
DUYÊN HỆ 
PHÂN TÍCH RỘNG

24 phân rộng thành 52 DUYÊN

1. Câu sanh trưởng duyên
2. Cảnh trưởng duyên
3. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên

Nhân duyên 

Cảnh duyên 

Trưởng duyên 

Vô gián duyên 

Đẳng vô gián duyên 

1. Câu sanh y duyên
2. Vật tiền sanh y duyên
3. Vật cảnh tiền sanh y duyên

Câu sanh duyên 

Hỗ tương duyên 
1. Cảnh cận y duyên
2. Vô gián cận y duyên
3. Thường cận y duyên

Y chỉ duyên 

1. Cảnh tiền sanh duyên
2. Vật tiền sanh duyên
3. Vật cảnh tiền sanh duyên

Cận y duyên 

Tiền sanh duyên 

Hậu sanh duyên 
1. Câu sanh nghiệp duyên
2. Dị thời nghiệp duyên
3. Vô gián nghiệp duyên

Trùng dụng duyên 

Nghiệp duyên 

1. Danh vật thực cuyên
2. Sắc vật thực duyên

Dị thục quả duyên 
1. Sắc mạng quyền duyên
2. Vật tiền sanh quyền duyên
3. Câu sanh quyền duyên

Vật thực duyên 

Quyền duyên 

1. Câu sanh hiện hữu duyên
2. Vật tiền sanh hiện hữu duyên
3. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên
4. Vật cảnh tiền sanh  hiện hữu duyên
5. Hậu sanh hiện hữu duyên
6. Vật thực hiện hữu duyên
7. Quyền  hiện hữu duyên

Thiền na duyên 

Đồ đạo duyên 1. Câu sanh bất tương ưng duyên
2. Vật tiền sanh  bất tương ưng duyên
3. Hậu sanh bất tương ưng duyên
4. Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên

Tương ưng duyên 

Bất tương ưng duyên

Hiện hữu duyên 1. Câu sanh bất ly duyên
2. Vật tiền sanh bất ly duyên
3. Cảnh tiến sanh bất ly duyên
4. Vật cảnh tiền sanh  bất ly duyên
5. Hậu sanh bất ly duyên
6. Vật thực bất ly duyên
7. Quyền bất ly duyên

Vô hữu duyên 

Ly khứ duyên 

Bất ly duyên 



9 GIỐNG TRONG 52 DUYÊN
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1 1

2 1

3 Câu sanh trưởng duyên 1

4 Cảnh trưởng duyên 1

5 Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên 1

6 1

7 1

8 1

9 1

10 Câu sanh y duyên 1

11 Vật tiền sanh y duyên 1

12 Vật cảnh tiền sanh y duyên 1

13 Cảnh cận y duyên 1

14 Vô gián cận y duyên 1

15 Thường cận y duyên 1

16 Cảnh tiền sanh duyên 1

17 Vật tiền sanh duyên 1

18 Vật cảnh tiền sanh duyên 1

19 1

20 1

21 Câu sanh nghiệp duyên 1

22 Dị thời nghiệp duyên 1

23 Vô gián nghiệp duyên 1

24 Dị thục quả duyên 1

25 Danh vật thực duyên 1

26 Sắc vật thực duyên 1

27 Sắc mạng quyền duyên 1

28 Vật tiền sanh quyền duyên 1

29 Câu sanh quyền duyên 1

30 1

31 1

32 1

33 Câu sanh bất tương ưng duyên 1

34 Vật tiền sanh  bất tương ưng duyên 1

35 Hậu sanh bất tương ưng duyên 1

36 Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên 1

37 Câu sanh hiện hữu duyên 1

38 Vật tiền sanh hiện hữu duyên 1

39 Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên 1

40 Vật cảnh tiền sanh  hiện hữu duyên 1

41 Hậu sanh hiện hữu duyên 1

42 Vật thực hiện hữu duyên 1

43 Quyền  hiện hữu duyên 1

44 1

45 1

46 Câu sanh bất ly duyên 1

47 Vật tiền sanh bất ly duyên 1

48 Cảnh tiền sanh bất ly duyên 1

49 Vật cảnh tiền sanh  bất ly duyên 1

50 Hậu sanh bất ly duyên 1

51 Vật thực bất ly duyên 1

52 Quyền bất ly duyên 1

52 15 12 7 6 4 3 3 1 1
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Nhân duyên 
Cảnh duyên 

Vô gián duyên 
Đẳng vô gián duyên 
Câu sanh duyên 
Hỗ tương duyên 

Hậu sanh duyên 
Trùng dụng duyên 

Thiền na duyên 
Đồ đạo duyên 
Tương ưng duyên 

Vô hữu duyên 
Ly khứ duyên 



3 CÔNG THỨC VỀ DUYÊN

27 DUYÊN CẦN BIẾT & 25 các duyên tương ưng / trùng

1. Nhân duyên 
2. Cảnh duyên 
3. Cảnh trưởng duyên                         (Cảnh cận y duyên)

4. Câu sanh trưởng duyên
5. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên
6. Vô gián duyên (Đẳng vô gián duyên, Vô gián cận y duyên, Vô hữu duyên, Ly khứ duyên)

7. Câu sanh duyên (Câu sanh y duyên, Câu sanh hiện hữu duyên, Câu sanh bất ly duyên)

8. Hỗ tương duyên 
9. Vật tiền sanh y duyên (Vật tiền sanh duyên, Vật tiền sanh  bất tương ưng duyên, 

                          Vật tiền sanh hiện hữu duyên, Vật cảnh tiền sanh  bất ly duyên)

10. Vật cảnh tiền sanh y duyên (Vật cảnh tiền sanh duyên, Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, 

       Vật cảnh tiền sanh  hiện hữu duyên, Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên)

11. Thường cận y duyên
12. Cảnh tiền sanh duyên (Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, Cảnh tiền sanh bất ly duyên)

13. Hậu sanh duyên (Hậu sanh bất tương ưng duyên, Hậu sanh hiện hữu duyên, Hậu sanh bất ly duyên)

14. Trùng dụng duyên 
15. Câu sanh nghiệp duyên
16. Dị thời nghiệp duyên
17. Vô gián nghiệp duyên
18. Dị thục quả duyên
19. Sắc vật thực duyên (Vật thực hiện hữu duyên, Vật thực bất ly duyên)

20. Danh vật thực duyên
21. Câu sanh quyền duyên
22. Tiền sanh quyền duyên
23. Sắc mạng quyền duyên (Quyền hiện hữu duyên, Quyền bất ly duyên)

24. Thiền na duyên 
25. Đồ đạo duyên 
26. Tương ưng duyên 
27. Câu sanh bất tương ưng duyên

www.vdpzoom.com


