
21. Atthipaccayoti –  [22] Hiện hữu duyên (atthipaccaya) như là  

1. cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

2. Cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

3. Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

4. Cittacetasikā dhammā cittasamuṭṭhānānaṃ 

rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. 

5. Mahābhūtā upādārūpānaṃ atthipaccayena 

paccayo. 

6. Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

7. Sotāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

8. Ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

9. Jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

10. Kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo. 

11. Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo. 

12. Saddāyatanaṃ sotaviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo. 

13. Gandhāyatanaṃ ghānaviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo. 

14. Rasāyatanaṃ jivhāviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo. 

15. Phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇadhātuyā 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo. 

16. Rūpāyatanaṃ saddāyatanaṃ 

gandhāyatanaṃ rasāyatanaṃ 

phoṭṭhabbāyatanaṃ manodhātuyā 

1. Bốn uẩn phi sắc trợ lẫn nhau bằng hiện hữu 

duyên. 

2. Bốn đại hiển trợ lẫn nhau bằng hiện hữu 

duyên. 

3. Vào sát na tục sinh, danh và sắc trợ lẫn 

nhau bằng hiện hữu duyên. 

4. Các pháp tâm và sở hữu tâm trợ các sắc 

tâm sanh bằng hiện hữu duyên. 

5. Sắc đại hiển trợ sắc y sinh bằng hiện hữu 

duyên. 

6. Nhãn xứ trợ nhãn thức giới và pháp tương 

ưng bằng hiện hữu duyên. 

7. Nhĩ xứ trợ nhĩ thức giới và pháp tương ưng 

bằng hiện hữu duyên. 

8. Tỹ xứ trợ tỹ thức giới và pháp tương ưng 

bằng hiện hữu duyên. 

9. Thiệt xứ trợ thiệt thức giới và pháp tương 

ưng bằng hiện hữu duyên. 

10. Thân xứ trợ thân thức giới và pháp tương 

ưng bằng hiện hữu duyên. 

11. Sắc xứ trợ nhãn thức giới và pháp tương 

ưng bằng hiện hữu duyên. 

12. Thinh xứ trợ nhĩ thức giới và pháp tương 

ưng bằng hiện hữu duyên. 

13. Khí xứ trợ Tỹ thức giới và pháp tương 

ưng bằng hiện hữu duyên. 

14. Vị xứ trợ thiệt thức giới và pháp tương 

ưng bằng hiện hữu duyên. 

15.Xúc xứ trợ thân thức giới và pháp tương 

ưng bằng hiện hữu duyên. 

16. Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ 

ý giới và pháp tương ưng bằng hiện hữu 

duyên. 



taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo. 

17. Yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca 

manoviññāṇadhātu ca vattanti, taṃ rūpaṃ 

manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca 

taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ 

atthipaccayena paccayo. 

17. Ý giới và ý thức giới diễn tiến nhờ nương, 

sắc nào thì sắc ấy trợ ý giới và ý thức giới 

cùng pháp tương ưng bằng hiện hữu duyên. 

 

 

 

 

 

 

1. 

Kusalo dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo –  

• kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.  

• Tayo khandhā ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo.  

• Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1) 

 

[609] Pháp thiện trợ pháp thiện bằng Hiện hữu duyên, tức là  

• một uẩn thiện trợ ba uẩn bằng Hiện hữu duyên,  

• ba uẩn trợ một uẩn bằng Hiện hữu duyên,                    Câu sanh (1) 

• hai uẩn trợ hai uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

 

 

21. HIỆN HỮU DUYÊN

AtthiPaccaya

1. Câu sanh hiện hữu 9

2. Vật tiền sanh hiện hữu 3

3. Cảnh tiền sanh hiện hữu 3

4. Vật Cảnh tiền sanh hiện hữu 3

5. Hậu sanh hiện hữu 3

6. Vật thực hiện hữu 1

7. Quyền hiện hữu 1

13 câu lọc



2. 

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – sahajātaṃ, 

pacchājātaṃ. 

• Sahajātā – kusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena 

paccayo.  

