
HỖ TƯƠNG DUYÊN – Aññamaññapaccayo

CHI PHÁP TỔNG:
Năng duyên: 121 tâm + 52 tâm sở, 4 sắc đại hiển (tứ đại) + sắc ý vật tái tục

SỞ DUYÊN:     121 TÂM + 52 TÂM SỞ + 4 SẮC ĐẠI HIỂN + SẮC Ý VẬT TÁI TỤC

 DANH ↔ DANH 
 121 TÂM VÀ 52 TÂM SỞ  ↔ 121 TÂM VÀ 52 TÂM SỞ

BỐN PHÁP PHI SẮC TRỢ LẪN NHAU 
BẰNG HỖ TƯƠNG DUYÊN
[Pháp phi sắc (arūpī) là danh uẩn: thọ, tưởng, hành, thức.]

Cattāro khandhā arūpino aññamaññapaccayena paccayo

 SẮC (TỨ ĐẠI) ↔ SẮC (TỨ ĐẠI)
4 ĐẠI (ĐẤT, NƯỚC, LỬA, GIÓ) ↔ 4 ĐẠI (ĐẤT, NƯỚC, LỬA, GIÓI)

BỐN ĐẠI HIỂN TRỢ LẪN NHAU BẰNG HỖ TƯƠNG 
DUYÊN

Cattāro mahābhūtā aññamaññapaccayena paccayo.

 DANH ↔ SẮC
15 TÂM TÁI TỤC NGŨ UẨN (1 QUAN SÁT QUẢ THIỆN, 1 QUAN SÁT QUẢ BẤT THIỆN, 8 ĐẠI QUẢ, 5 QUẢ SẮC GIỚI) ↔

SẮC Ý VẬT

TRONG LÚC TỤC SINH, DANH VÀ SẮC TRỢ LẪN NHAU 
BẰNG HỖ TƯƠNG DUYÊN

Okkantikkhaṇe nāmarūpaṃ aññamaññapaccayena 
paccayo.

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

CÂU YẾU TRI 1
[528] 
Pháp thiện trợ pháp thiện bằng hỗ tương duyên tức là: 

T  → T = HTD (Danh → Danh)
37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp  → 37 tâm thiện, 38 sở hữu hợp

420. 
Kusalo dhammo kusalassa dhammassa 
aññamaññapaccayena paccayo 

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

Kusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ 
aññamaññapaccayena paccayo

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

Tayo khandhā ekassa khandhassa 
aññamaññapaccayena paccayo. 

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

Dve khandhā  dvinnaṃ khandhānaṃ
aññamaññapaccayena 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



CÂU YẾU TRI 2
[529] 
Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng hỗ tương duyên tức là: 

BT  → BT = HTD (Danh → Danh)
12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp → 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp

Akusalo dhammo akusalassa dhammassa 
aññamaññapaccayena paccayo –

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

Akusalo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ 
aññamaññapaccayena paccayo.

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

Tayo khandhā ekassa khandhassa 
aññamaññapaccayena paccayo. 

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

Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ 
aññamaññapaccayena 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
[530] Pháp vô ký trợ pháp vô ký bằng hỗ tương duyên tức là 
1.một uẩn vô ký quả vô ký tố trợ ba uẩn bằng hỗ tương duyên, 
2. ba uẩn trợ một uẩn bằng hỗ tương duyên (bản Việt thiếu câu này)

3. hai uẩn trợ hai uẩn bằng hỗ tương duyên; 
4. trong sát na tái tục, một uẩn vô ký quả trợ ba uẩn và sắc ý vật 
bằng  hỗ tương duyên; 
5. ba uẩn trợ một uẩn và ý vật bằng hỗ tương duyên, 
6. hai uẩn trợ hai uẩn và ý vật bằng hỗ tương duyên, 
7. danh uẩn trợ ý vật bằng hỗ tương duyên,
8. ý vật trợ danh uẩn bằng hỗ tương duyên; 
9. một đại hiển trợ ba đại hiển bằng hỗ tương duyên,
10. ba đại hiển trợ một đại hiển bằng hỗ tương duyên, 
11. hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng hỗ tương duyên; 
đối với 12. sắc ngoại ... 15. sắc vật thực ...18. sắc quý tiết ... 21->23 loài vô tưởng 

một đại hiển trợ ba đại hiển bằng hỗ tương duyên, 
ba đại hiển trợ một đại hiển bằng hỗ tương duyên, 
hai đại hiển trợ hai đại hiển bằng hỗ tương duyên.

Abyākato dhammo abyākatassa dhammassa aññamaññapaccayena paccayo 
– 
1.vipākābyākato kiriyābyākato Eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ 
aññamaññapaccayena paccayo. 
2.Tayo khandhā ekassa khandhassa aññamaññapaccayena paccayo. 
3. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. 
4. Paṭisandhikkhaṇe vipākābyākato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ 
vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo. 
5. Tayo khandhā ekassa khandhassa vatthussa ca 
aññamaññapaccayena paccayo. 
6. Dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca 
aññamaññapaccayena paccayo. 
7. Khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo. 
8. Vatthu khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo. 
9. Ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ 
aññamaññapaccayena paccayo. 
10. Tayo mahābhūtā ekassa mahābhūtassa aññamaññapaccayena paccayo. 
11. Dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo
; 12. bāhiraṃ… 15. āhārasamuṭṭhānaṃ… 18. utusamuṭṭhānaṃ… 21->23 asaññasattānaṃ 
ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ mahābhūtānaṃ 
aññamaññapaccayena paccayo…pe… 
dve mahābhūtā dvinnaṃ mahābhūtānaṃ aññamaññapaccayena paccayo

VK  → VK =  HTD 
(Danh, Sắc → Danh, Sắc)

* 72 tâm vô ký + 38 sở hữu  → 72 vô ký + 38 sở hữu 
* 15 tâm tái tục ngũ uẩn + 35 sở hữu  → ý vật tái tục 

(35=38-3"chánh ngữ+chánh nghiệp+chánh mạng không có trong tâm quả")

* 4 sắc đại hiển  → 4 sắc đại hiển

72 tâm vô ký gồm: 52 tâm quả + 20 tâm vô ký
35 sở hữu hợp gồm: 13 sở hữu tợ tha + 25 tịnh hảo – 3 (chánh ngữ + chánh nghiệp + chánh mạng)

15 tâm tái tục ngũ uẩn: 1 quan sát quả thiện, 1 quan sát quả bất thiện, 8 đại quả, 5 quả sắc giới
 Thời: bình nhật
 Cõi: hữu tâm
 Người: 4 phàm,  4 quả
 Lộ tâm: lộ ngũ, lộ ý,…

Cảm ơn cô Trần Thanh Huyền gửi bản tóm tắt (27.08.2021)


