
Ārammaṇapaccayo - Cảnh duyên

CÂU YẾU TRI  3
Thiện → Vô Ký = Cảnh duyên

(T →  VK = CD)

406. Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo 

489. Pháp thiện trợ pháp vô ký 
bằng Cảnh duyên 

Arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhati vị A La hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản khán tâm đạo 

Pubbe suciṇṇāni paccavekkhati; phản khán công đức tích lũy trước kia; 

kusalaṃ aniccato dukkhato anattato vippassati minh sát pháp thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã 

Cetopariyañāṇena
kusalacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti 

Ngài biết tâm của người thiện tâm 
bằng tha tâm thông 

Sekkhā vā puthujjanā vā kusalaṃ 
aniccato dukkhato anattato vipassanti, 
kusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati 

Bậc hữu học hay phàm phu minh sát tâm thiện theo lý 
vô thường khổ não vô ngã 
khi tâm thiện diệt thì tâm quả na cảnh sanh khởi; 

Kusalaṃ assādeti abhinandati; taṃ ārabbha rāgo 
uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vicikicchā uppajjati, 
uddhaccaṃ uppajjati, domanassaṃ uppajjati, 
akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā uppajjati 

Người hoan hỷ thỏa thích với thiện; chấp theo đó 
khởi lên ái,  hởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên 
phóng dật, khởi lên ưu phiền, 
khi tâm bất thiện đã diệt thì quả na cảnh sanh khởi; 

Ākāsānañcāyatanakusalaṃ viññāṇañcāyatanavipākassa 
ca, kiriyassa ca ārammaṇapaccayena paccayo 

Thiện không vô biên xứ trợ 
quả và tố  thức vô biên xứ  bằng Cảnh duyên; 

Ākiñcaññāyatanakusalaṃ 
nevasaññānāsaññāyatanavipākassa ca, kiriyassa ca 
ārammaṇapaccayena paccayo 

Thiện vô sở hữu xứ trợ quả 
và tố phi tưởng phi phi tưởng xứ
bằng Cảnh duyên 

Kusalā khandhā 
cetopariyañāṇassa, 
pubbenivāsānussatiñāṇassa, 
yathākammūpagañāṇassa, 
anāgataṃsañāṇassa, 
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo 

Các uẩn thiện trợ
tha tâm trí,
túc mạng trí, 
tùy nghiệp trí, 
vị lai trí, 
khai ý môn, bằng Cảnh duyên 



Câu lọc thứ ba trong Cảnh duyên: 
Kusalo dhammo abyākatassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo

Pháp Thiện trợ cho pháp Vô ký bằng Cảnh duyên.

Tâm Vô Ký (tâm không làm nhân, không thiện, không ác) gồm 52 tâm Quả & 20 Tâm Tố.

Trong 72 tâm Vô Ký này, những tâm nào bắt được tâm Thiện làm Cảnh?

* Những tâm trong lộ ngũ (10 ngũ song thức, 2 tiếp thâu,  1 khai ngũ môn) bắt cảnh ngũ
   nên không thuộc CYT 3.
* 11 tâm Na cảnh (8 Đại Quả + 3 Quan Sát)
   bắt được tâm Thiện làm cảnh (trong trường hợp lộ Ý môn).
* 8 tâm Đại Tố và 2 Tố Vô Nhân  bắt được tâm Thiện làm cảnh.

* Các tâm Quả, tâm  Tố Sắc Giới bắt cảnh chế định nên không thuộc CYT 3.
* Tâm Thông Tố bắt được tâm Thiện làm cảnh.

* Tâm Quả, Tố Không Vô Biên Xứ và tâm Quả, Tố Vô Sở Hữu Xứ
    bắt cảnh chế định nên không thuộc CYT 3.
*  Tâm Quả, Tố Thức Vô Biên Xứ và
    tâm Quả,  Tố Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ bắt được tâm Thiện làm cảnh.

* Các tâm Quả Siếu Thế bắt cảnh Níp Bàn nên không thuộc CYT 3.

Năng Duyên Sở Duyên

Pháp thiện đây là tất cả tâm thiện và sở hữu hợp. Pháp vô ký ở đây là:
11 tâm na cảnh
tâm quả, tâm tố thức vô biên xứ, 
tâm quả, tâm tố phi tưởng phi phi tưởng xứ;
tâm thông tố, 
10 tâm tố dục giới (trừ khai ngũ môn) và 
33 sở hữu hợp (trừ 3 giới và 2 vô lượng).



Câu phụ (anuvāda) - có trong Chánh Tạng
1. Vị A La hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản khán tâm đạo

             tâm đạo La-hán, 36 sở hữu hợp         4 tâm đại tố tương ưng, 33 sở hữu hợp 

2. Vị A La hán phản khán công đức tích lũy trước kia;

                                8 tâm đại thiện , 38 sở hữu hợp            4  tâm đại tố tương ưng, 33 sở hữu hợp

3. Vị A La hán minh sát pháp thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã.

                      17 tâm thiện hiệp thế, 38 sở hữu hợp                 4 tâm đại tố tương ưng, 33 sở hữu hợp

4. Vị A La hán biết tâm của người thiện tâm bằng tha tâm thông.

                        21 (37) tâm thiện, 38 sở hữu hợp                             4 tâm thông tố, 30 sở hữu hợp



5. Bậc hữu học hay phàm phu minh sát tâm thiện theo lý vô thường khổ não vô ngã khi tâm thiện diệt thì 
tâm quả na cảnh sanh khởi;

6. Người hoan hỷ thỏa thích với thiện; chấp theo đó khởi lên ái,  hởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi 
lên phóng dật, khởi lên ưu phiền, khi tâm bất thiện đã diệt thì quả na cảnh sanh khởi;

                       8 tâm đại thiện, 38 sở hữu hợp                             11 tâm Na Cảnh, 33  sở hữu hợp

7. Thiện không vô biên xứ trợ quả và tố  thức vô biên xứ  bằng Cảnh duyên; 
8. Thiện vô sở hữu xứ trợ quả và tố phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên.

Thiện không vô biên xứ,     Quả và Tố thức vô biên xứ,      Thiện vô sở hữu xứ,            Quả và Tố 
         phi tưởng phi phi tưởng xứ

               30 sở hữu hợp              30 sở hữu hợp                        30 sở hữu hợp             30 sở hữu hợp

trừ tầm, tứ, hỷ
3 giới phần
2 vô lượng phần                                                  

                                                                            
                                                                            



9. Các uẩn thiện trợ tha tâm trí bằng Cảnh duyên,
10. Các uẩn thiện trợ túc mạng trí bằng Cảnh duyên, 

11. Các uẩn thiện trợ tùy nghiệp trí bằng Cảnh duyên, 
12. Các uẩn thiện trợ vị lai trí bằng Cảnh duyên.
13. Các uẩn thiện trợ tâm khai ý môn bằng Cảnh duyên.

- Thời: khi bình nhựt, tái tục và tử.
- Cõi: hữu tâm.
- Người: 4 phàm, 4 Thánh quả.
- Lộ tâm: lộ ý, lộ ý chót na cảnh, lộ phản khán, lộ tu quán lộ cận tử của thiên nhân,
                lộ nhập thiền, lộ hiện thông tố - tùy trường hợp.


