
 

TƯƠNG ƯNG DUYÊN – Sampayuttapaccayo 
 

 

Định nghĩa:  
Là mãnh lực trợ giúp, ủng hộ bằng cách hòa hợp 

Có những Pāḷi chú giải (vacanattha) như vầy:  

*Samaṃ ekuppadatādipakārehi yuttaṃti = sampayuttaṃ: hòa trộn đều với nhau, đồng sanh chung một lượt... Gọi là tương ưng 

*Sampayuttabhāvena upakārako dhammo = sampayuttapaccayo: pháp hỗ trợ cùng nhau bằng cách hòa hợp gọi là tương ưng duyên 

 

Chi pháp tổng: 
Năng duyên: 121 tâm + 52 tâm sở 

Sở duyên:     121 tâm + 52 tâm sở  

Địch duyên: sắc nghiệp (tái tục, bình nhật, vô tưởng), sắc quý tiết, sắc tâm, sắc vật thực, sắc ngoại (niết bàn không cần đề cập tới) 

 

 

• DANH → DANH  
 121 tâm và 52 tâm sở  → 121 tâm và 52 tâm sở 

 

Bốn pháp phi sắc trợ lẫn nhau bằng tương ưng duyên 

[Pháp phi sắc (arūpī) là danh uẩn: thọ, tưởng, hành, thức.] 

Cattāro khandhā arūpino aññamaññaṃ 

sampayuttapaccayena paccayo 

 
 

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

CÂU YẾU TRI 1 
[601]  

Pháp thiện trợ pháp thiện bằng tương ưng duyên tức là:  
T  → T = TUD (Danh → Danh) 

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

 

433.  

Kusalo dhammo kusalassa dhammassa  

sampayuttapaccayena paccayo  

 

 

Một uẩn thiện trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên, 
1  → 3 

Kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ 

sampayuttapaccayena paccayo 

 

 

Ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên,  
 3 → 1  

 

Tayo khandhā ekassa khandhassa  

sampayuttapaccayena paccayo.  

 

 

Hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. 
2 → 2 

 

Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ 

sampayuttapaccayena 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 

• Thời: bình nhật 

• Cõi: hữu tâm 

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

• Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý, lộ kiên cố  

 

 

 

 

 

 



CÂU YẾU TRI 2 
[602]  

Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng tương ưng duyên tức là:  
 

BT  → BT = TUD (Danh → Danh) 

12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp → 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp 

 

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa 

sampayuttapaccayena paccayo – 

 

một uẩn bất thiện trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên,  
1  → 3 

Akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ 

sampayuttapaccayena paccayo. 

ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên, 
3 → 1 

Tayo khandhā ekassa khandhassa  

sampayuttapaccayena paccayo.  

 

hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên. 
2  → 2 

Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ  

sampayuttapaccayena 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: hữu tâm 

• 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 tương ưng duyên tức là  

1. một uẩn vô ký quả vô ký tố trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên  

2. ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên,  

3. hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên;  

trong sát na tái tục  

4. một uẩn vô ký quả trợ ba uẩn bằng tương duyên, 

5. ba uẩn trợ một uẩn bằng tương ưng duyên,  

6. hai uẩn trợ hai uẩn bằng tương ưng duyên.  

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo 

–  

1. Vipākābyākato kiriyābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ 

sampayuttapaccayena paccayo.  

2. Tayo khandhā ekassa khandhassa sampayuttapaccayena paccayo.  

3. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo.  

Paṭisandhikkhaṇe  

4. Vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca 

sampayuttapaccayena paccayo.  

5. Tayo khandhā ekassa khandhassa vatthussa ca  

sampayuttapaccayena paccayo.  

6. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca  

sampayuttapaccayena paccayo.  
 

VK  → VK =  TUD  

(Danh → Danh) 

 

* 72 tâm vô ký + 38 sở hữu  → 72 vô ký + 38 sở hữu  

 

 

72 tâm vô ký gồm: 52 tâm quả + 20 tâm tố 

• Thời: bình nhật, tái tục 

• Cõi: hữu tâm 

• Người: 4 phàm,  4 quả 

• Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý, siêu lộ 

 

Tài liệu: 

 

Trang 87 Bản giải siêu lý cao học 

Bộ Vị trí từ đoạn 601 

Tipitaka.org (Abhi – Paṭṭhānapāḷi – Kusalattikaṃ - đoạn 433) 

Link nghe ở Youtube: Từ 1h15f7s – Ngài Goenka: https://www.youtube.com/watch?v=nXkr3VA3vyQ&t=2122s 

Link Bài giảng Tương ưng duyên https://www.youtube.com/watch?v=ZqqBa8h8I-U 

https://www.youtube.com/watch?v=nXkr3VA3vyQ&t=2122s
https://www.youtube.com/watch?v=ZqqBa8h8I-U


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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