• Pacchājātā – kusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena 

paccayo. (2) 

 

[610] Pháp thiện trợ pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên gồm có câu sanh và hậu 

sanh. 

Câu sanh (2) như là các uẩn thiện trợ sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh (1) như là các uẩn thiện trợ thân này sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

 

 

3. 

Kusalo dhammo kusalassa ca abyākatassa ca dhammassa atthipaccayena 

paccayo.  

• Kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca 

rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.  

• Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

• Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo. (3) 

 

[611] Pháp thiện trợ pháp thiện và vô ký bằng Hiện hữu duyên, tức là  

• một uẩn thiện trợ ba uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên,  

• ba uẩn trợ một uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên,                Câu sanh (3) 

• hai uẩn trợ hai uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

 

 

 

4. 

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo –  

• akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.  

• Tayo khandhā ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo.  

• Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1) 

 
[612] Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng Hiện hữu duyên, tức là  



• một uẩn bất thiện trợ ba uẩn bằng Hiện hữu duyên,  

• ba uẩn trợ một uẩn bằng Hiện hữu duyên,                             Câu sanh (4) 

• hai uẩn trợ hai uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

 

 

 

5. 

Akusalo dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – 

sahajātaṃ, pacchājātaṃ. 

Sahajātā – akusalā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena 

paccayo. Pacchājātā – 

akusalā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. (2) 

 

[613] Pháp bất thiện trợ pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên gồm có câu sanh và hậu 

sanh. 

Câu sanh (5) như là các uẩn bất thiện trợ sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh (2) như là các uẩn bất thiện trợ thân này sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

 

6. 

Akusalo dhammo akusalassa ca abyākatassa ca dhammassa atthipaccayena 

paccayo –  

• akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca 

rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.  

• Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

• Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo. (3) 

 

[614] Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện và vô ký bằng Hiện hữu duyên, tức là  

• một uẩn thiện trợ ba uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên,  

• ba uẩn trợ một uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên,                 Câu sanh (6) 

• hai uẩn trợ hai uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

 

 

 



7. 

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa atthipaccayena paccayo – 

sahajātaṃ, purejātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ.  

1. Sahajāto –  

• vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ 

cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.  

• Tayo khandhā ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

• Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

Paṭisandhikkhaṇe  

• vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca 

rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.  

• Tayo khandhā ekassa khandhassa kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena 

paccayo.  

• Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena 

paccayo.  

Khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo.  

Vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.  

Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo.  

Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo.  

Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo.  

Mahābhūtā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo. Bāhiraṃ… āhārasamuṭṭhānaṃ… utusamuṭṭhānaṃ…  

asaññasattānaṃ  

• ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo.  

• Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa atthipaccayena paccayo.  

• Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ atthipaccayena paccayo.  

• Mahābhūtā kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. 

 

2. Purejātaṃ –  

arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati 



… sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… 

gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe …pe… vatthuṃ aniccato dukkhato anattato 

vipassati,  

dibbena cakkhunā rūpaṃ passati; dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti.  

Rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo.  

Saddāyatanaṃ…pe…  

phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo.  

 

Cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo.  

Sotāyatanaṃ sotaviññāṇassa…pe…  

ghānāyatanaṃ ghānaviññāṇassa…pe…  

jivhāyatanaṃ jivhāviññāṇassa…pe…  

kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa atthipaccayena paccayo. 

Vatthu vipākābyākatānaṃ kiriyābyākatānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena 

paccayo.  

3. Pacchājātā –  vipākābyākatā kiriyābyākatā khandhā purejātassa imassa 

kāyassa atthipaccayena paccayo.  

4. Kabaḷīkāro āhāro imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.  

5. Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo. (1) 

 

 

[615] Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên, gồm có câu sanh, tiền 

sanh, hậu sanh, vật thực, quyền. 

