
GIỐNG CẢNH

Giống cảnh (ārammaṇajāti) gồm pháp duyên có nội dung: pháp năng làm cảnh cho sở duyên. 

Được 12 duyên :

1. Cảnh duyên (ārammaṇa-paccaya).
2. Cảnh trưởng duyên (ārammaṇādhipati-paccaya).
3. Cảnh cận y duyên (ārammaṇūnissaya-paccaya).
4. Cảnh tiền sanh duyên (ārammaṇapurejātapaccaya).
5. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên (ārammaṇapurejātatthi-paccaya).
6. Cảnh tiền sanh bất ly duyên (ārammaṇapurejātāvigata-paccaya).
7. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên (vatthārammaṇapurejātādhipati-paccaya).
8. Vật cảnh tiền sanh y duyên (vatthārammaṇapure-jātanissaya-paccaya).
9. Vật cảnh tiền sanh duyên (vatthārammaṇapurejāta-paccaya).
10.Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên (vatthārammaṇa-purejātavippayutta-paccaya).
11.Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên (vatthārammaṇapure-jātatthi-paccaya).
12.Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên (vatthārammaṇapurejātā-vigata-paccaya).

Cảnh Duyên (Ārammaṇa-paccaya)

Cảnh Trưởng Duyên
Cảnh Cận Y Duyên

Cảnh Tiền Sanh Duyên
Cảnh Tiền Sanh Hiện Hữu Duyên
Cảnh Tiền Sanh Bất Ly Duyên

Vật Cảnh Tiền Sanh Trưởng Duyên

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

Cảnh trưởng duyên (Ārammaṇādhipati paccayo)
Cảnh cận y duyên có chi pháp trùng với Cảnh trưởng duyên.

Cảnh trưởng duyên là cảnh lớn trội hấp dẫn.

Năng duyên Sở duyên

Nípbàn + 
116 tâm 
(trừ 2 tâm Sân + 2 tâm Si + tâm Thân thức thọ khổ) +
47 tâm sở hợp (trừ Sân phần + tâm sở Hoài nghi) + 
18 sắc rõ (nipphannarūpa) làm thành cảnh tốt.

60 tâm 
(8 Tham + 8 Đại thiện + 4 Tố hợp trí + 40 Siêu thế) 
+
45 tâm sở hợp 
(trừ Sân phần + tâm sở Hoài nghi + Vô lượng phần).

Phi sở duyên. Nípbàn + chế định + sắc pháp + 81 tâm hiệp thế và tâm sở hợp khi không nhận cảnh không tốt.



Cảnh tiền sanh duyên (Ārammaṇapurejāta paccayo)
Cảnh tiền sanh duyên là 18 sắc rõ sinh trước thành 6 cảnh hiện tại

Năng duyên Sở duyên

18 sắc rõ 54 tâm Dục giới +
2 tâm Thông

Vật cảnh tiền sanh Trưởng duyên (Vatthārammaṇapurejātādhipati paccayo)
Năng duyên Sở duyên

Sắc ý vật cận tử sanh vào sát-na 17 tính lùi từ sát-na tử
thành cảnh tốt

8 tâm Tham + Đổng lực cận tử

Vật cảnh tiền sanh Y duyên (Vatthupurejātanissaya paccayo)
Năng duyên Sở duyên

Sắc ý vật cận tử sanh vào sát-na 17 tính lùi từ sát-na tử
thành cảnh tốt

43 tâm Lộ Ý môn cận tử:
tâm Khai ý môn +
29 tâm Đổng lực Dục giới +
11 tâm Na cảnh +
2 tâm Thông


