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PHÁP NĂNG DUYÊN PHÁP SỞ DUYÊN PHÁP ĐỊCH DUYÊN 

1 Nhân Duyên 
6 nhân tương ưng: Tham, Sân, Si,Vô tham, Vô sân, 

Vô si. 

103 Tâm hữu nhân + 52 shh (trừ sh Si hợp tâm Si), 

17 Sắc Tâm hữu nhân, 20 Sắc Nghiệp tái tục hữu 

nhân. 

Tâm vô nhân, shh lấy Si hợp Tâm si. 

Sắc: tâm vô nhân, nghiệp tái tục vô 

nhân, Sắc nghiệp bình nhật, Sắc ngoại, 

SVT, SQT, Sắc Nghiệp vô tưởng. 

2 Cảnh Duyên 121 tâm, 52 shh, 28 Sắc Pháp, Níp Bàn, Chế định. 121 tâm, 52 shh. 

7 phần sắc: 1.sắc tâm, 2.sắc nghiệp tái 

tục, 3.sắc ngoại, 4.sắc vật thực, 5.sắc 

quý tiết, 6.sắc nghiệp vô tưởng, 7.sắc 

nghiệp bình nhật. 

3 Cảnh Trưởng Duyên 
116 tâm (trừ 2 tâm sân, 2 tâm si, tâm thân thức thọ 

khổ), 47 shh (trừ 4 sh sân phần, sh hoài nghi), 18 

sắc rõ thành cảnh tốt, Níp Bàn. 

-Bất định: 8 tâm tham, 8 tâm đại thiện, 4 đại tố hợp 

trí; 45 shh (trừ 4 sân phần, hoài nghi, 2 vô lượng 

phần) 

-Nhất định: 40 tâm siêu thế, 36 shh (trừ bi, tuỳ hỷ). 

81 tâm hiệp thế, 52 shh (trong khi bắt 

cảnh không thích hợp); sắc pháp 

4 Câu Sinh Trưởng Duyên 
Tứ trưởng: dục, cần, thẩm hợp đổng lực đa nhân 

(hữu trưởng), 84 tâm đổng lực đa nhân. 

84 tâm đổng lực đa nhân, 51 shh (trừ sh hoài nghi và 

pháp đang làm trưởng), 17 sắc tâm hữu trưởng. 

2 tâm si, tâm vô nhân, đại quả, quả đáo 

đại, 40 shh; sắc tâm vô trưởng, sắc phi 

tâm tạo. 

5 
Vật cảnh Tiền Sinh 

Trưởng Duyên 
Sắc ý vật cận tử sanh vào sát na thứ 17 từ tâm tử 

đếm lui thành cảnh tốt. 
8 tâm tham, 22 shh là đổng lực trong lộ cận tử. 

Sắc pháp, 113 tâm và shh (trừ 8 tham/ 

pháp đang làm sở duyên). 

6 Vô Gián Duyên 
Sát na diệt của 121 tâm, 52 shh (trừ tâm tử bậc A 

La Hán) sanh trước trước. 

Sát na Sanh của 121 tâm, 52 shh (kể cả tâm tử bậc A 

la hán) sanh sau sau. 
Tất cả Sắc Pháp. 

7 Câu Sinh Duyên 121 tâm, 52 shh, 4 sắc tứ đại, sắc ý vật tái tục. 121 tâm, 52 shh, 28 sắc pháp.  

8 Hỗ Tương Duyên 
121 tâm, 52 shh, 4 sắc tứ đại, sắc ý vật tái tục; tâm 

tái tục cõi ngũ uẩn (15) +35 shh. 

121 tâm, 52 shh, 4 sắc tứ đại, sắc ý vật tái tục; tâm tái 

tục cõi ngũ uẩn (15) +35 shh. 
Sắc Y sinh (trừ ý vật tái tục). 

9 Vật Tiền Sinh Y Duyên 
5 sắc thần kinh và sắc ý vật trung thọ (hay 6 sắc 

hữu vật sinh trước đang trụ) 
117 tâm, 52 shh (trừ 4 tâm quả vô sắc) 

-Nhất định: 4 Tâm quả vô sắc, 30 shh, 

Sắc Pháp.  

