
Ārammaṇapaccayo - Cảnh duyên Năng duyên Sở duyên

CÂU YẾU TRI 1
Thiện → Thiện = Cảnh duyên (T →  T = CD)

32 tâm thiện, 
38 sở hữu hợp

8 tâm đại thiện; 
tâm thông thiện; 
thiện thức vô biên xứ; 
thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ 

404. Kusalo dhammo 
kusalassa dhammassa 
ārammaṇapaccayena paccayo

487. Pháp thiện trợ 
pháp thiện 
bằng cảnh duyên tức là

Năng duyên Sở duyên

dānaṃ datvā 
sīlaṃ samādiyitvā 
uposathakammaṃ katvā 
taṃ paccavekkhati,

sau khi bố thí, 
sau khi trì giới, 
sau khi hành bồ tát
quán xét lại việc ấy,

1/8 tâm đại thiện, 
36 sở hữu 

1/8 tâm đại thiện, 
33 sở hữu hợp 
(trừ 3 giới, 2 vô lượng)

pubbe suciṇṇāni 
paccavekkhati,

phản khán lại những công 
đức tích lũy từ trước;

1/8 tâm đại thiện, 
36 sở hữu

1/8 tâm đại thiện, 
33 sở hữu hợp 
(trừ 3 giới, 2 vô lượng)

jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ 
paccavekkhati,

sau khi xuất thiền phản khán
lại thiền định;

9 thiện đáo đại, 
35 sở hữu  (trừ 3 giới)

8 đại thiện, 
33 sở hữu hợp 

sekkhā 
gotrabhuṃ paccavekkhanti,
vodānaṃ paccavekkhanti,

bậc hữu học
phản khán tâm chuyển tộc; 
phản khán tâm dũ tịnh;

4 đại thiện hợp trí, 
33 sở hữu hợp

4 đại thiện hợp trí, 
33 sở hữu hợp 

sekkhā maggā vuṭṭhahitvā 
maggaṃ paccavekkhanti,

bậc hữu học xuất đạo phản 
khán tâm đạo;

Sơ, nhị, tam đạo 4 đại thiện hợp trí, 
33 sở hữu 

sekkhā vā puthujjanā vā 
kusalaṃ aniccato dukkhato 
anattato vipassanti,

bậc hữu học hoặc kẻ phàm 
phu quán sát 
vô thường, khổ não, vô ngã;

17 tâm thiện hiệp thế, 
38 sở hữu

4 đại thiện hợp trí, 
33 sở hữu

cetopariyañāṇena 
kusalacittasamaṅgissa 
cittaṃ jānanti.

biết được tâm của 
người thiện tâm bằng 
tha tâm thông;

17 tâm thiện hiệp thế, 
3 tâm đạo thấp,
38 sở hữu 

thông thiện, 30 sở hữu
(trừ tầm, tứ, hỷ, 3 giới phần 
và 2 vô lượng phần)

Ākāsānañcāyatanakusalaṃ 
viññāṇañcāyatanakusalassa
ārammaṇapaccayena paccayo.

thiện không vô biên xứ trợ 
thiện thức vô biên xứ 
bằng cảnh duyên;

Ākiñcaññāyatanakusalaṃ 
nevasaññānāsaññāyatanakusa
lassa 
ārammaṇapaccayena paccayo.

thiện vô sở hữu xứ trợ thiện 
phi tưởng phi phi tưởng xứ 
bằng cảnh duyên;

Kusalā khandhā 
iddhividhañāṇassa 
cetopariyañāṇassa 
pubbenivāsānussatiñāṇassa 
yathākammūpagañāṇassa 
anāgataṃsañāṇassa 
ārammaṇapaccayena paccayo.

Các uẩn thiện trợ
thần thông trí, 
tha tâm trí, 
túc mạng trí, 
tùy nghiệp trí, 
vị lai trí 
bằng cảnh duyên.


