 
ấy; đây là lãnh vực dục giới. 

Lãnh vực sắc giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là thế giới Phạm 
Thiên và lấy giới hạn bên trên là chư thiên Sắc Cứu Cánh, khoảng 
giữa này là nơi mà−các pháp về tâm và sở hữu tâm của vị đang thể 
nhập, hoặc của vị đã được sanh lên, hoặc của vị có sự an trú lạc trong 
hiện tại−có sự sinh hoạt ở nơi ấy, bị giới hạn ở nơi ấy; đây là lãnh 
vực sắc giới. 

Lãnh vực vô sắc giới là gì? Lấy ranh giới bên dưới là chư thiên đạt 
đến Không Vô Biên Xứ và lấy giới hạn bên trên là chư thiên đạt đến 
Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, khoảng giữa này là nơi mà−các pháp 
về tâm và sở hữu tâm của vị đang thể nhập, hoặc của vị đã được sanh 
lên, hoặc của vị có sự an trú lạc trong hiện tại−có sự sinh hoạt ở nơi 
ấy, bị giới hạn ở nơi ấy; đây là lãnh vực vô sắc giới. 

Lãnh vực không bị lệ thuộc là gì? Các Đạo, các Quả của Đạo, và 
Niết Bàn là không bị lệ thuộc; đây là lãnh vực không bị lệ thuộc. Đây 
là bốn lãnh vực. 

Còn có bốn lãnh vực khác nữa là bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh 
cần, bốn như ý túc, bốn thiền, bốn vô lượng (tâm), bốn sự chứng đạt 
vô sắc, bốn phân tích, bốn sự thực hành,1 bốn cảnh,[*] bốn truyền 
thống của bậc Thánh,[*] bốn sự việc thâu phục, bốn bánh xe (đưa đến 
tiến hóa),[*] bốn nền tảng trong pháp;[*] đây là bốn lãnh vực. 

Điều ấy, theo ý nghĩa đã được biết (thì gọi) là trí, theo ý nghĩa 
nhận biết (thì gọi) là tuệ. Vì thế, được nói rằng: “Tuệ về việc xác định 
bốn pháp là trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực.” 

 
Phần giải thích  

‘Trí về tính chất khác biệt của các lãnh vực.’  

                                                   
1 Bốn sự thực hành (catasso paṭipadā): hành khổ đắc chậm, hành khổ đắc nhanh, 
hành lạc đắc chậm, hành lạc đắc nhanh (PṭsA. 1, 299). Các điều còn lại xin xem ở 
Phần Phụ Chú. 
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