
Ārammaṇapaccayo - Cảnh duyên

Năng Duyên Sở DuyênCÂU YẾU TRI  2
Thiện → Bất Thiện = Cảnh duyên

(T →  BT = CD)

Kusalo dhammo 
akusalassa dhammassa 
ārammaṇapaccayena paccayo

Pháp thiện trợ 
pháp bất thiện 
bằng cảnh duyên

8 tâm Đại thiện
9 tâm Thiện Đáo đại

12 tâm Bất thiện

Dānaṃ datvā 
sīlaṃ samādiyitvā 
uposathakammaṃ katvā            

Sau khi bố thí, 
sau khi trì giới; 
sau khi hành bố tát  

8 tâm Đại thiện, 
36 sở hữu hợp 
(trừ 2 vô lượng phần) 

taṃ assādeti abhinandati; thỏa thích hoan hỷ thiện ấy
4 tâm Tham thọ Hỷ
22 sở hữu hợp 

taṃ ārabbha rāgo uppajjati, chấp việc ấy mà khởi lên ái tham,
8 tâm Tham
22 sở hữu hợp 

diṭṭhi uppajjati, khởi lên tà kiến,
4 tâm Tham hợp Tà
21 sở hữu hợp 

vicikicchā uppajjati,  khởi lên hoài nghi,
Tâm Si Hoài nghi
15 sở hữu hợp

uddhaccaṃ uppajjati, khởi lên phóng dật,
Tâm Si Phóng dật
15 sở hữu hợp

domanassaṃ uppajjati. khởi lên sầu ưu
2 tâm Sân 
22 sở hữu hợp 

Pubbe suciṇṇāni 
assādeti abhinandati;
taṃ ārabbha rāgo uppajjati,       
diṭṭhi uppajjati,                           
vicikicchā uppajjati,                   
uddhaccaṃ uppajjati,                 
domanassaṃ uppajjati. 

Thỏa thích hoan hỷ với các công 
đức tích lũy trước kia 
chấp việc ấy rồi khởi lên tham ái, 
khởi lên tà kiến, 
khởi lên hoài nghi, 
khởi lên phóng dật, 
khởi lên sầu ưu,

(như trên) (như trên)

Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ Sau khi xuất thiền 

9 tâm thiện đáo đại, 
35 sở hữu hợp 

(như trên)

assādeti abhinandati;
taṃ ārabbha rāgo uppajjati,       
diṭṭhi uppajjati,                           
vicikicchā uppajjati,                   
uddhaccaṃ uppajjati, 

hoan hỷ thỏa thích với thiền rồi 
chấp theo đó mà khởi lên tham ái, 
khởi lên tà kiến, 
khởi lên hoài nghi, 
khởi lên phóng dật, 

Jhāne parihīne vippaṭisārissa
domanassaṃ uppajjati.

đối với vị nuối tiếc thiền định bị 
hoại khởi ưu phiền.



Câu lọc thứ hai trong Cảnh duyên:
Kusalo dhammo akusalassa dhammasa ārammaṇapaccayena paccayo

Pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng Cảnh duyên

Năng Duyên Sở Duyên

Thiện đây là thiện hợp thế, 38 sở hữu hợp Bất thiện đây là tất cả pháp bất thiện

Câu phụ (anuvāda) - có trong Chánh Tạng

1. Người bố thí, trì ngũ giới thanh tịnh giới nhớ lại mừng, có thể tham ái, tà kiến, hoài nghi, điệu cử 
sanh lên.

• Bố thí, trì ngũ giới, thanh tịnh giới là 8 đại thiện, 36 sở hữu hợp (trừ vô lượng phần) 
thành Cảnh duyên.

• Vui mừng hớn hở phát sanh tức là 4 tâm tham thọ hỷ, 22 sở hữu hợp.
• Khi nhớ đến tâm thiện có thể tham ái sanh tức là 8 tâm tham, 22 sở hữu hợp.
• Khi tà kiến sanh, là 4 tâm tham tương ưng tà kiến và 21 sở hữu hợp.
• Khi hoài nghi phát sanh thời tâm si tương ưng hoài nghi và 15 sở hữu hợp.
• Khi điệu cử phát sanh là tâm si điệu cử, 15 sở hữu hợp.
• Còn khi tức mình phát sanh thọ ưu tức là 2 tâm sân, 22 sở hữu hợp đều thành sở 

duyên.
2. Người vui thích thiện từng làm mà nhớ đến, có khi tham ái, tà kiến, hoài nghi, điệu cử và ưu 
sanh.

• Thiện từng làm đây là sở tri năng duyên còn sự vui mừng hớn hở do nhớ đến thiện 
ấy mà tham ái, tà kiến, hoài nghi, điệu cử, ưu sanh ra là sở duyên năng tri.

3. Bực đắc thiền khi xuất thiền rồi vui mừng hớn hở do nhớ lại thiền mà tham ái, tà kiến, hoài nghi, 
điệu cử phát sanh và khi thiền hoại sanh ra buồn.

• Thiền thiện đây là 9 tâm thiện đáo đại, 35 sở hữu hợp thành năng duyên.
• Sự vui mừng hớn hở do nhớ đến thiền mà tham ái, tà kiến, hoài nghi, điệu cử hoặc 

tức mình do thiền hoại là 12 tâm bất thiện, 27 sở hữu hợp thành pháp sở duyên.

- Thời: khi bình nhựt.
- Cõi: hữu tâm.
- Người: 4 phàm và 3 quả hữu học.
- Lộ tâm: lộ ý môn, đổng lực bất thiện.


