
 

CÂU SANH BẤT TƯƠNG ƯNG DUYÊN – Sahajātavippayuttapaccayo 
 

 

Ý nghĩa:  
 

Sự trợ giúp bằng cách đồng sanh nhưng không hòa đồng 

Danh trợ sắc có thể là đồng sanh nhưng không hợp nhau 

Sắc trợ danh có thể đồng sanh nhưng không hợp nhau. 
 

Chi pháp tổng: 
 

Năng duyên: 107 tâm, 52 sở hữu, sắc ý vật tái tục 

Sở duyên: 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục  

 

107 tâm + 52 sở hữu → 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục 

Sắc ý vật tái tục → 15 tâm quả tái tục ngũ uẩn + 35 sở hữu hợp  

107 tâm = 121 – 10 (ngũ song thức) – 4 quả vô sắc  

 

Địch duyên:  

121 tâm + 52 sở hữu (trừ 15 tâm quả tái tục ngũ uẩn + 35 sở hữu), 5 loại sắc ngoài sắc 

tâm và sắc nghiệp tái tục 

 

Nhận xét duyên: 

 

• Trạng thái: đồng sanh nhưng không hòa nhau 

• Giống duyên: giống câu sanh 

• Thời duyên: thời hiện tại 

• Mãnh lực duyên: trợ sanh và ủng hộ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CÂU SANH BẤT TƯƠNG ƯNG DUYÊN theo tam đề thiện có 3 câu yếu tri 

CÂU YẾU TRI 1 
Pháp thiện trợ pháp vô ký  

bằng câu sanh bất tương ưng duyên tức là:  

Các uẩn thiện trợ sắc tâm bằng CSBTUD 

 

T  → VK = CSBTUD (Danh → Sắc) 

37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp  → 17 sắc tâm thiện 

 

Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa 

sahajātavippayutta paccayena paccayo 

 

37 tâm thiện gồm:  

8 đại thiện + 5 thiện sắc giới + 4 thiện vô sắc giới  

+ 20 thiện siêu thế 

38 sở hữu hợp gồm: 13 sở hữu tợ tha + 25 tịnh hảo 

17 sắc tâm thiện gồm: 8 bất ly: (đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, 

cảnh khí, cảnh vị, vật thực), thân biểu tri, khẩu biểu tri, cảnh 

thinh,  

khinh, nhu, thích sự, sinh, tiến, giao giới 

 

• Thời: bình nhật 

• Cõi: ngũ uẩn 

• Người: 4 phàm, 7 thánh hữu học (không có Arahant) 

• Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý,… 

 

 

CÂU YẾU TRI 2 

Pháp bất thiện trợ pháp vô ký  

bằng câu sanh bất tương ưng duyên tức là:  

Các uẩn bất thiện trợ sắc tâm bằng CSBTUD 
 

BT  → VK = CSBTUD (Danh → Sắc) 
12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp → 17 sắc tâm bất thiện 

 

Akusalo dhammo  

abyākatassa dhammassa 

sahajātavippayutta  

paccayena  paccayo  

 

 

12 tâm bất thiện gồm: 8 tham + 2 sân + 2 si 

27 sở hữu hợp gồm: 13 sở hữu tợ tha + 14 bất thiện 

• Thời: bình nhật 

• Cõi: ngũ uẩn 

• Người: 4 phàm, 3 quả hữu học 

• Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý,… 



CÂU YẾU TRI 3 

Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sanh bất 

tương ưng duyên  

 

Abyākato dhammo  

abyākatassa dhammassa  

sahajātavippayutta  

paccayena paccayo 
VK  → VK =  CSBTUD  

(Danh, sắc → Danh, sắc) 

Năng duyên:  

58 tâm vô ký + 38 sở hữu hợp + ý vật tái tục 

Sở duyên:  

17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục, 15 quả tái tục, 

35 sở hữu 

 

Lời phụ: 

1. Uẩn vô ký đồng sanh trợ cho sắc tâm bằng 

CSBTUD 

(58 vô ký →  17 sắc tâm quả, tố) 

Chi tiết: 

20 tâm tố →  17 sắc tâm tố 

38 tâm quả  →  17 sắc tâm quả 

 

2. Khi tái tục,  

những uẩn vô ký trợ cho sắc nghiệp  

bằng CSBTUD 
(15 tâm tái tục ngũ uẩn → 20 Sắc nghiệp) 

3. Những uẩn quả tái tục trợ sắc ý vật 

bằng CSBTUD 
(15 tâm tái tục ngũ uẩn →  Sắc ý vật) 

4. Khi tái tục, sắc ý vật trợ cho  

những uẩn quả bằng CSBTUD 
(Sắc ý vật  → 15 tâm tái tục) 

 

58 tâm vô ký gồm:  

• 20 tâm tố 

• 18 tâm quả = 5 quả vô nhân + 

8 đại quả + 5 quả sắc giới  

• 20 tâm quả siêu thế 

 

Thời tục sinh:  
• 15 tâm tái tục ngũ uẩn gồm: 

2 quan sát + 8 đại quả + 5 quả sắc giới  

 

 

 

• Thời: bình nhật, tái tục, tử 

• Cõi: ngũ uẩn 

• Người: 4 phàm,  4 quả 

• Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý, siêu lộ 

 
 



Tài liệu: 

Trang 89 Bản giải siêu lý cao học 

Link Bài giảng Câu sanh bất tương ưng duyên: https://www.youtube.com/watch?v=8dVT38zYWak&feature=youtu.be 

Tổng hợp: Học viên lớp mẫu giáo A tỳ đàm 

Nếu phát hiện sai sót gì trong File này cần chỉnh sửa, xin vui lòng báo về email: huyentisu96@gmail.com 

Hy vọng chúng ta cùng tương trợ nhau trên con đường Dhamma!  
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