
6 CẢNH

1. Cảnh Sắc
2. Cảnh Thinh
3. Cảnh Khí
4. Cảnh Vị                                    7 Sắc Cảnh
5. Cảnh Xúc: Đất

       Lửa
Gió

6.  Cảnh Pháp Sắc Thần kinh Nhãn                            12 Sắc Thô   
Sắc Thần kinh Nhĩ
Sắc Thần kinh Tỷ
Sắc Thần kinh Thiệt                                                            28 Sắc pháp
Sắc Thần kinh Thân

16 Sắc Tế

121 Tâm

52 Tâm sở

Níp bàn

13 Chế định



Tâm sanh trong lộ Ngũ bắt được 5 cảnh Hiện tại.

Tâm sanh trong lộ Ý bắt được cảnh Quá khứ, Hiện tại và Vị lai.

Tâm sanh ngoài 6 môn gọi là ngoại môn, làm việc Tái tục, Hữu phần (Hộ kiếp) và sự Tử – bắt được cả 6 cảnh.

Tâm Đổng lực Dục giới trong lộ Cận tử từ kiếp trước bắt cảnh nào làm cảnh thì tâm làm phận sự Tái tục, Hữu 
phần (Hộ kiếp) và sự Tử của kiếp này sẽ cũng bắt lấy cảnh ấy làm cảnh. Cảnh ấy có thể là cảnh Quá khứ hay 
Hiện tại hoặc Chế định.

1. Nghiệp Tượng (kammāramaṇa): Là những hình ảnh trực tiếp về một công việc nào đó trong quá khứ 
như thầy giáo thấy mình đang dạy học.

2. Nghiệp Tướng (kammanimitta): Một hình ảnh gián tiếp mang tính gợi ý về một nghiệp cũ như thầy 
giáo nhìn thấy cổng trường, đồng phục học sinh hay phấn trắng, bảng đen.

3. Thú Tướng (gatinimitta): Người sắp sanh địa ngục có thể thấy lửa cháy hoặc sắp sanh về trời có thể 
nhìn thấy những lâu đài lộng lẫy, rực rỡ.

Lộ Ngũ Cận Tử

         

                   Đời sống trước                                                                             Đời sống hiện tại

                                            Đổng lực Dục giới

                                                                        Tâm Tử              Tâm Tục sinh                                                          

Lộ Ý Cận Tử

         

                   Đời sống trước                                                                            Đời sống hiện tại
                       

                           Đổng lực Dục giới

                                                            Tâm Tử              Tâm Tục sinh  



21 Cảnh
Từ 6 cảnh suy ra thành 21 cảnh là:

1. Cảnh sắc (rūpārammaṇa)
2. Cảnh thinh (saddārammaṇa)
3. Cảnh khí (gandhārammaṇa)
4. Cảnh vị (rasārammaṇa)
5. Cảnh xúc (phoṭṭhabbārammaṇa)
6. Cảnh ngũ (pancārammaṇa)
7. Cảnh pháp (dhammārammaṇa)
8. Cảnh chơn đế (paramatthārammaṇa)
9. Cảnh chế định (pannattyārammaṇa)
10. Cảnh dục giới (kāmārammaṇa)
11. Cảnh đáo đại (mahaggatārammaṇa)
12. Cảnh níp bàn (nibbānarammaṇa)
13. Cảnh danh pháp (nāmadhammārammaṇa)
14. Cảnh sắc pháp (rūpadhammārammaṇa)
15. Cảnh quá khứ (atītārammaṇa)
16. Cảnh hiện tại (paccuppannārammaṇa)
17. Cảnh vị lai (anāgatārammaṇa)
18. Cảnh ngoại thời (kālavimuttārammaṇa)
19. Cảnh nội phần (ajjhattārammaṇa)
20. Cảnh ngoại phần (bahiddhārammaṇa)
21. Cảnh nội ngoại phần (ajjhattabahiddhārammaṇa)



7 Nhóm Tâm biết Cảnh

1. 25 tâm chỉ biết cảnh Dục giới

2. 20 tấm biết cảnh Dục giới, cảnh Đáo đại – không biết cảnh Siêu thế



3. 5 tâm biết cảnh Dục giới, cảnh Đáo đại, cảnh Siêu thế – không biết cảnh đạo hay quả La hán

4. 6 tâm biết tất cả 21 cảnh



5. 6 tâm biết cảnh Đáo đại

6. 21 tâm biết cảnh Chế định

7. 8 (40) tâm biết cảnh Níp bàn