-Bất định: 8 tham, 2 si, khai ý, 8 đại 

thiện, 8 đại tố, 8 đổng lực Vô sắc, 7 

siêu thế cao (trừ sơ đạo), 46 shh (trừ 

sân phần, vô lượng phần). 

10 
Vật Cảnh Tiền Sinh Y 

Duyên 
Sắc ý vật cận tử sanh lần chót vào sát na 17 tính từ 

tâm tử kể lui. 

43 tâm lộ cận tử, 44 shh (khai ý môn, 29 đổng lực 

DG, 11 na cảnh, 2 thông; 44 shh trừ tật, lận, hối, 3 

giới phần, 2 vô lượng phần). 

-nhất định: 5 song thức, 3 ý giới, đáo 

đại, siêu thế, shh, thông, sắc pháp. 

-bất định: 41 tâm DG (trừ 5ST, 3 ý 

giới), 52shh. 

11 Thường Cận Y Duyên 
121 tâm, 52 shh, 28 sắc pháp đã từng có và Chế 

định (trừ chế định Nghiệp Xứ). 
121 tâm, 52 shh sanh sau đó. 28 Sắc pháp. 

12 Cảnh Tiền Sinh Duyên 18 sắc rõ sinh trước đang Trụ, thành 6 cảnh hiện tại. 
 54 tâm DG, 50 shh (trừ 2 vô lượng phần), 2 tâm 

thông. 

Tất cả Sắc pháp, 108 tâm (trừ 5ST, 3 ý 

giới), 52 shh khi không bắt cảnh thành 

tựu hiện tại. (lộ ngũ bắt 1 cảnh, trừ 4ST 

còn lại). 

13 Hậu Sinh Duyên 
117 tâm thời bình nhật, 52 shh (trừ 4 quả vô sắc và 

1/15 tâm đang làm việc tái tục cõi ngũ uẩn) 

Sát na trụ của 4 loại Sắc Pháp (sắc nghiệp, sắc tâm, 

sắc quý tiết, sắc vật thực) – thời bình nhật. 

121 tâm, 52 shh, Sắc pháp (sắc tâm, sắc 

nghiệp tái tục, sắc nghiệp bình nhật, 

sắc vật thực, sắc quý tiết, sắc ngoại, sắc 

nghiệp vô tưởng), sát na sanh trong cơ 

tánh loài có mạng quyền (tâm tục sinh). 



14 Trùng Dụng Duyên 
47 tâm Đổng lực Hiệp thế (trừ đổng lực cuối), 52 

shh là sát na trước  

67 tâm đổng lực ngoài Quả siêu thế (trừ tâm đổng lực 

DG đầu tiên), 52 shh là sát na kế sau  

Đổng lực DG cái thứ nhất, 2 Tâm khai 

môn, 52 tâm quả, 52 shh, Sắc Pháp. 

15 Câu Sinh Nghiệp Duyên Sở hữu Tư hợp 121 tâm 
121 tâm, 51 sh đồng sanh với sh Tư, 17 sắc tâm, 20 

sắc nghiệp tái tục. 

Tất cả SH Tư và Sắc pháp (trừ Sắc tâm, 

Sắc Nghiệp tái tục).  

16 Dị Thời Nghiệp Duyên 
Sở hữu Tư hợp: 37 Thiện (17 Thiện hiệp thế + 20 

Thiện siêu thế) và 12 Bất Thiện đã diệt. 

52 tâm quả (tính tâm quả ST trong lộ nhập thiền quả), 

38 shh, 20 sắc nghiệp (bình nhật, tái tục, vô tưởng), 

sắc tâm quả (do 52 tâm quả tạo). 

Tâm Thiện, Tâm Bất Thiện, Tâm Tố, 

52 shh, Sắc Phi Nghiệp. 

17 Vô Gián Nghiệp Duyên Sở hữu Tư hợp 20 thứ tâm Đạo đã diệt. 
20 tâm quả Siêu thế, 36 shh sát na sanh tiếp nối tâm 

Đạo. 

101 tâm trừ tâm Quả Siêu thế, 52 shh, 

Sắc Pháp. 