Câu sanh (7) như là  

• môt uẩn vô ký quả & vô ký tố trợ ba uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên,  

• ba uẩn trợ một uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên,  

• hai uẩn trợ hai uẩn và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên;  

trong sát na tái tục: 

• một uẩn vô ký quả trợ ba uẩn và sắc nghiệp bằng Hiện hữu duyên,  

• ba uẩn trợ một uẩn và sắc nghiệp bằng Hiện hữu duyên,  

• hai uẩn trợ hai uẩn và sắc nghiệp bằng Hiện hữu duyên,  

• danh uẩn trợ ý vật bằng Hiện hữu duyên,  

• ý vật trợ danh uẩn bằng Hiện hữu duyên;  

 

• một đại hiển trợ ba đại hiển bằng hiện hữu duyên,  

• ba đại hiển trợ một đại hiển bằng Hiện hữu duyên,  

• hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng Hiện hữu duyên;  



• sắc đại hiển trợ sắc tâm, sắc nghiệp, sắc y sinh bằng Hiện hữu duyên;  

đối với  

sắc ngoại ...  

sắc vật thực ...  

sắc quí tiết ...  

sắc loại vô tưởng: 

• một đại hiển trợ ba đại hiển bằng Hiện hữu duyên,  

• ba đại hiển trợ một đại hiển bằng Hiện hữu duyên,  

• hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng Hiện hữu duyên;  

• các đại hiển trợ sắc tâm, sắc nghiệp, sắc y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

Tiền sanh như là  

Cảnh Tiền Sanh Hiện hữu (1) - Vị A La Hán 

• Minh sát con mắt là vô thường, khổ não, vô ngã,  

• Minh sát tai... mũi... lưỡi... thân ... sắc ... thinh ... khí ... vị ... xúc ... ý vật 

theo lý vô thường, khổ não, vô ngã; 

• thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe cảnh thinh bằng thiên nhĩ;  

• sắc xứ trợ nhãn thức bằng Hiện hữu duyên,  

• thinh xứ ... trùng ... 

• khí xứ ...  

• vị xứ ...  

• xúc xứ trợ thân thức bằng Hiện hữu duyên;  

• nhãn xứ trợ nhãn thức bằng Hiện hữu duyên, 

• nhĩ xứ trợ nhĩ thức,  

• tỹ xứ trợ tỹ thức,  

• thiệt xứ trợ thiệt thức, 

• thân xứ trợ thân thức bằng Hiện hữu duyên;  

Vật Tiền sanh 

hiện hữu (1) 

• ý vật trợ uẩn vô ký quả vô ký tố bằng Hiện hữu 

duyên. 

Vật CảnhTiền 

sanh hiện hữu(1) 
 

Hậu sanh (3) như là các uẩn vô ký quả vô ký tố trợ thân này sanh trước bằng Hiện 

hữu duyên. 

Ðoàn thực (1) trợ thân này bằng Hiện hữu duyên. 

Mạng quyền sắc (1) trợ sắc nghiệp bằng Hiện hữu duyên. 

 

 

 



8. 

Abyākato dhammo kusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo.  

Purejātaṃ sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato 

vipassanti… sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… 

sadde…pe… gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ aniccato 

dukkhato anattato vipassanti,  

dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti, dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇanti. 

Vatthu kusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (2) 

 

[616] Pháp vô ký trợ pháp thiện bằng Hiện hữu duyên, chỉ có tiền sanh, như là  

 Cảnh Tiền Sanh Hiện hữu (2) - Bậc hữu học hoặc phàm phu 

• Minh sát con mắt theo lý vô thường khổ não vô ngã;  

• minh sát tai... mũi... lưỡi... thân ... sắc ... thinh ... khí ... vị ... xúc ... ý vật 

theo lý vô thường khổ não vô ngã;  

• thấy cảnh sắc bằng thiên nhãn, nghe cảnh thinh bằng thiên nhĩ. 

• Ý vật trợ uẩn thiện bằng Hiện hữu 

duyên. 

Vật Tiền sanh hiện hữu (2) 

Vật CảnhTiền sanh hiện hữu (2) 
 

 

 

9. 

Abyākato dhammo akusalassa dhammassa atthipaccayena paccayo purejātaṃ  

cakkhuṃ assādeti, abhinandati; taṃ ārabbha rāgo uppajjati, diṭṭhi uppajjati, 

vicikicchā uppajjati, uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati. 

Sotaṃ…pe… ghānaṃ…pe… jivhaṃ…pe… kāyaṃ…pe… rūpe…pe… sadde…pe… 

gandhe…pe… rase…pe… phoṭṭhabbe…pe… vatthuṃ assādeti, abhinandati; taṃ 

ārabbha rāgo uppajjati…pe… domanassaṃ uppajjati.  

Vatthu akusalānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (3) 

 

[617] Pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng Hiện hữu duyên, chỉ có tiền sanh, như là  

Cảnh Tiền Sanh Hiện hữu (3) 

• hoan hỷ thỏa thích với mắt chấp theo đó rồi ái sanh khởi, tà kiến sanh 

khởi, hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi, ưu phiền sanh khởi;  

• hoan hỷ thỏa thích với tai... mũi... lưỡi... thân ... sắc ... thinh ... khí ... vị ... 

xúc ... ý vật chấp theo đó rồi ái sanh khởi ... trùng ...ưu phiền sanh khởi.  

•  Ý vật trợ uẩn bất thiện bằng Hiện 

hữu duyên. 

Vật Tiền sanh hiện hữu (3) 

Vật CảnhTiền sanh hiện hữu (3) 
 

 

 

 



10. 

Kusalo ca abyākato ca dhammā kusalassa dhammassa atthipaccayena 

paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ.  

Sahajāto –  

•  kusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena 

paccayo 

•  …pe…  

•  dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. (1) 

 

[618] Pháp thiện và vô ký trợ pháp thiện bằng Hiện hữu duyên, có câu sanh và 

tiền sanh. 

  Câu sanh Vật Tiền sanh như là  

• một uẩn thiện và ý vật trợ ba uẩn bằng Hiện hữu duyên 

• ... trùng ...  

• hai uẩn và ý vật trợ hai uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

 

11. 

Kusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa atthipaccayena 

paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ.  

Sahajātā – kusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

Pacchājātā – kusalā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa 

atthipaccayena paccayo.  

Pacchājātā – kusalā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo. (2) 

 

[619] Pháp thiện và vô ký trợ pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên, gồm có câu sanh, 

hậu sanh, vật thực, quyền. 

Câu sanh (8) như là uẩn thiện và sắc đại hiển trợ sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh như là uẩn thiện và đoàn thực trợ thân này bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh như là uẩn thiện và mạng quyền sắc trợ sắc nghiệp bằng Hiện hữu duyên. 

 

12. 
Akusalo ca abyākato ca dhammā akusalassa dhammassa atthipaccayena 

paccayo – sahajātaṃ, purejātaṃ.  



Sahajāto –  

• akusalo eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

• Tayo khandhā ca vatthu ca ekassa khandhassa atthipaccayena paccayo.  

• Dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. 

(1) 

 

 

[620] Pháp bất thiện và vô ký trợ pháp bất thiện bằng Hiện hữu duyên, có câu sanh 

và tiền sanh. 

Câu sanh Vật Tiền sanh như là  

• một uẩn bất thiện và ý vật trợ ba uẩn bằng Hiện hữu duyên,  

• ba uẩn và ý vật trợ một uẩn bằng Hiện hữu duyên,  

• hai uẩn và ý vật trợ hai uẩn bằng Hiện hữu duyên. 

 

 

13. 

Akusalo ca abyākato ca dhammā abyākatassa dhammassa atthipaccayena 

paccayo – sahajātaṃ, pacchājātaṃ, āhāraṃ, indriyaṃ.  

Sahajātā – akusalā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo.  

Pacchājātā – akusalā khandhā ca kabaḷīkāro āhāro ca imassa kāyassa 

atthipaccayena paccayo.  

Pacchājātā – akusalā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ 

atthipaccayena paccayo. (2) 

 

 

[621] Pháp bất thiện và vô ký trợ pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên, có câu sanh, hậu 

sanh, vật thực, quyền. 

Câu sanh (9) như là uẩn bất thiện và sắc đại hiển trợ sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh như là uẩn bất thiện và đoàn thực trợ thân này bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh như là uẩn bất thiện và mạng quyền sắc trợ sắc nghiệp bằng Hiện hữu duyên. 

 