18 Dị Thục Quả Duyên 52 tâm quả, 38 shh. 
52 tâm quả, 38 shh, 15 sắc tâm quả (trừ 2 sắc biểu 

tri), 20 sắc nghiệp tái tục. 

Tâm thiện, bất thiện, tố, 52 shh, Sắc 

tâm (sanh chung Th, BTh, Tố), Sắc 

Nghiệp bình nhật, Sắc Nghiệp Vô 

tưởng, Sắc Vật thực, Sắc Quý tiết, Sắc 

Ngoại. 

19 Sắc Vật Thực Duyên 
Đoàn thực: (1) Sắc vật thực ngoại. (2) Sắc vật thực 

nội. 

(1) 12 bọn sắc vật thực. (2) bốn loại sắc pháp: sắc 

nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. 

121 tâm, 52 shh, sắc ngoại (Sắc pháp 

trừ sắc vật thực). 

20 Danh Vật Thực Duyên 
3 danh thực: xúc thực, tư thực, thức  thực (sh xúc, 

sh tư, 121 tâm).  
121 tâm, 52 shh, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. 

Sắc nghiệp bình nhật, Sắc nghiệp vô 

tưởng, Sắc vật thực, Sắc quý tiết, Sắc 

ngoài thân hữu tình. 

21 Câu Sinh Quyền Duyên 
8 danh quyền: sh Tín, sh Cần, sh Niệm, sh Nhất 

thống, sh Trí, sh thọ, sh mạng quyền, 121 tâm. 
121 tâm, 52 shh, 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tái tục. 

Sắc nghiệp bình nhật, Sắc nghiệp vô 

tưởng, sắc vật thực, sắc quý tiết, sắc 

ngoài thân hữu mạng quyền. 

22 Tiền Sinh Quyền Duyên 
5 Sắc Thanh Triệt trung thọ hay 49 bọn sắc thanh 

triệt đang trụ (5 sắc môn quyền). 
Ngũ song thức, 7 shh. 

Tất cả Sắc Pháp, 52 shh 111 tâm (trừ 

ngũ song thức). 

23 Sắc Mạng Quyền Duyên Sắc mạng quyền 
9 (hoặc 8) bọn sắc nghiệp đồng sanh với Sắc mạng 

quyền. 

121 tâm, 52 shh, Sắc Tâm, Sắc Vật 

thực, Sắc Quý tiết, Sắc ngoài thân hữu 

mạng quyền. 

24 Thiền-na Duyên 
7 chi thiền: Tầm, Tứ, Hỷ (Piti), Lạc thọ, Ưu thọ, Xả 

thọ, Nhất thống. 

111 tâm (trừ 5 song thức), 52 shh, 17 sắc tâm, 20 sắc 

nghiệp tái tục. 

5 song thức, 7 shh, sắc nghiệp bình 

nhật, sắc nghiệp vô tưởng, sắc vật thực, 

sắc quý tiết, sắc ngoài thân hữu tình. 

25 Đồ Đạo Duyên 
9 chi đạo hữu nhân: Trí, Tầm, Chánh ngữ, Chánh 

nghiệp, Chánh mạng, Cần, Niệm, Nhất thống, Tà 

kiến. 

103 tâm hữu nhân, 52 shh, 17 sắc tâm hữu nhân, 20 

sắc nghiệp tái tục hữu nhân. 

18 tâm vô nhân, 12 shh (trừ sh Dục), 

sắc tâm vô nhân, sắc tái tục với tâm vô 

nhân, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp 

vô tưởng, sắc vật thực, sắc quý tiết, sắc 

ngoài thân hữu mạng quyền. 

26 Tương Ưng Duyên 121 tâm, 52 shh. 121 tâm, 52 shh. 28 sắc pháp. 

27 
Câu Sinh Bất Tương Ưng 

Duyên 
107 tâm (trừ 5 song thức, 4 quả vô sắc, tâm tử A La 

Hán), sắc ý vật tái tục.  

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

Ngũ uẩn, 35 shh. 

121 tâm, 52 shh (trừ 4 Danh uẩn tái tục 

cõi Ngũ uẩn); sắc ngoại, sắc vật thực, 

sắc quý tiết, sắc nghiệp bình nhật, sắc 

nghiệp vô tưởng. 

 

 


